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 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์แนวความคิดและการออกแบบ

ผลงานปนูปัน้ ภายใต้เง่ือนไขและบริบททางสงัคมช่างของกลุ่มช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  

2)  เพ่ือหาเอกลกัษณ์ และความสืบเน่ืองขององค์ความรู้ แนวความคิด และรูปแบบของงานปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรี และ 3) เพ่ือขยายความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอ่ืนๆ ท่ีมี
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ตรวจสอบย้อนกลบักบักระแสงานชา่งเมืองเพชรบรีุในยคุก่อนหน้า 

 ผลการศกึษาพบวา่ 1) งานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแนวประเพณีสร้างสรรค์ กับกลุ่มอนุรักษ์แนวประเพณีไทย สัมพันธ์กับบทบาท และความ
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นิยม และแพร่หลายอยู่เฉพาะบางกลุ่มช่างเท่านัน้   3) ผลงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรียุคปัจจุบนัมี

พฒันาการสืบเน่ืองกับกระแสงานช่างเมืองเพชรบุรี ปรากฏหลกัฐานระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 
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ประตมิากรรม “ตวัทบัลาย” 

 

ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร       

ลายมือช่ือนกัศกึษา..............................................................           ปีการศกึษา 2557                

ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์........................................................... 

ง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52107901: MAJOR: THAI ART HISTORY 
KEY WORD:  STUCCO WORKS / PETCHABURI-SCHOOL STUCCO WORKS 
 DUANGKAMON  BOONKAEWSUK: THE ART OF PHETCHABURI SCHOOL : THE 
STUDY OF STUCCO FROM THE PRESENT BACK TO THE PAST. THESIS ADVISOR:   
PROF.SAKCHAI  SAISING, Ph.D.  370 pp. 
 
 

This research has three main aims: 1) to study the concept in designing 
stucco motifs of the nowadays Petchaburi School; 2) to search for the identity and 
the teaching way of the Petchaburi School; 3) to enlarge the knowledge on the other 
Petchaburi - School art fields which were related with the stucco work of this group. 
The main focus in this research is the works created by Thongruang Emoat and other 
renowned local artisans, and found in Petchaburi. 

The research was done by interviewing artisans, studying the stucco 
works in the sites and then analyzing the results from the first two steps. Moreover, 
the researcher studied the earlier works of this school in order to find if they had any 
influence on the Petchaburi - School stucco works of the present days.  

The results of the research are as follows:  
1) The stucco works of the Petchaburi School can be divided into two 

groups, liberal traditional group and conservative traditional group. The occurrence of 
those two is involved with society’s expectation toward Petchaburi artisans as 
successors of ancient art. 

2) Some identities of Petchaburi-School stucco works are inherited from 
the past while some are innovated under the condition of nowadays society. It is 
found that some features are not quite famous and practiced only in some groups of 
artisans. 

3) The Petchaburi-School stucco works, which show a close link with 
earlier works, were mainly created during 1917 -1967. They are for example 
unsymmetrical motifs, realistic designs and the concept of designing the middle of 
the pediments. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

เพชรบรีุ เป็นหนึ่งในเมืองประวตัิศาสตร์ของประเทศไทย  ท่ียงัคงปรากฏการตัง้ถ่ิน

ฐานของชุมชนมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์สืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั 0

1      ด้วยเหตดุงักล่าวเมือง

เพชรบรีุจงึมีมิตใินด้านความเป็นเมืองร่วมสมยับนรากฐานของวฒันธรรมท่ีมีการสัง่สมมาทกุยคุทกุ

สมัย    จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาทาง

ประวตัศิาสตร์และชมุชนได้เป็นอยา่งดี 

งานศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี  โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา  ได้รับ

การกล่าวถึงอยู่ เสมอในเร่ืองความงาม  และเอกลักษณ์ทางงานช่าง   ดังปรากฏในพระ

ราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี  

ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) วา่  

…มาหยดุท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม ซึง่เป็นท่ีฉันชอบใจฝีมือช่างในวดันัน้  บรรดา

ฝีมือท่ีทําทกุอย่างปรากฏวา่เป็นช่างหลวงทําได้อย่างวิเศษ...งานท่ีได้ทําใหม่คือพระระเบียง

ล้อมรอบพระอุโบสถ  แต่เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่มีมาก...ในการท่ีจะซ่อมขึน้ให้บริบูรณ์ดี

อย่างเก่านัน้  ไม่แต่ฝีมือพระ ถึงฝีมือช่างหลวงทุกวันนีก้็ยากท่ีจะทําให้เข้ากับของเดิมได้  

รูปภาพเทพชุมนุมท่ีนั่งเป็นชัน้ๆ ในผนังอุโบสถดูได้ทุกตวั  แลเห็นได้ว่าไม่มีฝีมือแห่งใดใน

กรุงเทพฯ เหมือนเลย...ท่ีเพ้อพรรณนาถึงเร่ืองวดัใหญ่ลงไว้นี ้เพราะเหตท่ีุเห็นไม่มีผู้ ใดชอบ

ฝีมืออย่างละเอียดชนิดนีแ้ล้ว  เห็นเป็นเก่าเร่อร่าไป  คงไม่มีผู้ ใดสามารถท่ีจะคิดปฏิสงัขรณ์ 

จงึได้วา่ไว้เสีย พอให้มีจดหมายลงไว้วา่มีของดีอยู่ในวดันัน้...1

2 

1 ศรีศกัร  วลัลโิภดม, “เพชรบรีุ กบัความเป็นนครประวตัิศาสตร์,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตลุาคม – 

ธนัวาคม 2534): 16. 
2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จประพาสสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้นใน 

รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยรูวงค์, 2516.  พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพอบุาสกิาทรัพย์ เอลกวฒัน์  23 

เมษายน 2516),  2-4. 
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 และจดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ

วงศ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ตวัอย่างเช่น “...เขาบนัไดอิฐ มีวดัเก่า มีโบสถ์หลงัหนึ่ง หน้าบรรพปัน้

เป็นนารายณ์ทรงครุฑ มีกนกเป็นพืน้งามดี เป็นฝีมือปลายกรุงเก่าฤาต้นกรุงเทพฯ มีวิหารหลงัหนึ่ง 

เก่าเหมือนโบสถ์...มีทวยแปลกกว่าท่ีเคยเห็นมา...บวัฐานพระก็แปลก...” 2

3   

อนึ่ง ยงัมีข้อความกล่าวถึงความแปลกตาด้านแนวความคิด และการแสดงออกทาง

งานชา่งของเมืองเพชรบรีุอีกหลายแหง่   รวมถึงข้อความเชิงวิจารณ์ฝีมือทางชา่งไว้อีกมาก  

ข้อสังเกตของนักวิชาการในยุคถัดมา ยังคงยอมรับในแนวทางเดียวกันว่างาน

ศลิปกรรมของกลุ่มช่างเมืองเพชรบรีุนัน้  มีความงามเชิงช่างชัน้ครู  ตลอดจนลกัษณะพิเศษ ท่ีเป็น

แบบเฉพาะของท้องถ่ิน  เรียกกันโดยทัว่ไปว่า  “สกุลช่างเพชรบุรี”   กล่าวคือ ศาสตราจารย์ศิลป์  

พีระศรี ได้ทําการศึกษางานจิตรกรรมสกุลช่างนนทบุรี โดยเปรียบเทียบกับงานช่างกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และกําหนดเรียกเป็นสกลุชา่ง ได้แก่ สกลุรัตนโกสินทร์ และสกลุเพชรบรีุ 3

4    

ประยลู อลุชุาฏะ ได้กลา่วถึงศลิปะชิน้เอกของไทย  โดยยกตวัอย่างงานช่างเพชรบรีุว่า

มีฝีมือดี จนหางานช่างแห่งอ่ืนมาเทียบเคียงได้ยาก    โดยเฉพาะงานสลักไม้ และงานปูนปัน้มี

ความงดงามเทียบฝีมือชา่งชัน้ครูสมยัอยธุยา  ได้แก่ งานสลกัไม้-ธรรมาสน์ท่ีวดัเกาะแก้วสทุธาราม  

งานศลิปกรรมท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม และงานปนูปัน้วดัเขาบนัไดอิฐ  เป็นต้น 4

5    

ศาสตราจารย์ฌอง บวชเซอลีเย่ร์ ได้ศกึษาจดักลุ่มงานจิตรกรรมไทยออกเป็นสกลุช่าง

ตา่งๆ  โดยจดัแยกงานจิตรกรรมวดัใหญ่สวุรรณาราม และวดัเกาะแก้วสทุธาราม ออกจากสกลุช่าง

อยุธยา  มาเป็นสกุลช่างเพชรบุรี  ท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมไม่ลอกเลียนแบบจากท่ีใด ดัง

ปรากฏชดัเจนในการจดัองค์ประกอบภาพแถวเทพชุมนุมเต็มพืน้ท่ีผนังสกัดของอุโบสถวัดใหญ่

สวุรรณาราม และการจดัองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมในอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม 6     

รองศาสตราจารย์อนุวิทย์   เจริญศุภกุล   ยอมรับว่ากลุ่มช่างเมืองเพชรบุรี มี

แนวความคิดและการแสดงออกชัน้เย่ียม มีลักษณะเฉพาะของท้องถ่ิน ซึ่งปรากฏทัง้ในงาน

จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น งานปนูปัน้ประดบัฐานเสมาวดัสระบวั  

3 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ: 

ศิวพร, 2516), 8. 
4 ศิลปะ พีระศรี, จิตรกรรม ฝาผนังไทยสกุลช่างนนทบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2506), 3 , 5, 26. 
5 ประยลู  อลุชุาฏะ, เที่ยวชมศิลป (พระนคร: โอเดียนสโตร์, มปป.), 18, 27, 424-425; ประยลู   

อลุชุาฏะ, ศิลปรส (กรุงเทพฯ: เกษมบรรกิจ, 2513), 197-198. 
6 ฌอง บวสเซอลเียร์่,  จิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ, แปลโดย สนธิวรรณ อินทรลบิ (กรุงเทพฯ: 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2526), 49-55. 
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งานประดบั “คนัทวยลายหน้าตัก๊แตน” 6

7 ลวดลายหน้าบนัศาลาการเปรียญ และหน้าบนัอโุบสถวดั

ใหญ่สวุรรณาราม  เป็นต้น 7

8      

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงมุมมองเก่ียวกับงานสกุลช่างเพชรบุรีว่าเป็น

เสมือนงานชา่งชัน้ครู ท่ีรับอิทธิพลโดยตรงจากงานช่างโบราณในสมยัอยธุยา     ปัจจบุนังานศิลปะ

ปนูปัน้ ถือเป็นงานช่างแขนงหนึ่งท่ีสืบทอดองค์ความรู้มาอย่างไม่ขาดสายในกลุ่มช่างปนูปัน้เมือง

เพชรบรีุ   ตา่งจากเมืองเก่าบางแห่งท่ีเส่ือมลง หรือถกูทิง้ร้างจนเป็นเหตใุห้องค์ความรู้บางอย่างได้

สญูหาย หรือขาดชว่งไปอยา่งนา่เสียดาย8

9    ด้วยเหตผุลดงักล่าวฝีมือด้านงานปนูปัน้ของช่างเมือง

เพชรบุรีจึงแสดงออกถึงแรงบนัดาลใจจากงานช่างโบราณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมยัอยุธยาตอน

ปลายเป็นพืน้ฐานในการพฒันาผลงานอย่างชดัเจน    และได้รับความไว้วางใจจากกรมศิลปากร  

ในคราวบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือเตรียมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

(พ.ศ. 2524)9

10  ซึง่ทําให้งานปนูปัน้สกลุชา่งเมืองเพชรบรีุกลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง  

อย่างไรก็ตามผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้บนพืน้ฐานของอิทธิพลทางความคิดด้านอ่ืนๆ 

เชน่ปรัชญาศาสนา  วรรณกรรม เทคนิค และรูปแบบงานสมยัใหม่จากกรุงเทพ รวมถึงรูปแบบงาน

จากภายนอกแห่งอ่ืนๆ  ย่อมล้วนมีอยู่ด้วยเช่นกัน   ดงันัน้จึงเกิดประเด็นน่าสนใจในการศึกษา

เก่ียวกับงานศิลปะปูนปัน้เมืองเพชรบุรียุคปัจจุบนั   แง่ของการผนวกแนวความคิดแบบเก่า และ

แบบใหม่  ภายใต้เง่ือนไขทางสังคม และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแตกต่างจากอดีตของ

สงัคมชา่งเมืองเพชรบรีุ   

7 ช่างชาวเพชรบรีุ ใช้หมายเรียกถึงคนัทวยรูปแบบหนึ่ง   มีรูปทรงคล้ายคนัทวยนาคแต่เรียบง่าย

กวา่  กลา่วคือองค์ประกอบสว่นหวัของคนัทวยไม่ประดิษฐ์ลวดลายเป็นเศียรนาค    แต่ทําเพียงลายกระหนก 3 

ตวั คั่นด้วยตัวประจํายาม  ก่อนตวัดโค้งต่อเน่ืองไปในส่วนกลาง และหางคันทวยรองรับชายคาปีกนก   ซึ่ง

ประกอบขึน้จากตวักระหนก และเส้นสายท่ีเรียบง่ายเช่นกนั   
8 อนวุิทย์ เจริญศภุกลุ, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: อกัษรสมัพนัธ์, 2521), 15-

16, 22, 24, 30. 
9 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวดัเพชรบุรี” 

(รายงานการวิจยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 119. 
10 กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวัง ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พระพุทธศักราช 2525 (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2534), 39-45. 
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การศึกษาวิจัยเก่ียวกับงานศิลปะปูนปัน้เมืองเพชรบุรีท่ีผ่านมานิยมศึกษาเพ่ือ

วิเคราะห์สงัคมชา่ง10

11 และแนวความคดิในการสร้างสรรค์งานของช่างปนูปัน้สมยัปัจจบุนั โดยเลือก

ศึกษาจากผลงานของครูช่างท่ีมีช่ือเสียง 1 1

12   เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีหลกัฐานการสร้างแน่ชัด 

รวมถึงชา่ง หรือบคุคลใกล้ชิดของชา่งผู้สร้างงานสามารถให้ข้อมลู หรืออธิบายแนวความคิดในการ

สรรค์สร้างงานได้12

13     สําหรับงานศลิปะปนูปัน้ยคุก่อนหน้ามีการศกึษาอย่างเป็นระบบเช่นกนั  แต่

ดเูหมือนวา่ผลการศกึษาดงักลา่วจะจํากดัอยูใ่นชว่งสมยัอยธุยาตอนปลายเป็นสําคญั13

14   

จากท่ีกล่าวข้างต้นแสดงประเด็นน่าสนใจเก่ียวกบังานปนูปัน้เมืองเพชรบุรี  สมควรมี

การศกึษาวิเคราะห์เพิ่มเติม  ดงันี ้1. การศกึษาวิเคราะห์แนวความคิดในผลงานของช่างปนูปัน้

สมยัปัจจุบนัหยุดนิ่งไปนาน และดูเหมือนว่ายงัไม่ครอบคลุมถึงผลงานของช่างยคุปัจจบุนัอย่าง

แท้จริง   ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมามักเลือกศึกษาเน้นเฉพาะผลงานของช่างบางกลุ่ม 

ดงันัน้จึงควรวิเคราะห์ผลงานในแง่ของการปรับเปล่ียนแนวความคิดตามเง่ือนไขของการสร้างงาน

ท่ีตา่งวตัถปุระสงค์ และตา่งพืน้ท่ีกนั (พืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเมืองเพชรบรีุ)    รวมถึงการปรับเปล่ียน และ

การถ่ายทอดแนวความคิดในสายชา่งปนูปัน้แตล่ะกลุม่ด้วย    

2. การศกึษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งหาคําตอบเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ และความสืบเน่ือง

ของงานศลิปะปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ   แตเ่ม่ือพิจารณาผลงานดงักล่าวพบว่าบางส่วนยงัขาดการ

วิเคราะห์ร่วมกนัระหวา่งทศันคตสิว่นบคุคลของชา่ง การส่ือสารเรียนรู้ภายในกลุ่มช่าง และการรับรู้

11 บุญรัตน์ เจริญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปัน้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 11-12.  
12 เลิศชาย สินเสริฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปูนปัน้ของสกุลช่างเพชรบุรี” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 53-54; ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง. 

“การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 8-9. 
13 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบรีุ: ภาควชิาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบรีุ, 

2533); กนัยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 

(นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548). 
14 สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2532), 20, 26, 91-93; กัลยา เครือวุฒิชัย, “การศึกษางานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี: กรณี

ตัวอย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2537), 41-43. 

 

                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

เก่ียวกับภาพลกัษณ์งานปนูปัน้เมืองเพชรบุรีของสงัคมว่ามีผลต่อการคงอยู่ และทิศทางของงาน

ชา่งอยา่งไร 

3. การขาดช่วงของการศกึษาเอกลกัษณ์ และพฒันาการของงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ

ท่ีสร้างขึน้ระหวา่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลท่ี 7   ซึง่นา่จะมีเหตสํุาคญัจากความยากลําบากใน

การสืบค้นหลักฐานซึ่งมีอยู่น้อย ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับความเป็นเมือง

ประวตัศิาสตร์ร่วมสมยัของเพชรบรีุ จงึสง่ผลให้งานปนูปัน้ประดบัโบราณสถานหลายแห่งได้รับการ

ซอ่มสร้างปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา จนยากแก่การแยกแยะผลงานวา่งานชิน้ไหนเก่า-ใหม 1่4

15  

ดงันัน้ผลจากการศึกษางานปนูปัน้เมืองเพชรบุรีสมยัปัจจุบนั    จึงน่าจะเป็นเง่ือนไข

การศกึษาท่ีสามารถนําไปสืบย้อนงานศิลปะปนูปัน้เมืองเพชรบุรีในช่วงท่ีคลมุเครือ   เพ่ือหาความ

สืบเน่ืองของงานปนูปัน้จากสมัยอยุธยาตอนปลายได้   วิธีการดงักล่าวนีน้่าจะก่อให้เกิดข้อมูลท่ี

กระจ่างชัดเก่ียวกับแนวความคิด การแสดงออก  และการสืบทอดแนวความคิดของงานปูนปัน้

เมืองเพชรบุรีจากปัจจุบนัย้อนไปในอดีตได้เป็นอย่างดี    ทัง้นีผ้ลการศึกษาดงักล่าวยงัสามารถ

อธิบายถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมของช่าง อนัจะเกิดข้อมูลท่ีน่าสนใจในการทําความเข้าใจงาน

ศลิปกรรมเมืองเพชรบรีุแขนงอ่ืนๆ  ได้ชดัเจนขึน้ 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือวิเคราะห์แนวความคิดและการออกแบบผลงานปูนปัน้ ภายใต้เง่ือนไขและ

บริบททางสงัคมชา่งของกลุม่ชา่งปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั   

2.  เพ่ือหาเอกลกัษณ์ และความสืบเน่ืองขององค์ความรู้ แนวความคิด และรูปแบบ

ของงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ  

3.  เพ่ือขยายความเข้าใจบางประการเก่ียวกบัพฒันาการของศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี

แขนงอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบังานปนูปัน้ ได้แก่ งานจําหลกัไม้ และงานจิตรกรรม 

 

สมมตฐิานของการศึกษา 

แม้งานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบุรีในปัจจุบนัจะเร่ิมแสดงแนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากงานชา่งโบราณมาก   แตก่ารปรับเปล่ียนดงักล่าวน่าจะเกิดขึน้จากพืน้ฐานแนวความคิดท่ีช่าง

ได้เห็นตวัอยา่งในงานปนูปัน้โบราณท่ีประดบัตามโบราณสถานในเมืองเพชรบรีุ    ทัง้นีล้วดลายปนู

15 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา และคณะ, “ศกึษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจงัหวดัเพชรบรีุ,”  

120-121. 
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ปัน้และงานจิตรกรรมน่าจะมีความสมัพนัธ์บางประการท่ีอธิบายถึงพฒันาการซึ่งกันและกันได้ 

โดยเฉพาะเร่ืองการรับอิทธิพลงานสมยัใหมจ่ากกรุงเทพฯ 

การศึกษากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานของช่างในยคุปัจจบุนั 

ซึง่ล้วนมีพืน้ฐานหรือการเรียนรู้ผา่น “ครูช่าง” หรือ “ผลงานครู” ในยคุก่อนหน้า  น่าจะส่งผลให้เกิด

ความเข้าใจในกระบวนการสร้างงานของชา่งปนูปัน้เมืองเพชรบรีุในอดีตได้อีกระดบัหนึง่    

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. เน้นงานศิลปกรรมประเภทศิลปะปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุเป็นหลกั งานศิลปกรรม

แขนงอ่ืนๆ ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งานสลกัไม้ งานจิตรกรรม และงานรดนํา้ จะกลา่วถึงเฉพาะใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

2. งานศิลปะปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี หมายถึงงานท่ีสร้างขึน้โดยช่างชาวเพชรบุรี 

และตา่งจงัหวดั ท่ีผ่านกระกวนการถ่ายทอด เรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ภายใต้มาตรฐานการ

ทํางาน และแนวความคดิของสงัคมชา่งเมืองเพชรบรีุ    

3.  ขอบเขตพืน้ท่ีตัง้ของงานศลิปะปนูปัน้ เน้นผลงานในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุเป็นหลกั 

สําหรับผลงานตา่งจงัหวดัจะกลา่วถึงเฉพาะผลงานสําคญัท่ีกลา่วถึงในหมูช่า่งเทา่นัน้  

4. ขอบเขตด้านเวลา 

งานศิลปะปนูปัน้สมยัปัจจบุนั คือ ผลงานตัง้แต ่พ.ศ. 2511 ถึงปัจจบุนัเป็นหลกั 

โดยใช้เกณฑ์ด้านการเปล่ียนแปลงทางสงัคมช่าง และกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบงานช่างรับจ้าง

เต็มรูปแบบ  รวมถึง พ.ศ. 2510 ปีสร้างผลงานปนูปัน้ชิน้สุดท้ายของนายพิณ อินฟ้าแสง ซึ่งผ่าน

ประสบการณ์เรียนรู้งานช่างในยุคหวัเลีย้วหวัต่อระหว่างการเรียนรู้ผ่านสํานกัช่างวดั กับแหล่ง

ความรู้สมัยใหม่มาเป็นเกณฑ์แบ่ง  สําหรับผลงานในอดีตจะศึกษาย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอน

ปลายเทา่นัน้ 

 

ขัน้ตอนการศึกษา 

1.  เก็บข้อมลูจากเอกสารชัน้ต้นและเอกสารชัน้รอง 

2. เก็บข้อมลูภาคสนามการสมัภาษณ์แนวความคิด และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม

ชา่งท่ีสร้างผลงานสืบมาในปัจจบุนั 

3. เก็บข้อมลูภาคสนามจากตวังานศลิปกรรม 

4. วิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 2 ประเภทร่วมกนั นําเสนอข้อมลู และสรุปผล 
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วิธีการศึกษา 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับช่าง สังคมช่าง และผลงานปูนปัน้เมืองเพชรบุรีจาก

หลกัฐานเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2. ลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์แนวความคิด และการสร้างสรรค์งานของกลุ่มช่างปูนปัน้

เพชรบรีุในปัจจบุนั 

3. สํารวจภาคสนามแหลง่งานศิลปะเพ่ือคดักรองตวัอย่างสําคญัในการศกึษา พร้อม

ทัง้สมัภาษณ์ผู้วา่จ้าง หรือผู้สนบัสนนุงานปนูปัน้ในแหลง่นัน้ๆ 

4. วิเคราะห์แนวความคดิ และรูปแบบท่ีปรากฏในงานศลิปะปนูปัน้สมยัปัจจบุนั   

5. นําผลท่ีได้เป็นตวัตัง้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ย้อนกลบัเพ่ือหาความสมัพนัธ์ ใน

แง่ของการสืบทอดทางงานชา่งจากยคุก่อนหน้า     

6. นําผลขัน้ท่ีสองมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์กบังานช่างแขนงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่งานจําหลกัไม้ และงานจิตรกรรม 

7. นําเสนอข้อมลู และสรุปผล 
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บทท่ี 2 

ช่าง และสังคมช่างปูนป้ันเมืองเพชรบุรี 

 

งานปนูปัน้สกุลเพชรบรีุถือเป็นมรดกงานช่างไทย ท่ียงัคงได้รับการสัง่สมองค์ความรู้

สืบมาอยา่งตอ่เน่ืองในปัจจบุนั   การศกึษางานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนัจึงน่าจะสามารถ

ทําความเข้าใจในด้านแนวความคดิ เทคนิค และรูปแบบของงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ ท่ามกลาง

กระแสของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในด้านต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี    ทัง้ผลการศกึษาดงักล่าวยงั

น่าจะขยายความเข้าใจเก่ียวกับงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีสืบย้อนกลบัไปถึงสมยัอยุธยาตอน

ปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึง่ขาดแคลนหลกัฐานเอกสาร และบนัทึกเก่ียวกบัข้อมลูช่าง และ

งานชา่งได้     

การศึกษาทําความเข้าใจงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี  จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัย

แวดล้อมตา่งๆ ทางสงัคม  ในแง่ของการศกึษา  การเรียนรู้  และการทํางานของช่างปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบุรี  รวมถึงหลกัฐานการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแน่ชดัของช่างในยุคต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นกรอบการ

วิเคราะห์ ตีความด้านรูปแบบ ความหมาย และหน้าท่ีของงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุในปัจจบุนั 

 

ช่าง และความสัมพันธ์ทางสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรี 

 

วฒันธรรมงานปูนปัน้บริเวณเมืองเพชรบุรีในปัจจบุนั  ได้ปรากฏหลักฐานการสร้าง

เพ่ือสนองความศรัทธาทางศาสนา  ผูกพนักบัศาสนสถาน หรือวดัสืบมาแตโ่บราณย้อนลงไปถึง

สมยัทวารวดี (ราวพทุธศตวรรษท่ี 12-17)   สืบขึน้มาในกลุ่มงานปนูปัน้ประดบัปราสาทวดักําแพง

แลง กําหนดอายจุากรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 สมยัลพบุรี     งานปนูปัน้

ประดบัเจดีย์แปดเหล่ียมในถํา้เขาหลวง กําหนดอายุจากรูปแบบสถาปัตยกรรม และลายปูนปัน้

ประดบับางส่วน ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 19-20 สมยัอยุธยาตอนต้น 1 5

1    กลุ่มงานปนูปัน้ประดบั

อโุบสถวดัสระบวั กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 23 และงานปนูปัน้ประดบัอุโบสถวดัเขา

บนัไดอิฐ กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 สมยัอยุธยาตอน 

 

1 สนัติ เล็กสขุุม, วิวัฒนาการของชัน้ประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนต้น 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ์, 2522), 14, 55, 81. 
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ปลาย 1 6

2   ตลอดจนงานประดบัอาคารตา่งๆ ภายในวดัมหาธาตวุรวิหาร  ซึ่งแสดงฝีมือของครูช่าง

ปนูปัน้เมืองเพชรบรีุสมยัรัตนโกสินทร์ไว้หลายทา่นด้วยกนั17

3 

อย่างไรก็ตามเทคนิค และรูปแบบของงานปนูปัน้สกุลช่างเมืองเพชรบุรีปัจจบุนั   มี

พฒันาการบางประการตา่งจากงานโบราณเหล่านัน้มามาก  อาจสืบย้อนความสมัพนัธ์กบังานปนู

ปัน้สมยัอยุธยาตอนปลายเพียงเท่านัน้     เน่ืองจากการสมัภาษณ์ช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีใน

ปัจจุบนั พบว่าช่างส่วนใหญ่ยังคงสืบทอด และยึดเอาแบบแผนความงามของฝีมือครูช่างสมัย

อยุธยาตอนปลายเป็นมาตรฐานของความสมบูรณ์แบบ หรือเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ

ใหม่ๆ  

หลกัฐานงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรีสมยัอยุธยาตอนปลาย  สามารถขยายความเข้าใจ

เก่ียวกบัฝีมือชา่ง   ศาสนาและความเช่ือ  ตลอดจนรูปแบบงานปนูปัน้ของเมืองเพชรบรีุได้ในระดบั

หนึง่วา่  เป็นงานเน่ืองในพทุธศาสนา   มีการสอดแทรกเร่ืองราว และภาพประกอบ ท่ีสะท้อนสภาพ

สงัคมเมืองเพชรบรีุในช่วงเวลาดงักล่าวได้เป็นอย่างดี    ทัง้ยงัแสดงถึงชัน้เชิงทางด้านเทคนิค และ

รูปแบบ อันเทียบเคียงได้กับฝีมือช่างเมืองราชธานี  ตวัอย่างเช่น  การปรากฏภาพชาวตา่งชาติ

แทรกในงานปนูปัน้พลแบกประดบัฐานสีมาวดัสระบวั  จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 1)  ซึ่งสมัพนัธ์กับการ

แทรกภาพชาวตา่งชาตใินภาพเทพชมุนมุ และพทุธประวตัิบนภาพจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะ

แก้วสุทธาราม จ.เพชรบรีุ (ระบุปีท่ีเขียนภาพ พ.ศ. 2277)  (ภาพท่ี 2)   เป็นหลกัฐานสําคญัท่ีเน้น

ยํา้ถึงสภาพสงัคมเมืองเพชรบรีุ ในฐานะหวัเมืองทางตะวนัตกท่ีสําคญัเมืองหนึ่งมาแต่ครัง้กรุงศรี

อยธุยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์18

4     

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาดงักล่าวย่อม

ส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้า ตลอดจนอยู่อาศยัอยู่เป็นจํานวนมากทัง้แขก จีน และฝร่ัง    

ทัง้นีก้ารปรากฏภาพชาวต่างชาติขึน้ทัง้ในตําแหน่งของพลแบก บุคคลประกอบพุทธประวตัิ และ

เทพชมุนมุนา่จะแสดงถึงการยอมรับชาวตา่งชาตขิองสงัคมเมืองเพชรบรีุได้ระดบัหนึง่ 

 

2 สนัติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ พริน้ติง้, 2532), 91-93, 101-102. 
3 บวัไทย  แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร  (เพชรบรีุ: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบรีุ, 

2533), 93-95. 

  4 คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดาร ฉบับหลวง

ประเสริฐอักษรนิติ (พระนคร: คลงัวิทยา, 2515), 200.   

 

                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1     ภาพพลแบกชาวตา่งชาตฐิานสีมาอโุบสถวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ   

ประติมากรรมพลแบกชาวต่างชาติเหล่านีแ้ต่งกาย และแสดงท่าทางแตกต่างกัน

ปรากฏในตําแหนง่งานประดบัพลแบกฐานชัน้ลา่งสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2     ภาพเทพชมุนมุชาวตา่งชาตบินจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม  อ.เมือง 

จ.เพชรบรีุ 
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งานประดบัภาพปนูปัน้เลา่เร่ืองเก่ียวกบัคตกิารบชูาพระพทุธบาทบนยอดเขาสมุณกฎู 

และภาพโลหะปราสาท วดัไผ่ล้อม จ.เพชรบรีุ อนัแสดงความสมัพนัธ์กบัคติพทุธศาสนาแบบลงักา

วงค์  ท่ีปรากฏความนิยมสืบมาในสมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   แตเ่ทคนิคการ

ปัน้ปนูในมิตขิองงานนนูสงู ท่ีมีพืน้ผิวตา่งระนาบอย่างอิสระนัน้  แตกตา่งไปจากแบบแผนท่ีปรากฏ

ในกรุงศรีอยธุยา (ภาพท่ี 3)  ดงันัน้ผลงานดงักล่าวจึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของงาน

ปูนปัน้ และฝีมือช่างปูนปัน้เมืองเพชรบุรี ว่ามีพัฒนาการเฉพาะตัว ควบคู่ไปกับแบบแผนบาง

ประการท่ีสมัพนัธ์กบัเมืองราชธานี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3     ภาพปนูปัน้ผนงัอโุบสถ (ร้าง) วดัไผล้่อม จ.เพชรบรีุ 

 

ผา่นมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ข้อมลูเก่ียวกบัชา่ง และกลุม่ชา่งปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ  ก่อน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ยังมีข้อจํากัดอยู่มาก   

โดยเฉพาะในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1- รัชกาลท่ี 3) ยงัขาดทัง้หลักฐานทางเอกสาร 

และตวัอยา่งงานศลิปกรรมท่ีสร้างขึน้ในชว่งเวลาดงักล่าวอยา่งแนช่ดั     

อย่างไรก็ตามปรากฏหลกัฐานบนัทึกสมดุดําชิน้หนึ่งกล่าวถึงการสร้างพระปรางค์วดั

มหาธาตวุรวิหารว่า  เป็นการร่วมมือกันระหว่างท่านเจ้าอธิการรอด วดัยาง ซึ่งมีอภินิหาร และผู้

นิยมนบัถือมาก จงึมีความสามารถซ่อมพระปรางค์องค์นีพ้ร้อมด้วยเจ้าอธิการถวั วดัมหาธาตฯุ 

จนสําเร็จตามรูปเดมิ ในจลุศกัราช 1176 (พ.ศ. 2357) ตรงกบัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศ- 
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หล้านภาลยั (รัชกาลท่ี 2)19

5     

การบูรณะซ่อมแซมพระปรางค์ขนาดใหญ่ย่อมจําเป็นต้องใช้บุคคลท่ีมีทกัษะขัน้สูง

ทางด้านการชา่ง และชา่งแรงงานเป็นจํานวนมาก    ข้อมลูดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของ

ชา่ง องค์กรชา่งของวดั และความรู้ทางการช่างของเมืองเพชรบรีุในเวลานัน้  โดยมีเจ้าอาวาส หรือ

ภิกษุ  เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการสนบัสนนุหรือดําเนินการก่อสร้าง  อาจจะในรูปแบบของการ

เป็นชา่งผู้ กํากบัควบคมุ  เป็นแรงงาน  หรือผู้ระดมแรงงาน (ชา่ง) และทนุทรัพย์      

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 4)  เป็นต้นมาข้อมลูเก่ียวกบั

งานช่าง และการซ่อมสร้างบํารุงพระอารามต่างๆ ในเมืองเพชรบุรีจึงเร่ิมมีความกระจ่างชัดขึน้    

เน่ืองจากหลกัฐานเอกสารประเภทพระราชพงศาวดาร จดหมายเหตปุระจํารัชกาล บนัทึก 2 0

6 หรือ

เอกสารทางราชการเป็นจํานวนมากท่ีกล่าวถึงการอปุถมัภ์งานก่อสร้างตา่งๆ จากกษัตริย์ทัง้ในรูป

ของการพระราชทานทรัพย์สว่นพระองค์ และการกํากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ21

7   

หลกัฐานเอกสารทางราชการเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่าการซ่อมสร้างวัด อนัเป็นศนูย์

รวมของงานช่างไทยในอดีตนัน้  นอกเหนือจากชาวบ้าน นําโดยเจ้าอธิการ รองเจ้าอธิการวดั หรือ

ผู้ใหญ่บ้าน ซึง่มีบทบาทสําคญัในการระดมทนุ และจดัจ้างช่างในการก่อสร้างเสนาสนะตา่งๆ เพ่ือ

การถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว 2 2

8    ยังแสดงถึงบทบาทของกษัตริย์   เจ้านายขุนนางทัง้ชาวไทย 

และชาวต่างชาติ  ท่ีมีต่อการอุปถัมภ์งานก่อสร้างตามวดัต่างๆ ในเมืองเพชรบุรีเพ่ือการพระราช

5 พระครูสวุรรณมนีุนรสีหธรรมทายาทสงัฆวาห, ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุ (ปรางค์ใหญ่ 5 

ยอด) (พระนคร: โรงพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์, 2480), 29-30. 
6 ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) (พระนคร: 

ประเสริฐการพิมพ์, 2499. พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ ร.ต.อ. ประธาน โชติวรรณ); สมเด็จเจ้า

ฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมลฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2516). 

7 ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ปรากฏหลกัฐานกลา่วถึงในเอกสารราชการประเภทประกาศ 

จดหมายเหตปุระจํารัชกาล และเอกสารกรมพระกลาโหม   ต่อมาในรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาจึงปรากฏหลกัฐาน

เอกสารกล่าวถึงการซ่อมสร้างวัดตามหัวเมืองต่างๆ ในเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น เอกสาร

กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลท่ี 5, ม.ร.5 ศ/18 – 40, หอจดหมายเหตแุห่งชาติ; เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ 

รัชกาลท่ี 6, ก.ร.6 ศ/8, หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.   
8 “วดัมหาธาต ุเพชรบรีุ,” 9 สิงหาคม ร.ศ. 124, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลท่ี 5, ม.ร.5 

ศ/28, หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ;  สทุธิพนัธ์ ขทุรานนท์ และวฒันา อุน่ทรัพย์, บรรณาธิการ, รวมพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองประชุมประกาศรัชกาลที่  4 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุ

สภา, 2548), 24-25. 
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กศุล เช่นเดียวกับกระแสนิยมท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่างดี 2 3

9    และด้วยความสมัพนัธ์อย่าง

ใกล้ชิดระหว่างเมืองเพชรบุรีกับกษัตริย์ ตลอดจนเจ้านายขนุนางจากกรุงเทพฯ จึงน่าจะยงัผลให้

แนวทางการสร้างสรรค์งานช่างของเมืองเพชรบุรีได้รับอิทธิพลด้านแนวความคิด  เทคนิค และ

เทคโนโลยีทางการชา่งแบบใหมจ่ากกรุงเทพฯ เข้ามาผสมผสานอยูไ่มม่ากก็น้อย    

ดงันัน้ข้อมลูเก่ียวกบัชา่ง และสงัคมชา่งเมืองเพชรบรีุในการศกึษาครัง้นี ้ จะกล่าวตาม

หลักฐานทางเอกสารท่ีเร่ิมปรากฏแน่ชัดถึงตัง้แต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 4) เป็นต้นมา โดยแบง่เป็น 3 ช่วงคาบเก่ียวกนั คือ   1. ช่างและความสมัพนัธ์

ทางสงัคมของชา่งสกลุชา่งเพชรบรีุในอดีต   2. การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของชา่งสกลุช่างเพชรบรีุ 

ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510   3. ช่างกับสังคมช่างร่วมสมยั และช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุค

ปัจจบุนั   โดยจะกลา่วเน้นถึงปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังานปนูปัน้เป็นหลกั 

 

ช่างและความสัมพันธ์ทางสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรีก่อน พ.ศ. 2470 

ในอดีต  “วดั”  มีบทบาทสําคญัในฐานะของศนูย์กลางของชมุชน  และศาสตร์ความรู้

ด้านต่างๆ ทัง้ศาสนา  ภาษาบาลี  ภาษาขอม   วิชาโหราศาสตร์   การแพทย์  และงานช่าง   

“พระสงฆ์” จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการเผยแผ่ความรู้ทัง้ทางโลก และทางธรรมสู่ชาวบ้านชมุชนนัน้ๆ     

สําหรับบทบาทพระสงฆ์กบังานด้านการช่างนัน้ย่อมมีเหตจุากกิจกรรมการซ่อมบํารุง หรือก่อสร้าง

เสนาสนะ   ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกิจพิธีทางศาสนาของวดั    ดงันัน้วดัจึงกลายเป็นแหล่ง

รวมของตวัอยา่งงานชา่ง และสถานท่ีฝึกหดังานชา่งตา่งแขนงท่ีสําคญัของสงัคมไทยในอดีต    

ปัจจบุนัฝีมือทางการช่างของพระภิกษุหลายท่านยงัคงได้รับการยกย่อง และกล่าวถึง

อยูเ่สมอในกลุม่ผู้สนใจด้านศลิปะ  ได้แก่  พระอาจารย์นาค  วดัทองเพลง  กรุงเทพฯ    หรือขรัวอิน

โข่ง วดัราชบูรณะ  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีฝีมือโด่นด้านงานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 4 

ตามลําดบั 2 4

10    โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมืองเพชรบุรีปรากฏมีช่างพระท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น   

9 เสยย์ เกิดเจริญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชร (เพชรบรีุ: เพชรภมูิ

การพิมพ์, 2542. อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สายพิณ เป่ียมสง่า), 70-88;  พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จ

ประพาสมณฑลราชบุรี ปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452), 30, 34;  ตรี อมาตยกุล, ผู้ เรียบเรียง, ทัศนสารไทย 

จังหวัดเพชรบุรี (พระนคร: กองวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธิการ, 2507. อนสุรณ์งานฌาปนกิจศพนางขลบิ วิชยั

วฒันะ ณ ฌาปนากองทพับก วดัโสมนสัวิหาร 19 มีนาคม 2507), 31. 
10 โชติ กัลยาณมิตร, “ช่างเอกในรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์,” วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 4-5, ฉบบัพิเศษ กรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี (ธนัวาคม 2523- ธนัวาคม 2525): 46-47, 50. 
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ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านงานช่างให้แก่ลกูศิษย์ ทัง้เพศบรรชิต และฆราวาสสืบมา

หลายรุ่น  ได้แก่ หลวงพ่อฤทธ์ิ วดัพลับพลาชัย  หลวงพ่อรอด วัดยาง  หลวงพ่อทัง่  วดัพระทรง  

หลวงพ่อยิด วดัเกาะ   พระอาจารย์เป้า  วดัพระทรง  หลวงพ่ออินทร์ วดัยาง  จนมาถึงพระช่างรุ่น

ท้ายๆ อยา่งพระอาจารย์เกิน  วดัเกาะ เป็นต้น      

ราว พ.ศ. 2400 เป็นต้นมา บรรยากาศการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์งานช่างแขนง

ตา่งๆ ในเมืองเพชรบุรี ล้วนมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกับวดั กลุ่มช่างของวดั และกลุ่มช่างของขุน

นาง เช่น ขุนศรีวงัยศ ครูช่างในรัชกาลท่ี 5 เคยบวชเรียนในวดัใหญ่สุวรรณารามอยู่หลายพรรษา

ก่อนสกึออกมาทํางานด้านการช่างให้กบัเจ้าพระยาสรุพนัธ์พิสทุธ์ิ เจ้าเมืองเพชรบรีุ 11 

อย่างไรก็ตามใช่ว่าวดัทุกแห่งจะได้รับการกล่าวถึงในฐานะของศนูย์กลางการเรียนรู้

งานช่าง หรือ “สํานกัช่าง” ทัง้หมด   เน่ืองจากแตล่ะวดัอาจมีช่ือเสียงเฉพาะทางตา่งกันไป  ตาม

ความเช่ียวชาญของเจ้าอาวาส หรือภิกษุในวัดว่ามีความสนใจ และความสามารถทางด้านใด   

งานด้านนัน้ย่อมเป็นท่ีเฟ่ืองฟูสร้างช่ือเสียงให้แก่วดั  ทัง้ยงัผลให้ศิษย์วดั  สามเณร หรือพระท่ีบวช

ในวดันัน้ๆ ได้ฝึกฝนเรียนรู้วิชาแขนงดงักลา่วไปด้วย26

12    

ดงักรณีตวัอย่างของสํานกัวดัพลบัพลาชยั  สมยัพระอาจารย์ฤทธ์ิ (พ.ศ. 2378-2464) 

เป็นเจ้าอาวาส    เน่ืองจากก่อนท่ีทา่นจะอปุสมบท และย้ายมาจําพรรษาท่ีวดัแห่งนี ้ ท่านได้ไปฝาก

ตวัเป็นศษิย์ขรัวอินโขง่ วดัราชบรูณะ กรุงเทพฯ จิตรกรเอกใน รัชกาลท่ี 4  เพ่ือศกึษาและฝึกฝนงาน

ด้านศลิปะ    ตอ่มาเม่ือท่านได้รับการแตง่ตัง้เป็นเจ้าอาวาสวดัพลบัพลาชยั   นอกจากการสืบทอด

วิชาความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการรักษาโรคทางตาจากเจ้าอาวาสองค์ก่อนแล้ว   

ท่านยังพัฒนาความรู้ด้านศิลปวิทยาการ  ทัง้งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงาน

ศิลปะการแสดง โดยเฉพาะหนังใหญ่  จนวัดพลับพลาชยักลายเป็นท่ีรู้จักในฐานะสํานักช่างท่ี

เช่ียวชาญด้านงานเขียน และงานสลกัหนงัใหญ่ท่ีผลิตช่างฝีมือดีของเมืองเพชรบรีุเป็นจํานวนมาก  

อาทิ  ครูหวน ตาลวนันา  (ช่างเขียน และช่างทําทอง)พระอาจารย์เป้า วดัพระทรง (ช่างเขียน และ

ชา่งปัน้)  นายเลิศ  พว่งพระเดช (ชา่งเขียน)  และ นายอิน อยูมี่  (ชา่งเขียน) เป็นต้น 27

13    

11 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452), 25. 
12 ศรันย์ ทองปาน ,“ชีวิตทางสงัคมของช่างในสงัคมไทยภาคกลางสมยัรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 

2448”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  

2534), 64. 
13 บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิร

ธรรม (เชื่อม สิริวณฺโณ) (เพชรบรีุ: เพชรภมูิออฟเซทการพิมพ์, 2537), 52-54, 85-86. 
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วัดท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านงานช่างในเมืองเพชรบุรีมีอยู่ด้วยกัน

หลายวดั  ได้แก่ สํานกัวดัเกาะแก้วสทุธาราม  เช่ียวชาญเร่ืองงานจําหลกัไม้ทําธรรมาสน์ และพระ

เมรุ   สํานักวัดพระทรง  เช่ียวชาญเร่ืองงานไม้ และการทําเมรุ  สํานักวัดใหญ่สุวรรณาราม 

เช่ียวชาญเร่ืองการแกะสลกัไม้ และงานสถาปัตยกรรม  สํานกัวดัยางเช่ียวชาญเร่ืองการผูกเรือน

และงานชอ่ฟ้า28

14  

แม้งานสว่นใหญ่จะเก่ียวเน่ืองกบัสถาปัตยกรรม และงานเคร่ืองไม้เป็นหลกั  แตสํ่านกั

ชา่งตามวดัเหลา่นีย้อ่มต้องมีช่างท่ีเช่ียวชาญงานช่างหลากหลายแขนงร่วมอยู่ด้วย   เน่ืองจากการ

สร้างสรรค์งานแตล่ะชิน้  โดยเฉพาะการสร้างธรรมาสน์ หรือเมรุ ซึ่งทํากนัอยู่ประจําเกือบทกุวดันัน้  

จําต้องประกอบด้วยทกัษะงานชา่งหลายด้าน  ทัง้งานเขียน   งานก่อสร้าง(เคร่ืองไม้)  งานปัน้  งาน

สลกัไม้  งานตอกกระดาษ และงานปิดทอง เป็นต้น29

15     

การทํางานด้านการช่างจึงย่อมเกิดขึน้เป็นหมู่คณะ  ทัง้การซ่อม หรือสร้างสิ่งต่างๆ 

ภายในวดั  รวมถึงงานนอกวดั   โดยเฉพาะงานสําคญัซึ่งจําเป็นต้องใช้ช่าง หรือกลุ่มช่างฝีมือดี

มาร่วมกันทํางาน   อนัก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้เชิงช่างระหว่างสํานกัตามมา    เช่น การ

เขียนจิตรกรรมอุโบสถวดัสมณารามตามท่ีขรัวอินโข่งออกแบบร่างไว้นัน้   ก็ได้แรงจากหลวงพ่อ

ฤทธ์ิ วดัพลบัพลาชยั และพ่อละมุดบ้านหน้าวดัพลับพลาชยัเป็นผู้จดัการ  โดยมีพ่อละมุด  พระ

อาจารย์เป้า วดัพระทรง และครูหวน ตาลวนันา ศิษย์สํานกัวดัพระทรงเป็นผู้ เขียนภาพ 3 0

16     หรือ

บรรยากาศการทํางานของคณะแทงหยวกในสมยันายพิณ อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515) ซึ่งมีการ

ตัง้คณะรับจ้างทั่วไป ทัง้งานศพ งานแต่ง และงานอุปสมบทหลายคณะ   พอมีงาน หรือการ

ประกวดแขง่ขนัก็จะระดมชา่งมาทํางานร่วมกนั31

17  เป็นต้น    

14 บุญรัตน์ เจริญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปูนปัน้เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 39. 
15 ศนูย์ข้อมลูเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วดัเกาะ ช่างพระรุ่นสดุท้าย?,”  เมืองโบราณ 17, 4 

(ตลุาคม - ธนัวาคม 2534): 70-80;  สมัภาษณ์ เฉลมิ พึง่แตง, ช่างปนูปัน้, 21 เมษายน 2553. 
16 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: จังหวัดเพชรบุรี, 2525. 

จัดพิมพ์เผยแพร่เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี), 149, 231, อ้างจาก บทสมัภาษณ์

พระจนัทร์ศภุโช, พระลกูวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ, ธนัวาคม  2524. 
17 ดํารงพนัธ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 103-104. 
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ตามธรรมเนียมไทยเม่ือบุตรชายเจ็บป่วยไม่สบาย หรือถึงวยับวชเรียน  พ่อแม่มกัพา

มาฝากฝังไว้กับวัดเพ่ือเรียนหนงัสือขอม-บาลี  ศึกษาทางธรรม  วิชาช่าง หรือวิชาการรักษาโรค

เทา่ท่ีมีในวดั  ซึ่งมีทัง้รูปแบบของการบวชเรียนระยะสัน้  บวชตลอดชีวิต  และการฝากตวัเป็นศิษย์

วดั    ดงันัน้การบวชเรียน  หรือการอาศยัอยู่ในวดัท่ีเป็นสํานกัช่าง  บคุคลนัน้ย่อมได้รับการซึมซาบ  

เรียนรู้ และฝึกหดังานชา่งไปในตวั     

ตวัอย่างของการเรียนรู้งานช่างผ่านการบวชเรียน  ได้แก่ ขุนศรี วงัยศ (พ.ศ. 2402-

2468) ซึง่บวชเรียนและทํางานชา่งอยูท่ี่วดัใหญ่สวุรรณารามอยูห่ลายพรรษาก่อนสึกออกมาทํางาน

กบัเจ้าพระยาสรุพนัธ์พิสทุธ์ิ เจ้าเมืองเพชรบรีุ32

18  ด้วยทกัษะความสามารถด้านงานช่างของขนุศรีวงั

ยศ   พระสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญราช

รุจิ กะไหล่ทองแก่ขนุศรีวงัยศ เม่ือปี พ.ศ. 245219   สืบมาในยคุนายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-

2515)  ท่านยงัเรียนวิชาการแทงหยวก และการทําเคร่ืองสดในช่วงท่ีบวชเป็นพระ   เม่ือสึกออก

มาแล้วจงึได้ใช้วิชาความรู้ดงักลา่วในรับทํางานเคร่ืองสดจนมีช่ือเสียง 34

20     

ตวัอย่างของการเรียนวิชาช่างจากพระช่างโดยไม่ต้องบวชเรียนก็มีอยู่ด้วยเช่นกนั  ดงั

ปรากฏหลกัฐานจากคําบอกเลา่ของครูชา่งในยคุท่ีระบบการศกึษาแบบใหม่ (โรงเรียน) เกิดขึน้แล้ว 

ได้แก่  นายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513) ได้เล่าว่าเม่ือท่านอายไุด้ 9 ปี ท่านได้มาอยู่กับ

หลวงพ่อฤทธ์ิเพ่ือศึกษาวิชาวาดเขียนเม่ือ พ.ศ. 2447  ขณะนัน้หลวงพ่อฤทธ์ิอายุได้ 72 ปีแล้ว   

หลงัจากนัน้ประมาณ 5-6 เดือนท่านก็เร่ิมเรียนหนงัสือในโรงเรียนซึ่งจดัตัง้ขึน้ท่ีวดัพลบัพลาชยันัน้ 

โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเพ่ือศึกษางานช่างกับหลวงพ่อฤทธ์ิ 3 5

21    และอาจารย์ไพทูรย์ เมือง

สมบรูณ์ (พ.ศ. 2465-2542) เม่ือตอนอาย ุ11 ปี  ได้ฝากตวัเป็นศิษย์ของพระอาจารย์เป้า ปัญโญ 

เพ่ือศกึษาวิชาช่างเขียนควบคูไ่ปกบัการศกึษาในระบบโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี   ซึ่งอาจารย์ไพทรูย์

18 ศรันย์ ทองปาน , “ชีวิตทางสงัคมของช่างในสงัคมไทยภาคกลางสมยัรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 

2448,” 66.  
19 กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติและผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามจนัทร์, 2548), 33. 
20 ดํารงพนัธ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบรีุ: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานนายพิน อินฟ้าแสง,” 100. 
21 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 160-161.  
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เล่าถึงบรรยากาศการเรียนงานช่างในวดัขณะนัน้ว่า มีลูกศิษย์ท่ีเรียนด้วยกันสามส่ีคน มีทัง้แบบ

ท่ีมาเรียนเฉพาะวนัอาทิตย์  เพราะวนัธรรมดาต้องไปโรงเรียน และลกูศษิย์ท่ีอยูป่ระจํา36

22 

จากตวัอยา่งของนายเลิศ พ่วงพระเดช  และอาจารย์ไพทรูย์  เมืองสมบรูณ์   แสดงให้

เห็นวา่แม้ระบบการศกึษาในเมืองเพชรบรีุจะเร่ิมมีการปรับเปล่ียนจากระบบวดัเข้าสู่ระบบโรงเรียน

มาตัง้แต ่พ.ศ. 2404 ทัง้โรงเรียนท่ีจดัตัง้โดยรัฐบาล กลุ่มมิชชนันารี และวดั    สําหรับโรงเรียนวดั

ระยะแรกมีการจดัตัง้ ๒ แห่ง ท่ีวดัโพธาราม และวดัพลบัพลาชยั สมยัหลวงพ่อฤทธ์ิเป็นเจ้าอาวาส 

(พ.ศ. 2412-2462) 3 7

23    แต่การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดงักล่าว “วัด” ยังคงมีบทบาทในฐานะ

ศนูย์กลางความรู้ด้านงานช่างอยู่ตามเดิม   และวดับางแห่งยงัปรับปรุงขึน้เป็นโรงเรียนช่าง เช่น

โรงเรียนวัดยางท่ีเปิดสอนงานช่างไม้เป็นหลกั โดยพระช่างในวัดเม่ือ พ.ศ. 247824     ก่อนท่ีจะ

เส่ือมบทบาทในฐานะศนูย์กลางการสอนงานชา่งไปในปัจจบุนั   

การเรียนรู้งานช่างในอดีตจึงเกิดขึน้ในระบบ ท่ีเรียกว่า “สํานกัช่าง” ได้แก่วัดท่ีเป็น

แหลง่รวมองค์ความรู้  การทํางาน ตลอดจนตวัอย่างงานช่าง ภายใต้ความสมัพนัธ์แบบครูกบัศิษย์

3 9

25  และด้วยความท่ีช่างแต่ละสํานกัมีประสบการณ์ ความถนดั และฝีมืองานช่างท่ีแตกต่างกัน    

จงึยงัผลให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งชา่งตา่งสํานกัทัง้จากการทํางานสําคญันอก

วดัร่วมกัน   หรือการขอฝากตวัเป็นลูกศิษย์     โดยมีระบบการแสดงความเคารพของศิษย์ต่อครู

ชา่งด้วยพิธีกรรมการ “ครอบครู”  ก่อนจะเร่ิมหดัการชา่ง  และศิษย์จะทําพิธีเคารพบชูาครูท่ีแนะนํา

สัง่สอนด้านงานช่าง   รวมถึงครูท่ีช่างแต่ละคนได้มีโอกาสไปสงัเกตกระบวนการทํางาน  หรือตวั

ผลงานโบราณ  แบบท่ีเรียกวา่ ครูพกัครูลกัครูจํา  เป็นประจําทกุปีจากนัน้ไป40

26      

ดงันัน้การครอบครูจึงเสมือนเคร่ืองแสดงสายสมัพนัธ์เชิงรูปธรรมของสายสกลุช่างท่ีมี

การสืบทอดกันมาแต่โบราณ    และเป็นเสมือนกรอบในการดํารงชีวิตทางการช่าง ท่ีอยู่ภายใต้

ความเคารพยําเกรงตอ่ครูชา่ง กฎเกณฑ์ ตลอดจนแบบแผนงานช่างโบราณท่ีได้รับการถ่ายทอดมา

จากรุ่นสูรุ่่น      

22 ศนูย์ข้อมลูเมืองโบราณ, “พระอาจารย์เป้า วดัพระทรง,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตลุาคม-ธันวาคม 

2534): 69. 
23 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี (เพชรบรีุ: วิทยาลยัครูเพชรบรีุ, 2520), 

31-38. 
24 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้เพชรบรีุ,” 59.  
25 เร่ืองเดียวกนั, 149. 
26 ศนูย์ข้อมลูเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วดัเกาะ ช่างพระรุ่นสดุท้าย?,”  75-76. 
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ช่างคนหนึ่งอาจมีครูได้หลายท่าน  โดยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นครูจากสํานกัเดียวกัน

เท่านัน้  หรือผู้ครอบครูอาจเป็นเพียงครูช่างอาวุโสท่ีเคารพเท่านัน้  เช่น พระอาจารย์เป้า (พ.ศ. 

2417-2490) 4 1

27  ท่านฝึกฝนงานช่างจากสํานกัวดัพระทรง และขอครอบครูกับครูหวน ตาลวนันา  

สนันิษฐานว่าขณะนัน้ครูหวนน่าจะยงัครองสมณเพศอยู่ท่ีสํานกัดงักล่าว   ต่อมาท่านยงัเป็นศิษย์

ของหลวงพ่อฤทธ์ิ  วดัพลบัพลาชยั    และคงเป็นศิษย์คนสําคญัของหลวงพ่อฤทธ์ิ กบัครูหวน ตาล

วนันา (พ.ศ. 2404-2495)  จึงถูกเรียกมาช่วยงานในการเขียนภาพจิตรกรรมอุโบสถวดัเขาสมณา

ราม    ซึง่งานครัง้นัน้ยงัเป็นโอกาสให้ครูหวนได้ขอครอบครูกบัหลวงพ่อฤทธ์ิด้วย4 2

28   เล่ากนัว่าด้วย

ทกัษะและฝีมือด้านงานเขียนเฉพาะตวัของพระอาจารย์เป้าส่งผลให้พระจากสํานกัตา่งๆ พยายาม

เข้ามาขอเป็นลกูศษิย์ทา่นแทบทัง้นัน้   เชน่เดียวกบัขนุศรีวงัยศ  ซึ่งเคยบวชและศกึษางานช่างจาก

ชา่งพระและชา่งฆราวาสจากสํานกัวดัใหญ่สวุรรณาราม  แตต่อ่มาได้เป็นศษิย์ครูเสือ  และร่วมงาน

กบัครูบวั  นารีวงศ์  ช่างฝีมือดีของสํานกัวดัพระทรง 4 3

29    การร่วมงานก่อสร้างสิ่งต่างๆ ในวดัพระ

ทรงกับครูบวัครัง้นัน้คงกินระยะเวลานานหลายปี   ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีงานดําเนินอยู่ช่างรุ่น

ใหม่ๆ  ในสํานกัวดัพระทรงคงได้มีโอกาสเรียนรู้งานจากขนุศรีวงัยศอยู่ไม่น้อย   ศิษย์วดัพระทรงจึง

ยกขนุศรีวงัยศวา่เป็นครูชา่งของสํานกัวดัพระทรงไปด้วย 44

30    ล่วงมาถึงช่างพระในระบบสํานกัช่าง

รุ่นสุดท้าย (20 ปีท่ีแล้ว) คือ พระครูพิจิตรสรคุณ (อาจารย์เกิน) สํานักวัดเกาะฯ ท่านได้ให้

สมัภาษณ์วา่ทา่นเรียนการทําเมรุจากพระอาจารย์ในสํานกัวดัเดียวกนั   แตพ่ระเทพวงศาจารย์  วดั

ยาง เป็นผู้ครอบครูให้ 45

31 เป็นต้น 

ชา่ง และความสมัพนัธ์ระหว่างช่างดงักล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศทาง

สงัคม และความสมัพนัธ์ของชา่งเมืองเพชรบรีุในอดีตวา่มีความเก่ียวเน่ืองกบัวดั  โดย “พระ” เป็นผู้

มีบทบาทสําคญัในการกํากับดแูล  ถ่ายทอด และรักษาองค์ความรู้ด้านงานช่างให้อยู่คู่กับชุมชน   

การเรียนรู้งานช่างของสงัคมในอดีตจึงมีพืน้ฐานจากวดั  และมีทกัษะความรู้แบบสหวิชาการช่าง  

27 กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์, 75-76. 
28 ดํารงพนัธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบรีุ: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,”  43. 
29 สมัฤทธ์ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2537), 37.  อ้างจาก สมัภาษณ์ พระครูสมห์ุ (เยิม้), เจ้าอาวาสวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ,  5 มีนาคม 2536. 
30 สมัภาษณ์ เฉลมิ พึง่แตง, ช่างปนูปัน้, 11 เมษายน 2553. 
31 ศนูย์ข้อมลูเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วดัเกาะ ช่างพระรุ่นสดุท้าย?,” 73-75, 80. 
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โดยเฉพาะช่างเขียน และช่างทําเมรุ(ไม้) มีปรากฏอยู่แทบทุกวดั    แม้ไม่มีการกล่าวถึงช่างปนูปัน้

วา่โดดเดน่อยู่ในสํานกัใดอย่างแน่ชดั  อนัน่าจะมีผลจากหน้าท่ีในฐานะงานประดบัปลีกย่อย    แต่

การระดมช่างเ ม่ือคราวบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปปูนปั ้นโบราณท่ีถํา้เขาหลวง รัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั แสดงให้เห็นถึงการมีอยูข่ององค์ความรู้ด้านปนูปัน้ของช่าง

เมืองเพชรบรีุได้เป็นอยา่งดี46

32    

 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510 47

33 

การเส่ือมของระบบสํานักช่าง  เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเร่ิมมีการ

ปรับเปล่ียนอย่างช้าๆ มาตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5)   

เน่ืองจากเมืองเพชรบุรีกลายเป็นหัวเมืองท่ีพระมหากษัตริย์ให้ความสนพระทยั 4 8

34   มีการสร้าง

พระราชวังสําหรับแปรพระราชฐานอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่รัชกาลท่ี 4  ประกอบกับภูมิประเทศท่ี

ยงัคงความเป็นธรรมชาติ มีภูเขาและถํา้มากมาย   เมืองเพชรบุรีจึงมักถูกใช้เป็นสถานท่ีสําหรับ

รับรองพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนเป็นหัวเมืองตากอากาศสําหรับข้าราชการขุนนาง และ

ชาวตา่งชาติจากกรุงเทพฯ  ตลอดจนคณะฑตูท่ีมาเยือนสยามในช่วงรัชกาลท่ี 4-535   ซึ่งยงัผลให้

เกิดการพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม และระบบ

การศกึษา ในเมืองเพชรบรีุตามอยา่งวฒันธรรมตะวนัตก ซึง่ถือเป็นความทนัสมยัของสงัคมในเวลา

นัน้เชน่เดียวกบักรุงเทพฯ   

32 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์, 

2542. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สายพิน  เป่ียมสง่า  ท.ช., ท.ม.  ณ เมรุวดัมหาธาตุวรวิหาร  

เพชรบรีุ), 78-81, อ้างจาก เอกสารเย็บเลม่ กรมพระกลาโหม รัชกาลท่ี 4, ร.4 รล-กห. เลม่ 15  เลขท่ี 114, 340-

341, หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  
33 การแบ่งช่วงเวลาดงักล่าว อิงตามหลกัฐานการกลา่วถึงการเรียนรู้งานช่างในช่วงท่ีเร่ิมมีการ

เปลี่ยนแปลงจากสํานกัช่างวดัสู่ระบบโรงเรียน และช่องทางใหม่ๆ ก่อนท่ีวดัจะหมดบทบาททางการช่างโดย

สิน้เชิง และเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบช่างรับจ้างในวงกว้างดงัยุคปัจจุบนัอย่างแท้จริงหลงั พ.ศ. 2510  

โดยอิงกบัปีท่ีนายพิน อินฟ้าแสง สร้างงานปนูปัน้ชิน้สดุท้ายบนหน้าบนัหอปริยตัิธรรม วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ   

ซึง่ขณะนัน้ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ กบัช่างเฉลมิ พึง่แตง เพ่ิงหนัมาเร่ิมรับทํางานปนูปัน้ได้ไมน่าน. 
34 เสยย์ เกิดเจริญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี, 35, อ้างจาก 

“อภินิหารพระจอมเกล้าและการก่อตัง้ธรรมยตุินิกาย,”  กระดาษฝร่ัง เลขท่ี 78/1 เลขท่ี 6, หอสมดุแหง่ชาติ.  
35 เบญจวรรณ  ทศันลีลพร, “หวัเมืองรุ่นแรกในการรับวฒันธรรมตะวนัตก,” วารสารวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3, 2 (มกราคม – ธนัวาคม 2547): 3-5. 
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พลวัตทางสังคมเหล่านีเ้ป็นปัจจัยสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงขององค์กรช่างเมือง

เพชรบุรี  ซึ่งเร่ิมปรากฏมาตัง้แต่รุ่นนายเลิศ  พ่วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513) และนายพิน อินฟ้า

แสง (พ.ศ. 2438-2515) ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างองค์กรช่างของวดั (สํานกัช่าง) มาสู่

องค์กรชา่งรับจ้างตามวดั      

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงด้านการศกึษาสู่ระบบโรงเรียน

ของชุมชน  ซึ่งวดัเร่ิมจดัตัง้โรงเรียนขึน้  2 แห่ง ท่ีวดัโพธาราม และวดัพลบัพลาชยั สมยัหลวงพ่อ

ฤทธ์ิเป็นเจ้าอาวาส 5 0

36 (พ.ศ. 2412-2462) เพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม ่    

เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาแบบใหม่ในโรงเรียนนัน้มีเนือ้หาครอบคลุมทัง้วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ประวตัิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 5 1

37    สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม

สมยัใหม่ได้มากกว่าการศึกษาแบบเก่าท่ีเคยมีในวัด   ส่งผลให้วดัถูกลดบทบาทความสําคญัใน

ฐานะศนูย์กลางการศกึษาของชมุชนในท่ีสดุ  

อย่างไรก็ตามช่วง พ.ศ. 2470-90 วดัยงัคงมีบทบาทสําคญัในฐานะของศูนย์กลาง

ความรู้ด้านงานชา่งท่ีสําคญัของสงัคมเมืองเพชรบรีุ   ดงัจะเห็นได้ว่าครูช่างหลายท่านล้วนมีโอกาส

ศกึษางานช่างแขนงตา่งๆ ขณะท่ีได้อาศยัวดัเพ่ือเรียนหนงัสือ หรือบวชเรียนตามประเพณีไทยเม่ือ

อายคุรบบวช เช่น นายชุ่ม สวุรรณช่าง (พ.ศ. 2455-2535)  เม่ืออปุสมบทท่ีวดัเกาะแก้วสทุธาราม  

เม่ือ พ.ศ. 2475  จึงได้เรียนรู้งานช่างเมรุจากสํานักวัดเกาะฯ ในคราวเตรียมงานเมรุใหญ่

พระราชทานเพลิงศพพระครูเพชโรปมคณุ (อดีตเจ้าอาวาส พ.ศ. 2442-2470)  ซึ่งวดัเกาะขณะนัน้

ยงัเป็นสํานกัช่างทําเมรุท่ีมีช่างฝีมือดีนบัแตท่่านสมภารเจ้าวดัจนถึงพระลกูวดัอยู่ 5 2

38   และยงัคงมี

สืบทอดองค์ความรู้มาจนถึง พ.ศ. 2534  โดยพระครูพิจิตรสรคณุ (อาจารย์เกิน) ซึ่งอาจถือได้ว่า

เป็นช่างพระรุ่นสุดท้าย 5 3

39  และตวัอย่างของวดัยาง  ใน พ.ศ. 2478  ยงัคงเป็นศนูย์กลางของการ

36 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี, 31-38. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 34-35. 
38 อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายชุ่ม สุวรรณช่าง  (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2536. อนสุรณ์

พระราชทานเพลิงศพนายชุ่ม สวุรรณช่าง  เมรุวดัเกาะแก้วสทุธาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 9 

พฤษภาคม 2536), 62-63. 
39 ศนูย์ข้อมลูเมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วดัเกาะ ช่างพระรุ่นสดุท้าย?,” 70-80. 
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เรียนรู้งานชา่งไม้อีกแห่งของเพชรบรีุ   และได้มีการจดัตัง้โรงเรียนวดัยางขึน้  เพ่ือเปิดสอนงานช่าง

ไม้แก่ฆราวาสท่ีสนใจ54

40 เป็นต้น 

บทบาทของวดัในฐานะศนูย์การเรียนรู้ถ่ายทอดงานช่างยงัคงปรากฏสืบมาในยคุของ

ครูช่างอาวโุสรุ่นปัจจบุนั   ดงัท่ีนายเฉลิม พึ่งแตง (พ.ศ. 2487-ปัจจุบนั) เล่าถึงบรรยากาศของการ

ชา่งในวดัพระทรงขณะท่ีชา่งได้มาขออาศยัเพ่ือเรียนหนงัสือตอ่ในเมืองราว พ.ศ. 2489 วา่   

...กุฏิแต่ละหลงัจะมีเด็กหลายพนัคนพกัอยู่รวมกับพระสงฆ์ ท่ีวดัจะมีช่างเยอะ พระท่ี

บวชอยู่จะทําเมรุเป็น บางคนก็เป็นช่างเขียน ผมเป็นลกูศิษย์มหาประทิว ลกูศิษย์ครูหวน อยู่ท่ี

วดัว่างๆ ก็ฝึกหดัเขียนกบัท่าน แล้วเวลาเขาทําเมรุกนัเราก็ลงไปช่วยเขียนลายหน้ากระดาน 

เขียนกระจงั เดก็วดัรุ่นเดียวกนัก็มีมาสนใจด้านนีอ้ยู่คนเดียว คนอ่ืนๆ ก็ไมมี่ใครสนใจเลย.. 41    

 แสดงให้เห็นว่าท่ีวดัพระทรงนัน้ยงัมีการรวมกลุ่มของช่างวดั   แตอ่ยู่ในสภาวะการณ์

ท่ีขาดผู้สนใจสืบทอดองค์ความรู้ดงักลา่วแล้ว     ในขณะท่ีวดับางแห่งกลบัสญูเสียบทบาทดงักล่าว

ไปแล้ว   ดงัท่ีนายทองร่วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2486-ปัจจบุนั) เล่าถึงบรรยากาศงานช่างท่ีวดัมหาธาตุ

คราวท่ีเคยบวชเรียน เม่ือ พ.ศ. 2504 ว่า “...ตอนนัน้วดัมหาธาตก็ุไม่มีพระช่างแล้ว ครูพินรับปัน้

ฐานพระอยู่ ผมไปดเูวลาแกทํางานทุกวนั นึกอยากทําได้บ้างเลยสึก แล้วไปพบครูพินท่ีบ้านเพ่ือ

ขอให้ชว่ยสอน...”56

42 

การเส่ือมบทบาทของวดัในฐานะศนูย์กลางการศกึษางานช่างของชมุชนเมืองเพชรบรีุ  

ซึ่งมี “พระ” เป็นบุคคลสําคญัในการถ่ายทอดองค์ความรู้นัน้   จึงน่าจะมีปัจจยัสําคญั 3 ประการ 

กลา่วคือ  

ประการแรก ระบบการศกึษาสมยัใหม่มีความสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม

มากกว่า การบวชเรียนจึงมักกระทําขึน้ตามประเพณีท่ีบุตรชายพึงทําเม่ืออายุครบบวช และมัก

เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ การฝึกฝนและถ่ายทอดงานช่างจากพระครูสู่พระลูกวดัรุ่นใหม่จึง

เป็นไปอยา่งไมต่อ่เน่ือง ความรู้จงึสญูหายไปพร้อมกบัพระชา่ง หรือครูชา่งรุ่นเก่า   

ประการท่ีสอง การปรับปรุงระบบการศึกษาสมยัใหม่ ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนด้าน

การศึกษาของฝ่ายสงฆ์   ซึ่งมีการจดัการแยกออกจากการศึกษาของฝ่ายฆราวาสอย่างชดัเจนมา

40 ต่อมาคือวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี. บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ อินทโชโต) 23 พฤษภาคม 2530, 16-17, อ้างถึงใน 

บญุรัตน์  เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 59.  
41 บุญรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบุรี,” 67, อ้างจาก 

สมัภาษณ์ เฉลมิ พึง่แตง, 24 ธนัวาคม  2540.  
42 เร่ืองเดียวกนั, 67-68, อ้างจาก สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 2540.  
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ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5   และกลายประเพณีสืบมาในปัจจบุนั    ซึ่งมีการจดัสอบเพ่ือวดัระดบัเปรียญ

ธรรมอนัสมัพนัธ์กับการเล่ือนลําดบัขัน้ และสมณศกัดิ์ของสงฆ์ 5 7

43     จึงส่งผลให้บทบาทด้านการ

ชา่งของสงฆ์กลายเป็นเร่ืองรอง และไม่เป็นท่ีสนใจของสามเณร หรือพระรุ่นหลงัมากนกั   ดงัเช่นท่ี

พระครูพิจิตรสรคณุ (อาจารย์เกิน) สํานกัวดัเกาะฯ ได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบับรรยากาศของกลุ่มช่าง

ทําเมรุ วดัเกาะแก้วสทุธาราม ใน พ.ศ. 2534 ว่าเป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกความสนใจของพระรุ่นหลงัแล้ว

58

44  

อนึ่ง  ระบบการทํางานแบบ “รับจ้าง”  ซึ่งคงมีมาแล้วอย่างช้าในวงการงานช่างไทย

สมยัรัชกาลท่ี 245   และปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงการว่าจ้างช่างในการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้าง

ตา่งๆ ในเมืองเพชรบรีุอย่างชดัเจนมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 นัน้  น่าจะเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลให้

เกิดการแขง่ขนัในการรับประมลูงานซอ่มสร้างภายในวดัตา่งๆ ของกลุ่มช่างรับเหมา (ช่างฆราวาส) 

อย่างคึกคกั     บทบาททางการช่างของ “พระ” จึงมักจํากัดอยู่เฉพาะงานขนาดย่อม เช่น งาน

เคร่ืองไม้ งานเคร่ืองสด งานเมรุ และงานจิตรกรรมประดบัตกแตง่เมรุ    ซึ่งมกัเป็นงานท่ีสร้างขึน้ใน

โอกาสสําคญันานๆ ครัง้เทา่นัน้   การถ่ายทอด และฝึกปรือฝีมือในงานเหล่านี ้จึงขาดช่วง และขาด

ผู้ สืบทอดไปในท่ีสดุ   

 ประการท่ีสาม  แม้องค์ความรู้ด้านงานช่างยงัคงมีการสืบทอดมาในระบบสํานกัช่าง 

โดยมีศนูย์กลางสําคญัคือ “วดั”  ถึงช่วง พ.ศ. 2470-90 แตบ่รรยากาศการสร้างสรรค์งาน และการ

สืบทอดองค์ความรู้ท่ีไม่คึกคกัเหมือนในอดีต     ทัง้ความรู้ด้านงานช่างท่ียังสืบมาในกลุ่มช่างวัด

ขณะนัน้ ได้แก่ งานไม้ และงานเขียน   ดจูะไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างงานท่ี

สอดคล้องกบัวสัด ุเทคโนโลยี และความทนัสมยัแบบงานในกรุงเทพฯ    บรรยากาศการเรียนรู้ของ

ช่างเมืองเพชรบุรีจึงหลุดจากระบบสํานักช่าง สู่ช่องทางการศึกษางานช่างแบบใหม่จากแหล่ง

ความรู้อ่ืนๆ ส่งผลให้งานช่างไทยซึ่งมีวดัเป็นศนูย์กลางความรู้จึงหมดความดึงดดูใจจนขาดผู้ สืบ

ทอดไปในท่ีสุด    ดังจะเห็นได้จากประวัติของนายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515)  พบว่า

นอกจากความรู้ทางการช่างท่ีได้จากการบวชเรียนแล้ว   นายพินยงัสมคัรเรียนวิชาช่างก่อสร้าง

43 บรรพต  วีระสยั และคณะ, พระสงฆ์กับสังคมไทยในมิติต่างๆ (พระนคร: มหามกุฏราช

วิทยาลยั, 2523), 80-95. 
44 สาํนกัพิมพ์เมืองโบราณ, “อาจารย์เกิน วดัเกาะ ช่างพระรุ่นสดุท้าย?,” 79-80. 
45 ศรันย์ ทองปาน, “ชีวิตทางสงัคมของช่างในสงัคมไทยภาคกลางสมยัรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 

2448,” 86-87. 
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ทางไกลผ่านไปรษณีย์  และหาความรู้เก่ียวกบัศิลปะสมยัใหม่จากหนงัสืออยู่เสมอ 6 0

46    หรือบทนํา

ตําราศลิปสถาปัตยกรรมไทย ท่ีนายเลิศ พ่วงพระเดช  เขียนขึน้หลงัจากออกจากราชการท่ีโรงเรียน

ช่างศิลป์ และกลบัมาอยู่ท่ีเพชรบรีุ ระหว่าง พ.ศ. 2511-2512   สะท้อนถึงสภาวะเส่ือมถอยของ

งานชา่งไทย และความรู้ด้านงานชา่งของวดัตา่งๆ  วา่  

... วิชาช่างก็เร่ิมเสื่อมไม่มีผู้ศึกษาตลอดมา เด๋ียวนีจ้ะหาผู้ทรงคุณวุฒิทางช่างท่ี

สมบรูณ์เหลืออยู่น้อยคน  ข้าพเจ้าผู้ มีใจรักวิชาจิตรกรรมสถาปัตยกรรม อนัเป็นศิลปะประจํา

ชาติไทยมาแต่โบราณ จึงได้พยายามเขียนขึน้ไว้เพ่ือให้ผู้ ใครศกึษา จะได้เป็นตําราเรียนด้วย

ตนเอง  ทัง้จะได้เป็นคูมื่อแก่บรรดาเจ้าอาวาส  ผู้ มีหน้าท่ีสร้างและซ่อมแซมของเก่า จะได้เป็น

คูมื่อในการก่อสร้างให้ถกูต้องของศิลปไทย... 47 

 

ช่างกับสังคมช่างร่วมสมัย และช่างปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรีปัจจุบัน 

การเส่ือมบทบาทในฐานะของศนูย์กลางความรู้ทางการช่างของวดั   ส่งผลให้การ

ดําเนินการก่อสร้างสิ่งตา่งๆ ภายในวดัจําต้องเข้าสู่ระบบการประมลูราคาจดัจ้างช่างจากภายนอก

วดัอยา่งเตม็ตวัดงัเชน่ในปัจจบุนั    อยา่งไรก็ดีสําหรับเมืองเพชรบรีุการสืบทอดองค์ความรู้ของงาน

ชา่งไทยแขนงตา่งๆ  จากสํานกัช่างของวดัยงัคงได้รับการสืบทอดมาในกลุ่มช่างพืน้บ้าน   โดยช่าง

เหลา่นีมี้บทบาทสําคญัในฐานะ  “ช่างรับจ้าง”  ท่ีสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่าง

เหลา่นัน้สืบมาแทนชา่งของวดั       

คําบอกเล่าของนายทองร่วง  เอมโอษฐ์  (พ.ศ. 2486-ปัจจบุนั) ช่างปนูปัน้รุ่นอาวุโส

ปัจจบุนั (ภาพท่ี 4)    แสดงให้เห็นวา่การเรียนรู้งานชา่ง (งานปนูปัน้) ผา่นระบบการทํางานในฐานะ

ชา่งรับจ้างนัน้เกิดขึน้อยา่งชดัเจนแล้วในเมืองเพชรบรีุราว พ.ศ. 2504    ซึ่งระบบการเรียนรู้งานช่าง

จากการทํางานจริงในฐานะลกูมือ หรือผู้ช่วยช่างเป็นแนวทางการเรียนรู้ และการทํางานท่ีปรากฏ

ทัว่ไปในกลุม่ชา่งปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุปัจจบุนั 

 ... ตอนนัน้วดัมหาธาตกุ็ไมมี่พระช่างแล้ว ครูพินรับปัน้ฐานพระอยู่ ผมไปดเูวลาแก

ทํางานทุกวนั นึกอยากทําได้บ้างเลยสึก แล้วไปพบครูพินท่ีบ้านเพ่ือขอให้ช่วยสอน...ท่านก็

บอกวา่ ฉนัเองได้ตัง้ปณิธานไว้แล้ววา่จะไมรั่บฝึกสอนใคร ทีนีเ้ม่ือเราสกึเณรมาโดยไม่ปรึกษา 

ก็จะลองให้ปัน้ด ูพรุ่งนีใ้ห้ไปคอยท่ีฐานพระ ถ้าปัน้ได้จะให้ทํา ถ้าไม่ได้จะไม่รับ...วนัรุ่งขึน้ท่าน

ให้ปัน้ตาอ้อยสองตวั  กระหนกหนึ่งตวั ดแูล้วก็บอกว่าพรุ่งนีใ้ห้มาทํางานได้...ไม่ใช่ฝึกงานแต่

46 ดํารงพนัธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 103-106. 
47 เลศิ พว่งพระเดช, ศิลปไทย ชุดการเขียนภาพลายไทย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2542), 4.  
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ทํางาน  ท่านทําองค์หนึง่เราทําองค์หนึง่จะมาทํารวมไมไ่ด้...ดจูากท่ีท่านทํา...เร่ิมต้นได้ค่าแรง

วนัละ 10 บาท 48    

เม่ือย้อนกลับไปศึกษาข้อมูลงานปูนปัน้เมืองเพชรบุรีก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 7)  พบวา่ผลงานสําคญัของครูช่างเมืองเพชรบรีุในอดีตแทบจะไม่

กล่าวถึงงานด้านปูนปัน้   ตรงข้ามกับงานจิตรกรรม งานเคร่ืองไม้  และอาคารสถาปัตยกรรม    

การไม่ปรากฏข้อมูลเหล่านี ้  ส่วนหนึ่งอาจเป็นเหตวุ่าการสร้างสรรค์งานปนูปัน้ของเมืองเพชรบุรี

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาส่วนใหญ่เป็นงานประดบัปลีกย่อย   อาจมีการซ่อมเสริมงานครัง้

เก่าตามอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในวัดบ้างเท่านัน้  หาใช่การประดิษฐ์ขึน้ใหม่เพ่ือประดับ

สิ่งก่อสร้าง หรืออโุบสถขนาดใหญ่หลงัใหม ่ ท่ีสร้างขึน้ตามธรรมเนียมการทําบญุของข้าราชการขนุ

นางดงัปรากฏหลกัฐานเดน่ชดัมาตัง้แตรั่ชกาลท่ี 4  หรือเพ่ือรองรับกบัความเจริญของชมุชนเมือง

เพชรบรีุท่ีเพิ่มมากขึน้เชน่ในปัจจบุนั    ตา่งจากงานเคร่ืองไม้ หรืองานเขียน  เน่ืองจากสิ่งปลกูสร้าง

ของเดมิอยา่งศาลาการเปรียญ  กฏิุ ศาลา  และเคร่ืองบนของอโุบสถวิหาร  ตลอดจนงานท่ีสร้างขึน้

สําหรับใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และการใช้สอยทั่วไปภายในวดัส่วนใหญ่ล้วนเป็นงาน

เคร่ืองไม้ ได้แก่ เมรุ (เผาศพ) 6 3

49 ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม  ซึ่งใช้ทักษะด้านงานเขียน  ด้านการออก

ลวดลาย  การตอก และการสลกั เป็นสําคญั  ดงันัน้จึงน่าจะเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทําให้ครูช่างใน

อดีตมีโอกาสในการสร้างงานประเภทดงักล่าวมากกวา่งานปนูปัน้  

อย่างไรก็ดีการกล่าวถึงผลงานด้านปนูปัน้ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4-5 นัน้เร่ิมปรากฏอยู่

ด้วยเชน่กนัแตไ่ด้รับการกลา่วถึงเพียงไม่ก่ีแห่ง ทัง้บางแห่งยงัไม่สามารถระบถึุงช่างผู้สร้างได้อย่าง

แน่ชดั เช่น การบูรณปฏิสงัขรณ์พระเจดีย์ และพระพทุธรูปวดัถํา้เขาหลวง ตามท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงรับสัง่แก่พระยาเพชรบรีุ 6 4

50    งานออกแบบหน้าบนัอุโบสถวดัพลบัพลา

48 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 67-68,  อ้างจาก 

สมัภาณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 2540.  
49 เคร่ืองตัง้ศพเจ้าอาวาสของเมืองเพชรบรีุ  มีประเพณีนิยมว่าเมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ บรรดา

สานศุิษย์จะทําเมรุฌาปนกิจให้สมเกียรติ  เมื่อเลกิจากงานฌาปนกิจเสร็จแล้วจะเก็บเคร่ืองตัง้ศพมารักษาไว้ ให้

ชาวบ้านได้อาศยัยืมไปตัง้ศพบพุรีชนตอ่ไป หรือชาวบ้านมีฐานะอาจนิมนต์พระท่ีมฝีีมือด้านการช่างให้ชว่ยทําเมรุ 

หรือเคร่ืองตัง้ศพให้  โดยมีบรรดาพระและลกูศิษย์ช่วยกนัทํา  งานช่าง และการศกึษาวิชาช่างจึงมีในวดัอยู่เสมอ. 

ดใูน เลศิ พว่งพระเดช, ศิลปไทย ชุดการเขียนภาพลายไทย, 4.    
50 เสยย์ เกิดเจริญ, พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี, 78-81.  
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ชยั จ.เพชรบรีุ (ปัจจบุนัไม่เหลือหลกัฐาน เน่ืองจากเสียหายทัง้หลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่) 

ของขนุศรีวงัยศ65

51  เป็นต้น 

ผลงานท่ีได้รับการกล่าวถึงส่วนใหญ่มักเป็นงานปูนปัน้ของครูช่างท่ีสร้างขึน้ในช่วง 

พ.ศ. 2460-2480 มาแล้วทัง้สิน้ เช่น ราว พ.ศ. 2468 ลงมา ผลงานปนูปัน้หน้าบนัอโุบสถวดัปาก

คลอง จ.เพชรบรีุ ของช่างแป๋ว บํารุงพทุธ (พ.ศ. 2413?-2488) 6 6

52  (ภาพท่ี 5) พ.ศ. 2478 งานปัน้จัว่

ทิศตะวนัตกศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม (วดัหวัสะพาน) จ.เพชรบรีุ ของนายเลิศ พ่วงพระ

เดช (พ.ศ. 2437-2513)67

53 (ภาพท่ี 6)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4    ชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์    

ท่ีมา:  ASTV ผู้จดัการออนไลน์, สืบสานงานศิลป์ลํา้ค่า ผ่าน 3 ครูช่างเมืองเพชร (1 สิงหาคม

2554), เข้าถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/travel/ 

viewnews.aspx?NewsID=9540000094953 

 

 

 

 

51 กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์, 34. 
52 เร่ืองเดียวกนั, 95. 
53 เร่ืองเดียวกนั, 114. 
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ภาพท่ี 5     หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ภาพท่ี 6      หน้าบนัทิศตะวนัตก ศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 

 

และดเูหมือนว่านายพิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515) จะเป็นครูช่างเพียงท่านเดียว

ในยุคแรกท่ีได้รับการกล่าวถึงการสร้างผลงานด้านปูนปัน้เป็นจํานวนมากอย่างเด่นชัดท่ีสุด 

นบัตัง้แตง่านบรูณะพระปรางค์วดัมหาธาตวุรวิหาร เม่ือปี พ.ศ. 2471-2479 เร่ือยมาจนถึงงานปนู
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ปัน้ชิน้สดุท้ายบนหน้าบนัทิศตะวนัออกหอปริยตัิธรรม วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ ใน พ.ศ. 251054 

(ภาพท่ี 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7    งานปนูปัน้ประดบัปรางค์ประธานวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 

จงึถือวา่เวลาดงักลา่วเป็นชว่งสําคญัท่ีชา่งหลายทา่นเร่ิมหนัมาสร้างงานเฉพาะด้านใด

ด้านหนึง่มากย่ิงขึน้  และสามารถระบไุด้วา่เป็นผลงานของชา่งคนใดได้อย่างชดัเจน    ตา่งจากการ

สร้างงานในอดีต  อันเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างพระช่าง และช่างฆราวาสในวดัต่างๆ  ซึ่งมัก

กระทําขึน้เพ่ือประโยชน์การใช้งานภายในวัด  จึงไม่มีการกล่าวเจาะจงในรายละเอียดของงาน

อยา่งชดัเจนวา่เป็นฝีมือของชา่งทา่นใด   ทัง้นีช้า่งแตล่ะคนมกัมีความสามารถทางการช่างแบบสห

วิชา  คือทําได้ทัง้งานโครงสร้าง งานสลักไม้  งานเขียน หรืองานตอก  ดงันัน้การปรากฏข้อมูล

เก่ียวกับช่างและผลงานท่ีเฉพาะเจาะจงของช่างจึงน่าจะสมัพนัธ์กับการเส่ือมบทบาทของสํานัก

ช่าง   จนเป็นเหตใุห้การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ภายในวดัเข้าสู่ระบบช่างรับจ้างอย่างเต็มตวั    ทัง้นี ้

ผลงานเหล่านีย้งัเป็นเสมือนประวตัิหลกัฐานทางฝีมือของช่าง   ซึ่งหลายๆ วดัมกัใช้เป็นเง่ือนไขใน

การวา่จ้างชา่ง นอกเหนือไปจากความคุ้นเคยสว่นตวั69

55   

54 ดํารงพนัธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบรีุ: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 128-143. 
55 สมัภาษณ์  พระอธิการสมควร ธรรมวีโร, เจ้าอาวาสวดัละหารน้อย จ. เพชรบรีุ, 28  พฤษภาคม 

2553; สมัภาษณ์ พระครูสนัติสงัวรคณุ, เจ้าอาวาสวดัเกาะจาก  จ.นครศรีธรรมราช, 21 มิถนุายน 2553. 
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จากประวตัิการเรียนรู้ และการสร้างงานปนูปัน้สกลุช่างเมืองเพชรบรีุในช่วงปัน้ปลาย

ชีวิตการทํางานของนายพิน อินฟ้าแสง (ราว พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา)   มายงัรุ่นช่างสอย ศิลปกอบ 

(พ.ศ. 2475-2540) และช่างเหิ่น เกศรา (พ.ศ. 2475-เสียแล้ว ปีไม่แน่ชดั)     สืบเน่ืองมาถึงครูช่าง

อาวุโสในปัจจุบนัอย่างช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2486-ปัจจุบนั) ช่างมนู เนตรสุวรรณ (พ.ศ. 

2486-ปัจจบุนั) (ภาพท่ี 8)  และชา่งเฉลิม พึง่แตง (พ.ศ. 2487-ปัจจบุนั) (ภาพท่ี 9)   พบว่าครูช่างท่ี

กลา่วนามมานีล้้วนมีพืน้ฐานด้านงานเขียน   โดยกระบวนการเรียนรู้จากการสงัเกตและฝึกฝนจาก 

“งานช่างในวัด” หรือ “พระช่าง”  ขณะบวชเรียน หรือฝากตวัเข้าอาศยัอยู่กับวดั   ภายหลงัเม่ือ

ประกอบอาชีพแล้วจงึปรับเอาพืน้ฐานด้านงานเขียนมาประยกุต์กบังานปนูปัน้  

ตัวอย่างเช่น ช่างเหิ่น เกศรา เม่ือ พ.ศ. 2500  ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับช่างเล้ง เชย

สวุรรณ ชา่งเขียนและช่างไม้สํานกัวดัเกาะฯ ท่ีมีช่ือในเวลานัน้  จากนัน้จึงรับจ้างเขียนภาพเหมือน

อยู่พักหนึ่ง แต่รายได้ไม่ดีจึงเลิกไป  ก่อนมาสมคัรเป็นลูกมือช่างปนูซีเมนต์ (งานก่อสร้าง-พิมพ์

กระจงั)ท่ีวดัรัตนไตร  และเร่ิมงานปนูปัน้ตอ่จากงานท่ีช่างเดิมเขาทําไม่สําเร็จ 
7 0

56   ช่างสอย ศิลป

กอบ เม่ือลาสิกขาออกมาก็มาทํางานก่อสร้าง (ช่างปนูซีเมนต์)  กบัลงุ ก่อนเร่ิมมาจบังานปนูปัน้ 7 1

57   

ช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์  ชาวจงัหวดัสมทุรสงครามหลงัจากฝึกงานปนูปัน้กบันายพิน อินฟ้าแสง   

ได้ตามอาจารย์อาภรณ์ อินฟ้าแสง ไปทํางานจิตรกรรม และรับเขียนลายขายฝร่ังท่ีกรุงเทพฯ  ได้

กลบัมาอยู่ท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุอีกครัง้ เม่ือ พ.ศ. 2507 ขณะนัน้วดักําลงัหาช่างปนูปัน้

จึงได้รับงานเองเป็นครัง้แรก7 2

58      และช่างเฉลิม พึ่งแตง  ขณะเรียนหนงัสือได้อาศยัท่ีวดัพระทรง 

จงึมีโอกาสเรียนรู้งานเขียนและงานชา่งตา่งๆ จากสํานกัวดัพระทรง  หลงัจากเรียนจบจึงมาทํางาน

ก่อสร้างกับบิดา ก่อนจะได้หัดปัน้กับช่างปูนปัน้จากหนองจอก  ซึ่งมารับงานในเพชรบุรี จนมี

โอกาสได้ลองทํางานปนูปัน้เป็นครัง้แรกกบัตาสุข (พระช่างทําเมรุ) ท่ีวดัหนองปลาไหล จ.เพชรบุรี 

ใน พ.ศ. 250759  และรับงานปนูปัน้เร่ือยมาหลงัจากนัน้74

60   เป็นต้น    

 

  

56 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 81, 151. 
57 เร่ืองเดียวกนั, 66. 
58 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
59 บญุรัตน์  เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 68-69. 
60 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 205. 
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ภาพท่ี 8     ชา่งมน ูเนตรสวุรรณ                   ภาพท่ี 9      ชา่งเฉลิม พึง่แตง 
  

การผันตัวมาจับงานก่อสร้าง จากนัน้จึงเร่ิมทํางานปูนปัน้ของช่างหลายๆ ท่าน    

แสดงถึงความสัมพันธ์ของช่างปูนปัน้กับการพัฒนาและขยายตัวของวัดในจังหวัดเพชรบุรี    

กิจกรรมการขยายตวัของเมือง การสร้างถนน อาคารสิ่งก่อสร้างตา่งๆ  รวมถึงวดัย่อมเก่ียวข้องกบั

งานก่อสร้าง ได้แก่  ช่างโครงสร้าง ช่างไม้  ช่างปนูซีเมนต์ และช่างปนูปัน้    ส่งผลให้ช่างเหล่านีมี้

ทกัษะความรู้ด้านงานปนู ทัง้เร่ืองของคณุสมบตัิ ส่วนผสมของปนู   เทคนิคงานก่อ  งานโบก  งาน

ฉาบ  งานโกลนหุ่น และงานประดบัลวดบวั  ตลอดจนเห็นถึงกระบวนการทํางานของช่างปนูปัน้

ท่านอ่ืนๆ  จนสามารถประยุกต์ทักษะด้านงานเขียน และงานปนูมาใช้กับงานปูนปัน้ได้ในท่ีสุด   

ประกอบกับในเวลานัน้ช่างปูนปัน้คงมีไม่เพียงพอกับความต้องการของวดั และดูเหมือนว่าวัด 

(พระสงฆ์) ก็ไมไ่ด้เจาะจงคณุสมบตัิของช่างมากไปกว่าความไว้วางใจในตวัช่างท่ีรู้จกัคุ้นเคยกนั 7 5

61    

จึงเปิดโอกาสให้ช่างหน้าใหม่ได้เร่ิมสร้างสรรค์งานปนูปัน้จนมีผลงานเป็นท่ีรู้จกั และได้รับความ

วางใจจากวดัทัง้ในและนอกจงัหวดัเพชรบรีุให้ทํางานปนูปัน้ถึงปัจจบุนั 

ระหว่าง พ.ศ. 2523-2525   ช่างเมืองเพชรบุรี นําโดยช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้มี

โอกาสเข้าร่วมโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือเตรียมการสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ 200 ปี   ซึ่งมีการระดมช่างฝีมือแขนงต่างๆ ของไทย เช่น ช่างเขียน ช่างปนูปัน้ ช่าง

แกะสลกัไม้ ชา่งรัก ชา่งปิดทองประดบักระจก ฯลฯ จากทัว่ประเทศมาร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก    

และเม่ือสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติได้คดัเลือกช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็นบคุคล

61 บญุรัตน์  เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 70-71. 
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ดีเดน่ทางวฒันธรรมสาขาศลิปะ ประจําปี พ.ศ. 252862  ประกอบกบัการสร้างสรรค์ผลงานปนูปัน้ท่ี

แสดงเร่ืองราวร่วมสมยัทางการเมืองของชา่งทองร่วง และชา่งเมืองเพชรบรีุอีกหลายทา่น   จึงส่งผล

ให้ช่าง และผลงานของช่างเมืองเพชรบุรีกลายเป็นท่ีรู้จักสนใจในวงกว้างมากย่ิงขึน้  ได้รับ

การศึกษาติดตามและกล่าวถึงอยู่เสมอในหนังสือพิมพ์ วารสาร 7 7

63 บทความทางวิชาการ และ

งานวิจยัตา่งๆ อยูเ่สมอมา    

ผลจากกระแสการรณรงค์และอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยในช่วงเวลาดงักล่าวยงัก่อให้เกิด

การรวมตวัของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินต่างๆ  ของจังหวดัเพชรบุรี   เช่น ศูนย์วฒันธรรม

สถาบนัราชภัฏเพชรบุรี  และศูนย์วฒันธรรมจังหวดัเพชรบุรี   ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ใน

จงัหวดั    ซึง่มีสว่นสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การอนรัุกษ์ และเผยแพร่ข้อมลูความรู้ด้านงานช่างแขนงตา่งๆ 

อาทิ งานลายรดนํา้  งานทอง  งานแทงหยวก งานสลกัไม้ งานจําหลกัหนงัใหญ่  และงานจิตรกรรม   

รวมถึงงานปนูปัน้ของสกุลช่างเมืองเพชรบุรีให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจนนกัท่องเท่ียวผ่าน

นิทรรศการถาวร และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีขึน้ทุกปี  เช่น  เดือนเมษายนของทุกปี จะมีการแสดง

งานช่างไทยแขนงตา่งๆ ของสกลุช่างเพชรบรีุบนเขาวงั ในงานพระนครคีรี   และการจดัอบรมด้าน

งานปนูปัน้ให้แก่ผู้สนใจท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร  เป็นต้น 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เหล่านีย้่อมส่งผลโดยตรงต่อตวัช่าง  และชีวิตการทํางาน

ของช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ  กล่าวคือ  ประการแรก  การเข้าร่วมโครงการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือเตรียมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ได้สร้างช่ือเสียงให้ช่างปนูปัน้

สกลุช่างเพชรบรีุกลายเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างออกไปนอกจงัหวดัเพชรบรีุ   ส่งผลให้ช่างเหล่านีไ้ด้รับ

การตดิตอ่ให้ไปทํางานตา่งจงัหวดั (นอกเพชรบรีุ) เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองทัง้ทางเหนือ  ใต้ ตะวนัออก 

และตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย    ทัง้ยงัเป็นการเปิดโลกทศัน์ทางการช่างของช่างปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรีให้กว้างขวางขึน้   ทัง้ในด้านระบบการทํางาน  วัสดุ และเทคนิคงานปูนปัน้ 

ตลอดจนการประดบัตกแต่งกระเบือ้งในงานปนู  ถือเป็นประสบการณ์ความรู้ท่ีช่างได้นํากลบัไป

พฒันาตอ่ในงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ78

64     

62 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, ทองร่วง เอมโอษฐ์ ช่างปูนป้ันเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: 

กรุงสยามการพิมพ์, 2529), 1. 
63 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 73-77. 
64 สมัภาษณ์ ทองร่วง  เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 7 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ สาํรวย เอมโอษฐ์, ช่าง

ปนูปัน้, 3 มิถนุายน 2553. 
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ประการท่ีสอง  ช่ือเสียงและบทบาททางสงัคมท่ีเพิ่มมากขึน้  ส่งผลให้ช่างปนูปัน้ไม่ได้

มีความสมัพนัธ์ทางสงัคมเฉพาะภายในกลุ่มช่างกบัวดัเท่านัน้   แตก่ลบัมีบทบาทในฐานะวิทยากร 

หรืออาจารย์บรรยาย และอบรมเก่ียวกับงานศิลปกรรมไทยให้กับเยาวชน นกัศึกษา นักวิชาการ  

การฝึกอาชีพ รวมถึงผู้สนใจทัง้ในและนอกท้องถ่ิน     ปัจจบุนังานปนูปัน้ยงัถกูบรรจไุว้ในหลกัสตูร

การศกึษาท้องถ่ินของจงัหวดัเพชรบรีุด้วย   

ประการท่ีสาม   ความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อช่างในฐานะของผู้ สืบทอดวฒันธรรม

ท้องถ่ิน และผู้ สืบทอดงานช่างโบราณ  อันหาตัวอย่างดไูด้ยากย่ิงในสังคมปัจจุบนั   กลายเป็น

ปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลให้องค์ความรู้  เทคนิค และรูปแบบของงานปูนปัน้โบราณได้รับการยกย่อง 

และอนุรักษ์ไว้อย่างเหน่ียวแน่นในกลุ่มช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี     แม้แนวทางการสร้างงาน

แบบใหม่ๆ จะเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาแตช่่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุปัจจบุนัหลายท่านก็ยงัคงรักษา

มาตรฐานงานไม่ให้ด้อยไปกว่างานปนูปัน้ชัน้ครูแบบสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีได้รับการยกย่องใน

ฐานะของงานฝีมือชัน้ครู79

65 

ผลจากพืน้ฐานแนวความคิดดังกล่าวยังผลให้บทบาทของช่างปูนปั ้นพืน้บ้าน

เปล่ียนแปลงจากฐานะชา่งรับจ้าง หรือชา่งแรงงาน   กลายเป็นช่างในฐานะของศิลปินผู้สร้างสรรค์ 

และสืบทอดผลงานศิลปะไทย   ปัจจบุนัช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติ สาขา

ทศันศลิป์ (ประณีตศลิป์-ศลิปะปนูปัน้)  พทุธศกัราช 2554  

อนึ่ง  การท่ีช่างเมืองเพชรบุรีได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นหนึ่งในทีมช่างฝีมือดีในการ

บรูณะงานจิตรกรรมพระระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือคราวครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์ 150 

ปี และโครงการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือเตรียมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 

200 ปี   ยังผลให้สังคมภายนอกมีทัศนคติเก่ียวกับช่างเมืองเพชรบุรีในฐานะผู้ สืบทอดงานช่าง

ประเพณีไทย รวมถึงสร้างความภาคภมูิใจ และทศันคติท่ีดีในการถ่ายทอดงานช่างไทยท่ีกําลงัขาด

แคลนผู้ รู้ในสงัคมเมืองเพชรบรีุ 

ปัจจุบนัการปรับเปล่ียนและขยายตวัของวดัยงัคงปรากฏสืบมาอย่างต่อเน่ือง   ทัง้ดู

เหมือนวา่นอกจากการสร้างและบํารุงเสนาสนะตา่งๆ ภายในวดัจะถือเป็นธรรมเนียมการสร้างบญุ

สร้างกศุลในทศันะของชาวไทยพทุธแล้ว    กิจกรรมดงักล่าวยงัถือเป็นหน้าท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของ

เจ้าอาวาสในการดแูลจดัการพระอาราม และศาสนสมบตัภิายในวดั    ส่วนหนึ่งของความสําเร็จใน

การบริหารพฒันาวดัยงัอาจมีผลตอ่การเล่ือนลําดบัยศตําแหนง่ของสงฆ์ด้วย      

65 สมัภาษณ์ ศิริ  พรพระ, ช่างปนูปัน้, 22 เมษายน. 2553; สมัภาษณ์ บรรจบ บญุประเสริฐ, ช่าง

ปนูปัน้,  2 มิถนุายน 2553.  
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ปัจจยัเหล่านีจ้ึงส่งผลให้ช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีแทบทุกคนมีงานทําชิน้ต่อชิน้ไม่

ขาดมือ และบางชา่งอาจรับงานควบกนัไป 2-3 วดั    เน่ืองจากการทํางานในวดัแตล่ะแห่งคอ่นข้าง

ใช้ระยะเวลานาน และบางชา่งอาจรับงานควบกนัหลายวดั กล่าวคือเม่ือทํางานวดัแรกเสร็จไปส่วน

หนึ่งแล้วจึงขอลาหลวงพ่อไปทํางานให้วดัท่ีสองสกัระยะก่อน จึงสลบักลบัมาทํางานวดัแรกตอ่ให้

เสร็จ    ดงันัน้การทํางานปนูปัน้ของชา่งงานหนึง่ๆ จึงอาจใช้เวลานานถึง 3-5 ปี หรือมากกว่านัน้จึง

แล้วเสร็จ    และวดัส่วนมากมกัจะรอเพ่ือติดต่อ หรือจ้างงานกับช่างเดิมท่ีทางวดัคุ้นเคย และเห็น

ฝีมือการทํางานมาเป็นอยา่งดีแล้ว    

การถ่ายทอดความรู้เพ่ือการผลิตช่างปนูปัน้ให้ทนักับความต้องการของตลาดจึงมี

ความจําเป็น  และก่อให้เกิดการขยายตวัของกลุ่มช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีขึน้อีกเป็นจํานวน

มากในปัจจบุนั   ทัง้ช่างท่ีเป็นคนเพชรบรีุโดยกําเนิด  ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเป็นญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือน

บ้านท่ีรู้จกักนักบัช่างปนูปัน้  และช่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ  ซึ่งอาจเป็นลกูทีมติดตามมาจากวดั ท่ีช่าง

เคยไปรับงานต่างถ่ิน    หรือลกูศิษย์ท่ีเคยเรียนกับช่างในสถาบนัการศกึษา  เช่น  ช่างในเครือข่าย

ช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์ส่วนหนึ่งเป็นศิษย์ท่ีตามมาจากศนูย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา   และวิทยาลยั

ในวงัชาย  โดยเฉพาะชาวอีสานถือเป็นกลุม่สําคญัท่ีเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้งานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ

อยูเ่ป็นจํานวนมาก   

เม่ือช่างเหล่านีฝึ้กหดัจนมีฝีมือในระดบัหนึ่งและแยกออกไปรับเหมาเองแล้ว  ก็จะมี

การถ่ายทอดความรู้เหล่านีใ้ห้กับญาติ หรือช่างภายในกลุ่มย่อยของตนในลักษณะดงักล่าวนีอี้ก    

สว่นชา่งกลุม่เดมิก็จะฝึกหดัชา่งขึน้มาใหมเ่พ่ือชว่ยงานแทนช่างท่ีแยกออกไป   งานปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบุรีจึงได้ขยายวงกว้างออกไปในหลายพืน้ท่ี เช่น กรุงเทพฯ  นครศรีธรรมราช  นครราชสีมา  

ราชบรีุ  และสมทุรสงคราม เป็นต้น 80

66   กลุม่สําคญัท่ีขยายจํานวนมากท่ีสดุ  ได้แก่ กลุ่มช่างปนูปัน้

ในเครือข่ายของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   (แผนผังท่ี 1)    เฉพาะในจงัหวดัเพชรบุรี ส่วนใหญ่จะ

อาศัยอยู่แถบบางจาน เรียกว่า “สายตะวันออก” และบ้านดอนจุฬา เลยไปถึงบ้านลาด เรียก

โดยรวมวา่ “สายตะวนัตก”  

เน่ืองจากกลุ่มช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์  เป็นกลุ่มช่างขนาดใหญ่ ทัง้

ชา่งทองร่วง และชา่งในเครือขา่ยท่ีแยกกลุม่ออกไป สว่นใหญ่ทํางานในระบบช่างรับเหมา   ซึ่งมีทัง้

กลุม่ท่ีรับเหมาทัง้โครงสร้าง และงานปนูปัน้   กบัรับเหมาเฉพาะงานปนูปัน้   งานของช่างกลุ่มนีจ้ึง

เป็นงานขนาดใหญ่     ดงันัน้การรับงานบางครัง้จะมีการร่วมตวักนัระหว่างกลุ่มช่างในเครือข่ายท่ี

66 สมัภาษณ์ สํารวย  เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 3 มิถนุายน 2553; สมัภาษณ์ พระครูสนัติสงัวรคณุ, 

เจ้าอาวาสวดัเกาะจาก จ.นครศรีธรรมราช, 21 มิถนุายน 2553. 

 

                                                 



33 

สนิทสนมกันต่อวดัหนึ่งแห่ง     ซึ่งการรับงานแตล่ะครัง้โดยมากจะรับงานโดยตรงจากเจ้าอาวาส   

เน่ืองจากช่างในสายนีส้่วนใหญ่มีฝีมือเป็นท่ีพอใจของวดั และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ   ซึ่งเป็นเหตุ

ให้บางครัง้ถกูแอบอ้างผลงาน หรือแอบอ้างช่ือเพ่ือประโยชน์ในการรับงาน81

67      

สว่นชา่งปนูปัน้พืน้บ้านรายยอ่ยกลุม่อ่ืนๆ ท่ีเรียนรู้งานช่างมาอย่างหลากหลายผ่านครู

ชา่งคนอ่ืนๆ หรือจากประสบการลองผิดลองถกูเฉพาะตน  บ้างเรียกตนว่า “ช่างอิสระ” 8 2

68  เช่น ช่าง

เฉลิม พึง่แตง  ชา่งสมบตั ิพลูเกิด (พ.ศ.2493-ปัจจบุนั) ชา่งหวล อรชร (พ.ศ.2508-ปัจจบุนั) ช่างผิน 

สงัข์ศรี (พ.ศ.2479-ปัจจุบนั) และช่างเอกรัตน์ มิตรรัน (พ.ศ. 2501-ปัจจบุนั) เป็นต้น    ส่วนใหญ่

มกัจะรับงานเหมาเฉพาะส่วน และทางวดัไม่เร่งรัดเร่ืองเวลามากนกั 8 3

69   เน่ืองจากบางช่างอาจรับ

งานคนเดียว หรือมีลกูมือซึง่เป็นคนในครอบครัวอีกเพียง 1-2 คน เช่น งานรับเหมาลายประดบัหน้า

บนั กบัซุ้มประตหูน้าตา่งอาคาร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง   รับเหมาปัน้พระพทุธรูป หรือเฉพาะฐาน

พระพุทะรูป  และรับเหมางานซุ้มประตวูดั เป็นต้น     โดยส่วนมากรับงานโดยตรงจากเจ้าอาวาส 

ผ่านความไว้ใจในฝีมือ และจากการติดต่อสอบถามผลงานช่างผ่านทางเจ้าอาวาสวดัอ่ืนๆ ท่ีช่าง

เคยทํางานให้จนเป็นท่ีพอใจในฝีมือ     

อยา่งไรก็ดีจากการสมัภาษณ์ช่างปนูปัน้พบว่าการรับงานจากการเข้าประมลูงานผ่าน

กรรมการของวดั หรือรับงานผา่นชา่งรับเหมามีอยูด้่วยเชน่กนั   แตช่่างส่วนใหญ่มกัรับงานผ่านการ

ตดิตอ่โดยตรงจากวดั    โดยมีเง่ือนไขหลกั 3 ประการ คือ 1. เป็นวดัละแวกบ้านช่าง  ซึ่งวดัมีความ

สนิทคุ้นเคยกบัชา่งเป็นอยา่งดี      2. การรับงานตามสายวดั   อนัเป็นผลจากความพึงพอใจในฝีมือ 

หรือผลงานท่ีช่างเคยทํามาก่อนในวัดละแวกใกล้เคียง และการแนะนํา หรือฝากฝังช่างฝีมือดีให้

ภายในกลุ่มเจ้าอาวาสท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน   3.  การรับงานตามสายช่าง   ซึ่งมกัจะเป็น

กลุ่มเครือญาติ หรือกลุ่มช่างท่ีสนิทกัน  แนะนําช่างในกลุ่มตนเองให้แก่ทางวดัท่ีติดตอ่งานเข้ามา

ขณะท่ีช่างคนนัน้ๆ มีงานล้นมือ  หรือไม่สะดวกในการรับงาน   หรือเป็นช่างรับเหมาโครงสร้างท่ี

เคยร่วมงานกนัแนะนําชา่งปัน้ให้กบัทางวดัอีกทอดหนึง่ 

 

67 สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 7 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ ศิริ พรพระ, ช่างปนูปัน้, 

22 เมษายน  2553. 
68 บญุรัตน์  เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 151; สมัภาษณ์

สมบตัิ พลูเกิด, 22 เมษายน 2553;  สมัภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, 26 พฤษภาคม 2553. 
69 สมัภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปนูปัน้, 26 พฤษภาคม 2553; สมัภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง, ช่าง

ปนูปัน้, 22 เมษายน 2553. 
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แผนผงัท่ี 1        กลุม่ชา่งในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ โดยสงัเขป* 

* หมายเหต ุแผนผงัเรียงตามลําดบัตามการเข้ามาทํางานปนูปัน้   ปัจจุบนัต่างออกรับงานโดยมี

การสร้างทีมของตนเอง และถ่ายทอดความรุ่นแก่ชา่งใหมอี่กหลายรุ่น     

 

สําหรับช่างปัน้มือใหม่  ซึ่งบางคนอาจมีทกัษะการปัน้ในระดบัพอปัน้ได้  หรือฝีมือปัน้

ดี แต่ไม่สามารถออกแบบลวดลายเองได้   แต่แยกออกมารับงานเองนัน้    ส่วนมากจะใช้วิธีตดั

ศิริ พรพระ สมัฤทธ์ิ เอมโอษฐ์  

(เลกิทํา) 

สริุนทร์ ภานมุาศ  สมพิศ (รับงาน 

จ.พิจิตร) 

สมพล พลายแก้ว  

(เสยีชีวิต) 

สาํเลยีง พรพระ  เจริญ  สขุเกษม 

(เสยีชีวิต) 

ยนต์ มีหนองอ้อ 

    

 

 

สวุรรณา ภทัร

พลแสน 

สราญจิตร เอม

โอษฐ์  (ปัจจบุนัรับ

งานไม้เสยีมาก) 

ประเสริฐ จนัทร์

ตรง (ปัจจบุนั

ทํางานกบัชา่งศิริ) 

ประยง เผา่พนัธุ์ 

(รับงานภาคใต้) 

ลาํจวน พวงแตง 

(เสยีชีวิต) 

เยี่ยม ทองไทร จินดา  ทองไทร   บรรจบ บญุ

ประเสริฐ 

สมพิศ พลายแก้ว 

(น้องสมพล ฝึก

กบัพ่ีชาย) 

บรรพรต อินทร

เสม (ฝึกกบัช่าง

สาํรวย) 

บาหยนั รอด

จากทกุข์ 

จนัทร์เจ้า มลูจรัส สทิุน เทียนภู ่ จนัทนา อินเทียน 

  

สมใจ บญุ

ประเสริฐ 

 (เสยีแล้ว) 

ประดิษฐ์ บญุ

ประเสริฐ (เสยี

แล้ว)     

  

สาโรจน์ บญุ

ประเสริฐ (ลกู

ช่างสมใจ) 

สมชาย บญุ

ประเสริฐ (ลกูช่าง

สมใจ) 

จีรภทัร บญุ

ประเสริฐ (ลกูช่าง

บรรจบ) 

จีรพงศ์ บญุ

ประเสริฐ (ลกูช่าง

บรรจบ) 

สขุนีย์ พลายแก้ว 

(ลกูช่างสมพล) 

ศิษย์จิตรลดา 

(มีจํานวนมาก 

เป็นคนอีสาน

ทัง้หมด) 

จํานงค์ ยนัตะพนัธ์ 

(สกลนคร) 

ดอนโพธ์ิชยั บญุ

แสง (ปัจจบุนัอยู่

แมก่ลอง) 

โยธิน บญุแสง วิทธิกร   ริยะการ  

มน ูเนตรสวุรรณ                 ทองร่วง เอมโอษฐ์                    สํารวย เอมโอษฐ์ 
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เหมาจากชา่งใหญ่ หรือชา่งรับเหมาอีกทีหนึง่  โดยมกัรับทําเป็นรายชิน้ตามความชํานาญ   เช่น รับ

ตดัชิน้งานทําเส้นลวดฐานพระ ปัน้ลายประดบัเสา หรือซุ้มหน้าตา่ง เป็นต้น   

ความแตกต่างด้านปริมาณของการขยายตวัของกลุ่มช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีมี

เง่ือนไขแตกตา่งกนัตามระบบการทํางาน  กล่าวคือ  การสร้างลกูทีม หรือถ่ายทอดความรู้ของกลุ่ม

ชา่งอิสระ  ซึง่มกัรับงานเหมาเฉพาะส่วน   มีความจําเป็นน้อยกว่าช่างอิสระบางท่าน หรือกลุ่มช่าง

ในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ท่ีรับงานแบบเหมาโครงสร้างด้วย หรือรับเหมาลายทัง้หลงั  จึง

ต้องสร้างช่างจํานวนมาก  และต้องมีหลกัในการตรึงช่างให้อยู่กบัทีม    ตวัอย่างเช่น  ช่างทองร่วง 

เอมโอษฐ์ ได้เลา่ถึงการสร้างทีมชา่งในระยะแรกวา่    

...เราจะต้องทํางานนะ   จะทํางานใหญ่ต้องเลีย้งเด็ก  ช่างส่วนใหญ่จะทํา

เฉพาะตัว   อย่างผมน่ีมันทําเกินตัว  แบบว่าผมไม่ใช่คนเพชรโดยกําเนิด เป็นคน

สมุทรสงคราม แล้วมาอยู่เมืองเพชรน่ี ถ้าไม่สอนคนอ่ืน แล้วญาติเรามีก่ีคนละเมืองเพชร  

ญาติเราก็ไม่มี ทีนีเ้ราก็ต้องหาพวก ไม่เลือกสอนญาติ...ตอนอายุ 24-25 น่ีรับงานใหญ่แล้ว  

ใช้คนเยอะ...ต้องหาลกูน้องผู้หญิงเราจึงจะมีลกูน้องผู้ชายมาอยู่ด้วย  มีผู้หญิงเป็นกลุ่มเลย

นะ...84

70     

อนึ่ง  การเปิดโอกาสให้ช่างหญิงเข้ามาทํางานในระบบรับจ้างถือเป็นปรากฏการณ์

สําคญัท่ีไมเ่คยเกิดขึน้ในระบบของสํานกัชา่งวดั  เพราะโอกาสในการเรียนรู้งานช่างประเภทช่างไม้  

ช่างเขียน และช่างปูนปัน้จํากัดอยู่ในวัด และถือเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้ ชายมากกว่าผู้ หญิง      

ความเปล่ียนแปลงดงักลา่วสง่ผลให้ชา่งหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ในฐานะ “ชา่งปัน้”  เท่าเทียมกบัช่าง

ชาย    ดงันัน้จึงไม่น่าแปลกใจว่าปัจจบุนัมีช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุหญิงหลายท่านท่ีประสบ

ความสําเร็จมีฝีมือดีเป็นท่ียอมรับทัง้ในหมู่ช่างปนูปัน้ และผู้ จ้างงาน (วดั)    ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเป็น

เครือญาติ หรือลูกหลานของช่างในสายของกลุ่มช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์    เช่น ช่างบาหยนั  รอด

จากทกุข์ (พ.ศ.2510-ปัจจบุนั) และชา่งสวุรรณา ภทัรพลแสน (พ.ศ.2506-ปัจจบุนั) เป็นต้น    

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ผา่นกลุม่ชา่งในปัจจบุนัพบวา่   ระบบการทํางานในแตล่ะ

ทีมช่างจะประกอบด้วยช่างปูนปัน้ฝีมือระดบัต่างๆ กัน   เช่น “ช่างใหญ่”  มกัจะเป็นช่างอาวุโส  

หรือหวัหน้าช่างท่ีมีประสบการณ์ทํางาน และฝีมือในระดบัสูง  เป็นหวัหน้าทีมช่าง มีหน้าท่ีในการ

รับงาน เป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ และควบคมุงานทัง้หมด โดยอาจร่วมปัน้ หรือไม่ปัน้ก็ได้  “ช่างปัน้”  

ช่างปัน้ในทีมท่ีมีประสบการณ์ทํางาน และฝีมือในระดบัสูง ซึ่งอาจเป็นผู้ช่วยช่างใหญ่ในการปัน้

องค์ประกอบสําคญัๆ  เชน่ ซุ้มประต ูซุ้มหน้าตา่ง ไลข่ึน้ไประดบัปัน้หน้าบนั  “ช่างฝึกหดั”  ช่างปัน้ท่ี

70 สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 7 เมษายน  2553. 
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ยงัมีประสบการณ์น้อย  เม่ือแรกอาจทําหน้าท่ีตําปนู  ต่อมาจึงได้ฝึกปัน้ในส่วนปลีกย่อย หรือลาย

ในลกัษณะซํา้ๆ กัน เช่น ลวดบวั   หรือกระจงัฐานอาคาร  เร่ือยไปจนถึงการโกลน  และการฉาบ  

เป็นต้น 

ช่างในแต่ละกลุ่มมกัมีความสมัพนัธ์กันในระบบเครือญาติเป็นพืน้ฐาน   แต่ยงัมีการ

เปิดรับบุคคลภายนอกทัง้ท่ีเป็นคนเพชรบรีุเอง และคนตา่งจงัหวดั เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่าง

ตามเหตท่ีุกล่าวไปแล้วข้างต้นด้วยเช่นกัน    ดงัจะเห็นได้ชดัเจนในกลุ่มเครือข่ายของช่างทองร่วง 

เอมโอษฐ์    กลา่วคือชา่งในแตล่ะรุ่นท่ีเคยเรียนรู้งานอยู่ในทีมของช่างทองร่วง   เม่ือตา่งได้แยกทีม

ออกไปรับงานเองแล้วพบว่าปัจจบุนัช่างแตล่ะท่านยงัมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกนัได้ทัง้ใน

ระดบัของเครือญาติ   และระดบัของการจัดลําดบัอาวโุสของช่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  ซึ่งคอยช่วยเหลือ 

แนะนํา และเป็นท่ีปรึกษาในการทํางานให้แก่กัน     เช่น  ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  ปัจจุบนัแม้จะ

ไม่ได้ทํางานด้านปูนปัน้เองแล้วแต่ยงัคงมีบทบาทในฐานะช่างอาวุโสท่ีคอยให้คําปรึกษาแนะนํา

ช่างอ่ืนๆ อยู่เสมอ 8 5

71    หรือกรณีของช่างสํารวย เอมโอษฐ์ (พ.ศ.2494-ปัจจุบนั) ช่างศิริ  พรพระ 

(พ.ศ.2498-ปัจจุบนั) และชา่งสุวรรณา ภัทรพลแสน (พ.ศ.2504-ปัจจบุนั)  ซึ่งอดีตเคยร่วมงานกัน

ในทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  (แผนผงัท่ี 1)   ปัจจุบนัแม้ช่างทัง้ 3 ต่างแยกทีมมารับงานเองแล้ว   

แตบ่างครัง้เม่ือมีโอกาสพบปะกนัชา่งเหล่านีอ้าจพดูคยุแลกเปล่ียนวิจารณ์งานกนั    หลายครัง้เม่ือ

ประสบปัญหาในการออกแบบช่างรุ่นน้องอย่างช่างสุวรรณายังสามารถขอคําปรึกษา หรือ

คําแนะนําจากช่างอาวโุสท่ีช่างให้ความเคารพในฐานะครูช่าง อย่างช่างสํารวย เอมโอษฐ์อยู่เสมอ     

และด้วยความสนิทสนมนบัถือกันระหว่างช่างยงัเอือ้ประโยชน์ต่อการติดตอ่รับงานด้วย กล่าวคือ

เม่ือช่างคนหนึ่งไปรับงานท่ีวดัแห่งหนึ่ง  ซึ่งมีงานมากเกินกําลงัของบุคลากรในทีม  จึงอาจมีการ

แนะนําทางวดัให้ตดิตอ่ทีมชา่งท่ีสนิทกนัเข้ามารับงานอีกสว่นภายในวดั86

72  หรือเข้ามาร่วมทีมกนัใน

การรับงาน ตอ่เม่ือมีงานน้อยจงึคอ่ยแยกย้ายไปรับงานกนัเอง87

73   

ด้วยความสมัพนัธ์ของช่างกลุ่มต่างๆ  ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของระบบเครือญาติ  และคน

ละแวกบ้าน ตลอดจนระบบการเคารพครูเคารพช่างอาวุโส    จึงส่งผลให้ช่างปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุ   ทัง้ช่างเพชรบรีุ และศิษย์ช่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ  มีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดอย่างไม่มี

การหวงวิชาความรู้   สามารถเช่ือมโยงความคิด และเกือ้กูลกันได้ทัง้ในด้านการทํางาน และ

ความสมัพนัธ์สว่นตวั    โดยไมแ่บง่แยกวา่เป็นศษิย์ใครสายไหน   เช่น  ช่างหวล  อรชร  ซึ่งเป็นช่าง

71 สมัภาษณ์ ชชัวาลย์  สหสัสพาศน์, ช่างปนูปัน้, 26 พฤษภาคม 2553. 
72 สมัภาษณ์ สวุรรณา ภทัรพลแสน, ช่างปนูปัน้, 10 มิถนุายน 2553. 
73 สมัภาษณ์ สามารถ  ผลไธสง, ช่างปนูปัน้, 24 มกราคม 2554. 
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ในสายของช่างสอย ศิลปะกอบ  เคยร่วมทํางานท่ีพิพิธภัณฑ์ช้าง  จ.สมุทรสงคราม  โดยมีช่าง

สํารวย เอมโอษฐ์เป็นช่างใหญ่ควบคมุ และออกแบบงานในครัง้นัน้ 8 8

74   ช่างเอกรัตน์  มิตรรัน  ช่าง

ปนูปัน้อิสระซึ่งได้พืน้ฐานความรู้งานปนูปัน้จากช่างเหิ่น เกศรา  ได้ฝึกเทคนิคการประดบักระจก  

และแนวความคิดเก่ียวกับงานปนูปัน้  ตลอดจนเคยรับงานผ่านจากช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ 8 9

75 และ

ช่างสมจิตร อรชร (พ.ศ.2518-ปัจจุบนั) เคยเรียนรู้งานปนูปัน้จากการเป็นลูกมือในทีมของช่าง

พืน้บ้านมาหลายท่าน เช่น ช่างสอย ศิลปะกอบ ช่างหวล อรชร และช่างรวย (ไม่ทราบนามสกุล) 

เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการท่ีแตกต่างตามความถนดัสนใจของช่างแต่ละคน โดยไม่มีการเก่ียงกัน

ระหวา่งชา่งผู้สอน กบัชา่งผู้ เรียนวา่เคยเป็นศษิย์ครูสายไหนมาก่อน90

76  เป็นต้น 

อนึ่ง  ปรากฏความไม่ลงรอยกันระหว่างช่างอันเป็นผลมาจากการเสียเปรียบ หรือ

ความตา่งด้านทศันคต ิ และกระบวนการรับงานตดัแบง่งาน  ตลอดจนการเลือกปฏิบตัิตอ่กลุ่มช่าง

ปนูปัน้ของหน่วยงานราชการในจงัหวดัด้วยเช่นกัน   แตดู่เหมือนว่าความขัดแย้งดงักล่าวมกัจะ

เกิดขึน้ระหวา่งตวัชา่งเท่านัน้  ไม่ได้เป็นข้อจํากดัในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกนัแตอ่ย่าง

ใด  

ปัจจุบนัช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีแต่ละช่าง  หรือทีมช่างมีงานค่อนข้างรัดตวั  ทัง้

ส่วนใหญ่มักออกรับงานในต่างจังหวดั  และช่างบางคนอาจอยู่รับงานในจังหวดันัน้ๆ ติดต่อกัน

หลายสิบปี    โอกาสในการปฏิสังสรรค์แลกเปล่ียนมมุมองด้านการทํางานกันระหว่างช่างเมือง

เพชรบรีุจงึเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ยาก   แตจ่ากการสอบถามพบวา่ชา่งปนูปัน้สว่นใหญ่ยงัคงรับทราบถึง

ความเคล่ือนไหวของช่างท่ีอยู่ในละแวกบ้าน  และช่างท่ีเป็นเครือญาติ   ซึ่งบางครัง้ยงัมีโอกาสได้

ตดิตอ่ หรือร่วมงานกนัอยูบ้่าง    ชา่งสว่นใหญ่มกัจะพอทราบว่าช่างไหนรับงานอยู่ละแวกใด   และ

อา่นฝีมืองานกนัออกวา่เป็นฝีมือของชา่งใด    

ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่าการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนมมุมอง และความคิดระหว่างช่างปนู

ปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุปัจจบุนัอยูใ่นลกัษณะของการมองผา่นงานเป็นสําคญั    วิธีการดงักล่าวจึงเป็น

เสมือนกรอบในการสร้างสรรค์งานของช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบรีุ   โดยเฉพาะช่างรุ่นเล็กว่าต้อง

รักษามาตรฐานด้านฝีมือ  ไม่ให้ใคร (ช่างคนอ่ืนๆ) ว่าเอาได้   โดยอิงกับแบบแผนงานของครูช่าง

74 สมัภาษณ์ หวล อรชร, ช่างปนูปัน้, 28 พฤษภาคม 2553. 
75 สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 7 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่าง

ปนูปัน้, 26 พฤษภาคม 2553. 
76 สมัภาษณ์ สมจิตร อรชร, ช่างปนูปัน้, 27 พฤษภาคม 2553. 
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โบราณ และช่างรุ่นอาวโุสท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับกนัในหมู่ช่าง  ไม่ใช่นึกอยากปัน้สิ่งใดก็ปัน้ลงไป

ได้  ดงัท่ีชา่งปัน้รุ่นใหมท่า่นหนึง่ได้กลา่วถึงการทํางานวา่  

...บางทีเราไปดูงานโบราณครูเก่าๆ มามากๆ ไอ้การจะปรับเปลี่ยนอะไร  แบบ

อาจารย์เฉลิมชยัมนัก็ไมไ่ด้   รู้สกึวา่ เอะ  โดนดา่แน่เลย   งานโบราณก็มีคณุค่า  ถึงว่าเราให้

เลียนตามโบราณเราก็เลียนไมไ่ด้  แล้วก็จะทําไมถ่งึด้วย...ยงัมีงานโบราณให้เรายึด เราก็เล่น

ไปเร่ือยๆ ไมจ่บเหมือนกนันะ ย่ิงเห็นมากๆ มนัก็ใหมเ่ข้ามาเร่ือยๆ...91

77  

นอกจากนีก้ารจดักิจกรรมส่งเสริมงานศิลปะพืน้บ้าน  โดยเฉพาะงานด้านปนูปัน้ ของ

ทางหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน  ได้แก่ การกิจกรรมสมัมนาวิชาการ และการประกวดปนูปัน้แห่ง

ประเทศไทย  ภายใต้การสนบัสนนุของบริษัท พีทีไอ โพลีน จํากัด รวมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  กระทรวงวฒันธรรม  และสมาคมประติมากรไทย ซึ่ง

เร่ิมจัดประกวดปูนปัน้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 253878  ยังเป็นช่องทางสําคัญท่ีก่อให้เกิดการพบปะ

สังสรรค์แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มช่างปูนปัน้ด้วยกัน และศิลปินท่ีสร้างสรรผลงานด้าน

ประตมิากรรมให้เปิดกว้างออกไปมากย่ิงขึน้   ดงัท่ีชา่งเอกรัตน์ มิตรรัน เลา่วา่ 

 ...ผมจะไปเจอเขา (ช่างปูนปัน้อ่ืนๆ: ผู้ เขียน) ช่วงประกวด จะไปแลกเปลี่ยน

ความคิดกนั ก็ไปดไูปมองกันในนัน้...ช่างนะเขาจะไปจับกนัตรงนัน้ อย่างแนวทางของใคร

เขาจะลกัจําเอา สมมติุวา่เขามีสตูรปนูอะไรก็ไปถาม เขาให้มาก็เป็นความรู้ของเรา เรามีสตูร

อะไรเขาก็มาถาม...ช่างปนูปัน้จะไมห่วงวิชากนั...93

79   

ทัง้ผลการประกวดประชนัฝีมือในการสร้างผลงานของกลุ่มช่างปนูปัน้ประเภทปนูสด

ยงัเป็นเสมือนใบการันตีฝีมือชา่ง และสร้างช่ือเสียงให้แก่ชา่งปนูปัน้รุ่นใหมท่ี่ชนะการประกวดด้วย   

การเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม่ส่งผลให้ระบบการทํางาน  บทบาท และ

ความสมัพนัธ์ของชา่งปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุเปล่ียนแปลงไป   แตด้่วยระบบความสมัพนัธ์ในกลุ่ม

ชา่งปนูปัน้พืน้บ้านสกลุชา่งเพชรบรีุตัง้อยู่บนฐานของเครือญาติ และการให้ความเคารพช่างอาวโุส   

ตลอดจนชา่งและผลงานของชา่งโบราณวา่เป็นครู   จงึสง่ผลให้องค์ความรู้ตา่งๆ ท่ีผ่านการสืบทอด 

และพฒันาต่อกันมาหลายรุ่นยงัคงตัง้อยู่ในกรอบความงามตามแบบฉบบัของงานศิลปะไทยเป็น

สําคญัสืบเน่ืองมาถึงปัจจบุนั    

 

77 สมัภาษณ์ ช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ (ไมข่อระบนุาม), 2553. 
78 คณะกรรมการจดัการประกวดศิลปะปนูปัน้แห่งประเทศไทย, นิทรรศการศิลปะปูนป้ันแห่ง

ประเทศไทย ครัง้ที่ 6 (กรุงเทพฯ: เฟรม-อพั ดีไซด์, 2549), 4. 
79 สมัภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปนูปัน้, 26 พฤษภาคม 2553. 
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การเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างในปัจจุบัน 

 

การเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานปนูปัน้ถือเป็นปฏิสมัพนัธ์ทางการชา่ง

ท่ีเกิดขึน้เสมอระหว่างการทํางานของช่างปนูปัน้พืน้บ้านในปัจจุบนั     ผลจากการเส่ือมบทบาท

ของสํานกัชา่งวดัทา่มกลางกระแสการพฒันาและขยายตวัทางด้านกายภาพของวดั    ส่งผลให้ช่าง

ปนูปัน้กลายเป็นอาชีพอิสระอาชีพหนึ่งท่ีสร้างรายได้ให้กับครอบครัว   ก่อเกิดการถ่ายทอดองค์

ความรู้ดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ในการทํางานของช่างสู่เครือญาติ  และบุคคลภายนอกท่ีฝากตวัเข้า

มาเป็นศษิย์ หรือเป็นลกูมือชา่งดงักลา่วไปแล้วข้างต้น 

ชา่งปัน้ปนูสกลุชา่งเพชรบรีุเป็นตวัอยา่งของกลุม่ช่างพืน้บ้าน ท่ียงัคงรักษาองค์ความรู้

ด้านงานปัน้ปูนโบราณเร่ืองของสูตรปูนตํา  กรรมวิธีการสร้างงาน และแบบแผนลายไทยแบบ

โบราณสืบมาในปัจจบุนั    ผา่นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบปากเปล่า (มขุปาฐะ) ด้วยการให้

แนวทางเร่ืองการทํางาน  เปิดโอกาสให้รับทราบ และฝึกฝนปฏิบตัิงานภายใต้การกํากับควบคุม

ของช่างใหญ่    ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นในลักษณะของการจดจําจากกระบวนการทํางาน หรือ

ตวัอย่างท่ีครูช่างและช่างรุ่นพ่ีทําให้ดใูนการทํางานจริง   และจากการศึกษาผ่านผลงานโบราณ 

หรือตํารางานศลิปะไทยตามแนวทางท่ีชา่งอาวโุส หรือชา่งรุ่นพ่ีแนะนํา  

ดงันัน้กรอบแนวความคิดและแบบแผนในการทํางานของช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบุรี

จงึยอ่มมีทศิทางร่วมระหวา่งชา่งท่ีแตกออกมาจากครูช่าง หรือทีมช่างเดียวกนั    โดยมีขัน้ตอนการ

เรียนรู้ด้านงานปูนปัน้สัมพนัธ์กับขัน้ตอนการทํางาน หรือการสร้างงาน  โดยกว้างๆ มกัเร่ิมจาก

ขัน้ตอนการตําปนู  การเป็นลาย  การโกลนลาย  และการออกลายไปตามลําดบั    ซึ่งการทํางานใน

แต่ละขัน้ตอนอาจมีระยะเวลาไม่แน่นอนขึน้อยู่กับโอกาสในการทํางาน  ความสนใจ และทักษะ

ความสามารถของชา่งแตล่ะคนเป็นสําคญั 

อนึ่ง  ช่างบางคนแม้เม่ือพอเป็นงานแล้วอาจปรับเปล่ียนไปทํางานกับทีมช่างอ่ืนๆ  

เพ่ือศกึษาหาความรู้ความถนดัท่ีโดดเดน่เฉพาะทางของช่างปัน้ท่านอ่ืนๆ  เช่น  ช่างคนหนึ่งอาจปัน้

กระหนกเปลวได้สวย   แตพ่อไปเห็นอีกช่างปัน้แนวแบบท่ีตนเองชอบ  ก็จะไปทํางานกบัช่างคนนัน้

เพ่ือไปศึกษาสงัเกตวิธีการทํางานเขา เป็นต้น 9 4

80    หรือช่างรุ่นใหม่ๆ อาจย้ายไปเป็นลูกมือช่างทีม

ต่างๆ ซึ่งส่วนมากมกัเป็นเครือญาติกัน เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการทํางาน 9 5

81  เป็นต้น   ซึ่งการ

80 สมัภาษณ์ สมจิตร อรชร, ช่างปนูปัน้, 27 พ.ค. 2553. 
81 สมัภาษณ์ บาหยนั  รอดจากทกุข์, ช่างปนูปัน้, 8 เม.ย. 2553; สมัภาษณ์ ช่างสมพิศ พลายแก้ว, 

ช่างปนูปัน้,  28 พ.ค. 2553. 
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ทํางานจะขึน้อยู่กับทักษะความสามารถของช่างคนนัน้ๆ ว่ามีพืน้ฐานฝีมือมาในระดบัใด  และ

เหมาะกบัขัน้ตอนการทํางานในระดบัไหน   

 

ขัน้ตอนการเตรียมปูนและการตาํปูน  

ปนูสดของชา่งเมืองเพชรบรีุในปัจจบุนัประกอบด้วยสว่นผสมหลกั 5 อย่าง คือ ปนูขาว 

(จากหินปนูท่ีผ่านการเผาไฟ และการหมกัเรียบร้อยแล้ว)  ทรายละเอียด (นิยมใช้ทรายแม่นํา้จาก

จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองจากมีความขาวจากทรายแหล่งอ่ืน นํามาร่อนในนํา้ เพ่ือคัดกรองเอา

ตะกอนหิน และฝุ่ นออกเหลือเพียงทรายละเอียด)   เส้นใย (กระดาษฟาง หรือกระดาษถงุปนู ท่ีผ่าน

การฉีก และแช่นํา้ราว 2 สปัดาห์ ก่อนนํามาตําจนฉีกเป็นเย่ือกระดาษ)  นํา้กาว (กาวท่ีได้จากการ

เค่ียวหนังสัตว์ หรือเม็ดมะขาม ผสมนํา้อ้อย หรือนํา้ตาลโตนด) เป็นพืน้ฐาน 9 6

82    แต่จะมีอัตรา

ส่วนผสมแตกต่างต่างกันตามสูตรเฉพาะของช่างแต่ละคน  เช่น บางช่างชอบปนูนิ่ม และเหนียว  

เพราะทรงตวัดี และปัน้รายละเอียดได้เนียนสวยอาจใช้ปนูในอตัราส่วนมากขึน้     บางช่างไม่ชอบ

ปนูเหนียวจะใส่ทรายเพิ่มขึน้      สําหรับนํา้ตาลอ้อยหรือนํา้ตาลโตนดนัน้มีผลตอ่ความแข็งตวัของ

ปนู และสีปนูออกขาวนวล97

83   ถ้าใสน้่อยไปปนูจะไม่เหนียวปัน้ยาก แตถ้่าใส่มากไปเกินไปจะทําให้

ปนูออกสีแดงไมส่วย98

84  เป็นต้น  (ภาพท่ี 10)     

สิ่งสําคัญอยู่ท่ีเส้นใยต้องใส่ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพราะจะเป็นตวัประสานไม่ให้

เนือ้ปูนแตก 9 9

85     โดยอาจใช้ในอัตราส่วนท่ีเพิ่มมากขึน้สําหรับปูนท่ีจะนําไปปัน้ลายขนาดใหญ่ 

(หน้าบนั) 1 0 0

86   ด้วยเหตุนีปั้จจุบนับางช่างจึงอาจผสมนํา้ยากันแตกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ประสานตวัของปนู       

นอกจากส่วนผสมหลกัดงักล่าวแล้วบางช่างมีการเติมส่วนผสมอ่ืนลงไปเพ่ือให้เกิดสี  

หรือใสส่ว่นผสมบางอย่างตามท่ีช่างแตล่ะคนคิดค้นทดลองเพ่ือเสริมส่วนผสมหลกัข้างต้น  กลุ่มท่ี

82 สมัภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง,  ช่างปนูปัน้, 22 เมษายน 2553; สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิง

ประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 118-119. 
83 สมัภาษณ์ ฉลอง พึง่แตง, ช่างปนูปัน้, 26 พฤษภาคม 2553. 
84 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 119. 
85 สมัภาษณ์ เฉลมิ พึง่แตง, ช่างปนูปัน้,  22 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ บรรจบ บญุประเสริฐ, ช่าง

ปนูปัน้, 2 มิถนุายน 2553. 
86 สมัภาษณ์ สมบตัิ พลูเกิด, ช่างปนูปัน้,  22 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง,  ช่างปนู

ปัน้, 22 เมษายน 2553. 
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ใส่ให้เกิดสี ได้แก่ หินแดง สีเสียด  ปนูแดง (สีออกแดงอิฐ)  สีฝุ่ น   ไพร (สีออกส้ม)   กลุ่มท่ีเสริม

ส่วนผสมหลัก  ได้แก่ นํา้ฝาด (นํา้ท่ีได้จากการแช่ลูกหมาก หรือเปลือกประดู่)   และอาจใช้สิ่ง

เหล่านีเ้สริม หรือแทนส่วนผสมหลกั  เช่น  นํา้ตาลกรวด (แทนนํา้ตาลเพ่ือให้ปูนมีสีขาวขึน้) กาว

หนงัปลากระเบน  ยางกระถ่ิน (กาว)  ยางประดู ่(กาว)  ข้าวเหนียว (กาว)  ปอ (เส้นใย) ก้อนใส (ไม่

ทราบวา่คือสิ่งใด) และนุน่ (เส้นใย)  ตลอดจนนํา้ยากนัปนูแตก เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10    ตวัอยา่งปนูปัน้ท่ีมีสีสนัแตกตา่งกนัตามสว่นผสม อนเุคราะห์โดยชา่งสมบตั ิพลูเกิด 

 

สําหรับกรรมวิธีการผลิตปูนตํามีรายละเอียดขัน้ตอนแตกต่างกันบ้าง  ทัง้มีการปรับ

ส่วนผสมบางประการเพ่ือให้เข้ากบัความต้องการใช้วตัถุดิบ และเทคโนโลยีในปัจจบุนั   จากการ

สัมภาษณ์ และข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสาร หนังสือ และส่ือเก่ียวกับงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี   

สามารถสรุปขัน้ตอนหลกัๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 101

87 

1. ขัน้ตอนการเตรียมปนูขาว 

1.1 การหมกัปนู คือ การนําปนูขาว ซึ่งถือเป็นวสัดหุลกัจากจงัหวดัราชบรีุ มาแช่

นํา้สารส้มหมกัทิง้ไว้เป็นเวลา 1 เดือน   จากนัน้นําปนูท่ีผ่านการหมกัมาร่อนบนตะแกรงไม้เพ่ือคดั

แยกเศษปนูก้อนขนาดใหญ่ และสิ่งปนเปือ้นออก   แล้วนําไปหมกัในนํา้จืดเป็นเวลา 1 สปัดาห์เพ่ือ

87  พิจิตร น่ิมงาม, การป้ันปูนตํา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 55-77;  สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, 

“การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปัน้โดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบุรี,” 116-120;  

รายการมหัศจรรย์วิถีไทย, “ตอนปูนปัน้เมืองเพชร จิตวิญญาณพืน้บ้านกับงานศิลปะท่ีมีชีวิต,” [วีดิทศัน์],  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555.   

 

 

                                                 



42 

ลดความเค็มของปนู   ทัง้ยงัส่งผลให้ปนูมีความเหนียวมากขึน้ เม่ือนําไปใช้จะจบัตวัดีไม่แตกร้าว

ง่าย102

88 

1.2 การตากปนู คือ การตกัปนูท่ีผ่านการหมกัมาตากให้แห้ง โดยประมาณใช้

เวลา 1 สปัดาห์ จะได้ปนูก้อนบริสทุธ์เหมาะสําหรับการตําปนู (ภาพท่ี 11)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11     การตากปนูขาว 

ท่ีมา: พิจิตร นิ่มงาม, การป้ันปูนตาํ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร), 2550, 67. 

 

2. ขัน้ตอนการตําปนู  

พบว่ามีขัน้ตอนหลักๆ 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การบดผสมส่วนผสมเคล้าเข้าด้วยกัน 

และขัน้ตอนการตําเพ่ือให้เกิดความเหนียว   ซึง่อาจมีรายละเอียดการใสส่ว่นผสมก่อนหลงัแตกตา่ง

กนัไปในแตล่ะชา่ง 

2.1 การผสมปนู คือ การนําปนูขาวก้อนมาบด ผสมกับทรายละเอียด นํา้กาว

หนงัสตัว์   และกระดาษ ท่ีผ่านการตําจนฉีกเป็นเย่ือแล้วมาเคล้าให้เข้ากนั     บางช่างเร่ิมจากการ

ใช้เคร่ืองบดปนูขาวก้อนให้เข้ากบักาวหนงัสตัว์     หรือผสมปนูขาว ทราย และกระดาษแล้วโขลก

ให้เข้ากนัก่อนจงึเข้าสูก่ระบวนการตําให้เกิดความเหนียว   

2.2 การตําปนู คือ การนําปนูท่ีผสมเรียบร้อยแล้วมาตําเพ่ือให้เกิดความเหน่ียว

นุม่ โดยอาจมีเจือนํา้เล็กน้อย   ใช้เวลาในการตําประมาณ 1 ชัว่โมง   หรือจนกว่าปนูจะเหน่ียวโดย

สามารถสงัเกตได้จากเนือ้ปนู ถ้าเร่ิมเหน่ียวจบัตวัเป็นก้อนร่อนจากครก หรือเร่ิมยืดติดสากขึน้มา 

88 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 115. อ้างจาก สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 1 มีนาคม 2536. 
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จนสามารถปัน้ทรงตวัเป็นยอดแหลมถือว่าใช้ได้   ปนูตําสามารถเก็บไว้ใช้สําหรับงานปัน้ได้นาน

หลายเดือน ขึน้อยู่กับวิธีการเก็บ โดยมากมกับรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วมดัปากถุงให้แน่น เพ่ือกัน

ไมใ่ห้โดนแดดและลม (ภาพท่ี 12)  

การเตรียมปูน และการตําปูนจึงถือเป็นพืน้ฐานสําคญัของการทํางานปูนปัน้  ช่าง

ฝึกหดัทุกคนต้องเร่ิมเรียนรู้งานในส่วนนีเ้ป็นขัน้แรก   เน่ืองจากความเข้าใจในส่วนผสม กรรมวิธี

การผลิต  และคณุสมบตัิปนูย่อมส่งผลตอ่การก้าวขึน้มาเป็นช่างท่ีสามารถตดัสินได้ว่าปนูท่ีตํานัน้

ได้ท่ีหรือยงั  อ่อนหรือแก่ส่วนผสมอะไรบ้าง  จนถึงขัน้การเลือกนําไปใช้ว่าปนูแบบไหนเหมาะสม

กับงานปัน้ประเภทใด เช่น  ถ้าปัน้ลายละเอียดทรายท่ีใช้ผสมต้องมีความละเอียด  ต้องร่อนแล่ง

ก่อนนํามาตํา   แตถ้่าเป็นลายหยาบ หรือลายใหญ่ก็สามารถใช้ทรายหยาบหนอ่ยได้ 103

89 เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12     การเก็บรักษาปูนตําโดยการบรรจุถุงมัดปากถุงให้แน่น และแช่ในนํา้เพ่ือรักษา

ความชืน้ไมใ่ห้ปนูแข็งตวั 

ท่ีมา: พิจิตร นิ่มงาม, การป้ันปูนตาํ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร), 2550, 77. 

 

การทํางานในทีมชา่งอาจมีคนตําปนูเพียง 1 คนตอ่ช่างปัน้ 3-4 คน   แล้วก็นัง่ตําไปจน

หมดวนั หรือจนกวา่จะมีปนูตําเหลือพอใช้สําหรับงานในวนันัน้จงึหยดุพกัได้104

90     สําหรับระยะเวลา

การฝึกฝนในขัน้นีอ้าจกินเวลา 1-3 ปี ขึน้อยู่กับความอดทน ความพยายามในการเรียนรู้ และ

โอกาสในการเล่ือนขึน้เป็นชา่ง เน่ืองจากสว่นใหญ่แล้วจะมีช่างปัน้เยอะ แตค่นตําปนูอาจมีเพียงแค ่

1-2 คน ถ้าไมมี่คนเข้ามาเพิ่มชา่งฝึกหดัก็อาจต้องตําปนูตอ่ไปจนกวา่จะมีคนมาแทน   

89  สมัภาษณ์ สมบตัิ พลูเกิด, ช่างปนูปัน้, 22 เมษายน 2553. 
90  บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 88. 
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อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานปนูปัน้ในปัจจบุนั   หลายช่างอาจไม่ได้

เร่ิมจากการเป็นแรงงานตําปนูเสมอ   เน่ืองจากปัจจบุนัมีการใช้เคร่ืองตําปนูแทนแรงงานคน (ภาพ

ท่ี 13)   และระบบการทํางานของทีมช่างมักจะมีการว่าจ้างแรงงานตําปูนโดยเฉพาะ   

ปรากฏการณ์ดงักล่าวน่าจะเป็นผลจากความจําเป็นในการเร่งฝึกช่างปัน้รุ่นใหม่ขึน้มาแทนช่างปัน้

รุ่นเก่า ซึ่งมกัแยกตวัออกไปรับสร้างทีมใหม่ หรือรับงานเองเม่ือฝึกหดัจนมีฝีมือในระดบัหนึ่งแล้ว   

ดงันัน้ในทีมช่างปัน้แบบรับเหมาทีมหนึ่งอาจมีช่างปัน้แค่ 3-5 คน   ทัง้นีช้่างแรงงานนัน้หาได้ง่าย

กว่าช่างปัน้ ท่ีต้องฝึกฝนระยะเวลานานกว่าจะมีฝีมือ และดจูะไม่เป็นท่ีสนใจของเด็กรุ่นใหม่มาก

นกั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13     ตวัอยา่งเคร่ืองตําปนู ท่ีถกูนํามาใช้ทนุแรงงานคนในการออกแรงยกสากตําปนู 

 

ประกอบกับปัจจุบนัยงัมีการผลิตปนูตําสําเร็จขายตอบรับกับความต้องการของช่าง

ปนูปัน้นอกพืน้ท่ี โดยเฉพาะชว่งเวลาของการประกวดงานปนูปัน้   หรือช่างปัน้ท่ีรับงานเชิงพาณิชย์

ท่ีต้องใช้ปนูเป็นจํานวนมากตอ่วนั 1 0 5

91   เช่น  บ้านช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ถือเป็นแหล่งสําคญัในการ

ตําปูนส่งขาย  เพราะไม่เพียงแต่ส่งขายให้กับช่างท่ีเป็นลูกศิษย์เท่านัน้  ยังส่งขายให้กับช่าง

ตา่งจงัหวดัท่ีรับเหมา หรือใช้ในการประกวดงานปนูปัน้ด้วย 1 0 6

92   เป็นต้น  การเกิดขึน้ของอาชีพตํา

91 สมัภาษณ์ ขอสงวนนาม, ช่างปนูปัน้, เมษายน 2553. 
92 ขนิษฐา  นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวัด

เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 129. 
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ปนูจงึนา่จะเป็นปัจจยัเสริมให้ช่างปัน้รุ่นใหม่บางคนข้ามขัน้ตอนการเรียนรู้เร่ืองกระบวนการตําปนู

ไป หรือใช้เวลาในการเรียนรู้สว่นนีใ้นระยะสัน้ลง    

อนึ่ง จากการสมัภาษณ์พบว่าช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ  โดยเฉพาะช่างรับเหมาหลาย

คนยังคงผลิตปูน (ตําปูน) ขึน้ใช้เอง  และมักจะมีการจ้างคนตําปูนขึน้โดยเฉพาะ 1 0 7

93     แต่การ

ถ่ายทอดเร่ืองสูตรปูน ตลอดจนการสงัเกตว่าปูนท่ีตําว่ามีความเหมาะสม หรืออ่อนแก่ส่วนผสม

อะไรนัน้ยงัคงเป็นความรู้พืน้ฐานสําคญัสําหรับช่างปัน้มือใหม่ ท่ีต้องคอ่ยๆ เรียนรู้จากการทํางาน

อยูเ่สมอ   ดงันัน้ความจําเป็นดงักลา่วจงึขดักบัระบบการทํางาน   ซึ่งช่างฝึกปัน้รุ่นใหม่หลายคนมกั

ไมมี่โอกาสสงัเกตเรียนรู้ระดบัความเหมาะสมของปนูสําหรับงานปัน้ดงัเชน่ชา่งปนูปัน้ในอดีต  

 

ขัน้ตอนการป้ันลาย และการเป็นลาย   

เม่ือหดัตําปนูจนรู้จกัปนูแล้วจึงเล่ือนขึน้มาทํางานปัน้  โดยเบือ้งต้นจะเร่ิมจากการฝึก

มือหยิบปูนให้ได้ก้อนเท่ากัน การปัน้เม็ด ปัน้เส้น และปัน้ลายง่ายๆ ตลอดจนทําความรู้จักกับ

อปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีใช้ในการปัน้ปนู    

การเรียนรู้ลายในเบือ้งต้นจะเร่ิมจากการฝึกหดัปัน้ลายง่ายอย่างลายตาอ้อย  ลายรัก

ร้อย หรือลายดอกประจํายาม ท่ีประกอบขึน้จากการปัน้ปนูเป็นรูปหยดนํา้  (ภาพท่ี 14)  ประดบั

ตามฐาน เสา หรือกรอบหน้าบนัอาคาร   ไล่ไปจนถึงลายกระหนกสามตวั กระหนกเปลว และผูก

ลายเครือเถาว์ในงานตกแต่งลายบนโกลนตามตวัอย่างท่ีช่างทําไว้ให้ด ูกรณีท่ีปัน้ไม่ถูกต้องตาม

เกณฑ์ท่ีหวัหน้าต้องการชา่งฝึกหดัจะต้องเลาะงานออก หรือทบุทิง้แล้วปัน้ใหมจ่นกว่าจะผ่าน   การ

เรียนรู้งานในระบบดงักล่าวจึงส่งผลให้ฝีมือช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุมีแบบแผน และมาตรฐาน

ความงามร่วมกนัภายในกลุม่ชา่งท่ีเคยทํางาน หรือเรียนรู้งานชา่งจากหวัหน้าชา่ง (ครูชา่ง) ร่วมกนั   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14    ตวัอยา่งลายพืน้ฐานสําหรับการฝึกหดัปัน้ 

93  ช่างปัน้ท่ีทํางานแบบตดัชิน้จากช่างปัน้แบบรับเหมา  จะต้องใช้ปนูของช่างรับเหมาเช่นกนั. 

สมัภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปนูปัน้, 26 พฤษภาคม 2553.   
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   นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติปัน้ในการทํางานจริงแล้ว   ระหว่างนีช้่างฝึกหัดยัง

จําเป็นต้องทําความรู้จักลายประเภทต่างๆ และฝึกเขียนลายไปพร้อมกัน   ช่างบรรจบ บุญ

ประเสริฐ  กลา่ววา่  

...ถ้าเราเขียนไม่เป็นเราจะไม่รู้เถา ไม่รู้ว่าความโค้งของตวัลายเป็นอย่างไร...คน

เขียนไมเ่ป็นน่ีพอเราบอก  เขาก็ไมเ่ข้าใจวา่สะบดัตรงนัน้  บากตรงนี ้ติดแง่งตรงนีห้น่อย  เขา

ไม่รู้เลยเพราะเขียนไม่เคยเขียน...ช่างเด๋ียวนีไ้ม่ค่อยจะเขียน    แต่ปัน้ได้นะ   มนัจะหดัยาก

หน่อย...108

94   

ด้วยเหตนีุท้กัษะการเขียนลายของช่างปัน้ย่อมต่างกันตามความอุตสาหะเฉพาะตน  

เพราะครูช่างส่วนใหญ่จะเพียงแค่ให้คําแนะนําเท่านัน้  ไม่ได้เน้นฝึกทกัษะการเขียนอย่างจริงจัง

มากนกั   ประกอบกับแรงงาน หรือลูกมือในวงการช่างปนูปัน้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีพืน้ความรู้ด้านงาน

เขียนมาก่อน   ช่างจึงจําต้องฝึกฝนความชํานาญส่วนตนเพิ่มเติมในเวลาพัก หรือว่างจากการ

ทํางาน   โดยฝึกเขียนลอกลายจากตวัอย่างท่ีหวัหน้าช่างเขียนร่างไว้ หรือจากการสงัเกตดตูวัอย่าง

จากผลงานโบราณตามวดัท่ีช่างอาวโุสแนะนํา    ส่งผลให้ทกัษะด้านการเขียนลายของช่างปนูปัน้

แต่ละช่างแตกต่างกันไปตัง้แต่ระดบัปัน้ได้แต่เขียนลายไม่ได้  พอเขียนลายได้  ไปจนถึงช่างท่ี

สามารถเขียนลายออกลายปัน้ลายเองได้   

อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าช่างปนูปัน้ท่ีเขียนลายไม่ได้ หรือเขียนลายได้แตไ่ม่

คล่องจะมีทักษะฝีมือในการปัน้ปูนด้อยกว่าช่างปัน้ท่ีสามารถเขียนลายเองได้    เพราะในการ

ทํางานจริงกลุ่มช่างปัน้ท่ีรับตดัชิน้งานจากช่างรับเหมาจําต้องทํางานภายใต้เง่ือนไขของช่างท่ีรับ

งานก่อนมาตดัชิน้งานให้  หรือทําชิน้งานเดิมๆ จนเกิดความชํานาญเป็นอย่างดีแล้ว    ส่วนกลุ่ม

ชา่งท่ีรับเหมางานเองแตเ่ขียนลายไม่ได้ก็สามารถว่าจ้างช่างท่ีเขียนลายได้ ทัง้ช่างในเมืองเพชรบรีุ  

หรืออาจารย์ศิลปะจากสถาบนัการศึกษาออกลายให้   แล้วจึงมาเพิ่มเติมปรับปรุงรายละเอียด

ตลอดจนความซบัซ้อนของลวดลายขณะลงมือปัน้ตามทกัษะฝีมือด้านการปัน้ของช่างแตล่ะคนได้

109

95       

ในทางกลบักนัชา่งปัน้ท่ีทํางานมานานจนเข้าใจลวดลายแบบตา่งๆ เป็นอย่างดี  ก็อาจ

ฝึกฝนจนสามารถเขียนลายได้เองในท่ีสุด    เพราะในการทํางานจริงนัน้การเขียนลายอาจอยู่ใน

94 สมัภาษณ์ บรรจบ บญุประเสริฐ, ช่างปนูปัน้, 2 มิถนุายน 2553. 
95 สมัภาษณ์ สมพิศ พลายแก้ว, ช่างปนูปัน้, 28 พฤษภาคม 2553; สมัภาษณ์ สวุรรณา ภทัรพล

แสน, ช่างปนูปัน้, 10 มิถนุายน 2553. 
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ลกัษณะของการเขียนเนาลาย หรือโครงลาย  ส่วนรายละเอียดลายช่างสามารถออกแบบ และ

แก้ปัญหาด้านความงามได้ในขณะปัน้110

96  

  

ขัน้ตอนการโกลนลาย    

คือการโกลนปนูซีเมนต์เป็นหุ่นตามโครงภาพท่ีเขียนไว้   (ภาพท่ี 15)  โดยระยะแรกท่ี

ช่างยงัเขียนลายไม่เป็น หรือเขียนลายพอได้แตย่งัไม่สวยนกั    ช่างใหญ่จะเขียนลายลงบนพืน้ท่ีท่ี

จะปัน้งานประดบั (ด้นลายสด) หรือกรณีท่ีเป็นงานขนาดใหญ่ช่างมกัจะเขียนลายบนกระดาษท่ีกะ

ส่วนเท่าพืน้ท่ีประดบัลายจริง ให้ช่างปรุกระดาษตามลายแล้วตบฝุ่ นสีให้เกิดลายบนผนงัวาดเส้น

ตามรอยปรุ   การทํางานในส่วนนีห้ลายครัง้จึงเปิดโอกาสให้ช่างปัน้ได้ฝึกทกัษะการเขียนลายตาม

แบบแผนท่ีหวัหน้าชา่งร่างไว้อีกทางหนึง่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15    การโกลนลายด้วยซีเมนต์ (ด้านล่าง) และการปัน้รายละเอียด (ด้านบน)  หน้าบัน

มณฑปวดัในกลาง จ.เพชรบรีุ 

 

จากนัน้จึงเป็นการเรียนรู้เทคนิคการตอกตะปผูกูเหล็กสําหรับเป็นโครงพยงุให้งานปนู

ปัน้ทรงตวัติดกับผนัง  ด้วยการใช้ตะปคูอนกรีตตอกยึดติดกับผนงั หรือใช้สว่านเจาะรูท่ีผนงัแล้ว

เสียบเหล็กไร้สนิมให้แนน่   ดดัเหล็กเส้นตามแบบท่ีกําหนดแล้วมดัด้วยลวดยึดติดกบัตะปคูอนกรีต  

หรือเหล็กท่ีเสียบไว้ให้แข็งแรง1 1 1

97    ปัจจบุนับางช่างได้ปรับใช้เหล็กเส้นท่ีตอกผนงัให้ยาวขึน้แล้วหกั

96 สมัภาษณ์ ฉลอง พึง่แตง, ช่างปนูปัน้,  27 พฤษภาคม 2553. 
97 พิจิตร น่ิมงาม, การป้ันปูนตาํ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 91.  
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ดดัเหล็กเส้นเดียวกนันัน้ไปตามโครงสร้างลาย    กรณีท่ีลายขนาดไม่ใหญ่มากนกัช่างอาจใช้ลวด 

หรือเชือกผูกขึงกับตะปตูามโครงสร้างลายได้เช่นกัน  (ภาพท่ี 16)   หลงัจากนัน้ช่างจะขึน้รูปตาม

โครงสร้างเหล็กท่ีผูกไว้ด้วยปนูซีเมนต์ ก่อนจะพอกทบัด้วยปนูตํา และเก็บรายละเอียดของลายใน

ขัน้ตอนสดุท้าย    

ทัง้นีช้่างใหญ่ หรือช่างปัน้รุ่นพ่ีท่ีเป็นงานแล้วจะแนะนําหลกัการการตัง้หุ่นสําหรับตวั

ทับลาย และงานปัน้ลอยตัว เช่น ภาพเทพ เทวดา  ภาพยักษ์  พระพุทธเจ้า และตัวละครใน

วรรณคดี  อันเก่ียวด้วยเร่ืองของเทคนิคการผูกเหล็ก และสัดส่วนร่างกายมนุษย์ และสตัว์ให้ใน

ขัน้ตอนนี ้ (ภาพท่ี 17)  แต่เร่ืองของความงามนัน้ช่างต้องสังเกต ฝึกฝน และจําจดเองจากงาน

โบราณ 1 1 2

98   ผลงานของครูช่าง หรือช่างฝีมือดีท่านอ่ืนๆ ท่ีได้รับการยอมรับในกลุ่มช่างด้วยกัน     

หลงัจากท่ีชา่งมีประสบการณ์ทํางานนานเข้าบางชา่งอาจคดิค้น  หรือปรับเปล่ียนอปุกรณ์เคร่ืองมือ 

และเทคนิคการสร้างงานขึน้ได้ตามความเหมาะสม และความละเอียดของผลงานแตกตา่งกนัไป 

เช่น ช่างสมชาย บญุประเสริฐ ใช้เทคนิคลวดมาพนัขดขึน้เป็นโครงร่างก่อน แล้วคลุมด้วยตะข่าย

เหล็ก แทนการผกูเหล็กเส้นเด่ียวๆ ขึน้เป็นแกนแล้วพอกปนูขึน้โกลนตามแบบเก่า จึงส่งผลให้งานมี

นํา้หนกัเบากว่าของช่างอ่ืนๆ 1 1 3

99  และหลายช่างกล่าวกันว่ามีการสร้างเคร่ืองมือประเภทเกรียงให้มี

ขนาดเล็กเหมาะสมกบัความละเอียดของลวดลาย เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ตวัอยา่งการเจาะผกูเหล็กสําหรับเป็นโครงให้ปนูปัน้ทรงตวัตดิกบัผนงัหน้าบนั  

(ภาพถ่ายจาก คณุเฉลิม พึง่แตง) 

98 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 90-91. 
99 สมัภาษณ์ สมชาย  บญุประเสริฐ, ช่างปนูปัน้,  7 เมษายน 2553. 
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ภาพท่ี 17 ชา่งบรรจบ บญุประเสริฐ กบัการสร้างโกลนปนูปัน้ประเภทลอยตวั วิหารวดัศรีษะทอง 

จ.นครปฐม 

 

ขัน้ตอนการออกลาย     

คือการผูกลาย หรือจัดองค์ประกอบลายให้เหมาะสมกับตําแหน่ง และเนือ้ท่ีประดบั

ของลายนัน้ๆ     รวมถึงการออกลาย หรือใส่รายละเอียดตามจินตนาการส่วนบุคคลของช่าง ให้มี

ความโดดเดน่แปลกตาไปจากแบบแผนลายท่ีมีอยู่โดยทัว่ไป    ซึ่งช่างปัน้ท่ีสามารถปัน้ โกลน และ

ออกลายได้มกัจะเป็นชา่งในระดบัชา่งใหญ่   

ในการทํางานถ้าตําแหน่งท่ีประดบังานปนูปัน้มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั  ช่างท่ีมีความ

ชํานาญในการเขียนลายมกัจะออกลายลงไปบนพืน้ผนงัท่ีจะปัน้ปนูได้เลย  โดยไม่ต้องตีสเกล และ

เขียนลายบนกระดาษก่อน  เรียกว่า “ด้นสด” 1 1 4

100   ทัง้นีช้่างท่ีพอเขียนลายได้ก็อาจเขียนลายใน

ลักษณะ “ลายเนา” ลงไปบนพืน้ผนังจริงเลยได้เช่นกัน   เพราะช่างปัน้ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานมานานมกัจะชํานาญกบัการออกลายแบบมาตรฐานเป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว   เช่นหน้าบนันิยม

ออกลายก้านขด  หรือลายเครือเถาต่างๆ  และอาจมีตวัทบัลายเป็นรูปพระพุทธเจ้า  พระพุทธรูป

ประจําวนัเกิด  หรือเทวดา เป็นต้น (ภาพท่ี 18)    

 

100 บญุรัตน์  เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 90-91. 
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ภาพท่ี 18 ชา่งเฉลิม พึง่แตง ขณะกําลงัเขียนลายสําหรับประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัป่าจิตต

ภาวนา จ.ปทมุธานี 

(ภาพถ่ายจาก คณุเฉลิม พึง่แตง) 

 

จากการสมัภาษณ์พบว่าช่างปัน้สกุลช่างเพชรบุรีส่วนใหญ่ จะมีแนวทางการทํางาน

คล้ายคลงึกนัเร่ืองความพยายามสร้างสรรค์งานให้เกิดความแปลกใหม่ตา่งไปจากงานเดิมของตน   

ด้วยการปรับปรุงในเร่ืองของรายละเอียด  ความซบัซ้อนของลาย ตวัทบัลาย ตลอดจนเร่ืองราวทาง

ศาสนา หรือแนวความคิดท่ีสอดแทรกในผลงาน    โดยหาแนวทางจากการศกึษาสงัเกตผ่านงาน

ปนูปัน้โบราณซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากในเมืองเพชรบรีุ   สมยัอยุธยาตอนปลาย  เช่น งานปนูปัน้ท่ี

วัดเขาบนัไดอิฐ  และวัดสระบวั   สมัยรัตนโกสินทร์  เช่น งานปูนปัน้ท่ีวัดพลับพลาชยั  และวัด

มหาธาต ุ รวมถึงผลงานของครูชา่ง และชา่งฝีมือในปัจจบุนั   

นอกจากนีย้ังรวมถึงตวัอย่างจากงานประเภทอ่ืนๆ ตามวัดท่ีช่างไปรับงาน   แหล่ง

โบราณสถานท่ีช่างมีโอกาสไปเท่ียวชม   สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ  หนังสือตําราท่ีเก่ียวกับงาน

ศลิปะทัง้ของไทย และตา่งประเทศ   เพ่ือจะพฒันาผลงานให้ประกอบด้วยความงามแปลกตา และ

ความเหมาะสมถูกต้อง   ดังท่ีช่างหลายท่านมักกล่าวว่าคล้ายกันว่า  “ดูให้เป็น เห็นให้มาก”  

กลา่วคือชา่งท่ีดีต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยการดตูวัอย่างงานปัน้ทัง้ของโบราณ และของช่างร่วม

สมยัให้มาก   และชา่งต้องดงูานอยา่งพินิจพิเคราะห์วา่มีแบบแผน  มีการสอดแทรกแนวคิดอย่างไร   

การออกลาย  จดัชอ่งไฟของภาพมีข้อดี หรือข้อบกพร่องอย่างไร  ตรงไหน  เพ่ือปรับเอาส่วนดีไปใช้

เป็นแนวทางในสร้างสรรงานของตนตามความเหมาะสม   
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ดงันัน้ชา่งปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุจงึมกัให้ความเคารพ และยกย่องผลงานโบราณเป็น

เสมือนครูในการประสิทธิประสาทวิชาการชา่ง    สง่ผลตอ่แนวความคิดและรูปแบบงานปนูปัน้สกลุ

ช่างเพชรบรีุ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ 1. กลุ่มช่างท่ีช่ืนชอบ และยกย่องแบบแผน

ของครูช่างสมยัอยธุยาตอนปลาย  มกัจะเน้นสร้างสรรค์งานตามกรอบและแบบแผนของงานแบบ

อยุธยาตอนปลายเป็นหลัก   แต่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบงานเก่า  โดยช่างนิยมสอดแทรก

รายละเอียด หรือเร่ืองราวตามจินตนาการของชา่งลงไปด้วย    2.  กลุม่ชา่งท่ียกผลงานโบราณสมยั

อยธุยาตอนปลายว่าเป็นงานชัน้ครู   เป็นงานฝีมือชัน้สูงท่ีช่างปัจจุบนัไม่สามารถสร้างงานได้งาม

เทียบเท่า   จึงเน้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานตามแนวทางของตัวเอง ภายใต้อิทธิพล

ทางด้านเทคนิค และรูปแบบท่ีหลากหลาย115

101  

อย่างไรก็ตามข้อจํากัดเร่ืองงบประมาณ  และเวลาในการสร้างงาน  อาจเป็นปัจจัย

สําคัญท่ีส่งผลให้บางช่างสร้างผลงานในรูปแบบเดิมๆ   มีรายละเอียด และความซับซ้อนของ

ชิน้งานน้อยลง   เช่น บางวัดมีงบประมาณจํากัด และรอช่างฝีมือดีซึ่งมีงานค่อนข้างมากไม่ไหว   

อาจจะตดัราคาไปจ้างช่างปัน้ท่ีพอปัน้ลายได้ หรือจ้างช่างปนูแบบถอดพิมพ์   ซึ่งมีราคาถกูและร่น

ระยะเวลาในการทํางานได้มากกวา่มาทําแทน   และช่างปัน้บางช่างท่ีเน้นการทํางานเชิงพาณิชย์ก็

อาจรับงานมาแตทํ่างานแบบพอผา่นไปทีเท่านัน้   เป็นต้น 

 

สรุป 

จากการศึกษารวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประกอบงานภาคสนามสามารถแบ่งช่วง

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของชา่งเมืองเพชรบรีุตามบทบาท รูปแบบการเรียนรู้ และการสร้างงาน

ชา่งได้ 3 ชว่งกว้างๆ คือ   1. ชา่งและสงัคมของชา่งสกลุช่างเพชรบรีุยคุก่อน พ.ศ. 2470  ซึ่งมี “วดั” 

เป็นศนูย์กลางสําคญัของการเรียนรู้ สืบทอด และสร้างงานช่าง   ก่อเกิดรูปแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

และการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันของสํานกัช่าง หรือวดัตา่งๆ  ภายใต้ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ศษิย์ กบัครูชา่ง     

2. ช่างและสังคมของช่างสกุลช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510 ถือเป็นยุคหัว

เลีย้วหวัตอ่ของการก้าวเข้าสู่สงัคมช่างร่วมสมยั   ดงัปรากฏหลกัฐานการมีอยู่ของวดัในฐานะศนูย์

เรียนรู้งานชา่ง  พร้อมๆ กบัการเข้ามาของระบบการศกึษาสมยัใหม ่และชอ่งทางการเรียนรู้งานช่าง

รูปแบบใหม่เช่น  หลักสูตรการช่างทางไกลผ่านทางไปรษณีย์   หนัง สือ  และตําราต่างๆ  

101 เป็นการวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์  โดยยงัไม่มีการตรวจสอบกับรูปแบบผลงานของช่างใน

ปัจจบุนัวา่มีความเหมือน หรือแตกตา่งกบังานปนูปัน้โบราณอยา่งไร. 
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นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านระบบสํานกัช่างวดั   ซึ่งในเวลานีไ้ด้เร่ิมเส่ือมสญูไม่อยู่ในความสนใจ

ของพระ และฆราวาสภายในวดัดงัเชน่อดีตอีกตอ่ไป     ผลจากการเส่ือมของสํานกัช่างส่งผลให้เร่ิม

เกิด “ชา่งรับจ้าง”  ซึง่เป็นชา่งฆราวาสท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัวดัขึน้ในสงัคมเมืองเพชรบรีุ และ  

3. ชา่งและสงัคมของชา่งสกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา 

เป็นชว่งเปล่ียนผนัสูร่ะบบการเรียนรู้ และทํางานในฐานะ “ชา่งรับจ้าง” ซึง่มีการสร้างกลุ่มย่อย และ

การเรียนรู้ภายในกลุ่มย่อยจากการรับจ้างเต็มรูปแบบ   นําไปสู่การสร้างสรรค์งานช่างเฉพาะทาง

ช่างด้านใดด้านหนึ่งมากขึน้  ต่างจากอดีตท่ีช่างมีความรู้ทางการช่างแบบสหวิชา และเกิดการ

แข่งขันในการสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดสนใจของช่างปูนปัน้แต่ละกลุ่มอย่างเด่นชัด 

เน่ืองจากผลงานเหล่านีเ้ป็นเสมือนประวัติหลกัฐานทางฝีมือของช่าง อนัมีผลต่อการรับจ้างงาน

ตอ่ไปในอนาคต         

ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าความสมัพันธ์ทางสงัคมในกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรีมีความ

เปล่ียนแปลงจากระบบองค์กรชา่ง ท่ีมีการเรียนรู้และทํางานร่วมกนัในกลุ่มช่างตามสํานกัช่าง หรือ

วดัต่างๆ  มาสู่กระบวนการทํางานระบบช่างรับจ้าง  ราว พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา  และมีการขยาย

กลุ่ม และขนาดของกลุ่มช่างอย่างเดน่ชดัในยุคปัจจบุนั  โดยมีกระบวนการเรียนรู้และทํางานตาม

แนวทางของหวัหน้าชา่งผู้ รับเหมา  ประกอบกบัจารีตเร่ืองการเคารพยกย่องช่างอาวโุส หรือผลงาน

ฝีมือดี  ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ   และบทบาทของงานท่ีเน้นสร้างขึน้เพ่ือรับใช้ศาสนา (วดั)     

รวมถึงความคาดหวงั หรือภาพลกัษณ์ของช่างปนูปัน้ในฐานะผู้ สืบทอดวฒันธรรมงานช่างโบราณ

ของท้องถ่ินจากสังคมภายนอก    ส่งผลให้แนวความคิดในการเลือกเร่ืองราว และแบบแผนของ

งานยงัคงลกัษณะของงานแบบประเพณีไว้เป็นสําคญั    โดยมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปนู  

เทคนิคการปัน้   การประดบัตกแตง่ผลงาน และรูปแบบลวดลาย ภายใต้อิทธิพลลวดลายท่ีช่างพบ

เห็นจดจําจากแหลง่ความรู้หลากหลาย 

จากเนือ้หาในบทนีจ้ึงนําไปสู่ประเด็นปัญหาในการศึกษาตอ่ไปว่าแนวความคิด และ

รูปแบบของงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนัว่ามีทิศทางสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์อย่างไรบ้าง และช่างแต่ละกลุ่มมีแนวทางการสร้างสรรค์งานเหมือน หรือแตกต่างกัน

อย่างไร  สามารถระบุถึงเอกลักษณ์ในระดบักลุ่ม และปัจเจกบุคคลได้หรือไม่   โดยอิงกับบริบท 

และเง่ือนไขในการสร้างสรรค์งานด้านต่างๆ  ดงัเช่นท่ีกล่าวมาแล้ว ตลอดจนการเปรียบเทียบ

ความสมัพนัธ์กบัผลงานปนูปัน้ และงานประดบัอาคารแหลง่อ่ืนๆ 

 

 



 

บทท่ี 3 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผลงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน 

 

ปัจจุบนังานช่างไทยหลายแขนงในเมืองเพชรบรีุยงัคงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้บาง

ประการสืบเน่ืองมากลายเป็นท่ียอมรับในช่ือเสียงอยา่งกว้างขวาง    โดยเฉพาะงานปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบรีุ  ท่ีมีการพฒันาองค์ความรู้ และกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านการทํางานในฐานะช่างรับจ้าง

ตามวดัอย่างแพร่หลาย    การดํารงอยู่ของกระบวนการคดัเลือกวสัด ุ การผลิตปนูสด  เทคนิคการ

สร้างงานด้วยกรรมวิธีการปัน้  และแบบแผนของงานแนวประเพณีไทย    เป็นปัจจยัสําคญัยงัผลให้

ชา่ง และผลงานช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุกลายเป็นท่ีต้องการในหมู่สมภาร หรือกลุ่มวดั  เม่ือถึง

คราวมีการสร้าง หรือบรูณะสิ่งก่อสร้างตา่งๆ ภายในวดัให้มีความวิจิตรงามตา      

 

ประเดน็การศึกษาเก่ียวกับงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน 

 

ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ “งานสกุลช่างเพชรบุรี” ในระยะแรกมักเป็นการตัง้

ข้อสงัเกตโดยทัว่ไปของรูปแบบงานสกลุช่างเพชรบรีุ ประเภทงานจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย 

ได้แก่   จิตรกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม และวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ว่ามีเอกลักษณ์

ทางด้านรูปแบบสามารถจัดแยกออกเป็นสกุลช่างท้องถ่ินจากสกุลช่างอยุธยา และสกุลช่าง

รัตนโกสินทร์  ดังปรากฏในตําราของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และศิลปะยุคแรกอย่าง

ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี116

1   และศาสตราจารย์ฌอง บวชเซอลีเยร์่117

2     

ต่อมาประยูล อุลุชาฏะ  และรองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล ได้ขยาย

การศึกษาและตัง้ข้อสังเกตเก่ียวกับงานสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอ่ืนเพิ่มเติมมากขึน้   ได้แก่ งาน

สถาปัตยกรรม งานสลกัไม้ และงานปนูปัน้   แตย่งัคงเน้นผลงานยคุโบราณท่ีสร้างขึน้ระหว่างสมยั

อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นสําคญั    และกล่าวถึงงานช่างท้องถ่ินเพชรบุรีว่า 

 

 

1 ศิลปะ พีระศรี, จิตรกรรม ฝาผนังไทยสกุลช่างนนทบุรี (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2506), 3 , 5, 26. 
2 ฌอง บวสเซอลีเย่ร์, จิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ, แปลโดย สนธิวรรณ อินทรลบิ (กรุงเทพฯ: 

คณะโบราณคดีมหาวิทยาลยัศิลปากร, 2526), 49-55. 
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แสดงฝีมือเย่ียมเทียบชา่งชัน้ครูในสมยัอยธุยา118

3   อนัแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ิน119

4 

มมุมองเก่ียวกบังานสกลุชา่งเพชรบรีุวา่เป็นเสมือนงานช่างชัน้ครู ท่ีรับอิทธิพลโดยตรง

จากงานช่างโบราณในสมัยอยุธยา     ประกอบกับเทคนิคการสร้างงานปนูปัน้ซึ่งหาดไูด้ยากใน

ท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีปรับเปล่ียนกรรมวิธีสร้างงานประดบัตามเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นงานปนูซีเมนต์ถอด

พิมพ์    ตลอดจนทกัษะฝีมือเชิงช่างผ่านผลงานตามวดัตา่งๆ  ส่งผลให้ช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ 

นําโดยชา่งทองร่วง  เอมโอษฐ์ ได้รับความไว้วางใจจากกรมศลิปากร  ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม

ช่างบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ  เพ่ือเตรียมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 

200 ปี ใน พ.ศ. 25245     และย่ิงทําให้ช่ือเสียงของช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบุรีกลายเป็นท่ีรู้จกั

อย่างกว้างขวางในสงัคมผ่านส่ือแขนงต่างๆ   รวมถึงเป็นกรณีศึกษาในฐานะของตวัอย่างมรดก

วฒันธรรมไทยสําคญัในแง่มมุตา่งๆ ด้วยระเบียบวิธีวิจยัท่ีเป็นระบบย่ิงขึน้    

การศึกษาวิจยั และการเก็บข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์อย่างเป็นระบบเก่ียวกับงานปูน

ปัน้สกุลช่างเพชรบุรี   โดยเฉพาะผลงานของช่างยุคปัจจุบัน   เร่ิมปรากฏแพร่หลายในการ

ศกึษาวิจยันบัตัง้แต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา      งานวิจยัเหล่านีมี้วตัถปุระสงค์การศึกษาคอ่นข้าง

หลากหลาย เช่น   การศึกษาทางด้านรูปแบบงานศิลปกรรม   การศึกษาแนวความคิดของช่างผู้

สร้างสรรค์   และการศึกษากระบวนการทางสังคมท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาในยุค

ปัจจบุนั เป็นต้น       

ทัง้การเน้นศกึษาผา่นมิตติา่งๆ ของช่าง และผลงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยงัสะท้อน

ให้เห็นถึงทศันคติของสงัคมยุคปัจจบุนัตอ่คณุคา่ และบทบาทของงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีต่อ

สงัคมไทยได้เป็นอยา่งดี    สามารถแบง่กลุม่ประเดน็การศกึษาเก่ียวกบังานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ

ได้ 3 กลุม่หลกั ดงันี ้

1.  ประเด็นการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นพฒันาการทางด้านรูปแบบ และการกําหนดอายุ

ลวดลายปนูปัน้ประดบัอาคาร   เน่ืองจากงานปนูปัน้ในผลงานวิจยักลุ่มนีเ้กือบทัง้หมดไม่ปรากฏ

หลกัฐานเอกสาร หรือจารึกระบถึุงระยะเวลาการสร้างท่ีแน่ชดั    จึงเน้นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

3 ประยลู  อลุชุาฏะ, เที่ยวชมศิลป, (พระนคร: โอเดียนสโตร์, ม.ป.ป.), 18, 27, 424-425; ประยลู  

อลุชุาฏะ, ศิลปรส, (กรุงเทพฯ: เกษมบรรกิจ, 2513), 197-198. 
4 อนวุิทย์ เจริญศภุกลุ, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: องัษรสมัพนัธ์, 2521), 15-

16, 22, 24, 30.    
5 กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวตัิศาสตร์, รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2524), 39-45. 
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ทางด้านรูปแบบงานศิลปกรรมกบัหลกัฐานงานช่างหลวง รูปแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏงาน

ปนูปัน้ประดบั รวมถึงกรรมวิธี และกระบวนการสร้างงานปนูปัน้     โดยเน้นขอบเขตของตวัอย่าง

ผลงานด้วยพืน้ท่ีสร้าง และชว่งเวลาการสร้างผลงานเป็นสําคญั อาทิเช่น   ศาสตราจารย์ ดร. สนัต ิ

เล็กสุขุม   ทําการศึกษารูปแบบและพัฒนาการของลวดลายปนูปัน้สมัยอยุธยาตอนปลาย  และ

นําไปสูก่ารกําหนดอายงุานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอาคารบางแห่งในเมืองเพชรบรีุ    ได้แก่  งานปนู

ปัน้ประดบัหน้าบนัพระอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม หน้าบนัพระอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม หน้า

บนัพระอุโบสถวัดสระบวั หน้าบนัอุโบสถ (เก่า) วัดไผ่ล้อม  และหน้าบนัอุโบสถวัดเขาบนัไดอิฐ     

ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่างานประดบัเหล่านีมี้พัฒนาการทางด้านรูปแบบลวดลายสัมพนัธ์กับ

ลวดลายในศลิปะอยธุยาตอนปลาย121

6    

กัลยา เครือวุฒิชัย   ศึกษาและกําหนดอายุงานปูนปัน้วัดสระบวั จ.เพชรบุรี รวมถึง

วิธีการสร้างงานปูนปัน้ของช่างเพชรบุรีเพ่ือเสนอแนวทางในการอนุรักษ์    โดยวิธีการตรวจสอบ

เอกสาร   สัมภาษณ์ และวิเคราะห์หลักฐานงานศิลปกรรม   อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา

รายละเอียดในงานศึกษาพบว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคการสร้าง

งานปนูปัน้เท่านัน้   ไม่ปรากฏความชดัเจนในประเด็นเร่ืองความสืบเน่ืองของงานปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบรีุ และประเดน็การกําหนดอายงุานปนูปัน้ภายในวดัสระบวัอยา่งชดัเจน122

7    

สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ   ศึกษาพัฒนาการของงานศิลปกรรมแบบ

ประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี  3 ประเภท  คือ งานสถาปัตยกรรม งานจิตรกรรม และงาน

ประติมากรรม   วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร   ประกอบการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และเก็บข้อมูลงาน

ศิลปกรรม     ในหวัข้องานประติมากรรมเน้นขอบเขตเฉพาะลวดลายประดบับนหน้าบนัอาคาร

หลังคาคลุม ประเภทอุโบสถ-วิหารแบบประเพณี สมัยอยุธยาตอนปลาย และพัฒนาการของ

ลวดลายท่ีสืบเน่ืองมายังสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2535   รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเร่ือง

กระบวนการผลิตปนู ปัน้ปนู และข้อมูลช่างปูนปัน้ยุคปัจจุบนับางส่วนท่ีน่าสนใจ     แม้มีวิธีการ

แบ่งประเภทงานปูนปัน้บนเกณฑ์ ท่ีค่อนข้างผสมทัง้ประเภทงานประติมากรรม รูปแบบ และ

ตําแหน่งการประดบัร่วมกนั    รวมถึงข้อจํากัดของหลกัฐานท่ีมีอยู่น้อย และขาดความชดัเจน  แต่

ผู้ วิจัยสามารถจัดการข้อมูล และแบ่งกลุ่มลวดลายปูนปัน้สมัยรัตนโกสินทร์ได้ 4 กลุ่ม  ได้แก่ 

6 สนัติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2532), 23, 26-27, 90-93. 
7 กลัยา เครือวฒุิชยั, “การศึกษางานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบรีุ: กรณีตวัอย่างวดัสระบวั อ.เมือง จ.

เพชรบรีุ” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2537), 58-60. 
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กระบวนลวดลายท่ีได้รับอิทธิพลจากแบบแผนอยุธยา   ลวดลายท่ีได้รับอิทธิพลจากแบบแผน

ศลิปะรัตนโกสินทร์  ลวดลายแบบท้องถ่ิน และลวดลายปนูปัน้แบบพืน้บ้าน123

8  

งานวิจัยกลุ่มนีมี้การคัดเลือกตวัอย่างผลงานท่ีค่อนข้างชัดเจนตรงกันในส่วนของ

ผลงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย   สําหรับผลงานในสมัยรัตนโกสินทร์มี

การศกึษาเฉพาะผลงานบางส่วนก่อน พ.ศ. 2535   ประกอบกบัข้อจํากดัของหลกัฐาน และความ

ไม่ชัดเจนของเอกสารสําหรับการตรวจสอบข้อมูลจึงนําไปสู่ผลการศึกษาในลักษณะของการ

จดัแบ่งประเภทผลงาน ประเภทลวดลาย และการเก็บความรู้เร่ืองกรรมวิธีการสร้างงานปนูปัน้ยุค

ปัจจบุนัเป็นหลกั   

2.   ประเด็นการศกึษาเพ่ือวิเคราะห์แนวความคิด และกระบวนการสร้างผลงานปนู

ปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ  ตัง้แต ่พ.ศ. 2471 เป็นต้นมา ผ่านผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง และช่างยคุ

ปัจจุบนัเป็นรายบุคคล    โดยวิเคราะห์ตีความแนวความคิด เนือ้หา และรูปแบบในงานศิลปกรรม    

ตวัอยา่งเชน่   ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง   ศกึษาวิเคราะห์ถึงแนวความคิดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

สร้างและสืบทอดงานศลิปะแขนงตา่งๆ ของนายพิน อินฟ้าแสง   ซึง่ถือเป็นครูช่างท่ีมีผลงานปนูปัน้

มากท่ีสุดในบรรดาครูช่างท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และให้อิทธิพลทางความคิด ตลอดจน

แนวทางการสร้างผลงานอย่างมากแก่ช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั    มีกระบวนการวิจยั

ด้วยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์จากบุคคลร่วมสมัยท่ีเก่ียวข้องกับช่าง  และ

ทายาท   เพ่ือวิเคราะห์ตีความงานศิลปกรรมเช่ือมโยงกับสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมและ

กลุม่ชา่งในเมืองเพชรบรีุ124

9   

ผลงานของ เลิศชาย สินเสริฐ    ศกึษาวิเคราะห์แนวความคิด กลวิธี และกระบวนการ

สร้างงานผ่านตวัอย่างผลงานปนูปัน้ของสกลุช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนั  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างผลงาน

ของชา่ง  6 ทา่น ได้แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ นายสํารวย เอมโอษฐ์ นายเฉลิม พึ่งแตง นายสมบตั ิ

พลูเกิด นายศิริ พรพระ และนายสําเลียง พรพระ    ผ่านตวัอย่างผลงานช่างท่านละ 5 ชิน้ โดยเน้น

ศกึษาแนวความคดิ กระบวนการผลิต และกลวิธีของงานปนูปัน้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทาง

8 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา และคณะ,  “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจงัหวดัเพชรบุรี” 

(รายงานการวิจยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 115-148. 
9 ดํารงพนัธุ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 71-82. 
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ภูมิปัญญาของสกลุช่างเพชรบรีุ แตเ่ม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์พบว่าประเด็นเร่ืองแนวความคิด

ชา่งดจูะเน้นเก่ียวกบัรูปแบบ และแนวทางการสร้างงานในมมุมองเฉพาะบคุคลของชา่งเป็นหลกั125

10     

สุพจน์ ชีวพฒันานุกูล   ศกึษาแนวความคิดในการแสดงเร่ืองราวทางการเมืองผ่าน

ผลงานปนูปัน้ของช่างเมืองเพชรบุรี   ในฐานะของหลกัฐานสะท้อนความคิด และการรับข่าวสาร

ทางการเมืองของประชาชนบนฐานการวิเคราะห์วาทกรรมเป็นสําคญั      ภายหลงัจากเกิดกระแส

วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเก่ียวกับภาพข่าวเร่ืองการแสดงรูปปัน้ล้อการเมืองท่ีวัดอินทรวิหาร 

กรุงเทพฯ  ราวเดือนกนัยายน พ.ศ. 2541   โดยเน้นขอบเขตผลงานของช่างบางตระกลู (หมายถึง

ชา่งบางกลุม่/สายชา่ง) ในจงัหวดัเพชรบรีุ   ท่ีได้สร้างผลงานท่ีสะท้อนภาพการเมืองร่วมสมยัลงใน

ผลงาน ระหวา่ง พ.ศ. 2518-254111 

3.  ประเด็นการศึกษาเก่ียวกับช่าง บทบาท  การดํารงอยู่ของงานปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบุรียุคปัจจุบนั และแนวทางการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาทางการช่าง   ซึ่งปรากฏข้อมูล

เก่ียวกับทศันคติ ความรู้ความเข้าใจของช่าง และสงัคมต่อผลงานปนูปัน้ค่อนข้างละเอียด   เช่น    

สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน   ศึกษากระบวนการถ่ายทอดงานปนูปัน้ของช่างจงัหวดัเพชรบุรี สมยัอยุธยา

ตอนปลายถึงปัจจบุนั  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร และสมัภาษณ์ข้อมลูประวตัิศาสตร์

บอกเล่า    นําไปสู่การแบ่งออกเป็นกลุ่มสกลุช่าง 4 กลุ่ม คือ  สกลุช่างสอย ศิลปะกอบ   สกุลช่าง

เหิน เกศรา   สกุลช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และสกุลช่างเฉลิม พึ่งแตง    และพบว่าช่างเหล่านีผ้่าน

ขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู้งานมาคล้ายคลึงกัน   ภายใต้ปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดการสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินของเมืองเพชรบรีุ  ได้แก่ ความเป็นเมืองพุทธศาสนา  การรับวฒันธรรมและความ

ใกล้ชิดกบัชา่งหลวง  รวมถึงลกัษณะนิสยัชอบการประกวดประชนัของชาวเพชรบรีุ127

12 

บญุรัตน์ เจริญชยั  ศกึษาการดํารงอยู่ของช่างปนูปัน้เพชรบรีุในปัจจบุนั  ด้านวิถีชีวิต 

และความสมัพนัธ์ทางสงัคมของกลุม่ชา่ง การถ่ายทอดความรู้ และผู้อปุถมัภ์งานช่างภายใต้บริบท

ทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป   โดยพิจารณาในแง่ของความสืบเน่ืองและคล่ีคลายตวัของกลุ่มช่างใน

อดีตช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. 2400 มาถึงปัจจุบนั ผ่านชีวิตของช่างปนูปัน้ 8 ท่าน ท่ีมีอาย ุ

10 เลิศชาย สินเสริฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปนูปัน้ของสกุลช่างเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 43-47, 107-112 . 
11 สพุจน์ ชีวพฒันานุกูล, “การเมืองในงานประติมากรรมปูนปัน้ในวดั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2542), 4-9. 
12 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2537), 61-110. 
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และอายุการทํางานตา่งกนั ผลการศกึษาพบว่าสถานะบทบาทของช่างในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไป

จากอดีต  โดยเปล่ียนบทบาทจาก “ช่างวัด” มาเป็นทัง้ “ช่างผู้ประกอบอาชีพ” และ “ผู้ทรงภูมิ 

(ปัญญาท้องถ่ิน)” อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม128

13 

ขนิษฐา นิลผึง้  ทําการศกึษาวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของงานปนูปัน้ในจงัหวดัเพชรบรีุ 

ท่ีมีต่อระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัชุมชน และระดบัสงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบนั   โดยการเปรียบเทียบ

บทบาทหน้าท่ีตามกรอบทฤษฎีหน้าท่ีนิยม   ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ช่างปนู

ปัน้  ผู้ เสพงานปนูปัน้  นกัวิชาการท้องถ่ิน และการสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ี129

14   

พระมหาสมนึก จนัทร์ทอง  ทําการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของงานปนูปัน้เมือง

เพชรบรีุ เพ่ือหาแนวทางการสืบสาน  การสร้างคณุคา่และมลูคา่ทางวฒันธรรมของผลงาน    โดย

เก็บข้อมูลจากผู้ รู้ ด้านประวตัิความเป็นมา การสืบสาน และการสร้างมลูคา่ของงานศิลปะปนูปัน้

ในจงัหวดัเพชรบรีุ   จํานวน 5 คน กลุ่มผู้ปฏิบตัิการ ได้แก่ ช่างปนูปัน้ จํานวน 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม

นายทองร่วง เอมโอษฐ์   2. กลุม่นายเฉลิม พึง่แตง 3. กลุ่มนายสมชาย บญุประเสริฐ   4. กลุ่มนาย

ศิริ พรพระ 5. กลุ่มนายสมบตัิ พลูเกิด    กลุ่มผู้ ใช้ผลงาน คือ เจ้าอาวาสวดัมหาธาตวุรวิหาร วดั

พระรูป วดัไม้รวกสขุาราม วดัจนัทราวาส วดัโพธาวาส วดัหนองเผาถ่าน วดัหนองปลาไหล วดัเข่ือน

เพชร และวัดนาพรม ทัง้หมดเป็นวัดท่ีปรากฏผลงานปูนปัน้ท่ีมีช่ือเสียง และมีส่วนร่วมในการ

อนรัุกษ์สืบสานผลงานปนูปัน้ กบับคุคลทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัวดัเหลา่นัน้ จํานวน 20 คน130

15 

นอกจากนีย้งัปรากฏผลงานประเภทหนงัสือ และบทความจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล

เก่ียวกับช่าง และผลงานช่างในสมยัรัตนโกสินทร์ พร้อมข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจอีกมากมาย  ผลงาน

สําคญั ได้แก่ 

หนังสือช่ือ “สมุดเพชรบุรี”  นักวิชาการท้องถ่ินหลายท่านได้รวบรวมข้อมูลสําคัญ

เก่ียวกับเมืองเพชรบุรี   เนือ้หาส่วนของประวตัิบุคคลสําคญั และงานศิลปกรรม  ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร และการสมัภาษณ์     ปรากฏว่ามีภิกษุ และฆราวาสท่ีโดดเดน่ทางด้าน

13 บุญรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 61, 152. 
14 ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวดั

เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 11, 33-36.   
15 พระมหาสมนึก จันทร์ทอง, “ศิลปะปูนปัน้เมืองเพชรบุรีกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง

วฒันธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2551), 

99-100. 
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การช่าง นับตัง้แต่รัชกาลท่ี 5 ถึงก่อน พ.ศ. 2500 อยู่หลายท่าน   รวมถึงข้อมูลประวตัิของงาน

ศลิปกรรมสําคญัประเภทตา่งๆ ในเมืองเพชรบรีุ 131

16  

บวัไทย  แจ่มจนัทร์   เก็บรวบรวมข้อมูลสําคญั รวมถึงแสดงความคิดเห็นท่ีน่าสนใจ

เก่ียวกับงานศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี  รวมถึงประวตัิและผลงานของช่างปนูปัน้เมืองเพชรบุรีบาง

ท่านโดยสงัเขป คือ พิณ อินฟ้าแสง  ครูช่างผู้ มีบทบาทและผลงานเป็นพืน้ฐานกับช่างปนูปัน้บาง

ทา่นในปัจจบุนั     สอย ศลิปะกอบ   ทองร่วง เอมโอษฐ์ และเฉลิม พึง่แตง  ตวัแทนครูช่างปนูปัน้รุ่น

อาวโุสของชา่งยคุปัจจบุนั    ด้วยวิธีการสํารวจกลุม่ผลงานปนูปัน้ประกอบการสมัภาษณ์เจ้าอาวาส 

ชา่งปนูปัน้ และผู้ รู้ในสมยันัน้132

17 

กันยา เอือ้ประเสริฐ  ได้รวบรวมประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ ตัง้แตรั่ชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ได้แก่   ขรัวอินโขง่  (สมยัรัชกาลท่ี 4) หลวงพ่อฤทธ์ิ (พ.ศ.

2378-2464) ขุนศรีวงัยศ (พ.ศ. 2402-2468) ครูหวน ตาลวนันา (พ.ศ. 2404-2495) พระอาจารย์

เป้า ปัญโญ (พ.ศ. 2417-2490) นายแป๋ว บํารุงพทุธ (พ.ศ. 2413-2488) อาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช 

(พ.ศ. 2437-2513) อาจารย์พิน อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515)  นายเทศ ลอยโพยม (พ.ศ. 2450-

2531) อาจารย์ประสม สุสุทธิ(พ.ศ. 2465-2554)  นายทองร่วง เอมโอษฐ์ (พ.ศ. 2468-ปัจจุบนั)  

และนายเฉลิม พึ่งแตง (พ.ศ. 2487-ปัจจบุนั)    โดยตัง้แตป่ระวตัินายแป๋ว บํารุงพทุธ เป็นต้นมาจึง

เร่ิมปรากฏหลกัฐานการกลา่วถึงผลงานปนูปัน้ร่วมด้วย133

18   

วิธีการศึกษาเก่ียวกับงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจบุนัในงานวิจยั และเอกสาร

ทางวิชาการข้างต้นส่วนใหญ่มีการการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างหลากหลาย  ทัง้การเก็บ

ข้อมลูทางด้านสงัคมศาสตร์ มานษุวิทยา และงานศิลปกรรม     แตย่งัขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบ

หลกัฐานทางด้านประวตัิศาสตร์  สงัคม และงานศิลปกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่อดีตจนถึง

ผลงานยคุปัจจุบนั  รวมถึงความสมัพนัธ์กับงานพืน้บ้านแขนงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือหาพฒันาการ

ด้านแนวความคดิ และรูปแบบทา่มกลางสงัคมชา่งท่ีเปล่ียนแปลงไป       

16 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: จงัหวดัเพชรบุรี, 2525. จดัพิมพ์

เผยแพร่เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี), 143-183, 197-327. 
17 บวัไทย  แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบรีุ: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบรีุ, 

2533). เนือ้หาบางสว่นในหนงัสอืเลม่นีเ้คยตีพิมพ์ลงหนงัสอืพิมพ์เพชรภมู ิระหวา่ง พ.ศ. 2529-2530. 
18 กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 93-246. 
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ทัง้กลุ่มตวัอย่างผลงานในการศกึษาทางด้านรูปแบบยงัจํากดัอยู่ในกลุ่มงานปนูปัน้

สมยัอยธุยาตอนปลาย  และกลุม่งานปนูปัน้สมยัรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 2460 ซึ่งกล่าวถึงคอ่นข้าง

น้อย และเน้นศึกษาเชิงปัจเจกช่างในผลงานตัง้แต่ราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 7 ลงมาเป็นหลกั   จึงยงัไม่สามารถระบถึุงเอกลกัษณ์ และพฒันาการทางด้าน

เนือ้หา รูปแบบ และเทคนิคได้ชดัเจนครอบคลมุ    

แม้ปรากฏการกล่าวถึงแนวความคิดเร่ืองเอกลกัษณ์ และการสืบเน่ืองของงานปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรีในแนวทางเดียวกัน   แต่ส่วนใหญ่มักเป็นการกล่าวอ้างอิงตามข้อสังเกตของ

นกัวิชาการในท้องถ่ิน และทศันคติของช่างปนูปัน้อาวโุสบางท่านตอ่งานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุรุ่น

เก่า  มากกวา่เป็นผลจากการศกึษาวิเคราะห์ผลงานปนูปัน้ครอบคลมุถึงผลงานชา่งในยคุปัจจบุนั     

สามารถสรุปแนวความคิดเก่ียวกับการสืบเน่ือง และเอกลกัษณ์งานช่างปนูปัน้สกุล

ชา่งเพชรบรีุจากผลการวิจยัท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

1. มีการสืบเน่ืองภูมิปัญญาในท้องถ่ิน   ด้านกรรมวิธีกระบวนการผลิตปนู และการ

ตกแต่งงานปนูปัน้ท่ีแสดงผิวเนือ้ปนู หรือท่ีเรียกว่า “ปนูเปลือย”   รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีในการ

ประดบัตกแตง่อาคารทางพทุธศาสนา134

19 

2. ยอมรับการสร้างสรรค์งานภายใต้กรอบของงานแนวประเพณีไทย   โดยมีทัง้กลุ่ม

งานท่ีสร้างงานตามกรอบมาตรฐานการผูกลวดลายไทย    โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะปนูปัน้สมัย

อยุธยาตอนปลาย   ซึ่งช่างส่วนใหญ่ยกย่องว่าเป็นแบบลายไทยท่ีมีพฒันาการด้านความงดงาม

สงูสดุ และกลุม่งานเน้นการสร้างสรรค์135

20 

สมัพันธ์กับผลการศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมปนูปัน้แบบประเพณีประดบัอุโบสถ

และวิหารสมยัรัตนโกสินทร์ในเมืองเพชรบรีุ   ซึ่งปรากฏอิทธิพลรูปแบบลวดลายสมยัอยุธยาตอน

ปลายค่อนข้างชดัเจน    โดยเร่ิมปรากฏความหลากหลายบนพืน้ฐานกรอบแม่ลายแบบขนบนิยม

มากย่ิงขึน้ ตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา  รวมถึงการแสดงออกเชิงปัจเจกบุคคล

19 ขนิษฐา  นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวัด

เพชรบรีุ,” 14; เลศิชาย สนิเสริฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปนูปัน้ของสกลุช่างเพชรบรีุ,” 119. 
20 บญุรัตน์ เจริญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปูนปัน้ เพชรบรีุ,” 93-95, 108; 

ขนิษฐา  นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสือ่พืน้บ้าน: ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 142. 
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นบัตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 7 สืบเน่ืองมาในงานยคุปัจจุบนั (ขณะทําการวิจยั คือ พ.ศ. 

2535)136

21    แบบแมล่ายสําคญั ได้แก่ ลายก้านขด ลายกระหนกก้านขนาน และชอ่หางโต137

22 

3. การสืบทอดแนวความคิด และลกัษณะร่วมบางประการ   ซึ่งถือว่าเป็นแบบแผน

ของ “ศลิปะปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ”   ได้แก่  

 3.1 การปัน้ลวดลายแบบอสมมาตร มีรายละเอียด และลกูเลน่แทรก138

23   

 3.2 การปัน้ลวดลายท่ีมีความอ่อนช้อยเป็นเถากลม ต่างจากงานปนูพิมพ์ท่ีเป็น

เถาเหล่ียม139

24    

 3.3 การพฒันาผลงานให้มีความโดดเดน่ ในด้านความประณีต ความแปลกใหม ่

ไมย่ดึตดิกบัรูปแบบเดมิ หรือแบบแผนสมยัอยธุยา140

25 

 3.4 ทศันคติการยกย่องภูมิปัญญาเหล่านีว้่าเป็นของสงู หรือเป็นของมีครู   ส่งผล

ให้หลายชา่งนิยมรับงานปนูปัน้ประดบัอาคารทางศาสนามากกวา่อาคารสาธารณะประเภทโรงแรม 

หรือสถานบนัเทิง141

26     

4. การศึกษาผลงานปนูปัน้ของนายพิน อินฟ้าแสง พบว่าในระหว่าง พ.ศ. 2471-

2510 ปรากฏเอกลกัษณ์ในผลงานท่ีนอกเหนือไปจากแนวความคิดการสร้างงานแบบอสมมาตร 

ตามแบบฉบบัของสกลุช่างเพชรบรีุ   ได้แก่ การสร้างงานประติมากรรมปนูปัน้ให้ลอยเดน่จากผนงั   

21 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจงัหวดัเพชรบรีุ,”  

118, 127, 145-147. 
22 เร่ืองเดียวกนั, 146;  สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณี

ในจงัหวดัเพชรบรีุ,” วารสารหน้าจั่ว 19 (2544-2545), 16; สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศกึษาเชิงประวตัศิาสตร์ของ

การถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 133. 
23 ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 166-168; กลัยา เครือวุฒิชัย, “การศึกษางานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี: กรณี

ตวัอย่างวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบุรี,”  54-55; ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: 

ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 144. 
24 ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวดั

เพชรบรีุ,” 144. 
25 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 111-114; กลัยา 

เครือวฒุิชยั, “การศกึษางานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ: กรณีตวัอยา่งวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ,”  54. 
26 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของชา่งปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 115-117; ขนิษฐา 

นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสือ่พืน้บ้าน: ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 145. 
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การออกแบบหลากหลายไมซํ่า้แบบเดมิ และการสร้างงานปนูปัน้เคล่ือนไหว 1 4 2

27    ซึ่งเป็นผลจากการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบจากลกัษณะปรากฏในงานศิลปกรรม   อนัสอดคล้องกบัความเข้าใจเก่ียวกบั

เอกลกัษณ์ของงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุในทศันะของช่าง และนกัวิชาการท้องถ่ินท่ีได้รับการกลา่ว

อ้างเสมอในผลงานวิจยักลุม่ท่ี 3  

อย่างไรก็ดีงานวิจยั และเอกสารทางวิชาการดงักล่าวถึงข้างต้นล้วนเป็นฐานข้อมูล

สําคัญสําหรับการติดตามช่าง และผลงานของช่างปูนปัน้ และงานประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

โดยเฉพาะกลุม่ชา่ง และตวัอยา่งผลงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั  อนัเป็นประโยชน์สําหรับการอ้างอิงเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์แนวความคิดของช่างเบือ้งหลงังานศิลปกรรม   รวมถึงเปิดประเด็นความคิด

สําหรับการตรวจสอบทฤษฎีเก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ และความสืบเน่ืองของงานปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุสําหรับการศกึษาวิเคราะห์ในบทตอ่ไป 

 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผลงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรีปัจจุบัน 

 

ข้อมูลจากกลุ่มงานวิจยัท่ีผ่านมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

โดยใช้  “ช่าง” และ “กลุ่มช่าง”  เป็นฐานสําคัญสําหรับการเก็บข้อมูล   รวมถึงเป็นตัวกําหนด

ขอบเขตผลงานสําหรับการวิเคราะห์ทางด้านแนวความคิด เอกลักษณ์ และการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญา     ดงัปรากฏในงานของสมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน   ได้แบ่งกลุ่มช่างปนูปัน้เมืองเพชรบุรี   ตาม

กลุ่มช่างท่ีได้รับการยอมรับในจงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัใกล้เคียงแบง่ออกเป็น 4 สกลุช่าง ได้แก่    

สกลุชา่งสอย ศลิปะกอบ   สกลุชา่งเหิน เกศรา   สกลุชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ และสกลุช่างเฉลิม พึ่ง

แตง143

28      

พระมหาสมนึก จันทร์ทอง ได้ทําการศึกษาและคดักลุ่มตวัอย่างจากช่างปูนปัน้สกุล

ช่างเพชรบรีุมาจํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่   กลุ่มนายทองร่วง เอมโอษฐ์    กลุ่มนายเฉลิม พึ่งแตง  กลุ่ม

นายสมชาย บญุประเสริฐ    กลุม่นายศริิ พรพระ และกลุม่นายสมบตั ิพลูเกิด144

29    และ 

27
 ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 169-180. 
28 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 11. 
29 พระมหาสมนึก จันทร์ทอง, “ศิลปะปูนปัน้เมืองเพชรบุรีกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง

วฒันธรรม,” 99. 
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เลิศชาย สินเสริฐ    ได้เลือกศกึษาลวดลายปนูปัน้ โดยคดัผลงานจากช่างชัน้ครูท่ียงัมี

ชีวิตอยู่ และทํางานสม่ําเสมอ 6 คน ได้แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ์   นายสํารวย เอมโอษฐ์ นาย

เฉลิม พึง่แตง นายสมบตั ิพลูเกิด นายศริิ พรพระ และนายสําเลียง พรพระ 145

30 

เม่ือนําเกณฑ์การคดัเลือกและแบ่งกลุ่มช่างปนูปัน้ในงานวิจยัข้างต้นมาเปรียบเทียบ

กบัข้อมลูภาคสนามเร่ืองชา่ง และกลุม่ชา่งในปัจจบุนั   พบวา่การศกึษางานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ

หลงัจากการศกึษาของสมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน   จะให้นํา้หนกักบัช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์

มากกว่าช่างพืน้บ้านกลุ่มย่อยอ่ืนๆ      ซึ่งปรากฏเพียงช่างเฉลิม พึ่งแตง กับช่างสมบตัิ พูลเกิด  

เท่านัน้ท่ีเป็นช่างปนูปัน้รายย่อยนอกเครือข่ายของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์        ทัง้นีก้ารวิเคราะห์

แนวความคดิ และผลงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนัในงานวิจยัระยะหลงัส่วนใหญ่กลบัละทิง้การพิจารณา

แนวความคดิ และกระแสนิยมในผลงานของชา่งพืน้บ้านฝีมือดีบางทา่น ซึง่เสียชีวิตไปแล้ว 

การศกึษาทําความเข้าใจงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบรีุ  โดยการทําความเข้าใจ “ช่าง” 

หรือคดัเลือกผลงานโดยใช้ “ช่างท่ีมีช่ือเสียง” ตามท่ีปรากฏในงานวิจยัข้างต้น    เป็นหลกัการท่ีถกู

นํามาใช้ในการศึกษาครัง้นี ้   เพราะผลงานเหล่านีเ้กิดขึน้จากฐานความเข้าใจ ทศันคติ  ความรู้ 

และสังคมแวดล้อมของตวัช่าง  และการท่ีช่างคนหนึ่งมีช่ือเสียงขึน้มาได้ย่อมมีเหตุมาจากฝีมือ 

และผลงานเป็นท่ีถูกใจต้องกับรสนิยมของผู้ ว่าจ้าง    อนัเก่ียวโยงไปถึงค่านิยม และกระแสทาง

สงัคมในขณะสร้างสรรค์ผลงาน     

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาวิธีการทํางาน “รับจ้าง” ในฐานะช่างปนูปัน้  และระบบ

ความสมัพนัธ์ของช่างในบทท่ี 2    พบว่าการทํางานของช่างปนูปัน้ในปัจจุบนัส่วนใหญ่มกัผ่าน

กระบวนการทํางานเชิงกลุ่ม ภายใต้แนวความคิดหลกั หรือความเห็นชอบของหวัหน้าช่าง   ตัง้แต่

กลุ่มขนาดใหญ่ ลงมาถึงกลุ่มขนาดย่อย 3-4 คนร่วมกัน    ต่อมาจึงแยกย้ายออกเป็นกลุ่มย่อย 

(ทีมงาน) รับงานทัง้ในจงัหวดัเพชรบรีุ และตา่งจงัหวดั  

ปัจจุบนัพบว่าขยายขอบเขตออกไปมากย่ิงขึน้กว่าในงานวิจยัของสมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน 

เม่ือ พ.ศ. 2537    ในเขตภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ ลพบรีุ พระนครศรีอยธุยา สพุรรณบรีุ นนทบรีุ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมทุรสาคร     เขตภาคใต้ เช่น ประจวบคีรีขนัธ์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 

พงังา    และเขตภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี จันทบุรี ตราด     สําหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พบวา่มีชา่งมาเรียนงานปนูปัน้ และแยกย้ายไปรับงานเองเป็นจํานวนมาก แตไ่ม่สามารถระบไุด้แน่

ชดัวา่กลบัไปรับงานในภมูิลําเนาเดิมหรือไม่   ทัง้ขยายพืน้ท่ีการประดบัออกจากเขตศาสนสถาน สู่

งานประดบัอาคารสิ่งก่อสร้างสาธารณะ และสินค้าประดบัตกแตง่อีกหลายประเภท  

30 เลศิชาย สนิเสริฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปนูปัน้ของสกลุช่างเพชรบรีุ,” 4-5. 
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ด้วยเง่ือนไขเร่ืองการเรียนรู้งาน และระบบการทํางานรับจ้างอิงกลุ่ม   การขยายตวั

ของกลุ่มช่าง และพืน้ท่ีในการติดตามศึกษาผลงานช่างไม่มีขอบเขตจํากัดท่ีชดัเจน    จึงนําไปสู่

กรอบสําหรับการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งผลงานสําหรับการวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา

ครัง้นี ้  โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิเคราะห์แนวความคิด และรูปแบบของ

งานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนั  จากผลงานของ “กลุ่มช่าง”  ท่ีมีบทบาท หรือได้รับการ

ยอมรับจากสงัคมภายนอก   ในแวดวงช่าง  และได้รับความวางใจจากวดั (ผู้ จ้างงาน) เป็นหลัก    

สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มช่างปนูปัน้ในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    และ

กลุม่ชา่งรายยอ่ย (ชา่งอิสระ)   

 

กลุ่มช่างปูนป้ันในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์     

ประกอบด้วยช่าง และกลุ่มช่างจํานวนมากทัง้ลูกศิษย์จากศูนย์ศิลปาชีพจิตรดา  

โรงเรียนในวังชาย  และช่างจากสนามงานรับจ้างจริง       รวมถึงมีถ่ินฐานหลากหลายทัง้คน

เพชรบุรีโดยกําเนิด คนต่างจงัหวดั หรือช่างแรงงานรับจ้างในท้องถ่ินอ่ืนๆ   ท่ีมีโอกาสเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการสร้าง และบรรทดัฐานงานท่ีรับอิทธิพลบางประการท่ีรับการสืบทอดมาในเมืองเพชรบรีุ

ผ่านครูช่าง หรือหัวหน้าช่าง      ซึ่งปัจจบุนัช่างหลายรุ่นแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามกลุ่ม

เพ่ือน หรือกลุม่ญาตพ่ีิน้องกนั  และฝึกหดัชา่งฝีมือด้านปนูปัน้อีกมาก      

ในการศกึษาครัง้นีจ้งึจําต้องเลือกศกึษาผลงานของกลุ่มย่อยของช่างในสายเพียงบาง

กลุม่  โดยคดัเลือกจากรายนามชา่งท่ีมีฝีมือเป็นท่ียอมรับในวงการในแตล่ะรุ่น  และช่างท่ีได้รับการ

แนะนําบอกต่อจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ได้แก่  ช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์     ช่างสํารวย  เอม

โอษฐ์   ช่างศิริ พรพระ  ช่างบาหยนั รอดจากทกุข์   ช่างสวุรรณา ภัทรพลเสน  ช่างบรรพต อินท- 

เสม   ชา่งบรรจบ บญุประเสริฐ   ชา่งสมพิศ  พลายแก้ว  และชา่งสมชาย บญุประเสริฐ     

ผลงานเหล่านีช้่างท่ีเป็นผู้ รับงาน หรือหัวหน้ากลุ่มอาจเพียงรับงาน ออกแบบ  ให้

คําแนะนํา  หรือตดัชิน้งานให้ช่างในกลุ่มย่อยของตนทํา   ประกอบกบัธรรมชาติการทํางานปนูปัน้

รับจ้างในกลุม่ชา่งซึง่เร่ิมต้นจากการทํางานร่วมกบักลุ่มช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์   ตอ่มาจึงมีการจบั

กลุ่มย่อยแยกออกไปรับงาน  กลุ่มย่อยเหล่านีย้งัมีการปรึกษาแลกเปล่ียนความรู้ การแก้ปัญหาใน

การทํางาน  รวมถึงกลบัมาร่วมงานกนับ้างในบางครัง้    

ดงันัน้การแยกกลุ่มผลงานของกลุ่ม (ทีม) ช่างในเครือข่ายของช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์    

จงึไมไ่ด้มุง่เน้นเพ่ือแยกฝีมือเฉพาะบคุคลของชา่ง  และเป็นการสุม่คดัเลือกตวัอย่างผลงานโดยเน้น

ขอบเขตพืน้ท่ีในจงัหวดัเพชรบรีุ  ผลงานท่ีชา่งผู้สร้างช่ืนชอบ และผลงานสําคญัท่ีได้รับการกล่าวถึง
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ในวงกว้าง   ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์ช่างปนูปัน้และวดัเป็นหลกั  โดยเน้นผลงานในจงัหวดัเพชรบรีุ

เป็นหลกั  ตวัอย่างสําหรับการศกึษาผลงานปนูปัน้ของกลุ่มช่าง (ทีม) ในเครือข่ายของช่างทองร่วง 

เอมโอษฐ์  ได้แก่  

1. ทองร่วง เอมโอษฐ์   (พ.ศ.2486-ปัจจบุนั) 

ชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็นคนจงัหวดัสมทุรสงคราม และมีพืน้ความรู้ด้านงานช่าง

ตดิตวัก่อนมาบวชเรียนท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร  จ.เพชรบรีุ   ตอ่มาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

งานปนูผ่านกระบวนการเรียนรู้  การสงัเกต  การฝึกฝน  และการปฏิสงัสรรค์ทางความคิดกับครู

ชา่งเมืองเพชรบรีุ   มีผลงานเป็นท่ียอมรับในฐานะครูชา่งอาวโุสของชา่งปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ  

ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  มีบทบาทสําคญัในการสร้างผลงาน และถ่ายทอดองค์

ความรู้งานช่างปูนปัน้ให้ญาติพ่ีน้อง  เพ่ือน รวมถึงลกูมือช่างท่ีมีความสนใจงานทางด้านนีเ้ป็น

จํานวนมาก  จนอาจนบัได้ว่าเป็นช่างกลุ่มใหญ่ท่ีสดุของช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ     หลายคนมี

ช่ือเสียง และฝีมือเป็นท่ียอมรับของสงัคมปัจจบุนั  ตวัอยา่งผลงานสําคญั ได้แก่   

 1.1 วดัมหาธาตวุรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบรีุ     

วดัมหาธาตวุรวิหารเป็นวดัเก่าแก่ไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างท่ีแน่ชดั   จาก

รูปแบบการทําฐานบวัลูกฟักซ้อนกัน 3 ฐาน รองรับเรือนธาตใุนผงัเพิ่มมุมโดยมีมุมประธานใหญ่

กว่ามุมบริวาร และหลกัฐานก้อนศิลาแลงด้านในของฐานไพทีรองรับพระปรางค์  แสดงให้เห็นว่า

มหาธาตแุห่งนีค้งจะมีมาแล้วตัง้แตร่าวพุทธศตวรรษท่ี 18 ร่วมสมยักบักลุ่มปราสาทศิลาแลง วดั

กําแพงแลง จ. เพชรบรีุ หรือสร้างขึน้ระหว่างปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 ถึงสมยัอยธุยาตอนต้น  และ

เป็นวดัสําคญัของชมุชนสืบมาถึงยคุปัจจบุนั   

เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าพระธาตุ”  “วัดพระธาตุ” หรือ “วัดพระศรี 

รัตนมหาธาต”ุ  เข้าใจวา่นา่จะเรียกตามภูมิสณัฐานของวดั  อนัเป็นท่ีตัง้ของพระมหาธาตเุจดีย์ทรง

ปรางค์ขนาดใหญ่     จนกระทัง่ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 6  จึงมีการขนานนามใหม่ว่า “วดั

มหาธาต”ุ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร เม่ือ

ปี พ.ศ. 2459   สมยัพระสวุรรณมณีุ (หลวงพอ่ชิด ชิตรัตน์) เป็นเจ้าอาวาส    

งานปนูปัน้ประดบัภายในวดัแห่งนีไ้ด้รับการสร้างซ่อมอยู่หลายครัง้ ปรากฏ

หลกัฐานการซอ่มและสร้างในเอกสาร และข้อมลูบอกเล่านบัตัง้แตง่านบรูณปฏิสงัขรณ์พระปรางค์

ครัง้ใหญ่ ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 231   และการปัน้ปูน

31 พระครูสวุรรณมนีุนรสีหธรรมทายาทสงัฆวาห, ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุ (ปรางค์ใหญ่ 5 

ยอด) (พระนคร: โรงพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์, 2480), 29-30. 
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ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก  ซุ้มประตทูิศตะวันออกของวิหารหลวง และหน้าบนัทิศตะวนัออก

ของอโุบสถโดยกลุม่ชา่งปัน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 332   

ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2471-2479 นายพิณ อินฟ้าแสง ได้รับว่าจ้างจากทาง

วดัให้เร่ิมบูรณะงานปูนปัน้ประดบัตกแต่งพระปรางค์   และระหว่าง พ.ศ. 2503-2506 ได้ปัน้ปูน

ประดบัหน้าบนัหอฉัน ซุ้มทางเข้าทิศตะวนัออกฝ่ังทิศใต้ของวิหารคด   พระพุทธรูปพร้อมลวดลาย

ประดบัตกแตง่ฐานพระพทุธรูปในวิหารคด และ หน้าบนัซุ้มประตทูางเข้าวดัฝ่ายสงัฆาวาส 1 4 8

33    ซึ่ง

เป็นชว่งเวลาท่ีช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เพิ่งเร่ิมเข้ามาเรียนรู้งานปนูปัน้ผ่านการรับจ้าง   ทํางานช่วย

นายพิณปัน้ฐานพระพทุธรูปในพระระเบียง 

กระทัง้ พ.ศ. 2518 และ 2529-2535 กลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้เข้ามา

รับเหมาปัน้ลวดลายปูนปัน้ประดับเสนาสนะต่างๆ ภายในอีกหลายจุด 1 4 9

34 ได้แก่ หน้าบันทิศ

ตะวนัตกของพระวิหารหลวง หน้าบนัหอประชมุ หน้าบนัศาลาหอประชมุ และปนูปัน้ประดบัศาลา

นางสาวอมัพร บญุประคอง สว่นของงานท่ีชา่งทองร่วง มีสว่นร่วมในการออกแบบ และปัน้ คือ 

ออกแบบ ปัน้ลายหอระฆงั 

ออกแบบ ปันลายวิหารพระอูท่อง 

ออกแบบ ปัน้ลายหน้ามขุศาลานางสาวอมัพร บญุประคอง  

ออกแบบลวดลายประดบัเสารัว้รอบศาลานางสาวอมัพร บญุประคอง 

1.2 หน้าบันศาลาการเปรียญ (พ.ศ. 2512) และหน้าบนัศาลาหน้าถํา้ วัดเขา

บนัไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

วดัเขาบนัไดอิฐเป็นวดัโบราณ มีมาอย่างช้าในสมยัอยุธยาตอนปลาย โดย

กําหนดอายตุามรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีปรากฏภายในวดั  ได้แก่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และ

32 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 204.  อ้างจาก สมัภาษณ์  ไพทรูย์ เมือง

สมบูรณ์ ซึ่งกล่าวว่ารับข้อมูลมาจากเลิศ พ่วงพระเดช; ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะ

พืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวัติและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 171;  ทวีโรจน์  กลํ่ากล่อมจิตต์, 

บรรณาธิการ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี, 

(เพชรบรีุ: เพชรภมูิการพิมพ์, 2552), 196. 
33  ดํารงพนัธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบรีุ: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 128, 140-143. 
34  กรมส่งเสริมวฒันธรรม, คําประกาศเกียรติคุณนายทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ -ศิลปะปูนป้ัน) ,  เ ข้าถึง เมื่อ  12 มีนาคม 2557,  เ ข้าถึงได้จาก 

http://www.culture.go.th/subculture8/attachments/article/161/TONGREUNG%20%20EAMAOT.pdf   
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งานปนูปัน้ประดบัอโุบสถ  ซึ่งบางส่วนได้รับการบูรณะซ่อมแซมเลียนลวดลายเก่าโดยฝีมือช่างใน

ยคุปัจจบุนั  เช่น  ช่างทองร่วงเคยปัน้ซ่อมลายบนซุ้มประตอูุโบสถตามของเดิม   รวมถึงลวดลาย

ประดบัหน้าบนับางสว่นแตไ่มท่ราบฝีมือชา่งท่ีแนช่ดั   สว่นงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัวิหารเป็นงาน

ปัน้ใหมโ่ดยชา่งเอกรัตน์ มิตรรัน     

1.3   ซุ้มประต ูและซุ้มหน้าต่างฝ่ังทิศเหนืออุโบสถ วดัชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.

เพชรบรีุ 

 งานปนูปัน้ประดบัอโุบสถหลงันีป้ระกอบด้วยฝีมือชา่งปนูปัน้หลายท่าน  โดย

ชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์รับงานประดบัซุ้มประต ูและซุ้มหน้าตา่งฝ่ังทิศเหนือ   ช่างสมบตัิ พลูเกิด รับ

งานปัน้ซุ้มหน้าตา่ง และคหูาฝ่ังทิศใต้   ชา่งเฉลิม พึง่แตงรับงานปัน้หน้าบนัทิศตะวนัออก  และช่าง

สอย ศลิปะกอบรับงานปัน้หน้าบนัทิศตะวนัตก  

1.4   งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัโคก อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

 งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก แสดงภาพพทุธประวตัิตอนอญัเชิญ

มหาโพธิสตัว์ลงมาประสตูิเป็นพระพุทธเจ้า  เป็นผลงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   ส่วนหน้าบนั

ด้านทิศตะวนัตก  แสดงภาพพุทธประวตัิตอนเจ้าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาเป็นผลงานของช่าง

สมบตั ิพลูเกิด 

1.5   หน้าบนัทิศเหนืออาคารเรียนปริยตัธิรรมวดัพลบัพลาชยั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

 งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทัง้ 3 ด้านของอาคารหลงันี ้ประกอบด้วยฝีมือของ

นายพิณ อินฟ้าแสง บนหน้าบนัทิศตะวนัออก ซึ่งหนัออกหน้าถนน    ฝีมือช่างเฉลิม พึ่งแตง บน

หน้าบนัทิศตะวนัตก และฝีมือชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ บนหน้าบนัทัง้ 2 ของอาคารด้านทิศเหนือ  

1.6 งานประดับหน้าบัน  ซุ้ มประตู ซุ้ มหน้าต่างอุโบสถวัดเกาะจาก จ .

นครศรีธรรมราช เร่ิมงานปัน้ตกแตง่อโุบสถ ราว พ.ศ. 2513 

1.7 ภาพผนงัรถรางไฟฟ้า และศาลพระพรหมหน้าเคเบิล้คาร์ เขาวงั จ.เพชรบรีุ 

 ปัน้ขึน้ใน พ.ศ. 2540 เป็นผลงานการออกแบบของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  

โดยมีช่างบาหยนั รอดจากทุกข์  ซึ่งขณะนัน้ยงัฝึกหดั เรียนรู้ และทํางานปนูปัน้ร่วมอยู่กบัช่างทอง

ร่วง  เอมโอษฐ์ เป็นผู้ ปัน้ภาพ150

35 

1.8 งานประดับหน้าบัน ซุ้ มประตู ซุ้ มหน้าต่างอุโบสถ วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช  

1.9 งานประดบัอโุบสถ (หลงัใหม)่ วดัโตนดหลวง อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ  

35 สมัภาษณ์ บาหยนั  รอดจากทกุข์, ช่างปนูปัน้, 8 เม.ย. 2553. 
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 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ช่างพบว่างานประดบัอโุบสถหลงันีรั้บผ่านช่างทอง 

ร่วง เอมโอษฐ์   แต่มีการตดัแบ่งชิน้งานกันภายในกลุ่มช่าง ซึ่งเป็นเครือญาติกัน  สําหรับงาน

ประดบัหน้าบนัเป็นผลงานออกแบบ และปัน้โดยชา่งสํารวย เอมโอษฐ์ (น้องชาย) 

1.10 ภาพประดบัผนงั โรงพยาบาลเพชรรัตน์ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ (พ.ศ. 2541) 

1.11 ภาพพระมหาชนก ร้านแมกิ่มไล้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ (พ.ศ. 2543) 

1.12 งานประดบัอุโบสถ และเคร่ืองยอดวิหารหลวงปู่ วดักลางบางแก้ว อ.นคร

ชยัศรี จ.นครปฐม     

อโุบสถหลงันีเ้ร่ิมสร้างในปี พ.ศ.2542   อาจารย์ประเวศน์ ลิมปรังษี เป็น

ผู้ เขียนแบบ ใช้เวลาก่อโครงสร้างโบสถ์ 1 ปี และช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลเร่ือง

ลวดลายปนูปัน้   โดยช่างสุวรรณา ภัทรพลแสน เป็นผู้ ดําเนินการเร่ืองลวดลายปนูปัน้  และช่าง

สํารวย เอมโอษฐ์ดแูลงานประดบัฐานพระประธาน    งานปนูปัน้เหล่านีปั้น้ร่วมกบัการประดบัถ้วย

ลายคราม ถ้วยเบญจรงค์ และลานนํา้ทองทัง้หลงั ด้วยงบประมาณ 35 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง

ร่วม 4 ปีจงึแล้วเสร็จ 1 5 1

36   นอกจากนีย้งัมีงานประดบัท่ีน่าสนใจอีกแห่งภายในวดั คือ   วิหารหลวงปู่

บุญ  ซึ่งมีผลงานออกแบบเคร่ืองยอดของช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์  และงานปนูปัน้ประเภทภาพ

ประดบัตวัอาคาร  ซึง่ทัง้หมดเป็นงานของชา่งในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์152

37 

2. สํารวย เอมโอษฐ์ (พ.ศ.2494-ปัจจบุนั) 

เป็นน้องชายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  แรกเร่ิมได้เข้ามาฝึกหดัทํางานปนูปัน้ร่วมกบั

พ่ีชาย ตัง้แต ่พ.ศ.2508   ซึ่งทํางานรับจ้างปัน้ฐานพระพทุธรูปอยู่ท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร อ.เมือง จ.

เพชรบุรี      ปัจจุบนัถือเป็นช่างปนูปัน้อาวุโสอีกท่านหนึ่ง ท่ีช่างในเครือข่ายให้ความเคารพ และ

ปรึกษาพูดคยุเก่ียวกบัการแก้ปัญหาในการออกแบบและปัน้งานปนูปัน้   ปัจจบุนัช่างสํารวยยงัคง

รับเหมางานปนูปัน้โดยจะเป็นผู้ออกแบบ กํากบั และควบคมุงานท่ีชา่งลกูน้องปัน้อีกทีหนึง่    

2.1 หน้าบนัอโุบสถวดัเขาย่ีสาร จ.สมทุรสงคราม  

เป็นวัดโบราณจากรูปแบบของวิหาร และลายประดบับานประตพูระวิหาร 

เช่ือว่าน่าจะเป็นวดัท่ีมีมาแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย  อุโบสถเป็นอาคารก่อสร้างขึน้ใหม่ และเป็น

แห่งแรกท่ีช่างสํารวย เอมโอษฐ์ ได้ทดลองปัน้ด้วยปูนแบบใหม่ ท่ีคิดค้นผสมขึน้โดยมีผงหินแดง 

36 วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (นครปฐม: นครชยัศรีรุ่งเรือง

การพิมพ์, ม.ป.ป. ท่ีระลกึงานผกูพทัธสมีาปิดทองฝังลกูนิมิต 28 มกราคม-2 กมุภาพนัธ์ 2552), คํานํา. 
37 สมัภาษณ์ พระครูสถิตบญุเขต, เจ้าอาวาสวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม, 23 กรกฎาคม 2554. 
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และสีเสียดเป็นสว่นผสม ทําให้เกิดปนูตําท่ีมีสีออกนํา้ตาลอมแดง  แตปั่จจบุนัเม่ือผ่านเวลามานาน

หลายปีปนูดงักลา่วได้สีซีดจางลงดงัปรากฏเป็นสีอมชมพอูอ่นๆ ในปัจจบุนั 

2.2 ฐานพระองค์ใหญ่ในศาลาบุญประคอง และฐานพระองค์ใหญ่ในพระวิหาร

หลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร อ.เมือง จ. เพชรบรีุ 

2.3 หน้าบนัศาลา 100 ปี วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช  

2.4 ออกแบบและปัน้หน้าบนัอโุบสถวดัโตนดหลวง อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 

2.5 หน้าบนั และคนัทวยอโุบสถวดัลกัษณาราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

2.6 ฐานพระประธานในอโุบสถ และวิหารวดัปริวาส กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2553)  

3. ศริิ พรพระ (พ.ศ.2498-ปัจจบุนั) 

ถือเป็นช่างรุ่นแรกๆ ในทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  ซึ่งเข้ามาทํางานปนูปัน้ตามคํา

ชกัชวนของเพ่ือนรุ่นเดียวกัน (ช่างสมพล พลายแก้ว) ตัง้แต ่พ.ศ. 2514   ปัจจุบนัแม้ช่างศิริจะมี

ปัญหาสุขภาพ (โรคอมัพฤก) แตย่งัคงรับเหมางานปนูปัน้โดยมีสําเลียง พระพระ (น้องชาย) และ

ชา่งในเครือข่ายช่างทองร่วงร่วมงานด้วย   โดยช่างศิริจะเป็นผู้ออกแบบและวางเร่ืองราวหลกัๆ ให้

ลกูน้องปัน้    

3.1 หน้าบนัอโุบสถวดัในกลาง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

3.2 หน้าบนัอโุบสถวดัเพชรสวุรรณ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

3.3 ซุ้มประต ูและหน้าตา่งอโุบสถวดัศรีษะคาม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

3.4 ออกแบบหน้าบนัพระวิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบรีุ   

3.5 หน้าบนั ซุ้มประตหูน้าตา่ง และแท่นพระประธานในอุโบสถวดันาขวาง จ.

สมทุรสาคร  

4. บาหยนั รอดจากทกุข์   (พ.ศ. 2510- ปัจจบุนั) 

เป็นน้องสาวของช่างบรรจบ บญุประเสริฐ และช่างบญุเจือน เอมโอษฐ์   เร่ิมเข้า

มาฝึกทํางานปนูปัน้ตามพ่ีสาวตัง้แตอ่าย ุ15  ปี    ปัจจบุนัมีฝีมือเป็นท่ีกล่าวขานในหมู่ช่างปัน้ และ

วดัในจงัหวดัเพชรบรีุ  โดยเฉพาะการปัน้ลายประเภทพรรณพฤกษา   ปัจจบุนัเป็นผู้ รับเหมางานปนู

ปัน้ร่วมกบัสามี (ชา่งเอก) 

4.1 วิหารหลวงพ่อสมัฤทธ์ิ โรงทึม และศาลาการเปรียญวดัต้นสน อ.บ้านแหลม 

จ.เพชรบรีุ  

4.2 หน้าบนัทิศตะวนัตก และงานประดบัตกแต่งอุโบสถวดัจนัทราวาส อ.เมือง 

จ.เพชรบรีุ ยกเว้นด้านสกดัทิศตะวนัออกทัง้หมดเป็นงานของชา่งสมบตั ิพลูเกิด 
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4.3 หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ พนกักําแพงแก้วรอบอโุบสถ หน้าบนักฏิุ และซุ้ม

หลวงพอ่เพชรในกฏิุ วดัมว่งงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ   

4.4 งานประดบัอโุบสถ (หลงัใหม)่ วดัอทุยั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

4.5 งานประดบัอโุบสถวดันาค อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

4.6 งานประดบัวิหารพระ และวิหารหลวงพ่อศกัดิ์สิทธ์ิ (ยกเว้นงานประดบัหน้า

บนัทิศตะวนัตกเป็นผลงานชา่งสมบตั ิพลูเกิด) วดัลกัษณาราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

5. สวุรรณา ภทัรพลเสน (พ.ศ.2506-ปัจจบุนั) 

แรกเร่ิมเข้ามาซ้อมตําปนูตามมารดา  ตัง้แตอ่าย ุ13-14 ปี ก่อนจะเร่ิมฝึกหดังาน

ปัน้กับกลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และทํางานกับทีมช่างสํารวย เอมโอษฐ์ โดยขึน้อยู่ว่าช่างใดมี

งานต้องการลกูน้อง ก็จะแบง่กนัไป    ปัจจบุนัช่างสวุรรณามีผลงานหลายแห่งท่ีรับงานเองทัง้หมด 

แตส่ว่นใหญ่อยูต่า่งจงัหวดั เชน่ งานประดบัศาลาการเปรียญวดัแจ้งเจริญดอน จ.ชลบรีุ      เจ้าแม่

กวนอิมวงัสามเซียน จ.ชลบรีุ    งานประดบัอโุบสถวดับางละมงุ จ.ชลบรีุ   และงานประดบัอโุบสถ

วดัแมต่ัง่ จ.ลําปาง   โดยกลุม่งานท่ีเลือกศกึษา ได้แก่ 

5.1 ซุ้มประต ูและซุ้มหน้าตา่งวิหารวดัพลบัพลาชยั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

5.2 หน้าบนัอุโบสถหลังเก่า (ปัจจุบนัทางวดัรือ้ถอนแล้ว แต่ยังเก็บหน้าบนัไว้) 

และลายประดบัอาคารพระแมก่วนอิม   วดัศรีมหาโพธ์ิ จ.นครปฐม   

5.3 งานประดบัเมรุวดัโคกเขมา จ.นครปฐม 

5.4 งานประดบัหน้าบนั คหูา ซุ้มประต ูซุ้มหน้าต่างอุโบสถวดักลางบางแก้ว จ.

นครปฐม   

6. บรรพต อินทเสม (พ.ศ.2505-ปัจจบุนั) 

เรียนรู้งานปูนปัน้ผ่านการทํางานร่วมกับช่างสํารวย เอมโอษฐ์  และช่างสมพล 

พลายแก้ว ตัง้แตอ่าย ุ17 ปี   ปัจจบุนัมีทกัษะฝีมือดีจนชา่งบางทา่นกลา่วยกยอ่งฝีมือว่าเป็นหนึ่งใน

บรรดาศษิย์เอก (นา่จะหมายถึงชา่งท่ีมีฝีมือดี) ของชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์    และได้รับการครอบครู

จากช่างสํารวย เอมโอษฐ์   ซึ่งช่างบรรพตยงัคงยกย่องนบัถือช่างทัง้ 2 เป็นครูช่างอาวุโส    มี

ผลงานปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น งานปนูปัน้ประดบัอุโบสถวดัหลงับาง จ.นนทบุรี    งานปัน้ซ่อม

ปูนปัน้ประดบัอุโบสถวัดบางหอ จ.เพชรบุรี   และซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างอุโบสถวดัคลองวาฬ จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นต้น   แตต่วัอยา่งท่ีนําใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 

6.1 ศาลาสนุทรภู่ วดัพลบัพลาชยั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

6.2 หน้าบนัอโุบสถ และบนัไดพญานาควดัโพธาวาส อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 
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6.3 งานประดบัอุโบสถ ฐานพระพุทธรูปประธาน ซุ้มกําแพงแก้ว และประต ูวดั

ถ่ินปรุา อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  

6.4 งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดันายาง อ.ชะอํา จ. เพชรบรีุ 

7. บรรจบ บญุประเสริฐ (พ.ศ. 2506-ปัจจบุนั)  

เร่ิมเข้ามาทํางานปูนปัน้ ราว พ.ศ. 2522 ตามพ่ีน้องซึ่งขณะนัน้ทํางานอยู่กับ

ช่างทอง ร่วงเอมโอษฐ์   ตอ่มาแม้จะแยกออกมารับงานเอง   แตย่งัคงมีการปรึกษาเร่ืองการแสดง

เร่ืองราวกับการออกแบบงานประดบัในงานกับช่างทองร่วง เอมโอษฐ์อยู่บ้างบางครัง้ ผลงานใน

การศกึษาครัง้นี ้คือ 

7.1 สีมา และหน้าบนัศาลาการเปรียญ วดักําแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

7.2 งานประดบัมณฑป หอไตร   ศาลาเอนกประสงค์ (โดยงานหน้าบนัอาจารย์

ประสม สสุทุธิ เป็นผู้ออกแบบ) นารายณ์บรรทมสิญ วดับนัไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  

7.3 หอระฆงัวดัพรหมวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

7.4 หอระฆงั และศาลา 3 หลงั วดันิคมวชิราราม อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 

7.5 งานประดบัอโุบสถ หอระฆงั กฏิุ และซุ้มประต ูวดัหนองเผาถ่าน อ.ชะอํา จ.

เพชรบรีุ 

7.6 หน้าบนัอโุบสถวดัหนองบวั อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 

7.7 หน้าบนัอโุบสถวดัพระนอน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  

7.8 กลุ่มมณฑป และวิหารบนฐานไพทีหลงัวิหารพระราหู   ยกเว้นหน้าบนัด้าน

ทิศตะวนัตกของวิหารหลงัแรก เป็นงานช่างสาโรจน์ บุญประเสริฐ (หลาน)   วดัศรีษะทอง อ.เมือง 

จ.นครปฐม   

8. สมพิศ พลายแก้ว (พ.ศ.2504-ปัจจบุนั) 

ผ่านการเรียนรู้ทํางานปูนปัน้ร่วมกับช่างทองร่วง เอมโอษฐ์มาตัง้แต่อายุ 12 ปี   

ราว 2 ปีต่อมาจึงติดตามพ่ีชาย คือช่างสมพร พลายแก้ว (เสียชีวิต) ซึ่งขณะนัน้ได้แยกออกมารับ

งานเองอีกราว 9 ปี และแยกออกมารับงานเองจนถึงปัจจบุนัราว 20 กวา่ปีแล้ว ผลงานท่ีสําคญั คือ 

8.1 งานประดบัอาคารภายในวดัคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี    ได้แก่ 

มณฑป   ซุ้มประตทูางเข้าวดั (ซุ้มกลางใหญ่) ศาลาอเนกประสงค์หลงัใหญ่   หน้าบนัมณฑปติด

โรงเรียน และปัจจบุนักําลงัทําศาลาเฉลิมพระเกียรต ิร.3    

วดัคงคารามวรวิหาร  ถือเป็นสนามงานขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมผลงานของช่าง

สกลุช่างเพชรบรีุไว้หลายช่าง  เฉพาะผลงานประติมากรรมปนูปัน้  นอกเหนือจากงานของช่างสม
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พิศดงักลา่วถึงข้างต้น  ยงัปรากฏผลงานของชา่งฝีมือดีอีกหลายทา่น   ได้แก่  นายประสม สทุธิ  ซึ่ง

ออกแบบลายประดบัหน้าบนัอุโบสถ  โดยหน้าบนัทิศตะวันออกช่างทองร่วง เอมโอษฐ์เป็นผู้ ปัน้    

สว่นหน้าบนัอโุบสถทิศตะวนัตกช่างเฉลิม พึ่งแตงเป็นผู้ ปัน้        งานประดบัซุ้มหน้าตา่งอโุบสถทิศ

เหนือเป็นผลงานของช่างสมบตัิ พูลเกิด    งานประดบัซุ้มหน้าต่างอุโบสถทิศใต้เป็นผลงานของ

ช่างทองร่วง   เอมโอษฐ์    งานประดับซุ้ มประตูทางเข้าอุโบสถ และพระพุทธรูปนาคปรกหน้า

อุโบสถเป็นผลงานของช่างเฉลิม พึ่งแตง   และงานประดับพระบรมราชอนุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 3 

ผลงานของชา่งศริิ พรพระ 

8.2 มณฑปหลวงพอ่รุ่ง และป้ายทางเข้า วดัโพธ์ิพระใน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

8.3 มณฑปวดัโพธ์ิพระนอก อ.เมือง จ.เพชรบรีุ    

เป็นผลงานตอนทํางานกับพ่ีชาย คือสมพล พลายแก้ว ปัจจบุนัเสียชีวิตแล้ว     

ปัจจุบันภายในวัดยังปรากฏผลงานเม่ือคราวท่ีช่างสมพลรับงานไว้หลายแห่ง ได้แก่ ลวดลาย

ประดบัหน้าบนั และคหูาอโุบสถ  และลวดลายประดบัหน้าบนัศาลาการเปรียญ   ซึ่งทางวดัได้แจ้ง

ความประสงค์กบัชา่งวา่ต้องการให้ปัน้เร่ืองใดบ้าง153

38  

8.4 งานปนูปัน้ประดบัภายในวดัเพชรสวุรรณ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

8.5 มณฑปหลวงพอ่บางตะบนู วดัปากอา่ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

8.6 เมรุเผาศพวดัปากลดั อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

8.7 ปนูปัน้ตกแตง่ศาลาฌานกิจ และอโุบสถ วดัไสกระดาน อ.เมือง  จ.เพชรบรีุ  

9. สมชาย บญุประเสริฐ (พ.ศ. 2517-ปัจจบุนั) 

เข้ามาฝึกฝนงานปนูปัน้กบักลุ่มช่างเย่ียม  ทองไทร  ตัง้แตร่าวอาย ุ16-17 ปี   ถือ

เป็นช่างปูนปัน้รุ่นใหม่ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะปูนปัน้แห่งประเทศไทยหลายครัง้   

ผลงานของชา่งสมชาย มีหลายอยูห่ลายแหง่ ซึง่ระยะแรกเป็นการรับงานร่วมกบัพ่ีน้อง คือ สาโรจน์ 

บุญประเสริฐ  และจนัทร์เจ้า มูลจรัส  ซึ่งฝึกหัดงานช่างมาไล่กันกับช่างในสายของช่างทองร่วง  

เอมโอษฐ์      แต่ปัจจุบันต่างแยกย้ายรับงานของตนเองแล้ว    มีผลงานท่ีผ่านมา เช่น งาน

ออกแบบและปัน้ลายประดบัอุโบสถ วดัคลองป่ากุ้ ง จ.จนัทบรีุ  งานออกแบบและปัน้ลายประดบั

อโุบสถ วดัทพัโพธ์ิทอง  ต.โพธ์ิหกั จ.ราชบุรี   ลายประดบัอุโบสถวดันามะตมู จ.ชลบุรี   ลาย

ประดบัอุโบสถวัดสลัก จ.ตราด และลายประดบัอุโบสถวัดเจดีย์หอย จ.กรุงเทพฯ เป็นต้น    แต่

ตวัอยา่งผลงานท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ลือกผลงานล่าสดุของช่าง (พ.ศ. 2553-54)  ได้แก่   ผลงาน

ออกแบบ และปัน้ลายประดบัอโุบสถวดัช้างแทงกระจาด อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ  

38 สมัภาษณ์ พระครูสงัฆรักษ์ สดุใจ, เจ้าอาวาสวดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบรีุ, 21 มกราคม  2554. 
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กลุ่มช่างปูนป้ันรายย่อย หรือ ช่างอิสระ 

ชา่งพืน้บ้านกลุม่อิสระในงานวิจยัเล่มนี ้ หมายรวมถึงช่างปนูปัน้พืน้บ้านกลุ่มย่อย   ท่ี

เรียนรู้งานช่างหลากหลายวิธีการ  ทัง้การเป็นลูกน้อง  การพูดคุย และการสังเกตผ่านครูช่าง

พืน้บ้านทา่นอ่ืนๆ   นอกเหนือจากในสายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ หรือมีการเรียนรู้จากประสบการณ์

ลองผิดลองถกูเฉพาะตน  บ้างเรียกตนเองวา่ “ชา่งอิสระ”154

39    จากการสํารวจผลงานของช่างปนูปัน้

อิสระส่วนหนึ่งพบว่ามีช่างหลายคนท่ีรับเหมางานตดัชิน้ลายประดบัพวกส่วนฐาน  เสา และซุ้ม

ประต-ูหน้าตา่ง  ซึง่เป็นงานประเภทลายเป็นพืน้ฐาน      

ดังนัน้จึงเลือกศึกษาเฉพาะผลงานช่างอิสระท่ีรับเหมาชิน้งานสําคัญ เช่น  เหมา

อโุบสถ  งานหน้าบนั  และอาคารประกอบตา่งๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มีฝีมือคอ่นข้างเป็นท่ียอมรับในแวด

วงวดัพอสมควรเป็นหลกั    โดยสุม่ตวัอยา่งจากช่างท่ีมีประสบการณ์ด้านงานปนูปัน้มากกว่า 20 ปี

ขึน้ไป     สําหรับผลงานปนูปัน้ของชา่งพืน้บ้านทา่นอ่ืนๆ อาจกล่าวถึงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั

เอกลกัษณ์ในการสร้างสรรค์งานเท่านัน้    ได้แก่ ช่างเฉลิม พึ่งแตง   ช่างสมบตัิ พูลเกิด  ช่างผิน 

สงัข์ศรี   ชา่งหวล อรชร และชา่งเอกรัตน์ มิตรรัน    รวมถึงผลงานของช่างสอย ศิลปะกอบ และช่าง

เหิ่น เกศรา   ซึ่งแม้ปัจจุบนัเสียชีวิตแล้ว  แต่ช่างทัง้สองมีประสบการณ์และผลงานร่วมสมัยกับ

ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และช่างเฉลิม พึ่งแตง  จึงใช้ผลงานของช่างมาพิจารณาร่วมด้วย   

โดยเฉพาะในประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานของช่างทองร่วง และช่างเฉลิม  ซึ่งถือเป็นช่างรุ่น

อาวโุสสร้างผลงานขึน้ในชว่งเวลาร่วมสมยักนั155

40   (แผนผงัท่ี 2)   

 

 

 

39  ปรากฏการเรียกช่างนอกเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ว่า “ช่างอิสระ” มาก่อน. ดใูน  บุญ

รัตน์  เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 151. 
40 งานวิจยัของสมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน กลา่วถึงช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบรีุ ท่ีเป็นท่ียอมรับในจงัหวดั

เพชรบรีุ และจงัหวดัใกล้เคียง วา่มี 4 กลุม่ คือ สกลุช่างสอย ศิลปะกอบ   สกุลช่างเห่ิน เกศรา   สกุลช่างทองร่วง 

เอมโอษฐ์ และช่างเฉลมิ พึง่แตง แตใ่นปัจจบุนัช่างสอย ศิลปะกอบ และช่างเห่ิน เกศราเสียชีวิตแล้ว ซึ่งช่างทัง้ 2  

ถ่ายทอดความรู้ และทํางานปนูปัน้ในระบบครอบครัวเป็นหลกั   ปัจจุบนัช่างท่ีเคยอยู่ในทีมต่างแยกย้ายไปรับ

งานเอง  ผู้ศกึษาสามารถติดตามข้อมลูได้เพียงบางช่าง  เทา่นัน้  ได้แก่ ช่างเสริม รุ่งเรือง  ช่างเขียว และช่างหวล 

อรชร (เคยอยูที่มช่างสอย) และช่างทรงศกัดิ์ เกศรา (ลกูชายช่างเห่ิน   มาฝึกและแตง่งานกบัน้องสาวช่างสมชาย 

บุญประเสริฐ). สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” ก.  
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แผนผงัท่ี  2      การสืบสายสกลุชา่งปนูปัน้เพชรบรีุตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 

 

1. เฉลิม พึง่แตง และชา่งในเครือขา่ย (พ.ศ.2487-ปัจจบุนั) 

ชา่งในเครือขา่ย คือ ชา่งฉลอง พึง่แตง (น้องชาย) และชา่งชําเลือง เกิดขวญั   โดย

ชา่งฉลองและช่างชําเลืองเรียนรู้กระบวนการทํางานปนูปัน้จากช่างเฉลิม    แม้ปัจจบุนัช่างทัง้สอง

ได้แยกออกมาทํางานรับเหมาปัน้ลายร่วมกนัเอง    แตเ่ม่ือชา่งเฉลิมรับงานใหญ่ ยงัคงมีการรวมตวั

ขรัว  อินโขง ขุนศรีวังยศ 

หลวงพ่อฤทธ์ิ วดัพลบัพลาชัย 

 

ครูช่างวดัใหญ่สุวรรณาราม 

 
หลวงพ่ออินทร์ วัดยาง 

หวน ตาลวันนา  อิน อยู่มี    เลิศ พ่วงพระเดช    พระอาจารย์เป้า  

                                                                 ( วัดพระทรง ) 

 

พระมหาประทวิ      พนิ อินฟ้าแสง         แป๋ว บํารุงพุทธ 

(วัดพระทรง) 

ครูช่างวัดพระทรง 

 

เฉลิม พึ่งแตง 

 

 

 

ลอย อารีเพ่ือน 

ฉลอง พึ่งแตง 

ชําเลือง เกิดขวัญ 

พิพฒัน์ พึง่แตง 

ช่างอิสระอ่ืนๆ: 

ประสม สทุธิสทุธ*  

มหากาหลง

(เสียชีวติ) 

 

สมบัต ิพูลเกิด 

ผิน สังข์ศรี 

เอกรัตน์ มิตรรัน 

สํารวย หอมสนิท 

ฯลฯ 

ทองร่วง เอมโอษฐ์ 

มน ูเนตรสวุรรณ 

สํารวย เอมโอษฐ์ 

 

 

ศริิ พรพระ 

สมพล พลายแก้ว

ฯลฯ 

สอย ศลิปะกอบ 

(เสียชีวติ) 

 

 

บญุรอด เกศแก้ว 

หวล อรชร 

ช่างเสริม รุ่งเรือง 

ช่างเขียว 

 

เหิ่น เกศรา 

(เสียชีวติ) 

 

แทน เกศรา 

และ 

ประทาน เกศรา 

(เสียชีวติ)  

ทรงศกัดิ ์เกศรา 

ช่างท่ีส่งผ่าน

ความรู้สู่ช่าง

ปัจจุบัน : 

เล้ง เชยสวุรรณ 

(วดัเกาะ) 

ชา่งฮง (ชา่งปนู

หนองจอก) 

จีนหลา (ชา่งปนู) 

เสวก จนัทร์แดง 

(ชา่งเขียน) 

  

  

 

* เป็นช่างแทงหยวก และช่างเขียน รวมถึงการเขียนออกลายบนหนา้บนัสาํหรับช่างปูนป้ัน 
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ร่วมงานกันเสมอ  สําหรับลูกชายจะมีมาช่วยงานด้านจิตรกรรม และปูนปัน้บ้างตามโอกาส 1 5 6

41     

ผลงานส่วนใหญ่มกัเป็นงานออกแบบลายไทยสําหรับช่างสลกัไม้ และช่างปัน้ รวมถึงงานปนูปัน้

ประเภทเหมาเฉพาะสว่น  เชน่  หน้าบนั  ซุ้มประต ูและฐานพระ   ตวัอยา่งผลงาน  ได้แก่ 

1.1 ปนูปัน้หน้าบนัโรงเรียนพระปริยตัิธรรม ด้านทิศตะวนัตก วดัพลบัพลาชยั อ.

เมือง จ.เพชรบรีุ ซึ่งอาคารหลงันีมี้หน้าบนัทัง้หมด 4 ด้าน   ด้านทิศตะวนัออกเป็นผลงานของพิณ 

อินฟ้าแสง   ด้านทิศเหนือเป็นผลงานชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์     ซึง่ชา่งปนูปัน้ท่านหนึ่งกล่าวชมฝีมือ

ปัน้ของชา่งเฉลิมวา่งามขาดกวา่ด้านอ่ืนๆ และเป็นผลงานเปิดให้ชา่งเฉลิมเป็นท่ีรู้จกัในเวลานัน้ 

1.2 ปนูปัน้หน้าบนัพระอโุบสถและ ซุ้มหน้าตา่ง วดักฎีุดาว อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

1.3 ปูนปัน้หน้าบันวิหารจตุรมุข และมณฑป วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม จ.

เพชรบรีุ 

1.4 ปูนปัน้หน้าบันพระอุโบสถด้านทิศตะวันตก (ออกแบบจากของเดิมโดย

อาจารย์ประสม สสุทุธิ) และปัน้พระนาคปรกหน้าพระอโุบสถ และซุ้มประตทูางเข้า   วดัคงคาราม

วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

1.5 ปนูปัน้ ซุ้มมณฑปตรีมขุ หลวงพ่อมี และปัน้หน้าบนัตรีมขุกฏิุ วดัพระทรง อ.

เมือง จ.เพชรบรีุ 

1.6 ปนูปัน้ท่ีหวัปัน้ลม และหน้าบนัด้านทิศตะวนัออก ศาลานางสาวอมัพร บุญ

ประคอง วดัมหาธาตวุรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

1.7 หน้าบนัอุโบสถวดัท่ากระเทียม อ.ท่ายาง วดันิคมวชิราราม อ.ชะอํา วดัลาด

โพธ์ิ อ.เมือง วดัดอนทราย อ.เขาย้อย วัดห้วยหลวง อ.เขาย้อย และปนูปัน้หน้าบนัทิศตะวนัออก

อโุบสถวดัชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

1.8 แท่นพระประธาน หน้าบนัพระอุโบสถ และหน้าบันศาลาการเปรียญ วัด

ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 

1.9 งานปนูปัน้ประดบัพระอุโบสถ ได้แก่ หน้าบนั กรอบคหูา แท่นพระประธาน 

และฐานสีมา    หน้าบนัทิศตะวนัออกของศาลาจตัรุมขุ   และซุ้มประตทูางเข้า วดัสนามพราหมณ์ 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี    ยกเว้นงานปนูปัน้ประดบัฐานสีมาทิศเหนือ ซึ่งแสดงภาพล้อการเมืองเป็น

41  ช่างลอย อารีเพ่ือน   เคยทํางานร่วมกบัช่างเฉลมิ พึง่แตง  แตปั่จจบุนัแยกไปรับงานเองนานสิบ

กวา่ปี   ในงานวิจยัเลม่นีจ้ึงอาจกลา่วถึงผลงานของช่างลอยตามคําบอกเลา่ของช่างอ่ืนๆ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้  

สว่นช่างพิพฒัน์ พึง่แตง  บตุรชายช่างเฉลมิ  เรียนจบคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ปัจจุบนัช่วยงาน

ช่างเฉลมิด้านงานปัน้ และงานเขียนบ้าง  แตไ่มไ่ด้รับงานเป็นช่างปนูปัน้อยา่งจริงจงั.  
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ผลงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์     ซึ่งต่อมาทางวัดได้ว่าจ้างให้ช่างเฉลิม พึ่งแตงรับปัน้ต่อ

ทัง้หมด โดยแจ้งความประสงค์ว่าไม่เอาภาพเก่ียวกบัเร่ืองการเมือง เพราะไม่อยากเป็นข่าวให้เกิด

ความวุน่วาย 

1.10 ออกแบบและควบคมุงานประดบัหน้าบนั   อโุบสถวดัแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.

เพชรบุรี    โดยหน้าบนัทิศตะวนัออกเป็นฝีมือช่างฉลอง พึ่งแตง   ส่วนหน้าบนัทิศตะวันตกเป็น

ผลงานของชา่งลอย อารีเพ่ือน157

42   

1.11 หน้าบนัอโุบสถวดัจิตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทมุธานี 

และผลงานระหว่างท่ีช่างฉลอง พึ่งแตง ได้แยกออกมารับงานปูนปัน้ ร่วมกับช่าง

ชําเลือง เกิดขวญั  ได้แก่ 

1.12 งานปนูปัน้ประดบัอโุบสถ และวิหาร วดัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

1.13 หน้าบนัวิหารจตรุมขุ วิหารพระนอน และหน้าบนัการเปรียญวดัเขาสมอระ

บงั อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ  

1.14 ซุ้มประตู และซุ้ มหน้าต่างอุโบสถ และหน้าบันกุฏิวัดเขาชมพู อ.หนอง

หญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ 

1.15 หน้าบนัซุ้มเจดีย์องค์ใหญ่ วดัสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

2. สมบตั ิพลูเกิด (พ.ศ. 2493-ปัจจบุนั) 

ช่างสมบตัิเรียนรู้งานปนูปัน้จากการสงัเกต และฝึกฝนเขียนและปัน้ลวดลายไทย

ด้วยตนเอง   โดยยึดหลักการปัน้ลายกระหนกแบบปูนปัน้โบราณวดัสระบวั และวัดเขาบนัไดอิฐ   

อ.เมือง  จ.เพชรบรีุ  ตลอดจนคําแนะนําด้านส่วนผสมปนู และกลวิธีการฝึกเขียนลายไทยจากช่าง

พืน้บ้านอาวโุสท่ีรู้จกักนั   จนกระทัง่มีโอกาสปัน้หน้าบนัทิศตะวนัตกวดัโคก อ.เมือง จ.เพชรบรีุ เป็น

จัว่แรก   ก่อนจะฝึกฝนฝีมือจนเป็นท่ียอมรับในสังคมช่างปนูปัน้ด้วยกัน และรับงานปนูปัน้ทัง้ใน

และต่างจงัหวดั เช่น พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ หนองคาย มุกดาหาร   รวมถึงงานปนูปัน้ภาพชุดราม

เกียรต ิ และงานสร้างสรรค์ผกูลายกระหนกเพ่ือจดัจําหนา่ย  ได้แก่ 

2.1 หน้าบนัทิศตะวนัตกพระอโุบสถ วดัโคก อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  

2.2 ซุ้มหน้าตา่งฝ่ังทิศใต้ และคหูาพระอโุบสถ วดัชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  

2.3 หน้าบนัวิหารทิศตะวนัตก วดัลกัขณาราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

42 สมัภาษณ์ ฉลอง พึ่งแตง, ช่างปูนปัน้, 26 พฤษภาคม 2554.  แต่เจ้าอาวาสวดัแก่นเหล็กให้

ข้อมลูตา่งกนัเลก็น้อยวา่หน้าบนัทิศตะวนัตกเป็นฝีมือของชา่งสวุิทย์ พกุงาม. สมัภาษณ์ พระครูชินวชัรวิสทุธ์ิ, เจ้า

อาวาสวดัแก่นเหลก็ จ.เพชรบรีุ,  20  ธนัวาคม 2553. 
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2.4 หน้าบนั และลายประดบัเสา สาหร่ายรวงผึง้ทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัจนัทรา

วาส อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

2.5 ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถด้านเหนือ (ฝ่ังทางด้านทิศใต้เป็นงานของทีมช่างทองร่วง) 

วดัคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

2.6 หน้าบันทิศเหนือ และทิศใต้ศาลาจตุรมุข วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.

เพชรบรีุ 

3. หวล อรชร   (พ.ศ. 2508 - ปัจจบุนั) 

ช่างปนูปัน้ในเขตอําเภอบ้านลาด   เร่ิมฝึกฝนงานปนูปัน้กับช่างสอย  ศิลปะกอบ 

หนึ่งในช่างปนูปัน้ฝีมือดีของเมืองเพชรบรีุนานร่วม 10 ปี   ก่อนแยกมารับงานและสร้างช่างปนูปัน้

ออกไปรับงานเองแล้วถึง 3 รุ่น   รวมประสบการณ์ด้านงานปนูปัน้มา 20 กว่าปี     ผลงานส่วนใหญ่

อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี ปัจจบุนัรับงานอยู่ท่ีวัดปริวาส กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่  

3.1 ซุ้มทางเข้า และกรอบป้าย วดัลาดศรัทธาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

3.2 หน้าบนัศาลาเอนกประสงค์ วดัละหาน อ. บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

3.3 งานประดบัมณฑป วดัทา่ศาลา อ. บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

3.4 งานชอ่ฟ้าใบระกา หน้าบนั และฐานพระประธานของอโุบสถ (ใหม)่ และงาน

ปนูปัน้ประดบับานประตอูโุบสถ (เก่า) วดัขลบุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

3.5 มณฑป ศาลารอบอโุบสถ และหน้าบนัโรงทมึ วดัถํา้แก้ว อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

3.6 งานประดบัอโุบสถ และฐานพระประธาน วดัไร่ดอน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

4.  ผิน (จี)้ สงัข์ศรี (พ.ศ. 2479-ปัจจบุนั) 

ช่างปนูปัน้พืน้บ้านย่านวดัหวัสะพาน เขตอําเภอบ้านลาด   เดิมเป็นช่างทรงไทย 

(บ้านทรงไทย) ก่อนหนัมาจบังานปนูปัน้ ราว พ.ศ. 2528 เพราะเวลานัน้มีช่างปนูปัน้อยู่น้อย   ด้วย

มีพืน้ฐานการวาดเขียนจงึใช้เวลาเป็นลกูมือเรียนรู้งานปนูปัน้จากนายชา่ง ซึง่ให้หลกัในการผสมปนู 

ตําปนู และพืน้ฐานแนวคิดในการผกูลายเพียง 2 ปี   และเร่ิมรับงานเป็นครัง้แรกทําซุ้มประตวูัด

เขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี ก่อนย้ายไปรับงานต่างจังหวัดแถบอยุธยา และนครปฐม แล้วจึง

กลบัมารับงานในจงัหวดัเพชรบรีุอีกครัง้ราว พ.ศ. 2530  ผลงานท่ีทําในจงัหวดัเพชรบรีุ ได้แก่ 

4.1 ลายประดบัหน้าบนัอโุบสถ หน้าบนักฏิุ และหน้าบนัมณฑป วดัหาดทราย อ.

บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 
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4.2 ซุ้มประตทูางเข้าวดั เจดีย์ประจํามุมอุโบสถ หรอบคหูาภายในโรงทึม หน้า

บนักฏิุวดัเขมาภิรัตกิาราม อ.เมือง จ.เพชรบรีุ    

4.3 หน้าบนัทิศตะวนัออก กรอบคหูา ซุ้มประต ูและซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ และฐาน

พระในอโุบสถ วดัจนัทราราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ    

4.4 หน้าบนัอุโบสถ   ซุ้ มกําแพงแก้ว และซุ้ มใบเสมา วัดหนองหญ้าปล้อง จ.

เพชรบรีุ 

4.5 ลายประดบัซุ้มประตใูหญ่ทิศตะวนัตก ทางเข้าสู่อาคารฌาปนกิจสถาน วดั

พลบัพลาชยั อ.เมือง จ.เพชรบุรี   ส่วนงานปนูปัน้ฝ่ังทิศตะวนัออกเป็นผลงานของช่างเย่ียม ทอง

ไทร ซึง่เป็นชา่งในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ และแยกกลุม่ออกมารับงานเอง  

4.6 ลายประดบัอุโบสถ และหน้าบนักุฏิ วัดดอนหว้าพิกุลทอง อ.บ้านลาด จ.

เพชรบรีุ  

4.7 หน้าบนักฏิุวดัหนองจอก อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

5. เอกรัตน์ มิตรรัน (พ.ศ. 2501-ปัจจบุนั) 

ชา่งปนูปัน้ในเขตสมอระบงั   ร่วมพืน้ท่ีเดียวกบัชา่งฉลอง พึ่งแตง และช่างชําเลือง 

เกิดขวัญ    ช่างเอกรัตน์มีพืน้ฐานงานศิลปะด้านจิตรกรรม และเคยเป็นช่างเขียนโปสเตอร์

ภาพยนตร์ก่อนไปทํางานต่างประเทศ (ซาอุดิอาระเบีย)    เม่ือกลบัมาราว พ.ศ. 2536 งานเขียน

โปสเตอร์หนงัไม่เป็นท่ีนิยมเพราะถูกแทนท่ีด้วยงานพิมพ์ไวนิล จึงผนัตวัมาศึกษาและฝึกฝนด้าน

งานปูนปัน้เพ่ือประกอบอาชีพ    โดยศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือ   การสังเกต

ผลงานของชา่งตามวดั และสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสตูรปนู และเทคนิคตา่งๆ จากผู้ รู้ เช่น ช่างเห่ิน 

เกศรา ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นช่างปนูปัน้ฝีมือดีร่วมยคุกบัช่างสอย ศิลปะกอบ ช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์ และชา่งเฉลิม พึง่แตง ซึง่ปัจจบุนัชา่งสองทา่นแรกได้เสียชีวิตแล้ว  

ปัจจุบนัมีผลงานปูนปัน้หลายแห่งแต่ส่วนหนึ่งเป็นงานประดบัอาคารสาธารณะ 

และผลงานท่ีอยูต่า่งจงัหวดั เช่น เทวดาประจําทิศมณฑปเจดีย์คุ้มแมนทรวง  จ.แพร่   ลายประดบั

มณฑปวดัท่าขนนุ  ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ  ภาพนนูต่ําผนงัเวทีชาวบ้าน  และแผงภาพปัน้นนูต่ําท่ี

ฐานช้างดานหน้าทางเข้าประตสูถานีวิทยุ สวท. เพชรบุรี    หวัช้างสะพานพระจอมเกล้าเพชรบุรี  

และกรอบป้ายซอย และถนนในตวัเมืองเพชรบุรี  แต่ในการศึกษาครัง้นีเ้ลือกเฉพาะตวัอย่างงาน

ประดบัอาคารเน่ืองในศาสนา  จงัหวดัเพชรบรีุ ได้แก่ 

5.1 ลายประดบัศาลาฌาปนกิจ วดัดอนทราย อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 
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5.2 เขียนแบบอาคาร ออกแบบ และปัน้ลายประดบัหอระฆัง วดัพุม่วง อ.เขา

ย้อย จ.เพชรบรีุ 

5.3 หน้าบนัวิหาร วดัเขาบนัไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

6. สอย ศลิปะกอบ (พ.ศ. 2470-? เสียชีวิต) 

ช่างสอย ศิลปะกอบ  เร่ิมฝึกหดัเขียนลายเขียนภาพขณะอปุสมบทท่ีวดัพระนอน 

จ.เพชรบรีุ   เม่ือสกึออกมาจงึได้ไปฝึกงานปนูซีเมนต์ก่อสร้างกบัชา่งพฒุ กลิ่นอบุล (ลงุ) ก่อนหนัมา

ทํางานปนูปัน้สืบมาจนปัน้ปลายของชีวิต   ถือเป็นตวัอย่างของช่างพืน้บ้านท่ีผ่านกระบวนฝึกหดั

เรียนรู้งานปนูปัน้ด้วยตนเองผา่นการสงัเกต และจดจําจากการทํางาน158

43 

6.1 หน้าบนัอโุบสถวดัโพธ์ิลอย อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

6.2 หน้าบนัอโุบสถวดัต้นสน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

6.3 หน้าบนัอโุบสถวดัอา่งหิน อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 

อุโบสถหลังนีว้างศิลาฤกษ์ใน พ.ศ. 2531 อธิการจําลอง อตตมโน เป็นเจ้า

อาวาสในขณะนัน้เป็นผู้ ออกแบบ และว่าจ้างช่างสอย ศิลปะกอบมาออกแบบและปัน้ลวดลาย

ประดบัหน้าบนั รวมถึงการออกแบบลวดลายบนบานประตหูน้าต่างให้ช่างบุญมีเป็นผู้แกะสลัก    

จากการสอบถามทราบว่าหลวงพ่อจําลองเป็นพระท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถเชิงช่าง

พอสมควร   ดังปรากฏผลงานท่ีท่านออกแบบไว้หลายแห่งภายในวัด เช่น ออกแบบหอระฆัง

ประกอบลวดลาย ออกแบบอโุบสถ และโครงสร้างซุ้มประตวูดั159

44    

6.4 หน้าบนัอโุบสถวดัใหมป่ระเสริฐ อ.บ้านลาด จ.เพชรบรีุ 

งานปนูปัน้ประดบัพระอุโบสถเป็นผลงานของทีมช่างสอย   โดยงานปนูปัน้

ประดบัหน้าบนัทัง้ 2 ด้าน เป็นฝีมือช่างสอย   ส่วนงานปนูปัน้ประดบัซุ้มประต ูซุ้มหน้าต่าง เป็น

ฝีมือของชา่งเขียว (ลกูน้องชา่งสอย)160

45  

6.5 หน้าบนัอโุบสถวดัสมอระบงั อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ (ทําคูก่บัชา่งฮง)  

6.6 หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัชีว์ประเสริฐ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 

 

 

43 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 66-68, 143-144. 
44 สมัภาษณ์ พระผนั ชนาสโภ, พระลกูวดัวดัอา่งหิน จ.เพชรบรีุ, 17 มกราคม 2554. 
45 สมัภาษณ์ พระใบดีกา  แก้ว, เจ้าอาวาสวดัใหมป่ระเสริฐ จ.เพชรบรีุ, 24 มกราคม 2554. 
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7. เหิ่น เกศรา (พ.ศ. 2475-? เสียชีวิต) 

ช่างเหิ่น เกศรา  เร่ิมฝากตวัเรียนรู้งานช่างกับช่างเล้ง เชนสวุรรณ ช่างเขียนและ

ช่างไม้สํานกัวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี  เม่ือ พ.ศ. 2500   หลงัจากนัน้รับจ้างเขียน

ภาพเหมือน ลูกมือช่างปนูซีเมนต์ ก่อนหนัมารับงานปนูปัน้ในภายหลงั 1 6 1

46 ผลงานท่ีสืบค้นได้ และ

นํามาประกอบการศกึษาครัง้นี ้คือ 

7.1 หน้าบนัมณฑปวดักฏิุ บางเคม็ อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ    

7.2 ภาพร่างสําหรับงานปนูปัน้ประดบัผนงัด้านนอก และด้านในอโุบสถ งานปนู

ปัน้ประดับเคร่ืองหลังคาและหน้าบนัทิศตะวนัตกอุโบสถ วดับ้านบน (สวนสันติ) อ.เขาย้อย จ.

เพชรบุรี  ซึ่งช่างได้แสดงภูมิความรู้ทางการช่างลงในผลงานอย่างมากในการออกแบบปรับแต่ง

เคร่ืองยอด  รวมถึงการร่างภาพสําหรับงานปัน้ประดบัเต็มพืน้ท่ีผนงัทัง้ด้านใน และด้านนอกอาคาร 

โดยผนงัอาคารด้านนอกเป็นลายสวนป่ามีต้นไม้และสตัว์นานาชนิด และแทรกภาพเวสสนัดรชาดก  

ส่วนหน้าบนัอาคาร และผนังภายในเป็นภาพพุทธประวตัิตัง้แตต่อนพระอินทร์ทรงอญัเชิญพระ

โพธิสัตว์ลงมาประสูติลําดบัถึงตอนปรินิพพาน    ตามความต้องการของเจ้าอาวาส (หลวงพ่อ

จําลอง) ท่ีต้องการให้ชา่งออกแบบประดบัเป็นงานภาพทัง้หมด และไมซํ่า้แบบใคร      

อโุบสถวดับ้านบน เป็นอโุบสถทรงจตัรุมุข  สร้างขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2529-2540 

สมยัพระอธิการจําลอง อตตมโน เป็นเจ้าอาวาสจนท่านย้ายไปวดัอ่างหิน จ.เพชรบุรี การก่อสร้าง

จงึหยดุชะงกัไม่แล้วเสร็จ     กระทัง่ พ.ศ. 2550 พระอธิการสรอยมาเป็นเจ้าอาวาส จึงเร่ิมให้มีการ

ปัน้ปนูปัน้ประดบัหน้าบนัและผนงัอุโบสถ   ต่อจากท่ีช่างเหิ่นได้ออกแบบร่างภาพทัง้ภายในและ

ภายนอก รวมถึงปัน้ปนูประดบัไปบ้างแล้วในงานประดบัเคร่ืองหลงัคา และหน้าบนัทิศตะวนัตก   

ปัจจุบนักลุ่มช่างวิษณุ เผ่าพนัธุ์    ช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็นผู้ รับงานและกําลัง

ดําเนินการการปัน้อยู1่62

47 

7.3 หน้าบนัอุโบสถวดัโคมนาราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ทําคู่กับช่างสอย 

ศลิปะกอบ) 

7.4 หน้าบนัอโุบสถวดัทา่คอย อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ (ทําคูก่บัสํารวย) 

46 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 81, 151. 
47 สมัภาษณ์ พระอธิการสรอย, เจ้าอาวาสวดับ้านบน จ.เพชรบรีุ, 11 ตลุาคม 2556; สมัฤทธ์ิ ทอง

เถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปัน้โดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบุรี,” 86,  

อ้างจาก บทสมัภาษณ์ เหิน เกศรา, ช่างปนูปัน้, 31 สงิหาคม 2536. 
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จากตวัอย่างผลงานปนูปัน้ข้างต้นพบว่าในการว่าจ้าง และรับจ้างงานปนูปัน้ประดบั

อาคารบางแห่งอาจประกอบด้วยฝีมือหลายช่าง และบางครัง้ยงัเป็นช่างต่างเครือข่ายกัน  เช่น  

งานปนูปัน้ประดบัท่ีวดัพลบัพลาชยั   วดัชีว์ประเสริฐ   วดัสนามพราหมณ์   และวดัจนัทราวาส จ.

เพชรบรีุ เป็นต้น     

เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลมาจากปัจจัยหลายด้าน  เช่น  ความต้องการของทางวดัท่ี

ต้องการให้สิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นท่ีรวมช่างฝีมือดีของเพชรบุรี   บางวัดอาจมีความชอบพอ

สว่นตวั จงึเปิดโอกาสให้ชา่งรายยอ่ยเข้ามารับงานบางสว่นร่วมกบัชา่งรับเหมารายใหญ่      บางวดั

อาจพอใจฝีมือช่างเป็นหลัก  แต่ช่างเองอาจเป็นช่างรายย่อยรับงานเพียงคนเดียว หรือมีลูกมือ

เพียง 1-2 คน จึงไม่สามารถรับงานประดบัอาคารขนาดใหญ่ทัง้หมดได้ และบางช่างอาจรับงาน

แล้วมีปัญหาตดิขดั หรือเหตใุห้ต้องทิง้งานจงึมีการวา่จ้างชา่งรายใหมม่ารับงานตอ่         

อนึ่ง ผลงานข้างต้นทัง้หมดเป็นการเลือกจากตวัอย่างผลงานกลุ่มอาคารท่ีสร้างขึน้

ภายในวัด  โดยเน้นงานประดบัหน้าบนัอาคารหลังคาคลุมเป็นหลัก     เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีการ

ประดบัประเภทเดียวท่ีมีความสําคญัสืบเน่ืองตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั  และเป็นพืน้ท่ีการประดบั

ท่ีช่างสามารถแสดงเนือ้หา และรูปแบบได้อย่างเต็มท่ีมากกว่างานประดับปลีกย่อยของ

องค์ประกอบรองลงไปในตําแหนง่การประดบัอ่ืนๆ    ดงันัน้การแสดงออกทางด้านรูปแบบโดยส่วน

ใหญ่จากการประเมินด้วยสายตาจึงพบว่ายงัคงดําเนินอยู่ภายใต้กรอบของงานแนวประเพณี   แต่

มีปรากฏรูปแบบ และเนือ้หาเร่ืองราวแนวสร้างสรรค์อยู่บ้างดงัจะทําการศึกษาวิเคราะห์ในบท

ตอ่ไป   

     

 



 

     บทท่ี 4  

การวิเคราะห์ผลงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน 

 

จากการประมวลหลักฐานเอกสาร และข้อมูลภาคสนามในบทท่ี 2 สะท้อนถึงการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การตดิตอ่สมัพนัธ์ การเรียนรู้ และการทํางานของช่างปนูปัน้เมือง

เพชรบรีุในปัจจบุนั   ซึ่งยงัคงรับจ้างสร้างสรรค์ผลงานในพืน้ท่ีวดัเป็นหลกั และช่างส่วนใหญ่ยงัคง

ให้ความสําคญัในการเคารพครูชา่ง อนัหมายรวมถึงฝีมืองานช่างโบราณท่ีปรากฏหลกัฐานตามวดั

ในเมืองเพชรบุรีอย่างเหนียวแน่น     ดงันัน้ในบทนีจ้ึงจะเน้นศึกษาตวัผลงานปนูปัน้ของสกุลช่าง

เพชรบุรีในปัจจุบนัว่ามีเนือ้หา และแนวทางการสร้างสรรค์  ตลอดจนมีลกัษณะ หรือเอกลกัษณ์

ร่วมกันอย่างไร    สามารถระบุถึงเอกลักษณ์ในระดบักลุ่มช่างได้หรือไม่   รวมถึงประเด็นความ

แตกต่างระหว่างเนือ้หา และรูปแบบงานปนูปัน้พืน้บ้านสกุลช่างเพชรบุรี กับมาตรฐานงานช่าง

หลวงแบบไทยประเพณี  ท่ีพฒันากลายเป็นรูปแบบฉบบัแหง่ชาตใินตําราเรียนปัจจบุนั  

   

งานปูนป้ันกลุ่มช่างในเครือข่ายของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ 

 

1.  เนือ้หาในผลงานปูนป้ัน 

การเล่าเร่ืองผ่านงานปนูปัน้ถือเป็นลกัษณะสําคญัท่ีปรากฏเสมอในผลงานปนูปัน้ใน

สายชา่งทองร่วง  เอมโอษฐ์    ซึง่ถกูแสดงออกทัง้ในลกัษณะของภาพปนูปัน้เลา่เร่ืองเต็มพืน้ท่ี  และ

ตวัทบัลายบนหน้าบนัอาคาร     รวมถึงการแทรกเร่ืองราวผ่านรูปเทพเทวดา และตวัละครประดบั

เคร่ืองหลังคา  ช่องคูหา  คนัทวย  ซุ้มประตูหน้าต่าง  ผนงัสกัด และฐานของอาคารสิ่งก่อสร้าง

ตา่งๆ     สามารถแบง่เร่ืองราวออกเป็นกลุม่ได้ดงันี ้

1.1 เทพเจ้า หรือเทวดา (กลุ่มมหาเทพ) 

ถือเป็นเร่ืองราวพืน้ฐานปรากฏในรูปแบบของ “ตัวทับลาย” บนหน้าบนัของ

อาคาร   ปรากฏทัง้อาคารประเภทอโุบสถ  วิหาร  มณฑป  การเปรียญ และกุฏิ    โดยมีหลกัการ

ประดับตามลําดับชัน้ของเทพกับตําแหน่ง และความสําคัญของอาคาร   เน่ืองจากพบว่าภาพ

เทวดาประจําทิศ มักปรากฏบนซุ้มประตู-หน้าต่างของอุโบสถ  หรือหน้าบนัของอาคารอ่ืนๆ ท่ี

สําคญัรองจากอโุบสถ  ซึ่งถือเป็นอาคารประธานในเขตพุทธาวาสของวดัและนิยมใช้เทพระดบัสูง 

ได้แก่ พระนารายณ์  พระอินทร์  และพระพรหมเป็นหลกัสอดคล้องกบัคําสมัภาษณ์ของช่างศิริ พร
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พระในงานวิจยัเล่มหนึ่งว่า  “...มีภาพเทพอีกหลายองค์เหมือนกนัท่ียงัไม่เคยปัน้...เพราะส่วนมาก

ตามโบสถ์เขาเน้นเทพท่ีเป็นใหญ่ พระอินทร์ทรงช้าง  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ก็

มาอนัดบัหนึง่  เขาอยากให้ปัน้อะไรเราก็ทําไป ให้เขาสัง่จนเคยตวัเหมือนกนั...”163

1         

การประดบัภาพเทพเจ้า และเทวดาบนหน้าบนัอาคารในเขตพทุธสถาน ปรากฏความ

นิยมสําหรับประดบัหน้าบนัอาคารประเภทอุโบสถ-วิหารมาแล้วอย่างช้าสมัยอยุธยาตอนปลาย   

โดยเฉพาะรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ    ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงปรากฏความนิยมรูป

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณร่วมด้วย  ซึ่งเทพเจ้าทัง้สองเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงความเช่ือทาง

ศาสนาเข้ากบัสถานะอํานาจของพระมหากษัตริย์ไทย     แม้ตอ่มาการประดบัรูปเทพเจ้าทัง้สองจะ

ถกูแทนท่ีด้วยตราสญัลกัษณ์ หรือภาพเล่าเร่ืองแบบใหม่ในงานช่างกรุงเทพฯ  แต่กลบักลายเป็น

แบบอยา่งนิยมแพร่หลายทัว่ไปตามวดัตา่งจงัหวดั และเป็นแบบนิยมหนึง่ในเมืองเพชรบรีุ  

ทัง้นีมี้ความนิยมรูปพระพรหมทรงหงส์ขึน้ควบคู่กับหน้าบนัแบบเก่า  สาเหตุความ

นิยมแบบหลงันีค้งจะเก่ียวข้องกับความเช่ือทางพทุธศาสนา  เพราะพระอินทร์กับพระพรหมเป็น

เทวดาองค์สําคญัท่ีปรากฏในเหตกุารณ์เก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธเจ้าเสมอมา     

จากหลักฐานงานช่างปนูปัน้ในปัจจุบนัพบว่าไม่มีกฎตายตวัสําหรับการเลือกแสดง 

หรือจบัคูภ่าพเทพเจ้าประดบัหน้าบนัอาคาร   อโุบสถบางแห่งอาจเลือกใช้หน้าบนัรูปนารายณ์ทรง

ครุฑคูก่บัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั  เชน่ พระอโุบสถวดันาขวาง จ.สมทุรสาคร  ควบคมุผลงาน

โดยช่างศิริ พรพระ   และพระอโุบสถวดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ ผลงานของช่างสมพิศ พลายแก้ว 

เป็นต้น   บางแห่งใช้ภาพเทพเจ้าคู่กับภาพพระพุทธเจ้า เช่น ตัวทับลายรูปพระพรหมคู่กับ

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อุโบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม นารายณ์ทรงครุฑคู่กบัพุทธประวตัิ

ตอนพระพรหมกบัพระอินทร์อญัเชิญพระโพธิสตัว์ลงมาประสตูิ อโุบสถวดัในกลาง จ.เพชรบรีุ และ

รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัคูก่บัพระพทุธรูปปางมารผจญ อโุบสถวดัช้างแทงกระจาด จ.เพชรบรีุ 

เป็นต้น 

ภาพเทพเจ้าและเทวดาเหล่านีล้้วนมีลกัษณะประติมานวิทยาร่วมกัน ได้แก่  อาวุธ 

และสิ่งของในพระหตัถ์  รวมถึงบางแห่งแสดงท่าทางเทพประทบันัง่แท่นตามตําราภาพไทยสมยั

รัตนโกสินทร์โดยทั่วไป   ความต่างอยู่ท่ีการยักย้ายท่าทางการให้เหมาะสมตามรสนิยม หรือ 

 

 

1 บุญรัตน์ เจริญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปูนปัน้เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 128. 
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ปรับปรุงแบบมาจากภาพไทยในหนงัสือตําราลายไทย1 6 4

2   เช่น  หน้าบนัการเปรียญ วดัโพธ์ิพระนอก 

จ.เพชรบุรี  กับภาพพระอิศวรในตําราภาพลายไทย 1 6 5

3 (ภาพท่ี 19)  บางครัง้อาจมีลกัษณะพิเศษ

อย่างหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัลกัษณาราม จ.เพชรบรีุ   มีการปรับแก้ตวัทบัลายจากรูปครุฑ 

เป็นพระอินทร์ทรงช้าง 7 เศียร ตา่งจากรูปแบบมาตรฐานท่ีนิยมทํา 3 เศียร (ภาพท่ี ��) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19     หน้าบนัการเปรียญ วดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบรีุ และภาพพระอิศวรจากตําราภาพลาย

ไทย 

ท่ีมา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์ 

พริน้, 2538), 210. 

 

 

 

 

 

 

2 จากข้อมลูการสมัภาษณ์ พบวา่ช่างได้แบบของเทพเจ้า/เทวดาเหลา่นีห้ลากหลายวิธีทาง  ทัง้จาก

งานท่ีปรากฏทัว่ไปตามวดั การสอบถามผู้ รู้ (หวัหน้าช่าง และวัด)  และภาพจากหนังสือลายไทยภาพไทยท่ี

วางขายทัว่ไปตามท้องตลาด   
3 คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์ พริน้, 

2538), 210. 
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ภาพท่ี 20   หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัลกัษณาราม จ.เพชรบรีุ 

 

ยกตัวอย่างโดยละเอียดใน   “กลุ่มหน้าบันรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ”   ซึ่งถือเป็น

รูปแบบท่ีได้รับความนิยมมายาวนาน   จากการสํารวจพบว่านิยมแสดงรูปนารายณ์ 4 กรเป็น

พืน้ฐาน โดยพระกรคูบ่นถือจกัร และสงัข์   ส่วนพระกรคูล่่างถือตรีศลู และพระขรรค์ เช่น   หน้าบนั

ทิศตะวนัออกอโุบสถวดันายาง จ.เพชรบรีุ ผลงานของช่างบรรพต อินทเสม    หน้าบนัทิศตะวนัตก

อโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างบาหยนั รอดจากทกุข์ และหน้าบนัทิศตะวนัออก

อโุบสถวดัคงคาราม จ.เพชรบรีุ ผลงานออกแบบครูประสม สสุทุธิ โดยช่างทองร่วงเป็นผู้ ปัน้   (ภาพ

ท่ี 21) เป็นต้น     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21     หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัคงคาราม จ.เพชรบรีุ 
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อย่างไรก็ตามไม่ถือเป็นกฎเกณฑ์ หลายครัง้มีการสลับสิ่งของในพระหตัถ์ หรือถือ

สิ่งของอ่ืนนอกเหนือจากข้างต้น  เช่น  หน้าบนัวิหารหลวงพ่อวดัต้นสน จ.เพชรบรีุ   ผลงานทีมช่าง

บาหยนั รอดจากทกุข์และหน้าบนัหอประชมุวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ ผลงานทีมช่างทองร่วง 

เอมโอษฐ์    ถือจกัร ตรีศูล คนัธนู และพระขรรค์  (ภาพท่ี 22-23)   โดยงานประดบัทัง้ 2 แห่ง ยัง

เป็นตวัอยา่งเปรียบเทียบให้เห็นถึงลกัษณะท่ีไมต่ายตวัอีกประการของการแสดงท่าทางของเทพเจ้า   

ทัง้แบบมาตรฐานดูสงบน่ิงตามแบบแผนของงานช่างหลวง และแบบพืน้บ้านท่ีมีการยักเยือ้ง

ทา่ทางดเูคล่ือนไหว           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22    ภาพนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบนัศาลาหอประชมุวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  

 

บางแห่งอาจปรับพระกรเหลือเพียง 2 กร แต่ไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั   รวมถึงการแสดง

รูปพระนารายณ์ในปางอ่ืนๆ เช่น บรรทมสินธุ์เหนืออนนัตนาคราช   หรือประทับนัง่เหนือบลัลงัก์

อนนัตนาคราชบนหน้าบนัอาคารระดบัรองจากอโุบสถ ได้แก่ วิหาร ศาลา และซุ้มประตทูางเข้าวดั 

หรือเขตพทุธาวาส  

ประเด็นน่าสนใจคือ การทํารูปพระนารายณ์ทรง “ครุฑยุดนาคนาคหิว้” 1 6 6

4  ถือเป็น

แบบอยา่งพิเศษ  เฉพาะในเมืองเพชรบรีุปรากฏหลกัฐานมาก่อนบนหน้าบนัทิศตะวนัออกของวิหาร

4 หมายถึง ลกัษณะครุฑจบัคอนาคชูขึน้ และทิง้หางนาคลงข้างลําตวั   ลกัษณะแตกต่างจากท่า

ครุฑยุดนาคทัว่ไป ท่ีครุฑมกัเหยียบเศียรนาค และจับ (ยดุ) หางนาคไว้. ดูใน บวัไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรม

เมืองเพชรบุรี (เพชรบรีุ: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบรีุ, 2533), 94. 
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หลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี 1 6 7

5 (ภาพท่ี 24) ซึ่งกล่าวกนัว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสกุล

ช่างเมืองเพชรบุรี    แต่จากการสํารวจผลงานของเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ในเขตจงัหวดั

เพชรบรีุกลบัไม่ปรากฏความนิยมแพร่หลายมากนกั และน่าจะได้แรงบนัดาลใจจากหน้าบนัวิหาร

หลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร  ได้แก่ หน้าบนัซุ้มประตทิูศตะวนัตกวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.

เพชรบรีุ   แตมี่การแสดงทา่ทาง และองค์ประกอบภาพท่ีตา่งไปจากต้นแบบ   ดงัปรากฏเป็นรูปพระ

นารายณ์ยุดนาคหิว้แทนครุฑ  ซึ่งกําช่อกระหนกไว้แทน  (ภาพท่ี 25)   และหน้าบนัทิศตะวนัตก

อโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงานช่างบาหยนั รอดจากทกุข์   ทําครุฑยดุนาคหิว้เหยียบบ่า

หนมุานอีกชัน้ (ภาพท่ี 26) ซึง่ตวัอยา่งหลงัคอ่นข้างชดัเจนว่าช่างได้แบบอย่างความคิดมาจากหน้า

บนัวิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23   ภาพนารายณ์ทรงครุฑจากหน้าบนัวิหารหลวงพอ่วดัต้นสน จ.เพชรบรีุ   

 

 

 

 

5
 จากเค้าโครงในภาพร่างหน้าบนัคราวเสด็จราชการของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์  

สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นงานบรูณะตามแบบเดิม  ซึ่งน่าจะสร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา. ดใูน สมเด็จ

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์. จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (พระนคร: ศิวพร, 2516), 7. 
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ภาพท่ี 24     หน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25     หน้าบนัซุ้มประตทิูศตะวนัตกวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 26      หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 

 

ทัง้นีป้รากฏรูปนารายณ์ทรงครุฑท่ีกางแขนตัง้วงไม่มีนาคประกอบ 1 6 8

6 และแบบอ่ืนๆ 

เช่นกัน   เช่น หน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารข้างอโุบสถ วดัลกัษณาราม จ.เพชรบุรี  ผลงานช่างบา

หยนั  และหน้าบนัทิศตะวนัออกอุโบสถวดัเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสมพิศ พลายแก้ว 

(ภาพท่ี 27) เป็นต้น  

 

 

 

 

 

6 ปรากฏหลกัฐานวา่เป็นรูปแบบท่ีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทรงปรับปรุงขึน้  เมื่อ

คราวออกแบบตราพระครุฑพาห์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั   ทรงมีแนวความคิดว่าการท่ี

ครุฑจบันาค (ของกิน) ดตูะกลาม   จึงตดันาคออกแล้วปรับให้กางแขนรําตามแบบครุฑนารายณ์ทรงของเขมร.   

พระยาอนมุานราชธน, พระลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหน่ง (ม.ป.ท., 2494. พระบาทสมเด็จพระ

เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ  ใ ห้ พิ ม พ์ พ ร ะ ร า ช ท า น ใ น ง า น พ ร ะ ศ พ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า 

วรวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์), 6.  
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ภาพท่ี 27     หน้าบนัทิศตะวนัออกพระอโุบสถวดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ 

 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าช่างไม่ใคร่เคร่งครัดเร่ืองการแสดงออกทางด้าน

รูปแบบ และไม่ยึดติดว่าจะต้องทําตามแบบงานโบราณของช่างเมืองเพชรบุรีเท่านัน้    แต่นิยม

ปรับเปล่ียนรูปแบบตลอดเวลา โดยอิงอยู่บนฐานความถูกต้องทางประติมานวิทยา 1 6 9

7 และความ

เหมาะสมระหวา่งตวัทบัลายกบัสดัสว่นหน้าบนัเป็นสําคญั   

1.2   เร่ืองรามเกียรติ์ และวรรณคด ี

ภาพรามเกียรติแพร่หลายมาก่อนในงานจิตรกรรมไทย โดยเฉพาะในสมัย

รัตนโกสินทร์เป็นต้นมาพบความนิยมวาดประดับตู้พระธรรม  ร่องถุนเมรุ  งานสลักไม้ และ

จิตรกรรมฝาผนงั      ภาพรามเกียรติในงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรีระยะแรกท่ียงัปรากฏหลกัฐานใน

ปัจจบุนัสร้างขึน้ ราว พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา   สามารถแบง่ออกได้ 2 กลุม่ คือ  

1.2.1 ประเภทงานภาพเล่า เ ร่ืองแบบจิตรกรรม   เ น้นการปั ้นภาพ

ประกอบด้วยกลุม่บคุคลเพ่ือเล่าเร่ืองราวคล้ายงานจิตรกรรมไทย  ได้แก่ ผลงานปนูปัน้ลงสีประดบั

หน้าบนัศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบรีุ (พ.ศ.2478)  ด้านทิศตะวนัออกของนาย

เทียบ เดชคง   (ภาพท่ี 28) และทิศตะวนัตกนายเลิศ พ่วงพระเดช (ภาพท่ี 6)   ปนูปัน้ภาพจบัลงสี

ประกอบบนซุ้มประตหูน้าตา่งศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม ของนายเทียบ เดชคง และนาย

7 พระยาสจัจาภิรมย์ฯ, เทวกาํเนิด, พิมพ์ครัง้ท่ี 18 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ����), ��. 
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ดว่น สงัข์ทองเล็ก (ภาพท่ี 29) และภาพเลา่เร่ืองตอนทศกณัฑ์ออกศกึประกอบหน้าบนัชัน้ลด ศาลา

การเปรียญวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ (พ.ศ.2512) ฝีมือชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพท่ี 30)       

เหตขุองปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงน่าจะเก่ียวกับช่างผู้ ปัน้ผลงานปนูปัน้

เล่าเร่ืองเหล่านีล้้วนเป็นจิตรกร หรือเคยทํางานจิตรกรรมมาก่อนท่ีจะสร้างผลงานดงักล่าว ดงัจะ

เห็นได้วา่  ยกเว้นผลงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  งานปนูปัน้เล่าเร่ืองทัง้หมดมีการลงสีไล่สีฉาก

พืน้หลงั และองค์ประกอบตา่งๆ ในภาพเช่นเดียวกบังานจิตรกรรม รวมถึงท่ีมาของความคิดในการ

ออกแบบงานปูนปัน้ของช่างทองร่วง ยงัเก่ียวข้องกับการแสดงออกท่ีมีมาก่อนในงานจิตรกรรม    

ดงัคําสมัภาษณ์ช่างทองร่วง  กล่าวถึงแนวความคิดในการปัน้ภาพรามเกียรติ์  ตอนทศกณัฑ์ออก

ศึกบนหน้าบนัศาลาการเปรียญวัดเขาบนัไดอิฐว่า “...ภาพจิตรกรรมยงัทําเป็นเร่ืองได้ ปูนปัน้ก็

นา่จะทําได้...” 170

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28    หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

8 บวัไทย แจ่มจนัทร์,ศิลปกรรมเมืองเพชร, 175.  

 

 

                                                 



92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29    ตวัอยา่งภาพปนูปัน้เลา่เร่ืองผา่นภาพจบัลงสี ซุ้มประตหูน้าตา่งศาลาการเปรียญวดั

เขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30    หน้าบนัศาลาการเปรียญวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ 

 

1.2.2 ประเภทงานลายแบบมีตวัทบัลาย  คือ ใช้เป็น “ตวัทบัลาย”  แสดงใน

ลกัษณะของภาพจบับนพืน้ลาย ได้แก่ หน้าบนัซุ้มประตหูน้าตา่งอโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 

(ระหว่าง พ.ศ. 2465-88 (?)) ของนายแป๋ว บํารุงพุทธ  (ภาพท่ี 31)  งานซุ้มหน้าต่างช่องท่ี 5 ทิศ

เหนือของอุโบสถวดัเกาะหลกั  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (พ.ศ.2491) ของนายพิน อินฟ้าแสง  และหน้า
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บนัศาลาหอประชุมวัดมหาธาตวุรวิหาร  จ.เพชรบุรี (พ.ศ. 2508-2510) ของทีมช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์ (ภาพท่ี 32)    ซึ่งการเล่าเร่ืองรามเกียรติผ่านรูปประติมากรรมภาพจบัในลกัษณะของตวัทบั

ลายจะแบบแผนนิยมมากกวา่การแสดงภาพเลา่เร่ืองแบบงานจิตรกรรมในกลุม่แรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31    ตวัอยา่งงานประดบับนหน้าบนัซุ้มประตทิูศตะวนัตก อโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.

เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 32    ภาพจบัรามเกียรติ ์หน้าบนัศาลาหอประชมุวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 

ประเด็นเก่ียวกับความนิยมปนูปัน้เร่ืองรามเกียรติ์ของสกุลช่างปนูปัน้เพชรบุรี  

อาจสืบย้อนกลบัไปพิจารณาชา่งปนูปัน้ชว่ง พ.ศ. 2460 มาถึงรุ่นของชา่งทองร่วง และช่างเฉลิม พึ่ง

แตง ช่างปนูปัน้อาวโุสในปัจจบุนั   ซึ่งเคยกล่าวถึงในบทท่ี 2 แล้วว่าช่างล้วนมีฐานความรู้งานช่าง

ในเบือ้งต้นจากระบบชา่งวดั หรือผกูพนักบัการเรียนรู้งานช่างจากวดั ซึ่งเร่ิมจากเขียนภาพไทยลาย
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ไทย โดยมีภาพรามเกียรติเ์ป็นแบบฉบบัในการฝึกหดังานเขียนจนกลายเป็นความรู้เบือ้งต้นในกลุ่ม

ชา่งวดั     

นอกจากนีร้ามเกียรติ์ยงัเป็นเร่ืองราวท่ีรู้จกัแพร่หลายทัว่ไปในหมู่ชาวเพชรบุรี  

ผา่นการแสดงมหรสพ  ได้แก่ หนงัใหญ่ หนงัตะลงุ และโขนสด    โดยเฉพาะหนงัใหญ่วดัพลบัพลา

ชัย ซึ่ง เคยมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก จนได้แสดงหน้าพระท่ีนั่งพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ท่ีพระรามราชนิเวศน์มาแล้ว 1 7 1

9     มหรสพเหล่านีย้งัคงเป็นท่ี

นิยมสืบมาในสมยัหลงัก่อนถูกแทนท่ีด้วยภาพยนตร์สมยัใหม่   ดงัท่ีอาจารย์เสยย์ เกิดเจริญ เล่า

ย้อนไปว่า “...สมยัก่อนหากจะชมการแสดงการละเล่นของเมืองเพชรแล้ว...ต้องชมป่ีพาทย์นายปุ่ น   

หุน่ตาแป๋ว172

10 ละครยายมา หนงัตาพฒุ (หนงัตะลงุ หม่ืนเชิดชํานาญ) ดงัไปทัว่เพชร...”173

11      

จากปัจจยัแวดล้อมข้างต้นอาจสรุปได้ว่าเร่ืองรามเกียรติ์เป็นท่ีรู้จกักันดีในกลุ่ม

ช่างเมืองเพชรบุรี  เม่ือถึงยุคท่ีมีความต้องการงานปนูปัน้อนัสอดรับกับการขยายตวัของวัดและ

ชมุชน  ช่างปนูปัน้ระยะแรกซึ่งมีพืน้ฐานด้านจิตรกรรม และงานช่างหลายแขนง     จึงหยิบยกเอา

เร่ืองรามเกียรติซ์ึง่ดจูะเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านรู้จกัผ่านมหรสพมาแสดงออกในงานปนูปัน้   ทัง้ประเภท

ภาพเล่าเร่ือง และภาพจับตัวทับลายบนซุ้ มหน้าต่าง และหน้าบันอาคาร   โดยเฉพาะอาคาร

ประเภทวิหาร ศาลา และซุ้มประตวูดัสืบมาจนถึงปัจจบุนั  

ประกอบกับแนวทางการสร้างสรรค์งานของช่างเมืองเพชรบุรีตัง้แต่ในยุคนาย

พิน อินฟ้าแสง  สืบมายงัรุ่นช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และช่างรุ่นศิษย์ยุคปัจจุบนั  นิยมยึดหลกัการ

ออกแบบงานไมใ่ห้ซํา้แบบกนั   ดงันัน้งานประเภทหน้าบนั หรือซุ้มหน้าตา่งอาคารท่ีมีมากกว่าหนึ่ง

ชิน้งาน  จึงมกัถูกปรับเปล่ียนให้มีความแตกต่างกันตรง “ตวัทบัลาย”  หรือทัง้ตวัทบัลายและพืน้

ลาย      เร่ืองรามเกียรติ์จึงเหมาะสําหรับการออกแบบ หรือเลือกแสดงตอนต่างๆ ได้หลากหลาย 

เพราะเป็นมีเนือ้เร่ืองยาว และมีรายละเอียดของเร่ืองมาก   ตวัอย่างเช่น   งานประดบัซุ้มประตู

หน้าตา่งอโุบสถวดัชีว์ประเสริฐ ภายใต้การควบคมุของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  งานประดบัหน้าบนั 

และซุ้มประตหูน้าตา่งวิหารหลวงพอ่วดัต้นสน (จตรุมขุ) ผลงานช่างบาหยนั รอดจากทกุข์ และงาน

ประดบัซุ้มประตเูขตพทุธาวาสวดัถ่ินปรุา ผลงานชา่งบรรพต อินทเสม เป็นต้น 

9 บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิร

ธรรม (เชื่อม สิริวณฺโณ) (เพชรบรีุ: เพชรภมูิออฟเซทการพิมพ์, 2537), 94-97. 
10 นายแป๋ว บํารุงพทุธ  เป็นช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุร่วมสมยักบันายพิณ อินฟ้าแสง  และเป็นช่าง

เชิดหุน่ ทําหุน่ท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดงัคนหนึง่ของเมืองเพชรบรีุ. 
11 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี, 105. 
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นอกเหนือจากงานประดบัหน้าบนัยงัปรากฏการแทรกตวัละครเร่ืองรามเกียรติ ์

และวรรณคดีอ่ืนๆ  ในงานปนูปัน้ประดบักรอบหน้าบนั  กรอบคหูา และคนัทวยด้วย   โดยเฉพาะใน

งานของชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ เช่น   สดุสาครข่ีม้านิลมงักรประดบัคนัทวย ผลงานของทีมช่างทอง

ร่วง เอมโอษฐ์  ท่ีอุโบสถวดักลางบางแก้ว  จ.นครปฐม (ภาพท่ี 33)   ภาพเร่ืองไกรทอง และสงัข์

ทอง บนผนงับนัไดทางขึน้ด้านหน้าอโุบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม   (ภาพท่ี 34)   โดยเฉพาะ

ปนูปัน้ประดบักรอบหน้าบนั และคนัทวย บางแหง่เตม็ไปด้วยเร่ืองราวตา่งๆ มากมาย   

กลุม่เร่ืองวรรณคดี เช่น เจ้าเงาะกบัรจนา ขนุช้างขนุแผน และพรานบญุ แทรก

ในงานปนูปัน้ประดบัอโุบสถ หอพระ และวิหารวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม ผลงานของทีมช่างบรรจบ 

บญุประเสริฐ ซึง่ชา่งกลา่วถึงความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆ ว่าได้จากการพดูคยุกบัผู้ รู้บ้าง (หนึ่งใน

นัน้คือชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์) จากการฟังผู้ อ่ืนเลา่บ้าง   และการดลูิเกดลูะครเป็นหลกั174

12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33    สดุสาครข่ีม้านิลมงักรประดบัคนัทวย อโุบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม 

 

 

 

12  สมัภาษณ์ บรรจบ บญุประเสริฐ, ช่างปนูปัน้,  7 เมษายน 2553. 
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ภาพท่ี 34    วรรณคดีพืน้บ้านเร่ืองไกรทอง พนกับนัไดทางขึน้ทิศตะวนัออก อุโบสถวดักลางบาง

แก้ว จ.นครปฐม      

  พบว่ามีการแทรกภาพล้อนกัการเมือง (นายชวิูทย์ กมลวิศิษฐ์) ในกลุ่มชาวบ้านท่ียืน

ร่วมเศรษฐี (ล้อทกัษิณ ชินวตัร) ภรรยา และบตุรคือนางตะเภาแก้วกบัตะเภาทองด้วย   

 

1.3   เร่ืองราว และคตธิรรมทางพุทธศาสนา  

ได้แก่ เร่ืองพทุธประวตัิ  มหาชาติชาดก  ภาพพระพทุธรูปปางตา่งๆ   และภาพ

เชิงสญัลกัษณ์ หรืออุปมาอุปมยัเชิงคติธรรมทางพุทธศาสนา   รวมถึงสญัลกัษณ์เช่ือมโยงกบัเจ้า

อาวาส ผู้อปุถมัภ์การสร้างเสนาสนะนัน้ๆ  เช่น พระปางประจําวนัเดือน  ปีนกัษัตร  สญัลกัษณ์พดั

ยศประจําตําแหน่งเจ้าอาวาสตามแนวทางท่ีนิยมทั่วไปในปัจจุบัน   สามารถแบ่งตามการ

แสดงออกได้ 3 กลุม่ คือ    

1.3.1 ประเภทงานภาพ คือ มีการปัน้รายละเอียดบคุคล หรือภาพฉากประกอบ

เต็มพืน้ท่ี   เช่น ภาพตอนพระพรหมและพระอินทร์อญัเชิญพระมหาโพธิสัตว์บนสวรรค์ชัน้ดุสิต

เสด็จลงมาประสูติเพ่ือตรัสรู้เป็นพระสมัมาสัมพุทธเจ้า   หน้าบนัทิศตะวันออกอุโบสถวัดโคก จ.

เพชรบรีุ (ภาพท่ี 35)    และภาพไตรภูมิหน้าบนัทิศเหนือ มณฑปวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม (ภาพท่ี 

36) เป็นต้น     
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ภาพท่ี 35     หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัโคก จ.เพชรบรีุ   

“ตวัทบัลาย”  หรือรูปประตมิากรรมบคุคลสําคญัของเร่ืองมีกรอบซุ้มเน้นความสําคญั

ตามภาพแนวประเพณีไทยโดยทัว่ไป  แตปั่น้ปนูประดบัฉากหลงัเป็นชัน้สวรรค์มีเมฆ 

ปราสาท และเทวดาเตม็พืน้ท่ีวา่ง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36    หน้าบนัทิศเหนือ มณฑปวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม  

 

1.3.2   ประเภทงานลาย  คือการปัน้รูปบคุคล หรือกลุ่มบคุคลอยู่ก่ึงกลางพืน้ท่ี

ประดบัโดยมีลวดลายกระหนกอยู่เบือ้หลงั  ซึ่งช่างเรียกรูปประดบัว่า “ตวัทบัลาย”  และเรียกลาย
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เบือ้งหลังว่า “พืน้ลาย”   ปรากฏทัง้การทําตวัทบัลายเด่ียวเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ ประทบับน

อาสนะ หรือในซุ้ม   และการทํากลุ่มตวัทับลายเป็นภาพพุทธประวัติ   เช่น  กลุ่มบุคคลในพุทธ

ประวัติตอนเสด็จมหาภิเนษกรม  หน้าบนัทิศตะวันออกวดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 37)   

และกลุ่มบคุคลในพทุธประวตัิ ตอนพระพรหมและพระอินทร์อญัเชิญพระมหาโพธิสตัว์เสด็จลงมา

ประสตูเิพ่ือตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัถ่ินปรุา และวดัในกลาง 

จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 38) เป็นต้น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 37      หน้าบนัทิศตะวนัออกวดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 38    หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัในกลาง จ.เพชรบรีุ 
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1.3.3  ประเภทงานภาพก่ึงลาย คือการปัน้กลุ่มบุคคลประกอบด้วยฉาก

เหตกุารณ์ตามพุทธประวตัิ ท่ีมีรายละเอียดกินเนือ้ท่ีคร่ึงหนึ่งของพืน้ท่ีการประดบั แต่ยงัคงมีพืน้

ลายอยู่   เช่น   พุทธประวัติตอนมารผจญ หน้าบนัทิศตะวนัออก อุโบสถวัดช้างแทงกระจาด จ.

เพชรบรีุ    (ภาพท่ี 39) และพระพทุธรูปปางป่าเลไลย์ หน้าบนัทิศตะวนัตก วิหารวดัศรีษะทอง จ.

นครปฐม (ภาพท่ี 40)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 39    หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัช้างแทงกระจาด จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 40    หน้าบนัทิศตะวนัตก วิหารหน้ามณฑปวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม   

 

ความโดดเดน่สําหรับเนือ้หาในกลุ่มนีคื้อ การแสดงภาพเก่ียวกับคติ

ธรรม  บนพืน้ฐานมมุมองทางพทุธศาสนาผ่านรูปแบบเชิงสญัลกัษณ์   และการอุปมาอปุมยัผ่าน

เร่ืองราวทางสังคมแวดล้อมในมุมมองของช่างพืน้บ้าน   เช่น  ภาพปริศนาธรรมเร่ืองบวัส่ีเหล่า  
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ภาพเคร่ืองอัฐบริขารซึ่งถูกไฟ (กิเลส) เผา และอ่ืนๆ  ผนังด้านนอกศาลานางสาวอัมพร บุญ

ประคอง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 41)    และภาพปนูปัน้ปริศนาธรรมผ่านภาพววั

ลานประเพณีสําคญัของหนุ่มเมืองเพชร ผนงัทางขึน้เคเบิล้คาร์ อทุยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี 

จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 42) เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีการสร้างผลงานประเภทคติธรรม จําต้องมีการสั่งสมภูมิ

ปัญญา ภูมิธรรม ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในระดับปัจเจกบุคคล   ไม่สามารถสั่งสอน

ถ่ายทอดให้กันผ่านการทํางาน    ประกอบกับการออกแบบภาพปูนปัน้แบบสอดแทรกคติธรรม 

หรือเร่ืองราวสงัคมร่วมสมยัมกัถูกจํากัดด้วยปัจจยัด้านงบประมาณในการก่อสร้าง  รวมถึงความ

วางใจจากทางวัด หรือผู้ ว่าจ้าง ในการหมายมอบให้ช่างออกแบบงานท่ีเก่ียวข้องกับคติธรรม    

ดังนัน้จึงมีเฉพาะช่างใหญ่ เพียงไม่ก่ีท่านท่ีมีฝีมือเป็นท่ียอมรับ และสามารถแสดงความคิด

ออกแบบภาพดงักลา่วได้  ท่ีมีผลงานโดดเดน่จํานวนมาก ได้แก่ ชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 ภาพเคร่ืองอัฐบริขารของภิกษุซึ่งถูกไฟเผา หน้าบันซุ้ มประตูทิศใต้ศาลานางสาว

อมัพร วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 เป็นการเปรียบเปรยเร่ืองการครองตนของพระบางรูปในปัจจุบัน  ผ่านรูปเคร่ือง

อัฐบริขารท่ีเหลืออยู่ตามวัดโดยไม่รู้ว่าพระหายไปไหน  สําเร็จบรรลุ หรือถูกกิเลส

ครอบงํา (ไฟเผา) จนหมดไหม้ไปหมดแล้ว    
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ภาพท่ี 42 ภาพปนูปัน้ปริศนาธรรมผนงัทางขึน้เคเบิล้คาร์ อุทยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี จ.

เพชรบรีุ    

 แสดงภาพการแขง่ววัลาน ซึง่เป็นงานประเพณีท้องถ่ินของจงัหวดัเพชรบรีุ  โดยช่างจดั

องค์ประกอบภาพทิศทางของวัวท่ีเรียงตัวกันหมุนวนเป็นวงกลมเปรียบเหมือน

วฏัสงสาร   ตอนบนของวงกลมเป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรมือซ้ายชีน้ิว้ลงเบือ้งล่างเปรียบ

เสมือชีใ้ห้เห็นความจริงของชีวิต 

 

อนึ่ง   แม้แนวทางการแสดงภาพปริศนาธรรมจะเคยปรากฏมาก่อนใน

งานชา่งสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4    แตก่ารเกิดขึน้ของเนือ้หา

ดงักล่าวในกลุ่มปูนปัน้พืน้บ้านเมืองเพชรบุรีกลบัมีความเก่ียวข้องกับพฒันาการและสงัคมช่าง

เมืองเพชรบรีุดงัจะกลา่วถึงในการวิเคราะห์บทถดัไป      

1.4  เร่ืองทางการเมือง และเหตุการณ์ร่วมสมัย 

การสอดแทรกรูปบุคคล และเร่ืองการเมืองในงานปูนปัน้ปรากฏชัดเจนใน

ผลงานของกลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  และช่างสํารวย เอมโอษฐ์      เร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. 2517 

ชา่งทองร่วงได้รับงานปัน้ฐานพระวดัใหม่ธรรมรังสี จ.เพชรบรีุ   ครัง้นัน้มีการปัน้รูปชาวนา กรรมกร 

ชนชัน้แรงงาน และนกัศกึษาไว้ท่ีฐานพระ 1 7 5

13   แตด้่วยสถานการณ์บ้านเมืองเพิ่งผ่านเหตกุารณ์ 14 

13 นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว, “ลวดลายปนูปัน้: กาลลีลาผ่านสายตาของครูช่าง,” ดิเอิร์ธ 2000 1, 5 

(พฤศจิกายน 2536): 53-55. 
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ตลุาคม พ.ศ. 2516   ท่ีกลุ่มนกัศกึษา และประชาชน ได้ออกมาตอ่ต้านเผด็จการทหาร จนนําไปสู่

ยคุประชาธิปไตยเบง่บาน  เกิดการความต่ืนตวัทางการเมืองของประชาชน และกลุ่มตา่งๆ ในแสดง

ความคิดเห็นทางการเมืองจนส่อให้เกิดความแตกแยกรุนแรง 1 7 6

14   ไม่นานกองอํานวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ. รมน.) ได้สัง่ให้ทบุผลงานดงักล่าวออก  ด้วยเหตผุลว่างาน

ปนูปัน้เร่ืองการเมืองไม่เหมาะสมกบัสถานท่ี (วดั) 1 7 7

15   ก่อนมารับงานปัน้ปนูประดบัฐานพระ และ

อาคารภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี   ซึ่งแสดงเนือ้หาการเมืองร่วมสมยัผ่านภาพล้อ

นกัการเมือง และภาพเหตกุารณ์การเมืองผา่นลวดลายประดบั  ตัง้แต ่พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา      

กระแสวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสม หรือความหมายเบือ้งหลงั

ของการสร้างปนูปัน้ภาพล้อนักการเมือง   อนันําไปสู่การสัง่รือ้ หรือทุบทําลายผลงานปูนปัน้ยัง

ปรากฏอยู่เนืองๆ เร่ือยมา ได้แก่  พ.ศ. 2530   เกิดกรณีขดัแย้งระหว่างนักวิชาการท้องถ่ิน และ

ชาวบ้าน ซึ่งมีความเห็นคดัค้านผู้ ราชการจงัหวัด ท่ีต้องการทบุภาพเด็กตอ่ยหน้ารูปพลเอกเปรม 

ติณสลูานนท์   ล้อเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528   เม่ือนายขวญัชยั วรสตูร นิสิต 

นกัศกึษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง บกุชกพลเอกเปรม   ติณสลูานนท์   ซึ่งใน

ขณะนัน้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 7 8

16   ซึ่งปัน้ประดบัในตําแหน่งพลแบกของฐานเสมาวดัสนาม

พราหมณ์ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 43) ผลลพัธ์ท้ายสดุคือการทบุหมดัของเด็กน้อยออกไป179

17 

พ.ศ. 2541    เกิดข่าววิพากษ์วิจารณ์การปัน้รูป “ชวนข่ีมาร และสนัน่ข่ีจิ๋ว” (รูป

นายชวน หลีกภัย และพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งทําท่าทางแบกพลตรีสนัน่ ขจรประศาสน์) ใน

ตําแหน่งพลแบกฐานสีมาวดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 44) ซึ่งพรรคความหวงัใหม่ พรรคฝ่าย

ค้านในขณะนัน้มองว่าน่าจะมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองไสยศาสตร์ และแสดงท่าทางไม่ให้เกียรติพล

เอกเชาวลิต ยงใจยุทธ     ทัง้ท่ีในความเป็นจริงช่างเพียงต้องการบนัทึกเหตกุารณ์การเมืองใน

ขณะท่ีสร้างงาน ราว พ.ศ. 2535-2536  ตรงกบัยคุรัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภยัเป็นนายกรัฐมนตรี 

และนายสนัน่ ขจรประศาสน์  ได้เข้ามารับตําแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (แบกภาระ) 

14 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 201-202. 
15 นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว, “ลวดลายปนูปัน้: กาลลลีาผา่นสายตาของครูช่าง,” 53-55. 
16 คมกริบ  เฟ่ืองฟ,ู “การเมืองการปกครองจากภาพปนูปัน้ ศกึษาเฉพาะกรณีประติมากรรมปนูปัน้

ในจงัหวดัเพชรบรีุ” (การศกึษาอิสระปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2544), 

57. 
17 ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวดั

เพชรบรีุ,” 171. 
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ภาพท่ี 43    พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ถกูนกัศกึษาตอ่ยหน้า ฐานสีมาอโุบสถวดัสนามพราหมณ์   

จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 44    พลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ ซึง่ทําหนนุพลตรีสนัน่ ขจรประศาสน์ฐานสีมาวดัอินทรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร (ปัจจบุนัรือ้ออกแล้ว) 

ท่ีมา: สพุจน์ ชีวพฒันานกุูล, “การเมืองในงานประติมากรรมปนูปัน้ในวดั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2542), 44. 
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ตอ่จากพลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ หวัหน้าพรรคความหวงัใหมท่ี่ถอนตวัออกจากรัฐบาล   ด้วยทาง

วดัเกรงเหตกุารณ์จะบานปลายจงึจนนําไปสูก่ารทบุรูปปัน้ดงักลา่วออกไป180

18  

พ.ศ. 2551   หลงัจากนายสนธิ ลิม้ทองกุล ปราศรัยบนเวทีพนัธมิตรว่ามีการ

สร้างพระประธานชินวตัรมนีุ ในอโุบสถวดับางละมงุ จ.ชลบรีุ เพ่ือสะกดดวงเมือง และยงัใช้คณุไสย

มนต์ดําปัน้รูปนกัการเมืองช่ือดงัอีกหลายคนตดิตัง้บนฐานพระประธานองค์ดงักล่าว   อาทิเช่น  พนั

ตํารวจโททกัษิณ ชินวตัร (อดีตนายกรัฐมนตรี)   นายสนธยา คณุปลืม้   นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์   

และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน  ซึ่งรูปปัน้นายบัญญัติ  ถูกการตีความว่ามีลักษณะคล้ายบุคคล

สําคญัของประเทศท่ีประชาชนเคารพนบัถือ   จึงส่งผลให้กลุ่มพนัธมิตรไม่พอใจบกุล้อม และกล่าว

โจมตีเจ้าอาวาสอย่างดเุดือด   ทางวดัจึงต้องทําลายรูปปนูปัน้บคุคลดงัประดบัฐานพระประธาน

ออกทัง้หมด  รวมถึงจัดวางตําแหน่งพระพุทธรูปใหม่เพ่ือคล่ีคลายเหตุการณ์วุ่นวายท่ีตามมา 1 8 1

19 

(ภาพท่ี 45) 

จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้หลายวัดไม่

ประสงค์ให้ชา่งปัน้ภาพนกัการเมือง หรือส่ือถึงเร่ืองการเมืองเทา่ใดนกั     ดงันัน้ผลงานในระยะหลงั

งานปนูปัน้เนือ้หาร่วมสมยัจึงปรากฏภาพเก่ียวกบัเร่ืองราวแนวประเพณี  ภาพตวัละคร และบคุคล

ด้านบนัเทิงในปัจจุบนัเป็นหลัก  บางแห่งอาจมีภาพนกัการเมืองบ้างแต่จะแทรกไปกับเร่ืองราว

ประเพณีอ่ืนๆ  เช่น การแทรกรูปนักการเมืองในกลุ่มชาวบ้านท่ีมาดูการแข่งขันวัวลานในงาน

ประดบัผนงัเคเบิล้คาร์ (เขาวงั) จ.เพชรบุรี   การแทรกภาพนกัการเมืองในกลุ่มชาวบ้านประกอบ

ฉากเร่ืองไกรทอง บนพนกับนัไดทิศตะวนัออกอโุบสถ วดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม เป็นต้น 

จากตวัอย่างผลงานปนูปัน้ประเภทภาพบุคคลร่วมสมยั พบว่านิยมใช้ประดบั

ตกแต่งในลักษณะ “พลแบก”  ฐาน   คนัทวยหลังคา และตวัเหงาหน้าบนัตามความเหมาะสม    

โดยกลุม่ปนูปัน้รูปนกัการเมืองมกัมีการปัน้แตง่รายละเอียด สญัลกัษณ์  หรือท่าทางเชิงสญัลกัษณ์

เพ่ือส่ือถึงเหตกุารณ์  เร่ืองราว และภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองตามท่ีสงัคมรับรู้ผ่านส่ือประเภท

18 สพุจน์ ชีวพฒันานกุูล, “การเมืองในงานประติมากรรมปูนปัน้ในวดั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2542), 1-7, 38-49. 
19 ASTVผู้จดัการออนไลน์, “สนธิ” แฉสัตว์นรกทําทุกทางเอาเคล็ดสร้าง “พระหน้าเหลี่ยม” 

เพิ่มพลัง(28 ตลุาคม 2551), เข้าถึงเมื่อ19 มีนาคม 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Politics/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9510000128181; ASTVผู้ จัดการออนไลน์, นอภ.บางละมุงสั่ งแก้ไขจุดไม่

เหมาะสม “รูปปูนป้ัน” ที่วัดบางละมุงใน 7 วัน (29 ตลุาคม 2551), เข้าถึงเมื่อ19 มีนาคม 2557,  เข้าถึงได้

จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000128400  

 

                                                 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93+%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://www.manager.co.th/Politics/
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000
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ต่างๆ   ผ่านการอุปมาตามทัศนคติของช่างปัน้  มากกว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบอย่าง

รุนแรง หรือมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปลกุระดมตอ่ต้านระบอบการเมืองการปกครองอยา่งจริงจงั182

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 45 พลแบกฐานพระประธานอโุบสถวดับางละมงุ จ.ชลบรีุ 

ช่างสํารวย เอมโอษฐ์  ผู้ ปัน้ยืนยนัเจตนาว่าปัน้รูปนายบญัญัติ บรรทดัฐาน    โดยปัน้

แต่งให้ใส่ชุดมโนราห์เพ่ือบ่งถึงความเป็นชาวใต้ของนักการเมืองคนดงักล่าว  ไม่ใช่

ภาพบคุคลสําคญัท่ีชาวไทยเคารพยกยอ่งดงัท่ีมีการตีความกนัในขา่ว 

ท่ีมา:  ASTV ผู้จดัการออนไลน์, นอภ.บางละมุงส่ังแก้ไขจุดไม่เหมาะสม “รูปปูนป้ัน” ท่ีวัดบาง

ละมุงใน 7 วัน, เข้าถึงเม่ือ19 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/ Local/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9510000128400 

 

ดงัจะขอยกแนวทางการออกแบบเดียวกนัของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ในงานปนู

ปัน้พลแบกฐานพระพรหม หน้าเคเบิลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี    มีรูปปัน้นกัการเมืองหลายคน  

หนึง่ในนัน้คือรูปพลเอกสจุินดา คราประยรู  สวมมงกฎุหวัสนุขั ยกมือขวาช ู2 นิว้เลียนท่าปฏิญาณ

ตน หรือแสดงความเคารพของลูกเสือ   เชิงอุปมาเปรียบเปรยถึงเหตกุารณ์ทางการพฤษภาทมิฬ 

พ.ศ. 2535  ท่ีประชาชนประท้วงพลเอกสุจินดา คราประยูร ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยขาด

ความชอบธรรม   หลังจากเป็นผู้ นํารัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สําเร็จ    และ

กลับคําพูดท่ีตนเคยให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือหลายครัง้ว่า ตนและสมาชิกในคณะรักษาความสงบ

20 สพุจน์ ชีวพฒันานกุลู, “การเมืองในงานประติมากรรมปนูปัน้ในวดั,” 109-116. 

 

 

                                                 



106 

 
เรียบร้อยแห่งชาติจะไม่รับตําแหน่งการเมืองใดๆ   จึงเป็นท่ีมาของคําว่า “เสียสัตย์เพ่ือชาติ” 1 8 3

21    

ช่างทองร่วงจึงปัน้รูปพลเอกสุจินดา คราประยรู  สวมมงกุฎหวัสุนขั  เปรียบเปรยถึงความไม่ชอบ

ธรรม   ทา่ช ู2 นิว้ผิดไปจากทา่แสดงความเคารพของลกูเสือสามญัท่ีจะช ู3 นิว้ เปรียบถึงการผิดคํา

สตัย์เพ่ือตําแหนง่ของตนเอง184

22  (ภาพท่ี 46)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46   พลแบกฐานศาลพระพรหมหน้าเคเบลิคาร์ (เขาวงั) จ.เพชรบรีุ 

 

สําหรับปนูปัน้ประเภทภาพเล่าเร่ืองเหตกุารณ์ทางการเมือง  ท่ีมีช่ือเสียงได้แก่  

ภาพปนูปัน้เล่าเหตกุารณ์ประท้วงทางการเมืองครัง้สําคญัของประเทศไทย  ท่ีศาลานางสาวอมัพร 

บุญประคอง  วดัมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี สร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2530-35   เช่น  งานปูนปัน้

ประดับผนังสกัดทิศตะวันออกต่อเน่ืองถึงหน้าบนัซุ้มประตู โดยช่างได้ปัน้เร่ืองราวเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535   ซึ่งเกิดการสลายชุมนุมของประชาชนอย่างรุนแรงบริเวณถนนราช

ดําเนิน ในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร    ผ่านการวางโครงภาพตามแบบแผนภาพ

จิตรกรรมพทุธประวตัก่ิอนตรัสรู้ หรือปางมารผจญ     และการนําสญัลกัษณ์ภาพแบบประเพณีมา

ใช้เล่าเร่ืองแนวใหม่   กล่าวคือ   แนวดิ่งตอนกลางของภาพมีการใช้พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ประดิษฐานภายในซุ้มตอนบนของภาพ   ถดัลงมาเป็นรูปพระนารายณ์ส่ือถึงองค์พระมหากษัตริย์ 

และด้านล่างสดุเป็นรูปพระแม่ธรณีสญัลกัษณ์แฝงถึงสถานท่ีเกิดเหตกุารณ์ประท้วง   และตกแต่ง

21 สวุิชชา เพียราษฎร์ และสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, บรรณาธิการ, อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้าม

วิกฤตชาติ (กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์, 2553), 20. 
22 คมกริบ  เฟ่ืองฟ,ู “การเมืองการปกครองจากภาพปนูปัน้ ศกึษาเฉพาะกรณีประติมากรรมปนูปัน้

ในจงัหวดัเพชรบรีุ,” 63. 

 

 

                                                 



107 

 
กรอบซุ้มพระแมธ่รณีด้วยพานรัฐธรรมนญู (สญัลกัษณ์ส่ือถึงประชาธิปไตย) สลบักบักะโหลกศีรษะ 

(สญัลกัษณ์ส่ือถึงการตายของประชาชน)    ส่วนภาพด้านข้างขวาเป็นภาพหมู่ทพัมารผจญ  แทรก

ด้วยภาพทหาร ภาพนักการเมืองสามหัว ถืออาวุธพุ่งเข้าหาแกนกลางภาพ  ตรงข้ามกับภาพ

ด้านซ้ายเป็นรูปประชาชนแสดงท่าหมอบจํานน  (ภาพท่ี 47)      และเร่ืองราวเหตกุารณ์ประท้วง 

14 ต.ค. 2516   ท่ีนกัศกึษา และประชาชนร่วมกนัตอ่ต้านรัฐบาลเผด็จการบนหน้าบนัทิศใต้    ผ่าน

ภาพกลุ่มนกัศกึษาท่ีถูกแสดงในรูปเด็กเกล้าจุกกําลงัต่อสู้กับกลุ่มทหาร   ให้กลมกลืนกบัภาพสิน

สมทุร และสดุสาครในเร่ืองพระอภัยมณี ซึ่งประดบัตกแต่งอยู่ท่ีกรอบหน้าบนัดงักล่าว 1 8 5

23   (ภาพท่ี 

48)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 47   ภาพปนูปัน้ผนงัสกดัทิศตะวนัออก ศาลานางสาวอมัพร วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ   

 

 

23 เหตท่ีุช่างเลือกเร่ืองนี ้เก่ียวพนัไปถึงบคุคลสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองเพชรบรีุ คือสนุทรภู่ ซึ่งได้

เดินทางมายงัเพชรบุรี และแต่งนิราศเมืองเพชรไว้   จึงเป็นท่ีมาของการเลือกวรรณกรรมเร่ืองนีม้าใช้ในงาน

ประดบัท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  เพ่ือเป็นอนสุรณ์เชิงประวตัิศาสตร์ถึงสนุทรภู่ และเมืองเพชรบรีุอนัเป็น

ท่ีตัง้ของวดั. 
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ภาพท่ี  48   ภาพปนูปัน้หนงับนัทิศใต้ ศาลานางสาวอมัพร วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ    

 

จากตวัอยา่งข้างต้นพบวา่การประดบัภาพเหตกุารณ์ทางการเมืองในงานปนูปัน้

ท่ีวดัมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี   มีความเด่นชดัของภาพเหตกุารณ์มากกว่างานปนูปัน้ประดบั

แห่งอ่ืนๆ  ท่ีมกัแสดงในลกัษณะภาพล้อนกัการเมือง     ทัง้นีมี้การแสดงเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์

การเมืองผ่านโครงภาพแบบประเพณี หรือพยายามทําให้เกิดความกลมกลืนกบัเร่ืองราวประเพณี

สําหรับตําแหน่งงานประดบัท่ีเดน่ชดั   ตรงข้ามกับตําแหน่งท่ีไม่โดดเดน่ไกลตาผู้คนพบว่ามีแสดง

ภาพประวตัศิาสตร์สมจริงตรงไปตรงมากกวา่   

อนึ่ง  การแทรกรูปบคุคล หรือเหตกุารณ์ร่วมสมยั เป็นอีกสีสนัท่ีช่างกลุ่มนีน้ิยม

สอดแทรกเพ่ือสร้างความขบขัน และความน่าสนใจในฐานะตัวแทนสังคมร่วมสมัยของช่าง  

นอกจากภาพล้อนกัการเมืองยงัปรากฏภาพอ่ืนๆ อีกมาก เช่น  ภาพเหตกุารณ์สึนามิคล่ืนยกัษ์ เม่ือ 

พ.ศ. 2547 ผา่นงานปัน้แนวประเพณี  โดยมีการจารึกปี 47 (พ.ศ. 2547) พร้อมอกัษรภาษาองักฤษ 

“suinami” ไว้บนรูปบคุคลประดบัพนกับนัไดขึน้ด้านหน้าฝ่ังทิศใต้    และคนัทวยรูปล้อบินลาเดน

ถือปืน เหนือตกึเวิร์ดเทรดเซนเตอร์    แต่ปัจจบุนัได้แปลงเป็นรูปฤๅษีถือไม้เท้าตามคําขอของทาง

วดั186

24   ของอโุบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม  ภายใต้การควบคมุงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  

(ภาพท่ี  49-50)   การสอดแทรกภาพนกัร้อง-นกัดนตรีคนดงัในการแสดงภาพชดุดีด สี ตี เป่า บน

ตําแหน่งตวัเหงาตระพกักรอบหน้าบนัวิหารวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม ทีมช่างบรรจบ บญุประเสริฐ 

(ภาพท่ี 51)  การแทรกภาพปู่ เย็น ฐานพระพุทธรูปในศาลาฌาปนกิจ วดัไสกระดาน จ.เพชรบุรี 

24 สมัภาษณ์ พระครูสถิตบญุเขต,  เจ้าอาวาสวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม, 23 กรกฎาคม  2554. 
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ผลงานออกแบบของชา่งสมพิศ พลายแก้ว  และภาพนกับอลโลกถือถ้วยคิงส์คพั ฐานพระประธาน

อโุบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม  เป็นต้น 

จากการสํารวจตวัอยา่งงานศลิปกรรมทางศาสนาในจงัหวดัเพชรบรีุ  พบว่าการ

แทรกภาพวิถีชีวิต และเหตกุารณ์ร่วมสมยัในงานศิลปกรรมปรากฏมาก่อน อย่างช้าสมยัอยุธยา

ตอนปลาย  เชน่  ภาพชาวตา่งชาติทัง้ฝร่ัง จีน ผสมไปกบัครุฑ และยกัษ์แบกฐานใบสีมาอโุบสถวดั

สระบวั  (ภาพท่ี 1)   และภาพชาวตา่งชาตใินงานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ      

สืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 6-7 ยังปรากฏการแสดงภาพภูมิทัศน์

ท้องถ่ิน   สภาพสงัคม หรือเร่ืองราวสมยัใหม่แทรกอยู่เช่นกันในกลุ่มงานจิตรกรรม  ซึ่งพฒันาขึน้

ตามแนวทางสัจนิยมของขรัว อินโข่ง ซึ่งเป็นครูช่างคนสําคญัท่ีมีบทบาทเป็นอย่างมากกับแนว

ทางการแสดงออกของจิตรกพืน้บ้านเพชรบรีุ    ได้แก่ การแทรกภาพเคร่ืองบินแบบ “เบรเกต์”  ใน

จิตรกรรมชุดเวสสนัดรชาดก ตอนนครกณัฑ์ วดัขนุตรา จ.เพชรบุรี ผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช 1 8 7

25    

และฉากทิวทศัน์ประกอบภาพชาดกตามแบบทิวทศัน์เมืองเพชรบุรี ท่ีมีต้นตาล   บ้านชาวบ้านท่ีมี

การเลีย้งสนุขั   ภาพกากมีการแทรกภาพชาวบ้านทํางาน    ภาพคนแตง่กายร่วมสมยัในจิตรกรรม

ทศชาติชาดก  คอสองศาลาวดัหวัสวน (วดัดอนไก่เตีย้) จ.เพชรบุรี  ผลงานร่วมกันของนายหวล 

ตาลวนันา   พระอาจารย์เป้า  นายบญุ (?) และนายเลิศ พว่งพระเดช  เป็นต้น 

ทัง้ดเูหมือนแนวทางดงักล่าวยงัถือเป็นหวัใจสําคญัสําหรับการสร้างสรรค์งาน

ปนูปัน้ของช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์ และถ่ายทอดผ่านช่างจํานวนหนึ่งภายในกลุ่มเช่นกัน   ดงัท่ี

ชา่งทองร่วงเคยแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาสําคญัของงานปนูปัน้แง่มมุหนึง่วา่    

...งานปูนปัน้สะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจ และสงัคมของท้องถ่ินไว้ด้วยเสมอ   เวลา

ไปศกึษางานปูนปัน้ของครูรุ่นเก่าตามวดัต่างๆ ต้องนัง่คิดว่าอะไรเป็นพืน้ฐานให้ครูเหล่านัน้

สร้างงานลกัษณะนีอ้อกมา นอกจากรู้สังคมเป็นอย่างไร อยู่ดีแค่ไหน  อาจรู้ไปถึงวิถีชีวิต

สว่นตวัของช่างคนนัน้ด้วย... 188

26 

 

 

 

25 เคร่ืองบินแบบดงักลา่วนําเข้ามาสาํหรับใช้ในการฝึกบินของกองการบิน ซึง่จดัตัง้ขึน้เป็นครัง้แรก

ในรัชกาลท่ี 6.  ดใูน บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 55. 
26 จารุวรรณ ขําเพชร, “ปูนปัน้: ชีวิตทางสงัคมและวฒันธรรมจากงานศิลปะ,” วารสารคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 8 (มกราคม – ธนัวาคม 2549): 104. 
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ภาพท่ี 49    ภาพบนัทึกเหตุการณ์สึนามิ บนพนักบนัไดทางขึน้ทิศตะวันออกเฉียงใต้อุโบสถวัด

กลางบางแก้ว จ.นครปฐม   

  แสดงออกเชิงบคุลาธิษฐานเปรียบคล่ืนกบัยกัษ์ (ธรรมชาติ) กําลงัเข้าจบัเด็ก (มนษุย์) 

ทัง้หมดปัน้ในรูปแบบงานประเพณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 คนัทวยรูปฤๅษีข่ีนกอินทรีย์เหยียบตกึสงู อโุบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม   

เดิมทําเป็นรูปล้อบินลาเดนถือปืน  มีนกอินทรีย์สญัลกัษณ์อเมริกา  และอาคารเวิลด์

เทรดเซ็นเตอร์  ตามเหตกุารณ์ก่อวินาศกรรมเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544   ซึ่ง

ผู้ ก่อการร้ายภายใต้การนําของบินลาเดน ได้ทําการจีเ้คร่ืองบินพาณิชย์จํานวน 4 ลํา 

และเคร่ืองบิน 2 ลําขบัพุ่งชนอาคารอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สญัลกัษณ์แห่งเมือง

นิวยอร์ก สาธารณรัฐอเมริกา 
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ภาพท่ี 51 งานประดบักรอบหน้าบนัวิหารวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม 

ภาพศลิปินช่ือดงัแหง่ยคุ ได้แก่ วาเนสซา เมย์ (สีไวโอลิน) เทวญั ทรัพย์แสงยากร (เป่า

แซกโซโฟน)  และแอ็ด คาราบาว (ดีดกีตาร์)  ตามเนือ้หาชดุดีด สี ตี เป่า 

 

จากการสงัเกตการแสดงเนือ้หาเร่ืองราวในงานปนูปัน้ของกลุ่มช่างในเครือข่ายทอง

ร่วง เอมโอษฐ์  พบว่าในการประดับหน้าบันอุโบสถ  วิหาร  และมณฑปยังแสดงเร่ืองราวแนว

ประเพณี  ได้แก่ ภาพเทพเจ้า พระพทุธเจ้า เร่ืองพทุธประวตัิ และรามเกียรติ     อนัน่าจะมีเหตจุาก

ความเหมาะสม และหน้าท่ีใช้สอยของอาคารเหล่านัน้ท่ีรองรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลกั    

โดยกลุม่เนือ้หาร่วมสมยั เร่ืองเก่ียวกบัการเมือง  และวรรณคดีพืน้บ้านจะปรากฏเป็นเร่ืองราวหลกั

เฉพาะในอาคารท่ีสร้างขึน้สําหรับวตัถุประสงค์อ่ืนๆ  ซึ่งพบไม่มากนกั ได้แก่ หน้าบนั และผนัง

ศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง (พิพิธภัณฑ์)  วัดมหาธาตุวรวิหาร  จ.เพชรบุรี และพาน

รัฐธรรมนูญบนหน้าบนัหอปริยตัิธรรมวดัพลับพลาชยั จ.เพชรบุรี (อาคารท่ีศึกษา และเก็บคมัภีร์

ทางพทุธศาสนา)     ส่วนมากนิยมใช้ในการปัน้ประดบัแทรกในองค์ประกอบตกแตง่อาคาร ได้แก่ 

คนัทวย ฐานพระ หรือแทรกไปกบัเร่ืองราวอ่ืนๆ 

 

2.  เทคนิคการประดับตกแต่ง และสีสันในงานปูนป้ัน 

นอกจากเอกลกัษณ์เร่ืองการใช้ปนูตํา (ปนูสด) อนัมีสตูรผสมพืน้ฐานคล้ายคลึงกนัของ

ชา่งเมืองเพชรบรีุดงักลา่วถึงในบทท่ี 2 แล้ว    พบว่ากลุ่มของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ มีแนวทางการ

สร้างสรรค์เทคนิคการประดับตกแต่งผลงานปูนปัน้ท่ีเด่นชัด และเป็นเอกลักษณ์ภายในกลุ่ม 

นอกเหนือไปจากการประดบัร่องกระจก   หรือการถมสีร่องลาย การทาสีทองตดักบัสีร่องลายบน
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งานปนูปัน้ และการลงสีบนงานปนูปัน้คล้ายงานจิตรกรรม อนัเป็นแบบอย่างท่ีปรากฏมาก่อนใน

ผลงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ ได้แก่ 

2.1 การประดับกระเบือ้งเคลือบ หรือเคร่ืองถ้วย 

ด้วยการประยกุต์ความรู้จากการสงัเกตเทคนิคโบราณของช่างหลวง   เม่ือคราว

ได้มีโอกาสเข้าไปมีสว่นร่วมในโครงการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวดัสําคญัอีก

หลายแหง่ในกรุงเทพมหานคร  ระหวา่ง พ.ศ. 2523-252527    จนเกิดเทคนิคการประดบังานปนูปัน้

แบบใหม่ ได้แก่ การประดับชิน้ส่วนท่ีได้จากการเคาะเคร่ืองถ้วยลายคราม เคร่ืองถ้วยสีสัน

ต่างๆ และถ้วยเบญจรงค์ 

เทคนิคดงักลา่วพฒันาตอ่ยอดจากเทคนิคการประดบักระเบือ้งเคลือบบนพืน้ผิว

สถาปัตยกรรม และประตมิากรรมตามแบบพระราชนิยมสมยัรัชกาลท่ี 3   ซึง่ชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ 

และช่างสํารวย เอมโอษฐ์ สงัเกตเห็นจากเทคนิคการประดบัพืน้ผิวหอระฆงั และเคร่ืองทรงยกัษ์

ทวารบาลด้วยชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยสีต่างๆ โดยเคร่ืองทรงยักษ์   ช่างสํารวย เอมโอษฐ์ เล่าถึง

ประสบการณ์ความรู้ในครัง้นัน้ว่ามีการเขียนลายและเผาขึน้สําหรับงานประดบัโดยเฉพาะ (ภาพท่ี 

52)    และเป็นความรู้ท่ีช่างนํามาต่อยอดปรับเป็นการใช้ชิน้ส่วนท่ีได้จากการเคาะถ้วยเคลือบ

สําเร็จรูปแทน เพราะช่างสามารถเลือกสี และลวดลายได้ตามความต้องการในเวลาจํากัด   

โดยเฉพาะถ้วยเปลือกไข่ท่ีผิวค่อนข้างบางเป็นหลกั เพราะสามารถเคาะ และตดัแต่งได้ง่ายกว่า

เปลือกประเภทอ่ืนๆ             

 จนพฒันาปรับเอางานเบญจรงค์มาใช้แทนเคร่ืองลายคราม หรือเคร่ืองเคลือบ

ทัว่ไป   ต่อมาจึงผสานเทคนิคขลิบขอบสีทอง และการประดบัเพชรพลอยเพิ่มเติมในผลงานของ

ช่างสํารวย เอมโอษฐ์   เ ร่ิมใช้ครั ง้แรกท่ีวัดเขาย่ีสาร จ.สมุทรสงคราม  วัดบ่อนอก  จ.

ประจวบคีรีขนัธ์  แล้วจึงมาใช้ท่ีพิพิธภณัฑ์ช้างเอราวณั จ.สมุทรปราการ  จนกลายเป็นแบบอย่าง

ให้ชา่งอ่ืนๆ ปรับใช้ในงานปนูปัน้ตอ่ไป190

28  เชน่  การใช้ชิน้สว่นถ้วยชาม และช้อนกระเบือ้งสีสนัตา่งๆ 

ประดบัภาพปนูปัน้เล่าเร่ืองพระมหาชนก แม่กิมไล้ สาขาบ้านลาด จ.เพชรบรีุ  ผลงานช่างทองร่วง  

เอมโอษฐ์  (ภาพท่ี 53) งานปนูปัน้ประดบัอโุบสถวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม   ภายใต้การควบคมุ 

 

27 สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 7 เมษายน. 2553; สมัภาษณ์ สาํรวย เอมโอษฐ์, ช่าง

ปนูปัน้, 3 มิถนุายน 2553. 
28 สมัภาษณ์ สาํรวย เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 3 มิถนุายน 2553; สมัภาษณ์ สวุรรณา ภทัรพลแสน, 

ช่างปนูปัน้, 8  มิถนุายน 2553.  
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ภาพท่ี 52 การประดบัพืน้ผิวด้วยชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยเคลือบสีตา่งๆ หอระฆงัวดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 53    ภาพปนูปัน้เลา่เร่ืองพระมหาชนก แมกิ่มไล้ สาขาบ้านลาด จ.เพชรบรีุ   

เป็นงานปนูปัน้ประกอบงานประดบัชิน้ส่วนกระเบือ้งท่ีได้จากการเคาะถ้วยลายคราม 

และเบญจรงค์ รวมถึงวสัดสํุาเร็จรูปอย่างช้อนกระเบือ้ง  ซึ่งนํามาประกอบเรียงให้เกิด

สีสนั และรูปทรงท่ีงดงามแปลกตา 
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งานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    กลุ่มอาคารอุโบสถและวิหารวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม ภายใต้

การควบคุมงานของช่างบรรจบ บุญประเสริฐ   และฐานพระพุทธรูปอุโบสถวัดปาริวาส 

กรุงเทพมหานคร ภายใต้การควบคมุงานของช่างสํารวย เอมโอษฐ์ (ภาพท่ี 54)   เป็นต้นจึงเห็นได้

ว่างานประดบัเหล่านีเ้กิดจากการเลือกสีและลายชิน้กระเบือ้ง ท่ีได้จากการเคาะถ้วยสําเร็จรูป

ประดบัลงในร่องพืน้ลาย   หรือประดบัสอดสลบัไปกับลวดลายปนูปัน้ทัง้ลายแบบประเพณี และ

ลายพรรณพฤกษา รวมถึงนําช้อน ถ้วย หรือฝาจกุถ้วยมาประดบัร่วมกับลายปนูปัน้เป็นภาพ และ

ชิน้งานประดบัตา่งๆ      มากกว่าการนําชิน้ส่วนกระเบือ้ง และถ้วยชามสีตา่งๆ มาเรียงประดบัก่อ

เกิดลวดลายประเภทพรรณพฤกษา ทิวทศัน์ และภาพสตัว์ หรือปัน้ปนูโดยมีถ้วยเป็นดอก หรือเกสร

ของดอกไม้แบบงานโบราณ (ภาพท่ี 55) 

อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากงานปนูปัน้ประดบักระเบือ้งเคลือบ หรือประดบัเบญจรงค์มี

งบประมาณในการสร้างค่อนข้างสูง จึงปรากฏผลงานปูนปัน้กลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้ด้วย

เทคนิคดงักลา่วไมม่ากนกั  สว่นใหญ่มกัเป็นงานฐานพระ หรืองานประดบัตกแตง่ภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54    ฐานพระพทุธรูปอโุบสถ วดัปาริวาส กรุงเทพมหานคร   

มีการใช้ชิน้สว่นท่ีได้จากการเคาะถ้วยเบญรงค์ และเพชรพลอยประดบัร่วมกบัเทคนิค

ปนูปัน้ 
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ภาพท่ี  55   ตวัอยา่งงานประดบัเคร่ืองถ้วยจากพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

 

2.2   งานปูนแดง 

หมายถึงปูนปัน้ท่ีมีสีออกแดงเข้ม หรืออมชมพู   ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษปรากฏ

เฉพาะในผลงานของช่างกลุ่มนี ้  โดยเฉพาะงานของช่างสํารวย เอมโอษฐ์  และช่างท่ีเคยฝึกฝน

เรียนรู้ร่วมทีมกบัชา่งสํารวยมาก่อน     แตไ่ม่นิยมแพร่หลายมากนกั   สาเหตท่ีุปนูปัน้แบบดงักล่าว

มีสีแดงเข้มผิดแปลกไปจากปนูตําโดยทัว่ไปนัน้ เกิดจากการเพิ่มเติมส่วนผสมพิเศษ  คือ หินแดง 

หรือปนูแดง     

ช่างสํารวย เอมโอษฐ์  ผู้ คิดค้นสูตรปูนแดงเป็นคนแรก  อธิบายถึงท่ีมาของ

แนวความคิดดงักล่าวว่าเกิดจากการสงัเกตเม่ือวยัเด็ก ว่าปนูกินหมากท่ีทบัถมกนัในกระบอกปนู

เม่ือแห้งมีความแข็งคล้ายหิน     จึงคิดว่าปนูกินหมาก (ปนูแดง) น่าจะทํามาจากหิน และทดลอง

ผสมสีเสียด ข้าวเหนียว ยางประดู่  กาวหนงั นํา้ตาล และหินแดงเข้าด้วยกนัจนได้ปนูนํา้ตาลแดง   

เม่ือนํามาปัน้พบวา่ปนูสตูรดงักลา่วไมเ่หนียวเท่าปนูตําสตูรธรรมดา แตเ่ม่ือแห้งแล้วจะมีความแข็ง

กวา่มาก191

29    

อย่างไรก็ตามพบว่าปนูแดงเหล่านีเ้ม่ือผ่านระยะเวลาไปสักพกัสีแดงกลับซีด

จางลงกลายไปสีนวลอมชมพู  ได้แก่ หน้าบนัอุโบสถวดัเขาย่ีสาร  จ.สมุทรสงคราม  (ภาพท่ี 56)   

ซึ่งช่างสํารวยทราบถึงข้อจํากัดดังกล่าวเป็นอย่างดี และดูเหมือนว่าเป็นความตัง้ใจของช่างท่ี

29 สมัภาษณ์ สาํรวย เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 3 มิถนุายน  2553.  
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ต้องการออกแบบผลงานปนูปัน้ให้มีสีสนั และลวดลายคล้ายงานสลกัศิลาแบบปราสาทขอม   ทัง้

ชา่งยงัเลือกใช้ลายแบบขอม และลายกนกผกักดูท่ีไม่สะบดัเพรียวมากนกัมาประยกุต์ใช้ในงานปนู

ปัน้ (ปนูแดง) ของอโุบสถแห่งนี ้   และพบการปัน้ลายอิทธิพลศิลปะขอมกบังานปนูแดงอีกเช่นกัน

ในงานประดบัฐานเจดีย์ด้านหลงัอโุบสถวดักลางบางแก้ว จ. นครปฐม  ผลงานทีมช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์ (ภาพท่ี  57)     แต่บางช่างอาจใช้ปนูแดงกบัลายกระหนกกินรีแบบประเพณีโดยทัว่ไปบ้าง 

เชน่ งานประดบัอโุบสถวดันายาง จ.เพชรบรีุ ของชา่งบรรพต อินทเสม (ภาพท่ี 58)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 56    หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัเขาย่ีสาร จ.สมทุรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 57     เจดีย์ประจําทิศตะวนัตกของอโุบสถ วดักลางบางแก้ว จ. นครปฐม 
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ภาพท่ี 58     หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดันายาง จ.เพชรบรีุ 

 

3.  การแสดงออกด้านรูปแบบ  

เนือ้หา และเทคนิคตา่งๆ ถกูแสดงผา่นงานประดบัหน้าบนั และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ

อาคารสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ฐานอาคาร-ฐานพระพุทธรูป   ซุ้มประตู-หน้าต่าง  กรอบคหูา  เสา คนั

ทวย  หน้าบัน และเคร่ืองบนอาคาร   โดยมีพืน้ท่ีการแสดงออกสําคัญสุดคือ หน้าบัน   ซึ่ง

จําเป็นต้องใช้ช่างท่ีมีประสบการณ์ในการปัน้ และผูกลาย หรือเลือกภาพให้มีความเหมาะสม   

โดยมากมักเป็นช่างฝีมือระดับสูงในทีมเป็นผู้ ออกแบบและปัน้  หรือปัน้ตามแบบท่ีช่างใหญ่ 

(หวัหน้า) วางแผนไว้        

ดงันัน้ในหวัข้อดงักลา่วนีจ้ะขอศกึษารูปแบบการแสดงออกโดยใช้ตวัอย่างงานประดบั

หน้าบนัเป็นหลกัในการศกึษา    ส่วนงานประดบัในองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ อาจกล่าวถึงในประเด็น

เก่ียวข้องกบัแรงบนัดาลใจด้านรูปแบบลายประดบัของชา่งปนูปัน้เมืองเพชรบรีุเทา่นัน้   

3.1   ลายประดับหน้าบัน 

จากการสํารวจพบว่างานหน้าบนัของกลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  มีหลกัการ

ออกแบบ 2 แนวทาง คือ หน้าบนัประเภทสร้างสรรค์ และหน้าบนัประเภทอนุรักษ์แบบประเพณี   

ซึง่แนวทางหลงัจะเป็นแบบอยา่งท่ีปรากฏในผลงานโดยทัว่ไปมากกวา่    

3.1.1   หน้าบันประเภทสร้างสรรค์      

สามารถแยกออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ กลุม่เนือ้หาสร้างสรรค์ กบักลุ่ม

ลวดลายสร้างสรรค์     โดยกลุ่มแรกมักมีแสดงออกในลักษณะของงานประเภทภาพเล่าเร่ืองท่ี

ความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาเร่ืองราวร่วมสมยั วรรณคดีพืน้บ้าน และปริศนาธรรม     ส่วนกลุ่มท่ีสองจะ
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เน้นการออกแบบปรับปรุงลวดลาย ผสานเทคนิคการประดบัตกแตง่ด้วยวสัดแุบบใหม่   รวมถึงการ

ปัน้ปนูปัน้ประดบัหน้าบนัประเภทงานภาพท่ีมีการออกแบบวางรายละเอียดตา่งๆ เตม็พืน้ท่ี 

เน่ืองจากกลุม่หน้าบนัประเภทเนือ้หาสร้างสรรค์ได้มีการยกตวัอย่างไป

มากแล้วในหัวข้อเนือ้หาในผลงาน  ดังนัน้ในหัวข้อนีจ้ะยกตัวอย่างของงานประเภทลวดลาย

สร้างสรรค์เทา่นัน้  สามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้

3.1.1.1 กลุม่งานท่ีมีการปรับปรุงออกแบบลวดลายใหม่  ได้แก่ หน้า

บนัทิศเหนือ (ฝ่ังซ้าย) ของหอปริยัติธรรม วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบุรี   ผลงานช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์  (ภาพท่ี 59)    ประกอบด้วยลายแบบใหม ่ เป็นลายแนวประยกุต์ ท่ีมีการปาดด้วยเกรียงเป็น

ระนาบลายคมชดั ไมเ่น้นการสบัแง่ตามตวักระหนกโดยปกตทิัว่ไป    แตย่งัคงเห็นชดัถึงแรงบนัดาล

ใจจากลายก้านคดโค้งออกช่อหางโต ซึ่งเป็นแบบลายเก่าปรากฏบนหน้าบันกลุ่มอาคารสมัย

อยุธยาตอนปลายของเมืองเพชรบรีุ แต่มีการวางลายในแนวเฉียง และจดัระเบียบจงัหวะเป็นเถา

คดโค้งเรียงขนานไปตามแนวเฉียงของกรอบหน้าบนั   โดยเว้นท่ีว่างเป็นกรอบสามเหล่ียมตรงกลาง

สําหรับประดบัตวัทบัลาย   ซึ่งปัน้รูปพานอุนาโลม  มีอกัษรย่อพระธรรมคาถาสุ จิ ป ุลิ  และพาน

รัฐธรรมนูญท่ีหน้าบนัชัน้บน และชัน้ลดตามลําดบั       เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของลายก้าน 

และชอ่ยงัพบว่าช่างได้ปรับเทคนิคการปัน้ผสมการปาดเกรียงทําให้ช่อหางโต และกาบหุ้มเถาลาย

มีเส้นขอบสนัคมชดัดแูปลกตาจากลายไทยโดยทัว่ไป    แม้จะผ่านมาร่วม 40 ปีดเูหมือนว่ายงัไม่

เห็นชา่งคนใดปัน้ลายในลกัษณะดงักลา่วอีกเลย   

หน้าบนัอโุบสถวัดเขาย่ีสาร จ.เพชรบุรี  ผลงานช่างสํารวย 

เอมโอษฐ์ (ภาพท่ี 60)   การวางลายดแูปลกตาด้วยการนําแบบลวดลายก้านขด   ลายข้าวหลาม

ตดั   ลายกรอบคดโค้ง และลายกระหนกผกักูดคล้ายลวดลายในศิลปะขอม   มาผสานกับเทคนิค

การประดับถ้วย    โดยเฉพาะหน้าบนัทิศตะวันตกแสดงถึงความรู้และความสนใจในลวดลาย

โบราณแบบตา่งๆ ของชา่ง   ท่ีก้าวข้ามลายแบบอยธุยาตอนปลายได้เป็นอยา่งดี    

บางแห่งมีการปรับลวดลายแบบใหม่ต่อยอดจากลาย

ประเพณี  ได้แก่  หน้าบนัอโุบสถวดัช้างแทงกระจาด จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างสมชาย บุญประเสริฐ     

ด้านทิศตะวนัออกปรากฏลายช่อหางโตแบบใหม่มีไส้ดอกบวัอยู่ภายใน (ภาพท่ี 39)  เช่นเดียวกบั

ด้านทิศตะวนัตกปรากฏลายก้านขดท่ีแตกชอ่เป็นเทพพนมประกอบข้างรูปพระอินทร์ (ภาพท่ี 61)   
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ภาพท่ี 59     หน้าบนัทิศเหนือของหอปริยตัธิรรม วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 60       หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัเขาย่ีสาร จ.สมทุรสงคราม 
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ภาพท่ี 61   หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัช้างแทงกระจาด จ.เพชรบรีุ 

 

3.1.1.2 กลุม่งานประเภทภาพท่ีมีการออกแบบรายละเอียดเต็มพืน้ท่ี    

สว่นใหญ่มกัปรากฏร่วมกบัเนือ้หาร่วมสมยั  เร่ืองวรรณคดี  หรือเร่ืองพทุธประวตัิ   ท่ีมีรายละเอียด

ให้ชา่งสามารถคิดสรรค์ใส่รายละเอียดตา่งๆ ลงไปเบือ้งหลงัฉากเร่ืองราวเหล่านัน้ได้    เช่น  ได้แก่  

หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัโคก จ.เพชรบรีุ ผลงานชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์  (ภาพท่ี 35)  ปัน้เป็น

ภาพเล่าเร่ืองพุทธประวตัิตอนอญัเชิญพระมหาโพธิสตัว์ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  มีฉากหลัง

เป็นภาพสวรรค์ท่ีช่างปัน้เป็นรูปก้อนเมฆ  แทรกด้วยภาพหมู่เทวดา และปราสาทเต็มผืนหน้าบนั    

และงานประดบัหน้าบนัทิศใต้ศาลานางสาวอมัพร วดัมหาธาตวุรวิหาร  จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างทอง

ร่วง  เอมโอษฐ์   เป็นภาพเล่าเร่ืองเก่ียวกบัประวตัิ และนิราศเพชรบรีุของสนุทรภู่  มีการคิดใส่ฉาก

ท้องเร่ืองด้วยทิวทศัน์ของเมืองเพชรบรีุ อนัประกอบด้วยแม่นํา้ ทิวทศัน์ต้นตาล และชาวบ้านขึน้

ตาลประกอบ (ภาพท่ี 62)   เป็นต้น    

การสร้างงานปูนปัน้ประเภทภาพของช่างกลุ่มนีน้่าจะได้

แนวความคิดมาจากตวัอย่างงานประดบัหน้าบนัโบราณบางแห่งท่ีทําเป็นภาพอย่างเดียวโดยไม่มี

ลายประกอบ 1 9 2

30  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีกลับมาปรากฏอีกครัง้ในกลุ่มงานปนูปัน้ภาพเล่าเร่ืองประดบั

หน้าบนัของชา่งเมืองเพชรบรีุราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา       

 

30 กนัยา  อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติและผลงานช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสนิทร์, 

225. 
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ภาพท่ี 62   หน้าบนัทิศใต้ศาลานางสาวอมัพร วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ   

 

นอกจากนีย้ังปรากฏกลุ่มงานท่ีมีการสร้างเคร่ืองหมาย และรูป

สญัลกัษณ์    ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล  เช่น ตราสญัลกัษณ์ครบรอบพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หวั

ภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลปัจจบุนั  พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ  ท่ีผู้สร้างอทุิศถวาย หรือ

เป็นเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวาย   รวมถึงรูปพดัยศพระจําตําแหน่ง  รูปสญัลกัษณ์กลุ่ม หรือชมรมท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารภายในวัดนัน้ๆ   และรูปสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ี  

ประวตัิ หรือความสําคญัของสถานท่ี       ซึ่งเป็นแนวทางการประดบัท่ีเร่ิมปรากฏครัง้แรกในงาน

ประดบัอาคารฝีมือชา่งหลวงสมยัรัชกาลท่ี 4   และแพร่หลายย่ิงขึน้ในงานออกแบบหน้าบนัของวดั

ในกรุงเทพฯ ราวปลายรัชกาลท่ี 5 นําโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์เป็นต้นมา จึง

สะท้อนถึงแนวทางการออกแบบท่ีเปิดรับกระแสแนวความคิดการออกแบบจากภายนอกของช่าง

พอสมควร 

อนึ่ง   งานหน้าบนัประเภทแนวทางสร้างสรรค์ยงัมีค่อนข้างน้อย  เม่ือ

เทียบกบังานหน้าบนัแนวอนรัุกษ์นิยมท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไป   ปรากฏการณ์ดงักล่าวน่าจะมีเหตสํุาคญั 

2 ประการ คือ ประการแรก บอ่ยครัง้ทางวดัมกัเป็นผู้ ระบคุวามต้องการลกัษณะของงานหน้าบนั   

ซึ่งสมัพนัธ์กับกําลงัทรัพย์ในการก่อสร้าง ปัจจยัดงักล่าวจึงไม่เอือ้ให้ทุกช่างมีโอกาสและอิสระใน

การออกแบบงาน   ประการท่ีสอง ชา่งท่ีสามารถออกแบบงานแนวสร้างสรรค์ได้ จําต้องเป็นช่างท่ีมี

ประสบการณ์ในการสร้างงานมานานพอสมควร รวมทัง้ต้องมีองค์ความรู้ในเร่ืองราวทางศาสนา 

คตธิรรม หรือวรรณกรรมตา่งๆ พอสมควร ซึง่ล้วนต้องอาศยัเวลาและประสบการณ์ทัง้สิน้ 
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3.1.2 หน้าบันประเภทอนุรักษ์แบบประเพณี 

หน้าบนัแนวอนุรักษ์นิยม  คือ หน้าบนัท่ีรักษาแบบแผนนิยมของการ

ประดบัลายหน้าบนัแบบประเพณี   และเป็นแบบอย่างแพร่หลายในเมืองเพชรบรีุตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั   ได้แก่ หน้าบนัประเภทลาย   ทัง้แบบเตม็พืน้ท่ี   และแบบมีตวัทบัลาย   

จากการสํารวจพบว่านิยมใช้ลวดลายประเภทก้านเถาคดโค้ง และ

ลวดลายประเภทก้านขด ออกปลายช่อหางโต สลบักับกระหนกเป็นพืน้ฐานสําคญั    สมัพนัธ์กับ

แบบลายท่ีปรากฏมาก่อนในงานปูนปัน้ประดบัหน้าบนัสมัยอยุธยาตอนปลายในเพชรบุรี  ได้แก่  

หน้าบนัอุโบสถ และการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณาราม  อุโบสถวดัเขาบนัไดอิฐ  อุโบสถวดัสระบวั 

และอโุบสถร้างวดัไผล้่อม  จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 63-64)  แบง่กลุม่ประเภทลวดลาย ได้ดงันี ้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 63    หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64     หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ    
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3.1.2.1 ลวดลายประเภทก้านขด    ส่วนใหญ่นิยมออกยอดเถาลาย

ก้านขดด้วยช่อหางโตสลบักับยอดเถาลายแบบอ่ืนๆ 1 9 3

31    มีทัง้การออกยอดช่อหางโตสลบักบัลาย

กระหนกเปลว   บางครัง้มีการปรับยอดเถาก้านขดตอนล่างของหน้าบนั หรือทกุวงขดเป็นรูปตา่งๆ 

ตามแบบนิยมในศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ เช่น เทพพนม ภาพลิง พญานาค หงส์    และการออก

ยอดเถาคล้ายก้านขดขมวดอยา่งเลขหนึง่ไทยคล้ายลายก้านขดในศลิปะขอม-ทวารวดี   (ภาพท่ี 65 

และ 66)    

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 65    พระพทุธเจ้า 5 พระองค์ หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 66     หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลาสนุทรภู่ วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ  

31 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน ตัง้ข้อสงัเกตจากการสมัภาษณ์ช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุว่า   ลายช่อหางโต 

หรือพุ่มหางโต เป็นแบบอย่างลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของช่างเมืองเพชร โดยมีตวัอย่างท่ีช่างสว่นใหญ่เช่ือว่าเป็น

ฝีมือสมเด็จสงัฆราชแตงโม วดัใหญ่สวุรรณาราม.  ดใูน สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการ

ถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,”  133.   
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ทัง้นีนิ้ยมการปัน้ลายให้มีการสอดเก่ียวกันระหว่างก้านเถา 

และวงก้านขด   มีเทคนิคพิเศษด้วยการใช้โครงลวดเหล็กพยุงก้านวงก้าน ให้ลอยออกมาจากพืน้

ระนาบหน้าบนั    เช่น ลายก้านขดหน้าบนัทิศตะวนัออกอุโบสถวดัเพชรสุวรรณ จ.เพชรบุรี  และ

หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัเกาะจาก จ.นครศรีธรรมราช  (ภาพท่ี 67)  และการผสมเทคนิคการ

ประดบัเบญจรงค์ หรือฝาถ้วยท่ีปลายยอดวงก้านขดบนหน้าบนัวิหารวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม 

(ภาพท่ี 68)   เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 67      หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัเกาะจาก จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 68    หน้าบนัทิศตะวนัออกวิหาร ด้านหน้ามณฑปวดัศรีษะทอง จ. นครปฐม 

 

3.1.2.2 ลวดลายประเภทเครือเถาก้านคดโค้ง ออกลายช่อหางโต   

เป็นลายแบบเก่าท่ีปรากฏมาก่อนในงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ สมยัอยธุยาตอนปลาย และช่างยงัคง
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เลือกใช้สําหรับประดบัหน้าบนัสืบมา เช่น หน้าบนัทิศตะวนัตกอุโบสถวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 

(ภาพท่ี 26) และหน้าบันวิหารข้างมณฑปวัดศรีษะทอง จ.นครปฐม (ภาพท่ี 69) หน้าบันทิศ

ตะวนัตกอโุบสถวดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69     หน้าบนัทิศเหนือ วิหารคูก่บัมณฑปวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม 

 

3.1.2.3 ลวดลายประเภทลายเครือเถากระหนกเปลว    เป็นแบบ

ลวดลายท่ีปรากฏความนิยมพอกนักบัประเภทลายก้านขด  และมีรูปแบบการวางเถา หรือการแตก

ช่อกระหนกเปลวค่อนข้างหลากหลายตามเช่นแบบลายท่ีมีโดยทั่วไปในสมัยรัตนโกสินทร์   

โดยเฉพาะการออกแบบหน้าบนัเป็นลายเครือเถาล้อกรอบสามเหล่ียม หรือทําซุ้มล้อกรอบหน้าบนั

ด้านในเก่ียวข้องกบัความนิยมในงานช่างหลวงมาแตย่คุต้นกรุงเทพฯ รัชกาลท่ี 3    เช่น   เครือเถา

กระหนกเปลวหน้าบนัทิศตะวันตกอุโบสถวัดในกลาง จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 70)     ลายเครือเถา

กระหนกเปลวแตกจากกรอบสามเหล่ียมล้อหน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดเกาะจาก จ.

นครศรีธรรมราช (ภาพท่ี 71)    ลายเถาไขว้กระหนกเปลว หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัในกลาง 

จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 38)   และลายเถาไขว้ชอ่หางโตหน้าบนัทิศตะวนัออกวดันายาง จ.เพชรบรีุ (ภาพ

ท่ี 58) เป็นต้น  

3.1.2.4 ลวดลายประเภทลายพรรณพฤกษา   เป็นแบบลายท่ีไม่คอ่ย

ปรากฏเป็นเอกเทศบนงานหน้าบนัอาคารเท่าไรนกั   แต่นิยมใช้ในงานประดบัซุ้มประตหูน้าต่าง

มากกว่า   โดยใช้ประดบัเป็นลายพืน้หลงับนหน้าบนัซุ้มทรงบนัแถลง รวมถึงงานประดบัเสา และ

หน้ากระดานซุ้มด้วยลายดอกไม้หลายแบบ เช่น ลายดอกไม้เกสรรูปกรวย และแบบอ่ืนๆ ประดบั
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ซุ้มหน้าตา่งวดัชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบรีุ  (ลายเส้นท่ี 1)      สําหรับงานหน้าบนัอาคารส่วนใหญ่มกัใช้

เพียงลายดอกไม้ หรือช่อดอกไม้ทัง้แบบไทย และแบบตะวนัตกแทรกเป็นลายกรอบ หรือประกอบ

กบัลายประเภทอ่ืน     ดอกไม้ทัง้แบบไทย และแบบตะวนัตกแทรกเป็นลายกรอบ หรือประกอบกบั

ลายประเภทอ่ืน     เช่น   พวงช่อดอกไม้บนหน้าบนัอุโบสถวดันาขวาง จ.สมุทรสงคราม    ลาย

ดอกไม้ท่ีแตกจากลายเครือเถาหน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดพระนอน จ.เพชรบุรี   ลายดอก

พดุตานบนหน้าบนัและกรอบหน้าบนัอุโบสถ (หลงัใหม่) วดัอุทยั จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 72)  ผลงาน

ของช่างบาหยนั รอดจากทุกข์    ซึ่งช่ืนชอบและถนดัปัน้ลายพรรณพฤกษา ประเภทดอกพุดตาน

สอดแทรกด้วยรูปสัตว์ตวัน้อย    และงานปนูปัน้กลีบคล้ายดอกทานตะวนัหุ้มถ้วยบนหน้าบนัทิศ

ตะวนัตก วิหารวดัศรีษะทอง จ. นครปฐม ผลงานชา่งบรรจบ บญุประเสริฐ (ภาพท่ี 40) เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 70    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัในกลาง จ.เพชรบรีุ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 71 หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัเกาะจาก จ.นครศรีธรรมราช 
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ลายเส้นท่ี 1 ตวัอยา่งลายดอกไม้เกสรรูปกรวย และแบบอ่ืนๆ ประดบัซุ้มหน้าตา่ง วดัชีว์-

ประเสริฐ จ.เพชรบรีุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72     หน้าบนัอโุบสถ (หลงัใหม)่ วดัอทุยั จ.เพชรบรีุ 

 

อนึ่ง แบบการผกูลายบนหน้าบนัอาคารของช่างในเครือข่ายทองร่วง เอมโอษฐ์ เกือบ

ร้อยละ 70 เป็นลวดลายแบบสมมาตร กล่าวคือ   เม่ือแบ่งหน้าบนัออกเป็น 2 ส่วนพบว่าการผูก

ลวดลายประเภทตา่งๆ ในลกัษณะสมมาตรกนัทัง้สองข้าง  และจบยอดจัว่ด้วยลายช่อหางโต หรือ

พุ่มข่าวบิณฑ์  (ภาพท่ี 66-70)    ซึ่งการจบลวดลายยอดจัว่บางครัง้มีการออกแบบลายอย่างอิสระ 

ซึ่งนกัวิชาการ และช่างกล่าวกันว่าเป็น “ลวดลายแบบอสมมาตร”  โดยการจบลายยอดจัว่ด้วยช่อ

หางโตเปลวแบบรัตนโกสินทร์  การผกูลายช่อกระหนก หรือการผกูลายตอ่เน่ืองจากลายข้างใดข้าง

หนึง่ (ภาพท่ี 73)    รวมถึงสว่นน้อยท่ีเกิดจากรายละเอียดประดบัแทรกลาย (ภาพท่ี 72)     
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อยา่งไรก็ตามลวดลายแบบอสมมาตรอย่างแท้จริง  กล่าวคือเม่ือแบง่หน้าบนัออกเป็น 

2 ข้างพบว่ามีความแตกต่างคร่ึงหนึ่งของพืน้ท่ีหน้าบันขึน้ไป อันเป็นแบบอย่างท่ีพบน้อยมาก   

ได้แก่ หน้าบนัทิศเหนือวิหารวดัลกัษณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 74) ผลงานช่างบาหยนั รอดจาก

ทกุข์ และหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัหนองเผาถ่าน จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 75)   ซึ่งคนดแูลภายใน

วดัให้ข้อมลูว่าเป็นฝีมือของลูกชายช่างบรรจบ บญุประเสริฐ       ดงันัน้จึงอาจสรุปได้ว่าลวดลาย

หน้าบนัแบบอสมมาตรเป็นลกัษณะพิเศษตา่งจากงานความนิยมตามแบบมาตรฐานจริง   แตไ่ม่

อาจนบัเป็นความนิยมเฉพาะกลุม่ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 73 ตวัอยา่งการจบยอดลายแบบอสมมาตรในงานประดบัหน้าบนั 

ลายแบบอสมมาตรท่ีกล่าวกันว่าเป็นเอกลกัษณ์ของลายประดบัหน้าบนัช่างปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรี  ในความเป็นจริงหมายถึงการออกแบบลายจบอย่างอิสระ  ขณะท่ี

ลวดลายประดบัโดยรวมยงัมีเค้าของความอสมมาตรอยู่  ส่วนมากมกัปรากฏในงาน

ประดบัประเภทลายเครือเถากระหนก   
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ภาพท่ี 74      หน้าบนัทิศเหนือวิหาร วดัลกัษณาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 75    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัหนองเผา่ถ่าน จ.เพชรบรีุ 

 

ทัง้นีด้้วยงานหน้าบนัอาคารประเภทพระอโุบสถ และวิหารแบบประเพณีในปัจจบุนั  มี

ขนาดหน้าจัว่ใหญ่ขึน้กว่าหน้าบนัอโุบสถรุ่นเก่า   ส่วนใหญ่จึงมกัทําหน้าบนัแบบมีหน้าบนัตบัล่าง

ใต้หน้าจัว่ ทัง้แบบมี และไม่มีเสาคัน่เป็นหน้าอดุปีกนกอีกชัน้      ซึ่งการประดบัลวดลายปนูปัน้ใน

ส่วนดงักล่าวนิยมปัน้ลายประเภทก้านขด หรือกระหนกเปลวเถา   ประดบัตวัทบัลายเป็นรูปเทพ
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เจ้า/เทวดา  สัตว์หิมพานต์  หนุมานแบก  หรือใช้ตัวทับลายขนาดใหญ่ร่วมกับจั่วด้านบนเป็น

ประธาน   บางแหง่ปัน้เป็นแถวซุ้มมีเทวดาประดบัภายใน  

3.2   งานประดับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ และงานประเภทฐานบัว  

นอกเหนือจากรูปแบบการประดับปูนปัน้บนหน้าบนัอาคาร และหน้าบันซุ้ ม

ประตหูน้าตา่ง ซึ่งมีแบบแผนการจดัวางลวดลายในกรอบสามเหล่ียมคล้ายกนัแล้ว   วดัหลายแห่ง

ยังนิยมให้ช่างปูนปัน้ประดับลวดลายตามองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกันด้วย    โดยมี

รายละเอียดมากน้อยขึน้อยูก่บัความต้องการ และงบประมาณของทางวดัเป็นสําคญั   ได้แก่   

3.2.1  งานประดบัเคร่ืองหลงัคา  และกรอบหน้าบนั   บางแห่งพบว่ามีการปัน้

รูปแบบช่อฟ้า ตวัเหงากรอบหน้าบนัเป็นรูปเทวดา บุคคล และสตัว์ตามเร่ืองราวท่ีช่างต้องการ

สอดแทรกนําเสนอ  บางแห่งปรับช่อฟ้าเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีแตกต่างจากแบบมาตรฐานงาน

ประเพณีไทย   เช่น   กรอบหน้าบนัวิหารหลวงปู่ วดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม  ท่ีออกแบบปรับช่อ

ฟ้าให้มีรูปแบบแตกตา่งกนั เป็นยอดมงักร   หงส์  และนาค 7 เศียร   ซึ่งรูปแบบ 2 อย่างหลงัแสดง

ถึงแรงบันดาลใจจากหัวเรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงษ์ และเรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราชอย่างชัดเจน 

(ภาพท่ี 76)   และเคร่ืองบนหลังคามณฑปวัดศรีษะทอง  จ.นครปฐม  ท่ีมีการปั ้นตกแต่ง

รายละเอียดพลแบกยอดปราสาท ตลอดจนตวัเหงากรอบหน้าบนัเป็นรูปเทวดา ยกัษ์ และตวัละคร

จากวรรณคดีตา่งๆ มากมาย  (ภาพท่ี 77) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี  76    ปนูปัน้ชอ่ฟ้า วิหารหลวงปู่  วดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม 
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ภาพท่ี  77   เคร่ืองบนหลงัคามณฑป วดัศรีษะทอง จ.นครปฐม   

การปัน้ลายประดับในตําแหน่งช่อฟ้า  ตัวเหงาตระพักหน้าบัน และหางหงส์แบบ

แนวทางหนึ่งท่ีปรากฏในงานฝีมือของช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี  แรงบนัดาลใจใน

การประดบัดงักล่าวคงมีพืน้ฐานจากงานประดบักรอบหน้าบนัก่ออิฐวิหารหลวงวัด

มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  

 

3.2.2 งานประดบัระหว่างช่องเสาด้านบน   ปรากฏทัง้แผงลายแบบสาหร่าย

รวงผึง้ และแผงลายในกรอบช่องคหูา โดยเฉพาะแผงลายประเภทกรอบคหูามกัประดบัลวดลาย

ประเภทต่างๆ เต็มพืน้ท่ีได้มากกว่าแผงสาหร่ายรวงผึง้ ซึ่งมีพืน้ท่ีการประดบัน้อย และบางแห่งคง

เป็นงานหลอ่พิมพ์  

3.2.3 งานประดบัหวัเสาอาคาร  และคนัทวย   งานประดบัคนัทวยบางแห่ง

การปัน้แตง่ลวดลายประดบัให้เกิดความงามแปลกตาไปจากคนัทวยนาคแบบปกติทัว่ไป  เช่น  การ

ปัน้ปนูลายก้านขดประดบัคนัทวยวดัมว่งงาม จ.เพชรบรีุ   ลายเถาประดบัคนัทวยอโุบสถวดัจนัทรา

วาส จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 78) และคนัทวยรูปครุฑหยุดนาควิหารวดัศรีษะทอง จ.นครปฐม (ภาพท่ี 

79)  ซึ่งคันทวยของกลุ่มมณฑปวิหารในวัดแห่งหลังปรับเป็นรูปเทวดา ยักษ์ พลลิงในท่าทาง

แตกตา่ง บ้างข่ีซ้อนกนัไมซํ่า้แบบ เป็นต้น 

3.2.4 งานประดับซุ้มปะตู และซุ้ มหน้าหน้าต่าง   โดยมากนิยมทําซุ้ มทรง

ปราสาท  และทรงบนัแถลงเป็นหลกั   ซุ้มประตหูน้าต่างเหล่านีนิ้ยมปัน้ลายประดบัฐาน และเสา
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รองรับซุ้มด้วยลวดลายท่ีแตกตา่งกนัไปแตล่ะซุ้ม  มีทัง้แบบลายมาตรฐาน  เช่น ประจํายามก้ามป ู

ลายรักร้อย ลายเกลียว  ลายดอกซีกดอกซ้อน  ซึ่งช่างมกัรักษาโครงลายแต่ปรับเพิ่มรายละเอียด

ลวดลาย  การแตกช่อ  หรือปรับเข้ากับลายช่อหางโต และก้านขดอย่างหลากหลาย  เช่น  ลาย

ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนูสลบักบัก้านขด (ภาพท่ี 80)  และลายประจํายามสลบัช่อหางโต (ภาพท่ี 81) 

เป็นต้น   รวมถึงลายประดบัหน้าบนัซุ้มประตหูน้าตา่งทรงบนัแถลงนิยมใส่ “ภาพตวัทบัลาย” ไม่ซํา้

กนั เชน่ ภาพจบัรามเกียรต ิและภาพฤๅษีดดัตน เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  78    คนัทวยอโุบสถวดัจนัทราวาส   จ.เพชรบรีุ      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 79    คนัทวยวิหารวดัศรีษะทองจ.นครปฐม 
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ภาพท่ี 80   ตวัอยา่งลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนูสลบัก้านขด อโุบสถวดัโตนดหลวง จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 81   ตวัอยา่งลายประจํายามสลบัชอ่หางโต อโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 

 

3.2.5 งานประดบัฐานอาคาร     ฐานสีมา  และฐานพระพุทธรูป   นิยมใช้

ฐานสิงห์  บางแห่งมีแนวฐานแอ่นโค้งตามแบบศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย    นอกเหนือจากฐาน

อาคารพบว่านิยมลวดลายประดบัเต็มพืน้ท่ี   ช่างบางคนนิยมแทรก “พลแบก” เป็นรูปครุฑ และ

บคุคลหลากหลายรูปแบบ   โดยแสดงความเก่ียวข้องกบัแรงบนัดาลใจในการประดบัพลแบกท่ีมี

ความหลากหลายจากฐานสีมาอุโบสถวัดสระบวั จ.เพชรบุรี      ท่ีโดดเด่นน่าสนใจในกลุ่มฐาน

อาคาร ได้แก่ งานประดบัฐานอุโบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบุรี   ประดบัลายพรรณพฤกษาเต็ม

พืน้ท่ี โดยมีการแทรกรูปสตัว์นานาชนิด  เช่น นก กระต่าย กระรอก หนอน ผีเสือ้ ไดโนเสาร์   ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงแนวการสร้างสรรค์ของช่างปนูปัน้  ท่ีตอ่ยอดแนวทางงานช่างโบราณซึ่งเคยแทรก

ภาพสิงสาราสัตว์ไปกับลายพรรณพฤกษาดังปรากฏประดับตามตู้ ลายรดนํา้ และบานประตู

หน้าตา่งมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลาย  เป็นต้น (ภาพท่ี 82) 

จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบักระบวนการทํางานปนูปัน้ประดบัอาคาร พบว่าอาคารหนึ่ง

หลงัเป็นผลงานฝีมือของกลุ่มช่าง  ซึ่งแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบในการปัน้ลวดลายประดบัตกแตง่ส่วน

ตา่งๆ ของอาคารภายใต้การกํากบัดแูลของผู้ รับเหมางานปัน้ (หวัหน้าช่าง)   ซึ่งจะคอยคมุคมุไม่ให้

ลวดลายท่ีช่างแต่ละคนปัน้แปลกแยกไปจากงานประดับตําแหน่งอ่ืนๆ   แต่เม่ือพิจารณาใน
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รายละเอียดผลงานย่อมพบความแตกตา่งไปตามความถนดั เทคนิค และการพลิกแพลงลวดลาย

ของช่างปัน้  เช่น  รูปแบบของกระหนก  ซึ่งช่างอาจเลือกใช้กระหนกผักกูด  กระหนกกินรี หรือ

กระหนกเปลวสําหรับงานปัน้ประดบัในตําแหน่งเดียวกันภายใต้ลวดลายแนวเดียวกันของงาน

ประดบัจําพวกซุ้มหน้าตา่ง      ขนาดสดัส่วนของกระหนก  และเทคนิคการปัน้เสริมแต่งลวดลาย    

ดงับางช่างอาจมีการกดเส้นแนวตัง้ขนาดสัน้ไล่เรียงไปกับตามแนวแกนท่ีสอดไส้กาบ และตัว

กระหนกคล้ายการแรเงา ทําให้เกิดมิติขึน้ในงานปูนปัน้ (ภาพท่ี 83)   บางช่างอาจนิยมปัน้ตัว

กระหนกกินรีธรรมดา มีเพียงการเพิ่มมิติด้วยการปัน้ซ้อนทับ การกดลาย หรือกรีดลายเท่านัน้ 

(ภาพท่ี 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 82 ลวดลายประดบัฐานอโุบสถ วดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 

ช่างได้ปัน้ลายสิงสาราสตัว์นานาชนิดในอิริยาบถต่างกันแทรกเสริมไปกับลวดลาย

ประเภทพรรณพฤกษาตลอดแนวของหน้ากระดาน และท้องไม้ของฐานอโุบสถ 
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ภาพท่ี 83     เทคนิคการกดแรลายกระหนก ซุ้มประตวูดัถ่ินปรุา จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 84      เทคนิคการปัน้ปนูประดบัซุ้มประตวูดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การขีดเพ่ือแรให้เกิดมิติ 

การใช้วตัถกุดลายเกิดเป็นจดุ 

การใช้เกรียงกรีดเดินเส้นลาย

 

 

ไมเ่น้นการขีดเพ่ือแรให้เกิดมิติ 

แตใ่ช้วิธีปัน้บิดลาย ซ้อน และ

กดลาย 

ปัน้เมด็ประคําแล้วกดจดุเป็นไส้

ลาย 
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งานปูนป้ันกลุ่มช่างรายย่อย หรือช่างอิสระ 

 

1. เนือ้หาในผลงานปูนป้ัน 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการเลือกแสดงเนือ้หาส่วนใหญ่มักอยู่บนพืน้ฐานความ

ต้องการของวดั หรือผู้ จ้างงานเป็นสําคญั  ชา่งอาจมีสว่นในการให้คําแนะนําด้านการเลือกเร่ืองราว

บ้าง แตท้่ายท่ีสดุผู้ ท่ีตดัสินใจคือทางวดั  โดยเนือ้หาเร่ืองราวทัง้หมดเน้นกลุ่มเร่ืองราวแนวประเพณี   

ไมป่รากฏผลงานท่ีแสดงเนือ้หาการเมือง วิถีชีวิตร่วมสมยั และวรรณคดีพืน้บ้าน  

1.1 เทพเจ้า (มหาเทพ) และเทวดาประจาํทศิ    

เป็นเนือ้หาท่ีปรากฏความนิยมอย่างมากในการออกแบบ “ตวัทบัลาย” ประดบั

หน้าบนัอาคาร  ทัง้อุโบสถ วิหาร การเปรียญ กุฏิ ศาลา และซุ้มประตทูางเข้าวดัของช่างปนูปัน้

พืน้บ้านเพชรบรีุ  กลุ่มมหาเทพหลกั ได้แก่   พระนารายณ์ทรงครุฑ   พระพรหมทรงหงส์ และพระ

อินทร์ทรงช้าง  นิยมปัน้เป็นรูปทบัลายสําหรับการประดบับนหน้าบนัอโุบสถ  ตา่งจากรูปพระอิศวร  

เทวดาประจําทิศ และเทวดานพเคราะห์ มกัปรากฏบนหน้าบนัอาคารประเภทกฏิุ มณฑป หอระฆงั  

ลายประดบักรอบหน้าบนั  และลายประดบัตามชอ่งคหูาเทา่นัน้ 

การแสดงรูปลกัษณ์ และท่าทางของเทพเจ้าเหล่านีส้ะท้อนถึงภูมิปัญญาท่ีเกิด

จากการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองราวทางศาสนา  และประติมานวิทยาของเทพเจ้า

เทวดาจากหนงัสือและตําราตา่งๆ เพ่ือประกอบการปัน้ผ่านรูปแบบท่ีหลากหลาย  บางส่วนปัน้ขึน้

ตามแบบท่ีเห็นตามหน้าบนัวัดท่ีได้รับการกล่าวขาน  หรือท่ีช่างผู้ ปัน้เห็นว่าดีงามจึงจดจํามา   

บางส่วนช่างปรับท่าทางใหม่ให้เหมาะสมตามรสนิยมผู้ ปัน้    บางส่วนมีรูปแบบเก่ียวข้องกบัภาพ

ไทยจดัพิมพ์หนงัสือวางขายแพร่หลายในปัจจุบนั  เช่น ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัประดบัซุ้ม

หน้าประตทูางเข้าทิศตะวนัตกวดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 85) ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง 

และแบบคล้ายกนับนหน้าบนักฏิุวดัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ภาพท่ี 86) แสดงความสมัพนัธ์กับ

ภาพคณะเทพในหนงัสือเทวกําเนิด ของพระยาสจัจาภิรมย์ฯ 1 9 4

32    หรืองานประดบัหน้าบนัวิหาร

จตรุมขุวดัวงัยาว จ. ประจวบคีรีขนัธ์ ผลงานช่างฉลอง พึ่งแตง และภาพพระเสสกุรรมประดบัหน้า

บนัซุ้มประตวูดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างผิน สงัข์ศรี ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบัภาพคณะ

เทพมเหสกัขเทวราช ในตําราภาพลายไทย ของคณะช่าง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทัว่ไปตามท้องตลาด 

 

32 พระยาสจัจาภิรมย์ฯ,  เทวกาํเนิด, 31-32. 
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หลายฉบบัอยูพ่อสมควร195

33 (ภาพท่ี 87 และ 88) เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 85 เปรียบเทียบแบบตวัทบัลายซุ้มหน้าประตทูางเข้าทิศตะวนัตกวดัสนามพราหมณ์ จ.

เพชรบรีุ กบัภายไทยในหนงัสือเทวกําเนิด  

ท่ีมา: พระยาสจัจาภิรมย์ฯ, เทวกาํเนิด, พิมพ์ครัง้ท่ี 18 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2549), 31-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  86 หน้าบนัทิศตะวนัออกกฏิุวดัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์   

 

33 คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์ร้ังท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด ์พร้ิน, 

2538), 9-18. 
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ภาพท่ี 87  เป รียบเ ทียบภาพเทพบนหน้าบันทิศตะวันตกวิหารจ ตุรมุข  วัดวังยาว  จ . 

ประจวบคีรีขนัธ์ กับภาพพระพิรุณ ประจําทิศปัจฉิมในหนงัสือภาพลายไทย ฉ.คณะ

ชา่ง 

ท่ีมา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์  

พริน้, 2538), 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88    เปรียบเทียบภาพเทพบนซุ้ มประตูวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี กับภาพพระ

วิสสกุรรมในหนงัสือภาพลายไทย ฉ.คณะชา่ง 

ท่ีมา: คณะชา่ง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริน้, 

2538), 14. 
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ตวัอยา่งผลงานท่ีนา่สนใจอนัแสดงถึงความถกูต้องของการแสดงลกัษณะประติ

มานวิทยาของเทพเจ้าผ่านรูปแบบงานประดบัท่ีหลากหลายตามความคิดสรรค์ของช่าง   ได้แก่  

การปัน้รูปคณะเทพเจ้าประดับตระพักกรอบหน้าบันชัน้ลดท่ี 1-2 หน้าบันทิศตะวันออกศาลา

นางสาวบุญประคอง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพท่ี 89)    ซึ่ง

ชา่งปรับแตง่ท่าทางของเทพให้มีความเหมาะสมกบัตําแหน่งการประดบั และมีลกัษณะประติมาน

วิทยาแตกต่างกันผ่านอาวุธ ข้าวของในพระหตัถ์ และพาหนะทรง   สมัพนัธ์กับท่ีช่างเฉลิมเคยให้

สมัภาษณ์เก่ียวกบัผลงานดงักลา่ววา่   

...ท่ีศาลาบญุประคองในวดัมหาธาตท่ีุผมปัน้เอาไว้นัน้นะ  ผมไปหาท่านเจ้าคณุ 

ท่านบอกว่าปัน้ศิลปะบริสทุธ์ินะ การเมืองไม่เอา  บริสทุธ์ิก็พวกเทพระสิ  ผมก็เลยยกคณะ

เทพลงมาทัง้หมด...บางครัง้เราก็จําไมไ่ด้เหมือนกนัวา่เทพองค์ไหนมีพาหนะเป็นอะไร อาวธุ

อะไร...บางทีเราต้องไปหาหนังสืออ่านทบทวนให้มนัแน่นอน  ก็มีหนังสือเทวกําเนิด ของ

พระยากิจจาภิรมณ์  (พระยาสจัจาภิรมย์ฯ: ผู้ เขียน) เราก็ต้องอา่น บางทีก็จําไมไ่หว 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 89 หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลานางสาวอมัพร วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

ท่ีเห็นจากภาพกรอบหน้าบนัชัน้บนสดุตรงส่วนยอดประดบัรูปพระพรหมทรงหงส์ ตวั

เหงาประดบัรูปนารายณ์ทรงครุฑ  หน้าบนัชัน้ลดถัดมาตรงตวัเหงาประดบัรูปพระ

อิศวรทรงโค  ละพระวาย ุ(พระพาย) ข่ีกวางถือธงในพระหตัถ์ 

 

34  สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถา่ยทอดงานปนูปัน้โดยภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 177,  อ้างจาก สมัภาษณ์ เฉลมิ พึง่แตง, ช่างปนูปัน้, 5 มีนาคม 2536. 
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การเลือกแสดงรูปเทพเจ้าบนหน้าบนัอโุบสถพบวา่นิยมปรับให้ไม่ซํา้กนัในแตล่ะ

ด้านเชน่เดียวกบัท่ีพบในงานของกลุม่ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    โดยรูปนารายณ์ทรงครุฑเป็นแบบท่ี

ได้รับความนิยมมากท่ีสดุ    แตไ่ม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกกําหนดคู่กบัมหาเทพองค์อ่ืนๆ อาจจบัคู่

กบัภาพพระอินทร์   พระพรหม  หรือภาพพระพทุธรูป หรือพทุธประวตั ิ    

สําหรับประเด็นเร่ือง “รูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคหิว้”  พบค่อนข้างน้อย และ

ไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเช่นเดียวกับแนวทางท่ีปรากฏในเครือข่ายช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์   

ตรงข้ามกบัความนิยมในการปรับเปล่ียนรูปแบบเทพเจ้าตา่งๆ ผ่านท่าทางหลากหลาย  ดงัปรากฏ

การปรับทา่ทางการแบก และการยดุนาคของครุฑหลากหลายลกัษณะ  เช่น นารายณ์ทรงครุฑหน้า

ตรงแบบไม่ยุดนาค (ภาพท่ี 90)      นารายณ์ทรงครุฑท่ีมีท่าทางยกัเยือ้ง ครุฑใช้เพียงเท้าจิกยุด

นาคไว้ (ภาพท่ี 91)    บางแห่งครุฑจบันาคมีหางนาคพนัแขน (ภาพท่ี 92)   และนารายณ์ทรงครุฑ

หยุดนาคหิว้ ซึ่งพบไม่มากนัก ได้แก่ หน้าบนัทิศตะวันตกอุโบสถวดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี 

ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพท่ี 93)   ซึ่งจากรูปแบบการซ้อนพลลิงด้านล่างแสดงถึงได้แรง

บนัดาลใจต้นแบบจากงานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก วิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ    

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  90  หน้าบนัทิศตะวนัออกมณฑป วดัถํา้แก้ว จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 91   หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัแก่นเหล็ก จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 92    งานประดบัหน้าบนัชัน้ลดทิศตะวนัตก อโุบสถวดัถํา้แก้ว จ.เพชรบรีุ 

งานปูนปัน้ประดบับนแผ่นไม้  ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ   การปัน้ครุฑยุดนาคใน

ลักษณะนีย้ังปรากฏอีกบนหน้าบันทิศตะวันตกวิหาร วัดเขาบันไดอิฐ จ. เพชรบุรี 

ผลงานของชา่งเอกรัตน์ มิตรรัน 
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ภาพท่ี 93   หน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ 

 

1.2 เร่ืองรามเกียรติ์  

จากกลุ่มตวัอย่างผลงานท่ีใช้ในการศกึษาพบว่าเป็นเร่ืองราวท่ีได้รับความนิยม

น้อยกว่ารูปเทพเจ้า และพระพุทธรูป หรือพทุธประวตัิ     และมกัปรากฏในลกัษณะของภาพจบัคู่

ตอ่สู้  หรือคูรั่ก  รวมถึงการประดบัเป็นตวัจบของลายก้านขดบนหน้าบนั และซุ้มอาคาร         

ช่างฉลอง พึ่งแตง  เคยกล่าวถึงแนวทางการออกแบบหน้าบนัภาพจบัของตนท่ี

วิหารจตรุมขุ วดัเขาสมอระบงั จ.เพชรบรีุ  วา่   “...ลายแตล่ะด้านไม่เหมือนกนั  เป็นเร่ืองรามเกียรติ ์ 

ภาพจบัอะไรผมลืมช่ือไปหมดแล้ว   ออกแบบลายถ้าออกซํา้กนัถือว่าหมดภูมิ...” 1 9 7

35   ซึ่งสนบัสนนุ

ข้อสันนิษฐานเร่ืองความนิยมภาพจับรามเกียรติ์ของช่างเมืองเพชรบุรี    ว่าสัมพันธ์กับความ

ยืดหยุ่นในการคดัเลือกอากปักิริยา และตวัละครสําหรับงานออกลวดลายบนหน้าบนั ท่ีเน้นความ

หลากหลายไมซํ่า้กนัของชา่งปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ   

1.3 เร่ืองทางพุทธศาสนา:  พุทธประวัต ิมหาชาตชิาดก และพระพุทธรูปปาง

ต่างๆ     

เป็นเนือ้หาท่ีคอ่นข้างได้รับความนิยมมากพอกบัภาพเทพเจ้าตา่งๆ   โดยเฉพาะ

เร่ืองพทุธประวตัิมีหลายตอน     สําหรับงานประดบัหน้าบนัอาคารนิยมจดัองค์ประกอบบคุคลเดน่

ประทบันัง่บนแทน่  มีบคุคลบริวารประกอบ 2 ข้างคล้ายกนัทกุช่าง    ตอนท่ีปรากฏบอ่ยครัง้ ได้แก่ 

พุทธประวัติตอนพระพรหมและพระอินทร์อัญเชิญพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชัน้ดุสิตเสด็จลงมา

35 สมัภาษณ์ ฉลอง พึง่แตง, ช่างปนูปัน้,  26 พฤษภาคม 2554. 
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ประสตูเิป็นเจ้าชายสิทธตัถะ เชน่ หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุสถวดัดอนทราย จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างผิน 

สงัข์ศรี และหน้าบนัทิศตะวนัออกอุโบสถวดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง 

(ภาพท่ี 94)    

พทุธประวตัติอนเจ้าชายสิทธัตถะตดัพระเกศา เช่น หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ

วดัโคก จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสมบตัิ พูลเกิด    หน้าบนัทิศตะวนัออกอุโบสถวัดดอนทราย จ.

เพชรบรีุ     หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัชะอํา จ.เพชรบุรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง และหน้าบนั

ทิศตะวนัออกวดัหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบรีุ ผลงานชา่งผิน สงัข์ศรี  (ภาพท่ี 95)  

มหาชาตชิาดกตอนพระอินทร์ทรงหลัง่ทกัษิโณทกประสาทพรตามคําขอแก่นาง

ผสุดีเพ่ือให้มาจตุเิป็นพระชนนีของพระเวสสนัดร   เช่น หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัแก่นเหล็ก จ.

เพชรบรีุ ผลงานออกแบบช่างเฉลิม พึ่งแตง  ช่างลอย อารีเพ่ือนเป็นผู้ ปัน้     หน้าบนัทิศตะวนัออก

วนัจันทราราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่างผิน สงัข์ศรี และหน้าบนัทิศตะวนัตกอุโบสถวัดโพธ์ิลอย จ.

เพชรบรีุ ผลงานชา่งสอย ศลิปะกอบ เป็นต้น  (ภาพท่ี 96) 

จากตัวอย่างผลงานแสดงถึงแบบแผนความนิยมการแสดงภาพกลุ่มบุคคล

ประกอบพุทธประวัติ และมหาชาติชาดกเพ่ือเล่าเหตกุารณ์เช่นเดียวกับรูปแบบท่ีปรากฏในงาน

จิตรกรรม     โดยมีรูปแบบการจัดวางรูปบุคคลนั่งบนแท่นกลางหน้าบนัเช่นเดียวกับการจดัวาง

ภาพไทย หรืองานประดับรูปบุคคลบนหน้าบันในสมัยรัตนโกสินทร์    แตกต่างกันบ้างใน

รายละเอียดของทา่ทาง  สดัสว่นของรูปบคุคล และจํานวนบคุคลแวดล้อมเทา่นัน้       

สําหรับการเล่าเร่ืองพทุธประวตัิในลกัษณะของงานภาพเต็มพืน้ท่ีการประดบัมี

ปรากฏคอ่นข้างน้อย  เชน่  งานออกแบบหน้าบนัอโุบสถวดับ้านบน (สวนสนัติ) จ.เพชรบรีุ ของช่าง

เหิ่น เกศรา ราว พ.ศ. 2535-4036  ซึง่ชา่งได้ร่างภาพสําหรับงานปนูปัน้ประดบั แตปั่น้เสร็จเพียงงาน

ปนูปัน้ประดบัเคร่ืองหลงัคา และปนูปัน้พทุธประวตัิบนหน้าบนัทิศตะวนัตก (ภาพท่ี 97)     และ

หน้าบนัวัดจิตตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทุมธานี ของช่างเฉลิม พึ่งแตง ระหว่าง พ.ศ. 2553-54      

ซึ่งงานทัง้สองออกแบบตามเง่ือนไขของผู้ จ้าง (วัด) ท่ีต้องการงานปนูปัน้ประเภทภาพทัง้หมด 1 9 9

37 

(ภาพท่ี 98-99)     

36 สมัภาษณ์ พระอธิการสรอย, เจ้าอาวาสวดับ้านบน (สวนสนัติ) จ.เพชรบรีุ, 1 กรกฎาคม 2556. 
37 สมัภาษณ์ เฉลิม พึ่งแตง, ช่างปนูปัน้, 22 เมษายน 2553; สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิง

ประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 86, อ้างจาก สมัภาษณ์ เห่ิน 

เกศรา, ช่างปนูปัน้,  31 สงิหาคม 2536. 
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เม่ือพิจารณารูปแบบการจดัองค์ประกอบภาพพทุธประวตัิ และมหาชาติเหล่านี ้

พบว่าบางส่วนมีรูปแบบสมัพนัธ์กับแบบภาพพทุธประวตัิตอนตา่งๆ ในงานจิตรกรรมฝาผนงั หรือ

หนงัสือท่ีพิมพ์เผยแพร่   โดยเฉพาะแบบภาพพุทธประวตัิของพระเทวาภินิมิตร หรือท่ีรู้จักกันว่า

ฉบบั ส.ธรรมภกัดี (เจ้าของลิขสิทธ์ิผู้จดัพิมพ์)   

อนึ่ง  ผลการสํารวจพบว่าเนือ้หาในงานปนูปัน้ของช่างพืน้บ้านรายย่อยเกือบ

ทัง้หมดเน้นแสดงเร่ืองราวแบบประเพณีไทยเป็นหลกั   และไม่ปรากฏการแสดงเร่ืองราวแนวใหม่

ตามกระแสท่ีเกิดขึน้ในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ได้แก่ การแสดงคติ

ธรรม ภาพล้อบุคคล และเหตุการณ์ร่วมสมัยตามแนวทางนิยมของช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง 

เอมโอษฐ์    
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 94 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ 

ภาพพระอินทร์และพระพรหมมาอญัเชิญพระมหาโพธ์ิสตัว์จากสวรรค์ชัน้ดสุิตลงมา

จตุเิพ่ือตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า  จดัวางองค์ประกอบภาพคล้ายพทุธประวตัิของพระเท-

วาภินิมิต (ฉาย เทียนศลิป์ชยั)   

ท่ีมา:  วดัเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลําปาง, ภาพคําบรรยายพุทธประวัติ: ภาพพุทธประวัต ิ

ลิขสิทธ์ิของสาํนักลูก ส. ธรรมภักดี นํามาเผยแพร่ต่อเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา, เข้าถึง

เม่ือ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/index.html 
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ภาพท่ี 95    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัโคก จ.เพชรบรีุ 

เปรียบเทียบทา่ทางการตดัพระเกศา และบคุคลประกอบฉากกบัภาพพทุธประวตัิของ

พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียนศลิป์ชยั)    

ท่ีมา: วดัเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลําปาง, ภาพคําบรรยายพุทธประวัติ: ภาพพุทธประวัต ิ

ลิขสิทธ์ิของสาํนักลูก ส. ธรรมภักดี นํามาเผยแพร่ต่อเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา, เข้าถึง

เม่ือ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัจนัทราราม จ.เพชรบรีุ 

มหาชาติชาดกตอนพระอินทร์ทรงหลัง่ทกัษิโณทกประสาทพรตามคําขอแก่นางผุสดี   

ซึง่พบวา่บางชา่งจดัวางรูปบคุคลตามท้องเร่ืองโดยมีเพียงนางผสุดีนัง่อยู่เบือ้งซ้ายของ

พระอินทร์   แตไ่มนิ่ยมเทา่การจดัวางบคุคลขนาบข้างแบบสมมาตร  
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ภาพท่ี 97 หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดับ้านบน (สวนสนัต)ิ จ.เพชรบรีุ 

ภาพพทุธประวตัติอนประทานปัจฉิมโอวาทแล้วปรินิพพานใต้ต้นสาละใหญ่ 2 ต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 98 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัจิตตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทมุธานี 

เปรียบเทียบการจดัองค์ประกอบภาพพทุธประวตัิตอนประสตูิกบัภาพพทุธประวตัิของ

พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียนศิลป์ชัย)   โดยผู้ ปัน้มีการเสริมแต่งรายละเอียดต่างๆ 

มากมายตามเร่ืองราวตอนดงักลา่ว 

ท่ีมา: วดัเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลําปาง, ภาพคําบรรยายพุทธประวัติ: ภาพพุทธประวัต ิ

ลิขสิทธ์ิของสาํนักลูก ส. ธรรมภักดี นํามาเผยแพร่ต่อเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา, เข้าถึง

เม่ือ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/   
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ภาพท่ี 99 หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัจิตตภาวนา (ฟ้าคราม) จ.ปทมุธานี 

การจดัองค์ประกอบภาพพทุธประวตัิบนหน้าบนัดงักล่าวเป็นแบบแผนท่ีปรากฏทัว่ไป

ในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ปรากฏหลกัฐานตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึง

ปัจจบุนั 

 

2.  เทคนิคการประดับตกแต่ง และสีสันในงานปูนป้ัน 

ส่วนใหญ่นิยมประดบัตามแนวทางท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป เช่น การปิดทองประดบักระจก   

การทาสีทองบนลายปูนปัน้ตัดกับพืน้สีแดง หรือนํา้เงินในร่องลาย   รวมถึงการรับเทคนิคการ

ประดบัเบญจรงค์ และการขลิบขอบลายสีทองจากกลุ่มช่างทองร่วงมาประยกุต์ใช้   เช่น  ในงาน

ปนูปัน้ประดบัฐานพระพทุธรูปประธานในอโุบสถวดัไร่ดอน จ.เพชรบรีุ  ผลงานของช่างหวล อรชร 

(ภาพท่ี 100)   ซึ่งคงได้แบบอย่างมาเม่ือคราวร่วมรับตดังานปนูปัน้ประดบัเบญจรงค์ขลิบทอง

ภายใต้การกํากบัของชา่งสํารวย เอมโอษฐ์ท่ีพิพิธภณัฑ์ช้าง จ.สมทุรปราการ         

นอกเหนือจากเทคนิคข้างต้นบางช่างได้คิดค้นวิธีการสร้างสีสนัเพิ่มเติมให้กับผลงาน

ปนูปัน้  ได้แก่  ช่างเอกรัตน์ มิตรรัน  เป็นต้นความคิดและผู้ นําชิน้ส่วนกระเบือ้งเซรามิคท่ีมีระนาบ

โค้งมากรุประดบัร่องลายบนหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี  (ภาพท่ี  101)     

แต่บางเทคนิคมีการกล่าวถึงแต่ไม่ปรากฏในกลุ่มตวัอย่างผลงานท่ีนํามาศึกษา เช่น ช่างเอกรัตน์ 

มิตรรัน กล่าวถึงเทคนิคการผสมผงอิฐแทนสดัส่วนของทรายท่ีลดลงในปนูเพ่ือให้มีสีออกนํา้ตาล

เหมือนดนิเผา หรือบางครัง้อาจมีการผสมสีฝุ่ นลงไปในปนูเลย200

38    และชา่งสมบตัิ พลูเกิด กล่าวถึง

38 สมัภาษณ์ เอกรัตน์ มิตรรัน, ช่างปนูปัน้,  26  พฤษภาคม 2553. 
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เทคนิคการใช้ผงสนิมผสมแอลกอฮอล์เป็นตวัทําละลาย สําหรับทาเฉพาะตรงแง่ของลายกระหนก 

ให้เกิดมิตปินูปัน้ท่ีดยู้อนยคุโบราณในชิน้งานขนาดย่อมท่ีทําสําหรับจําหนา่ย201

39     

อนึ่ง  ปรากฏผลงานปนูปัน้ของช่างพืน้บ้านบางแห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่ดจูะมีฝีมือรองจาก

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา  วา่มีความนิยมลงสีหลากสีสนัในงานปนูปัน้แบบงานจิตรกรรมมอง

ผิวเผินคล้ายกบัแนวทางท่ีเคยปรากฏมาก่อนในผลงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช และนายอิน อยู่มี 

ท่ีวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ   เชน่  หน้าบนัและซุ้มประตหูน้าตา่งอโุบสถวดัเขาย้อย จ.เพชรบรีุ   

หน้าบนัอโุบสถวดัลาดศรัทธาราม จ.เพชรบรีุ  และหน้าบนัอโุบสถวดัชมพพูน  จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 

102)  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 100 ตวัอย่างการประดบัถ้วย และชิน้ส่วนท่ีได้จากการเคาะถ้วยเซรามิค และเบญจรงค์   

งานปนูปัน้ประดบัฐานพระพทุธรูปประธานในอโุบสถวดัไร่ดอน จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 สมัภาษณ์ สมบตัิ พลูเกิด, ชา่งปนูปัน้,  22 เมษายน 2553. 
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ภาพท่ี 101    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 102  หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัชมพพูน   จ.เพชรบรีุ   

 

3. การแสดงออกด้านรูปแบบ (เพิ่มเตมิ) 

3.1 ลายประดับหน้าบัน 

จากการสํารวจพบว่างานหน้าบนัของช่างปูนปัน้พืน้บ้านรายย่อยอ่ืนๆ เกือบ

ทัง้หมดเน้นการแสดงออกประเภทอนรัุกษ์ตามแบบแผนของงานแนวประเพณีไทย โดยแสดงออก

ทัง้ในประเภทงานภาพ  และประเภทงานลายแบบมีตวัทบัลาย     

3.1.1 หน้าบันประเภทภาพ 

การแสดงออกเร่ืองราวแนวประเพณีในรูปแบบงานภาพเต็มพืน้ท่ีการ

ประดบัปรากฏผลงานน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับหน้าบนัประเภทลายมีตวัทบัลาย   ซึ่งเหตขุอง
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ปรากฏการณ์ดงักล่าวเก่ียวข้องกบัทัง้ปัจจยัภายในเร่ืองความถนดัของตวัช่าง และปัจจยัภายนอก

อนัเก่ียวเน่ืองกบัความต้องการ และงบประมาณของผู้ จ้างงาน (วดั)  

อยา่งไรก็ตามหน้าบนัประเภทงานภาพในกลุม่ชา่งปนูปัน้รายย่อยยงัคง

รักษาแบบแผนของการจดัองค์ประกอบ รูปแบบ และการเล่าเร่ืองอนัสมัพนัธ์กบัแนวทางท่ีปรากฏ

ในงานจิตรกรรมแนวประเพณีไทยเป็นหลัก    ต่างจากกลุ่มงานประเภทเดียวกันของช่างใน

เครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ พบว่ามีเนือ้หา การจดัองค์ประกอบภาพ และการแทรกรูปแบบ

ลายร่วมสมยัเข้าด้วย 

3.1.2 หน้าบันประเภทลาย   

ปรากฏทัง้การปัน้ลวดลายแบบเต็มพืน้ท่ี   และแบบมีตัวทับลาย  

สามารถแบง่กลุม่ประเภทของลวดลาย ได้ดงันี ้

3.1.2.1 ลวดลายประเภทก้านขด    เป็นแบบลายท่ีได้รับความนิยม

ควบคู่กับลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว     มีรูปแบบการทําเถาอวบ กาบหุ้มเถาลาย และ

เทคนิคการใช้โครงลวดเหล็กพยุงวงก้านท่ีสอดเก่ียวกันระหว่างก้านเถา และวงก้านขดให้ลอย

ออกมาจากพืน้ระนาบหน้าบัน รวมถึงการปรับยอดเถาลายก้านขดเป็นรูปต่างๆ ลอยเด่นจาก

ระนาบปกต ิคล้ายกบัท่ีนิยมในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์        

โดยเฉพาะการปรับยอดเถาก้านขดดจูะมีความหลายหลาย

มากย่ิงกว่า  ดงัปรากฏการปรับยอดเถาลายก้านขดแต่ละคู่เป็นรูปแตกต่างกัน  บ้างเป็นลายช่อ

หางโต  กระหนกกินรี  เทพพนม  เทพฟ้อนรํา เศียรพญานาค  คชสีห์ ราชสีห์  ภาพจากรามเกียรติ ์  

และเทวดาตา่งๆ   เช่น   งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัถํา้แก้ว  จ.เพชรบรีุ  ผลงานช่างสอย ศิลปะ

กอบ   งานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์  ผลงานช่างฉลอง พึ่ง

แตง   งานประดบัหน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดดอนหว้า  จ.เพชรบุรี  ผลงานช่างผิน สังข์ศรี    

และงานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ   ผลงานชา่งเฉลิม พึ่งแตง   เป็น

ต้น     ซึ่งแห่งหลงัสดุเป็นตวัอย่างของการปรับยอดเถาลายก้านขดเป็นรูปไม่ซํา้กันสกัคู่   (ภาพท่ี 

103)  

ลายประเภทก้านขดในงานประดับหน้าบันหลายแห่ง

สะท้อนแรงบนัดาลใจจากแบบแผนในงานประดบับนหน้าบนัอโุบสถ และศาลาการเปรียญวดัใหญ่

สวุรรณาราม  และหน้าบนัอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ     ท่ีมีช่อหางโตเป็นแกนกลาง ถดัมา

เป็นก้านขดโค้ง และก้านขดสลบัเก่ียวไล่ขนาดไปบรรจบยอดซุ้ม (ภาพท่ี 63)   เช่น  หน้าบนัทิศ

ตะวนัตกหอปริยตัธิรรม วดัพลบัพลาชยั  จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง     หน้าบนัมณฑปวดั
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ท่าศาลา จ.เพชรบุรี   ผลงานช่างหวล อรชร    หน้าบนัทัง้ 2 ด้านของกฏิุวัดเขาชมพู จ.เพชรบุรี  

ผลงานของชา่งฉลอง พึ่งแตง    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัแก่นเหล็ก  จ.เพชรบรีุ    หน้าบนัทิศ

ตะวนัตกอุโบสถวดัดอนหว้า จ.เพชรบุรี  ผลงานช่างผิน  สงัข์ศรี  และหน้าบนัทิศตะวนัตกอุโบสถ

วดัเพรียง จ. เพชรบรีุ  ผลงานชา่งหวล อรชร (ภาพท่ี 104) เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 103      หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ 

การออกลายยอดเถาเป็นรูปแตกต่างกัน  ไล่จากคู่ล่างขึน้ไปตามลําดบั ดงันี ้ ยอด

หวัพระยานาค  ยอดรูปเทพพนม และยอดหวัคชสีห์. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 104 หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัเพรียง จ. เพชรบรีุ 
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3.1.2.2 ลวดลายประเภทเครือเถาก้านคดโค้ง ออกลายช่อหางโต ซึ่ง

สมัพนัธ์กบัแบบลายในงานประดบัรุ่นเก่าของเมืองเพชรบรีุ เช่น หน้าบนัวิหารจตรุมขุ วดัสมอระบงั 

จ.เพชรบรีุ หน้าบนัทิศตะวนัออกมณฑปวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพท่ี 

105) และหน้าบนัทิศตะวันตกวิหารหลวงพ่อศกัดิ์สิทธ์ิ วัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี ผลงานช่าง

สมบตั ิพลูเกิด (ภาพท่ี 106)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 105     หน้าบนัทิศตะวนัออกมณฑป วดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 

 

3.1.2.3 ลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว    ซึ่งมีรูปแบบการ

วางเถา หรือการแตกช่อกระหนกเปลวค่อนข้างหลากหลายตามเช่นแบบลายท่ีมีโดยทัว่ไปในสมยั

รัตนโกสินทร์  เช่นเดียวกบัแบบลายท่ีได้อธิบายไว้ก่อนหน้าในผลงานของช่างในเครือข่ายช่างทอง

ร่วง เอมโอษฐ์    เช่น  ลายเถาไขว้ช่อหางโตบนหน้าบนัทิศตะวันตกอุโบสถวัดชีว์ประเสริฐ จ.

เพชรบรีุ ผลงานชา่งสอย ศลิปะกอบ  (ภาพท่ี 107)  ลายเครือเถากระหนกเปลว  แรงบนัดาลใจจาก

ลายรดนํา้บนตู้พระธรรม วดัเชียงหวาย  หน้าบนัวิหารจตรุมขุวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ  ผลงานช่าง

เฉลิม พึง่แตง202

40 (ภาพท่ี 108)   และ ลายเครือเถากระหนกเปลว   มีก้านเถาเรียวเล็กออกช่อหางโต

ผสมกระหนกเปลวนกคาบเต็มแน่นหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ  ผลงาน

ชา่งสมบตั ิพลูเกิด  (ภาพท่ี 109)  เป็นต้น 

 

 

 

40 สมัภาษณ์ พระครูโสภิตวชัรโชต,ิ  เจ้าอาวาสวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ,  22 มกราคม 2554. 

 

 

                                                 



153 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 106    หน้าบนัทิศตะวนัตกวิหารหลวงพอ่ศกัดิส์ิทธ์ิ วดัลกัษณาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 107    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัชีว์ประเสริฐ จ. เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 108 หน้าบนัทิศเหนือวิหารวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 



154 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 109     หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 
 

3.1.2.4 ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา   ได้รับความนิยมในการปัน้

ประดบัน้อยกว่าลายประเภทอ่ืนๆ   พบการประดบับนหน้าบนั   สาหร่ายรวงผึง้ และซุ้มหน้าต่าง      

โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของลายเถา และก้านขด ท่ีมีการออกลายเป็นดอกไม้ หรือช่อดอกไม้

แบบตา่งๆ อาทิ ดอกโบตัน๋ ดอกไม้ส่ีกลีบ   รวมถึงดอกไม้แบบท่ีช่างประดิษฐ์ขึน้เองประกอบลาย

ใบเทศ   เชน่ งานประดบัซุ้มหน้าตา่งทิศใต้อโุบสถ วดัชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างสมบตัิ พลู

เกิด   งานประดบัซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดต้นสน  จ.เพชรบุรี  ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ    งาน

ประดบัหน้าบนัอโุบสถ์วดัไร่ดอน จ.เพชรบรีุ   ซุ้มประตวูดัลาดศรัทธาราม จ.เพชรบรีุ และหน้าบนั

มณฑปวดัทา่ศาลาราม จ.เพชรบรีุ ผลงานของชา่งหวล อรชร (ภาพท่ี 110)    เป็นต้น 

รูปแบบพิเศษในกลุ่มลายพรรณพฤกษา ได้แก่  งานประดบั

ซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 111)  ปัน้เป็นเถาดอกกหุลาบเบือ้งหลงัคูรั่ก

กินนร-กินรี ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง    ซึ่งนบัเป็นแนวความคิดนอกกรอบ บนฐานการออกแบบ

ลายโดยคํานึงถึงความหมายเชิงสญัลกัษณ์ส่ือเสริมรับกับอารมณ์ของตวัภาพด้านหน้าได้อย่าง

เหมาะสม     ซึ่งการปัน้ดอกไม้ในลกัษณะการซ้อนกลีบคล้ายกันนีเ้คยปรากฏมาก่อนบนในงาน
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ประดบัซุ้มทางเข้าด้านทิศตะวนัออกของระเบียงคด วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี ของนายพิน 

อินฟ้าแสง (ภาพท่ี 112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 110 ซุ้มประตวูดัลาดศรัทธาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 111     รูปกินรีบนซุ้มทิศใต้มณฑปหลวงพอ่มี วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 112     ซุ้มทางเข้าระเบียงคดด้านทิศตะวนัออก วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 

การออกแบบลายประเภทต่างๆ บนหน้าบนัในกลุ่มช่างรายย่อยส่วนใหญ่เป็นลาย

แบบสมมาตร   โดยปรากฏการจบลวดลายอย่างอิสระ หรือแบบท่ีกล่าวกนัสืบมาว่าลายอสมมาตร

ตรงลายยอดจัว่อยู่บ้าง  เช่นเดียวกับท่ีพบบนงานของช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์   

สําหรับลวดลายประดบัหน้าจัว่แบบท่ีมีความอสมมาตรของลายเกินก่ึงหนึ่งของหน้าบนัปรากฏอยู่

น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับลายแบบอ่ืนๆ   เช่น หน้าบนัวิหารวดัปากคลอง จ. เพชรบรีุ   (ภาพท่ี  

108)  หน้าบนัซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพท่ี 113) 

และหน้าบนัอุโบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 109)   ซึ่งช่างสมบตัิกล่าวว่าเป็นการออก

กระหนกท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุของตนตามแนวทางของครูช่างสมยัอยธุยาตอนปลาย เป็นต้น 

ทัง้นีพ้บความนิยมการปัน้ตวัทบัลายในลกัษณะของงานประติมากรรมนูนสูง และมี

องค์ประกอบบางส่วนลอยตวัจากพืน้ลายด้านหลงั   และบางแห่งพบว่าการปัน้ตวัทบัลายลอยตวั

จากพืน้ลายด้านหลงัเกือบทัง้ตวั  เช่นเดียวกับผลงานของกลุ่มช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง  เอม

โอษฐ์  เช่น นารายณ์ทรงครุฑหน้าบนัทิศตะวนัตกวิหารวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างเอก

รัตน์  มิตรรัน  (ภาพท่ี 114)   การปัน้ปีกของหงส์ลอยตวัจากระนาบบนหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ

วดัชีประเสริฐ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 107) และการทําซุ้มใบของต้นโพธ์ิแบบลอยตวับนหน้าบนัอโุบสถ

วดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ ผลงานชา่งเฉลิม พึง่แตง (ภาพท่ี 103) เป็นต้น    

โดยเฉพาะรูปแบบการทําต้นไม้ท่ีมีองค์ประกอบของก่ิงก้าน และใบย่ืนลอยตวัออกมา

เชน่นีน้า่จะได้รับความนิยมอยา่งมากในอดีต  และถือเป็นเทคนิคท่ีแสดงทกัษะชัน้เชิงในการปัน้ปนู

ของชา่งรุ่นอาวโุสอยูไ่มน้่อย   ดงัปรากฏในผลงานของหลายแห่ง เช่น หน้าบนัอโุบสถวดัท่าคอย จ.
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เพชรบุรี  ผลงานช่างเหิ่น เกศรา  และช่างสํารวย  (ภาพท่ี 115)   หน้าบนัทิศตะวนัตกอุโบสถวัด

บ้านบน (วัดสวนสันติ) จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างเห่ิน เกศรา   (ภาพท่ี 97) และหน้าบันทิศ

ตะวนัออกอุโบสถวดัโพธ์ิลอย จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างสอย ศิลปะกอบ (ภาพท่ี 116) ซึ่งความ

นิยมดงักล่าวน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง ซึ่งทํา “ตวัทับลาย” 

ลอยตวั โดยเฉพาะรูปต้นไม้ท่ีมีใบไม้กระดิกได้เม่ือยามลมพัดแรงๆ   มาก่อน   ดงัจะกล่าวถึงอีก

ครัง้ในบทตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 113 ซุ้มทิศเหนือมณฑปหลวงพอ่มี วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 114   หน้าบนัทิศตะวนัตกวิหาร (โบสถ์เมียน้อย) วดัเขาบนัไดอิฐ  จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 115   หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัทา่คอย จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 116    หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัโพธ์ิลอย จ.เพชรบรีุ 

 

สําหรับองค์ประกอบรองจากหน้าบนั  ได้แก่ หน้าบนัซุ้มประตู-หน้าต่าง  กรอบคหูา  

รวมถึงพืน้ท่ีหน้าบันตับล่างใต้จั่วนิยม กลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ตวัทับลายขนาดใหญ่ร่วมกับจั่วประธาน     

มกัประดบัรูปราหู  เทพพนม ครุฑแบก  อมนุษย์ และสตัว์ในป่าหิมพานต์       แตไ่ม่ถือเป็นกรอบ

ตายตวั บางช่างอาจปัน้เพียงลวดลายไทยประดบั  หรือแทรกภาพเชิงสญัลักษณ์ต่างๆ ตามแต่

สถานการณ์   ความคิดอ่านของช่าง หรือความต้องการของวัด    เช่น  ภาพสญัลกัษณ์รูปสตัว์

พร้อมอกัขระขอม  อนัมีความหมายส่ือถึงนามพระอดีตพทุธ และพระโคตมพทุธเจ้ารวม 4 พระองค์
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2 0 3

41  บนหน้าบนัตบัล่างใต้จัว่ทิศตะวนัตกอโุบสถวดัอ่างหิน จ.เพชรบุรี ผลงานช่างสอย ศิลปะกอบ 

ซึ่งน่าจะเป็นการออกแบบโดยเลือกแสดงเร่ืองราว และสญัลกัษณ์บนหน้าบนัอาคารตามความ

ประสงค์ของทางวดั   (ภาพท่ี 117) เป็นต้น     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 117    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัอา่งหิน จ.เพชรบรีุ 

กลางหน้าจั่วปัน้ลายมีรูปบุคคลข่ีราชสีห์ ถือดอกบัวอยู่ตรงกลาง  ซึ่งมีรูปแบบ

เหมือนพระอาทิตย์ในหนงัสือภาพลายไทย  แตอ่าจจะหมายถึงพระศรีอาริยเมตไตร  

สมัพนัธ์กับหน้าบนัตบัล่างใต้จัว่แบง่เป็น 4 ช่อง ภายในปัน้รูปสตัว์ และนามตาม

ตํานานพระพทุธเจ้า 5 พระองค์ 

 

3.2 งานประดับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ และงานประเภทฐานบัว 

เน่ืองจากช่างปูนปัน้รายย่อยบางท่านรับงานปัน้ปูนประดับระบบเหมาตัด

ชิน้งานเป็นสว่นไป   เน่ืองจากมีแรงงานชา่งในกลุม่คอ่นข้างน้อย หรือบางทา่นเป็นช่างอิสระรับงาน

คนเดียว   รวมถึงข้อจํากดัในการแสดงออกจากปัจจยัภายนอก คือความต้องการ และงบประมาณ

ของวัดท่ีว่าจ้าง    งานส่วนใหญ่จึงมักปรากฏเฉพาะหน้าบันอาคาร   ฐานพระ หรือซุ้ มประตู

หน้าตา่งเป็นหลกั  และเน้นรูปแบบประเพณีเป็นหลกั   ได้แก่ 

41  ตวัอกัษรทัง้ 4 อา่นว่า “นะ  โม  พทุ  ธา”  เป็นอกัษรย่อของนามอดีตพทุธ และปัจจุบนัพทุธใน

ภทัรกลัป์ตามลําดบั   ขาดคําว่า “ยะ”  ซึ่งเป็นตวัอกัษรย่อของพระศรีอาริยเมตไตร หรืออนาคตพทุธ    โดยรูป

สตัว์ ได้แก่ ไก่ นาค เตา่  และโค  (สว่นพระศรีอาริยเมตไตร คือราชสห์ี)  เป็นรูปแสดงท่ีพ้องกบันามของอดีตพทุธ 

และปัจจุบนัพทุธโดยอิงจากตํานานเร่ืองพระพุทธเจ้า 5 พระองค์. สมัภาษณ์ พระมหาญาณธวชั ญาณทฺธโช, 

ป.ธ. 7 ศศ.บ. ศนูย์สนัสกฤตศกึษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 24 มิถนุายน 2556. 
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3.2.1 งานประดบัเคร่ืองหลังคา และกรอบหน้าบนั   ปรากฏการปัน้ปนูรูป

เทพพนม หรือเทวดาประดบัแทนท่ีช่อฟ้า และตวัเหงาของกรอบหน้าบนัอาคารอยู่บ้าง  แต่พบ

ค่อนข้างน้อย และไม่ปรากฏการแทรกเร่ืองราววรรณคดี หรือบุคคลร่วมสมัยเช่น  ผลงานใน

เครือข่ายช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์    การปรับเปล่ียนส่วนใหญ่ยงัคงเนือ้หา และรูปแบบการประดบั

แนวประเพณี   เช่น  การประดบัภาพเทพเจ้าบนกรอบหน้าบนัทิศตะวนัออกศาลานางสาวอมัพร  

วดัมหาธาตวุรวิหาร  จ. เพชรบรีุ   (ภาพท่ี 89) การปรับใบระกายอดจัว่เป็นรูปหน้ากาล และพรหม

พักตร์ รวมถึงปลายซุ้มเป็นหน้ากาลคายมงักรบนซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี วดัพระทรง จ.เพชรบุรี 

ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง (ภาพท่ี 111 และ 113) และการออกแบบปัน้เคร่ืองยอดอุโบสถทรง

ปราสาทจตรุมุข วดับ้านบน (สวนสนัติ) จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างเหิ่น เกศรา   ซึ่งออกแบบปรับแต่ง

เคร่ืองยอดด้วยรูปปัน้หมู่เทวดา และการปัน้ช่อฟ้ารูปแบบพิเศษมีจะงอยปากแบบนกคาบ (ภาพท่ี 

118-119) เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 118 การประดบัรูปเทพพนมในตําแหน่งตวัเหงา และช่อฟ้าบนหน้าบนัอโุบสถวดับ้านบน 

(สวนสนัต)ิ จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 119  ชอ่ฟ้าอโุบสถวดับ้านบน (สวนสนัต)ิ จ.เพชรบรีุ 

ช่อฟ้าคล้ายหวันาคตามแบบประเพณีนิยม  แต่มีปากเป็นนก (ครุฑ) คาบลูกแก้ว  

เรียก “นาคปากครุฑ” หรือ “นกคาบ”   

 

อนึ่ง  จากการศึกษารูปแบบช่อฟ้าของวดัในเมืองเพชรบุรี    สามารถ

แบง่ออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มช่อฟ้าแบบประเพณี   ซึ่งอาจมีรูปแบบปากช่อฟ้าแตกตา่งกนัไป    

รวมถึงแบบท้องถ่ินของเพชรบรีุ   ท่ีนิยมแบง่คร่ึงของความสงูท่ีหน้าผาก  จึงมีสดัส่วนคอท่ีคอ่นข้าง

สัน้กว่าช่อฟ้าในกรุงเทพฯ   และกลุ่มช่อฟ้าแบบพิเศษ  ท่ีช่างปูนปัน้ได้ปัน้ปรับเปล่ียนให้มี

ลกัษณะพิเศษ เป็นรูป หรือลวดลายภายใต้แรงบนัดาลใจหลากหลาย   ซึ่งพืน้ฐานของพฒันาการ

ช่อฟ้ากลุ่มนีส้่วนหนึ่งได้ต่อยอดทางความคิดจากงานประดบัรูปเทพ และยกัษ์ในตําแหน่งช่อฟ้า 

และตวัเหงาของกรอบหน้าบนัวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ    ไปเป็นรูปบคุคลจากคต ิ

และเร่ืองราวท่ีหลากหลายย่ิงขึน้ ปรากฏทัง้รูปเทพเจ้า เทพพนม หรือรูปบคุคลจากเร่ืองวรรณคดี

ตา่งๆ   

3.2.2 งานประดบัระหว่างช่องเสาด้านบน   ปรากฏทัง้แผงลายแบบสาหร่าย

รวงผึง้ และแผงลายในกรอบช่องคหูา   ซึ่งมีลวดลายประดบัหลายแบบ โดยเฉพาะกรอบคหูาซึ่งมี

เนือ้ท่ีประดบัมากกว่าสาหร่ายรวงผึง้ นิยมปัน้ลายประเภทก้านคดเป็นพืน้ลายมีตวัทบัลายเป็นรูป

เทพเจ้าหลกั  เทพประจําทิศ  เทพนพเคราะห์  นางฟ้า  ฤๅษี  และสตัว์หิมพานต์   เช่น  งานประดบั

คหูาอโุบสถวดัจนัทราราม จ.เพชรบรีุ  ผลงานชา่งผิน  สงัข์ศรี (ภาพท่ี 120  งานประดบัคหูาอโุบสถ
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วดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างเฉลิม พึ่งแตง   ซึ่งมีการประดบัภาพหลากหลาย

รวมถึงภาพชาวบ้านข่ีววั (ภาพท่ี 121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 120 ตวัอยา่งการประดบักรอบคหูาอโุบสถ วดัจนัทราราม จ.เพชรบรีุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 121     ภาพชาวบ้านข่ีววัประดบักรอบคหูาอโุบสถ วดัสนามพราหมณ์   จ.เพชรบรีุ   

 

3.2.3 งานประดบัหวัเสาอาคาร และคนัทวย    ปรากฏความนิยมคนัทวยนาค

แบบประเพณีเป็นหลกั   แตบ่างแหง่ก็มีการประดบัคนัทวยนาคด้วยลายเถา หรือก้านขด รวมถึงคนั

ทวยท่ีทําเป็นรูปพลแบกเชน่เดียวกบัท่ีพบในผลงานของเครือขา่ยช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    
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3.2.4 งานประดับตัวอาคาร  และซุ้ มประตูหน้าต่างอาคาร   นิยมซุ้ มทรง

ปราสาท  และทรงบนัแถลงเป็นพืน้ฐาน   ซุ้มประตหูน้าต่างเหล่านีห้ลายแห่งพบว่าจะมีการเลือก

ประดบัลวดลายหน้ากระดาน  เสารองรับซุ้ม  และหน้าบนัซุ้ม  หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ซํา้แบบกนั   

เชน่  งานประดบัหน้าบนัซุ้มหน้าตา่งอโุบสถวดัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ผลงานช่างฉลอง พึ่งแตง  

ซึ่งมีรายละเอียดลวดลายประดบัทัง้หน้ากระดาน เสา และซุ้มหน้าต่างแต่ละช่องแตกต่างกัน     

ในขณะท่ีอโุบสถวดัเขาชมพ ูจ.เพชรบรีุ ผลงานชา่งฉลอง พึ่งแตง    มีเฉพาะงานประดบัหน้าบนัซุ้ม

เทา่นัน้ท่ีแตกแตง่กนัด้วยลายและตวัทบัลายเป็นรูปหน้ากาล และสตัว์หิมพานต์ชนิดตา่งๆ (ภาพท่ี 

122)  เป็นต้น 

ลายประดับหน้ากระดาน และเสารองรับซุ้ มประตูหน้าต่างอาคาร

เหล่านีส้ะท้อนถึงการสร้างสรรค์ลวดลายบนพืน้ฐาน หรือเค้าโครงของลายประจํายาม หรือดอก

กลม หรือลูกฟักแบบต่างๆ สลับกับลายประจํายามก้ามปู   บางแห่งมีปรับรายละเอียดเพียง

เล็กน้อยแต่ดแูปลกตา เช่น ลายดอกไม้ส่ีกลีบสลบัเส้นเฉียง  และลายดอกไม้ท่ีมีปลายกลีบพลบั

เข้ากลางดอก อโุบสถวดัขลบุ จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 123)  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 122  ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถวดัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ภาพท่ี 123 ลายดอกไม้ส่ีกลีบสลบัเส้นเฉียง และลายดอกไม้กลีบพบั อโุบสถวดัขลบุ จ.เพชรบรีุ   

   

สําหรับงานประดบัพืน้ผิวผนงัอาคารพบว่าไม่นิยมทําลวดลายประดบั

เต็มพืน้ท่ี  บางแห่งอาจทําลวดลายเฉพาะเสาติดผนังอาคาร   หรือบางแห่งอาจทําลวดลาย

ประเภทลายชอ่หางโต ลายพุม่  และลายแผงแบบตา่งๆ  ประดบัเฉพาะผนงัซุ้มประต ู    แตรู่ปแบบ

พิเศษท่ีน่าสนใจปรากฏขึน้ในงานประดบัผนงัอุโบสถวดับ้านบน (สวนสนัติ) จ.เพชรบุรี   ซึ่งมีการ

วางภาพสําหรับงานปัน้เต็มพืน้ท่ีผนงัภายในและภายนอกอาคาร 2 0 4

42   กล่าวคือ ผนงัภายร่างภาพ

พทุธประวตัิ   ส่วนผนงัภายนอกอาคารร่างเป็นภาพทิวทศัน์แบบประเพณี  มีต้นไม้ โขดหิน ทิวเขา 

แมนํ่า้ และสตัว์ชนิดตา่งๆ ประกอบเร่ืองเวสสนัดรชาดก205

43  (ภาพท่ี 124-125)    

 

 

42 สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 157-158, อ้างจาก สมัภาษณ์ เห่ิน เกศรา, ช่างปนูปัน้,  4 มีนาคม 2536. 
43  ฝีมือการปัน้ลายประดบัผนงั ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง และหน้าบนัทุกด้าน ยกเว้นหน้าบนัทิศ

ตะวนัตกของอุโบสถหลงันีเ้ป็นผลงานของทีมช่างวิษณุ เผ่าพนัธุ์   ซึ่งเป็นทีมช่างในสายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   

แต่งานปูนปัน้เหล่านีปั้น้ขึน้ตามภาพลายท่ีเขียนขึน้ไว้ตัง้แต่งานครัง้ช่างเห่ิน เกศรา  ยกเว้นรูปแบบซุ้มประตู

หน้าตา่งท่ีทําใหมต่า่งไปจากแนวความคิดเดิมของช่างเห่ิน ท่ีเคยคิดไว้ว่าจะทําเป็นลายเถาว์พนัไปรอบๆ กรอบ

ช่องประตูหน้าต่าง. ดใูน สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดยภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 157; สมัภาษณ์ พระอธิการสรอย,  เจ้าอาวาสวดับ้านบน (สวนสนัติ) จ.เพชรบรีุ

, 1 กรกฎาคม 2556. 
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ภาพท่ี 124     ภาพร่างลายเส้นพทุธประวตัสํิาหรับงานปนูปัน้ประดบัผนงัภายในอโุบสถวดับ้านบน 

(สวนสนัต)ิ จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 125 ตวัอยา่งการประดบัผนงัอโุบสถวดับ้านบน (สวนสนัติ) จ.เพชรบรีุ 
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ปนูปัน้ผนังด้านนอกอุโบสถในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดําเนินงานปัน้ตามโครงเร่ืองท่ีช่างเหิ่น ได้

กําหนดวางภาพไว้  โดยงานปนูปัน้ประดบัเป็นผลงานของกลุ่มช่างวิษณุ เผ่าพนัธุ์ ช่างในเครือข่าย

ชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ 
 

เม่ือพิจารณาช่วงเวลาในการออกแบบสร้างงานประดบัอุโบสถแห่งนี ้

คือระหว่าง พ.ศ. 2535-2540   จึงอาจนบัเป็นตวัอย่างผลงานชิน้แรกๆ ของช่างปนูปัน้สกุลช่าง

เพชรบุรีรุ่นอาวุโส ท่ีมีการแสดงออกนอกกรอบด้วยการสอดแทรกเร่ืองราวเต็มพืน้ท่ีผนงัอุโบสถ    

ซึง่แปลกตาและหาดไูด้ยากมากในงานรุ่นหลงั     

3.2.5 งานประดบัฐานอาคาร   ฐานสีมา และฐานพระพุทธรูป   นิยมใช้ฐาน

สิงห์ตามแบบอาคารแบบประเพณีไทยท่ีสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์    พบการปัน้ปูนประดับ

ลวดลายเฉพาะกลุ่มงานฐานสีมา ฐานซุ้ มประตู-หน้าต่าง และฐานพระ ซึ่งส่วนใหญ่ประดับ

ลวดลายแบบประเพณี    นอกจากฐานสีมาซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจการทําพลแบกจากฐานสีมาวดั

สระบวั จ.เพชรบุรีแล้ว   พบว่าไม่ค่อยนิยมทําภาพพลแบก และพลรูปล้อนักการเมืองหวือหวา

เทา่กบังานกลุม่เครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์       

อนึง่   ภาพรวมของลวดลายกระหนก และรายละเอียดของลวดลายอนัเกิดจากเทคนิค

การปัน้ของแตล่ะชา่ง   พบว่ามีแนวทางสมัพนัธ์กบัผลงานในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์     ท่ี

นิยมลวดลายกระหนกกินรี และกระหนกเปลวเป็นหลกั  โดยนิยมปัน้กระหนกให้มีปริมาตร  มีทัง้

การห่อ การพลิกลาย และทําปลายสะบดั      มีเทคนิคการแต่งลวดลายด้วยการปัน้ และกดลาย   

เช่น  การปัน้เม็ดกลมประดบัเป็นไส้ลาย  การใช้วสัดกุดเป็นเส้นขีดสัน้ๆ  เป็นวงกลมเล็กๆ  หรือใช้

วสัดอุย่างปลายไม้เสียบลูกชิน้จิม้จุดเพ่ือเพิ่มมิติให้กับงานปนูปัน้    นอกเหนือไปจากการใช้มือ 

และเกรียงในการขึน้ลายปาดลาย   

อยา่งไรก็ตามช่างหลายท่านมกักล่าวว่าผลงานปนูปัน้เหล่านีเ้ปรียบเสมือนลายมือใน

การเขียนหนงัสือ  ท่ียอ่มมีความแตกตา่งกนัตามความชอบ  ชัน้เชิงในการผกูลาย และการปัน้เสริม

แต่งรายละเอียดของแต่ละช่าง   เช่น   ช่างเฉลิม พึ่งแตง นิยมปัน้ลายท่ีมีเถาอวบ และส่งผ่าน

รสนิยมแก่ช่างฉลอง พึ่งแตง   ซึ่งปัน้ลายได้ใกล้เคียงกับพ่ีชายเป็นอย่างมาก     ตรงข้ามกับช่าง

สมบตั ิพลูเกิด ท่ีนิยมปัน้ลายท่ีมีเถาเพรียวก้านหวายแตอ่อกช่อกระหนกเปลวอ่ิมเต็มท่ี   และนิยม

ปัน้กระหนกใบพลิกก่อนจบปลายสะบดั    รวมถึงการพฒันารูปแบบลวดลายกระหนกในแนวไทย

ประยกุต์ โดยเน้นความละเอียด และความสะบดัพลิว้ของลายมากขึน้อีก  
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ลักษณะร่วมของงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน 

 

จากการศึกษาตวัอย่างผลงานปูนปัน้ของช่างปูนปัน้พืน้บ้านสกุลช่างเพชรบุรี  ท่ีมี

บทบาทต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ระหว่าง พ.ศ. 2500-ปัจจุบนั สามารถสรุปลักษณะร่วมกันได้

ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 1   ตารางสรุปลกัษณะร่วมในงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  ของช่างในเครือข่าย

ทองร่วง เอมโอษฐ์ และชา่งปนูปัน้รายยอ่ย 
 

หวัข้อ ลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะกลุ่ม 

1. เนือ้หาและเร่ืองราว นิยมสอดแทรกเร่ืองราวผ่านกลุ่มตัว

ทับลาย หรือปูนปั ้นภาพเล่าเ ร่ือง  

โดยเฉพาะการประดับในตําแหน่ง

ของตัวทับลายบนหน้าบันจะเป็น

รูปแบบท่ีพบมากกว่า   แสดงเนือ้หา

แนวประเพณีไทยเป็นหลกั ได้แก ่

1.1 เ ร่ื อ ง เ ก่ี ย ว กั บ พุ ท ธ ศ า ส น า 

แสดงออกในรูปของพระพุทธรูป  

ภาพพทุธประวติั   มหาชาติชาดก 

1.2 เทพเจ้า และเทวดา 

1.3 รามเกียรติ 

  

1.1 กลุ่มเครือข่ายช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์   ปรากฏเร่ืองราวแนวสร้างสรรค์

ตามทัศนคติ และความสนใจเฉพาะ

ช่าง  ได้แก่  เร่ืองราวเก่ียวกับคติธรรม 

วรรณคดี-วรรณคดีพืน้บ้าน  บุคคล 

และภาพเหตุการณ์ร่วมสมัย  ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผลงานของกลุ่มช่างทองร่วง  

เอมโอษฐ์   ช่ างสํ ารวย เอมโอษฐ์     

และช่างบรรจบ  บญุ ประเสริฐ 

1.2  กลุ่มช่างปูนปัน้พืน้บ้านรายย่อย 

หรือช่างอิสระ  ไม่นิยมเร่ืองเก่ียวกับ

เหตกุารณ์ร่วมสมยั  หรือเร่ืองการเมือง

เน้นเนือ้หาเชิงอุดมคติเก่ียวกับพุทธ

ศาสนา และเทพเจ้าเป็นหลัก  แต่ไม่

เคร่งครัดบางครัง้อาจมีการแทรกภาพ

วิถีชาวบ้านในงาน 

2. เทคนิคการประดบั

ตกแตง่ปนูปัน้ 

2.1  เทคนิคการปัน้ และกดลาย 

2.2 การประดบัชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยสี

ตา่งๆ และถ้วยเบญจรงค์  

2.3 ปกติ นิ ยมประดับ ชิ น้กระจก 

กระเบือ้งเคลือบ หรือทาสีบนพืน้ร่อง 

2.1  กลุ่มเครือข่ายช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์ มีเทคนิคการใช้ปูนแดง และการ

ปัน้ปูนร่วมกับการประดับเบญจรงค์ 

และเดินขอบนํา้ทอง 

2.2  กลุม่ช่างปนูปัน้พืน้บ้านรายย่อย  

 



168 

 
ตารางท่ี 1   ตารางสรุปลกัษณะร่วมในงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  ของช่างในเครือข่าย

ทองร่วง เอมโอษฐ์ และชา่งปนูปัน้รายยอ่ย (ตอ่) 
 

หวัข้อ ลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะกลุ่ม 

 ลาย  โดยเ ว้นพืน้ ผิวลายเป็นปูน

เปลือย  แต่บางครัง้อาจปิดทอง/ทาสี

ทองบนลายปัน้ร่วมด้วย  ส่วนใหญ่

มัก เ ป็ นคว ามต้อ งกา ร  ห รื อกา ร

ดําเนินการของวดั 

หรือช่างอิสระ มีเทคนิคการสร้างสีสนั

ให้กับงานปูนปัน้ต่างไปตามการคิด

สรรค์ของแต่ละช่าง แต่ไม่โดดเด่น 

และ  ไม่ค่อยปรากฏในงานปูนปัน้

ประดบัอาคาร 

3. รูปแบบการแสดงออก 3.1 นิยมทําตัวทับลายนูนสูง หรือ

ลอยตวัออกจากพืน้หลงั 

3.2  นิยมลายประเภทก้านขดช่อหาง

โต   ลายเครือเถากระหนก   

3.3  นิยมปัน้กระหนกกินรีโดยเน้น

การปัน้สะบัด หรือพลิกลายในส่วน

ยอดกระหนก และกระหนกเปลว   

3.4  นิ ย ม อ อ ก แ บ บ ภ า พ  แ ล ะ

ลวดลายใ ห้ มีความหลากหลาย

สํ า ห รั บง าน ปร ะ ดับ ใน ตํา แห น่ ง

เดียวกนัของอาคารแต่ละหลงั  ได้แก่ 

หน้าบนั ซุ้มหน้าตา่ง และกรอบคหูา  

3.5 ตวัทบัลายประเภทภาพเทพ และ

เทวดา  แสดงถึงการศึกษาผ่านการ

อ่าน หรือดูข้อมูลเก่ียวกับประติมาน

วิทยาของเทพก่อนปั ้น  และหลาย

แห่งมีรูปแบบสัมพันธ์กับแบบภาพ

ลายไทย  ซึ่งปรากฏในตําราคูมือ

สําห รับผู้ ศึกษางานช่างแบบไทย

ประเพณี 

3.1 กลุ่มเครือข่ายช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์   หลายช่างส ร้างงานแนว

สร้างสรรค์  ทั ง้ประเภทลวดลาย

สร้างสรรค์  และเนือ้หาสร้างสรรค์

ผ่านงานภาพท่ีมีเร่ืองราวนอกกรอบ

ประเพณี 

3.2  กลุม่ช่างปูนปัน้พืน้บ้านรายย่อย 

หรือช่างอิสระ   ในภาพรวมยงัคงสืบ

สานการปัน้ลวดลายแนวประเพณี   

โดยเฉพาะรูปแบบลาย หรือพืน้ฐาน

การปัน้ลายจากงานช่าง สมยัอยุธยา

ตอนปลาย และรัตนโกสินทร์เป็น

หลกั สําหรับลวดลายแนวสร้างสรรค์

มีปรากฏบ้างในงานของช่างสมบัติ 

พู ล เ กิ ด  ท่ี พั ฒ น า รู ป แ บ บ ล า ย

กระหนกในแนวไทยประยกุต์   
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จากการสรุปผลการศกึษาตามตารางข้างต้นเม่ือนํามาเทียบเคียงกบัแนวทางการสร้าง

งานประดบัอาคารประเพณีของชา่งหลวงในกรุงเทพฯ ผา่นการพฒันาตามยคุสมยัเกิดเป็นลายไทย

ภาพไทยแบบท่ีแพร่หลายในสถาบนัการศกึษา  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นแบบฉบบัแห่งชาติ หรือแบบ

มาตรฐาน206

44  พบวา่มีทัง้ความเหมือน และแตกตา่งกนัในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน  กลา่วคือ    

 

เนือ้หาในผลงานปูนป้ัน    

พบว่างานของช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนันิยมสอดแทรกเร่ืองราวลงใน

ผลงาน โดยเฉพาะงานประดบัหน้าบนัอาคาร   จากเนือ้หาท่ีปรากฏสามารถแบง่ได้เป็น 2 แนวทาง 

คือ  เนือ้หาแบบประเพณี ได้แก่ เร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตัิ เทพเจ้า และรามเกียรติ์   และเนือ้หา

แนวสร้างสรรค์ ได้แก่ เร่ืองการเมือง เหตกุารณ์ร่วมสมยั วรรณคดี เนือ้หาเก่ียวกบัความสนใจและ

ประสบการณ์สว่นตวัเร่ืองคตธิรรมทางศาสนา  

เนือ้หาแบบประเพณีเป็นแบบอย่างท่ีนิยมทัว่ไปสําหรับงานศิลปกรรมเน่ืองในศาสนา 

และเป็นแบบแผนท่ีปรากฏอยูเ่สมอในงานชา่งหลวงสืบเน่ืองจนเป็นแบบมาตรฐานสําหรับงานแบบ

ประเพณีไทย   สําหรับงานประดบัเร่ืองราวประเภทนีใ้นงานปนูปัน้หน้าบนัอาคารในจงัหวดัเพชรบรีุ

พบว่ามีความนิยมในการแสดงเนือ้หาผ่านตวัทับลายท่ีเป็นกลุ่มภาพบุคคลมากกว่าแสดงบุคคล

เด่ียว  ดงัปรากฏในภาพพทุธประวตัติอนตา่งๆ  มหาชาตชิาดก  และภาพจบัรามเกียรติ์     ตรงข้าม

กบัภาพเก่ียวกบัเทพเจ้ามกัปรากฏรูปเด่ียว และแสดงอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากภาพไทยแบบ

มาตรฐานคอ่นข้างมาก 

เ นื อ้หาแนวสร้างสรร ค์   ถือเ ป็นเ นื อ้หาแนวใหม่ สําหรับงานปูนปั ้นประดับ

สถาปัตยกรรม  ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการรับรู้เหตกุารณ์ การส่ือแสดงเร่ืองราว หรือความนึกคิด

ของชา่งตอ่เหตกุารณ์ทางสงัคมผา่นรูปบคุคล   และคตธิรรมสอนใจ   อนัสมัพนัธ์กบัความสนใจตอ่

เร่ืองราวข่าวสาร  ความนึกคิด  และทศันคติส่วนตวัของช่างลงในผลงาน   การแสดงออกลกัษณะ

ดงักลา่วเป็นสีสนัท่ีหาดยูากในงานศิลปะแนวประเพณีตามแบบช่างหลวง  และแบบฉบบังานแนว

ประเพณีไทยโดยทัว่ไป   

อย่างไรก็ตามแม้การสอดแทรกภาพบุคคลหลากหลาย และสถานท่ีท่ีช่างพบเห็นรู้จกั    

รวมถึงการแสดงภาพปริศนาธรรมมีพัฒนาการในแวดวงงานช่างเมืองเพชรบุรีมาก่อนดังได้

ยกตวัอยา่งประกอบไปบ้างในตอนต้น   แตก็่ไม่อาจปฏิเสธความเก่ียวข้องกบัอิทธิพลทางความคิด

44  สนัติ เล็กสขุมุ, พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย (กรุงเทพฯ: ด่านสทุ

ธาการพิมพ์, 2553), 455-456. 
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และรูปแบบของศิลปะทัง้แบบไทยประเพณี  ไทยประยกุต์ และสมยัใหม่จากกรุงเทพฯ   ท่ีดจูะเข้า

มามีผลตอ่ความคดิของชา่งมากขึน้นบัตัง้แตย่คุของนายพิน อินฟ้าแสง    

ประเด็นน่าสนใจเก่ียวกับการรับแรงบนัดาลใจจากกระแสงานศิลปะสมยัใหม่ผนวก

กบัแนวทางการแสดงออกทางด้านรูปแบบท่ีมีมาก่อนในงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ  คือการปัน้รูปล้อ

นกัการเมืองในตําแหนง่พลแบกฐานพระ ฐานซุ้มหน้าตา่ง และฐานสีมาของช่างปนูปัน้ในเครือข่าย

ช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์      ผลจากการศึกษาเร่ิมปรากฏการปัน้รูปล้อนกัการเมือง หรือเร่ืองทาง

สงัคม และการเมืองไทยในงานปนูปัน้ราว พ.ศ. 2517   ซึง่สอดคล้องกบัช่วงเวลาท่ีกระแสการเขียน

การ์ตูนล้อการเมืองในประเทศไทย นับตัง้แต่ยุคเฟ่ืองฟูหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475   ได้กลบัมาแพร่หลายอีกครัง้หลงัจากเหตุการณ์ 16 ตลุาคม 2516 ดงัปรากฏคอลมันิสต์

การ์ตนู (ภาพล้อ) การเมืองท่ีมีช่ือเสียงตามหน้าหนงัสือพิมพ์หลายฉบบั207

45       

ดงันัน้จึงไม่อาจปฏิเสธถึงอิทธิพลทางความคิดภายใต้ยคุประชาธิปไตย และเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านภาพการ์ตนูการเมืองในลกัษณะเชิงเปรียบเปรยสร้าง

ความขบขนัจนได้รับความนิยมจากผู้อ่านหนงัสือพิมพ์สืบมาถึงปัจจบุนั  ท่ีมีตอ่งานปนูปัน้ของช่าง

เครือข่ายทองร่วง เอมโอษฐ์ได้อย่างเด็ดขาด      เน่ืองจากงานปูนปัน้แหล่านีมี้แนวทางการ

แสดงออก และชว่งเวลาท่ีเร่ิมปรากฏใกล้เคียงสมัพนัธ์กบักระแสการ์ตนูล้อการเมือง    โดยช่างปนู

ปัน้ได้ปัน้ภาพล้อเหล่านีแ้ทนพลแบกฐานบวัแบบประเพณีเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวในสงัคมร่วมสมยั

ของชา่ง   ดงัเคยปรากฏภาพพลแบกรูปชาวตา่งชาติ และนางยกัษ์ในอิริยาบถขบขนัแบกฐานสีมา

อุโบสถวัดสระบวั จ.เพชรบุรี   ซึ่งช่างปนูปัน้ และนักวิชาการท้องถ่ินเช่ือว่าเป็นตวัแทนบอกเล่า

เร่ืองราวทางเศรษฐกิจและสงัคมของชา่ง   

อนึง่  ชา่งบางคนอาจมีแนวทางการแสดงเนือ้หาทัง้แบบประเพณี และร่วมสมยัควบคู่

กนัไป  ตามแตโ่อกาส และฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงาน   ผลงานท่ีมีเนือ้หาร่วมสมยัโดดเดน่ ได้แก่ 

ผลงานของชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์  ชา่งสํารวย เอมโอษฐ์  และชา่งบรรจบ บญุประเสริฐ    

  

ปูนป้ัน และเทคนิคการประดับงานปูนป้ัน  

การเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยของงานช่างหลวงท่ีกรุงเทพฯ สมยัรัตนโกสินทร์  โดย

เฉพาะงานหน้าบนั  พบวา่สว่นใหญ่เป็นงานสลกัไม้ลวดลายแบบประเพณี    มีการปรับเปล่ียนเป็น

งานปัน้รักสมุก  งานปนูปัน้ลวดลายทํานองจีน หรือจีนปนฝร่ังทีเรียกว่า ลายเทศ ในงานช่างสมยั

45 สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, สนเทศน่ารู้: การ์ตูนการเมือง (5 กนัยายน 

2552), เข้าถงึเมื่อ 28 มีนาคม 2557,  เข้าถงึได้จาก  www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=871 
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รัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา   ก่อนพฒันาเป็นงานปนูซีเมนต์หล่อจากแม่พิมพ์ดงัปรากฏแพร่หลายทัว่ไป

ในปัจจบุนั     

ตรงข้ามกับช่างพืน้บ้านกลุ่มนีย้ังคงรักษาสูตรของส่วนผสมหลกั และวิธีการตําปูน

แบบโบราณสืบเน่ืองมาในการทํางานปัจจุบนั จนกลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีได้รับการยอมรับในวง

กว้าง   ประกอบกบัเทคนิคการสร้างลวดลายสืบเน่ืองกรรมวิธีตามแบบอย่างงานช่างโบราณโดย 

“การปัน้ขึน้รูปทรง การใช้เกรียงปาด และใช้วสัดเุป็นแท่ง หรือปล้องแข็งขีด กด และสบัแง่” เพ่ือให้

เกิดลวดลายตา่งๆ 

ปัจจัยสําคญัอันส่งผลให้ช่างพืน้บ้านเมืองเพชรบุรียังคงสืบทอดสูตร “ปูนตํา” และ

เทคนิค “ปัน้ปนู” มาตลอดระยะเวลาการสร้างงาน    ทัง้ท่ีเพชรบรีุเป็นหวัเมืองสําคญั และได้รับการ

อปุถมัภ์ด้านการบรูณปฏิสงัขรณ์จากพระมหากษัตริย์ และขนุนางข้าราชการจากเมืองหลวงเสมอ

มา    น่าจะเน่ืองมาจากเมืองเพชรบุรียังสืบทอดองค์ความรู้ทางการช่างโบราณผ่านการศึกษา

ระบบวดัมาจนถึงราว พ.ศ. 2470-90 และเป็นสํานกัชมุนมุช่างฝีมือ ในขณะท่ีกรุงเทพฯ ขาดแคลน

ช่างไทยฝีมือดีมาแต่รัชกาลท่ี 5   ดงัปรากฏการกล่าวถึงในพระราชหตัถเลขา รัชกาลท่ี 5 คราว

เสดจ็ประพาสมณฑลราชบรีุ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) วา่  

...มาหยุดท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม ซึง่เป็นท่ีฉันชอบใจฝีมือช่างในวดันัน้  บรรดา

ฝีมือท่ีทําทุกอย่างปรากฏว่าเป็นช่างหลวงทําได้อย่างวิเศษ...งานที่ได้ทําใหม่คือพระ

ระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ  แต่เป็นความคดิที่แปลกใหม่มีมาก...ในการที่จะซ่อม

ขึน้ให้บริบูรณ์ดีอย่างเก่านัน้  ไม่แต่ฝีมือพระ ถงึฝีมือช่างหลวงทุกวันนีก้็ยากที่จะทาํ

ให้เข้ากับของเดมิได้... 
208
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การรับรู้เก่ียวกับงานช่างเมืองเพชรบุรีผ่านสายตาจากชนชัน้นําสู่สังคมมาหลาย

ทศวรรษ ได้ให้การยกย่อง และสร้างความคาดหวงัต่อตวัช่างในฐานะของผู้ สืบทอดงานช่างแนว

ประเพณีไทย   สง่ผลตอ่ความภาคภูมิใจ และนําไปสู่การอนรัุกษ์เทคนิคกรรมวิธีการสร้างงานตาม

แบบโบราณไว้  รวมถึงเป็นแรงผลกัให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์ต่อยอดผลงานให้มีความงามทัง้

ทางด้านเนือ้หาและรูปแบบอยูต่ลอดเวลา   

สําหรับเทคนิคการประดบัตกแต่งงานปนูปัน้โดยรวมไม่มีความแตกต่างจากงานแนว

ประเพณีโดยทัว่ไป  แตมี่แนวทางการพฒันาเทคนิคการสร้างสีสนัให้กบัปนูปัน้ด้วยวสัดท่ีุตา่งกนัไป 

46 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จประพาสสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้นใน 

รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยรูวงค์, 2516. พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพอบุาสิกาทรัพย์ เอลกวฒัน์ 23 

เมษายน 2516), 2-4. 
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ได้แก่ การลงสีเลียนของเก่า การใช้ปนูแดง การใช้เซรามิคประดบัร่องลาย การประดบัชิน้ส่วน

กระเบือ้งเคลือบท่ีได้จากการเคาะถ้วยชาม ถ้วยชาม ช้อน และเพชรพลอย  รวมถึงการเดินขอบ

ลายนํา้ทองร่วมกบังานปนูปัน้   ต่างไปจากงานประดบัปนูปัน้ในกรุงเทพฯ ท่ีนิยมปิดทองประดบั

ร่องกระจกเป็นส่วนใหญ่ตามแบบประเพณี  และการตกแตง่ปัน้ปนู หรือประกอบชิน้ส่วนถ้วยชาม 

และกระเบือ้งเคลือบเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ทิวทศัน์  หรือลวดลายมงคลตามแบบพระราช

นิยม รัชกาลท่ี 3 

 

รูปแบบ และการแสดงออกในผลงาน 

ความแตกตา่งทางเทคนิคยอ่มสง่ผลให้รูปแบบของงานปนูปัน้มีเสน่ห์ในรายละเอียดท่ี

แตกต่าง สามารถสอดแทรกเร่ืองราวต่างๆ ได้อิสระกว่างานปูนซีเมนต์  ซึ่งใช้เทคนิคการแกะ

แม่พิมพ์ และหล่อถอดปูนจากแม่พิมพ์   รวมถึงมีรูปแบบลายประดับต่างจากแบบลายไทย

มาตรฐานสําหรับงานประเพณีจดัพิมพ์เป็นหนงัสืออยู่หลายฉบบั  ท่ีมกัพบรูปแบบคล้ายกนัในงาน

ปนูประดบัตามวดัในเขตกรุงเทพฯ และตามตา่งจงัหวดัโดยทัว่ไป   เช่น  แบบลวดลายซุ้มหน้าบนั 

และหน้าตา่ง  ในหนงัสือคูมื่อสําหรับนกัเรียน และผู้สนใจงานชา่งไทยในปัจจบุนั   (ลายเส้นท่ี 2-3)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเส้นท่ี 2 แบบอยา่งงานหน้าบนัจากหนงัสือลายไทยในปัจจบุนั 

ท่ีมา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์ 

พริน้, 2538), 285, 290-291. 

 

ลกัษณะร่วมด้านรูปแบบของงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  คือ การปัน้ลวดลาย 

และตวัทบัลาย หรืออย่างใดอย่างหนึ่งให้มีความหลากหลาย ไม่ซํา้แบบในงานประดบัอาคารแห่ง
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เดียวกนั    หรือปัน้รูปแบบพิมพ์เดียวกนัตลอดในทกุผลงาน    โดยเฉพาะงานประดบั “หน้าบนั” ถือ

เป็นตําแหน่งสําคญัท่ีช่างสามารถแสดงทกัษะการผูกลาย แตกลาย  ภูมิความรู้ รวมถึงเทคนิคชัน้

เชิงในการทํางานปนูปัน้ได้อยา่งเตม็ท่ี     งานประดบัเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กบัแรงบนัดาลใจหลาก

หลาก   ได้แก่ 

1.   แบบแผน และเทคนิคการปัน้ลายกระหนกตามแบบฉบบัศิลปะอยธุยาตอนปลาย

ท่ีปรากฏบนงานประดบักลุ่มหน้าบนัอุโบสถ และอาคารรุ่นเก่าในวดัใหญ่สวุรรณาราม วดัสระบวั 

และวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี     รวมถึงลวดลายกระหนกเปลวบนตู้พระธรรมจากวดัเชิงหวาย 

กรุงเทพฯ   ถือเป็นมาตรฐานความงามชัน้ครูท่ีสง่ผลตอ่รสนิยมด้านรูปแบบประเพณีของช่างปนูปัน้

กลุ่มนี ้    หลายช่างนิยมการปัน้กระหนกกินรี หรือกระหนกเปลวท่ีมียอดพลิว้สะบดั บางช่างทํา

กระหนกยอดบิดพลิก รวมถึงนกคาบประดับแทรกออกลายตามแบบแผนท่ีปรากฏในผลงาน

ข้างต้น  โดยมีลวดลายประเภทก้านขดช่อหางโต  และเครือเถากระหนกเปลวเป็นลวดลายหลกั    

รวมถึงลายเครือเถาก้านคดโค้ง  ซึ่งสมัพนัธ์กบัแบบลวดลายประดบัอาคารรุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรี

มากกวา่กระแสความนิยมทัว่ไปในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเส้นท่ี 3 แบบอยา่งงานซุ้มหน้าตา่งจากหนงัสือลายไทยในปัจจบุนั 

ท่ีมา: คณะช่าง, ภาพลายไทย ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 11(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ แอนด์ 

พริน้, 2538), 298-299. 
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2. แบบแผนจากจากช่างโบราณ ท่ีช่างได้พบเห็นระหว่างการรับงานตามวดัต่างๆ 

การศกึษาดผูลงานเดน่ของวดัสําคญัในกรุงเทพฯ    การเดินทางท่องเท่ียว การเข้าร่วมสมัมนา การ

ทศันศกึษาตามโบราณสถาน   และภาพผา่นส่ือประเภทตา่งๆ    

ลวดลายปนูปัน้ตามแบบลวดลายโบราณเหล่านีป้รากฏในผลงานของเครือข่าย

ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   มากกว่าช่างปูนปัน้รายย่อยท่ียงัคงรูปแบบลวดลายบนกรอบงานแนว

ประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์   เช่น   การออกแบบประติมากรรมรูปบุคคล

ประดบัในตําแหนง่ตวัเหงาตระพกัหน้าบนัแตล่ะชัน้ของอาคารหอประชมุ และศาลานางสาวอมัพร 

บุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี   ตามแบบอย่างงานช่างเก่าท่ีวิหารหลวงในวัด

เดียวกัน   การเลียนลวดลาย  หรือสร้างสรรค์ลวดลายขึน้ใหม่จากลวดลายประดบัปราสาทขอม    

การปัน้ภาพสตัว์ จําพวกนกและกระรอกแทรกประกอบลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบอย่างงาน

จิตรกรรมไทยสมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์   ลายกรอบ หรือลายกระหนกท่ีมีหวัขมวด

แบบกระหนกสมยัสโุขทยั  เป็นต้น 

3. แบบแผนงานศลิปะสมยัรัตนโกสินทร์    

คงไมอ่าจปฏิเสธถึงอิทธิพลงานสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีตอ่ชา่งปนูปัน้เมืองเพชรบรีุใน

ปัจจุบนัได้   เพราะเป็นองค์ความรู้แวดล้อมร่วมสมยัของช่าง   ปรากฏทัง้ทางด้านรูปแบบ เช่น  

ความนิยมในการออกลายยอดวงก้านขดเป็นรูปต่างๆ อย่างหลากหลาย     แบบลายเครือเถา

กระหนกเปลวแบบตา่งๆ      การปัน้ลายเทศประเภทเมฆ ลายดอกไม้ และริบบิน้แบบนิยมในงาน

ช่างรัชกาลท่ี 3      การออกแบบภาพรูปสตัว์ หรือตวัอกัษรย่อส่ือถึงบคุคล และเร่ืองราวดงัปรากฏ

แพร่หลายในงานช่างหลวงนบัตัง้แต่งานออกแบบของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ใน

รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา    การปัน้ตวัทบัลายเป็นบคุคลประทบันัง่แท่นกลางหน้าบนั   และการปัน้รูป

เหมือน รูปล้อบุคคล หรือทําปูนปัน้ให้มีลักษณะสมจริงมากย่ิงขึน้ตามแนวทางศิลปะสัจนิยม

สมยัใหม ่    

โดยเฉพาะอิทธิพลด้านรูปแบบ และการกําหนดสดัส่วนภาพพระพทุธรูป และเทพ

เจ้าพบวา่มีความเก่ียวข้องกบัแบบภาพไทยของชา่งกรุงเทพฯ  ท่ีสืบทอดความรู้และแบบมาตรฐาน

มาจากผลงานของพระยาสจัภิรมย์   สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์  และพระพรหมพิจิตร 

ซึ่งปรากฏทัว่ไปในหนงัสือเก่ียวภาพไทยลายไทยสําหรับนกัเรียน นกัศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะ

ไทยโดยทัว่ไป 
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ข้อสังเกตเก่ียวกับประเดน็เร่ืองเอกลักษณ์งานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน 

 

จากการศกึษาผ่านงานศิลปกรรมได้ผลสอดคล้องกบัการศกึษาเก่ียวกับศิลปะปนูปัน้

สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจุบนัในงานวิจยัท่ีผ่านมาดงัได้ทําการสรุปแนวความคิดไว้ก่อนหน้าในบทท่ี 

3 พบเพียงรายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีควรนํามาพิจารณาให้กระจา่งชดัขึน้ ได้แก่ 

 

การป้ันลวดลายอย่างอิสระ และลวดลายแบบอสมมาตร  

จากการศึกษาท่ีผ่านมาในงานวิจัยเก่ียวกับช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี  มีการตัง้

ข้อสงัเกตว่าเอกลกัษณ์ของสกุลช่างเพชรบุรี  ข้อหนึ่งท่ีแตกตา่งจากท้องถ่ินอ่ืน อนัเป็นแนวทางท่ี

ช่างเพชรบุรีสืบทอดกันมาแต่โบราณย้อนไปในกลุ่มงานสมยัอยุธยาตอนปลาย คือ การออกลาย

หน้าจัว่แบบอสมมาตร  โดยเขียนลายตรงยอดจัว่ให้ตา่งกนัเล็กน้อย  เม่ือพบัลายแล้วฝ่ังซ้าย และ

ฝ่ังขวาจะมีแบบลายไมเ่ทา่กนั209

47     

อย่างไรก็ตามผลจากการศกึษารูปแบบงานประดบัหน้าบนัในงานวิจยัครัง้นี ้  พบว่า

ชา่งปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนันิยมปัน้ลวดลายอยา่งอิสระ  โดยมีแบบแผนการจบลวดลาย

ในพืน้ท่ีกรอบสามเหล่ียม  ตามลกัษณะท่ีช่าง นกัวิชาการท้องถ่ิน และผู้ศกึษาเก่ียวกบังานปนูปัน้

สกลุช่างเพชรบุรียคุปัจจบุนั  เรียกกนัว่า “ลายแบบอสมมาตร” ควบคูไ่ปกับการออกแบบลวดลาย

แบบอสมมาตรอย่างแท้จริง  ซึ่งแบบอย่างหลังเก่ียวข้องกับแรงบันดาลใจจากแบบลายไทย

ประเภทเครือวัลย์ในงานเขียน  และการเสริมแต่งรายละเอียดพวกรูปประกอบลายอย่างอิสระ      

รวมถึงลวดลายแบบสมมาตรตามแบบลายไทยฉบบัมาตรฐาน  อนัมีพฒันาการสืบเน่ืองมาจาก

ลวดลายในผลงานออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์  มาสู่แบบลายสําหรับ

งานซีเมนต์ในงานออกแบบของพระพรหมพิจิตรสืบเน่ืองกลายเป็นแบบลายไทยมาตรฐานในตํารา

ยุคปัจจุบัน    ซึ่งแบบอย่างหลังพบว่าปรากฏความนิยมมากกว่าลวดลายแบบอสมมาตรดัง

กลา่วถึงในหวัข้อเร่ืองรูปแบบหน้าบนัประเภทลาย  ดงันัน้จึงควรสรุปคําอธิบายเพิ่มเติมในงานวิจยั

ครัง้นีว้า่   

1.  “ลายอสมมาตร” ในงานประดบัหน้าบนัอาคารของช่างสกลุช่างเพชรบรีุ ท่ีเช่ือกัน

วา่สืบทอดมาจากงานชา่งยคุโบราณอนัถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนัน้   เป็นความแตกตา่งเพียงส่วน

47  ดํารงพนัธุ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 157-158 ,166-168;  กัลยา เครือวุฒิชัย, “การศึกษางานปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุ: กรณีตวัอย่างวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ,” 54-55;  ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของ

สือ่พืน้บ้าน: ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 144. 
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น้อยในการจบลายยอดจัว่   ด้วยช่อหางโตแบบรัตนโกสินทร์ ช่อกระหนก หรือการผกูลายก้านขด 

และเครือเถากระหนกตอ่เน่ืองออกมาจากเถาลายข้างใดข้างหนึ่ง รวมถึงการปัน้รูปแทรกลาย หรือ

รูปตัวทับลายในอิริยาบถยักเยือ้ง   ไม่ใช่ความไม่เท่ากันของการจัดองค์ประกอบ จงัหวะ และ

นํา้หนกัของลวดลายทัง้ 2 ฝ่ังตามหลกัการทางศลิปะ (ลายเส้นท่ี 4-5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ลายเส้นท่ี 4    ลายหน้าบนัสมยักรุงเทพฯ งานลายเส้นของอาจารย์เลิศ พว่งพระเดช 

ท่ีมา:  เลิศ พว่งพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุงเทพฯ: วาดศลิป์, 2542), 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเส้นท่ี 5 ลายหน้าบนัเครือเถากระหนกเปลว งานลายเส้นของอาจารย์เลิศ พว่งพระเดช 

แบบลายดงักล่าวจดัอยูใ่นประเภทลายแบบอสมมาตร  

ท่ีมา:  เลิศ พว่งพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุงเทพฯ: วาดศลิป์, 2542), 70. 
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2.  การออกลวดลายอย่างอิสระ หรือท่ีเรียกกันว่าลวดลายแบบอสมมาตร  ถือเป็น

ลกัษณะร่วมแบบอยา่งหนึง่ของช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั   แตไ่ม่ใช่กรอบมาตรฐานท่ี

ช่างยึดถือเป็นบรรทดัฐานในการออกแบบเสมอไป   จากตวัอย่างผลงานในจงัหวัดเพชรบุรี และ

ผลงานท่ีมีช่ือเสียงได้รับการกลา่วถึงในปัจจบุนัพบว่าปรากฏงานประดบัแบบอสมมาตรราวร้อยละ 

30 เทา่นัน้    แตเ่น่ืองจากแบบแบบแผนท่ีไม่ปรากฏในงานช่างหลวง     ดงันัน้จึงถือได้ว่าเป็นเพียง

ลกัษณะเฉพาะในกลุ่มช่างท้องถ่ินเมืองเพชรบุรียุคปัจจุบนัไม่ใช่กรอบมาตรฐานท่ีทุกช่างยึดเป็น

หลกัในการสร้างงาน  ดงัปรากฏควบคูไ่ปแบบแผนลวดลายมาตรฐานตามแบบอย่างงานช่างหลวง 

รวมถึงพัฒนาการสืบมาในแบบลวดลายไทยฉบบัมาตรฐานท่ีพิมพ์เผยแพร่ทัว่ไป  ซึ่งดูจะได้รับ

ความนิยมมากกวา่   

 

มาตรฐานความงาม กับแนวทางการสร้างผลงานให้รูปแบบแปลกใหม่ไม่ซํา้กับงานเดมิ 

งานวิจยัท่ีผา่นมาตัง้ข้อสงัเกตถึงแนวทางการสร้างงานของชา่งปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ

ยคุปัจจบุนัวา่สร้างขึน้บนกรอบมาตรฐานการผกูลวดลายไทย  โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะปนูปัน้สมยั

อยธุยา  ซึง่ชา่งสว่นใหญ่ยกยอ่งวา่เป็นแบบลายไทยชัน้ครู ท่ีมีพฒันาการด้านความงดงามสงูสดุ 2 1 0

48    

โดยมีลายขนบนิยมสําคญั ได้แก่ ลายก้านขด ลายกระหนกก้านขนาน (ในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้เรียก

ลายแบบดงักล่าวว่า  ลายก้านคดโค้ง)  และช่อหางโต 2 1 1

49    แตก่ารทํางานในปัจจบุนัไม่ได้จํากดัอยู่

ในแบบแผนขนบนิยมเสียทัง้หมด   มีการคิดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ อนัเกิดจากการบ่มเพาะ 

และงอกเงยขึน้จากผลงานเก่าด้วย 2 1 2

50   และอ้างอิงข้อมูลจากการสมัภาษณ์ช่างปนูปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุยคุปัจจบุนัจํานวนหนึ่ง  ว่าช่างส่วนใหญ่มุ่งพฒันาผลงานให้มีความโดดเดน่ ในด้านความ

ประณีต ความแปลกใหม ่โดยไมย่ดึตดิกบัรูปแบบเดมิ หรือแบบแผนสมยัอยธุยา213

51 

48 บุญรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบุรี,” 93-95, 108;  

ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสือ่พืน้บ้าน: ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 142. 
49 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจงัหวดัเพชรบรีุ,” 

วารสารหน้าจั่ว 19 (2544-2545), 16;  สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงาน

ปนูปัน้โดยภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,” 133. 
50 ขนิษฐา  นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวดั

เพชรบรีุ,” 142. 
51 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 111-114;   กลัยา 

เครือวฒุิชยั, “การศกึษางานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ: กรณีตวัอยา่งวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ,” 54. 
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ผลจากการศกึษาได้ข้อสรุปตรงกบัการศกึษาท่ีผา่นมา  โดยพบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า

ผลงานสว่นใหญ่ยงัคงรักษามาตรฐานความงามตามแนวประเพณีไทยและยกย่องงานปนูปัน้สมยั

อยธุยาตอนปลายเป็นผลงานชัน้ครู   มีการสืบทอดมาตรฐานความงามในการปัน้ก้านเถา การแตก

ลาย และรายละเอียดของกระหนกจากผลงานเหล่านัน้มาปรับใช้    โดยเฉพาะลายประดบับนหน้า

บนัอโุบสถ  ฐานสีมาวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ   และหน้าบนัปนูปัน้วดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ    แตไ่ม่

นิยมปัน้ลวดลายประดบัเลียนแบบผลงานรุ่นเก่าชัน้ครูในเมืองเพชรบรีุเหลา่นัน้  

จากตวัอยา่งผลงานท่ีนํามาศกึษาพบวา่มีแนวทางการสร้างสรรค์คอ่นข้างหลากหลาย  

และขยายความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างความแปลกใหม่ไม่ซํา้ของเดิมในงานปนูปัน้เพชรบุรียุค

ปัจจบุนั   วา่หมายถึงการปัน้รายละเอียด   ความซบัซ้อนของลวดลาย  และรูปแบบตวัทบัลายให้มี

ความหลากหลายแตกตา่งกนัไปในผลงานแต่ละแห่งของช่าง  หรืออย่างน้อยท่ีสุดต้องสร้างความ

แตกตา่งระหว่างลวดลายประดบัในองค์ประกอบท่ีมีมากกว่า 1 จดุของอาคาร เช่น หน้าบนั กรอบ

คหูา และซุ้มประตหูน้าตา่ง          

โดยเฉพาะเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ พบว่ามีการสร้างสรรค์ลวดลายขึน้ใหม่

ภายใต้แรงบันดาลใจหลากหลายตามความสนใจช่าง   ทัง้ลายแนวประเพณีไทย  และแนว

ประเพณีประยกุต์  โดยมีพืน้ฐาน หรือหยิบยืมลกัษณะบางประการของลวดลายโบราณแบบขอม  

ลายสมัยสุโขทัย  งานสมัยอยุธยา   สมัยรัตนโกสินทร์  และลวดลายศิลปะตะวันตกมาปรับใช้   

รวมไปถึงการพฒันาเทคนิคการประดบัแนวใหมข่ึน้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะภายในกลุม่   

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่างานส่วนใหญ่ยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของแบบ

แผนลายแนวประเพณีไทยเป็นหลกัสําคญั    และแบบลวดลายท่ีได้รับความนิยมสูงสุด คือลาย

ประเภทก้านขด และเครือเถากระหนกเปลว    อนัเป็นแบบลายท่ีได้รับความนิยมทั่วไปในงาน

ประดบัสมยัรัตนโกสินทร์     

ขออธิบายผ่านตวัอย่างลวดลายประดบัหน้าบนัอโุบสถวดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ  ผลงาน

ช่างเฉลิม พึ่งแตง  (ภาพท่ี 126-127)   แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของลายก้านขดซึ่งมีการผกูลาย

ตา่งไปจากงานประดบัรุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรีแล้ว   ดงัจะเห็นได้จากแกนช่อหางโตกลางหน้าบนั

หายไป และการแตกยอดลายก้านขดเป็นรูปตา่งๆ นอกเหนือจากช่อหางโต หรือกระหนก    รวมถึง

ความนิยมใช้รูปทบัลายขนาดใหญ่ประดบักลางหน้าบนัตามแนวทางนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์       

แนวทางการสร้างงานไมซํ่า้กบังานเดมิในผลงานแตล่ะแหง่ของชา่งแตล่ะคน ไม่ใช่การ

ผกูลวดลายแบบใหมท่ี่หลดุไปจากแบบแผนลายประเพณี หรือเป็นลวดลายพิเศษ คนละประเภทท่ี

แตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง   แตเ่ป็นความไม่ซํา้กนัอนัเกิดจากการยกัเยือ้งการผกูลายท่ีมีรายละเอียด
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ของจดุกําเนิดลาย การแตกลาย การจบลาย รวมถึงตวัทบัลายท่ีมีรูปแบบ และเร่ืองราวแตกตา่งกนั

ออกไปเทา่นัน้    

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 126  ลายประเภทก้านขดหน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 127 ลายประเภทก้านขดหน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ 

เปรียบเทียบกับภาพท่ี 126 พบว่าเป็นลายประเภทก้านขด ท่ีปรับระละเอียดการ

แตกลาย และจบลาย และตวัทบัลายแตกตา่งกนั 

 

สรุป 

จากการศึกษาวิเคราะห์งานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนั พบว่ามีลกัษณะร่วม

กันคือ  การสร้างสรรค์ผลงานบนพืน้ฐานของงานแนวประเพณีเป็นหลกั  แม้จะมีการสอดแทรก

 

 

 

จบลายยอดด้วยการผูก

ลายก้านขดต่อจากเถา

ลายฝ่ังขวา 

จบลายยอดด้วยลายช่อ

หางโตเปลว 
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เนือ้หา เทคนิค หรือลวดลายแบบใหม่  แต่พัฒนาการทัง้หมดยังคงอยู่ภายใต้แบบแผนงาน

ประเพณีทัง้สิน้    ซึง่มีเหตจุากปัจจยัทางสงัคมท่ีวิเคราะห์ไว้ในบทก่อนหน้า และข้อจํากดัเร่ืองพืน้ท่ี

การสร้างงาน ท่ีล้วนเป็นงานเน่ืองในพทุธศาสนา หรืออยูใ่นเขตพทุธสถาน 

แนวทางการทํางานของช่างยุคปัจจบุนัคอ่นข้างเปิดกว้างในการแสวงหาแรงบนัดาล

ใจ รวมถึงการพลิกแพลงแบบภาพ และลวดลายต่างๆ ให้มีความหลากหลายแตกต่างกันไปใน

ผลงานของตนเอง    โดยการปรับเทคนิคการปัน้  รูปแบบกระหนก  รายละเอียดของการแตกลาย  

การสอดแทรกรูปประกอบลาย  และเทคนิคการประดบัตกแตง่   หาใช่การออกแบบขึน้ใหม่ทัง้หมด     

และผลงานของช่างปนูปัน้เหล่านีม้ักไม่ทิง้ห่างทางด้านรูปแบบกันเท่าไรนัก    สะท้อนให้เห็นถึง

กระบวนการคิดของช่าง อนัน่าจะเกิดขึน้จากการพิจารณาดงูานของช่างท่ีได้รับการยกย่องฝีมือ

ระดบัสงูภายในกลุม่ และวงการวดั (ผู้วา่จ้าง)    

รวมถึงเป็นผลจากระบบการเรียนรู้งาน อนัเร่ิมต้นจากการเป็นช่างฝึกหดัปนูปัน้ภายใต้

การควบคมุของหวัหน้าช่าง   จึงส่งผลให้แนวความคิด และรูปแบบผลงานมีความคล้ายคลึงกัน

ภายในกลุ่ม   ดงัเห็นได้ชดัในกลุ่มเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   ซึ่งพบว่าเม่ือเกิดสร้างสรรค์

เทคนิค และรูปแบบใหมข่ึน้ มกัปรากฏใช้แพร่หลายกนัภายในกลุ่ม  รวมถึงส่งผ่านไปยงัช่างปนูปัน้

รายยอ่ยอ่ืนๆ  บางทา่นท่ีเคยร่วมงานกนั     

ด้านรูปแบบพบว่าช่างปูนปัน้ยุคปัจจุบนัส่วนใหญ่นิยมปัน้ลวดลายประดบังานหน้า

บนั เป็นลวดลายประเภทก้านขดช่อหางโต และเครือเถากระหนกกินรี หรือกระหนกเปลว ท่ีมีการ

แตก เก่ียวเถาก้านลายแบบตา่งๆ เป็นหลกั  โดยลวดลายเหลา่นีม้กัประกอบขึน้จากกระหนกกินรี ท่ี

มีรายละเอียดภายใน และยอดกระหนกท่ีสะบดัมากกว่ากระหนกเปลว    อนัสมัพนัธ์กับลวดลาย

สมยัอยธุยาตอนปลายท่ีชา่งยกย่องวา่เป็นสดุยอดงานชัน้ครู   

ความแตกต่างในแนวทางการสร้างสรรค์ของช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนั  

สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.  กลุ่มช่างท่ีเน้นการสร้างสรรค์เนือ้หา  เทคนิค และรูปแบบแนว

ใหม ่    ซึง่สว่นใหญ่เป็นชา่งในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์     ผลงานในกลุ่มนีก้ลายเป็นปัจจยั

สําคญัทํางานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุโดง่ดงัมากย่ิงขึน้     2. กลุ่มท่ีสร้างสรรค์งานแนวอนรัุกษ์นิยม   

ยึดมัน่ในแบบแผนงานแนวประเพณีไทย ตามแบบฉบบัมาตรฐาน   โดยเฉพาะลักษณะบางประ

งานของลวดลายสมยัอยุธยาตอนปลายมาปรับใช้   เน้นความงามสมบูรณ์ของลวดลายกระหนก

ตามแบบงานชัน้ครู   ไมมี่ความหวือหวาของเร่ืองราว และรูปแบบงานเทา่ไรนกั   

อยา่งไรก็ดีเอกลกัษณ์ท่ีหาดยูากในงานแนวประเพณีแห่งอ่ืนๆ ยคุปัจจบุนั  ได้แก่ การ

ปัน้จบลวดลายแบบอสมมาตร  การสอดแทรกรูปบุคคลประกอบลวดลายอย่างหลากหลาย   
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โดยเฉพาะรูปล้อนักการเมือง หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม และเร่ืองราวร่วมสมัย  หรือการ

พัฒนาเทคนิคการตกแต่งปูนปัน้บางอย่างกลับเป็นเพียงแนวทางการสร้างสรรค์แนวทางหนึ่ง

เท่านัน้   หาใช่ลักษณะร่วมท่ีปรากฏความนิยมทั่วไปในผลงานของช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี   

หรืออาจกล่าวได้ว่ารูปแบบท่ีปรากฏในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุมีความหลากหลายตามปัจเจก

บุคคลมากย่ิงขึน้   โดยความเป็นปัจเจกบุคคลดงักล่าวนัน้หาใช่ลกัษณะปัจเจกอนัแตกต่างจาก

ลกัษณะท่ีเคยปรากฏมาก่อนในงานชา่งไทย    แตเ่ป็นความปัจเจกในแง่ของรสนิยม การสอดแทรก

รายละเอียด และความถนดัในการเลือกใช้ หรือปัน้ลวดลายมากกวา่  

อนึ่ง  การศกึษาในบทนีย้งัไม่สามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสงานช่าง

ภายนอก กับรูปแบบของงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีในปัจจุบนัได้ชัดเจน   จําเป็นต้องศึกษาสืบ

ย้อนกับหลักฐานงานปูนปัน้ และงานช่างแขนงอ่ืนๆ ของเมืองเพชรบุรีอีกขัน้หนึ่ง  เพ่ือแยกให้

เห็นชัดถึงพัฒนาการทางด้านความคิด และรูปแบบเฉพาะในงานปูนปั ้นยุคปัจจุบันว่ามี

ความสมัพนัธ์กบังานชา่งภายใน และภายนอกสงัคมอยา่งไรบ้างในบทตอ่ไป  
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บทที่ 5 
วิเคราะห์เอกลักษณ์และความสืบเน่ืองของงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 

 
จากการศึกษาในบทท่ีผ่านมานําไปสู่ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับกระแสงานช่าง  

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน   และคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุค
ปัจจุบนั   โดยมีการจดักลุ่ม และแบ่งประเภทของงานประดบัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการตกแต่งอาคาร
สําคญัภายในพุทธสถานเป็นหลกั      แต่ยงัขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านเนือ้หา และการแสดงออกในงานศิลปกรรม    รวมถึงรสนิยมบางประการซึ่งอาจมีการสัง่สม
ผา่นการเรียนรู้ภายในกลุม่ช่างสืบมาถึงยคุปัจจบุนั    

ดงันัน้การศึกษาในบทนีจ้ึงจะทําการตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร และงานศิลปกรรม
ประเภทปนูปัน้ท่ีสร้างขึน้ในเมืองเพชรบุรีถึง พ.ศ. 2510  โดยใช้เกณฑ์แบ่งจากปีท่ีนายพิน อินฟ้า
แสง สร้างงานปนูปัน้ขึน้เป็นชิน้สดุท้าย  ขณะท่ีช่างปนูปัน้อาวโุสยคุปัจจุบนัเพิ่งหนัมารับจ้างงาน
ปูนปัน้ไม่นาน และยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบการทํางานรับจ้างเต็มรูปแบบดัง
ปรากฏในปัจจบุนั   ทัง้นีจ้ะย้อนศกึษาถึงตวัอย่างผลงานสมยัอยธุยาตอนปลายเพ่ือหาพฒันาการ
ความสมัพนัธ์ทางด้านแนวความคดิ และรูปแบบของงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุจากอดีตสูปั่จจบุนั     
เน่ืองจากหลกัฐานงานปูนปัน้ยุคก่อนสมยัอยุธยาตอนปลายในจังหวดัเพชรบุรีปรากฏหลกัฐาน

คอ่นข้างน้อย   ไมป่รากฏการกลา่วถึงในหมูน่กัวิชาการท้องถ่ิน และช่างยคุปัจจบุนัมากนกั    
 

การตรวจสอบหลักฐานงานปูนป้ันเมืองเพชรบุรี  
ตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลายถงึ พ.ศ. 2510  

 
การตรวจสอบงานศิลปกรรมเมืองเพชรบรีุตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายถึง พ.ศ. 2510 

มีข้อจํากดัเน่ืองจากไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างผลงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้กลุ่มท่ีปรากฏ
การกล่าวถึงในเอกสารส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลประเภทตํานาน หรือเร่ืองราวบอกเล่าสืบต่อกันมา    
ดังนัน้บางส่วนจึงต้องใช้วิธีการเทียบเคียงพัฒนาการด้านรูปแบบศิลปะกับงานช่างท่ีปรากฏ

หลกัฐานการก่อสร้างท่ีแน่ชดัในการสนันิษฐานและกําหนดอายกุารสร้างโดยคร่าว 
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1. งานปูนป้ันเมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย  

กลุ่มนีค้่อนข้างเป็นท่ียอมรับแน่ชัดเน่ืองจากผ่านการตรวจสอบตามวิธีวิจัยของ

นกัวิชาการมาหลายท่าน  โดยเฉพาะงานวิจยัของศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิเลก็สขุมุ ได้ศกึษาผลงาน 

ปูนปัน้ประดบัอาคารกลุ่มหนึ่งในเมืองเพชรบุรี โดยเช่ือมโยงกับพฒันาการของลวดลายประดบั
สมยัอยุธยาตอนปลาย นับแต่รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ท่ีสามารถระบุเวลาการสร้างได้อย่าง
ชดัเจน  นําไปสู่การสรุปผลการศึกษาว่าลวดลายปนูปัน้ประดบัอาคารเหล่านีมี้พฒันาการในงาน
ประดบัสมยัอยธุยาตอนปลาย ได้แก่      

1.1 วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี     
หน้าบนัอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบุรี    เช่ือว่าน่าจะเป็นงานท่ีทําขึน้

ในคราวปฏิสงัขรณ์ภายใต้การควบคมุของพระสวุรรณมนีุ (สมเด็จแตงโม) รัชกาลสมเด็จพระเจ้า
เสือ ราว พ.ศ. 2245 (ภาพท่ี 128-129) เพราะมีรูปแบบเทียบได้กับลายประดบับนหน้าบนั และ
บานประตจํูาหลกัไม้ ของศาลาการเปรียญภายในวดัเดียวกนั ซึง่รือ้จากกรุงศรีอยธุยามาประกอบ1  
(ภาพท่ี 130-131) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 128   ลายก้านขดบนหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
 

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

อมรินทร์ พริน้ติง้, 2535), 21-23, อ้างจาก สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสาร
ทางประวติัศาสตร์, สมุดภาพศลิปกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์
, 2525), 2-3.  
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ภาพท่ี 129 ลายเครือเถาช่อหางโตบนหน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.
เพชรบรีุ 
จากงานวิจยัของศาสตราจารย์ ดร.สนัติ เล็กสขุมุ กล่าวว่าลายประดบัหน้าบนัด้าน
นีอ้าจเป็นงานท่ีทําขึน้ในครัง้หลงั  แตย่งัไมมี่เหตผุลสนบัสนนุความคดิได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 130 หน้าบนัจําหลกัไม้ทิศตะวนัออกการเปรียญ วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ  
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ภาพท่ี 131 หน้าบนัจําหลกัไม้ทิศตะวนัตกการเปรียญ วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
 

แม้ข้อมลูเก่ียวกบัพระสวุรรณมนีุ (สมเด็จแตงโม)  และการปฏิสงัขรณ์วดัใหญ่
โดยพระสุวรรณมุนีราว พ.ศ. 2245   รวมถึงศาลาการเปรียญว่าเป็นท้องพระโรงในพระราชฐาน
หลังหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือทรงถวายแด่พระสุวรรณมุนี   เดิมเป็นตําหนักสมเด็จแตงโม 
ภายหลงัเม่ือพระองค์สิน้พระชนม์จึงรือ้มาสร้างเป็นการเปรียญดงัปรากฏในปัจจุบนั2  จะเป็นการ
ประมวลประกอบการสนันิษฐานจากตํานานเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัดและหลกัฐาน

เอกสารท่ีไม่สามารถยืนยนับุคคลได้แน่ชดั3    แต่ผลการวิเคราะห์รูปแบบลวดลายประดบัหน้าบนั  
บานประตูของศาลาการเปรียญ  และงานปูนปั ้นประดับหน้าบันอุโบสถในงานวิจัยข้างต้น    
ชีใ้ห้เห็นถึงความสมัพันธ์กับพัฒนาการทางด้านรูปแบบลวดลายประดบัในศิลปกรรมท่ีปรากฏ

หลกัฐานการสร้างท่ีแน่ชดัแหลง่อ่ืนๆ ในสมยัอยธุยาตอนปลาย  หลงัรัชกาลพระเจ้าปราสาททองถึง 
พ.ศ.2310    ได้แก่ ความนิยมประดบัหน้าบนัซุ้ม และหน้าบนัอาคารด้วยลายประเภทก้านขด  มี

                                                 
2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้นใน
รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยูรวงค์, 2516. พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ อุบาสิกาทรัพย์ เอลกวฒัน์ 23 เมษายน 
2516), 3-4. 

3 สํานกันายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์, สมุดภาพ
ศิลปกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี, 2-4; ตรี อมาตยกลุ, ผู้ เรียบเรียง, ทัศนาสารไทย จังหวัด

เพชรบุรี (พระนคร: กองวฒันธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2507. จดัพิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพนาง
ขลบิ วนัชยัวฒันะ 19 มีนาคม 2507), 43-47. 
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เถาก้านอวบ  และรูปแบบกระหนกกินรีท่ีมีรายละเอียดเพิ่มขึน้  โดยเฉพาะการประดบัปลายก้าน
ด้วยลายคล้ายช่อหางโต   ซึง่เป็นพฒันาการคลี่คลายมาจากลายดอกโบตัน๋ก่อนจะพฒันาเป็นลาย
ช่อหางโตอย่างแท้จริง ประกอบขึน้จากลายกระหนกในงานประดบัรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
เป็นต้นมา   และตัง้ข้อสงัเกตถึงงานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัตก  ประกอบด้วยลายก้านคดโค้ง 
ออกลายช่อหางโตกึ่งกลางมีรูปนารายณ์ทรงอสรูว่าอาจเป็นเป็นงานท่ีทําขึน้ในครัง้หลงักว่า  แตย่งั
ไมมี่เหตผุลสนบัสนนุความคดิได้4   

1.2   วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี 
จากหลกัฐานงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถมีจารึกระบุปีท่ีเขียนภาพ คือ 

พ.ศ.2277 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ     ผลงานท่ีน่าจะเป็นงานประดับรุ่นเก่าสมัย
อยุธยาตอนปลายท่ียงัไม่ได้ผ่านการบูรณะเสียทัง้หมด ได้แก่ หน้าบนัซุ้มประตูฝ่ังทิศใต้ของผนัง
สกัดทิศตะวันออกอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม5 (ภาพท่ี 132)   เน่ืองจากมีรูปแบบการปัน้
ลวดลายกระหนกท่ีมีความละเอียดปลายแหลมสะบดั   ผิดกบังานปนูปัน้ประดบับนหน้าบนั   ซึ่ง
ปรากฏรูปแบบลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และกระหนกเปลวท่ีมีการซ้อนซัน้เป็นระนาบแบนๆ มีการกรีด
ลายเป็นแกนหางกระหนก น่าจะเป็นงานบรูณะขึน้ในสมยัหลงัดงั  อาจปัน้ขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-
2510 หรือก่อนหน้าเลก็น้อย (ภาพท่ี 133)          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 132   หน้าบนัซุ้มประตทิูศตะวนัออกฝ่ังใต้ อโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 
 

 
 

                                                 
4 สนัติ เลก็สขุมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 63-70. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 23, 65-66. 
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ภาพท่ี 133 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 
ปัน้ลวดลายเครือเถากระหนกเปลวไขว้  การปัน้กระหนกมีปริมาตรค่อนข้างแบน 
ปลายสะบัดน้อยลง และมีการเดินเส้นกลางเถาก้านลาย  อันเป็นแบบอย่างท่ี
ปรากฏในกลุ่มงานปูนปัน้ในเมืองเพชรบุรี  ท่ีปรากฏหลักฐานการสร้างท่ีแน่ชัด 
ระหวา่ง พ.ศ. 2460-2510    

 
1.3   วัดสระบัว จ.เพชรบุรี 

ไม่ป รากฏหลักฐานการส ร้าง ท่ี แน่ ชัด   จากแผนผัง  และรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสบ่งชัดว่าน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างมาตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย    
รวมถึงงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอโุบสถ  ซึง่ปัน้ลายประเภทเครือเถาก้านคดโค้งออกลายช่อหางโต 
และกระหนกกินรี  ตรงกลางเป็นรูปบุคคลประทับเหนืออสูรนัน้  (ภาพท่ี 134-135)  มีรูปแบบ
สัมพัน ธ์กับงานประดับห น้าบัน ทิศตะวันตกอุ โบสถวัดใหญ่ สุวรรณ าราม  จ .เพชรบุ รี      
ศาสตราจารย์ ดร. สนัติ เล็กสขุมุ  เช่ือว่าคงรับแบบอย่างมาจากวดัใหญ่สวุรรณาราม  ดงัปรากฏ
เปล่ียนแปลงของกระบวนลายช่อคล้ายหางโตท่ีคล่ีคลายจากลายคล้ายช่อหางโตท่ีวัดใหญ่

สวุรรณาราม  จงึน่าจะทําขึน้หลงังานประดบัท่ีวดัใหญ่สวุรรณารามเลก็น้อย6    
 
 
 

                                                 
6 เร่ืองเดียวกนั, 91. 
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ภาพท่ี 134 งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัสระบวั   จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 135 งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัสระบวั   จ.เพชรบรีุ 

 
นอกจากนีย้งัภายในเขตพุทธาวาสยงัปรากฏงานปูนปัน้ประดบัฐานสีมารอบ

อโุบสถ   มีรูปแบบการตัง้ใบสีมาบนฐานบวัทรงสงู เรียกว่า “สีมานัง่แท่น”   ถือเป็นพฒันาการร่วม
แบบกบัฐานสีมาในสมยัอยธุยาตอนปลาย  ก่อนจะนิยมการสร้างซุ้มสีมาดงัปรากฏพฒันาการสืบ
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มาในสมัยรัตนโกสินทร์7  (ภาพท่ี 136)     แม้ภาพถ่ายเก่าของของคาร์ล เดอร่ิง ในหนังสือท่ีเขา
เขียนขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2449-2454 คราวท่ีมาสยามเป็นครัง้แรกช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 58    จะแสดงให้เห็นว่าเคยมีการสร้างซุ้มหลงัคาเคร่ืองไม้คลมุ
แท่นสีมามาก่อน   แต่หลงัคาท่ีบดบงัใบสีมาแนะให้คิดว่าคงเป็นองค์ประกอบท่ีเพิ่มเติมขึน้ตาม
ความนิยมเร่ืองการทําซุ้มสีมาในสมยัรัตนโกสนิทร์ หรือทําขึน้เพ่ือปกป้องงานปนูปัน้ประดบั และใบ
สีมาจากแดดฝนมากกวา่จะเป็นงานท่ีมีมาแตแ่รกเร่ิม9  (ภาพท่ี 137)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 136   งานปนูปัน้ประดบัฐานสีมา อโุบสถวดัสระบวั   จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 

                                                 
7 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิดที่

ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 132-133. 
8 Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), ix. 
9 Karl Doehring, Ibid, 80; ธนวิทย์ ฉนุฉ่ํา, “การศึกษาสถาปัตยกรรมวดัสระบวั จงัหวดัเพชรบุรี” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2548), 253-254. 
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ภาพท่ี 137   ภาพถ่ายเก่าสีมาอโุบสถวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ   จากหนงัสือของคาร์ล เดอร่ิง 
มีการทําซุ้มหลงัคาเคร่ืองไม้ทรงคฤห์คลุมสีมาอีกชัน้หนึ่งจนบดบงัแทบไม่เห็นใบ

สีมา  
ท่ีมา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 264. 

 
แม้ฐานสีมาวดัสระบัว จ.เพชรบุรี  จะมีองค์ประกอบชุดฐานและการประดับ

ตกแต่ง  อันประกอบด้วยฐานเขียง และชัน้ เชิงบาตรซ้อนกัน  3 ชัน้  ฐานชัน้ ท่ี  2 ประดับ
ประติมากรรมรูปยกัษ์ อสรู ฝร่ัง และจีนแบก ถดัขึน้ไปฐานชัน้ท่ี 3 ประดบัประติมากรรมปนูปัน้รูป
ครุฑ และนรสงิห์แบก ก่อนถึงบวัทรงคลุม่ และใบสีมาตามลําดบั   แตกตา่งจากฐานสีมาโดยทัว่ไป
ในสมยัอยธุยาตอนปลาย และฐานสีมาแบบนัง่แท่นเลียนงานช่างสมยัอยธุยาในสมยัรัชกาลท่ี 3   
ซึง่สว่นใหญ่นิยมใช้ฐานสงิห์รองรับบวัทรงคลุม่เป็นแท่นวางใบสีมา (ภาพท่ี 138)       

แต่เม่ือพิจารณาแบบแผนการประดับ และรูปแบบลวดลายกระหนกจาก
หลกัฐานปนูปัน้ท่ีเหลือปรากฏในปัจจุบนั  พบว่าบางส่วนมีความสมัพนัธ์กบัทิศทางงานช่างเมือง
เพชรบรีุสมยัอยธุยาตอนปลายอยู่พอสมควร หรืออย่างช้าในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น   เน่ืองจาก
เป็นหวัเมืองการปรับเปลี่ยนจึงไม่น่าจะรวดเร็วเท่าทนัรสนิยมงานช่างหลวงท่ีกรุงเทพฯ   ได้แก่  1. 
ลักษณะการปัน้ช่อกระหนกในมือของครุฑแบกฐานสีมาทางทิศใต้ แสดงร่องรอยการปัน้ช่อ
กระหนกหางกินรีท่ีมีแกนลายช่อบิดพลิกคล้ายริว้ผ้าก่อนเสริมแต่งรายละเอียดให้เกิดปริมาตรด้วย
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ตวักระหนกคล้ายช่อกระหนกบนหน้าบนัอุโบสถวดัสระบวั จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 139) และ 2. การ
ประดับพลแบกฐานชัน้ล่างเป็นรูปยักษ์ คนจีน คนฝร่ัง ท่ีมีการแต่งกาย และท่าทางแบกฐาน
แตกต่างกัน   แสดงความสมัพนัธ์กับแนวทางการแทรกภาพชาวต่างชาติ และการแสดงภาพพล
แบกในอิริยาบถแตกตา่งไม่เป็นระเบียบมากนกับนงานจิตรกรรมวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ   
ซึง่มีจารึกระบปีุท่ีเขียนภาพ คือ พ.ศ.2277 ตรงกบัรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ (ภาพท่ี 140)      

 ดงันัน้แบบแผนงานปูนปัน้ประดบัฐานสีมา อุโบสถวดัสระบวั จ.เพชรบุรี  จึง
น่าจะเป็นงานประดบัรุ่นเก่าสมยัอยธุยาตอนปลาย   บางสว่นคงได้รับการบรูณะเพิ่มเตมิอยูบ้่างใน
สมยัหลงั ดงัปรากฏความแตกต่างระหว่างช่อกระหนกของงานประดบัสีมาทางทิศใต้ กบัสีมามา
เอกทางทิศตะวนัออก  รวมถึงการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างภายในเขตพุทธาวาสอยู่หลาย
จดุ10  แตน่่าจะเป็นการปัน้ตามเค้าโครงเดมิมากกวา่ปรับเปล่ียนใหมท่ัง้หมด   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 138    สีมาแบบนัง่แท่น อโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
ฐานสีมาวดัแห่งนีมี้ความสงูไลเ่ล่ียกบัฐานสีมาอโุบสถวดัสระบวั  แตมี่องค์ประกอบ
ฐานตามแบบนิยมโดยทัว่ไป 

 
 
 

                                                 
10 ธนวิทย์ ฉนุฉ่ํา,  “การศกึษาสถาปัตยกรรมวดัสระบวั จงัหวดัเพชรบรีุ,”  253-257. 
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ภาพท่ี 139    เปรียบเทียบลายช่อกระหนกบนฐานสีมา กับช่อกระหนกบนหน้าบนัทิศตะวนัตก
ของอโุบสถวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 140    ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 
พลแบกแนวฐานภาพรองรับแนวเจดีย์ท่ีแบ่งพืน้ท่ีการประดบับนฝาผนังด้านสกัด

ข้าง  มีการแสดงบุคลิก และท่าทางแบกท่ีแตกต่างไม่เป็นระเบียบเช่นพลแบกท่ี
ปรากฏทัว่ไปในงานช่างหลวง 
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1.4   วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี 
ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานเก่ียวกับประวัติการก่อสร้างท่ีแน่ชัด   

สิง่ก่อสร้างหลกั ได้แก่ อโุบสถ   มีสภาพทรุดโทรมเหลือเพียงผนงับางสว่นของห้องทางทิศตะวนัตก
ด้านหลงัพระประธาน    ซึง่ปรากฏงานปนูปัน้ประดบับนหน้าบนัทิศตะวนัตกเป็นลายเครือเถาก้าน
คดโค้ง แกนกลางปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑ  (ภาพท่ี 141)  ถัดลงมาท่ีผนังผืนเดียวกันซึ่งเป็นผนัง
ภายในของมขุลดเป็นภาพเลา่เร่ืองเต็มพืน้ท่ี   ซึง่รองศาสตราจารย์เชษฐ์ ติงสญัชลี เคยแสดงความ
คิดเห็นว่าเป็นภาพเก่ียวกบัคติการบูชาพระพทุธบาทบนยอดเขาสมุณกฎู และภาพโลหะปราสาท 
อันเป็นคติพุทธศาสนาแบบลังกาวงค์ ท่ีปรากฏความนิยมสืบมาในสมัยอยุธยาตอนปลายถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น   (ภาพท่ี 142)     หน้าบนัมขุลด ปัน้ปูนเป็นลายเครือเถาช่อหางโต แต่ลาย
แกนกลางชํารุด (ภาพท่ี 143) และและงานปนูปัน้ประดบัซุ้มประตหูน้าตา่ง (ภาพท่ี 144)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 141      งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัไผล้่อม   จ.เพชรบรีุ 
 

ผลจากการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของศาสตราจารย์ ดร. สนัติ เล็กสุขุม 
พบวา่รูปแบบช่อคล้ายหางโตบนงานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัไผล้่อม มีรูปแบบคลี่คลายยิ่งขึน้จาก
ลายชนิดเดียวกนับนหน้าบนัอโุบสถวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ    ประกอบกบัร่องรอยการทําประดบัลวด
บวัลกูแก้วอกไก่ในแนวเฉียงใต้กาบ (กาบหลดุร่วงไปหมดแล้ว) ของเสารองรับซุ้มช่องหน้าต่างบน
ผนังสกัดทิศตะวันตก  ซึ่งเทียบได้กับเสากรอบประตูวัดกุฎีดาว  จ.พระนครศรีอยุธยา งานใน
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รัชกาลพระท่ีนัง่ท้ายสระ  จึงเช่ือว่างานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัไผล้่อมน่าจะเป็นงานสร้างในสมยั
อยธุยาตอนปลาย ราวรัชกาลพระท่ีนัง่ท้ายสระ หรือหลงัจากนัน้ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 142     งานปนูปัน้ประดบัผนงัชัน้ในทิศตะวนัตก อโุบสถวดัไผล้่อม   จ.เพชรบรีุ 
ปรากฏร่องรอยช่องใสแ่ปหลงัคาท่ีผนงัด้านบน  แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลงัคาทํา
เป็นมขุลด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 143     งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัชัน้ลดทิศตะวนัตก อโุบสถวดัไผล้่อม   จ.เพชรบรีุ 
ลายช่อคล้ายหางโต คล้ายกับบนหน้าบันด้านบน แต่มีรายละเอียดของกลีบช่อ
น้อยลง 

                                                 
11 สนัติ เลก็สขุมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 92. 
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ภาพท่ี 144     ช่องหน้าตา่งบนผนงัสกดัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัไผล้่อม   จ.เพชรบรีุ 
งานปนูปัน้ประดบัเสารองรับซุ้มหน้าต่างเหลือร่องรอยแนวลวดบวัแนวเฉียงใต้กาบ

ลา่ง ท่ีร่วงหลดุไป 
 
1.5   วัดเขาบันไดอฐิ จ.เพชรบุรี 

ประวตัิการสร้างวดัแห่งนีไ้ม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั  ตามตํานานวดักล่าวย้อน
ความสําคญัไปถึงเร่ืองราวอนัเก่ียวเน่ืองกบับคุคลในประวตัิศาสตร์สมยัอยธุยา รัชกาลสมเด็จพระ
เชษฐาธิราช และสมเด็จพระเจ้าเสือ    ทัง้กล่าวกนัว่าสมเด็จพระเจ้าเสือโปรดให้สร้างพระพทุธรูป
ไม้แก่นจนัทร์ ประทบัยืนปางห้ามสมทุรประดษิฐานอยูใ่นถํา้ประทนุ   ซึง่ประชาชนนบัถือวา่มีความ
ศกัดิ์สิทธ์ิมาก จึงเรียกถํา้ดังกล่าวว่า “ถํา้พระพุทธเจ้าเสือ”12     รวมถึงปรากฏอาคารหลังหนึ่ง
ภายในวดัช่ือ “กุฏิอาจารย์แสง” ซึ่งกล่าวกันว่า  “พระอาจารย์แสง” เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จ
พระเจ้าเสือ13  

ผลงานปนูปัน้ซึ่งนกัวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นฝีมือช่างรุ่นเก่า ได้แก่ งานปนู
ปัน้ประดับหน้าบัน และซุ้ มประตูฝ่ังเหนือบนผนังสกัดด้านทิศตะวันออก    ซึ่งข้อมูลจากการ

                                                 
12 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี(กรุงเทพฯ: จงัหวดัเพชรบรีุ, 2525. จดัพิมพ์

เผยแพร่เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี), 223-224. 
13 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวดัเพชรบุรี” 

(รายงานการวิจยั  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 53-54. 
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สมัภาษณ์ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ระบุว่าเคยทําการซ่อมลายซุ้มประตูอุโบสถตามแบบของเดิม  
(ภาพท่ี 145) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 145 หน้าบันซุ้มประตูฝ่ังเหนือผนังสกัดด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.
เพชรบรีุ 
มีช่อหางกระหนกบางส่วนท่ีผิดแปลกเพียงเล็กน้อย  อาจจะเกิดจากการปัน้ซ่อม
เพิ่มเติมภายหลงั  รวมถึงงานประดบัแบบเดียวกนัท่ีปัน้ขึน้ใหม่บนซุ้มประตฝ่ัูงเหนือ
ผนงัสกดัด้านทิศตะวนัออก และซุ้มประตผูนงัสกดัทิศเหนือ   ซึง่ปัน้เลียนแบบลาย
หน้าบนัจากซุ้มประตนีู ้

 
หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ  (ภาพท่ี 146)  ปรากฏลายปนูปัน้

ประเภทลายก้านขดช่อหางโต ซึ่งมีแบบแผนลวดลายคล้ายกับงานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก
ของอุโบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบุรี    แต่ปัน้ก้านคดโค้งเป็นแกนลายจํานวนเถามากขึน้ 
และมีกาบ หรือใบไม้ซีก-ซ้อนหุ้ มก้านลายในจังหวะถ่ีกว่า รวมถึงมีลูกเล่นในการออกลาย
ค่อนข้างมาก อาทิ การปัน้ครุฑท่าทางยกัเยือ้ง การแทรกลายนกคาบ หน้ากาลเช่ือต่อลาย และ
ลายช่อหางโตอย่างแท้จริง   เพราะปรากฏลายช่อทัง้แบบท่ีกระจงักลางช่อถกูลดความสําคญั และ
แบบถกูแทนท่ีด้วยรูปเทพพนมกลางช่อแทน (ลายเส้นท่ี 6) 

ผลจากการศึกษาเทียบเคียงลวดลายประดับในสมัยอยุธยาตอนปลายของ

ศาสตราจารย์ ดร. สนัติ เล็กสุขุม ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกับลายช่อหางโตอย่างแท้จริงบนหน้าบนั
อโุบสถแห่งนีว้า่เป็นแบบอยา่งแปลกใหม่  ควรเป็นพฒันาการหลงัจากงานประดบัท่ีวดัไผ่ล้อม  แต่
ไม่สามารถสรุปแน่ชัดว่าเป็นฝีมือช่างในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือต้นรัตนโกสินทร์  และตัง้
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ข้อสังเกตว่างานประดับหน้าบันอีกด้านทางทิศตะวันตกก็ควรเป็นงานสร้างคราวเดียวกันด้วย 
(ภาพท่ี 147)14      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 146    งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ   จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 147    งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ   จ.เพชรบรีุ 
เป็นลายเครือเถาก้านคดโค้งออกช่อหางโต โดยมีลกัษณะพิเศษตรงการปัน้รูปครุฑ
ขนาดใหญ่เป็นประธานกลางหน้าบนั  อนัเป็นแบบอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อน  แต่
สมัพันธ์กับงานประดบัหน้าบนัชัน้ลดอุโบสถวดัไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี    กรณีว่างาน
ประดบัดงักล่าวปัน้รูปประธานเป็นภาพสตัว์บางชนิดโดยไม่มีบุคคลประกอบ  แต่
หลกัฐานในปัจจบุนัเหลือเพียงบางสว่น เป็นหางรําแพนนกยงู 

                                                 
14 สนัติ เลก็สขุมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 92-93. 
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ลายเส้นท่ี 6    การเปรียบเทียบลายคล้ายช่อหางโต จากงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอโุบสถ วดัใหญ่
สุวรรณาราม วดัสระบัว และวดัไผ่ล้อมตามลําดบั กับลายช่อหางโตจากหน้าบัน
อโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สขุมุ, สนัติ เล็กสขุมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้, 2535, 99-100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 148 ภาพถ่ายเก่าของหน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ   จ.เพชรบรีุ 
ท่ีมา: เศรษฐมนัต์ กาญจนกลุ, ลวดลายในงานสถาปัตยกรรมไทย 2, พิมพ์ครัง้ท่ี 8 (กรุงเทพฯ: 
ดีแอลเอส, 2543), 39. 

 
อนึ่ง  จากภาพถ่ายเก่าพบว่างานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดั

เขาบันไดอิฐ   ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมทัง้ส่วนของลวดลายปูนปัน้ตามแบบเดิม รวมถึงการกรุ
ชิน้สว่นกระเบือ้งเคลือบลงร่องลายให้มีความสมบรูณ์ขึน้เม่ือไมน่านมานี ้ (ภาพท่ี 147) 

ลายคล้าย

ช่อหางโต 

ลายช่อหางโต 
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จากการตรวจสอบทางด้านรูปแบบของงานปนูปัน้พบว่าผลงานปนูปัน้ประดบั

ในกลุ่มนีมี้แนวความคิด และรูปแบบสมัพนัธ์กับงานช่างสมยัอยุธยาตอนปลาย  แต่บางส่วนไม่
สามารถระบไุด้แน่ชดัว่าสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ในกลุ่มงาน
ประดบัหน้าบนัพบว่าค่อนข้างมีแบบแผนร่วมกนั  กล่าวคือ  การประดบัตกแต่งลวดลายประเภท
ลายก้านขด และเครือเถาก้านคดโค้งออกช่อหางโต    โดยกลุ่มลายประเภทหลงัพบว่ามีการปัน้รูป
บุคคลข่ีครุฑ หรืออสูร  รวมถึงลกัษณะพิเศษบนหน้าบนัทิศตะวนัตกอุโบสถ วดัเขาบนัไดอิฐ จ.
เพชรบรีุ  ท่ีการปัน้รูปครุฑขนาดใหญ่เป็นประธานกลางลวดลาย     สงัเกตว่าอสรู หรือครุฑเหลา่นี ้
นิยมพนมมือ หรือกางแขนจบัยดึเถาก้านลายไว้   และครุฑมกัใช้เท้าจิกนาคไว้เท่านัน้ 

 
2. งานปนูป้ันเมืองเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร์  

ผลจากการสํารวจหลกัฐานงานศลิปกรรม และหลกัฐานเอกสารเก่ียวกบัการสร้างงาน
ประตมิากรรมปนูปัน้ในเขตจงัหวดัเพชรบรีุ    สามารถแบง่ผลงานออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ  

2.1  กลุ่มงานปูนป้ันประดบัอาคารสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2460 
หลักฐานงานปูนปัน้ประดับอาคารกลุ่มนีเ้หลือค่อนข้างน้อย  หลายแห่งไม่

สามารถระบถุึงปีท่ีสร้างได้แน่ชดั   หลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม ถกูทําลาย หรือผ่านการบรูณะมา
บ้างแล้วในปัจจบุนั ตวัอยา่งสําคญั คือ 

2.1.1  วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี    
จากหลกัฐานเอกสารอ้างอิงคําบอกเล่าของครูเลิศ พ่วงพระเดช ผ่าน

ความทรงจําของไพทูรย์ เมืองสมบูรณ์15   กล่าวว่างานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกวิหาร
หลวงเป็นฝีมือปัน้ของปู่ อิน16 (ภาพท่ี 149)   งานปนูปัน้ประดบัซุ้มประตทูางเข้าหน้าของวิหารหลวง 
เป็นฝีมือหลวงกัลมาภรณ์    (ภาพท่ี  150-151)   และงานปูนปั ้นประดับหน้าบันอุโบสถทิศ

                                                 
15 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 204,  อ้างจาก บทสัมภาษณ์ ไพทูรย์ 

เมืองสมบรูณ์, ศิลปิน, 24 มกราคม 2525. 
16 ไม่ทราบประวติัแน่ชดัวา่ปู่ อิน  หมายถงึช่างทา่นใด   และปัน้ขึน้ตัง้แตเ่ม่ือไหร่  จากข้อมลูช่างครู

รุ่นเก่าในเมืองเพชรบรีุท่ีสืบค้นได้  พบว่าไม่น่าจะหมายถงึขรัวอินโข่ง (พระอาจารย์อิน)   และ พระเทพวงศาจารย์ 
(หลวงพ่ออินทร์) อดีตเจ้าอาวาสวดัยาง    รวมถึงช่างอินทร์ บ้านถนนนอก  ซึ่งน่าจะเป็นครูช่างรุ่นไล่ๆ กับนาย
เลิศ พ่วงพระเดช   และต่างมีผลงานบ้างท่ีวดัมหาธาตุ  สมยัพระสวุรรณมนีุ (ชิต)  เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.2448-
2487). 
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ตะวนัออก เป็นฝีมือนายคง สําลี   ซึง่กล่าวกนัต่อๆ มาว่าเป็นช่างรุ่นเดียวกบัปู่ อิน17  (ภาพท่ี 152)   
ซึง่ได้ทําการบรูณะงานปนูปัน้ประดบัดงักลา่วขึน้ใหมใ่นสมยัรัตนโกสนิทร์ ราวรัชกาลท่ี 3-418      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 149    หน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร   จ.เพชรบรีุ 
ลายประเภทก้านขดออกลายเป็นรูปครุฑกางแขนกําช่อกระหนก  มีรูปนารายณ์ทรง
ครุฑข่ีอมนุษย์ (วานร) ซ้อนต่อกันเป็นแกนกลางของลายประดบั  และหน้าบนัชัน้
ลา่งปัน้รูปเทพพนมอยูใ่นซุ้ม     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 ทวีโรจน์  กล่ํากล่อมจิตต์, บรรณาธิการ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้รับ

พระราชทานวสุิงคามสีมาครบ 500 ปี (เพชรบรีุ: เพชรภมิูการพิมพ์, 2552), 196. 
18 เร่ืองเดียวกนั, 136, 204; ดํารงพนัธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: 

กรณีศกึษาประวติัและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 55-56. 
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ภาพท่ี 150    ซุ้มประตูฝ่ังทิศใต้บนผนังสกัดทิศตะวนัออก วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร   จ.
เพชรบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 151    ซุ้มประตฝ่ัูงทิศเหนือบนผนงัสกดัทิศตะวนัออก วิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร   จ.
เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 152    หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัมหาธาตวุรวิหาร   จ.เพชรบรีุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 153    หน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัมหาธาตวุรวิหาร   จ.เพชรบรีุ 
 

อนึ่ง  ผลจากการศึกษาด้านรูปแบบศิลปกรรมท่ีผ่านมามีการตัง้
ข้อสงัเกตงานปนูปัน้ประดบับนหน้าบนัอโุบสถทิศตะวนัตก (ภาพท่ี 153) วา่เป็นลวดลายปนูปัน้รุ่น
เก่าสมยัอยธุยาตอนปลาย    รวมถึงลวดลายปนูปัน้บนหน้าบนัทิศตะวนัออกของวิหารหลวงว่าเดิม
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คงเป็นศิลปะสมยัอยธุยา และได้ถกูซ่อมใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์19  แต่ไม่กล่าวอธิบายถึงเหตผุล
ประกอบข้อสรุปดงักลา่วท่ีแน่ชดั 

จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารหลวง กับอุโบสถ ของวัด
มหาธาตวุรวิหาร  จ.เพชรบรีุ  พบว่ามีการก่อผนงัสกดัด้วยอิฐต่อเน่ืองขึน้ไปถึงส่วนหน้าบนัอาคาร 
และทํากรอบหน้าบนัเป็นงานปูนปัน้ประดบัรูปเทวดา หรือเทพพนมในตําแหน่งยอดจั่ว และตวั
เหงาหน้าบัน   แทนการทําช่อฟ้าและหางหงส์ตามแบบประเพณี     โครงสร้างและรูปแบบการ
ประดบักรอบหน้าบันดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มอุโบสถกลุ่มหนึ่งในสมัยอยุธยาตอน

ปลายสืบมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น   เช่น อโุบสถวดัธรรมาราม จ.พระนครศรีอยธุยา  อโุบสถ
วดัเขียน จ.นนทบุรี  อุโบสถวดัชมพูเวก จ.นนทบุรี  เป็นต้น (ภาพที 154)    บางท่านเรียกอาคาร
ทรงตกึ20  ทรงวิลนัดา21  หรือแบบกระเท่เซร22     ก่อนจะปรากฏความนิยมอโุบสถแบบนอกอย่างท่ี
ทําหน้าบนัก่ออิฐถือปนูประดบัลวดลายตามรสนิยมจีนอีกสายหนึ่งขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ท่ี 3 เรียกว่า “แบบพระราชนิยม” หรือ “แบบนอกอย่าง”23   เช่น อุโบสถวัดราชโอรสาราม และ 
อโุบสถวดัเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น (ภาพท่ี 155) 

โดยเฉพาะลวดลายประดบัหน้าบันชัน้บนทัง้สองด้านของอุโบสถวัด

มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี    ซึง่ทําปัน้รูปต้นไม้แตกก่ิงก้านขึน้มาจากแนวเส้นโค้ง(คล้ายแนวทิว
เขา หรือพืน้ดิน) ท่ีแนวขอบด้านล่างของกรอบหน้าบนั    มีรูปแบบสมัพนัธ์กับลวดลายประดบัท่ี
ปรากฏบนหน้าบนัอโุบสถทรงตึก หรือทรงวิลนัดาท่ีมีมาก่อนอาคารแบบพระราชนิยม รัชกาลท่ี 3 
เช่น หน้าบนัอโุบสถวดัชมภเูวก จ.นนทบรีุ  หน้าบนัอโุบสถวดัตาล จ.ราชบรีุ ระบวุา่สร้างขึน้ในสมยั 

 
 

                                                 
19 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวดัเพชรบุรี,” 

123-124. 
20 จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตกสมัยอยุธยาตอน

ปลาย พ.ศ. 2199-2310” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 324-329. 

21 น. ณ ปากนํา้, สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 81. 

22 สงวน รอดบญุ, พุทธศลิป์รัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: รุ่งวฒันา, 2526), 25. 
23 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์  พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 117-119. 
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รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 2 เม่ือ ปี พ.ศ.2358 24  และรวมถึงงานบรูณะใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 บาง
แห่ง เช่น หน้าบนัอโุบสถวดัหิรัญรูจี กรุงเทพฯ 25 เป็นต้น (ภาพท่ี 156)   ซึง่สมัพนัธ์กบัแบบลวดลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 154    อโุบสถวดัชมพเูวก จ.นนทบรีุ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 155    อโุบสถวดัราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
                                                 

24 จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตกสมัยอยุธยาตอน
ปลาย พ.ศ. 2119-2310,” 107. 

25 สุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร เล่ม 3 (นครปฐม: วิทยาลัยศาสน
ศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552), 143-145. 
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ภาพที 156    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัชมพเูวก จ.นนทบรีุ 
 
ต้นไม้ หรือ “ต้นไม้แห่งชีวิต” (Tree of Life) ท่ีทําภาพต้นไม้ท่ีมีแนวลําต้น หรือแกนขึน้จากแนวขอบ
เส้นโค้งคล้ายแนวภเูขากลางพืน้ท่ีลาย ก่อนแตกก่ิงก้านมีดอกไม้ และรูปสตัว์ตา่งๆ แทรกประดบัใน
งานจิตรกรรม และลายประดบัพรมเปอร์เซีย ราวพทุธศตวรรษท่ี 22-2526   (ภาพท่ี 157) 

ต่างจากลายประดบัประเภทพรรณพฤกษาแบบพระราชนิยมของกลุ่ม

อาคารท่ีสร้าง และบรูณะใหมใ่นสมยัรัตนโกสนิทร์  รัชกาลท่ี 3    ซึง่นิยมทําลวดลายพรรณพฤกษา
ประเภทดอกลอย ก้านแย่ง หรือเครือเถาประกอบดอกโบตัน๋และใบเทศ   โดยไม่ทําแนวกรอบโค้ง
หยกัเป็นฐานเกิดลายท่ีขอบหน้าบนัตอนลา่ง    แตนิ่ยมใช้แนวเส้นหยกัโค้งเป็นแนวพืน้ประกอบรูป
สญัลกัษณ์ หรือปัน้แนวภาพทิวทศัน์แบบจีนอนัประกอบด้วยโขดหิน บ้านเรือน คน สตัว์ และต้นไม้
ท่ีขอบลา่งของหน้าบนั (ภาพท่ี 158) 
 
 
 

                                                 
26 เร่ืองเดียวกนั, 313-314;  จฬุิศพงศ์ จฬุารัตน์, “กหุลายเปอร์เซียในราชอทุยานกรุงสยาม: รูปรอย

วฒันธรรมอินโด-อิหร่านในศิลปกรรมไทยสมยัอยธุยา,” ศิลปวัฒนธรรม 26, 11 (กนัยายน 2548): 98;  เจนจิรา 
เบญจพงศ์, “ลวดลายประดับแบบอิสลามในศิลปะไทย (พุทธศตวรรษท่ี 21-23)” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 63;  Sajjad 
Khoshroo, The Cultural and Artistic Heritage of Iran (Tehran: Sepeed Payaam, 2004), 25-35. 
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ภาพท่ี 157    ภาพต้นไม้บนพรมเปอร์เซีย อายรุาวต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 
ท่ี ม า :  Blair, Sheila and Jonathan, Reprinted,The Art and Architecture of Islam 1250-

1800 (Singapore: CS Graphics Pte, 1998), 298. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 158    ตวัอยา่งหน้าบนัลายพรรณพฤกษา ท่ีมีแนวทิวทศัน์จีนประดบัแนวขอบฐานด้านลา่ง   

หน้าบนัอโุบสถวดัไพชยนต์พลเสพ จ.สมทุรปราการ 
(ภาพจาก ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช) 
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อย่างไรก็ดีแบบลวดลายต้นไม้แตกก่ิงก้านท่ีโผล่ขึน้จากแนวเส้นหยกั

โค้ง (พืน้ดิน) ท่ีแนวด้านล่างของกรอบหน้าบนัอุโบสถวดัมหาธาตุวรวิหาร    มีลกัษณะเรียบง่าย
กว่างานประดบัในกลุ่มเดียวกนั    ดงัสงัเกตจากภายในแนวกรอบแนวเส้นหยกัโค้งด้านล่าง   ไม่มี
รูปบุคคล สตัว์ และอาคารประกอบ  เช่นเดียวกบัสตัว์นานาชนิดท่ีนิยมแทรกตามก่ิงก้านต้นไม้ท่ี
หายไป    ช่างปัน้เพียงก้านแนวแกนท่ีแตกก่ิงมีใบ และดอกทรงตมู 3 กลีบประดบั บนหน้าบนัทิศ
ตะวนัตกปรากฏรูปดอกไม้ท่ีมีเกสรตรงกลางด้านข้างปัน้กลีบปลายมนไล่กนัขึน้ไป บางช่อประดบั
แทรกกับลายใบไม้ใบเทศ (ภาพท่ี 159) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีปรากฏทัว่ไปในกลุ่มลายพรรณพฤกษา
สมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 3-4    

ดงันัน้จึงเช่ือว่าปูนปัน้หน้าบนัอุโบสถวดัมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  
ไม่น่าจะเก่าถึงสมยัอยธุยาตอนปลาย  โดยลายประดบับนหน้าบนัทิศตะวนัตกน่าจะเป็นฝีมือช่าง
อีกท่าน และให้แรงบนัดาลใจกบัการปัน้ลวดลายคล้ายกนับนหน้าบนัทิศตะวนัออก ซึง่กลา่วกนัว่า
เป็นผลงานของนายคง สําลี    เน่ืองจากงานบนหน้าบนัทิศตะวนัออกมีรายละเอียดหยาบกว่า และ
ปรับเป็นลายพืน้ประกอบรูปบุคคลกําลงัต่อสู้กับยกัษ์   น่าจะมาจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติท่ี
ปรากฏความนิยมแพร่หลายในงานศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์   และเป็นผลงานปัน้ท่ีมีอยู่ก่อน
การเสดจ็มณฑลราชบรีุ ของสมเดจ็เจ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ใน พ.ศ. 244527 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 159    ลายดอกไม้ท่ีประดบับนแนวแกนดิ่งของลายพรรณพฤกษา หน้าบนัทิศตะวนัตก 
อโุบสถวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 
สําหรับรูปแบบงานปนูปัน้หน้าบนัทิศตะวนัออกของวิหารหลวง แม้จะมี

แบบแผนลายก้านขด ท่ีมีการแตกปลายเป็นรูปต่างๆ  รวมถึงการทํารูปนารายณ์ทรงครุฑซ้อนชัน้

                                                 
27 สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ:

ศิวพร, 2516), 8. 
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พลแบกอีกชัน้หนึง่ตามแนวทางท่ีปรากฏพฒันาการในสมยัอยธุยาตอนปลายสืบมาถึงรัตนโกสนิทร์

จนไม่อาจแยกกําหนดอายุสมยัได้ชดั   แต่การปัน้รูปทับลายกลางหน้าบนั และรูปครุฑปลายวง
ก้านท่ีมีความนนูสงูลอยจากก้านขดด้านหลงัท่ีปัน้คอ่นข้างตืน้  อาจบอกได้โดยคร่าววา่ลายประดบั
ดงักล่าวอาจเป็นการปัน้ซ่อมจากเค้าโครงของลวดลายเก่า  แต่ไม่มีหลกัฐานเพิ่มเติมให้สามารถ
สรุปอยา่งชดัเจนได้      

ประกอบการสงัเกตเทคนิคการปัน้ปนูประดบับนหน้าบนัอโุบสถ วิหาร
รายทางทิศใต้ และวิหารหลวง    รวมถึงซุ้มประตทิูศตะวนัออกของวิหารหลวง   พบวา่มีเทคนิคการ
ปัน้เพิ่มปริมาตร และรายละเอียดลวดลายด้วยการปัน้เม็ดประคํา รูปหยดนํา้ท่ีมีการกดลายภายใน 
รวมถึงการขีดให้เกิดลายเส้นคล้ายคลึงกัน   ต่างไปจากแนวทางนิยมในงานช่างปูนปัน้เมือง
เพชรบรีุในผลงานสมยัอยธุยาตอนปลาย  และงานยคุปัจจบุนั       

ดงันัน้จึงมีความเป็นไปได้ว่างานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกอุโบสถ

วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี   น่าจะเป็นงานปัน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลท่ี 3-4 ตามคํา
บอกเลา่สืบกนัมา   พร้อมกบังานบรูณะหน้าบนัทิศตะวนัออกของวิหารหลวง และวิหารรายทิศใต้    
โดยช่างน่าจะปัน้แต่งขึน้ใหม่ตามเค้าโครงของลวดลายประดบัเดิมของอาคาร   ตามประวตัิการ
ก่อสร้างภายในวดัอาจจะอยู่ช่วงท่ีมีการบรูณปฏิสงัขรณ์พระปรางค์ท่ีหกัพงัให้สมบรูณ์ พ.ศ. 2357 
เป็นต้นมา หรืออยา่งช้าหลงัจากพระปรางค์ได้ทลายลงมาทบัท้ายวิหารหลวง เม่ือ พ.ศ. 2406 28   

ทัง้ปรากฏหลกัฐานในสมยัหลงัท่ีสามารถระบุได้ชดัเจนว่างานปูนปัน้

ประดบัอาคารเหล่านีมี้มาก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้แก่ภาพลายเส้นแสดงลกัษณะเด่นของหน้าบนั
วิหารหลวงวดัมหาธาตเุมืองเพชรบรีุในบนัทึกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ คราว
เสด็จหวัเมืองราชบรีุ พ.ศ. 254529  ซึง่ไม่แตกต่างจากลกัษณะท่ีปรากฏในปัจจบุนั   (ภาพลายเส้น
ท่ี 7)  

รวมถึงภาพถ่ายเก่าของของคาร์ล เดอร่ิง  ในหนังสือท่ีเขาเขียนขึน้
ระหว่าง พ.ศ. 2449-2454  คราวท่ีมาสยามเป็นครัง้แรกช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 530    ปรากฏภาพงานประดับหน้าบันทิศตะวนัออกวิหารน้อย 
                                                 

28 บุญมี พิบูลย์สมบติั, บรรณาธิการ, ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสดจ็พระราชดาํเนินทรงยกฉัตรทองคาํ ประดษิฐานบนยอดพระปรางค์ 5 ยอด องค์ประธาน วัด
มหาธาตุวรวหิาร จังหวัดเพชรบุรี (เพชรบรีุ: เพชรภมิูการพิมพ์, 2551), 50. 

29 สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี, 7. 
30 สมบูรณ์  แก่นตะเคียน , บรรณาธิการ . สมุดเพชรบุ รี , 204; Karl Doehring, Buddhist 

Temples of Thailand, ix. 
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(วิหารหลวงพ่ออู่ทอง) (ภาพท่ี 160)   และหน้าบนัคดซ่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ (ภาพท่ี 161)    ซึง่
ปัจจุบนัยงัคงมีรูปแบบตามเดิม ยกเว้นซุ้มทางเข้าระเบียงคดทิศตะวนัออกติดกบัวิหารหลวง   ท่ี
ได้รับการปัน้ขึน้ใหมต่ามเร่ืองราวเดมิโดยนายพิณ อินฟ้าแสง (ภาพท่ี 162)  

อนึง่  งานประดบับางสว่นบนซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ และซุ้มหน้าตา่งวิหาร
หลวง (ภาพท่ี 163-164) อาจทําขึน้ในคราวเดียวกนัด้วย    แม้ผ่านการปัน้ซอ่มอยู่บ้างดงัสงัเกตได้
จากความตา่งระหวา่งสีเนือ้ปนูเก่ากบัใหม่    แตจ่ากรูปแบบของเก่าท่ีเหลือบางสว่นเน้นการปัน้ปนู
เป็นเม็ดทรงหยดนํา้ หรือกระจงัขนาดเล็ก และเม็ดประคําแปะติดประกอบลาย   รวมถึงมีการกด
ลายเป็นจุดไข่ปลา และเส้นขีดสัน้ๆ บนงานปัน้ค่อนข้างมาก คล้ายงานประดบัซุ้มประตทูางเข้า
วิหารหลวง ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นฝีมือหลวงกัลมาภรณ์  ต่างไปจากความนิยมในงานปูนปัน้ยุค
ปัจจบุนั 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่ารูปแบบงานประดบัปนูปัน้รุ่นเก่าก่อนการบรูณะครัง้

ใหญ่ใน พ.ศ. 2471-2479  ภายในวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  ประกอบด้วยลายกระหนก และ
ลายประเภทพรรณพฤกษา โดยเฉพาะลวดลายประเภทพรรณพฤกษามีรูปแบบค่อนข้าง

หลากหลาย   ทัง้ลายดอกโบตั๋นแบบดอกตูม ดอกบาน ดอกกลมหกกลีบ ดอกอันเกิดจากการ
ประกอบใบเทศ   รวมถึงดอกไม้รูปแบบใหม่ๆ ดแูปลกตาในงานประดบัหน้าบนัอาคาร ซุ้มประตู
หน้าตา่ง และหน้าบนัซุ้มระเบียงคด   สมัพนัธ์กบัความนิยมปัน้ลายพรรณพฤกษาประกอบดอกไม้ 
ใบไม้ (ใบเทศ) อนัเป็นแบบอยา่งท่ีแพร่หลายในงานช่างหลวงสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเส้นท่ี 7   ภาพร่างหน้าบนัพระวิหารใหญ่ วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
ท่ีมา:  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี 
(กรุงเทพฯ: ศวิพร, 2516), 7. 
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ภาพท่ี 160 ภาพถ่ายเก่าจากด้านทิศตะวนัออก วิหารน้อยวดัมหาธาตวุรวิหาร   จ.เพชรบรีุ 
เปรียบเทียบกบังานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารน้อย (วิหารหลวงพ่ออู่ทอง) 
ท่ีปรากฏในปัจจบุนั (ภาพขวามือ) 

ท่ีมา: Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 242. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 161 ซุ้มทางเข้าระเบียงคดด้านทิศตะวนัออก วิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
เปรียบเทียบกบัลวดลายประดบัตําแหน่งเดียวกนัในปัจจบุนั (ภาพขวามือ) 

ท่ีมา:   Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 263. 
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ภาพท่ี 162     ซุ้มทางเข้าระเบียงคดฝ่ังทิศใต้ของวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
เปรียบเทียบกบัลวดลายประดบัตําแหน่งเดียวกนัในปัจจบุนั (ภาพขวามือ) 

ท่ีมา:   Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus, 2000), 275. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 163     ตวัอยา่งซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
ทวีโรจน์  กล่ํากลอ่มจิตต์  ตัง้ข้อสงัเกตวา่ประตมิากรรมบคุคลบนซุ้มหน้าตา่งเหลา่นี ้
แสดงท่าทางรําละครชาตรี (มโนราห์) ซึง่เป็นมหรสพท่ีแพร่หลายในเมืองเพชรบรีุมา
ยาวนาน อยา่งช้าในปี พ.ศ. 2277 ดงัปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะ
แก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 164     ตวัอยา่งซุ้มหน้าตา่ง วิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
 

2.1.2 วัดพระแก้วน้อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 
วดัพระแก้วน้อย  เป็นพระอารามประจําพระราชวงั หรือพระนครคีรี   

ซึง่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีรับสัง่ให้สร้างขึน้ท่ีเขาสมณ  สิง่ก่อสร้างบนพระนครคีรี 
รวมถึงบริเวณวดัพระแก้วน้อยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทย 
จีน และตะวนัตก อย่างไรก็ตามงานประดบัปนูปัน้อาคารต่างๆ  โดยเฉพาะในเขตวดัพระแก้วน้อย 
ได้ทรุดโทรมลงมากเน่ืองจากการถูกทิง้ร้างไปตัง้แต่ พ.ศ. 245331 ก่อนได้รับการบูรณะใหม่ใน

รัชกาลปัจจบุนั พ.ศ. 252832  
อย่างไรก็ตามสามารถศึกษารูปแบบงานประดับบางส่วนได้จากภาพถ่ายเก่าใน

หนงัสือของคาร์ล เดอร่ิง (ภาพท่ี 165)  และชิน้สว่นหน้าบนัปนูปัน้ (บางสว่นเป็นงานซอ่ม) เดิมเคย
ประดบับนหน้าบนัวิหารวดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี (ภาพท่ี 166) สว่นหน้าบนัท่ีปรากฏในปัจจบุนั
เป็นงานการบรูณะเลียนของเดมิในคราวบรูณะรัชกาลปัจจบุนั  

 
 

                                                 
31 เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

บณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543), 211-
213. 

32 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: ไทภูมิ พับลิชช่ิง, 2552), 98-
105. 
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ภาพท่ี 165    ลายหน้าบนัปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จ.เพชรบรีุ 
ท่ีมา:  Karl Doehring, Buddhist Temples of Thailand (Bangkok: White Lotus), 2000, 177. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 166     หน้าบนั (เก่า) วิหารวดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จ.เพชรบรีุ 
 

2.1.3 วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี 
วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี  ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวง  

ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย  สิ่งก่อสร้างภายในวดัได้รับการบูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ทัง้หมด ระหว่าง พ.ศ. 
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2502-2503 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 433   ดังนัน้รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม สีมา และงานประดบัตกแตง่จงึแสดงรูปแบบผสมผสานระหว่างงานช่างโบราณ กบั
อิทธิพลศลิปะตะวนัตกตามแนวพระราชนิยมในรัชกาลของพระองค์    

หลกัฐานงานปนูปัน้สําคญั ได้แก่ งานประดบัหน้าบนัอโุบสถ  เป็นตรา
พระราชลญัจกรประจํารัชกาลบนพืน้ลายก้านขดตามแนวทางพระราชนิยมในขณะนัน้ และกรอบ
ช่องหน้าต่างของอโุบสถ   ซึ่งเป็นปนูปัน้ลายกรอบลายพรรณพฤกษา ตามแบบท่ีนิยมมาก่อนใน
งานประดบัอาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 แต่มีลวดลายใบไม้คล้ายลายแบบฝร่ังมากขึน้ 
(ภาพท่ี 167-168) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 167 หน้าบนัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ 
หน้าบันปูนปัน้ประดับรูปมหาพิชัยมงกุฎ ล้อมรอบด้วยลายประกอบ เช่นพระ
อาทิตย์  พระจันทร์ ตามสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับนาม และตําแหน่งของแม่กอง
ผู้ ทําการ  รอบนอกเป็นลายก้านขดประดบัใบไม้ดอกไม้ทรงตมู 

 
 
 
 
 

                                                 
33 พระเทพสุวรรณมุนี, พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: แวลลู พริน้ติง้, 2542. 

พิมพ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542), 106-107.  
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ภาพท่ี 168    ปนูปัน้ประดบักรอบหน้าตา่งอโุบสถ วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ 
 

2.1.4 วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี 
ไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างวดัท่ีแน่ชดั  แตเ่ป็นวดัท่ีมีมาก่อนการสร้าง

และบรูณปฏิสงัขรณ์ในปี พ.ศ. 2433 ตามท่ีบนัทึกไว้ในประวตัิวดั34   เขตพทุธาวาสเดิมของวดัใกล้
กบัเขตกุฏิสงฆ์ในปัจจุบนั มีอโุบสถหลงัเก่าเป็นอาคารทรงตึกในผงัตรีมขุ   แบบไทยผสมอิทธิพล
ตะวนัตก (ภาพท่ี 169)   บนหน้าบนัประดบัปนูปัน้ลายพรรณพฤกษาใบเทศ ดอกไม้ และรูปสตัว์
แบบลายตะวันตกปนจีน กลางหน้าบันทัง้ 3 ด้าน  กลางหน้าบันทํากรอบวงกลม มีรูปสัตว์อยู่
ภายใน  ได้แก่ สิงโตจีน นกยูง(?) และอีกด้านไม่ชัดเจน   จากรูปแบบทางศิลปกรรมไทยผสม
ตะวนัตกและจีนสนันิษฐานวา่น่าจะสร้างราวรัชกาลท่ี 4-5 (ภาพท่ี 170)   

 
 
 
 
 
 

                                                 
34 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ และคณะ, “ศกึษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจงัหวดัเพชรบรีุ,” 57-58. 
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ภาพท่ี 169 อโุบสถ (เก่า) วดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ 
แสดงอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก  ดงัปรากฏการทําระบบเสาพาไลปีกนก
ระบบวงโค้งตอ่เน่ืองกนั  (Arched) รวมถึงลวดลายประดบัหน้าบนัเป็นลายประเภท
พรรณพฤกษา ซึ่งมีอยู่ก่อนในงานประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย เก่ียวสมัพนัธ์
กับลายประดับในศิลปะจีน และเปอร์เซีย มักถูกเลือกมาประดับร่วมกับอาคาร
อิทธิพลตะวนัตกในศลิปะรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 4-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 170   หน้าบนัทิศเหนืออโุบสถ (เก่า) วดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ 
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2.2 กลุ่มงานปูนป้ันที่สร้างขึน้ในระหว่าง พ.ศ. 2460-2510      

2.2.1  วัดเขมาภรัิตกิาราม จ.เพชรบุรี 
เดิมเรียกว่า “วัดท้องคุ้ ง”  ตามท่ีตัง้ของวัดท่ีขนานไปกับแนวคุ้ งลํา

คลอง  ในอดีตทางตอนเหนือของวดัเป็นท่าจอดเรือสําหรับซือ้ขาย ขนสง่สนิค้า  ปัจจบุนัมกัเรียกกนั
ว่า “วดัหวัสะพาน”  สิ่งก่อสร้างภายในวดัแห่งนีเ้ร่ิมดําเนินการก่อสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2453 ตรงกบั
รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั35     ผลงานปนูปัน้รุ่นเก่าท่ีปรากฏภายในวดั ได้แก่   

2.2.1.1    ปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอโุบสถ   เป็นผลงานของนายอิน อยู่มี  
ศิษย์อาจารย์ฤทธ์ิ วดัพลบัพลาชยั36      หน้าบนัตอนบนทัง้ 2 ด้านปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑ บนพืน้
ลายก้านขด   พืน้ท่ีหน้าบนัตอนล่าง (ตบัท่ี 2) ด้านทิศตะวนัออกปัน้ภาพพุทธประวตัิตอนเสด็จ
มหาภิเนษกรมณ์ (ภาพท่ี 171) สว่นด้านทิศตะวนัตกตอนบนปัน้ภาพรามสรูย์เมขลา (ภาพท่ี 172)     
และปัน้ลายก้านขดบนพืน้ท่ีหน้าบนัตอนลา่งสดุ (ตบัท่ี 3)   ปนูปัน้สว่นตบัท่ี 1-2 มีร่องรอยการลงสี
ฟ้า เขียว และเหลืองประกอบงานปนูปัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 171      หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 
 
 
 

                                                 
35 บัวไทย แจ่มจันทน์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 

2533), 98. 
36 เร่ืองเดียวกนั, 100. 
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ภาพท่ี 172     หน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 
 

2.2.1.2 ปูนปัน้ประดับหน้าบนัศาลาการเปรียญ หน้าบนัทิศตะวัน 
ออกเป็นผลงานของนายเทียบ เดชคง ปัน้ภาพเล่าเร่ืองรามเกียรติ (ภาพท่ี173) และหน้าบนัทิศ
ตะวนัตกเป็นผลงานของนายเลศิ พว่งพระเดช ปัน้ภาพเลา่เร่ืองรามเกียรติ ์(ภาพท่ี 174)    

2.2.1.3 ปนูปัน้ประดบัหน้าบนัซุ้มหน้าตา่งศาลาการเปรียญ  ทัง้หมด
ปัน้ภาพจบัเร่ืองรามเกียรติ์ประกอบการลงสีบนพืน้หลงั    ซุ้มหน้าต่างผนงัสกดัทิศตะวนัออก และ
ทิศเหนือเป็นผลงานของนายเทียบ เดชคง     ส่วนผนงัสกดัทิศตะวนัตก และทิศใต้เป็นผลงานของ
นายดว่น สงัข์ทองเลก็  ซึง่เป็นศิษย์ของพระอาจารย์เป้า วดัพระทรง ศิลปินร่วมรุ่นกบันายเลศิ พ่วง
พระเดช37    ผลงานปนูปัน้เหลา่นีมี้แนวทางแสดงออกเดียวกนั จงึน่าจะสร้างขึน้ราว พ.ศ. 2478 อนั
เป็นปีท่ีนายเลิศ พ่วงพระเดช ได้ปัน้งานประดบัหน้าบนัอุโบสถ และศาลาการเปรียญ38  (ภาพท่ี 
175)  

 
 
 

                                                 
37 เร่ืองเดียวกนั, 100-101 
38 กนัยา อือ้ประเสริฐ, การศึกษา และประวัตผิลงานช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ 

(นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 114. 
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ภาพท่ี 173 หน้าบนัทิศตะวนัออก ศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 174     หน้าบนัทิศตะวนัตก ศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 
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  ภาพท่ี 175     ตวัอยา่งซุ้มหน้าตา่ง การเปรียญวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 
 

2.2.2 ผลงานปูนป้ันของนายแป๋ว บาํรุงพุทธ (พ.ศ. 2413(?) -2488) 
นายแป๋วเป็นช่างสําคญัคนหนึ่งของเมืองเพชร  มีผลงานปรากฏท่ีวดั

พลบัพลาชยั  วดัปากคลอง  และวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ   ซึง่แห่งหลงัปัน้ประติมากรรมรูป
ฤๅษีพอ่แก่ในระเบียงคดเท่านัน้39    ผลงานปนูปัน้ประดบัอาคารท่ีเป็นท่ีรู้จกัจดจํากนัสืบมา  ได้แก่    

2.2.2.1 ปูนปัน้ประดับหน้าบัน และซุ้มประตูหน้าต่าง  อุโบสถวัด
ปากคลอง  จ.เพชรบรีุ   ประวตัิวดักลา่วว่าอโุบสถหลงันีส้ร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 246840    ปนูปัน้ประดบั
อโุบสถหลงันีมี้ความพิเศษต่างงานงานปนูปัน้โดยทัว่ไปด้วยเทคนิคการลงสีส้ม เหลือง และเขียว
คลํา้ จางๆ บนลายบางส่วน     หน้าบนัทิศตะวนัออกด้านบนปัน้รูปพระอินทร์ทรงช้างสามเศียร
ขนาบด้วยลายก้านขด   หน้าบันตอนล่าง (ตับท่ี 2)  ปัน้ภาพเล่าเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จ
มหาภิเนษกรมณ์  (ภาพท่ี 176)    ส่วนหน้าบันทิศตะวันตกด้านบนปัน้รูปกลุ่มบุคคลจากพุทธ
ประวตัิตอนปฐมเทศนาขนาบข้างด้วยลายกระหนกเปลวช่อหางโต   หน้าบนัตอนลา่ง (ตบัท่ี 2) ปัน้
รูปบคุคล (เทวดา) พนมมือหนัหน้าเข้าหาศนูย์กลาง (ภาพท่ี 177)    

                                                 
39 บุญมี พิบูลย์สมบติั, บรรณาธิการ, ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสดจ็พระราชดาํเนินทรงยกฉัตรทองคาํ ประดษิฐานบนยอดพระปรางค์ 5 ยอด องค์ประธาน วัด
มหาธาตุวรวหิาร จังหวัดเพชรบุรี, 142. 

40 กันยา อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชั ้นครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสนิทร์, 96;  บวัไทย แจ่มจนัทน์, ศลิปกรรมเมืองเพชร, 105. 
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ซุ้ มประตูหน้าต่างปั ้นรูปเทพพนม หรือหน้ากาลเป็นรูป
ประธานกลางลวดลายพรรณพฤกษา  ซึง่ประดษิฐ์เป็นรูปดอกไม้นานาชนิด  บ้างแทรกรูปสตัว์เป็น
กรอบช่องหน้าต่างแตกต่างกันไปในแต่ละช่อง  (ภาพท่ี178)     ส่วนซุ้มประตูทําเป็นกรอบลาย
พรรณพฤกษาเช่นเดียวกับกรอบช่องหน้าต่าง   ยกเว้นเหนือซุ้มประตผูนงัสกัดทิศตะวนัตก พืน้ท่ี
กลางซุ้มปัน้เป็นภาพเลา่เร่ืองเวสสนัดรชาดก (ภาพท่ี 179) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 176     หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 177     หน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 178     ตวัอยา่งงานปนูปัน้ประดบักรอบซุ้มหน้าตา่ง อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 179     ปนูปัน้ประดบักรอบซุ้มประต ูผนงัสกดัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 
 

2.2.2.2 ปนูปัน้ประดบัซุ้มประต ูและหวัเสา   อโุบสถวดัพลบัพลาชยั 
จ.เพชรบุรี   แม้ปัจจุบนัจะมีการปัน้ซ่อมบางส่วน แต่ยังคงเห็นถึงลกัษณะเด่นและแนวทางการ
แสดงออกของนายแป๋วอยู่บ้าง   หน้าบันซุ้มประตูด้านละ 2 ซุ้มบนผนังสกัดทิศตะวนัออก และ
ตะวนัตก โดยปัน้ลวดลายประเภทก้านขด และเครือเถากระหนกเปลวเป็นลายพืน้หลงั   ตอนล่าง
และพืน้ท่ีกลางหน้าบนัปัน้รูปบุคคล (ภาพจบั) พร้อมฉากในท้องเร่ืองรามเกียรติ์เป็นรูปนูนสงู มี
หลายระนาบ จนถึงลอยตวัในบางสว่น   (ภาพท่ี 180)  
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ภาพท่ี 180     ปนูปัน้ประดบัซุ้มประต ูผนงัสกดัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 

2.2.3  ผลงานปูนป้ันของนายพนิ อนิฟ้าแสง (พ.ศ.2438-2515) 
จากการตรวจสอบข้อมลูงานปนูปัน้ นบัวา่นายพิน อินฟ้าแสง มีผลงาน

ปูนปัน้ท่ีแน่ชัดมากท่ีสุดในช่างร่วมยุคกัน    ผลงานทัง้หมดสร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2471-251041  
ได้แก่ 

2.2.3.1 ปูนปัน้ประดับพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 
สร้างขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2471-2479 

2.2.3.2 ปนูปัน้ประดบัอโุบสถวดัเกาะหลกั จ.ประจวบคีรีขนัธ์ สร้าง
ใน พ.ศ. 2491 

2.2.3.3 ปนูปัน้ประดบัอโุบสถวดัคัน่กะได จ.ประจวบคีรีขนัธ์ สร้างใน
ปี พ.ศ. 2496 

2.2.3.4 งานปูนปัน้อนุสาวรีย์หุ่นคนรอบเมรุปูน วดัพลบัพลาชัย จ.
เพชรบรีุ สร้างใน พ.ศ. 2491-2495 

2.2.3.5 หน้าบันวิหารพระคันธารราฐ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี 
สร้างใน พ.ศ. 2500-2501 

2.2.3.6 หน้าบันหอฉัน  พ .ศ . 2503  และหน้าบันประตูทางเข้า
วิหารคด พ.ศ. พ.ศ. 2504  ภายในวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  

                                                 
41 ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวติัและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 128-143. 
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2.2.3.7 หน้าบนัวิหารหลวงพ่อโต (ปัจจบุนัรือ้สร้างใหม่แล้ว) วดัสระ
เกศ กรุงเทพฯ สร้างใน พ.ศ. 2505 

2.2.3.8 หน้าบนัทิศตะวนัออกหอพระปริยตัิธรรม วดัพลบัพลาชยั จ.
เพชรบรีุ สร้างใน พ.ศ. 2510 

งานประดบัเหลา่นีมี้เนือ้หาและรูปแบบ  ทัง้แนวประเพณี   ทําเร่ืองราว
เทพเจ้า เทวดา สตัว์หิมพานต์ และพทุธประวตัิ   ปัน้เป็นภาพเล่าเร่ือง หรือรูปประติมากรรม หรือ 
“ตัวทับลาย” บนลวดลายกระหนกท่ีปัน้เป็นพืน้ลายด้านหลัง     และแนวสร้างสรรค์ใหม่  ซึ่งมี
เนือ้หา และรูปแบบสัมพันธ์กับศิลปะสมัยใหม่แบบสมจริง  หรือการออกแบบเชิงสัญลักษณ์

เก่ียวข้องกบัเร่ืองราวของสถานท่ี  เช่น ความพยายามสร้างรูปประติมากรรมบุคคลตามหลกักาย
วิภาคแบบตะวนัตกในสสุานรอบเมรุ วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ   (ภาพท่ี 181)   การออกแบบปัน้
รูปปรางค์ห้ายอดประดบับนหน้าบนัหอฉันวดัมหาธาต ุจ.เพชรบุรี แสดงแนวความคิดสมัพนัธ์กบั
ประวตัิความสําคญัของสถานท่ีตัง้ (ภาพท่ี 182)   และการสร้างงานปูนปัน้ประดบัหน้าบนัแบบ
ลอยตวั หรือแสดงลกัษณะสมจริง    อย่างการทําต้นไม้มีก่ิง ก้าน ใบลอยตวัออกมาจากระนาบ
แบบต้นไม้จริงประดบับนหน้าบนัซุ้มประตรูะเบียงคดวดัมหาธาต ุจ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 183)   การปัน้
ต้นโพธ์ิ  รวมถึงต้นไม้ท่ีผดุจากพืน้ดิน มีก่ิงก้าน ใบ รวมถึงรูปประกอบมีมิติสมจริง ประดบัหน้าบนั
และกรอบคหูาทิศตะวนัตก วิหารพระคนัธาราฐวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 184) และปัน้
ต้นไม้ท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้เม่ือลมพดั  ประดบัหน้าบนัวิหารหลวงพ่อโต วดัสระเกต ุจ.กรุงเทพฯ  
ซึง่ปัจจบุนัทางวดัได้รือ้วิหารดงักลา่วออกไปแล้ว (ภาพท่ี 185) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 181     ประตมิากรรมรูปบคุคลในสสุาน วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 182     หน้าบนัทิศตะวนัออกหอฉนั วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 183     หน้าบนัซุ้มประตรูะเบียงคดวดัมหาธาต ุจ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 184   หน้าบนัทิศตะวนัออก วิหารวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 

2.2.4 ผลงานอ่ืนๆ ไม่ทราบนามช่างป้ัน 
ปรากฏงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนักลุ่มอาคารก่ออิฐถือปนูจรดหน้าบนั

อาคาร  ทัง้แบบไม่มีไขราหน้าจัว่   และแบบมีไขราหน้าจัว่ทําเป็นเคร่ืองลํายอง มีช่อฟ้า ใบระกา 
และหางหงส์กลุ่มหนึ่ง   ซึง่เป็นอาคารหลงัเก่าภายในวดั  ไม่สามารถสืบประวตัิการสร้างได้แน่ชดั  
ยกเว้นอโุบสถวดัชมพพูนท่ีปรากฏจารึกระบปุระวตัิปีการสร้างอโุบสถบนผนงัสกดัทิศตะวนัตกระบ ุ
พ.ศ. 2563    อาคารกลุ่มนีมี้ลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ การปัน้ปูนประดับเป็นลวดลาย
ประเภทพรรณพฤกษา ร่วมกบัการประดบัถ้วยเป็นเกสรของดอกไม้ และลวดลายทํานองจีนประดบั
หน้าบนัอาคาร ได้แก่   

2.2.4.1 อโุบสถ (เก่า) วดัห้วยหลวง จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 186)    
2.2.4.2 อโุบสถ (เก่า) วดัหนองควง จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 187)  
2.2.4.3 อโุบสถวดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 188)   
2.2.4.4 อโุบสถวดัชมพพูน จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 189)     
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ภาพท่ี 185 ภาพหน้าบนัวิหารหลวงพอ่โต วดัสระเกศ กรุงเทพมหานคร (ปัจจบุนัไมมี่แล้ว) 
ท่ีมา:  อําไพ อินฟ้าแสง และอาภรณ์ อินฟ้าแสง, พ. อินฟ้าแสง (กรุงเทพฯ: จุฑารัตน์การพิมพ์, 
2517.พิมพ์เน่ืองในงานศพนายพิน อินฟ้าแสง 28 เมษายน 2517), 63-65. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 186    หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ  วดัห้วยหลวง (เก่า) จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 187    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัหนองควง (เก่า) จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 188    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 189   หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัชมพพูน จ.เพชรบรีุ 
 

จากลกัษณะทางสถาปัตยกรรม และงานประดบัตกแต่งสนันิษฐานว่า
อโุบสถวดัหนองควง น่าจะมีอายเุก่าสดุในกลุ่ม   ลวดลายประดบัเทียบได้กบัรูปแบบท่ีปรากฏใน
กลุ่มอาคารทรงตกึแบบท่ีเรียกว่า “กระเท่เซร”  ราวสมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   
จากรายละเอียดการประดับรูปสิงสาราสัตว์แทรกไปตามก่ิงก้านของต้นไม้  รวมถึงการปั ้น
รายละเอียดรูปฤๅษีจําศีล  และสตัว์จําพวกช้าง เสือ สิงห์  ลิง กวาง และกระต่ายประดบัตามแนว
ขอบหยกัด้านล่างของหน้าบนัทัง้สองด้าน (ภาพท่ี 187 และ190)    จึงเช่ือว่าน่าจะมีอายเุก่ากว่า
งานประดับบนหน้าบันอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี   ซึ่งตัดทอนรายละเอียดสําคัญ 
รวมถึงลดบทบาทเชิงสญัลกัษณ์ของรูปต้นไม้แห่งชีวิตเป็นเพียงลายประกอบฉากหลงัรูปบคุคล     

ส่วนงานประดบัหน้าบนัของอโุบสถท่ีเหลือพบว่ามีการประดบัรูปสิงห์

จีน มงักรจีน แนวเขามอแบบสวนจีน และฤาษีดดัตน  น่าจะเป็นงานสร้างในสมยัรัตนโกสินทร์ ราว
รัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา และพบว่ายังคงเป็นแบบอย่างท่ีทําสืบมาถึง พ.ศ. 2463   ดังปรากฏบน
จารึกการสร้างอุโบสถวดัชมพูพน จ.เพชรบุรี     ซึ่งลวดลายประดับบนหน้าบันทัง้สองด้านของ
อโุบสถหลงัดงักลา่วแสดงเนือ้หา และเค้าโครงลวดลายแนวประเพณีอยู่บ้าง แต่ช่างได้ปรับเปล่ียน
ลายกระหนกจนคล้ายลายใบไม้ดอกไม้ รวมถึงมีการปัน้รูปมงักรจีน   สงิห์ และหมูเ่ทพดแูปลกตา    
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 ภาพท่ี 190     ภาพต้นมกักะรีผล หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัหนองควง (เก่า) จ.เพชรบรีุ  
 
เอกลักษณ์ และความสืบเน่ืองของงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 

 
จากการผลการศกึษางานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียคุปัจจุบนักบักลุ่มตวัอย่างงานปนู

ปัน้รุ่นก่อนหน้าในเมืองเพชรบุรี   พบว่างานปูนปัน้ประเภทลวดลายประดับมักปรากฏในกลุ่ม
อาคารหลงัคาคลุม ได้แก่ อุโบสถ และวิหาร    แม้หลักฐานท่ีเหลือในปัจจุบันบางแห่งค่อนข้าง
คลมุเครือ และขาดการก่อสร้างไปบ้าง   แตพ่บลกัษณะร่วมประการหนึง่ว่ากลุม่อาคารหลงัคาคลมุ
เหลา่นีเ้กือบทัง้หมด  เป็นอาคารท่ีมีการก่ออิฐจากฐานถงึหน้าบนัอาคารเพ่ือรองรับหลงัคาเคร่ืองไม้  
จึงปรากฏการประดบัหน้าบนัอาคารด้วยงานปูนปัน้เสมอ    ส่งผลให้สามารถศึกษาพัฒนาการ
ความแตกตา่งระหวา่งงานประดบัหน้าบนัรุ่นเก่ารุ่นใหมไ่ด้พอสมควร    
 
1. การวิเคราะห์ด้านเนือ้หา 

จากหลกัฐานระยะแรกในงานประดบัหน้าบนัสมัยอยุธยาตอนปลาย และงานก่อน 
พ.ศ. 2460   พบว่ามีเนือ้หาแนวประเพณีสัมพันธ์กับการแสดงเนือ้หาท่ีปรากฏโดยทั่วไปตาม

กระแสจากช่างหลวงร่วมยคุ ได้แก่ การปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑ รูปครุฑ ตวัละครจากวรรณคดีเร่ือง
รามเกียรติ์ รูปเทวดา   และตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 ขึน้มา 
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จึงปรากฏการใช้เคร่ืองหมาย หรือรูปสญัลกัษณ์เป็นประธานตามแนวแกนก่ึงกลางหน้าบนั หรือท่ี
ช่างปนูปัน้เพชรบรีุ เรียกวา่ “ตวัทบัลาย”42    

อนึง่ การใช้ตราเคร่ืองหมาย หรือรูปสญัลกัษณ์ เช่น พระราชลญัจกรประจํารัชกาลท่ี 4   
อนัปรากฏขึน้บนหน้าบนัอาคารท่ีรัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ท่ีเมืองเพชรบรีุ ได้แก่ หน้าบนั
อโุบสถวดัพระแก้วน้อย และอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ    และสญัลกัษณ์รูปสตัว์ภายใน
กรอบวงกลม ซึง่พบในงานประดบัหน้าบนัอโุบสถ (เก่า) วดัสนามพราหมณ์   และคล้ายกนัมาก่อน
ในงานปนูปัน้ซุ้มประตหูน้าพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จ.เพชรบรีุ      

กระทัง่ พ.ศ. 2460 เป็นต้นมาจึงเร่ิมมีความหลากหลายของเนือ้หาในงานปนูปัน้มาก
ยิ่งขึน้    ดงัปรากฏการปัน้รูปแสดงเร่ืองราวพทุธประวตัิ43  มหาชาติชาดก (เวสสนัดรชาดก)  เทพ
เจ้า(เทวดา)  โดยเฉพาะในงานของนายพิน อินฟ้าแสง  ปรากฏการใช้รูปสญัลกัษณ์เชิงอนุสรณ์   
รูปสตัว์หิมพานต์  มหาเทพ และเทวดานพเคราะห์ต่างๆ เป็นตวัทบัลายประดบัหน้าบนั และกรอบ
คหูาอาคารอย่างหลากหลายไมซ่ํา้แบบในอาคารหลงัเดียวกนั  ไปจนถึงภาพต้นไม้พรรณไม้เสมือน
จริง เช่น  ต้นไม้บนหน้าบนัวิหารหลวงพ่อโต (รือ้แล้ว) วดัสระเกศ กรุงเทพฯ    งานประดบัช่องคหูา 
และซุ้มหน้าตา่งอโุบสถวดัเกาะหลกั และอโุบสถวดัคัน่บนัได จ.ประจวบคีรีขนัธ์  เป็นต้น 

ดเูหมือนวา่แนวทางการทํางานดงัปรากฏในงานของนายพิน อินฟ้าแสง เป็นท่ียอมรับ
อยา่งกว้างขวางในกลุม่ช่างเมืองเพชรบรีุอยูพ่อสมควร  และกลายเป็นกระแสสืบมาในงานช่างสกลุ
ช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน   โดยเฉพาะการนําเสนอเร่ืองราวหลากหลาย และแปลกใหม่หลุดนอก
กรอบประเพณี หรือเร่ืองราวทางศาสนา   น่าจะมีบทบาทไม่น้อยกับแนวความคิดในการทํางาน
ของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  และส่งผ่านสู่ช่างในเครือข่าย   ดงัปรากฏการแสดงเร่ืองราวแนว
ใหม่ เก่ียวกับเร่ืองการเมือง ภาพบันทกึเหตุการณ์สําคัญ ภาพล้อบุคคล วรรณคดีพืน้บ้าน 
และปริศนาธรรม เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของรูปประดบัเสริมลวดลายในงานปนูปัน้ต่างไป
จากแบบมาตรฐานโดยทัว่ไป 

จากการศึกษาของนักวิชาการท่ีผ่านมาพบว่าเนือ้หาเหล่านีล้้วนเป็นแนวทางท่ีเคย

ปรากฏและมีพฒันาการสืบเน่ืองมาก่อนในงานจิตรกรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์   กล่าวคือ  เร่ือง
                                                 

42 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศลิปกรรมเมืองเพชร, 76. 
43 การแสดงภาพเล่าเหตุการณ์พุทธประวัติในงานประดับหน้าบันอาคาร  เพิ่งมาเร่ิมปรากฏ

หลกัฐานในงานออกแบบฝีพระหตัถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงค์  ท่ีหน้าบนัด้านสกดัทิศเหนือ
และทิศใต้ของพระท่ีนั่งทรงธรรม วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร   และเข้าใจว่าเป็นต้นแบบ
ความนิยมประดบัภาพพุทธประวติัประดบัหน้าบันอุโบสถวิหารของวดัท่ีสร้างขึน้ในยุคหลงัมา. ดูใน สนัติ เล็ก
สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศลิปะรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, 2548), 204-205.   
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วรรณคดี อาทิเช่น รามเกียรติ์  สงัข์ทอง  พระสธุนมโนราห์ และสามก๊ก  เป็นต้น  เคยปรากฏเป็น
เร่ืองราวแทรกบางสว่นของพืน้ท่ีผนงัตามบานประตหูน้าตา่งอาคารในงานจิตรกรรมรัชกาลสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 3    เร่ืองปริศนาธรรม ปรากฏขึน้ในงานจิตรกรรมไทยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4   และเร่ืองราวทางเหตุการณ์สําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ปรากฏขึน้ในงานงานจิตรกรรมไทยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 544   ซึง่แนวทางการแสดงเร่ืองราวดงักล่าวล้วนส่งอิทธิพลต่องานช่างตามหวั
เมืองต่างๆ รวมถึงเมืองเพชรบุรีด้วยเช่นกนั   เช่น ภาพเชิงประวตัิศาสตร์ และปริศนาธรรมในงาน
จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี   กล่าวกนัว่าในเวลานัน้ขรัว อินโข่ง มีอายุ
มากแล้วจึงเป็นผู้ ร่างภาพ โดยมีช่างเมืองเพชรบุรีคือ พระอาจารย์เป้า ครูหวน ตาลวนันา และพ่อ
ละมุดเป็นผู้ เขียนภาพในสมัยรัชกาลท่ี 545  (ภาพท่ี 191)   และการแทรกภาพเคร่ืองบินในงาน
จิตรกรรมชุดเวสสนัดรชาดก วดัขนุตรา จ.เพชรบุรี  เขียนขึน้เม่ือ พ.ศ. 246246  (ภาพท่ี 192)  เป็น
ต้น    

ดงันัน้การเลือกเร่ืองราวใหม่ๆ สําหรับงานปนูปัน้ประดบัอาคารของช่างยคุปัจจบุนั ซึง่
เกือบทัง้หมดยงัคงเป็นงานในขอบเขตพทุธศาสถาน  จึงย่อมหลีกหนีไม่พ้นแนวทางท่ีมีพฒันาการ
จนกลายเป็นกรอบในงานประเพณีไทยโดยท่ีช่างไม่รู้ตวั  และถือเป็นพืน้ฐานสําคญัสําหรับการคิด
แตกประเด็นเนือ้หาแนวสร้างสรรค์อ่ืนๆ  เช่น วรรณคดีพืน้บ้านเร่ืองไกรทอง สุนทรภู่ ภาพล้อ
นกัการเมือง ภาพบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคม   ภาพวิถีชีวิตกิจกรรมของผู้คน    นอกเหนือไปจาก
เร่ืองพทุธประวตั ิ ชาดก รูปเทพเจ้า และรามเกียรติใ์นงานปนูปัน้ของช่างเมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั    

 
 
 
 
 
 

                                                 
44 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

ปรับเปล่ียน, 422, 505, 521-522. 
45  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ. สมุดเพชรบุรี, 149,  231, อ้างจาก สัมภาษณ์ พระ

จนัทร์ศภุโช, พระลกูวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ, ธนัวาคม 2524. 
46  บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 55. 
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ภาพท่ี 191   ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสกดัทิศเหนือ ห้องท่ี 5 อโุบสถวดัสมณาราม จ.เพชรบรีุ 
ภาพคนป่วยหนกัจนเสียชีวิตทา่มกลางความเสียใจของญาตพ่ีิน้อง  ด้านหลงัมีเปลว
เพลงิเปรียบเสมือนไฟแห่งกิเลสในชีวิตแตล่ะช่วงวยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 192    จิตรกรรมตอนนครกณัฐ์ จากภาพชดุเวสสนัดรชาดก  วดัขนุตรา จ.เพชรบรีุ   
ท่ีมา: บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบุรี, 
2533), 58. 
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  อนึ่ง   การแสดงออกเนือ้หานอกกรอบของช่างปนูปัน้พืน้บ้านเมืองเพชรบุรีปรากฏ
หลกัฐานอยู่บ้างเช่นกนัในงานยคุก่อน พ.ศ. 2510  ได้แก่ การปัน้ภาพกระบือ สตัว์พืน้บ้านแทรกใน
ภาพทิวทศัน์เบือ้งล่างของงานประดบัหน้าบนัอาคารก่ออิฐแบบไม่มีไขราหน้าบนั อนัน่าจะได้รับ
อิทธิพลการประดบัตกแต่งหน้าบนัแบบศิลปะพระราชนิยม รัชกาลท่ี 3   บนหน้าบนัอโุบสถ (เก่า) 
วดัห้วยหลวง จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 193)    และงานประดับฐานสีมาอุโบสถวดัสระบัว จ.เพชรบุรี     
ซึง่ผลงานหลงัถือเป็นตวัอย่างงานช่างชัน้ครูท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ออกแบบงาน

ปูนปัน้ของช่างเพชรบุรีในปัจจุบัน   และอาจพออนุโลมเร่ืองการแทรกภาพบุคคลต่างประเภท
ต่างชาติ ฝร่ัง จีน ยกัษ์ สลบักนัไปในตําแหน่งพลแบกชัน้ล่างสดุของฐานสีมา ว่าเป็นการสะท้อน
ภาพสงัคมการมีอยู่อย่างหลากหลายของชาวต่างชาติ และมาตรฐานการแสดงออกท่ีไม่เคร่งครัด
ในกรอบมากเท่างานช่างหลวง    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 193    งานประดบัรูปกระบือ (ควาย) บนหน้าบนัอโุบสถ (เก่า) วดัห้วยหลวง จ.เพชรบรีุ 
 

ทัง้นีด้เูหมือนว่าช่างปนูปัน้รุ่นอาวโุส และนกัวิชาการท้องถ่ินเมืองเพชรบรีุต่างตีความ
การแสดงออกดงักล่าวว่า เป็นตวัอย่างของภาพสะท้อนสงัคมท้องถ่ิน  และทศันคติของช่างท่ีมีต่อ
สงัคมสอดแทรกในผลงานนอกเหนือจากเร่ืองราวทางศาสนา47    โดยเฉพาะงานประดบัภาพบคุคล
บนฐานสีมาอโุบสถวดัสระบวั จ. เพชรบรีุ ได้กลายเป็นต้นแบบให้ช่างรุ่นปัจจบุนันําไปใช้ในการปัน้
ปนูแทรกภาพตวัละครในวรรณคดี  ภาพนางยกัษ์ขบขนั  ภาพล้อนกัการเมือง และบคุคลมีช่ือเสียง

                                                 
47 จารุวรรณ ขําเพชร, “ปูนปัน้: ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมจากงานศิลปะ,” วารสารคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 8 (มกราคม - ธันวาคม 2548): 104; ล้อม เพ็งแก้ว, “ปูนปัน้
เมืองเพชรสะท้อนงานสงัคม,” ศลิปวัฒนธรรม 18,10 (สงิหาคม. 2540): 40; นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว, เล่าเร่ืองเมือง
เพชร, 55.  
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ประดบัฐานพระ และฐานสีมาในลกัษณะคล้ายกนัอีกหลายแห่ง  เช่น ฐานสีมาวดักําแพงแลง จ.
เพชรบรีุ   และฐานสีมาวดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ เป็นต้น 

ดังนัน้การแสดงเร่ืองราวแบบใหม่ท่ีสอดแทรกเร่ืองราวสังคมร่วมสมัย เช่น ภาพ
ชาวบ้าน  ประเพณีวิถีชีวิต  ภาพล้อบุคคล  และการเมืองของช่างปนูปัน้เมืองเพชรบุรียคุปัจจุบนั
บางท่าน  จงึมีความเก่ียวข้องบางประการกบัปัจจยัทางสงัคมช่าง  พฒันาการ และการตีความงาน
ปนูปัน้โบราณผา่นสายตาช่างเมืองเพชรบรีุอยูไ่มน้่อย   

สําหรับประเด็นเร่ืองการแสดงภาพปริศนาธรรมในงานปนูปัน้   ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็น
ผลงานทางความคิด และฝีมือ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    ประกอบ
การศึกษาประวตัิส่วนบุคคลของช่างพบว่าการแสดงออกดงักล่าวมีความเก่ียวข้องกบัภูมิความรู้

ความสนใจเฉพาะบุคคลของของช่างทองร่วงท่ีเคยผ่านการบวชเรียนมาก่อน    แต่ไม่สามารถ
ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าช่างบงัเกิดความคิดขึน้โดยปราศจากอิทธิพลทางความคิดของสงัคมช่าง 
และผลงานช่างโบราณ    ดังท่ีช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  เคยให้สัมภาษณ์ เก่ียวกับการปั ้น

ประติมากรรมรูปลิงแบกตาชัง่ ท่ีมีหวัเผือก หวัมนัวางบนนัน้ ประดบักําแพงแก้วทางเข้าด้านหน้า
วดัมหาธาต ุจ.เพชรบุรีว่า “...ปัน้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2535  ...โบราณนะ เขาปัน้ไว้ มนัจะผไุปหมดแล้ว
เดียวนี ้หลงัๆ เห็นท่ีวดักุม จ.เพชรบุรี มนัเก่าแล้วไม่รู้ว่ายงัมีอยู่หรือเปล่า เห็นมานานแล้วเลยเอา
มาปัน้ไว้กนัลืม น่ีความคดิโบราณเขา....”48    

ทัง้นีเ้ม่ือกลับมาพิจารณาบรรยากาศการช่างในเมืองเพชรบุรีเองพบว่าการแสดง

เนือ้หาเร่ืองราวปริศนาธรรม และภาพเหตุการณ์สถานท่ีจริงกลับไม่ใช่ของใหม่  ห่างไกลจาก
ประสบการณ์ของช่างมากนกั  ดงัปรากฏในงานออกแบบจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมหาสมณา
ราม จ.เพชรบุรี  ของขรัว อินโข่ง พระช่างจิตรกรในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4   ซึ่งช่างเมืองเพชรบุรีให้ความเคารพยกย่อง และมีบทบาทอย่างมากต่อ
แนวความคดิในงานศลิปะของช่างเมืองเพชรบรีุ 

 ประกอบกบับรรทัดฐานการสร้างงานของช่างปนูปัน้ในยุคปัจจุบนั ท่ีพยายามสร้าง
ผลงานให้มีความแปลกใหม ่ ไมจํ่าเจ หรือลอกเลียนแบบกนั   ย่อมเป็นปัจจยัสําคญัในการผลกัดนั
ให้ช่างบางกลุ่มเกิดความคิดในการแสดง หรือแทรกรายละเอียด โดยใช้เร่ืองราวท่ีหลากหลาย  
และเกิดการขบคดิเสริมใสเ่นือ้หาใหมใ่ห้งานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้    
 

                                                 
48 สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปูนปัน้, 7 เมษายน 2553. อย่างไรก็ดีผู้ศึกษาไม่พบผลงาน

ดงักลา่วในบริเวณท่ีช่างระบใุนปัจจบุนั. 
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2. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค และการตกแต่งงานปูนป้ัน 

ภมูิปัญญาด้านงานปนูปัน้   เอกลกัษณ์ร่วมท่ีช่างปนูปัน้สกุลช่างเมืองเพชรบุรีสัง่สม
และพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองจนกลายเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และการบรูณะงานปนูปัน้ของ
กรมศิลปากร  คือ  สูตร และกรรมวิธีการผลิต “ปูนตํา” “ปูนสด” หรือ “ปูนปัน้”     แต่เน่ืองจาก
ความหลากหลายของสตูรปนู  ท่ีผ่านการปรับปรุงส่วนผสมท่ีสืบทอดมาจากช่างปนูปัน้พืน้บ้านรุ่น
เก่าท่ีทํากนัมาก่อนหน้า   ผ่านการปรับปรุงดดัแปลงสดัสว่นการผสมปนูขึน้จนกลายไปสตูรเฉพาะ
ของช่างแต่ละคน  ซึง่มีการศกึษาค้นคว้าบนัทึกอยู่ในผลงานการวิจยัท่ีผ่านของนกัวิชาการมาแล้ว
หลายครัง้   ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าปูนท่ีใช้กันในปัจจุบันพบว่าไม่ มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัยะสําคญัในส่วนนี ้    ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงจะกล่าวถึงพฒันาการด้าน
เทคนิคการปัน้  และการตกแตง่ในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุเท่านัน้ 

2.1  เทคนิคการเพิ่มปริมาตรลวดลาย 
เทคนิคการปัน้ลวดลายย่อมเปล่ียนไปตามรสนิยม และรูปแบบของลวดลายท่ี

ต้องการช่างปัน้ในแตล่ะงาน    จากการศกึษาพบประเด็นน่าสนใจเก่ียวกบัรสนิยมอนัเก่ียวข้องกบั
การปัน้ลวดลายกระหนกของช่างปนูปัน้ในยคุปัจจบุนัว่าช่างส่วนใหญ่สร้างปริมาตรกบังานปนูปัน้

ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย   แต่เทคนิคเหล่านีเ้ป็นเพียงองค์ประกอบเสริมการสร้างรูปทรง
และปริมาตรของงานปนูปัน้ซึ่งโดยภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบ หรือแบบแผนบางประการ
ใกล้เคียงกับงานปูนปัน้สมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี    ต่างจากแนวทางในการสร้าง
ผลงานปนูปัน้ในเมืองเพชรบรีุ  สมยัรัตนโกสนิทร์ถึง พ.ศ. 2510     

จากตวัอย่างผลงานปนูปัน้สมยัรัตนโกสินทร์ถึง พ.ศ. 2510  พบว่าลวดลายปนู
ปัน้เหล่านีมี้ปริมาตรจากเทคนิคท่ีหลากหลาย  จนเกิดรายละเอียดประกอบลวดลายท่ีแตกตา่งกนั   
นอกเหนือจากการขึน้รูปทรง หรือสร้างปริมาตรลายด้วยการปัน้ปนูแปะซ้อนทบักนั  และใช้อปุกรณ์
บางอย่าง เช่น การใช้เกรียงปาดเพ่ือให้เกิดความเรียบ การตดั  และการบากร่องเส้นขอบลวดลาย
แล้ว   ยงัพบเทคนิคอ่ืนร่วมด้วย   ได้แก่     

2.1.1  เทคนิคการกดลาย    
ด้วยการใช้วสัดแุข็งกดลายเป็นเส้นขีดสัน้ๆ หรือจุด เช่น   การกดลาย

ประดบัส่วนหางนกยูง (?) ประดบัผนงัอุโบสถชัน้นอกวดัไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี  (ภาพท่ี 194)    และ
การใช้วสัดท่ีุมีลกัษณะเป็นปล้องทรงกระบอกกลม (อดีตมกัใช้ปล้องอ้อ ส่วนปัจจบุนัวสัดตุามแต่
ช่างจะปรับหามาใช้ได้ เช่น หลาวทองเหลือง เป็นต้น) กดลายเป็นรูปวงกลม  ซึ่งปรากฏเทคนิค
ดงักลา่วมาตัง้แตง่านปนูปัน้สมยัอยธุยาตอนปลาย  ได้แก่  งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัเขาบนัได
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อิฐ จ.เพชรบุรี   และซุ้มประตทิูศตะวนัออกอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี   สืบ
มายงังานประดบัท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 195-196)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 194     เทคนิคกดลายบนหน้าบนัชัน้นอก อโุบสถวดัไผล้่อม จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 195    เทคนิคกดลายปล้อง และเดินเส้นลายจากซุ้มประตทิูศตะวนัออกฝ่ังใต้ อุโบสถวดั
เกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 

 
เทคนิคการกดจุด หรือขีดสัน้ๆ บนลวดลายดูจะกลายเป็นส่วนสําคัญในการ

สร้างมิติแก่ลวดลายปูนปัน้อย่างมากในงานประดับบางส่วนทีเป็นงานปูนเก่าของวัดมหาธาตุ

วรวิหาร จ.เพชรบรีุ   ปรากฏในงานปัน้รูปทบัลายบนหน้าบนัอโุบสถ งานประดบัซุ้มหน้าตา่งอโุบสถ 
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(ภาพท่ี 197)   และงานประดบัซุ้มประตทูางเข้าทิศตะวนัออกวิหารหลวง (ภาพท่ี 198) ตา่งไปจาก
ตวัอย่างงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรียคุก่อนหน้าท่ีนิยมใช้เทคนิคการปัน้ปนูเป็นทรงเม็ดนํา้ค้าง หรือ
กระจงัขนาดเล็กประดบัซ้อนทบักนัให้เกิดปริมาตรและรูปแบบลวดลายต่างๆ   รวมถึงการปัน้หาง
กระหนกให้มีบางส่วนยกและพลิกกลบัเพ่ือให้เกิดความรู้สกึพลิว้ไหวในลายเป็นหลกั โดยมีการใช้
เทคนิคกดลายเป็นปล้อง หรือขีดสัน้ๆ เพียงเลก็น้อยเท่านัน้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 196     การกดลายปล้อง และกรีดเดินเส้นลาย หน้าบนัทิศตะวนัออกวดัเขาบนัไดอิฐ จ.
เพชรบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 197     การกดจุด และขีดสัน้ๆ บนงานประดบัซุ้มประตผูนงัสกดัทิศตะวนัออกฝ่ังใต้ วิหาร
หลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 198 เทคนิคการประดับเม็ดประคํา และกดจุดจํานวนมาก ซุ้ มหน้าต่างอุโบสถวัด
มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 
2.1.2  เทคนิคการกรีดลาย   หรือการเดนิเส้นลาย  

เพ่ือสร้างแนวแกนกลางของก้านลาย หรือเดินเส้นเพ่ือประดบัตกแต่ง
ลาย เช่น   การเดินเส้นวงขดประดับร่างกายครุฑบนหน้าบันอุโบสถวดัเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี    
และครุฑประดบัซุ้มประตู ผนังสกัดด้านใต้ของอุโบสถวดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 
195)   การเดินเส้นวงขดประดบัร่างกายของสตัว์หิมพานต์ประดบักรอบคหูาทิศตะวนัออกวิหารวดั
พลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ และการเดนิเส้นแกนลายในงานประดบัซุ้มหน้าตา่งอโุบสถวดัปากคลอง จ.
เพชรบรีุ (ภาพท่ี 199) เป็นต้น    

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 199    เทคนิคการกรีดเส้นเป็นแกนของลวดลายจากซุ้มหน้าต่างอุโบสถวดัปากคลอง จ.

เพชรบรีุ 
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นอกจากนีย้ังปรากฏเทคนิคการปัน้อ่ืนๆ อีกบ้างเฉพาะแห่ง ได้แก่  
เทคนิคการเดินเส้นนูนจากระนาบ   พบในงานประดบัหน้าบนัวิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.
เพชรบรีุ (ภาพท่ี 200)   และเทคนิคการสร้างพืน้ผิวให้มีระนาบต่างกนั เพ่ือสร้างพืน้ผิวลวงตาก่อน
การลงสี ของฉากพืน้ภาพปนูปัน้ประดบัหน้าบนั ซุ้มประต ูและซุ้มหน้าตา่งการเปรียญวดัเขมาภิรัติ
การาม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 201) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 200     การปัน้เส้นนนูประดบัครุฑบนหน้าบนัทิศตะวนัออก วิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร 
จ.เพชรบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 201     การปัน้พืน้ผิวต่างระดบัลวงตาประกอบการลงสี ประดบัหน้าบนัซุ้มหน้าต่างศาลา
การเปรียญ วดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ 
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แม้การสืบทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการปัน้แต่งลายแบบต่างๆ  
ได้แก่  การกรีด (ขีด) และการกดลายแบบต่างๆ ยงัปรากฏอยู่บ้างในงานยุคปัจจุบนั    แต่รูปทรง
และปริมาตรของงานปนูปัน้โดยรวมกลบัมีลกัษณะสมัพนัธ์กบักลุม่งานปนูปัน้ในสมยัอยธุยาตอน

ปลาย  ท่ีเน้นการสร้างปริมาตรลายกระหนกด้วยเทคนิคการปัน้ปนูทรงเม็ดนํา้ค้างแปะซ้อนทบักนั 
โดยไม่กดจุดไข่ปลากลางเม็ด การแต่งทรงปลายยอดกระหนกให้มีความสะบดัพลิว้  และเทคนิค
การปัน้พลิกลายยอดตวักระหนกคล้ายกบัแนวทางท่ีปรากฏมาก่อนในกลุ่มงานรุ่นเก่าสมยัอยธุยา

ตอนปลาย   โดยเฉพาะแบบอย่างในงานปนูปัน้ประดบัอุโบสถวดัสระบวั และวดัเขาบนัไดอิฐ จ.
เพชรบรีุ    

รวมถึงการพฒันาลายกระหนกท่ีเน้นการปัน้ยอดสะบดัตามความนิยม

ของงานลายไทยยคุปัจจบุนั    มากกว่ารูปแบบของตวักระหนกในกลุ่มผลงานระหว่าง พ.ศ.2460-
2510    ซึง่จะประกอบด้วยการซ้อนชัน้รายละเอียดเพ่ือเพิ่มปริมาตรของลายค่อนข้างน้อย และมี
ลกัษณะการปัน้กระหนกประกอบจากชัน้ระนาบท่ีคอ่นข้างแบน รายละเอียดการซ้อนลายคอ่นข้าง
น้อย และไมมี่การปัน้พลกิลาย เพ่ือเสริมให้ยอดกระหนกดสูะบดัเท่าไรนกั (ภาพท่ี 202-203)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         สมยัอยธุยาตอนปลาย                  สมยัรัตนโกสนิทร์ ระหวา่ง พ.ศ.2460-2510 
ภาพท่ี 202   การเปรียบเทียบลายกระหนกสมยัอยธุยา กบักระหนกในงานระหว่าง พ.ศ. 2460-

2510 จากตวัอยา่งผลงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ 
 ได้แก่ กระหนกหางกินรีสมยัอยธุยาตอนปลายจากหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดั

สระบวั และอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ  และกระหนกเปลว สมยัรัตนโกสนิทร์
จากหน้าบนัทิศตะวนัออกหอปริยตัิธรรม วดัพลบัพลาชยั และหน้าบนัทิศตะวนัออก
อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ ตามลําดบั 
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จากการศกึษาสามารถสรุปได้ว่าเทคนิคฝีมือ และมาตรฐานความงาม
ของลายกระหนกในงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย  ไม่ได้มีกรอบ
มาตรฐานท่ีเคร่งครัด   โดยการย้อนกลบัไปศึกษาและปัน้ลวดลายตามแบบงานรุ่นเก่าในสมัย
อยธุยาตอนปลายเพิ่งเกิดขึน้อย่างเดน่ชดัในงานช่างยคุปัจจบุนั    ควบคูไ่ปกบัแนวทางการปัน้ลาย
กระหนกแนวไทยประยุกต์ตามแบบลายท่ีแพร่หลายทั่วไปในศิลปะรัตนโกสินทร์  หรือคิดปรุงขึน้
ใหม่ด้วยกระหนกผกักูด กระหนกใบเทศ กระหนกหางกินรี  กระหนกเปลว  กระหนกยุคโบราณ 
และลวดลายแบบพิเศษอย่างหลากหลาย  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเร่ิมปรากฏเด่นชัดมาตัง้แต่งานของ
นายพิน อินฟ้าแสง  (ภาพท่ี 204-205) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 203    ตวัอยา่งเทคนิคการปัน้ตวักระหนกในงานปนูปัน้ของสกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 204   ลายช่อประดบักรอบคหูาทิศตะวนัออก วิหารวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 205    ลวดลายผสมระหว่างกระหนกผักกูด และใบไม้คล้ายลายแบบฝร่ัง หน้าบันซุ้ ม
ทางเข้าระเบียงคดด้านทิศตะวันออก ประตูฝ่ังเหนือของวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 
2.2 เทคนิคการประดบัตกแต่ง และการใช้สี 

ผลการศกึษาในบทท่ี 4 พบว่างานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั จากกลุ่ม
ตวัอย่างในจงัหวดัเพชรบุรี และผลงานสําคญัส่วนใหญ่ นิยมตกแต่งเฉพาะส่วนพืน้ร่องลายด้วย
กระจก หรือสีเท่านัน้   เน่ืองจากการทาสีทบักนัหลายครัง้จะทําให้รายละเอียด และชัน้เชิงในการ
ปัน้ลวดลายด้อยลงไป   ช่างส่วนใหญ่จึงมักแนะนําให้ทางวัดปล่อยส่วนท่ีเป็นลวดลายตาม

ธรรมชาต ิ  บางช่างนิยมแสดงผิวปนูเปลือยสีขาวนวล   บางช่างอาจใช้สารฟอกขาวทาหลงัจากปัน้
และปล่อยให้ปนูแห้งสนิทแล้ว   หรือ บางช่างอาจทําตามความต้องการของทางวดัด้วยการทาสี
ทอง (ปิดทอง) บนตวัลวดลาย  หรือทาสีตา่งๆ ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของช่างปัน้    ซึง่โดยรวมอยู่
ในทิศทางของงานประดบัแนวประเพณีท่ีปรากฏควบคู่มาเสมอกบัการประดบัตกแตง่อาคารต่างๆ 
ภายในวดั 

อย่างไรก็ดีความต้องการเพิ่มสีสันในผลงานปูนปั ้นเพ่ือสนองความงามท่ี

แตกต่างจากงานปูนปัน้ทั่วไปตามทัศนะของช่างย่อมปรากฏอยู่ด้วย  และดูจะเป็นทิศทางท่ีเร่ิม
ปรากฏในงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีตัง้แต่งานในช่วง พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา   ดงัปรากฏในงาน
ประดบัวดัเขมาภิรัตกิาราม วดัชมพพูน   และวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 

หลกัฐานงานศลิปกรรมประกอบการสมัภาษณ์ช่างปนูปัน้ยคุปัจจบุนั  พบความ
พยายามคิดค้นกรรมวิธีเพ่ือสร้างสีสนัให้กบัปนูปัน้ด้วยความประสงค์หลากหลาย  เช่น  ต้องการ
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ทํางานปนูปัน้ให้ดเูป็นของโบราณออกแนวย้อนยคุ49   ดงัสงัเกตงานปนูปัน้รุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรี
จะมีสีปนูออกนวลอมนํา้ตาลมากน้อยตา่งกนัไป    หรือสีอมนํา้ตาลฝาดคล้ายสีปนูปัน้ประดบัหน้า
บนัอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ     ต้องการทําให้เข้ากบัลวดลายแบบใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัลาย
บนปราสาทขอม   หรือทํางานปนูปัน้ให้มีอารมณ์คล้ายงานสลกัศิลา  ซึ่งในทศันะของช่างเช่ือว่า
เป็นปนูปัน้  เม่ือผา่นเวลามานานหลายร้อยปีปนูจงึกลายสภาพแกร่งคล้ายศลิา50  เป็นต้น  

การพฒันาเทคนิคการประดบัตกแต่ง และการเพิ่มสีสนัให้ผลงานปนูปัน้ท่ีโดด
เด่นจนถือเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี   ซึ่งปรากฏในงานของเครือข่าย
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  และปรากฏบ้างส่วนน้อยในกลุม่ช่างพืน้บ้านรายย่อย   ได้แก่  การปัน้ด้วย
ปนูสีนํา้ตาลอมแดง   และการประดบัชิน้สว่นถ้วยลายคราม หรือถ้วยเบญจรงค์แทรกในงานปนูปัน้     

เทคนิคดังกล่าวเร่ิมปรากฏใช้ครัง้แรกในผลงานของช่างสํารวย และทองร่วง  
เอมโอษฐ์  ก่อนแพร่หลายสูช่่างพืน้บ้านอ่ืนๆ    โดยเทคนิคการประดบัถ้วย และกระเบือ้งเคลือบถือ
เป็นงานประดบัท่ีเพิ่มความวิจิตรและมลูคา่ของผลงานปนูปัน้ให้มากยิ่งขึน้     

เม่ือพิจารณาเทคนิคการประดับงานปูนปัน้ประดบัอาคารรุ่นเก่าในเขตเมือง

เพชรบรีุ  พบวา่มีเทคนิคการประดบัจาน ชาม  ถ้วย และชิน้สว่นชามกระเบือ้งร่วมกบังานปนูปัน้อยู่
ด้วยเช่นกนั  โดยประดบัร่วมกบัลวดลายปนูปัน้ประเภทพรรณพฤกษา  บางแห่งพบร่องรอยการปัน้
กลีบล้อมรอบชามท่ีประดบัเป็นเกสรดอกไม้  (ภาพท่ี 186-188 และ 206) ซึง่ปัจจบุนัเหลือหลกัฐาน
อยู่ค่อนข้างน้อย เพราะอาจเป็นแบบท่ีไม่ได้รับความนิยม หรือถูกรือ้ถอนแทนท่ีด้วยพระอุโบสถ
หลงัใหม ่     

อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัยงัปรากฏเทคนิคการประดบัดงักลา่วสืบมาบ้างในงานปนู

ปัน้ยคุปัจจบุนั  สว่นหนึง่เป็นการปัน้ตามความต้องการของทางวดั   เช่น ซุ้มหน้าตา่งอโุบสถวดัพระ
ทรง  งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัหาดทราย จ.เพชรบุรี ผลงานของช่างผิน สงัข์ศรี สร้างขึน้ราว 
พ.ศ. 2528 (ภาพท่ี 207) และงานประดบัหน้าบนัอุโบสถ (เก่า) วดัขลุบ จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 208) 
เป็นต้น  

 
 

 
 

                                                 
49 สมัภาษณ์ สมบติั พลูเกิด, ช่างปนูปัน้, 20 เมษายน 2553. 
50 สมัภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์, ช่างปนูปัน้, 3 มิถนุายน 2553. 
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ภาพท่ี 206    หน้าบนัคดซา่ง หรือคดสร้าง ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 207    หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัหาดทราย จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 208    หน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดัขลบุ (เก่า)  จ.เพชรบรีุ 
 

ดงันัน้เทคนิคการประดบัชิน้ส่วนท่ีได้จากการเคาะถ้วยลายคราม ถ้วยเบญจ

รงค์  หรือถ้วยกระเบือ้งสีสนัตา่งๆ   รวมถึงชิน้สว่นสําเร็จรูปประเภทช้อน ฝาจกุโถ และถ้วย   สอด
ไส้สลับไปกับการปัน้ลวดลายประเภทต่างๆ ทัง้ลายกระหนก และพรรณพฤกษา   บางครัง้ใช้
ประดบัตามร่องลาย  กรุพืน้ระนาบขององค์ประกอบอาคาร   รวมถึงใช้ปิดประดบัเป็นเคร่ืองทรง 
หรือเสือ้ผ้า และเคร่ืองประดบัของรูปประติมากรรม   ก่อเกิดความระยิบระยบัยามแสงแดดสะท้อน
จากความโค้งของชิน้สว่นท่ีได้จากการเคาะถ้วย  หรือลายสีทองท่ีเขียนประดบับนชิน้ส่วนเหล่านัน้  
(ภาพท่ี 209-210)   จงึเป็นผลจากการผสานองค์ความรู้เก่า   ทัง้เร่ืองการประดบัถ้วยกบังานปนูปัน้   
การประดบักระจกบนพืน้ผิวงานเพ่ือให้เกิดความงดงามยามสะท้อนกบัแสงแดด   และการคิดค้น
ทดลองจากการตีความต่อยอดประสบการณ์ใหม่ด้านเทคนิคการประดบัชิน้ส่วนกระเบือ้งสีสนั

ตา่งๆ เม่ือคราวเข้าร่วมบรูณะวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ. 2523-25 
ของช่างเข้าด้วยกนั51      

การพฒันาเทคนิคการประดบัดงักล่าวในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา  มีผลงานโดดเด่น
เป็นท่ีรู้จกัหลายแห่ง เช่น  ผลงานประดบัผนงัอาคารร้านแม่กิมไล้ สาขาบ้านลาด จ.เพชรบรีุ    งาน
ประดับปูนปัน้เบญจรงค์อุโบสถวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม  และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.
สมทุรปราการ  เป็นต้น   ซึง่แสดงให้เห็นแนวทางการประดบัท่ีมีเร่ืองของชัน้เชิงทางศิลปะร่วมด้วย  

                                                 
51 สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่างปูนปัน้,  7 เมษายน 2553;  สมัภาษณ์ สํารวย เอมโอษฐ์, 

ช่างปนูปัน้, 3 มิถนุายน 2553. 
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เช่น การเลือกลายกระเบือ้งให้เหมาะสมกบัตําแหน่งชิน้งาน   การปัน้ปนูให้เข้ากบัชิน้สว่นกระเบือ้ง  
การประดบัแบบเลน่โทนสี    การเดนิเก็บขอบลายด้วยสีทอง    การนําชิน้สว่นสําเร็จรูปมาประกอบ
เป็นลวดลายประดบั  และการเสริมประดบัเพชรพลอยแทรกงาน   เป็นต้น   จวบจนกระทัง่ปัจจบุนั
ยงัไมพ่บการพฒันาเทคนิคการประดบัตกแตง่งานปนูปัน้อ่ืนๆ ท่ีโดดเดน่อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 209     ช่างขณะกําลงัสาธิตการประดบัลายด้วยช้อนเป็นลายประกอบดาวเพดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 210 ตวัอย่างการประดบัชิน้สว่นสําเร็จ และชิน้สว่นจากการเคาะถ้วยกระเบือ้งในงานปนู
ปัน้ 

 
อนึ่ง  เทคนิคการลงสีงานปนูปัน้หลากสี ได้แก่ เหลือง นํา้ตาลแดง และสีนํา้เงิน  

บางแห่งมีการไล่เฉดสีนํา้เงินบนฉากหลงัเป็นท้องฟ้ามีเมฆประกอบคล้ายงานจิตรกรรม  ซึง่พบใน
งานประดบัอโุบสถ และศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 173-174)   และ
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หน้าบนัอโุบสถวดัชมพพูน จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 189)     รวมถึงเทคนิคการลงไล่สีจางๆ บนลายปนู
ปัน้ ซึ่งปัจจุบนัจางลงไปมากจนแทบสงัเกตความต่างไม่ชดัเจน ท่ีอโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบุรี 
(ภาพท่ี 176-179) ถือเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะของงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรีระหว่าง พ.ศ. 2460-
2510    

แม้ปัจจบุนัพบการลงสีเหลือง นํา้ตาลแดง และสีนํา้เงิน คล้ายงานปนูปัน้รุ่นเก่า
ท่ีวดัเขมาภิรัตกิาราม จ.เพชรบรีุ อยู่บ้างแตไ่ม่นิยมแพร่หลายมากนกั  และสว่นใหญ่เป็นผลงานท่ีมี
ทกัษะฝีมือการปัน้ในระดบัรอง  บางแห่งอาจเป็นร่วมยุคกับงานรุ่นเก่าราว พ.ศ. 2460-80   ต่าง
จากแบบท่ีปรากฏทัว่ไปในกลุ่มช่างท่ีมีช่ือเสียงพบกระจายอยู่ในวดัเขตอําเภอบ้านลาด และเขา
ย้อย   เช่น หน้าบนั และซุ้มประตหูน้าตา่งวดัเขาย้อย จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 211) และหน้าบนัอโุบสถ
วดัลาดศรัทธาราม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 212) เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาจึงสรุปประเด็นเร่ืองเทคนิคการตกแต่งงานปูนปัน้ในงานยุค

ปัจจบุนัได้วา่มีทัง้เทคนิคการประดบัตามแนวประเพณีในงานช่างไทยโดยทัว่ไป   และการประยกุต์
วัสดุ เทคนิควิธีการใหม่ๆ จากการสังเกตจากภูมิปัญญาดัง้เดิมในท้องถ่ิน และแนวทางจาก
ตวัอย่างงานปูนปัน้รุ่นเก่าทัง้ในและนอกสงัคมเมืองเพชรบุรี   ทัง้มีการพฒันาในเร่ืองทฤษฎีทาง
ศลิปะ และวสัดใุห้มีความหลากหลายเพิ่มเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ และมลูคา่ให้กบัผลงาน     เม่ือช่าง
หนึ่งคนคิดค้นเทคนิคใหม่จนกลายท่ียอมรับ และต้องการของตลาดงาน (วดั) ย่อมส่งผลให้ช่าง
อ่ืนๆ พยายามเรียนรู้ และปรับเทคนิคดงักลา่วมาใช้ตามไปด้วย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 211 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัเขาย้อย จ.เพชรบรีุ 
ปัน้รูปบคุคลเลา่เร่ืองพทุธประวตัิ ตอนมหาภิเนษกรม  มีการลงสีเหลืองบนลวดลาย 
ตดัแซมด้วยสีฟ้าเข้ม  สีแดงบางสว่น  และลงสีฟ้าเป็นพืน้หลงั 
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ภาพท่ี 212 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัลาดศรัทธาธรรม จ.เพชรบรีุ 
ปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑ ประกอบลวดลายประเภทพรรณพฤกษา  เหลือร่องรอย
การลงสีฟ้าเข้ม เขียว แดง และเหลือง 

 
3.  การวิเคราะห์ด้านรูปแบบลวดลายประดบั 

จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในกลุ่มงานปนูปัน้สกุลเพชรบุรียุคปัจจุบนั   โดย
แบ่งประเภทลายจากกลุ่มงานประดบัสําคญับนหน้าบนัเป็นหลกั  สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ลวดลายประเภทก้านขด  ลวดลายประเภทเครือเถา และลวดลายประเภทพรรณพฤกษา 
ทัง้นีพ้บว่าลวดลายประเภทก้านขด และลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว เป็นแบบลายท่ี
ได้รับความนิยมมากกว่าประเภทลายพรรณพฤกษา      โดยเฉพาะแบบแผนลายประดบับนหน้า
บนัอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ และอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ ดจูะกลบัมาได้รับ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายอีกครัง้ในงานประดบัหน้าบนัยคุปัจจบุนั  

อนึง่  ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา  เป็นแบบลายรุ่นเก่า และมีพฒันาการอยูใ่นงาน
ประดบัปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ    แตถ่กูลดความสําคญัลงไปอยา่งมากในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั   

3.1  ลวดลายประเภทก้านขด   
ลายประเภทลายก้านขดถือเป็นแบบลายเก่า ปรากฏหลักฐานความนิยม

แพร่หลายมายาวนานในดินแดนประเทศไทย    ซึง่ต้นเค้าของการประดบัลายก้านขดท่ีมีการสอด
เก่ียวกันจากแนวแกนกลาง และการออกยอดเป็นลวดลายแบบต่างๆ เช่น รูปดอกไม้  สัตว์หิม
พานต์ และเทพพนม  ประดบับนบานประต ูและหน้าบนัในศิลปะสมยัอยธุยา  แสดงความสมัพนัธ์
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กับแบบลายประเภทเดียวในศิลปะมุสลิม52 ก่อนจะมีพัฒนาการยาวนานสืบความนิยมมาสมัย
รัตนโกสนิทร์  

ลวดลายประเภทก้านขดปรากฏความนิยมมายาวนานในงานปูนปัน้ประดับ

อาคารในเมืองเพชรบรีุ และยงัคงเป็นแบบลวดลายหลกัสําหรับงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั    ดงัปรากฏ
หลกัฐานงานประดบักลุ่มอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายในเขตเมืองเพชรบุรี   ได้แก่  บานประต ู
และหน้าบนัสลกัไม้ศาลาการเปรียญ และงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ  วดัใหญ่
สวุรรณาราม  จ.เพชรบุรี  และงานปนูปัน้หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี     
สืบเน่ืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น  งานปูนปัน้หน้าบันทิศตะวนัออกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบรีุ   งานปนูปัน้หน้าบนัวดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จ.เพชรบรีุ  งานปนูปัน้ประดบั
หน้าบันอุโบสถวัดสมณาราม จ.เพชรบุรี   งานปูนปัน้ประดับหน้าบันวิหารวัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี  ตลอดจนงานปูนปัน้ประดับหน้าบัน และองค์ประกอบอาคารยุคปัจจุบันดังกล่าวถึง
รายละเอียดแล้วในบทท่ี 4  เป็นต้น 

สาเหตสํุาคญัประการหนึ่งท่ีสง่ผลให้แบบลายประเภทก้านขดเป็นลวดลายหลกั

ในงานปูนปัน้ประดับหน้าบันอาคารของสกุลช่างเพชรบุรี   น่าจะมีเหตุจากฝีมือชัน้ครูในงาน
ประดบัหน้าบนั  อโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม และอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ  จนกลายเป็น
ท่ีกล่าวขานอยู่เสมอในหมู่นักวิชาการ  ช่าง และบุคคลทั่วไป  และเป็นแบบลายท่ีช่างสามารถ
ปรับเปล่ียนการออกลาย และใส่ลกูเล่นได้หลากหลายแบบ  สามารถแบ่งกลุ่มลวดลายตามแนว
ทางการแสดงออกได้ 2 กลุม่ คือ 

3.1.1   ลวดลายประเภทก้านขดแบบเก่า  
ท่ียังคงรักษาแบบแผนลาย และรายละเอียด ได้แก่ การปัน้แกนลาย

เป็นแนวช่อหางโต หรือปรับเป็นตัวทับลาย ถัดจากแกนกลางเป็นก้านคดโค้ง และก้านขด
ตามลําดบั    มีการประดบัใบไม้ซีก-ซ้อน (กาบ) หุ้มก้านตามจงัหวะ วงก้านคดออกลายช่อหางโต
สลับกับวงก้านออกลายกระหนกกินรี    บางแห่งยังคงปัน้รูปครุฑยึดเถาลายใกล้เคียงกับงาน
ประดบัรุ่นบนหน้าบนัศาลาการเปรียญ อโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ และอโุบสถวดัเขา
บนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ   

บางแห่งได้ปรับการออกลายก้านคดเป็นรูปต่างๆ ตามความนิยมใน
งานประดบัหน้าบนัอาคารสมยัรัตนโกสินทร์   แตเ่ม่ือมองโดยรวมแล้วยงัคงเห็นเค้าโครงบางอย่าง

                                                 
52 เจนจิรา เบญจพงศ์, “ลวดลายประดบัแบบอิสลามในศิลปะไทย (พทุธศตวรรษท่ี 21-23),” 57-

62. 
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สมัพนัธ์กบัแบบลายรุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี   เช่น หน้าบนัศาลาสงัคีต วดักุฎีดาว จ.
เพชรบรีุ  หน้าบนักฏิุวดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 213)  หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัมว่ง
งาม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 214) หน้าบนักฏิุวดัเขาชมพ ูจ.เพชรบรีุ   หน้าบนัทิศตะวนัตกวดัแก่นเหล็ก 
จ.เพชรบุรี หน้าบันทิศตะวันตกอุโบสถวัดลักษณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 20) และหน้าบันทิศ
ตะวนัตกอโุบสถวดัเพรียง จ. เพชรบรีุ (ภาพท่ี   104) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 213     ลวดลายประเภทก้านขดบนหน้าบนักฏิุ วดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 214     ลวดลายประเภทก้านขดบนหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัมว่งงาม จ.เพชรบรีุ 
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3.1.2 ลวดลายประเภทก้านขดปรับปรุงขึน้ใหม่ในรูปแบบหลากหลาย  
พร้อมกบัการปัน้รูป “ตวัทบัลาย” ประกอบสําหรับงานประดบัหน้าบนั   

ทัง้นีด้เูหมือนช่างปนูปัน้ยคุปัจจุบนันิยมปัน้รูปปลายวงก้านขดให้ยกลอยออกจากระนาบพืน้ลาย 
และค่อนข้างมีความหลากหลายตามแนวทางท่ีปรากฏเสมอในงานประดับหน้าบันสมัย

รัตนโกสินทร์    และปรากฏการสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบุรี    ตรงข้าม
กบัแนวทางในข้อ 1   ซึง่ขาดช่วงแล้วมาปรากฏความนิยมอีกครัง้ในงานปนูปัน้ของช่างยคุปัจจบุนั      

ตัวอย่างงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีท่ีเก่าสุดในสมัยรัตนโกสินทร์   
ได้แก่  งานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี     ซึง่ช่างออก
ลายก้านขดจากรูปนารายณ์ทรงครุฑเหยียบบ่าพญาวานร (หนมุาน) หรือ “ตวัทบัลาย” ท่ีกึ่งกลาง
ของหน้าบนั    ก้านเถากลมอวบ  และมีกาบ หรือใบไม้ซีก-ซ้อนหุ้มก้านไปตามจงัหวะ   โดยปัน้รูป
ครุฑกางปีกเอีย้วตวัท่ีปลายวงก้านคด (ภาพท่ี 24)    ระเบียบดงักล่าวต่างจากลวดลายประเภท
เดียวกันภายในวัด   ซึ่งน่าจะบอกถึงรูปแบบลายก้านคดบนหน้าบันวิหารหลวงว่าเป็นการปัน้
ลวดลายรูปแบบเก่า   อาจมีมาอยูก่่อนการปัน้ลวดลายก้านขดบนซุ้มประตวูิหารหลวง และหน้าบนั
ซา่งของระเบียงคดภายในวดัเดียวกนั    เน่ืองจากงานประดบักลุม่หลงันีป้รับใบไม้ซีก-ซ้อน หุ้มก้าน
ไปเป็นตวักระหนก และใบไม้ (ใบเทศ) แทน  บางซุ้มออกลายก้านคดเป็นดอกไม้   ซึ่งงานเหล่านี ้
ควรเป็นแบบหลงักวา่ และน่าจะได้รับอิทธิพลลวดลายพรรณพฤกษาอิทธพลจีนปนฝร่ังตามกระแส
งานช่าง รัชกาลท่ี 3-4 มาแล้ว   

หลักฐานลวดลายประเภทก้านขดในสมัยรัชกาลท่ี  4   พบการ
ปรับเปล่ียนปัน้ลายประเภทดังกล่าวหลากหลาย   เช่น  การปรับเปล่ียนรายละเอียดของลาย
ประเภทนีด้้วยการปัน้ก้านคดในลกัษณะของก้านต่อ   โดยมีกาบคู่เป็นตวัประดบัเป็นจังหวะไป
ตามก้าน และเป็นตวัแตกลายก้านขดแทนการใช้ใบซีกใบซ้อนแบบเก่าในงานประดบัหน้าบนั (เก่า) 
อุโบสถวดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี  (ภาพท่ี 166)    การประดบัก้านขดมีวงก้านบาง
สอดเก่ียวกนัโดยไม่มีแนวแกนกลางบนงานปนูปัน้ประดบัปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี 
จ.เพชรบรีุ    (ภาพท่ี 165) และการทําก้านขดเถาบางลงประดบัใบไม้ดคูล้ายลวดลายแบบฝร่ังบน
หน้าบนัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 167)   

ความหลากหลายยงัปรากฏสืบมาในงานปูนปัน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-
2510   แต่ดเูหมือนว่าช่างได้ออกแบบปัน้ต่างกันไปตามความคิดสรรค์ ชัน้เชิง และฝีมือทางการ
ช่าง เช่น ลายก้านขดท่ีมีกาบหุ้ม   ก้านคดท่ีมีวงผิดปกติบนหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัเขมา
ภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 171) หน้าบันทิศตะวนัตกอุโบสถวดัชมพูพน จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 
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189) และก้านขดช่อหางโตกระหนกเปลวเถาคูบ่นซุ้มประตอูโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ (ภาพ
ท่ี 180) เป็นต้น 

แบบลายก้านขดท่ีน่าสนใจในยคุนีป้รากฏขึน้อย่างหลากหลายในงาน

ปูนปัน้ของนายพิน อินฟ้าแสง   ทัง้ความต่างในการออกลาย   ลกัษณะก้านลาย   การประยุกต์
กระหนกแบบต่างๆ มาใช้ประกอบลาย    รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการปัน้เถาลายบางส่วนยก
ลอยตวัสอดเก่ียวกัน  และออกลายก้านขดด้วยประติมากรรมลอยตวัจากพืน้ระนาบของหน้าบนั  
เช่น   การปัน้รูปปลายวงก้านขดแบบลอยตวัในงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารวดั
พลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 184)     ลายก้านขดท่ีประดบักระหนกท่ีทําหยกัใบคล้ายใบไม้แบบ
ตะวนัตก บนหน้าบนัซุ้มทางเข้าพระระเบียงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 205)    ลาย
ก้านขดท่ีมีการลดจํานวนใบไม้ซีกใบไม้ซ้อนลง และคัน่จงัหวะด้วยตวักระหนกเปลวตามแบบลายท่ี
แพร่หลายในสมยัรัตนโกสนิทร์บนหน้าบนัหอฉนัวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 182)   และ
การผกูเรียงวงก้านคดอย่างเป็นระเบียบบนหน้าบนัทิศตะวนัออกหอปริยตัิธรรม วดัพลบัพลาชยั จ.
เพชรบรีุ (ภาพท่ี 215) เป็นต้น     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 215    หน้าบนัทิศตะวนัออก หอปริยตัธิรรม วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 

แนวทางการออกแบบลวดลายประเภทก้านขดให้มีลูกเล่นด้วยกลวิธี

ต่างๆ   โดยเฉพาะการปัน้รูปจบวงก้านขดให้มีความหลากหลาย   เทคนิคการยกเถาลายให้สอด
เก่ียวกนั  และการปัน้รูปจบวงก้านขดลอยเดน่จากระนาบผนงัได้กลายเป็นความนิยมท่ีปรากฏอยู่
เสมอในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั   เช่น การยกเถาลายเก่ียวไขว้กนับนงานประดบัหน้าบนัวดัเกาะจาก 
จ.นครศรีธรรมราช ผลงานแรกๆ ของทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  (ภาพท่ี 67)  การปัน้เถายกเก่ียวไว้
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กัน และตวัจบวงก้านขดด้วยภาพแบบต่างกันยกตวัลอยจากพืน้ระนาบของผนังบนหน้าบนัทิศ
ตะวนัตกอโุบสถวดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างเฉลมิ พึง่แตง (ภาพท่ี 216) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 216    หน้าบนัทิศตะวนัตก อโุบสถวดักฎีุดาว จ.เพชรบรีุ 
 

รวมทัง้การปรับแต่งรายละเอียดการปัน้กระหนกจากแรงบนัดาลใจท่ี

หลากหลาย  กลายเป็นลายก้านขดท่ีดแูปลกตา หรือเป็นลวดลายแนวไทยประยกุต์เฉพาะตน  เช่น 
การปัน้ลายก้านขดประเภทเถาคู่เป็นเหล่ียมบนงานประดบัหน้าบนัศาลาหอประชุม วดัมหาธาตุ
วรวิหาร ของทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ (ภาพท่ี 32)  งานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัเขา
ย่ีสาร จ.สมทุรสงคราม ท่ีปัน้ใบไม้ซีก-ซ้อนเป็นกระหนกแบบผกักูด ผสานกับเทคนิคการปัน้กลุ่ม
เถาดคูล้ายลายยคุเก่าแบบเขมร-ทวารวดี และการประดบัชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วย ของช่างสํารวย เอม
โอษฐ์ (ภาพท่ี 56)    และการใช้กระหนกใบเทศ และปรับรายละเอียดลายดคูล้ายลายแบบฝร่ังบน
หน้าบนัทิศใต้ศาลาสนุทรภู ่จ.เพชรบรีุ ผลงานช่างบรรพต อินทเสม (ภาพท่ี 217)   เป็นต้น 

สรุปได้ว่าลวดลายประเภทก้านขดในงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีไม่มี

แบบนิยมท่ีชดัเจน  เน่ืองจากการออกแบบและการผกูลาย หรือองค์ประกอบลวดลายมกัปรับตาม
ความเหมาะสมภายใต้แรงบนัดาลใจ และประสบการณ์งานช่างท่ีแตกต่างกัน    รวมถึงการปัน้
ตามแบบลายสําเร็จ และแบบลายของอาจารย์ หรือช่างจากสถาบนัการศึกษา ท่ีสนิทสนมพบปะ
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กนัในการทํางานร่วมออกแบบให้53   แตล่กัษณะเดน่ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในปัจจบุนั คือการ
ปัน้ลายท่ีมีเถาลายกลม ค่อนข้างอวบ   และปรากฏการนํารูปแบบลวดลายก้านขดท่ีได้รับการยก
ยอ่งในหมูช่่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุว่าเป็นงานชัน้ครูบนงานประดบัหน้าบนัสลกัไม้ศาลาการเปรียญ   
งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ  วดัใหญ่สวุรรณาราม  จ.เพชรบรีุ  และงานปนูปัน้
หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ กลบัมาใช้อยา่งแพร่หลายอีกครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 217     หน้าบนัทิศตะวนัตก ศาลาสนุทรภู ่วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 
3.2  ลวดลายประเภทเครือเถา  

เป็นแบบประเภทลายท่ีได้รับนิยมควบคู่กับลวดลายประเภทก้านขด  สมัพนัธ์
กบัแนวทางการสร้างสรรค์ผกูลวดลายไทยปะเพณีในงานช่างสมยัรัตนโกสินทร์    ทัง้แบบลวดลาย
เครือเถาเครือวลัย์  และเครือเถาไขว้หลากหลายรูปแบบ   ก้านเถาเหลา่นีม้กัแตกลายเป็นช่อหางโต 
กระหนกกินรี และกระหนกเปลวตา่งกนัไปแตล่ะแห่ง        

ยกเว้นลายประเภทเครือเถาก้านคดโค้งออกลายช่อหางโต  ซึง่เป็นแบบลายท่ีไม่
แพร่หลายนกัในศิลปะประเพณีสมยัรัตนโกสนิทร์    แตแ่สดงความสมัพนัธ์กบัลวดลายประดบัหน้า
บนัแบบเก่าในท้องถ่ินเพชรบรีุ  ได้แก่ งานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม 

                                                 
53 สัมภาษณ์ สุวรรณา ภัทรพลแสน, ช่างปูนปัน้, 10 มิถุนายน 2553; สัมภาษณ์ สมชาย บุญ

ประเสริฐ, ช่างปนูปัน้, 7 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ พระครูสถิตบญุเขต, เจ้าอาวาสวดักลางบางแก้ว จ.นครปฐม
, 23 กรกฎาคม 2554. 
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หน้าบนัอโุบสถวดัสระบวั หน้าบนัอโุบสถวดัไผล้่อม และหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ 
จ.เพชรบรีุ  ซึง่ได้รับการยกยอ่งเสมือนงานชัน้ครูในทศันะของช่างเมืองเพชรบรีุ  

ตัวอย่างงานปูนปั ้นท่ีแสดงความสัมพันธ์กับแบบลวดลายข้างต้นในกลุ่ม

ตัวอย่างงานวิจัยครัง้นีพ้บค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับลายประเภทก้านขด และเครือเถา
กระหนกเปลวแบบต่างๆ  ได้แก่  หน้าบนัทิศตะวนัตก อุโบสถวดัจันทราวาส จ.เพชรบุรี  (ภาพท่ี 
26)  หน้าบันทิศเหนือ วิหารคู่กับมณฑปวัดศรีษะทอง จ.นครปฐม (ภาพท่ี 69) หน้าบันทิศ
ตะวันออกมณฑปวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 105)   หน้าบันทิศตะวันตกวิหารหลวงพ่อ
ศกัดิ์สิทธ์ิ วดัลกัษณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 106) และหน้าบนัทิศทิศตะวนัตก อุโบสถวดัเพชร
สวุรรณ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 218) รวมถึงน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจพืน้ฐานไปสู่ลวดลายแนวไทยแบบ
ใหมข่องช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุบางท่านดงักลา่วถึงในหวัข้อลวดลายประเภทก้านขดในบทท่ี 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  218     หน้าบนัทิศทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัเพชรสวุรรณ จ.เพชรบรีุ 

 
อนึ่ง  ได้พบประเด็นน่าสนใจเก่ียวกบัลายช่อหางโตปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุค

ปัจจุบนั  ว่านอกจากจะมีรูปแบบดงัปรากฏทัว่ไปในงานแนวประเพณีไทยสมยัรัตนโกสินทร์แล้ว   
บางแห่งแสดงความสมัพนัธ์ หรือแรงบนัดาลใจในการปัน้แบบลายช่อหางโตรุ่นเก่า ท่ีปรากฏใน
งานประดบัอาคารของเมืองเพชรบุรีสมยัอยธุยาตอนปลาย  เช่น  ลายช่อ (หรือ ลายคล้ายช่อหาง
โต) บนหน้าบนัอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี   ท่ียงัให้ความสําคญักับกระจังกลางช่อ 
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และเป็นจดุออกลายกระหนกท่ีเรียงซ้อนกนัขึน้ไป54   เช่น  ช่อหางโตประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก
อโุบสถวดัม่วงงาม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 219)  ลายช่อประดบัยอดหน้าบนั (เก่า) วิหารวดัศรีมหาโพธ์ิ 
จ.นครปฐม (ภาพท่ี 220) ลายช่อประดบัยอดหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัท่ากระเทียม จ.เพชรบรีุ 
(ภาพท่ี 221) รวมถึงลายช่อหางโตแนวประยุกต์บนหน้าบนัทิศเหนือหอปริยตัิธรรม วดัพลบัพลา
ชยั จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 222) เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 219     ลายช่อหางโต จากหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัมว่งงาม จ.เพชรบรีุ 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 220    ลายช่อหางโต จากหน้าบนัวิหาร วดัศรีมหาโพธ์ิ (เก่า) จ.เพชรบรีุ 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 221 ลายช่อหางโต จากหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัท่ากระเทียม จ.เพชรบรีุ 
                                                 

54 ดเูร่ืองวิวฒันาการลวดลายใน สนัติ เล็กสขุมุ,ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.

2172-2310), 67-68, 91-93;  สนัติ เลก็สขุมุ, กระหนกในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ: ด่านสทุธาการพิมพ์, 2545), 
47-50. 
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ภาพท่ี  222 ลายช่อหางโต จากหน้าบนัทิศเหนือหอปรัยตัธิรรม วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 
3.3  ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา 

ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา หรือดอกไม้ในงานปูนเมืองเพชรบุรี   ปรากฏ
หลกัฐานมาแล้วอยา่งช้าในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น   ไมน่บัรวมภาพดอกไม้ประกอบก้านขด และ
ลายพรรณพฤกษาท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ    ลาย
ต้นไม้ดอกไม้บนจิตรกรรมฝาผนัง และฐานตอนล่างงานสลกับานประตูไม้ศาลาการเปรียญ วดั
ใหญ่สวุรรณาราม จ. เพชรบรีุ  ซึง่ล้วนเป็นงานสร้างในสมยัอยธุยาตอนปลาย    

แม้หลกัฐานงานปูนปัน้ประดบัก่อนงานยุค พ.ศ. 2460 มีอยู่ค่อนข้างน้อย แต่
จากหลกัฐานท่ีสามารถระบชุ่วงเวลาการก่อสร้างได้บง่ให้เห็นถึงพฒันาการและความนิยมลวดลาย

ประเภทพรรณพฤกษาในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุก่อนยคุปัจจบุนัได้ระดบัหนึง่ สามารถจดักลุม่
ตวัอยา่งได้ดงัตอ่ไปนี ้
ตารางท่ี 2 ตารางแบ่งช่วงอายุสมัยของหลักฐานงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี ประเภทกลุ่ม

ลวดลายพรรณพฤกษา สมยัรัตนโกสนิทร์ถึงกลุม่ตวัอยา่งงานในยคุปัจจบุนั 
 

ช่วงอายุสมัย หลักฐานงานปูนป้ันประเภทพรรณพฤกษา 
รัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 1-5 -  งานประดับกลุ่มอาคารท่ีวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี  ได้แก่ ซุ้ ม

ประตทิูศตะวนัออกของวิหารหลวง  หน้าบนัอโุบสถ และหน้าบนั
ซา่งระเบียงคด  
-  งานประดับหน้าบัน และกรอบช่องหน้าต่าง อุโบสถวัดมหา
สมณาราม จ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัอโุบสถ (เก่า) วดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ 
- หอระฆงัวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
- อโุบสถ (เก่า) วดัหนองควง และอโุบสถ (เก่า) วดัห้วยหลวง 
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ตารางท่ี 2 ตารางแบ่งช่วงอายุสมัยของหลักฐานงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี ประเภทกลุ่ม
ลวดลายพรรณพฤกษา สมยัรัตนโกสนิทร์ถึงกลุม่ตวัอยา่งงานในยคุปัจจบุนั (ตอ่) 

 

ช่วงอายุสมัย หลักฐานงานปูนป้ันประเภทพรรณพฤกษา 
ระหวา่ง  พ.ศ. 2460-2510 - งานประดบัหน้าบนั  อโุบสถวดัชมพพูน จ.เพชบรีุ 

- งานประดับซุ้ มประตู ซุ้ มหน้าต่าง อุโบสถวัดปากคลอง จ.
เพชรบรีุ 
- งานประดบัหน้าบนัซุ้มทางเข้าระเบียงคด ด้านทิศตะวนัออก วดั
มหาธาต ุจ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัคหูาทิศตะวนัออก วิหารวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
- งานประดับคูหา ช่องท่ี 4 ทิศเหนือ อุโบสถวัดเกาะหลัก จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ 
- งานประดับซุ้ มหน้าต่างบางช่อง  อุโบสถวัดคั่นกะได  จ .
ประจวบคีรีขนัธ์ 

พ.ศ. 2511 ถึงปัจจบุนั* - งานประดบัซุ้มหน้าตา่งอโุบสถวดัชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัหน้าบนัซุ้มหลวงพอ่มี วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดันาขวาง จ.สมทุรสงคราม 
- งานประดับหน้าบัน และกรอบช่องประตู-หน้าต่างอุโบสถ วัด
อทุยั จ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัไร่ดอน จ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัหน้าบนัซุ้มประต ูวดัลาดศรัทธาราม จ.เพชรบรีุ 
- งานประดบัฐานอโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 

* หมายเหตุ เป็นตวัอย่างงานประดบัประเภทพรรณพฤกษา ท่ีปรากฏในกลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มใช้ใน
งานวิจยัครัง้นีเ้ท่านัน้ 

 
จากตวัอย่างผลงานตามตารางข้างต้น พบว่าลวดลายประเภทพรรณพฤกษา 

อันประกอบด้วยดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ รวมถึงการแทรกด้วยรูปบุคคล และสัตว์นานาชนิดเป็น
ลวดลายประเภทหนึ่งท่ีมีแพร่หลายในงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุมาก่อน  ผลงานรุ่นแรกๆ ปรากฏขึน้
ในงานประดบัหน้าบนัอาคาร และซุ้มประตหูน้าต่างภายในวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี  จาก
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รูปแบบและเทคนิคการปัน้ ประกอบหลกัฐานประเภทความทรงจํา กับภาพถ่ายเก่าเช่ือว่าน่าจะ
เป็นผลงานในสมยัรัตโกสินทร์ตอนต้น ราวรัชกาลท่ี 3-4      รวมถึงงานประดบัท่ีอโุบสถ (เก่า) วดั
หนองควง และอโุบสถ (เก่า) วดัห้วยหลวงซึง่น่าจะมีอายไุมห่่างกนัมากนกั  

ผลงานประดบักลุม่นีแ้สดงความสมัพนัธ์กบัแบบลายประเภทเดียวกนัท่ีปรากฏ

ในงานประดับกลุ่มอาคารทรงตึก หรือกระเท่เซร หรือวิลันดา ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย ถึง
รัตนโกสนิทร์ตอนต้น  และรูปแบบงานประดบัหน้าบนัอาคารแบบพระราชนิยม รัชกาลท่ี 3 ท่ีแสดง
รูปแบบลวดลายดอกไม้ ใบไม้ รวมถึงการประดับภาพทิวทัศน์ สัตว์มงคลแบบจีนร่วมในงาน
ประดบัหน้าบนัอาคาร  

งานประดบัท่ีวดัมหาธาตวุรวิหาร  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทํางานท่ีไม่ยึด
กับแบบแผนมากนักในการคิดปัน้ดอกไม้ประกอบใบไม้หลากหลายรูปแบบ   ทัง้กลุ่มดอกไม้ใน
ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา และลวดลายกระหนกประเภทต่างๆ  บนหน้าบนัอาคาร หน้าบนั
ซุ้มประต-ูหน้าตา่ง และแนวแถวหน้ากระดาน    พิเศษไปจากลายดอกโบตัน๋แบบนิยมโดยทัว่ไปใน
งานประดบัแบบพระราชนิยม รัชกาลท่ี 3   เช่น   การทําลายพรรณพฤกษาประกอบเฉพาะดอก
โบตัน๋ทรงตมูทําเป็นกลีบ 3 กลีบ ในงานประดบัซุ้มประตทิูศตะวนัออกของวิหารหลวง   การประดบั
ลายดอกไม้คล้ายดอกบวัตูมบนซุ้มหน้าต่างพระวิหารหลวง    และการประดบัดอกท่ีมีเกสรเป็น
จานบนหน้าบันทางเข้าระเบียงคด ทิศตะวันตก     โดยเฉพาะงานประดับหน้าบันระเบียงคด
ประกอบด้วยลวดลายพรรณพฤกษาในรูปแบบของเครือเถา และดอกไม้หลากหลายรูปแบบ   
(ภาพท่ี 223-224 และลายเส้นท่ี 8) 

ลายประเภทพรรณพฤกษาแบบเก่าท่ีได้รับอิทธิพลจากงานประดับในศิลปะ

มสุลมิ และจีน  มีพฒันาการสืบมาในงานประดบัอาคารแบบประเพณี และอาคารอิทธิพลตะวนัตก    
สมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4-5    โดยบางแห่งมีรูปแบบคล้ายลวดลายฝร่ัง หรือแบบตะวนัตกมาก
ขึน้ ได้แก่ งานประดบัอาคารบนพระนครคีรี จ.เพชรบุรี   หน้าบนัอุโบสถทรงฝร่ัง (เก่า) วดัสนาม 
พราหมณ์ จ.เพชรบรีุ     หน้าบนัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ และงานประดบัซุ้มหอระฆงั
วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ ซึง่กลา่วกนัวา่เป็นผลงานออกแบบและควบคมุการสร้างโดยขนุศรี
วงัยศ55 (ภาพท่ี 225) 
 
 

                                                 
55 กันยา อือ้ประเสริฐ , การศึกษาประวัติและผลงานของช่างชั ้นครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสนิทร์, 37. 
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ภาพท่ี  223    หน้าบนัทางเข้าระเบียงคดทิศตะวนัตก ข้างทิศใต้ วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
ลายพรรณพฤกษาประกอบจากก้านขด และใบท่ีมีขอบหยักดูแปลกตา มีนก
ประกอบลาย หน้ากระดานลา่งของกรอบหน้าบนัปัน้ลายดอกไม้ใบเกสรกลมขนาด
ใหญ่มีกลีบเลก็ๆ ล้อมรอบ และมีใบไม้ประกอบทกุดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  224    หน้าบนัทางเข้าระเบียงคดทิศตะวนัตก ข้างทิศใต้ วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
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ลายเส้นท่ี 8    ตัวอย่างลายดอกไม้แบบต่างๆ จากงานประดับรุ่นเก่าในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.

เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  225    งานประดบัหอระฆงั วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
 

สืบมาในผลงานปูนปัน้ท่ีปรากฏหลักฐานการสร้างตัง้แต่ พ.ศ. 2460-2510 
พบว่าลวดลายประเภทพรรณพฤกษามีพัฒนาการทางด้านรูปแบบหลากหลายตามความคิด

สร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะของแต่ละช่างมากย่ิงขึน้    ทัง้กลุ่มลายพรรณพฤกษาประดับท่ี

ประกอบด้วยก้านขด หรือเถาคล้ายต้นไม้แตกเป็นใบไม้ หรือกลีบดอกประดบัร่วมกับลวดลาย
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ทํานองจีน หรือดอกไม้ก้านแย่งตามลวดลายแบบเก่า ได้แก่ งานประดับอุโบสถวัดชมพูพน จ.
เพชรบรีุ ซึง่ระบกุารสร้าง พ.ศ. 2463   ลายประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ   ลาย
พรรณพฤกษาเทพพนม และลายดอกไม้ก้านแย่ง หน้าบนัปรางค์วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบุรี 
ซึง่ระบกุารสร้างบนหน้าบนัซุ้มจระนํา พ.ศ. 2462   (ภาพท่ี 226-227) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  226    หน้าบนัซุ้มจระนําทิศใต้ ปรางค์วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  227    หน้าบนัซุ้มจระนําทิศตะวนัตก ปรางค์วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 
 

รวมถึงกลุ่มแบบลายพรรณพฤกษาท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์ 
และประสบการณ์เฉพาะของช่าง   ซึ่งกลุ่มหลงันีมี้ลกัษณะร่วมกันตรงเถาก้านพรรณพฤกษามี
กําเนิดจากแนวเส้นโค้ง หรือฐานลายท่ีปัน้เป็นพืน้ดินเหมือนสภาพตามธรรมชาติของต้นไม้  เช่น  
ลายพรรณพฤกษาประกอบด้วยดอกไม้ใบไม้ ทําเป็นเถาลายแทงขึน้มาจากแนวเส้นโค้ง หรือกอ
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หญ้าตอนล่างของหน้าบนัซุ้มประต ูและหน้าตา่งอโุบสถปากคลอง จ.เพชรบรีุ ผลงานของช่างแป๋ว 
บํารุงพุทธ (ภาพท่ี 178 และ 228)    ลายก้านขดแตกยอดเป็นดอกไม้มีเทพพนมบนหน้าบนัทิศ
ตะวนัตกอโุบสถวดัชมพูพน จ.เพชรบุรี  (ภาพท่ี 189)   และลายพรรณพฤกษาเป็นรูปต้นไม้ มีก่ิง
ก้านใบแตกลาย หรือมีลําต้นท่ีขึน้มาจากฐานท่ีเป็นพืน้ดิน แนวเนินโค้ง หรือกอหญ้าด้านลา่งคล้าย
ต้นไม้ธรรมชาติในผลงานนายพิน อินฟ้าแสง   เช่น ปนูปัน้ประดบักรอบคหูาวิหารวดัพลบัพลาชยั 
จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 184)  และซุ้มทางเข้าระเบียงคดทิศตะวันออกของวิหารหลวง วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 183 และ 205)  เป็นต้น    โดยเฉพาะนายพิน อินฟ้าแสง ได้พัฒนา

รูปแบบการปัน้ลายต้นไม้เป็นต้นไม้แบบสมจริงขึน้อีกหลายแห่ง 
ทัง้นีด้เูหมือนว่าลายพรรณพฤกษาเกือบทัง้หมดในผลงานระหว่าง พ.ศ. 2460-

2510 จะเป็นแบบลายประดบัสําหรับองค์ประกอบรองจากงานประดับหน้าบันอุโบสถ และมัก
ปรากฏในเป็นภาพต้นไม้ดอกไม้ประกอบพืน้ลาย หรือฉาก โดยเฉพาะภาพจบัประเภทคูรั่ก เช่น ซุ้ม
ระเบียงคดทิศตะวนัออกฝ่ังซ้าย (ทิศใต้) ของวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร และซุ้มหน้าประตทิูศ
ตะวนัตกอโุบสถวดัพลบัพลาชยั ผลงานนายแป๋ว บํารุงพทุธ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  228     กรอบซุ้มหน้าตา่งผนงัสกดัทิศเหนือ อโุบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ 
 

แนวทางดงักล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานงานปนูปัน้สืบมายงัช่าง

ปนูปัน้ยคุปัจจบุนั   โดยใช้ลายประเภทพรรณพฤกษาในการประดบัองค์ประกอบรองจากงานหน้า
บันอาคารเพ่ือสร้างความหลากหลายในงาน  เช่น งานประดับฐาน  งานประดับหน้าบันซุ้ ม
หน้าต่าง   และหน้าบนัอาคาร แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับลวดลายประเภทอ่ืนๆ    ตวัอย่างท่ี
น่าสนใจ   เช่น   การออกแบบปัน้ลายเถาดอกกหุลาบบนซุ้มมณฑปหลวงพอ่มีวดัพระทรง  ผลงาน

ปั ้นแนวพืน้ดิน  มีต้นไม้
ดอกไม้แทงขึน้มาตาม

ลกัษณะของต้นไม้จริงใน

ธรรมชาติ 
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ช่างเฉลิม พึ่งแตง   ซึ่งมีกลีบดอกซ้อนหลายชัน้ฝีมือเทียบได้กับดอกไม้ประดบัซุ้มระเบียงคดทิศ
ตะวนัออกฝ่ังซ้าย (ทิศใต้) ของวิหารหลวง วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  ของนายพิน อินฟ้าแสง 
(ภาพท่ี 229)   การปรับลายดอกไม้และพวงอบุะมาประดบัฐานและเสาซุ้มหน้าตา่ง อโุบสถวดัเวียง
คอย จ.เพชรบุรี 56 (ภาพท่ี 230-231)     และลายดอกพุดตานใบเทศแทรกรูปสัตว์นานาชนิด
ประดับหน้าบัน ซุ้มประตูหน้าต่างอุโบสถวัดอุทัย จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 72)   และฐานอุโบสถวัด
จันทราวาส จ.เพชรบุรี ผลงานของทีมช่างบาหยัน รอดจากทุกข์   (ภาพท่ี 232)   ซึ่งกล่าวว่าได้
แนวคิดจากงานช่างโบราณ  สมัพนัธ์กับหลกัฐานดงัปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมไทยบนบาน
ประตหูน้าตา่ง ตู้ลายรดนํา้โบราณตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลาย   รวมถึงเป็นองค์งานปนูปัน้รุ่นเก่า
ของเมืองเพชรบุรี  เช่น ภาพสัตว์นก กระรอกแทรกบนลายต้นไม้ประดับหน้าบันทิศตะวันตก 
อโุบสถวดัหนองควง  จ.เพชรบุรี    การแทรกรูปนก ผีเสือ้ในลายดอกไม้ประดบัซุ้มอุโบสถวดัปาก
คลอง   จ.เพชรบรีุ     และการแทรกรูปกระรอก แมงมมุ กิง้ก่า กระตา่ย ในภาพต้นไม้บนกรอบคหูา
ทิศตะวนัออก  วิหารวดัพลบัพลาชยั  จ.เพชรบรีุ  เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 229     ดอกกุหลาบบนมณฑปหลวงพ่อมี วัดพระทรง กับดอกไม้บนซุ้มระเบียงคดวัด
มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 
 
 

                                                 
56 อโุบสถวดัเวียงคอย จ.เพชรบรีุ  ระบปีุสร้างบนหน้าบนั พ.ศ. 2513 เจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนัเลา่ว่า

เพียงเป็นฝีมือช่างเก่าเสียชีวิตไปหมดแล้ว   แต่ข้อมลูจากช่างสมบติั พลูเกิด ระบุว่าได้ปัน้ปนูปัน้ประดบัอาคาร
หลงันีใ้นสว่นของประตแูละหน้าตา่ง ร่วมกบัช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ รวมทัง้หมด 14 คน.  
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ภาพท่ี 230     ลายประดบัเสาซุ้มหน้าตา่ง ด้านสกดัทิศเหนือ อโุบสถวดัเวียงคอย จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 231      ลายอบุะฐานสงิห์รองรับซุ้มหน้าตา่ง ด้านสกดัทิศใต้ อโุบสถวดัเวียงคอย จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 232    การปัน้รูปสตัว์แทรกไปกบัลายพรรณพฤกษาฐานอโุบสถวดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 
 

ดงันัน้ลวดลายประเภทพรรณพฤกษาจึงเป็นแบบลายหนึ่งท่ีมีพัฒนาการมา

ตลอดในงานปูนปัน้ประดับอาคารของช่างเมืองเพชรบุรี   โดยมีการเปล่ียนแปลงสัมพันธ์กับ
อิทธิพลงานช่างหลวง และกระแสงานช่างจากกรุงเทพฯ เช่น กระแสงานประดับอิทธิพลจีน  
ตะวนัตก และการสร้างงานตามแนวสจันิยมตะวนัตก    ควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงดดัแปลงลวดลาย
ให้มีความหลากหลายซึง่ปรากฏมาโดยตลอดในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสมยัรัตนโกสินทร์น่าจะเป็นแบบลวดลายนิยมท่ีทนัสมยัอยู่พอสมควร ดงัปรากฏในงานปนูปัน้
ประดับอาคารท่ีสร้างขึน้ภายในวัดสําคัญ ทัง้งานประดับท่ีวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี  วัด
มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ  และวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ  
 

ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการแสดงออกในงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 
 

1. ลวดลายแบบอสมมาตร 
ดงัได้กล่าวอธิบายในบทท่ี 4 ถึงเร่ืองการออกลวดลายอย่างอิสระ หรือแบบอสมมาตร 

ท่ีกลา่วถึงกนัในหมูน่กัวิชาการและช่างปนูปัน้วา่เป็นเอกลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาจากงานช่างยคุโบราณ

นัน้ เป็นความแตกต่างอนัเกิดจากการปัน้รูปแทรกลวดลาย และความแตกต่างเพียงส่วนน้อยใน
การจบลายยอดจั่ว   ด้วยช่อหางโตแบบรัตนโกสินทร์ ช่อกระหนก หรือการผูกลายก้านขด และ
เครือเถากระหนกต่อเน่ืองออกมาจากเถาลายข้างใดข้างหนึ่ง   ไม่ใช่ความไม่เท่ากันของการจัด
องค์ประกอบ จงัหวะ และนํา้หนกัของลวดลายทัง้ 2 ฝ่ังตามหลกัการทางศลิปะ  
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อย่างไรก็ตามเม่ือตรวจสอบหลกัฐานงานปูนปัน้รุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยา

ตอนปลาย กลบัพบวา่ลวดลายท่ีปรากฏสว่นใหญ่มีความสมมาตร   สว่นลวดลายแบบอสมมาตรมี
ปรากฏร่วมอยู่บ้างเพียงส่วนน้อย   และบางแห่งเป็นความอสมมาตรอนัเกิดจากการสอดแทรก
ลกูเลน่ในลวดลาย และการยกัเยือ้งท่าทางของตวัทบัลาย    ไม่ใช่การผกูลายจบออกจากก้านลาย
ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนผลงานยุคปัจจุบัน     ดงัปรากฏการปัน้นาคแทรกลายก้านคดโค้ง และ
ท่าทางยักเยือ้งของครุฑบนหน้าบันอุโบสถวดัไผ่ล้อม จ. เพชรบุรี   (ภาพท่ี 233)  และลกัษณะ
คล้ายกันบนหน้าบนัทิศตะวนัออก อุโบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 234)    ไม่นับรวม
ความนิยมในการปรับปรุงลวดลายประดบัหน้าบนัทัง้ 2 ด้านของอาคาร   และการแทรกลาย หรือ
แตกลายหน้าอดุปีกนกทัง้สองข้างให้มีความแตกตา่งกนั ซึง่ปรากฏมาตัง้แตง่านประดบัหน้าอดุปีก 
นกสมยัอยธุยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นบนผนงัสกดัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัสระบวั จ.
เพชรบุรี และผนังสกัดทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 235-236) และ
ปรากฏสืบเน่ืองมาตลอดถึงงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 233     การปัน้รายละเอียดแทรกลายหน้าบนั อโุบสถวดัไผล้่อม จ. เพชรบรีุ 
 
 
 
 
 
 

ครุฑยืนพนมมือ  
ด้านล่างบริเวณ

ขาครุฑมีการปัน้

เศียรนาคแทรก

อยู่ในลายก้าน 
พืน้ลาย 
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ภาพท่ี 234    การปัน้รายละเอียดแทรกลายหน้าบนั อโุบสถวดัไผล้่อม จ. เพชรบรีุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 235  ลายปนูปัน้ประดบัหน้าอดุปีกนก ผนงัสกดัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ 
ลวดลายก้านขดออกรูปเทพพนมเหมือนกนั แต่ช่างแตกลายก้านขดด้านบนคนละ
แบบกนั ด้านหนึ่งแตกก้านไปทางตรงข้ามกบัก้านขดวงประธาน  อีกด้านแตกก้าน
ม้วนไปทางเดียวกับก้านขดวงประธาน  ทัง้นีช้่างสมบัติ พูลเกิดแสดงความคิด
เก่ียวกบัความแตกตา่งนีว้า่ช่างอาจปัน้ออกลายพลาดไป 

 
 

วางลายแบบ

สมมาตร   แตมี่การ
แทรกรายละเอียด

ประกอบลาย ได้แก่ 
รูปครุฑในทา่ทาง

ยกัเยือ้ง  ครุฑกาง
แขนยดึก้านลาย  
สว่นเท้าจบัยดึนาค

ท่ีปัน้เพียงเศียร

นาคกลืนไปกบั

ลวดลายกระหนก 
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ภาพท่ี 236    ลายปูนปัน้ประดับหน้าอุดปีกนก ผนังสกัดทิศตะวันออกอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ               
จ.เพชรบรีุ 
ความแตกต่างอนัเกิดจากการปัน้เสริมรายละเอียดประกอบลวดลายต่างกัน  ถ้า
ไมไ่ด้เกิดจากการปัน้ซอ่มในภายหลงัพบว่ามีเพียงด้านขวามือท่ีช่างการปัน้ครุฑกาง

แขนยดึก้านช่อกระหนกไว้  
 
รูปแบบการปัน้ลวดลายแบบอสมมาตรเร่ิมปรากฏในกลุ่มลวดลายประเภทพรรณ

พฤกษา  ดงัปรากฏการปัน้ลายก้านท่ีแทงขึน้มาจากฐานลายท่ีทําเป็นแนวหยกัโค้ง (พืน้ดิน) อนั
อาจเก่ียวข้องกับอิทธิพลศิลปะมสุลิม หรือจีน  ท่ีให้อิทธิพลกับงานช่างไทยตัง้แต่สมยัอยุธยาสืบ
มายังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   หน้าบันกลุ่มนี  ้ได้แก่ หน้าบันอุโบสถ (เก่า) วัดหนองควง จ.
เพชรบุรี  และอุโบสถวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี   ซึ่งช่างได้ปัน้ก่ิงก้าน และจดัลวดลายแบบ
อสมมาตรอยา่งแท้จริงด้วยการปัน้ต้นไม้ ท่ีแตกก่ิงก้าน และความถ่ีของก้าน (ต้น) แตกตา่งกนัตาม
ลกัษณะธรรมชาตขิองต้นไม้    

ความอสมมาตรในกลุ่มลวดลายประเภทพรรณพฤกษาปรากฏสืบมาในหลกัฐานงาน

ปูนปัน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ของนายพิน อินฟ้าแสง   โดยมีพัฒนาการเป็นต้นไม้ หรือฉาก
ทิวทศัน์ท่ีมีความสมจริงตามธรรมชาตมิากยิ่งขึน้ทัง้จากรูปแบบ และเทคนิคการปัน้   ซึง่แบบต้นไม้
เหลา่นีมี้ทัง้ต้นไม้เหมือนจริง   และต้นไม้แบบประเพณีท่ีมีลกัษณะโดยรวมคล้ายจริง ดงัเร่ิมปรากฏ
ความนิยมในการวาดประดบัตามตู้พระธรรม บานประตู และบานหน้าต่างมาตัง้แต่ศิลปะสมัย
อยธุยาตอนปลายสืบมาในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4   เช่น พรรณไม้เหมือนจริงหน้าบนัวิหาร
หลวงพ่อโต วดัสระเกศ กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบนัไม่มีแล้ว)  (ภาพท่ี 185)  ต้นไม้แบบประเพณี
คล้ายจริงบนซุ้มหน้าต่างทิศใต้ช่องท่ี 1 และ 3  อโุบสถวดัคัน่กะได จ.ประจวบคีรีขนัธ์  และกรอบ
คหูาทิศตะวนัออก วิหารวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 237)  เป็นต้น 
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ภาพท่ี 237     ต้นไม้อิงลักษณะธรรมชาติบนกรอบคูหาทิศตะวันออก วิหารวัดพลับพลาชัย          
จ.เพชรบรีุ 

 
รวมถึงการปัน้ลวดลายประเภทก้านขด และกระหนกเปลวจบลายอย่างอิสระ หรือ

แบบอสมมาตร ท่ีเกิดจากการออกลายจบยอดมาจากลวดลายข้างใดข้างหนึ่งภายในกรอบ
สามเหล่ียมของหน้าบัน หรือซุ้ ม  ล้วนเป็นแบบอย่างท่ีเร่ิมปรากฏในงานปูนปัน้ควบคู่ไปกับ
ลวดลายประดบัหน้าบนัแบบสมมาตร  ระหวา่ง พ.ศ. 2460-2510   เช่น งานปนูปัน้หน้าบนัอโุบสถ
วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 177)   หน้าบันซุ้มประตูทัง้ 4 ของอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.
เพชรบุรี (ภาพท่ี 238) ฝีมือนายแป๋ว บํารุงพทุธ และพบเสมอในผลงานปนูปัน้ของนายพิน อินฟ้า
แสง เช่น ลวดลายก้านขดแบบอสมมาตรตอนจบลายบนหน้าบนัทิศตะวนัออก วิหารวดัพลบัพลา
ชยั จ. เพชรบุรี (ภาพท่ี 184) และลายเครือเถากระหนกเปลว หน้าบนัซุ้มประตกํูาแพงแก้ว (ด้าน
ใน) อโุบสถวดัคัน่กะได จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ภาพท่ี 239) เป็นต้น     

ดงันัน้การทําลวดลายอย่างอิสระในกลุ่มลายกระหนกประเภทลวดลายแบบต่างๆ ใน
งานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี   จึงน่าจะเป็นพฒันาการท่ีเกิดขึน้ควบคู่กบัลวดลายแบบสมมาตรใน
สมยัรัตนโกสินทร์    และถือว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของงานสกลุช่างเพชรบรีุประการหนึ่ง เน่ืองจาก
ปรากฏขึน้ทัง้ในกลุ่มงานปนูปัน้  และกลุม่งานหน้าบนัจําหลกัไม้  อย่างช้าราว พ.ศ. 2458 เป็นต้น
มา โดยนบัจากประวตัิการสร้างท่ีแน่ชดัจากหลกัฐานงานศิลปกรรมเก่าท่ีสดุ   ตวัอย่างผลงานใน
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กลุม่หลงั เช่น หน้าบนัมณฑปวดัคงคาราม จ. เพชรบรีุ   สร้างขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2458-246757 (ภาพ
ท่ี 240) และหน้าบันอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี ซึ่งสร้างขึน้ราว พ.ศ. 2462 เป็นต้นมา58 
(ภาพท่ี 241) เป็นต้น 

แต่การออกแบบงานประดับหน้าบันอาคารด้วยลายกระหนกแบบอสมมาตรอย่าง

แท้จริงไม่ใช่เพียงลกูเลน่อนัเกิดจากการจบลายนัน้   เป็นพฒันาการทางด้านรูปแบบท่ีเกิดขึน้อย่าง
เด่นชดัในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั   อนัต่างจากความปกตินิยมในงานประดบัหน้าบนัโดยทัว่ไป   ซึง่
ถือเป็นแบบลายพิเศษท่ีเกิดขึน้บนฐานของแนวความคิดในการสร้างผลงานให้เกิดความงามแปลก

ตา และเง่ือนไขการว่าจ้างของวัด   จึงเป็นรูปแบบทํากันน้อยมากในกลุ่มช่างปูนปัน้สกุลช่าง
เพชรบรีุยคุปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 238    ซุ้มประตทิูศตะวนัตก อโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 
 
 
 

                                                 
57 มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี จังหวัดเพชรบุรี, พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: 

แวลล ูพริน้ติง้, 2542. พิมพ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 
78. 

58 อิงจากประวติัวดักล่าวถึงการสร้างอโุบสถหลงัใหม่แทนหลงัเดิม ซึ่งถกูไฟไหม้  ตามโครงงานท่ี
เจ้าอาวาสองค์ก่อนวางไว้ ในสมัยพลวงพ่อกร (พระเพชรคุณมนี) เป็นเจ้าอาวาส. ดูใน บุญมี พิบูลย์สมบัติ, 
บรรณาธิการ, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิรธรรม (เช่ือม สิริวณโณ) (เพชรบรีุ: เพชร
ภมิูออฟเซทการพิมพ์, 2537), 60-62. 
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ภาพท่ี 239   ซุ้มประตกํูาแพงแก้ว (ด้านใน) อโุบสถวดัคัน่กะได จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา:  ดํารงพนัธ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิ
และผลงานนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 298. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 240    ลายจําหลกัไม้หน้าบนัทิศตะวนัออก มณฑปวดัคงคาราม จ. เพชรบรีุ    
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ภาพท่ี 241   หน้าบนัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
 

2. กระแสแนวความคดิแบบสัจนิยม กับการป้ันรูปลอยตวั 
หลกัฐานงานประดบัผนงั และหน้าบนัอาคารสมยัอยธุยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี  

และกลุ่มงานประดบัหน้าบนัอาคารภายในวดัมหาธาต ุจ.เพชรบรีุ  ก่อนการบรูณะของนายพิน อิน
ฟ้าแสง    แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการทําตวัทบัลาย หรือภาพให้เด่นจากพืน้ลายด้านหลงัด้วยการ
ยกลาย หรือเพิ่มปริมาตรให้มีความนูนกว่าพืน้ลาย  ว่าเป็นแบบแผนท่ีปรากฏโดยทั่วไปในงาน
ประดบัหน้าบนัอาคาร   เช่น  ปนูปัน้ประดบัประเภทภาพบนผนงัอโุบสถวดัไผล้่อม  จ.เพชรบรีุ   ปนู
ปัน้ประดบัประเภทลายแบบมีตวัทับลายบนหน้าบนัอุโบสถวดัสระบวั จ.เพชรบุรี   และหน้าบนั
วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  เป็นต้น      โดยลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับแนว

ทางการประดบัตวัทบัลายบนหน้าบนัอาคารแบบประเพณีโดยทัว่ไป   เพียงแต่งานเหล่านัน้เกือบ
ทัง้หมดเป็นงานสลกัไม้  

การศึกษาผลงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัในเมืองเพชรบุรี พบประเด็นน่าสนใจว่าแนว
ทางการปัน้ตวัทับลายให้เด่นจากระนาบหน้าบนัได้ถูกพฒันาอย่างเด่นชดั ระหว่าง พ.ศ. 2460-
2510   ดงัปรากฏการทําปัน้รูปปราสาทนูนสงู และมีองค์ประกอบอาคารบางส่วนลอยตวัจากพืน้
หลงัในงานประดบัหน้าบนัทิศตะวนัออก การเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 173)    
และการยกกลุ่มประติมากรรมเล่าเร่ืองออกจากพืน้หลงั คล้ายฉากละครในงานปนูปัน้ประดบัซุ้ม
ประตอูโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 180 และ 238) เป็นต้น   

 โดยเฉพาะผลงานของนายพิน  อินฟ้าแสง พบว่านิยมปั ้นตัวทับลายเป็นรูป
ประติมากรรมนูนสงู  บางครัง้ปัน้องค์ประกอบบางส่วนของรูปให้ลอยตวัออกมาจากระนาบผนงั  
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หรือใช้ลวดแขวนให้องค์ประกอบบางสว่นสามารถเคล่ือนไหวได้เสมือนจริง   รวมถึงพฒันาการการ
ใช้ลวดเป็นโครงพยงุก้านเถาลายประเภทก้านขดให้สามารถลอยตวัสอดเก่ียว ลกัเถา หรือยกลาย
จบวงก้านขดให้เกิดมิติสมจริงโดดเด่นกว่าช่างอ่ืน   ซึ่งไม่ปรากฏมาก่อนในงานประติมากรรม
ลวดลายประดบัอาคารแนวประเพณีไทย    เช่น การทําต้นมกัลีผลประกอบภาพคชสีห์ บนหน้าบนั
ประตทูางเข้าวิหารคด วดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 183)  และต้นโพธ์ิประกอบภาพปนู
ปัน้พุทธประวตัิบนหน้าบนัทัง้สองด้านของวิหารพระคนัธารราษฎร์ วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบุรี 59  
(ภาพท่ี 184 และ 242) ซึ่งแบบอย่างหลงัได้ปรากฏความนิยมสืบมาหลายแห่งในผลงานของช่าง
ปนูปัน้ปัจจบุนัระยะแรกดงักลา่วถึงตวัอยา่งไว้แล้วในบทท่ี 3    

อย่างไรก็ตามผลงานปนูปัน้ยคุปัจจุบนัในระยะหลงัส่วนใหญ่นิยมเฉพาะการ  ปัน้ยก
เถาลาย  หรือปัน้ยกตวัจบลายด้วยช่อหางโต กระหนก หรือรูปประติมากรรมบางส่วนในลกัษณะ
งานนนูสงู หรือลอยจากระนาบผนงัเท่านัน้  โดยเฉพาะ “ตวัทบัลาย” นิยมปัน้รูปประติมากรรมนนู
สงู หรือลอยตวัแยกจากพืน้ลาย   แต่ไม่ปรากฏการทําองค์ประกอบให้กระดิก หรือเคล่ือนไหวได้
เช่นในงานของนายพิน อินฟ้าแสง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 242    หน้าบนัทิศตะวนัตก วิหารพระคนัธารราษฎร์ วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 

                                                 
59 ดํารงพันธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพัฒนาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวติัและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 139, 141-142. 
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3. ประตมิากรรมปูนป้ันภาพเล่าเร่ือง 

นบัตัง้แตผ่ลงานปนูปัน้ ระหวา่ง พ.ศ. 2460-2510   แสดงถึงทิศทางสร้างสรรค์ผลงาน
ตามแนวทางปัจเจกของช่างมากยิ่งขึน้     ในงานประดบัหน้าบนัพบว่านอกเหนือจากรูปแบบการ
ปัน้ลวดลายเป็นพืน้ และปัน้รูปตวัทบัลายให้เดน่จากระนาบพืน้ลายแล้ว    ยงัปรากฏการแสดงออก
ในงานประติมากรรมปนูปัน้ร่วมกนัอีกแนวทางหนึ่ง   คือ การปัน้ประติมากรรมปนูปัน้ภาพเลา่เร่ือง  
และกลุม่ประติมากรรมตวัทบัลาย    ตวัอย่างประตมิากรรมปนูปัน้ภาพเลา่เร่ือง  ได้แก่  งานปนูปัน้
ประดบัหน้าบนัอโุบสถ   หน้าบนั และซุ้มหน้าต่างศาลาการเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี    
และปนูปัน้ประดบัหน้าบนัตบัล่าง ด้านทิศตะวนัตกอโุบสถวดัชมพูพน จ.เพชรบุรี   ตวัอย่างกลุ่ม
ประติมากรรมตวัทบัลาย ซึ่งบางครัง้ปัน้เฉพาะรูปกลุ่มบุคคล  หรือปัน้เสริมรายละเอียดแวดล้อม
ประกอบฉาก (ท้องเร่ือง) แยกจากพืน้ลาย  ได้แก่ หน้าบนัอุโบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบุรี   ซุ้ม
ประตอูโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ  หน้าบนัวิหารวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ  ซุ้มหน้าตา่งบาง
ช่อง อุโบสถวัดคั่นกะได จ.ประจวบคีรีขันธ์  และซุ้มหน้าต่างบางช่อง อุโบสถวัดเกาะหลัก จ.
ประจวบคีรีขนัธ์  เป็นต้น  

การปัน้ประตมิากรรมปนูปัน้ภาพเลา่เร่ือง และกลุม่ประตมิากรรมตวัทบัลายในงานยคุ
นีส้ว่นหนึง่มีแนวทางการแสดงออกแบบตามประสบการณ์ด้านงานช่างตามปัจเจกบคุคล  มากกวา่
การรับอิทธิพลโดยตรงทางเดียวจากกระแสงานประดับอาคารศาสนสถานในกรุงเทพฯ60    
เน่ืองจากตวัอย่างผลงานปนูปัน้ประเภทดงักล่าวนีใ้นยคุแรกมีการผสานเทคนิคบางประการจาก

งานจิตรกรรมดงัปรากฏในงานปนูปัน้ลงสีท่ีวดัเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี   ซึ่งเป็นผลงานปนูปัน้
ของกลุ่มช่างท่ีมีทักษะผลงานด้านจิตรกรรมเป็นหลกัมาก่อน    และการจดัองค์ประกอบฉากรูป
ประติมากรรมเล่าเร่ืองแบบสามมิติลอยจากพืน้หลงัท่ีอุโบสถวดัพลบัพลาชยัของนายแป๋ว บํารุง
พทุธ   ซึง่เป็นช่างทําหุ่นเชิดหุ่นท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเพชรบรีุ  จึงย่อมมีความรู้ทกัษะเก่ียวกบัปัน้หุ่น 
เร่ืองราว และฉากประกอบการเชิดหุ่นอยูไ่มน้่อย      

ไม่นบัรวมถึงการแสดงกลุ่มรูปประติมากรรมเก่ียวกบัเร่ืองราวทางศาสนา ท่ีมีการจดั
ท่าทาง และองค์ประกอบบุคคลตามแบบงานภาพจิตรกรรมพุทธประวตัิ  ชาดก และรามเกียรติ ์ 

                                                 
60 งานประดบัหน้าบนัประเภทภาพเล่าเร่ือง เร่ิมปรากฏความนิยมขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 4)   เช่น งานประดบัหน้าบนังานประดบัหน้าบนัพระอโุบสถ-
วิหารวดัปทุมวนาราม กรุงเทพฯ   หน้าบนัอโุบสถวดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยธุยา หน้าบนัวิหารพระ
พทุธไสยยาสน์ วดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ     และหน้าบนัประเภทภาพเล่าเร่ืองจะมีพฒันาการต่อไปในงาน
ประดบัหน้าบนัอาคารฝีพระหตัถ์ของสมเดจ็กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ท่ีสร้างขึน้ระหวา่งรัชกาลท่ี 5-6.    
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อนัเป็นองค์ความรู้พืน้ฐานสําหรับการเรียนรู้งานช่างในระบบวดั  เช่น กลุ่มประติมากรรมเล่าเร่ือง
พุทธประวตัิในลกัษณะตวัลายบนหน้าบนัทิศตะวนัตกวิหาร วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบุรี  (ภาพท่ี 
242) และคล้ายกนัแตมี่รายละเอียดประกอบน้อยกวา่บนหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัปากคลอง 
จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 177) เป็นต้น      

อยา่งไรก็ตามแม้เทคนิคและรูปแบบงานปนูปัน้ประเภทภาพเลา่เร่ืองของช่างท่ีวดัเขมา

ภิรัติการาม และวดัปากคลอง จ.เพชรบุรี  จะไม่ได้เป็นกระแสหลกัต่อรูปแบบงานปนูปัน้ประเภท
เดียวกันในยุคปัจจุบนัมากนกั    แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรยากาศการทํางานประเภทประติมากรรม
ภาพเล่าเร่ืองท่ีมีการจัดองค์ประกอบเช่นงานจิตรกรรมท่ีมีมาก่อนในงานปูนปัน้ประดับเมือง

เพชรบรีุ  ได้แก่  งานปนูปัน้ภาพเลา่เร่ืองบนผนงัอโุบสถวดัไผ่ล้อม  และหลกัฐานท่ีปรากฏใน พ.ศ. 
2460-2510 เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ช่างกล้าสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางดังกล่าวมากขึน้     ดัง
ปรากฏการปัน้กลุ่มประติมากรรมเล่าเร่ืองคล้ายงานจิตรกรรมทัง้ในผลงานของช่างทองร่วง เอม
โอษฐ์   ช่างเฉลิม พึ่งแตง และช่างเห่ิน เกศรา   ซึ่งช่างทัง้ 3 ล้วนเคยเป็นช่างเขียน หรือทํางาน
จิตรกรรมมาก่อนท่ีจะผนัตวัมาเป็นช่างปนูปัน้ในช่วงท่ีงานปนูปัน้เร่ิมกลายเป็นท่ีต้องการจากการ

ขยายตวัของวดั  
ทัง้ดูเหมือนว่าการปัน้ปูนประเภทงานภาพ  หรือกลุ่มประติมากรรมเล่าเร่ืองในงาน

ประดบัหน้าบนั และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของอาคาร จะเป็นแนวทางแสดงออกท่ีได้รับการยอมรับใน
หมู่ช่าง และสร้างช่ือเสียงโด่งดงัแก่ช่างยคุปัจจบุนัพอสมควร   โดยเฉพาะผลงานของช่างทองร่วง 
เอมโอษฐ์ เช่น ปูนปัน้ประดบัศาลานางสาวอมัพร บุญประคอง วดัมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  
งานปนูปัน้กลุม่บคุคลและฉากเร่ืองรามเกียรติแ์บบงานจิตรกรรมท่ีหน้าบนัชัน้ลดการเปรียญวดัเขา

บนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี 61 (ภาพท่ี 30)  และพุทธประวตัิตอนอญัเชิญพระมหาโพธิสตัว์ลงมาประสูติ
เพ่ือตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถวดัโคก จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 35)   รวมไปถึง
การออกแบบงานปูนปัน้เป็นภาพเต็มพืน้ท่ีหน้าบัน และผนังอุโบสถวัดบ้านบน (สวนสันติ) จ.
เพชรบรีุ ของช่างเห่ิน เกศรา (ภาพท่ี 118 และ 125) เป็นต้น   

แต่การปัน้งานประเภทภาพเล่าเร่ืองมีเง่ือนไขจํากดัจากความต้องการของวดั (ผู้ จ้าง)
เป็นหลกั    จึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้แนวทางการประดบัหน้าบนั หรือตวัอาคารประเภทภาพเลา่
เร่ืองเต็มพืน้ท่ีปรากฏสืบมาค่อนข้างน้อย    ส่วนใหญ่มักปั ้นเฉพาะกลุ่มบุคคล โดยไม่ปั ้น
รายละเอียดประกอบฉากมากจนบดบังรายละเอียดของลวดลายเบือ้งหลัง  และนิยมจัด

                                                 
61 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 175, อ้างจาก สมัภาษณ์ ทองร่วง เอมโอษฐ์, ช่าง

ปนูปัน้, ไมร่ะบวุนัสมัภาษณ์. 
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องค์ประกอบกลุม่บคุคลแบบสมมาตร คือ มีรูปประธานอยู่ตรงกลาง และบริวารขนาบข้างมากกว่า 
โดยเฉพาะบุคคลจากเร่ืองพุทธประวตัิ ตอนอญัเชิญพระโพธิสตัว์ลงมาจุติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ  
ตอนตดัพระเกศา  ตอนตรัสรู้   ชาดกตอนพระอินทร์ทรงหลัง่ทกัษิโณทกแก่นางผสุดี  และภาพจบั
รามเกียรติ ์

  
4. รูปแบบรูปนารายณ์ทรงครุฑบนงานประดบัหน้าบันอาคาร 

เน่ืองจากการรับงานสว่นใหญ่ยงัเน้นกลุม่งานปนูปัน้ประดบัอาคารภายในวดัเป็นหลกั  
ดงันัน้เนือ้หาเร่ืองราว และรูปแบบโดยหลกัใหญ่จึงอยู่ในกรอบของงานแนวประเพณี  ได้แก่  การ
ปัน้หน้าบนัรูปเทพเจ้า  เทวดา  บคุคลในวรรณคดีรามเกียรติ์   พระพทุธรูป  บคุคลจากพทุธประวตั ิ
และชาดก     โดยเฉพาะการปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑ  ปรากฏหลกัฐานการสร้างมายาวนานกว่า
รูปแบบอ่ืนๆ ในเมืองเพชรบรีุ        

อย่างไรก็ตามงานประติมากรรมเหล่านีมี้ความหลากหลายทางด้านรูปแบบมากกว่า

แบบมาตรฐานท่ีในงานช่างหลวง   ด้วยการปรับปรุงเสริมแต่งท่าทางบุคคล และรายละเอียด
ประกอบให้แตกต่างกนั   รวมถึงการเลือกแสดงเร่ืองราวหลากหลายสําหรับการประดบัในอาคาร
หลงัเดียวกัน  เช่น หน้าบันอุโบสถวดัปากคลอง จ.เพชรบุรี   ด้านทิศตะวนัออกจั่วชัน้บนปัน้รูป
นารายณ์ทรงครุฑ หน้าบนัตบัล่างปัน้รูปกลุ่มบคุคลในพทุธประวตัิตอนเสด็จมหาภิเนษกรม  คู่กบั
ด้านทิศตะวันตกจั่วชัน้บนปัน้รูปบุคคลเล่าในพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา  (ภาพท่ี 176-177)     
และหน้าบนัวิหารพระคนัธาราฐ วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ   หน้าบนัทิศตะวนัออกปัน้พระพทุธรูป
ปางสมาธิพร้อมฉากรูปต้นโพธ์ิ และอาสนะเป็นมดัหญ้าฟาง  ซึ่งคงได้แนวความคิดมาจากเร่ือง
พทุธประวตัิก่อนการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า ตอนท่ีโสตถิยพราหมณ์ทรงเกิดความเลื่อมใส และนํา
มัดถวายหญ้าคามาถวาย  คู่กับหน้าบนัทิศตะวนัตกปัน้กลุ่มบุคคลพร้อมฉากประกอบในพุทธ
ประวตัิตอนปฐมเทศนา กบัตอนประทบัสมาธิใต้ต้นโพธ์ิ   ซึง่ช่างปัน้อาสนะเป็นฐานมดัหญ้าฟาง 
คงได้แนวความคิดมาจากเร่ืองพทุธประวตัิก่อนการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า ตอนท่ีโสตถิยพราหมณ์
ทรงเกิดความเล่ือมใส และนํามดัถวายหญ้าคามาถวาย (ภาพท่ี 184 และ 242) เป็นต้น     

สําหรับรูปแบบรูปนารายณ์ทรงครุฑในงานประดบัหน้าบนัของชา่งเมืองเพชรบรีุ พบวา่  
คอ่นข้างมีความหลากหลายมายาวนาน   ดงัปรากฏการทํารูปนารายณ์ทรงครุฑ  ควบคูก่บัการทํา
รูปบุคคลส่ีกร หรือพระนารายณ์ (?) ทรงอสูรในงานปูนปัน้ประดบัอาคารตัง้แต่สมยัอยุธยาตอน
ปลาย      สืบความนิยมมาถึงงานในยคุปัจจบุนั  แม้ปัจจบุนัภาพพระพทุธรูป และภาพพทุธประวตัิ
จะมีบทบาทสําคญัมากกวา่ก็ตาม      
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รูปแบบการแสดงรูปนารายณ์ทรงครุฑในงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ  แสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการแสดงรูปเทพเจ้าของช่างปนูปัน้เมืองเพชรบุรีว่า   ช่างส่วนใหญ่นิยมปรับท่าทาง อาวธุใน
พระหตัถ์ รวมถึงแบบท่าทางครุฑยดุนาคให้มีความหลากหลาย    ผิดกบัแบบแผนประเพณีในงาน
ช่างหลวงท่ีนิยมทํารูปนารายณ์ทรงครุฑ หรือทรงครุฑยุดนาค โดยครุฑมักแสดงท่าทางฉีกนาค 
และใช้เท้ายุดเศียรไว้ (ลายเส้นท่ี 9)  จนกระทัง่ปรับเปล่ียนเป็นนารายณ์ทรงครุฑ โดยครุฑแสดง
ท่าทางการแขนออกรํา โดยไม่แสดงท่าทางยุดนาคตามแบบครุฑนารายณ์ของเขมร ในงาน
ออกแบบของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ สมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา 62 

การปรับเปล่ียนท่าทาง และการยดุนาคหลากหลายรูปแบบได้ปรากฏมาอยา่งตอ่เน่ือง
ในงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัของช่างเมืองเพชรบรีุ   เช่น  รูปครุฑประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัไผ่ล้อม   
(ภาพท่ี 233)  และหน้าบนัวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 234)   พบว่าแตล่ะแห่งแสดงท่าทาง
แตกตา่งกนั ทัง้ครุฑพนมมือ บ้างใช้มือยดึเถาก้านลายพืน้หลงั โดยใช้เท้ายดึลําตวันาค ซึง่ปัน้เศียร
นาคแทรกกลืนไปกบัเถาก้านลายกระหนกบริเวณด้านล่างของกรอบหน้าบนั    แม้บางแห่งปัน้รูป
ครุฑยดุนาคแบบประเพณีนิยม โดยครุฑใช้มือจบัหางนาค และใช้เท้าจบัยึดตวันาคไว้   แต่กลบัมี
การปรับเศียร และตวันาคให้มีรูปทรงกลมกลืนไปกบัลวดลายเบือ้งหลงั ดงัปรากฏบนหน้าบนัซุ้ม
ประตทิูศตะวนัออกฝ่ังใต้ อโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 243)  เป็นต้น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเส้นท่ี 9    แบบภาพนารายณ์ทรงครุฑแบบประเพณีไทยนิยม 
ท่ีมา: พระวิจิตรกรรมพิศษิฐ์, สถาปัตยศลิป์ (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพมิพ์, 2540), 90. 

                                                 
62 พระยาอนมุานราชธน, พระลัญจกรและตราประจาํตัวประจาํตาํแหน่ง, 6. 
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ภาพท่ี 243    หน้าบนัซุ้มประตทิูศตะวนัออกฝ่ังใต้ อโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 
 
รูปแบบรูป “นารายณ์ทรงครุฑยุดนาคหิว้” บนหน้าบนัทิศตะวนัออกวิหารหลวง วดั

มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี  เป็นตวัอย่างพิเศษของหน้าบนักลุ่มนี ้และเป็นต้นแบบท่ีถกูนํามาใช้
บ้างในงานปูนปัน้ประดับหน้าบันยุคปัจจุบัน    การประดับแบบพิเศษนีค้งมีเหตุมาจากการ
ออกแบบภาพให้สมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีหน้าบนัก่ออิฐขนาดใหญ่   ช่างจึงแก้ไขปัญหาดงักล่าวด้วยการ
ออกแบบปัน้รูปนารายณ์ทรงครุฑซ้อนบนบ่าอสรูอีกชัน้หนึ่ง  (ภาพท่ี 149 และ 244)    ซึง่แนวทาง
การออกแบบองค์ประกอบภาพบุคคลแกนกลางหน้าบนัซ้อนกนั 3 ชัน้ ดจูะเป็นวิธีการหนึ่งในการ
จดัองค์ประกอบบนหน้าบนัดงัปรากฏมาก่อนในงานหน้าบนัสลกัไม้รุ่นเก่าฝีมือช่างสมยัอยุธยา

ตอนปลาย ได้แก่ งานหน้าบนั (เก่า) จากอโุบสถวดัแม่นางปลืม้ จ.พระนครศรีอยธุยา ปัจจบุนัจดั
แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพท่ี 245) และหน้าบนัอโุบสถวดัหน้าพระ
เมรุ จ.พระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 246)   โดยรูปครุฑบนหน้าบนัจากวดัแม่นางปลืม้ยืนบนมืออสรู 
พร้อมแสดงท่าทางกางแขนออกดเูกรงขามโดยไมมี่การยดุนาคประกอบ 

ส่วนประเด็นเร่ืองการทํา “ครุฑยุดนาคหิว้”  เม่ือพิจารณาหลักฐานผลงานปูนปัน้

ทัง้หมดในจังหวัดเพชรบุรี   พบว่าน่าจะเป็นผลจากการปรับเปล่ียนให้เกิดความเหมาะสมกับ
ท่าทางครุฑ  และองค์ประกอบของรูปประติมากรรมแนวแกนประธานตามรสนิยมช่างท้องถ่ิน  
กลา่วคือการซ้อนพลแบกพระนารายณ์น่าจะเป็นเหตใุห้ช่างคิดประดิษฐ์ท่ายดุนาคในลกัษณะการ

ใช้มือ จบัเศียรนาค  หรือท่ีเรียกว่า “ยดุนาคหิว้”  แทนการใช้เท้าซึง่กําลงัยดึบ่าอสรู ร่วมกบัการยึด
นาค   อนัเป็นวิธีทางการช่างท่ีเคยปรากฏเช่นกนัในงานช่างหลวงอยา่งช้าสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น  



281 
 
ดงัหลกัฐานชิน้สว่นงานสลกัไม้โขนเรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ  (ภาพท่ี 247)   ซึง่เป็นโขนเรือ
พระราชพิธีเก่าท่ีสร้างมาตัง้แต่รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 63   และเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งท่ี
ช่างปนูปัน้ปัจจบุนันํามาใช้เป็นต้นแบบในงานประดบัหน้าบนัอาคาร เช่น งานประดบัหน้าบนัทิศ
ตะวนัออกวิหารวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 116) เป็นต้น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 244    “นารายณ์ทรงครุฑยุดนาคหิว้” หน้าบันทิศตะวันออกวิหารหลวง วัดมหาธาตุ-
วรวิหาร จ.เพชรบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 ก่อนได้รับการเพิ่มเติมรูปพระนารายณ์ประทบัเหนือครุฑในรัชกาลท่ี 4 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ท่ี

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี   สําหรับคําว่า “ครุฑยดุนาคหิว้” ซึ่งปัจจุบนัหมายเรียกถึง ท่าครุฑยดุ
นาค ในลกัษณะจบัลําตวันาค และทิง้หางนาคลงเบือ้งลา่ง เคยปรากฏมาก่อนหน้าในบทนิพนธ์เห่เรือของเจ้าฟ้า
ธรรมธิเบศรไชยสุริยวงศ์ พระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. ดูใน ภุชงค์ จันวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, 
บรรณาธิการ, เรือพระราชพธีิ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2542), 51, 134,  201. 

พญาวานร หรือ 
หนมุาน (?) 

ครุฑยดุนาคหิว้ 

พระนารายณ์ 4 กร 
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ภาพท่ี 245    หน้าบนัสลกัไม้จากวดัแมน่างปลืม้ จ.พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา:  อภิวันทน์  อดุลยพิเชฎฐ์, ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น ณ  ปากนํา้: หน้าบัน 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 246     หน้าบนัอโุบสถวดัหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยธุยา 
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ภาพท่ี 247    ชิน้ส่วนโขนเรือพระครุฑยุดนาค ของเรือพระท่ีนั่งมงคลสุบรรณ  สร้างขึน้ในสมัย
รัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 3 

 
ดงันัน้แนวทางการแสดงรูปนารายณ์ทรงครุฑ หรือเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ผ่านรูปแบบท่ี

หลากหลายของช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั   จงึเป็นกระแสนิยมท่ีมีมาอย่างตอ่เน่ืองใน
งานช่างเมืองเพชรบุรีตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลาย  แต่รูปแบบท่ีปรากฏในปัจจุบนัหาได้มีความ
เก่ียวข้องกับรูปแบบท่ีปรากฏในงานประดบัรุ่นเก่า  ยกเว้นรูปนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันทิศ
ตะวันออกวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เท่านัน้   ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบท่ีปรากฏ

โดยทัว่ไปในงานแนวประเพณีไทย และไม่ปรากฏรูปแบบพิเศษ หรือเอกลกัษณ์นิยมร่วมแบบใหม่ๆ 
เกิดขึน้ 

จากข้อมูลการศึกษาในบทนีแ้สดงให้เห็นว่าผลงานปนูปัน้ของช่างในปัจจุบนั   มีทัง้
สว่นท่ีพฒันาสืบทอดมาจากงานยคุก่อนหน้า  และพฒันาการท่ีเกิดขึน้ใหมจ่ากบรรยากาศงานช่าง
เมืองเพชรบุรีท่ีค่อนข้างทันสมัย และมีความเป็นอิสระในการสร้างงานผ่านรูปแบบท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย   สอดคล้องกับความต้องการของทางวดั (ผู้ ว่าจ้าง) บางแห่งท่ีต้องการผลงานท่ีมี
ความงดงามไมซ่ํา้แบบใคร          
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อย่างไรก็ตามพบว่างานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนัเลือกรับแนวความคิดเร่ือง

การแสดงเนือ้หา เทคนิคการปัน้งานลอยตวั หรือสมจริง  และความหลากหลายของแบบอย่าง
ลวดลายสืบจากงานช่างยคุ พ.ศ. 2460-2510   แต่นิยมรูปแบบตวักระหนกกินรี ท่ีมีความซบัซ้อน 
และความสะบดัพลิว้ของลวดลายท่ีมีมากขึน้กว่าผลงานยคุดงักล่าว   โดยมีลกัษณะบางประการ
สมัพนัธ์กบัแบบอยา่งในงานปนูปัน้รุ่นเก่าสมยัอยธุยาตอนปลาย    

ทิศทางการปรับตวัของรูปแบบกระหนกในยคุปัจจุบนัน่าจะเป็นผลจากกระแสความ

คาดหวงัของสงัคม และทัศนคติของช่างในฐานะของผู้ สืบงานปูนปัน้โบราณ   จึงเกิดการฝึกฝน
เรียนรู้รูปแบบงานช่างอย่างกว้างขวางผ่านผลงานยุคโบราณสมัยต่างๆ   รวมถึงลวดลายไทย
ประเพณีตามแบบฉบบัมาตรฐาน    ยงัผลให้งานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็นท่ีต้องการของ
วดันอกเขตจงัหวดัเพชรบรีุ  ทัง้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคใต้ และบางจงัหวดัในภาคอีสาน 64  
 
สรุป 

ผลจากการศึกษาในบทนีส้ามารถสรุปความสืบเน่ืองของงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบุรี

จากหลกัฐานงานปนูปัน้รุ่นเก่าท่ีปรากฏในปัจจบุนั และกลุ่มตวัอย่างผลงานปนูปัน้ยคุปัจจุบนัได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านเนือ้หา  พบว่างานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียงัคงสืบทอดเนือ้หาแนวประเพณีสืบ
มาเป็นสําคัญอย่างต่อเน่ือง    งานรุ่นเก่าปรากฏรูปนารายณ์ทรงครุฑ  เทวดา และภาพจับ
รามเกียรติ์   และตัง้แต่ พ.ศ. 2460 เป็นต้นมาจึงปรากฏความหลากหลายของเร่ืองราวในงาน
ประดับหน้าบัน และกรอบคูหาเพิ่มเติมขึน้ ได้แก่ เร่ืองพุทธประวัติ มหาชาติชาดก  เทพเจ้า 
(มหาเทพ เทพนพเคราะห์ เทพประจําทิศ และสรรพสตัว์ในตํานานป่าหิมพานต์     กระทัง่ปรากฏ
พฒันาการในการนําเสนอเนือ้หาแนวใหม่เก่ียวกบัการเมือง บนัทึกเหตกุารณ์สําคญั วิถีชีวิต ภาพ
ล้อบคุคล วรรณคดีพืน้บ้าน และปริศนาธรรมในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนัของช่างในเครือข่ายช่างทอง
ร่วง เอมโอษฐ์      อย่างไรก็ดีแนวทางการแสดงภาพวิถีชีวิต และปริศนาธรรม ดจูะไม่ใช่เร่ืองใหม่
นกัสําหรับงานสกลุช่างเพชรบรีุ   เคยปรากฏเค้ามาก่อนในงานปนูปัน้ และมีอยู่เสมอในจิตรกรรม
                                                 

64 ผลการวิจัยของสัมฤทธ์ิ ทองเถ่ือน  เม่ือ พ .ศ . 2536 พบว่างานปูนปั ้นสกุลช่างเพชรบุรีมี
พฒันาการทางด้านรูปแบบไม่แตกต่างจากงานปูนปัน้ในยุคก่อนหน้า ตัง้แต่งานรุ่นเก่าสมยัอยุธยาตอนปลาย
มาถึงช่างในรุ่นครูพิณ อินฟ้าแสงมากนัก   และผลงานส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวดัเพชรบุรี ส่วนตาม
ต่างจงัหวดัยงัไม่แพร่หลาย มีเฉพาะในกรุงเทพฯ และภาคใต้ลงไปถึงจงัหวดัระนอง ส่วนทางภาคเหนือและภาค
อีสานยงัไม่ปรากฏผลงาน. ดใูน สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศกึษาเชิงประวติัศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้โดย
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ,”  47-57,  59. 
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สกุลช่างเพชรบุรี ปรากฏหลกัฐานอย่างช้าในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วดัมหาสมณาราม จ.
เพชรบรีุ ซึง่เขียนขึน้ในสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 4-5    

ด้านเทคนิค  พบว่าเทคนิคการปัน้ และเพิ่มปริมาตรลวดลายปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี
ยคุปัจจบุนัพบว่ายงัคงสืบทอดองค์ความรู้การเพิ่มปริมาตรลวดลาย ทัง้การปัน้ การกรีดลาย และ
การกดลายเพื่อสร้างมิติในงานปนูปัน้เช่นเดียวกบัเทคนิคท่ีเคยปรากฏมาในหลกัฐานกลุ่มงานรุ่น

เก่า    แต่ดูเหมือนว่ารูปทรงและปริมาตรของกระหนกโดยรวมของช่างปูนปัน้ยุคปัจจุบนักลบัมี
ความนิยมรูปแบบ ท่ีสมัพนัธ์กบังานปนูปัน้ประดบัอาคารสมยัอยธุยาตอนปลายในพืน้ท่ี   รวมถึง
พฒันาการลายกระหนก ท่ีเน้นการปัน้ยอดสะบดัตามความนิยมของลายไทยในปัจจบุนั  มากกว่า
แบบอย่างของกระหนกเปลวท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายกว่าในผลงานปนูปัน้ยคุก่อนหน้า ระหว่าง พ.ศ. 
2460-2510      ส่วนการประดบัตกแต่งงานปนูปัน้พบว่ามีการใช้สีกบัปนูปัน้หลากหลายแนวทาง
อนัสมัพนัธ์กบัความถนดัปัจเจกบคุคลทางการช่าง     ตวัอยา่งงานท่ีแน่ชดัปรากฏขึน้ในผลงานปนู
ปัน้ราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา    นบัจากนัน้ยงัปรากฏการพฒันาเทคนิคใหม่ๆ เกิดขึน้ในเครือข่าย
ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้แก่ เทคนิคการทําปนูสีนํา้ตาลอมแดง และการประดบัชิน้เบญจรงค์แทรก
ไปกับลวดลายปูนปัน้ ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   แต่ไม่ใช่
ลกัษณะนิยมร่วมกนัในกลุม่ช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ 

ด้านรูปแบบ พบว่านิยมลวดลาย 3 ประเภท คือ ลวดลายประเภทก้านขด ลวดลาย
ประเภทเครือเถากระหนกกินรี กบักระหนกเปลว และลวดลายพรรณพฤกษา   ซึง่ลวดลายประเภท
หลัง ในกลุ่มอาคารท่ีสร้างขึน้ราว พ .ศ. 2460 เป็นต้นมา มักปรากฏใช้สําหรับงานประดับ
องค์ประกอบรองจากหน้าบันอุโบสถ หรือใช้ประดับหน้าบันอาคารประเภทอ่ืนๆ     ทัง้นีพ้บว่า
ลวดลายก้านขด และลวดลายก้านคดโค้งออกช่อหางโตแบบงานประดบัหน้าบันอุโบสถรุ่นเก่า 
สมยัอยธุยาตอนปลาย   ซึง่ไมป่รากฏในหลกัฐานงานปนูปัน้สมยัรัตนโกสนิทร์ ระหวา่ง พ.ศ. 2540-
2510   กลบัมาปรากฏความนิยมขึน้อีกครัง้ในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั    

อนึ่ง  มีข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจบางประการจากการศกึษาครัง้นี ้คือ การผกูลวดลายแบบ
อสมมาตร   อิทธิพลงานแนวสจันิยม  การปัน้ประติมากรรมภาพเล่าเร่ือง และแนวทางการสร้าง
ความหลากหลายในงานผ่านแบบรูปนารายณ์ทรงครุฑ   ซึ่งทัง้หมดเป็นหลักฐานสะท้อนถึง
เอกลกัษณ์สืบเน่ืองในงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีนับตัง้แต่อดีตมาสู่ยุคปัจจุบนั   แต่เอกลกัษณ์
บางประการกลบัมีพฒันาการสืบเน่ืองความนิยมเฉพาะบางกลุม่ช่าง หรือมีอยู่บ้างในงานของช่าง
ปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี  แต่ไม่ใช่ความนิยมแพร่หลายท่ีต้องปรากฏอยู่เสมอในงานปูนปัน้ยุค
ปัจจบุนั 



 
 

บทท่ี 6 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรีกับ 

งานจิตรกรรม และงานสลักไม้ในเมืองเพชรบุรี 

 

ในปัจจุบนัยงัคงปรากฏการสืบทอดด้านงานช่างหลายแขนงในจงัหวดัเพชรบุรี  เช่น 

งานช่างทอง  งานช่างทําหวัหุ่นละคร  งานช่างสลกัหนงั   งานช่างทรงไทย (หลงัคาเคร่ืองไม้ และ

เรือนไทย)  งานช่างแทงหยวก  เป็นต้น   แตก่ระบวนการศกึษาในหัวข้อนีจ้ะเลือกศึกษาเฉพาะ

ความสมัพนัธ์ในฐานะงานประดบัสถาปัตยกรรม  ระหว่างงานปนูปัน้กบังานช่างเขียน และช่างไม้  

เพ่ือตรวจสอบกระแสงานช่างในเมืองเพชรบรีุ และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่แนวทางการสร้างสรรค์งานปนู

ปัน้เป็นหลักเท่านัน้   รวมถึงตรวจสอบประเด็นข้อสังเกตเร่ืองผลงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรีได้รับ

อิทธิพลด้านรูปแบบ ในการทําลวดลายสลบัสอดเก่ียว และลายยกลอยตวัจากพืน้ระนาบมาใช้ใน

งานปนูปัน้ 2 7 8

1   โดยเปรียบเทียบกับตวัอย่างในกลุ่มผลงานท่ีปรากฏหลักฐานการสร้างท่ีแน่ชัดถึง 

พ.ศ. 2510   ตามเกณฑ์การแบง่ชว่งงานปนูปัน้ก่อนยคุปัจจบุนัในงานวิจยัครัง้นี ้    

 

การตรวจสอบหลักฐานงานสลักไม้ในเมืองเพชรบุรี 

ตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลายถงึ พ.ศ. 2510 

 

1.   งานสลักไม้สมัยอยุธยาตอนปลาย 

จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏหลกัฐานงานจําหลกัไม้สมยัอยธุยาชิน้สําคญัในเขต

พืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุ  ดงันี ้

1.1 หน้าบัน และบานประตู ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.

เพชรบุรี 

หน้าบนั และบานประตจํูาหลกัไม้ศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สวุรรณราม กล่าว

กนัวา่รือ้จากกรุงศรีอยธุยามาประกอบใหม ่ในรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าเสือ (พ.ศ.2243-2251)2    แม้ 

1 บวัไทย แจ่มจันทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร (เพชรบุรี: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบุรี, 

2533), 77. 
2 สนัติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310)  (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ พริน้ติง้ กรุ๊พ, 2532), 23. 
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งานจําหลักไม้เหล่านีเ้ป็นฝีมือช่างหลวงจากเมืองราชธานี แต่ก็ถือเป็นแบบอย่างสําคัญท่ีส่ง

อิทธิพลต่องานปูนปัน้ประดบัหน้าบนัอุโบสถภายในวดัเดียวกัน   และถือเป็นหนึ่งในมาตรฐาน

ความงามของลวดลายปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั (ภาพท่ี 130-131) 

สําหรับบานประตจํูาหลกัไม้ ประกอบด้วยลวดลายก้านขด  โดยมีแกนลายใน

แนวดิ่ง และมีวงก้านคดโค้ง และก้านขดแตกออกไปทัง้สองข้างในลกัษณะสมมาตร   วงก้านขด

สอดเก่ียวคล้องกัน ปลายก้านออกช่อคล้ายหางโต และกระหนก    เถาก้านเหล่านีมี้กําเนิดจาก

แนวเส้นโค้งด้านล่างของบานประตู ภายในแนวเส้นโค้งสลักเป็นรูปต้นไม้ และสัตว์หลายชนิด  

รูปแบบชอ่คล้ายหางโตเทียบเคียงได้กบัลวดลายบนหน้าบนัอาคาร   (ภาพท่ี 248)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 248    บานประตจํูาหลกัไม้ ศาลาการเปรียญวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 

 

1.2  บานประตูอุโบสถวัดกุฏิ ต. ท่าแร้ง จ.เพชรบุรี อายุราวคร่ึงแรกของพุทธ

ศตวรรษท่ี 223 

ประกอบด้วยลวดลายก้านขด โดยมีแกนลายในแนวดิ่ง และมีวงก้านขดแตก

ออกสองข้าง ปลายก้านขดออกเป็นรูปสตัว์ และเทวดาร่ายรํา   ท่ีขอบบานประตสูลกัลายขดัสาน

3 เสมอชยั พูลสวุรรณ, “บานประตไูม้จําหลกัลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางท่ีพระอโุบสถวดักุฏิ 

อําเภอบ้านแหลมเพชรบรีุ,” เมืองโบราณ 20, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2537): 98. 
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สลับกับดอกไม้   เทียบเคียงได้กับลายขัดสานบนขอบบานประตูจําหลักไม้จากวัดหันตรา จ.

พระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา  จากข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์เช่ือว่าบานประตูจากวัดหันตราน่าจะมีอายุสมยัอยุธยาตอนปลาย   เน่ืองจากวัด

หันตราได้รับการบูรณะทัง้วัดในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ 2 8 1

4     ดังนัน้งานสลักบานประตู

อโุบสถวดักฏิุ ต. ทา่แร้ง จ.เพชรบรีุ  จึงน่าจะเป็นงานท่ีทําขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั หรือหลงัจาก

งานประดบัท่ีวดัหนัตรา จ.พระนครศรีอยธุยาราวสมยัอยธุยาตอนปลายเชน่กนั  (ภาพท่ี 249)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 249   บานประตอูโุบสถวดักฎิุ ต. ทา่แร้ง จ.เพชรบรีุ 

 

2.   งานสลักไม้สมัยรัตนโกสินทร์ถงึ พ.ศ. 2510 

หลกัฐานเอกสาร และบนัทึกจากคําบอกเล่าตามความทรงจําเก่ียวกับงานจําหลกัไม้

ของชา่งในเมืองเพชรบรีุท่ีสามารถสืบค้นได้   สว่นใหญ่เป็นงานสร้างในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา   ได้แก่ 

 

4 ศิวะลีย์ ภู่เพชร, ศิลปกรรมสมัยอยุธยา (พระนคร: กรมศิลปากร, 2514. พิมพ์เน่ืองในงานวนั

เด็กแหง่ชาติ ณ พระท่ีนัง่อิศราวินิจฉยั 8 มกราคม - 28 กมุภาพนัธ์ 2514), 18. 
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2.1  ผลงานของขุนศรีวังยศ (พ.ศ. 2402-2468)  

ได้แก่  ธรรมาสน์เทศน์ วดัแรก จ.เพชรบุรี 2 8 2

5  ซึ่งฐานธรรมาสน์ระบปีุสร้าง พ.ศ. 

2461    หน้าบนัวิหารคดวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ    หน้าบนัมณฑปวดัคงคาราม จ.เพชรบรีุ 

ตามประวตัิวดักล่าวว่ามณฑปหลงันีส้ร้างขึน้ราว พ.ศ. 2458-24676   หน้าบนัอโุบสถ และหน้าบนั

ศาลาการเปรียญวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ284

7  (ภาพท่ี 250-252) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 250 หน้าบนัวิหารคดวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 

ผสามลวดลายก้านขด เถากระหนกเปลว และลายช่อดอกไม้มีชายริบบิน้ดูคล้าย

ลายแบบฝร่ัง ล้อมรอบรูปสญัลกัษณ์เลข 5 ซึง่ตัง้เหนือพานและตัง้ฉตัรด้านบน 

 

 

 

 

 

 

5 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน. บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: จงัหวดัเพชรบรีุ, 2525. จดัพิมพ์

เผยแพร่เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี), 143. 
6 มูลนิธิพระเทพสวุรรณมุนี จังหวัดเพชรบุรี, พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: 

แวลล ูพริน้ติง้, 2542), 78. 
7 กนัยา  อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโก- 

สินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 34-36, 38. 
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ภาพท่ี 251 หน้าบนัทิศตะวนัออกมณฑป วดัคงคาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 252 หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลาการเปรียญ วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ 

สลกัลวดลายพรรณพฤกษา เป็นลายดอกโบตัน่ใบเทศ และแทรกด้วยรูปสตัว์นานา

ชนิด เช่น นก กวาง กระต่าย และลิง  บริเวณแนวฐานตอนล่างของลาย และตาม

ดอกไม้ใบไม้จนแทบไมเ่หลือท่ีวา่ง 
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2.2  ผลงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513)   

ได้แก่  พ.ศ. 2462 หน้าบนั บานหน้าต่าง และบานประตูบนผนังสกัดทิศ

ตะวันออก ข้างทิศเหนือของอุโบสถวัดพลับพลาชยั จ.เพชรบุรี 2 8 5

8 หน้าบนัศาลาการเปรียญ (ข้าง

วิหาร) วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ   

พ.ศ. 2465 หน้าจัว่วดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ    และ 

พ.ศ. 2483 หน้าบนัอโุบสถวดัลดับางตะบนู จ.เพชรบรีุ286

9  (ภาพท่ี 253-255) 

2.3  ผลงานของนายหวน ตาลวันนา (พ.ศ. 2404-2495)  

ได้แก่ หน้าบนัมณฑปวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ 287

10 (ภาพท่ี 256) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 253 หน้าบนัทิศตะวนัออกอโุบสถ วดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 

ลายเครือเถากระหนกเปลว มีการสลกัตวักําเนิดลายเป็นรูปดอกไม้หลากหลายแบบ 

 

 

8 บานประตูอุโบสถวัดพลบัพลาชัยเป็นผลงานจําหลกัไม้ของหลายช่าง ได้แก่ บานประตูทิศ

ตะวนัออกข้างทิศเหนือเป็นฝีมือนายเลิศ พ่วงพระเดช   ข้างทิศใต้เป็นฝีมือนายบวั นารีวงศ์ กบัภิกษุผ่าน   บาน

ประตูทิศตะวนัตก ข้างทิศเหนือฝีมือนายหวาน หอมมาลยั  ข้างทิศใต้ฝีมือนายล่า เนตรสวุรรณ. ดใูน สมบรูณ์ 

แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ. สมุดเพชรบุรี, 205. 
9 กนัยา  อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ  และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโก-

สินทร์, 114, 128-131. 
10 เร่ืองเดยีวกนั, 43, 51, 72.   
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ภาพท่ี 254     ภาพถ่ายเก่าหน้าบนัศาลาการเปรียญ วดัพลบัพลาชยั  

ท่ีมา:  กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 255 หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลาการเปรียญ วดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 



293 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 256 หน้าบนัมณฑป วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา:  กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 72. 

 

2.4  งานสลักไม้ภายในวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี  

วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ  จากหลกัฐานในสมยัรัตนโกสินทร์ปรากฏผล

งาน และคํากล่าวยกย่องว่าเป็นสํานกัช่างท่ีมีช่ือเสียงในฐานะของศนูย์รวมช่างไม้ และช่างทําเมรุ

ฝีมือดีของเมืองเพชรบุรี    แม้บทบาทดังกล่าวได้เส่ือมลงไปตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ปัจจบุนั แต่ทางวดัยงัคงอนุรักษ์ทกัษะฝีมือของครูช่างในอดีตผ่านงานเคร่ืองไม้ จําพวกศาลา กุฏิ  

งานหน้าบนั และธรรมาสน์เพ่ือเป็นตวัอย่างสําหรับการศึกษาเรียนรู้งานช่างไทยสืบมา   ตวัอย่าง

ผลงานสําคญั ได้แก่ ศาลาทา่นํา้  ศาลา  ศาลาการเปรียญ กฏิุเจ้าอาวาส  และหอสวด เป็นต้น     

งานเหลา่นีล้้วนปรากฏการประดบัตกแตง่ลวดลายจําหลกัไม้บนหน้าบนัอาคาร  

และกรอบช่องหน้าต่างเป็นลวดลายกระหนก และพรรณพฤกษาแตกต่างกันออกไป   เช่น  

ลวดลายเครือเถากระหนกเปลวบนหน้าบนัทิศเหนือศาลาขวางด้านทิศตะวันออกของศาลาการ

เปรียญ จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2457 (ภาพท่ี 257)   ลวดลายพรรณพฤกษาบนหน้าบนัศาลาขวางด้าน

ทิศตะวนัตกของศาลาการเปรียญ ซึ่งกล่าวกันว่าศาลาหลงันีส้ร้างขึน้โดยหลวงพ่อโฉม ก่อนศาลา

ขวางด้านทิศตะวนัออก (ภาพท่ี 258)   และหน้าบนัจําหลกัไม้หอสวดมนต์ (กฏิุเจ้าอาวาส) เสริมจัว่

ขึน้ใน พ.ศ. 2461   โดยหน้าบนัด้านทิศเหนือสลกัลวดลายกระหนกเปลว ผลงานออกแบบของพระ
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ครูเหล่ือม (พระครูเพชโรปมคณุ) สว่นหน้าบนัด้านทิศใต้เป็นลายเขาพระสเุมรุ ผลงานออกแบบของ

พระครูญาณวิจยั (ยิด สวุณโณ)288

11 (ภาพท่ี 259-260)   เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 257    หน้าบนัทิศเหนือศาลาขวางหน้าศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 258    หน้าบนัทิศเหนือศาลาขวางหลงัศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 

จําหลกัลวดลายก้านขดกระหนกเปลว ยอดวงก้านขดบางวงแตกเป็นรูปดอกไม้ดู

แปลกตา 

11 บญุมี พิบลูย์สมบตัิ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี (เพชรบรีุ: เพชรภมูิการพิมพ์, 

2543), 30. 
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ภาพท่ี 259    หน้าบนัทิศใต้กฏิุเจ้าอาวาส วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 260    หน้าบนัทิศเหนือกฏิุเจ้าอาวาส วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ 

 

2.5    ตัวอย่างผลงานของช่างพืน้บ้านอ่ืนๆ   

ได้แก่  หน้าบนัหอไตร (หลงัเก่า) วดัใหญ่สวุรรณาราม  จ.เพชรบรีุ  มีจารึกระบปีุ

สร้างบนหน้าบนั พ.ศ. 2470 (ภาพท่ี 261)      
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ภาพท่ี 261 หน้าบนัทิศเหนือหอไตร วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ 

 

งานสลกัไม้อุโบสถวดักฏิุ บางเค็ม   จากประวตัิวดัระบุว่าลวดลายสลกัไม้บน

ผนังอุโบสถสร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2471-2473    โดยมีช่างเน่ืองเป็นผู้ออกแบบตวัภาพ แสดง

เร่ืองราวเต็มพืน้ท่ีผนงัอาคารเก่ียวกับทศชาติชาดกตามท่ีพระครูเกษมสุตคณุ (ชุ่ม) เจ้าอาวาสใน

ขณะนัน้กําหนดไว้  โดยมีนายเทียน บิดาช่วยเขียนบ้างบางส่วน  ส่วนภาพไซอ่ิวออกแบบและ

แกะสลกัโดยเจ๊กโฮ่ง   ส่วนบานประตหูน้าต่าง เป็นงานออกแบบและแกะสลกัโดยนายระย่อม 2 8 9

12 

(ภาพท่ี 262)    

หน้าบนักุฏิ และศาลาการเปรียญวัดลาดโพธ์ิ  จ.เพชรบุรี    นายสอิง้ ศรีพิณ  

อาย ุ74 ปี ผู้อาศยัและดแูลภายในวดั ให้ข้อมลูว่างานประดบัหน้าบนักฏิุ ยกเว้นหน้าจัว่มขุทางขึน้ 

และหน้าบนัศาลาการเปรียญว่าเป็นงานฝีมือเก่าทัง้หมด เห็นมาตัง้แตเ่ด็กแล้ว 2 9 0

13    จากรูปแบบ

ลวดลายประกอบภาพเร่ืองราวมหาชาตชิาดก บนหน้าบนัศาลาการเปรียญ และหอขวางศาลาด้าน

ทิศตะวนัออกน่าจะเป็นงานสร้างในชุดเดียวกัน ปรากฏจารึกระบุปีสร้างบนหน้าบนัหอขวางทิศ

ตะวนัออกของศาลาการเปรียญ พ.ศ. 2474   (ภาพท่ี 263)    

 

 

12 สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, วัดกุฏิ บางเค็ม โบสถ์ไม้จําหลักลาย (กรุงเทพฯ: ทรีดีการ

พิมพ์, 2533), 1-5. 
13 สมัภาษณ์ สะอิง้ ศรีพิณ, ชาวบ้านผู้ดแูลภายในวดัลาดโพธ์ิ จ.เพชรบรีุ, 20 มกราคม  2554. 
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 ภาพท่ี 262 ตวัอยา่งงานจําหลกัไม้ผนงัอโุบสถวดักฏิุ บางเคม็ จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 263    หน้าบนัหอขวางทิศตะวนัออกของศาลาการเปรียญ วดัลาดโพธ์ิ จ.เพชรบรีุ 
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หน้าบนัเรือนขวาง กฏิุวดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบรีุ    พระครูสงัฆรักษ์สดุใจ (เจ้า

อาวาส) ให้ข้อมูลว่าเป็นงานรุ่นเก่า เม่ือคราวแรกท่ีท่านย้ายมาอยู่ท่ีวดัแห่งนี ้ราว พ.ศ. 2512 ได้

ปรากฏมีอยู่ก่อนแล้ว น่าจะเป็นงานสร้างมาแต่สมยัหลวงพ่ออยู่ เจ้าอาวาสองค์แรก สมัพนัธ์กับ

จารึกบนหน้าบนัระบวุา่ พ.ศ. 2482 พระอธิการอยูส่ร้างไว้291

14 (ภาพท่ี 264)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 264    หน้าบนัเรือนขวาง กฏิุวดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบรีุ     

 

อนึ่ง  ยังมีงานจําหลักไม้ประเภทธรรมาสน์อีกหลายชิน้ ส่วนใหญ่สร้างขึน้

ระหว่าง พ.ศ. 2460-2480   เช่น ธรรมาสน์วดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบรีุ   จําหลักปีท่ีสร้าง 

พ.ศ. 246515 และธรรมาสน์วดัชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบรีุ จําหลกัปีท่ีสร้าง พ.ศ. 247316 เป็นต้น   แต่

จะเลือกกลา่วถึงในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางการสร้างสรรค์งานปนูปัน้เทา่นัน้ 

 

 

14 สมัภาษณ์ พระครูสงัฆรักษ์สดุใจ, เจ้าอาวาสวดัโพธ์ิพระนอก จ.เพชรบรีุ,  20 มกราคม  2554. 
15 สร้างขึน้ในสมยัพระครูเพชโรปมคณุ (หลวงพอ่เหลือ่ม) เป็นเจ้าอาวาส  จากคําบอกเลา่ของคณุ

ตาพร สุทธจาโร บอกว่าช่างกลิง้เป็นผู้ ออกแบบ. ดูใน บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัด

เพชรบุรี, 68. 
16 ธรรมาสน์วดัชีว์ประเสริฐ และธรรมาสน์วดัป้อม เป็นงานฝีมือของช่างเล้ง เชยสวุรรณ  ซึ่งเป็น

ช่างจากสํานกัวดัเกาะ. ดูใน บุญมี พิบูลย์สมบตัิ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี,  204; ส่วนงาน

จําหลกัไม้ร่องถนุเป็นฝีมือช่างเทศ ลอยโพยม. ดใูน บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี, 185. 

 

 

                                                 



299 

 
3. ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับรูปแบบงานสลักไม้สกุลช่างเพชรบุรี 

จากตัวอย่างผลงานข้างต้น  โดยเฉพาะกลุ่มงานประดับหน้าบันอาคารปรากฏ

ลวดลายจําหลกัไม้ทัง้ประเภทลวดลายกระหนก และลายพรรณพฤกษาแนวทางเดียวกับงานปนู

ปัน้ประดบัหน้าบนัอาคาร   ลวดลายประดบัในกลุ่มหน้าบนัสลกัไม้พบลกัษณะนิยมร่วมกันบาง

ประการ ดงันี ้

3.1   ปรากฏลวดลายหลากหลายประเภท ได้แก่ ลวดลายก้านขด ลวดลายเครือเถา

กระหนกเปลว  ลวดลายเครือเถากระหนกเปลวแทรกด้วยลวดลายใบไม้ดอกไม้ และลวดลาย

พรรณพฤกษา ซึ่งนิยมแทรกรูปสตัว์นานาชนิดประกอบลาย    จากกลุ่มตวัอย่างผลงานหน้าบนั

จําหลกัไม้ท่ีปรากฏหลกัฐานการสร้างแน่ชดัในหวัข้อข้างต้น  ไม่ปรากฏความนิยมแบบลวดลาย

ก้านขด และลวดลายเครือเถาก้านคดโค้งแบบเก่าดงัปรากฏมาก่อนในงานประดบัหน้าบนัศาลา

การเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบรีุ  รวมถึงแบบอย่างลวดลายรุ่นเก่าในกลุ่มงานปนูปัน้

ระดบัหน้าบนัอาคารสมยัอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี    สอดคล้องกับหลกัฐานงานปนูปัน้

ประดบัหน้าบนัอาคารในเมืองเพชรบุรี ก่อน พ.ศ. 2510  ซึ่งไม่ปรากฏความนิยมลวดลายรุ่นเก่า

ดงักลา่ว  

เม่ือนําข้อมลูประกอบกบัการศกึษาเร่ืองลวดลายในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ   

จึงสรุปได้ว่าแบบลวดลายประดบัหน้าบนัอาคารรุ่นเก่าเหล่านีน้่าจะเป็นแบบอย่างท่ีกลบัมาได้รับ

ความนิยมอีกครัง้ในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั  อนัสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์เก่ียวกบังานปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบุรีท่ีสืบทอดองค์ความรู้จากศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย  ความมีช่ือเสียงของลวดลาย

ประดบัอาคารรุ่นเก่าสมยัอยธุยาตอนปลายซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในปัจจบุนั   และบทบาทของ

ชา่งในฐานะผู้ สืบทอดองค์ความรู้งานช่างโบราณในสายตาของสงัคม   รวมถึงการยกย่องตวัอย่าง

งานช่างยคุโบราณสมยัอยธุยาตอนปลาย เช่น ผลงานประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม 

จ.เพชรบุรี  อุโบสถวดัสระบวั จ.เพชรบุรี และอุโบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี  เป็นสุดยอดของ

ความงามชัน้ครู  จงึสง่ผลให้ลวดลายดงักลา่วกลายเป็นแบบอยา่งหนึง่ท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย 

3.2   ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา  หรือลวดลายประเภทต่างๆ ท่ีมีการสอดแทรก

ลายดอกไม้ใบไม้ประดับ   น่าจะเป็นแบบลายท่ีได้รับความนิยมควบคู่กับลวดลายเครือเถา

กระหนกเปลวในสมยัรัตนโกสินทร์     ดงัปรากฏงานจําหลกัลวดลายพรรณพฤกษาในตําแหน่งหน้า

บนัอาคาร  หย่องช่องหน้าต่าง  แผงช่องลมเหนือช่องประต ูและหน้าตา่งของอาคารเคร่ืองไม้  ซึ่ง

ปรากฏหลกัฐานการสร้างราวสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึง พ.ศ.2480   เช่น  งานประดบัหน้าบนัวิหารคด 

และวิหารรายวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ ผลงานขุนศรีวงัยศ   งานประดบัหน้าบนัศาลาการ
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เปรียญวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ   ผลงานขนุศรีวงัยศ    งานประดบัหน้าบนั ช่องประตหูน้าตา่งศาลา

การเปรียญ  หย่องช่องหน้าต่างกุฏิเจ้าอาวาส   และช่องลมอาคารเรียนปริยตัิธรรม  วดัเกาะแก้ว 

สทุธาราม จ.เพชรบรีุ   ผลงานของกลุ่มช่างพระ และฆราวาสสํานกัวดัเกาะ   ซึ่งวดัเหล่านีล้้วนเป็น

สํานกัชา่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเพชรบรีุ     

3.3   ลวดลายจําหลกัไม้ในกลุ่มงานประดบัหน้าบนัส่วนใหญ่สลกัลวดลายคอ่นข้าง

ตืน้ ไม่นิยมลวงลายให้มีความลึกหลายระดบั   รวมถึงไม่ปรากฏการสลักก้านลายให้มีการสอด

เก่ียวกันอย่างซบัซ้อน อนัเป็นลกัษณะท่ีเร่ิมปรากฏเด่นชดัในงานปนูปัน้ของพิณ อินฟ้าแสง และ

ช่างยุคปัจจุบนั     แตน่ิยมสลกัรูป “ตวัทบัลาย” แยกชิน้ประกอบเข้ากบัพืน้ลายอีกทีหนึ่งอนัเป็น

เทคนิคโดยทัว่ไปในงานชา่งไทย เพ่ือเสริมรูปให้เดน่ชดัจากพืน้ลาย     

ตวัอย่างงานหน้าบนัจําหลักไม้ท่ีสร้างขึน้ ราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา  ปรากฏ

การแสดงรูป “ตวัทบัลาย” หลายรูปแบบ   ทัง้กลุม่งานท่ีแสดงรูปเทวดานัง่แท่นตามแบบภาพไทยท่ี

พิมพ์แพร่หลายในตําราภาพไทยฉบบัต่างๆ     และกลุ่มงานท่ีแสดงภาพเล่าเร่ืองผ่านกลุ่มบุคคล  

ซึง่บางครัง้มีองค์ประกอบฉากในท้องเร่ืองประกอบเป็น “ตวัทบัลาย”   โดยสลกัรูปทรงปริมาตรนนู

สงูกวา่ระนาบพืน้ลายเบือ้งหลงัคอ่นข้างมากคล้ายกบัแนวทางท่ีพบในงานปนูปัน้ยคุเดียวกนั   เช่น  

หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลาการเปรียญ วดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 255)  และหน้าบนัศาลา

การเปรียญ  หน้าบนัหอขวางทิศตะวนัออกของศาลาการเปรียญ วดัลาดโพธ์ิ จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 

263)  เป็นต้น 

อนึ่ง ลักษณะพิเศษร่วมกันประการหนึ่งท่ีปรากฏขึน้เฉพาะในงานหน้าบัน

จําหลกัไม้ของชา่งเมืองเพชรบรีุ  ระหวา่ง พ.ศ. 2460-2510   ซึ่งยงัปรากฏสืบมาบ้างในงานจําหลกั

ไม้ยคุปัจจุบนั    คือ  การทําแนวพืน้คล้ายแนวภูเขาหิน คล่ืนนํา้ หรือเส้นหยกัท่ีขอบด้านล่างของ

หน้าบนั   แนวขอบดงักล่าวทําหน้าท่ีเป็นทัง้ฐานประกอบฉาก หรือรูป “ตวัทับลาย” และแนวจุด

กําเนิดของลวดลายประดบับนหน้าบนั    บางแหง่มีการสลกัรูปสตัว์ตา่งๆ หรือต้นไม้ประดบัภายใน

แนวขอบนัน้     ลกัษณะข้างต้นปรากฏขึน้ทัง้ในกลุ่มลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว และ

ลวดลายประเภทพรรณพฤกษา     เช่น  หน้าบนัทิศตะวนัออกศาลาการเปรียญ วัดพระทรง จ.

เพชรบุรี (ภาพท่ี  252)  หน้าบนัทิศเหนือศาลาขวางหน้าศาลาการเปรียญ วดัเกาะแก้วสุทธาราม 

จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี  257)  หน้าบนัทิศเหนือกฏิุเจ้าอาวาส วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี   

259)    รวมถึงรายละเอียดพิเศษเพิ่มเตมิในงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช  ท่ีแตกลายเครือเถาจาก

กอลายรูปดอกไม้บนหน้าบนัศาลาการเปรียญ และอุโบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบุรี   (ภาพท่ี  

253- 254) เป็นต้น   

 



301 

 
3.4  การออกลวดลายและจบลายอย่างอิสระ หรือท่ีเรียกกันว่าลวดลายแบบ

อสมมาตรในงานประดบัหน้าบนัอาคารของช่างเมืองเพชรบุรี ซึ่งเกิดจากการจบลาย โดยการผูก

ลายต่อออกมาจากเถาลายด้านใดด้านหนึ่ง   หรือจบด้วยช่อกระหนกเปลวอสมมาตรนัน้    เป็น

แบบแผนท่ีปรากฏขึน้ในตวัอยา่งผลงานหน้าบนัจําหลกัไม้ราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา   ร่วมกบัแบบ

ลายแบบสมมาตร   ซึง่เป็นแบบอยา่งท่ีปรากฏหลกัฐานมาก่อน และปรากฏสืบเน่ืองมาควบคูก่นัใน

งานจําหลกัไม้สกลุชา่งเพชรบรีุ ยคุ พ.ศ.2460-2510  

 

การตรวจสอบหลักฐานงานจิตรกรรมในเมืองเพชรบุรี 

ตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลายถงึ พ.ศ. 2510 

 

1. หลักฐานงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ปรากฏหลกัฐานสําคญั 2 แห่ง ได้แก่ งานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณา

ราม จ.เพชรบรีุ ซึง่มีรูปแบบทางศลิปะสมัพนัธ์กบังานจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย   สนันิษฐาน

ว่าน่าจะเขียนขึน้ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือคราวปฏิสงัขรณ์ครัง้สมเด็จเจ้าแตงโม

2 9 4

17 และงานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งงานจิตรกรรมแห่งหลงัมี

การระบปีุท่ีเขียนภาพ คือ พ.ศ. 227718 

 

2. หลักฐานงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสิทร์ถงึ พ.ศ. 2510    

หลกัฐานงานจิตรกรรมในเมืองเพชรบุรีปรากฏหลกัฐานอยู่หลายแห่ง  ส่วนใหญ่เป็น

งานจิตรกรรมในสมนัรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา 2 9 6

19   แต่ในการศึกษาครัง้นีจ้ะพิจารณากลุ่มหลกัฐาน

งานจิตรกรรมท่ีมีหลกัฐานระบกุารสร้าง และสามารถระบชุา่งผู้สร้างได้แนช่ดัเป็นหลกั  ได้แก่ 

2.1  กลุ่มจิตรกรรมบนตู้ลายรดนํา้ ชุดจีนบุญรอดสร้าง  

ปัจจุบนัค้นพบแล้วทัง้หมด 6 ใบ ตู้ เหล่านีส้่วนหนึ่งมีข้อความระบุว่าปีสร้างใน 

พ.ศ. 2393-94 (ตรงกบัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3)    ตู้ลายรดนํา้แต่

17 สนัต ิเลก็สขุมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 23. 
18 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
19 ยงัปรากฏผลงานท่ีนา่สนใจอีกหลายแหง่ เช่น ภาพจิตรกรรมเร่ืองการปฏิบตัิตวัเพ่ือเข้าสูพ่ทุธภมูิ 

และนิพพานของพระโพธ์ิสตัว์บนแผ่นไม้คอสอง วดัในกลาง จ.เพชรบุรี   ภาพจิตรกรรมพุทธประวตัิคอสองการ

เปรียญวดัปากคลอง จ.เพชรบรีุ  และจิตรกรรมดาวเพดานการเปรียญ  วดัทา่คอย จ.เพชรบรีุ เป็นต้น. ดใูน  กรม

ศิลปากร, รายงานสาํรวจจิตรกรรมฝาผนัง จ.เพชรบุรี (กรุงเทพฯ: กรม, 2526), 25-320. 
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ละใบแสดงเร่ืองราวแตกต่างกัน กล่าวคือ ตู้ ใบท่ี 1 วดัจนัทราวาส จ.เพชรบุรี เขียนภาพประกอบ

ลายเก่ียวกบัพทุธศาสนา เร่ืองพระมาลยั 

ตู้ใบท่ี 2 วดัลาด จ.เพชรบรีุ เขียนภาพประกอบลายเร่ืองรามเกียรต ิ

ตู้ใบท่ี 3 วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ เขียนภาพประกอบลายเร่ืองรามเกียรต ิ  

ตู้ ใบท่ี 4 วัดบุปผาราม จ.ตราด เขียนภาพประกอบลายเร่ืองทศชาติชาดก 4 

เร่ือง 

ตู้ใบท่ี 5 วดัพลบั จ.จนัทบรีุ เขียนภาพประกอบลายเร่ืองทศชาตชิาดก 6 เร่ือง 

ตู้ ใบท่ี 6 วัดดอนมะกอกล่าง จ.ระยอง เขียนภาพประกอบลายเก่ียวกับพุทธ

ศาสนา เร่ืองพญานาค297

20  (ภาพท่ี 265)  

2.2  งานจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี    

ปรากฏหลกัฐานงานจิตรกรรมภาพพุทธประวตัิ และมหาชาติชาดก (เวสสนัดร

ชาดก) บนคอสองศาลาการเปรียญวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี    ศาลาหลงัดงักล่าวมีจารึก

เหนือชอ่งประตวูา่เจ้าอธิการโฉม (อดีตเจ้าอาวาส)เป็นผู้สร้างศาลาการเปรียญหลงันีข้ึน้ เม่ือปีชวด 

พ.ศ. 2431 (ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5) ภายใต้ความ

ดูแลของหลวงพ่อยิด (อดีตเจ้าอาวาส) โดยมีช่างเขียนภาพคือ หวน ตาลวนันา กับพ่อละมุด21  

(ภาพท่ี 266) 

2.3  งานจิตรกรรมวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี     

ได้แก่  งานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ  เขียนขึน้ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 5    โดยมีหลวงพ่อฤทธ์ิ วดัพลบัพลา

ชยัเป็นนายงาน   ขรัวอินโขง่เป็นผู้ ร่างภาพ โดยมีคณะชา่งเมืองเพชรบรีุเป็นผู้ เขียน ได้แก่ หวน ตาล

วนันา และพระอาจารย์เป้า ปัญโญ และพอ่ละมดุ บ้านข้างวดัพลบัพลาชยั    แสดงเร่ืองราวปริศนา

ธรรมตามชว่งวยัของชีวิต ภาพการเดนิทางไปนมสัการสถานท่ีศกัดิ์ทางพทุธศาสนาในประเทศไทย 

ลงักา และพมา่ รวมถึงภาพอสภุะ (ภาพท่ี 267) 

พระจนัทร์ศภุโช  พระลกูวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ  ซึ่งเป็นลกูศิษย์ของพระ

อาจารย์เป้า และนายหวน ตาลวันนา กล่าวถึงงานจิตรกรรมภาพเทวดาถือพระขรรค์ และแว่น

ธรรมประดบับานบานหน้าต่าง ว่าฝีมือพระอาจารย์เป้า ปัญโญ  และจิตรกรรมรูปทวารบาลบน

20 สนัน่ รัตนะ, “สํารวจชายฝ่ังทะเลตะวนัออกพบตู้ชุดจีนบญุรอดสร้าง,” วารสารเมืองโบราณ 

30, 4(ตลุาคม - ธนัวาคม 2547): 69-74. 
21 บญุมี พิบลูย์สมบตัิ, บรรณาธิการ, วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี, 25, 33, 157. 

 

                                                 



303 

 
บานประตทูัง้หมดเป็นฝีมือนายหวน ตาลวนันา 2 9 9

22   ต่อมาภายหลงัภาพตอนล่างของบานประตู

หน้าต่างได้ลบเลือนจึงมีการเขียนซ่อมใหม่โดยช่างในยุคถัดมา ท่ีปรากฏการกล่าวถึงได้แก่ นาย

เลิศ พว่งพระเดช และนายพิน อินฟ้าแสง300

23 (ภาพท่ี 268-269) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  265    จิตรกรรมลายรดนํา้เล่าเร่ืองพระมาลยั ตอนเสด็จขึน้ไปนมสัการเจดีย์จุฬามณีบน

สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์   ตู้พระธรรมวดัจนัทราวาส จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา: วดัวาอาราม, วัดจันทราวาส, เข้าถึงเม่ือ 11 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก https://www. 

facebook.com/Glutengear/photos_albums 

 

 

 

22 กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานอนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงั, รายงานสาํรวจจิตรกรรมฝาผนัง 

จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526) , 19, 129-131;  กนัยา อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และ

ผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์, 11; ดํารงพนัธ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะ

พืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวฒันธรรมศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 43. 
23 ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 121. 
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ภาพท่ี 266    จิตรกรรมพุทธประวัติตอนประสูติ ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.

เพชรบรีุ 

รับอิทธิพลเทคนิคการวาดตามหลกัวิชาการตะวนัตก เร่ืองหลักทัศนียวิทยา และ

ความสมจริงท่ีมีมากขึน้ในฉากประกอบภาพบคุคล ซึ่งบคุคลเดน่ยงัคงวาดขึน้แบบ

อดุทคตติามอยา่งจิตรกรรมแนวประเพณีไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 267  ภาพผู้ คนเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาท จ.สระบุรี จิตรกรรมบนผนังสกัดทิศ

ตะวนัออกอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ 

เป็นภาพเหตกุารณ์ และสถานท่ีมีอยูจ่ริง  ถกูนําเสนอผ่านหลกัวิชาการการวาดภาพ

สจันิยมแบบตะวนัตก   ซึ่งเป็นแนวทางท่ีปรากฏอย่างเด่นชดัในงานจิตรกรรมไทย

สมยัรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา 
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ภาพท่ี 268    จิตรกรรมทวารบาลบนบานประต ูผนงัสกดัทิศตะวนัออก อโุบสถวดัมหาสมณาราม 

จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 269    จิตรกรรมทวารบาลบนบานหน้าตา่ง อโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ 
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2.4  งานจิตรกรรมวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี    

งานจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลวงวดัมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี   ปรากฏงาน

จิตรกรรมของเดิมราวสมัยต้นรัตนโกสินทร์ท่ียงัอยู่ในสภาพค่อนข้างบนผนังสกัดด้านหลังพระ

ประธาน    สว่นงานจิตรกรรมฝาผนงัด้านสกดัหน้าเขียนภาพพทุธประวตั ิและผนงัสกดัข้างระหว่าง

ช่องหน้าต่างเขียนภาพทศชาติชาดก   โดยเน้นพระชาติสุดท้ายตลอดช่องผนังสกดัระหว่างช่อง

หน้าตา่งฝ่ังขวาของพระประธาน เหนือชอ่งหน้าตา่งขึน้ไปเขียนภาพเทพชมุนมุ  ผลงานเหล่านีเ้ขียน

ขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2464-66   โดยนายพิน อินฟ้าแสง นายหวน ตาลวนันา และนายเลิศ พ่วงพระเดช 

ดงัปรากฏการลงนามชา่งผู้ เขียน และปีท่ีเขียนภาพไว้บนงานจิตรกรรม301

24 

อนึ่ง  การวางผงัเร่ืองราวภาพจิตรกรรม รวมถึงรูปแบบงานจิตรกรรมบางส่วน

เป็นการวาดเพิ่มเติม และวาดขึน้ใหม่ตามโครงร่างงานจิตรกรรมท่ีมีอยู่เดิมก่อนงานซ่อมใน พ.ศ. 

2464-2466 ดงัปรากฏข้อความในห้องภาพมโหสถว่า “นายหวน ตาลวนันา ผู้ เขียนเพิ่มของเก่า” 3 0 2

25  

รวมถึงคําบอกเล่าผ่าน รศ. อําไพ อินฟ้าแสง บุตรสาวของนายพิน อินฟ้าแสง เก่ียวกับงาน

จิตรกรรมภายในวิหารหลวงว่าแตเ่ดิมมีภาพเขียนอยู่  เม่ือจะเขียนใหม่ทางวดัได้ทาปนูขาว (รอง

พืน้) ทบัภาพเดิม  โดยนายพิน อินฟ้าแสง รับผิดชอบเขียนภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญบนผนงั

สกดัหน้าพระประธาน และภาพเทพชุมนุม  เล่ากนัว่าวาดขึน้ใหม่ตามเค้าโครงภาพจิตรกรรมเดิม

บางสว่นท่ียงัพอปรากฏเห็นอยูบ้่างหลงัจากลงรองพืน้ทบัทัง้หมดแล้ว303

26     

การวางผังเร่ืองราวจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร ยังแสดง

ความสมัพนัธ์กับแบบผังเร่ืองราวท่ีมีมาก่อน  ดงัปรากฏการกล่าวถึงงานจิตรกรรมฝาผนงัวิหาร

หลวงวดัมหาธาตใุนจดหมายระยะทางไปมณฑลราชบรีุ ของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติ

วงศ์ว่า “...ในวิหารเคร่ืองบนประด ุ ผนงัข้างบนด้านหน้าเขียนมารผจญ  ด้านข้างเขียนเทพชมุนุม 

หลงัท้าวมหาชมพู ข้างล่างเร่ืองมหาชาติ เห็นจะราวพระยอดฟ้า ไม่สู้ เก่านกั ไม่สู้ ดีนกั แปลกแต่

เทพชมุนมุมีวิทยาธรนัง่ด้วย เห็นจะเอาอยา่งวดัใหญ่..”304

27 (ภาพท่ี 270) 

24 ทวีโรจน์  กลํ่ากล่อมจิตต์, บรรณาธิการ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี (เพชรบรีุ: เพชรภมูิการพิมพ์), 2552, 53. 
25 แสนประเสริฐ ปานเนียม, “จิตรกรรมสองยคุท่ีพระวิหารหลวงวดัมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี,” 

เมืองโบราณ 36, 1 (มกราคม - มีนาคม 2553): 110. 
26 สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 196; ดํารงพนัธุ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษา

พฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบรีุ: กรณีศกึษาประวตัิและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 116-117, 159-160. 
27 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี (กรุงเทพฯ: 

ศิวพร, 2516), 7. 
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ภาพท่ี 270    จิตรกรรมผนงัสกดัด้านหลงัพระประธาน วิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ   

การใช้โทนสีสวา่ง  แบง่ภาพเหตกุารณ์ด้วย “เส้นสินเทา” โดยไม่ปรากฏทศันียวิทยา 

และความสมจริงเชน่งานจิตรกรรมท่ีซอ่มขึน้ใหม ่ระหว่าง พ.ศ. 2464-2466   จึงเช่ือ

วา่จิตรกรรมฝาผนงัสว่นดงักลา่วนีน้า่จะเป็นงานเก่าในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 

2.5  งานจิตรกรรมวัดชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบุรี 

ปรากฏหลกัฐานงานจิตรกรรมพทุธประวตัิ ประดบัคอสองของศาลาการเปรียญ 

สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างเขียนหลายท่าน ราว พ.ศ. 2473-74  ดงัปรากฏการกล่าวถึง

บ้างในคําร้อยกรอง และร้อยแก้วประกอบภาพ   ได้แก่ ชอ่งแสดงภาพพทุธประวตัิตอนประสตูิเขียน

ระบุว่า “นายอาบเก็นขาศา เป็นผู้ เขียนภาพ...สําเร็จในปี พ.ศ. 2473...”     ปีเดียวกับช่องแสดง

ภาพพทุธประวตัติอนสองพาณิชถวายข้าวสตัตมุาผจญแก่พระพทุธเจ้า และตอนมารผจญ     ช่อง

แสดงภาพพทุธประวตัิตอนทวยเทพอญัเชิญพระโพธิสตัว์บนสวรรค์ชัน้ดสุิตลงมาจตุิ ปรากฏนาม

ผู้ประพนัธ์คือ นายพิน อินฟ้าแสง   และช่องแสดงพุทธประวตัิตอนเสด็จนิพพาน และตอนแสดง

ธรรมแก่ท้าวสหัมบดีพรหม หมู่พรหม และเทพยดาทัง้หลาย มีข้อความระบุปีสร้าง พ.ศ. 2474  

(ภาพท่ี 271)   
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ภาพท่ี  271 ภาพพทุธประวตับินคอสองศาลาการเปรียญ วดัชีว์ประเสริฐ จ.เพชรบรีุ 

 ตอนแสดงธรรมแก่ท้าวสหมับดีพรหม หมู่พรหม และเทพยดาทัง้หลาย  ภาพฝ่ังซ้าย

แสดงทิวทศัน์ชนบทแบบสมจริงมียุ้งฉาง และกระบือกําลงัเลน่นํา้   

 

2.6  ผลงานของนายหวล ตาลวันนา (พ.ศ. 2404-2495)     

ได้แก่  จิตรกรรมเทพชมุนมุ และมโหสถชาดกบนฝาผนงัวิหารหลวงวดัมหาธาตุ

วรวิหาร    ภาพชดุเก่ียวกบัพทุธศาสนา เชน่ ภาพชดุมหาเสสนัดรชาดกท่ีวดัยาง จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 

272)  ภาพจิตรกรรมปฐมสมโพธ์ิบนคอสองการเปรียญวดัจนัทราวาส   จ.เพชรบรีุ เขียนข้อความ

ระบปีุสร้าง พ.ศ. 2460-63 และภาพบานประตรููปเซ่ียวกาง อโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ 3 0 5

28  

จิตรกรรมทศชาตคิอสองศาลาวดัหวัสวน (ปัจจบุนัเป็นศาลาฟังธรรมของชาวบ้าน ตัง้อยู่ข้างสํานกั

วฒันธรรม จงัหวดัเพชรบรีุ306

29  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

28 กันยา อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตน- 

โกสินทร์, 51-73. 
29 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นายป้อม ใสสะอาด กลา่ววา่ผู้ เชียนภาพจิตรกรรมมีหลายคน เท่าท่ีจํา

ได้คือครูหวน และอาจารย์เป้า ซึ่งเขียนคนละหลายพระชาติ. ดูใน กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, งานอนรัุกษ์

จิตรกรรมฝาผนงั, รายงานสาํรวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเพชรบุรี, 240. 

 

 

                                                 



309 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  272    กณัฑ์ท่ี 13 นครกณัฑ์ จากภาพชดุมหาเวสสนัดรชาดก  วดัยาง จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา:  กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 56. 

 

2.7  ผลงานพระอาจารย์เป้า ปัญโญ (พ.ศ. 2417-2490)  

ได้แก่  ภาพเขียนสีฝุ่ นชุดเวสสันดรชาดก เขียน พ.ศ.2461 ท่ีวัดชมพูพน จ.

เพชรบรีุ (ภาพท่ี 273) ภาพรามเกียรติป์ระดบัร่องถนุเมรุ และภาพรามเกียรติ์ชดุเล็ก ซึ่งปัจจบุนัเก็บ

ไว้ท่ีวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 274) ภาพบานหน้าตา่งอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ 3 0 7

30 

และจิตรกรรมทศชาตคิอสองศาลาวดัหวัสวน จ.เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

30 กันยา อือ้ประเสริฐ,  การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตน- 

โกสินทร์, 78-92. 
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ภาพท่ี  273    กณัฑ์ท่ี 13  นครกณัฑ์ จากภาพชดุมหาเวสสนัดรชาดก  วดัชมภพูน จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา:  กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  274    ภาพพาลีรบกบัปยูกัษ์ทศกณัฐ์ สําหรับตดิร่องถนุเมรุ วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา: กันยา เอือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 85. 
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2.8  ผลงานนายเลิศ พ่วงพระเดช (พ.ศ. 2437-2513)    

มีจํานวนมากตวัอย่างเช่น  ภาพชุดมหาเวสสนัดรชาดก วดัขุนตรา  วดัแก่น

เหล็ก  และวัดห้วยเสือ จ.เพชรบุรี  ภาพมหาเวสสันดรชาดก และภาพพุทธประวัติท่ีศาลาการ

เปรียญวัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี จิตรกรรมฝาผนงั ตอนพุทธประวัติตอนเสด็จออกบวช วิหาร

หลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ   ตําราภาพลายไทย และตําราสถาปัตยกรรมและลายไทย 3 0 8

31 

และจิตรกรรมทศชาตคิอสองศาลาวดัหวัสวน จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 275-276) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 275    ภาพจิตรกรรมตอนนารทชาดก คอสองศาลาวดัหวัสวน จ.เพชรบรีุ 

งานจิตรกรรมแห่งนีว้าดขึน้โดยใช้หลกัทศันียวิทยา และการสร้างความสมจริงตาม

แบบจิตรกรรมตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 276    ภาพจิตรกรรมตอนมหาชนกชาดก คอสองศาลาวดัหวัสวน จ.เพชรบรีุ 

เป็นภาพเดียวท่ีมีการเขียนระบุนามช่างเขียนภาพไว้บนซุ้มประตใูนภาพว่า “นาย

เลิศเขียน” 

 

 

 

31 เร่ืองเดยีวกนั, 111-153. 
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2.9  ผลงานนายพนิ อินฟ้าแสง (พ.ศ. 2438-2515)   

ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัภาพมารผจญ ทศชาติ และเทพชุมนุม วิหารหลวงวัด

มหาธาตวุรวิหาร ในคราวบรูณะครัง้ใหญ่ พ.ศ.2465   ภาพเขียนเร่ืองรามเกียรติ์ ตอนศกึไมยราพ 

เขียน พ.ศ. 2473    ภาพชดุรามเกียรติ์จินตนาการจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 เขียนขึน้

ระหว่าง พ.ศ. 2491-2508 ต่อมาทายาทได้มอบภาพส่วนหนึ่งจํานวน 41 ภาพแก่คณะอกัษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร309

32   (ภาพท่ี 277) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 277    จิตรกรรมพทุธประวตัติอนมารผจญ ผนงัสกดัทิศตะวนัออก วิหารหลวงวดัมหาธาต-ุ

วรวิหาร จ.เพชรบรีุ   เขียนใหมต่ามโครงร่างเดมิโดยนายพิณ อินฟ้าแสง 

 

3. ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับงานจิตรกรรมสกุลช่างเพชรบุรี  

งานจิตรกรรมส่วนใหญ่ เ ป็นงานช่ างสมัย รัตนโกสินท ร์   นับตั ง้ แต่ รั ชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5  เป็นต้นมา  โดยเฉพาะผลงานระหว่าง พ.ศ. 

2460-2510 มกัปรากฏในตําแหนง่งานประดบัร่องถนุเมรุ   จิตรกรรมประดบัคอสอง จิตรกรรมดาว

เพดาน และจิตรกรรมฝาผนงัอาคารภายในวดั     

เนือ้หาในงานจิตรกรรมเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นเนือ้หาแนวประเพณี ได้แก่ รามเกียรติ ์ 

พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก  มหาชาติชาดก และเร่ืองราวเก่ียวกับคติความเช่ือทางพุทธศาสนา      

32 เร่ืองเดียวกนั, 165-166; ดํารงพนัธ์ุ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบรีุ: 

กรณีศกึษาประวตัิและผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 114-127. 
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รวมถึงเนือ้หาเร่ืองราวเชิงประวัติศาสตร์  เ ก่ียวกับสถานท่ี และเหตุการณ์จริง  และภาพ

เปรียบเทียบเชิงปริศนาธรรม  ตามแบบอย่างท่ีเคยปรากฏมาก่อนในกระแสงานช่างหลวงสมัย

รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา     ดงันัน้การเปล่ียนแปลงทางด้านเนือ้หา และการแสดงภาพ

สถานท่ีจริงในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีจึงแสดงความสัมพันธ์กับแนวทางงานจิตรกรรมท่ี

กรุงเทพฯ    

จากรูปแบบ และการแสดงออกในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบรีุ  สมยัอยธุยาตอนปลาย 

ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2460   แสดงการวางผงัภาพเร่ืองราว และความมีอิสระในการเสริม

แตง่รายละเอียดเฉพาะบคุคลของช่าง  แตกต่างจากแบบแผนของงานช่างหลวง  ยกตวัอย่างจาก

ผลงานท่ีปรากฏหลกัฐานการสร้างท่ีแน่ชดั  ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.

เพชรบุรี    ผนังสกัดด้านหลังพระประธานเป็นลวดลายพรรณพฤกษา   ผนังสกัดตรงข้ามพระ

ประธานแสดงภาพพุทธประวัติมารผจญ  ซึ่งบางส่วนอาจซ่อม หรือเขียนขึน้ใหม่ในสมัย

รัตนโกสินทร์    และผนงัสกดัทัง้ 2 ข้างเขียนภาพเทพชมุนมุ คัน่แบง่ด้วยสินเทาเต็มพืน้ท่ีผนงั (ภาพ

ท่ี 278) 

 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี  ผนงัสกัดด้านหลังพระ

ประธานแสดงภาพพุทธประวตัิมารผจญ  ผนงัตรงข้ามพระประธานแสดงภาพพุทธประวัติตอน

โปรดพทุธมารดา โดยมีฉากหลงัเป็นภาพไตรภูมิ   แทรกด้วยกลุ่มดวงดาว  และผนงัสกดัข้างแบ่ง

ภาพเป็นชอ่งสามเหล่ียมสลบฟันปลา วาดเป็นรูปเจดีย์ทรงเคร่ืองสลบักบัเร่ืองสตัตมหาสถาน และ

อฏัฐมหาสถาน  ซึง่ด้านบนวาดเทพชมุนมุแทรกรูปชาวตา่งชาติถือดอกไม้ (ภาพท่ี 279)   

จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี  แม้จะวาดขึน้ใหม่ แต่ปรากฏ

หลกัฐานแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการวางเร่ืองราวตามเดิม และภาพจิตรกรรมบางส่วนเป็นของเก่า

ก่อนงานบูรณะครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2465   ผนงัสกดัด้านหลงัวาดเป็นภาพเต็มพืน้ท่ีเช่ือกันว่าเป็น

ภาพเก่ียวกับพุทธประวัติตอนปราบพระมหาชมพูบดี   โดยใช้แนวสถาปัตยกรรมในภาพเป็นตวั

แบ่งภาพ แทนระบบเส้นสินเทา  หรือแนวต้นไม้ และภูเขาแบบงานจิตรกรรมประเพณีโดยทัว่ไป   

ผนังสกัดตรงข้ามพระประธานแสดงภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ  ผนังสกัดข้างระหว่างช่อง

หน้าตา่งแสดงภาพทศชาตชิาดก  สว่นผนงัเหนือชอ่งหน้าตา่งแสดงภาพเทพชมุนมุแบง่เป็นแถว  

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ ผนงัสกดัด้านหลงัพระประธาน

วาดภาพพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาท่ีประเทศลงักา   ผนงัสกัดตรงข้ามพระ

ประธานแสดงภาพการเดนิทางไปนมสัการรอยพระพทุธบาท จ.สระบรีุ    และผนงัสกดัข้างระหว่าง

ช่องหน้าต่างเขียนภาพประเพณีเก่ียวกบัชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย โดยในทกุภาพมีรูปกองไฟท่ีค่อยๆ 

 



314 

 
ตดิไฟลกุไหม้ใหญ่ขึน้ จนมอดไหม้ไปพร้อมกบัภาพชว่งวดุท้ายของชีวิตเป็นปริศนาธรรม   ผนงัสกดั

ข้างเหนือชอ่งหน้าตา่งเป็นภาพสถานท่ีศกัดิท์างพทุธศาสนาในประเทศไทย ลงักา และพมา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 278    จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ     

การแบง่พืน้ท่ีแถวเทพชมุนุมเป็นชัน้ และเน้นเทพแต่ละองค์ด้วยเส้นสินเทา เทพแต่

ละองค์มีลกัษณะหน้าตา การแตง่กาย และลวดลายผ้าแตกตา่งกนัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 279    จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ     

การแบ่งพืน้ท่ีผนังสกัดข้างเป็นช่องสามเหล่ียมสลบฟันปลา วาดเป็นรูปเจดีย์

ทรงเคร่ืองสลับกับเร่ืองสตัตมหาสถาน และอฏัฐมหาสถาน  พืน้ท่ีว่างด้านบนวาด

เทพชมุนมุ  
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จิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี  แม้จะวาดขึน้ใหม่ แต่ปรากฏ

หลกัฐานแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการวางเร่ืองราวตามเดิม และภาพจิตรกรรมบางส่วนเป็นของเก่า

ก่อนงานบูรณะครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2465   ผนงัสกดัด้านหลงัวาดเป็นภาพเต็มพืน้ท่ีเช่ือกันว่าเป็น

ภาพเก่ียวกับพุทธประวัติตอนปราบพระมหาชมพูบดี   โดยใช้แนวสถาปัตยกรรมในภาพเป็นตวั

แบ่งภาพ แทนระบบเส้นสินเทา  หรือแนวต้นไม้ และภูเขาแบบงานจิตรกรรมประเพณีโดยทัว่ไป   

ผนังสกัดตรงข้ามพระประธานแสดงภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ  ผนังสกัดข้างระหว่างช่อง

หน้าตา่งแสดงภาพทศชาตชิาดก  สว่นผนงัเหนือชอ่งหน้าตา่งแสดงภาพเทพชมุนมุแบง่เป็นแถว  

จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ ผนงัสกดัด้านหลงัพระประธาน

วาดภาพพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาท่ีประเทศลงักา   ผนงัสกัดตรงข้ามพระ

ประธานแสดงภาพการเดนิทางไปนมสัการรอยพระพทุธบาท จ.สระบรีุ    และผนงัสกดัข้างระหว่าง

ช่องหน้าต่างเขียนภาพประเพณีเก่ียวกบัชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย โดยในทกุภาพมีรูปกองไฟท่ีค่อยๆ 

ตดิไฟลกุไหม้ใหญ่ขึน้ จนมอดไหม้ไปพร้อมกบัภาพชว่งวดุท้ายของชีวิตเป็นปริศนาธรรม   ผนงัสกดั

ข้างเหนือชอ่งหน้าตา่งเป็นภาพสถานท่ีศกัดิท์างพทุธศาสนาในประเทศไทย ลงักา และพมา่   

จากตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงอิสระทางความคิดในการคัดเลือกเร่ืองราว  

รวมถึงรูปแบบการนําเสนอท่ีแตกต่างกันภายในท้องถ่ิน   โดยเฉพาะแผนผังเร่ืองราวในงาน

จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารหลวงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี    ปรากฏเร่ืองราวพุทธประวตัิตอน

อ่ืนๆ  ซึ่งนักวิชาการหลายท่านเช่ือว่าเป็นพุทธประวัติตอนปราบพระยาชมพูบดีบนผนังสกัด

ด้านหลงัพระประธาน   แตกต่างไปจากแบบแผนในงานช่างหลวงท่ีกรุงเทพฯ  สมยัรัตนโกสินทร์  

รัชกาลท่ี 1-3 ซึ่งนิยมกําหนดภาพไตรภูมิไว้ผนงัสกดัเบือ้งหลงัพระประธาน ผนงัสกดัตรงข้ามเป็น

พทุธประวตัิตอนมารผจญ ผนงัสกัดข้างระหว่างช่องหน้าต่างแสดงภาพพทุธประวตัิ หรือทศชาต ิ

หรือเขียนร่วมกนัทัง้สองเร่ือง ผนงัเหนือชอ่งหน้าตา่งเขียนภาพเทพชมุนมุ      

ทัง้นีพ้บว่าการเขียนภาพปริศนาธรรม และการเขียนภาพแนวประเพณีไทยผสาน

อิทธิพลการเขียนภาพแนวสจันิยมตะวนัตก   ดงัปรากฏการเขียนฉากทิวทศัน์เบือ้งหลงัตามหลกั

ทศันียวิทยา  อนัประกอบด้วยเส้นนําสายตา  การลดขนาดความชดัเจนของวตัถรุะยะไกลออกไป  

หลกัการเร่ืองสี และแสงเงาตามธรรมชาติ   ซึ่งปรากฏมาก่อนในงานช่างหลวง ตัง้แตป่ลายรัชกาล

ท่ี 3  จะกลายเป็นแรงบนัดาลใจสําคญัต่อแนวทางการสร้างสรรค์งานท่ีปรากฏหลกัฐานระหว่าง 

พ.ศ. 2460-2510 เป็นอยา่งมาก      

เม่ือย้อนกลบัไปพิจารณารูปแบบการเขียนภาพแบบดงักล่าวในเมืองเพชรบรีุ  พบว่า

ปรากฏหลกัฐานเก่าสุดในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัมหราสมณาราม จ.เพชรบรีุ  และช่าง
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ระยะแรกท่ีสร้างผลงานตามแนวทางดงักล่าว  ได้แก่ นายหวน ตาลวนันา  และพระอาจารย์เป้า 

ปัญโญ  ล้วนมีส่วนร่วมในการเขียนจิตรกรรมไทยแนวใหม่ตามแบบร่างของขรัว อินโข่ง ท่ีอโุบสถ

วดัมหาสมณารามมาก่อน     ทัง้ยงัเป็นครูชา่งท่ีแนะนําแนวทางการเขียนภาพแก่นายเลิศ พ่วงพระ

เดช และนายพิณ  อินฟ้าแสง ช่างคนสําคญัของเมืองเพชรบุรี  ซึ่งสร้างผลงานช่างหลายแขนงท่ี

สะท้อนแนวความคดิแนวประเพณีไทยผสานอิทธิพลสจันิยมแบบตะวนัตกในรุ่นถดัมา 

ดงันัน้ปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลให้เกิดแนวทางการแสดงออกงานประเพณีไทยแนวสจั

นิยมเช่นเดียวกับกระแสท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ  และกลายเป็นแนวทางสืบเน่ืองมายาวนานใน

จิตรกรรมเมืองเพชรบุรี     นอกเหนือจากความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองเพชรบรีุกับพระมหากษัตริย์ 

พระบรมวงศานวุงศ์ และชนชัน้นําของสยาม  ท่ีปรากฏความสําคญัมากย่ิงขึน้ตามลําดบัตัง้แตส่มยั

รัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 4   ส่วนหนึ่งน่าจะมีเหตจุากความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองเพชรบรีุ และครู

ทางการชา่งคนสําคญัของกลุม่ชา่งเมืองเพชรบรีุ คือ พระอาจารย์ฤทธ์ิ ซึง่เคยเป็นศิษย์ของ “ขรัวอิน

โข่ง” พระช่างหวัก้าวหน้าผู้ ริเร่ิมการวาดจิตรกรรมแนวใหม่ อนัประกอบด้วยภาพผู้คน ตกึอาคาร 

และความสมจริงแบบตะวนัตก รวมถึงการแสดงเนือ้หาเร่ืองราวแนวใหม่เก่ียวกับปริศนาธรรมใน

สมยัรัชกาลท่ี 4    ชา่งเมืองเพชรบรีุจงึให้การยอมรับ และสร้างงานตามแนวทางของขรัว อินโข่ง ซึ่ง

ถือวา่เป็นความทนัสมยัของจิตรกรรมไทยสืบมาในสายชา่งเมืองเพชรบรีุ 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานปูนป้ัน กับงานสลักไม้ และงานจิตรกรรม 

 

จากการศกึษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างงานปนูปัน้กบังานช่างแขนงอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกนัในด้านการประดบั และการแสดงเร่ืองราว  ได้แก่ งานสลกัไม้ และงานจิตรกรรม  พบ

ความสมัพนัธ์บางประการ   ดงันี ้

 

1. เนือ้หา และการแสดงออกบางประการ 

การศึกษาเปรียบเทียบความความสัมพันธ์ด้านเนือ้หา หรือเร่ืองราว และการ

แสดงออกในงานปูนปัน้  กับงานสลักไม้ และกระแสนิยมในงานจิตรกรรมของช่างเมืองเพชรบุรี 

พบว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั   สามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามประเภทของเร่ืองราวใน

งานปนูปัน้ยคุปัจจบุนัออกเป็น 2 กลุม่ คือ    

1.1  กลุ่มเนือ้หาเร่ืองราวแบบประเพณี ท่ีมีพฒันาการสืบเน่ืองจากงานช่างยุค

ก่อนหน้า ได้แก่ พทุธประวตั ิ  ทศชาตชิาดก   มหาชาตชิาดก (เวสสนัดร) และรามเกียรติ ์      
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พบว่าเป็นเร่ืองราวท่ีปรากฏความนิยมแพร่หลายในงานจิตรกรรมฝาผนงั  ลาย

รดนํา้ และงานประดับร่องถุนธรรมาสน์เช่นเดียวกับกระแสในงานช่างไทยสมัยรัตนโกสินทร์

โดยทัว่ไป       โดยเร่ืองราวเหล่านีป้รากฏสืบมาในงานประดบัหน้าบนัปนูปัน้ และหน้าบนัสลกัไม้ 

ท่ีสร้างขึน้ ระหวา่ง พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา เช่น ภาพพทุธประวตัิในงานหน้าบนัสลกัไม้ของนายเลิศ 

พ่วงพระเดช   ภาพไตรภูมิในงานหน้าบนัสลกัไม้ของสํานกัช่างวดัเกาะ  และภาพเวสสนัดรชาดก

ในงานหน้าบนัสลกัไม้ศาลาการเปรียญวดัลาดโพธ์ิ จ.เพชรบรีุ   เป็นต้น       

กระแสความนิยมดงักล่าวย่อมมีฐานจากภูมิความรู้ของช่างท่ีเรียนรู้งานด้าน

การช่าง และผลิตผลงานในขอบเขตพืน้ท่ีของพุทธสถาน  จึงหนีไม่พ้นเร่ืองราวเชิงคติสอนใจทาง

ศาสนา  และเป็นเนือ้หาหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานของชา่งเมืองเพชรบรีุสืบมาถึงปัจจบุนั   

จากหลักฐานงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์พบว่าเร่ืองราว

พทุธประวตัิ  และชาดก  โดยเฉพาะเวสสนัดรชาดกเป็นเนือ้หาหลกัท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มงาน

จิตรกรรมฝาผนงั และภาพชดุ    ตรงข้ามกับภาพรามเกียรติ์ท่ีมกัปรากฏในงานจิตรกรรมประเภท

ลายรดนํา้ หนงัใหญ่ หรืองานประดบัปลีก  เช่น งานจิตรกรรม และงานจําหลกัไม้ประดบัร่องถุน

ธรรมาสน์ และเมรุ    แต่ดก็ูเป็นเร่ืองราวท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายอยู่ไม่น้อย    โดยเฉพาะใน

หลกัฐานงานช่างราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา    ดงัปรากฏการเขียนภาพชุดรามเกียรติ์ในผลงาน

ระยะหลงัของพระอาจารย์เป้า และผลงานภาพอีกจํานวนมากของนายพิน อินฟ้าแสง        

เม่ือนําไปเทียบเคียงกับภาพรามเกียรติ์ในผลงานปูนปัน้พบว่ามีทิศทางท่ี

สมัพนัธ์กนั  ดงัปรากฏภาพรามเกียรติ์ในงานประดบัรุ่นเก่าในวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ    ซึ่ง

จากเทคนิคการปัน้ และรูปแบบลายน่าจะเป็นงานสร้างก่อนการบูรณะของนายพิณ อินฟ้าแสง 

และช่างในยุคปัจจุบนั   แสดงภาพเก่ียวกับหนุมาน และมจัฉานุประดบับนซุ้มหน้าต่าง ผนงัสกัด

ทิศเหนือของอุโบสถ 3 1 0

33  และภาพจบัระหว่างพระกบัยกัษ์บนหน้าบนัทิศตะวนัออกของอโุบสถ  ซึ่ง

น่าจะมีความสัมพันธ์กับเร่ืองราวในรามเกียรติ์เช่นกัน  (ภาพท่ี 152)    แต่นอกเหนือจากงาน

ประดบัท่ีวดัมหาธาตวุรวิหารแล้วไม่ปรากฏงานปนูปัน้เร่ืองรามเกียรติประดบัอาคาร ก่อน พ.ศ. 

2460 ในเมืองเพชรบรีุท่ีแนช่ดัให้ศกึษา     

อย่างไรก็ตามรามเกียรติ์ถือเป็นอีกความนิยมในระยะแรกท่ีงานปนูปัน้กลบัมา

เฟ่ืองฟูเป็นท่ีต้องการเม่ือมีการขยายตวัของวดัตา่งๆ ในเมืองเพชรบรีุ  ราว พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา    

ดงัปรากฏในงานปนูปัน้ประดบัซุ้มประต ูหน้าต่าง และหน้าบนัอาคารท่ีวดัเขมาภิรัติการาม   จ.

33 ทวีโรจน์  กลํ่ากล่อมจิตต์, บรรณาธิการ, สมโภชวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาครบ 500 ปี, 131. 
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เพชรบรีุ   และงานประดบัอโุบสถซุ้มประตอูโุบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ    ร่วมเวลาเดียวกบัท่ี

ปรากฏความนิยมเขียนภาพชดุรามเกียรติ์  ควบคูก่บัภาพชดุทศชาติ และเวสสนัดรชาดกใส่กรอบ

ประดบัตามวดัตา่งๆ      

ทัง้นีผ้ลงานปูนปั ้นระยะแรกของช่างอาวุโสในปัจจุบันบางท่านยังแสดง

ความสมัพนัธ์บางประการกบัแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์กับงานจิตรกรรม    ได้แก่  งานของ

ช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์   มีการถ่ายทอดฉากเหตกุารณ์รามเกียรติ์ลงในงานปนูปัน้แบบงานภาพ

ประดบัหน้าบนัการเปรียญวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี    และผลงานประดบัซุ้มมณฑปหลวงพ่อมี 

วดัพระทรง จ.เพชรบุรี ของช่างเฉลิม พึ่งแตง  ซึ่งได้แบบอย่างภาพจบัรามเกียรติ์มาจากงานรดนํา้

บนตู้ชดุจีนบญุรอดสร้าง ท่ีวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 280)     ซึ่งการแสดงเร่ืองรามเกียรติ์ใน

ลกัษณะของภาพจบัจะเป็นแบบอย่างท่ีช่างส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้สําหรับเป็นแบบปัน้ตวัทบัลาย

ประดบับนหน้าบนั และซุ้มประตหูน้าตา่งของอาคารตา่งๆ สืบมามากกวา่กลุม่ปนูปัน้ภาพเลา่เร่ือง 

ดงันัน้จึงสรุปถึงความนิยมเร่ืองราวแนวประเพณีกลุ่มนีว้่าเป็นเร่ืองราวท่ีได้รับ

ความนิยมทัว่ไปในกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรี    โดยเร่ืองราวหลกัคือเร่ืองพุทธประวตัิ  ทศชาติชาดก   

เวสสนัดรชาดก  และรามเกียรติ์    โดยเฉพาะเร่ืองรามเกียรติ์ดจูะได้รับความนิยมมากย่ิงขึน้ในยคุ 

พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา   อนัอาจสมัพนัธ์กบัความนิยมในการชมการแสดงประเภทหนงัใหญ่ หนงั

ตะลงุ และโขนสดของคนเพชรบรีุมาแตอ่ดีต ราวรัชกาลท่ี 4-5 เป็นอย่างช้า   จนทําให้เร่ืองดงักลา่ว

กลายเป็นท่ีรู้จักนิยมทัง้ในกลุ่มวัดและชาวบ้าน    ประกอบกับกระแสจากการท่ีช่างเขียนเมือง

เพชรบรีุหลายชา่ง เชน่ นายเลิศ พว่งพระเดช  นายดว่น สงัข์ทองเล็ก และนายพิน อินฟ้าแสง ได้เข้า

ไปมีส่วนร่วมในการบูรณปฏิสงัขรณ์ภาพรามเกียรติ์ประดบัระเบียงคดวดัพระศรีรัตนมหาศาสดา

ราม  กรุงเทพฯ  คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี พ.ศ. 247534    รวมถึงกระแสการสร้างงาน

ให้มีความหลากหลายจึงทําให้เร่ืองดงักล่าวได้รับความนิยมขยายในวงกว้างในกลุ่มช่าง ชาวบ้าน 

และวดั  

 

 

34 สมบรูณ์ แก่นตะเคียน, บรรณาธิการ, สมุดเพชรบุรี, 146, 151; บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรม

เมืองเพชร, 101;  โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั, สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ฉบับกาญจนาภเิษก เล่ม 16, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556, 

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=1&page=t16-1-

l1.htm   

 

                                                 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=1&page=t16-1-l1.htm
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=16&chap=1&page=t16-1-l1.htm
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ภาพท่ี 280    ภาพจบับนลายตู้ รดนํา้ และงานปนูปัน้หน้าบนัมณฑปหลวงพ่อมี วดัพระทรง จ.

เพชรบรีุ  

ท่ีมา: ล้อม เพ็งแก้ว, “ตู้ลายรดนํา้ขาสิงห์ ชุดจีนบญุรอดสร้าง,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตลุาคม -

ธนัวาคม 2534): 101. 

 

1.2  กลุ่มเนือ้หาแนวประเพณีใหม่   

จากการศึกษาหลักฐานงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีพบว่าเป็นแนวทางการ

สร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ใหม่ในงานปูนปัน้ประดับอาคารของกลุ่มช่างพืน้บ้านสกุลช่างเพชรบุรียุค

ปัจจบุนั  และนิยมแพร่หลายเฉพาะในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์         

สามารถแยกพิจารณาตามกลุ่มเร่ืองได้ ดงันี ้  1. เร่ืองราวเชิงประวตัิศาสตร์ 

ได้แก่ เร่ืองการเมือง ภาพบนัทึกเหตกุารณ์สําคญั ภาพล้อบคุคลมีช่ือเสียงแห่งยคุ   และประเพณี

การละเลน่ในท้องถ่ิน  2. ปริศนาธรรม  3. เร่ืองวรรณคดีพืน้บ้าน  

กระบวนการเกิดขึน้ของเนือ้หาเร่ืองราว และการแสดงออกในเบือ้งต้นส่วนหนึ่ง

ย่อมเก่ียวข้องกับปัจจัยภายใน   อันเก่ียวเน่ืองจากประสบการณ์ ภูมิปัญญา และรสนิยมส่วน

บคุคลของช่าง   เช่น ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  เคยบวชเรียนจึงมีความรู้เร่ืองหลกัธรรมทางศาสนา  

และความสนใจในเร่ืองราวรอบตวัของชา่งแตล่ะคน   แตปั่จจยัท่ีสง่เสริมให้ช่างแสดงความคิด หรือ
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ความเป็นตวัตนออกมาย่อมเก่ียวเน่ืองกับปัจจยัภายนอกตวัช่าง  ได้แก่ สงัคมทางการช่าง   และ

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานชา่งอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้   

เม่ือพิจารณาตามประเภทของเนือ้หาแล้วพบว่ากลุ่มเร่ืองราวเชิงประวตัิศาสตร์ 

และปริศนาธรรมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในงานจิตรกรรม

สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา  และ

กระแสนิยมดงักล่าวจากกรุงเทพฯ มาสู่งานช่างเมืองเพชรบรีุ  ราวปลายรัชกาลท่ี 4-5   ดงัปรากฏ

หลกัฐานครัง้แรกในงานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถ วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี   ซึ่งดําเนินการ

ภายใต้การออกแบบของขรัว อินโข่ง และเขียนขึน้โดยครูช่างท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเพชรบุรี    เป็น

ภาพเก่ียวกับการเดินทางไปนมสัการสถานท่ีสําคญัทางพุทธศาสนา  รวมถึงสถานท่ีมีอยู่จริงใน

ขณะนัน้  เช่น  ภาพพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม  และภาพพระนครคีรี จ.เพชรบรีุ บนผนงัเหนือช่อง

ประตหูน้าต่าง     และผนงัระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพช่วงชีวิตของคนตัง้แต่เกิดจนตาย  และ

แฝงปริศนาธรรมเตือนใจ  โดยเปรียบเทียบกองไฟท่ีมีในทุกช่วงวัยกับกิเลสท่ีเพิ่มมากขึน้ตามวัย

และภาระหน้าท่ี จนดบัมอดไปพร้อมกบัความตาย312

35  (ภาพท่ี 281) 

แม้หลักฐานงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรีท่ีปรากฏหลักฐานสืบมาก่อน พ.ศ. 

2500  สว่นใหญ่แสดงการสืบทอดแนวทางการแสดงจิตรกรรมประเพณีไทยท่ีมีลกัษณะสมจริงมาก

ย่ิงขึน้   ดังเห็นได้จากรูปแบบการลงสีเหมือนธรรมชาติ   การสร้างระบบทัศนียวิทยา (เส้นนํา

สายตาให้ความลึกลวงตา)  ระบบแสงเงา     รวมถึงการแสดงภาพภูมิสถาน และเหตกุารณ์ร่วม

สมยั   เชน่  การแทรกภาพภมูิทศัน์ท้องถ่ิน (ภาพท่ี 282)   ภาพสงัคมชาวบ้าน  (ภาพท่ี 283)    หรือ

เร่ืองร่วมสมยัแทรกไปกบัเร่ืองราวแนวประเพณี (ภาพท่ี 192)    ดงักลา่วถึงไปแล้วในหวัข้อเร่ืองการ

แสดงเนือ้หาร่วมสมยัของกลุ่มช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ในบทท่ี 4      แต่ปรากฏหลกัฐานเชิงมขุปา

ถะกล่าวถึงการแทรกปริศนาธรรมอยู่บ้างเช่นกนัในผลงานหุ่นปัน้ประดบัรอบเมรุของอาจารย์เป้า 

ปัญโญ313

36      

 

 

 

35 กรมศิลปากร, รายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดมหาสมณารามวรวิหาร พ.ศ. 

2526 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 129-130. 
36 กันยา อือ้ประเสริฐ, การศึกษาประวัติ และผลงานของช่างชัน้ครูเพชรบุรีในสมัยรัตน-

โกสินทร์, 76. 
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ภาพท่ี 281    ภาพช่วงวยัชีวิตยามตาย เทียบกับกองไฟ (กิเลส) ท่ีดบัมอดลง จิตรกรรมฝาผนงั

อโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 282    ภาพแสดงภูมิทศัน์ท้องถ่ินของเมืองเพชรบรีุในงานจิตรกรรมฝาผนงั วิหารหลวงวดั

มหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 283    ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านในจิตรกรรมประดบัคอสอง ศาลาวดัหวัสวน (ร้าง) จ.

เพชรบรีุ 

 

การสร้างงานแนวสัจนิยมดงักล่าวสัมพันธ์กับแนวทางการสร้างงานรูปแบบ

สมจริงในงานปนูปัน้ของชา่งยคุแรก เชน่  ผลงานของนายเลิศ  พ่วงพระเดช   มีการใช้สีฟ้าเล่นแสง

เงาของเมฆทาเป็นฉากหลงั  การปัน้ปราสาท ภูเขา และต้นไม้ให้มีปริมาตรนนูสงูในระดบัแตกตา่ง

กนั ไปจนถึงลอยตวัเพ่ือสร้างพืน้ผิว และความลึกท่ีสมจริง บนหน้าบนัการเปรียญวดัเขมาภิรัติกา

ราม  (ภาพท่ี 173-174)  และผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง  มีการปัน้ปนูเพ่ือแสดงความลึก และ

รูปทรงของงานท่ีสมจริงหลายแห่ง เช่น งานประดบัหน้าบนั และกรอบคหูาวดัพลบัพลาชยั (ภาพท่ี 

184)    งานประดบัหน้าบนัซุ้มทางเข้าระเบียงวดัมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 183)  งาน

ประดบัหน้าบนัวิหารหลวงพอ่โต (ปัจจบุนัรือ้สร้างใหมแ่ล้ว) วดัสระเกศ จ.กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 185)    

ดงันัน้จงึถือได้วา่บรรยากาศการสร้างสรรค์งานช่างของเพชรบรีุนบัตัง้แตรั่ชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งตอ่

แนวทางการสร้างสรรค์งานปนูปัน้ท่ีแสดงความสมจริงมากย่ิงขึน้ และน่าจะยงัผลต่อพฒันาการ

ทางความคิดในการสร้างสรรค์เร่ืองราวท่ีแตกออกไปจากเนือ้หาแนวประเพณีอย่างหลากหลาย  

ได้แก่ ภาพการเมือง  เหตุการณ์สําคัญ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และประเพณีการละเล่นท้องถ่ิน    

รวมถึงเนือ้หาปริศนาธรรม  และเร่ืองวรรณคดีพืน้บ้าน  ของกลุ่มช่างในเครือข่ายช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์    โดยบางครัง้กลายเป็นเนือ้หาหลกัของงานปนูปัน้ประดบัตา่งไปจากผลงานปนูปัน้ และงาน

ช่างแขนงอ่ืนๆ ในยุคก่อนหน้า    จนสามารถนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุยคุปัจจบุนัอยา่งแท้จริง     

อนึ่ง   แนวความคิดเร่ืองการสอดแทรกเร่ืองราวสงัคมร่วมสมยัยงัเป็นกระแสท่ี

แพร่หลายในสงัคมชา่งเมืองเพชรบรีุ     โดยการแสดงออกดงักลา่วนา่จะสืบอิทธิพลจากกระแสงาน
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ช่างแนวสัจนิยมตามแนวทางท่ีปรากฏมาก่อนในงานออกแบบของขรัว อินโข่ง   กระแสงาน

สมยัใหม่จากกรุงเทพฯ  รวมถึงความเข้าใจจากการตีความเร่ืองงานช่างสะท้อนภาพสงัคมในกลุ่ม

ชา่งและนกัวิชาการท้องถ่ิน 3 1 4

37   เช่น นายสะอาด สทุธานนัท์  (พ.ศ. 2461-2532) ช่างเขียนพืน้บ้าน

ท่ีฝึกฝนเรียนรู้ศึกษางานศิลปะด้วยตนเอง และมีประสบการณ์เรียนรู้งานช่างเขียนสมยัใหม่จาก

ชา่งสถาบนัศิลปะในกรุงเทพฯ กล่าวถึงผลงานของตนท่ีอโุบสถวดัศาลาเข่ือน จ.เพชรบรีุ ราว พ.ศ. 

2530 ว่า “งานเขียนชุดนี ้ผมหยิบเอาเร่ืองราวเก่าๆ จากพุทธประวตัิ ทศชาติชาดกมาปรับปรุงขึน้

ใหม่ตามแนวคิดของผม....ผมพยายามนําเอาเร่ืองราว ชีวิต ความเป็นไปได้ในปัจจุบันนําไป

สอดแทรกไว้ในภาพ”315

38  

นายทองร่วง เอมโอษฐ์  ช่างปูนปัน้ท่ีมีช่ือเสียง และฝึกฝนช่างปูนปัน้จํานวน

มากในปัจจบุนั กลา่วถึงงานปนูปัน้โบราณวา่  “งานปนูปัน้สะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจ และสงัคมของ

ท้องถ่ินไว้ด้วยเสมอ   เวลาไปศึกษางานปนูปัน้ของครูรุ่นเก่าตามวดัต่างๆ ต้องนัง่คิดว่าอะไรเป็น

พืน้ฐานให้ครูเหล่านัน้สร้างงานลกัษณะนีอ้อกมา นอกจากรู้สงัคมเป็นอย่างไร อยู่ดีแคไ่หน  อาจรู้

ไปถึงวิถีชีวิตสว่นตวัของชา่งคนนัน้ด้วย”316

39 

 

2.  ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบลวดลายประดับ  

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบความสมัพนัธ์ทางด้านรูปแบบลวดลายนิยมระหว่าง

ลวดลายในงานจําหลักไม้   และงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอาคาร  รวมถึงแบบลวดลายประดบั

หน้าบนัอาคารท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม  ระหวา่ง พ.ศ. 2460-2510   คือ  

2.1  ลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว     

ลวดลายกลุ่มนีแ้สดงแบบแผนการผกูลายค่อนข้างหลากหลายตามพฒันาการ

ลวดลายไทยสมยัรัตนโกสินทร์   เช่น เครือเถาไขว้ช่อหางโต ท่ีแตกช่อลายด้วยนกคาบ บนหน้าบนั

มณฑปวดัคงคาราม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 251) เครือเถาเปลวผสมลายก้านขดหน้าบนัวิหารรายวดั

ใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 250) เครือเถากระหนกเปลวไขว้ หน้าบนัศาลาการเปรียญ 

วดัทองนพคณุ จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 255) และเครือเถาเปลวท่ีมีแนวเถาล้อกรอบสามเหล่ียมหน้าบนั

บนกฏิุวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 259) เป็นต้น     

37 ล้อม เพ็งแก้ว, “ปนูปัน้เมืองเพชรสะท้อนงานสงัคม,” ศิลปวัฒนธรรม 18,10 (สงิหาคม 2540): 

40; นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว, เล่าเร่ืองเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: พิมพ์คํา, 2550), 55. 
38  บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 165. 
39 จารุวรรณ ขําเพชร, “ปูนปัน้: ชีวิตทางสงัคมและวฒันธรรมจากงานศิลปะ,” วารสารคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริณวิโรฒ 8 (มกราคม – ธนัวาคม 2549): 104. 
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2.2  ลวดลายพรรณพฤกษา    

ส่วนใหญ่ปรากฏความสําคญัมากกว่าในงานจําหลกัไม้ ประดบัหน้าบนัอาคาร 

กรองหย่องช่องหน้าตา่ง และบานประตบูานหน้าต่างของอุโบสถ เช่น กลุ่มงานจําหลกัไม้ประดบั

หยอ่งหน้าตา่ง และหน้าบนัอาคารเคร่ืองไม้ ภายในวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 258) 

หน้าบนัศาลาการเปรียญวดัพระทรง จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 252) บานประตอูโุบสถ วดัพลบัพลาชยั จ.

เพชรบรีุ และลวดลายประดบัผนงัอาคารอโุบสถไม้ วดักฏิุ ต.บางเค็ม จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 262) เป็น

ต้น   

แม้หลักฐานงานปูนปัน้ประเภทลายพรรณพฤกษาในเมืองเพชรบุรีเหลือ

คอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกบังานรูปแบบประเพณี   และไม่สามารถบอกถึงความแพร่หลายของลาย

ประเภทนีไ้ด้อย่างชดัเจน      แต่การปรากฏขึน้ของลายประเภทพรรณพฤกษาในงานจําหลกัไม้ 

และจิตรกรรมประดบัอาคารท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลท่ี 5 ถึง พ.ศ. 2461 ภายใน

วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ วดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ วดัพระทรง จ.เพชรบรีุ และวดัใหญ่

สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ    ซึ่งล้วนเป็นศนูย์กลางสําคญัท่ีมีการปะทะสงัสรรค์ของช่างเมืองเพชรบรีุ

ในอดีต    นา่จะสะท้อนความแพร่หลายของลวดลายประเภทพรรณพฤกษาภายในกลุ่มช่างยคุนัน้

พอสมควร    จึงถูกนํามาใช้ในงานประดับเสนาสนะสําคัญท่ีซ่อม หรือสร้างขึน้ใหม่ช่วงเวลา

ดงักลา่ว   ทัง้ในงานประดบัหน้าบนั และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรองลงไป 

อนึ่ง   จากการศกึษางานประดบัหน้าบนัจําหลกัไม้เหล่านี ้  พบลกัษณะพิเศษ

ร่วมกนัในตวัอยา่งผลงานจํานวนหนึง่   กลา่วคือ ลวดลายประเภทลายเครือเถาเปลวกระหนกเปลว  

และพรรณพฤกษาในงานประดบัหน้าบนัอาคารหลายแห่ง   มีการทําฐานลายเป็นแนวเส้นโค้ง  

แนวหยักฟันปลา หรือทําแนวคล้ายพืน้ดินมีต้นไม้ และสตัว์  ตรงแนวพืน้ท่ีขอบล่างของหน้าบนั

อาคาร   และมีการออกภาพ หรือออกลายกระหนก หรือพรรณพฤกษาจากแนวขอบล่างของหน้า

บนันัน้   เชน่  ลายประดบัหน้าบนัมณฑปวดัคงคาราม จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 251)  หน้าบนัศาลาการ

เปรียญวัดพระทรง จ.เพชรบุรี (ภาพท่ี 252)    และหน้าบนักุฏิวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบุรี 

(ภาพท่ี 259-260) รวมถึงลกัษณะพิเศษในงานของนายเลิศ พ่วงพระเดช บนหน้าบนัอุโบสถ และ

หอขวางวดัพลบัเพลาชยั จ.เพชรบรีุ ท่ีลายเครือเถามีจดุกําเนิดจากกอลายคล้ายรูปดอกไม้ และใบ

เทศ (ภาพท่ี 253-255) เป็นต้น 

แบบแผนดงักลา่วสะท้อนฐานความเข้าใจเก่ียวกบัลายประเภทเครือเถา กบัเถา

ต้นไม้ หรือต้นไม้ในธรรมชาติท่ีแตกยอดขึน้มาจากพืน้ดิน     ทัง้นีป้รากฏการอ้างถึงข้อความใน

บนัทกึความรู้ด้านวิชาช่างไทยของนายเลิศ พ่วงพระเดช  ว่า “...การประดิษฐ์เขียนลายถือนิมิตมา
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จากเถาวลัย์  เขียนต้องมีต้น กอ กาบ ก่ิง ดอก ใบ  การเขียนลายต้องออกไปตามก่ิงก้าน จะเขียน

ประให้เตม็ชอ่งไฟไมไ่ด้ โบราณทา่นถือวา่ผู้ เขียนจนความคิด” 3 1 7

40  สมัพนัธ์กบัลายเส้นแบบลวดลาย

เครือเถากระหนกในตําราศิลปะไทย งานลายเส้น และงานจําหลกัไม้ของนายเลิศ พ่วงพระเดช   ท่ี

ปรากฏแบบลวดลายเครือเถาประเภทตา่งๆ ท่ีมีการกําเนิดเถาลายจากแนวขอบตอนล่างของพืน้ท่ี

บรรจลุาย (พืน้ดนิ) (ภาพลายเส้นท่ี 5 และ10-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเส้นท่ี 10     ลายกระหนกชอ่หางสิงห์ งานลายเส้นของอาจารย์เลิศ พว่งพระเดช 

ท่ีมา: เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วาดศิลป์, 

2542), 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 161-162.  

 

 

                                                 



326 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลายเส้นท่ี 11     ลายกระหนกเครือเถา งานลายเส้นของอาจารย์เลิศ พว่งพระเดช 

ท่ีมา: เลิศ พ่วงพระเดช, ศิลปะไทย ชุดการเขียนลายไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วาดศิลป์, 

2542), 54. 

 

เ ม่ือพิจารณาแบบแผนการออกลวดลายดังแบบกล่าว   พบว่าแสดง

ความสัมพันธ์กับแบบแผนการเขียนลวดลายประเภทพรรณพฤกษาในจิตรกรรมไทย และงาน

จําหลกัไม้  ท่ีนิยมทําฐานลายเป็นแนวเส้นเขา  พืน้ดิน หรือนํา้  ประกอบภาพสตัว์ และต้นไม้  มา

ตัง้แต่งานประดับบานประตูหน้าต่าง และตู้ ลายรดนํา้สมัยอยุธยาตอนปลายสืบมายังสมัย

รัตนโกสินทร์   เช่น บานประตจํูาหลกัไม้ศาลาการเปรียญวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 

248) และบานประตูจําหลักไม้ ผนังสกัดทิศตะวันตกทัง้ 2 ช่องของอุโบสถวัดพลับพลาชัย จ.

เพชรบรีุ (ภาพท่ี 284-285) เป็นต้น 

สําหรับงานประดบัหน้าบนันัน้เคยปรากฏแบบแผนการออกลวดลายจากแนว

ขอบฐานท่ีทําเป็นเส้นโค้งหยัก และแนวภาพพืน้ดินมีสัตว์นานาชนิดอยู่บ้างในกลุ่มงานปูนปัน้

ประดับหน้าบันกลุ่มอาคารทรงตึก  ราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   

สืบเน่ืองมาในงานประดบัหน้าบนัอาคารแบบพระราชนิยม  รัชกาลท่ี 3   บางแห่ง ซึ่งปรากฏการทํา

ฐานลายประดบัตอนล่างของหน้าบนัเป็นแนวพืน้มีต้นไม้ดอกไม้สําหรับเป็นฐานภาพ   หรือแนว

ภาพทิวทศัน์แบบจีนตามแนวตอนลา่งของหน้าบนัดงักล่าวถึงแล้วในบทท่ี 5  

อย่างไรก็ดีดเูหมือนว่าแบบแผนการออกลวดลาย ประเภทเครือเถา และพรรณ

พฤกษาในงานประดบัหน้าบนัอาคารด้วยวิธีการดงักล่าว  เป็นพฒันาการท่ีเกิดขึน้ และเป็นองค์
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ความรู้แพร่หลายเฉพาะในงานช่างเมืองเพชรบรีุ   ดงัปรากฏทัง้งานสลกัไม้ และปรากฏอยู่บ้างใน

งานปนูปัน้ประดบัหน้าบนั  ท่ีสร้างขึน้ในช่วง พ.ศ. 2450-2510   เช่น ลายดอกไม้ท่ีกําเนิดจากแนว

พืน้ขอบฐานกรอบซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี   และลายก้านขดท่ีออกลายจาก

แนวขอบตอนล่างของฐานหน้าบนัอโุบสถวดัชมพพูน จ.เพชรบรีุ ก่อนจะปรากฏแบบแผนออกลาย

จากแนวฐานตอนล่างของหน้าบนั ร่วมกับหน้าท่ีเป็นฐานพืน้รองรับตวัทบัลายสืบมาในกลุ่มงาน

หน้าบนัประเภทภาพ และหน้าบนัประเภทลายของชา่งปนูปัน้ในปัจจบุนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 284     ฐานลายบนบานประตจํูาหลกัไม้ ผนงัสกัดทิศตะวนัตก ฝ่ังทิศเหนือของอุโบสถวดั

พลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 285     ฐานลายบนบานประตูจําหลักไม้ ผนังสกัดทิศตะวันตก ฝ่ังทิศใต้ของอุโบสถวัด

พลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ 

 

อนึ่ง   แนวฐานออกลายในงานปูนปั ้นประดับหน้าบันยุคปัจจุบันมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบคอ่นข้างหลากหลาย บางครัง้ปัน้เป็นแนวเมฆ  คล่ืน หรือฐานหยกัธรรมดาตาม

ความเหมาะสมกับลวดลาย และ “ตวัทบัลาย”   และไม่เป็นแบบแผนนิยมเท่าไรนกัเม่ือเทียบกับ

การออกลวดลายแบบประเพณีโดยทัว่ไป  ท่ีไมทํ่าแนวฐานลายด้านลา่ง    ทัง้นีบ้างแห่งพบว่ามีการ

ทําแนวขอบคล้ายกนัเป็นเพียงแนวประกอบลวดลายเท่านัน้   เช่น   หน้าบนัทิศตะวนัออกอุโบสถ

วดัเกาะจาก จ.นครศรีธรรมราช  ผลงานทีมช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  (ภาพท่ี 67) หน้าบนัทิศเหนือ

หอปริยตัิธรรมวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ  ผลงานปัน้ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์  (ภาพท่ี 59)  หน้าบนั

ทิศตะวนัตกอุโบสถวดัในกลาง จ.เพชรบุรี ผลงานทีมช่างศิริ พรพระ (ภาพท่ี 286)  หน้าบนับนั

วิหารวดัต้นสน จ.เพชรบรีุ ผลงานทีมช่างสวุรรณา ภทัรพลแสน (ภาพท่ี 23)  หน้าบนัทิศตะวนัออก

อโุบสถวดักฎีุดาว อโุบสถวดัชะอํา  จ.เพชรบรีุ  ผลงานช่างเฉลิม พึ่งแตง  (ภาพท่ี 103)   หน้าบนั

ทิศตะวนัตกศาลาการเปรียญวดันิคมวชิราราม จ.เพชรบุรี  ผลงานทีมช่างบรรจบ บุญประเสริฐ  

(ภาพท่ี 287) และหน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถวดัช้างแทงกระจาด จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 61) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 286    หน้าบนัทิศตะวนัตกอโุบสถ วดัในกลาง จ.เพชรบรีุ 

ปรากฏการปัน้แนวขอบหยกัคล้ายลายเมฆ ประดบัแนวขอบฐานล่างของหน้าบนั   

แต่แนวดงักล่าวมีพัฒนาการเป็นเพียงองค์ประกอบลาย   ไม่ได้ทําหน้าท่ีเป็นพืน้

กําเนิดลวดลาย หรือฐานรับตวัทบัลายแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 287    หน้าบนัทิศตะวนัตกศาลาการเปรียญ วดันิคมวชิราราม จ.เพชรบรีุ 

ปรากฏการปัน้แนวขอบหยกัคล้ายลายเมฆ ประดบัแนวขอบฐานล่างของหน้าบนั   

แนวดงักลา่วทําหน้าท่ีเป็นพืน้กําเนิดลวดลาย และรองรับตวัทบัลาย 

 

2.3  ลวดลายประเภทก้านขด    

เป็นแบบลายพืน้ฐานประเภทหนึ่งท่ีปรากฏหลกัฐานความแพร่หลายในกลุ่ม

งานประดบัอาคาร  ประเภทงานปนูปัน้ และงานสลักไม้ในเขตเมืองเพชรบรีุ  ตัง้แต่สมัยอยธุยา
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ตอนปลายสืบมาสมยัรัตนโกสินทร์ยคุปัจจุบนั       โดยลวดลายก้านขดในกลุ่มงานจําหลกัไม้สมยั

รัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2510 ในเมืองเพชรบุรี   แสดงพฒันาการทางด้านรูปแบบสมัพนัธ์กับ

ทิศทางลวดลายก้านขดท่ีสร้างสืบมาอย่างหลากหลายในสมยัรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกบัทิศทางท่ี

ปรากฏในงานชา่งแบบประเพณีในกรุงเทพฯ   เชน่  การทําลายก้านขดแทรกประดบัใบเทศ  การจบ

ยอดวงก้านขดด้วยรูปเทพพนม หรือรูปต่างๆ  และการประดบัใบไม้ซีก-ซ้อน (กาบ) เพ่ือแตกก้าน

ลายหลากหลายรูปแบบ     รวมถึงแบบลายก้านขดบนบานประต ูท่ีแตกก้านจากฐานลายด้านล่าง  

โดยมีแกนกลางลายในแนวดิ่ง มีก้านคดโค้ง และก้านขดแตกออกไปทัง้สองข้าง อนัแสดงถึงแรง

บนัดาลใจจากงานรุ่นเก่าบนบานประตจํูาหลกัไม้ของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.

เพชรบรีุ (ภาพท่ี 288)      

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าแบบลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว  ลายก้านขด 

และพรรณพฤกษา   เป็นแบบลายท่ีมีพัฒนาการทางด้านรูปแบบปรับเปล่ียนตามรสนิยมอย่าง

ตอ่เน่ืองในงานชา่งแขนงตา่งๆ ของเมืองเพชรบรีุ    ภายใต้แรงบนัดาลในหลากหลายทัง้พฒันาการ

ร่วมยคุกบังานช่างหลวง และแบบลายจากผลงานครูช่างรุ่นเก่าในพืน้ท่ี     แตแ่รงบนัดาลใจอย่าง

หลังมีอยู่ค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับลวดลายก้านขดแบบอ่ืนๆ  และปรากฏขึน้ในงานยุค 

พ.ศ. 2460 เป็นต้นมาแล้ว เช่น งานจําหลกัลวดลายบานประตอูุโบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบุรี   

ซึ่งมีแบบแผนการออกลาย และการแตกลวดลายสมัพนัธ์กบัลวดลายประดบับนบานประตศูาลา

การเปรียญวดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ เป็นต้น   

อย่างไรก็ตามบรรยากาศการย้อนกลบัไปนําแบบอย่างงานช่างโบราณมาใช้ยงั

ไม่ปรากฏเดน่ชดัในงานช่างเมืองเพชรบรีุโดยเฉพาะในงานปนูปัน้   ก่อน พ.ศ. 2511   จึงสามารถ

สรุปได้ว่าการนําแบบอย่างงานรุ่นเก่าในเมืองเพชรบุรีมาใช้ใหม่เคยปรากฏเค้าลางมาก่อนจะ

กลายเป็นกระแสนิยมแพร่หลายในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั     ดงัปรากฏการปัน้ลวดลายประดบัหน้า

บนัอาคารท่ีแสดงความเก่ียวข้องกับลวดลายก้านขดแบบเก่า และลายประเภทเครือเถาช่อหางโต

แบบเหมือน หรือคล้ายคลึงงานประดบัหน้าบนัรุ่นเก่าในสมยัอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี  

(ภาพท่ี128 -131,134-135 และ 146)    ซึ่งเก่ียวโยงกบัทศันคติของสงัคมท่ีมองช่างในฐานะผู้ สืบ

ทอดงานปูนปัน้จากสมัยอยุธยา และทัศนคติของช่างต่อผลงานปูนปัน้รุ่นเก่าว่าเป็นงานสมัย

อยธุยาตอนปลาย และเป็นเสมือนต้นแบบฝีมือชัน้ครูในการเรียนรู้งานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ  
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ภาพท่ี 288     งานจําหลกัไม้บนบานประต ูผนงัสกดัทิศตะวนัออก ฝ่ังทิศใต้ อุโบสถวดัพลบัพลา-

ชยั จ.เพชรบรีุ   (ดเูปรียบเทียบกบัแรงบนัดาลใจต้นแบบ ภาพท่ี 245) 

 

3.  การแสดงเนือ้หาเร่ืองราวผ่านงานประเภทภาพเล่าเร่ือง และประเภทลวดลาย แบบมี

กลุ่มรูปตัวทับลาย   

การประดบัปนูปัน้ประเภทภาพ   และประเภทลาย แบบมีภาพทบัลาย   ซึ่งแสดงออก

ในลกัษณะภาพบคุคลมีบริวาร หรือมีฉากจากท้องเร่ืองท่ีนําเสนอประกอบ    ถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ี

ปรากฏขึน้ในผลงานปนูปัน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510   และพบความนิยมการทําสืบมาในงานปนู

ปัน้ยคุปัจจบุนั    

แนวทางการแสดงออกแบบดงักล่าวปรากฏหลกัฐานอยู่เช่นกนัในผลงานจําหลกัไม้ท่ี

สร้างขึน้ร่วมสมยั  ปรากฏหลกัฐานการสร้าง  ราว พ.ศ. 2460-2480  เช่น   หน้าบนัประเภทภาพ

จําหลกัไม้แสดงภาพไตรภมูิกฏิุวดัเกาะแก้วสทุธาราม จ.เพชรบรีุ  (ภาพท่ี 259)    กลุ่มภาพทบัลาย

จากพทุธประวตัิบนงานจําหลกัไม้ประดบัหน้าบนัอโุบสถวดัพลบัพลาชยั  (ภาพท่ี 253)   และงาน

จําหลกัไม้ประดบัภาพเตม็พืน้ท่ีของผนงัอโุบสถวดักฏิุ บางเคม็ จ.เพชรบรีุ    อนัแสดงถึงความอิสระ

อย่างสร้างสรรค์ในการวางภาพเป็นรูปต้นไม้ตา่งชนิดเต็มพืน้ท่ีผนงัอาคาร โดยเว้นพืน้ท่ีผนงัเหนือ
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ช่องหน้าตา่งแสดงภาพเร่ืองชาดก  (ภาพท่ี 262)  และมีแนวทางคล้ายกบัการออกแบบภาพต้นไม้

สวนป่ามีสตัว์นานาชนิดสําหรับงานปนูปัน้ประดบัเต็มพืน้ท่ีผนงัอโุบสถวดับ้านบน (วดัสวนสนัติ)จ.

เพชรบรีุ ท่ีชา่งเหิ่น เกศรา ออกแบบและปัน้ค้างไว้ตัง้แต ่พ.ศ. 2535 (ภาพท่ี 125)   

แม้หลักฐานท่ีมีอายุการสร้างแน่ชัดมีค่อนข้างน้อย  แต่ก็ยืนยันให้เห็นว่าการแสดง

เร่ืองราวผ่านงานประเภทภาพ  และประเภทลายท่ีมีกลุ่มภาพทบัลาย ในงานประดบัหน้าบนั  ซุ้ม

ประตหูน้าตา่ง  และผนงัอาคาร   ไม่นบัรวมถึงกลุ่มงานประดบัร่องถนุธรรมาสน์นัน้   เป็นแนวทาง

หนึง่ท่ีปรากฏขึน้ทัง้ในรูปแบบของงานจําหลกัไม้ และงานปนูปัน้ในเมืองเพชรบรีุ     

 โดยเฉพาะงานหน้าบนัสลกัไม้พบว่ามีรูปแบบเช่นเดียวกับในงานปนูปัน้ร่วมสมยักัน    

ทัง้เร่ืองการแสดงรูปกลุม่บคุคล   อิทธิพลการจดัองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กบัภาพจิตรกรรม  และการ

ทํา “ตวัทบัลาย” นูนสูง และมีองค์ประกอบบางส่วนลอยตวัจากพืน้ระนาบหน้าบนั    ก่อนท่ีจะส่ง

แบบแผนดงักล่าวสืบมาในงานปนูปัน้ยคุปัจจุบนั     แตด่เูหมือนว่าช่างยคุปัจจบุนัจะนิยมตดัตอน

เฉพาะบคุคลสําคญัในเร่ืองราวตา่งๆ   มาใช้แสดงเป็นกลุ่มภาพทบัลายมากกว่างานภาพเล่าเร่ือง 

ได้แก่ กลุ่มบุคคลจากพุทธประวัติตอนต่างๆ   กลุ่มบุคคลจากเวสสนัดรชาดก (มหาชาติชาดก)   

และกลุม่ภาพบคุคลจากรามเกียรติ์    ควบคูไ่ปกบัการทบัภาพทบัลายเด่ียวในรูปของเทพเจ้า หรือ

พระพทุธรูปปางตา่งๆ   

 

4. ประเดน็เร่ืองการประยุกต์รูปแบบงานจาํหลักไม้มาสู่งานปูนป้ัน 

ประเดน็เร่ืองการทํางานปนูปัน้ท่ีมีการสอดเก่ียวของลายโดยใช้โครงลวดเข้าช่วย และ

การประดบัตวัทบัลายลอยย่ืนออกจากผนงั (เข้าใจวา่หมายถึงการทําตวัทบัลายนนูสงู ไม่ใช่การทํา

ลอยตวั: ผู้ เขียน) ซึ่งเป็นพฒันาการท่ีเดน่ชดัในงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรี ว่าเป็นรูปแบบเก่ียวเน่ือง

กบัประยกุต์รูปแบบของงานจําหลกัไม้มาใช้กบังานปนูปัน้318

41  จากการศกึษาพบว่าแนวทางดงักล่าว

ในงานปูนปัน้พบว่าเร่ิมปรากฏหลักฐานเด่นชัดในผลงานปูนปัน้ท่ีสร้างขึน้ราว พ.ศ. 2460-2500   

ทัง้ในผลงานของนายเลิศ พว่งพระเดช   นายแป๋ว บํารุงพทุธ และนายพิน อินฟ้าแสง     

เม่ือพิจารณากระแสงานสกลุช่างเพชรบรีุท่ีปรากฏในงานปนูปัน้ งานสลกัไม้ และงาน

จิตรกรรม   ประกอบกบัรูปแบบของผลงานปนูปัน้กลุม่นี ้ เช่ือวา่การท่ีช่างปัน้ภาพในลกัษณะนนูสงู 

และมีองค์ประกอบภาพบางส่วนลอยตวัจากพืน้ระนาบผนงัน่าจะเป็นผลมาจากปัจจยั 2  ประการ

หลกั กล่าวคือ  ประการแรก จากตวัอย่างงานประดบัหน้าบนัการเปรียญวดัเขมาภิรัติการาม  จ.

เพชรบุรี (พ.ศ. 2478) (ภาพท่ี 173-174)     และงานประดบัหน้าบนัวิหารวัดพลับพลาชัย จ.

41 เร่ืองเดยีวกนั, 77. 
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เพชรบรีุ (พ.ศ. 2501) (ภาพท่ี 184)    คอ่นข้างชดัเจนว่าการปัน้องค์ประกอบตกแตง่หน้าบนัของ

อาคารทัง้สองในลกัษณะงานนนูสงู และมีบางส่วนลอยตวัจากพืน้ผนงัเป็นความตัง้ใจในการสร้าง

งานปนูปัน้ให้มีความสมจริงมากย่ิงขึน้   สอดคล้องกบักระแสนิยมท่ีปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมร่วม

ยคุ    

ประการท่ีสอง จากตวัอย่างงานประดบัซุ้มหน้าต่างอุโบสถวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี 

(ราวหลงั พ.ศ. 2468-2488)   งานประดบัหน้าบนัวิหารวดัพลบัพลาชยั และงานประดบัซุ้มประตู

อุโบสถวัดพลับพลาชยั จ.เพชรบุรี พบว่าการทําตวัทบัลาย และกลุ่มภาพทบัลายนูนสูงจากผนัง 

เพ่ือให้ภาพทบัลายเหลา่นัน้เดน่กวา่พืน้ลายท่ีมีรายละเอียดคอ่นข้างมาก (ภาพท่ี 176)   ส่วนงานท่ี

เป็นภาพเร่ืองราวก็มีการทําตวัละครสําคญัในฉากตอนดงักล่าวให้นูนเด่นกว่ารายละเอียดอ่ืนๆ 

(ภาพท่ี 180)    ซึง่เป็นเทคนิคการยกลายให้เดน่จากพืน้หลงัถือเป็นหลกัเกณฑ์ปกติแนวทางหนึ่งใน

งานปนูปัน้ในยคุก่อน พ.ศ. 2500 

นอกจากนีย้งัพบว่าเทคนิคการสร้างงานปนูปัน้ท่ีมีการสร้างลกัษณะบางประการให้

สมจริงด้วยการทําองค์ประกอบบางส่วนนูนสูง  ลอยตวัจากระนาบผนงั   โดยเฉพาะผลงานของ

นายพิน อินฟ้าแสง  พบว่ามีพัฒนาการโดดเด่นท่ีสุดในยุคนัน้ด้วยการปัน้ตัวทับลายเป็นรูป

ประติมากรรมนูนสูง   ซึ่งมีการใช้ลวดเหล็กเช่ือมต่อกับโครงลายท่ีติดอยู่พืน้ผนัง  เพ่ือแขวน

องค์ประกอบบางส่วนให้สามารถเคล่ือนไหวได้เสมือนจริง   รวมถึงพฒันาการการใช้ลวดเป็นโครง

พยุงก้านเถาลายประเภทก้านขดให้สามารถลอยตวัสอดเก่ียว ยกเถาลาย หรือยกลายจบวงขด

เพ่ือให้ลวดลายดูมีมิติโดดเด่นกว่างานของช่างอ่ืนๆ   ซึ่งไม่ปรากฏมาก่อนในงานประดับผนัง

อาคารแนวประเพณีไทย   โดยเฉพาะการปัน้ต้นโพธ์ิมีใบไม้เล่ือนไหวอย่างสมจริงได้ปรากฏความ

นิยมสืบมาหลายแหง่ในผลงานของชา่งปนูปัน้ยคุปัจจบุนัระยะแรก 

เม่ือย้อนกลบัมาพิจารณาเทคนิคการจําหลกัลวดลาย และการประดบัตวัทบัลายของ

งานจําสลกัไม้   พบวา่การจําหลกัเถาเก่ียวพนั หรือลายแบบล้วงลายลกึ และการจําหลกัตวัทบัลาย

แยกชิน้มาประดบัเพ่ือให้มีความโดดเด่นเหนือพืน้ลายเป็นเทคนิคท่ีปรากฏโดยทัว่ไปเช่นกนั   โดย

การจําหลกัแบบล้วงลายลกึ และมีระนาบลายซบัซ้อนเป็นแบบอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงฝีมือชัน้สงูใน

การสลกัของชา่ง     แตด่เูหมือนว่างานสลกัไม้สกลุช่างเพชรบรีุส่วนใหญ่ในกลุ่มผลงานของครูช่าง

ท่ีมีช่ือเสียง  ได้แก่ ผลงานของขุนศรีวงัยศ    นายหวน ตาลวนันา    นายเลิศ พ่วงพระเดช   และ

พระครูจากสํานกัวดัเกาะ    กลบัไม่ค่อยสลกัพืน้ลายแบบล้วงลายลึกหลายระดบั     ปรากฏเพียง

การสลกัตวัทบัลายนนูสงูจากพืน้ลายเทา่นัน้        
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อย่างไรก็ดีหลกัฐานงานสลกัไม้บนหน้าบนัหอขวางศาลาการเปรียญ วดัลาดโพธ์ิ จ.

เพชรบรีุ ระบปีุ พ.ศ. 2475  ช่วยขยายความเข้าใจได้ว่างานสลกัไม้สกลุช่างเพชรบรีุรับอิทธิพลการ

สร้างงานแบบสัจนิยมอยู่บ้างเช่นกัน  ดังปรากฏการสลักรูปบุคคล และอาคารนูนสูง และมี

องค์ประกอบบางส่วนลอยตวัจากระนาบพืน้ลาย เช่นเดียวกบัแนวทางท่ีปรากฏในกลุ่มงานปนูปัน้ 

ท่ีสร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510   ทัง้สนบัสนนุให้เห็นว่าแนวทางการปัน้ หรือสลกัตวัทบัลาย

นนูสงู และมีองค์ประกอบบางสว่นลอยตวัดสูมจริง เป็นกระแสท่ีปรากฏอยู่ในงานช่างเมืองเพชรบรีุ

ก่อนมีพัฒนาการโดดเด่นย่ิงขึน้ในงานปูนปัน้ของนายพิน อินฟ้าแสง ราว พ.ศ. 2496 ในงาน

ประดบัอโุบสถวดัคัน่กะได จ. ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นต้นมา 

ดงันัน้องค์ความรู้เร่ืองการจดัลําดบัระยะขององค์ประกอบในงานประดบัจึงเป็นความรู้

พืน้ฐานโดยทัว่ไปทางการช่าง    กระแสงานศิลปะ และการเปล่ียนแปลงของวสัดใุนการสร้างงาน

ระหวา่งไม้  กบัปนูจงึเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ตอ่ยอดผลงานไปตามความเป็นไปได้ของ

วสัด ุ  โดยไม่จําเป็นต้องเก่ียวข้องกับการเลียนแบบกนัและกนั     จึงไม่อาจสรุปได้อย่างชดัเจนว่า

นายพิน อินฟ้าแสง ผู้ประยุกต์งานปูนปัน้ประเภทลายก้านขดให้มีการสอดเก่ียวของลายโดยใช้

โครงลวดเข้าช่วย และการประดบัตวัทบัลายลอยย่ืนออกจากผนงัได้แรงบนัดาลใจมาจากงานไม้    

ทัง้นีแ้นวทางการปัน้ลายประเภทก้านขด ท่ีมีการสอดเก่ียว และการซ้อนชัน้ของลวดลายหลาย

ระดบัยงัเป็นแบบอย่างท่ีปรากฏมาก่อนแล้วในกลุ่มตวัอย่างงานปนูปัน้สมยัอยุธยาตอนปลายใน

เมืองเพชรบรีุ  

 

สรุป 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนักบังานปนูปัน้ งาน

จําหลกัไม้ และงานจิตรกรรมในยคุก่อนหน้า คอ่นข้างมีข้อจํากดัเร่ืองตวัอยา่งผลงาน เน่ืองจากส่วน

ใหญ่เป็นตวัอย่างท่ีสร้างขึน้ภายหลงัสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5 ลงมา โดยเฉพาะหลกัฐานงาน

ระหวา่ง พ.ศ.2460-2510    

ผลจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุกบังานสกลุช่าง

เพชรบุรีแขนงท่ีเก่ียวเน่ืองกัน  ได้แก่ งานจิตรกรรม และงานสลักไม้   โดยเน้นกลุ่มงานมีรูปแบบ 

และปรากฏหลกัฐานการสร้างท่ีแน่ชดัถึง พ.ศ. 2510 อิงตามเกณฑ์แบง่กลุ่มงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั

ในงานวิจยัครัง้นี ้   เพ่ือศึกษาถึงความสมัพนัธ์กบัแนวทางแสดงออกในงานปนูปัน้ก่อนหน้ายุค

ปัจจุบนั   และพัฒนาการเปล่ียนแปลงแนวความคิด และการแสดงออกในงานศิลปะปูนปัน้ยุค

ปัจจบุนั  
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ผลจากศกึษาพบว่าด้านเนือ้หา  งานสกุลช่างเพชรบรีุ อนัประกอบด้วยงานจิตรกรรม 

งานสลกัไม้ และงานปนูปัน้ มีเนือ้หาเร่ืองราวในแนวทางเดียวกัน คือเน้นเนือ้หาแนวประเพณี อนั

เป็นความแพร่หลายโดยปกติทัว่ไปในงานแนวประเพณีไทย ได้แก่ รามเกียรติ์ พทุธประวตัิ ทศชาติ

ชาดก และมหาชาติชาดก (เวสสันดรชาดก)    ทัง้นีป้รากฏกระแสงานแนวสัจนิยม  ท่ีนิยม

สอดแทรกภาพวิถีชีวิต  ภาพสถานท่ี วตัถรุ่วมสมยั รวมถึงการเขียนภาพปริศนาธรรมเกิดขึน้อย่าง

เด่นชัดในงานจิตรกรรมอย่างช้าในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา    กระแสงานช่าง

ดงักล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งส่งผลให้ช่างปนูปัน้กล้าท่ีจะแสดงเนือ้หาร่วมสมยั อาทิ ภาพล้อ

นกัการเมือง เหตกุารณ์สําคญัจากขา่ว คนดงั รวมถึงการแสดงเนือ้หาปริศนาธรรมลงในงานปนูปัน้ 

นอกเหนือไปจากการปรับตวัตามแนวทางศลิปะร่วมสมยัจนกลายเป็นท่ีกล่าวถึงอยู่เสมอในงานปนู

ปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  

ด้านเทคนิค   พบความนิยมร่วมกันประการหนึ่งระหว่างงานสลกัไม้ และงานปนูปัน้ 

คือ การสลกั หรือปัน้รูป “ตวัทบัลาย” ให้เดน่จากพืน้ลวดลายเบือ้งหลงั  และการทําในลกัษณะของ

งานนูนสูง และมีองค์ประกอบบางส่วนลอยจากพืน้ระนายหน้าบัน   อันน่าจะเป็นพัฒนาการ

เก่ียวข้องกับอิทธิพลของงานแบบสจันิยม   ซึ่งรูปแบบหลงัได้ปรากฏหลกัฐานจํานวนมาก และมี

พฒันาการตอ่ยอดอย่างโดดเด่นกว่าในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ    ดงัปรากฏการปัน้ปนูปัน้ท่ีมี

องค์ประกอบบางส่วนลายตวั และสามารถเคล่ือนไหวได้ในงานปนูปัน้ของนายพิน อินฟ้าแสง  ซึ่ง

กลายเป็นความนิยมสืบเน่ืองมาถึงงานปนูปัน้ยุคปัจจุบนัระยะแรก  ดงัปรากฏในงานปนูปัน้ของ

ชา่งสอย ศลิปะกอบ ชา่งเหิ่น เกศรา และชา่งเฉลิม พึง่แตง   

รูปแบบลวดลายประดับหน้าบันสถาปัตยกรรมในงานปูนปัน้  งานสลักไม้ และ

ลวดลายประดบัสถาปัตยกรรมในงานจิตรกรรม   มีแนวทางสมัพนัธ์กนัในเร่ืองของรูปแบบลวดลาย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลวตามแบบนิยมในงานประเพณีไทยสมัย

รัตนโกสินทร์   รองลงมาเป็นลวดลายประเภทก้านขด และลวดลายพรรณพฤกษา   โดยปรากฏ

ลกัษณะเฉพาะร่วมกนัประการหนึง่ในงานสลกัไม้ และงานลายเส้นออกแบบลวดลายไทย   คือการ

ทําฐานลายท่ีพืน้ท่ีตอนล่างของกรอบหน้าบนัเป็นเส้นหยกัฟันปลา   เส้นโค้ง  หรือแนวพืน้ดินมีรูป

ต้นไม้ ต้นหญ้า และสัตว์ประกอบ   ซึ่งปรากฏมาก่อนในลวดลายประดับบานประตูศาลาการ

เปรียญวดัใหญ่สวุรรณาราม จ. เพชรบุรี   สมยัอยุธยาตอนปลาย   และปรากฏแพร่หลายในงาน

สลักไม้ และแบบลายหน้าบันของช่างเมืองเพชรบุรี  ราว พ.ศ. 2450-2480   ก่อนจะปรากฏ

สืบเน่ืองมาบ้างในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั      
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อนึ่ง  รูปแบบการจบลวดลายแบบอสมมาตร   และการแสดงรูป “ตวัทับลาย”  ใน

ลกัษณะของภาพเล่าเร่ืองผ่านกลุ่มบคุคล และกลุ่มบุคคลพร้อมฉากประกอบ  รวมถึงแนวทางใน

การสร้างงานจากแรงบนัดาลใจผลงานยุคโบราณปรากฏอยู่ด้วยในศิลปะสกลุช่างเพชรบุรีรุ่นเก่า 

ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510     ก่อนจะเกิดกระแสความนิยมแบบลวดลายประดบัหน้าบนัอาคาร

ตามแบบอย่างลวดลายประดบัสมยัอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบรีุ หรือลวดลายโบราณสมยั

อ่ืนๆ เป็นพฒันาการท่ีเดน่ชดัในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั 

 

 



 
 

บทท่ี 7 

สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาท่ีผา่นมาเก่ียวกบัศิลปะสกลุช่างเพชรบรีุ โดยเน้นศกึษาถึงงานศิลปะปนูปัน้

นัน้ มีวิธีวิจยัแตกต่างกนัตามข้อจํากัดในการสืบค้นหลกัฐานการสร้าง และประวตัิงานศิลปกรรม  

สามารถแบง่กลุม่ประเดน็การศกึษาเก่ียวกบังานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุได้ 3 กลุม่ คือ 

1. ประเด็นการศกึษาเพ่ือมุ่งเน้นพฒันาการทางทางด้านรูปแบบ และการกําหนดอายุ

ลวดลายปนูปัน้ โดยเน้นกลุ่มงานปนูปัน้ประดบัอาคารสมยัอยธุยาตอนปลาย และงานปนูปัน้แบบ

ประเพณี สมยัรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2525    

2. ประเด็นการศกึษาเพ่ือวิเคราะห์แนวความคิด และกระบวนการสร้างผลงานปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรี ตัง้แต่ พ.ศ. 2471 ในผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง และช่างยุคปัจจุบนัเป็น

รายบุคคล   โดยเน้นศึกษาแนวความคิด เนือ้หา และรูปแบบในการสร้างสรรค์เชิงปัจเจกบุคคล 

ตลอดจนเอกลกัษณ์ร่วมกนับางประการ   

3. ประเด็นการศึกษาเก่ียวกบัสงัคมช่าง บทบาทการดํารงอยู่ของงานปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบุรียคุปัจจบุนั และแนวทางการอนรัุกษ์สืบสานภูมิปัญญาตามหลกัวิธีวิจยัตามศาสตร์ของผู้

ศกึษา   โดยผลงานกลุม่นีป้รากฏการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ ความรู้ และความเข้าใจของ

ชา่ง ตอ่การดํารงอาชีพ และการสร้างงานปนูปัน้คอ่นข้างละเอียด    

งานวิจยัเก่ียวกบังานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนัท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เน้นการเก็บ

ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และการวิเคราะห์รูปแบบทาง

ศิลปกรรม    แต่ยงัขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบหลกัฐานทัง้สองร่วมกัน  โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง

ผลงานท่ีใช้ในการศกึษาทางด้านรูปแบบงานศิลปกรรมส่วนใหญ่  มีวตัถุประสงค์เฉพาะจํากดัอยู่

ในกลุ่มงานปนูปัน้สมยัอยุธยาตอนปลาย  และกลุ่มงานปนูปัน้สมยัรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ. 2460 

ซึ่งปรากฏหลักฐานค่อนข้างน้อย และเน้นศึกษาเชิงปัจเจกช่างในผลงานตัง้แต่ราวรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 เป็นต้นมา   ดงันัน้จึงไม่ปรากฏการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ด้านแนวความคิด และการแสดงออกของผลงานกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนัอยา่งชดัเจน รวมถึงขาดการเทียบเคียงกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในงาน

ชา่งสกลุชา่งเพชรบรีุแขนงอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมาก่อน 
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ผลการวิจยัเหล่านีไ้ด้กล่าวถึงแนวความคิดเร่ืองเอกลกัษณ์ และการสืบเน่ืองของงาน

ปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีอยู่บ้างในแนวทางเดียวกนั   แต่ข้อมูลส่วนใหญ่มักเป็นการกล่าวอ้างอิง

ตามข้อสงัเกตของนกัวิชาการในท้องถ่ิน  และทศันคติของช่างปนูปัน้อาวโุสบางท่านตอ่งานปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรีก่อนยุคปัจจุบนั     มากกว่าเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ และตรวจสอบกับ

ผลงานปนูปัน้ให้ครอบคลุมถึงผลงานช่างในยุคปัจจุบนั   ซึ่งทํางานาท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมชา่ง บทบาท และกระแสนิยมเก่ียวกบังานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ   

สามารถสรุปแนวความคิดเก่ียวกับการสืบเน่ือง และเอกลกัษณ์งานช่างปนูปัน้สกุล

ชา่งเพชรบรีุจากผลการวิจยัท่ีผา่นมา ได้ดงันี ้

1.  มีการสืบเน่ืองภูมิปัญญาในท้องถ่ิน   ด้านกรรมวิธีกระบวนการผลิตปนู และการ

ตกแต่งงานปนูปัน้ท่ีแสดงผิวเนือ้ปนู หรือท่ีเรียกว่า “ปนูเปลือย”   รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีในการ

ประดบัตกแตง่อาคารทางพทุธศาสนา319

1 

2.  ยอมรับการสร้างสรรค์งานภายใต้กรอบของงานแนวประเพณีไทย   ทัง้กลุ่มงานท่ี

สร้างงานตามกรอบมาตรฐานการผกูลวดลายไทย โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะปนูปัน้สมยัอยธุยาตอน

ปลาย   ซึ่งช่างส่วนใหญ่ยกย่องว่าเป็นแบบลายไทยท่ีมีพัฒนาการด้านความงดงามสูงสุด และ

กลุ่มงานเน้นการสร้างสรรค์ 3 2 0

2   โดยเร่ิมปรากฏรูปแบบเฉพาะตวัของช่างบนพืน้ฐานในกรอบแม่

ลายแบบขนบนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 43   และมีแบบแม่ลายสําคญั ได้แก่ ลายก้านขด 

ลายกระหนกก้านขนาน และชอ่หางโต322

4 

1 ขนิษฐา  นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวดั

เพชรบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2549), 141; เลิศชาย สินเสริฐ, “การวิเคราะห์ผลงานลวดลายปนูปัน้ของสกุลช่าง

เพชรบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 119. 
2 บุญรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต  คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 93-95, 108;  

ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสือ่พืน้บ้าน: ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 142. 
3 สนุนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวดัเพชรบุรี” 

(รายงานการวิจยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 118. 
4 เร่ืองเดียวกนั, 16;  สมัฤทธ์ิ ทองเถ่ือน, “การศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์ของการถ่ายทอดงานปนูปัน้

โดยภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2537), 133. 

 

                                                 



339 

 
3.  การสืบทอดแนวความคิด และลกัษณะร่วมบางประการ   ซึ่งถือว่าเป็นแบบแผน

ของ “ศลิปะปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ”   ได้แก่  

3.1 การปัน้ลวดลายแบบอสมมาตร มีรายละเอียด และลกูเลน่แทรก323

5   

3.2 การปัน้ลวดลายท่ีมีความอ่อนช้อยเป็นเถากลม ตา่งจากงานปนูพิมพ์ท่ีเป็น

เถาเหล่ียม324

6    

3.3 การพัฒนาผลงานให้มีความโดดเด่น ในด้านความประณีต ความแปลก

ใหม ่ไมย่ดึตดิกบัรูปแบบเดมิ หรือแบบแผนสมยัอยธุยา325

7 

3.4 ทัศนคติการยกย่องภูมิปัญญาเหล่านีว้่าเป็นของสูง หรือเป็นของมีครู   

สง่ผลให้หลายชา่งนิยมรับงานปนูปัน้ประดบัอาคารทางศาสนาเป็นหลกั326

8     

3.5 ลกัษณะเฉพาะตนนอกเหนือจากแบบฉบบัในสกุลช่างเพชรบุรี ปรากฏขึน้

ในงานปนูปัน้นายพิน อินฟ้าแสง คือ การสร้างงานประติมากรรมปนูปัน้ให้ลอยเดน่จากผนงั   การ

ออกแบบหลากหลายไมซํ่า้แบบเดมิ และการสร้างงานปนูปัน้เคล่ือนไหว327

9     

อย่างไรก็ตามประเด็นการศึกษาท่ีผ่านมาตัง้อยู่บนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์ช่าง และการวิเคราะห์ตวัอย่างงานศิลปกรรม  ท่ีค่อนข้างมีข้อจํากัดด้านจํานวน และ

ความชดัเจนด้านประวตักิารสร้าง    สมัพนัธ์กบัการตรวจสอบหลกัฐานงานปนูปัน้ในการวิจยัครัง้นี ้  

5 ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 166-168;  กลัยา เครือวฒุิชัย, “การศึกษางานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี: กรณี

ตัวอย่างวัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากรรม,  2537),  54-55; ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษา

กรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 144. 
6 ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปัน้ จังหวัด

เพชรบรีุ,” 144.  
7 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,”  111-114;  กลัยา 

เครือวฒุิชยั, “การศกึษางานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ: กรณีตวัอยา่งวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ,”  54. 
8 บุญรัตน์ เจริญชัย, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปัน้ เพชรบุรี,”  115-117;  

ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสือ่พืน้บ้าน: ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 145. 
9 ดํารงพนัธุ์  อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 169-180. 
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พบวา่หลกัฐานงานปนูปัน้ในเมืองเพชรบรีุ  ก่อน พ.ศ. 2460 มีคอ่นข้างอยู่น้อย และหลายแห่งขาด

การกําหนดทางด้านรูปแบบงานศลิปกรรมท่ีแนช่ดั  

ดงันัน้วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ึงเลือกใช้วิธีวิจยัแบบย้อนกลบั โดยเร่ิมต้นจากการศึกษา

สงัคม แนวความคดิ และรูปแบบงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั   ซึ่งมีจํานวนตวัอย่างมาก 

และสามารถศึกษาแนวความคิดของช่างได้อย่างแน่ชดั  ก่อนนําประเด็นท่ีได้ ไปศึกษาย้อนกลับ

เพ่ือหาความสัมพันธ์กับงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคก่อนหน้า   พร้อมตรวจสอบกับกระแส

แนวความคิดและการแสดงออกร่วมกับหลักฐานงานช่างแขนงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ งาน

จิตรกรรม และงานสลกัไม้  ภายใต้บริบททางสงัคมของชา่งเมืองเพชรบรีุ  

รวมถึงการตรวจสอบประเด็นการศกึษาเก่ียวกบัศิลปะสกุลช่างเพชรบรีุจากข้อสงัเกต 

ในผลงานการศกึษาท่ีผา่นมา     เพ่ือวิเคราะห์แนวความคิดและการออกแบบผลงานปนูปัน้ภายใต้

เง่ือนไขและบริบททางสงัคมช่างของกลุ่มช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  ว่ามีเอกลกัษณ์ และ

พฒันาการขององค์ความรู้ แนวความคดิ และรูปแบบของศลิปะสกลุชา่งเพชรบรีุอยา่งไร      

 

บริบททางสังคมของช่าง กับงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 

 

ผลจากการศึกษาบริบททางสังคมช่างเมืองเพชรบุรีจากการตรวจสอบเอกสาร  

เอกสารการศึกษาวิจัย  และการสัมภาษณ์ช่างปูนปัน้พืน้บ้าน  สามารถแบ่งช่วงตามบทบาท 

รูปแบบการเรียนรู้ และการสร้างงานชา่งได้กว้างๆ 3 ชว่ง คือ  

1. ช่างและสงัคมของช่างเมืองเพชรบุรีในอดีต ซึ่งมี “วดั” เป็นศนูย์กลางสําคญัของ

การเรียนรู้ สืบทอด และสร้างงานช่าง เกิดรูปแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และการแลกเปล่ียนความรู้

ระหวา่งกนัของสํานกัชา่ง หรือวดัตา่งๆ ภายใต้ความสมัพนัธ์ระหวา่งศษิย์ กบัครูชา่ง     

2. ช่างและสงัคมของช่างเมืองช่างเพชรบรีุ ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510 ถือเป็นยคุหวั

เลีย้วหวัตอ่ของการก้าวเข้าสู่สงัคมช่างร่วมสมยั   ดงัปรากฏหลกัฐานการมีอยู่ของวดัในฐานะศนูย์

เรียนรู้งานชา่ง  พร้อมๆ กบัการเข้ามาของระบบการศกึษาสมยัใหม ่และชอ่งทางการเรียนรู้งานช่าง

รูปแบบใหม่เช่น หลักสูตรการช่างทางไกลผ่านทางไปรษณีย์  หนัง สือ และตําราต่างๆ  

นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านระบบสํานกัช่างวดั   ซึ่งในเวลานีไ้ด้เร่ิมเส่ือมสญูไม่อยู่ในความสนใจ

ของพระ และฆราวาสภายในวดัดงัเชน่อดีตอีกตอ่ไป     ผลจากการเส่ือมของสํานกัช่างส่งผลให้เร่ิม

เกิด “ช่างรับจ้าง”  ซึ่งเป็นช่างฆราวาสท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับวัดขึน้ในสังคมเมืองเพชรบุรี   

ลกัษณะปัจเจกชา่งจงึเร่ิมปรากฏขึน้ในผลงานปนูปัน้ยคุนี ้
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3. ชา่งและสงัคมของชา่งสกลุช่างเพชรบรีุยคุปัจจบุนั นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา 

เป็นชว่งเปล่ียนผนัสูร่ะบบการเรียนรู้ และทํางานในฐานะ “ชา่งรับจ้าง”   เกิดการสร้างสรรค์งานช่าง

เฉพาะทางช่างด้านใดด้านหนึ่งมากขึน้ ตา่งจากอดีตท่ีช่างมีความรู้ทางการช่างแบบสหวิชา และ

เกิดการแขง่ขนัในการสร้างสรรค์ผลงานตามความถนดัสนใจของช่างปนูปัน้ และถ่ายทอดสู่ช่างรุ่น

ใหม ่ท่ีทํางานรับจ้างร่วมกนัในกลุ่มอย่างเดน่ชดั    เน่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้งานปนูปัน้ในระบบ

ช่างรับจ้าง  ผ่านการฝึกฝน และจดจําจากกระบวนการทํางานภายใต้การกํากับควบคมุของช่าง

ใหญ่    หรือตวัอย่างงานปัน้จากช่างรุ่นพ่ีผู้ มีความเช่ียวชาญ     รวมถึงการแนะนําให้แนวทาง

เก่ียวกับการทํางาน  การฝึกปัน้ลาย และแบบตําราภาพลายไทยต่างๆ  ภายในกลุ่มช่าง    เป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการสร้างกรอบแนวความคิดและแบบแผนในการทํางานของช่างปนูปัน้ให้

อยู่ในทิศทางเดียวกัน  โดยเฉพาะกลุ่มช่างท่ีแตกออกมาจากครูช่าง หรือทีมช่างเดียวกัน   ทัง้นี ้

รูปแบบท่ีมีกระแสตอบรับอย่างดีจากสังคม และช่างปูนปัน้ด้วยกันจะกลายเป็นแบบนิยมท่ี

แพร่หลายออกไปในกลุม่ชา่งสกลุชา่งเพชรบรีุทัง้หมด      

อย่างไรก็ดีภายใต้ระบบความสมัพนัธ์บนฐานของเครือญาติ และการให้ความเคารพ

ช่างอาวุโส   ตลอดจนช่างและผลงานของช่างโบราณว่าเป็นครูของช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี     

ประกอบกบัวิธีการเรียนรู้   การแลกเปล่ียนมุมมอง และความคิดผ่านการมองผลงานชัน้ครู  และ

ผลงานท่ีได้รับการยกย่องเป็นท่ียอมรับในหมู่ช่าง  ส่งผลให้เกิดการสร้างงานท่ีมีแบบแผน หรือ

แนวทางคล้ายกนัในกลุ่มช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ     รวมถึงการรักษามาตรฐานด้านฝีมือ  โดย

อิงกบัแบบแผนงานของครูช่างโบราณ และช่างรุ่นอาวโุสท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับกันในหมู่ช่างสืบ

มาในช่างรุ่นหลัง    เน่ืองจากฝีมือท่ีฝากไว้ในผลงานเป็นเสมือนประวัติหลักฐานผลงานของช่าง 

และมีผลตอ่การรับงานในอนาคต         

ข้อมูลจากการศึกษาช่าง สงัคมช่าง และกระบวนการเรียนรู้ของช่างปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบุรี    พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลายข้อ และสอดคล้องกับผลการศกึษาวิเคราะห์หลกัฐานงาน

ศลิปะปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ   ดงันี ้  

 

1. การเปล่ียนแปลงบทบาทของเมืองเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์งานศิลปะปูนป้ัน 

บทบาทของเมืองเพชรบรีุเม่ือกลายเป็นหวัเมืองสําคญัท่ีพระมหากษัตริย์ทรงให้ความ 

 



342 

 
สนพระทยั 3 2 8

10  ดงัปรากฏการสร้างพระราชวงัสําหรับแปรพระราชฐานอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่สมยั

รัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 4   ประกอบกับภูมิประเทศท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ มีภูเขาและถํา้

มากมาย   เมืองเพชรบรีุจงึมกัถกูใช้เป็นสถานท่ีสําหรับรับรองพระราชอาคนัตกุะ   ตลอดจนเป็นหวั

เมืองตากอากาศสําหรับข้าราชการขนุนาง และชาวตา่งชาติจากกรุงเทพฯ ตลอดจนคณะทตูท่ีมา

เยือนสยามในช่วงรัชกาลท่ี 4-511   ส่งผลให้เกิดการอุปถัมภ์งานก่อสร้างบํารุงพระอารามต่างๆ   

จากพระมหากษัตริย์ทัง้ในรูปของการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และกระทรวงศกึษาธิการ 3 3 0

12    

รวมถึงการอุปถัมภ์งานโดยเจ้านาย  ขุนนางทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติเพ่ือการพระราชกุศล 

เชน่เดียวกบักระแสนิยมท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ331

13         

รวมถึงยงัผลให้เกิดการพฒันาปรับปรุงเมืองในด้านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบการคมนาคม และระบบการศึกษาตามอย่างวฒันธรรมตะวนัตก  ซึ่งถือเป็นความทนัสมัย

ของสงัคมในเวลานัน้เช่นเดียวกบักรุงเทพฯ     การพฒันาของเทคโนโลยีการส่ือสาร การคมนาคม 

รวมถึงการเคล่ือนย้ายของผู้คนระหว่างกรุงเทพกับเมืองเพชรบรีุ    เป็นปัจจยันําไปสู่การหลัง่ไหล

เข้ามาของแนวความคิด  รูปแบบ  และเทคโนโลยีทางการช่างแบบใหม่จากกรุงเทพฯ   แก่สงัคม

ชา่งเมืองเพชรบรีุอยา่งตอ่เน่ือง       

10 เสยย์ เกิดเจริญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี (เพชรบรีุ: เพชร

ภูมิการพิมพ์, 2542. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สายพิณ  เป่ียมสง่า  ท.ช., ท.ม.  ณ เมรุวัด

มหาธาตวุรวิหาร  เพชรบุรี),  35, อ้างจาก “อภินิหารพระจอมเกล้าและการก่อตัง้ธรรมยุตินิกาย”, เลขท่ี 78/1 

เลขท่ี 6, หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  
11 เบญจวรรณ  ทศันลีลพร, “หวัเมืองรุ่นแรกในการรับวฒันธรรมตะวนัตก,” วารสารวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3, 2 (2547): 3-5. 
12 ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ปรากฏหลกัฐานกลา่วถึงในเอกสารราชการประเภทประกาศ 

จดหมายเหตปุระจํารัชกาล และเอกสารกรมพระกลาโหม   ต่อมาในรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาจึงปรากฏหลกัฐาน

เอกสารกล่าวถึงการซ่อมสร้างวัดตามหัวเมืองต่างๆ ในเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น เอกสาร

กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลท่ี 5, ม.ร.5 ศ/18 – 40, หอจดหมายเหตแุห่งชาติ; เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ 

รัชกาลท่ี 6, ก.ร.6 ศ/8, หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.   
13 เสยย์ เ กิดเจริญ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวกับเมืองเพชร, 70-88;  

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เม่ือคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452), 30 และ 34;  ตรี อมาตยกุล, ผู้ เรียบ

เรียง, ทัศนสารไทย จังหวัดเพชรบุรี (พระนคร: กองวฒันธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2507. อนุสรณ์งาน

ฌาปนกิจศพนางขลบิ วิชยัวฒันะ ณ ฌาปนากองทพับก วดัโสมนสัวิหาร 19 มีนาคม 2507), 31. 
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บรรยากาศทางสงัคมดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบท่ีปรากฏขึน้ในกลุ่มหลกัฐาน

งานสกลุชา่งเพชรบรีุ   ซึง่ปรากฏเอกสารกลา่วถึงการซอ่มสร้างอยา่งชดัเจนตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์  

รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา    หลักฐานงานศิลปกรรมเหล่านีล้้วนมีรูปแบบสัมพนัธ์กับกระแสนิยมท่ี

แพร่หลายอยู่เช่นกันในงานก่อสร้าง และงานประดบัท่ีกรุงเทพฯ ได้แก่ การสร้างพระนครคีรี  จ.

เพชรบรีุ  ซึง่มีรูปแบบ และเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมทนัสมยัท่ีสดุของงานช่างไทยยคุนัน้     การ

สร้างอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุ  อนัมีรูปแบบตามกระแสพระราชนิยมงานแนวประเพณี 

ในรัชกาลท่ี 4   และการสร้างอโุบสถ (เก่า) วดัสนามพราหมณ์ จ.เพชรบรีุ   อนัแสดงความทนัสมยั

ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมภายใต้อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตกของอาคารทางศาสนาใน

เมืองเพชรบรีุ ราวรัชกาลท่ี 5-6 เป็นต้น 

 ทัง้นีด้เูหมือนรูปแบบสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวนัตก จิตรกรรม และลวดลายอิทธิพล

ศิลปะตะวันตกประดับอาคารแนวประเพณีตามสมัยนิยม ดังปรากฏในงานช่างไทย  สมัย

รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา   จะเป็นกระแสแนวความคิดท่ีส่งผลตอ่การปรับเปล่ียนในงาน

ช่างเมืองเพชรบุรีโดยทัว่ไปเช่นกนั   เช่น  ลวดลายแบบใหม่ผสานลายช่อดอกไม้แบบตะวนัตกบน

หน้าบนัสลกัไม้วิหารคดรอบอุโบสถ และหอระฆงัแบบตะวนัตกท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี  

ผลงานออกแบบของขนุศรีวงัยศ   งานปนูปัน้แบบประเพณีประเภทพรรณพฤกษาดคูล้ายลายแบบ

ตะวนัตก  และรูปสญัลกัษณ์ตราพระราชลญัจกรบนหน้าบนัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี    

รวมถึงอิทธิพลแนวความคิดสจันิยมในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี    ตัง้แต่ราวสมยัรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลท่ี 5   สืบเน่ืองมายงังานจิตรกรรม และงานปนูปัน้ท่ีปรับปรุงขึน้ภายใต้แนวความคิดดงักล่าว 

ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510   และกลายเป็นพืน้ฐานสําคญัต่อการแสดงเนือ้หาร่วมสมยัในงานปูน

ปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  โดยเฉพาะในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ เป็นต้น 

 

2. การเส่ือมของระบบ “สํานักช่าง” อันมีวัดเป็นศูนย์กลางความรู้  มาสู่การทํางานใน

ฐานะ “ช่างรับจ้าง”  ส่งผลต่อการพัฒนางานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 

การเส่ือมของระบบ “สํานกัช่าง” ตามวดัในระยะสุดท้าย และการก้าวเข้าสู่ระบบช่าง

รับจ้างเต็มตวั ราว พ.ศ. 2470-90   ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนรู้เปิดกว้างสู่ช่องทางการศึกษา

งานช่างจากแหล่งความรู้อ่ืนๆ เช่น การศกึษางานช่างผ่านทางไปรษณีย์ หนงัสือ และตําราต่างๆ   

ประกอบกับการทํางานในฐานะช่างรับจ้าง จําเป็นต้องมีการแข่งขนักันพฒันาปรับปรุงกรรมวิธี 

เทคนิค และรูปแบบบางประการ เพ่ือให้ผลงานมีคณุภาพ มีเทคนิค และรูปแบบเป็นท่ียอมรับใน

สงัคม โดยเฉพาะแวดวงวดั ซึ่งถือเป็นแหล่งงานสร้างรายได้สําคญัของช่าง    ดงัปรากฏการสร้าง
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นวตักรรม และการพฒันาเทคนิค และรูปแบบอย่างหลากหลายย่ิงขึน้ในงานปนูปัน้ พ.ศ. 2560 ถึง

ปัจจบุนั ได้แก่    

2.1 นวัตกรรมเคร่ืองจักรสําหรับตําปนูทดแทน หรือเสริมแรงงานคน   เพ่ือให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ในการผลิตปนูให้เพียงพอกับความต้องการสร้างงานของช่างปนูปัน้ยุค

ปัจจุบัน   ซึ่งมีการจัดการงานโดยการจ้างช่างตําปูนเป็นแรงงาน  แยกจากช่างปูนปัน้ซึ่งเป็น

ช่างฝีมือ  โดยเพิ่มความสะดวกแก่ช่างท่ีรับงานใหญ่  มีความต้องการใช้ปนูต่อวันจํานวนมาก     

รวมถึงทุน่แรง และงานเวลาการผลิตปนูตําให้กบัชา่งปนูปัน้รายยอ่ยท่ีทํางานเพียง 1-2 คนเทา่นัน้ 

2.2 การปรับปรุงส่วนผสมในการเตรียมปนูปัน้เพ่ือให้เกิดความเหนียว  เพ่ือให้เนือ้

ปนูเนียนไมแ่ตกร้าวเม่ือแห้งตวั   เพ่ือให้เนือ้ปนูมีสีขาวสว่าง  หรือสีสนัตา่งๆ ตามกลวิธีเฉพาะของ

แตล่ะชา่ง   

2.3 การพัฒนาเทคนิคการปัน้ด้วยการใช้ลวด หรือเหล็กเส้น เป็นโครง หรือแกน

สําหรับพยุงปนูปัน้ให้ลอยตวัจากพืน้ผนงัได้มากย่ิงขึน้    ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรกในงานปนูปัน้ยุค 

พ.ศ. 2460-2510  ทัง้ในงานของนายเลิศ พว่งพระเดช และนายพิน อินฟ้าแสง      

2.4 การพัฒนาเทคนิคการประดับตกแต่งงานปูนปัน้เพ่ือสร้างความน่าสนใจใน

ตลาดงาน และเพิ่มมูลค่าของผลงานด้วยการประดบัชิน้ส่วนถ้วยลายคราม และเบญจรงค์ใน

เครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมเฉพาะของกลุ่มช่างปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุ   

2.5 การสร้างความหลากหลายในงานปนูปัน้ย่ิงขึน้  โดยปรับปรุงแบบอย่างจาก

ลวดลาย และภาพไทย  ได้แก่  พระพุทธรูป เทพเจ้า และภาพจบัจากวรรณคดีรามเกียรติ์  จาก

ตําราภาพไทยลายไทย  เช่น ภาพคณะเทพของพระยาสจัภิรมย์   สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานวุตัิ

วงศ์  และพระพรหมพิตร  และแบบภาพพุทธประวัติของพระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียนศิลป์ชัย)   

เป็นต้น   ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีปรากฏในหนงัสือเก่ียวภาพไทยลายไทยสําหรับนกัเรียน นกัศกึษา และ

ผู้สนใจงานศลิปะไทยโดยทัว่ไป   

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการเรียนรู้งานปูนปั ้น ตัง้แต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมามี

กระบวนการเรียนรู้ทกัษะการปนูปัน้ผ่านการทํางานรับจ้างเป็นหลกั    ช่างในรุ่นหลงัส่วนใหญ่จึงมี

ความรู้เชิงช่างเฉพาะทางไม่ครอบคลุมถึงทกัษะทางช่างแขนงอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเขียนลายผูก

ลวดลายไทย  ซึง่เป็นพืน้ฐานสําคญัสําหรับการเรียนรู้งานชา่งไทยในอดีต     ส่งผลให้งานปนูปัน้ยคุ

ปัจจบุนัส่วนใหญ่ไม่มีความพิเศษแตกตา่งจากแบบลวดลายท่ีเคยปัน้กนัภายในกลุ่ม  หรือปรากฏ

ในตําราตา่งๆ มากนกั    ตรงข้ามกบังานปนูปัน้ระหว่าง พ.ศ. 2560 ถึงงานปนูปัน้ยุคปัจจุบนัของ
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ช่างรุ่นอาวโุส  ท่ีผ่านการเรียนรู้ในระบบโบราณ และหาความรู้ตอ่ยอดด้านงานเขียนเพิ่มเติมตาม

ความถนดัสนใจเฉพาะบุคคล  ได้กลายเป็นตวัแปรสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงานปนูปัน้รูปแบบ

ใหม ่ อนัแสดงลกัษณะเฉพาะแตกตา่งจากงานปนูปัน้โดยทัว่ไป ได้แก่ งานปนูปัน้ผสานเทคนิคการ

จดัองค์ประกอบภาพ และลงสีแบบงานจิตรกรรมของนายเลิศ พ่วงพระเดช  นายเทียบ  เดชคง   

งานปนูปัน้ท่ีจดัองค์ประกอบภาพเพ่ือแสดงเร่ืองราวแบบงานจิตรกรรมของช่างทองร่วง เอมโอษฐ์     

งานปนูปัน้ท่ีแสดงทกัษะชัน้เชิงการเขียนผกูลวดลายของชา่งเฉลิม พึง่แตง  และงานปนูปัน้ลายไทย

แนวประยกุต์ของชา่งสมบตั ิพลูเกิด เป็นต้น 

 

3. ทัศนคตขิองสังคมท่ีมีต่อช่างในฐานะผู้สืบทอดงานช่างไทย ส่งผลต่อการอนุรักษ์ และ

สืบเน่ืองภูมิปัญญาช่างไทยอย่างเหนียวแน่น 

ปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลให้ช่างพืน้บ้านเมืองเพชรบุรียังคงสืบทอดสูตร “ปูนตํา” และ

เทคนิค “ปัน้ปนู” มาตลอดระยะเวลาการสร้างงาน    ทัง้ท่ีเพชรบุรีเป็นหวัเมืองสําคญั ได้รับการ

อุปถัมภ์ในการสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ และขุนนางข้าราชการจากเมือง

หลวงเสมอมา จนน่าจะได้รับอิทธิพลทางด้านวสัด ุและเทคนิคงานพิมพ์สมยัใหม่มาปรับใช้ดงัเช่น

งานท่ีกรุงเทพฯ และจงัหวดัอ่ืนๆ      น่าจะเน่ืองมาจากสงัคมช่างเมืองเพชรบุรีมีการสืบทอดองค์

ความรู้ทางการชา่งโบราณผา่นการศกึษาระบบวดัมาจนถึงราว พ.ศ. 2470-80   ในขณะท่ีกรุงเทพฯ 

เร่ิมขาดแคลนช่างไทยฝีมือดีมาแต่รัชกาลท่ี 514   ทัง้ปรากฏการกล่าวถึงฝีมือช่างเพชรบุรีในพระ

ราชหตัถเลขา รัชกาลท่ี 5 คราวเสดจ็ประพาสมณฑลราชบรีุ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) วา่  

...มาหยุดท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นท่ีฉันชอบใจฝีมือช่างในวดันัน้  บรรดา

ฝีมือท่ีทําทกุอย่างปรากฏวา่เป็นช่างหลวงทําได้อย่างวิเศษ...งานท่ีได้ทําใหม่คือพระระเบียง

ล้อมรอบพระอโุบสถ  แต่เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่มีมาก...ในการท่ีจะซ่อมขึน้ให้บริบูรณ์ดี

อย่างเก่านัน้  ไมแ่ตฝี่มือพระ ถงึฝีมือช่างหลวงทกุวนันีก้็ยากท่ีจะทําให้เข้ากบัของเดิมได้...333

15   

14 ดวงกมล บญุแก้วสขุ, “แนวความคิดในงานสถาปัตยกรรมฝีพระหตัถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 26-27. 
15 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวเสด็จประพาสสมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2452 และเสด็จประพาสต้นใน 

รัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: ประยรูวงค์, 2516. พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพอบุาสกิาทรัพย์ เอลกวฒัน์   23 

เมษายน 2516), 2-4. 
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การรับรู้เก่ียวกับงานช่างเมืองเพชรบุรีผ่านสายตาจากชนชัน้นําสู่การรับรู้ของสงัคม

ส่งผลต่อความภาคภูมิใจ และนําไปสู่การอนรัุกษ์เทคนิคกรรมวิธีการสร้างงานตามแบบโบราณไว้  

รวมถึงเป็นแรงผลกัให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์ตอ่ยอดผลงานให้มีความงามทัง้ทางด้านเนือ้หาและ

รูปแบบอยู่ตลอดเวลา    และส่งผลให้ช่างพืน้บ้านเมืองเพชรบุรีมีโอกาสเข้าร่วมบรูณะพระอาราม

สําคญัในกรุงเทพอยูห่ลายครัง้     

โดยเฉพาะการเ ข้า ร่วมโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรี รัตนศาสดาราม 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเตรียมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ระหว่าง พ.ศ. 2523-2525  ทําให้

ช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีกลายเป็นท่ีรู้จักขยายวงกว้างมากย่ิงขึน้   ประกอบกับเทคนิค และ

ลกัษณะของลวดลายท่ีมีรายละเอียดกว่างานปนูหล่อพิมพ์โดยทัว่ไป   จึงเกิดการติดตอ่ว่าจ้างงาน

อยา่งกว้างขวางทัง้ในจงัหวดัเพชรบรีุ และตา่งจงัหวดัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ช่ือเสียงและบทบาททางสงัคมท่ีเพิ่มมากขึน้  ส่งผลให้ช่างปนูปัน้ไม่ได้มีความสมัพนัธ์

ทางสงัคมเฉพาะภายในกลุ่มช่างกับวดัเท่านัน้   แต่กลบัมีบทบาทในฐานะวิทยากร หรืออาจารย์

บรรยาย และอบรมเก่ียวกบังานศิลปกรรมไทยให้กบัเยาวชน นกัศกึษา นกัวิชาการ  การฝึกอาชีพ 

รวมถึงผู้สนใจทัง้นอกและในท้องถ่ิน     ดงันัน้ความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีตอ่ช่างในฐานะของผู้ สืบ

ทอดวัฒนธรรมท้องถ่ิน และผู้ สืบทอดงานช่างโบราณ  อนัหาตวัอย่างดไูด้ยากย่ิงต่อเน่ืองสืบมา

ตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ถึงปัจจุบนั   จึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ียงัผลให้องค์ความรู้ เทคนิค และรูปแบบ

ของงานปนูปัน้โบราณได้รับการยกย่อง และอนรัุกษ์ไว้อย่างเหน่ียวแน่นในกลุ่มช่างปนูปัน้สกลุช่าง

เพชรบุรี     แม้แนวทางการสร้างงานแบบใหม่ๆ จะเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาแต่ช่างปูนปัน้สกุลช่าง

เพชรบรีุปัจจบุนัหลายทา่นก็ยงัคงรักษามาตรฐานงานไม่ให้ด้อยไปกว่างานปนูปัน้สมยัอยธุยาตอน

ปลายท่ีชา่งตา่งยกยอ่งในฐานะของงานฝีมือชัน้ครู334

16     

สมัพนัธ์กับหลกัฐานงานศิลปะปนูปัน้ยุคปัจจุบนัท่ีพบว่าแม้จะมีพฒันาการทางด้าน

วัสดุ เทคนิค และรูปแบบของงานปูนปัน้ปรากฏขึน้   แต่การเปล่ียนแปลงเหล่านัน้เป็นเพียง

องค์ประกอบเสริมปลีกยอ่ยภายใต้กรอบของภูมิปัญญาด้านการตําปนู  การประดบัตกแตง่งานปนู

ปัน้ และรูปแบบลวดลายภายใต้กรอบงานแนวประเพณีเป็นหลกัสําคญั 

หลกัฐานงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนัยงัช่วยขยายความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการสืบทอดงาน

ช่างโบราณของช่างปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีว่า  แม้ช่างเกือบทัง้หมดยอมรับผลงานปนูปัน้รุ่นเก่า

ของเมืองเพชรบุรีเป็นตัวอย่างฝีมือชัน้ครู  ได้แก่  ผลงานปูนปัน้ประดบัหน้าบนัอุโบสถวัดใหญ่

16 สมัภาษณ์ ศิริ  พรพระ, ช่างปนูปัน้, 22 เมษายน 2553; สมัภาษณ์ บรรจบ บญุประเสริฐ, ช่าง

ปนูปัน้, 2 มิถนุายน 2553.  
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สวุรรณาราม  จ.เพชรบุรี   ปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอโุบสถ และฐานสีมา วดัสระบวั จ.เพชรบุรี และ

ปนูปัน้ประดบัหน้าบนัอุโบสถวัดเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี       และปรากฏกระแสนิยมในการถ่าย

แบบลวดลายก้านขดแบบเก่าท่ีมีแนวแกนกลางลาย  บางแห่งทําครุฑอยู่ตอนล่างของแกนลายยึด

เถาก้านขดไว้แบบลวดลายในงานรุ่นเก่า  และลายก้านขดโค้ง  ดงังานประดบัหน้าบนัอาคารรุ่นเก่า

เหลา่นีก้ลบัมาแพร่หลายอีกครัง้ในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั     แตแ่บบแผนในผลงานรุ่นเก่าของเมือง

เพชรบุรีเหล่านีห้าใช้กรอบแบบแผนขนบนิยมของงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบันเสีย

ทัง้หมด   เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานการคิดสร้างสรรค์เทคนิค และลวดลายใหม่ๆ อนัเกิดจากการ

บม่เพาะ และงอกเงยขึน้จากผลงานเก่าอยา่งตอ่เน่ืองในงานยคุปัจจบุนั        

 

เอกลักษณ์ กับรูปแบบนิยมในงานปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 

 

1. ด้านเนือ้หาเร่ืองราว 

งานของช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนันิยมสอดแทรกเร่ืองราวผ่านรูปปัน้

ประตมิากรรมประกอบ “พืน้ลาย“ ท่ีปัน้เป็นลวดลายประเภทตา่งๆ   โดยเฉพาะงานประดบัหน้าบนั

อาคาร     เนือ้หาเร่ืองราวท่ีปรากฏแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ เนือ้หาแบบประเพณี ได้แก่ 

เร่ืองราวเก่ียวกับพทุธประวตัิ ชาดก เทพเจ้า และรามเกียรติ์  อนัเป็นพฒันาการสืบเน่ืองจากงาน

ปนูปัน้ยคุก่อนหน้า   และเนือ้หาแนวสร้างสรรค์ ได้แก่ เร่ืองการเมือง เหตกุารณ์ร่วมสมยั วรรณคดี

พืน้บ้าน  เนือ้หาเก่ียวกบัความสนใจและประสบการณ์สว่นตวัเร่ืองคตธิรรมทางศาสนา 

เนือ้หาแนวสร้างสรรค์  ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี  

และเป็นเนือ้หาแนวใหม่สําหรับงานปนูปัน้ประดบัสถาปัตยกรรม  ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการรับรู้

เหตุการณ์ การส่ือแสดงเร่ืองราว หรือความนึกคิดของช่างต่อเหตุการณ์ทางสงัคมผ่านรูปบุคคล   

และคติธรรมสอนใจ    อนัสมัพนัธ์กับความสนใจต่อเร่ืองราวข่าวสาร  ความนึกคิด  และทศันคติ

สว่นตวัของชา่งลงในผลงาน   การแสดงออกลกัษณะดงักลา่วเป็นสีสนัท่ีหาดยูากในงานศิลปะแบบ

ประเพณีในงานชา่งหลวง  และกรอบสําหรับการสร้างสรรค์งานแนวประเพณีนิยม 

อยา่งไรก็ตามการปรากฏการณ์ดงักลา่วเป็นผลมาจากการวฒันธรรมการแสดงออกใน

งานช่างเมืองเพชรบรีุท่ีมีเค้ามาก่อนหน้าแล้วอย่างช้าในสมยัรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 5 ดงัปรากฏ

การแสดงเร่ืองราวแนวประวตัิศาสตร์ ความสมจริงร่วมสมยัท่ีมีอย่างชดัเจนกว่าในงานจิตรกรรม

เมืองเพชรบรีุ นบัตัง้แตง่านจิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบรีุเป็นต้นมา   และ

เดน่ชดัมากย่ิงขึน้ในงานชา่งสกลุชา่งเพชรบรีุ นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา     
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ทัง้นีบ้รรยากาศการสร้างงานศิลปกรรมหวัเมืองท่ีผ่อนคลายจากแบบแผนท่ีเคร่งครัด 

ดงัปรากฏอยูเ่สมอในกลุ่มงานปนูปัน้ ก่อน พ.ศ. 2511 และจิตรกรรมรุ่นเก่าสมยัอยธุยาตอนปลาย

ของเมืองเพชรบรีุยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลให้ช่างปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุกล้าสอดแทรกเร่ืองราว

ใหม่ ได้แก่ ภาพล้อนกัการเมือง ภาพประวตัิศาสตร์เหตุการณ์ร่วมสมยั และวรรณคดีพืน้บ้านใน

งานปนูปัน้จนถือเป็นลกัษณ์เฉพาะโดดเดน่ในเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   ซึ่งไม่ปรากฏความ

นิยมในงานปนูปัน้ของกลุม่ชา่งรายยอ่ย     

 

2. ด้านกระบวนการสร้าง และเทคนิคปูนป้ัน 

ปัจจุบนัยงัคงมีการอนรัุกษ์สืบทอดสูตรของส่วนผสมหลกั  และกระบวนการการผลิต

ปนูตําสําหรับงานปนูปัน้    โดยพฒันาปรับปรุงสว่นผสมรองบางอยา่งเพ่ือวตัถปุระสงค์หลากหลาย

ตามกรรมวิธีเฉพาะของแตล่ะชา่ง   การสร้างนวตักรรมเคร่ืองตําปนู  รวมถึงการพฒันาเทคนิค และ

กระบวนการปัน้ขึน้รูปทรง การใช้เกรียงปาด  การใช้พู่กนัชบุนํา้เพ่ือเก็บลาย และวตัถทุรงแท่ง หรือ

ปล้องแข็งขีด กด และสับแง่ให้เกิดมิติหลากหลายในงานปูนปัน้ประดับอาคาร   ดังปรากฏ

พฒันาการทางด้านรูปแบบแตกต่างกันในงานแต่ละยุคสมยั  เช่น  งานในสมยัอยธุยาตอนปลาย 

และยุคปัจจุบนัมีเทคนิคการขึน้ลายกระหนก การแตกลาย และการสะบดัยอดกระหนกหางกินรี

คล้ายกนั   โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบกระหนกของช่างปนูปัน้ยคุปัจจบุนัน่าจะเป็นผลจากกระแส

ความคาดหวงัของสงัคม และทศันคติของช่างในฐานนะของผู้ สืบงานปนูปัน้โบราณ   จึงเกิดการ

ฝึกฝนเรียนรู้รูปแบบงานชา่งอยา่งกว้างขวางผา่นผลงานยคุโบราณสมยัตา่งๆ   รวมถึงลวดลายไทย

ประเพณีตามแบบฉบบัมาตรฐาน       ตา่งจากงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุ สมยัรัตนโกสินทร์ ระหว่าง

รัชกาลท่ี 3 ถึง พ.ศ. 2510   ซึง่ปรากฏความนิยมในการปัน้ปนูเป็นเม็ดกลม และกดลายจดุ หรือขีด

เสริมการปัน้กระหนกเปลว และลายใบเทศท่ีมีรูปทรงแข็งกว่า ไม่นิยมการปัน้แต่งรายละเอียด

รวมถึงปัน้ยอดกระหนกให้พลิกสะบดัเชน่งานยคุปัจจบุนั  

สําหรับเทคนิคการประดับตกแต่งงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีโดยรวมไม่มีความ

แตกตา่งจากงานแนวประเพณีโดยทัว่ไป   ได้แก่ การลงรักปิดทองประดบักระจกพืน้ร่องลาย  และ

การประดบัชามร่วมกบังานปนูปัน้   ทัง้นีป้รากฏตวัอย่างงานปนูปัน้รุ่นเก่าสมยัอยุธยาตอนปลาย

บนหน้าบนัอโุบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ  ปนูปัน้มีสีนํา้ตาลนํา้หมากโดดเดน่แตกตา่งจากงาน

ประดบัแหง่อ่ืนๆ   ซึง่ชา่งปนูปัน้ยคุปัจจบุนัไม่ทราบแน่ชดัว่าใช้เทคนิคส่วนผสมใดในการทําให้เกิด

สีดงักลา่ว   แตสี่สนัของงานประดบัดงักลา่วได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจหนึ่งในการพฒันาปนูปัน้ให้

มีสีออกเหลืองนวล  หรือสีอมนํา้ตาลดยู้อนยคุของชา่งปนูปัน้ในยคุปัจจบุนั   
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การสร้างสีสนัให้กบังานปนูปัน้ถือเป็นกระแสท่ีมีพฒันาการใหม่ๆ เกิดขึน้อยู่บอ่ยครัง้

ในงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ    ทัง้การพฒันาส่วนผสมปนู และเทคนิคการเสริมสีสนัให้กบัปนูปัน้ 

แตกตา่งกนัไป  ถือได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ิน อนัเกิดจากการสงัเกตและทดลองของช่าง

ตามปัจเจกบุคคล   ได้แก่   การลงสีด้วยสีเหลือง นํา้ตาลแดง และสีนํา้เงินคล้ายงานจิตรกรรม   

การลงสี และการไล่สีจางๆ ให้เกิดความงามของลวดลายในงานปนูปัน้ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510   

การลงสีเลียนของงานเก่า   การผสมปนูแดงให้เกิดสีนํา้ตาลอมแดง และกลายเป็นสีอมชมพคูล้าย

งานศิลา    การใช้เซรามิคประดบัพืน้ร่องลาย   การประดบัชิน้ส่วนท่ีได้จากการเคาะถ้วยกระเบือ้ง

เคลือบ หรือกระเบือ้งเบญจรงค์ ผาโถ ช้อน และเพชรพลอยแทรกเสริมงานปูนปัน้ และเดินขอบ

ลวดลายปนูปัน้ด้วยนํา้ทองในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั        

เทคนิคการประดบัชิน้สว่นจากการเคาะถ้วยกระเบือ้งเบญรงค์ถือได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์

โดดเด่นของงานปูนปัน้ยุคปัจจุบัน   ต่างไปจากงานประดบัปูนปัน้ในกรุงเทพฯ ท่ีนิยมปิดทอง

ประดบัร่องกระจกเป็นส่วนใหญ่ตามแบบประเพณี  และการตกแต่งปัน้ปนู หรือประกอบชิน้ส่วน

ถ้วยชาม และชิน้กระเบือ้งเคลือบสําเร็จรูปเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ทิวทศัน์  หรือลวดลายมงคล

ตามแบบพระราชนิยม รัชกาลท่ี 3   การสร้างเทคนิคการประดบัปนูปัน้ด้วยชิน้ส่วนชามเบญรงค์

ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดงาน (วดั หรือผู้ว่าจ้าง) จนกลายเป็นเทคนิคท่ีแพร่หลายในกลุ่ม

ชา่งปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุ โดยเฉพาะชา่งในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์ 

อย่างไรก็ตามดเูหมือนว่าช่างปนูปัน้ยคุปัจจบุนัจะตระหนกัถึงคณุคา่ในผลงานปนูปัน้ 

ถึงเอกลกัษณ์ของปูนตําท่ีมีเนือ้ละเอียด สีนวลอมเหลืองจากส่วนผสมหลกั ได้แก่ นํา้ตาลโตนด  

และชัน้เชิงในการปัน้เสริมรายละเอียดในลวดลายตามความเหมาะสมขณะปัน้ของช่างแตล่ะคน   

แตกตา่งไปจากงานปนูซีเมนต์ถอดลายจากแมพ่ิมพ์   ซึง่เป็นงานออกแบบเฉพาะของหวัหน้าช่าง มี

ช่างลูกมือเป็นผู้หล่อพิมพ์ แกะพิมพ์     ส่งผลให้ช่างส่วนใหญ่มีความภูมิใจในผลงาน และมัก

แนะนําให้ทางวัดตกแต่งสี ปิดทอง ประดบักระจก หรือประดบักระเบือ้งสีพืน้เฉพาะพืน้ร่องลาย

เทา่นัน้  โดยเว้นลวดลายเป็นผิวปนูสีนวลตามธรรมชาติ  หรือสีขาวมากกว่า   แตห่ลายครัง้จําต้อง

ปรับตามความต้องการของวดั (ผู้ ว่าจ้าง) หรือถูกปรับปรุงให้ใหม่ขึน้ภายหลงัโดยการดําเนินการ

ของทางวดั 

 

3. ด้านรูปแบบ  

ลกัษณะร่วมด้านรูปแบบของงานปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  คือ การปัน้ลวดลาย 

และตวัทบัลาย หรืออย่างใดอย่างหนึ่งให้มีความหลากหลาย ไม่ซํา้แบบในงานประดบัอาคารแห่ง
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เดียวกนั    หรือไมปั่น้รูปแบบพิมพ์เดียวกนัตลอดในทกุผลงาน    โดยเฉพาะงานประดบั “หน้าบนั” 

ถือเป็นตําแหน่งสําคญัท่ีช่างสามารถแสดงทกัษะการผกูลาย แตกลาย  ภูมิความรู้ รวมถึงเทคนิค

ชัน้เชิงในการทํางานปนูปัน้ได้อยา่งเตม็ท่ี      

3.1 แรงบันดาลใจเร่ืองแบบแผนลวดลาย 

3.1.1 แบบแผน และเทคนิคการปัน้ลายกระหนกตามแบบฉบบัศิลปะอยธุยา

ตอนปลายท่ีปรากฏบนงานประดบักลุ่มหน้าบนัอโุบสถ และอาคารรุ่นเก่าในวดัใหญ่สุวรรณาราม 

วดัสระบวั และวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี     รวมถึงลวดลายกระหนกเปลวบนตู้พระธรรมจากวดั

เชิงหวาย กรุงเทพฯ    

ถือเป็นมาตรฐานความงามชัน้ครูท่ีส่งผลต่อรสนิยมด้านรูปแบบ

ประเพณีของช่างปนูปัน้กลุ่มนี ้    หลายช่างนิยมการปัน้กระหนกกินรี หรือกระหนกเปลวท่ีมียอด

พลิว้สะบดั บางช่างทํากระหนกยอดบิดพลิก รวมถึงนกคาบประดบัแทรกออกลายตามแบบแผนท่ี

ปรากฏในผลงานข้างต้น  โดยมีลวดลายประเภทก้านขดชอ่หางโต  และเครือเถากระหนกเปลวเป็น

ลวดลายหลกั    รวมถึงลายเครือเถาก้านคดโค้ง  ซึ่งสมัพนัธ์กบัแบบลวดลายประดบัอาคารรุ่นเก่า

ในเมืองเพชรบรีุมากกวา่กระแสความนิยมทัว่ไปในสมยัรัตนโกสินทร์ 

3.1.2 แบบแผนจากจากชา่งโบราณ 

หมายถึงแบบอย่างลวดลายโบราณท่ีช่างได้พบเห็นระหว่างการรับงาน

ตามวดัต่างๆ การศึกษาดผูลงานเด่นของวดัสําคญัในกรุงเทพฯ    การเดินทางท่องเท่ียว การเข้า

ร่วมสัมมนา การทัศนศึกษาตามโบราณสถาน   และภาพผ่านส่ือประเภทต่างๆ   ลวดลายตาม

แนวทางดงักล่าวปรากฏในผลงานของเครือข่ายช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   มากกว่าช่างปนูปัน้ราย

ย่อยท่ียงัคงรูปแบบลวดลายบนกรอบงานแนวประเพณีสมยัอยธุยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์   เช่น   

การออกแบบประติมากรรมรูปบุคคลประดับในตําแหน่งตัวเหงาตระพักหน้าบันแต่ละชัน้ของ

อาคารหอประชุม และศาลานางสาวอมัพร บุญประคอง วัดมหาธาตวุรวิหาร จ.เพชรบุรี   ตาม

แบบอย่างงานช่างเก่าท่ีวิหารหลวงในวดัเดียวกนั       การเลียนลวดลาย  หรือสร้างสรรค์ลวดลาย

ขึน้ใหม่จากลวดลายประดับปราสาทขอม    การปัน้ภาพสัตว์ จําพวกนกและกระรอกแทรก

ประกอบลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบอย่างงานจิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย-

รัตนโกสินทร์     ลายกรอบ หรือลายกระหนกท่ีมีหวัขมวดแบบกระหนกสมยัสโุขทยั  เป็นต้น 

3.1.3 แบบแผนงานศลิปะสมยัรัตนโกสินทร์    

คงไม่อาจปฏิเสธถึงอิทธิพลงานสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีต่อช่างปูนปัน้

เมืองเพชรบุรีในปัจจุบันได้   เพราะเป็นองค์ความรู้แวดล้อมสืบเน่ือง และร่วมสมัยของช่าง   
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ปรากฏทัง้ทางด้านรูปแบบ เช่น  ความนิยมในการออกลายยอดวงก้านขดเป็นรูปต่างๆ อย่าง

หลากหลาย     แบบลายเครือเถากระหนกเปลวแบบต่างๆ      การปัน้ลายเทศประเภทเมฆ ลาย

ดอกไม้ และริบบิน้แบบนิยมในงานช่างรัชกาลท่ี 3   การออกแบบภาพรูปสตัว์ หรือตวัอกัษรย่อส่ือ

ถึงบุคคล และเร่ืองราวดงัปรากฏแพร่หลายในงานช่างหลวงนับตัง้แต่งานออกแบบของสมเด็จฯ 

กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ในรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา    การปัน้ตวัทบัลายเป็นบุคคลประทบันัง่

แท่นกลางหน้าบนั   และการปัน้รูปเหมือน รูปล้อบุคคล หรือทําปนูปัน้ให้มีลกัษณะสมจริงมาก

ย่ิงขึน้ตามแนวทางศลิปะสจันิยมสมยัใหม ่    

โดยเฉพาะอิทธิพลด้านรูปแบบ และการกําหนดสัดส่วนภาพ

พระพุทธรูป และเทพเจ้าพบว่ามีความเก่ียวข้องกับแบบภาพไทยของช่างกรุงเทพฯ  ท่ีสืบทอด

ความรู้และแบบมาตรฐานมาจากผลงานของพระยาสจัจาภิรมย์   สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานวุดั

ติวงศ์  และพระพรหมพิจิตร เป็นต้น  อันปรากฏทั่วไปในหนังสือเก่ียวภาพไทยลายไทยสําหรับ

นกัเรียน นกัศกึษา และผู้สนใจงานศลิปะไทยโดยทัว่ไป 

จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในกลุ่มงานปนูปัน้สกุลเพชรบุรียุคปัจจุบนั   โดย

แบ่งประเภทลายจากกลุ่มงานประดบัสําคญับนหน้าบนัเป็นหลกั  สามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ลวดลายประเภทก้านขด ลวดลายประเภทเครือเถา และลวดลายประเภทพรรณพฤกษา   

โดยพบว่าลวดลายประเภทก้านขด   ลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว และเครือเถา

กระหนกกินรี   เป็นแบบลายท่ีได้รับความนิยมมากกว่าลวดลายประเภทพรรณพฤกษา   ซึ่งแบบ

ลวดลายอย่างหลงัปรากฏพฒันาการอยู่ในงานประดบัปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรี สมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้นเร่ือยมาก่อนถกูลดความสําคญัลงไปอยา่งมากในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั     

ตรงข้ามกับแบบแผนลวดลายประเภทอ่ืนๆ ท่ี มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบ

หลากหลาย ทัง้แบบประเพณีนิยม และแนวประเพณีประยุกต์   โดยเฉพาะแบบลวดลายประดบั

บนหน้าบนัอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี  และอุโบสถวดัเขาบนัไดอิฐ จ.เพชรบุรี   ดจูะ

เป็นแบบลวดลายท่ีกลบัมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกครัง้ในงานประดบัยคุปัจจบุนั  

3.2 เอกลักษณ์ทางด้านรูปแบบลวดลายปูนป้ันสกุลช่างเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห์เร่ืองเอกลักษณ์ของงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีในการศึกษาครัง้นี ้   

พบวา่มีความสอดคล้องหลายประการกบัการตัง้ข้อสงัเกตในการศกึษาวิจยัท่ีเคยมีมาก่อน  ได้แก่      
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3.2.1  การปัน้ลวดลายแบบอสมมาตร มีรายละเอียด และลกูเลน่แทรก335

17    

ความ “อสมมาตร” ในบริบทของงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ   เป็นการ

ออกลวดลายอย่างอิสระของช่างเมืองเพชรบรีุท่ีแบบลวดลายโดยรวมยังคงมีความสมมาตร  มี

ความแตกตา่งเพียงส่วนน้อยในการจบลายยอดจัว่   ด้วยช่อหางโตแบบรัตนโกสินทร์ ช่อกระหนก 

หรือการผกูลายก้านขด และเครือเถากระหนกต่อเน่ืองออกมาจากเถาลายข้างใดข้างหนึ่ง รวมถึง

การปัน้รูปแทรกลาย หรือรูปตวัทบัลายในอิริยาบถยกัเยือ้งเท่านัน้   ไม่ใช่ความไม่เท่ากนัของการ

จดัองค์ประกอบ จงัหวะ และนํา้หนกัของลวดลายทัง้ 2 ฝ่ังตามหลกัการทางศลิปะ      

การจบลายในพืน้ท่ีกรอบสามเหล่ียมดงักล่าว  เร่ิมปรากฏหลกัฐานมา

ก่อนในกลุ่มงานหน้าบันปูนปัน้  หน้าบันจําหลักไม้  และลวดลายหน้าบันของอาคารในงาน

จิตรกรรม  สมยัรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 เป็นต้นมา   อย่างไรก็ตามลวดลายแบบ

อสมมาตรตามหลักการข้างต้นเป็นเพียงลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของงานช่างท้องถ่ินเมือง

เพชรบุรี ปรากฏควบคู่ไปกับแบบแผนลวดลายไทยแบบมาตรฐาน ท่ีปรากฏทัง้ในงานช่างหลวง 

และหนงัสือคู่มือลวดลายไทยท่ีพิมพ์เผยแพร่โดยทัว่ไป     ไม่ใช่แบบแผนท่ีทุกช่างยึดเป็นหลกัใน

การปัน้ลวดลายประดบัหน้าบนัอาคาร   ดงัปรากฏผลจากกลุ่มตวัอย่างงานประดบัหน้าบนัยุค

ปัจจบุนัในการศกึษาครัง้นีพ้บรูปแบบลายประดบัแบบอสมมาตรตามคําอธิบายข้างต้น ราวร้อยละ 

30 เทา่นัน้ 

ทัง้นีล้วดลายประดบัหน้าบนัท่ีออกลายแบบอสมมาตรอย่างแท้จริง

ตามหลกัการทางศิลปะ   ปรากฏขึน้ครัง้แรกในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั  ผ่านกลุ่มลวดลายเครือเถา

กระหนกแบบต่างๆ ซึ่งช่างปัน้แตกลายออกอย่างอิสระ โดยไม่มีแกนประธานกลางลาย    แต่ไม่

ปรากฏความนิยมมากนัก  ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากทักษะด้านการเขียนลวดลายเป็นความ

ชํานาญท่ีเกิดขึน้ความสนใจ และฝึกฝนเฉพาะตวัของช่าง  และช่างส่วนใหญ่มกัเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางด้านการปัน้ตามแบบแผนโครงลายท่ีปัน้อยูเ่ป็นประจําเท่านัน้ 

สําหรับการปัน้รายละเอียด และลูกเล่นแทรกลวดลายในงานปูนปัน้

สกุลช่างเพชรบุรี    พบว่าเป็นลกัษณะท่ีมีอยู่ในงานงานประดบัรุ่นเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายถึง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น  เช่น  การแทรกนกคาบ แทรกรูปในลายช่อหางโต  การปัน้รูปประติมากรรม

17 ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 166-168; กลัยา เครือวุฒิชัย, “การศึกษางานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบรีุ: กรณี

ตวัอย่างวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ,”  54-55;  ขนิษฐา นิลผึง้, “การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของสื่อพืน้บ้าน: 

ศกึษากรณีงานปนูปัน้ จงัหวดัเพชรบรีุ,” 144. 
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แบบตา่งๆ ประดบัปลายวงลายก้านขด  การใช้เทคนิคการกดลายแบบตา่งๆ สร้างมิติในงานปนูปัน้ 

และการแทรกรูปประติมากรรม หรือการแตกลายตา่งกนับ้างในงานประดบัหน้าอุดปีกนกบนผนงั

สกดัเดียวกนั    

ผ่านมาในผลงานปูนปัน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ปรากฏการปัน้

ลวดลายท่ีมีรายละเอียดประกอบค่อนข้างมากสืบมาทัง้ในกลุ่มงานประดบัประเภทภาพเล่าเร่ือง 

และประเภทลวดลาย ซึง่อย่างหลงัมกัเป็นลายพรรณพฤกษา    ส่วนลวดลายประเภทก้านขด และ

เครือเถามกัมีการปรับลกูเลน่ในการแตกลาย และการจบลายแตกตา่งกนัไป   รวมถึงลวดลายแนว

ประยกุต์ ทีมีการจดัระเบียบการวางลาย และปรับรูปแบบของกระหนกใหม่ดแูปลกตาของนายพิณ 

อินฟ้าแสง    

งานปนูปัน้ยคุปัจจบุนัพบวา่ชา่งยงัคงนิยมปัน้ปนูตามแนวทางดงักล่าว

สืบมา  โดยเฉพาะการปัน้รูปประติมากรรมแบบตา่งๆ ประดบัปลายวงก้านขด  การแทรกนกคาบ  

การปั ้นรูปทับลายท่ีมีรายละเอียดของท่าทางแตกต่างกันในงานหน้าบัน  และการปั ้นรูป

ประติมากรรมไม่ซํา้แบบประดบัแทรกลวดลายประดบัฐาน  กรอบคหูา  และเสาประดบัอาคาร 

หรือซุ้มประตหูน้าตา่งด้วยแบบลายเดียวกนัแตมี่รายละเอียดของกระหนกตา่งกนั     

3.2.2  การพัฒนาผลงานให้มีความโดดเด่น ในด้านความประณีต ความ

แปลกใหม ่ไมย่ดึตดิกบัรูปแบบเดมิ หรือแบบแผนสมยัอยธุยา336

18      

จากการสมัภาษณ์ช่างปูนปัน้ส่วนใหญ่มกักล่าวถึงความพยายามใน

การสร้างงานให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซํา้  และไม่ลอกเลียนแบบงานกันอยู่เสมอ  เม่ือพิจารณา

ร่วมกบัหลกัฐานงานศิลปกรรมพบว่า “ความไม่ซํา้”  แสดงออกในรูปแบบของการปรับเปล่ียน “ตวั

ทับลาย” หรือแทรกเสริมเร่ืองราวแนวใหม่  รายละเอียดการปัน้  เทคนิคการตกแต่งงานปนูปัน้  

รูปแบบกระหนก การออกลาย หรือการจบลวดลายอย่างใดอย่างหนึ่งในผลงานปูนปัน้ประดับ

อาคารท่ีรับว่าจ้างให้เกิดความหลากหลายไม่ซํา้เหมือนเดิมตลอดให้กลุ่มงานท่ีตนทําขึน้  โดย

ปรับปรุงแบบจากตวัอย่างลวดลายทัง้ในงานประดบัตามวดั  แบบท่ีช่างจากสถาบนัการศึกษา

เขียนให้  และภาพไทยลายไทยในหนังสือท่ีพิมพ์เผยแพร่โดยทั่วไป  หาใช่การออกแบบขึน้ใหม่

ทัง้หมด  

ดังปรากฏตัวอย่างการสร้างสรรค์โดยไม่ยึดติดในแบบแผนอันเป็น

มาตรฐานตายตวัของช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายถึงงานยคุปัจจบุนั  ผ่าน

18 บญุรัตน์ เจริญชยั, “ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมยัของช่างปนูปัน้ เพชรบรีุ,” 111-114; กลัยา 

เครือวฒุิชยั, “การศกึษางานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ: กรณีตวัอยา่งวดัสระบวั อ.เมือง จ.เพชรบรีุ,” 54. 
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รูปแบบงานประดบัรูปนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบนัอาคาร และซุ้ม  ซึ่งมีพฒันาการมายานานกว่า 

“ตวัทับลาย” รูปแบบอ่ืนๆ ในเมืองเพชรบุรี     รวมถึงพฒันาการด้านเนือ้หา และการแสดงออก

เนือ้หาแนวใหม ่เชน่ ภาพล้อบคุคลสําคญั  เร่ืองราวประวตัิศาสตร์การเมือง และสงัคมในเครือข่าย

ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์   การพัฒนาเทคนิคการตกแต่งใหม่ๆ ในงานปูนปัน้   การพฒันารูปแบบ 

และรายละเอียดการปัน้ลวดลายกระหนกของชา่งปนูปัน้ยคุปัจจบุนั เป็นต้น 

3.2.3 กระแสการสร้างงานประติมากรรมปนูปัน้ให้ลอยเด่นจากผนงั   และ

การสร้างงานปนูปัน้ท่ีลอยตวั และเคล่ือนไหวได้จากพืน้ระนาบ หรือโครงหลกัของลวดลาย337

19      

พบว่าการสร้างงานประติมากรรมลอยตัวจากระนาบผนัง  และมี

องค์ประกอบบางสว่นสามารถเคล่ือนไหวได้นัน้ ไม่มีความเก่ียวข้องกบัการประยกุต์รูปแบบในงาน

จําหลักไม้มาใช้ 3 3 8

20   แต่น่าจะเป็นพัฒนาการภายใต้แนวความคิดแบบสัจนิยมของงานช่างเมือง

เพชรบรีุปรากฏหลกัฐานเดน่ชดัในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ก่อนจะถกูพฒันาขึน้

อย่างเดน่ชดัร่วมกนัในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510   ดงัปรากฏการทํา

ปัน้ปราสาทนนูสงู และมีองค์ประกอบอาคารบางสว่นลอยตวัจากพืน้หลงัในงานประดบัหน้าบนัทิศ

ตะวนัออก การเปรียญวัดเขมาภิรัติการาม จ.เพชรบุรี    และยกกลุ่มประติมากรรมเล่าเร่ืองออก

จากพืน้หลงั คล้ายฉากละครในงานปนูปัน้ประดบัซุ้มประตอูุโบสถวดัพลบัพลาชยั จ.เพชรบรีุ เป็น

ต้น   

 โดยเฉพาะผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง  พบว่ามีพฒันาการโดดเดน่

ท่ีสดุในยคุนัน้ด้วยการปัน้ตวัทบัลายเป็นรูปประติมากรรมนนูสงู   ซึ่งมีการใช้ลวดเหล็กเช่ือมตอ่กบั

โครงลายท่ีติดอยู่พืน้ผนัง  เพ่ือแขวนองค์ประกอบบางส่วนให้สามารถเคล่ือนไหวได้เสมือนจริง   

รวมถึงพัฒนาการการใช้ลวดเป็นโครงพยุงก้านเถาลายประเภทก้านขดให้สามารถลอยตวัสอด

เก่ียว ลกัเถา หรือยกลายจบวงขดให้เกิดมิติสมจริง ซึ่งไม่ปรากฏมาก่อนในงานประติมากรรมแนว

ประเพณีไทย   โดยเฉพาะการปัน้ต้นโพธ์ิมีใบไม้เล่ือนไหวอย่างสมจริงได้ปรากฏความนิยมสืบมา

หลายแหง่ในผลงานของชา่งปนูปัน้ยคุปัจจบุนัระยะแรก 

ดงันัน้เอกลกัษณ์ในงานปนูปัน้ยุคปัจจุบนั  คือมาตรฐานค่านิยมในการสร้างงานบน

บรรทัดฐานร่วมกัน   ผ่านรูปแบบท่ีหลากหลายตามระดับการสร้างสรรค์ของช่าง   เอกลกัษณ์

19 ดํารงพนัธุ์ อินฟ้าแสง, “การศึกษาพฒันาการศิลปะพืน้เมืองเพชรบุรี: กรณีศึกษาประวตัิและ

ผลงานของนายพิน อินฟ้าแสง,” 169-180. 
20 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชรบุรี (เพชรบรีุ: ภาควิชาศิลปะ วิทยาลยัครูเพชรบรีุ, 

2533), 77. 
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บางส่วนเป็นพฒันาการสืบเน่ืองจากงานปนูปัน้ช่างรุ่นเก่า  โดยเฉพาะการสืบเน่ืองของภูมิปัญญา 

ด้านเทคนิค และกระบวนการสร้างงานปนูปัน้   รวมถึงแนวความคิดจากช่างปนูปัน้ท่ีสร้างผลงาน

ขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 ได้แก่ ลวดลายแบบอสมมาตร   การเสริมรายละเอียด การสร้างงาน

ให้มีความแปลกใหม่ การแสดงเร่ืองราวผ่านกลุ่มรูป “ตวัทับลาย” การสร้างงานปูนปัน้ให้มี

องค์ประกอบบางสว่นนนูสงู และลอยเดน่จากระนาบพืน้ผนงั      

ในขณะท่ีบางสว่นเป็นผลจากกระแสทางสงัคม และการตอ่ยอดความรู้จนเกิดรูปแบบ

ใหม่ในงานปูนปัน้ยุคปัจจุบนั  ได้แก่  การพฒันาเทคนิคการปัน้กระหนกให้มีรายละเอียดคล้าย

กระหนกในสมยัอยธุยาตอนปลาย   เทคนิคการใช้สี  และการตกแตง่ชิน้ส่วนจากการเคาะถ้วยเบญ

รงค์สอดแทรกในงานปนูปัน้  การพฒันาเร่ืองราวใหม่ๆ   การปัน้รูปล้อนกัการเมือง  และการนํา

แบบลวดลายประดบัหน้าบนัจากงานปนูปัน้รุ่นเก่าในพืน้ท่ีกลบัมาใช้อีกครัง้     

อย่างไรก็ตามเอกลกัษณ์บางอย่างกลบัเป็นเพียงแนวทางหนึ่งท่ีปรากฏเฉพาะในงาน

ช่างปนูปัน้ยคุปัจจบุนัจริง    แตไ่ม่ใช่รูปแบบนิยมท่ีพบเสมอในงานปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุทุกช่าง 

ได้แก่ ลวดลายแบบอสมมาตร  การแสดงเร่ืองราวเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิตร่วมสมัย 

ประเพณี การเมือง และรูปล้อบคุคลดงัในโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ์  ซึ่งเป็นแนวทางและรูปแบบ

นิยมแพร่หลายเฉพาะในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์เทา่นัน้ 

อนึง่  การทํางานในฐานะชา่งรับจ้างยคุปัจจบุนั  ยงัมีปัจจยัหลายประการส่งผลให้ช่าง

ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามความต้องการ หรือแบบอย่างนิยมท่ีพบเห็นในงานประดบัตามวดั 

อาคารสถานท่ีโดยทัว่ไปมาใช้   รวมถึงช่างจากแหล่งอ่ืนท่ีปรับรูปแบบงานตามแบบอย่างช่างสกลุ

ช่าง เพชรบุ รี     และการทํางานปูน ปั ้นของบรรดาช่าง ท่ีจบการศึกษาทางศิลปะจาก

สถาบนัการศกึษาตา่งๆ จงึทําให้รูปแบบงานประดบัตามวดัในปัจจบุนัมีความคล้ายคลงึกนั     

 

ความสืบเน่ืองของงานปูนป้ันกับกระแสงานสกุลช่างเพชรบุรี 

 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรี กับ

กระแสงานสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอ่ืนๆ  ท่ีมีความสมัพนัธ์กันในฐานะงานประดบัสถาปัตยกรรม  

ได้แก่ งานจิตรกรรม และงานสลักไม้   จากกลุ่มตวัอย่างผลงานก่อน พ.ศ. 2510 เพ่ือศึกษาถึง

แนวโน้มของกระแสการแสดงออกท่ีมีอยู่ก่อน    อันเป็นพืน้ฐานต่อการทําความเข้าใจ และการ

แสดงออกของงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  ซึง่พบว่ามีพฒันาสืบเน่ืองกบักระแสงานช่าง

เมืองเพชรบรีุ  ดงันี ้
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1.  แนวความคิดเร่ืองการนํารูปแบบตัวอย่างงานรุ่นเก่ามาประยุกต์ใช้ 

จากหลกัฐานงานศิลปกรรมเช่ือว่าแนวทางดงักล่าวน่าจะปรากฏขึน้ก่อนในสงัคมช่าง

เมืองเพชรบรีุ ราว พ.ศ. 2460-2510  ดงัปรากฏรูปแบบการสลกัลวดลายบานประต ูผนงัสกดัทิศ

ตะวนัออก ฝ่ังทิศใต้ อโุบสถวดัพลบัพลาชยั  จ.เพชรบรีุ  ฝีมือของนายบวั นารีวงค์กบัพระภิกษุผ่าน 

ราว พ.ศ. 2462  ท่ีแสดงแบบแผนลวดลายสมัพนัธ์กับงานประดบับนบานประตศูาลาการเปรียญ 

วดัใหญ่สวุรรณาราม จ.เพชรบรีุ    สะท้อนให้เห็นว่าการนําแบบอย่างงานรุ่นเก่าในเมืองเพชรบรีุมา

ใช้ใหม่นัน้   เป็นแนวทางท่ีมีอยู่ก่อนจะกลายเป็นกระแสนิยมแพร่หลายในงานปนูปัน้ยุคปัจจุบนั   

ซึ่งปรากฏการทัง้การนําแบบลวดลายรุ่นเก่า ได้แก่ ลายก้านขดช่อหางโต และลายก้านคดโค้งช่อ

หางโตสลับช่อกระหนกกินรี   รวมถึงรายละเอียดการปัน้กระหนกของตัวอย่างงานรุ่นเก่าสมัย

อยธุยาตอนปลายในเมืองเพชรบรีุกลบัมาประยกุต์ใช้อยา่งแพร่หลาย    

 

2.  การป้ันแบบลวดลายท่ีเน้นความหลากหลาย 

พบวา่แบบลวดลายนิยมท่ีปรากฏร่วมกนัในงานสกลุชา่งเพชรบรีุสมยัรัตนโกสินทร์ คือ

ลวดลายประเภทเครือเถากระหนกเปลว ซึ่งมีการผูกลวดลายค่อนข้างหลากหลายเป็นหลัก   

รองลงมาเป็นลวดลายประเภทก้านขด และลวดลายพรรณพฤกษา    โดยกลุ่มงานประดบัหน้าบนั

ปนูปัน้ และงานสลกัไม้ ท่ีสร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 แสดงการรับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ

ภาพเทพเจ้าจากแบบท่ีพิมพ์แพร่หลายในตําราภาพไทยฉบบัต่างๆ มาปรับใช้อย่างหลากหลาย 

ทัง้หมดพบวา่เป็นแนวทางท่ียงัคงสืบทอดมาในงานปนูปัน้ยคุปัจจบุนั    

 

3.  เน้นแสดงเร่ืองราวทางพุทธศาสนา และรามเกียรติ์เป็นหลัก  

ได้แก่ พุทธประวตัิ รามเกียรติ์ และทศชาติชาดก ผ่านงานประเภทภาพ และกลุ่มตวั

ทบัลาย    การแสดงเนือ้หาดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีแพร่หลายมาก่อนในงานปนูปัน้ และงานสลกัไม้

ในงานสกลุช่างเพชรบรีุ ตัง้แตร่าว พ.ศ. 2460   อนัสมัพนัธ์กบักระแสความนิยมในงานจิตรกรรม

สําหรับใส่กรอบประดบัตามวดัในเมืองเพชรบรีุขณะนัน้     ก่อนจะมีการพฒันาเร่ืองราวให้มีความ

หลากหลายมากย่ิงขึน้ในผลงานปนูปัน้ยคุปัจจุบนั    อย่างไรก็ตามช่างปนูปัน้ยุคปัจจุบนัไม่นิยม

แสดงรายละเอียดประกอบฉากมากจนบดบงัรายละเอียดของลวดลายเบือ้งหลัง  และนิยมจัด

องค์ประกอบกลุ่มบคุคลแบบสมมาตร คือ มีรูปประธานอยู่ตรงกลาง และบริวารขนาบข้าง    หรือ

หากช่างต้องการใส่รายละเอียดมกัแสดงในลกัษณะปนูปัน้ภาพเล่าเร่ืองเต็มพืน้ท่ีหน้าบนั ซึ่งเป็น

อีกรูปแบบหนึง่ท่ีปรากฏขึน้เชน่กนัในงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั 
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4. บรรยากาศการสร้างสรรค์อิสระเชิงปัจเจกช่าง และกระแสงานช่างแนวสัจนิยม 

บรรยากาศการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระเชิงปัจเจกช่าง และกระแสงานช่างแนวสจั

นิยม เป็นพืน้ฐานสําคญัตอ่การแสดงเร่ืองราวร่วมสมยั และรูปแบบงานแบบสมจริงในงานปนูปัน้

สกลุชา่งเพชรบรีุ 

การปรับเปล่ียนเนือ้หา และรูปแบบภายใต้อิทธิพลแนวความคิดแบบสัจนิยมตาม

กระแสงานช่างไทยสมัยใหม่เป็นกระแสท่ีเกิดขึน้ในเมืองเพชรบุรี   โดยเฉพาะงานจิตรกรรม 

นบัตัง้แต่งานเขียนจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี  ซึ่งเร่ิมเขียนขึน้ในสมยั

รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5 ตามแบบร่างของขรัว อินโข่ง โดยกลุ่มครูช่างชาวเพชรบรีุในขณะนัน้ และ

ปรากฏเป็นแนวทางนิยมสืบเน่ืองมาในงานจิตรกรรมสกลุชา่งเพชรบรีุ  

อิทธิพลการสร้างงานศลิปะสจันิยมสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 2 ส่วนสําคญัในงาน

จิตรกรรมท่ีปรากฏเดน่ชดั คือ ด้านเนือ้หา ดงัปรากฏการแสดงเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ ปริศนาธรรม 

การเขียนภาพสถานท่ี ภูมิทศัน์เร่ืองราว และกิจกรรมของชาวบ้านท่ีมีอยู่จริงแรกประกอบในงาน

จิตรกรรม   และด้านเทคนิคการวาด วาดขึน้ตามหลกัทศันียวิทยา มีการใช้เส้นนําสายตา การใช้สี 

และแสงเงาสมจริง รูปทรงมีมิตคิวามลกึลวงตามากย่ิงขึน้กวา่งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีเดมิ  

เช่ือวา่กระแสดงักลา่วมีผลตอ่แนวทางการทํางานปนูปัน้ท่ีเร่ิมกลบัมาเป็นท่ีต้องการใน

การซ่อมสร้างอาคารภายในวดัของเมืองเพชรบรีุ และจงัหวดัใกล้เคียงอีกครัง้ ราว พ.ศ. 2460 เป็น

ต้นมาเช่นกัน และพบว่าช่างปูนปัน้ในเวลานัน้ส่วนใหญ่เป็นช่างท่ีมีความรู้แบบสหวิชาช่าง 

โดยเฉพาะกลุม่ชา่งท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางด้านงานจิตรกรรมท่ีหนัมาทํางานปนูปัน้ท่ีทางวดัต้องการ

มากขึน้ แตย่งัขาดแคลนชา่งอยูแ่ทน 

ดงัปรากฏงานปนูปัน้ท่ีได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบแนวสจันิยมด้วยการใช้สีไล่สีท้องฟ้า 

มีเมฆคล้ายจิตรกรรมแนวสจันิยม  และการปัน้ภาพให้มีมิตคิวามลึกลวงตาหลายระดบั รวมถึงการ

ปัน้องค์ประกอบบางส่วนของอาคารในงานปนูปัน้ลอยตวัดสูมจริงมากย่ิงขึน้ในงานปนูปัน้วดัเขมา

ภิรัติการาม จ.เพชรบุรี    โดยเฉพาะการสร้างความลึกลวงตาให้วัตถุดสูมจริงมากย่ิงขึน้จะเป็น

กระแสท่ีเกิดขึน้ และถกูพฒันาตอ่มาในงานของนายพิน อินฟ้าแสง  

ทัง้นีพ้บว่าแนวการทํางานของช่างในยุคดงักล่าวเร่ิมแสดงความเป็นปัจเจกช่างตาม

กระแสงานศลิปะร่วมสมยัมากย่ิงขึน้  ทัง้การสร้างสรรค์รูปแบบเฉพาะตวัตามความถนดัสนใจ การ

เปิดรับความรู้สมยัใหม่ และการลงช่ือผู้สร้างงานลงในผลงานของตน ปรากฏทัง้ในจิตรกรรม และ

งานปนูปัน้ของนายพิน อินฟ้าแสง 
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กระแสงานชา่งเมืองเพชรบรีุดงักล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจยัสําคญัตอ่พฒันาการทางด้าน

เนือ้หา และรูปแบบบางประการในงานปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรียคุปัจจุบนั  โดยเฉพาะแบบอย่าง

ปนูปัน้เก่ียวกบัเหตกุารณ์ และบคุคลร่วงสมยัของชา่งในเครือขา่ยชา่งทองร่วง เอมโอษฐ์  กลา่วคือ 

ด้านเนือ้หา บรรยากาศงานช่างท่ีแสดงเร่ืองราวนอกเหนือจากเร่ืองราวเก่ียวกับ

พระพทุธเจ้า ชาดก และรามเกียรติ  รวมถึงการสอดแทรกภาพภูมิทศัน์ วิถีชาวบ้าน ปรากฏการณ์

ร่วมสมยั ท่ีมีอยู่เสมอในงานจิตรกรรม   กระแสการเปิดรับความรู้สมยัใหม่ และการสร้างงานตาม

ปัจเจกบคุคลในสงัคมช่างเมืองเพชรบรีุ   เปิดทางให้ช่างปนูปัน้ยคุปัจจบุนั ได้แก่ ช่างทองร่วง เอม

โอษฐ์ และช่างสํารวย เอมโอษฐ์  เร่ิมสร้างงานตามความสนใจผ่านเร่ืองราวร่วมสมยัแบบใหม่  ซึ่ง

ความจริงเคยปรากฏอยู่ก่อนแล้วในงานจิตรกรรมเมืองเพชรบุรี  ได้แก่  เร่ืองราวเก่ียวกับปริศนา

ธรรม หรือการเปรียบเปรยสอนธรรมะผ่านเร่ืองราวในสงัคมยคุปัจจบุนั   เร่ืองการเมือง  การปัน้ล้อ

รูปนักการเมือง หรือคนมีช่ือเสียงอิงภาพลักษณ์ข้อมูลจากข่าวสารท่ีช่างรับรู้  และการปัน้รูป

เก่ียวกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมของผู้คนในสงัคมร่วมสมยั  

ด้านรูปแบบ พฒันาการการสร้างงานปนูปัน้ให้มีมิติหลายระดบั และการปัน้รูปต้นไม้ 

หรืออาคารประกอบงานปนูปัน้ให้มีมิตสิมจริง   เป็นแนวทางท่ีปรากฏสืบเน่ืองมาจากงานปนูปัน้ใน

ยุคก่อนหน้า  คือการปัน้ลวดลายให้มีมิติมากย่ิงขึน้โดยการใช้เหล็ก หรือลวดเป็นตวัพยุงให้ช่าง

สามารถปั ้นก้านลายให้เก่ียว ลักข้ามเถากันมีมิติเด่นชัด   รวมถึงการปั ้นตัวทับลายเป็น

ประติมากรรมนนูสงูเด่นจากระนาบพืน้ผนงั โดยเฉพาะการปัน้ต้นไม้ประกอบภาพพทุธประวตัิใน

งานประดบัหน้าบนั หลายแห่งนิยมปัน้ก่ิงและใบของต้นไม้ลอยตวัออกมาดสูมจริงคล้ายต้นไม้ใน

ธรรมชาติย่ิงขึน้   แม้รูปแบบโดยรวมของรูปบุคคล หรือเคร่ืองประกอบฉากยงัคงรูปแบบประเพณี

อยูก็่ตาม 

 

5. การสืบเน่ืององค์ความรู้เร่ืองแบบแผนการออกลวดลายในงานประดับหน้าบัน ซึ่งถือ

เป็นพัฒนาการเฉพาะท่ีเกิดขึน้และสืบเน่ืองในงานสกุลช่างเพชรบุรี 

กล่าวคือ  ปรากฏการทําแนวกําเนิดลาย หรือออกลายประเภทต่างๆ  ตรงตอนล่าง

ของหน้าบนั  ในรูปแบบของเส้นหยกัฟันปลา เส้นโค้ง หรือแนวพืน้ดินมีรูปต้นไม้ และสตัว์ประกอบ

ในงานประดบัหน้าบันจําหลักไม้สกุลช่างเพชรบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2450-2480    ซึ่งมีอยู่บ้างแต่

คอ่นข้างน้อยเป็นแนวฐานพืน้ออกลายพรรณพฤกษา หรือฐานรองรับภาพในงานปนูปัน้ ระหว่าง 

พ.ศ. 2460-2510   ก่อนปรากฏสืบมาในงานปนูปัน้ประดบัหน้าบนัยคุปัจจบุนั    โดยแบบแผนการ

ออกลวดลายดงักล่าวสะท้อนฐานความเข้าใจเก่ียวกับลายประเภทเครือเถา กับเถาต้นไม้ หรือ

ต้นไม้ในธรรมชาติท่ีแตกยอดขึน้มาจากพืน้ดิน    ดงัปรากฏในบนัทึกความรู้ด้านวิชาช่างไทยของ
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นายเลิศ พ่วงพระเดช  ซึ่งผ่านการเรียนรู้งานช่างผ่านกระบวนทศัน์ของครูช่างเมืองเพชรบรีุ สํานกั

ช่างวดัพลับพลาชยั จ.เพชรบุรี ว่า “...การประดิษฐ์เขียนลายถือนิมิตมาจากเถาวัลย์  เขียน

ต้องมีต้น กอ กาบ ก่ิง ดอก ใบ  การเขียนลายต้องออกไปตามก่ิงก้าน จะเขียนประให้เต็มช่องไฟ

ไมไ่ด้ โบราณทา่นถือวา่ผู้ เขียนจนความคดิ”21     

ดงันัน้รูปแบบดงักลา่วจงึเป็นการสืบองค์ความรู้ และกระแสทางด้านรูปแบบงานช่างท่ี

เป็นองค์ความรู้แพร่หลายอยู่ก่อนในหมู่ช่างเมืองเพชรบุรี  ควบคู่ไปกับการแตกลายออกจาก “ตวั

ทบัลาย” กลางหน้าบนั และถือเป็นลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึง่ในงานประดบัหน้าบนัอาคารฝีมือสกลุ

ชา่งเพชรบรีุ 

 

6.  การออกและจบลวดลายอย่างอิสระ หรือลวดลายแบบอสมมาตร 

พบว่าการออกลวดลาย และจบลวดลายแบบดังกล่าวนีเ้ป็นแนวทางท่ีปรากฏ

หลกัฐานขึน้ในงานประดบัหน้าบนัปนูปัน้ และงานจําหลกัไม้สกลุช่างเพชรบรีุ  ระหว่าง พ.ศ.2460-

2510  ควบคูก่บัการออกลวดลายไทยแบบสมมาตร   ก่อนจะพบแบบลวดลายทัง้สองแนวทางสืบ

มาในงานปูนปัน้ยุคปัจจุบนั   รวมถึงมีการพฒันาออกลวดลายอย่างอิสระมากย่ิงขึน้ สามารถ

เรียกวา่ลวดลายแบบอสมมาตรได้อยา่งแท้จริง 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศงานช่างท่ีค่อนข้างมีอิสระทาง

ความคิด และการแสดงออกภายใต้กรอบงานประเพณีของช่างพืน้บ้าน    ผนวกกับการเปิดรับ

กระแสงานช่างแนวสจันิยม  ความทนัสมยัจากกรุงเทพฯ  และประสบการณ์รอบตวัมาปรับใช้ใน

งานวา่สิ่งท่ีดําเนินสืบเน่ืองมายาวนานในงานสกลุชา่งเพชรบรีุ    บรรยากาศดงักล่าวจึงเป็นพืน้ฐาน

สําคญัต่อการสร้างสรรค์งานปนูปัน้ทัง้แนวไทยประเพณีตามแบบฉบบังานช่างโบราณ และการ

ปรับรูปแบบให้มีความร่วมสมยัควบคูก่นัในงานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเก่ียวกบังานศิลปะปนูปัน้สกลุช่างเพชรบรีุ มีข้อจํากดัด้วยหลกัฐานผลงาน

ยคุปัจจบุนัท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก ตรงข้ามกบัหลกัฐานงานปนูปัน้รุ่นเก่า ก่อน พ.ศ. 2510 ซึ่งเหลือ

หลกัฐานอยู่น้อย และหลายแห่งไม่ปรากฏหลกัฐานการก่อสร้างท่ีแน่ชดั    การศึกษาส่วนใหญ่จึง

มักมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาสังคมช่าง การส่ือสาร และแนวคิดในการสร้างงานผ่านช่างบางท่าน   

เฉพาะการศกึษางานศิลปกรรมยงัขาดการเช่ือมโยงข้อมลูกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และการ

21 บวัไทย แจ่มจนัทร์, ศิลปกรรมเมืองเพชร, 161-162.  
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ตรวจสอบเปรียบเทียบแนวทางการแสดงออกร่วมกับงานสกุลช่างเพชรบุรีแขนงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในอดีต 

งานวิจยัครัง้นีพ้ยายามแก้ไขข้อจํากดัดงักล่าวด้วยการขยายกลุ่มตวัอย่างงานปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนัให้ครอบคลุมถึงแนวคิดของช่างปูนปัน้รายย่อยอ่ืนๆ นอกเครือข่าย

ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์    เพ่ือหาลกัษณะร่วมบางประการ    ก่อนนําประเด็นท่ีได้จากการศกึษาไป

ตรวจสอบกับงานสกลุช่างเพชรบรีุยคุก่อนหน้าท่ีมีความเก่ียวข้องกนัเพ่ือศึกษาถึงพฒันาการ การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม และการแสดงออกในงานศิลปะปูนปัน้ยุคปัจจุบัน    และนําผลมา

ตรวจสอบกบัข้อสงัเกตตา่งๆ ท่ีนกัวิชาการเคยตัง้ประเดน็ไว้ 

อย่างไรก็ตามงานวิจยัครัง้นีย้งัขาดการตรวจสอบประเด็นความแตกตา่งระหว่างงาน

ปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนั   กบังานปนูปัน้สกลุช่างอ่ืนๆ ท่ียงัสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถ่ิน

สืบมาเชน่กนั  ได้แก่  สกลุชา่งภาคเหนือ และสกลุชา่งสพุรรณบรีุ    จึงเป็นประเด็นการศกึษาท่ีควร

มีการศกึษาเพ่ือขยายความเข้าใจเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของงานแตล่ะแหง่ทัง้ในอดีต และปัจจบุนั 
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ประเสริฐอักษรนิต.ิ พระนคร: คลงัวิทยา, 2515.  
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