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บทคัดยอ 
 ความสําคัญของเมืองเพชรบุรี ในฐานะเมืองทาทางการคาทางชายฝงทะเล
ตะวันตกท่ีสําคัญของอาณาจักรอยุธยา ปรากฏใหเห็นเดนชัดโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระ
นารายณ จึงทําใหศิลปกรรมและสถาปตยกรรมตาง ๆ สวนใหญจะอยูในชวงของอยุธยา
ตอนปลาย ซ่ึงงานศิลปะตาง ๆ น้ันมีแบบฉบับเปนของตนเองท่ีเรียกวา “ฝมือสกุลชาง
เมืองเพชรบุร”ี ท่ีมีความสวยงาม โดดเดน และมีเทคนิคการกอสรางตามศิลปะไทยแบบ
ด้ังเดิม โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปน จิตรกรรมฝาผนังและอาคารแบบโคงทองสําเภา
ท่ีปรากฏใหเห็นตามวัดเกาแกตาง ๆ ในตัวเมืองเพชรบุรี โดยผูเขียนไดนําเสนอขอมูลทาง
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมเหลาน้ัน ผานทางโบราณสถาน อันไดแก วัดใหญ        
สุวรรณาราม วัดไผลอม วัดเกาะแกวสุทธาราม วัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดสระบัว โดย
มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศกหรือผูนําชมวัดตาง ๆ เหลาน้ี
ใหมีความเขาใจอยางถองแทในการจัดนําเท่ียวดานศิลปะและวัฒนธรรมแกนักทองเท่ียว 
และสามารถอธิบายขอมูลทางศิลปกรรมของวัดตาง ๆ ไดอยางครบถวนและถูกตอง 
เพ่ือใหการทองเท่ียวน้ันเกิดประโยชนสูงสุด 
 

คําสําคัญ : ศิลปกรรมอยุธยา  โบราณสถานสมัยอยุธยา  จังหวัดเพชรบุรี 
 

Abstract  
 Petchaburi province was once an important commercial port 
located on the western side of Ayutthaya kingdom particularly during and 
after the reign of King Narai. Most of the fine arts and architecture belong 
to   the late Ayutthaya period. The typical arts of this area was called 
“Petchaburi Arts Skilled techniques” which are characterized by their own 
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unique styles especially the stucco, mural painting and vaulted building. 
In this article, the author aims to focus on the typical Ayutthaya arts 
which were found in the selected 5 old temples in Petchaburi province; 
Wat Yai Suwannaram, Wat Pai Lom, Wat Koh Kaew Suttharam, Wat 
Mahathat and Wat Sra Bua. The purpose of this study was to provide 
tourist guides with knowledge of Ayutthaya arts so that they would be 
able to explain to tourists the history of Ayutthaya arts accurately. They 
were hoped to organize and lead the tour more effectively.  
 

Keywords:  Ayutthaya arts; Ayutthaya Archaeological Site; Petchaburi 
province 

 

บทนํา 
 จังหวัดเพชรบุรี หรือเมืองเพชร เริ่มปรากฏช่ือมาต้ังแตสมัยฟูนัน (Funan) 
เริ่มกอต้ังขึ้นในราวพุทธศตรวรรษท่ี 6 - 12 ซ่ึงจากการศึกษาของ ดร.ฌอง บัวเซอลีเยร 
(Dr.Jean Boisselier) นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส พบวาอาณาจักรฟูนันมีอาณาเขตต้ังแต
แถบลุมนํ้าเจาพระยาตลอดไปถึงลุมแมนํ้าโขงตอนกลางและเวียดนามใต เพราะไดมีการ
ขุดพบโบราณวัตถหุลายอยาง แสดงใหเห็นวามาจากแหลงและอยูในชวงยุคสมัยเดียวกัน 
(สนอง ประกอบชาติ, 2534) อีกท้ังยังเชื่อวาอาณาจักรน้ีจะตองมีเน้ือท่ีครอบคลุมถึงไป
ถึงราชบุรี เพชรบุรี ตลอดไปจนถึงชุมพรโดยในป  พ .ศ .2518 ชาวบานไดขุดพบ
โบราณวัตถุตาง ๆ เชน ลูกปด ศิวลึงค ฐานต้ังศิวลึงค ท่ีเขาสามแกว อําเภอเมืองชุมพร 
โดยเฉพาะลูกปดเปนชนิดและรูปแบบเดียวกัน นอกจากน้ีไดพบลูกปดสมัยทวารวดีอีก
เปนจํานวนมากในจังหวัดเพชรบุรี (กรมศิลปากร, 2459)  

นอกจากน้ี เพชรบุรียังเปนเมืองท่ีเคยรุงเรืองมาต้ังแตสมัยโบราณและเปนเมือง
หนาดานท่ีสําคัญของไทยในกลุมหัวเมืองฝายตะวันตก มีการติดตอคาขายกับ
ตางประเทศ มีหลักฐานช่ือเรียกปรากฏในหนังสือชาวตางประเทศ เชน ชาวฮอลันดา
เรียกวา “พิพรีย” ชาวฝรั่งเศสเรียกวา “พิพพีล” และ “ฟฟรี” จึงสันนิษฐานกันวาชื่อ 
“เมืองพริบพรี” ซ่ึงเปนช่ือเดิมของเมืองเพชรบุรี ซ่ึงสอดคลองกับช่ือวัดพริบพลี ซ่ึงเปน
วัดเกาแก วัดหน่ึงของจังหวัด และท่ีวัดแหงน้ียังเปนสถานท่ี ต้ังเสาชิงชาอีกดวย              
(ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 34, 2460) 

อีกหน่ึงทฤษฎีท่ียืนยันวาเพชรบุรี หรือ ศรีชัยวัชรบุรี เปนเมืองเกาแกมาแต
โบราณ เคยเปนอาณาจักรเล็ก ๆ อาณาจักรหน่ึง บางสมัยมีเจาผูครองนครหรือกษัตริย
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ปกครองเปนอิสระ บางสมัยอาจจะตกเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรท่ีเขมแข็งกวา เจาผู
ครองนครไดสงเครื่องบรรณาการไปยังเมืองจีนเปนประจํา เพชรบุรีจึงปรากฏเปน
หลักฐานมาต้ังแตสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 เชน พระปรางค 5 ยอด ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร และปราสาทหินศิลาแลง ณ วัดกําแพงแลง เปนตน โดยท่ีมาของช่ือเมืองน้ัน
อาจเรียกตามตํานานท่ีเลาสืบกันมาวาในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลาคํ่าคืน
ท่ีเขาแดน ทําใหชาวบานเขาใจวามีเพชรพลอยบนเขาน้ันจึงพากันไปคนหาแตก็ไมพบ จึง
ไดออกคนหาในเวลากลางคืนแลวใชปูนท่ีใชสําหรับกินหมากปายเปนตําหนิไวเพ่ือมา
คนหาในเวลากลางวัน แตก็ไมพบ บางก็วาเรียกตามช่ือของแมนํ้าเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
มีศิลปวัตถุมากมาย เปนหลักฐานท่ีแสดงวาเพชรบุรีเคยเปนบานเมืองท่ีมีผูคนอาศัยอยู
เปนชุมชนถาวรมาต้ังแตสมัยทวารวดี เชน ศิลปะปูนปน (ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 52, 
2478) 
 จึงสามารถสันนิษฐานไดวาเมืองเพชรบุรีน้ันมีอายุอยูในชวงอาณาจักรดังกลาว
ขางตนเรื่อยมาจนเริ่มปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองเพชรบุรท่ีีชัดเจนขึ้นในสมัยทวารวดี 
สุโขทัย อยุธยาจนถึงปจจุบันในทุก ๆ มิติของสังคม ไมวาจะเปนความเจริญทาง
เศรษฐกิจและการคา การตางประเทศในฐานะท่ีเปนเมืองทาท่ีสําคัญ ดานการเมืองการ
ปกครองเพราะมีฐานะเปนหัวเมืองทางทิศตะวันตก และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การเปนชุมชน
ท่ีมีความโดดเดนเรื่องชางฝมือทางศิลปกรรม ท่ีไดรับการถายทอดจากรุนสูรุนมาจนถึง
ปจจุบัน และเม่ือพูดถึงงานศิลปกรรมท่ีงดงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัวน้ัน หลายคน
ยังคงตองนึกถึงชางฝมือเมืองเพชรบุรีอยูเสมอ  
 ดังน้ัน ในการจัดนําเท่ียวของมัคคุเทศกท่ีตองนํานักทองเท่ียวมาเท่ียวชม
ความงามของโบราณสถานและศิลปกรรมของเมืองเพชรบุรี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองทําความเขาใจพ้ืนฐานทางศิลปกรรมของเมืองเพชรบุรี รวมไปถึงประวัติของแต
ละสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงอยางชํานาญ เพ่ือความถูกตองในการนําชมใหกับ
นักทองเท่ียวตอไป  
 อยางไรก็ตาม เปนท่ีทราบกันดีกวางานศิลปกรรม งานชางและโบราณสถาน
ในเมืองเพชรบุรีน้ันมีอยูมากมาย จึงทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสับสนประกอบกับยังมี
นักทองเท่ียวบางสวนท่ีอาจจะไมเคยทราบมากอนวาโบราณสถานหลายแหงในจังหวัด
เพชรบุรี มีรูปแบบของศิลปกรรมอยูในสมัยอยุธยา ในบทความวิชาการเรื่องน้ี ผูเขียนจึง
มีความต้ังใจท่ีจะนําเสนอเพียงสถานท่ีทองเท่ียวบางแหงในเมืองเพชรบุรีท่ีมีความโดด
เดนในดานรูปแบบศิลปกรรมแบบอยุธยา ซ่ึงต้ังอยูใกลกันและเดินทางสะดวก จึงได
ออกแบบเปนเสนทางทองเท่ียว จํานวน 5 วัด ไดแก วัดมหาธาตุเพชรบุรี วัดใหญ
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สุวรรณาราม วัดสระบัว วัดเกาะแกวสุทธาราม และวัดไผลอม ดังปรากฏในแผนท่ี
ทองเท่ียววัดท่ีสําคัญในจังหวัดเพชรบุรี 
 ในการนําเท่ียวโบราณสถานในเมืองเพชรบุรีท่ีมีรูปแบบทางศิลปกรรมอยุธยา
น้ัน มัคคุเทศกจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานทางประวัติศาสตรการกอต้ังอยุธยาอยูบาง 
เชน กรุงศรีอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจาอูทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 เม่ือ
วันศุกร ท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.1893 และส้ินสุดจากการถูกทําลายโดยกองทัพพมาในสมัย
พระเจาเอกทัศน หรือสมเด็จพระท่ีน่ังสุริยาสนอมรินทร เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2310 
(ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2547) จึงถือวากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของประเทศไทยท่ีมีอายุ
นานท่ีสุดถึง 417 ป โดยมีกษัตริยปกครองมากถึง 34 พระองค จาก 5 ราชวงศ ไดแก 
ราชวงศอูทอง ราชวงศสุพรรณบุรี ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง และราชวงศ
บานพลูหลวง  
 นอกจากน้ีมัคคุเทศกตองสามารถการอธิบายลักษณะความเปนอยูและ
ความสําคัญของเมืองเพชรบุรีได เชน กอนการกอต้ังกรุงศรีอยุธยาน้ัน เดิมทีบริเวณดิน
ดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้าเจาพระยา หรือบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เปนชุมชน
ท่ีสําคัญหลายแหง ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีชัยภูมิท่ีเหมาะสม อุดมไปดวยพืชพันธุธัญญาหาร
สมบูรณ อีกท้ังเปนชุมชนท่ีสําคัญท่ีมักจะมีหมูพอคาวาณิชมาพักจอดเรือการคาอยูเสมอ 
ทําใหเกิดการคาขายและเปล่ียนสินคาท่ีมาจากตางประเทศ จนทําใหชุมชนเหลาน้ีมี
บทบาทจากการเปนชุมชนธรรมดากลายเปนชุมชนใหญและเปล่ียนสภาพเปนบานเมือง
ทาเรือท่ีเจริญม่ังค่ังท่ีสุดเมืองหน่ึงของไทย เชน เมืองละโว หรือลพบุรี ซ่ึงต้ังอยูฝง
ตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา และเมืองสุพรรณบุรี ซ่ึงต้ังอยูบริเวณฝงตะวันตกของ
แมนํ้าเจาพระยา โดยหน่ึงในเมืองทาท่ีสําคัญอีกเมืองหน่ึง น่ันก็คือ เมืองเพชรบุรี น่ันเอง 
 อีกประการหน่ึง คือ ความรูพ้ืนฐานทางศิลปกรรมแบบอยุธยา ซ่ึงถือวาเปน
เรื่องสําคัญของมัคคุเทศก ท่ีจะตองอธิบายใหกับนักทองเท่ียวไดอยางคลองแคลว ชัดเจน
และมีความถูกตองแมนยําในเน้ือหาทางศิลปกรรมอยุธยา เชน การแบงยุคสมัยของ
ศิลปกรรมอยุธยา อันไดแก  
  สมัยอยุธยาตอนตน นับต้ังแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือ
พระเจาอูทอง ถึง สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงผูเขียนมองวาศิลปกรรมสวนใหญ
ในชวงน้ีจะมีความคลายคลึงกับศิลปะเขมรคอนขางมาก สงผลใหงานศิลปกรรมตาง ๆ 
ไดรับอิทธิพลจากเขมรเปนสวนใหญ เนนการสรางวัดโดยนิยมสรางปรางคเปนประธาน
ของวัด แตจะเพ่ิมลักษณะพิเศษเพ่ือใหมีเอกลักษณแตกตางจากปรางคแบบเขมร น่ันคือ
ความสูงชะลูดกวา และมีการยอมุมท่ีปรางคมากกวาแบบปรางคของขอม และ
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เปล่ียนเปนการใชอิฐแทนการใชหิน เน่ืองจากเปนวัสดุท่ีหางายและทํางายมากกวาหิน 
เชน ปรางคประธานวัดพุทไธสวรรย  และปรางคประธานวัดมหาธาตุ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (สุรศักด์ิ รอดเพราะบุญ, 2538) 
  สมัยอยุธยาตอนกลาง อยูระหวางสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
ถึง สมัยพระอาทิตยวงศ ศูนยกลางการปกครองในสมัยน้ี ชวงแรก ๆ จะอยู ท่ีเมือง
พิษณุโลกเปนสวนใหญ อันเปนชวงตอเน่ืองมาจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึง
ประทับอยูท่ีเมืองพิษณุโลกเน่ืองจากเหตุผลทางการเมือง ศิลปกรรมอยุธยาในสมัยน้ีจึงมี
การผสมผสานระหวางอยุธยาและสุโขทัย กลาวคือจะไมนิยมสรางปรางค แตจะเนนการ
สรางพระพุทธรูปและเจดียท่ีมีศิลปะแบบสุโขทัยเปนสําคัญ โดยเฉพาะเจดียแบบยอมุม
ไมสิบสอง และเจดียทรงเครื่อง นอกจากน้ียังพบการสรางเจดียรูปแบบอื่น ๆ ในชวงน้ี 
เชน เจดียทรงกลมแบบทรงลังกา เชน พระเจดียสามองค ท่ีวัดพระศรีสรรเพชญ             
พระเจดียวัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สุรศักด์ิ รอดเพราะบุญ, 2538) 
  สมัยอยุธยาตอนปลาย ต้ังแตสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ถึง 
สมเด็จพระท่ีน่ังสุริยาสนอมรินทร หรือพระเจาเอกทัศน เปนชวงเวลาท่ีศิลปะเขมรเขา
มามีอิทธิพลอีกครั้ง เชน ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม ปราสาทพระนครหลวง 
นอกจากน้ียังนิยมสรางพระเจดียยอมุมไมสิบสองเปนลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรม
อยุธยา รวมไปถึงการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมรูปแบบใหม ๆ จากตางประเทศ เชน 
ศิลปกรรมแบบตะวันตก เปอรเซียร และจีน เปนตน (สุรศักด์ิ รอดเพราะบุญ, 2538) 
 และจากท่ีผูเขียนไดกลาวไวขางตนวาเมืองเพชรบุรี ไมไดมีความสําคัญเพียง
แคเปนเมืองทาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพียงอยางเดียว แตเมืองเพชรบุรียังเปนเมืองท่ี
รวบรวมชางท่ีมีความเช่ียวชาญในงานศิลปไวอยางหลากหลายแขนงเชนเดียวกัน ผาน
การถายทอดจากรุนสูรุน จากอดีตจนถึงปจจุบัน จนทําใหเมืองเพชรบุรีเปนอีกหน่ึงพ้ืนท่ี
ท่ียังคงมีโบราณสถานและศิลปะอีกหลายแหงท่ีมีความสวยงามและเกี่ยวโยงกับกรุงศรี
อยุธยา ดังตัวอยางของวัดตาง ๆ ในแผนท่ีทองเท่ียวดังตอไปน้ี 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีทองเท่ียววัดท่ีสําคัญใน จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/ 

 

 วัดมหาธาตุวรวิหาร เปนวัดท่ีมีความเปนมายาวนาน โดยมีขอสันนิษฐานจาก
นักโบราณคดีวาวัดแหงน้ีสรางขึ้นมาแลวอยางนอย 700-1,000 ป ซ่ึงอยูคาบเกี่ยว
ระหวางอูทองและทวารวดี เน่ืองจากพบซากอิฐโบราณบริเวณวัด สวนวิหารหลวง           
ซ่ึงประดิษฐานพระประธานน้ัน สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ใน         
รัชสมัยของพระเจาอยูหัวบรมโกศ หรือราว พ.ศ.2275-2301 (ธงชัย เปาอินทร, 2555) 
 

  
รูปที่ 2 พระปรางควัดมหาธาตุ 

จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา: ผูเขียน 

รูปท่ี 3 ฐานชุกชีพระประธานในวิหารหลวง  
วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มา: ผูเขียน 
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 วัดมหาธาตุ เปนวัดท่ีนับวานักทองเท่ียวสามารถพบเจอไดในหลายจังหวัด
สําคัญ ๆ ของประเทศไทย เน่ืองจากเมืองสําคัญในสมัยกอนมักจะมีการสราง 
“มหาธาตุ” น้ัน เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีสําคัญ เปรียบไดกับศูนยกลางแหง
จักรวาลตามคติความเช่ือของชาวพุทธ 
 รูปแบบของศิลปกรรมของวัดมหาธาตุน้ัน มีการผสมผสานกันจากหลายยุค
หลายสมัย เริ่มจาก แผนผังของวัด ซ่ึงถือวาเปนเพียงรูปแบบการกอสรางเดียวท่ีส่ือถึง
ลักษณะศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนตน เน่ืองจากลักษณะศิลปกรรมในสมัยน้ัน นิยม
กอสรางปรางคเปนประธานของวัด คลายศิลปะลพบุรี หรือศิลปะเขมร แตจะมีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากปรางคแบบเขมร น่ันคือความสูงชะลูดกวาและสรางจากอิฐ ไมใชจาก
หิน (ดังรูปท่ี 2) เหมือนเชนปราสาทศิลปะเขมรอื่น ๆ อยางไรก็ตาม พระปรางควัด
มหาธาตุท่ีเห็นในปจจุบันน้ัน ไมใชองคเดิม แตเปนการบูรณะขึ้นมาใหมในสมัยรัชกาลท่ี 
5 แหงกรุงรัตนโกสินทร   
 อีกหน่ึงส่ิงท่ีแสดงถึงอิทธิพลของศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนตน น่ันก็คือซุม
ของใบเสมาท่ีทําเรือนซุมเปนหลังคาทรงโคง ซ่ึงผูเขียนสันนิษฐานวาอาจจะเปนการสราง
ขึ้นมาครอบภายหลังเน่ืองจากซุมโคงยอดแหลมน้ัน เปนศิลปะท่ีไดรับการถายทอดมา
จากเปอรเซีย ซ่ึงเปนแนวศิลปะท่ีนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในขณะท่ีวัดมหาธาตุ
อาจจะมีมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนตนมาแลว (ดังรูปท่ี 5) 
 

  
รูปท่ี 4 หนาบันวิหารหลวง วัดมหาธาตุ  

จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 5 ซุมใบเสมายอดแหลม  
วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 
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 นอกจากน้ี ยังมีวิหารหลวงแบบโคงทองสําเภา อันเปนลักษณะเฉพาะของ
ศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวิหารหลวง มีพระพุทธรูปประธานปางมาร
วิชัยทรงราชาภรณ1 0

๑ประทับอยูบนฐานชุกชีประดับดวยกลีบมะเฟองติดกระจก พรอม
ดวยปูนปนรูปยักษแบก ครุฑแบก ท่ีปนจากชางสกุลเมืองเพชรบุรี นับเปนอีกหน่ึงความ
งดงามท่ีหาชมไดยากจากฐานชุกชีในวัดอื่น ๆ (ดังรูปท่ี 3) ท่ีหนาบันวิหารหลวงประดับ
ดวยลายปูนปน รูปพระนารายณทรงครุฑยุดนาค มีพญาวานรแบกครุฑอยูอีกช้ันหน่ึง 
พ้ืนหลังเปนลายกนกกานขดออกชอลายหางโตเปนรูปครุฑ นาค ยักษ ฯลฯ (ดังรูปท่ี 4) 
 วัดใหญสุวรรณาราม เดิมทีวัดน้ีเปนท่ีรูจักในนามของ “วัดใหญ” อันเปนวัด
เกาแกแหงหน่ึงของเมืองเพชรบุรี ท่ีปรากฏรูปแบบศิลปะและการกอสรางแบบอยุธยา
ตอนปลาย หากแตไมมีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการกอสรางท่ีชัดเจน จึงทําใหไมสามารถ
ทราบไดวาใครเปนผูสราง อยางไรก็ตามวัดใหญสุวรรณารามน้ี เปนวัดท่ีไดรับการ
บูรณปฏิสังขรณในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8 แหงกรุงศรีอยุธยาหรือพระเจาเสือ 
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชแตงโมเปนผูดําเนินการปฏิสังขรณ และหลังจากน้ันจึงได
เปล่ียนช่ือวัดใหญ เปน “วัดสุวรรณาราม” ตามสมณศักด์ิของสมเด็จพระสังฆราชแตงโม 
คือ พระสุวรรณมุนี ชาวบานท่ัวไปจึงเรียกช่ือวัดแหงน้ีวา “วัดใหญสุวรรณาราม” อีกท้ัง
การกําหนดอายุเวลาของวัด จึงถูกอนุโลมใหอยูในชวงรัชกาลของพระเจาเสือไปโดย
ปริยาย (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2558) 
 ในสวนของศิลปกรรมของวัดใหญสุวรรณารามท่ีควรคาแกการนําชม ไดแก 
พระอุโบสถ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศาลาการเปรียญและศาลากลางนํ้า หรือหอไตร 
 

 
รูปท่ี 6 พระอุโบสถ วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา : http://1081009.tourismthailand.org/oldweb/uploads/trips/n/190771.jpg 

1 พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงราชาภรณ หรือปางทรมานพระยามหาชมพู ซ่ึงเปนกษัตริยที่กอทุกขเข็ญ
และไมยอมฟงธรรม พระพุทธองคจึงทรงแปลงรางอยางกษัตริยแลวเทศนาธรรมโปรด 
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 พระอุโบสถของวัดใหญสุวรรณาราม สรางขึ้นดวยศิลปะในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย โดยมีลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีสําคัญหลายสวน ไดแก ตัวอาคารท่ีปราศจาก
ชองหนาตาง มีประตูทางเขาดานหนา 3 บาน และดานหลัง 2 บาน โดยประตูทางเขา
ดานหนาบานกลางมีขนาดท่ีใหญ ท่ีสุด ซ่ึงอาจจะมีไวสําหรับใชเปนทางเขาสําหรับ
พระมหากษัตริย หรือสรางเพ่ือเปดรับแสงเขาสูองคพระประธานภายในตัวอุโบสถ หรือ
เปนเพียงการจําลองคติความเช่ือวาพระพุทธเจาตองน่ังในปราสาท ดังน้ันการสรางซุม
ประตูท่ีใหญ จะทําใหสามารถมองเห็นพระประธานน่ังในซุมปราสาทไดเม่ือมองจากดาน
นอก 
 นอกจากน้ี ยังมีเสาพาไลรองรับชายคาปก และฐานพระอุโบสถมีลักษณะแอน
โคงแบบทองสําเภา อันเปนลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญของสถาปตยกรรมกรุงศรีอยุธยา รวม
ไปถึงลายปูนปนบริเวณหนาบันรูปพระนารายณทรงกุมภัณฑสอดแทรกลวดลายชอหาง
โตใบเทศแบบอยุธยาตอนปลายอยางพล้ิวไหว ไดสัดสวนสวยงาม โดดเดนและเปน
เอกลักษณ (ดังรูปท่ี 6)   

 
รูปท่ี 7 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา : ผูเขียน 
 

 ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังลายเทพชุมนุม ประกอบไปดวย 
เทพ เทวดา ยักษ และคนธรรณ รวมไปถึงทวารบาลอันวิจิตร ซ่ึงจิตรกรต้ังใจวาดภาพ
ท้ังหมดหันหนาไปทางพระประธาน ประหน่ึงวาไมมีการแบงแยกชนช้ัน วรรณะ เพราะ
ตางก็ตองการมาแสดงออกถึงความศรัทธาเม่ือครั้งท่ีพระองคทรงตรัสรูเปนพระพุทธเจา
น่ันเอง นอกจากน้ี ผนังเบ้ืองหนาพระประธานยังเปนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ 
สวนผนังดานหลังเปนลวดลายไทยท่ีเลือนหายไปคอนขางมากแลว (ดังรูปท่ี 7) 
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รูปท่ี 8 ศาลาการเปรียญ  
วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 9 ศาลาการเปรียญ  
วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 
 

 ดานหลังของพระอุโบสถเปนท่ีต้ังของศาลาการเปรียญเครื่องไมท่ียังคงรักษา
สภาพไวไดอยางดี สันนิษฐานวานาจะเคยเปนท่ีประทับของพระเจาเสือมากอน และ
ตอมาไดรื้อแลวถวายแดสมเด็จพระสังฆราชแตงโม ผูเปนพระอาจารยของพระองค ซ่ึง
ศาลาการเปรียญหลังน้ีมีลักษณะเปนเรือนไทยไมแบบอยุธยา และยึดโครงสรางตาง ๆ 
เขาไวดวยกันโดยล่ิมไม มีขนาดสิบหอง และฝาของศาลาเปนแบบ  ปะกน นอกจากน้ี
จุดเดนของศาลาการเปรียญหลังน้ียังอยูท่ีมุขของหลังคาท่ีเรียกวา “มุขประเจิด” หรือ
สวนหน่ึงของหลังคาท่ีมีการออกแบบใหมีลักษณะท่ีดูเสมือนลอยออกมาจากหลังคาป
กนกท้ังดานหนาและดานหลัง พรอมท้ังสลักลวดลายคลายลวดลายหนาบันพระอุโบสถ
อีกดวย นอกจากน้ีประตูไมของศาลาฯ ก็มีการสลักลายกานขด ซ่ึงมีความประณีตและ
แสดงถึงความเปนอยุธยาแท ๆ อีกดวย (ดังรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9) 
 

 
รูปท่ี 10 หอไตรกลางนํ้า วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 
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 หอไตรกลางนํ้า เปนอีกหน่ึงจุดท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียว เน่ืองจากเปน
อาคารเพียงหลังเดียวในวัดท่ีต้ังอยูกลางสระนํ้าขางพระอุโบสถ มีลักษณะเปนอาคาร
ขนาดเล็กมีเสารองรับเพียง 3 เสา ในดานความสําคัญน้ัน ใชสําหรับเก็บพระคัมภีรใบ
ลานและตําราสมุดขอยตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวจึงตองสรางหอไตรไวกลางนํ้า เพ่ือ
ปองกันคัมภีรและตําราตาง ๆ จากพวกสัตวและแมลงท่ีอาจจะทําลายคัมภีรได (ดังรูปท่ี 
10) 
 วัดสระบัว ต้ังอยูในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี และยังคงความสวยงามและ
ความสมบูรณของสถาปตยกรรม และศิลปกรรมปูนปนสมัยอยุธยาตอนปลายฝมือชาง
สกุลเพชรบุรีไดเปนอยางดี แผนผังของวัดสระบัว มีลักษณะท่ีนาสนใจ คือ การถือเอา
พระอุโบสถเปนประธานของวัดและจัดวางเจดียทรงปรางคไวดานหนาพระอุโบสถใน
ฐานะเจดียบริวาร ซ่ึงแผนผังดังกลาวน้ีไดรับความนิยมอยางยิ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
แสดงถึงความสําคัญของอาคารหลังคาคลุมท่ีมีมากกวาเจดีย อันแตกตางไปจากสมัย
อยุธยาตอนตนท่ีเจดียมักมีความสําคัญ โดยในอยูในตําแหนงประธานของวัดมากกวา 
(ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) ศิลปกรรมท่ีโดดเดนของวัด
สระบัว ไดแก 
 พระอุโบสถ เปนอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดเล็ก แตมีลายปูนปนประดับท่ี
สวยงามบริเวณหนาบัน กลาวคือ หนาบันทางดานทิศตะวันออกเปนรูปพระนารายณ
ทรงประทับอยูเหนือกุมภัณฑ ประกอบดวยลายชอหางโตใบเทศอันออนชอย หนาบันชั้น
ลดปนเปนลายกานขดหนาสัตวรูปสิงหท่ีใหความรูสึกออนหวาน แตก็เขมแข็งและดุดันใน
เวลาเดียวกัน ในขณะท่ีหนาบันทิศตะวันตกเปนรูปพระนารายณทรงประทับอยูเหนือ
กุมภัณฑ เชนกัน แตเปล่ียนหนาบันชั้นลดเปนลายกานขดรูปเทพพนม ซ่ึงใหความรูสึกท่ี
นุมนวลมากกวา (ดังรูปท่ี 11 และรูปท่ี 12) 

  
รูปท่ี 11 พระอุโบสถ  

วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 12 หนาบันทิศตะวันออก 
พระอุโบสถ วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 
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 ฐานเสมารอบพระอุโบสถ เปนฐานเสมาท่ีตกแตงดวยลายปูนปนสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ประกอบดวยช้ันมารแบก ช้ันครุฑ-สิงหแบก ชั้นกระจังและบัวคลุมรองรับใบ
เสมาหินทราย จึงเรียกวา “เสมาน่ังแทน” จํานวน 8 ซุม นอกจากน้ี ในสวนของช้ันมาร
แบกน้ัน ยังปรากฏการสอดแทรกอารมณขันของชางโดยการปนรูปจีนแบก-ฝรั่งแบกอีก
ดวย และท่ีสําคัญอันบงบอกถึงศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายจากลักษณะของใบเสมา
น่ันก็คือ ขนาดของใบเสมาท่ีมีขนาดเล็กและมักต้ังอยูบนฐานเสมา มากกวาสมัยอยุธยา
ตอนตน ท่ีมักเปนใบเสมาแผนใหญและต้ังอยูบนพ้ืน (ดังรูปท่ี 13) 
 เจดียทรงปรางค 2 องค ต้ังอยูดานหนาของพระอุโบสถ ขนาบดวยเจดียเพ่ิม
มุมไมสิบสอง มีลักษณะเปนศิลปะอยุธยาตอนปลายอยางชัดเจน กลาวคือ เปนเจดียท่ี
ต้ังอยูบนฐานสิงห 2 ฐาน รูปทรงโดยรวมมีความสูงเพรียวจนซุมจรนําของเรือนธาตุมี
ขนาดแคบจนไมสามารถประดิษฐานรูปเคารพใด ๆ ได (ดังรูปท่ี 14) 
 

  

รูปที่ 13 ฐานใบเสมา  
วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มา: ผูเขียน 

รูปที่ 14 เจดียทรงปรางค  
วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มา: ผูเขียน 
  

 วัดเกาะแกวสุทธาราม สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
โดยท่ีโครงสรางของพระอุโบสถน้ันมีลักษณะโครงสรางแบบทองสําเภา ไมมีชองหนาตาง 
(ดังรูปท่ี 15) จึงเปนท่ีมาของความโดดเดนของวัดอีกประการหน่ึง น่ันก็คือ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง กลาวกันวาเปนตัวแทนของศิลปะสกุลชางเมืองเพชรบุรี ซ่ึงจาก
การศึกษาของนักประวัติศาสตรศิลปะหลายทาน ไดใหขอมูลตรงกันวาภาพจิตรกรรม
พรอมกับตัวอักษรท่ีพบบริเวณผนังของวัดเกาะแกวสุทธารามน้ัน ถูกวาดไวราวป          
พ.ศ.2277 (พิชญา สุมจินดา และนิพัทธพร เพ็งแกว, 2559) ซ่ึงแมจะไมใชจากฝมือชาง
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หลวงดังเชนท่ีวัดใหญ สุวรรณารามก็ตาม แตก็ มีความแปลกใหมและสอดแทรก
ความหมายเชิงสัญลักษณไวอยางมากมายอันยากจะหาท่ีใดเหมือน ซ่ึงภาพจิตรกรรมฝา
ผนังน้ันเปนการแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ เกี่ยวกับอัษฏมหาปาฏิหารย สัตตมหาสถาน 
ภาพมารผจญ และไตรภูมิโลกสัณฐานหรือคติจักรวาล น่ันเอง (ดังรูปท่ี 16)   
 สาเหตุท่ีสันนิษฐานวาจิตรกรรมภายในอุโบสถน้ันวาดขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย นอกจากจารึกท่ีระบุปท่ีเขียนวา พ.ศ.2277 อันตรงกับรัชสมัยของพระเจาอยูหัว
บรมโกศ แหงกรุงศรีอยุธยา อีกขอสันนิษฐานหน่ึง คือ การใชสีพ้ืนออน ท่ีมีความ
แตกตางไปจากภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรท่ีใชสีพ้ืนเขม การท่ีโทนสีสวนใหญยังคง
ใชสีแดง แตยังคงไมนิยมการปดทองก็ลวนแตเปนลักษณะท่ีอาจใชกําหนดอายุไดวาควร
วาดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 

  
รูปท่ี 15 วัดเกาะแกวสุทธาราม  

จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 16 พระอุโบสถ  
วัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 
  

 จากการศึกษาประติมานวิทยา (Iconography)2 ๒ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในอุโบสถของวัดเกาะแกวสุทธาราม ซ่ึงเปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนสําคัญตาง ๆ 
โดยสามารถแบงไดเปน 2 ตอน คือ กลุมท่ีเขียนทางผนังดานทิศเหนือ และกลุมท่ีเขียน
ทางผนังดานทิศใต (ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) (ดังรูป
ท่ี 17) 

2 ประติมานวิทยา (Iconography) คือ การศึกษาลักษณะเรื่องราว รูปภาพ รูปเคารพ ที่เปนงานศิลปะ 
โดยการพิสูจน พรรณนา ตีความ แยกแยะ ประวัติ และความหมายของวัตถุ หรือสัญลักษณตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องทางศาสนา และวัฒนธรรม เชน การศึกษาสัญลักษณ และความหมาย ในงานศิลปะทาง
ศาสนา ของประติมากรรม และสถาปตยกรรมโบราณ 
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รูปท่ี 17 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

พุทธประวัติ วัดเกาะแกวสุทธาราม 
ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 18 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
สัตตมหาสถาน วัดเกาะแกวสุทธาราม  

ท่ีมา: ผูเขยีน 
  

 ผนังดานทิศเหนือ เขียนชุด “สัตตมหาสถาน” หรือมหาสถานท้ัง 7 แหงท่ี
พระพุทธเจาทรงเสวยวิมุติสุขหลังจากการตรัสรู  (ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) โดยเริ่มจาก (ดังรูปท่ี 18) 
  โพธิบัลลังก คือเหตุการณในชวงสัปดาหแรกภายหลังการตรัสรูของ
พระพุทธเจา ซ่ึงพระองคประทับอยูใตตนพระศรีมหาโพธ์ิตลอด 7 วัน    
  อนิมิส ไดแก เหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจาทรงประทับอยู ณ       
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนศรีมหาโพธ์ิตลอด 7 วันโดยไมกระพริบพระเนตร เพ่ือ
เปนการขอบคุณท่ีตนศรีมหาโพธ์ิเปนบัลลังกในการตรัสรู 
  รัตนจงกลม ไดแก เหตุการณในสัปดาหท่ี 3 ท่ีพระพุทธเจาทรงจง
กลมระหวางโพธ์ิบัลลังก และอนิมิสเจดียเพ่ือแสดงปาฏิหารยแกเทวดา 
  รัตนฆร ไดแก เหตุการณในสัปดาหท่ี 4 ท่ีพระพุทธเจาประทับอยู
ในเรือนแกว ท่ีเทวดาเนรมิตถวายทางทิศตะวันตกของตนศรีมหาโพธ์ิโดยทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วัน 
  อัชปาลนิโครธ คือเหตุการณภายหลังจากทรงประทับในเรือนแกว
ก็ไดเสด็จไปทางทิศตะวันออกของตนศรีมหาโพธ์ิเพ่ือไปประทับอยูใตตนไทรอันเปนท่ีอยู
ของคนเล้ียงแพะ ในสัปดาหน้ีมีธิดาพญามาร 3 ตนเขามาผจญพระพุทธเจา 
  มุจลินท ไดแก เหตุการณในสัปดาหท่ี 6 ท่ีพระพุทธเจาทรงประทับ
อยูริมสระมุจลินททางตะวันออกเฉียงใตของตนศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงในสัปดาหน้ีเกิดฝนตก
ใหญ จนพญานาคมุจลินทไดขึ้นมาปรกพระพุทธเจาจากฝน 
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  ราชายตนะ ไดแก เหตุการณในสัปดาหสุดทายท่ีพระพุทธเจาทรง
ประทับอยูใตตนเกตุทางทิศใตของตนศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาหน้ีตปุสสะและภัลลิกะไดเขา
มาถวายขาวสัตตูซ่ึงเปนภัตตาหารม้ือแรกภายหลังการตรัสรู พรอมกับทาวจตุโลกบาลได
นําบาตร 4 ใบมาถวาย (ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550)  
 ผนังดานทิศใต เขียนชุดภาพพุทธประวัติท่ีเรียกวา “อัษฏมหาปาฏิหารย” 
หรือเหตุการณสําคัญท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธเจา ไดแก  
  ประสูติ ไดแก ตอนท่ีพระนางสิริมหามายาเหน่ียวกิ่งไมสาละ และ
พระพุทธองคไดประสูติออกมาจากพระปรัศวของพระนาง ณ สวนลุมพินีวัน 
  ปฐมเทศนา ไดแก ตอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงเทศนธัมมจัก
กัปปวัตนสูตรแกปญจวัคคีท้ัง 5 คนเปนครั้งแรก ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง      
พาราณสี 
  ปราบชางนาฬาตีรี ไดแก เหตุการณ  ณ เมืองราชคฤห ตอนท่ี
พระพุทธเจาทรงทําใหชางนาฬาคีรี ซ่ึงเปนชางตกมันท่ีพระเทวทัตปลอยออกมาสงบลง
ได 
  แสดงยมกปาฏิหาริย ไดแก เหตุการณ ณ เมืองสาวัตถี ตอนท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิหาริยโดยปรากฏพระองคเปนคู ๆ บนตนมะมวงเพ่ือปราบ
เดียรถีย หรือบุคคลนอกศาสนาซ่ึงพยายามสรางมณฑปเพ่ือแสดงปาฏิหาริยแขงกับ
พระองค 
  ปาลิไลย ไดแก ตอนท่ีพระพุทธเจาเขาปาลิไลย แลวมีชางกับลิงมา
ถวายอาหาร 
 อยางไรก็ตาม ทางผนังดานทิศใตน้ีไมปรากฏภาพตอนตรัสรู เสด็จลงจาก
ดาวดึงส และปรินิพพาน อาจเน่ืองดวยภาพดังกลาวเขียนไว ณ ผนังดานสกัดแลว  
(ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 
 การจัดองคประกอบของภาพจิตรกรรมของอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม ก็ยัง
มีลักษณะพิเศษท่ีตางจากท่ีอื่น ๆ อีก น่ันคือ การใชภาพเจดียและเสนสินเทาในรูปทรง
กรวยสามเหล่ียมมาแบงภาพท่ีแสดงพุทธประวัติตอนตาง ๆ อีกท้ังสลับตําแหนงระหวาง
ภาพมารผจญ ซ่ึงควรจะอยูดานหนาพระประธาน แตกลับถูกวาดไวดานหลังพระ
ประธาน และภาพจักรวาลท่ีแสดงรูปเขาพระสุเมรุและเขาบริวาร ก็วาดไวดานหนาพระ
ประธาน แทนท่ีจะวาดไวดานหลังพระประธานเชนเดียวกัน  
 และวัดสุดทายท่ีมีความโดดเดน และยังคงไวซ่ึงรองรอยแหงศิลปกรรมแบบ
อยุธยาตอนปลาย น่ันก็คือ “วัดไผลอม” ซ่ึงไมปรากฏระยะเวลาการกอสรางท่ีแนชัด 
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แตปจจุบันน้ัน ถือเปนวัดรางท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองเพชรบุรี โดยคงเหลือไวเพียงอุโบสถ
ขนาดใหญไลเล่ียกับวัดใหญสุวรรณาราม มีลักษณะเปนทรงไทยกออิฐถือปูน สภาพชํารุด
มาก และเครื่องบนเกิดการเสียหายจนแทบไมเหลือหลักฐานใด ๆ ไวใหเห็น มีเพียงฐาน
ท่ีออนโคงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ แบงออกเปน 2 สวน คือฐานสวนหนา ประดิษฐานพระ
ประธาน ฐานสวนหลัง เปนหองวาง สันนิษฐานวาคําขึ้นภายหลัง ผนังท่ีกั้นระหวางสอง
สวนน้ี มีการปนปูนทับเสาอิงท่ีผนังดานหลังเดิม และยังคงเหลือบัวหัวเสาใหเห็นเปน
หลักฐาน (ดังรูปท่ี 19) 

  
รูปท่ี 19 หนาบันชั้นใน วัดไผลอม  

จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 20 เจดียทรงเครื่อง วัดไผลอม 
จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

  
ภาพท่ี 20 หนาบันช้ันใน วัดไผลอม 

จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

ภาพท่ี 21 หนาบันช้ันนอก วัดไผลอม 
จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 
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  ความโดดเดนท่ีกลาวเม่ือขางตนของวัดไผลอมน้ัน ไดแก งานปูนปนลายชอ
หางโต ลายปูนปนรูปพระนาราณยทรงครุฑท่ีหนาบันช้ันในและรูปนกยูงรําแพนหางท่ี
หนาบันช้ันนอก ซ่ึงยังคงเหลือใหเห็นเปนประจักษพยานของงานศิลปกรรมสมัยอยุธยา
ตอนปลาย (ดังรูปท่ี 21 และ 22) สวนดานหลังของพระอุโบสถน้ันเปนท่ีต้ังของ
พระพุทธรูปขนาดใหญประทับปางมารวิชัย 2 องค สวนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
อุโบสถปรากฏเจดียแบบทรงเครื่องยอมุมไมสิบสองขนาดเล็กสมัยอยุธยาอีกองคหน่ึง
ดวย ซ่ึงมีลักษณะเปนเจดียกออิฐถือปูน ฐานเปนฐานสิงห ซอนกัน 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเปน
ฐานบัวรับบัวกลุมท่ีรับบัวปากระฆัง องคระฆังเปนเหล่ียม มีบัลลังก ตกแตงดวยลายปูน
ปน โดยเฉพาะลายหนากระดานเปนลายประจํายาม (ดังรูปท่ี 20) 
 สําหรับมัคคุเทศกน้ัน ความนาสนใจของวัดไผลอม นอกจากท่ีกลาวมาขางตน
แลว ยังมีจุดท่ีนาสนใจอยูภายในพระอุโบสถอีก น่ันคือ ผนังและหนาบันดานในเปนลาย
ปูนปนแสดงการเลาเรื่องการเดินทางไปบูชารอยพระพุทธบาทในลังกาทวีป ณ              
เขาสุมนกูฏ ซ่ึงเปนหน่ึงในโสฬสมหาสถาน3

2

๓ท่ีพระพุทธเจาเสด็จมาประทับรอยพระบาท
ไวบนยอดเขา โดยชางปนในสมัยน้ัน ไดจําลองรอยพระพุทธบาทเปนรูปตะแคงขึ้น แลว
ปนหวงเหล็กคลองกันเปนสายโซหอยลงมาดานลางตอจากพระพุทธบาท ซ่ึงเปรียบดัง
คติท่ีวาการเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฎน้ัน จะตองไตบันได
โซไป ซ่ึงถือวาเปนเสนทางท่ียากลําบากแตบุคคลท่ีไปถึงยอดเขาก็จะไดบุญมาก
เชนเดียวกัน และหวงเหล็กแบบปูนปนดังกลาวน้ันก็ยังคงพบเห็นไดในสถานท่ีจริง           
ณ ประเทศศรีลังกาเชนเดียวกัน (ดังรูปท่ี 23) 

3 โสฬสมหาสถาน คือ สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง ๑๖ แหง ที่พุทธศาสนิกชนจะตองไปกราบ

ไหวบูชาเพ่ือความเปนศิริมงคลแกชีวิต 
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รูปท่ี 23 ผนังลวดลายปูนปน 

ดานในฝงขวา วัดไผลอม จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ผูเขียน 

รูปท่ี 24 ผนังลวดลายปูนปน 
ดานในฝงซาย วัดไผลอม จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ผูเขียน 
  

 นอกจากน้ียังมีปูนปนท่ีหนาบันดานในแสดงรายละเอียดตาง ๆ สอดคลองกับ
คติความเช่ือเรื่องการเดินทางขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทท่ียอดเขาสุมนกูฏ เชน 
ลายปูนปนรูปตนไม ใบไม เปรียบไดกับทางเดิน และภูเขา รวมไปถึงศาลาท่ีพักริมทาง 
นอกจากน้ียังมีปูนปนท่ียังพอระบุรายละเอียดไดถึงสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในลังกา เชน 
โลหะปราสาทของพระเจาทุฏฐคามนีทางดานซาย และพระราชวังของพระเจากรุงลังกา
ทางดานขวา (พิชญา สุมจินดา และนิพัทธพร เพ็งแกว, 2559) และถึงแมจะเปนคติ
ความเช่ือจากลังกา แตรูปแบบการปนน้ันยังคงเอกลักษณของความเปนอยุธยาได           
(ดังรูปท่ี 24) 
 กลาวโดยสรุปแลว ศิลปกรรมและโบราณสถานสมัยอยุธยาในจังหวัดเพชรบุรี 
ยังคงหลงเหลือใหในปจจุบัน ซ่ึงปจจัยดังกลาวมาจากการท่ีจังหวัดเพชรบุรี หรือเมือง
เพชร เคยมีฐานะเปนเมืองทาท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยามากอน จึงทําใหมีความ
เจริญรุงเรืองในหลากหลายดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเช่ือ ความเล่ือมใสศรัทธาท่ีตกทอดผานกาลเวลามาหลายยุคหลายสมัยจนเกิดเปน
ผลงานเปนท่ีรูจักกันในนามของ “งานชางสกุลเมืองเพชร” ดังน้ัน โบราณสถานหลาย
แหงในเมืองเพชรบุรีจึงถูกสรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
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แบบอยธุยา โดยรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีสําคัญของบทความฉบับน้ี ผูเขียนไดยกตัวอยาง
ไว 5 แหง เหมาะสําหรับการจัดนําเท่ียวใหกับผูท่ีสนใจทองเท่ียวดานศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรม อาทิ วัดมหาธาตุวรวิหาร ซ่ึงความโดดเดนน้ันอยูท่ีปรางคประธานของวัด 
ท่ีสันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน โดยไดรับอิทธิพลจากเขมร แตมีความสูง
ชะลูดมากกวา และสรางจากอิฐ ไมใชจากหิน ดังเชนโบราณสถานของเขมรท่ัวไปนิยม
สราง ไม เพียงแต วัดมหาธาตุวรวิหารท่ีนักทองเท่ียวสามารถชมศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมสมัยอยุธยาไดเทาน้ัน แตยังมีวัดอื่น ๆ ท่ีมีความโดดเดนและสวยงาม อัน
สะทอนถึงศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายแหง อาทิ วัดใหญสุวรรณาราม วัดเกาะแกวสุ
ทธาราม และวัดสระบัว ซ่ึงมีลักษณะเดนของศิลปกรรมในสวนของโครงสรางพระอุโบสถ
แบบทองสําเภา ผนังทึบ ไมมีชองหนาหนาตาง อันสะทอนถึงศิลปะสมัยอยุธยาตอน
ปลาย และดวยการกอสรางอุโบสถแบบผนังทับน้ัน ทําใหชางศิลปสามารถเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังได เชน ภาพเทพชุมนุม ภายในพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม และ
ภาพแสดงพุทธประวัติ สัตตมหาสถาน อัษฏมหาปาฏิหาริย มารผจญ และไตรภูมิโลก
สัณฐาน ภายในพระอุโบสถ วัดเกาะแกวสุทธาราม นอกจากน้ี งานปูนปนของชางสกุล
เมืองเพชร ก็นับเปนอีกหน่ึงศิลปกรรมท่ีทรงคุณคาและตกทอดมาต้ังแตสมัยอยุธยา ดังท่ี
นักทองเท่ียวสามารถเยี่ยมชมไดจากวัดสระบัว ซ่ึงงานปูนปนเปนลายชอหางชอหางโตใบ
เทศ ลายปูนปนกานขดหนาสิงห และกานขดรูปเทพพนม และอีกหน่ึงวัดท่ีมีความโดด
เดนดานงานปูนปน คือ วัดไผลอม ท่ียังหลงเหลือใหนักทองเท่ียวชมในสวนของงานปูน
ปนลายชอหางโต พระนารายณทรงครุฑ นกยูงรําแพน และลายปูนปนแสดงเรื่องราว
การเดินทางไปบูชารอยพระพุทธบาท ณ เขาสุมนกูฏ ซ่ึงท่ีกลาวมาน้ัน เปนเพียงสวน
หน่ึงของรองรอยทางประวัติศาสตรท่ีสืบทอดมาใหคนรุนหลังไดรับรู ซ่ึงนํามาพัฒนาตอ
ยอดและสามารถสรางรายได ใหกับทองถิ่น โดยผานการจัดการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม (Creative Historical and Cultural Economy) ซ่ึง
สามารถทําไดจากการพัฒนามัคคุเทศกใหเกิดความเช่ียวชาญดานองคความรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเพ่ือใหเกิดอรรถประโยชนอยางสูงสุดในการนําชม และเพ่ิม
โอกาสในการเผยแพรขอมูลทางศิลปกรรมแกนักทองเท่ียวและผูสนใจดวย 
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