
 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส านัก 
สมัยรัชกาลที่ 1– รัชกาลที่ 2 และวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส านัก
สมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัด
บางแคใหญ่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
น าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. ชุมชนอัมพวา  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2  
 3. งานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3)  
 4. วัด ภุมรินทร์กุฎีทองและงานจิตรกรรมภายในวัด 
 5. วัดบางแคใหญ่และงานจิตรกรรมภายในวัด 
 

ชุมชนอัมพวา 

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ( 2553, 22 มีนาคม)  ได้กล่าวถึงจังหวัดสมุทรสงครามไว้ใน
เว็บเพจชื่อ “จังหวัดสมุทรสงคราม” ว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดในภาคกลาง มีขนาดพื้นที่
เล็กที่สุดของประเทศ คือ ประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 
23 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจรดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออกจรด
อ่าวไทย ทิศใต้จรดจังหวัดเพชรบุรี และทิศตะวันตกจรดจังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 
3 อ าเภอ 33 ต าบล 284 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา 
ซึ่งสายรุ้ง เฮงซอ (2543 : 51-54) ได้กล่าวถึงอ าเภออัมพวาไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า 
อ าเภออัมพวาแต่เดิมนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด รู้แต่เพียงว่าเคยรวมอยู่กับ
เมืองราชบุรี เรียกว่า “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเจริญทั้งด้านการเกษตรและการค้า
มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา โดย ในขณะนั้นแขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย
ชื่อ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็นสตรีชื่อ “น้อย” ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึก ต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ
แขวงบางช้างขึ้นเป็น “อ าเภออัมพวา” ตามชื่อ คลองอัมพวาอันเป็นที่ต้ังของที่ว่าการอ าเภอ และ 
“บางช้าง” ก็กลายเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภออัมพวา โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของเมือง
สมุทรสงคราม ปัจจุบันอ าเภออัมพวามีพื้นที่ปกครองทั้งสิ้น 170.164 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 12 ต าบล  96 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลอัมพวา ต าบลแควอ้อม ต าบลท่าคา ต าบล
บางแค ต าบลบางช้าง ต าบลบางนางลี่ ต าบลโพงพาง ต าบลแพรกหนามแดง ต าบลยี่สาร ต าบลวัด
ประดู่ ต าบลสวนหลวง และต าบลเหมืองใหม่  ทั้งนี้ตัวเมืองอัมพวาอยู่ห่างจากตัวเมือง
สมุทรสงครามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วน ความหมายของชื่ออ าเภอนั้น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 อธิบายว่า “อัมพวา” หมายถึง ป่ามะม่วง อ าเภอ
อัมพวาจึงน่าจะหมายถึงดินแดนที่มีป่ามะม่วงมากมายอัมพวาจึงน่าจะหมายถึงดินแดนที่มีป่า
มะม่วงมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แผนที่จังหวัดสมุทรสงครามแสดงเขตการปกครองของอ าเภออัมพวาและสถานที่ตั้ง  
                 ของวัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ 
ที่มา (Sadoodta.com, 2010 (March, 22)) 
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 “ชุมชนอัมพวา” เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง คลองอัมพวา และคลองสาขา ในท้องที่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว, 2553 (21 มีนาคม)  กล่าวถึง
ชุมชนอัมพวาไว้ในเว็บเพจชื่อ “ อัมพวา  ชุมชนริมน้ า ถิ่นวัฒนธรรมการอนุรักษ์”  ไว้ว่า ชุมชน
ริมน้ าอัมพวาเป็นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริมน้ าที่มีประวัติศาสตร์ ประเพณ ี วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถชีีวิตภูมิปัญญาท้องถิน่ทีช่าวชุมชนได้ร่วมกันสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที่ใกล้ชิดผูกพัน 
กับสายน้ ายังคงปรากฏอย่างโดดเด่น อัมพวาเป็นชุมชนที่มีมาแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา บ้านเรือนใน
อดีตที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองอัมพวาเป็นเรือนแพ  จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นเรือนไม้ริมน้ า ซึ่งถึงวันนี้
ชาวชุมชนยังคงรักษาเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบเดิมไว้ ชุมชนอัมพวาเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม 
จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับการกล่าวขานชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะตลาดน้ าอัมพวาซึ่งเป็นตลาดริมคลองอัมพวาในท้องที่ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ตลาดน้ าอัมพวา 
ที่มา (Kapook.com, 2010 (March, 22)) 
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 แม่กลองทูเดย์ดอทคอม (2553, 22 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ในเว็บเพจชื่อ 
“ชุมชนริมคลองอัมพวา” ว่า ด้วยเหตุทีชุ่มชนริมน้ าคลองอัมพวายังคงรักษาเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐาน 
แบบดั้งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ ์จึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษด์ีเด่นประจ าปี พ.ศ.2545 จากสมาคม 
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชุมชนได้ โดยเดินไปตาม
ทางเดินคอนกรีตริมน้ าที่อยู่ด้านหน้าเรือนแถวไม้ทั้งสองฝั่งคลอง มีสะพานคนเดินข้ามเชื่อมถึงกัน
เป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 2.3 ชุมชนริมคลองอัมพวา 
ที่มา (BlogGang.com, 2010 (March, 22)) 
 
 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2553, 21 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชน
อัมพวาไว้ในเว็บเพจชื่อ “รายละเอียดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม TCEP” ว่า ในปี พ.ศ.2545 
รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ “อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม TCEP” 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลอง  โดยรัฐบาลไทยได้
คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ 3 พื้นที่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม (คลองอัมพวา) และพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์  
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กระทรวงวัฒนธรรม (2553, 21 มีนาคม) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ในเว็บเพจชื่อ “นายก
อภิสิทธิ์เป็นตัวแทนสามชุกรับโล่รางวัลอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก” ว่า ผลส าเร็จจากโครงการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวา ท าให้ “โครงการอัมพวา-ชัย
พัฒนานุรักษ”์  ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจ าปี 2551  

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ , 2553 (22 มีนาคม)  กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ใน
เว็บเพจชื่อ “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” ว่า  อัมพวาเป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ริมน้ า มีประวัติ
และมีความเป็นมาสืบทอดกันมาช้านาน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ าที่คับคั่ง มี
ตลาดน้ า เรือนแพ  และบ้านเรือนปลูกขนานไปตามแนวคลอง ซึ่งมีการต้ังถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นเรียกกันว่า "บางช้าง" เป็นชุมชนริมน้ าที่ท าสวนไม้ผลและพืชผักจนมีชื่อเสียง 
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แขวงบางช้างเร่ิมปรากฏมีสวนผลไม้และพืชผักที่อุดมสมบูรณ์
มีความเจริญทางด้านเกษตรกรรมและการค้าขายจนมีตลาดเรียกว่า  “ตลาดบางช้าง” เป็นตลาดน้ า
ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนผลผลิตจากสวนแถบบางช้างและบริเวณใกล้เคียง แถบ 
บางช้างเป็นที่รู้จักในนาม "สวนนอก" และเปรียบเทียบกับ "สวนใน" โดยมีค าเรียกที่ว่า "บางช้าง
สวนนอก บางกอกสวนใน" หมายถึงสวนบ้านนอกคือสวนบางช้าง ส่วนสวนที่อยู่ในเมืองใกล้ร้ัว
วังเจ้านายคือสวนใน ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาในอดีตยังปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้ใน
ปัจจุบัน แม้กาลเวลาจะผ่านเลยไปแต่ภาพความทรงจ าในอดีตยังคงหลงเหลือให้เห็นแม้จะลบเลือน
ไปบ้างตามกาลเวลา หากแต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังพยายามปกปักษ์รักษาให้คงสภาพเหมือนเดิมให้ได้
มากที่สุด ภาพบ้านเรือนไม้ที่ขนานไปตามริมสองฝั่งคลอง ควบคู่ไปกับการค้าขาย และการใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย พร้อม  ๆ ไปกับการรักษาวัฒนธรรมรวมถึงศิลปะต่าง  ๆ ในชุมชน ยังปรากฏให้
เห็นเด่นชัด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาเยือน 
อัมพวาอยู่เป็นนิจ กาลเวลาผ่านไปจากอดีตสู่ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวอมัพวายังคงด าเนินไปเร่ือย ๆ 
หากแต่วันนี้ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนภายใต ้
ชื่อ  "โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์" เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมาร ี มีพระราชด าริให้ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาน าที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา 
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาด าเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา และด้วยเหตทุี่ "ชุมชน
อัมพวา" เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึ่งอนุชนรุ่นหลัง
สามารถหวนร าลึกและมองย้อนเห็นภาพอดีตอันรุ่งเรืองถึงความเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมและประเพณี 
ที่งดงามที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังน้ัน การพัฒนาและการจัดการพื้นที่แห่งนี้ 
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จึงต้องด าเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่ส าคัญคือได้รับความร่วมมือพร้อมใจจากชาวอัมพวา
ทุกคน การจัดการพื้นที่แห่งนี้ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชาวอัมพวาโดยน าหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูมิสังคม" และ 
“พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางและหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ  ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่
การมีส่วนร่วม การร่วมมือร่วมใจระหว่างส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวาทุกคนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการด ารงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรียบง่าย ยั่งยืน และ
มีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดโครงการอัมพวา - 
                ชัยพัฒนานุรักษ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551  
ที่มา (ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม, 2553 (22 มีนาคม)) 
 
 ผลิตะวัน (2551 : 16-18) กล่าวถึงชุมชนอัมพวาไว้ในหนังสือ “โลกหมุนช้าที่....อัมพวา” 
ว่า อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปิน ในฐานะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครในและละครนอก  
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อีกทั้งอัมพวายังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้มากมาย อาทิ ศิลปะเคร่ืองเบญจรงค์ 
การท าหัวโขน และดนตรีไทยที่เลื่องชื่ออย่างระนาด บุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ หลวงประดิษฐ์
ไพเราะ หรือนามเดิมคือ นายศร ศิลปะบรรเลง มือระนาดเอกที่บรรเลงได้เพราะพร้ิงแห่งคลอง
ดาวดึงส์สายน้ าแห่งอัมพวา ศิลปินที่เป็นอัจฉริยะทางดนตรีอีกท่านคือครูเอ้ือ สุนทรสนาน หัวหน้า
วงดนตรีสุนทราภรณ์ ผู้มีความ สามารถ ในการแต่งเพลงระดับบรมครู ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้
ลูกหลานอัมพวามีดนตรีอยู่ในสายเลือดจนถึงปัจจุบัน  

 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  
คลองอัมพวาและคลองสาขา ในท้องที่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์
การตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2545 
จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งยังประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวาท าให้โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษไ์ด้รับรางวัล 
ชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่ง 
องค์การยูเนสโกประจ าปี 2551 ตัวเมืองอัมพวาอยู่ห่างจากตัวเมืองสมุทรสงครามไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 6 กิโลเมตร  อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปินในฐานะเป็นที่พระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งทรงเป็นยอดกวแีห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  
ที่มา (ละครร า, 2553 (23 มีนาคม)) 
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เป็นบ้านเกิดของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก และครูเอ้ือ สุนทรสนาน 
หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ ศิลปินที่เป็นอัจฉริยะทางดนตรีผู้มีความสามารถในการแต่งเพลงระดับ 
บรมครู รวมทั้งเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้มากมาย อาทิ ศิลปะเคร่ืองเบญจรงค์ 
การท าหัวโขน และดนตรีไทยที่เลื่องชื่อ  และในปัจจุบันตลาดน้ าอัมพวายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 

 สายรุ้ง เฮงซอ (2543 : 54) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส านัก
สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2  ไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า  อ าเภออัมพวามีความส าคัญยิ่งต่อ
เชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์จักรี เพราะเป็นเมืองที่ประสูติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ สมเด็จพระ-
บรมราชินีในรัชกาลที่ 1 พระประยูรญาติของพระองค์จึงได้รับพระราชทานนามสกุล ณ บางช้าง 
ซึ่งถือเป็นราชินิกุลแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงกล่าวได้ว่าอ าเภออัมพวาเป็นเมืองราชินิกุล อัน
หมายถึงสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี  
 สนุก! ออนไลน์  (2553, 22 มีนาคม)  กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับ
ราชส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 ไว้ในเว็บเพจชื่อ “อัมพวา ตลาดน้ ายามเย็น” ว่า พ.ศ.2303 ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วงเป็นหลวงยกกระบัตร
เมืองราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา ภายหลังหลวงยกกระบัตรได้แต่งงานกับคุณนาค 
บุตรเศรษฐีบางช้าง และย้ายบ้านไปอยู่หลังวัดจุฬามณี ต่อมาเมื่อไฟไหม้บ้านจึงย้ายไปอยู่ที่หลังวัด
อัมพวันเจติยาราม ปี พ.ศ.2310 พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตก หลวงยกกระบัตรจึงตัดสินใจอพยพครอบครัว
เข้าไปอยู่ในป่าลึก ในระหว่างนี้ท่านแก้วพี่สาวของหลวงยกกระบัตรได้คลอดบุตรหญิงคนหนึ่ง
ตั้งชื่อว่า “บุญรอด” (ต่อมาได้เป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2) 
ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี พระยาวชิรปราการได้รวบรวมก าลังขับไล่พม่าออกไปหมด และสถาปนาขึ้น
เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน หลวงยกกระบัตรได้อพยพครอบครัวกลับภูมิล าเนาเดิม ในช่วงนี้เอง
คุณนาคภรรยาก็ได้คลอดบุตรคนที่ 4 เป็นชายชื่อ “ฉิม” (ต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2) ต่อมาหลวงยกกระบัตรได้กลับเข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจนอกขวา จนกระทั่ง
ได้ด ารงต าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระ-
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต้นราชวงศ์จักรี เร่ิมเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คุณนาคภรรยาได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ คุณสั้นมารดาคุณนาคได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
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สมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี เนื่องจากสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ทรงเป็นคนพื้นบ้าน
บางช้าง จึงมีพระประยูรญาติต่าง ๆ ประกอบอาชีพท าสวนอยู่ที่บางช้าง เมื่อได้รับการสถาปนา
เป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ จึงนับเป็นราชินิกุล “บางช้าง” พระประยูรญาติจึงเกี่ยวดองเป็น
วงศ์บางช้างด้วย และสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์มักเสด็จเยี่ยมพระประยูรญาติเสมอ  
 ผลิตะวัน (2551 : 18-24) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส านัก
สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2  ไว้ในหนังสือ “โลกหมุนช้าที่....อัมพวา” ว่า ในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสุริยาศน์อมรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วงเป็นหลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา ต่อมานายทองดี ผู้เป็นบิดา
ของหลวงยกกระบัตรได้สู่ขอบุตรีของนายทองและนางสั้นเศรษฐีใหญ่แขวงบางช้างชื่อ “นาค” ให้
สมรสกับหลวงยกกระบัตร เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.2310 หลวงยกกระบัตร พา
ครอบครัวและไพร่พลอพยพหลบภัยจากพม่าข้าศึกถอยร่นไปตั้งอยู่ที่ซึ่งเป็นอ าเภออัมพวาปัจจุบัน 
คุณนาคภรรยาได้ให้ก าเนิดบุตรชายชื่อ “ฉิม” ณ นิวาสสถานบ้านปากคลองอัมพวาที่ซึ่งปัจจุบัน
คือบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม เมื่อหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 
เมษายน พ.ศ.2325 ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานคร และทรงสถาปนา
คุณนาคเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งทรงมีพระนาม
เดิมว่า “ฉิม” ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศ
สมเด็จพระบรมราชชนนีขึ้นเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ และสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี
ในเวลาต่อมา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นคนพื้นเมืองแขวงบางช้าง จึงมีพระประยูรญาติอยู่ที่
แขวงบางช้างเป็นจ านวนมาก เมื่อทรงว่างจากพระกรณียกิจมักเสด็จเยี่ยมพระประยูรญาติอยู่เสมอ 
พระประยูรญาติของพระองค์นับเป็นราชินีกุลบางช้างซึ่ง เป็นราชินิกุลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ 
ราชินิกุลบางช้างหมายถึงพระญาติวงศ์ทั้งหมดที่อยู่บางช้าง ล าดับเป็น 2 สายคือ ราชินิกุลสายตรงที่
เป็นเชื้อพระวงศ์สืบมาแต่พระชนกพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชิน ี และราชินิกุล
สายสาขาซึ่งเป็นพระญาติวงศ์ของพระชนกชนนีของสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินสีืบสายลงมา 
มีราชินิกุลบางช้างเพียง 5 วงศ์ คือ วงศ์เจ้าคุณหญิงทองอยู่ ไม่มีนามสกุล วงศ์เจ้าคุณหญิงชีโพ ไม่มี
นามสกุล วงศ์เจ้าคุณชายชูโต ใช้นามสกุล “ชูโต” ต่อมาแยกเป็น “สวัสดิ์-ชูโต” และ “แสง-ชูโต” 
วงศ์เจ้าคุณหญิงนวล ใช้นามสกุลเดิมของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดี สามีของท่าน เป็นนามสกุล
ว่า “บุนนาค” วงศ์เจ้าคุณหญิงแก้ว ใช้นามสกุล “ณ บางช้าง” 
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 ปุถุชน บุดดาหวัง  (2543 : 41-46)  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับ
ราชส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 ไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า พุทธศักราช 2303 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสุริยาศน์อมรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วง (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อ
กรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2304 นายทองดีผู้บิดาของหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีได้สู่ขอบุตรี
ของเศรษฐีใหญ่แขวงบางช้าง ชื่อ นางสาวนาค (ต่อมาคือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ให้สมรสกับหลวงยกกระบัตร และได้ย้ายบ้านเรือน
ไปอยู่บริเวณหลังวัดจุฬามณี ต่อมาเกิดเพลิงไหม้จึงย้ายไปปลูกเรือนใหม่บริเวณหลังวัดอัมพวัน-
เจติยาราม จนลุปี พ.ศ.2310 เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีตัดสินใจ
โยกย้ายหลบหนีไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว ในครั้งนั้นท่านแก้ว (สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาศรีสุดารักษ์) 
พี่สาวของหลวงยกกระบัตรได้ให้ก าเนิดบุตรีคนหน่ึงและตั้งชื่อว่า “บุญรอด” (ต่อมาได้เป็นสมเด็จ
พระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) คร้ันต่อมาหลวงยกบัตร
เมืองตากซึ่งได้เลื่อนต าแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการได้ส้องสุมผู้คนและท าการกอบกู้เอกราชของ 
ชาติได้ แล้วย้ายเมืองหลวงมา ณ กรุงธนบุรีขึ้นเสวยราชย์ประกาศพระนาม “สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 4” แต่ประชาชนทั่วไปมักเรียกขานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” หรือ “สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี” หลังจากบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีจึงอพยพ
ครอบครัวกลับภูมิล าเนาเดิม และช่วงนี้เองคุณนาคได้ให้ก าเนิดบุตรคนที่ 4 เป็นชายตั้งชื่อ “ฉิม” 
(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยเชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของ
วัดอัมพวันเจติยารามปัจจุบันเดิมเป็นที่ปลูกสร้างเรือนหลังที่คุณนาคคลอด “ฉิม” บุตรชาย ซึ่ง
รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระปรางค์ส าหรับบรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารของรัชกาลที่ 2) ต่อมา
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
เจ้าพระยาราชวรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจนอกขวา กระทั่งได้เป็น “สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” 
ต่อมาได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมบรมกษัตริยแ์ห่ง 
ราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2325 จากนั้นทรงสถาปนาคุณนาคขึ้นเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ 
และทรงสถาปนาคุณสั้น (มารดาคุณนาค) เป็นสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี แม้จะทรง
เป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตย์แล้ว เน่ืองจากทรงเป็นคนพื้นเมืองแขวงบางช้างจึงมีพระประยูรญาติ 
ซึ่งประกอบอาชีพท าสวนอยู่ที่บางช้างเป็นจ านวนมาก เมื่อทรงว่างจากกรณียกิจมักทรงเสด็จเยี่ยม
พระประยูรญาติอยู่เสมอ นับเป็นราชินิกุลบางช้าง 
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ภาพที่ 2.6 บริเวณพระปรางค์วัดอัมพวันเจติยาราม ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเป็นเรือนของคุณนาคซึ่งเป็นที่ 
                พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 
ที่มา (อัมพวาทูเดย์, 2553 (23 มีนาคม)) 
 
 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  (2525 : 1-2) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนอัมพวากับราชส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2  ไว้ในหนังสือ “ เอกลักษณ์ไทยจังหวัด
สมุทรสงคราม” ว่า  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เมื่อรัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อมาเมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2352 เมื่อพระชนมายุได้ 43 พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ นักรบ ทรงมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมใน 
ทางกวี ทรงเป็นจินตกวีเอก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ที่พระราชโอรส
ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระราชาพระองค์ที่ 2 ในรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ทรงพระราชสมภพ
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เมื่อวันพุธ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ า ปีกุล ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 10 เดือนเศษ 
หลังจากที่ได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์ (พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์) 
เมื่อทรงประสูติน้ันสมเด็จพระราชบิดามีพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยแผ่นดิน
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระราชชนนีมีพระนามเดิมว่า “นาก” บางแห่งเขียนว่า “นาค” และเมื่อ
รัชกาลที่ 1 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นที่ “สมเด็จ
พระอมรินทรา พระบรมราชินี” มีการโต้แย้งกันในปัญหาสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 
บางหลักฐานอ้างว่าทรงพระราชสมภพที่บริเวณอันเป็นที่ตั้งของวัดอัมพวัน (วัดอัมพวันเจติยาราม) 
อยู่เหนือปากคลอง แต่เดิมเป็นนิเวศน์สถานของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี พระอัยยิกา 
ในรัชกาลที่ 2 ตกทอดเป็นมรดกมาถึงรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 1 ทรงให้สร้างเป็นวัดริมแม่น้ าแม่กลอง 
บางหลักฐานก็อ้างว่าทรงพระราชสมภพที่ว่างหลังวัดจุฬามณี ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ าแม่กลองเพียง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามหลักฐานทั้งสองพอจะประมวลสรุปได้ว่ารัชกาลที่ 2 ทรงมีพระราชสมภพ 
ณ ที่ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
 ส. พลายน้อย (2541 : 33-52) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราช-
ส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 ไว้ในหนังสือ “พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา” ว่า ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยานั้นมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง ผู้เป็นต้นตระกูลมีนามว่า “ท่านตาเจ้าพร” และ “ท่านยาย
เจ้าชี” ท่านทั้งสองมีบุตรคนหน่ึงนามว่า “ทอง” “ท่านทอง” ได้แต่งงานกับ “ท่านสั้น” ซึ่งต่อมา
รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาถวายพระนามว่า “สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี” ท่านทองนั้น
ถึงแก่พิราลัยเสียแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา ส่วนสมเด็จพระรูปฯ ทรงผนวชเป็นรูปชีอยู่ก่อนถึงรัชสมัย
ของรัชกาลที่ 1 และทรงมีพระชนม์อยู่ 90 ปีเศษ จึงสิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2344 ท่านทั้งสองมี
พระโอรสธิดารวม 10 องค์ตามล าดับดังนี้ คือ เจ้าคุณหญิงแวน เจ้าคุณหญิงทองอยู่ เจ้าคุณชายชู
โต สมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี เจ้าคุณชายแตง เจ้าคุณหญิงชีโพ เจ้าคุณชายพู เจ้าคุณหญิง
เสม เจ้าคุณนวล และเจ้าคุณหญิงแก้ว โดยสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินีมีพระนาม เดิมว่า 
“นาก” ประสูติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2280 ได้แต่งงานกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-จุฬา
โลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อคร้ังทรงเป็นมหาดเล็กหลวงในพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 
33 แห่งกรุงศรีอยุธยา เข้าใจว่าจะได้แต่งงานในราว พ.ศ.2301-2304 ต่อมาในปี พ.ศ.2305 ได้ตาม
เสด็จฯ รัชกาลที่ 1 ออกไปรับราชการในต าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงมี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2310 และรัชกาลที่ 2 ทรงต้ังกรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ในปี พ.ศ.2353 กรมสมเด็จฯ สวรรคตในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2369 พระชนม์ได้ 89 พรรษา ขณะเดียวกันรัชกาลที่ 1 ทรงมีพระเชษฐภคินี
ซึ่งทรงพระนามว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระศรีสุดารักษ์” เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่านั้น 
กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ทรงพระครรภ์ได้ 4 เดือนเศษแล้ว ได้พร้อมกับพระภัสดาตามเสด็จ
รัชกาลที่ 1 ออกไปอาศัยอยู่ในนิเวศสถานของกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ณ ต าบลอัมพวา 
คร้ันถึงวันที่ 26 กันยายน 2310 ได้ประสูติพระธิดาพระองค์ที่ 3 ทรงพระนามว่า “บุญรอด” และ
ได้รับการสถาปนาจากรัชกาลที่ 1 เป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญรอด เมื่อในรัชกาลที่ 1 
นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงได้เจ้าฟ้าบุญรอดเป็นพระอรรคชายา จนเจ้าฟ้า
บุญรอดทรงตั้งครรภ์ คุณเสือ (เจ้าจอมแว่น พระสนมเอกในรัชกาลที่ 1) ได้เข้าเฝ้ากราบทูล
รัชกาลที่ 1 ให้ทรงทราบ และด้วยความสามารถของคุณเสือจึงดับพิโรธของรัชกาลที่ 1 ไว้ได้ 
ต่อมารัชกาลที่ 2 ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ทรงมีพระราชโอรส 
3 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าชาย (สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 
ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพันวัสสา และทรงสวรรคตในวันที่ 18 ตุลาคม 2379 
 วารี อัมไพรวรรณ (2537 : 19-37) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับ
ราชส านักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 ไว้ในหนังสือ “พระราชประวัติพระมหากษัตริยาธิราช และ
พระบรมราชินีในราชจักรีวงศ์” ว่า อัมพวามีความเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีใน
สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 จ านวน 3 พระองค์ ดังนี้ 

1. สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ทรงเป็นพระบรมราชินีพระองค์ 
แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า “นาค” ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2280 เป็น  
ธิดาคนที่ 4 จากบุตรธิดาทั้งหมดจ านวน 10 คนของผู้มีฐานะดีในเขตอัมพวา พระชนกนามว่า  “ทอง” 
พระชนนีนามว่า “สั้น” ทรงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ที่ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา เมื่อรัชกาลที่ 1 
เสด็จไปรับราชการในต าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ได้ทรงสู่ขอและสมรสกับนางสาวนาค  
และประทับอยู่ ณ นิวาสสถานที่ต าบลอัมพวา หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 
เมื่อรัชกาลที่ 1 ได้เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงสถาปนาพระชายาขึ้น
เป็นสมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี ต่อมารัชกาลที่ 2 ทรงเฉลิมพระยศขึ้นเป็นกรมสมเด็จ
พระอมรินทรามาตย์ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ พ.ศ.2353  

2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงเป็นพระราชโอรสของ 
รัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี ทรงมีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ประสูติเมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 ณ ต าบลอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ในขณะนั้นพระราชบิดายัง

www.ssru.ac.th



 20 

ทรงด ารงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 2 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2352  

3. สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 มีพระนามเดิมว่า “บุญรอด”  
เป็นพระธิดาของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางในรัชกาลที่ 1 และเจ้าขรัวเงิน 
ประสูติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2310 ณ ต าบลอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
นิวาสสถานเดียวกันกับสถานที่ประสูติของรัชกาลที่ 2 เมื่อรัชกาลที่ 1 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าหญิงบุญรอด ต่อมารัชกาลที่ 2 ทรงได้เจ้าฟ้าหญิงบุญรอดมาเป็น
พระอรรคชายาเมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 22 พรรษา เมื่อรัชกาลที่ 2 ทรงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2352 
พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราด ารงต าแหน่งพระอัครมเหสี พระองค์
ทรงมีพระราชโอรส 3 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าชายราชกุมาร (สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ) สมเด็จเจ้าฟ้า
ชายมงกุฎ (ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 4 ทรงพระนามว่า 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑามณี (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 
ทรงได้รับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว)  

 ใบปิดประชาสัมพันธข์องวัดภุมรินทร์กุฎีทองที่ติดต้ังไว้ในกุฎีทองเมื่อผู้วิจัยไปท าการ 
ศึกษาภาคสนามในวันที่ 17 เมษายน 2553 กล่าวถึง “ นิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอัมรินทรา 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1” ไว้ว่า สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ทรงสร้าง
กุฎีทองถวายวัดบางลี่บนในราว พ.ศ.2325 เน่ืองจากทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง 
ต าบลอัมพวา และทรงเลื่อมใสศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนแต่คร้ังยังทรงพ านักอยู่ที่บ้านบางช้าง 
 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ชุมชนอัมพวา ในท้องที่อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชส านักในสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 เน่ืองจาก 
 1. เป็นเมืองที่ประสูติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาล
ที่ 1 พระประยูรญาติของพระองค์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แขวงบางช้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
นับเป็นราชินิกุลบางช้างซึ่งเป็นราชินิกุลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์   
 2. เป็นเมืองที่ประทับของรัชกาลที่ 1 เมื่อคร้ังด ารงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมือง
ราชบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310 
 3. เป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 2  
 4. เป็นเมืองที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2  
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งานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3) 

 ประทีป ชุมพล (ม.ป.ป. : 18-28) ได้เสนอผลการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภาคกลางสมัย
รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 ไว้ในงานวิจัยเร่ือง “จิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง : ศึกษากรณีความสัมพันธ์
กับวรรณคดีและอิทธิพลที่มีต่อความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนประเภท
ทั่วไป ประจ าปี 2539 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้  
 1. งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 (พ.ศ.2340-2370) นิยมเขียน
ภาพไตรภูมิไว้หลังพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้ด้านตรงหน้าพระประธาน 
เขียนเป็นภาพเล่าเร่ืองขนาดเล็กเป็นพุทธประวัติและทศชาติชาดก ซึ่งอาจจะเขียนเป็นเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
หรือสองเร่ืองในอาคารเดียวกัน โดยจะเขียนภาพไว้ตั้งแต่ขอบหน้าต่างล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณ 
60-70 ซม. เร่ือยขึ้นไปจนถึงขอบหน้าต่างบนจะเขียนไว้รอบสี่ด้าน เฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างด้านข้าง 
ทั้งสองด้านเร่ือยขึ้นไปจนถึงเพดานจะเขียนภาพเทพชุมนุม จ าแนกไดด้ังนี้ 
  1.1 จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผนังตอนบนเหนือระดับหน้าต่างเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม 4 แถวโดยรอบ 
เกือบสุดฝาผนังเขียนเป็นภาพฤาษีสิทธิ์วิทยาธร ภาพเร่ืองนอกฟ้าป่าหิมพานต์ ผนังตอนล่างระหว่าง
ช่องหน้าต่างเขียนเป็นภาพเร่ืองทศชาติและพุทธประวัติโดยรอบ ส่วนบานประตูและบานหน้าต่าง
ด้านนอกเขียนลายรดน้ าแต่ลบเลือนเกือบหมด กรมศิลปากรจัดให้เขียนลายรดน้ าขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2500 
ส าหรับบานด้านในเขียนเทพทวารบาลยืนแท่น นับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.7 ภาพ “เทพชุมนุม” ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
ที่มา (OK Nation, 2010 (March, 24)) 
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  1.2 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ผนัง
ด้านข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตอนระดับเหนือหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม 3 แถว 
ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่างและ 2 ช่องประตูหน้าเขียนเป็นภาพเร่ืองพุทธประวัติ ผนังตรงหน้า
พระประธานเขียนเป็นภาพเร่ืองมารผจญ ผนังด้านหลังพระประธานระหว่าง 2 ช่องประตูหลัง
เขียนเป็นภาพเร่ืองไตรภูมิ ตอนล่าง เขียนเป็นภาพเร่ืองนรกและพระมาลัย ตอนระดับเหนือช่อง
ประตูเขียนภาพป่าหิมพานต์ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และพระจุฬามณีเจดีย ์ส่วนบานประตูด้านนอก
เขียนลายรดน้ าพุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูด้านในเขียนรูปเทพทวารบาลพนมมือยืนบนแท่นมียักษ์
แบก บานหน้าต่างด้านนอกคงจะเขียน ลายรดน้ าไว้เหมือนกัน แต่ลบเสียหมดแล้ว บานหน้าต่าง
ด้านในเขียนเทพทวารบาลยืนแท่น (ไม่มยีักษ์แบก) เหนือช่องประตูและหน้าต่างติดกรอบ
ภาพเขียนสีเร่ืองอุณรุท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.8 ภาพ “พระยานาคมุจลินท์แผ่พังพานใหญ่เหนือพระเศียรพระพุทธองค์ขณะที่ทรงเสวย 
                วิมุตติสุขตลอด 7 วัน” ในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม 
ที่มา (กลุ่มเผยแผ่ธรรมะ ธรรมจักรดอทเน็ต, 2553 (24 มีนาคม)) 
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  1.3 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรีซึ่งภาพบางภาพได้รับการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ต่อมาเป็นคร้ังคราว จึงเป็นฝีมือช่างหลายยุค
หลายสมัย แต่ฝีมือช่างที่ซ่อมใน คร้ังหลัง ๆ ไม่ดีถึงขนาดช่างเขียนแต่ก่อน ผนังด้านหน้าพระ
ประธานเขียนภาพมารผจญขนาดใหญ่ ผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพเร่ืองไตรภูมิ ผนัง
ด้านข้างตอนเหนือระดับหน้าต่างทั้งด้านเหนือและด้านใต้เขียนเป็นภาพเทพชุมนุม 3 ชั้น เหนือ
ชั้นบนเกือบสุดผนังเขียนเป็นพวกฤาษีสิทธิ์วิทยาธร ส่วนผนังตอนล่างระหว่างช่องหน้าต่างเขียน
เร่ืองทศชาติ และผนังตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างช่องประตูหลังกับหน้าต่างเขียนภาพพุทธ
ประวัติตอนตรัสรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 ภาพ “เขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑ์ อันเป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล” ใน 

                 พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม 
ที่มา (เบญจา, 2553 (24 มีนาคม)) 
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 2. งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ.2370-2395 เป็น
ยุคนิยมศิลปะจีน เนื่องจากทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็นการส่วนพระองค์  ตลอด
รัชกาลของพระองค์ทรงสร้างวัดแบบใช้ศิลปะอย่างจีนมากมาย ซึ่งเรียกว่า “ศิลปะแบบพระราช-
นิยม”   ในงานจิตรกรรมฝาผนังก็นิยมเขียน โดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น การตกแต่งตามคติจีน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สถาปัตยกรรมแบบนิยมจีน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จิตรกรรมฝาผนังแบบนิยมจีน “เครื่องบูชาและส่ิงมงคลแบบจีน” 

ภาพที่ 2.10 “ศิลปะแบบพระราชนิยม” ในวัดราชโอรสาราม วัดประจ ารัชกาลที่ 3 
ที่มา (Future Pr, 2010 (March, 24)) 
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ในระยะเดียวกับจิตรกรรมแบบพระราชนิยมก าลังได้รับความสนใจ จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะ
เดิมในสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 ก็ไม่เสื่อมความนิยมจนสูญหายไป เพราะรัชกาลที่ 3 ทรง
สนับสนุนควบคู่กันไป ดังเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมล-
มังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ยังคงเขียนเป็นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่
จิตรกรรมเหล่านี้มีพัฒนาการในตัวเองมาอีกก้าวหนึ่ง สิ่งส าคัญคือการยอมรับลักษณะบางประการ
ของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งด้วย ลักษณะเด่นที่สุดและเห็นได้ชัดคือการใช้ทองค าเปลว
ปิดเพื่อผลตกแต่งอย่างมากแทบจะกล่าวได้ว่าฟุ่มเฟือย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.11 จิตรกรรมฝาผนัง “แบบรักษาคติศิลปะไทยเดิมแต่ยอมรับลักษณะบางประการของศิลปะ                  
                  ตกแต่งแบบจีนมาเสรมิแต่งด้วย” ในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม  
ที่มา (OK Nation, 2010 (March, 25)) 
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 ปรีชา เถาทอง (2548 : 28-32) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3  
ไว้ในหนังสือ “จิตรกรรมไทยวิจักษ์” ว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ.2325-
2349) เร่ืองราวที่ใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีทางพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น อาทิเช่น พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ รามเกียรติ์ อนุพุทธประวัติ (ชีวประวัติของ
พระสาวกในสมัยพุทธกาล) เถรีประวัติ (ประวัติพระภิกษุณีในสมัยพุทธกาล) ปัจเจกพุทธประวัติ 
(ประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้า) นิบาตชาดก (ชาดก 547 ชาต)ิ และปริศนาธรรม ซึ่งสามารถแบ่งการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะภาพจิตรกรรมออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ  

1. จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1-2  นิยมเขียนภาพไตรภูมิพระร่วงไว้ด้านหลังพระประธาน 
เขียนภาพมารผจญไว้ด้านหน้าพระประธาน ด้านข้างเขียนภาพเล่าเร่ืองพุทธประวัติและทศชาติชาดก 
อาจเขียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเขียนทั้งสองเร่ืองไว้ในอาคารเดียวกันก็ได้ โดยจะเขียนไว้ตั้งแต่ระดับ 
ขอบหน้าต่างล่างเร่ือยขึ้นไปจนถึงขอบหน้าต่างบน ส่วนพื้นที่เหนือหน้าต่างด้านข้างขึ้นไปจนจด
เพดานเขียนภาพเทพชุมนุม ลักษณะการเขียนภาพในสมัยนี้ให้ความส าคัญในเร่ืองงานฝีมือมาก 
เคร่งครัดกับกฎเกณฑ์ของรูปแบบศิลปะมาก ท าให้สูญเสียความรู้สึกอิสระ กล้าหาญ เด็ดเด่ียวไป 
จิตรกรรมสมัยนี้จัดว่าเร่ิมเป็นศิลปะแบบก าหนดนิยม (Conventional Art) ที่เห็นได้ชัด คือ การนิยม
ใช้พื้นหลังเป็นสีคล้ าหนักทึบและนิยมปิดทองค าเปลวมากขึ้น จิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจในสมัยนี้ 
เช่น จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุด 
คือ เขียนขึ้นราว พ.ศ.2338-2340 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ส่วนงานจิตรกรรมฝีมือพระอาจารย์นาคที่
หอกลาง (หอไตร) วัดระฆังโฆสิตารามซึ่งเป็นจิตรกรรมที่หลุดออกจากจิตรกรรมในยุคเดียวกัน เป็น
การเขียนภาพที่ดูโลดโผน แสดงอาการเคลื่อนไหวทั้งลีลาและท่าทางของตัวละครในรามเกียรติ์ 
รวมไปถึงขนาดของรูปทรงคนที่ใหญ่กว่าจิตรกรรมทั่วไป และการเขียนเส้นที่ดูขึงขัง  

2. จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เน่ืองจากรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีนเป็น 
การส่วนพระองค์ ศิลปกรรมในสมัยนี้จึงเป็นการน าเอาศิลปกรรมจีนมาดัดแปลงประกอบกับ
ศิลปะไทย จนท าให้เกิด “ศิลปะแบบพระราชนิยม” วัดราชโอรสนับเป็นวัดแรกที่ใช้ศิลปะการช่าง
อย่างจีนมาตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ในขณะที่จิตรกรรมแบบพระราชนิยมก าลัง
ได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ก็ยังไม่เสื่อมความนิยม
สูญหายไป รัชกาลที่ 3 ยังทรงสนับสนุนควบคู่กันไป ดังเช่นจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัด
สุทัศน์เทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และอีกหลาย ๆ วัดที่สร้างและซ่อมแซมใน
สมัยนี้ยังคงเขียนภาพจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี้ก็มีพัฒนาการในตัวเอง
อีกก้าวหนึ่ง สิ่งส าคัญคือการน าลักษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาใช้งานด้วย ลักษณะ 
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เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดของจิตรกรรมในสมัยนี้ คือ การปิดทองค าเปลวเพื่อการตกแต่งเป็นพิเศษ
อย่างมากมาย และการให้ความส าคัญกับฉากธรรมชาติที่เป็นพื้นหลังมากกว่าจิตรกรรมในยุคก่อน 
ภาพมีความสมจริงมากขึ้น แต่ยังไม่ใช่ภาพเหมือนจริง (Realistic Art) คติความสมจริงในภาพนั้น
เป็นศิลปะตะวันตกที่แพร่หลายเข้าไปสู่ศิลปะจีนในสมัยที่พ่อค้าชาวตะวันตกได้ไปตั้งสถานีการค้า
อยู่ที่เมืองกวางเจาราว พ.ศ.2350  
 มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2547 : 15-16) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-
รัชกาลที่ 3  ไว้ในหนังสือ “ สุนทรียวิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย” ว่า ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่เป็น
แบบประเพณีนิยมของสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-2394) มี 3 แบบดังนี้ 

1. ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง วาดภาพพุทธประวัติเรียงกันไปจนรอบผนังทั้ง 4 ด้าน  
เหนือช่องหน้าต่างขึ้นไปแบ่งเป็นแถว ๆ วาดภาพเทพชุมนุม เหนือขึ้นไปเป็นภาพฤาษีหรือนักสิทธิ์
เหาะลอยอยู่ในอากาศเสมือนมานมัสการพระพุทธเจ้ารูปที่เป็นพระประธานของอุโบสถหรือพระที่นั่ง  
การจัดวางภาพลักษณะนี้ปรากฏที่ผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ วาดเมื่อปี พ.ศ.2340 

2. ผนังระหว่างช่องหน้าต่างวาดภาพเกี่ยวกับทศชาติชาดก ได้แก่ เตมียราชชาดก มหาชนก 
ชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จันทกุมารชาดก ช่างอาจวาด
เร่ืองราวตอนที่ส าคัญของชาดกแต่งละเร่ือง เรียงกันไปตามผนังทั้ง 4 ด้านของอุโบสถ ผนังเหนือช่อง
หน้าต่างวาดภาพเทพชุมนุมเรียงกันเป็นแถว ๆ ผนังหุ้มกลองเหนือช่องประตูด้านหน้าพระประธาน
วาดภาพพญามารผจญ ส่วนผนังด้านหลังพระประธานวาดภาพเร่ืองไตรภูมิ การจัดวางภาพแบบนี้
ปรากฏใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย ผนังอุโบสถ
วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และผนังพระอุโบสถวัดใหญ่อินทราราม อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

3. การวางต าแหน่งภาพไม่เป็นระบบระเบียบตายตัวเหมือนสองแบบแรก แต่จะวาด 
ตามผนังทั้ง 4 ด้านและตามเสาเป็นเร่ืองต่าง ๆ กันไปจนเต็มผนัง เช่น ผนังพระวิหารหลวงวัด
สุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ 
 โดยในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) เป็นช่วงที่จิตรกรรมฝาผนังได้รับอิทธิพล
จากจีน เพราะเป็นช่วงที่ไทยมีสัมพันธไมตรีทางการค้ากับจีน จิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะจีนจึง
เป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยโปรดให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แบบศิลปะจีน ได้แก่ ภาพเคร่ืองโต๊ะ เคร่ืองบูชาแบบจีน วาดรูปเทพเจ้าและนักรบจีนบนบาน
หน้าต่างและบานประตูด้านใน 
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 สุดารา สุจฉายา (2526 : 10-11) ได้กล่าวถึงงานจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
ไว้ในหนังสือ “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” สรุปได้ว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงนาทโปรดให้
จิตรกรในสมัยรัชกาลที่ 1 เขียนจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ขึ้นราว พ.ศ.2338-2340 
โดยแบ่งเขียนเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเหนือกรอบประตูและหน้าต่างขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน เขียนเป็นภาพ
เทพชุมนุม แบ่งเขียนเป็นผนังด้านละ 4 ชั้น แต่ละชั้นกั้นด้วยลายหน้ากระดานประจ ายามก้ามปู
เพื่อแบ่งชั้นของเทพ ต่อจากภาพเทพชุมนุมขึ้นไปเขียนเป็นภาพฤาษีนักสิทธิ์วิทยาธร ผนังตอนล่าง
ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเป็นภาพพุทธประวัติ 
 วรรณิภา ณ สงขลา  (2528 : 5-6) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-
รัชกาลที่ 3 ไว้ในหนังสือ “การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง” ว่า ช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 ได้รับความบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เช่น เหตุการณ์
บ้านเมือง ชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม ประเพณี การแต่งกาย ลักษณะบ้านเรือน วัดวาอาราม 
ปราสาทพระราชวัง ธรรมชาติและหมู่สัตว์ต่าง ๆ เป็นแบบในการสร้างสรรค์ภาพเขียน ท าให้
จิตรกรรมมีลักษณะพิเศษ คือ สีพื้นเป็นสีเข้ม ภาพคนและสถาปัตยกรรมเด่นออกมาเป็นกลุ่ม ๆ 
ใช้สีจัด และนิยมใช้สีตรงข้ามตัดกันอย่างรุนแรง แต่น้ าหนักของสีที่ตัดกันนั้นประสานกันอย่าง
กลมกลืน และเพิ่ม ความละเอียดประณีตในส่วนที่เป็นลวดลายเคร่ืองประดับยิ่งขึ้น ในยุคนี้นิยม
เขียนภาพพุทธประวัติ ชาดก และวรรณกรรมทางศาสนา โดยได้จัดระเบียบเป็นแบบอย่างยึดถือ
กันเป็นหลัก คือ ผนัง ด้านข้างช่วงบนติดฝ้าเพดานเขียนวิทยาธร มีสินเทาคั่น แล้วมีเทพชุมนุม 1-5 
ชั้น ตามความสูงของฝาผนังช่วงเหนือหน้าต่างขึ้นไป ระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเป็นภาพชาดก
หรือพุทธประวัติเป็นตอน ๆ เรียงล าดับกันไป ส่วนฝาผนังด้านหน้าเขียนภาพมารผจญ ด้านหลัง
เขียนไตรภูมิหรือเสด็จจากดาวดึงส์ การเขียนตามแบบนี้เป็นแบบที่นิยมเขียนกันมากที่สุด  
 นิรมล เรืองสม และภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์  (2547 : 26-29) ได้กล่าวถึง
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 ไว้ในหนังสือ “คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย” ดังนี้  
 1. จิตรกรรมในสมัย รัตนโกสินทร์ที่เป็นฝีมือของช่างสมัยรัชกาลที่ 1 ยังคงสืบสาน
ความคิดและฝีมือแบบอยุธยาด้วยความศรัทธาต่อคติทางพุทธศาสนาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวไทย 
ดังงานจิตรกรรมที่ปรากฏในหอพระไตรปิฎกวัดระฆังโฆสิตาราม พระอุโบสถวัดราชสิทธาราม 
พระอุโบสถวัดดุสิตาราม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และในสมุดไทย เป็นต้น 
จิตรกรรมเหล่านี้ให้ความรู้สึกในการใช้สีและเส้นอย่างหนักแน่นมีพลัง สอดแทรกคติธรรม ความ
นึกคิด และสะท้อนอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ยิ่งดูก็ยิ่งอิ่มเอิบในคุณค่าของความงามและความศักดิ์สิทธิ์ 
ในพระบวรพุทธศาสนา  เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียรสของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ให้  

www.ssru.ac.th



 29 

ความรู้สึกสะท้อนอารมณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นิยมระบายสีพื้นหรือฉากหลังด้วยสีหนักหรือสีเข้ม 
เพื่อเน้นให้ภาพบุคคลซึ่งระบายสีอ่อนดูโดดเด่นขึ้นมา และยังน าเอาลวดลายต่าง ๆ มาใช้ตกแต่งภาพ
ให้เกิดความงามสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ลายของเคร่ืองประดับ ลายผ้านุ่ง จิตรกรรมฝาผนังในสมัย
รัชกาลที่ 1 ก าหนดรูปแบบตามอาคารทางสถาปัตยกรรม โดยเขียนภาพพุทธประวัติและทศชาติ
ชาดก ทางผนังด้านข้างของอาคาร ซึ่งเขียนบนพื้นที่ระหว่างช่องหน้าต่าง ส่วนผนังเหนือขอบ
หน้าต่างเขียนเป็นเทพชุมนุมขึ้นไป 4 ชั้น ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอน
มารผจญ ผนังด้านหลังเขียนไตรภูมิ การวางมุมแต่ละมุมภาพของปราสาทจะวางให้เหลื่อมล้ ากัน
โดยมีการกั้นด้วยฉากบ้างด้วยสินเทาบ้าง ส่วนใหญ่จะใช้ม่านใช้ฉาก การจัดวางองค์ประกอบ
ของภาพจะให้ความส าคัญกับภาพบุคคลในเร่ือง 
 2. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 2 มีลักษณะรูปแบบสืบทอดและยังคงเขียนตาม
แบบแผนอย่างสมัยรัชกาลที่ 1 การแบ่งพื้นที่ของฝาผนังออกเป็นชั้น ๆ โดยใช้สินเทาและเส้น
วาดกั้นระหว่างกลุ่มภาพ ต่อมาช่วงปลายรัชกาลที่ 2 และสมัยรัชกาลที่ 3 นิยมเขียนภาพ
วรรณกรรมที่เป็นเร่ืองต่อเน่ืองกัน โดยใช้เส้นล าน้ า ถนน ต้นไม้ ภูเขาหรือแนวก าแพงเมือง 
ตั้งแต่พื้นจรดเพดานโดยไม่แยกออกจากกัน  
 3. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 จิตรกรรมไทยแบบอิทธิพลศิลปะจีนมีความ
เด่นชัดมากขึ้น ก่อนหน้านี้ศิลปะจีนมีอิทธิพลต่อจิตรกรรมไทยมานานแล้วเป็นเพียงเบาบางจึง
แลเห็นได้ไม่ชัดเจน ลักษณะของศิลปะจีนชัดเจนมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยทรงมีพระราชนิยม
ในศิลปะจีนเป็นอันมาก  
 สน สีมาตรัง (2522 : 19-23) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 
ไว้ในหนังสือ “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์” ดังนี้ 
 1. จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 (ระหว่างปี พ.ศ.2340-2370) ยังคง
รักษาเค้าคติศิลปะของครูช่างสมัยธนบุรีและสมัยอยุธยาไว้มาก  อาทิเช่น องค์ประกอบของภาพที่บรรจุ 
ลงไปในผนังอาคาร นิยมเขียนภาพไตรภูมิพระร่วงไว้ด้านหลังพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้
ด้านตรงหน้าพระประธาน เขียนภาพเล่าเร่ืองขนาดเล็กเป็นพุทธประวัติและทศชาดก อาจเป็น
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงเร่ืองเดียวหรือเขียนทั้งสองเร่ืองในอาคารเดียวกัน จะเขียนไว้ตั้งแต่ระดับ
ขอบหน้าต่างล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณ 60-70 เซนติเมตร เร่ือยขึ้นไปจนถึงขอบหน้าต่างบน จะ
เขียนไว้รอบสี่ด้าน เฉพาะส่วนเหนือหน้าต่างด้านข้างทั้งสองข้างเร่ือยขึ้นไปจนจดเพดานจะเขียน
ภาพเทพชุมนุม ความนิยมในเร่ืองราวที่ใช้เขียนคงเหมือนแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
แบบศิลปะ เช่น ลักษณะการเขียนภาพตัวพระตัวนางมีแบบคล้ายคลึงกับงานจิตรกรรมสมัยธนบุรี

www.ssru.ac.th



 30 

และสมัยอยุธยา  จะมีข้อแตกต่างอยู่ว่าจิตรกรรมยุคนี้ศิลปินมัวพะวงความส าคัญในเร่ืองงานฝีมือ
มาก เคารพกฎเกณฑ์แบบศิลปะมาก จึงท าให้สูญเสียความรู้สึกอิสระ ความกล้าหาญ ความเด็ดเด่ียว 
ความตรงไปตรงมา จิตรกรรมยุคนี้จัดว่าเร่ิมเป็นศิลปะแบบก าหนดนิยม ( Conventional Art) ใน
ด้านแบบศิลปะที่เห็นได้ชัดและง่าย ๆ คือ การนิยมหันมาใช้สีพื้นหลังเป็นสีคล้ าหนักทึบ และใช้
ทองค าเปลวปิดมากขึ้น ผิดกับสมัยธนบุรีและสมัยอยุธยาจะปิดทองค าเปลวน้อย และปิดเฉพาะ
เคร่ืองศิราภรณ์กับเคร่ืองประดับเท่านั้น จิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจในยุคนี้ ได้แก่ จิตรกรรมฝา
ผนังพระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่
อินทาราม จังหวัดชลบุรี จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม ธนบุรี จิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ธนบุรี จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบางยี่ขัน ธนบุรี ฯลฯ  
 2. จิตรกรรมฝาผนังยุคนิยมศิลปะแบบจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 (ระหว่างปี พ.ศ.2370-
2395) เน่ืองจากรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็นการส่วนพระองค์ ดังจะ
เห็นได้จากการน าศิลปะการช่างจีนมาสร้างวัดราชโอรสในสมัยรัชกาลที่ 2 คร้ังด ารงพระยศเป็น
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ภายในพระอุโบสถวัดน้ีโปรดให้เขียนภาพ
เคร่ืองโต๊ะบูชาตามอย่างจีนแบบต่าง ๆ ลงบนผนังทั้งหมด นับเป็นวัดแรกที่ใช้ศิลปะการช่าง
อย่างจีน เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ ตลอดรัชกาลของพระองค์ได้สร้างวัดแบบใช้ศิลป
การช่างจีนมากมาย จะขอเรียกว่า “ศิลปะแบบพระราชนิยม ร.3” ในทางจิตรกรรมฝาผนังก็นิยม
เขียนโดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น โต๊ะบูชา การตกแต่งลวดลายดอกไม้ใบไม้ตามคติจีน ฯลฯ 
จิตรกรรมที่เขียนตามคติศิลปจีนน้ี เรียกว่า “จิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3” เช่นเดียวกัน ใน
เวลาเดียวกับที่จิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3 ก าลังได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะ
เดิม (สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2) ก็ไม่เสื่อมความนิยมจนสูญหายไป และดูเหมือนว่ารัชกาลที่ 3
ทรงสนับสนุนควบคู่กันไป ดังมีพยานหลักฐานคือจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพ-
วราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และอีกหลาย ๆ วัดที่สร้างและซ่อมในรัชกาลนี้ยังคง
เขียนเป็นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี้มีพัฒนาการในตัวเองมาอีก
ก้าวหนึ่ง สิ่งส าคัญคือการยอมรับลักษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งอยู่ใน
งานด้วย ลักษณะเด่นที่สุดและเห็นได้ชัด คือ การใช้ทองค าเปลวปิดเพื่อผลตกแต่งอย่างมากมาย 
มากเสียแทบจะกล่าวว่าฟุ่มเฟือย การให้ความส าคัญแก่ฉากธรรมชาติที่เป็นพื้นหลังให้แลดู
สมจริงมากขึ้น มีความลึก และต้นไม้นิยมใช้ก้านกระดังงาทุบปลายแตกเป็นเหมือนพู่กันแบน แล้ว
จุ่มสีแตะจนเป็นรูปต้นไม้ ต่างกับจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2) ที่
นิยมวิธีการตัดเส้นใบไม้ 
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 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 
(ระหว่างปี พ.ศ.2340-2370) ยังคงสืบสานความคิดและฝีมือแบบอยุธยาด้วยความศรัทธาต่อคติทาง
พุทธศาสนาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวไทย เร่ืองราวที่ใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมส่วนมากจะ
เกี่ยวข้องกับวรรณคดีทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น เช่น พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ รามเกียรติ์ 
อนุพุทธประวัติ เถรีประวัติ ปัจเจกพุทธประวัติ นิบาตชาดก ปริศนาธรรม เป็นต้น โดยได้รับ
ความบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ 
สังคม ประเพณี การแต่งกาย ลักษณะบ้านเรือน วัดวาอาราม ปราสาทพระราชวัง ธรรมชาติและ
หมู่สัตว์ต่าง ๆ เป็นแบบในการสร้างสรรค์ ท าให้จิตรกรรมมีลักษณะพิเศษ คือ สีพื้นเป็นสีเข้ม 
ภาพคนและสถาปัตยกรรมเด่นออกมาเป็นกลุ่ม ๆ ใช้สีจัด และนิยมใช้สีตรงข้ามตัดกันอย่าง
รุนแรง แต่น้ าหนักของสีที่ตัดกันนั้นประสานกันอย่างกลมกลืน และเพิ่มความละเอียดประณีต
ในส่วนที่เป็นลวดลายเคร่ืองประดับยิ่งขึ้น  ส่วนบานประตูและบานหน้าต่างนิยมเขียนลายรดน้ า  
ส าหรับจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีนเป็นการส่วน
พระองค์ จิตรกรรมฝาผนังจึงนิยมเขียนโดยใช้แบบศิลปะของจีน เช่น โต๊ะบูชา การตกแต่ง
ลวดลายดอกไม้ใบไม้ตามคติจีน ฯลฯ จิตรกรรมที่เขียนตามคติศิลปะจีนน้ี เรียกว่า “จิตรกรรม
แบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3” ในเวลาเดียวกันจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที่ 1-
รัชกาลที่ 2) ก็ไม่เสื่อมความนิยมจนสูญหายไป แต่มีพัฒนาการในตัวเองมาอีกก้าวหนึ่งกล่าวคือ
การยอมรับลักษณะบางประการของศิลปะตกแต่งแบบจีนมาเสริมแต่งอยู่ในงานด้วย ลักษณะเด่น
ที่สุดและเห็นได้ชัด คือ การใช้ทองค าเปลวปิดเพื่อผลตกแต่งอย่างมากมาย มากเสียแทบจะกล่าวว่า
ฟุ่มเฟือย 
 

วัดภุมรินทร์กุฎีทองและงานจิตรกรรมภายในวัด 

 คณะกรรมการด าเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม (2548 : 43 ) ไดก้ล่าวถึงวัดภุมรินทร์-
กุฎีทองไว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง ปากคลองประชาชมชื่นฝั่ง
ตะวันตก มีกุฎีทองเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรา-
มาตย์พระอัครมเหสีในรัชกาลที่ 1 เพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางนางลี่ ต่อมาที่ดินบริเวณที่ปลูกกุฎีทอง
ถูกน้ าเซาะจนตลิ่งพัง จึงต้องย้ายกุฎีทองมาไว้ที่วัดภุมรินทร์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.2431 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนางภู่ เถ้าแก่โรงหีบอ้อยได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซื้อ
ที่ดินสร้างวัด และตั้งชื่อว่า “วัดภุมรินทร์” หลังจากย้ายกุฎีทองมาไว้จึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัด
ภุมรินทร์กุฎีทอง”   
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 สายรุ้ง เฮงซอ (2543 : 142-143)  ได้กล่าวถึงวัดภุมรินทร์กุฎีทองไว้ในหนังสือ 
“สมุทรสงคราม” ว่า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง เหตุที่มีค าว่า “กุฎีทอง” ต่อท้ายก็เนื่องจากมีกุฎีท า
ด้วยไม้สักเขียนลายปิดทองทั้งด้านนอกและด้านใน เดิมกุฎีทองหลังนี้อยู่ที่วัดบางนางลี่ใหญ่ โดย
มีประวัติกล่าวขานว่า วัดบางนางลี่ใหญ่เคยมีสมภารองค์หนึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางสมถวิปัสสนา 
มีญาณวิเศษสามารถมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ วันหนึ่งเศรษฐีทองและเศรษฐีสั้นพร้อมด้วย
บุตรสาว คือ “คุณนาค” ได้ไปท าบุญและตรวจดวงชะตา พร้อมทั้งให้สมภารดูฤกษ์เพื่อก าหนด
วันหมั้นของคุณนาคกับหลวงยกกระบัตร ซึ่งสมภารท่านน้ันตรวจดวงชะตาแล้วบอกว่า คุณนาค
เป็นคนมีบุญวาสนา ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นนางพญามหากษัตริย์ ซึ่งต่อมาคุณนาคก็ได้
ด ารงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ บรมราชินีในรัชกาลที่ 1 เมื่อดวงชะตาเป็นไปอย่าง
ที่สมภารท านายไว้ ทางครอบครัวคุณนาคจึงได้สร้างกุฎีทองถวายแก่วัดบางนางลี่ใหญ่ 3 หลัง 
เมื่อ พ.ศ.2325 วัดบางนางลี่ใหญ่จึงมีค าว่า “กุฎีทอง” ต่อท้ายเป็น “วัดบางนางลี่ใหญ่กุฎีทอง” 
ต่อมาที่ดินบริเวณที่ปลูกกุฎีทองถูกน้ าเซาะจนตลิ่งพัง จึงต้องย้ายกุฎีทองมาไว้ที่วัดภุมรินทร์เมื่อ
ปี พ.ศ.2431 จึงท าให้ชื่อวัดเปลี่ยนไปเป็น “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง” 
 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  (2553, 25 มีนาคม) ได้กล่าวถึงวัดภุมรินทร์กุฎีทองไว้ในเว็บเพจ
ชื่อ “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อัมพวา” ว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทองต้ังอยู่ปากคลองประชาชมชื่นฝั่งตะวันตก 
สร้างขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๓๑โดยนางภู่เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซื้อที่ดินสร้าง 
วัด และได้ตั้งชื่อว่า"วัดภุมรินทร์" มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ มีกุฎีทองขนาดใหญ่สร้าง
โดยสมเด็จพระชนกนาถของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระอัครมเหสีในรัชกาลที่ 1 เพื่อถวาย
เจ้าอาวาสวัดบางลี่บน ต่อมาบริเวณที่ปลูกกุฎีทองถูกน้ าเสาะจนตลิ่งพังจึงต้องย้ายกุฎีทองมาไว้ที่
วัดภุมรินทร์ หลังจากย้ายกุฎีทองจากวัดบางลี่บนมาไว้ที่วัดนี้จึงเรียกชื่อรวมกันว่า  "วัดภุมรินทร์-
กุฎีทอง" โดยกุฎีทองมีประวัติความเป็นมาเร่ิมตั้งแต่มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งต้ังบ้านเรือนอยู่แขวงบางช้าง 
คืออ าเภออัมพวาในปัจจุบัน โดยเรียกว่า “เศรษฐีบางช้าง” เป็นที่รู้จักกันไปทั่ว บุคคลในตระกูลนี้
รับราชการเป็นเจ้าเมือง เช่น พระแม่กลองบุรี (เสม) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ พระแม่กลองบุรี  (ศร) ต้น
ตระกูล ณ บางช้าง มีฐานะมั่นคงกว่าตระกูลอ่ืนในลุ่มน้ าแม่กลอง เศรษฐีทองและเศรษฐีสั้นต้ังเรือน
อยู่แขวงบางช้างบริเวณวัดจุฬามณี มีบุตรธิดาหลายคน ธิดานางหนึ่งชื่อว่า “นางสาวนาค” เป็นกุลสตรี 
ที่มีความงามเป็นที่เลื่องลือ สมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยามีพระทัยหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ 
แสวงหาสตรีรูปงามไปเป็นนางสนมนางบ าเรอ จึงโปรดให้มหาดเล็กคอยสืบเสาะหาสตรีรูปงาม
ไปถวาย  คร้ังหนึ่งมหาดเล็กคนสนิทกราบทูลว่ามีสตรีรูปงามในแขวงบางช้างนางหนึ่ง  เป็นบุตร 
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เศรษฐีบางช้าง จึงโปรดให้เจ้าเมืองราชบุรีไปสู่ขอต่อบิดามารดาด้วยสมัยนั้นเมืองสมุทรสงคราม
เป็นหัวเมืองขึ้นต่อเมืองราชบุรี ส่วนเมืองราชบุรีเป็นหัวเมืองชั้นโท ท่านเศรษฐีทองและภรรยา
ได้บ่ายเบี่ยงว่าขอถามความสมัครใจของธิดาก่อน และน าความไปปรึกษาพระแม่กลองบุรี (เสม)
เจ้าเมืองแม่กลองซึ่งเป็นญาติก่อน ธิดาเศรษฐีทองไม่สมัครใจเป็นนางสนมในวัง เศรษฐีทองสงสาร
ธิดาจึงพร้อมด้วยเจ้าเมืองสมุทรสงครามน าความเข้าหารือกับหลวงพินิจอักษร (ทองด)ี เสมียนตรา
มหาดไทย หลวงพินิจอักษรได้เกิดปัญญาว่านายทองด้วงบุตรชายได้บวชเรียนแล้วยังไม่มีคู่ครอง
หากได้ธิดาเศรษฐีทองมาเป็นภรรยาก็นับว่าเหมาะสมกันยิ่ง เพราะเป็นหญิงอุดมไปด้วยทรัพย์สมบัต ิ
และรูปสมบัติ ฝ่ายชายแลก็รูปงามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับราชการในวังนับว่าเหมาะสมกันดี
ยิ่งนัก ทั้งยังเป็นเกราะป้องกันมิให้ธิดาตกเป็นสนมในวัง เมื่อคิดอุบายได้ทั้งสองจึงเห็นดีด้วยและ
ได้ท าฎีกาเข้ากราบทูลว่าธิดาของท่านเศรษฐีบางช้างตนได้สู่ขอให้นายทองด้วงบุตรชายแล้ว  ขอ
พระราชทานให้แก่บุตรของตนเสียเถิด พระเจ้าแผ่นดินได้ทราบเพียงกิตติศัพท์ความงามของนาง
นาค แต่ยังมิเคยได้ทอดพระเนตรรูปร่างหน้าตา จึงมิได้อาลัยและพระราชทานอนุญาตให้วิวาห์
ได้ตามประสงค์ คร้ันกลับถึงเมืองสมุทรสงครามเศรษฐีทองจึงชวนภรรยาและธิดาไปท าบุญที่วัด
บางลี่บนและขอให้สมภารตรวจโชคชะตาราศี และก าหนดวันวิวาห์มงคล สมภารตรวจดูแล้วจึง
ได้กล่าวกับเศรษฐีทั้งสองว่าธิดาของท่านจะมีบุญวาสนามาก จะได้เป็นนางพญามหากษัตริย์ ยก
วงศ์ตระกูลให้เป็นสุขเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลาย เศรษฐีทองกล่าวว่าถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฎีทองถวาย 
ต่อมาธิดาท่านเศรษฐีทองได้วิวาห์มงคลกับนายทองด้วงมหาดเล็ก ซึ่งในเวลาต่อมาได้ด ารงต าแหน่ง 
หลวงอร่ามฤทธิ์ หลวงยกบัตรราชบุรีและสมุทรสงคราม  และเข้ารับราชการในกรุงธนบุรีจนได้
เลื่อนเป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจซ้าย พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยามหาราช พระยาจักร ี
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเมื่อหมดบุญพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ปราบดาภิเษกเป็น
พระมหากษัตริย์ นางสาวนาคจึงได้เป็นอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ 
 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 147) ได้กล่าวถึงวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2431 สมัยรัชกาลที่ 5 
โดยนางสาวภู่ พงษ์พิทักษ์ จึงเรียกว่า “วัดภุมรินทร์” ซึ่งแปลว่า “แมลงภู่” ต่อมามีการย้ายกุฎีทอง
จากวัดบางลี่บนมาปลูกที่วัดน้ีจึงเรียกชื่อเป็น “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง” ส าหรับกุฎีทองนั้นเป็น เรือน
ไทยใต้ถุนสูงปลูกด้วยไม้สักทองสมัยต้นรัตนโกสินทร์ หลังคามุงกระเบื้องมอญ ตามประวัติบอก
ว่าในเขตบางช้าง สมัยปลายอยุธยา มีตระกูลมอญเศรษฐีใหญ่ตระกูลหนึ่ง สามีชื่อทอง ภรรยาชื่อ
สั้น ทั้งสองมีบุตรธิดาหลายคน หนึ่งในนั้นเป็นธิดาชื่อ “นาค”  วันหน่ึงพระปลัดทิม สมภารวัด
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บางลี่บนซึ่งนับถือกันว่ามีฌานสมาบัติแก่กล้า สามารถนั่งทางในมองเห็นอนาคตได้ ได้ ท านายว่า
คุณนาคจะได้เป็นพระราชินี เศรษฐีทั้งสองและธิดาจึงบอกว่าถ้าเป็นความจริงจะสร้างกุฎีทอง
ถวายสมภาร เมื่อคุณนาคได้รับการสถาปนาเป็นพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ท่านทองและท่าน
สั้นจึงได้สร้างกุฎีทองถวาย วัดบางลี่บนจึงได้นามใหม่ว่า “วัดบางลี่กุฎีทอง” แต่นั้นมา ต่อมาวัด
บางลี่กุฎีทองถูกน้ าเซาจนวัดพังลงแม่น้ า คงเหลือกุฎีทองเพียงหลังเดียว จึงได้ร้ือมาปลูกที่วัด
ภุมรินทร์ กุฎีทองของเดิมได้ผุผังไปตามกาลเวลา  ในปี พ.ศ.2541 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (ปี  พ.ศ.
2544) ได้สร้างกุฎีทองขึ้นใหม่โดยใช้วัสดุในปัจจุบันเสริมส่วนที่พังไป โดยพยายามคงลักษณะและ
โครงสร้างของเดิมให้มากที่สุด กุฎีทองเป็นเรือนไทยใต้ถุนสูง ปลูกด้วยไม้สักทอง หลังคามุง
กระเบื้องมอญ บนเรือนมีห้อง 5 ห้อง ภายในเขียนลายลงรักปิดทองสีดอกจันทน์ทั้งหลัง ปัจจุบัน
ลายดังกล่าวยังคงอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบนบานประตู หน้าต่างและเพดาน แต่ในส่วน
ของจิตรกรรมนั้นคงเหลือเพียงภาพพระก าลังปลงสังเวช 4 บนผนังด้านหนึ่ง และภาพจับระหว่าง
ทศกัณฐ์กับพระรามบนบานหน้าต่างเท่านั้น 
 สถาบันพัฒนศิลป์ (2551 : 80-85) ได้กล่าวถึงวัดภุมรินทร์กุฎีทองไว้ในหนังสือ “สมุด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม” ว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทองต้ังอยู่หมู่ที่ 8 บ้าน
ภุมรินทร์ ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง ปากคลอง
ประชาชมชื่น (คลองบางลี่) ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2431 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนางภู่ พงษ์พิทักษ์ เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ใต้คลองบางจาก 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับบุตรเขยและบุตรสาว และให้นามว่า 
“วัดภุมรินทร์” ปัจจุบันมีนามว่า “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง” เน่ืองจากเป็นวัดที่มีกุฎีเป็นเรือนไม้สักทอง
ขนาดใหญ่ ปิดลวดลายสวยงาม กุฎีทองหลังนี้เป็นกุฎีที่สมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ 
พระมเหสีในรัชกาลที่ 1 สร้างถวายวัดบางนางลี่บนไว้แต่เดิม และมีเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์ถวาย
ไว้ที่วัดนี้จ านวนมาก กุฎีที่มีความงดงามหลังนี้มีประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระมเหสีขององค์
พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี กล่าวคือ ตามประวัติเล่าว่าเขตบางช้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมี
ตระกูลมอญเศรษฐีใหญ่ สามีชื่อ “ทอง” ภรรยาชื่อ “สั้น” ทั้งสองมีบุตรธิดาหลายคน หนึ่งในนั้นเป็น
ธิดาชื่อ “นาค” วันหน่ึงพระครูปลัดทิม สมภารวัดบางลี่บน ซึ่ง เป็นที่นับถือกันว่ามีฌานสมาบัติ
แก่กล้า สามารถนั่งทางในมองเห็นอนาคต ได้ท านายว่าคุณนาคจะได้เป็นพระราชินี เศรษฐีทั้งสอง
และธิดาจึงบอกว่าถ้าเป็นความจริงจะ สร้างกุฎีทองถวายสมภาร เมื่อคุณนาคได้รับสถาปนาเป็น  
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พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ท่านทองและท่านสั้นจึงได้สร้างกุฎีทองถวายจ านวน 3 หลัง ต่อมาวัด
บางลี่บนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง บริเวณปากคลองประชาชมชื่น ติดกับวัดภุมรินทร์ที่อยู่ลึก
เข้ามาในคลองประชาชมชื่น ถูกกระแสน้ าพัดเซาะตลิ่งลงน้ าไปเร่ือย ๆ ที่ดินบริเวณวัดบางลี่บนเหลือ
น้อยลง กุฎี วิหารทรุดโทรม คนเรียกวัดบางลี่บนว่า “วัดบางลี่น้อย” เมื่อวัดบางลี่น้อยถูกกระแสน้ า
กัดเซาะพังทลายหายไป วัดภุมรินทร์จึงอยู่ปากคลองบางลี่แทน  ต่อมาพระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัด
ภุมรินทร์จึงร้ือย้ายกุฎีวัดบางลี่น้อยมาสร้างที่วัดภุมรินทร์ โดยเพิ่มช่อฟ้า ใบระกาใหม่ทั้งหลัง เพื่อ
ใช้เป็นที่สวดมนต์ วัดภุมรินทร์จึงมีชื่อเรียกว่า “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง” แต่ตอนที่ย้ายมาสร้างที่วัด
ภุมรินทร์นั้นกุฎีทองมีสภาพทรุดโทรมมาก พระครูปิยถาวรปิยธโร เจ้าอาวาสจึงได้ยกกุฎีทองขึ้น
บูรณะใหม่ทั้งหลัง และได้ด าเนินการจนถึงมุงหลังคา โดยใช้งบประมาณของทางวัด จนกระทั่ง
ปีงบประมาณ 2541 กรมศิลปากรไดจ้ัดสรรงบประมาณมาให้ด าเนินการซ่อมกุฎีทองต่อให้แล้วเสร็จ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ภาพด้านนอกของกุฎีทองในวัดภุมรินทร์กุฎีทอง                  
ที่มา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 80) 
 
 นอกจากนีส้ถาบันพัฒนศิลป์ (2551 : 83) ยังได้กล่าวถึงภาพจิตรกรรมภายในกุฎีทองไว้
ว่า บริเวณฝาผนังเขียนภาพอสุภะ 10 และที่ประตูทางเข้าหอนอนเขียนภาพลายรดน้ าเร่ืองรามเกียรติ์ 
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ภาพที่ 2.13 ภาพจิตรกรรม “อสุภะ 10” บนฝาผนังภายในกุฎีทอง                  
ที่มา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.14 ภาพจิตรกรรมลายรดน้ าเร่ืองรามเกียรติ์ที่ประตูทางเข้าหอนอนภายในกุฎีทอง  
ที่มา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 83)  
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 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทองมีกุฎีทองที่สมเด็จพระชนก
ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1  สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองเพื่อถวาย
พระครูปลัดทิม สมภารวัดบางลี่บน ภายในกุฎีทองมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามโดยที่บริเวณฝาผนัง
เหนือช่องหน้าต่างขึ้นไปเขียนภาพอสุภะ 10 และที่ประตูทางเข้าหอนอนเขียนภาพลายรดน้ าเร่ือง
รามเกียรติ์ วัดบางลี่บนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง บริเวณปากคลองประชาชมชื่น ติดกับวัดภุมรินทร์ 
ที่อยู่ลึกเข้ามาในคลองประชาชมชื่น ต่อมาถูกกระแสน้ าพัดเซาะตลิ่งลงน้ าไปเร่ือย ๆ ที่ดินบริเวณ
วัดบางลี่บนเหลือน้อยลง กุฎี วิหารทรุดโทรม คนเรียกวัดบางลี่บนว่า “วัดบางลี่น้อย” เมื่อวัดบางลี่น้อย
ถูกกระแสน้ ากัดเซาะพังทลายหายไป วัดภุมรินทร์จึงอยู่ปากคลองบางลี่แทน ต่อมาพระอธิการเกีย 
เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงร้ือย้ายกุฎีวัดบางลี่น้อยมาสร้างที่วัดภุมรินทร์ โดยเพิ่มช่อฟ้าใบระกาใหม่
ทั้งหลัง เพื่อใช้เป็นที่สวดมนต์ วัดภุมรินทร์จึงมีชื่อเรียกว่า “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง”  
 

วัดบางแคใหญ่และงานจิตรกรรมภายในวัด 

1. ความเป็นมาของวัดบางแคใหญ่ 
1.1 สถาบันพัฒนศิลป์ (2551 : 61) ได้กล่าวถึงวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “สมุด 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม” ว่า  วัดบางแคใหญ่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง
ฝั่งตะวันตก ปากคลองบางแค หมู่ที่ 7 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เดิม
ชื่อวัดบางแคนอก น่าจะเป็นวัดมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์มาสร้าง
และปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ.2357 
  1.2 คณะกรรมการด าเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม (2548 : 38) ไดก้ล่าวถึงวัดบางแค
ใหญไ่ว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” ว่า วัดบางแคใหญต่ั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง บริเวณปากคลอง
บางแค ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้น
ใหม่เมื่อ พ.ศ.2357 โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ ์  
  1.3 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 148) ได้กล่าวถึงวัดบางแคใหญ่
ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า  วัดบางแคใหญ่เดิมชื่อวัดบางแคนอก น่าจะเป็นวัดที่มีมาแต่
สมัยอยุธยา เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) สมุหกลาโหมและราชินิกุลสาย ณ บางช้างเป็นผู้
ปฏิสังขรณ์ใหญ่ใน พ.ศ.2357 (สมัยรัชกาลที่ 2)  
  1.4 น. ณ ปากน้ า และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2534 : 17-18) ได้กล่าวถึงวัดบาง-
แคใหญ่ไว้ในบทความชื่อ “วัดบางแคใหญ”่ ในหนังสือ “วัดบางแคใหญ”่ ว่า วัดบางแคใหญ่แม้เป็น
วัดราษฎร์อยู่ในท้องถิ่นที่เป็นเรือกสวนห่างไกลแหล่งชุมชน แต่ก็มีโบราณวัตถุสถานบางอย่างที่
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ระบุว่าเป็นวัดใหญ่และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยมาแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ตาม
ประวัติกล่าวว่าสร้างโดยผู้มีบรรดาศักดิ์สูงซึ่งมีอ านาจทางบ้านเมือง ตั้งอยู่ในภูมิสถานที่มีน้ าโอบ 
คือ มีคลองบางแค (คลองย่อยจากแม่น้ าแม่กลอง) ผ่านวัดทางทิศตะวันออก คลองเมรุทางทิศ
เหนือ และคลองบางลี่ทางทิศใต้ สภาพแวดล้อมของวัดร่มรื่นไปด้วยสวนส้ม สวนตาล สวน
มะพร้าว และสวนลิ้นจี่ หากจะพิจารณาในแง่การแบ่งเขตการปกครองแล้ว วัดน้ี จะอยู่ในเขต
ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ใน ละแวกวัด
และท่านเจ้าอาวาส (พระครูโฆษิตสุตคุณ) ซึ่งเกิดที่บ้านนี้ขณะนี้มีอายุ 93 ปี (นับจาก พ.ศ.2531) 
กล่าวว่าวัดน้ีเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) สร้างให้กับภรรยาหลวงของท่าน จึงได้ชื่อว่า
วัดบางแคใหญ่ นอกจากนี้ท่านได้สร้างวัดบางแคน้อย ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักให้ภรรยาน้อยด้วย โดย
แผ่นหินชนวนเก่าแก่ที่พระอุโบสถระบุว่าเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ ได้สร้างวัดบางแคใหญ่เมื่อ พ.ศ.2357 
อันเป็นช่วงต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี แต่เมื่อดูจากโบราณวัตถุและ โบราณสถาน
สมัยอยุธยาภายในวัด ประกอบด้วย ใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กสมัยอยุธยา ตระกูลอัมพวา และ
เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองสมัยพระนารายณ์ วัดบางแคใหญ่น่าจะเป็นวัดมีมาแต่สมัยอยุธยาแล้ว 
และเจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์มาสร้างปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 2 (พ.ศ.2357) ส าหรับ
ประวัติของท่านผู้สร้างวัดบางแคใหญ่ คือ เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ สมุหพระกลาโหม มีนามเดิม
ว่า แสง วงศาโรจน์ เป็นบุตรของเจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน)์ ซึ่งรับราชการมีความดี
ความชอบมาตั้งแต่คร้ังต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 1 ทั้งเป็นต้นตระกูล “วงศาโรจน”์ ดังสืบสายมา
จนถึงปัจจุบันนี้ เชื้อสายของตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึ่งมาจากราชนิกูลบางช้าง กล่าวคือ 
เจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน)์ เป็นบุตรของท่านยายเด่ือและท่านตาขุนแกล้ว ท่านยายเด่ือ
เป็นธิดาของท่านยายเจ้าเมืองซึ่งเป็นพี่สาวของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี พระชนนีของ
สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อันมีนิวาสสถานเดิมอยู่แถบ
อัมพวา และเชื้อสายราชนิกูลบางช้างสายนี้มักรับราชการสนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร ต่อมาถึงราชบุรี เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน)์ ได้รับราชการมีความดีความชอบ
มาตั้งแต่คร้ังต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 1 หลังจากปราบดาภิเษกแล้ว รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายแสงเป็นพระยาสมุทรสงคราม ต่อมามีความดีความชอบถึงขนาด
ได้เป็นสมุหพระกลาโหม บังคับบัญชาทหารทั้งปวงในแผ่นดินรัชกาลที่ 2 และได้รับพระบรม-
ราชโองการให้เป็นแม่ทัพไปราชสงครามกับพม่าที่ชายแดนไทยอยู่เสมอ  
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 2.   จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 2 ท่ีกุฏิเจ้าอาวาส วัดบางแคใหญ่  
  2.1 คณะกรรมการด าเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม (254 8 : 38 ) ไดก้ล่าวถึง
จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 2 ในกุฏิเจ้าอาวาส วัดบางแคใหญไ่ว้ในหนังสือ “สมุทรสงคราม” 
ว่า สิ่งส าคัญภายในวัดบางแคใหญ่คือภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวบนฝาผนังไม้ประจัน
ที่กุฏิสงฆ์ เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 แสดงการท าสงครามระหว่างไทยกับพม่า และการ
ด ารงชีวิตของชาวมอญ เช่น การแต่งกายของสาวมอญ การสีข้าว ลักษณะที่อยู่อาศัยซึ่งสะท้อน
ลักษณะการด ารงชีวิตของบรรพบุรุษชาวมอญในอดีตของอ าเภออัมพวา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.15 ภาพกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 
ที่มา (สถาบันพัฒนศิลป์, 2551 : 71) 
 
  2.2 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ (2534 : 21) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝา
ไม้สมัยรัชกาลที่ 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “วัดบางแคใหญ่” ว่า จิตรกรรม
บนฝาประจันไม้บนกุฏิเจ้าอาวาส เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ฝาเป็นฝาถังแบบจีนคือใช้ไม้กระดาน
แผ่นต้ังเป็นแผ่น ๆ เอามาเบียดกันเข้าลิ้นอย่างสนิท มีประตูเจาะที่ฝาประจันน้ีด้วย ประตูมีกรอบ
เช็ดหน้าที่หักมุมด้านบน 2 ด้าน จะเป็นประตูที่มีมาแต่เดิมหรือมาเจาะขึ้นในภายหลัง ข้อน้ีไม่อาจจะ
สันนิษฐานได้ เพราะเห็นว่ามีเร่ืองราวบางตอนถูกตัดขาดหายไป เช่น ทางด้านขวามือเป็นรูปทะเลและ
เรือที่เดินชายฝั่งทะเล ดูคล้าย ๆ ว่าเดิมจะมีมากกว่านั้น 
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ภาพที่ 2.16 ภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2 บนฝาประจันในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ 
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 21) 
 
  2.3 น. ณ ปากน้ า  (2534 : 8-12) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 2 
ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในบทความชื่อ “จิตรกรรมวัดบางแคใหญ่” ในหนังสือ “วัด
บางแคใหญ่” ว่า จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2 มีข้อสังเกตคือการใช้สี จะเห็นว่าการเขียนต้นไม้ใช้
วิธีตัดเส้นล าต้นและใบ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาสืบมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 
ซึ่งจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 กับรัชกาลที่ 2 มีข้อแตกต่างกันน้อยมาก ด้วยเป็นรัชกาลที่ติดกัน 
และระยะห่างไกลกันน้อย จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ย่อมสืบเนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 1 กรรมวิธี
ต่าง ๆ ไม่มีอะไรผันแปรไปมาก อีกประการหนึ่งคือจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2 มีไม่มากนัก ด้วย
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะการแกะสลักและทรงสนพระทัยงานด้านนาฏคีตกรรม 
มากกว่า อีกทั้งเมื่อเขียนภาพธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา พื้นดิน มักจะใช้สีเขม่าผสมกับสีเขียวท าให้ 
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ดูสีไม่สดใส หากเทียบกับภาพเขียนสมัยรัชกาลที่ 3 แล้ว การระบายสีใบไม้มักใช้สีเขียวสดใส
ขึ้น มีการใช้สีบางสี เช่น เหลือง และส้มกับครามมากกว่าสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 อาจจะ
เป็นด้วยว่าสมัยรัชกาลที่ 3 มีสีจากต่างประเทศเข้ามาขายมาก ข้อส าคัญคือในสมัยรัชกาลที่ 1 
และรัชกาลที่ 2 เป็นสมัยสงคราม ข้าวยากหมากแพง ทุกอย่างไม่อุดมสมบูรณ์ วัสดุที่น ามาเขียน
ภาพย่อมหายาก ภาพเขียนสมัยรัชกาลที่ 2 มีปรากฏน้อยมาก การที่จะหาค าจ ากัดความของ
ภาพเขียนสมัยนี้ย่อมล าบาก แม้ภาพเขียนที่วัดบางแคใหญ่น้ีก็เชื่อว่าเขียนในสมัยปลายรัชกาลที่ 2 
แล้ว เกือบจะเร่ิมต้นรัชกาลที่ 3 ข้อแตกต่างจึงไม่อาจมองเห็นได้ชัดเจนนัก โดยมีการใช้สีอ่ืน
นอกจากสีเขม่าด าน้อยมาก ลักษณะจึงคล้ายกับเป็นภาพสีเดียว ( monochrome) สิ่งนี้อาจจะเป็น
ค าจ ากัดความถึงลักษณะจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2 ได้บ้าง ภาพเขียนสมัยรัชกาลที่ 2 ที่วัดบางแคใหญ่
แห่งนี้มีเพียงแค่ฝาประจันไม้เพียงฝาเดียว แต่ก็แยกแยะเหตุการณ์ไว้หลายตอน จัดว่าเป็นภาพอัน
งดงาม เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว (tempers)  
  2.4 น. ณ ปากน้ า และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2534 : 17-18) ได้กล่าวถึง
จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในบทความชื่อ “วัดบางแค
ใหญ”่ ในหนังสือ “วัดบางแคใหญ”่ ว่า ภาพเขียนที่ทางวัดบางแคใหญ่รักษาไวอ้ย่างดีนี้ก็มีภาพ
เร่ืองราวเกี่ยวกับการท าสงครามไทย-พม่าอย่างน่าศึกษายิ่ง ในคราวที่คาดว่าเป็นเหตุการณ์ใกล้เคียง
กับเร่ืองราวที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม น่าจะเป็นคร้ังที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้ เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ 
(แสง วงศาโรจน์) ไปขัดตาทัพที่ราชบุรีเมื่อ พ.ศ.2364 
  2.5 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 148) ได้กล่าวถึง จิตรกรรม
บนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า
จิตรกรรมบนฝาประจันไม้บนกุฏิเจ้าอาวาสเป็น งานที่ทรงความส าคัญทั้งในด้านเทคนิค ฝีมือและ
เน้ือหา เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวลงบนพื้นไม้สักประกอบไม้ชิดเรียบ เป็นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่ง
มีให้ชมไม่มากนัก ทั้งเน้ือหายังเป็นบันทึกเร่ืองราวการเดินทางของแม่ทัพ (น่าจะเป็นสมุหกลาโหม
ผู้ปฏิสังขรณ์วัด) เพื่อไปรบพม่าในรัชกาลที่ 2 โดยน ากองทัพสยามผ่านไปยังดินแดนของชนชาติ
กะเหร่ียงและมอญ แวดล้อมไปด้วยขุนเขาล าเนาไพร ท าให้ ได้เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยู่
ของผู้คนต่างวัฒนธรรมในสมัยนั้น จิตรกรได้บันทึกวิถีชีวิตของคนแถบชายแดนที่มีการแต่งกาย
และความเป็นอยู่ผิดแผกออกไปไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ภาพชาวบ้านซ้อมข้าวด้วยการต าลงบนครก
ที่เป็นไม้สานแทนที่จะเป็นครกไม้กระเดื่องอย่างไทย มีเคร่ืองสีข้าวด้วยมือแบบโบราณ ภาพสาว
มอญส่องกระจก จัดมวยผมโดยถือกระจกกรอบเล็ก ๆ ไว้ในมือ ไม่ได้ใช้คันฉ่องและมีโต๊ะ
เคร่ืองประทินโฉมแบบไทย ภาพของแม่ทัพไทยซึ่งเดินทางมาทางเรือ แล้วถ่ายลงเรือพายมีประทุน
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เพื่อเข้าฝั่งมาตั้งค่ายบนบก ค่ายของไทยสร้างอย่างแข็งแรงด้วยไม้ซุง มีที่นั่งว่าการเป็นโถงมุงด้วย
แฝก ไพร่พลต่างหมอบกับพื้นตามธรรมเนียมไทย ทุกคนล้วนนุ่งผ้าสวมเสื้อด้วยกันทั้งนั้น มิได้เปลือย
ท่อนบนดังที่มักเข้าใจผิดกันว่าคนสมัยก่อนไม่สวมเสื้อ  
  2.6 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ (2534 : 22) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมบนฝา
ไม้สมัยรัชกาลที่ 2 ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “วัดบางแคใหญ่” ในลักษณะ
ของการน าเสนอการเล่าเร่ืองด้วยภาพจ าแนกเป็นตอน ๆ พร้อมค าอธิบายประกอบภาพ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าเนื้อหาหลัก ๆ ของภาพประกอบด้วย 
   2.6.1 ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.17 ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดน 
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 44-45) 
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   2.6.2 ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18 ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยนอกหมู่บ้าน 
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 64) 
 
   2.6.3 ภาพการเดินทัพทางเรือของทหารไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.19 ภาพการเดินทัพทางเรือของทหารไทย 
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 66-67) 
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   2.6.4 ภาพการต้ังค่ายของทหารไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20 ภาพการต้ังค่ายของทหารไทย 
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 36-37) 
 
   2.6.5 ภาพการรบพุ่งทางเรือระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 ภาพการรบพุ่งทางเรือระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ  
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 30-31) 
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   2.6.6 ภาพการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.22 ภาพการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญ 
ที่มา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (บรรณาธิการ), 2534 : 48-49 และ 57) 

 

 

www.ssru.ac.th



 46 

 3.  จิตรกรรมบนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 3 ท่ีหอไตรวัดบางแคใหญ่   
  3.1 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ (2544 : 149) ได้กล่าวถึง จิตรกรรม
บนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 3 ที่หอไตรวัดบางแคใหญ่ไว้ในหนังสือ “เรือแล่นทะเลลม” ว่า  หอไตรวัด
บางแคใหญ่เป็นหอไตรไม้สักเก่าแก่ เดิมสร้างไว้กลางน้ า แต่ย้ายมาตั้งบนบกได้กว่าปีแล้ว  คุณค่า 
ที่แท้จริงของหอไตรที่นี่คือภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งงดงามมาก แต่ไม่ได้รับการบูรณะและดูแล
เท่าที่ควร มีการขีดเขียนข้อความต่าง ๆ ลงไปบนรูปบางส่วนอย่างน่าเสียดาย ตัวหอไตรเองก็
ทรุดโทรมจนน่ากลัวว่าใกล้จะพัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.23 ภาพหอไตรวัดบางแคใหญ่ 
ที่มา (สนั่น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม) 
 
   ภาพที่หอไตรไม่ได้มีเร่ืองราวที่ต่อเน่ือง ผนังตรงข้ามกับประตูทางเข้าเป็นรูป
เทพบุตรนั่งคุยกับพระมาลัยถึงเจดีย์จุฬามณี ซึ่งเทพบุตรองค์หนึ่ง ที่นั่งอยู่คือพระศรีอริยเมตไตรย์ 
ด้านล่างเป็นเทพชุมนุม 4 องค์หันหน้าไหว้พระเจดีย์ บางผนังเป็นรูปพระสงฆ์ก าลังปลงซากศพ 
แต่บางผนังเป็นรูปขบวนช้างม้า ขบวนเรือ มีภาพกษัตริย์ทรงช้างโดยมีทหารห้อมล้อม บ้างเดิน 
บ้างก็ก าลังต่อสู้กับทหารต่างชาติ ภาพที่สวยเป็นพิเศษคือภาพเทวดา 4 องค์ก าลังพนมมือไหว้
พระพุทธเจ้าซึ่งวาดไว้ด้านบน มีลายดอกไม้ร่วงบนพื้นสีน้ าเงิน ซึ่งเป็นสีที่สวยงามมาก ท าจาก
สนิมทองแดงและมีปรากฏให้เห็นแต่ในภาพเขียนเก่า ๆ เท่านั้น  ภาพนี้น่าจะเป็นตอนโปรดพุทธ

 

www.ssru.ac.th



 47 

มารดาบนสวรรค์ ที่ประตูและหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมแบบจีนที่สวยงาม ที่หน้าต่างวาดเป็นภาพ
ดอกบัวในแจกันจีน เหนือขอบหน้าต่างเป็นลวดลายผ้าม่านประดับด้วยโคมไฟที่เรียกว่าอัจกลับ 
หน้าต่างแต่ละบานมีลายดอกบัว แจกัน ผ้าม่านและอัจกลับที่ไม่ซ้ ากัน ส่วนภาพที่ประตูซึ่งเป็น
ภาพที่เขียนขึ้นใหม่เป็นภาพเสี้ยวกาง ทวารบาลของจีน สันนิษฐานว่าภาพเขียนในหอไตรคงจะ
เขียนในสมัยรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 4  
 3.2 สนั่น รัตนะ (2553, 23 มีนาคม) ได้กล่าวถึงบนฝาไม้สมัยรัชกาลที่ 3 ที่ หอไตรวัด
บางแคใหญ่ไว้ในเว็บเพจชื่อ “จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 ในหอไตรปิฎก วัดบางแค
ใหญ”่ ดังนี้  
  3.2.1 วัดบางแคใหญ่มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 3 บนฝาผนัง
ไม้แบบปะกนด้านในของหอไตรปิฎก เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวบนพื้นไม้ เป็นภาพเล่าเร่ืองโดยใช้
ระยะห่างของต้นเสาและไม้คร่าวยึดฝาผนังเป็นกรอบภาพแบ่งเร่ืองราวเป็นตอน ๆ เน้ือหาของ
ภาพมีทั้งพุทธประวัติ มโหสถชาดก เนมิราชชาดก พระมาลัยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เจดีย์จุฬา
มณี เทพชุมนุม และการปลงอสุภะกัมมัฎฐาน 10 เป็นต้น เร่ืองราวอาจจบลงในช่องเดียวหรือ
ต่อเน่ืองกับภาพที่อยู่ใกล้เคียงกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างภาพเล่าเร่ืองโดยแบ่งเร่ืองราวเป็นตอน ๆ ที่หอไตรวัดบางแคใหญ่  
ที่มา (สนั่น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม) 
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 2. ภาพจิตรกรรมได้แสดงให้เห็น เน้ือแท้ของศิลปกรรมฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 อย่าง
แท้จริง เช่น  
  2.1 ในภาพเล่าเร่ืองพระมาลัยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเจดีย์จุฬามณีเป็นประธานอยู่
ตรงกลางภาพ เคร่ืองตั้งบูชาแบบจีนวางอยู่บนแท่นคล้ายบันไดสีแดง มีภาพพระอินทร์สนทนาธรรม
กับพระมาลัยด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเขียนกลุ่มเทวดาน่ังประคองอัญชลีบนฉากหลังสีน้ าเงินเข้ม  
เห็นดอกไม้ร่วงกระจายอย่างเป็นระเบียบเต็มผนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.25 จิตรกรรม “ภาพเคร่ืองตั้งบูชาแบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัดบางแคใหญ่  
ที่มา (สนั่น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 
 
  2.2 ในภาพเทพชุมนุมเขียนภาพพวงระย้าดอกไม้ประกอบเคร่ืองมงคลแบบจีน 
ได้แก่ โคมไฟ เหรียญเงิน ค้างคาว และพู่ห้อยอย่างประณีตสวยงาม  
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.26 จิตรกรรม “ภาพเคร่ืองมงคลแบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัดบางแคใหญ่  
ที่มา (สนั่น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 
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  2.3 ในภาพการปลงอสุภะกัมมัฎฐานสองตอนมี ฉากหลังเป็นโขดเขาและต้นไม้
แบบจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.27 จิตรกรรม “ภาพฉากหลังเป็นโขดเขาและต้นไม้แบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัด  
                   บางแคใหญ่ 
ที่มา (สนั่น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 
 
  2.5 ในภาพมโหสถชาดกแสดงเร่ืองราวในพระราชวัง ตัวภาพมโหสถทรงเคร่ือง
ปิดทองยืนบนเกย มีบริวารหมอบกราบอยู่เบื้องล่าง ตัวอาคารที่ติดกับก าแพงเมืองเป็นรูปทรงหน้าจ่ัว 
แบบจีน และอาคารใกล้กับประตูเมืองเจาะหน้าต่างสี่เหลี่ยมแบบไทยสองช่อง เจาะแบบโค้งกลม
มนคล้ายหน้าต่างจีนอีกช่องหนึ่ง มีภาพใบหน้าคนเต็มกรอบหน้าต่าง 
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ภาพที่ 2.28 จิตรกรรม “อาคารแบบจีน” บนฝาผนังไม้ในหอไตรวัดบางแคใหญ่  
ที่มา (สนั่น รัตนะ, 2553 (23 มีนาคม)) 
 
 จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า วัดบางแคใหญ่มภีาพจิตรกรรมบนฝาไม้เขียน
ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3) จ านวน 2 แห่งดังน้ี  

1. ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ที่กุฏิเจ้าอาวาส เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นภาพเล่าเร่ือง 
เกี่ยวกับการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารมอญที่บริเวณชายแดนฝั่งตะวันตกของไทย และการ
ด ารงชีวิตของชาวมอญ เช่น การแต่งกายของ สาวมอญ การสีข้าว ลักษณะที่อยู่อาศัยซึ่งสะท้อน
ลักษณะการด ารงชีวิตของบรรพบุรุษชาวมอญในอดีตของอ าเภออัมพวา เมื่อคร้ังทีรั่ชกาลที่ 2  โปรด
ให้เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน)์ ไปขัดตาทัพที่ราชบุรีเมื่อ พ.ศ.2364 
 2. ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ที่หอไตร เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นภาพเล่าเร่ืองเกี่ยวกับ 
พุทธประวัติ พุทธชาดก และความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
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