
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและงาน 
จิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดบางแคใหญ่ในบทที่ 3 มาท าการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบกับเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ซึ่งจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 1.  ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชส านักในสมัยรัชกาลที่ 1 
 2.  ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดบางแคใหญ่กับราชส านักในสมัยรัชกาลที่ 2 
 

ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดภุมรินทร์กุฎีทองกับราชส านักในสมัยรัชกาลที่ 1 

 ตามประวัติของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บันทึกไว้ว่า 
หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2325 สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ 1  โปรดให้สร้างกุฎีทองเป็นเรือนไม้สักทองทรงไทยฝาปะกน  ถวายพระครูปลัดทิม 
สมภารวัดบางลี่บน จ านวน 3 หลัง ต่อมาพื้นที่ของวัดบางลี่บนกุฎีทองถูกกระแสน้ าในแม่น้ า   
แม่กลองเซาะพังลงไปเร่ือย ๆ วัดบางลี่บนกลายเป็นวัดร้าง กุฎีทองได้พังทลายลง 2 หลัง เจ้าอาวาส
วัดภุมรินทร์จึงได้ย้ายกุฎีทองที่คงเหลือเพียง 1 หลังมาไว้ที่วัดภุมรินทร์ซึ่งอยู่ใกล้กัน ท าให้วัด
ภุมรินทร์ได้รับการเรียกขานว่า “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง” ตั้งแต่นั้น  

จากการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2553 ของ พระครูวิมลภาวนาจารย์ เจ้า
อาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทององค์ปัจจุบัน ยืนยันว่า จากการเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นต้ังแต่
เร่ิมสร้างกุฎีทองยืนยันว่า กุฎีทองพร้อมจิตรกรรมบนฝาไม้ในกุฎีทองเป็นผลงานศิลปกรรมของ
ช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 1 ที่สมเด็จพระอัมรินทรา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 โปรดให้
สร้างสรรค์ขึ้นที่กรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2325 แล้วแยกชิ้น ห่อผ้าขาว น าลงเรือมาประกอบใหม่ที่วัด
บางลี่บน ถวายท่านเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนรวม 3 หลัง  ซึ่งถูกน้ าเซาะพังไป 2 หลังคงเหลือเพียง
หลังเดียว ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนครบ 3 หลังดังเดิม 
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกุฎีทองไม้สักทอง 3 หลังที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง มีความ
คล้ายคลึงกับหอพระไตรปิฏกที่วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร ซึ่ง เป็น
เรือนไมท้รงไทยฝาปะกน 3 หลังแฝด มีระเบียงด้านหน้า ฝากระดาน  หลังคามุงกระเบื้อง ชายคามีรูป
เทพนมเรียงรายเป็นระยะ บานประตูนอกชานและซุ้มเบื้องบนแกะสลักลายดอกไม้ (Thaiday Dot 
Com, 2010 (March, 26)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 กุฎีทองที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง (บน) กับหอพระไตรปิฎกที่วัดระฆังโฆสิตาราม  (ล่าง) 
ที่มา (วิชาการ.คอม, 2553 (26 มีนาคม)) 
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ตามประวัติของวัดระฆังโฆสิตารามบันทึกไว้ว่า เคยเป็นพระต าหนักและหอประทับ
นั่งของรัชกาลที่ 1  เมื่อคร้ังทรงรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจนอกฝ่ายขวา
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ได้ทรงร้ือไปถวายวัดระฆังโฆสิตาราม
ซึ่งมีชื่อในขณะนั้นว่า “วัดบางหว้าใหญ่”  ในคราวเสด็จเป็นแม่ทัพไปตีเมืองโคราช   หลังจากเสด็จ 
ขึ้นครองราชย์แล้ว รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระราชประสงค์จะปฏิสังขรณ์พระต าหนักดังกล่าวให้
มั่นคงและสวยงามยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นหอพระไตรปิฎก จึ งโปรดให้ขุดพื้นที่ตรงที่เคยขุดพบระฆังเป็น
รูปสี่เหลี่ยม ก่ออิฐกั้นเป็นสระ แล้วรื้อพระต าหนักจากที่เดิมมาปลูกลงในสระ โดยมีพระบาท-
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เมื่อคร้ังด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเป็นผู้อ านวยการ เมื่อแล้วเสร็จโปรดให้มีการสมโภชและปลูกต้นจันทน์ 
ไว้แปดต้น แล้วทรงประกาศพระราชอุทิศให้เป็นหอพระไตรปิฎก แต่มีผู้เรียกกันว่า "ต าหนัก
จันทน์" รัชกาลที่ 1 ทรงขอระฆังเสียงดีที่ขุดได้ไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  แล้วทรงสร้าง
หอจตุรมุขพร้อมทั้งระฆังอีก 5 ลูก พระราชทานไว้แทน เหตุแห่งการขุดระฆังได ้  วัดบางหว้าใหญ่
จึงได้ชื่อตามที่ประชาชนเรียกกัน ว่า "วัดระฆัง" ตั้งแต่นั้นมา (Thaiday Dot Com, 2010 (March, 26)) 
 ส าหรับงานจิตรกรรมบนฝาไม้ภายในกุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทองทีส่มเด็จพระอมริน-
ทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 โปรดให้ช่างหลวงในรัชกาลที่ 1 สร้างสรรค์ขึ้นพร้อมกับการ
สร้างกุฎีทองที่กรุงธนบุรีนั้นมีรูปแบบการสร้างสรรค์งานจ านวน 2 รูปแบบประกอบด้วย 
 1.  ภาพจิตรกรรมเขียนสีที่ด้านในของฝาสกัดด้านหน้าดังภาพที่ 3.8 เป็นการเขียนภาพ
เล่าเร่ืองเพื่อเตือนใจพระภิกษุสงฆ์ให้ตระหนักในพระธรรมวินัย ดังนี้ 
 1.1  เร่ือง “ธุดงควัตร 13” ซึ่งเป็นปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานคือข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของ พระภิกษุสงฆ์ที่ออกจาริกธุดงคเพื่อเผยแผ่พระธรรม อันเป็นการ
บ าเพ็ญทางกายของพระภิกษุสงฆ์ อันประกอบด้วย (Luangpumun.org, 2010 (March, 26)) 
   1.1.1 ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  
   1.1.2 ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร  
   1.1.3 ถือ การบิณฑบาตเป็นวัตร  
   1.1.4 ถือการบิณฑบาตไปโดยล าดับแถวเป็นวัตร  
   1.1.5 ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร  
   1.1.6 ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร 
    1.1.7 ถือการห้ามภัตตาหารที่เขาน ามาถวายภายหลังเป็นวัตร 
    1.1.8 ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร  
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   1.1.9 ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร  
   1.1.10 ถือการอยู่อัพโภกาสที่แจ้งเป็นวัตร  
   1.1.11 ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร  
   1.1.12 ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร  
   1.1.13 ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร 
 1.2   เร่ือง “อสุภะ 10” ได้แก่ การพิจารณาซากศพระยะต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีฝึกจิตให้
เกิดสมาธิ อันเป็นการบ าเพ็ญทางใจของพระภิกษุสงฆ์ รวมกัน 10 ระยะ อันประกอบด้วย (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2553 (26 มีนาคม)) 

1.2.1 อุทธุมาตกะ ซากศพที่พองขึ้นอืด  
1.2.2 วินีลกะ ซากศพที่เขียวคล้ า  
1.2.3 วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้ าเหลืองไหลเยิ้ม  
1.2.4 วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดกลางตัว  
1.2.5 วิกขายิตกะ ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกิน  
1.2.6 วิกขิตตกะ ซากศพที่มีมือ เท้า ศีรษะขาดหายไป  
1.2.7 หตวิกขิตตกะ ซากศพที่ถูกบั่นเป็นท่อนๆ  
1.2.8 โลหิตกะ ซากศพที่ถูกประหารมีเลือดไหลนอง  
1.2.9 ปุฬุวกะ ซากศพที่เน่าเฟะคลาคล่ าด้วยตัวหนอน  
1.2.10 อัฏฐิกะ ซากศพที่เหลือแต่โครงกระดูก 

  ภาพจิตรกรรมเขียนสีเพื่อเตือนใจพระภิกษุสงฆ์บนฝาปะกนภายในกุฎีไม้สักทองที่
วัดภุมรินทร์กุฎีทองข้างต้นมีความแตกต่างไปจากงานจิตรกรรมบนฝาปะกน (ฝาไม้) ภายใน หอ
พระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตารามที่สร้างสรรค์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยฝีมือพระอาจารย์นาค 
จิตรกรเอกในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเขียนเร่ือง “รามเกียรติ์” วรรณคดีส าคัญที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ในสมัยนั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากหอพระไตรปิฏกวัดระฆังโฆสิตารามเป็นสถานที่ที่สาธารณชน
สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ การวาดภาพจิตรกรรมเร่ือง “รามเกียรติ”์ จึงมีความเหมาะสมกับ
สถานที่ ส่วนกุฎีทองเป็นเสนาสนะที่ใช้เพื่อกิจของสงฆ์เป็นการเฉพาะ โดยฆราวาสไม่มีสิทธิเข้า
ไปยุ่มย่าม การวาดภาพจิตรกรรมเร่ือง “ธุดงควัตร 13” และ “อสุภะ 10” เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจ
พระภิกษุสงฆ์ให้ตระหนักในพระธรรมวินัยจึงมีความเหมาะสมกับสถานที่ อีกทั้งเป็นการสนอง
พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 1 ที่ปรากฏใน “พระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดง” ความว่า “ตั้งใจจะ
อุปถัมภก ยอยก พระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” ( พ. ณ 
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ประมวลมารค, 2496 : 103)  ซึ่ง ทรงมุมานะพระราชหฤทัยในอันที่จะยอยกพระพุทธศาสนาให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้น ได้รับเป็นพระราชธุระเกี่ยวแก่การพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติ คือ การ
บ ารุงพระคัมภีร์ ค าสอนให้บริสุทธิ์ และการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี  พ.ศ.2331  และทรงออกกฎส าหรับพระสงฆ์ เพื่อความเรียบร้อย
ของสังฆมณฑล ให้เป็นหลักแก่บ้านเมืองสืบไป (ChangSipMu.com, 2010 (March, 26)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 ภาพจิตรกรรมเขียนสี ที่กุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง (บน) และภาพจิตรกรรมเขียนสีที่  
                 หอพระไตรปิฎกวัดระฆังโฆสิตาราม (ล่าง)  
ที่มา (ภาพที่ 3.8 และ Dsin, 2010 (March, 26)) 
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 2.  ภาพจิตรกรรมลายรดน้ าเร่ือง “รามเกียรติ”์ ที่ประตูทางเข้าหอนอน ภายในกุฎีทอง
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึ่งช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 1 ได้น าภาพ “พระราม” จากวรรณคดีส าคัญเร่ือง 
“รามเกียรติ”์ มาสร้างสรรค์ประกอบลายไทยที่งดงามเป็นภาพจิตรกรรมลายรดน้ าดังกล่าว ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมลายรดน้ าคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมลายรดน้ าที่ช่างหลวงในสมัย
รัชกาลที่ 1 ได้น าภาพ “เทวดา”มาสร้างสรรคป์ระกอบลายไทยอย่างงดงามที่บานหน้าต่างของหอ
พระไตรปิฎกวัดระฆังโมสิตาราม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพจิตรกรรมลายรดน้ าที่กุฎีทองวัดภุมรินทร์กุฎีทอง (บน) และภาพจิตรกรรมลายรดน้ า 
                  ที่หอพระไตรปิฎกวัดระฆังโมสิตาราม (ล่าง) 
ที่มา (ภาพที่ 3.9 และ  Dsin, 2010 (March, 26)) 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่างานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองซึ่งสร้างสรรค์ 
ขึ้นพร้อมกับกุฎีทอง โดยช่างหลวงในรัชกาลที่ 1 ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ณ กรุงธนบุรี ในห้วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ซึ่งเพิ่งเสด็จขึ้น
ครองราชย ์อยู่ระหว่างการด าเนินการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชไปยังกรุงเทพมหานครฯ ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา 
แล้วแยกชิ้น ห่อผ้าขาว น าลงเรือมาประกอบขึ้นใหม่ เพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บน อ าเภออัมพวา 

  

www.ssru.ac.th



 77 

จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 3 หลัง แต่พังเสียหายไป 2 หลัง ปัจจุบันคงเหลือเพียงหลังเดียว ที่
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นหลักฐานส าคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 
กับราชส านักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมกษัตริย์ 
แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดบางแคใหญ่กับราชส านักในสมัยรัชกาลที่ 2 

 ตามประวัติของวัดบางแคใหญ่บันทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ.2357 เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ 
(แสง วงศาโรจน์) พระสมุหกลาโหมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล
ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต้นตระกูลวงศาโรจนซ์ึ่งสืบสายหนึ่งมาจากราชินิกุลบางช้าง โดยเป็น
พระประยูรญาติของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด-
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และพระราชชนนีในรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีนิวาสสถานเดิมอยู่ที่แขวงบาง
ช้าง เมืองสมุทรสงคราม ปัจจุบันคืออ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สร้างวัดบางแคใหญ่
ที่เป็นวัดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม่ โดยมีผลงานศิลปกรรมที่วัดบางแคใหญ่ซึ่งสร้างสรรค์
ขึ้นต้ังแต่สมัยเร่ิมสร้างวัดในปี พ.ศ.2357 และตกทอดมาถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย พระอุโบสถที่
มีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ พระพุทธรูปในพระระเบียงคด หน้าบันพระอุโบสถ เจดีย์ราย
ด้านข้างพระอุโบสถ ใบเสมาคู่เรียงรายรอบพระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถ งาน
จิตรกรรมบนฝาไม้ที่กุฏิเจ้าอาวาส และงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประต)ู ที่ซุ้มประตูทางเข้า
พระอุโบสถ มีลักษณะเหมือนกับผลงานศิลปกรรมซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้น และผลงานศิลปกรรมซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น โดยผลงาน
ศิลปกรรมใน 2 รัชกาลนี้โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมต่าง ๆ มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นผลงาน
ศิลปกรรมที่ยังคงสืบสานความคิดและฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงธนบุรี  
 1. พระอุโบสถวัดบางแคใหญ่มีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ อันเป็นลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรมของวัดส าคัญที่สร้างขึ้นโดยรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 หรือพระบรมวงศานุวงศ์ 
ซึ่งจะสร้างพระอุโบสถโดยมีพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ เช่น พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-
ศาสดารามที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้นเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามซึ่งเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 1 วัดอรุณราชวราราม ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นวัดประจ า
รัชกาลที่ 2 และวัดดุสิตาราม ฝั่งธนบุรี วัดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรม
หลวงศรีสุนทรเทพ (แจ่ม) พระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ 
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พระระเบียงคดวัดบางแคใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 

                  พระระเบยีงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม               พระระเบยีงคดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม                                     

 
 
 
 
 
 
 

                         พระระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม                               พระระเบยีงคดวัดดสิุตาราม                   

ภาพที่ 4.4 พระระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถที่วัดบางแคใหญ่และวัดส าคัญซึ่งรัชกาลที่ 1  
                 รัชกาลที่ 2 หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึ้น 
ที่มา (ภาพที่ 3.14; ลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม); ThaiGoodView.com, 2010 (March, 27);   
         BlogGang.com,  2010 (March, 28) และ Soidb,  2010 (March, 28)) 
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 2. ภายในพระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่มีพระพุทธรูปจ านวน 56 องค์ ประดิษฐานอยู ่
เหมือนกับพระระเบียงคดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประจ ารัชกาลที่ 1 ซึ่งมีพระระเบียงคด
รอบพระอุโบสถ 2 ชั้น โดยพระระเบียงคดชั้นในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 150 องค์ และ
พระระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม วัดประจ ารัชกาลที่ 2 ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 120 องค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       พระพุทธรูปในพระระเบยีงคดวัดพระเชตุพนฯ          พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม 

ภาพที่ 4.5 พระพุทธรูปในพระระเบียงคดวัดบางแคใหญ่และวัดส าคัญที่รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2  
                 ทรงสร้างขึ้น 
ที่มา (ภาพที่ 3.17; Royal Institute,  2010 (March, 28) และลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม)) 
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 3. หน้าบันพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ่ง
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณแสดง
ถึงความเป็นสมมุติเทพขององค์พระมหากษัตริย์ตามคตพิราหมณ์ และหน้าบันพระอุโบสถรูปนารายณ์ 
ทรงสุบรรณยังบ่งบอกใหท้ราบว่าเป็นพระอุโบสถที่พระมหากษัตริยโ์ปรดเกล้าฯ ใหส้ร้างขึ้น (Simple 
Machines,  2010 (March, 28)) ปัจจุบันวัดบางแคใหญ่เป็นวัดราษฎร์ แต่เมื่อพิจารณาจากหน้าบัน
พระอุโบสถ วัดบางแคใหญ่จึงน่าจะมีความเกี่ยวพันกับองค์พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าบันพระอุโบสถวัดบางแค             หน้าบันพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ           หน้าบันพระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน 
  ใหญ ่สร้างสมัยรัชกาลที่ 2         พระนครศรีอยุธยา สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา             สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

     หน้าบันพระอุโบสถ                               หน้าบันพระอุโบสถ                                  หน้าบันพระอุโบสถ               
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม                              วัดสุวรรรณาราม                                        วัดราชสิทธาราม  
     สร้างสมัยรัชกาลที่ 1                        ฝั่งธนบุรี สร้างสมัยรัชกาลที่ 1                   ฝั่งธนบุรี สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 

ภาพที่ 4.6 หน้าบันไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณของวัดบางแคใหญ่ พระที่นั่งและพระอุโบสถ 
               วัดส าคัญที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัย  
               กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ที่มา (ภาพที่ 3.15; ทองไทยแลนด์, 2553 (28 มีนาคม); OK Nation, 2010 (March, 27); Simple  
         Machines,  2010 (March, 28); OK Nation, 2010 (March, 27) และพลังจิต, 2553 (28 มีนาคม)) 
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 4. พระเจดีย์รายด้านข้างพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ ด้านข้างด้านซ้าย 5 องค์ และ
ด้านข้างด้านขวา 5 องค์ ซึ่งพระเจดีย์รายนี้เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่นิยมปลูกสร้างใน
พระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 พระเจดยีร์าย 10 องค์ ด้านข้าง                                 พระเจดยีร์าย 3 องค์ ด้านข้างด้านทิศเหนือ        
                   พระอุโบสถวัดบางแคใหญ่                                           พระอุโบสถวัดระฆงัโฆสิตาราม  
                       สร้างสมัยรัชกาลที่ 2                                                           สร้างสมัยรัชกาลที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         พระเจดยีร์าย 71 องค์รอบพระระเบียงคด                                       พระเจดีย์ราย 13 องค์รอบพระวิหาร 
                 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม                                                              วัดเทพธิดาราม  
                         สร้างสมัยรัชกาลที่ 3                                                                  สร้างสมัยรัชกาลที่ 3  

ภาพที่ 4.7 พระเจดีย์รายวัดบางแคใหญ่กับพระเจดีย์รายที่นิยมปลูกสร้างในพระอารามหลวงสมัย 
                 รัชกาลที่ 3 
ที่มา (ภาพที่ 3.16; วัดระฆังโฆสิตาราม, 2553 (29 มีนาคม); ลานธรรมจักร, 2553 (29 มีนาคม) 
        และวัดเทพธิดาราม, 2553 (29 มีนาคม)) 
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 5. ใบเสมารอบพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นใบเสมาคู่สลักจากหินทราย ซึ่งเป็นรูปแบบ
ทางประติมากรรมคล้ายคลึงกับใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม วัดประจ ารัชกาลที่ 2 
และรัชกาลที่ 2 ทรงสร้างพระอุโบสถนี้พร้อมใบเสมาคู่ท าจากหินสลักขึ้นในปี พ.ศ.2363 (วัด
อรุณราชวราราม, 2553 (30 มีนาคม)) เพียงแต่ไม่มีซุ้มครอบเหมือนใบเสมาคู่ที่วัดอรุณราชวราราม 
ซึ่งใบเสมาคู่นี้เป็นรูปแบบทางประติมากรรมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระอารามหลวงมาตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (Wat Lee, 2010 (March, 30)) เช่น ใบเสมาคูท่ี่วัดมังกร อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย สร้างสมัยกรุงสุโขทัย ใบเสมาคู่ที่วัดราชบูรณะ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ใบเสมาคู่ที่วัดหน้าพระเมรุ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ
ใบเสมาคู่ที่วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
          ใบเสมาคู่วัดบางแคใหญ่             ใบเสมาคู่วัดอรุณราชวราราม                    ใบเสมาคู่วัดมังกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ใบเสมาคู่วัดราชบรูณะ                    ใบเสมาคู่วัดหนา้พระเมร ุ         ใบเสมาคู่วัดพระยาศิริไอยสวรรค์          

ภาพที่ 4.8 ใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่กับใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถในพระอาราม  
                 หลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา 
ที่มา (ภาพที่ 3.16; ทัวร์ออนไทยดอทคอม, 2553 (30 มีนาคม); Wat Lee, 2010 (March, 30); บ้าน 
        ข้าวต,ู 2553 (30 มีนาคม); มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553 (30 มีนาคม) และ OK Nation,  2010 
        (March, 30)) 
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 6. พระประธานในพระอุโบสถของวัดบางแคใหญ่จะมีพระอัครสาวกซ้ายขวาได้แก่
พระโมกคัลลาน์และพระสารีบุตรนั่งพนมมือหันหน้าเข้าหาพระประธาน ซึ่งเป็นรูปแบบทางปฏิมากรรม
ที่นิยมสร้างสรรค์ในพระอารามหลวงสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2  ดังที่ปรากฏในพระอุโบสถวัด
อรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 2 พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็น
วัดประจ ารัชกาลที่ 1 และพระอุโบสถวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

                              พระประธานวัดบางแคใหญ่                         พระประธานวัดอรณุราชวราราม  

 
 
 
 
 
 
 
 

          พระประธานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม                     พระประธานวัดดาวดึงษาราม 

ภาพที่ 4.9 พระประธานในพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ กับพระประธานในพระอุโบสถของพระ- 
                 อารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 
ที่มา (ภาพที่ 3.18; ลานธรรมจักร, 2553 (27 มีนาคม); ลานธรรมจักร, 2553 (29 มีนาคม) และวัด 
        ดาวดึงษาราม, 2553 (30 มีนาคม)) 
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  7. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่เป็นการเล่าเร่ืองด้วยภาพ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการยกทัพไปท าสงครามกับพม่าในสมัยรัชกาลที่ 2 ของ
เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน)์ ผู้สร้างวัดบางแคใหญ่ ผู้ดูสามารถเข้าใจเร่ืองราวทั้งหมด
ได้ในภาพเดียวซึ่งจะเล่าเร่ืองตั้งแต่ต้นจนจบ ลักษณะการเล่าเร่ืองด้วยภาพแบบนี้เหมือนกับการ
เล่าเร่ืองรามเกียรติ์ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้าน 
คู่เมืองที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งเนื้อหาของเร่ืองออกเป็น 178 ห้อง  (กรมศิลปากร, 
2546 : ค าน า) แต่ละห้องจะเป็นภาพเล่าเร่ืองจนจบเป็นตอน ๆ เช่น ห้องที่ 1 จะเป็นภาพเล่าเร่ือง
รามเกียรติ์ตอน “พระชนกฤาษีท าพิธีบวงสรวงไถได้นางสีดา แล้วลาเพศกลับเมืองมิถิลา” เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 งานจิตรกรรมบนฝาห้องท าด้วยไมท้ี่กุฏิเจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่ (บน) กับงานจิตรกรรม 
                     ฝาผนังที่พระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ห้องที่ 1 (ล่าง) 
ที่มา (ภาพที่ 3.23 และภาพส่วนบุคคลของผู้วิจัยถ่ายเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551) 
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 8. งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่
เป็นภาพทหาร 2 นายถือหอกยืนยามเฝ้าประตู ซึ่งการเขียนภาพทหารดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึง
กับภาพทหาร ในงานจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองรามเกียรติ์ที่พระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ทั้งเคร่ืองแบบของทหารและการถือหอกเป็นอาวุธของทหารที่ยืนยามเฝ้าประตู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทหารยืนยามที่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทหารและภาพทหารยืนยามที่พระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ภาพที่ 4.11 ภาพทหารยืนยามที่วัดบางแคใหญ่กับภาพทหารที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ที่มา (ภาพที่ 3.24 และภาพส่วนบุคคลของผู้วิจัยถ่ายเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551) 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน)์ ท่านผู้สร้าง
วัดบางแคใหญ่เป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ถึงสมุหพระกลาโหมควบคุมการทหารทั้งมวลซึ่งนับว่าสูงส่ง 
ยิ่งในราชส านักสมัยรัชกาลที่ 2 ทั้งยังเป็นราชินิกุลซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ 
พระบรมราชชนนีและพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลที่ 2 ประกอบกับผลงานศิลปกรรมส่วนใหญ่  
สร้างขึ้นด้วยรูปแบบของงานศิลปกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิม (สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2) ที่
นิยมสร้างในพระอารามหลวง ซึ่งคาดว่าท่านผู้สร้างจะใช้ช่างหลวงในราชส านักสมัยรัชกาลที่ 2   
รวมทั้งงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่กุฏิเจ้าอาวาสและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ที่ซุ้มประตู
ทางเข้าพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่  และการที่หน้าบันพระอุโบสถวัดบางแคใหญ่เป็นไม้แกะสลัก 
รูปนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ที่จะพบเห็นได้เฉพาะที่พระอุโบสถ 
ในพระอารามหลวงเท่านั้น สิ่งที่ผู้วิจัยได้ค้นพบในการศึกษาวิจัยเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานส าคัญซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงศิลปะสัมพันธ์ระหว่างวัดบางแคใหญ่กับราชส านักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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