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           ครูพนิ อนิฟ้าแสง เป็นช่างที่มฝีีมอื มคีวามคดิสร้างสรรค์ที่โดดเด่นคนหนึ่งของเมอืงเพชร การท�างาน
ของท่าน ไม่ได้ท�าเพราะเหตุแห่งการต้องการเงนิค่าจ้าง หรอืคดิว่างานคอือาชพี แต่เป็นการท�างานเพราะเหตุ
แห่งการต้องการปรากฎตัวทางด้านหนึ่งของชวีติให้สังคมได้รู้จักว่าในส่วนหนึ่งของชวีติของท่าน สวยและงาม 
มปีระโยชน์กับสังคมอย่างไร เพราะในชวีติของท่าน ซึ่งมหีลายด้าน เป็นชวีติที่มคีวามพร้อมตัง้แต่การศกึษา 
การปฏบิัตธิรรม การสร้างสรรค์งานฝีมอื การถ่ายทอดวชิาความรู้ในด้านของการเป็นครูศลิปะ การใช้ชวีติ
ให้มปีระโยชน์ต่อสังคม ในชวีติของท่านมแีต่การเรยีนรู้ไม่รู้จักจบ การท�าตนเป็นครูใหญ่ในการช่าง ด้วยค�าว่า 
“ฉันไม่สอนใคร” แต่ชวีติของท่านมแีต่การสอนโดยวธิกีารท�า การปฏบิัตตินให้โลกชื่นชม และเอาเป็นครูโดย
อัตโนมัต ิทัง้เคยบวชเรยีนและเป็นนักเทศน์ เป็นนักกลอน เป็นผู้ที่มคีวามจ�าเป็นเลศิ มฝีีมอืเป็นเอกและมโีอกาส
ได้ท�างานจติรกรรมวัดพระแก้ว วัดบวร ซึ่งเป็นวัดที่ส�าคัญในกรุงเทพฯ  ใครๆที่ได้มโีอกาสพูดคุยกับท่านจะ
ต้องได้ความรู้แปลกๆจากท่าน เพราะท่านเป็นปราชญ์คนหนึ่งของเมอืงเพชรที่คนรุ่นหลังควรจะศกึษา ค้นคว้า
ชวีประวัตขิองท่านที่เป็นคนที่มคีุณูประการอย่างมากกับเมอืงเพชรซึ่งเป็นแผ่นดนิเกดิของท่าน
                                                                   
                                                                                                                                                      

ทองร่วง เอมโอษฐ์
ศลิปินช่างปนูป้ันเมอืงเพชรบรุแีละศลิปินแห่งชาต ิปี ๒๕๕๔

ค�านยิม

๔



           ครูพนิ อนิฟ้าแสง ช่างศลิปะเมอืงเพชร ที่มคีวามสามารถในการสร้างงานศลิปะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นงานจติรกรรม ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม งานแกะสลัก วรรณกรรม สลักหยวก แม้แต่งานจัดดอกไม้สด 
ดอกไม้แห้ง พานพุ่ม ถักโครเช ซึ่งเป็นงานเฉพาะผู้หญงิท่านก็สามารถท�าได้ดี
         งานศลิปะทีโ่ดดเด่นของครพูนิ อนิฟ้าแสง ได้แก่งานประตมิากรรมปนูป้ัน ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ งานปนูป้ัน
ที่ลอยเด่นออกจากผนังเป็นทีต่ืน่ตาและฮอืฮามากในกลุม่ช่างเมอืงเพชร มกีารสร้างงานปนูป้ันทีเ่คลือ่นไหวได้เมือ่มี
ลมพดั มกีารออกแบบลวดลายทีห่ลากหลายไม่ซ�า้แบบเดมิ เช่นการออกแบบโดยน�าแนวคดิลายพรรณพฤกษาจากตู้
พระไตรปิฎก ประกอบสตัว์น้อยใหญ่ ทีค่หูาหน้าบนัวหิารพระคนัธารราษฎร์ด้านทศิตะวันออก เป็นต้น
         เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน เมื่อตอนเป็นเด็กได้ฝึกหัดวาดภาพศลิปะจากงานต้นแบบ เช่นภาพเขยีนที่ฉากกัน้ห้อง 
หรอืภาพทีตู่ล้ายรดน�า้ ภายในวดัมหาธาตนุอกจากนัน้ในยามว่างกช็อบอ่านหนงัสอืหาความรูท้ีห่ลากหลายศาสตร์ เช่น
ประวตัศิาสตร์ ศาสนาสากล โหราศาสตร์ วรรณคด ีแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาบาลี
สันสกฤต ภาษาเขมร
         เป็นนักประดษิฐ์ นอกจากการสร้างงานศลิปะ โดยเฉพาะงานปูนปั้นที่ได้สร้างชื่อเสยีงให้ท่าน ท่านยังมี
ความรู้ด้านงานประดษิฐ์ เช่นสร้างเปลให้ลูกผลติของเล่น แกะสลักตัวหมากรุกจากเขาสัตว์ 
         เป็นผูท้ีม่คีวามผกูพนักบัแม่มาก เนือ่งจากได้อยูก่บัแม่มาตัง้แต่เลก็จนโตท่านจะเป็นห่วงแม่อยูเ่สมอ และได้รบั
การฝึกกริยิามารยาท การแต่งตัวที่ดจีากแม่ สามารถท�างานประณตีที่ผู้หญงิท�าได้ดี
         มคีวามคดิสร้างสรรค์ สร้างงานจติรกรรม สถาปัตยกรรม แกะสลกั โดยเฉพาะออกแบบงานประตมิากรรม
ปนูป้ันทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ งานสลักหยวกเป็นคณะมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรับ ถอืได้ว่า ครูพนิ อนิฟ้าแสง เป็นช่างศลิปะ
พื้นเมอืงเพชรบุรอีย่างแท้จรงิ
                                                                   
                                                                                                                                                      

ด�ารงค์พันธ์ อนิฟ้าแสง

อาจารย์ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธนบรุี

ค�าน�า

๕



๖



ประตมิากรรมปูนปั้น
      ประตมิากรรมปูนปั้น ตกแต่งองค์พระปรางค์ ๕ยอด วัดมหาธาตุวรวหิาร
      อนุสาวรยี์หรอืประตมิากรรมปูนปั้นหุ่นคนรอบเมรุ วัดพลับพลาชัย
      ประตมิากรรมปูนปั้นหน้าบัน พระวหิารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย
      ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันหอฉัน วัดมหาธาตุวรวหิาร
      ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าฝ่ายสังฆาวาส วัดมหาธาตุวรวหิาร
      ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าวหิารคต ด้านขวา
      ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าวหิารคต ด้านซ้าย
      พระพุทธรูปประกอบลวดลายตกแต่งฐาน วัดมหาธาตุวรวหิาร
      ประตมิากรรมปูนปั้นหน้าบันโรงเรยีนปรยิัตธิรรม วัดพลับพลาชัย

งานจติรกรรม
      งานซ่อมจติกรรมฝาผนัง พระวหิารหลวง วัดมหาธาตุวรวหิาร
      ภาพเขยีน เรื่องรามเกยีรติ์ตอนศกึไมยราพ
      ภาพเขยีนฉากกัน้ห้อง

งานแกะสลัก
      งานแกะสลักหบีศพ

 ผลงานรวมและล�าดับเหตุการณ์ชวีติครูพนิ

ภาคผนวก
     ผลงาอื่นๆของ ครูพนิ อนิฟ้าแสง
 งานประตมิากรรม
 งานจติรกรรม
 งานแทงหยวกและดอกไม้สด
     ปูนต�า
 
ผู้เขยีนและผู้บันทกึภาพ
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สารบัญ
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ประติมากรรมปูนปั้น

๙



ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ ๕ ยอด วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)
 พระศรรีตันมหาธาตหุรอืพระปรางค์ ๕ ยอด ตัง้อยูภ่ายในวดัมหาธาตวุรวหิาร กลางเมอืงเพชรบรุ ี ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัว่า
สร้างสมยัใด ภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุสนันษิฐานว่าสร้างในสมยัทีอ่าณาจกัรขอมแผ่อทิธพิลเข้ามา มกีารซ่อมแซมมาแล้ว ๕ ครัง้ ซึง่
การซ่อมครัง้ที ่๕ ซ่อมในปี พ.ศ. ๒๔๗๑
ในการซ่อมครัง้ที ่๕ นี้ งานด้านสถาปัตยกรรม พระสวุรรณมนุ ี(ชติ ชติรตัน์) เจ้าอาวาสวดัมหาธาตวุรวหิาร มอบหมายให้ ครพูนิ อนิฟ้าแสง 
เป็นผูเ้ขยีนแบบแปลน โดยสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงตรวจและเหน็ชอบในแบบแปลน งานวศิวกรรมโครงสร้าง ให้ครพูนิ อนิ
ฟ้าแสง เป็นผู้ควบคมุการก่อสร้าง โดยก่อด้วยศลิาแลงแล้วรัดด้วยคอนกรตีเสรมิเหลก็เพือ่เสรมิความแขง็แรง ซึง่ม ีจนีหลา เป็นผูป้ระมลูงาน
ได้ และงานประตมิากรรม ตกแต่งองค์พระปรางค์ ปรางค์ประธาน ปรางค์ทศิ ซุม้ประต ูและทวารบาล เป็นฝีมอืการป้ันปนูของ ครพูนิ อนิฟ้า
แสง เป็นส่วนใหญ่

๑๐



๑๑



ประตมิกรรมกปนูป้ัน ประดบัซุม้ประต ูประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ ๕ ยอด 
วัดมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)

๑๒



๑๓



ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ประธาน ประตมิากรรมปนูป้ัน
ประดบัพระปรางค์ ๕ ยอด วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)
 ประติมกรรมปูนปั้นประดับซุ้มประตูและทวารบาล ด้านทิศเหนือซุ้มประตูเป็นจ่ัวยอด
ประกอบด้วยใบระกา  เศยีรนาค  หน้าบันเป็นลายก้านขด ช่อหางโต  ทวารบาล เป็นยักษ์ ถอืกระบอง 
ทัง้ ๒ ข้าง ด้านซ้ายปั ้นโดยพระอาจารย์กวน พระสงฆ์ที่เป็นช่างฝีมือในวัดมหาธาตุวรวิหาร  
ด้านขวาปั้นโดย ครูพิน อินฟ้าแสง 

๑๔



๑๕



ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ประธาน ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ ๕ ยอด 
วัดมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)
 ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์มลีกัษณะเด่นคอืลวดลายทีใ่ช้ในการประดบัตกแต่งในส่วนต่างๆ มคีวามหลากหลาย
ไม่ซ�้ากัน โดยได้น�าลวดลายแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดความแตกต่างกันประตมิากรรมตกแต่งประเภทยักษ์แบก  
มคีวามลอยตวัสงู คอืยืน่ออกมาจากตวัสถาปัตยกรรมมาก  ท�าให้ผลงานศิลปะชุดนี้มีความโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งสามารถเห็นลวดลาย
ประดับพระปรางค์ได้จากทุกด้านของพระปรางค์ ประติมากรรมปูนปั้นประดับพระปรางค์ประธาน  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปั้นเป็น
รูป ยักษ์แบก  ครุฑแบก  เรียงกัน ๓ ตน

๑๖



๑๗



ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ประธาน ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ ๕ ยอด 
วัดมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)
 ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ประธาน ด้านทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ป้ันเป็นรปูยกัษ์พนมมอื ครฑุแบก ยกัษ์พนมมอื

๑๘



๑๙



ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ทศิ ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ ๕ ยอด 
วัดมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)
 ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ทศิมลีกัษณะเด่นและแนวคดิในการสร้างลวดลายเหมอืนกบัประตมิากรรมประดบัพระ
ปรางค์ประธาน โดยพระปรางค์ทศิประกอบไปด้วย ๔ ทศิ โดยลวดลายการตกแต่งสามารถเหน็ได้จากทกุด้านของตวัพระปรางค์
ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ทศิด้านทศิตะวนัออก ประกอบด้วยหน้าจัว่ ๓ ด้าน ยกเว้นด้านทีห่นัหน้าเข้าปรางค์ประธาน 
ได้แก่  จั่วที่ ๑ เป็นจั่วเศยีรยักษ์  ใบระกา เศยีรยักษ์หางหงษ์   หน้าบันเป็นรูปเทวดาทรงม้าประกอบลายกนก จั่วที่ ๒ เป็น จั่วยอด
นก ใบระกา  เศยีรนาคหางหงษ์ หน้าบันเป็นพระพฆิเณศ   จั่วที่ ๓ เป็นจั่วเทพนม ใบระกา เทพนมหางหงษ์ หน้าบันเป็นเทพขี่สงิห์  
ประกอบด้วยยักษ์แบกทัง้ ๔ มุม  ได้แก่ ยักษ์ตัวเป็นกวางแบก ลงิขี่ยักษ์แบก ลงิขี่ยักษ์แบก  และอสูรปักษา

๒๐



๒๑



ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ทศิ ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระปรางค์ 
๕ ยอด วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๙)
 ประตมิากรรมปูนปั้นประดับพระปรางค์ทศิด้านทศิตะวันตก ประกอบด้วยหน้าจั่ว ๓ ด้าน ยกเว้นด้าน
ที่หันหน้าเข้าปรางค์ประธาน  หน้าจั่วทัง้ ๓ เป็นจั่วยอด  ใบระกา  หางหงษ์  หน้าบันเป็นลายกนกเปลว  ประกอบ
ด้วยยักษ์แบกทัง้ ๔ มุม  ได้แก่  ครุฑแบก  ลงิขี่ยักษ์แบก  ยักษ์ขี่สงิห์แบก  ครุฑแบก

๒๒



๒๓



อนุสาวรีย์หรือประติมากรรมปูนปั ้นหุ ่นคน  รอบเมรุปูน วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. ๒๓๙๑)
 เมรุปูน  วัดพลับพลาชัย  ถือได้ว่าเป็นเมรุถาวรแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี สร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๐ รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของเมรุ  การจัดองค์ประกอบอื่น เช่น  แผนผัง  อนุสาวรีย์ประดับตกแต่ง  จัดเป็นรูปแบบที่รับวัฒนธรรมตะวัน
ตก  จากนั้นจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ประติมากรรมปูนปั้นประกอบเมรุปูนแห่งนี้ตามแบบแปลนเดมิ  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑  โดยครูพนิ  
อนิฟ้าแสง   ช่างหุ่น สุทธสิทิธิ์ และมหากาหลง  และได้มกีารสร้าง อนุสรณ์ปูนปั้นประดับเสาประตูทางเข้าฌาปนสถาน ลักษณะเป็น
ปูนปั้นลอยตัว รูปคนเหมอืนจรงิ แสดงอาการโศกเศร้า และได้มกีารสร้างเพิ่มเตมิใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๕

 อนุสาวรีย์ประติมากรรมปูนปั้นรูปหุ่นคน ประดับตกแต่งเมรุ  มีความเป็นตะวันตกสูง  ไม่ว่าจะเป็น  โครงสร้างรูป
บุคคล  การแต่งกาย  ทรงผม  และลักษณะท่าทาง 

 ตุ๊กตารูปหุ่นคนมขีนาดเท่าตัวจรงิ ตัง้อยู่บนแท่นฐานสูง  ๑.๒๐เมตร  ยนืเป็นระยะ ตัง้อยู่ขอบถนนทางเดนิสู่เมรุด้านทศิ
ตะวันตก ปัจจุบันเหลอืหุ่นรูปผู้ชาย ๗ แท่น เป็นหุ่นชายสวมเสื้อคอแบะผูกเนคไท หุ่นชาย นุง่กางเกงขายาว  ชายนุง่ผ้าโจงกระเบน 
ชายนัง่สวมกางเกงขาสัน้มกีล้ามคล้ายนกักฬีา หุน่รปูผูห้ญงิ ๙ แท่น มทีัง้รูปยนื รูปนั่ง รูปปั้นหุ่นทัง้หมดมลีักษณะใบหน้า รูปร่างท่าทาง  
ตลอดถงึทรงผม และ เครื่องนุ่งห่ม ท�าเป็นฝรั่งต่างชาติทั้งหุ่นผู้ชายและหุ่นผู้หญิง นอกจากนี้หุ่นปูนปั้นแท่นหนึ่งใกล้เมรุด้านทิศ
ตะวันตก ปั้นเป็นรูปผู้หญิงฝรั่ง นั่งใช้มือกอดถัง มีอักษรจารึกที่ถังว่า “  Familie  Infarsang  ” 

๒๔



๒๕



ประตมิากรรมปนูป้ัน พระวิหารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 พระครอูาทรวธริธรรม เจ้าอาวาสวดัพลบัพลาชยั ได้ให้ ครพูนิ อนิฟ้าแสง ป้ันหน้าบนัวหิารพระคนัธารราษฎร์ ซึง่ของเดมิไม่มี
การประดบัตกแต่ง   และในการป้ันครัง้นัน้ ท่านได้จารกึชือ่ผูป้ั้น และปี พ.ศ. ทีส่ร้างผลงานไว้ด้วย ดงัปรากฏอยูจ่นทกุวนันี้ 
 ลักษณะเด่นของปูนปั้นประดับหน้าบัน  วหิารพระคันธารราษฎร์ คอื เป็นลายปูนปั้นประเภทที่เรยีกว่าตัวทับลาย  ลายปูน
ปั้นในแต่ละส่วนของหน้าบัน  ทัง้จั่วกลาง  จั่วเสี้ยว  คูหามกีารออกแบบที่แตกต่างกัน  แต่มคีวามกลมกลนืสัมพันธ์ทัง้หน้าบัน ลายปูน
ปั้นคูหาใต้จั่ว  หน้าบันด้านทศิตะวันตก  ปั้นเป็นลายก้านขดเถาไขว้ ลักเถา ซึ่งถอืว่าเล่นชัน้เชงิชัน้ครู  ยอดใบลายบดิกลับแบบกนก
เขมรหรอืลายผักกูด  ยอดลายตรงกลางออกภาพเมขลากับรามสูร  ซึ่งครูพนิ  อนิฟ้าแสง ชอบลายยอดกลับนี้มาก ใบโพธิ์ที่ใช้ตกแต่ง
ต้นพระศรมีหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่ง   สามารถที่จะไหวได้เมื่อลมพัด ลายปูนปั้นประดับคูหาใต้จั่วกลางหน้าบันด้านทศิตะวัน
ออก  ปั้นเป็นรูป  คชปักษณิ  และกบลิปักษา  ทับอยู่บนลายต้นไม้  ใบไม้ ดอกไม้ คล้ายป่าหมิพานต์  ประกอบด้วยสัตว์หลายชนดิ 
เช่น รังผึ้ง  กระรอก  นก  กิ้งก่า  แมงมุม  ตะขาบ  แสดงถงึความละเอยีดอ่อนของช่าง  ในการเสรมิเตมิรายละเอยีดของลวดลายได้
อย่างน่าทึ่ง

ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 ประติมากรรมปูนปั้นหน้าบันด้านทิศตะวันออก ประกอบไปด้วย หน้าจ่ัวกลาง  คูหาใต้จ่ัว จ่ัวเสี้ยวด้านซ้าย และจ่ัวเสี้ยว
ด้านขวา ซึ่งแต่ละส่วนมีลวดลายไม่ซ�้ากัน 

๒๖



๒๗



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 หน้าจัว่กลาง  ป้ันเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง่ขดัสมาธบินมดัหญ้าคา  ใต้ต้นโพธิ ์ ใต้พระพทุธเจ้า
เป็นรูปพระราหอูมจนัทร์ จบัก้านขดคลีค่ลายออกไปทัง้สองข้าง  เป็นลายก้านขด ๓ ชัน้  ชัน้แรกเป็นก้าน
ขดตรงกลางออกเป็นเทพร�า  ชั้นที่สองเป็นก้านขดออกเป็นเทพนม   และมีเทพนมที่ยอดสุดอีกหนึ่งองค์   
ที่ลายหน้ากระดานใต้จั่วมีจารึกว่า “ นายวรเทพ  อมร  สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๑ ” 

๒๘



๒๙



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
คหูาใต้จ่ัว ป้ันเป็นรปู  คชปักษณิ  และกบลิปักษา  ทบัอยูบ่นลายต้นไม้  ใบไม้ ดอกไม้ คล้ายป่าหมิพานต์  ประกอบด้วยสตัว์หลายชนดิ 
เช่น รังผึ้ง  กระรอก  นกคาบกิง่ไม้  กิ้งก่า  แมงมมุ  ตะขาบ  ง ู และกระต่าย  ซ่อนอยูใ่นลายต้นไม้
 ๓๐



๓๑



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย 
(พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
คหูาใต้จัว่ ด้านซ้าย  

๓๒



๓๓



ประตมิากรรมปูนป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย 
(พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
คหูาใต้จัว่ ด้านขวา

๓๔



๓๕



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 จั่วเสี้ยวด้านซ้าย ปั้นเป็นรูปคชสีห์  ทับอยู่บนลายช่อหางโต ลายหน้ากระดานใต้จ่ัวเสี้ยวมี
อักษรจารึกว่า “พิน อินฟ้าแสง ป้ัน ม.ค. ๒๕๐๑”คหูาใต้จัว่เสี้ยวด้านซ้าย  ป้ันเป็นรปูสกลุราชไกรสร  และม้า
อัศดร  ทับบนลาย ก้านช่อหางโตขนาดเล็กกว่า 
 ๓๖



๓๗



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวหิารพระคนัธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 จัว่เสี้ยวด้านขวา ป้ันเป็นรปูช้างป่า  ทบัอยูบ่นลายกระหนกเปลว ลายหน้ากระดานใต้จัว่เสี้ยวมอีกัษร
จารกึว่า  “ เสรจ็  เม. ย. ๒๕๐๑ By  P.I.S. ”  คหูาใต้จัว่เสี้ยวด้านขวา ป้ันเป็นรปู เทพนามปีมะเสง็ขีง่เูลก็  และ 
เทพประจ�าวนัเสาร์ขีเ่สอื  ทบัอยูบ่นลายกระหนกเปลว 

๓๘



๓๙



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัออก พระวิหารพระคันธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 ประติมากรรมปูนปั้นหน้าบันด้านทิศตะวันออก  ประกอบไปด้วย หน้าจ่ัวกลาง  คูหาใต้จ่ัว จ่ัว
เสี้ยวด้านซ้าย และจั่วเสี้ยวด้านขวา 

๔๐



๔๑



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัตกพระวหิารพระคันธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 หน้าจั่วกลางปั้นเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธใิต้ต้นโพธิ์มพีระเบญจวัคคยี์ทัง้ ๕ นั่งพนม
มืออยู่โดยรอบทับอยู่บนลายก้านขดออกเป็นช่อหางโต ที่ลายหน้ากระดานใต้จ่ัวมีอักษรจารึกว่า “หน้าบันนี้
นายซ้องนางไกล่เพชรรอดสร้าง พ.ศ. ๒๕๐๑”

๔๒



๔๓



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัตกพระวหิารพระคันธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 คูหาใต้จั่ว ป ั ้นเป็นมกรสองตัวอยู ่สองข้างของคูหา  คายลายก้านขดเถาไขว้ ลักเถา ซึ่ง
ถือว ่าเล ่นชั้นเชิงชั้นครู  ยอดใบลายบิดกลับแบบกนกเขมรหรือลายผักกูด  ยอดลายตรงกลางออก
ภาพเมขลากับรามสูร  

๔๔



๔๕



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัตกพระวหิารพระคันธารราษฏร์ 
วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
คูหาใต้จั่ว 

๔๖



๔๗



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัตกพระวหิารพระคันธารราษฏร์ วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
 จั่วเสี้ยวด้านซ้าย ปั้นเป็นรูป เทพนามปีกุนขี่หมู  ทับบนลายก้านขด  ลายหน้ากระดานใต้จั่วเสี้ยวมอีักษรจารกึว่า “ ปั้นโดย 
พ. อนิฟ้าแสง ”  คูหาใต้จั่วเสี้ยว  ปั้นเป็นรูป เทพประจ�าวันอาทติย์ขี่ราชสหี์  และเทพประจ�าวันศุกร์ขี่วัว  ทับอยู่บนลายก้านขด  ซึ่ง
ออกจากมอืเทพประจ�าวัน

๔๘



๔๙



ประตมิากรรมปนูป้ัน หน้าบนัด้านทศิตะวนัตกพระวหิารพระคันธารราษฏร์
วัดพลับพลาชัย  (พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑)
จั่วเสี้ยวด้านซ้าย

๕๐



๕๑



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับวดัมหาธาตวุรวหิาร
(พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔)
 ปูนปั ้นชุดนี้มีความโดดเด่นในด้านการเน้นการออกแบบที่มีความหลากหลายของลวดลาย 
ประตมิากรรมปูนปั้นลอยเด่นออกจากผนัง  ปูนปั้นประเภทใบไม้เน้นการเคลื่อนไหวได้เมื่อลมพัด ซึ่ง
ประตมิากรรมชุดนี้ประกอบไปด้วย ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัหน้าบนัหอฉนั ปนูป้ันประดบัหน้าบนัประตทูาง
เข้า ฝ่ายสงัฆาวาส ปนูป้ันประดบัหน้าบนัประตทูางเข้าวหิารคตด้านขวา  ปนูป้ันประดบัหน้าบนัประตทูางเข้าวหิาร
คตด้านซ้าย  พระพทุธรปู  และลวดลายประดบัตกแต่งฐานพระพทุธรปู ภายในพระวหิารคต
 
ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัหอฉนั   (พ.ศ. ๒๕๐๓)
 ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหอฉันด้านทศิตะวันออก ปั้นเป็นรูปพระปรางค์  ๕ ยอด  ซึ่งลอยเด่นออก
จากผนังมาก ตัง้อยู่บนฐานพระยานาค  ๒ ตัว ขดอยู่  คายก้านขดออกไปทัง้  ๒ข้าง   เป็นลายก้านขดเศยีรนาค 
ซ้อนขึ้นไป  ๓ชัน้ทัง้ ๒ข้าง 

๕๒



๕๓



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัประตทูางเข้า วดัมหาธาตวุรวหิาร ฝ่ายสงัฆาวาส (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 ปั้นเป็นรูปเทพประจ�าวันพฤหัสบดขีี่กวางทับอยู่บนลายก้านขดผักกูด ใต้หน้าบันมอีักษรจารกึว่า  
“ วัดมหาธาตุวรวหิาร  ”  คูหาใต้หน้าบันปั้นเป็นรูป  ลายก้านขดออกเป็นเทพร�าทัง้  ๒ข้าง

๕๔



๕๕



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัประตทูางเข้าวหิารคตด้านขวา   วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 หน้าบันประตูทางเข้าวหิารคตด้านขวา ปั้นเป็นรูป  ลายผักกูดก้านขด  ยอดใบลายบดิกลับ   ใต้หน้าบัน
มอีักษรจารกึว่า  “ พ.  อนิฟ้าแสง  ๐๔ ”

๕๖



๕๗



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัประตทูางเข้าวหิารคตด้านซ้าย   วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 หน้าบันประตูทางเข้าวหิารคตด้านซ้าย ตรงกลางปั้นเป ็นรูปต้นมักลีผล มีคชสีห ์อยู ่ทั้งสองข ้าง 
ใบของต้นมักลผีลสามารถที่จะไหวได้เมื่อลมพัด ใต้หน้าบันมอีักษรจารกึว่า  “ พ.  อนิฟ้าแสง  ๐๔  ”   

๕๘



๕๙



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัประตทูางเข้าวหิารคตด้านซ้าย   วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 ภาพแสดงปูนปั้นที่ลอยเด่นออกมาจากผนังมาก ปูนปั้นในส่วนของใบไม้ สามารถพริ้วไหวได้ หน้าบัน
ประตูทางเข้าวหิารคตด้านซ้าย 

๖๐



๖๑



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัประตทูางเข้าวหิารคตด้านซ้าย   วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 

๖๒



๖๓



ประตมิากรรมปนูป้ันประดับหน้าบนัประตทูางเข้าวหิารคตด้านซ้าย   วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 

๖๔



๖๕



พระพทุธรปู  และลวดลายประดบัตกแต่งฐานพระพทุธรปู ภายในพระวหิารคต วดัมหาธาตวุรวหิาร  (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖)
 เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบรัตนโกสนิทร์  ลายปูนปั้นประดับฐาน  เป็นลงิแบกที่ฐานข้างละ ๒ตน  ใต้ฐานมอีักษรจารกึ
ว่า  “  พ.อ.ส.  ซ่อม  ๒๕๐๖ ”  

๖๖



๖๗



พระพทุธรปู  และลวดลายประดบัตกแต่งฐานพระพทุธรปู ภายในพระวหิารคต วดัมหาธาตวุรวหิาร (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖)
 เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบรัตนโกสินทร์  ลายปูนปั้นประดับฐาน  เป็นลิงแบกที่ฐานข้างละ ๒  ตน  ใต้ฐานมีอักษร
จารึกว่า  “  พ.อ.ส.  ซ่อม  ๒๕๐๖

๖๘



๖๙



ประตมิากรรมปูนป้ันประดับหน้าบนัโรงเรยีนปรยิตัธิรรม วดัพลบัพลาชยั ด้านทศิตะวนัออก  (พ.ศ. ๒๕๑๐)
 พ.ศ.๒๕๑๐ วดัพลบัพลาชยัได้ก่อสร้างอาครโรงเรยีนปรยิตัธิรรมพระครอูาธรวชริธรรม ได้ขอให้ครูพนิ 
อนิฟ้าแสง  ช่วยฝากฝีมอือกีครัง้ ซึ่งขณะนัน้  ท่านมอีายุถงึ ๗๒ ปีแล้ว สุขภาพไม่ค่อยดมีอีาการเจ็บหัวเข่าไม่
สามารถปีนขึ้นปั้นหน้าบันบนที่สูงได้ แต่ด้วยความเกรงใจ จงึตอบตกลงและได้ขอให้ทางวัดท�าบันได เวยีนขึ้นบน
หน้าจั่วโดยมทีี่พัก งานนี้ถอืว่าเป็นประตมิกรรมปูนปั้นชิ้นสุดท้ายของครูพนิ
หน้าบนัโรงเรยีนปรยิตัธิรรมนี้เป็นหลังคาแบบ ๒ชัน้ หน้าบันจั่วจงึม ี ๒ชัน้ ส่วนบนปั้นเป็นรูปลายกระหนกเปลว 
ส่วนล่างปั้นเป็นรูป  เทพนมผุดออกจากดอกบัว   พนมมอืออกเป็นลายก้านขดเศยีรนาค  ๓ชัน้  เป็นเศยีรพระยา
นาคข้างละ  ๗เศยีร

๗๐



๗๑



๗๒



งานจิตรกรรม

๗๓



งานซ่อมจติรกรรมฝาผนัง ภายในพระวหิารหลวง วดัมหาธาตวุรวหิาร อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี (พ.ศ. ๒๔๖๕)
ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ ได้เริม่มกีารเขยีนซ่อมจติรกรรมฝาผนงัภายในพระวหิารหลวงวดัมหาธาตวุรวหิาร โดยมช่ีางเขยีนทีม่ชีือ่เสยีงได้แก่ นาย
หวน ตาลวนันา และนายเลศิ พ่วงพระเดช ขณะนัน้ ครพูนิ อนิฟ้าแสง ได้อุม้ลกูชายคนโตไปดกูารซ่อมภาพจติรกรรมฝาผนงัด้วย  และได้
เกดิแรงบนัดาลใจอยากเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนงัจงึได้เข้าไปหาเจ้าอาวาสวดัมหาธาตวุรวหิาร  ท่านจงึได้มอบงานเขยีนภาพจติรกรรม
ฝาผนงัภายในพระวหิารหลวงวดัมหาธาต ุ ร่วมกบัช่างเขยีนทีม่อียูแ่ล้ว   ครพูนิ จงึได้เข้าพธิคีรอบและไหว้คร ูผูท้ีท่�าพธิคีรอบให้ท่านคอื 
“คณุครหูวน  ตาลวนันา”  ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพมารวิชัยบริเวณผนังหุ้มกลองด้วยหน้าพระประธานบรเิวณเหนอืกรอบประตู 
ใช้องค์ประกอบเดมิเป็นส่วนใหญ่  โดยมีการเขียนเพิ่มบางส่วนเท่านั้น และระบุว่า “นายพนิ อนิฟ้าแสง เป็นช่างเขยีน ๒๔๖๕” 
ภาพมารวชิัยประกอบด้วย ด้านล่างสุดเป็นภาพพระราหู  เหนอืขึ้นไปเป็นภาพพระแม่ธรณบีบีมวยผม เหนอืสุดเป็นภาพพระพุทธเจ้า
ประทับนั่งปางมารวชิัยภายในซุ้มเรอืนกอแก้ว  ด้านข้างทัง้สอง  บนสุดเป็นภาพเทวดาร่ายร�าข้างละ ๗ องค์  ถัดลงมาทัง้สองข้างเป็น
ภาพกองทัพยักษ์  การจัดองค์ประกอบภาพได้สัดส่วน  ผสมกลมกลนื  เป็นภาพลักษณะ ๒ มติิ
 ๗๔



๗๕



งานซ่อมจติรกรรมฝาผนัง ภายในพระวหิารหลวง วดัมหาธาตวุรวหิาร อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี(พ.ศ. ๒๔๖๕)
ครพูนิได้ซ่อมภาพเทพชุมนมุบางส่วนด้วย บรเิวณผนังด้านซ้าย และขวามอืพระ
ประธาน บรเิวณเหนอืขอบหน้าต่างขึ้นไปตอนบนสุดเขยีนลายเส้นลวดลูกฟักก้ามปู 
ถัดลงมาเขยีนเทพชุมนุม ๓ชัน้ ด้านซ้ายมอื ชัน้ละ ๒๙ องค์ รวมเป็น๘๗ องค์ ด้าน
ขวามอื ชัน้ละ ๒๗ องค์ รวม ๘๑ องค์  และรวมทัง้สิ้น ๑๖๘ องค์ แต่ละชัน้มลีาย
เส้นลวดกัน้แบ่งระดับ และระหว่างองค์เทพมพีัดกัน้ ตรงลายลูกฟักที่เส้นลวดเขยีน
ชื่อคนไว้ทุกช่อง

๗๖



๗๗



ภาพเขยีน  เรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนศกึไมยราพ  (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ภาพเขยีนชดุนี้ ครพูนิ ได้เขยีนร่วมกบัครหูวน ตาลวนันา เป็นภาพเขยีนสฝีุน่บนแผ่นกระดาษแขง็ขนาดประมาณ  ๖๐ X ๘๐ เซนตเิมตร  
โดยใช้เวลาในการเขยีนในเดอืน มกราคม ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ภายใน พระวหิารคต วดัมหาธาตวุรวหิาร  เเป็นภาพล่องถนุเมร ุงานศพโยม
ของพระสมจุ๋าย จ�านวน  ๖  ภาพ ขณะนี้ได้เกบ็รกัษาไว้ทีศ่าลาบญุประคอง  ในการเขยีนภาพครัง้นี้ยงัเป็นการฝึกหดัฝีมอืการเขยีนภาพ 
โดยการแนะน�าจาก ครหูวน ตาลวนันา  ก่อนทีจ่ะเข้าร่วมเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนงั  ทีว่ดัพระศรรีตันศาสดาราม   

ภาพหนุมานลงสู่เมอืงบาดาล
ภาพหนุมานมาถงึสระบัวแห่งหนึ่งและหักก้านบัวแล้วลอดก้านบัวนัน้ลงไปยังเมอืงบาดาล และได้ลงมาต่อสู้กับยักษ์ซึ่งเป็นนายด่าน
ของเมอืงบาดาล ภาพที่จัดล�าดับภาพตามเหตุการณ์ โดยมภีาพหนุมานหักก้านบัวด้านบนเกดิขึ้นก่อน ภาพล่างเป็นภาพเมื่อลงมายัง
เมอืงบาดาลแล้ว

๗๘



๗๙



ภาพเขยีน  เรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนศกึไมยราพ  (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ภาพตอนหนุมานฝ่าด่านโขลงช้างตกมนั  
ภาพการต่อสู้ของหนุมานโดยใช้ขาขวาเหยยีบทีข่าหน้าของช้าง ใช้ขาซ้ายเหยยีบทีห่วัช้าง  มอืซ้ายดงึงวงช้างให้หน้าช้างแหงนขึ้น แล้วใช้
มอืขวาทีถ่อืพระขรรค์แทงทีค่อช้าง  เป็นภาพการต่อสูท้ีเ่ร้าใจ ประกอบด้วยช้างบางส่วนทีถ่กูฆ่าล้มตาย และโขลงช้างทีว่ิง่มาจากด้าน
หลงัอกีจ�านนวนมาก  ท�าให้ภาพการต่อสูด้เูด่นขึ้น การจดัองค์ประกอบเป็นภาพทีใ่ห้ความรูส้กึเป็นสามมติ ิ และมสีทีมึๆ ใต้ภาพเขยีนว่า  
คุณครหูวน  ตาลวนันา มกราคม ๒๔๗๓  ซึง่เป็นลายมอืของครพูนิ อนิฟ้าแสง สนันษิฐานว่าภาพนี้ครพูนิ อนิฟ้าแสง  น่าจะเป็นผูเ้ขยีน  
หรอืครหูวน ตาลวนันนา อาจจะช่วยร่างภาพให้  

๘๐



๘๑



ภาพเขยีน  เรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนศกึไมยราพ  (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ภาพตอนหนุมานฝ่าด่านภเูขาไฟ  และด่านยงุตวัเท่าแม่ไก่   
เป็นภาพทีเ่ขยีนแสดงให้เห็นถงึพละก�าลงัของหนมุานในการต่อสูก้บัฝงูยงุจ�านวนมาก โดยใช้ทัง้มอื เท้า และหางเข้าต่อสู ้  รวมทัง้ภาพ
หนมุานใช้พละก�าลังแยกภเูขาให้ออกจากกนั  มกีารจดัองค์ประกอบภาพ  การให้ส ี ใกล้เคยีงกบัภาพที ่ 1 คอื เป็นภาพเล่าเรือ่งทีม่กีาร
จัดล�าดบัภาพแบบจติรกรรมไทย  มกีารจดัองค์ประกอบภาพ  และการให้สทีีไ่ด้รบัอทิธพิลจาก ขรวัอนิโข่ง ใต้ภาพเขยีนว่า พ. อนิฟ้าแสง  
มกราคม ๒๔๗๓

๘๒



๘๓



ภาพเขยีน  เรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนศกึไมยราพ  (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ภาพตอนนางพริากวนพาหนมุาน  ผ่านด่านชัง่น�า้หนกั  
เป็นภาพที่จัดล�าดับภาพตามเหตุการณ์  โดยมภีาพนางพริากวนพาหนุมานมาที่ดงตาล โดยมพีระรามนอนอยู่ในกรง  และภาพ
หนุมานแบกพระรามเหาะหนไีป  ในภาพมกีารวางต�าแหน่งต้นตาลเรยีงราย  ให้เห็นภาพเป็น ๓ มติ ิ ให้สทีมึๆและมแีสงเงา  ลักษณะ
อทิธพิลขรัวอนิโข่ง  ใต้ภาพเขยีนว่า  คุณครูหวน  ตาลวันนา มกราคม  ๒๔๗๓  เป็นลายมอืของครูพนิ อนิฟ้าแสง 

๘๔



๘๕



ภาพเขยีน  เรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนศกึไมยราพ  (พ.ศ. ๒๔๗๓)  
ภาพตอนหนุมานพบมัจฉานุ
ภาพตอนหนุมานพบมจัฉานุ ในภาพประกอบด้วยตวัละครทีม่กีารเคลือ่นทีไ่ปตามเนื้อเรือ่ง  กล่าวคอื ภายในภาพประกอบด้วย ภาพ
หนมุานพบมจัฉาน ุ หนุมานต่อสูก้บัมจัฉาน ุ หนมุานหาวเป็นดาวเป็นเดอืน  มจัฉานกุราบยอมรบัหนมุานเป็นพ่อ  ในการจัดล�าดับภาพ
โดยมีตัวละครเคลื่อนที่ไปตามเหตุการณ์  เป็นลักษณะของภาพจติรกรรมไทยที่มมีาแต่โบราณ  การจัดองคป์ระกอบมลีกัษณะเป็น 
๓ มติ ิ มรีะยะใกล้ไกล เช่นตวัละครทีอ่ยูใ่กล้มขีนาดใหญ่  ตวัละครทีเ่ล่าเรือ่งในตอนทีต่่อเนือ่งต่อไปจะมขีนาดเลก็ลง  การใช้สอียูใ่นโทน 
ทมึๆ ลกัษณะดังกล่าวคงได้รบัอทิธพิลจิตรกรรมสกุลช่างขรัวอินโข่ง โดยผ่านทาง ครหูวน  ตาลวนันา  ใต้ภาพเขยีนว่า พ. อนิฟ้า
แสง  มกราคม ๒๔๗๓

๘๖



๘๗



ภาพเขยีน  เรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนศกึไมยราพ  (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ภาพตอนนางพริากวนพาหนมุาน  ผ่านด่านชัง่น�า้หนกั  
 เป็นภาพที่จัดล�าดับภาพตามเหตุการณ์  โดยมภีาพนางพริากวน พูดคุยนัดแนะกับหนุมานในระยะไกล  และภาพระยะใกล้
เป็นภาพนางพริากวนนั่งบนตาชั่งซึ่งหักลงมา  มยีักษ์ประจ�าด่านชี้ตัว  ขณะที่ผ้านุ่งของนางพริากวนหลุดลุ่ย  เป็นการสร้างภาพให้
เห็นอารมณ์ขันของผู้เขยีนแต่ดูไม่น่าเกลยีด  การจัดองค์ประกอบภาพเป็นภาพที่มทีัศนวสิัย  และการให้สเีช่นเดยีวกัน  ใต้ภาพเขยีน
ว่า พ. อนิฟ้าแสง  มกราคม ๒๔๗๓ 

๘๘



๘๙



ภาพเขยีนฉากกัน้ห้อง  (พ.ศ. ๒๕๐๘)
 เป็นภาพเขยีนสฝุ่ีนบนฉากผ้าใบกรอบไม้ขนาด ๑๕๐ X ๑๒๐ เซนตเิมตร  โดยการรองพื้นด้วยดนิสอพองผสมกาว เขยีนขึ้น
ราว พ.ศ. ๒๕๐๘ เขยีนด้วยสฝีุ่น เป็นภาพเขยีนรูปอดตีหอฉัน วัดมหาธาตุวรวหิาร  โดยเขยีนขึ้นจากความทรงจ�า ในสมยัทีค่รพูนิได้
ศกึษาเล่าเรยีนจากส�านกัเรยีนแห่งนี้ การจัดภาพเป็นการจัดองค์ประกอบแบบสามมติ ิ โดยมกีุฏเิป็นเส้นเดนิสายตา มกีจิกรรมที่เกดิ
ขึ้นเป็นปกตใินวัด  มพีระ  เณร  และเด็ก  นั่งเรยีนหนังสอื  เด็กวัดส่วนหนึ่งก�าลังท�าความสะอาดศาลา  หอฉัน   ภาพสที้องฟ้าให้
บรรยากาศตอนเช้า  ประกอบด้วยแสง เงา  ให้ภาพระยะเวลาประมาณ ๙ .๐๐ – ๑๐.๐๐น ซึ่งสัมพันธ์กับกจิกรรมที่เกดิขึ้น ปัจจบุนั
ภาพเขยีนนี้ได้เก็บรกัษาไว้ทีศ่าลาบญุประครองี้  หอฉนันี้ได้ถกูไฟไหม้ไปเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ ปัจจบุนัภาพเขยีนนี้ได้เกบ็รกัษาไว้ทีศ่าลา
บุญประครอง และรปูผู้หญงิในภาพ คอื คณุทวดพงษ์ อนิฟ้าแสง (คณุแม่ของครพูนิ) มาช่วยสอนหนงัสอืทีว่ดัมหาธาตวุรวหิาร   

๙๐



๙๑



๙๒



งานแกะสลัก

๙๓



แกะสลกัหบีศพ  พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๑
 ในปี พ.ศ.  ๒๔๘๖  นางพงษ์  อนิฟ้าแสง  มารดาของ ครพูนิ อนิฟ้าแสง   ซึง่มอีายไุด้  ๗๒ ปี เหน็ว่า
ตนเองได้แก่ชราลงมากแล้ว  จะเสยีชวีติลงเมือ่ไรกย็งัไม่ทราบได้  จงึได้สัง่ให้  ครพูนิ อนิฟ้าแสง  จดัการต่อหบีศพ
ให้  ๑ ใบ  ครพูนิ เริม่ท�าการต่อหบีศพให้มารดา  ตัง้แต่ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๖  ท�าบ้างหยดุบ้าง ใช้เวลาแกะสลกัหบีศพอยู่
นานถงึ  ๕ ปี จงึเสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑  พอท�าเสรจ็ไม่กีเ่ดอืน  นางพงษ์  อนิฟ้าแสง  กเ็สยีชวีติลง  หบีศพใบนี้จงึได้
ใช้เป็นครัง้แรก   และหบีศพใบนี้ได้ใช้ครัง้สดุท้ายในงานศพของ ครพูนิ อนิฟ้าแสง  ปัจจบุนัหบีศพนี้ได้เกบ็รกัษาไว้ที่
วัดพลบัพลาชัย
  หบีศพใบนี้มกีารออกแบบส�าหรบับรรจศุพในท่านัง่พงิหลงั  งอเข่า เลก็น้อย แกะสลกัด้วยไม้สกั  ประดษิฐ์
ลวดลายทัง้  ๔  ด้านให้มคีวามแตกต่างกนั  และด้านหน้าได้แกะสลกัเป็นรปูแพะ  ซึง่เป็นสตัว์ประจ�านามปีเกดิของ
มารดาครพูนิ อนิฟ้าแสง  และสตัว์ประจ�านามปีเกดิของ  ครพูนิ อนิฟ้าแสง   ลวดลายทีใ่ช้ตกแต่งหบีศพด้านหน้า  
แกะสลกัเป็นรปูแพะ  ซึง่เป็นสตัว์ประจ�านามปีเกดิปีมะแม  ประกอบด้วยลายก้าน ช่อหางโต    ด้านล่างมรีปูโขดหนิ  
และต้นหญ้าด้านข้างซ้าย  หรอืด้านศรีษะ  แกะสลกัเป็นรปู ต้นไม้  ใบไม้  ดอกไม้  ด้านล่างมรีปูโขดหนิ  และต้นหญ้า  
มรีปูแพะ  โผล่หัวออกมาจากกอหญ้าด้านข้างขวา  หรอืด้านปลายเท้า แกะสลกัเป็นรปู ต้นไม้  ใบไม้  ดอกไม้  ด้าน
ล่างมรีปูโขดหนิ  และต้นหญ้า  ด้านหลงั แกะสลกัเป็นลายก้านขด  คายก้านออกมาจากหน้าสงิห์

๙๔



๙๕



๑๐๒๙๖



๑๐๓๙๗



๙๘



ภาคผนวก

๙๙



ผลงานอื่นๆของครูพนิ อนิฟ้าแสง

งานประตมิากรรม 

ประตมิากรรมปนูป้ันตกแต่ง พระอโุบสถวดัเกาะหลกั 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
 
 เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักได้ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โครงสร้างทัง้หมดส�าเร็จลุล่วง  พร้อมที่
จะประดับตกแต่ง และท่านเจ้าคุณพระสุเมธวีรคุณ มคีวามประสงค์จะให้เป็นพระอุโบสถที่มคีวามงดงาม
หลังหนึ่ง  ดังนัน้ในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเกาะหลัก พระสุเมธวีรคุณ ได้เป็นผู้ออกแบบ 
และก�าหนดขอบเขต แนวคดิ ร่วมกับช่างพื้นเมอืงเพชรบุรทีี่มาสร้างงานในครัง้นี้  และในการสร้างได้จ้าง
ช่างจากเพชรบุร ีจ�านวนหนึ่งโดยมนีายเลศิ พ่วงพระเดช ดูแล และเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถ โดยม ีนายเทยีบ  เดชคง เป็นผู้เขยีนภาพร่วม ส�าหรับ นายพนิ อนิฟ้าแสง รับผดิชอบดูแลเรื่องงาน
ปั้น  ประตมิากรรมปูนปั้นประดับพระอุโบสถ 
 ประตมิากรรมปูนปั้นประดับพระอุโบสถวัดเกาะหลัก  เป็นลักษณะปูนปั้นลงส ี ปิดทอง  ประดับ
กระจก  ที่งดงามและมรีูปแบบเฉพาะและโดดเด่นคอื ความแตกต่างของลวดลาย  ลวดลายประตมิากรรม
ปูนปั้น  ไม่ว่าจะเป็น หน้าบันทัง้ ๒ ด้าน   ซุ้มหน้าต่างทัง้ ๑๐  ซุ้ม  คูหาระหว่างเสารับหลังคาทัง้  ๑๔ 
คูหา  ซึ่งปั้นเป็นลายประเภทที่เรยีกว่าตัวทับลาย  มคีวามแตกต่างกันทัง้หมด  ทัง้ส่วนที่เรยีกว่าตัวเนื้อ
เรื่อง และลายที่ตัวเนื้อเรื่องทับอยู่

ประตมิากรรมปนูป้ันประดบัพระอโุบสถ วดัคัน่กระได  
ต�าบลอ่าวน้อย อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ (พ.ศ.๒๔๙๖)
 
 พระอุโบสถวัดคั่นกระได ได้สร้างในสมัยพระอธกิารภูม ิจนส�าเร็จลุล่วงในปี พ.ศ.๒๔๙๖   ขณะ
นัน้ม ีพระครูประภาสสุทธสิาร  เป็นเจ้าอาวาส  ท่านพระครูมคีวามประสงค์จะตกแต่งพระอุโบสถโดยช่าง
เมอืงเพชร  เช่นเดยีวกับพระอุโบสถวัดเกาะหลัก  ท่านพระครูเจ้าอาวาสจงึได้ตดิต่อช่างเมอืงเพชรที่เคย
มาสร้าง งานประตมิากรรมปูนปั้นตกแต่งพระอุโบสถวัดเกาะหลัก คอื ครูพนิ  อนิฟ้าแสง  
 ลักษณะเด่นของประตมิากรรมปูนปั้นวัดคั่นกะได คอื มคีวามแตกต่างกันของลวดลายที่ใช้ใน
การประดับตกแต่งพระอุโบสถ  ตัง้แต่หน้าบัน  จั่วเสี้ยว  คอสอง  คูหา  ทัง้ด้านหน้าด้านหลัง  ความแตก
ต่างกันของลายประดับซุ้มประตูด้านหน้าด้านหลัง  และซุ้มหน้าต่างทัง้  ๑๐ ซุ้ม  ทัง้ส่วนที่เป็นตัวเนื้อเรื่อง
และลายพื้น  รวมทัง้ลายแต่ละลายไม่สามารถที่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เหมอืนกันได้ คอืไม่เป็น Bi-
Symmetry   แสดงถงึความเป็นอัจฉรยิะในการคดิประดษิฐ์ออกแบบของช่าง ภาพปูนปั้นประเภทตัวทับ
ลาย  มคีวามลอยเด่นออกมาจากผนัง  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวของช่าง

๑๐๐



ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าวัดก�าแพงแลง  
ด้านทศิตะวันออก (พ.ศ.๒๕๐๘)
 
 ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าวัดก�าแพงแลง  ด้านทศิตะวันออก เจ้าอาวาส
วัดก�าแพงแลง  ได้ซ่อมแนวก�าแพงด้านทศิตะวันออกและก่อสร้างประตูทางเข้าวัดทศิตะวันออกนี้ใหม่  
ในขณะนัน้ครูสาย  คนต�าปูนของ  ครูพนิ  อนิฟ้าแสง ได้อาศัยอยู่ที่วัดก�าแพงแลง  ท่านเจ้าอาวาสจงึ
ให้ตดิต่อ ครูพนิ  อนิฟ้าแสง  ปั้นหน้าบันประตูทางเข้าด้านทศิตะวันออกแห่งนี้  ซึ่งมทีัง้หมด ๒ หน้าบัน
ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าวัดก�าแพงแลงด้านซ้าย ปั้นเป็นรูปลายดอกลอยใบเทศ     
ประตมิากรรมปูนปั้นประดับหน้าบันประตูทางเข้าวัดก�าแพงแลง ด้านขวาปั้นเป็นรูปเทพนมผุดออกมา
จากกลุ่มใบไม้   พนมมอืออกเป็นลายก้านขดผักกูด

พระพทุธรปูปางร�าพงึ หน้าพระอโุบสถวดัพระทรง  ไม่ทราบปีทีส่ร้าง

 
 พระพทุธรปูปางร�าพงึหน้าพระอโุบสถวดัพระทรงไม่ทราบปีทีส่ร้าง เป็นพระพทุธรปูประทบัยนื
ปางร�าพงึ ขนาดสงูประมาณ  ๑.๕  เมตร  ตัง้อยูบ่นฐาน  ๘ เหลีย่มมดีอกบวัรองรบั  เป็นพระพทุธรปูยนื 
มอืทัง้สองประสานทีห่น้าอก รปูหน้าร ีเมด็พระศกเลก็  มเีปลวรศัม ี พระโอษฐ์ยิ้มเลก็น้อย นิ้วมอืเสมอกนั
ยกเว้นนิ้วหวัแม่มอื  ห่มผ้าจวีรลกัษณะห่มลด รอยพริ้วของจวีรเน้นความเป็นจรงิ ชายผ้าสงูมองเหน็ผ้าสบง
โผล่เลยออกมา  ปัจจบุนัทางวดัได้ทาสเีหลอืงทบัทัง้องค์   ประทบัยนือยูห่น้าพระอโุบสถ

๑๐๑



งานจติรกรรม 

ซ่อมภาพจติรกรรมฝาผนงั ภายในพระระเบยีง วดัพระศรรีตันศาสดาราม  ห้องที ่๔๙
เรือ่งรามเกยีรติ ์ตอน “ ทศกณัฐ์ให้ภานรุาชหนนุแผ่นดนิไว้  เมือ่พระรามสร้างถนนเสรจ็  ได้ยกพล
ข้ามสมุทรไปยงัลงกา ได้ใช้ให้หนมุานด�าดนิลงไป ฆ่าภานรุาชตาย ”   (เขยีนซ่อม ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓)

 เป็นภาพเล่าเรือ่งให้เหน็ความเคลือ่นไหวของกองทพัพระรามขณะยกพลข้ามมหาสมทุร  ด้าน
ขวาสดุเป็นภาพยกัษ์ภานรุาชหนนุแผ่นดนิเอาไว้  โดยมหีนมุานด�าดนิ  และฆ่าภานรุาช  การจดัองค์ประกอบ
ภาพเป็นแบบ ๓ มติ ิ  ภาพคลืน่ในมหาสมทุรแสงให้เหน็ถงึความรนุแรง  และดนู่ากลวั

ซ่อมภาพจติรกรรมฝาผนงั  วดัสามพระยา  กรงุเทพมหานคร   
ไม่ทราบปี พ.ศ.ใน การซ่อมทีแ่น่นอน  

ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัสามพระยา  ประกอบด้วยภาพระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพลายจนี  ส�าหรบัภาพ
เหนอืกรอบหน้าต่างขึ้นไป เป็นภาพลาย  ดอกไม้  สลบัด้วย ลาย นก  ผเีสื้อ  และค้างคาว  คล้ายกบัลาย
ของภาพตดิผนงั Wall  Paper   แต่ภาพจติรกรรมฝาผนงัทีว่ดัสามพระยาแห่งนี้  ลายดอกไม้แต่ละดอก ไม่
ซ�า้กนั  ลาย นก  ผเีสื้อ  และค้างคาว ต่างกม็อีากปักริยิาทีแ่ตกต่างกนัออกไป  ท�าให้เป็นภาพทีม่องแล้วไม่มี
ความเบือ่ง่ายๆ สามารถทีจ่ะศกึษารายละเอยีดกริยิาท่าทางของสตัว์ทัง้สามชนดิได้อย่างเพลดิเพลนิ  ใน
การซ่อมโดย นายพนิ  อนิฟ้าแสง    ได้ซ่อมในส่วนของภาพลาย  ดอกไม้  สลบัด้วย ลาย นก  ผเีสื้อ  และ
ค้างคาว  

๑๐๒



ซ่อมภาพจติรกรรมฝาผนงั  วดับวรนเิวศวหิาร  กรงุเทพมหานคร 
ไม่ทราบปี พ.ศ.ใน การซ่อมทีแ่น่นอน  

 พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิารเป็นพระอโุบสถขนาดใหญ่   และมคีวามส�าคญักบัเพชรบรุใีน
หลายประการ ได้แก่ พระพทุธรปูประธานองค์ใหญ่คอื พระศรสีรรเพชญ์สตัตะพนัพาน ได้อญัเชญิมาจาก
วดัสตัตะพาน เพชรบรุ ี และใบเสมาหนิทราย  ๒  ใบทีต่ัง้บชูาอยูท่ีห่น้าพระอโุบสถกไ็ด้น�ามาจากวดัสตัตะ
พานเช่นกัน  นอกจากนี้จติรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถยงัเขยีนโดย ขรวัอนิโข่ง จติรกรฝีมอืเอกแห่ง
เพชรบุร ี ในสมยัรชักาลที ่๓  และในสมยัต่อมาภาพเขยีนคงเกดิการช�ารดุในบางส่วน  นายพนิ  อนิฟ้าแสง  
ได้รับให้ท�าการเขยีนซ่อมในส่วนของภาพลายทีเ่สาภายในพระอโุบสถ ซึง่เป็นภาพพรรณพฤกษา 

๑๐๓



ภาพเขยีนชดุรามเกยีรติ ์ เริม่ตัง้แต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๐๕ ทีบ้่านกระท่อมพงษ์ศลิป์  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดั
เพชรบุร ี 

 ภาพเขียนชุดนี้ท่านได้เขียนจากจินตนาการจากการอ่านหนังสือรามเกียรติ์ของรัชกาลที่๑  
ครูพนิ อนิฟ้าแสง ได้ถอดความออกมาเป็นโคลงทัง้หมด  ๕๘๙ บท แบ่งเป็นตอนได้ ๓๐๖ ตอน   แล้ว
จงึถ่ายทอดจากโคลงเหล่านัน้ออกมาเป็นภาพอกีทหีนึง่ ภาพเขยีนชดุนี้ม ีจ�านวน ๗๐ ภาพ  ครพูนิ  อนิฟ้าแสง 
ได้น�าภาพเขยีนชดุนี้เปิดแสดง  ทีบ่างกะปิแกลลอรี ่  เมือ่วนัที ่  ๒๔ มถินุายน ถงึวนัที ่ ๓ กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๐๘  โดยมพีระยาอนมุานราชธน  เป็นประธาน  หลงัจากท่านถงึแก่กรรมแล้ว  ผลงานชดุนี้ของ
ท่านได้กระจดักระจายไปหลายแห่ง  โชคดทีีท่ายาทของท่าน คอื รองศาสตราจารย์ อ�าไพ  อนิฟ้าแสง ได้
รวบรวมภาพเขยีนไว้ได้ ๔๑ ภาพ  และได้มอบให้คณะอกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม ปัจจบุนัภาพเขยีนทัง้หมดอยูใ่นความดแูลของสถาบนัภมูภิาคตะวนัตก  
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  
 ภาพเขยีนชดุนี้เขยีนบนไม้อดัขนาดประมาณ ๕๐ X ๖๐ เซนตเิมตร  รองพื้นด้วยดนิสอพองผสม
กาว  เมือ่ร่างภาพด้วยดนิสอด�าแล้วลงสฝีุน่   ปิดทอง  แล้วตดัเส้น 

งานจติรกรรม  

เป็นภาพฤาษ ีนัง่สมาธอิยูใ่นถ�า้  เป็นภาพเขยีนทีน่ายพนิ  อนิฟ้าแสง ตัง้ไว้ทีโ่ต๊ะบชูา ทีม่รีปูป้ันฤาษ ีอกี ๙ ตน 
และจะน�ามาตัง้ในพธิไีหว้ครใูนวนัสงกรานต์ของทกุปี

๑๐๔



ภาพเขยีนเรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนก�าเนดิกมุารจากครรภ์นารายณ์  เป็นภาพพระนารายณ์ ประทบันัง่สมาธ ิ 
อยูบ่นพระยาอนนัตนาคราช เป็นพญานาค ๗ เศยีร  ท�าบลัลงัก์เป็นดอกบวัลอยอยูใ่นเกษยีรสมทุร  ก�าเนดิ
กมุารผุดจากดอกบวับรเิวณครรภ์พระนารายณ์ 

ภาพเขยีนเรือ่งรามเกยีรติ ์ตอนพระอศิวรปราบตรบีรุ�า เป็นภาพพระอศิวรประทบับนบลัลงัก์หลงัโคอศุภุราช  
ทรงศร พระนารายณ์   ประกอบด้วยกองทพั ผแีละเทวดา มพีระพฆิเณศ   พระขนัธกมุาร  ซึง่เทพทัง้ ๒  เป็น
โอรสของพระอศิวร  มพีระราหเูชญิธงน�าหน้า  ยกพลต่อสูก้บัทพั ตรปีรุ�า   มแีนวก�าแพงเมอืงเป็นฉากหลงั 

๑๐๕



งานแทงหยวกและดอกไม้สด

 งานแทงหยวก จดัดอกไม้สด และวาดภาพล่องถนุเมร ุชดุศกึไมยราพ งานศพโยมของพระสมจุ๋าย 
วดัมหาธาตวุรวหิาร พ.ศ. ๒๔๗๓ ในภาพพระสมจุ๋าย พระภกิษนุัง่ด้านซ้าย ครหูวล ตาลวนันา นัง่ด้านขวา
เอยีงหน้า ครพูนิ อนิฟ้าแสง ใส่เสื้อแขนยาวสเีทายนืเกาะราชวตัร 

 งานแทงหยวก และจดัดอกไม้สด งานศพแม่สนิ และแม่แอ๋ว วดัมหาธาตวุรวหิาร แทงหยวกหน้า
กระดานลายประจ�ายาม ประกอบดอกกหุลาบ (แกะจากมะละกอ) ระหว่างชัน้เสากลางด้านหน้าแกะเป็น
มงักรพนัเสา (แกะจากฟักทอง) ในภาพครพูนิ อนิฟ้าแสง ยนืชดิเมรซุ้ายมอื

๑๐๖



 งานแทงหยวก และจดัดอกไม้สด งานศพแม่พุม่ วดัมหาธาตวุรวหิาร จดัพานพุม่ และแกะ
ดอกไม้สดประกอบภาพถ่ายแม่พุม่ ครพูนิ อนิฟ้าแสง ยนืที ่๒ จากขวามอืสดุด้านบน

 งานแทงหยวก และจดัดอกไม้สด งานศพนางพงษ์  อนิฟ้าแสง มารดาของนายพนิ อนิฟ้าแสง 
ฌาปนสถานวดัพลบัพลาชยั พ.ศ. ๒๔๙๑ ในภาพ ครพูนิ อนิฟ้าแสง นัง่ใส่ปลอกแขน ซ้ายมอื

๑๐๗



 งานแทงหยวก และจดัดอกไม้สด งานศพนายอ�าพน อนิฟ้าแสง บตุรชายครพูนิ อนิฟ้าแสง ฌาปนสถาน
วดัพลบัพลาชยั พ.ศ. ๒๔๙๘ ในภาพ ครพูนิ อนิฟ้าแสง นัง่ซ้ายมอืชดิเมรุ  

          “ขอบคณุ อาจารย์แสนประเสรฐิ ปานเนยีม เอื้อเฟ้ือภาพ         

๑๐๘



๑๐๙



           การท�าปูนปั้นมกีารท�ามาตัง้แต่ ๑,๐๐๐ ปีที่แล้วหรอืตัง้แต่สมัยทวาราวด ีปูนที่ใช้ในการท�าปูนปั้นแยก
เป็น ๒ ประเภทคอื ปูนขาว และปูนซเีมนต์
ปูนขาว เป็นหนิปูนที่มอีายุหลายร้อยล้านปี มกีรรมวธิกีารน�าหนิมาเผาไฟ และ ท�าให้กลายเป็นผงสขีาว สามารถ
ท�าจากเปลอืกหอยได้เรยีกว่าปูนเปลอืกหอย โดยมคีุณภาพการใช้งานที่เท่ากับหนิ 
 ปูนซเีมนต์หรอืปูนฝรั่ง เป็นปูนที่ผลติโดยได้ความรู้มาจากฝรั่ง หนิที่น�ามาท�าได้จากการระเบดิภูเขา
แล้วน�ามาย่อยเป็นผง ใส่สารผสมที่ท�าให้ปูนมคีุณสมบัตเิพื่อที่จะน�าเอามาใช้ในการก่อสร้าง ข้อเสยีของปูน
ประเภทนี้คอืปูนมอีายุ ๓๐- ๔๐ ปี การใช้งานปูนซเีมนต์ในการปั้นลาย การโกลนลายโดยใช้ปูนซเีมนต์จะท�าให้
แห้งเร็ว ท�าให้ท�างานได้เร็ว
การใช้งานปูนขาว
ในเพชรบรุจีะมกีารน�าปนูขาวมาผสมกบัวตัถดุบิท้องถิน่แล้วน�ามาใช้และเรยีกปนูประเภทนี้ว่า ปนูเพชรหรอืปนูต�า 
ซึ่งมสี่วนประกอบ คอื น�า้ ทราย ปูนขาว กระดาษ กาวหนังสัตว์ และน�้าตาลโตนดหรอืจะเป็นน�้าตาลทรายแดง
หรอืน�า้อ้อยก็ได้ จากนัน้น�ามาหมักและต�าจนเหนยีวเมื่อน�ามาใช้แล้วใช้ไม่หมดต้องน�าผ้าชุบน�า้มาปิดภาชนะที่
ใส่ไว้ สขีองปูนเพชร เมื่อปั้นเสร็จจะไม่ต้องทาสทีับเพราะสปีูนนัน้มสีทีี่สวยงามอยู่แล้ว นอกจากปูนเพชรจะน�ามา
ปั้นลายได้แล้วยังสามารถน�ามาใช้ในการก่อสร้าง ท�าผนังได้ด้วย

ปูนต�า

กระดาษ

ปูนขาว

๑๑๐



เครื่องร่อนปูนขาว ปูต�าที่ท�าเสร็จแล้ว

กาวหนังสัตว์ เครื่องต�าปูน

๑๑๑



ผู้เขยีน

อาจารย์ด�ารงค์พันธ์  อนิฟ้าแสง

อดตี นักวจิัย ภาควชิาโบราณคด ี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธนบุรี

๑๑๒



ผู้บันทกึภาพ

อาจารย์วชิติ แสงประทปี
ช่างภาพอสิระ เมอืงเพชรบุรี

๑๑๓



๑๑๔
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