
อย.๑ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๑๑๐) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาและลายกานขดกนกเปลวเคลาภาพนกกระรอก ครุฑคาบ นาคคาบ   

ภาพหนาขบ และออกเถาครุฑนาค เคลาภาพเทพเจา ภาพจับและภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ 
 

เสาขอบตู  เขียนลายกรวยเชิงตกแตงหัวเสาและปลายเสาสวนชวงกลางของเสาลงทองทึบ 
เฉพาะ ๓ ดานยกเวนดานหลังซึ่งเขียนลายรักรอยบัวรอย 

เสาขาตู  ดานขางขวาซายเขียนภาพไมยืนตนกําลังผลิดอกออกผลและเคลาภาพนกดานหนา 
ภาพลบเลือนมากมีปรากฏใหเห็นตอนบนของขาตูเขียนรูปคลายหางเหงือกสวนอื่น  ๆที่ไมไดลงรักดําหรือเขียนลาย
ตกแตงจะลงรักแดงทึบตลอดสวนดานหลังลงรักดําทึบ 
  ขอบบนขอบลาง  ลงทองทึบอยูเหนือลายบัวรวน 

เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงหทั้ง ๔ ดานแตเขียนลายตกแตงเฉพาะดานหนาและดานขางซายขวา  
ดานหนาเขียนลายกานขดกนกเปลวออกเถาลิงเคลาภาพนก และภาพบุรุษ ๓ คน อยูเหนือจมูกสิงห ๑ คนสวนอีก    
๒ คนอยูมุมซายและขวาของเชิงตู ดานขางซายเขียนลายกานขดกนกเปลวเคลาภาพบุรุษ ๓ คน ซึ่ง ๒ ใน ๓ ที่อยูมุม
ขวาซายของเชิงตู ดานขางซายน้ีถือกิ่งไมคนละ ๑ กิ่ง ดานขางขวาเขียนลายพันธุพฤกษาเคลาภาพบุรุษ ๓ คน ซึ่ง ๒  
ใน ๓ คนที่อยูมุมขวาซายตางก็ถือไมคนละ ๑ กิ่ง ภาพบุคคลที่เขียนตกแตงบางคนมีใบหนาทรงผมและสวมหมวกแบบ
ชาวยุโรป 
  
 
อย.๒ ตูเทาสิงหมีลิ้นชัก (เลขท่ีเดิม ๖๘) 
ฝมือชาง  สมัยอยุธยา 
ประวัติ  เดิมอยูวัดคางคาว จังหวัดนนทบุรี ปจจุบันอยูในความดูแลของสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ลักษณะลาย ตูไมจําหลักประดับกระจกสีเขียวขาวเหลืองและสีแดงบนผนังตูดานหนา และดานขางขวาซายประดับ

กระจกสีแบบลายสานเปนลายกุด่ันตาแห ดานหนากระจกสีเขียวขาวและเหลือง ดานขางขวามีกระจกสี
เขียวแกมขาว สวนดานขางซายประดับกระจกสีเขียวขาวและแดง 

  
  ดานหลัง  ลงรักดําทึบ 

เสาขอบตู  ๔ ดานจําหลักลายกานขดเครือเถาออกเถาหัวมังกรเปนระยะๆ เสาขอบตูของกรอบ 
ลิ้นชักเขียนภาพครุฑยุดนาค 
  ขอบบน  ๔ ดานจําหลักลายกานขดเถาเลื้อย และลายนองสิงหลงทองทึบ 

ขอบลาง  ๔ ดานประดับกระจกแผนสี่เหลี่ยมสีขาวสลับกับกระจกแผนสามเหลี่ยมสีเขียว และเขียน 
ลายรดนํ้าเปนลายบัวรองรับขอบที่ประดับกระจกสีเขียวแกมขาว 

ลิ้นชัก  ดานหนาม ี๓ ลิ้นชักดวยกันจําหลักรูปมังกรเลนนํ้าไวลิ้นชักละ ๑ ตัว ทองที่ลงไวลบเลือน 
หมดเหลือเพียงสีของเน้ือไมกรอบลิ้นชัก ดานขางขวาซายจําหลักลายนูนตํ่ารูปมังกรเลนนํ้าดานละ ๒ ตัว ดานหลังลงรัก
ดําทึบ 

เชิงตู  จําหลักเปนปากสิงหเขียนลายบัวหลังสิงหซึ่งลบเลือนมากที่ปากสิงห จําหลักลายนูนตํ่าเปน 
ลายกานขดใบไม เชิงตูซึ่งทําเปนรูปปากสิงหน้ีเช่ือมตอกับขาตูซึ่งทําเปนรูปเทาสิงห จําหลักรูปหนาสิงหที่มุมขาตู
ตอนบนทั้ง ๔ ดาน ตํ่าลงมาจําหลักลายนองสิงหและเล็บสิงหเหยียบอยูบนลูกแกวตอจากบัวหลังสิงหลงมาลงรักดําทึบ 
 



อย.๓ ตูขาหม ู 
ฝมือชาง   สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดเทพากร (บางพลู) กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายกํามะลอ ประกอบดวยสีเทา สีแดงคล้ํา และสีทอง บนพื้นรักดําโดยเฉพาะสีทองใชเปนเสนตัด 

และใชเขียนภาพบุคคลในเรื่องรามเกียรต์ิ สําหรับสีเทาและสีแดงคล้ําน้ันคงจะเขียนภายหลัง คือ
เขียนทับไปบนสีทองอีกช้ันหน่ึง ทั้งน้ีจะสังเกตไดจากลายเสนสีทองน้ันจะเห็นเปนเงาจาง ๆ อยูใตสี
เทาและสีแดงคล้ํา การตกแตงเขียนเปนภาพทิวทัศนในปา มีโขดหินลักษณะเปนเขามอซึ่งตกแตง
ชะงอนหินใหมีรูปลักษณะคลายหนาคนบาง หนาสัตวชนิดตาง ๆ บาง กับทั้งประกอบดวยตนไม
ดอกไมอยูเปนหยอม ๆ เคลาภาพสัตวมีนกและแมลงนานาชนิดเกาะตามกิ่งไม โขดหิน เนินดิน และ
บางก็บินในอากาศ มีกระรอกอยูตามโพรงไม โขลงชาง ฝูงวัว และมฤคทั้งหลายอยูในราวปา กระตาย
และบรรดาสัตวจตุบาท ทวิบาท ปรากฏตามซอกหิน โพรงดิน กอหญา และสุมทุมพุมพฤกษ ทั้งหมด
น้ีประกอบกันเปนภาพธรรมชาติของปาเขาลําเนาไพร เคลาภาพบุคคลในเรื่องรามเกียรต์ิ ภาพจับ 
และภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ สําหรับภาพตัวบุคคลในเรื่องรามเกียรต์ิแตละตัวน้ันชางเขียนภาพไวดวย
ความวิจิตรงดงามย่ิง สุดที่จะบรรยายเปนตัวอักษรไดครบทุกอยางทุกกระบวนความ สุนทรียภาพ
ดังกลาวบรรจุความเดนล้ําทางดานศิลปะไวอยางสมบูรณย่ิง นับต้ังแตสวนละเอียดของลายผาที่ตัว
ละครสวมใส เครื่องประดับกาย อากัปกิริยาของตัวพระ ตัวลิง และตัวยักษ ทวงทาการสูรบกัน 
ชองไฟ และการจัดลําดับภาพ ซึ่งกําหนดใหมองจากที่สูงลงมาทั้งหมดน้ีศิลปนผูเขียนภาพ ไดแสดง
ความสามารถในเชิงศิลปะไวอยางเอกอ ุสมควรไดรับความยกยองเปนจิตรกรรมไทยประเภทลาย
กํามะลอช้ินเอกช้ินหน่ึงไดอยางเต็มภาคภูม ิ

 
   
อย.๔ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๘๘) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ  เดิมอยูวัดไทรสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
สภาพ สีทองหมองและลบเลือนมากในบางตอน บานประตูตูมีรอยเสริมใหมดวยไมและสังกะสีที่มุมขอบของ

ประตูตอนบนและตอนลาง สภาพทั่วไปแข็งแรง 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาไขว ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ กุมารพนมครึ่งตัว เทวดาครึ่ง

ตัว ยักษครึ่งตัว เคลาภาพสัตว นก กระรอก ในระหวางเถากนก เคลาภาพพุมขาวบิณฑหัวนาค พุม
ขาวบิณฑหนาขบ ภาพพระอินทรทรงชางเอราวัณ ภาพสัตวหิมพานต  ภาพเลาเรื่องพุทธประวัติและ
เรื่องอันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา 

 
ดานหลัง  ลงรักดําทึบตลอดถึงขาตู 
เสาขอบตู ขอบบน ขอบลาง  และลวดบัว ๓ ดาน คือ ดานหนา ดานขาง ขวาและซายลงทองทึบ 
เฉพาะขอบลางดานหนามีจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ความวา :-  
........เดียนได...เสดวันได ๒๖ วันประจุบันวัน  ๔    ๓ คํา ปรกาเอกศก ฯ| 
เสาขาตู  ๓ ดาน เขียนภาพครุฑยุดนาคที่มุมขาตูทั้ง ๓ ดาน อยูตอนบน ตอนลางลงรักแดงทึบ 
เชิงตู  ๓ ดาน ทําเปนรูปหูชาง ปลายหูชางดานที่ติดกับขอบลางของตูยาวออกไปมากจนจรดกับหู
ชางทุกอันเขียนลายกานขด 

 

๑๒ 



อย.๕ ตูขาหมูมีลิ้นชัก (เลขท่ีเดิม ๖๕) 
ฝมือชาง  สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดชนะสงครามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ภาพเทพทวารบาล และลายกนกเปลวเครือเถา 
 
  ดานหลัง  ลงรักแดงทึบ ตลอดทั้งดานหลัง 

เสาขอบตู  ประดับกระจกสี่เหลี่ยมสีเขียวสลับกับสีขาวทั้ง ๓ ดาน คือ ดานหนาและดานขางขวาซาย  
และที่ตอนลางของดานขางขวาซายทําหวงเหล็กติดตรึงกับเสาขอบตู 
  เสาขาตู  คูหนาลงทองทึบ คูหลัง ลงรักแดงทึบ 

ขอบบน  ขอบลาง  ตกแตงขอบบนดวยลายบัวหงาย สวนขอบลางตกแตงดวยลายบัวควํ่า ลงทอง 
ทึบทั้งดานหนาและดานขางขวาซาย 

กรอบลิ้นชักและลิ้นชัก  จําหลักลายนูนตํ่าเปนลายประจํายามสี่กลีบอยูในกรอบสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบ 
สอง ที่ลายประจํายามประดับกระจกสีเขียวและสีขาว จําหลักลายดอกประจํายามลิ้นชักละ ๓ ดอก สวนที่กรอบลิ้นชัก 
จําหลักไวขางละ ๔ ดอก 
  เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงห ลงทองทึบและลงรักแดงทึบ ขลิบตามขอบของรูปปากสิงห 
 
 
อย.๖ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๑๑๙) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ เดิมอยูวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาชอเปลวหางโต หัวนาค หัวครุฑ 

เทพบุตรพนมครึ่งตัว เทพรําครึ่งตัว หัวหงส เคลาภาพสัตว ลิง กระรอก นก ภาพสัตว หิมพานต   
ภาพจับและภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ 
 
เสาขอบตู  ๔ ดาน ลงรักปดทองทึบ เฉพาะดานหนา ดานขาง ขวาซาย มีลายกรวยเชิงประกอบเปน 

ที่สุดตอนบนและตอนลาง  
เสาขาตู  ดานหนาริมขวาตกแตงเปนรูปยักษยืนหันหนามาทางซาย ริมซายรูปบุคคลรําภาพลบ 

เลือนเหลือเพียงครึ่งตัว ดานขางขวาตกแตงเปนลายกรวยเชิง ดานขางซายริมขวาเปนภาพยักษ ถือขวานหันหนาไป
ทางซายอยูในทายกขวานข้ึนเงื้องาไลติดตามภาพนางรําซึ่งอยูทางริมซาย ซึ่งเปนภาพนางรําอยูในทารําคลายทารําช่ือ 
พระลักษมณแผลงฤทธ์ิ ดานหลังลงรักดําทึบ 
   ขอบบน ขอบลาง  ทําเปนขอบบัวควํ่าบัวหงาย ขนาบอยูบนและลางขอบตู ที่ขอบบัวควํ่าลงทองทึบ
เหมือนกัน ๔ ดาน ขอบตูดานหนา ดานขางขวาซาย ๓ ดาน ตกแตงดวยลายประจํายามลูกฟกกามปูเหนือลายบัว
เฉพาะดานหลังลงทองทึบตลอด 
   เชิงตู  ๔ ดาน ทําเปนรูปปากสิงหตกแตงลายทั้ง ๔ ดาน ดานหนาตกแตงเปนภาพทองสมุทร
ประกอบภาพกนกเปลวเปนพื้นหลัง มีมังกรแบบจีน ๒ ตัว กําลังเลนนํ้ากันอยู กึ่งกลางริมขวามีภาพจับเงือกชายโลม
เงือกหญิง ๑ คู (ครึ่งบนเปนคนครึ่งลางเปนปลา) แมงดาทะเล ๑ คู อยูที่มุมขวาสุด ริมซายมีภาพมฤคมัจฉ หัวเปนมา
ตัวหน่ึงมีเขาอีกตัวหน่ึงไมมีเขา มีขาหนา ๒ ขา มีลําตัวและหางเปนปลา ๑ คู กําลังทะยานตามติดกันอยูกลางนํ้า มี
ปลาและเตาประกอบอยูขาง ๆ ดานขางขวาเปนภาพทองสมุทรมีกนกเปลวประกอบเปนพื้นหลัง กึ่งกลางมีภาพจับลิง
รบยักษอยูในนํ้า ๒ คู ในทาตางกัน ริมขวาเปนภาพลิงกําลังติดตามยักษซึ่งวายหนีไปถึงริมขวาสุด มีปลาโดดอยูในนํ้า 
๑ ตัวตรงหนายักษพอดี รมิซายมีภาพปลา ๔ ตัว แหวกวายอยูในสายธาร ดานขางซายเปนภาพทองสมุทรมีกนกเปลว



ประกอบเปนพื้นหลังของภาพที่ริมซายของจมูกสิงห มีภาพจับหนุมานโลมนางสุวรรณมัจฉาอยูในนํ้า ๑ คู ดานขวามี
ภาพกุง ปลา แมงดา แหวกวายระเริงราอยูในทองธารริมซายมีภาพงู ๑ ตัว และปลานานาชนิดแหวกวายอยูในสายธาร
ในทาตางกัน ดานหลังเปนภาพสระอโนดาษอยูทางริมซายของจมูกสิงห มีฝูงกินรีลงเลนอยูในสระ ๔ ตัว ริมสระ
ดานขวามีภาพกษัตริยเด็ดดอกบัวย่ืนดอกบัวลอกินร ีมีภาพบุคคลบรรดาพลเสนาติดตามมาอีก ๕ คน มุมซายมีภาพ
ตนไม 
   ดานในบานประตูตูขวาซาย  ตกแตงเปนภาพลายรดนํ้าบนพื้นรักแดง รูปตนไมอยูในกระถางมีดอก
และใบคลายตนเบญจมาศ มีลิงไตและโหนตัวอยูตามลําตนและกิ่งไม มีกระรอกอยูในโพรงไม มีนกเกาะอยูตามกิ่งไม
บาง อยูในโพรงไมบาง ในกระถางมีตนไมเล็ก ๆ ข้ึนเบียดเสียดโคนตนไมใหญ ตัวกระถางเปนลายดอกไม ภาพทั้ง ๒ 
ขาง ตกแตงคลายกันโดยเฉพาะรูปสัตวที่ประกอบอยูในลักษณะอาการแตกตางกัน 
 
 
อย.๗ ตูฐานสิงห (เลขท่ีเดิม ๑๑๓) 
ฝมือชาง ครูวัดเซิงหวาย สมัยอยุธยา 
ประวัติ    เดิมอยูวัดเกศ  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูฐานสิงห โครงสรางของขอบบนและขอบลางของตูตกทองชางออนโคงเล็กนอย เปนลักษณะที่

เรียกวาฐานเรือสําเภา ซึ่งเปนแบบเดียวกับฐานของสถาปตยกรรมโบสถวิหารสมัยอยุธยา เปน
เอกลักษณที่เดนชัดบงถึงลักษณะของสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาอยางแทจริง เปนศิลปที่สูงล้ําดวย
ฝมือในเชิงผสมผสานความงามอยางแชมชอยควบคูเขากับความแข็งแกรงของรูปทรงของตู ผนังตูทั้ง 
๔ ดาน คือดานหนาซึ่งทําบานประตูปดเปด ดานขางขวา ดานขางซาย และดานหลังเขียนลายรดนํ้า
กนกรวงขาวตกแตงเต็มเน้ือที ่ซึ่งจะไดพรรณนาโดยละเอียดในตอนตอไปขอบบนขอบลางและฐาน
สิงห ศิลปนไดบรรจงจําหลักลายบนเน้ือไมอยางสวยงามและไดสัดสวน อีกทั้งประดับกระจกสีเขียว 
เพื่อใหกระบวนสีทองของทองคําเปลวที่ปดบนเน้ือไมสีเขียวของกระจกและสีแดงของรักแดงซึ่งลง
เปนพื้นหลังของลายขับสีที่ตัดกัน และเนนใหเดนชัดย่ิงข้ึน ตูไทยโบราณหลังน้ีกลาวกันวาเปนฝมือ
บรมครูวัดเซิงหวาย ซึ่งเปนแบบฉบับลายกนกรวงขาวที่นําชอกนกเปลวมาตกแตงเปนรวงขาวใหดู
สวยงามวิจิตรตระการตาย่ิง 

 
เสาขอบตู  ทั้ง ๔ ดานลงทองทึบ 
ขอบบน  จําหลักไมลายประจํายามลูกฟกกามป ูประดับกระจกสีเขียวไวที่สวนกลางของลาย สวน    

อื่น ๆ ลงทองทึบทั้ง ๔ ดาน และจําหลักลายบัวรวนลงทองทึบรองรับไวช้ันแรก ตํ่าลงมาเล็กนอยจําหลักลายบัวควํ่า
หรือลายบัวถลา ประดับกระจกสีเขียวและลงทองทึบรองรับตอจากช้ันแรก 
   ขอบลาง  ทั้ง ๔ ดานเปนฐานรองรับ ๓ ช้ัน ช้ันแรกเรียกวาฐานปทม กลาวคือจําหลักลายบัวหงาย
เปนบัวปากฐานประดับกระจกสีเขียวและลงทองทึบ บนสวนที่ไมไดประดับกระจกลายบัวหงายน้ีอยูบนขอบหนา
กระดานที่จําหลักลายประจํายามลูกฟกกามป ูประดับกระจกสีเขียวและลงทองทึบ มีไมจําหลักรูปบัวรวนซึ่งลงทองทึบ
ไวรองรับไวอีกช้ันหน่ึง ตํ่าลงมาเปนทองไมซึ่งเจาะเปนชอง ๆ จําหลักลายลูกฟก มีลายดอกจอกเคลาลายกนกอยูบน
แผนหลังสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ค่ันดวยลูกต้ังซึ่งประดับดวยกระจกสีเขียว ทองไมดานหนาและดานหลังเจาะไวดาน
ละ ๓ ชอง ดานขางขวาซาย ดานละ ๒ ชอง ฐานช้ันที่สองเรียกวาฐานช้ันสิงห ประกอบดวยบัวหลังสิงหอยูเหนือสวนที่
เรียกวาลายสิงห ปากสิงหหรือทองสิงห จมูกสิงหและกาบเทาสิงหจําหลักลายกนกนูนตํ่า เฉพาะจมูกสิงห ปากสิงหและ
กาบเทาสิงหเทาน้ัน สวนอื่น ๆ ลงทองทึบตลอดทั้งฐาน ช้ันสิงหฐานช้ันที่สามเปนฐานเขียงจําหลักลายบัวหงายประดับ
กระจกสีเขียวรองรับฐานช้ันสิงหไว สวนฐานเขียงลงรักแดงทึบตลอด 
 



อย.๘ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๕๖) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายกํามะลอ ใชสีเทา สีแดงคล้ํา และสีทองบนพื้นรักดํา ตกแตงภาพเลาเรื่องในชาดกและภาพ

ทิวทัศน 
     

ดานหนาขวาซาย  เขียนภาพเลาเรื่องมหาชนกชาดกสืบเน่ืองกันแบงเปน ๒ ตอนบนและตอนลาง   
มีเสนแบงภาพเปนริ้วคลายเกลียวคลื่น ตอนลางขวาซายเปนภาพทองสมุทร ดานขวามีภาพเรือสําเภาใหญกําลังจะ
จมนํ้า ในนํ้ามีภาพคนที่หนีจากเรือแตกวายนํ้าอยู มีปลาลักษณะตาง ๆ ขบกัด มีภาพนางเงือกและอมนุษยช่ือนรปกษี
เหราครึ่งบนเปนคนครึ่งลางเปนจรเขมีปก นรปกษีมัจฉาครึ่งบนเปนคนมีปกครึ่งลางเปนปลา ทั้งหมดแหวกวายในสาย
ธารดวยอากัปกิริยาที่แตกตางกัน เคลาคูกันบาง โดดเด่ียวบาง ขบกัดคนบาง ตอนกลางริมขวามีภาพพระชนกกําลัง   
แหวกวายอยูในทองสมุทร มีนางเมขลาเหาะลงมาทางเหนือเสนแบงภาพริมขวา ตอนบนดานขวามีภาพพระราชาข่ีมา
เหาะมาในอากาศผานปาเขาลําเนาไม ตอนกลางดานซายเปนภาพเลาเรื่องปาจิตตกุมารชาดก ในภาพนางอรพิมพน่ัง
ชิงชาซึ่งโยงอยูกับตนไม พระปาจิตตกุมารยืนอยูเคียงขางเหนือข้ึนไปเล็กนอย พระปาจิตตกุมารถูกอาวุธลมลง นางอร
พิมพเขาประคองอยูเคียงขางโจรรายกําลังจะฉุดนางไป มีภาพโขดเขา ตนไม สุมทุมพุมพฤกษ ประกอบเปนพื้นหลัง
เสริมสวนที่วาง ชวยใหเห็นเปนธรรมชาติปาโดยแทจริง กึ่งกลางประตูตูมีโลหะทําเปนรูปประจํายามรัดอก 
   เสาขอบตู ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดาน ลงทองทึบ 
   เสาขาตู  ดานหนาเปนรูปทาวเวสุวัณยืนขางละ ๑ ตน ดานขางขวาซายเปนภาพบุคคลยืนดานหลัง
ลงรักแดงทึบ 
   เชิงตู  ทําเปนรูปหูชาง ๓ ดาน ดานหลังไมมีเชิงตู ดานหนาเขียนเปนภาพทองสมุทร มีภาพเหราพต 
เงือก ปลา นานาชนิด แหวกวายคละเคลากัน ดานขางขวาซายตกแตงดวยลายคลายพันธุพฤกษา แตลบเลือนมากไม
เห็นสวนละเอียด 
 
 
อย.๙ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๖๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดชนะสงครามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ภาพเทพทวารบาลและตนไมเต็มเน้ือที ่
 

เสาขอบตู  ทั้ง ๔ ดาน ลงทองทึบ แตทองลบเลือนมาก 
เสาขาตู  ทั้ง ๔ ดาน ลงรักดําทึบ 
ขอบบน ขอบลาง  ทั้ง ๔ ดาน ลงทองทึบแตทองลบเลือนเกือบหมด 
เชิงตู  ทําเปนรูปหูชางทั้ง ๔ ดาน และตกแตงดวยลายพุมขาวบิณฑ ใบเทศมีชอกนกประดับอยู ๒  

ขาง ที่ดานหนาและดานหลัง สวนดานขางขวาซายเขียนภาพกนกใบเทศและชอกนก 
 
 
 
 
 
 



อย.๑๐ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๑๒๐) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ  เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ภาพเทพทวารบาลและลายกนกเปลวเครือเถา 
 
  เสาขอบตู  ลงทองทึบยกเวนดานหลังซึ่งลงรักแดงทึบ   

เสาขาตู  ลงรักแดงทึบ  
ขอบบน ขอบลาง  ของดานหนาและดานขางขวาซายลงทองทึบ ยกเวนดานหลังซึ่งลงรักแดงทึบ 
เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงหทั้ง ๔ ดาน คือ ดานหนา ดานขางขวา ซายและดานหลัง ดานหนาเขียน 

ภาพมังกรจีน ๒ ตัว อยูเหนือจมูกสิงห มังกรจีน ๒ ตัวน้ีเคลาลายกนกกานขด ดานขางขวาเขียนภาพพุมขาวบิณฑอยู
เหนือจมูกสิงห เคลาลายกานขดออกเถาชอกนก ดานขางซายเขียนลายหนาขบคาบเถากนกอยูเหนือจมูกสิงห เคลา
ลายกานขดออกเถาชอกนก สวนดานหลังลงรักแดงทึบ 

 
 

อย.๑๑ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๒๑) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดศรีสุดารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า  
 

ดานหนา  บนบานประตูขวาซายเขียนภาพยักษทวารบาล น่ังประนมมืออยูในตอนกลางที่คอนลงมา 
ทางตอนลาง ตอนลางสุดเขียนภาพราชสีหบานประตูละ ๑ คู เหนือภาพยักษทวารบาลเขียนภาพหนากาลคาบกนก
และเหนือข้ึนไปเขียนภาพลิงด้ันกนกบานละ ๑ ตัวอยู ๒ ขางพุมขาวบิณฑ พื้นหลังเขียนลายกนกเปลวเครือเถาเลื้อย
ครุฑคาบออกเถาครุฑ กินร ีและชอกนก กึ่งกลางของดานหนาทําแผนลายทับทรวงดวยแผนโลหะ ประดับกระจกสี
เขียวแทนประจํายามรัดอก ภาพลายทองในชวงกลางของดานหนาลบเลือนมาก 
   ดานหลัง  ลงรักดําทึบ 
   เสาขอบตูและขาตู  ทั้ง ๔ ดาน ประดับกระจกสี่เหลี่ยมสีเขียวแกมขาว 
   ขอบบน ขอบลาง  ประดับกระจกสี่เหลี่ยมสีเขียวแกมขาวทั้ง ๔ ดาน อยูบนขอบบัวหงายซึ่งเขียน
ลายบัวกนก และใตลายบัวประดับกระจกสีเขียว 
   เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงห ตกแตงดวยลายคางคาวที่มุมบนของเชิงตูและประดับกระจกสีขาวที่ขอบ
บนของเชิงตู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



อย.๑๒ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๘๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาไขว ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถา ครุฑ นาค เทพนม วิทยาธร เคลา

ภาพเทพนม ครุฑยุดนาค 
 

ดานหนา  บนบานประตูขวาซาย เขียนลายกนกเปลวเครือเถาไขวโคงคลายรูปพุมเทียนหรือพุมมยุร 
ฉัตร พุมที่หน่ึง (ซึ่งนับจากตอนบนลงมาสูตอนลาง) เขียนรูปเทพนมครึ่งองคอยูกลางพุม ขนาบขางขวาซายดวยเถากนก
ซึ่งออกเถาเปนรูปเทพนมครึ่งองค พุมที่สองเขียนรูปหนากาลหรือราหูอยูกลางพุม ขนาบขางดวยลายกนกที่ออกเถา 
เทพนมครึ่งองค พุมที่สามเขียนรูปครุฑยุดนาค ๒ ตัว อยูระหวางกลางเถากนกที่ออกเถารูปครุฑคาบแกว ๒ ตัว เฉพาะ
บนบานประตูซาย สวนพุมที่สามบนบานประตูขวาเขียนลายกนกออกเถารูปครุฑ พุมที่สี่เขียนรูปหนาสิงหอยูระหวาง
เถากนกที่ออกเถารูปวิทยาธรขางละหน่ึงองค ตอนลางสุดของบานประตูตูเขียนภาพกินนรและกินร ีบานละ  ๑ คู 

ดานหลัง  ลงรักแดงทึบ 
เสาขอบตู เสาขาตู  ลงทองทึบ  
เสาหัวเม็ด  ลงทองทึบ 
ขอบบน ขอบลาง  ลงทองทึบ 
เชิงตู  ชํารุดมากหักหายไปเกือบหมดเหลือเพียงบางสวน เฉพาะดานหนาและดานขางขวาเทาน้ันซึ่ง 

จําหลักขอบขลิบเชิงตูดวยลายกนกที่ลงทองทึบอยูบนพื้นหลังที่ลงรักแดงทึบ 
 
 
อย.๑๓ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๑๐๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดจันทร จังหวัดเพชรบุร ี
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า แตละดานตกแตงภาพภายในกรอบที่กรอบทั้ง ๔ ดาน ตกแตงดวยลายเครือเถาเลื้อย

แบบประดิษฐอยางใหม ภายในกรอบตกแตงดวยลายกนกเปลวเครือเถาไขว นาคคาบ ครุฑคาบ ออก
เถาชอเปลวหางโตซึ่งเกี่ยวกระหวัดรัดพันเถากนก เริ่มตนตอออกเปนกนกเถาใหมสอดเกี่ยวเลื้อยพัน
กันข้ึนไปเปนกนกชอใหญ โดยมิไดเริ่มตนเถากนกจากสวนลางอันเปนภาพพื้นดินทุก ๆ ตน ลักษณะ
เชนน้ีทําใหกนกแตละเถาจะเริ่มตนเถากนกจากสวนใดของภาพก็ได และมองดูงดงามกลมกลืนกันไป
ทุกแงมุมของเสนลาย เคลาภาพลิง ภาพจับบุคคลในเรื่องรามเกียรต์ิและภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ 

 
ดานหลัง  ลงรักดําทึบ ต้ังแตขอบบนถึงเชิงตูลงรักดําทึบเชนกัน 
เสาขอบตู  ๓ ดาน ตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอย มีลายกรวยเชิงเปนที่สุดตอนบนและตอนลาง 
เสาขาตู  ๓ ดาน ตกแตงดวยลายกรวยเชิง  
ขอบบน ขอบลาง  ตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอย เหนือลายบัวเฉพาะขอบลางมีลายบัวควํ่า 
เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงห ๔ ดาน ตกแตงลายเพียง ๓ ดาน คือดานหนาตกแตงเปนภาพจําหลักไม 

นูนตํ่าบนพื้นรักแดง ตัวลายลงทองทึบ ลวดลายดังกลาวตรงกึ่งกลาง เหนือจมูกสิงหจําหลักเปนรูปลูกแกว มีภาพปลา  
๑ คู หันหัวหางแกกัน ๒ ขางขวาซาย มีภาพสัตวในเทพนิยายจีนเรียกวาตัวเลเวน ขางละ ๑ ตัว นอนทอดตัวหันหัว
ออกทางขวาและซาย มีลายรูปเมฆประกอบทั้งหมดนาจะเปนเครื่องหมายสญัลักษณของ ฮก ลก ซิ่ว ดานขางขวาซาย 
จําหลักไมลายนูนตํ่าเปนลายกานขด มีลายเมฆประกอบ พื้นหลังลงรักแดงทึบ ตัวลายลงทองทึบ 
 



อย.๑๔ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๒๐) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า  
 

เสาขอบตู  ดานหนาและดานขางขวาซาย เขียนลายกานขด ดานหลังเขียนลายรักรอยพุมขาวบิณฑ 
และลายกรวยเชิง 
   เสาขาตู  เขียนลายกรวยเชิงอีกลักษณะหน่ึง ประกอบดวยลายประจํายามลูกฟกกามป ูลายขนาบ 
ลายชอเชิงทองและลายประจํายามรัดอก อยูภายใตซุมหรือดูคลายใบเสมาซึ่งมีเชิงลางเขียนเปนกาบเทาสิงห 
   ขอบบน ขอบลาง  ลบเลือนมากโดยเฉพาะดานหนาลบเลือนหมด ลวดลายที่ปรากฏอยูบาง เขียน
เลียนแบบลายเกลียวอยูเหนือลายบัว 
   เชิงตู  ดานหนาและดานหลังหลุดหายไปคงเหลือแตดานขางขวาซายเทาน้ัน ซึ่งทําเปนรูปรวงผึ้ง      
มีปลายดานบนจรดกันตรงกึ่งกลาง ดานขางขวาซายตกแตงดวยลายกนกเปลวเถาเลื้อยเคลาภาพเขนยักษบนแผนรูป
รวงผึ้งละ ๑ ตน สวนดานขางขวาเขียนรูปบุรุษ มีทรงผมแบบชาวยุโรปบนแผนรูปรวงผึ้งละ ๑ คน พื้นหลังของภาพ
บุรุษทั้งสองเขียนลายกนกเปลวเครือเถาเลื้อย 
 
 
อย.๑๕ ตูขาหมูมีลิ้นชัก (เลขท่ีเดิม ๙๘) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า  
 

เสาขอบตู  ทั้ง ๔ ดาน ตกแตงดวยลายรักรอยเปลว 
เสาขาตู  ตกแตงดวยลายรักรอยเปลวในตอนบน ตอนลางตกแตงดวยลายกาบพรหมศร 
ขอบบน ขอบลาง  ตกแตงเปนรูปฐานประดับดวยลายบัวควํ่าบัวหงาย สวนที่หนากระดานตกแตง 

ดวยลายรักรอยบัวรอย 
กรอบลิ้นชัก  ดานขางขวาตกแตงดวยลายพันธุพฤกษาโขดหินและคชสีห ๑ คู ดานขางซายตกแตง 

ดวยลายพันธุพฤกษาโขดหินและมามังกร ๑ คู สวนดานหลังตกแตงลายพันธุไม กนกเปลวเขียนรูปพรานปาเก็บผลไม 
ไวที่มุมขวาซาย มีภาพราชสีห ๑ คู อยูตรงกลางของกรอบลิ้นชัก มีแนวโขดหินและเคลาภาพกวาง ทางมุมขวาสวนทาง 
มุมซายเคลาภาพหมูปา 

ลิ้นชัก  ตกแตงดวยลายกานขดกนกเปลว เคลาภาพสิงโตจีน ลิ้นชักละ ๑ คู 
ขอบลวดใตกรอบลิ้นชัก  ทั้ง ๔ ดาน ตกแตงดวยลายเถาเลื้อยกนกเปลว 
เชิงตู  ตกแตงเปนรูปหูชางทั้ง ๔ ดาน ดานหนาและดานหลังทําเสริมข้ึนใหมแทนของเดิมที่หลุด 

หายไป สวนดานขางขวาซายตกแตงดวยลายกานขด 
 

 
 
 
 
 



อย.๑๗ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๗๓) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร  
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาเทพรํา เทพนม ชอหางโต เคลาภาพบุคคล

ยืนโดดเด่ียว ภาพสัตวหิมพานต และภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ 
 

ดานหลัง  ลงรักดําทึบเฉพาะหนังตู สวนขอบบน ขอบลาง เสาขอบตู เสาขาตู เชิงตู ลงรักแดงทึบ 
ตรงกลางดานหลังมีรองรอยการรางลวดลายดวยรักแดงแตทําไมเสร็จ 

 เสาขอบตู  ทําเปนยอมุมไม ๘ และลงทองทึบเฉพาะสวนที่ยอมุม ๓ ดานคือ ดานหนา ดานขาง ขวา  
ซาย สวนตัวเสาตกแตงดวยลายเถาเลื้อย 

 เสาขาตู  ยอมุมไม ๔ ตกแตงดวยลายเถาเลื้อย ๓ ดาน 
 ขอบบน ขอบลาง  ลงทองทึบเหนือลายบัว 
 เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงห เขียนลวดลาย ๓ ดาน คือดานหนา ดานหลัง ขวา ซาย ตกแตงดวยลาย 

ผีเสื้อและกานขดกนกเปลว ที่มุมขวาและซายของปากสิงห ขอบปากสิงห ฟนสิงหและจมูกสิงหลงทองทึบ 
 หลังตู  มีเสาหัวเม็ดทําเปนเสาสี่เหลี่ยมลงรักแดงทึบ 
 

    
อย.๑๘ ตูขาหมูมีลิ้นชัก (เลขท่ีเดิม ๑๑๗) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ลายกานขด และกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาเทพพนม ครุฑ ยักษ 

กินนรรํา กินรีรํา หัวราชสีห หัวนก หัวครุฑ หัวนาค หัวงู หนาขบ เคลาภาพสัตว มี นก ลิง กระรอก 
เปนตน สัตวหิมพานต ภาพเทวดา และภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ 

 
 เสาขอบตู  ๔ ดานประดับกระจกสีเขียวและขาว เปนรูปดอกไมคลายทรงพุมขาวบิณฑมีขอบลวด 
กระหนาบ ๒ ขาง ในลูกกระหนาบประดับกระจกสีเขียวสลับขาวทําเปนลูกแกวกระนาบอยู ๒ ขางเสาขอบตู 

เสาขาตู  ลงทองทึบลงมาถึงเชิงตู ตอจากน้ันลงรักแดงทึบ 
ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดาน ประดับกระจกสีขาว เขียว คลายรูปประจํายามลูกฟกกามปูเหนือลายบัว  

ซึ่งจําหลักรักนูนตํ่าเปนรูปกลีบบัว มีกระจกสีขาวและเขียวประดับตรงกลางกลีบบัว 
กรอบลิ้นชัก  มีเฉพาะดานหนา ดานขางทําเปนเชิงตู กรอบลิ้นชักดานหนาลงรักแดงทึบ 
ทองไม  ดานหนา ตกแตงดวยลายประจํายามลูกฟกกามป ู
เชิงตู  ดานหนาทําเปนรูปหูชางตกแตงดวยลายกนกเปลวเถา ดานขางขวาซาย และดานหลังทําเปน  

รูปปากสิงห ดานขางขวาซายตกแตงดวยลายกานขดกนกเปลว ขางขวาออกเถาคชสีหครี่งตัว ขางซายออกเถาราชสีห
ครึ่งตัว ดานหลังตกแตงเปนภาพกองทัพพระยามารถูกนํ้าทวม สืบเน่ืองมาจากภาพตัวตูดานหลัง ในภาพบรรดาทหาร
ของพระยามารพรอมทั้งพาหนะถูกนํ้าทวม เกิดการตอสูกันเองบาง ตอสูกับสัตวนํ้าบาง ทั้งหมดอยูในทาทางด้ินรน
ขวนขวายอยางชุลมุนวุนวาย ภาพพลเสนามารเขียนเปนชาวยุโรปบาง จีนไวเปยยาวบาง ปะปนอยูดวย 

หลังตู  ทําเปนหลังคาบัวควํ่า มีภาพจําหลักรักนูนตํ่าเปนลายกระจังปฏิญาณประดับกระจกสีเขียว  
ขาวอยูเหนือขอบตู ตัวลายลงทองทึบ สวนที่เปนบัวควํ่าลงรักแดงทึบ เหนือบัวควํ่าเปนภาพจําหลักรักนูนรูปกระจังตา
ออย ลงทองทึบ แตเน่ืองจากชํารดุมากตัวกระจังที่สมบูรณเกือบจะไมมีเหลือ 
 



อย.๑๙ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๑๑๘) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดหนังราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวคชสีห หัวราชสีห 

ประกอบเปนพื้นหลัง ภาพจับและภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งเขียนภาพเต็มเน้ือที ่
 

เสาขอบตู  ๔ ดาน ประดับกระจกสีเขียวสลับขาว ทําเปนลายคลายลายประจํายามดอกสี่กลีบ แต  
กะเทาะหายไปเปนสวนใหญจนดูไมออก  

เสาขาตู  ๔ ดาน ที่มุมขาตูครึ่งบนทําเปนภาพจําหลักรักนูนตํ่า รูปลายหนาสิงห ประดับกระจกส ี
เขียว ขาว มีลายรดนํ้า ลายกรวยเชิงเปนที่สุดในตอนลาง  

ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดานประดับกระจกสีขาวสลับเขียวเปนรูปลายประจํายามลูกฟกกามป ู 
ภายใตขอบบน มีลายจําหลักรักนูนตํ่าเปนรูปบัวหงาย และบัวควํ่าประดับกระจกสีเขียว ขาว แดง ตัวลายลงทองทึบ 
ทองไมระหวางลายบัวหงาย บัวควํ่า ประดับดวยกระจกสีเขียว ขอบลางมีภาพจําหลักรักนูนตํ่าลายบัวหงาย ประดับ
กระจกสีเขียวแกมขาวอยูเหนือและใตขอบลาง 

ทองไมเหนือขอบลาง  ลงรักแดงทึบมีกระจกสีขาว เขียวทําเปนลูกแกวประดับเรียงหาง ๆ กัน 
เชิงตู  ๔ ดาน ทําเปนรูปปากสิงห ตอนบนของเชิงตูมีภาพจําหลักรักนูนตํ่าลายกระจังรวนหอยลงมา 

จากขอบลางของตู กึ่งกลางตัวกระจังประดับดวยกระจกสีขาวเขียว ตัวลายลงทองทึบ ขอบลางของปากสิงหทําเปน
เสนขอบ ๒ แถว แถวในลงทองทึบ แถวนอกประดับกระจกสีขาว ภายในรูปปากสิงหตกแตงดวยลายกานขดผักกูด 
ดานหนามีรูปมัจฉานุอยูตรงขางขวาของหนาขบ และรูปนางสุวรรณมัจฉาอยูตรงขางซายของหนาขบ เชิงตูดานขางขวา
ซายเหนือจมูกสิงหเขียนรูปหนาขบเถากนกกานขดผักกูดไว ดานหลังมีรูปนางเงือกขนาบอยูขวา ซายของหนาขบขาง
ละตัว 
   หลังตู  ทําเปนหลังคาบัวควํ่า ตกแตงดวยลานกานแยงพุมขาวบิณฑดอกลอย 
 
 
อย.๒๐ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๙๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ  เดิมอยูวัดเกาะ จังหวัดเพชรบุร ี
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ลายกานขดกนกเปลวและลายกนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถารูปสัตว

ตางๆ เทพนม พระรํา ชอหางโตมีหนาขบ เคลาภาพสัตว ภาพเทวดา ภาพจับและภาพบุคคลยืนโดด
เด่ียว 

 
เสาขอบตู  ๓ ดานตกแตงดวยลายรักรอยอยูในระหวางลายลูกขนาบ ซึ่งทําเปนลายลูกแกวสลับ 

ดอกประจํายาม มีลายกาบพรหมสิงหและกาบพรหมศรเปนที่สุดตอนบนและตอนลาง 
   เสาขาตู  ๓ ดานตกแตงดวยลายกาบพรหมสิงหที่มุมบน และตอดวยลายเทาสิงหยาวลงไปจดขอบ
เชิงตู ตอจากน้ันลงไปถึงที่สุดขาตูลงรักแดงทึบ 

ขอบบน ขอบลาง  ๓ ดานตกแตงดวยลายประจํายามลูกฟกกามปูเหนือลายบัวรวน 
เชิงตู  ทําเปนรูปหูชางตกแตงดวยลายกานขดผักกูด ของนอกของหูชางทําเปนรองริ้วเวาเขาออกตาม 

รูปหูชาง ลงรักแดงทึบ 
หลังตู  มีเสาหัวเม็ด เปนเสาสี่เหลี่ยมลงรักแดงทึบ 
 



อย.๒๑ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๗๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถาครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค หัวคชสีห เทพรําครึ่งตัว 

เคลาภาพ หนาขบ ภาพสัตว ภาพคน ภาพเทพทวารบาลยืนโดดเด่ียวเต็มเน้ือที ่ภาพจับภาพเลาเรื่อง
รามเกียรต์ิ 

 
เสาขอบตู  ๔ ดานประดับกระจกสีเขียวสลับขาวทําเปนลายคลายลายขัด มีไมจําหลักนูนตํ่าเปน 

ลูกแกว ทําเปนลูกขนาบอยูสองขาง ตอนบนของเสาขอบตูทําเปนไมจําหลักนูนตํ่า ประดับกระจกสีเขียวสลับขาว รูป
ลายบัวหัวเสาเปนบัวจงกล กึ่งกลางมุมเสาขอบตูมีไมจําหลักนูนตํ่าเปนรูปประจํายามรัดอก ประดับกระจกสีเขียวสลับ
ขาว ตอนลางของเสาจําหลักไมนูนตํ่าเปนลายกาบพรหมศร ประดับกระจกสีเขียวสลับขาว 
   เสาขอบตู  ดานหนาขวาซายเขียนลายรักรอยพุมขาวบิณฑ ดานขางขวา ริมขวา เขียนภาพที่มุมเสา
เปนรูปครุฑยุดนาคครึ่งซีก ริมซายเขียนภาพเปนลายรักรอยพุมขาวบิณฑ ดานขางซายริมขวาเขียนลายรักรอยพุมขาว
บิณฑ ริมซายเขียนภาพที่มุมเสาเปนรูปครุฑยุดนาคครึ่งซีก ดานหลังขวา ซาย ที่มุมขาตูเขียนภาพครุฑยุดนาคครึ่งซีก 
ตอจากเสาดานขาง 
   ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดานจําหลักไมนูนตํ่าลายประจํายาม ลูกฟกกามปูประดับกระจกสีเขียวสลับ
ขาวอยูเหนือลายจําหลักนูนตํ่าลายบัวรวน ซึ่งประดับกระจกสีเขียวสลับขาว เปนตน 
   เชิงตู  ทําเปนรูปรวงผึ้งตกแตงลายรดนํ้า ดานหนาตกแตงเปนลายกานขดกนกเปลว มีภาพเทพพนม
เต็มตัวอยูริมขวาซายขางละ ๑ องค กึ่งกลางรวงผึ้งทําเปนรูปครุฑยุดนาค คงเหลือแตตัวครุฑเพราะสวนลางหักหายไป 
ดานขางขวาตกแตงดวยลายกนกเปลวมียักษยืนยกมือปองหนาอยูริมขวา และลิงยืนช้ีมือไปทางยักษอยูริมซาย 
กึ่งกลางตรงรวงผึ้งเขียนเปนภาพราหูอมจันทร ดานขางซายตกแตงเปนลายชอกนกเปลวออกเถาครุฑ มีภาพไกรสร
ปกษาอยูริมขวาและคชสีหอยูริมซายขางละ ๑ ตัว กึ่งกลางตรงรวงผึ้งมีภาพราชสีห ๑ ตัว ดานหลังตกแตงเปนลายชอ
กนกเปลวออกเถานาคคาบ ริมขวามีภาพจับ พระรบยักษ ๑ คู ริมซายมีภาพจับหนุมานรบกับมัจฉานุ ๑ คู กึ่งกลาง
ตรงรวงผึ้งเขียนภาพยักษไมอาจเห็นภาพตลอดเพราะหักหายไป 
   หลังตู  มีเสาหัวเม็ดลงทองทึบ 
 
 
อย.๒๒ ตูฐานสิงห (เลขท่ีเดิม ๓๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวนก หัวคชสีห ออก

เถาเทพพนมครึ่งตัว เทพรําครึ่งตัว เคลาภาพคน สัตว สัตวหิมพานต ภาพจับ ภาพเทวดายืนโดดเด่ียว
และภาพเลาเรื่อง 

 
ดานหลัง  เปนประตูตูทําดวยกระจก ซึ่งทําข้ึนใหมในสมัยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อใช 

เปดปดแทนดานหนาเปนการปองกันมิใหภาพลายทองหมอง 
   เสาขอบตู  ๔ ดาน ตกแตงลายที่มุมเสาขอบตูดวยลายรักรอยบัวรอย มีลายกาบพรหมสิงหและกาบ
พรหมศรเปนที่สุดตอนบนและตอนลาง 
   ขอบบน ขอบลาง  ๓ ดาน คือดานหนา ดานขาง ขวา ซาย ตกแตงดวยลายประจํายามลูกฟกกามป ู
เหนือลายบัวรวน ดานหลังลงทองทึบ 



   ทองไม  มีเสนขอบบัวค่ันกลาง ตัวลวดบัวตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอย ทองไมประดับกระจกสีขาว 
๔ ดาน 
   ฐานสิงห  ตกแตงเหมือนกัน  ๔ ดานคือ บัวหลังสิงหลงทองทึบที่ปากสิงห และจมูกสิงหจําหลักไม
นูนตํ่า ลายกนกผักกูด และจําหลักลายนองสิงหเปนขอบนอก ที่มุมเทาสิงห ๔ ดานจําหลักนูนตํ่าเปนรูปกาบเทาสิงห 
ลวดลายที่ฐานสิงหทั้งหมดลงทองทึบ 
   ดานในของบานประตูตูขวาซาย  ตกแตงเปนลายพุมขาวบิณฑดอกลอยบนพื้นรักแดงเรียงเปนแถว
ตลอดเน้ือที ่
 
 
อย.๒๓ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๖๒) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดกาญจนสิงหาศนวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้าลายกนกเปลวเครือเถาเคลาลายกานขดกนกเปลวและลายกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ 

นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค เทพรําครึ่งตัว หัวคชสีห หัวราชสีห เคลาภาพเทพเจา ภาพจับและ
ภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ มีหนาขบ ภาพสัตวปา สัตวหิมพานต และภาพบุคคลยืนโดดเด่ียว 

 
เสาขอบตู  ๔ ดานตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอยที่มุมเสา มีลายกาบพรหมสิงหและกาบพรหมศร 

เปนที่สุดตอนบนและตอนลาง กึ่งกลางเสามีลายรูปประจํายามรัดอกและมีลายนองสิงหขนาบขางของเสาขอบตู ๓ 
ดานคือดานหนา ดานขางขวา ซาย 
   เสาขาตู  ตกแตงมุมขาตู ๔ ดาน เปนลายกาบพรหมสิงห 
   ขอบบน ขอบลาง  ลงทองทึบอยูเหนือลายบัว 
 
 
อย.๒๔ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๘๙) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดนอยทองอยู  กรุงเทพมหานคร ปจจุบันวัดนอยทองอยูไดยุบรวมไปกับวัดดุสิดารามในป  

พ.ศ. ๒๔๘๘ 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลว เครือเถาตรง และกนกเปลวเครือเถาเลื้อยซึ่งเกี่ยวกระหวัดเถาตรง ครุฑคาบ 

นาคคาบ หนาขบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค ชอเปลวหางโต เทพนมครึ่งตัว เทพรําครึ่งตัว เคลาภาพ
สัตว ลิง นก กระรอก สัตวหิมพานต และภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ 

 
ดานหลัง  ลงรักดําทึบ ตลอดทั้งเสาขอบตู เสาขาตู ขอบบนและขอบลาง 
เสาขอบตู  และเสาขาตู ๓ ดานคือ ดานหนา ดานขาง ขวา ซาย ตกแตงมุมเสาดวยลายรักรอยบัว 

รอย 
   ขอบบน ขอบลาง  ตกแตงดวยลายประจํายามกามปูขาเดียวประดิษฐอยางใหมคลายลายเกลียว  
ขอบบนอยูเหนือลายบัวรวน ขอบลางอยูใตขอบบัวควํ่าทําเปนลายบัวรวนสวนใหญลายลบเลือนเห็นเพียงลงรักดําทึบ 
   เชิงตู  ทําเปนขอบไมตรง ๆ มีหยักตรงกลาง ลงทองทึบ 
 
 
 



อย.๒๕ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๙๕) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดเวฬุราชิน  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถาไขว นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวราชสีห หัวหงส 

หัวสิงห ลิงครึ่งตัว ยักษครึ่งตัว เทวดารําครึ่งตัว เทพพนมครึ่งตัวออกเถาชอเปลวหางโต เคลาภาพ
สัตว นก กระรอก ภาพสัตวหิมพานต พุมขาวบิณฑ ภาพจับและภาพเลาเรื่อง 

 
เสาขอบตู เสาขาตู ขอบบน ขอบลาง  ลงทองทึบทั้ง ๔ ดาน 
เชิงตู  ๔ ดานทําเปนรูปปากสิงห ดานหนาตกแตงดวยลายกานขดผักกูด เคลาภาพเงือกชายขนาบ 

จมูกสิงห ขางละ ๑ ตัว มีรูปพุมขาวบิณฑครึ่งซีกอยูที่ริมชิดขาตูขางละ ๑ ภาพ ดานขางขวาตกแตงดวยลายกานขด
กนกเปลว ออกเถาหัวครุฑ มีภาพชายนุงผาไมสวมเสื้อยืนอยูที่ริมชิดขาตูขางละ ๑ คน ดานขางซายไมมีภาพเห็นเปน
รักดําทึบเขาใจวาคงซอมข้ึนใหม ดานหลังตกแตงดวยลายกานขดกนกเปลว ออกเถาหัวครุฑหัวนาค เคลาภาพแพะขาง
ละ ๑ ตัว มีหนาขบอยูกึ่งกลางเหนือจมูกสิงห ๑ หนา 
 
อย.๒๖ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๑๖) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ภาพเซี่ยวกาง 
 

เสาขอบตู  ทั้ง ๔ ดาน ตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอยครึ่งซีก 
เสาขาตู  ลงทองทึบถึงระดับเชิงตู นอกน้ันลงรักแดงทึบ 
ขอบบน  ลงทองทึบ ทั้ง ๔ ดาน อยูเหนือลายบัวรวน  
ขอบลาง  ลงทองทึบอยูใตฐานบัวควํ่าที่เขียนดวยลายบัวรวน 
เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงห จําหลักฉลุลายโปรงเปนลายกานขด พันธุพฤกษา 

 
อย.๒๗ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๒๗) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร   
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาครุฑคาบนาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ เคลาภาพหนาขบพุมขาว

บิณฑภาพบุคคลยืนโดดเด่ียวเต็มเน้ือที ่ภาพจับ ภาพอมนุษย และภาพเลาเรื่องในชาดก 
 

เสาขอบตู เสาขาตู ขอบบน ขอบลาง  ลงทองทึบ ๔ ดาน  
เชิงตู  ๔ ดานทําเปนรูปปากสิงหตกแตงลวดลายเพียง ๓ ดาน โดยเฉพาะที่มุมบนของเชิงตูทั้ง ๓  

ดาน เขียนเปนลายคางคาว ดานหนาตกแตงดวยลายกานขด มีพุมขาวบิณฑอยูกึ่งกลางเหนือจมูกสิงห มีรูปราชสีห
ขนาบพุมขาวบิณฑ ๒ ขาง ๆ ละ ๑ ตัว ดานขางขวาตกแตงดวยลายกนกเปลวมีหนาขบตรงกลางเหนือจมูกสิงห
ดานขางซายตกแตงดวยลายกานขดมีออกเถาเทพบุตรพนมมือครึ่งตัวอยู ๒ ขางพุมขาวบิณฑ ตรงกลางซึ่งอยูเหนือ
จมูกสิงหพอดี ดานหลังลงทองทึบ 

หลังตู  มีเสาหัวเม็ดทรงมัน ๔ เสา ที่หัวเม็ดจําหลักเปนริ้วคลายกลีบบัว ที่คอเสาใตหัวเม็ดจําหลัก 
เปนรูปกระจังรวนโดยรอบ เสาหัวเม็ดทั้งหมดน้ีลงทองทึบ 
 



อย.๒๘ ตูขาหม ู(เลขท่ีเดิม ๗๒) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   เดิมอยูวัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้าลายกานขดกนกเปลวและลายกนกเปลวเครือเถาครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาเทวดาครึ่ง

ตัว เทพธิดาครึ่งตัว เทพพนมครึ่งตัว เทพธิดาพนมครึ่งตัว นางรําครึ่งตัว กินนร และกินรีตัวเล็ก ๆ 
พนมมือครึ่งตัว หัวนาค หัวครุฑ ชอเปลวมยุราและออกเถา บุคคลในเรื่องรามเกียรต์ิ อาทิ พระราม
ครึ่งตัว ทศกัณฐครึ่งตัว ลิงครึ่งตัวและยักษครึ่งตัว เคลาภาพเทวดา ภาพสัตว นก กระรอกและสัตว
หิมพานตในระหวางเถากนก 

 
ดานหลัง  ลงทองทึบ ต้ังแตเสาขอบตู ขอบบน ขอบลาง ขาตู ลงรักแดงทึบไมมีเชิงตู 
เสาขอบตู  ๓ ดานประดับกระจกสีขาวสลับเขียวเปนลายดอกไมกลีบซอนมีลายจําหลักรักนูนตํ่า 

เปนรูปกาบพรหมสิงหและกาบพรหมศร ที่สุดตอนบนและตอนลางของเสาขอบตูที่ลายกาบน้ีลงทองทึบ 
   เสาขาตู  ๓ ดานตกแตงมุมขาตูเปนภาพอสุรวายุภักษ น่ังยอง ๆ บนลายเชิง 
   ขอบบน ขอบลาง ๓ ดานตกแตงเปนลายประดับกระจกสีเขียวสลับขาว ลายเดียวกับเสาขอบตูคือ
ลายดอกไมกลีบซอนเหนือลายบัวรวนซึ่งทําเปนลายรดนํ้า 
   เชิงตู  ๓ ดานทําเปนรูปหูชางตกแตงเปนภาพนางเงือก มีลายชอกนกเสริมพื้นหลังสวนที่วาง 
ดานหนานางเงือกพนมมือ ดานขางขวา ริมขวา เปนเงือกชายถือปลาอีกมือหน่ึงช้ีมาทางซาย ริมซาย นางเงือกถือปลา 
๒ มือ ดานขางขวา ริมซายนางเงือกอยูในทายกมือขางหน่ึงบังหนาในทาเอียงอาย 
   หลังตู  มีเสาหัวเม็ดทรงมันลงทองทึบ ๔ เสา 
 
 
อย.๒๙ ตูฐานสิงห (เลขท่ีเดิม ๑๑๔) 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ   ไดมาแตวัดกลาง (วัดปากนํ้า) จังหวัดสมุทรปราการ 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถา และลายกานขดกนกเปลวครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาเทพพนมครึ่ง

ตัว  เทพธิดาพนมครึ่งตัว หัวครุฑ หัวหงส หัวราชสีห หัวคชสีห เคลาภาพพระนารายณทรงครุฑ ภาพ
อสุรวายุภักษ ภาพครุฑยุดนาค และดานหลังตกแตงภาพเต็มเน้ือที ่แบงภาพเปนตอน ๆ เปนภาพใน
เรื่องปลงอสุภกรรมฐาน หรือภาพปริศนาธรรม ประกอบคําอธิบายภาพ 

 
ดานหนาขวาซาย  ตกแตงภาพเหมือนกัน แตดานซายลบเลือนมากอานไมเห็นสวนละเอียด  

ดานขวาเห็นเพียงเลือนรางพอจับเคาโครงได เปนภาพลายกานขดกนกเปลวครุฑคาบ นาคคาบ เขียนลายกานขด ๒ 
แถว แตละแถวแบงเปน ๔ ตอน แตละตอนมีออกเถาเหมือนกันคือ ตอนบนมีออกเถาเทพธิดาพนมมือครึ่งตัวอยูภายใน
กานขดของแตละขาง และมีออกเถาเทพพนมครึ่งตัวเคลาอยูกึ่งกลาง ถัดลงมาเปนออกเถาหัวครุฑ ถัดลงไปออกเถา
เทพธิดาพนมครึ่งตัว กึ่งกลางตูในระหวางออกเถาหัวครุฑและเทพธิดาพนม มีภาพพระนารายณ ๔ กรทรงครุฑ เคลา
อยูกึ่งกลางในระหวางเถากานขดทั้ง ๒ ตอน ตํ่าสุดเปนออกเถาหัวครุฑ กึ่งกลางประตูตูทั้ง ๒ มีแผนโลหะทําเปนรูป
ประจํายามรัดอก 

เสาขอบตู  ๔ ดานและที่ขอบสันกลางดานหลังตกแตงดวยไมจําหลักนูนสูงลายลูกแกวเปนแถวยาว  
ตามแนวขอบเสา ทั้งริมในที่ชิดกับตัวตูและริมนอก (ริมขอบเสาขวา ซาย) แถวลูกแกวที่ประดับเสาน้ีลงทองทึบ 
กึ่งกลางเสาในระหวางแถวลูกแกวประดับกระจกสีเขียว ที่สวนบนและสวนลางของเสามีไมจําหลักเปนรูปกาบพรหม
สิงหและกาบพรหมศร ประดับอยูที่มุมเสาตอนบนและตอนลาง ทั้ง ๔ เสาประดับกระจกสีเขียวที่กลางลายกาบ และ



ลงทองทึบตามลายรอบนอก กึ่งกลางเสาขอบตูมีไมจําหลักเปนรูปประจํายามรัดอกประดับมุมเสา และประดับกระจกสี
เขียวตามดอกลาย สวนอื่น ๆ นอกน้ันลงทองทึบ 

ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดานจําหลักไมนูนตํ่าเปนลายประจํายามลูกฟกกามป ูเหนือภาพจําหลักไมนูน 
ตํ่าลายบัวรวน ที่กึ่งกลางลายประจํายามและลายบัวประดับกระจกสีเขียว เฉพาะขอบบน ๓ ดาน คือดานขางขวา ซาย 
และดานหลัง มีไมจําหลักลอยตัวเปนรูปกระจังรวนประดับอยูใตขอบบัวอีกช้ันหน่ึง ที่กึ่งกลางลายกระจังประดับ
กระจกสีเขียว 

ฐานตู  ทําเปนฐานช้ัน ๓ ช้ัน ประกอบดวยฐานเขียงฐานสิงหและฐานปทม สวนที่เปนฐานปทมน้ัน  
คือสวนขอบลางของตูน่ันเอง ทองไมใตขอบลาง ๔ ดานทําเปนไมฉลุโปรงแบงเปน ๒ ซีก มีลูกต้ังค่ันกลาง ที่เสาขอบตู 
และลูกต้ังตรงทองไมน้ีตกแตงเหมือนเสาขอบตูตอนบนคือ มีลูกแกวจําหลักไมประดับขอบเสาและกึ่งกลางเสา ประดับ
กระจกสีเขียวลายฉล ุที่ทองไมน้ันทําเปนขอบลูกฟกมีลายจําหลักนูนตํ่าภายในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนอยูกึ่งกลางลูก
ฟก ดอกไมที่กึ่งกลางรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปนูประดับกระจกสีเขียว ใตทองไมลงไปเปนฐานสิงห แตละดานจําหลัก
โปรงเปนรูปปากสิงห ๒ ซีก มีลายจําหลักนูนตํ่ารูปกาบเทาสิงหที่มุมฐานและกึ่งกลาง ตรงกับลูกต้ังขางบนซึ่งใชเปนจุด
ตอระหวางปากสิงหทั้ง ๒ กึ่งกลางปากสิงหมีจมูกสิงหยาวลงมาจรดกับขอบฐานเขียง ทีป่ากสิงหจําหลักนูนตํ่าเปนรูป
ฟนสิงหดวย ฐานสิงหทั้งหมดน้ีลงทองทึบ ฐานช้ันลางเปนฐานเขียง เหนือฐานเขียงมีลายจําหลักนูนตํ่าเปนรูปบัวหงาย
รองรับฐานสิงหประดับกระจกสีเขียวที่กึ่งกลางบัว สวนอื่น ๆ ลงทองทึบ ตัวฐานเขียงชํารุดมาก ผุ และเน้ือไมแหวง   
ไมมีลาย เหน็เปนรักดําทึบ 
 
 
เลขท่ี ๑๑๖ (สพช.) ตูฐานสิงห 
ฝมือชาง ครูวัดเซิงหวาย สมัยอยุธยา 
ประวัติ  ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้าตกแตงลวดลาย ตอนบนเปนภาพตนไมใหญแผกิ่งกานสาขาจากริมตู มีดอกและใบเต็ม

เน้ือที่ ตอนลางเขียนเปนลายกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวนาค เคลาภาพสัตว 
นก กระรอก แมลง และสัตวปานานาชนิด รวมทั้งสตัวหิมพานต ภาพตอนบนและตอนลางแมจะมี
ความแตกตางกันในสวนขององคประกอบแตมิไดลดทอนความงดงามและความกลมกลืนกนั ใน
ระหวางลวดลายกนกที่ออนไหวประดุจเปลวเพลิงเมื่อตองกระแสลม กับความแข็งกระดางของกิ่งไม
ใหญ ๆ ที่สืบมาจากลําตนอันแข็งแกรง และทอดกิ่งอยูเหนือเปลวกนก ดอกและใบตามกิ่งกานของไม
น้ันดูแนนจนเกือบทึบ แตศิลปนไดเติมภาพสัตวจําพวกนก แมลง และกระรอก คละเคลาอยูตาม
กิ่งกานสาขาดวยทาทางที่แสดงถึงธรรมชาติอันแทจริงของสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน พรอมกับความ
เคลื่อนไหวอยางมีชีวิตชีวา ซึ่งแสดงถึงชีวิตความเปนอยูของบรรดาสัตวตาง ๆ บังเกิดเปนความงาม
ประการหน่ึงที่สอดคลองกับความเคลื่อนไหวของกนกเปลว แสดงใหเห็นความคิดอิสระของศิลปน
ไทยสมัยอยุธยา ที่สามารถใชจินตนาการของตนสรางงานช้ินน้ีข้ึนดวยความกลาและสามารถอยาง
อัจฉริยะ โดยไมเกรงวาจะกระทบกระเทือนถึงระเบียบแบบแผนหรือขอเท็จจริงแหงกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ ผลงานที่ปรากฏจึงสมควรนับเปนงานศิลปะช้ินเอกที่มีคาควรเมืองทีเดียว ตูไทยโบราณ
หลังน้ีกลาวกันวาเปนฝมือบรมครูวัดเซิงหวาย ซึง่เปนแบบฉบับลายกนกเปลวเครือเถาที่สวยงามที่สุด
ของสมัยอยุธยา 

 
 ดานหลัง  ลงรักดําทึบตลอด 
 เสาขอบตู  ๔ ดาน คือดานหนา ดานขางขวา ซายและดานหลัง ปดทองทึบ 
 



 ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดาน จําหลักนูนตํ่าลายประจํายามลูกฟกกามปู ประดับกระจกสีเขียว อยู 
เหนือลายบัวซึ่งจําหลักเปนรูปบัวหงาย ประดับกระจกสีเขียวไดลายบัวของขอบบนมีภาพจําหลักนูนตํ่าลายบัวควํ่า 
ประดับกระจกสีเขียว เหนือขอบลางมีภาพจําหลักนูนตํ่าลายบัวหงายประดับกระจกสีเขียว เสนลวดระหวางขอบตูกับ 
ลายบัวจําหลักประดับดวยกระจกสีเขียวทึบตลอดเสน 
 เชิงตู  ทําเปนฐานช้ันสิงห เหนือบัวปากฐานจําหลักนูนตํ่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนอยูภายในลูกฟก 
ลองประกน ดานหนาแบงเปน ๓ ชวง ดานขางมี ๒ ชวง ที่ปากสิงหจําหลักนูนตํ่าลายกระจังและที่เทาสิงหจําหลักนูน 
ตํ่าเปนรูปกาบเทาสิงห ใตเทาสิงหจําหลักนูนตํ่าลายบัวหงายซึ่งสืบตอลงไปเปนฐานเขียง ลายทั้งหมดน้ีลงทองทึบและ 
ประดับกระจกตรงลายจําหลักบางสวน 
 หลังตู  ทําเปนหลังคาโคงรูปบัวควํ่า ลงทองทึบ 
 
 
เลขท่ี ๖๙ (สพช.) ตูเทาสิงห 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ  ไดมาจากวัดดวงดาว จังหวัดนนทบุรี เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๔ ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
   กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูไมจําหลักนูนสูง ตกแตงภาพเลาเรื่องทศชาติเต็มเน้ือที่ ประดับดวยกระจกสีเขียวและขาว ประกอบ

ลายรดนํ้าบนพื้นรักแดง ภาพบุคคลตกแตงผานุงดวยลวดลายสลับสี มีสีเขียว แดง ขาว และเทา  
อน่ึงพึงสังเกตการณจําหลักยอดปราสาทและเครื่องบนของอาคาร อิริยาบถของบุคคล ตนไม และ
องคประกอบอื่น ๆ ซึ่งออนชอยวิจิตรงดงามอยางย่ิง นับเปนงานประติมากรรมที่มีคาช้ินหน่ึงได
ทีเดียว 

 
 ดานหลัง  เปนประตูตูทําดวยกระจกซึ่งทําข้ึนใหมในสมัยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อใช 
เปดปดแทนดานหนาเปนการปองกันมิใหภาพลายทองหมอง 
 เสาขอบตู  ๓ ดาน คือดานหนา ดานขางขวาและซาย จําหลักนูนตํ่าดวยลายกนกเปลวเครือเถาเลื้อย  
ตัวลายลงทองทึบ 
 ขอบบน ขอบลาง  ๓ ดาน คือดานหนา ดานขางขวาและซาย จําหลักนูนตํ่าดวยลายประจํายามลูก 
ฟกกามปเูหนือลายบัวรวน ประดับกระจกสีเขียวและขาวที่กึ่งกลางลาย นอกน้ันลงทองทึบ 
 เชิงตู  ๔ ดานทําเปนรูปปากสิงหสืบตอไปเปนขาสิงห ซึ่งทําเปนรูปเทาสิงห ที่ปากสิงหดานหนา  
จําหลักนูนตํ่าเปนรูปมังกรจีน ๒ ตัวหันหนาเขาหากัน ตรงกึ่งกลางมีดวงไฟทําเปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ มีรัศมีออก 
โดยรอบลักษณะคลายเปลวไฟมีลายเมฆตกแตงเต็มเน้ือที ่ใตภาพมังกรมีเสนลวดทําเปนรูปปากสิงห ที่มุมขาตูจําหลัก 
เปนรูปหัวสงิหครึ่งซีก สืบตอลงไปถึงขาตูซึ่งทําเปนรองตามรูป เล็บสิงหซึ่งยืนเหยียบอยูบนลูกแกว ตัวลูกแกวทําเปน 
ริ้วคลายลูกมะเฟองหรือมะยม ที่เกล็ดนาค ฟนสิงหและกึ่งกลางดวงไฟประดับกระจกสีเขียว ขาว นอกน้ันลงทองทึบ  
ใตเสนลวดรูปปากสิงหมีขอบจําหลักนูนตํ่าเปนลายกานขดบนพื้นรกัแดง ระหวางเสนลวดรูปปากสิงหกับขอบใตเสน 
ลวดมีบานพับเปนที่เปดปดสวนลางของตู มีหวงเหล็กกลม ๆ อยูเหนือดวงไฟเปนที่จับในการเปดปดดวย ที่ปากสิงห 
ดานขางขวาซายจําหลักเปนรูปมังกรจีนนอนทอดตัวหันหัวไปทางซาย (ทางดานประตูตู) อยูเหนือเสนลวด รูปปากสิงห  
ประดับกระจกสีเขียวเปนเกล็ดอยูทามกลางลายเมฆ มีดวงไฟลอยอยูเบื้องหนามังกร มุมขาตูจําหลักเปนรูปหัวสิงหครึ่ง 
ซีกประดับกระจกสีขาวที่ฟนสิงห เฉพาะดานที่ติดตอกับดานหนาของตูคือ ดานขางขวาเฉพาะขางซาย ดานขางซาย 
เฉพาะขางขวา นอกน้ันลงทองทึบ ขาตูทําเปนรองตามรูปเล็บสิงหซึ่งเหยียบอยูบนลูกแกว ตัวลูกแกวทําเปนริ้วคลาย 
ลูกมะเฟองหรือมะยม ใตเสนลวดรูปปากสิงหมีขอบจําหลักนูนตํ่าเปนลายกานขดบนพื้นรักแดง เชิงตูใตขอบทําเปนรูป 
หูชางจําหลักลายกานขดใบไม คลายใบผักกูดลงทองทึบ เชิงตูดานหลังจําหลักตัวเลเวน ๒ ตัว หันหนาเขาหากันทอด 



ลําตัวยาวขดโคงคลายลายกานขดทามกลางหมูเมฆ เหนือเสนลวดรูปปากสิงห ขอบลาง และเสาขาตูจําหลักลาย 
เหมือนดานหนา ภาพทั้งหมดน้ีลงทองทึบ 
 
 
เลขท่ี ๗๘ (สพช.) ตูขาหม ู
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ เดิมอยูวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาเลื้อยพันเถากนกตรงครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาเทพรําครึ่งตัว เทพ

พนมครึ่งตัว เทวสตรีพนมครึ่งตัว กุมารีพนมครึ่งตัว ชอเปลวมยุรา ชอเปลวหางโต หัวนาค หัวครุฑ 
เคลาภาพสัตว ลิง กระรอก นก สัตวหิมพานต ครุฑ กินรี กินนร เหราพต กิเลน และภาพเลาเรื่อง
รามเกียรต์ิ  

 
 ดานหลัง  เปนประตูตูทําดวยกระจก ซึ่งทําข้ึนใหมในสมัยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อใช 
เปด-ปดแทนดานหนา เปนการปองกันมิใหภาพลายทองหมอง 
 เสาขอบตู เสาขาตู ขอบบน ขอบลางทั้ง  ๔ ดาน คือดานหนา ดานขางขวา ซาย และดานหลัง     
ลงทองทึบ   
 เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงหตกแตงลายเหมือนกัน ๔ ดาน เขียนลายรักรอยขนาบอยูสองขาง มีลาย 
ดอกพุดตานอยูตรงกลางเหนือปากสิงหพอดี ลายทั้งหมดเขียนบนพื้นรักแดงแตสวนใหญลายลบเลือนเห็นไมชัดเจน 
 
 
เลขท่ี ๑๑๕ (สพช.) ตูฐานสิงห 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ มีผูสันนิษฐานวาทําในสมัยแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช รูปฝรั่งคือพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหง

ประเทศฝรั่งเศส รูปแขกพระเจาออรังเซฟ ราชวงศโมกุลแหงอินเดีย ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ดานหนาตกแตงดวยภาพบุคคลยืนโดเด่ียวเต็มเน้ือที่ ดานขาง ขวา และซายตกแตงดวย
ลายกนกใบเทศ เครือเถาเคลาภาพสัตวปา นก กระรอก สัตวหิมพานต อมนุษย และเทวดา 

 
 ดานหลัง  มีสันกลางเปนกรอบ แบงกึ่งกลางตู สันกลางตูน้ีลงทองทึบ มีการตกแตงภาพเต็มเน้ือที่ทั้ง 
สองซีก ซีกดานขวาเขียนภาพลิงแบกพระพรหม ซึ่งประทับยืนอยูบนแทน ซีกดานซายเขียนภาพลิงแบกเทพบุตรทรง
พระขรรค ประทับยืน 
 
 เสาขอบตู  ดานหนา ดานขางขวา ซาย และสันกรอบ ซึง่แบงกึ่งกลางของแตละดานมีลายประจํา 
ยามรัดอก ที่กึ่งกลางเสาและมีลายประจํายามครึ่งซึกที่หัวเสาและโคนเสา ลายประจํายามทั้งหมดน้ีจําหลักนูนตํ่าและ 
ลงทองทึบ ที่เสาประดับกระจกสีเขียวแกมขาว ภายในกรอบที่กรอบลงทองทึบ 
 ขอบบน ขอบลาง  จําหลักนูนตํ่าลายประจํายามลูกฟกกามป ูซึ่งอยูเหนือภาพจําหลักนูนตํ่าลายบัว 
รวน ประดับกระจกสีเขียวที่ลูกฟก ทองไม ใตขอบบน และเสนลวดซึ่งทําเปนรูปบัวควํ่าบัวหงายลงทองทึบ เหนือขอบ 
ลางมีภาพจําหลักนูนตํ่าเปนลายบัว 

ฐานตู  ทําเปนฐานเทาสิงหจําหลักนูนตํ่ารูปปากสิงหและกาบเทาสิงห ที่ขาสิงหและมีจําหลกันูนตํ่า 



เปนลายบัวรองรับเหนือฐานเขียง ทั้งหมดน้ีลงทองทึบ มีโตะเทาสิงหรองรับใตฐานสิงหอีกช้ันหน่ึง ขอบบนของโตะเทา
สิงหจําหลักนูนตํ่าลายประจํายามลูกฟกกามปู เหนือลายบัวรวน ทองไมจําหลักลายดอกพุดตาน ขาสิงหจําหลักเปนรูป
หนาสิงหครึ่งซีกสืบตอไปถึงเล็บสิงห ซึ่งเหยียบอยูบนลูกแกว ที่ปากสิงหจําหลักเปนรูปมังกรจีน ๒ ตัว หันหนาเขาหา
กันมีลูกแกวตรงกลาง ทั้งหมดตกแตงอยูบนพื้นรักแดง 

 
 
เลขท่ี ๑๒๑ (สพช.) ตูขาหมูมีลิ้นชัก 
ฝมือชาง สมัยอยุธยา 
ประวัติ ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายกํามะลอตกแตง ๓ ดานคือ ดานหนา ดานขางขวา และซาย บนพื้นรักดําประกอบลวดลายดวย

สีแดง และสีเทา เปนภาพทิวทัศนในปาหิมพานต อมนุษย และภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ เฉพาะ
ดานหลังตกแตงดวยลายรดนํ้า เขียนภาพบุคคลเต็มเน้ือที ่

 
 เสาขอบตู  ดานหนา ดานขางขวาซาย ตกแตงดวยลายดอกซีกดอกซอนแบบประดิษฐอยางใหม  
ดานหลังตกแตงดวยลายเครือเถาเลื้อย ซึ่งขมวดมวนเหมือนลายกานขด 
 เสาขาตู  ดานหนาและดานขางขวาซายตอนบนตกแตงดวยลายกรวยเชิง ดานหลังตอนบนตกแตง 
ดวยลายเครือเถาเลื้อย ซึ่งขมวดมวนเหมือนลายกานขด ตอนลางสุดของขาตูทั้ง ๔ ดาน ลงรักแดงทึบ 

ขอบบน ขอบลาง  ทั้ง ๓ ดานคือ ดานหนา ดานขางขวาและซายตกแตงดวยลายกานตอดอกแบบ 
ประดิษฐอยางใหม อยูเหนือลายบัว ดานหลังขอบบนตกแตงดวยลายประจํายามลูกฟกกามปูอยูเหนือลายบัว ขอบลาง
ตกแตงดวยลายเครือเถาเลื้อยอยูเหนือลายบัว 

ลิ้นชัก  ดานหนาและดานขางขวาซายตกแตงเปนภาพทิวทัศนในปา มีสัตวจตุบาท ทวิบาท ประกอบ 
เปนธรรมชาติของปาอยูทั่วไปตามสมุทุมพุมพฤกษ ในอากาศบนตนไมกรอบลางของลิ้นชัก และเสนแบงขอบลิ้นชัก
ดานหนาตกแตงดวยลายเครือเถาเลื้อย ดานหลังตกแตงดวยภาพทิวทัศนในปาหิมพานตอยูภายในกรอบลายบัว มีภาพ
สิงโตจีน ๒ ตัว อยูในทาหยอกเยากันและกัน ตรงกลางมีพรานปาถือผลไมอยูทางมุมขวามีภาพนกกระรอกประกอบ
แสดงธรรมชาติของปาอยางนาชม กรอบลางของลิ้นชักตกแตงดวยลายกนกเครือเถาเลื้อย 
 
 
ธบ.๑ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๒๖) 
ฝมือชาง สมัยธนบุร ี
ประวัติ ไดมาแตวัดราชบูรณะราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า ดานหนาตกแตงดวยลายกานขดกนกเปลว นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวงู หัวนก หัว

ครุฑ หัวนาค ในระหวางเถากนก ภายในวงกานขดมีออกเถาเทพพนมครึ่งตัว ลิงครึ่งตัว ยักษครึ่งตัว 
เคลาภาพเทวดา กินรี หนาขบ พุมขาวบิณฑ และเคลาภาพสัตว นก เสือ สิงโต ดานขางตกแตงดวย
ลายกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวงู กินนรรําครึ่งตัว เทพพนม
ครึ่งตัว เคลาภาพนก ลิง กระรอก เทวดา ภาพยักษ ลิง ในเรื่องรามเกียรต์ิ หนาขบ รัดเกลาเปนรูป
พุมขาวบิณฑ และสัตวหิมพานต 

 
 ดานหลัง  ลงรักแดงทึบ 
 เสาขอบตู  ๔ ตกแตงดวยลายกานแยงพุมขาวบิณฑ ดอกลอย มีลายกรวยเชิงเปนที่สุดตอนบนและ 
ตอนลาง 



เสาขาตู  ๓ ดานตกแตงมุมขาตูดวยลายกาบพรหมสิงห มีลายกานขดอยูในกาบ ดานหลังลงรักแดง 
ทึบ 

ขอบบน ขอบลาง  ๔ ดา ตกแตงดวยลายประจํายามลูกฟกกามปู เหนือลายบัวรวน และขอบลาง 
ดานหลังเปนรักดําทึบ 
   เชิงตู  ๓ ดานทําเปนรูปหูชาง ปลายหูชางดานบนยาวติดตอเปนแผนเดียวกัน ตกแตงดวยลายกนก
เปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ที่ปลายหูชางลางที่ชิดกับเสามีภาพดานหนาเปนภาพยักษยืนจับเถากนกอยูขางละ 
๑ ตน ดานขางขวามีภาพวิทยาธรถือพระขรรคเหาะขางละ ๑ ตน ดานขางซายมีภาพลิงกําลังทําทาจับเถากนกอยูขาง
ละ ๑ ตัว ดานหลังไมมีเชิงตู 
 
 
ธบ.๒ ตูขาหมูมีลิ้นชัก (ตูทรงอายัด) (เลขท่ีเดิม ๕๑) 
ฝมือชาง สมัยธนบุร ี
ประวัติ เดิมอยูวัดโพธ์ิชัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีขอความที่บันทึกไวคูกับตูน้ีความวาตูใบน้ีเดิมเปนของพระยา

ธรรมปรีชา (บุญ) เมื่อบวชเปนพระราชาคณะอยูวัดเทพธิดา ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อพระยาธรรมปรีชาลา
สิกขา พระผูเปนศิษยพาไปกับหนังสือแล ตูอื่นรวมเปน ๘ ตูดวยกัน เอาไปไวที่วัดโพธ์ิชัย ในแขวง
จังหวัดสุพรรณบุรี อยูมาจนรชักาลที่ ๕ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการเมือง
สุพรรณบุรี พระยาธรรมปรีชา (บุญ) ทูลถึงเรื่องหนังสือกับตูที่ไดยินวาไปตกอยูวัดโพธ์ิชัย จึงเสด็จ
แวะไปทอดพระเนตร ไปพบทั้งตูและหนังสืออยูบริบูรณทรงนําความมาบอกแกพระยาธรรมปรีชา 
พระยาธรรมปรีชาทูลถวายตูและหนังสือน้ัน แตกรมพระยาดํารงฯ จึงโปรดใหรับมายังกรุงเทพฯ 
ถวายหนังสือทั้งปวงแกหอพุทธศาสนสังคหะ แตตูใบน้ีทรงเห็นลายงามจึงต้ังไวที่ศาลาวาการ
กระทรวงมหาดไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จมาทอดพระเนตรเห็น มีรับสั่ง
อายัดไวแกกรมพระยาดํารงฯ วาอยาใหใหแกใครไปเสียจึงไดเรียกตูใบน้ีวา “ตูทรงอายัด” เปนนาม
สืบมาฯ 

ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า  
 
 ดานหลัง  เปนประตูตูทําดวยกระจกซึ่งทําข้ึนใหมในสมัยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อใช 
เปดปดแทนดานหนา เปนการปองกันมิใหภาพลายทองหมอง 
 เสาขอบตู  ๓ ดานคือ ดานหนา ดานขางขวา และดานขางซาย เขียนลายกานขดออกเถาเทพบุตร  
กึ่งกลางเสา เขียนลายประจํายามรัดอกตกแตงเชิงเสาดวยลายกาบพรหมศร หัวเสาตกแตงดวยลายกระจังปฏิญาณซึ่ง 
ยอดตกลงแบบกระจังรวน 

เสาขาตู  ตกแตงดวยภาพครุฑยุดนาคอยูเหนือภาพสิงโตที่น่ังชันเขา ทั้งหมดเปนภาพครึ่งซีกอยูตรง 
มุมเสาซึ่งสืบเน่ืองกับอีกดานหน่ึงของเสา 

ขอบบน ขอบลาง  เขียนลายประจํายามลูกฟกกามปูใบเทศอยูเหนือลายบัว ขอบบนและขอบลาง 
ของดานขางซายลายทองลบเลือนมาก โดยเฉพาะขอบลางซึ่งคงเหลือลวดลายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

กรอบลิ้นชักและลิ้นชัก  จําหลักลายสังวาลเพชรพวง และประดับกระจกสีขาวแกมเขียว ลงรักแดง 
บนพื้นหลังของลาย 

ขอบลวดและลูกต้ัง  เขียนลายเถาเลื้อยพันธุพฤกษาและลายบัว 
เชิงตู  ทําเปนรูปปากสิงห จําหลักลายพันธุพฤกษาดอกและใบเทศ ประดับกระจกสีขาวแกมเขียว  

และลงรักแดงบนพื้นหลังของลาย 
 



ธบ.๓ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๒๘) 
ฝมือชาง สมัยธนบุร ี
ประวัติ ไดมาแตวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้ากนกเปลวเครือเถาเคลาภาพ 
  
 เสาขอบตู  ดานขางขวาซายและดานหลังตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอยและลายกาบพรหมศร    
สวนดานหนาตกแตงดวยลายรักรอยบัวรอย และเขียนภาพทาวเวสวัณทําเปนรูปยักษถือไมคมแฝก ยืนอยูเหนือบัลลังก  
ภายใตซุมเรือนแกวที่เชิงเสาดานหนา 

เสาขาตู  ลงรักดําทึบ 
ขอบบน  ของดานหนา เขียนขอความไวบนพื้นหลังที่ลงทองทึบ ดังน้ี :- 
๏ศุภมัสดุ พระพุทธศักราช ลวงแลวได ๒๓๒๐ พระวษาเศศสังขยาปจจุบันวัน ๔ ฯ๕  ๑๒ คํ่า ปรกา 

นพศก มหาแตง ตรุณพุทธบุตรมีวิสุทธิสัทธา สัมปยุตญาณนิยม ดําริวาพระสานาไวให  ๛ ปริยัดติสาศนาถาวรวัฑฒ
นาการ ขอปะนิธานธรรมูปนิไสยสําเร็จแกพระพุทธญาณอริยสัจ อันจะตรัสรูดวยดี ทรึ่งจตุราสีติ สหัศธรรมขันธ ใหได
พระอนันตนพโลกกุตตรโดยงาย ดุทํานายพระไตรยลักษณในสาศนา สํานักนิสมเด็จพระศรีอาริยเมตตัยเจานันเถิดเสร็จ
สิ้นเปนเงิน ๑๖   ๑  ๚๛ 
 
   ขอความทั้งหมดน้ีอยูเหนือลายบัวรวน สวนขอบบนของดานขางขวาซายและดานหลังตกแตงดวย 
ลายเขมขาบเถาเลื้อยเคลาดอกสี่กลีบอยูเหนือลายบัวรวน ขอบลางทั้ง ๔ ดานมี ๒ ช้ัน ขอบลางช้ันแรกตกแตงดวยลาย
ประดิษฐอยางใหมคลายลายเกลียว อยูเหนือลายบัวรวน ขอบลางช้ันที่ ๒ ทําเปนขอบลวดบัว และตกแตงดวยลายรัก
รอยบัวรอย 

ทองไม  ลงรักดําทึบ และจะเห็นรักดํากะเทาะออกมามากจนเหลือเพียงรักแดง 
 
 
ธบ.๔ ตูขาหมู (เลขท่ีเดิม ๒๔) 
ฝมือชาง สมัยธนบุร ี
ประวัติ ไดมาแตวัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า 
 
 ดานหลัง  ลงรักดําทึบตลอด จากขอบบน เสาขอบตูจนถึงขอบลาง ขาตูดานหลังลงรักแดงทึบ 
 เสาขอบตู ขอบบน ขอบลาง  ลงรักปดทองทึบ 

เสาขาตู  ๓ ดานเขียนรูปครุฑยุดนาค 
เชิงตู  ทําเปนรูปหูชาง เฉพาะดานหนาและดานขาง ขวาซายจําหลักลายนูนสูงเปนลายกานขดลง 

รักปดทองทึบบนตัวลาย พื้นหลังของลายประดับกระจกสีเขียวเฉพาะดานหนา สวนดานขางขวาซายใชกระจกสีขาว
ประดับ 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ี ๒๕ (สพช.) ตูขาหม ู
ฝมือชาง สมัยธนบุร ี
ประวัติ เดิมอยูวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะลาย ตูลายรดนํ้า กนกเปลวเครือเถาไขว ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาชอเปลวหางโต หัวนาค หัวครุฑ    

หัวเหม เทพนมครึ่งตัว กุมารรําครึ่งตัว เคลาภาพพุมขาวบิณฑ หนาขบ ภาพสัตว นก กระรอก      
ในระหวางเถากนก ภาพสัตวปาและสัตวหิมพานต และภาพเลาเรื่องทาวอุเทน 

 
 เสาขอบตู  ๓ ดานคือ ดานหนา ดานขางขวาและซาย ตกแตงดวยลายรักรอยหนาสิงหภายในขอบ 
เสนขนาบซึ่งลงทองทึบเปนพื้นหลัง ดานในของขอบตูทุกดานตกแตงดวยลายบัว ดานหลังตกแตงดวยลายรักรอยพุม 
ดอกไม ภายในขอบเสนขนาบซึ่งลงทองทึบเปนพื้นหลัง 
 เสาขาตู  ๔ ดานตกแตงดวยลายกรวยเชิง สวนลางใตลายทอง ลงรักแดงทึบ 
 ขอบบน ขอบลาง  ตกแตงเหมือนกันทั้ง ๔ ดาน ขอบบนทําเปนฐานบัวหงาย ลงทองทึบที่หนา 
กระดาน เหนือลายบัวหงาย ๒ ช้ัน ขอบลางทําเปนฐานบัวควํ่าเขียนลายบัวควํ่า ๒ ช้ัน เหนือหนากระดานซึ่งลงทองทึบ 
 เชิงตู  ทําข้ึนใหมเปนรูปปากสิงหลงรักดําทึบทั้ง ๔ ดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 


