(ร่ าง) ขอเชิญร่ วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสั ญจร

“เพชรในเพชรบุรี”
(วัดกุฏิ-วัดเกาะแก้ว-วัดไผ่ลอ้ ม-วัดใหญ่-วัดพระพุทธไสยาสน์-วัดสระบัว)

วันเสาร์ ที# 9 กรกฎาคม 2559
นําชมโดย ผศ.พิชญา สุ่ มจินดา และอาจารย์ กติ ติพงษ์ พึง# แตง
การที$ สยามหรื อกรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางการค้า ที$ สํา คัญแห่ งหนึ$ งของเอเชี ยอาคเนย์ และเป็ นสถานี
แลกเปลี$ยนสิ นค้าของการค้าขายระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ เพชรบุรีในฐานะที$เป็ นส่ วนหนึ$ งของกรุ ง
ศรี อยุธยา กลายเป็ นเมืองท่าและศูนย์กลางทางคมนาคมบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรมลายูเพื$อเดิ นทางไปยังกรุ งศรี
อยุธยา เพชรบุรีกลายเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าของป่ าที$สาํ คัญ ได้แก่ ไม้หอม ไม้ฝาง ฯลฯ ซึ$ งสิ นค้าเหล่านี7 ส่งออกไป
ยังเปอร์ เซี ย อินเดีย จีนและญี$ปุ่น
เพชรบุรีเจริ ญรุ่ งเรื$ องอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะช่ วงหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ทําให้ปรากฏพุทธศิ ลป์ ทั7งที$ เป็ นสถาปั ตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม ในวัด
สําคัญต่าง ๆ ที$มีอายุอยูใ่ นสมัยอยุธยาตอนปลายและมีชื$อเรี ยกศิลปกรรมที$ปรากฏในจังหวัดเพชรบุรีวา่ “ศิลปะสกุล
ช่างเมืองเพชร” ซึ$ งมีแนวคิด การออกแบบ ลวดลาย และเทคนิ คการก่อสร้างแบบเฉพาะตน เพชรบุรีได้ถูกกล่าวถึ ง
อีกครั7 งหนึ$ งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง$ เกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการที$
ปรากฏจิตรกรชาวเมืองเพชรคนสําคัญ “ขรัวอินโข่ง” ผูน้ าํ เทคนิ คการวาดภาพแบบตะวันตกมาใช้ในงานจิตรกรรม
ไทย จึงทําให้ช่างรุ่ นต่อ ๆ มา ได้นาํ แนวคิดในการสร้างงานแบบตะวันตกมาผสมผสานกับแนวประเพณี จนทําให้
การสร้างงานศิลปะมีแนวคิดและรู ปแบบที$หลากหลายทั7งด้าน ประติมากรรมปูนปั7 น จิตรกรรม งานแกะสลัก เป็ น
ต้น ซึ$ งเป็ นผลงานที$มีเอกลักษณ์ของความเป็ นศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรไว้อย่างชัดเจน
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กําหนดการ
06.30 น.

พบกันที$จุดขึ7นรถ (สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี )

07.00 น.

ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี มีบริ การอาหารเช้า

09.30 น.

เดิ นทางถึ ง วัดกุฏิ ตั7งอยู่ที$ตาํ บลบางเค็ม อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นําชม พระอุโบสถ์ ไม้ สัก
ที$ มี ข นาดใหญ่ ที$ สุ ด ของจัง หวัด ผนัง ด้า นนอกจํา หลัก ภาพชาดกตอนต่ า ง ๆ ฝี มื อ วิจิต รงดงาม
จากนั7น กราบนมัสการหลวงพ่อเพชร พระพุทธสิ หิงค์จาํ ลองสมัยอยุธยาหรื อที$เซี ยนพระเรี ยกว่า
“พระขนมต้ม”

10.15 น.

ออกเดินทางไปวัดเกาะแก้วสุ ธาราม จังหวัดเพชรบุรี

11.00 น.

ศึ ก ษาจิ ต รกรรมสมัย อยุ ธ ยาตอนปลายใน พระอุ โ บสถวั ด เกาะแก้ ว สุ ธ าราม ซึ$ งมี ก ารจัด วาง
องค์ประกอบของภาพแตกต่า งจากวัดอื$ น ๆ เป็ นกรณี เฉพาะที$ ป รากฏอยู่เพีย งแห่ งเดี ยวเท่ านั7น
จากนั7น นําชมภาพจิตรกรรมสี ฝนบนแผ่
ุ่
นไม้ที$ ศาลาการเปรี ยญ ซึ$ งเป็ นเรื อนโถงทรงไทย สร้างขึ7น
เมื$อปี พ.ศ. 2431

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.

เดินทางไปวัดไผ่ลอ้ ม

13.45 น.

ชมลวดลายปูนปั7 นบนหน้าบันของผนังกั7นกลาง พระอุโบสถ์ วัดไผ่ ล้อม ฝี มือวิจิตร เล่าเรื$ องลังกา
ทวีป แม้จะชํารุ ดไปมากแต่ก็ยงั สะท้อนฝี มือวิจิตรบรรจงของช่างเมืองเพชร

14.15 น.

เดินทางไปวัดใหญ่สุวรรณาราม

14.30 น.

นําชมจิตรกรรมการฝาผนังภาพเทพชุมนุมที$มีความประณี ตงดงามใน พระอุโบสถ์ วัดใหญ่ สุวรรณา
ราม แล้วชม ศาลาการเปรี ยญ ซึ$ งเดิมเป็ นตําหนักที$ประทับของพระเจ้าเสื อรื7 อมาถวายพระสังฆราช
แตงโม ภายในศาลาการเปรี ยญมีธรรมาสน์โบราณสมัยอยุธยา

15.30 น.

ออกเดินทางไปวัดพระพุทธไสยาสน์

15.45 น.

นําท่านกราบนมัสการ พระพุ ทธไสยาสน์ มี ความยาว 43 เมตร มี ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสี$ ของ
ประเทศ และที$ ฝ่ าพระบาทเขี ย นลวดลายมงคล 108 เดิ ม ประดิ ษ ฐานอยู่ ก ลางแจ้ง ต่ อ มา
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว โปรดเกล้า ฯ ให้ ส ร้ า งหลัง คาคลุ ม ไว้ จากนั7น ชม
พระพุทธรูปทรงเครื* องใหญ่ หน้าวิหารน้อย ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

16.30 น.

ชม วัดสระบัว ศึกษาสถาปั ตยกรรมและงานปูนปั7 นหน้าพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายที$งดงาม
หาดูได้ยากในปั จจุบนั
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17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.30 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ / แวะซื7 อของฝาก

21.00 น.

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แนะนําวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชิ ญา สุ่ มจินดา อาจารย์ประจําคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชี$ยวชาญประวัติศาสตร์
ศิลปะในประเทศไทย ผลงานที$ตีพิมพ์ “ราชประดิษฐ์พิพิธทรรศนา” และ “ถอดรหัสพระจอมเกล้า”
อาจารย์ กติ ติพงษ์ พึง# แตง บุตรชายครู เฉลิม พึ$งแตง ช่างปั7 นและช่างวาดฝี มือเอกเมืองเพชร อดีตเป็ นอาจารย์โรงเรี ยน
สุ วรรณรังสฤษฏ์วทิ ยาลัย จังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์หม้อตาลเมืองเพชรจนนําไปสู่ การตั7ง
พิพิธภัณฑ์ใต้แม่น7 าํ เพชร ซึ$ งจัดแสดงสิ$ งของที$งมขึ7นมาได้ เช่น หม้อตาล คันฉ่ อง และตุม้ หู ปั จจุบนั เป็ นวิทยากร
พิเศษเล่าเรื$ องประวัติศาสตร์ เมืองเพชรบุรี
อัตราค่ าลงทะเบียน ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,100.- บาท รับจํานวนจํากัด ไม่เกิน 30 ท่าน
อัตรานีร< วม
• ค่าเอกสารประกอบการทัศนศึกษา
• ค่าอาหาร 3 มื7อ (เช้า/กลางวัน/เย็น) ตามที$ระบุในรายการ และนํ7าดื$ม
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที$ต่าง ๆ ตามรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที$ยวตามรายการ
• ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ< ม่ รวม
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหารและค่าเครื$ องดื$มสั$งพิเศษ
• ค่าความเสี ยหายต่างๆที$เกิดจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง
การสํ ารองทีน# ั#ง โปรดส่ งใบสมัครและสําเนาใบโอนไปยัง
1. โทรสาร 02-655-1071 หรื อ
2. อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com หรื อ
3. LINE ID: noppawanfah
ภายในวันพุธที$ 15 มิถุนายน 2559
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การบริจาคเงิน กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชีชื$อ มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาชิดลม ประเภทออมทรัพย์ เลขที$บญั ชี 001-588617-4
การยกเลิกการเดินทาง
• กรณี ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 20 วัน จะคืนเงินให้เต็มจํานวนตามที$จ่ายไว้แล้ว
• กรณี ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของจํานวนเงินที$จ่ายไว้แล้ว
• กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 15 วันจะไม่คืนเงินตามที$จ่ายไว้
หมายเหตุ
• ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิi ในการเปลี$ ยนแปลงรายการทัศนศึ กษาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า แต่ยตุ ิธรรมสําหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที$ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อ
ส่ วนบริ การที$ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ผูจ้ ัดไม่ รั บ ผิ ดชอบในความเสี ย หายหรื อการยกเลิ ก การเดิ น ทางที$ เ กิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย อาทิ ภัย จาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การชุมนุมประท้วง การนัดหยุดงาน หรื อสิ$ งของสู ญหายตามสถานที$ต่างๆ
• เนื$ อ งจากที$ นั$ง มี จ ํา นวนจํา กัด จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิi ในการจัด ที$ น$ัง ตามลํา ดับ ก่ อ นหลัง ของการชํา ระ
ค่าลงทะเบียน
ติดต่ อสอบถาม

ดูรายละเอียดเพิม# เติมได้ ที#

คุณนภวรรณ์ มีลกั ษณะโทร 087-402-2220 (ในวัน

Website: http://www.piriyafoundation.com

เวลาราชการ)

FB: มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ (PiriyaKrairiksh

E-mail: piriyafoundation@gmail.com

Foundation)

LINE ID: noppawanfah
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