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 The purposes of this research were to study the influence of Khmer  the form and 
ideology on the architectural design to be used on the Thai Royal construction, which included the 
development during early Bangkok period. 
 The means of the research came from 1) the collective of documents. 2) 42 places 
field survey and questionnaire from 42 places. 
         The influences of the Khmer architecture appeared in Thai constructions from 
Sukhothai Period, to the early Rattanakosin period. The main architecture was Phra Prang; 
Uposatha and Monastery hall; Square Spire Pavilion; Pediment; Cloister; and Sculpture.  
 Phra Prang was developed from 0 – 1 to 2 - 3 walking base, and 4 – 5 Prang bases 
more layers. The main shrine was 2-storey roof. The top of Phra Prang was corn like shape and 
the short ivory shape was the second, added on storey with the round sculpture. The Uposatha and 
Monastery hall was placed in the principle so Phra Prang stood in the minor of temple. Square 
Spire Pavilion, the roof was changed depending on the period, that impressed with many 
decoration. The Pediment still depicted Vishnu on Garuda and sometime Deities in the heaven. 
The depicting of Khmer floral motif became Thai. In the King Rama III period, they began to put 
the ceramic mosaic for the exterior decoration. It was the first time that the Cloister extended 
around the whole temple, so the Cloister was not the same symbol as the edge of the galaxy but 
now it was only the place for standing the image of Buddha. The sculpture, Garuda and Naga 
were the Thai style but the 5 or 7 heads of Naga and Singha were still Khmar. The animal from 
Himavan was round sculpture. The monkeys in the story of Ramayana were atlantes monkeys. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  การศึกษาอิทธิพลศิลปะเขมรที่มีตอสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ฉบับนี้  
สําเร็จลงไดนี้เนื่องมาจากปจจัยหลายอยาง  ปจจัยที่สําคัญก็คือ  การใหการชวยเหลือและอนุเคราะห
จากบุคคลหลายทานที่สมควรจะเอยนามถึง  และกลาวถึง ณ ที่นี้  ทานเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนรวม
หรือชวยเหลือเปนอยางมากตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงทายสุด  เปนผลใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จสมบูรณ
ลงไดดวยดี   
          บุคคลคนแรกที่สมควรกลาวถึง  ไดแกอาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ   คือ ทาน
ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์  ที่ไดใหคําแนะนํา  ช้ีแนะ  อยางอบอุน  ดูแล 
ควบคุม  และตรวจ  โดยไมมีการเบื่อหนาย  เพื่อใหผูวิจัยรูจักแกไข   ใหรายงานนี้อยูในแนวทางที่จะ
นําไปสูเปาหมายของทางมหาวิทยาลัย  รับฟงปญหาของผูวิจัยดวยความเห็นอกเห็นใจ  ในภารกิจ
ทางราชการของผูวิจัย  ที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการศึกษาบอยครั้ง  ซ่ึงผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงเปนลําดับแรก   ลําดับถัดไปก็คือบรรดาครูบาอาจารยตางๆ  ที่ไดใหความรูเบื้องตน  และพื้นฐาน
ที่ทําใหผูวิจัยสามารถมองเห็นแนวทางที่จะทํารายงานฉะบับนี้ใหลุลวงไปไดดวยดี  นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณ  พลโทเลอศักดิ์  สุทธิสําแดง  บิดาของผูวิจัยซ่ึงเปนผูชวยเหลือในการรวบรวม
เอกสาร  และแนะนําใหรูจักสถานที่ตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัย  บุคคลถัดไปคือ  นางรัตนา  อัตถา
กร  อาของผูวิจัยซ่ึงเปนผูใหความรูเกี่ยวกับศิลปะตางๆของเขมร  และไดใหยืมหนังสือเกี่ยวกับ
ศิลปะตางๆจํานวนมาก  และที่ควรจะกลาวถึงอีกทานหนึ่งก็คือพระมหาฉัตรชัย  รักขิตจิตโต  รอง
เจาอาวาสวัดเพลงบางพลัดซึ่งเปนผูประสาทวิชาความรูเกี่ยวกับวัดวาอารามใหกับผูวิจัย  นอกจากนี้
ยังมีบุคคลตางๆที่อยูในพื้นที่ที่เปนแหลงศิลปะซึ่งไดใหขอมูลอันเปนประโยชนแหงละเล็กแหงละ
นอยเพื่อประกอบความสมบูรณในเรื่องราวของการวิจัย  กับใครขอขอบคุณเจาหนาที่บรรณารักษ
ตางๆ  โดยเฉพาะหอสมุดแหงชาติ  หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  หองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หองสมุดกรมยุทธการทหารบก  และหองสมุดสโมสรกองทัพบก  ที่ได
ใหความอนุเคราะหดวยดีในการคนควาหาขอมูลทางวิชาการจนไดขอมูลตามที่ตองการ  ใน
ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณรัฐบาลที่ไดทําใหเครื่องคอมพิวเตอรราคาถูกลงจนกระทั่งผูวิจัยสามารถมีและ
ใชได  ทําใหการเขียนเอกสารวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
  สุดทายขอขอบพระคุณ  บุคคลที่  คอยเอาใจชวยใหรายงานฉบับนี้  สําเร็จลงและมี
คุณคาเพียงพอ  ที่จะนําประโยชนไปสู  สถาบันและบุคคลผูสนใจในเรื่องนี้ 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

ความเปนมา 
   สถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น  เปนงานสถาปตยกรรมอันเนื่องมาจาก
พระมหากษัตริยและงานสถาปตยกรรมในพุทธศาสนาคือ พระราชวังและวัด ไดแก พระที่นั่งและ
ส่ิงกอสรางตางๆในพระราชวัง และส่ิงกอสรางตางๆในวัด เชน  พระปรางค (ภายหลังถูกเรียกวา  
“พุทธปรางค” อันหมายถึงพระปรางคหรือปรางค) โบสถ วิหาร มณฑป หนาบันรวมถึง
ประติมากรรม ไดแกรูปสัตวตางๆทั้งที่เปนทวารบาลและตกแตงในวัด  
 สถาปตยกรรมในพุทธศาสนานั้นสรางขึ้นภายใตคติความเชื่อทางพุทธศาสนาลัทธิ
หินยาน(เถรวาท) ซ่ึงเปนถาวรสถานที่สรางขึ้นโดยมีลักษณะที่เปนทั้งอาคารสถานประเภทตาง ๆ  
และ  ปูชนียสถานแบบตาง ๆ โดยสรางขึ้นเปนองคประกอบรวมกันเปนเอกภาพบนพื้นที่ซ่ึง
กําหนดใหเปนศาสนสถาน หรือเขตที่กําหนดใหเปนวิสุงคามสีมาโดยมีวัตถุประสงคที่จะใชอาคาร
สถานและปูชนียสถานเหลานั้นใหเปนประโยชนในพุทธศาสนาโดยตรง  โดยเฉพาะพุทธปรางคอัน
เปนสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาที่กอสรางขึ้นโดยกําหนดใหเปนปูชนียสถานที่มีความสําคัญควร
แกการเคารพสักการะบูชาหรือนอมจิตระลึกถึง  หรือ เปนอนุสรณสถานที่ระลึก 
  สถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีสายวิวัฒนาการสืบเนื่องตอกันมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน  ดังจะเห็นไดจากหลักฐานทางดานสถาปตยกรรมสมัยกอนๆ ที่ปรากฎ
รองรอยอยูทั่วไปในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน ตั้งแตสมัย ศิลปะเขมรในประเทศไทย 
(ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘)    สุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐)  อยุธยา (พุทธศตวรรษที่  ๒๐ - 
๒๓) และรัตนโกสินทร  (พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนตนมา) 
 แมวาหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีของอาณาจักรเขมร จะมีบอเกิด
หรือศูนยกลางอยูในดินแดนประเทศกัมพูชาปจจุบัน ซ่ึงเปนศูนยกลางของพระราชอํานาจของ
กษัตริยเขมรก็ตาม แตหลักฐานจากศิลาจารึกซึ่งคนพบในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย รวมทั้ง
เอกสารจากตางชาติ เชนจดหมายเหตุจีน มักเขียนสอดคลองกันวาเมื่อใดที่กษัตริยเขมรที่ทรง
อานุภาพขึ้นครองราชธานีของอาณาจักรเขมรแลวก็มักจะแผพระบรมเดชานุภาพเขาไปในบริเวณ
ประเทศเพื่อนบานอยูเสมอ1  จึงทําใหทราบวาศิลาจารึกที่กลาวถึงพระนามของกษัตริยเขมรปรากฏที่

                                                        
 1 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์,  ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๙), ๑๑.  
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ใดก็จะแสดงถึงอิทธิพลระหวางราชอาณาจักรเขมรกับดินแดนประเทศไทย  จารึกเหลานี้เปน
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรเขมรกับดินแดนที่เปนประเทศไทย
ในปจจุบันไดขยายขอบเขตเปนวงกวางครอบคลุมทั้งบริเวณภาคกลาง  ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย2 
   ตอมาในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ จารึกภาษาเขมรกลาววา พระเจาสุริยวรมันที่๑ 
ทรงมีชัยชนะตอเมืองละโว เมื่อถึงรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่๒ มีหลักฐานแสดงความเปนไป
ไดวา  ทรงไดครอบครองภาคกลางของประเทศไทยจนกระทั่งถึงเมืองสุโขทัย  ในชวงเวลาตอมาได
มีหนังสือภูมิศาสตรของราชวงศหมิงปรากฏชื่อชนชาติสยาม  ซ่ึงจีนเรียกวา“เสียน”จารึกจามของ
อาณาจักรจัมปาเรียกวา  “สยามกุก”  หมายถึงพลเมืองที่อาศัยอยูในภาคกลางของประเทศไทยแถบ
เมืองสุโขทัย เมืองอโยธยา เมืองสุพรรณบุรีเปนตน  ชวงเวลาดังกลาวนี้ไดมีการสงคณะทูตไปมา
ระหวางกันจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗  ซ่ึงแสดงวาบริเวณดังกลาวมีอธิปไตยเปนของตนเอง3

หลังจากอยูภายใตการปกครองของเขมร 
   จารึกเขมรสําคัญที่สุดอันหนึ่งคือ จารึกปราสาทพระขรรคกลาววา“พระเจาชัยวรมันที่๗  
ไดทรงสรางพระชัยพุทธมหานาถคือพระพุทธรูปฉลองพระองคในวิหารแตละแหงทั้ง ๒๓ วิหาร 
โดยวิหารบางแหงระบุนามดังเชน ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศัมภูปฏฏนะ ชัยราชบุรี ศรีชยสิงหบุรี   
ศรีชยวัชรปุรี เปนตน จากชื่อขางตนจึงอาจเชื่อไดวา  เมืองลโวทยปุระนาจะหมายถึงละโวหรือลพบุรี  
เมืองสุวรรณปุระนาจะเปนบริเวณ  ที่เรียกวาเนินทางพระ  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมือง
ศัมภูปฎฎนะยังไมทราบแนวาตั้งอยูที่ใด  สวนชยราชบุรีก็นาจะหมายถึงราชบุรี  ศรีชยสิงหบุรีนาจะ
หมายถึงปราสาทเมืองสิงห อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี  และศรีชยวัชรปุรีก็นาจะเปนเมือง
เพชรบุรีเพราะวัชรและเพชรมีความหมายเดียวกัน”  4 
   จากขอความในศิลาจารึกนาจะแสดงวาดินแดนบางสวนในภาคกลางของประเทศไทย
เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมรในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ซ่ึงครองราชระหวางป พ.ศ. 
๑๗๒๔ - พ.ศ. ๑๗๖๒ แตดินแดนดังกลาวตกอยูในอํานาจของพระองคในชวงระยะเวลาอันสั้นชวง
ปลายรัชกาลของพระองคเทานั้น 
  หลักฐานจากศิลาจารึก หลักฐานจากบันทึกของจีน และหลักฐานทางประวัติศาสตรของ
ประเทศไทยแสดงใหเห็นวาแผนดินที่เปนของประเทศไทยในปจจุบันนั้น มีการแพรกระจายของ
วัฒนธรรมเขมรโดยมีทั้งอํานาจทางการเมืองเปนหลักประกอบกับความสัมพันธทางดาน วัฒนธรรม

                                                        
 2 เรื่องเดียวกัน, ๑๓. 

 3 เรื่องเดียวกัน, ๒๐ - ๒๑. 
  4 เรื่องเดียวกัน, ๒๒. 
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และการคาเปนส่ิงเชื่อมตอแตในขณะเดียวกันดินแดนสวนตางๆของประเทศไทยในอดีต ซ่ึง 
ประกอบดวยแควนนอยใหญเปนจํานวนมาก มีการพัฒนาการทางดานชุมชน เศรษฐกิจ และ
การเมืองของตนเองมาโดยลําดับจนกระทั่งสามารถหลุดพนจากอํานาจทางการเมือง จากศูนยกลาง
อํานาจของเขมรและมีอธิปไตยเปนของตนเองในสมัยสุโขทัยตามที่บันทึกในประวัติศาสตรชาติไทย 
  ศิลปะในดินแดนประเทศไทยนี้เดิมไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมาตั้งแตราชวงศคุป
ตะตอมาก็เปนปาละและสุดทาย ก็ไดจากอิทธิพลมาจากลังกา รวมถึงศิลปะเขมร โดยศิลปะไทยได
เจริญมาพรอมกับพุทธศาสนาจนถึงสมัยสุโขทัย  ศิลปะไทยไดพัฒนาจนพนศิลปะอินเดียและลังกา
โดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เปนศิลปะไทยตลอดมา5     
    สถาปตยกรรมเขมรเปนศาสนสถานที่ไดรับการออกแบบซึ่งมีแหลงกําเนิดมาจากเทวส
ถานในประเทศอินเดียโบราณที่เรียกวา  “ศิขร” ปรากฎอยูในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคใตของ
อินเดีย โดยสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพในศาสนาพราหมณหรือฮินดู ทั้งลัทธิ    ไศว
นิกายและไวษณพนิกาย ศาสนสถานดังกลาวถือไดวาเปนตนกําเนิดของปราสาทเขมร  ตอมาเมื่อ
ประเทศอินเดียซ่ึงเปนประเทศแมบททางดานวัฒนธรรมของเอเซีย ไดแผกระจายอิทธิพลทางดาน
ศาสนาและอารยธรรมความเจริญตางๆออกไป สูดินแดนในแถบเอเซียอาคเนยอันไดแกประเทศพมา
,เขมร,จัมปา,ชวาและไทยจึงคาดวารูปแบบของศาสนสถานทรงศิขรไดแผอิทธิพลกระจายติดตาม
ออกมาดวยเชนกัน และไดมีการแกไขดัดแปลงรูปรางลักษณะใหสอดคลองกับวัสดุและวิธีการ
กอสรางตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนที่นิยมในทองถ่ินนั้นๆ รูปทรงของ  ศาสนสถาน
จึงมีความแตกตางกันออกไปในแตละแหลงแตละยุคสมัยซ่ึงสวนใหญก็ยังแฝงลักษณะทรงศิขรอยู  
โดยเฉพาะการสรางศาสนสถานในประเทศตางๆที่ยอมรับนับถือศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา 
 เชน  อาณาจักรเขมรโบราณในประเทศกัมพูชา  เกาะชวาและบาหลีในประเทศ 
อินโดนีเซีย  พุกามในประเทศพมาและในประเทศไทย 
     จากการนําเอาลักษณะของเทวาลัยในศาสนาพราหมณหรือฮินดูจากอินเดียไปสราง
เปนศาสนสถานในดินแดนประเทศแถบใกลเคียงเหลานั้นไดพบวามีการสรางศาสนสถานทั้ง ๒ 
ศาสนาคือ ศาสนาพราหมณหรือฮินดูและพุทธศาสนาโดยสรางเปนเทวลัยและพุทธสถานดังปรากฎ
อยูที่ประเทศกัมพูชาเชนปราสาทบาปวนสรางขึ้นเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ หรือฮินดูลัทธ ิ
ไศวนิกาย ประสาทบายนสรางเปนศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานหรือท่ีประเทศอินโด  นี
เซีย ดังจะเห็นไดจากจันทิโลโรจงกรังหรือเทวาลัยปรัมบะนันเปนศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน  สําหรับในประเทศไทยก็จะพบลักษณะดังกลาวดวย เชน ที่ปราสาทเขาพนมรุง จังหวัด

                                                        
  5 ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ.ปากน้ํา], ความเขาใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๑ ), ๑๓๕. 
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บุรีรัมย  เปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในศาสนาพราหมณ   หรือฮินดูลัทธิไศวนิกาย และที่ปราสาท
เมืองสิงห  จังหวัดกาญจนบุรีสรางขึ้นเปนศาสนสถานในศาสนาพุทธมหายานนอกจากนั้นยังพบวา  
วิหารอานันทะในประเทศพมาไดสรางขึ้นเปนพุทธสถานในลัทธิหินยาน เปนตน 
   สําหรับลักษณะรูปทรงของศาสนสถานทรงศิขรนี้ จะใหอิทธิพลและสัมพันธกับ       
ศาสนสถานของไทยที่เรียกวา “ปราสาท”  อันเปนสถาปตยกรรมทางศาสนาที่ไดรับรูปแบบ
ตลอดจนการวางผังผานมาจากอาณาจักรเขมรโบราณมากกวาที่จะไดรับรูปแบบและอิทธิพลจาก
อินเดียโดยตรงซึ่งนับไดวาอารยธรรมของเขมรที่แผกระจายเขามานั้น ไดกอใหเกิดศาสนสถาน
รูปทรงปราสาทขึ้นอยางกวางขวางมากมายบนดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบัน  นอกจากนั้นสายอารยธรรมดังกลาว ยังนับเปนอารย
ธรรมที่ สําคัญยิ่ งที่กอให เกิดตนแบบหรือตนเคาของสถาปตยกรรมที่จะวิวัฒนาการไปสู 
สถาปตยกรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทรในระยะเวลาตอมา   
   ราวปพุทธศักราช ๑๘๐๐  กรุงสุโขทัยสถาปนาเปนราชอาณาจักร โดยพอขุนศรีอินทรา
ทิตยก็ไดนําเอาแบบอยางศิลปะเขมรไปประยุกตเปนศิลปะของตนเองเชน พระปรางคแบบเขมร ซ่ึง
วิวัฒนาการเปนพระธาตุเจดียในสมัยนี้ โดยทําเปนสถูปนอยบรรจุพระบรมธาตุตั้งไวในคูหาแทน
พระพุทธรูป  หรือสรางเปนพระเจดียบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลไวตามวัด  อยางที่เรียกวาพระเจดียราย6 
   ตอมาเมื่ออยุธยาไดรับการสถาปนาขึ้นเปนราชอาณาจักร โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 
ในสมัยเมื่อแรกเริ่มสรางกรุงศรีอยุธยานั้นชาวกรุงศรีอยุธยาไดคุนเคยกับเขมรมามากกวาคนไทยที่
เปนชาวสุโขทัย มักชอบใชประเพณีและภาษาเขมร ตลอดจนการชางก็ชอบแบบอยางขางเขมร  
ดวยเหตุนี้การสรางศาสนสถานสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงชอบใชแบบของเขมรปนกับแบบลังกาและ
แบบไทย7 พิจารณาจากของโบราณสถานที่อยูในประเพณีการสรางศาสนสถาน โดยสรางเปนพุทธ
เจดียสมัยกรุงศรีอยุธยาจะนิยมตางกันเปน ๔ ยุค  คือ  
     ยุคท่ี ๑ นับตั้งแตสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓  
จนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑  ในระยะเวลา ๑๓๘ ป  พุทธเจดียที่ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเปนพระธาตุเจดีย  พระพุทธรูปเปนศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยมากกวา  
เห็นไดจากเจดียที่สรางเปนเจดียประธานในพระอารามหลวง  เชนที่วัดพุทไธสวรรย  วัดมหาธาตุ  
วัดราชบูรณะ วัดพระรามและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมือง
พิษณุโลกสรางเปนรูปศิลปะเขมรในประเทศไทยทั้งส้ิน  สวนพระปรางคประธาน  วัดมหาธาตุ
จังหวัดลพบุรี  ที่สรางขึ้นในกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในชวงระยะเวลาใกลเคียงกันนี้  แมจะมี
                                                        
 6  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,ตํานานพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
มติชน, ๒๕๔๕ ), ๒๓๑. 

   7 เรื่องเดียวกัน, ๒๓๘ - ๒๔๒. 
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ลักษณะสถาปตยกรรม ที่เร่ิมพัฒนาเปนตัวของตัวเองแบบพระปรางคไทย8  แตสวนพระพุทธรูป
ยังคงมีลักษณะเปนประติมากรรมแบบศิลปะเขมรอยู 

     ยุคท่ี ๒  ตั้งแตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนอุปราชครอง เมืองพิษณุโลก       เมื่อ  
พ.ศ. ๒๐๐๖  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พระราชโอรสก็ทรงสรางเจดียตามแบบสุโขทัย  เชน  พระ
มหาสถูปที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระราชบิดา และสมเด็จพระเชษฐาที่ในวัดพระศรีสรร
เพชรก็สรางเปนสถูปแบบศิลปะลังกา  และพระพุทธรูปก็หลอเปนแบบพระยืนองคใหญ  แบบ
พระพุทธรูปสุโขทัยมาสราง  โดยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ เปนตนไป  นิยมสรางเจดียใน
พุทธศาสนาตามแบบลังกาวงศ  จนสิ้นรัชกาลพระเจาทรงธรรม  รวมระยะเวลา ๑๔๐ ป  วัดที่สราง
ในระยะนี้  พระเจดียที่เปนหลักวัด  สรางเปนแบบลังกาไมคอยสรางเปนแบบศิลปะเขมร  เชน 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสรางพระเจดียตรงที่กระทํายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชเมืองหง
สาวดี  ก็ทําตามแบบอยางพระเจาทุษฐคามิณีมหาราชกระทํายุทธหัตถีชนะพระยาเอฬาทมิฬที่ใน
ประเทศลังกา  เปนตน 

     ยุคท่ี ๓  นับแตรัชกาลพระเจาปราสาททอง  เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓  จนสิ้นรัชกาลพระเจา 
อยูหัวทายสระเปนระยะเวลา ๑๐๒ ป  ในระยะนี้นิยมกอสรางเจดียในพุทธศาสนาแบบเขมรขึ้นอีก  
เพราะอาณาจักรเขมรเปนเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยามานานแลว จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม
เขมรแข็งเมือง  พระเจาทรงธรรมปราบไมสําเร็จ ถึงพระเจาปราสาททองไดยกทัพไปตีเขมรกลับมา
เปนเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาจึงเกิดนิยมเลียนแบบปรางคเขมรมาสรางในกรุงศรีอยุธยา เปนการเฉลิม
พระเกียรติยศ  เชน  พระปรางคใหญที่วัดไชยวัฒนาราม  ปราสาทพระนครหลวง เปนตน   

     ยุคท่ี ๔  ตั้งแตสมัยรัชกาลพระเจาบรมโกศ  มาจนเสียอยุธยาแกพมาเปนเวลา ๓๕ ป        
พระเจาบรมโกศไดบํารุงฝมือชางและโปรดการสรางวัดวาอาราม  จึงทําโดยประณีต เชน วัดกุฎีดาว  
แตพระเจาบรมโกศทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดเกา  ไมคอยที่จะสรางวัดใหมแตใชฝมือประณีตบางที
แกไขเพียงลวดลาย 
   เปนที่นาสังเกตวาเมื่อใดที่กรุงศรีอยุธยารบชนะอาณาจักรเขมรมักจะรับเอาแบบอยาง
ทางศิลปกรรมเขมรมาสรางขึ้นในกรุงศรีอยุธยาเพื่อเปนอนุสรณในชัยชนะ แตกับอาณาจักรพมา
กลับไมเปนเชนนั้น  อาจเพราะเมื่อไทยรบชนะพมานั้นไมไดบุกเขาไปยึดครองดินแดนที่เปน
ประเทศพมาไวเปนเมืองขึ้น การสรางวัดหรือเจดียในพุทธศาสนาเพื่อเปนการฉลองชัยชนะจึงไมได
ใชแบบอยางจากพมา สวนกับเขมรนั้นไดมีรูปแบบเกาๆจากปราสาทตางๆรวมสมัยกับเขมรที่มีอยู

                                                        
 8 ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ.ปากน้ํา], ความเขาใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  
๒๕๓๑ ), ๑๗๐. 
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แลวในประเทศไทยมีใหดูใหศึกษาไดทั่วไป และจากการที่ไดไปพบเห็นเพิ่มเติมที่เมืองเขมรจึงเกิด
ความประทับใจที่จะนํามาสรางขึ้น 
  เจดียในพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซ่ึงสรางใน ๔ ยุคที่กลาวมา โดยคติความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาสรางตามลัทธิลังกาวงศทั้งหมด แตโดยอิทธิพลทางศิลปะนั้นมีทั้งแบบศิลปะ    
ทวารวดี ศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัยมาใชปะปนกันตามความนิยมของสมัยนั้นๆ เจดียในพุทธ
ศาสนาตามที่สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถจําแนกไดเปน ๔ ประเภท  ดังตอไปนี้9 

       พระธาตุเจดีย  
    ๑. ทําเปนพระปรางคอยางศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย    
    ๒. แกไขเปนพระสถูปแบบกรุงศรีอยุธยาซึ่งแบงเปน ๒ อยาง  คือ  

  (๑) เปนรูปพระสถูปลังกาแตทําเปนเหล่ียมยอมุมเปนไมสิบสอง (เชนเจดีย วัด 
ญาณเสน และเจดียวัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน)  

  (๒) เอาพระเจดียเหลี่ยมอยางกรุงสุโขทัยมาแกไขเปนทรวดทรงพระสถูปลังกา  
และทําเปนเจดียทรงเครื่อง (เชน  พระเจดียทอง ๒ องคที่อยูหนาปราสาทพระเทพบิดร  ใน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ประเพณีที่สรางสถูปสําหรับบรรจุอัฐิของบุคคลอื่นซ่ึงเริ่มสราง
กันมาในสมัยสุโขทัย นิยมสรางกันมากในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระเจดียใหญนอยทุกขนาด
แทบนับไมถวน ลวนเปนที่บรรจุอัฐิเจานายในราชวงศทั้งนั้นรวมถึงพระเจดียรายซ่ึงสราง
กันตามวัดราษฏรก็เพื่อประโยชนอยางเดียวกัน เพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาอัฐิของบุคคลที่
ทําฌาปนกิจแลวบรรจุไวที่วัดเปนประเพณี  บุคคลชั้นสูงจึงกอพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ
หรือพระพุทธรูปไวขางบน  และฝงอัฐิไวใตพระสถูป 
     พระบริโภคเจดีย  คงนับถือตนพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาแบบสุโขทัย ตอมาในรัช 

กาลพระเจาบรมโกศไดพันธุพระศรีมหาโพธิ์มาจากลังกา โปรดเกลาฯใหปลูกไวที่วัดระฆังที่อยูติด
กับพระราชวัง    นอกจากพระศรีมหาโพธิ์แลวยังมี  รอยพระพุทธบาท ในเขตจังหวัดสระบุรี  พระ
แทนดงรังในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  และพระแทนศิลาอาสนในเขตอําเภอทุงยั้ง  ถือเปนบริโภคเจดีย
มาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาดวย 

     พระธรรมเจดีย  ถือพระไตรปฎกตามแบบสมัยสุโขทัย  แตความรูภาษามคธตอน 
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาคอนขางแยลงมาก 

     พระอุเทสิกะเจดีย  มีพระพุทธรูปเปนสําคัญ สังเกตตามตัวอยางที่ไดพบพระพุทธรูป 

                                                        
 9 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,ตํานานพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  

มติชน , ๒๕๔๕ ), ๒๔๓ - ๒๔๔. 

   ส
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สมัยกรุงศรีอยุธยายุคตนนิยมทําตามแบบเขมร ยุคที่๒ชอบทําตามแบบสุโขทัยซ่ึงมีพระพุทธรูปที่
งดงามอยู ๒ ยุคนี้เทานั้น ในตอนปลายชอบสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องกันมาก  พระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยกรุงศรีอยุธยาองคที่เปนประธานวัดหนาพระเมรุ  จะงดงามกวาองคอ่ืนๆ พระพิมพยัง
ชอบสรางกันสืบมาโดยสรางแบบสุโขทัย โดยทําเปนพระทรงเครื่องและไมทรงเครื่องแบบสมัยกรุง
ศรีอยุธยา 
 สมัยรัตนโกสนิทรแต พ.ศ. ๒๓๒๕ 10 
   พระเจดียในพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร  เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาถูกพวกพมา
เผาบานเมือง  แลวเก็บเอาทรัพยสมบัติกวาดตอนผูคนไปเปนเชลยจํานวนมาก  เจดียในพุทธศาสนา
ถูกทําลายในครั้งนั้นเปนจํานวนมาก  แมไทยไดกอบกูเอกราชจากพมาแตพระนครศรีอยุธยาก็ถูก
ทําลายเกินกวากําลังไทยที่มีอยูในเวลานั้นจะกลับตั้งเปนเมืองหลวงอีกได  จําเปนตองยายเมืองหลวง
ลงมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี   พมาก็ยังพยายามสงกองทัพเขามาตีจะเอาประเทศไทยมาเปนเมืองขึ้นใหได    
ในรัชกาลพระเจาตากสินแหงกรุงธนบุรีตองทําศึกสงครามตอสูกับพมาอยูตลอด   การฟนฟู
พระพุทธศาสนาโดยเลือกหาพระภิกษุสงฆซ่ึงยังเหลืออยูตามหัวเมือง องคไหนรูพระธรรมวินัยก็
ทรงแตงตั้งเปนพระราชาคณะใหกํากับดูแลสังฆมณฑลและใหคนหาคัมภีรพระไตรปฎกตามที่ตางๆ
เอามารวบรวมตั้ง  หอมณเฑียรธรรมขึ้นใหม   เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ปราบดาภิเษกในพ.ศ.๒๓๒๕ นั้น  ฝายพระราชอาณาจักรมีราชการสําคัญมากอยู ๒ อยางคือ ๑ ตอง
ปราบจลาจลในเมืองหลวงจากสมัยกรุงธนบุรี ๒ เตรียมตอสูพมาซึ่งจะยกมาตีไทย ถาไมทรงทําการ 
๒ อยางนี้ใหสําเร็จได  ไทยก็จะตองตกเปนเมืองขึ้นพมา เพราะฉะนั้นเมื่อทรงปราบปรามพวกที่กอ
การจลาจลราบคาบและเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว  จึงโปรดใหยายราชธานีขามฟากจาก
เมืองธนบุรีมาสรางที่กรุงรัตนโกสินทรขางฝงตะวันออกฝงเดียว เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชดําริเห็นวากรุงธนบุรีตั้งทั้งสองฟาก  เอาแมน้ําไวกลางเมือง  
ถาขาศึกยกเขามาประชิดติดถึงชานพระนครได  กองทัพที่รักษาภายในจะไปชวยกันยากเพราะแมน้ํา
ขวาง  ทรงพิจารณาวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการดวยปจจัยทางทหาร  เห็นวาทางฝงตะวันออกเปนที่
หัวแหลมมีแมน้ําโอบ  ถามาตั้งฝงพระนครทางตะวันออก  จะไดลําแมน้ําลึกเปนคูพระนคร ๓ ดาน  
ตองขุดคูพระนครเพียงดานเดียว  ถาขาศึกจะเขาไดถึงชานพระนคร  จะรักษาเมืองตอสูขาศึกไดงาย
กวารักษาเมืองธนบุรี  ดวยเหตุนี้จึงมาสรางกรุงรัตนโกสินทรทางฝงตะวันออกแตฝงเดียว  โดยไม
กลับไปตั้งพระ นครศรีอยุธยาเปนเมืองหลวงอีก   ซ่ึงเปนตนเหตุในการสรางเจดียในพุทธศาสนาใน
กรุงรัตนโกสินทรดวย  กับตองการใหเมืองหลวงใหมเจริญรุงเรืองดวยวัดวาอาราม  พระพุทธศาสนา
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รุงเรือง11เหมือนเชนมีอยูในพระนครศรีอยุธยาแตคร้ังกอน  จะเห็นไดใน  พระราชวังก็ดี  วัดก็ดีมัก
สร า งตามแบบอย า งพระนครศรีอยุ ธยา   ตลอดจนชื่ อวั ดมั กขนานนาม เหมือนวัดใน
พระนครศรีอยุธยา  และถือเปนคติสืบมาในหลายรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร 
    จากสายพัฒนาการที่เช่ือมโยงสืบเนื่องตอกันมาดังกลาว สถาปตยกรรมบนผืนแผนดิน
ไทยในปจจุบัน  ไดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามกระแสวัฒนธรรม  สภาพ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง ศาสนา และศิลปกรรม  ที่แผอิทธิพลที่ไหลเวียนเขามา
กระทบผสมผสาน  อันกอใหเกิดการสรางสรรคเพื่อแสวงหาแนวทางที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนของ
แตละยุคสมัย จนกระทั่งในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและตนกรุงรัตนโกสินทร  รูปแบบของ
สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจากสถาปตยกรรมเขมร ไดพัฒนามาตามลําดับในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ถึงแมระยะเวลาจะผานมา
หลายศตวรรษแลว แตอิทธิพลของเขมรก็ยังแฝงอยูทั้งรูปแบบและคติความเชื่อทางดานศาสนา จวบ
จนกระทั่งยางเขาสูสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไดพัฒนาตนเองมาสูอีกขั้นหนึ่ง และในขั้นนี้ไดเร่ิม
ปรากฎรูปแบบอันเปนเอกลักษณของไทยอยางชัดเจน จากสมัยกรุงศรีอยุธยาและเอกลักษณดังกลาว
ไดเจริญและพัฒนาการขึ้นถึงขั้นสูงสุดในสมัยตนรัตนโกสินทร บรรลุเปนแบบไทยแทที่สมบูรณ
ที่สุดทั้งรูปแบบและความงามตลอดจนคติความเชื่อทางดานศาสนาและคตินิยม    
    จึงกลาวไดวาสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน นอกจากจะมีเอกลักษณของ
ความเปนไทยอยางสมบูรณแลว  ยังพบวาองคประกอบบางอยางทางดานประติมากรรมที่ประดับ
ตกแตงลวนมีลักษณะพิเศษที่ถือเปนเอกลักษณประจํายุคที่มีความนาสนใจ ไมยิ่งหยอนไปกวา
รูปแบบสถาปตยกรรม   
     จากเรื่องราวความเปนมาที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ผูทําการศึกษามีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาคนควาในเชิงวิเคราะห ถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรมและองคประกอบตาง ๆ ในสมัย
กรุง   รัตนโกสินทรตอนตน  (รัชกาลที่ ๑ - ๓ ) ซึ่งไดรับอิทธิพลจากศิลปะเขมร 
ความสําคัญของปญหา 
 ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘  ศิลปะเขมรไดเขามามีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปะรวม
แบบเขมรในประเทศไทยทั้งทางดานสถาปตยกรรม   ประติมากรรม และคติความเชื่อทางศาสนา
โดยส วนรวม   หลักฐานส วนใหญปร ากฏในภาคกลาง   ภาคตะวั นออก   และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะของศาสนสถานทั้งในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู  ตอมาในสมัย
อยุธยาเมื่ออาณาจักรกัมพูชาเปนประเทศราชของไทย  อิทธิพลศิลปะเขมรก็ยังมีความสําคัญ  ดวย
การพัฒนาจากศิลปะเขมรที่ปรากฏในประเทศไทยกอนหนานี้ผสมผสานกับวัฒนธรรมจากกัมพูชา
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โดยตรง  ประกอบกับรสนิยมแบบไทยที่นิยมการสรางอาคารทางศาสนาซึ่งไดแก  ปรางคที่พัฒนา
มาจากปราสาทเขมรใหมีสัดสวนสูงขึ้น   การสรางระเบียงคดลอมรอบปรางคประธานในวัดไทย  
เลียนแบบแผนผังของศาสนสถานของเขมร  ที่มีปราสาทประธานเปนหลักและ  มีระเบียงคด
ลอมรอบนอกจากนี้ลักษณะองคประกอบทางสถาปตยกรรมไทย  เชน  อุโบสถหรือวิหารอันไดแก
เครื่องบนคือ หนาบันนั้นไดแสดงใหเห็น  อิทธิพลจากหนาบันของสถาปตยกรรมแบบเขมร  ที่
คล่ีคลายมาเปนหนาบันของอุโบสถและวิหารของวัดในพุทธศาสนาของไทยเชนเดียวกัน  สําหรับ
สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย เทาที่ปรากฏหลักฐานก็ดูจะไมแตกตางจาก
อาคารทางศาสนา   นอกจากกอสรางเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบบอยกวา  แตยังแสดง
แนวความคิดที่มีอิทธิพลมาจากศิลปะเขมร 
    ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพระมหากษัตริยสามรัชกาลแรกทรงพยายามที่จะ
สราง กรุงรัตนโกสินทรใหมีความคลายคลึงกับกรุงศรีอยุธยาในทุกวิถีทาง  ฉะนั้นวัดวาอาราม
ปราสาทราชวังทั้งหลายในกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  จึงไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย   การสรางสรรคดังกลาวสังเกตุไดจาก  ลักษณะของการสรางพระปรางค   สราง
พระระเบียงคดลอมรอบอาคารหลัก  การจําหลักหนาบัน  รวมทั้งการทํารูปสิงหทวารบาล หรือ ราว
บันไดนาค  ซ่ึงเปนอิทธิพลสืบตอมาจากศิลปะเขมรทั้งส้ิน 
  ถึงแมจะเปนที่เขาใจกันวา  อิทธิพลของศิลปะเขมรไดเขามามีบทบาทตอศิลปะไทยใน
สมัยรัตนโกสินทรก็จริง  แตก็ยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังวา  อิทธิพลดังกลาวไดเขามาในลักษณะ
ใดมากนอยเพียงใด    ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนรับอิทธิพลเหลานั้นเขามาใชโดยตรง  หรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหมีความผิดแผกแตกตางไปจากตนแบบบางหรือไม  จึงเปนการสมควรที่จะ
ศึกษาอยางละเอียดวา  อิทธิพลศิลปะเขมรมีอิทธิพลตองานสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนอยางไรบาง  
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
   การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะสถาปตยกรรม  ที่ไดรับอิทธิพลเขมรนั้นนิยมทําการศึกษา
ศิลปะสมัยอยุธยาเปนสวนใหญ  ในสมัยรัตนโกสินทรก็นํารูปแบบศิลปกรรมของเขมรเขามา
เผยแพรเชนเดียวกัน ซ่ึงในตอนตนอาจไดรับการสืบตอจากกรุงศรีอยุธยา แตในชวงปลายงาน
สถาปตยกรรมสวนใหญเปนการนํารูปแบบของศิลปสถาปตยกรรมเขมร  เขามาประยุกตใชโดยตรง  
ดังนั้นความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาอิทธิพลศิลปะเขมร ที่มีตองานทางสถาปตย
กรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร   จึงมีดังตอไปนี้ 
    ๑. เพื่อศึกษารูปแบบศิลปสถาปตยกรรมเขมรที่มีอิทธิพลตอการวางผังในการ
กอสรางอาคารในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่ไดรับอิทธิพลศิลปะเขมร 
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    ๒. เพื่อการศึกษา คติ แนวคิด ในการออกแบบกอสรางของงานสถาปตยกรรมใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
    ๓. เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลเขมร  วาไดมีการ
เปล่ียนแปลง  หรือประยุกตใชกับสถาปตยกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะงานทางสถาปตยกรรม
ในกรุง   รัตนโกสินทรตอนตน 
สมมุติฐานของการศึกษา 
   เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติใน 
พ.ศ. ๒๓๒๕ นั้น  พระองคโปรดฯใหยายเมืองหลวงขามฟากจากเมืองธนบุรี  มาสรางกรุง
รัตนโกสินทรฝงตะวันออกฝงเดียวเปนเมืองหลวงของประเทศตอไป  เพื่อใหพมาเห็นวาไทยได
สรางเมืองใหม  มีความเจริญรุงเรืองและราษฏรมีความเปนอยูอยางปกติสุข  จะทําใหเกิดความยํา
เกรงไมกลาที่จะยกกองทัพมารุกราน  และพระองคยังมีพระราชประสงคจะใหพระนครใหมรุงเรือง
ดวยวัดวาอาราม  ใหเหมือนเชนมีอยูในพระนครศรีอยุธยาในกาลกอน  จึงตองทําการรวบรวม
บรรดาชางในดานตางๆที่มีฝมือ ใหปลูกสรางถาวรวัตถุและดําเนินการฝกหัดชางฝมือรุนใหมขึ้น 
ดังนั้นสมมติฐานในการศึกษา มีดังตอไปนี้ 
    ๑. กรุงรัตนโกสินทรมีการสรางพระอารามหลวงขึ้นหลายพระอาราม  รวมทั้งมีการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดเกาตางๆ  เพื่อแสดงใหพมาเห็นวาบานเมืองประเทศสยามเขาสูเปนปกติสุขแลว  
รูปแบบของการกอสรางก็ใหยึดถือไปตามแบบที่มีอยูในกรุงศรีอยุธยา 

   ๒. ชางกอสรางในชั้นตนไดใชชางตระกูลกรุงศรีอยุธยา  ดังนั้นชางเหลานี้จะนํา
รูปแบบที่ตนคุนเคยจากกรุงศรีอยุธยามาเปนพื้นฐานในการออกแบบ  ซ่ึงจะมีรูปแบบทั้งศิลปะเขมร
กับศิลปะสุโขทัยในยุคสุดทายกอนเสียกรุงมาเปนตนแบบ   

   ๓. มีการอบรมฝกหัดชางตระกูลใหมขึ้น  ชางตระกูลใหมที่ฝกอมรมขึ้นนั้นยอมจะ
แสวงหาแนวทางใหมๆใหดูดีขึ้นกวา  ซ่ึงไดทําการประยุกตรูปแบบศิลปกรรมเขมรใหดูแตกตางกัน
ออกไป  จึงจําเปนจะตองใชระยะเวลาชวงหนึ่งกอนที่บุคคลเหลานี้จะเปนงาน กระทั่งมาถึงรัชสมัย   
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดมีการติดตอคาขายกับชาวจีนมากขึ้น  จึงไดมีการพัฒนานํา
สถาปตยกรรมแบบจีนมาผสม12  มีส่ิงปลูกสรางหลายแหงที่ยึดแบบอยางศิลปะเขมรมาสรางเปน
สวนประกอบ  ในขณะเดียวกันก็มีสวนประกอบของศิลปะแบบจีนเขามารวมอยูดวย  เชนที่ วัด
เทพธิดาราม  และวัดกัลยา ณ มิตร  เปนตน 

                                                        
 12 ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ.ปากน้ํา], ความเขาใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  

๒๕๓๑ ), ๑๑๗. 
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   ๔. มีการรวบรวมพระพุทธรูปโบราณที่ทิ้งชํารุดทรุดโทรมอยูตามวัดราง ที่กรุงศรี
อยุธยา  เมืองลพบุรี  และตามหัวเมืองเหนือทั้งหมด  ที่เหลือจากการเผาทําลายโจรกรรมของมีคาจาก
ทหารพมา  โปรดเกลาฯใหเชิญมาประดิษฐานไวตามอารามตาง  จึงตองมีการกอสรางวัดขึ้นใหม  
และขณะเดียวกันก็ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดเกาตางในกรุงรัตนโกสินทร  ขยายพื้นที่วัดให
กวางขวางขึ้นเพื่อรองรับพระพุทธรูปดังกลาว  หรือมิฉะนั้นก็ใชวิธีขยายพระระเบียงคดใหยาว
ออกไป  หรือสรางพระระเบียงคดใหมีวงเพิ่มขึ้นเปนหลายชั้น  เพื่อจะไดมีที่จัดวางพระพุทธรูปมาก
ขึ้น  สวนพระพุทธรูปที่มีขนาดแตกตางกันมากก็มีการพอกปูนปรับขนาดใหใกลเคียงกัน  สําหรับ
พระพุทธรูปที่มีขนาดแตกตางกันมาก  ก็มีการพอกปูนปรับขนาดใหใกลเคียงกัน  เชนที่ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม  วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ 13  เปนตน   

   ๕. นอกจากงานสถาปตยกรรมแลว  ทางดานประติมากรรมก็ไดรับอิทธิพลมาจาก
ประติมากรรมของเขมร เชน สิงหสําริดในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งการนํารูปนาคราว
สะพาน  มาดัดแปลงใหเปนนาคราวบันไดของอาคารทางศาสนาและการศึกษาในชั้นหลังดวย  เชน  
ราวบันไดนาคมณฑปพระพุทธบาท  วัดจักรวรรดิราชาวาส  เปนตน 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   จากการศึกษาทําใหเราทราบวา ศิลปสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลเขมรในสมัย             
รัตนโกสินทรมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและแนวคิดในการกอสรางที่ นาจะไดรับความสนใจ
เปนอยางยิ่ง  ดังนั้นประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  มีดังตอไปนี้ 
    ๑. รูปแบบของศิลปะเขมรในกรุงรัตนโกสินทร ถาศึกษากันอยางจริงจังแลวทําให
ทราบไดวา  อิทธิพลของศิลปสถาปตยกรรมเขมรยังคงปรากฏอยูทุกยุคทุกสมัย  แตที่ทําใหเรามิอาจ
สังเกตเห็นเนื่องจาก  การมองอยางผิวเผินและการขาดความรูพื้นฐานในเรื่องศิลปะเขมร  ประกอบ
กับลักษณะของสถาปตยกรรมไดมีการเปล่ียนรูปแบบไปตามความตองการของสังคม  ดังนั้น
การศึกษาดังกลาวจึงเปนการเปดทางใหแกคนรุนหลัง หันมาสนใจ และดําเนินการขยายผลการศกึษา
นี้ใหกวางขวางยิ่งขึ้นออกไป   
    ๒. ทําใหสามารถเขาใจใน  องคประกอบของอาคารทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ใน  วัฒนธรรมและที่ไดรับรูปแบบศิลปกรรมเขมร 
    ๓. ทําใหสามารถจัดรูปแบบศิลปเขมรและสามารถเปรียบเทียบไดวา  ศิลปะหรือ
รูปแบบใดบางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ที่เราไดคิดหรือพัฒนาขึ้นจากรูปแบบเดิมของเขมร  
ทั้งทางดานสถาปตยกรรมและประติมากรรม 
ขอบเขตของการศึกษา 

                                                        
  13 สมภพ  จันทรประภา, “พระระเบียงและพระวิหารคด,” ศิลปากร ๒๒, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๑), ๕. 
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   ๑. ทําการศึกษาในดานศิลปะสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
โดยเฉพาะในรัชสมัยพระมหากษัตริยสามพระองคแรกของกรุงรัตนโกสินทรที่ไดรับอิทธิพลจาก
เขมร(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔ รวม ๖๙ ป)  จัดรวบรวมและจัดแบงเปนรูปแบบตางๆแบงออกเปน 
      ๑.๑ สถาปตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา 

  ๑.๒ สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย    
  เฉพาะสวนที่ยังคงมีรูปรางเดิมอยูเหมือนเมื่อสมัย ๓ รัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินทร  

โดยไมถูกรื้อถอนเปลี่ยนแปลงรูปลักษณไปเสียกอน 
   ๒. ศึกษาดานการวางผังของศาสนสถานของเขมรที่มีผลตอ การวางผังอาคารทาง

พุทธศาสนาของไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   ๓. ศึกษาในดานแนวความคิด  คานิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัยวา 

เปนอยางไรในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ขอตกลงเบื้องตน 
    ๑. การศึกษารูปแบบทางศิลปะสถาปตยกรรมนี้จะจํากัดขอบเขตเฉพาะ  ส่ิงปลูกสราง
ที่อยูในพระนคร – ธนบุรีในอดีต  หรือพื้นที่ที่เรียกวากรุงเทพมหานครในปจจุบันเทานั้น 
    ๒. อาคารทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของที่ร้ือถอนไปแลว  จะนํามาวิเคราะหเฉพาะ
สวนที่สามารถหารูปถายหรือหลักฐานประกอบอื่นๆที่สามารถหามาได 
    ๓. สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในรัชสมัยหลังจากรัชกาลที่ ๓ จะนํามาวิเคราะหเฉพาะ
อาคารที่เร่ิมกอสรางในรัชกาลที่ ๓ ยังไมแลวเสร็จ  แตไปเสร็จในสมัยรัชกาลหลังๆ  โดยจะตองเปน
รูปแบบที่ไดออกแบบไวกอนส้ินรัชกาลที่ ๓  หรือเปนรูปแบบที่รัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู
ไดเริ่มดําเนินการไวแลว 
    ๔. อาคารที่อยูในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวัง  ซ่ึงหามบุคคลภายนอก
เขาไป  โดยเฉพาะหามผูชายเขาเด็ดขาด จะวิเคราะหจากเอกสารที่มีใหศึกษา  รูปลักษณที่สามารถ
มองเห็นได  และ รูปถายเฉพาะที่สามารถถายภาพไดจากระยะไกลภายนอกเทานั้น  

 แมวาจะเปนที่เขาใจโดยรวมวาศิลปะไทยในสมัยตางๆนั้น  มีอิทธิพลของศิลปะเขมรเขา
มามีบทบาทตอศิลปะไทยหลายยุคหลายสมัยเร่ือยมา  จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร  การจะพิสูจน
ถึงขอเท็จจริงใหชัดเจน  จําเปนตองศึกษาลงลึกไปวาศิลปะเขมรนั้น  เขามาสูดินแดนที่เปนประเทศ
ไทยในปจจุบันไดอยางไร   มีลักษณะที่ เปนเอกลักษณเปนอยางไร   รูปแบบเปนอยางไร  
สถาปตยกรรมของไทยไดเอาสวนใดมาใช  มีการปรับปรุงใหผิดแผกแตกตาง  หรือพัฒนารูปแบบ
ใหเหมาะสมกับการใชสอยในประเทศอยางไรนั้น  ทั้งนี้จะตองเร่ิมตนดวยการศึกษาใหเขาใจใน
ลักษณะทั่วไปของศิลปะเขมร  และเอกลักษณของของศิลปะไทยคืออยางไร  มีรูปรางลักษณะที่
แตกตางกันอยางไร   แหลงที่เปนที่รวมของศิลปะไทยนั้นอยูที่ใด  การเขามาประสานกลมกลืนกัน
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หรือการประยุกตใชนั้นอยูตรงจุดไหน  ซ่ึงจะไดกลาววิเคราะหตอไปตามลําดับ  โดยมีขอบเขตใน
การศึกษาอยูในตัวอยางที่จะพบได  ตามสิ่งปลูกสรางที่เปนสถาปตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทร  ซ่ึง
ในที่นี้จะรวมไปถึงสถาปตยกรรมที่อยูในเขตธนบุรีเดิม ซ่ึงไดกอสรางหรือปฏิสังขรณรวมสมัยใน 
๓ รัชกาล แรกของกรุงรัตนโกสินทรดวย  โดยไมรวมถึงส่ิงปลูกสรางในจังหวัดอื่นที่อยูติดกันแมจะ
กอสรางในสมัยเดียวกัน  สถาปตยกรรมสวนใหญจะเปนวัด  สวนสถานที่ราชการและสิ่งปลูกสราง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยนั้น  ถายังคงมีรูปรางเดิมอยู  เหมือนเมื่อสมัย ๓ รัชกาลแรกของกรุง
รัตนโกสินทรและไมถูกรื้อถอนเปลี่ยนแปลงรูปลักษณไปเสียกอน  ก็จะไดนํามาวิเคราะหรวมดวย 
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บทท่ี ๒ 
ความเขาใจพืน้ฐานในเรื่อง 

สถาปตยกรรมแบบเขมรและสถาปตยกรรมไทย 
   การศึกษาในเรื่องศิลปะสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลเขมรในกรุงรัตนโกสินทรนั้นมี
ความหลากหลายทั้งรูปแบบและแนวคิดที่นํามาใชในการกอสรางประกอบกับมีการพัฒนากันมา
อยางตอเนื่องตั้งแตกอนที่ไทยจะตั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  โดยมีการประยุกตใชใหกลมกลืนกับ
ศิลปะดั้งเดิมของไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย  ดังนั้นการมองแตเพียงผิวเผินและการขาดความรู
พื้นฐานในเรื่องศิลปะเขมรและศิลปะดั้งเดิมของไทย  อาจจะเปนขอจํากัดในการวิเคราะหพิจารณา
และอาจทําใหเกิดความสับสนวาอะไรเปนศิลปะเขมร อะไรคือศิลปะไทยแทและอะไรคือศิลปะ
ของไทยที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรมเขมร  เพื่อเปนการขจัดปญหานี้จึงควรจะศึกษาทาวความถึง
เร่ืองสถาปตยกรรมดั้งเดิมของไทย  ที่มีลักษณะละมายคลายคลึงกับ  สถาปตยกรรมเขมรกับ
สถาปตยกรรมเขมรในประเทศกัมพูชาที่มีมาแตยุคโบราณ  จากหลักฐานทางโบราณคดีและอื่นๆจะ
พบวาในทองที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไดคนพบ
ศิลปกรรมแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีทั้งที่เปนประติมากรรมและสถาปตยกรรม  รูปแบบลักษณะคลายกับ
ศิลปกรรมเขมรในเขมรปจจุบันและ อาจมีอายุเกาถึงพุทธศตวรรษที่๑๒กับเมื่อเทียบกับศิลปะเขมร
ที่อยูในยุคเดียวกันแลว บางครั้งศิลปะเขมรในประเทศไทยมีความงามกวาศิลปะเขมรในประเทศ
กัมพูชาในสมัยเดียวกัน1   เพื่อความกระจางในเรื่องนี้  จะเริ่มตนดวยการศึกษาสถาปตยกรรมเขมร
ที่มีอยูในประเทศกัมพูชาเปนพื้นฐานกอน แลวจึงศึกษาศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรม
เขมรที่มีอยูในประเทศ  จากแหลงที่รวมของศิลปะตางๆ  แลวจึงคอยมาพิจารณาศึกษาถึงศิลปะไทย
ในสมัยกรุง  รัตนโกสินทรตอนตนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในบทที่ ๑ นั้น  

สถาปตยกรรมเขมร 
           ในดินแดนที่เปนประเทศไทยปจจุบัน ศิลปกรรมที่ไดรับอารยธรรมจากเขมรนั้นจะ
เรียกวา  “ศิลปะเขมรในประเทศไทย” ซ่ึงเปนงานศิลปกรรมอีกรูปแบบ หนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึง
กับศิลปกรรมของเขมรในประเทศเขมรหรือกัมพูชาในปจจุบันแตไมเหมือนกันทั้งหมด  การกําหนด
เรียกศิลปกรรมแบบนี้วา ศิลปะเขมรในประเทศไทย อันหมายถึง โบราณวัตถุ โบราณสถานเขมรที่
พบในประเทศไทยรวมทั้ง โบราณวัตถุโบราณสถานที่ทําขึ้นในประเทศไทย แตทําเลียนแบบศิลปะ

                                                        
         1 ม.จ. สภัุทรดิศ  ดิศกุล,  ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘), ๑๗ 

–๑๘. 
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เขมรในประเทศกัมพูชา  ดังจะเห็นไดจากงานสถาปตยกรรมทางศาสนาที่เรียกวา  “ปราสาท”  
ตลอดจนงานประติมากรรมตาง ๆ ทางดานศาสนา   เปนตน 
           สถาปตยกรรมเขมรมีรูปแบบพัฒนามาจากประเทศอินเดีย  โดยกษัตริยที่ปกครอง
อาณาจักรเขมรในยุคนั้น  ไดสืบเชื้อสายมาจากชาวอินเดียซ่ึงเดิมนับถือศาสนาพราหมณ  จึงไดสราง     
เทวสถาน เพื่อไวรูปเคารพเปนสถานที่เคารพบูชาตามความเชื่อในลัทธิศาสนา  ในยุคตอมาเมื่อเขมร
ไดหันมานับถือศาสนาพุทธก็ไดแปรรูปเทวสถานดังกลาวเปน ศาสนสถาน ก็คือปราสาทตางๆของ
เขมรซึ่งสรางดวยวัตถุถาวรเปนสวนใหญ  จึงยังคงหลงเหลือซากอยูจนถึงปจจุบัน 
          ในประเทศอินเดียสมัยโบราณมีสถาปตยกรรมอยู ๒ ชนิด  คือ ชนิดหนึ่งสรางดวยวัตถุ
ที่ถาวรคืออิฐและศิลา  สถาปตยกรรมแบบนี้ไดรับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมในประเทศอิหราน
และเมโสโปเตเมีย  อีกชนิดหนึ่งสรางดวยไมและเปนแบบพื้นเมืองของอินเดียเอง  วิธีการทั้งสอง
ชนิดนี้คือการใชวัตถุถาวรและใชไมปะปนกันกอใหเกิดศิลปกรรมแบบผสมขึ้น  ชางอินเดียโบราณ
มักสรางสถาปตยกรรมดวยศิลา  แตเลียนแบบรูปรางและลวดลายของสถาปตยกรรมที่ทําดวยไมขึ้น
2

 ลักษณะดังกลาวขางตนนี้  ก็มีอยูในศิลปะเขมรโบราณเชนเดียวกัน   คือ   มีทั้ ง
สถาปตยกรรมที่ใชวัตถุถาวร ใชไม และแบบผสมทั้งสองชนิด  สถาปตยกรรมเขมรโบราณมีรูปราง
ยุงยาก เพราะนอกจากไดแบบอยางมาจากสถาปตยกรรมที่ทําดวยไมในประเทศอินเดียแลว  ยังมี
สถาปตยกรรมของตนเองเขามาปนอีก  คือแบบพื้นเมืองที่สรางขึ้นดวยไมเชนเดียวกัน  แบบ
พื้นเมืองนี้คลายกับการกอสรางของชนชาติอินโดนีเซียมาก  ชางเขมรก็เหมือนกับชางอินเดียคือชอบ
สลักลวดลายเครื่องประดับซึ่งเดิมใชเฉพาะสลักลงบนไม  มาสลักลงบนอิฐหรือศิลาสถาปตยกรรมที่
สรางขึ้นดวยไมเหลานี้ยอมไมหลงเหลืออยูมาจนกระทั่งสมัยปจจุบัน  ที่ยังคงหลงเหลืออยูก็คือ
สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นดวยอิฐหรือศิลา  ซ่ึงสวนมากไดแกศิลาทรายและศิลาแลง  สถาปตยกรรม
เหลานี้มักเปนปราสาท บางครั้งก็มีระเบียงลอมรอบ  ลวนเปนศาสนสถานทั้งสิ้น  ปราสาทและ
ระเบียงเหลานี้มักสรางขึ้นบนฐาน มีอาคารประกอบอื่นๆรวมทั้ง สระน้ําและรั้วลอมรอบภายนอก
เปนเครื่องประกอบ 
          อารยธรรมเขมรไดแผอิทธิพลเขาสูดินแดนประเทศไทยราวพุทธศตวรรษ ที่  ๑๒-๑๘ 
เปนอารยธรรมทางศาสนาพราหมณหรือฮินดูลัทธิ ไศวนิกาย ไวษณพนิกาย และพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานโดยเริ่มปรากฎในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๒  แลวจึงเริ่มมี
อิทธิพลอยางแทจริงในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เปนตนมา  โดยมี
ศูนยกลางทางวัฒนธรรมอยูที่เมืองลพบุรี 

                                                        
2 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๙), ๒๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16 

   จากสภาพทางภูมิศาสตรจะเห็นไดวา  การแผกระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ
อาณาจักรเขมรโบราณนั้น  ไดแผเขาสูดินแดนของประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาค     อิสานเปนแหงแรก  เนื่องจากเทือกเขาพนมดงรักอันเปนเสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับ
กัมพูชานั้น  จะมีชองเขาที่สามารถติดตอกันไดถึง ๗๗ ชองเขา  เชน ชองเขาตะโก, ชองเขาปะ
ระแนะ  ในจังหวัดสุรินทร ชองเขาตาเหมือนในจังหวัดบุรีรัมย และชองเขาสําโรงในจังหวัดศรีสะ
เกษ  เปนตน  นอกจากนั้นยังปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับเสนทางที่ติดตอถึงกัน  ระหวางอาณาจักรเขมร
กับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  จากจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันที่ 
๗ ซ่ึงกลาววา พระองคโปรดใหสรางที่พักคนเดินทางพรอมดวยไฟ ๑๗ แหง  จากราชธานีเมืองพระ
นคร (เมือง ยโศธรปุระ)ไปยัง "เมืองวิมาย"  หรือเมืองพิมาย  ซ่ึงมีการสรางถนนติดตอถึงกันเกิดขึ้น  
และในปจจุบันรองรอยของถนนสายนั้นก็ยังมีการกลาวถึงกันอยู จากนั้นอารยธรรมของเขมรก็ได
แผกระจายเขาสูชุมชนริมฝงแมน้ํามูลเปนสวนใหญ  สําหรับเสนทางของถนนสายดังกลาวใน
ประเทศกัมพูชายังไมปรากฎแนชัด  เนื่องจากขาดการศึกษาอยางตอเนื่อง  แตสําหรับในประเทศไทย
เร่ืองราวของเสนทางสายนี้ไดรับการคนควาตลอด  โดยเสนทางนี้จะเริ่มเขาสูประเทศไทยที่กลุม
ปราสาท   ตาเหมือน จังหวัดสุรินทร  ตลอดรายทางจะมีศาสนสถานอโรคยาศาล และ ธรรมศาลา
เปนระยะๆ   คือ จากกลุมปราสาทตาเหมืองเสนทางตรงไปที่ธรรมศาลา ปราสาทบานบุ กับอโรคยา
ศาลกูฤาษี อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  และจากปราสาทบานบุเสนทางไดเขาไปเชื่อมตอกับ
เสนทางปราสาทหินพนมรุง อันมีปราสาทเมืองต่ําอยูหางออกมาเพียงเล็กนอย  จากนั้นเสนทางไดมุง
ไปสูธรรมศาลาปราสาทโคกปราสาท  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย และ ผานธรรมศาลาปราสาท        
ตาเปลง อําเภอนางรอง  ผานธรรมศาลาปราสาทหนองปลอง  อําเภอนางรอง ผานธรรมศาลา
ปราสาทบานหวยแคน  อําเภอหวยแถลง และ อโรคยาศาลปราสาทบานปรางค อําเภอหวยแถลง มุง
เขาสูอโรคยาศาลกุฎิฤาษี อําเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา และสิ้นสุดเสนทางที่ปราสาทหินพิมาย
ตามลําดับ  อารยธรรมเขมร ไดแผกระจายอิทธิพลขามเทือกเขาเพชรบูรณสูเมืองในลุมน้ําปาสัก  
และเมืองอื่นๆ  ในลุมน้ําเจาพระยาดวย   
  จากการศึกษาทางดานอารยธรรมของเขมรที่มาจากประเทศกัมพูชานั้น  จะพบวาการแผ
อิทธิพลจะเกิดขึ้น ๒ชวงดวยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพทางการเมืองของเขมรดวย อิทธิพลอารยธรรม
ของเขมรทั้ง  ๒ ชวงแบงออกได ดังนี้ คือ   
๑.  อิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔) 
          สําหรับอิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครนั้น  ไดปรากฎรองรอยอยูทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออกและบริเวณภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทยใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะรองรอยดังกลาวนั้น  ไดพบในรัชสมัยของกษัตริยเขมรยุคเจนละ ที่ช่ือวาพระเจา
มเหนทรวรมันหรือเจาชายจิตรเสน  (ราวพุทธศักราช๑๑๕๐-๑๑๕๙ )  และพระเชษฐาของ     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 17 

พระองคคือ  พระเจาภววรมันที่ ๑ ปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรเจนละ  (พุทธศักราช๑๑๔๑)  เปนสวน
ใหญอาณาจักรแหงนี้ภายหลังที่เจาชายจิตเสนหรือพระเจามเหนทรวรมัน ไดเสวยพระราชสมบัติสืบ
ตอจากพระเชษฐาของพระองคแลว  กลาวไดวามีอาณาเขตที่กวางขวางมากตามหลักฐานจากจารึก
เทาที่พบแลวในปจจุบันพบวา อํานาจของเจาชายจิตเสนไดแผเขาครอบคลุมดินแดนบางสวนของ
ประเทศไทย คือ บริเวณปากน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมน้ําชี  จังหวัดบุรีรัมยและขอนแกน  
จากนั้นไดแผอิทธิพลขามเทือกเขาดงรักมาสูแมน้ําบางปะกง ที่จังหวัดปราจีนบุรี  และลุมแมน้ําปา
สักที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  เปนตน  ซ่ึงพื้นที่บริเวณดังกลาว  ไดคนพบหลักศิลาจารึกของ   
พระองคและพระเชษฐา เชน จารึกของพระเจามเหนทรวรมันที่พบตรงบริเวณปากแมน้ํามูลที่ไหล
มาบรรจบกับแมน้ําโขง  บริเวณบานขันเทวดา ตําบลโขงเจียม  อําเภอโขงเจียม  และที่ถํ้าปราสาท  
(ปจจุบันชาวบานเรียกวาถํ้าพระ)  กิ่งอําเภอบานดาน จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดสุรินทร  ใน
จารึกไดกลาวถึงการสรางศิวลึงคอุทิศถวายพระศิวคิริศะ (เทพเจาแหงภูเขา)  และรูปโคนนทิ 
(พาหนะของพระศิวะ)  การสรางสิ่งเหลานี้ไดกระทําขึ้น  "ในการปราบปรามดินแดนทั้งหลาย"  
นอกจากนั้น  ยังไดพบจารึกของพระเจามเหนทรวรมันอีกที่จังหวัดปราจีนบุรี  คือ จารึกชองสระแจง  
ที่ปราสาทสระแจง  ตําบลทัพเสด็จ  อําเภอตาพระยา ขอความในจารึกกลาวถึง  พระเจามเหนทรวร
มันทรงสรางบอน้ําไวใหแกประชาชน และ จารึกในเขตอําเภออรัญประเทศ  ไดกลาวถึงการสราง
สระที่ช่ือ "ศังกรตฏากะ"  ดวย สําหรับบริเวณพื้นที่ในภาคกลางตอนเหนือ  ที่เมืองศรีเทพ  อําเภอ    
ศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณนั้นไดคนพบศิลาจารึกของ  พระเจาภรวรมันปฐมกษัตริยแหงอาณาจักร
เจนละ ขอความในจารึกไดกลาวถึงพระเจาภวรมันทรงสรางพระอิศวรเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชย 
นอกจากนั้นยังพบจารึกของ  กษัตริยเขมรแหงเจนละในรัชกาลตอๆมาอีก เชน จารึกพระเจาอิศานวร
มันที่ ๑ (พุทธศักราช๑๑๕๙– ราว๑๑๘๐ ) พบที่จังหวัดจันทบุรี ๓  หลัก  หลักหนึ่งมาจากอําเภอขลุง  
หลักหนึ่งมาจากวัดทองทั่ว  และอีกหลักหนึ่งมาจากวัดสละบาป  เปนตน 
         อยางไรก็ตามอํานาจของเขมรในชวงนี้จะเจริญอยูในดินแดนประเทศไทยในชวง
ระยะเวลาอันสั้น เมื่อถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ก็เกิดจลาจลขึ้นในอาณาจักรเขมร  การแผอารยะธรรม
จึงหยุดชะงักไป   
สถาปตยกรรมและประติมากรรมอิทธิพลเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร 
         สําหรับงานสถาปตยกรรมและประติมากรรมอิทธิพลเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ใน
ยุคนี้งานศิลปกรรมที่สรางขึ้นคงเปนงานฝมือของชาวเขมรแทๆ  ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏเหลืออยูไม
มากนักทั้งงานดานสถาปตยกรรมและประติมากรรม งานทางดานสถาปตยกรรมนั้น ศาสนสถาน
ตาง ๆ  ที่สรางขึ้นคงจะผุพังไปตามกาลเวลา  เนื่องจากชวงระยะเวลาอันยาวนาน  สถาปตยกรรมที่
คนพบบางแหงก็เหลือแตเพียงรองรอย และบางแหงก็ยังเหลือหลักฐานปรากฎใหเห็นอยู  เชน 
ปราสาทภูมิโพน  ที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณหมูบานดม  อําเภอสังขละ  จังหวัดสุรินทร  เปนปราสาท 
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สมัยเจนละที่กอดวยอิฐสอดินอยางประณีต  ปราสาทแหงนี้สรางราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๓  เปน
อาคารอิฐหลังเดียวโดด ๆ ที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  ฐานเตี้ย  มีประตูทางเขาทางเดียว  คือ 
ทางดานทิศตะวันออก  อีก ๓  ดาน  เปนประตูหลอก  หลังคาเปนแบบแผนของสวนเรือนธาตุ ที่มี
ลักษณะสูงซอนชั้นลดหลั่นขึ้นไป  และจากลวดลายขององคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เรียกวา    
"ทับหลัง"  อันหมายถึงศิลาจําหลักแทงส่ีเหล่ียมที่ประดับเหนือกรอบประตู กลาวไดวาเปนศิลปะ
แบบไพรกเม็ง  แตเนื่องจากศาสนสถานตาง ๆ  ในยุคนี้ไดผุพังไปจนเกือบจะหมดสิ้นดังกลาวแลว  
จึงเหลือเฉพาะรองรอย  หลักฐานขององคประกอบทางสถาปตยกรรมเปนบางสวนที่ปรากฏใหเห็น
โดยเฉพาะทับหลังศิลา ไดมีการคนพบในพื้นที่ของจังหวัดตาง ๆ  เชน ทับหลังที่วัดทองทั่วจังหวัด
จันทบุรี  ทับหลังที่หนาพระอุโบสถวัดสุปฎนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี    สําหรับทับหลังที่หนา
พระอุโบสถปฎนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปนทับหลังที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒  ศลิปะ
แบบสมโบวไพรกุก และทับหลังศิลาที่วัดสระแกวแกงสะพือ  อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี เปนทับหลังศิลปะแบบสมโบวไพรกุกเชนเดียวกัน  สําหรับงานทางดานประติมากรรม
ที่คนพบในยุคนี้ เชน เทวรูปพระอุมาศิลา  ซ่ึงคนพบในเขตอําเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี  
เปนศิลปะเขมรในสมัยโบวไพรกุก ที่มีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ นอกจากนั้น  ยัง
คนพบประติมากรรมสัมฤทธิ์รูป พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และ พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ที่
อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย  มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ เปนตน 
๒.  อิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ ๑๕–๑๘ ) 
  สําหรับอิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครนั้น  ไดปรากฎรองรอยอยูทั่วไปทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  และบริเวณภาคกลางของประเทศไทย   
  ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ หลังจากนั้นที่พระเจาชัยวรมันที่ ๒  (พุทธศักราช๑๓๔๕–
๑๓๙๓)ไดเสด็จกลับจากชวา พระองคไดทรงรวบรวมแควนเจนละบกและเจนละน้ําเขาดวยกัน  
แลว  เขมรก็เริ่มเปนปกแผนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นก็เร่ิมแผอํานาจเขาสูประเทศ  ในยุคนี้ได
ปรากฎหลักฐานทางดานสถาปตยกรรมและประติมากรรมจํานวนมากมาย  อันแสดงถึงอิทธิพลของ     
อารยธรรมเขมรที่มีตอเนื่องเขามาทุกยุคทุกสมัย แตอยางไรก็ตาม  อิทธิพลเขมรที่หล่ังไหลเขามาสู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  และภาคกลางอยางหนาแนนนั้น ไดเร่ิมตนตั้งแตรัชสมัย
ของกษัตริยที่สําคัญและยิ่งใหญแหงอาณาจักรเขมรโบราณ ๓ พระองค  คือ พระเจาสุริยวรมันที่  ๑
(พุทธศักราช ๑๕๔๕–๑๕๙๓ ) พระเจาสุริยวรมันที่ ๒  (พุทธศักราช๑๖๕๖–หลัง๑๖๘๕)  และ  
พระเจาสุริยวรมันที่ ๗  (พุทธศักราช๑๗๒๔ – ราว๑๗๖๓)  เปนสําคัญดังจะกลาวถึงตอไปนี้  
  ในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ ๑  ซ่ึงครองราชยอยูในระหวางป พุทธศักราช  ๑๕๔๕–
๑๕๙๓ พระองคเปนกษัตริยยิ่งใหญของอาณาจักรเขมรโบราณที่มีอานุภาพมาก  ไดทรงแผอิทธิพล
ออกไปอยางกวางขวาง ซ่ึงเปนอิทธิพลอารยธรรมในรูปแบบของศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา  
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ที่พระองคทรงศรัทธาเลื่อมใส   ดังไดปรากฎพระราชอํานาจแผกระจายเข ามาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุมแมน้ํามูลและ  ทางภาคกลางบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาที่เมือง ละโว
หรือลพบุรี เปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะเหตุวาในพื้นที่บริเวณดังกลาวไดคนพบศิลาจารึกของพระองค 
เชน จารึกปราสาทหินพิมาย  ที่จังหวัดนครราชสีมา  ปรากฎศักราชตรงกับพุทธศักราช ๑๕๗๙ และ  
๑๕๘๙ จารึกที่ปราสาทพนมวัน  จังหวัดนครราชสีมา  ปรากฏศักราชตรงกับพุทธศักราช๑๕๘๙ 
เนื้อความในจารึกกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระราชานาม ศรีสูรยวรมันและศรีอุทยทิตวรมัน
ตามลําดับ  ซ่ึงนาจะหมายถึงพระเจาสุริยวรมันที่ ๑  และพระเจาอุทัยติยวรมันที่๒  (พุทธศักราช
๑๕๙๓– ๑๖๐๙)  นั่นเอง  และในชวงเวลาเดียวกัน  ก็ไดพบจารึกหลักที่เปนภาษาเขมร ไดกลาววา  
พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ ทรงมีชัยชนะตอเมืองละโว และจารึกที่คนพบที่เมืองลพบุรี เชน จารึกที่ศาล
สูงหรือ ศาลพระกาฬในปจจุบันเปนภาษาเขมรมีศักราช ๓ ศักราชแต  ศักราชหลังสุดไมสมบูรณ  ๒ 
ศักราชแรก  คือ      พุทธศักราช ๑๕๖๕ และพุทธศักราช ๑๕๖๘  อยูในรัชกาลพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ 
ขอความในจารึก  ไดกลาวถึงประกาศ ขอใหบรรดานักบวชอุทิศกุศลแหงการบําเพ็ญตบะของตน
ถวายแดพระองค และที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับจารึกนี้ก็คือ  การกลาวถึงนิกายในพระพุทธศาสนา ๒  
นิกาย   คือ มหายานและ  ลัถวีระ (เถรวาทหรือหินยาน) รวมทั้งโยคีหรือนักบวชในศาสนาพราหมณ
ดวย  และจากการที่ไดพบจารึกที่เมืองลพบุรีนั้น  แสดงใหเห็นวาเมืองลพบุรีในขณะนั้นมีการนับถือ
ศาสนา ๓ นิกาย  คือ  พุทธศาสนาลัทธิเถรวาท  และมหายาน  ตลอดจนศาสนาพราหมณ  
  ในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ทรงครองราชยอยูในระหวางป  พุทธศักราช ๑๖๕๖  – 
หลัง ๑๖๕๘ เปนกษัตริยเขมรที่ยิ่งใหญอีกพระองคหนึ่งที่ทรงมีอานุภาพอันเกรียงไกร  พระองคมี
ช่ือเสียงมากในฐานะนักรบและนักกอสรางโดยเปนผูสรางเทวสถานอันสําคัญคือ "นครวัด"                
ศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก เพื่ออุทิศถวายพระนารายณในลัทธิไวษณพนิกายของศาสนา
พราหมณซ่ึงเจริญรุงเรืองอยูในขณะนั้น การแผพระราชอํานาจของพระองคไดปรากฎอยูในดินแดน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุมแมน้ํามูล และทางภาคกลางบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาที่
เมืองละโวหรือลพบุรีเปนสวนใหญ  ดังจะเห็นไดจากภาพจําหลักทางประวัติศาสตรที่ผนังระเบียง
ช้ันนอกของปราสาทนครวัด ซ่ึงในภาพนั้นไดแสดงการยกทัพของพระเจาสุริยวรมันที่๒  เสด็จออก
จากเมือง    ยโศธรปุระเพื่อไปตอสูกับพวกจาม  พวกเวียดนาม หรือพวกมอญ ในลุมน้ําเจาพระยา
หนาขบวนมีภาคกองทัพไทย (สยามกุก)  เดินอยูขางสุด ลักษณะการเดินทัพไมคอยจะเปนระเบียบ
มากนักและดานหลังของกองทัพไทย มีกองทัพที่เดินแถวอยางเปนระเบียบ  ลักษณะการแตงกาย
คลายเขมร ขางลางมีจารึกสั้น ๆวา  "วระกมรเตงอัญศรีชัยสิงหวรมันอยูกลางปากํานัลนํากองทัพ
เมืองละโว" ขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่๒ เขมรยังคงมี
อํานาจเหนือเมืองลพบุรีอยู 
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  พระเจาชัยวรมันที่ ๗ ถัดจากพระเจาแผนดินตอมาอีกหลายพระองค ก็ถึงสมัยพระเจา
แผนดินเขมรอีกพระองคหนึ่งที่ทรงพระบรมเดชานุภาพมากคือ พระเจาชัยวรมันที่ ๗ ทรงเปน
กษัตริยที่ยิ่งใหญพระองคสุดทายแหงเมืองพระนครของเขมร  พระองคไดทรงกอบกูเอกราชและ
ทรงขับไลพวกจามออกจากอาณาจักรเขมร ไดเสด็จขึ้นครองราชยตอมาในระหวางปพุทธศักราช 
๑๗๒๔ – ราว ๑๗๖๓ ในรัชสมัยของพระองคอาณาจักรเขมรมีขอบเขตที่กวางขวางมาก และ
พระองค ได ขยายอาณา เขตตลอจนแผอารยธรรม เข าสู พื้ นแผนดินของไทยทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในปจจุบัน อารยธรรมที่แผกระจายเขามานั้นเปนอารยธรรมใน
รูปแบบของ          พุทธศาสนาลัทธิมหายาน เนื่องจากเปนลัทธิทางศาสนาที่พระเจาชัยวรมันที่ ๗ 
ทรงเลื่อมใส  และจากการที่พระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไดทรงแผพระราชอํานาจเขาสูไทยนั้น จารึก
ปราสาทพระขรรคที่คนพบในประเทศกัมพูชากลาววา  พระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไดทรงสราง "พระชัย
พุทธมหานาถ"  (พระพุทธรูปฉลองพระองคของพระเจาชัยวรมัน ๗) พระราชทานไปตามหัวเมือง
ในราชอาณาจักรของพระองค ๒๓ แหงและบรรดารายชื่อเมืองตาง ๆ  เหลานั้นบางเมืองคงตั้งอยู
ทางภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีอยูประมาณ ๖ เมืองคือเมืองละโวหรือลพบุรี เมือง
สุพรรณบุรี  เมืองแถบสระโกสินารายณ  ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  เมืองสิงหในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี  และ เมืองเพชรบุรี  นอกจากนั้นในจารึกปราสาทพระขรรคยังไดกลาวถึง "เมืองวิ
มาย"  ซ่ึงก็คือเมืองพิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ดังไดกลาวเรื่องราวในจารึกผาน
มาแลวและหลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ แลว  ศิลปะเขมรก็เสื่อมลงเรื่อย ๆ 
จนกระทั่งในระยะตอมาเขมรถูกรุกรานโดยกองทัพไทยจากอยุธยา และตกเปนของไทยหลายครั้ง  
ครั้งสุดทายในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๒ (เจาสามพระยา)  ในปพุทธศักราช ๑๙๗๔  
และถือวาไดส้ินสุด    อารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร 
สถาปตยกรรมและประติมากรรมอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร 
  สําหรับสถาปตยกรรมอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร  งานทางดานสถาปตยกรรมนั้น
มีหลักฐานปรากฏอยูทั่วไปเกือบจะทุกภาคของประเทศไทย เชน บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
มีปรางคแขกหรือเทวาลัยในเมืองลพบุรี ซ่ึงตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปรางคองคนี้มี
อายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕  บริเวณพื้นที่ทางภาคตะวันออกของไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี  มี
ปราสาท สดกกอกธม ตั้งอยูที่ตําบลโคกสูง  อําเภอตาพระยา ปราสาทแหงนี้สรางขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕  เชนเดียวกัน  นอกจากนั้นในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสานของ
ไทย  อันเปนที่ตั้งของ ปราสาทพนมวัน ปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทหินพิมาย 
สําหรับปราสาทพนมวัน ปราสาทพนมรุง และปราสาทเมืองต่ํานั้นเปนศิลปะแบบบาปวน  ที่สราง
ขึ้นราวพุทธศตวรรษที่๑๖ -  กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗   และในราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 
๑๗ นั้น  ไดมีการสรางศาสนสถานแบบเขมรที่ใหญที่สุดในประเทศไทยขึ้น คือ ปราสาทหินพิมาย
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เปนศิลปะแบบนครวัด  ตั้งอยูที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่
ทางภาคกลางตอนเหนือของไทย ที่อําเภอเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย  ไดพบรองรอยอารยธรรมเขมร
ปรากฏอยู  คือ  ศาลตาผาแดง  ซ่ึงศาสตราจารยบวสเซอลิเยอร กลาววามีลักษณะเปนศิลปะแบบ
นครวัด 

  ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘   รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗  ไดมีการสรางงาน
สถาปตยกรรมแบบบายนขึ้นทั่วไปในดินแดนของทางภาคกลางและภาคอิสานของไทย อันไดแก
พระปรางคสามยอด ที่อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ ๑ )  อารยธรรมดังกลาวยังไดไปเจริญอยูใน
พื้นที่ทางตะวันตกของภาคกลาง เชน  ที่จังหวัดราชบุรี บริเวณกําแพงวัดมหาธาตุราชบุรี คือ ทับหลัง
ของกําแพงที่ลอมรอบอยูนั้น จะมีการแกะสลักเปนรูปพระพุทธรูปประทับนั่งในซุมเรือนแกวที่เรียง
ติดตอกันเปนแถวยาว  จากลักษณะของพระพุทธรูปและของทับหลังกําแพงดังกลาว   จะหมือนกับ
ทับหลังกําแพงที่ปราสาทพระขรรคในประเทศกัมพูชา  อันเปนศิลปะแบบบายน  นอกจากนั้นยังพบ
สถาปตยกรรมแบบบายนไดอีกที่ วัดกําแพงจังหวัดเพชรบุรี ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี 
และพื้นที่บริเวณตอนเหนือของไทย ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงไดแกพระปรางควัดพระพาย
หลวงและพระปรางควัดศรีสวาย สวนทางภาคอิสานของไทยก็มีงานศิลปะแบบบายน  ปรากฎอยู
อยางมากมาย  เชน บริเวณปราสาทหินพิมาย  ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗  พระองคไดทรง
สรางปรางคขึ้นเพิ่มเติมอีก ๒  องค  ทางดานหนาปราสาท คือ ปรางคพรหมทัตและปรางคหินแดง  
นอกจากนั้น ยังพบที่ปราสาทตาเหมือน จังหวัดสุรินทร เปนตน   
  สําหรับงานประติมากรรมในยุคนี้มีอยูเปนจํานวนมากมาย  ทั้งที่ปรากฏอยูในดินแดน
ทางภาคอิสานและทางภาคกลางของประเทศไทย งานประติมากรรมสวนใหญจะเปนการสราง
พระพุทธรูป เชน พระพุทธรูปนาคปรกและพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง  ซ่ึงไดแกพระพุทธรูป
นาคปรก  พบที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนพระพุทธรูปที่จําหลักจากศิลาทราย  มี
อายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๗ และพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง  พบที่วัดพระเมรุจังหวัด
พระ นครศรีอยุธยา  อายุราวปลายศตวรรษที่ ๑๗ สําหรับพระพุทธรูปที่หลอดวยสําริดนั้นก็นิยม
สรางมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เปนตนมา   มีทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่ององคเดียวหรือหลายองค
บนฐานเดียวกัน เชน พระตรีกายสําริด ขุดพบที่ตําบลดอนขวาง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ –๑๙ นอกจากนั้น ยังไดมีการคนพบประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวโลเกศวร 
พระโพธิสัตวโลเกศวรเปลงรัศมี  รวมทั้งนางปรัชญาปารมิตา  และพระพุทธรูปนาคปรก ที่ปราสาท
เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี และที่ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ไดพบประติมากรรม
ศิลารูปพระเจาชัยวรมันที่ ๗ 
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  จากสภาพทางภูมิศาสตร  ศิลาจารึกผลงานทางดานศิลปะอันไดแก   งานทางดาน       
สถาปตยกรรม ประติมากรรม ลวนเปนหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับอารยธรรมของเขมรโบราณที่แสดง
ใหเห็นวาในชวงของเวลาดังกลาว ดินแดนสวนตางๆของประเทศไทยคงมีความสัมพันธกับอาณา 
จักรเขมรหรือประเทศกัมพูชาอยางแนนอน  จึงเปนผลใหมีการสรางสรรคงานศิลปสถาปตยกรรม
เขมรเกิดขึ้น 
ปราสาทเขมรและปรางคอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยสมัยกอนกรุงศรีอยุธยา 
  จากงานทางดานสถาปตยกรรมอิทธิพลเขมรหรือสถาปตยกรรมสมัยลพบุรี  อันไดแก 
ปราสาท  ดังไดกลาวผานมาแลวนั้น  จะเห็นไดวาผลงานที่สรางสรรคขึ้นมามีทั้งฝมือชางชาวเขมร
อยางแทจริง และฝมือชางชาวไทยหรือชางพื้นเมืองที่ทําเลียนแบบศิลปะเขมรปะปนกันอยู ซ่ึงยากที่
จะแยกแยะไดอยางถูกตอง แตอยางไรก็ตามปราสาทอิทธิพลเขมรที่ปรากฏอยูในพื้นที่ทางภาคตางๆ  
ของประเทศไทยในปจจุบันลวนใหอิทธิพลทางดานศาสนา  และรูปแบบทางดานสถาปตยกรรม
ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ  แกชุมชนที่อยูในทองถ่ินนั้น ๆ  ทั้งทางตรงและทางออมโดยเฉพาะ
อารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๘ อันเปนชวงระยะเวลาที่อาณาจักร
เขมรแผอิทธิพลเขามาอยางเต็มที่  ซ่ึงในขณะเดียวกัน การแสดงออกทางดานศิลปะสถาปตยกรรมก็
อาจมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไปบาง  ตามสภาพสิ่งแวดลอม สติปญญาความคิดในการ
สรางสรรค  และทักษะฝมือชางตลอดจนรสนิยมในแตละชุมชน ซ่ึงโครงรางสวนใหญก็ยังคงดําเนิน
ตามแบบศิลปะเขมรแหงเมืองพระนครอยู   
  นอกจากนั้นหลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ แลว  อิทธิพลอารยธรรม
เขมรก็ยังคงปรากฎอยู และในระยะเวลานี้ ไดปรากฎรองรอยของศาสนสถานอีกกลุมหนึ่งที่มี
ลักษณะสืบเนื่องตอมาจากสถาปตยกรรมแบบเขมร  ซ่ึงศาสนสถานกลุมนี้ถือไดวาเปนตนแบบหรือ
ตนเคาของพระปรางคไทยในสมัยตอๆ  มาอีกกลุมหนึ่งดวย คือพระปรางควัดมหาธาตุ  จังหวัด
ลพบุรี  และพระปรางค วัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี เปนตน ปรางคกลุมนี้มีปญหาในดานการ
กําหนดอายุมาก    อยางไรก็ตามพระปรางคกลุมนี้กลาวไดวา  เปนปรางคที่สรางขึ้นกอนสมัยกรุงศรี
อยุธยา ดังจะไดกลาวถึงลักษณะทางสถาปตยกรรมโดยสังเขปของปราสาท และปรางคอันเปน
ตนแบบและตนเคา    ดังตอไปนี้  

ปราสาทเขมร 
  ปราสาท หมายถึง เรือนซอนชั้นที่คิดดัดแปลงขึ้นจากปราสาทไม มีลักษณะคลายกับ     
"ถะ" ของจีน  ตอมาชาวเขมรไดนําลักษณะดังกลาวมาสรางเปนศาสนสถานที่ตองการ  ใชพื้นที่เพียง
ช้ันเดียว  เนื่องจากปราสาทเปนสัญลักษณเรือนของผูมีบุญและตองการจะใหปราสาทเปนบานเรือน
ชนิดศักดิ์สูงสมเปนศาสนสถาน  จึงคิดเอาลักษณะรูปแบบของประสาทหลายชั้นมาใช โดยรนสวน
ลงมาใหเหลือเพียงชั้นเดียว  คือสวนที่เรียกวา "เรือนธาตุ" เปนอาคารที่มีผนังและซุมประตูทางเขาที่
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ประกอบไปดวย เสาติดผนัง, เสาประดับกรอบประตู, ทับหลัง, หนาบัน, กรอบหนาบัน  และภายใน
อาคารนั้นจะเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา  สวนยอดปราสาท  (ยอดปรางค)  จะประดิษฐ
สรางสรรคเปนรูปหลังคาโคงสูง  ที่มีลักษณะซอนกันอยูเปนชั้นๆลดหลั่นขึ้นไป  แตละชั้นพยายาม
จะจําลองแบบอยางของจริง  จากสวนลางของปราสาท (เรือนธาตุ)  มาประกอบ  โดยนําเอาลักษณะ
ของซุม (ซุมบัญชร)  ที่มีเสาติดผนัง,ทับหลัง,หนาบัน,กรอบหนาบัน และบานประตู (หลอก) มา
ประดับตกแตง โดยยอใหมีขนาดเล็กลงนอกจากนั้น  ในแตละชั้นยังมีนาคปกบันแถลง หรือกลีบ
ขนุนจําหลัก (อาคารจําลอง)ประกอบรวมอยูดวย  จากลักษณะรูปแบบของหลังคาดังกลาวจะเห็นได
วาคือ  สัญลักษณของการยอสวนซอนช้ันอาคาร  แตละชั้นของเรือนปราสาทนั่นเอง  
  ปราสาทเขมรรวมสิ่งปลูกสรางหลายอยางที่สรางเปนกลุมเดียวกัน เพื่อใชเปน เทวสถาน 

ในยุคที่เขมรนับถือศาสนาพราหมณ และเปน ศาสนสถาน ในยุคที่เขมรเปลี่ยนเปนนับถือศาสนา
พุทธ  เมื่อพระเจาแผนดินเขมรเสด็จมากระทําพิธีทางศาสนา  ก็จะใชปราสาทเหลานี้เปนที่ประทับ
แรมดวย   ในขั้นวิวัฒนาการจะทําเปนกลุมปราสาท  คือมีปราสาทหลังกลางขนาดใหญสําหรับไว
เทวรูป และบางครั้งก็มีปราสาทขนาดยอมหลายหลัง  มีระเบียงวงเดียว หรือหลายวงลอมรอบ
ปราสาทเหลานั้น  นอกจากนี้ยังมีอาคารที่อยูโดดๆอีกตางหาก  ซ่ึงเรียกกันวาบรรณาลัยอยูใน
ระหวางวงระเบียงเหลานั้น  อาคารเหลานี้ยอมตั้งอยูบนดินมีฐานรองรับเปนชั้นๆ  เชนปราสาทนคร
วัด  ซ่ึงสรางขึ้นในระหวาง พ.ศ. ๑๖๕๐ - ๑๗๒๐  และนับไดวาเปนผลแหงการคนควาและความ
พยายามอยางชาๆของสถาปนิกเขมรมาตลอดระยะเวลา ๕๐๐ ป3  กลุมปราสาทนี้ในระยะตนตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ ๑๒  จะเปนอาคารโดดๆ ไมมีระเบียบ ไมมีความสัมพันธระหวางกัน  หลังพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๔  จึงเริ่มจัดใหมีระเบียบมีสัดสวนสวยงามขึ้น 
  ในการสรางปราสาทของเขมรในระยะแรกเริ่ม  อิฐเปนวัสดุสวนใหญที่ใชกันในการ
กอสรางสถาปตยกรรมที่ถาวร  ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๔   ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕   ใชอิฐ
เฉพาะศาสนสถานใหญๆบางแหง  ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ใชอิฐนอยลง และมักใชสรางอาคารที่ไม
สําคัญ  ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ จึงเลิกใชอิฐ  อยางไรก็ดีปราสาทเขมรที่สรางดวยอิฐเหลานี้ก็ไมไดใช
อิฐลวน  กรอบประตูมักสรางดวยหินชิสต (schist)  และเสาประดับกรอบประตูกับทับหลังมักสลัก
ดวยหินทราย 
  การเรียงอิฐแลวแกะสลักนั้นชางเขมรใชน้ํายาชนิดหนึ่งเปนสื่อเชื่อม  น้ํายานี้ทนทาน
มาก  และแมใชแตเพียงบางๆ ก็ทําใหอิฐเหลานั้นเกาะกันแนนดังกับเปนกอนเดียว  จึงอาจทําการ
แกะสลักไดดังกับสลักลงบนศิลา  แตความทนทานไมทนเทาศิลา  สวนการกอดวยศิลาใชศิลาทราย  
ชางสามารถแกะสลักไดอยางประณีตบรรจง  อยางไรก็ดีชางเขมรมักชอบวางเรียงแทงศิลาซอนกัน

                                                        
  3 เรื่องเดียวกัน, ๓๑. 
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ขึ้นไปโดยมีรอยตอตรงกันพอดี  มิไดเรียงซอนเหลื่อมกันเหมือนการกอสรางในปจจุบัน  จึงทําให
กอนศิลาเคลื่อนที่หลุดออกจากกันโดยงาย  เปนผลใหปราสาทบางหลังตองแยกออกจากกัน เมื่อมี
การเสียสมดุลยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ  กับการละทิ้งไมมีการดูแลรั

                                                       

กษาปลอยให 
ตนไมและวัชพืชงอกปกคลุมประกอบกับเวลาที่ลวงไปนาน 
ทับหลัง  

  ทับหลัง  คือ ทอนหินรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่สลักเปนลวดลายตางๆประดับอยูเหนือประตู
เขาปราสาทหิน4 ทั้งนี้เพื่อค้ําใหประตูคงรูปอยู และรองรับสิ่งกอสรางอื่นๆที่อยูเหนือประตูขึ้นไป  
ทับหลังที่เกาที่สุดของเขมรซึ่งยังคงเหลืออยูคือ  ทับหลังในศิลปะแบบสมโบร  พ.ศ.๑๑๕๐ - ๑๒๐๐ 
ทับหลังเหลานี้กับเสาประดับกรอบประตู เปนสวนประกอบของสถาปตยกรรมเขมรที่สลักขึ้นดวย
ศิลาทรายและในปจจุบันยังคงอยูในสภาพที่ดีมาก   ทับหลังรุนแรกนี้ไดรับแบบอยางมาจากศิลปะ
อินเดียโดยตรง  และรายละเอียดของลวดลายแสดงใหเห็นวา มีลักษณะใกลเคียงกับทับหลังของ
อินเดีย  ซ่ึงมีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ ๘ จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๒  
   ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๔  ศิลปะเขมรแบบสมโบร
จนถึงแบบกุเลน  ทับหลังเขมรซึ่งไดแบบจากอินเดียไดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว   ใน
พุทธศตวรรษที่ ๑๕ ตั้งแตศิลปะแบบพะโคลงมา  ทับหลังจึงมีรูปรางคงที่  ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไปคงมี
แตลวดลายที่แกะสลักเทานั้น  
   ทับหลังในยุคเปล่ียนแปลง  สมัยแรกเปลี่ยนรูปวงโคงกลางทับหลังซึ่งมีรูปมกร
ประกอบมาเปนวงโคงซ่ึงมีลวดลายพันธุพฤกษาประดับ และตอมากลายเปนลายทอนพวงมาลัยไป  
ทับหลังของเขมรในสมัยกลางมีการเปลี่ยนแปลงนอย  โดยมีการปรากฏตัวหรือหายไปของลวดลาย
บางชนิดที่ไมสําคัญเชน  ลวดลายที่ฐานรองรับ  ลายกานตอดอก ลักษณะของหนากาล  เปนตน  ใน
สมัยหลังไดเปลี่ยนไปเปนไมมีลวดลายพวงมาลัยอยูตรงกลาง  เชน ในศิลปะแบบนครวัดและศิลปะ
แบบบายน เปนตน5  
ประตูหลอก   

 บรรดาปราสาทเขมรมักจะมีประตูที่เขาไปภายในไดดานเดียวคือทิศตะวันออก  ประตู
เหลานี้แมวาในปจจุบันไมมีบานประตูแตในสมัยแรกมีบานทําดวยไมจําหลัก  ซากบานประตูไม
เหลานี้ยังคงมีเหลือมาถึงปจจุบันบางไมมาก  อยางไรก็ดีเรารูรูปแบบบานประตูจริงไดจากประตู
หลอก  ซ่ึงมีสลักอยูสามดานของตัวปราสาท  ประตูหลอกเหลานี้สรางเลียนแบบประตูจริงทุกอยาง  

 
  4 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเกชั่น, ๒๕๔๖), 
๕๒๐. 
  5 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๙), ๑๐๗ 
- ๑๐๘. 
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คือมีบานประตู ๒ บาน  มีอกเลาอยูตรงกลาง  ตรงกลางบานประตูแตละบานบางครั้งมีลวดลายยื่น
ออกมาซึ่งคงจะใชเปนที่แขวนหวงสําหรับประตูจริงใชเพื่อเปดปดประตู 

 วิวัฒนาการของประตูหลอก มีลักษณะสําคัญ ๒ อยางคือ  ลวดลายที่ยื่นออกมาตรงกลาง
บานประตูนั้นไดหายไปตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๕ (ศิลปะแบบบาเค็ง)  และในสมัยหลังจนถึงศิลปะ   
บายน ลายเสนนูนบนบานประตูแตละบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และในทางตรงกันขามแผนตรงกลางบาน
ประตูนั้นหดเล็กลง 6  
เสาติดกับผนัง   

 ลวดลายของเสาติดกับผนังก็เหมือนกับลวดลายบนประตูหลอก  คือในสมัยแรกปนดวย
ปูน  ลวดลายที่เหลืออยูของเสาติดกับผนังในพุทธศตวรรษที่ ๑๒,๑๓ และ ๑๔ มีเหลืออยูนอยเกินไป
จนเราไมสามารถศึกษาถึงวิวัฒนาการของลวดลายเหลานี้ได  ลักษณะของลวดลายเครื่องประดับบาง
ช้ินในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ มีรูปเปนลวดลายพันธุพฤกษาและลายเครื่องเพชรพลอยผสมกัน  ดัง
อาจจะเห็นไดจากลายบนแทนเล็กๆสลักดวยศิลาทรายในปราสาทหมูใตหลังที่ ๒ ของปราสาทสม
โบรไพรกุก   
หนาบัน   

 หนาบัน  เปนชื่อเครื่องกําบังกันลมกันฝนเขาอาคารอยางหนึ่งทําขึ้นเพื่อกรุกั้นชองวาง
รูปสามเหลี่ยมตอนใตหัวหรือทายของหลังคาทรงคฤหในอาคารประเภทสถาปตยกรรมแบบเขมร
และไทยประเพณี  ทําหนาที่กั้นแดดฝนไมใหลวงเขาไปในตัวอาคาร หนาบันมีลักษณะเปนแผงรูป
สามเหลี่ยมอยูใตหลังคาเหนือทับหลัง7  ปราสาทของเขมรนั้น  เปนการเรียงหิน  ดังนั้นจึงไมมพีืน้ที่
สามเหลี่ยมใตหลังคา  เมื่อสรางชองทางเขาออกจะมีทับหลังทําดวยศิลาอยูสวนบนของกรอบประตู  
พื้นที่สวนบนของกรอบประตูจึงทําเปนสามเหลี่ยมมีขอบเปนวงโคงคว่ําแกะสลักลวดลาย  เรียกวา
หนาบัน  (ภาพที่ ๒)  หนาบันในศิลปะเขมรประกอบดวยช้ินสวน ๒ ตอน คือ 

 ๑. กรอบของหนาบัน  ไดแกสวนที่ยกนูนขึ้นมารอบๆพื้นที่สามเหลี่ยมหนาบันอาจ
แกะสลักลวดลายได 

 ๒. ตัวของหนาบัน  ไดแกสวนที่เปนรูปสามเหลี่ยมที่กันแดดกันลมมีการแกะสลักลวด 
ลายเพื่อความสวยงาม8     

                                                        
  6 เรื่องเดียวกัน, ๑๒๙. 
  7 จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “หนาบัน,” โลกประวัติศาสตร ๓,  ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๐ ) 
:  
๔๐ - ๔๓. 
  8 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล,  ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา,  ๒๕๓๙ ), 
๑๐๐. 
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๑. กรอบของหนาบัน   หนาบันศาสนสถานเขมรสมัยแรกนั้นกอดวยอิฐอยางงายๆ
และมีลวดลายปูนปนประดับ  แตลวดลายปจจุบันไดหักพังไปหมดแลว  รองรอยท่ียัง
เหลืออยูแสดงใหเห็นวามีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ  รูปวงโคงแบบเกือกมาของศาสน
สถานโบราณของประเทศอินเดีย  รูปวงโคงแบบเกือกมาของอินเดียนี้ สลักอยูบนผนังดาน
นอก  สรางขึ้นในระหวาง พ.ศ.๑๑๕๐-๑๓๕๐ เปนจํานวนมาก  ในสมัยตอมาชางเขมรได
รูจักทําการเปลี่ยนแปลงใหมีรูปลักษณะเปนของตนเองอยางแทจริง  กรอบหนาบันของ
เขมรจะมีรูปเปนวงโคงคว่ําในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และ ๑๓ นั้น ปลายเบื้องลางกางออก
เล็กนอย  หลังพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เปนตนมา  กรอบดังกลาวกลายเปนวงโคงเล็กๆหรือ
กรอบที่ประกอบดวยวงโคงหลายวง  ในศิลปะแบบพะโค  บาเค็ง  และเกาะแกร  กรอบหนา
บันเหลานี้ มีลายศีรษะมกรอยูที่ปลาย  ตอมาในศิลปะแบบบันทายสรีและประตูพระราชวัง
หลวงก็กลายรูปเปนหนากาลคายนาคหลายเศียร  ในศิลปะแบบบาปวนหนากาลหายไป  แต
ไดยอนกลับมาอีกในศิลปะแบบนครวัด  และเปลี่ยนรูปเปนศีรษะมังกรซึ่งคายนาคอยูเสมอ9

๒. ตัวหนาบัน  ภายในหนาบันมีภาพจําลองศาสนสถานประดับอยูจนถึงกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๑๔   และตั้งแตนั้นจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๕  ก็มีรูปบุคคลเขามา
แทนที่  ทั้งนี้คงเนื่องมาจากอิทธิพลของศิลปะจาม  ในสมัยตอมาคือคร่ึงแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕  ภาพบนหนาบันก็กลายเปนรูปบุคคลอยูในภาพจําลองของศาสนสถาน  
แตตอมาภาพจําลองของศาสนสถานนี้ก็คอยๆเปล่ียนไปจนในที่สุดกลายเปนลวดลายพันธุ
พฤกษาในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕  ตั้งแตศิลปะแบบบันทายสรีซ่ึงลวดลายที่หนาบัน
เจริญสูงสุด  จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗  หนาบันแบงออกเปน ๒ แบบ  คือแบบพันธุ
พฤกษาและแบบ ไดวาหนาบันของเขมรที่เร่ิมตนดวยแบบอยางมาจากศิลปะอินเดีย
นั้นไดคอยเปลี่ยนแปลงไปตามแบบเขมรอยางแทจริง หนาบันนั้นอาจแกะสลักจากไม  
หรือใชปูนปนก็ได (ภาพที่ ๒)  หนาบันนั้นนอกจากใชเปนสวนปดหลังคาหนาจั่วแลวยัง
ใชประดับเหนือกรอบซุมประตู   

หลักเขต 
 หลักเขต  คือเสาสั้นๆซึ่งเขมรใชเปนเครื่องแสดงอาณาเขตของพื้นที่ที่ครอบครองหรือ
พื้นที่ที่หวงหาม  หลักเขตนี้เขมรใชเปน ๒ แบบ   
 แบบที่ ๑ เปนหลักเขต  และมีจารึกอ่ืนกํากับบอกระยะ  เชนในจารึกปราสาทหินพิมาย 
๓  ความวา  “จํานวนที่ดินตั้งแตหลักศิลามุมทิศอิสาณไปทางทิศทักษิณขามคลองขวยว  ไปจดหลัก

ศิลาทิศอาคเณย ๔ สลิก, (=๑๖๐๐) ๓๐๐, ๔ ภัย, (= ๘๐) ๑๘ (รวม ๑๙๙๘) ฯ”   

                                                        
  9 เรื่องเดียวกัน, ๑๒๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 27 

 แบบที่ ๒ เปนหลักเขต    และมีจารึกอื่นกํากับไมบอกระยะทาง  เชน   ในจารึกปราสาท

ทัพเสียม ๑ ความวา  “ดินแดนแหงจวารโม  ถวายแดพระกมรเตงอัญศิวะลึงค  ตั้งแตทิศตะวันออก

ไปถึงหลักเขต  ทิศตะวันออกเฉียงใตไปถึงหลักเขต  ทิศใตไปถึงหลักเขต  ทิศทิศตะวันตกเฉียงใตไป

ถึงหลักเขต  ทิศตะวันตกไปถึงหลักเขต  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปถึงหลักเขต  ทิศเหนือไปถึงหลัก

เขต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงหลักเขต  ดินแดนปงขลาแหงจวารโมทั้ง ๘ ทิศติดตอกับหลัก

เขต” 10

ระเบียงเขมร 
 ระเบียง  คือ โรงแถวที่ลอมรอบอุโบสถหรือวิหาร  มักเรียกวาระเบียงคดหรือพระระเบียง

11  ระเบียงเขมรมีวิวัฒนาการมากยิ่งกวาปราสาทเขมร  แรกเริ่มปรากฏเปนหองยาวๆอยูใกลปราสาท  
ที่ปราสาทเกาะแกร(ราว พ.ศ. ๑๔๖๕-๑๔๙๐)  หองยาวๆเหลานี้คงมีหลังคาทําดวยเครื่องไม  จึงไม
คงเหลือใหเห็นในปจจุบัน  หองยาวเหลานี้มีรูปรางยาวออกเปนระเบียงมีผนังทึบหรือมีหนาตาง  แต
บางครั้งมีเพียงเสา  หลังคาเครื่องไมของระเบียงเหลานี้ไดสูญหายไปหมดแลว  แตหนาบันที่สลัก
ดวยศิลาเปนรูปสามเหลี่ยมทั้งสองดาน  แสดงใหเห็นวามีหลังคาสรางดวยเครื่องไมลาดลงทั้งสอง
ขาง  บางแหงมีระเบียงเปนตอนๆไมติดตอกัน  เชนปราสาทแมบุญตะวันออกและปราสาทแปรรูป  
ระเบียงที่ปราสาทบันทายสรี (พ.ศ.๑๕๑๐)  เปนระเบียงที่หลังคามุงดวยอิฐ  และกอเปนระเบียงทึบ
ทั้งสองขางและไดรับแสงสวางจากชองหนาตางเทานั้น12  ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ การมุงหลังคา
ระเบียงดวยหินทรายไดเร่ิมมีขึ้น  แตหลังคาเหลานี้ทําไดไมคอยดีนักชํารุผุพังเร็ว  ณ ปราสาทนคร
วัดและบันทายสําเหร (พ.ศ. ๑๖๕๐ - ๑๗๒๐)  หลังคามุงดวยศิลาทรายจึงบรรลุถึงซึ่งความสําเร็จ
และอยูไดคงทน  ในศิลปะบายนก็ใชแตเพียงหลังคามุงดวยศิลาเทานั้น 13

 หลังคาศิลาเหลานี้มักสลักเลียนแบบกระเบื้องซึ่งเคยใชมุงหลังคาเครื่องไม  ขอบแผน
ศิลาที่ลอรูปกระเบื้องเชิงชาย  มักสลักเปนรูปกลีบบัว  เวนแต ณ ศาสนสถานซึ่งสรางขึ้นในศิลปะ
แบบนครวัดปลายแผนศิลาเชิงชายเหลานี้  มักสลักเปนรูปหนาสิงหหรือรูปครุฑยุดนาค 

 ระเบียงที่โปรงมีแตเสานี้เปนการงายที่จะสรางขึ้นเมื่อมีหลังคามุงดวยเครื่องไม  แต
ระเบียงที่มีหลังคามุงดวยวัตถุถาวรคืออิฐหรือศิลาทราย  ในชั้นแรกมักกอเปนระเบียงทึบมีผนังทั้ง
สองขางและไดรับแสงสวางจากหนาตางเทานั้น  ความพยายามที่จะสรางระเบียงซึ่งมีหลังคาที่มุง
ดวยวัตถุถาวรขึ้นบนเสานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่ปราสาทบาปวนราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖  ไดแก

                                                        
 10 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม ๔ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, ๒๕๒๙), ๓๙, ๕๑. 

 11 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๙๓๕.  
 12 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล,  ศิลปะขอม เลม ๑, ๘๒. 
 13  เรื่องเดียวกัน, ๕๔ - ๕๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 28 

ระเบียงชั้นบนของปราสาท  มีรูปรางที่แปลกคือมีผนังทึบสรางอยูตรงกลางรองรับตลอดยอดของ
หลังคาและที่ปลายหลังคาระเบียงเหลานั้นมีเสารองรับอยู  ปจจุบันหักพังไปหมดแลว 
ฐาน 
  อาคารแบบตางๆรวมทั้งปราสาท  หองยาว  ระเบียง  และทางเขาศาสนสถานไมไดตั้งอยู
บนพื้นดิน  แตมีฐานรองรับอีกที  บางทีอาคารหลายหลังมีฐานรวมเพียงฐานเดียวลวดลาย
เครื่องประดับ ฐานเหลานี้มีมากและสวยงามในศิลปะแบบประตูพระราชวังหลวง  เชน ปราสาทตา
แกว  และปราสาทคลังเหนือ  ตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ (ศิลปะแบบบาปวน) เปนตนมาก็มีวิ
วัฒนา การนอยลงและกําหนดอายุไมได  ลายบนฐานนี้มักเปนลายบัวประดับอยูทั้งสองขางของลาย
ตรงกลาง  ซ่ึงเปนลายแผนใหญแบน เชน ที่ปราสาทคลังเหนือ เจาสายเทวดา  ธมมานนท  บันทาย
สําเหร  และนครวัด แตบางครั้งลายตรงกลางนี้ก็เปนลายเสนนูนกลมหนาเชน ปราสาทบาปวนพระ
ปาเลไลยก  และบางสวนของปราสาทนครวัด  ฐานเปนชั้นของศาสนสถานยอมสรางดวยฐาน
ยอสวนกันขึ้นไปเปนชั้นๆ14

ประติมากรรมรูปสัตวและลายพันธุพฤกษา 
 ภาพสัตวในประติมากรรมของเขมรปรากฏเปน ๒ แบบ  คือ เลียนแบบมาจากสัตว
ธรรมชาติ  เชน  รูปโคนนทิ  รูปชาง ฯลฯ  และเลียนแบบมาจากสัตวในเทพนิยาย เชน รูปสิงห  
รูปนาค ฯลฯ 15  สัตวในเทพนิยายจะสลักแสดงสัญลักษณตามที่บรรยายในเทพนิยาย  แตรูปสัตว
ธรรมชาติสลักเหมือนสัตวธรรมชาติจริงๆ  รูปโคนนทิ ชางก็สลักตามแบบโค และชางตาม
ธรรมชาติ  รูปนาคนั้นสลักตามเทพนิยายเสมอไมวาจะเปนรูปนาคเฝาศาสนสถานหรือรูปพระยา
นาควาสุกรีหรือ    พระยานาคมุจลินทร 

 ๑. โคนนทิ  เปนโคที่มีโหนกอยูเหนือตนคอ     และเปนพาหนะของพระอิศวร  หรือเปน 
พระอิศวรเมื่อมีรูปรางเปนสัตว  รูปโคนนทิมักสลักเปนภาพนูนต่ํา เชนสลักบนทับหลัง  หนาบัน  
และบนฐาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนพาหนะของพระอิศวรหรือพระอุมามเหศวร  รูปโคนนทิลอยตัว
มีนอย และสวนใหญชํารุดจนไมอาจศึกษาได  รูปโคนนทิลอยตัวใชวางอยูหนาทางเขาเทวาลัยของ
พระอิศวรและอาจอยูในอาคารเล็กๆที่สรางดวยไม  เทวาลัยที่มีประตูทางเขาทั้ง ๔ ดาน รูปโคนนทิ
จะหันหนาออกประจําอยูแตละทิศของทางเขา เชนที่ปราสาทบากองและปราสาทพนมบาเค็ง  โค
นนทิจะเปนโคที่มีตาที่ ๓ อยูบนหนาผาก  มีแบบที่แตกตางเปน ๒ แบบ  คือแบบแรกยกเทาหนาขาง
ขวาขึ้น  และแบบหลังหมอบอยู เหนือเทาทั้ง ๔  เชนรูปโคนนทิที่มาจากบาเถและบาสักใน
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ  วิวัฒนาการของโคนนทิก็คือ  รูปโคที่หมอบอยูแตแรกนั้นไดคอยๆ
                                                        

 14 เรื่องเดียวกัน, ๑๕๕. 
 15 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ประติมากรรมของขอม, หนังสือชุดประกอบการศึกษาเลมที่ ๔ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร(กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๕ ), ๙๑ - ๙๒. 
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ลุกขึ้นจนกระทั่งถึงยืน  รูปโคสลักจะคลายธรรมชาติมากที่สุดในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๕  ในสมัย
ตอมาคอยๆผอมลง  และสลักอยางคราวยิ่งขึ้น16   

 ๒. ครุฑ  ครุฑมีความสําคัญทั้ง  ศาสนาพราหมณ     และพุทธศาสนา     ครุฑของเขมรมี 
ลักษณะเปนของตนเอง  คือมีศีรษะเปนนกแตมีหูเหมือนมนุษย  มีแขนเหมือนมนุษยมีปกมา
ประกอบ  รางกายสวนลางมีขนนกคลุมและมีเทาซ่ึงเปนการผสมกันระหวางเทาสิงหและเทานก  มี
หาง  หนาของครุฑมี ๒ ลักษณะ  คือหนาเปนเหยี่ยวเชนบนทับหลังดานตะวันออกของปราสาทสม
โบรไพรกุกหมูใตหลังคาที่ ๑  และหนาเปนคนตามแบบอินเดีย  ครุฑมักเกี่ยวกับรูปนาค  โดยเปน
ศัตรูกับนาคเปนผูทําลายนาคแตบางครั้งเปนผูปกปกรักษานาค  เชนรูปครุฑที่กําลังไลนาคที่ทางเขา
ดานตะวันออกของปราสาทธม  รูปครุฑที่กําลังปกปกรักษานาค  ทํามือคลายปางประทานอภัยใน
ระยะที่ ๑ และที่ ๒ ของศิลปะแบบบายน  เปนตน17   นอกจากนี้ในศิลปะแบบบายน ครุฑมีสวนรวม
อยูในองคประกอบขนาดใหญ  คือสลักเปนรูปครุฑแบกขนาดใหญคั่นกําแพงชั้นนอกของปราสาท
พระขรรคในบริเวณเมืองพระนครเปนระยะๆ  การเปลี่ยนแปลงของลักษณะรูปภาพและลวดลาย
เครื่องประดับ  อาจทําใหเรากําหนดอายุของรูปครุฑได 

 ๓. ชาง  เปนชางเอราวัณ ๓ เศียร  พาหนะของพระอินทร   ผูรักษาทิศตะวันออก   หรือมิ 
ฉะนั้นก็เปนชาง “ทินนาค” คือชางประจําโลกหรือชางรักษาทิศ  นอกจากนี้ยังมีชางอยูในภาพเลา
เร่ืองราวอีก  ชางขอมยังสลักคลายธรรมชาติอยูเสมอ  รูปชางเปนพาหนะของพระอินทรบนทับหลัง
ตั้งแตศิลปะแบบสมโบรไพรกุก  มองเห็นทางดานหนาคุกเขาและมีหัวเดียว  รูปชางกําลังเดินมีที่
ปราสาทหันชัยในศิลปะแบบสมโบรไพรกุก  รูปชางกําลังยืนตรงในศิลปะแบบบาเค็ง  รูปชาง ๓ 
เศียรในปลายสมัยเมืองพระนคร  ชาง ๓ เศียรลอยตัวเฉพาะลําตัวดานหนามีอยูในศิลปะแบบบายน
เทานั้น  รูปชางลอยตัวมักใชงวงที่กําลังมวนอยูยึดดอกบัวไว  รูปชางที่เปนพาหนะของพระราชาและ
ขุนพลก็ผูกเครื่องคชาธาร  เครื่องประดับศีรษะของชางซึ่งคลายคลึงกับเครื่องประดับของขุนนาง 

 ๔. สิงห  สิงหเปนพาหนะของพระเกตุ  หรือทาวกุเวร    บนทับหลังภาพสิงหมักสลักแต 
เพียงศีรษะและมักจะเขาไปปนกับหนา กาล  แตบางครั้งภาพสิงหก็อาจอาจสลักใหเห็นไดทั้งตัว  คือ
เปนสิงหาสนของพระอินทรแทนที่ชางเอราวัณ  หนาที่ของสิงหในตอนแรกของศิลปะขอมหนาสิงห
ก็เปนแตเพียงลวดลายเครื่องประดับและสัญญลักษณเทานั้น 

 สิงโตไมใชสัตวที่อยูในแหลมอินโดจีน    แตรูปสิงหก็มีปรากฏอยูใน       ลวดลายเครื่อง 
ประดับของเขมรตามแบบที่ไดรับจากประเทศอินเดียแตตน รูปสิงหในระยะตนรูปรางของสิงหไม
อาจเปรียบเทียบไดกับสิงหอินเดีย  คือมีศีรษะโตไมไดสวน  มีรูปรางคลายสุนัขที่กําลังนั่งอยูบนสน

                                                        
  16 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม,  ๒๔๘. 
  17 เรื่องเดียวกัน, ๙๔ - ๙๖. 
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เทาหลัง  แตขนคอสิงหไดสลักไดคลายกับขนคอสัตวจริงๆตอมารูปสิงหไดงดงามขึ้นและแตกตาง
ออกไปจากธรรมชาติทุกที  เราไมอาจจะพิจารณารูปสิงหเขมรได  ถาไมกลาวถึงการปะปนกัน
ระหวางรูปสิงหและลายหนากาลหรือหนาราหู  ซ่ึงใชเปนประติมากรรมเครื่องประดับทั้งคู  การ
ปะปนกันนี้ไดมีอยูแลวในประเทศอินเดียระหวางสิงหมุขคือ  หนาสิงหกับเกียรติมุขคือ  หนา
เกียรติยศหรือหนากาล  ลายทั้งสองนี้ไดปะปนกันมากขึ้นไปอีกที่เกาะชวา  ทั้งนี้เพราะเหตุวา ณ ที่
นั้นหนากาลหรือเกียรติมุขไดรับอิทธิพลทั้งจากสิงหมุขของอินเดียและจากลายเตาเจโบราณของจีน
มาผสมกัน18

 สิงหทวารบาลในระยะตนจะคลายสุนัขนั่งยองๆ  แตเมื่อพัฒนาขึ้นจะคอยๆยกสวนหลัง 
ขึ้นอาปาก  ในทายที่สุดในศิลปะแบบนครวัดสิงหยกทายลําตัวขึ้นยืดหนาอกอยางสวยงามและจมูก
ถอยเขาไปอยูหลังระดับหนาอก  ขมวดขนคอมีลักษณะเล็กลงสวมทั้งกําไลและสรอยคอ  (ภาพที่ ๓) 

 สิงหแบกมีมากอนสรางเมืองพระนครกําลังแบกอาคารจําลองอยูระหวางเสาติดกับผนัง   
ในศิลปะแบบเกาะแกรรูปสิงหแบกเปนที่นิยมกันอยางมากใชประดับมุมและดานหนาของฐาน
ขนาดใหญและสิงหก็แบกยอดฐานไวดวยศีรษะและอุงเล็บของตน  สิงหแบกประกอบลวดลายบน
ทับหลังที่ปราสาทบึงมาลา  ในศิลปะแบบบายนยังคงใชรูปสิงหแบกสําหรับฐานบางฐาน 

 สิงหเขมรยังมีอีก ๒ แบบ  เปนแบบพิเศษ   คือสิงหกําลังเดินที่ปราสาทโลเลย ในศิลปะ 
แบบพะโค  ปราสาทเขาพระวิหาร  และสิงหยกเทาหนาขึ้นที่ปราสาทกระหัน ในศิลปะแบบเกาะ
แกรและที่ปราสาทพระถกลในศิลปะแบบบายนที่ดูจะไดสัดสวนกวาสมัยอ่ืนๆ19

 ๕. นาค   นาคหรืองูเหาหลายหัวนี้เปนแบบของอินเดียอยูในศิลปะอินเดียตั้งแตสมัยแรก    
แมวานาคนี้จะเปนศิลปะอินเดียแตประเทศกัมพูชานิยมทํารูปนาคมากที่สุด  รูปนาคมีอยูทั่วไป ที่
สวยงามที่สุดก็คือรูปนาคปลายราวลูกกรงซึ่งสลักใหดูไดรอบดาน  เปนงานที่สวยงามที่สุดชิ้นหนึ่ง
ในศิลปะของเขมร  รองลงมาก็รูปนาคสลักบนหนาบันและทับหลัง20

 นาคสลักเลียนแบบงูจริงๆ  แตชางเขมรไดประดิษฐใหผิดไปจากความเปนจริงมาก    รูป 
นาคสําคัญมากในรูปภาพของเขมร  โดยเฉพาะในลวดลายเครื่องประดับทางสถาปตยกรรม  
นอกจากนาคเศียรเดียว เชน นาคที่ครุฑกําลังยุดอยูบนทับหลังสมัยกอนสรางเมืองพระนคร  นาคก็มี
หลายเศียรทั้งส้ิน  เศียรเหลานี้มีจํานวน คี่ ตั้งแต

                                                       

 ๓ ถึง ๙  แตสวนใหญมักมี ๗ เศียร  ตั้งแตศิลปะ
แบบ    พะโคนาคมักใชเปนลวดลายเครื่องประดับของราวลูกกรงทางเขา  และปลายกรอบหนาบันที่

 
  18 เรื่องเดียวกัน, ๒๒๐. 
   19 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ประติมากรรมของขอม, หนังสือชุดประกอบการศึกษาเลมที่ ๔ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๕ ), ๙๗ - ๙๘. 

 20 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๙ ), 
๒๑๙. 
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คดโคงไปมา  (นาคเชนนี้กลายเปนลวดลายใบไมไประหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖ )  นอกจากนี้ก็
มีที่ปลายทอนพวงมาลัยกลางทับหลังหรือบางครั้งเปนปลายของลายกานขด(พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - 
๑๕ ) ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ บางครั้งก็ใชประดับอยูบนกลีบขนุนปรางคที่มุมหลังคาปราสาท21

 นาคที่เปนที่รูจักกัน เชน   พระยาอนันตนาคราชหรือนาค ๕ เศียร   (ภาพที่ ๑๒)  รองรับ 
พระนารายณบรรทมสินธุตั้งแตกอนสรางเมืองพระนคร  เชนประติมากรรมลอยตัวที่พนมบาเถ  ทับ
หลังรูปบุคคลในศิลปะแบบไพรกเมง  ในสมัยเมืองพระนครรูปนารายณบรรทมสินธุมีอยูนอย  
กลับมามีมากขึ้นในศิลปะแบบบาปวนและในสมัยตอมามีทั้งประติมากรรมลอยตัวและภาพสลักนูน
ต่ําเชนบนหนาบันและทับหลัง  ตั้งแตศิลปะแบบนครวัดเสื่อมลง  พระนารายณบรรทมสินธุและ
พระยาอนันตนาคราชก็มักมีรูปมังกรมารองรับอยูเบื้องลาง และ  บางครั้งมังกรก็เขามาแทนที่พระยา 
อนันตนาคราชเสียเอง  นอกจากนี้ก็มีพระยานาคมุจลินทร ๗ เศียร  (ภาพที่ ๑๒)  ซ่ึงมักปราศจาก
เครื่องตกแตงกํา ลังรองรับพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือครองจีวรตามธรรมดาปางสมาธิ  
ประติมากรรมเชนนี้เกิดขึ้นตั้งแตราว พ.ศ. ๑๕๐๐ เปนตนมา  พระยานาคมุจลินทรมีรูปรางคงที่
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ลงมา คือไมมีงวง  พระยามุจลินทรที่มีงวงนั้นอยูในสมัยหลังเมืองพระ
นครแลว  สําหรับนาคอื่นๆก็มีนาค ๓ เศียร  ซ่ึงเปนพาหนะของพระวรุณแทนที่มกรตามที่บงไวใน
ตํารา    นอกจากนี้ก็มีพระยานาควาสุกรีในภาพการกวนเกษียรสมุทรหลายแหงในสมัยเมืองพระ
นคร  พระยานาคนันทะและอุปนันทะซึ่งขดอยูรอบฐานปราสาทนาคพัน  พระยานาคทั้งสองตนนี้
ไมมีลวดลายเครื่องประดับเลยรวมทั้งพระยานาคที่เปนสายรุงของพระอินทร  และยังมีนาคกาลิยะที่
ถูกพระ   กฤษณะปราบอีก เชนบนทับหลังในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗22

 ๖. หงส  หงสหรือหานศักดิ์สิทธิ์  เปนพาหนะของพระพรหม  และบางครั้งก็เปนพาหนะ 
ของพระวรุณดวย  รูปหงสเฉยๆก็มักมีปรากฏอยูบอยๆ ในลวดลายเครื่องประดับทางสถาปตยกรรม
ของเขมร  เชนประดับ  เสาอิงกรอบประตู  ฐาน  และยอดผนัง ในศิลปะแบบสมโบรไพรกุก  ใน
สมัยเมืองพระนครบางครั้งรูปหงสก็ใชเปนปลายของลายกานขดความสําคัญของหงสมีเพิ่มขึ้นใน
ศิลปะแบบนครวัด แตในขณะเดียวกันก็สลักแบบคราวๆยิ่งขึ้น กะบังหนาบนเศียรหงส ก็ชักจะกลาย
รูปเปนหงอนตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๗ และยังคงอยูจนกระทั่งปจจุบัน เชน ทับหลัง ณ ปราสาท  
บันทายสําเหรและบึงมาลา  ภาพสลัก ณ ปราสาทพระปาเลไลยก  และภาพสลัก ณ ปราสาทนครวัด   

 ๗. มา  ในบรรดารูปสัตวในศิลปะเขมรซึ่งไมคอยมีวิวัฒนาการ คือมา  ในศิลปะเขมรมี 
รูปบุคคลซึ่งมีศีรษะเปนมาอยู ๒ รูป รูปหนึ่งอยูที่พิพิธภัณฑกรุงพนมเปญและคงสลักขึ้นในศิลปะ
แบบสมโบรไพรกุก  อีกรูปหนึ่งอยูที่พิพิธภัณฑกีเมต กรุงปารีส  และคงสลักขึ้นระหวาง พ.ศ. 

                                                        
 21 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ประติมากรรมของขอม, ๙๙. 

  22 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๐. 
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๑๔๕๐ - ๑๕๐๐ ในศิลปะแบบแปรรูป  นอกจากนี้ก็มีรูปมาพลาหะคือรูปจําแลงของพระโพธิสัตว 
อวโลกิเตศวรซึ่งสลักลอยตัวอยูที่ปราสาทนาคพัน  และมาพิเศษมี ๕ หัว  สลักเปนภาพนูนสูงอยูที่
ฐานชาง ณ พระนครหลวงอยูในศิลปะบายน23  สําหรับในพุทธศาสนาก็คือ  มากัณฐกะตอนที่พระ
สิทธัตถะกําลังเสด็จออกทรงผนวช   ภาพการปลงพระเกศาบนหนาบันในศิลปะสมัยเมืองพระนคร  
ซ่ึงปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานกรุงไซงอน  ในบรรดาภาพสลักในศิลปะแบบบาปวน นครวัด  
บายน รูปมาก็มักสลักสําหรับใชลากหรือใชเปนพาหนะ  แตก็มีบางบางแหงที่ใชเปนลวดลาย
เครื่องประดับเทานั้น  มาเหลานี้ไมมีทั้งอานและโกลนคงมีแตเพียงผาคลุมหลังเทานั้น  ภาพสลักมา
บนผนังที่ปราสาทนครวัด  คือภาพสลักขบวนทหารบนระเบียงทิศใตปกตะวันตก24

 ๘. ลิง   ลิงเขมร  มีลักษณะคลายคนมาก  มีอยูนอยในศิลปะแบบเขมร      รูปลิงมีในราม  
เกียรติ์และปรากฏอยูในศิลปะเขมรหลายแบบ  รูปลิงที่เกาที่สุดเปนประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ  
คือการตอสูระหวางพาลีและสุครีพที่ ปราสาทเจนในศิลปะแบบเกาะแกร  ลิงทั้งสองนุงผาโจง
กระเบนสวมมงกุฎแบบเทวดา  มีอีกที่คือปราสาทบันทายสรีและที่บนหนาบันของประตูซุมและบน
ทับหลังของปราสาทหลังกลางซึ่งมีลักษณะเปนลิง ในศิลปะแบบนครวัดลิงก็สวมชุดเดียวกับมนุษย  
ลักษณะหนาตาเหมือนมนุษย  มีกลามเนื้อ  และยังแสดงอารมณดวย เปนตนวา  ยินดี โกรธ เศราโศก  
เชนภาพการรบพุงที่เกาะลังกาซึ่งสลักบนระเบียงทิศตะวันตกปกเหนือของปราสาทนครวัด  ก็แสดง
ถึงกลามเนื้อและความโกรธ  ภาพลิงกําลังแสดงความเศราโศกไดแกภาพที่แสดงถึงตอนพาลีตาย  
รูปหนุมานก็เปนที่นิยมกันมากขึ้นคือทําเปนภาพไมสลัก จิตรกรรม หัวโขน หนัง และเครื่องประดับ  
เครื่องแตงตัวของหนุมานก็ดําเนินตามวิวัฒนาการ 
 ๙. เตา  รูปเตาไดคนพบ  เปนเครื่องประดับเปนจํานวนมากที่เมืองออกแกว  มีทั้งทําดวย
ทองและดีบุก  เตาเปนฐานรองรับเขามันทระในการกวนเกษียรสมุทรเทานั้น  รูปเตาลอยตัวจะหาได
ยาก  มีลักษณะเหมือนเตาจริงๆชนิดตางๆกัน  และบนกระดองเตาเจาะชองสําหรับ ฝงลูกนิมิตร  ใน
ศิลปะแบบไพรกเมงมีรูปเตาซึ่งใชเปนพาหนะของเจาแมยมุนาและเปนภาพแบบนี้เพียงภาพเดียวที่
รูจักกันในศิลปะของเขมร25

 ๑๐. มกร  มกรเปนสัตวในเทพนิยายมีความสําคัญมาก      ในลวดลายเครื่องประดับสมัย 
กอนเมืองพระนครที่เมืองออกแกวคือบนแผนดินเผาและตะเกียงสัมฤทธิ์  นอกจากนี้  มกรยังปรากฏ
อยูบนทับหลังหลายชิ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เชน มกรที่หันหนาเขาหากันในศิลปะแบบสมโบร
ไพรกุก  และมกรรูปตางๆกันในศิลปะแบบถาลาบริวัต  มกรยังปรากฏอยูบนอาคารจําลองอีก  มกร

                                                        
  23 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม, ๒๔๙. 
  24  , ประติมากรรมของขอม, ๑๐๒. 
  25 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๓. 
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เขมรมีลักษณะคลายมกรอินเดียในศิลปะแบบหลังคุปตะ  คือมี ๒ เทาและมีหางมวนเปนลายกานขด  
การใชลวดลายแบบใหมในศิลปะแบบไพรกเมง  และการนิยมใชลวดลายพันธุพฤกษา ในศิลปะ
แบบกําพงพระ  ทําใหรูปมกรตองหายไปชั่วขณะ  ในศิลปะแบบกุเลนรูปมกรกลับเปนที่นิยมใหม  
แตก็มีรูปรางใหม  คือมี ๔ เทา ซ่ึงอาจหมายถึงการไดรับอิทธิพลมาจากรูปคชสีห  เชนที่ปราสาท
ดําไรกราบ   ปราสาทพนมสรุจ   หรือเหลือแตเศียร เชนที่ปราสาทรูปอารักขและก็มีงวงที่
เปลี่ยนแปลงเปนลายใบไม  เชน ที่ปราสาทขทิงสลับ 

 ตั้งแตศิลปะแบบพะโค  การนิยมรูปนาคก็ทําใหรูปมกรมีลดนอยลงจน    หายไปจาก
ทับ 

หลังเขมร  และมีเฉพาะแตเศียรที่ปลายของกรอบหนาบันและบนกลีบขนุนปรางคที่มุมหลังคา
ปราสาทเชนที่ปราสาทพนมบาเค็ง  มกรกลับเปนที่นิยมกันอีกในศิลปะแบบบันทายสรี  ทั้งนี้
เนื่องจากการเลียนแบบของเกาแตก็หายไปอีกตั้งแตราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖  ยกเวนมกรที่ที่ใช
ประกอบรูปนาคที่ปลายของกรอบหนาบันและราวลูกกรง  มกรดังกลาวมักมีอยูเสมอยกเวนใน
ศิลปะแบบบาปวน  ในภายหลังมกรประกอบรูปนาคนี้ก็มีมังกรเขามาแทนที่  ในพุทธศตวรรษที่ 
๑๗ มกรก็ปรากฏอีกในภาพที่เกี่ยวกับน้ํา  ปะปนอยูกับสัตวอ่ืนๆ 

 งวงที่มวนของมกรไดกอใหเกิดเปนลายของกานขด  เชนที่บันทายสรี   ปราสาทเขา
พระ 

วิหาร  ฯลฯ  สวนเศียรมกรไดใชเปนทอน้ําดวย  เชน  ใชเปนทอของฐานรองรับศิวะลึงค(โสม
สูตร) ที่ปราสาทกระหัม  หรือใชเปนทอระบายน้ําของลานปราสาท26

 ๑๑. กาล  กาลคือหนาของสัตวซ่ึง  ไมมีขากรรไกรลาง    ที่บางครั้งเรียกกันวา   หนา
ราหู   

หนานี้จะคายลวดลายอื่นอยูเสมอ  เชนราหูอมจันทร  หนากาลก็คือเกียรติมุข  หรือสิงหมุข (หนา
สิงห)ซ่ึงมักปะปนกัน  หนากาลที่มองเห็นเต็มหนาเชน  บนทับหลัง  บนที่วางระหวางเสาติดกับ
ผนังหรือบนเสาติดกับผนัง  จะคายลวดลายพันธพฤกษา แตทางดานขางมักคายสัตว  เชนสิงหหรือ
นาค  ในสมัยเมืองพระนครหนากาลมักมีแขนหรือชวงแขนเบื้องลางมาประกอบแบบอินเดีย  หนา
กาลนี้เกี่ยวของกับมกรที่หันหนาออกทางดานขางตั้งแตปลายศิลปะแบบกุเลน  แสดงถึงอิทธิพล
ของศิลปะชวาซึ่งมามีแกองคประกอบของลวดลายยิ่งกวาลักษณะของหนากาลและมกรเอง  
โดยทั่วไปวิวัฒนาการของหนากาลมีอยูเฉพาะในศิลปะเขมรบางแบบเทานั้นและหนากาลมักมีหลาย
แบบบนศาสนสถานแหงเดียวกัน  เชนที่ปราสาทพระโคและบันทายสรี 

 หนากาลในศิลปะแบบสมโบรไพรกุกก็ดูเหมือนจะเปน สิงหมุขที่มีเขา  ในศิลปะแบบกุ 

                                                        
  26 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕ - ๑๐๖. 
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เลนหนากาลมีแบบตางๆและเริ่มทําหนาที่เปนสิงหาสนบนทับหลัง   หนากาลจะมีแขนหรือไมก็ได
จนปลายศิลปะแบบบันทายสรีและตอจากนั้นก็เปนหนากาลที่มีแขนเสมอ  การเปลี่ยนหนากาลจาก
เกียรติมุขมาเปนสิงหมุข  ปรากฏในศิลปะแบบนครวัดและบายน  ที่ปลายกรอบของหนาบัน  
ลูกกรง  และทอน้ํา  หนากาลมักเปลี่ยนกับศีรษะมกรได   

 ๑๒. คชสิงห  คชสิงหคือสิงหที่มีศีรษะเปนชาง  คชสิงหมีสวนสําคัญนอยในศิลปะ
เขมร   

แตก็มีมาตั้งแตสมัยแรก  คชสิงหมีมาแลวตั้งแตศิลปะแบบสมโบรไพรกุก  ในศิลปะแบบไพรกเมง
ก็มีรูปคชสิงหที่งามที่สุดเปนรูปบนทับหลังของปราสาทสมโบรไพรกุกหมูใตหลัง ๑  มีมนุษยนาค
ขี่อยูขางบนในศิลปะแบบกุเลน 

 หลังจากนั้นคชสิงหมีรูปเปนสิงหยิ่งขึ้น เชนที่ ปราสาทพะโค  แปรรูป  บันทายสรี  
ฯลฯ   

ในศิลปะแบบบายน คชสิงหใหอิทธิพลแกสิงหทวารบาลโดยทําใหสิงหเหลานั้นมีงวงสั้นๆ  เชนที่
ปราสาทพระขรรคในระยะนี้ลักษณะของสิงหก็มีมากขึ้นและมีรูปผอมบางลง  ลักษณะพิเศษ คือ 
รูปคชสิงหมีปกเล็กๆไดปรากฏมีขึ้นสมัยกอนเมืองพระนคร  เชนบนหัวเสาของปราสาทพนมบายัง
และในศิลปะสมัยเมืองพระนคร คือ บนทับหลังที่ปราสาทพระโค 

๑๓. มังกร  มังกรมีลําตัวยาวมีเทาคอนขางสั้น ๔ เทา  มีศีรษะคลายศีรษะสิงหหรือมกร
แตมี 

เคราสั้นๆประกอบอยูดวย  มังกรในศิลปะเขมรเริ่มมีขึ้นในศิลปะแบบนครวัด  และใชหมายถึงน้ํา  
อิทธิพลมาจากศิลปะจีนและญวนซึ่งเขามาทางศิลปะจามที่นิยมใชรูปมังกรตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 
๑๕  ในลักษณะรูปภาพของเขมรในในศิลปะแบบนครวัดและบายน  มังกรนี้รองรับพระยาอนันต
นาคราชในภาพพระนารายณบรรทมสินธุ  และมักเขาแทนที่พระยาอนันตนาคราชเสียเอง  ดัง
อาจจะเห็นไดจากทับหลังและหนาบันในสมัยเหลานี้  นอกจากนี้มังกรยังปรากฏในภาพทางพุทธ
ศาสนาอีก  คือในศิลปะแบบบายน  เปนภาพที่เกี่ยวกับน้ําและอยูปะปนกับสัตวอ่ืนๆ 

๑๔. ลายพันธุพฤกษา   ในลวดลายเครื่องประดับของเขมร     ลายพันธุพฤกษามักสลัก
อยาง 

คราวๆจนไมรูวา มาจากตนไมชนิดใด  แตบัวแดง (ปทมะ)  และบัวขาบ (อุบล)  ก็ดูรูตลอด
วิวัฒนาการของศิลปะเขมร  ลวดลายเครื่องประดับบางแบบในศิลปะสมัยกอนสรางเมืองพระนคร
ซ่ึงมีอยูนอย  แสดงใหเห็นถึงการลอกแบบมาโดยตรงจากดอกไมบางชนิด  เชนลวดลายที่ประดับ
มณฑปในปราสาทสมโบรไพรกุกหมูใตหลังที่ ๒  ลายที่เปลี่ยนแปลงมาจากรูปสัตวมาเปนลาย
พันธุพฤกษามีอยูนอย  เชน รูปสิงหซ่ึงหนาอกไดกลายเปนจุดเริ่มตนของลายกานขดบนเสาติดกับ
ผนัง  ตั้งแตศิลปะแบบบันทายสรีมาจนถึงศิลปะแบบบาปวน  และลายกานขดที่ปลายกลายเปนรูป
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หงส ณ ปราสาทบันทายสรี  หรือกลายเปนรูปนาคในศิลปะแบบพะโค  รวมทั้งรูปนาคที่
เปลี่ยนเปนลายกานขด ฯลฯ 27

 ลายท่ีนิยมกันทั่วไปก็คือ   ลายหนากาลที่มักเปลี่ยนเปน  ลายพันธุพฤกษา  และใน
ศิลปะ 

แบบกําพงพระรูปสัตวที่กลายเปนลายพันธุพฤกษาก็มีอยูมาก  เชนบนทับหลังที่ปราสาทออกยม
ความตองการสลักพันธุพฤกษาใหเหมือนธรรมชาติมีปรากฏในศิลปะแบบนครวัดและบายน  แมวา
ภาพตนไมที่สลักอยูในภาพนูนต่ําในศิลปะแบบบาปวนจะไมเหมือนกับตนไมธรรมชาติ  แตภาพ
ตนไมที่สลักบนระเบียงทิศใตของปราสาทนครวัด  เชนในภาพขบวนทหาร  ภาพสวรรคและนรก 
แสดงถึงตนไมในปาในประเทศกัมพูชา ตนไมเหลานี้ทราบชนิดได  แมวาไดสลักเปนลวดลายก็
ตามในภาพสลักในศิลปะแบบบายน  การสลักอยางรวดเร็วมักทําใหความงดงามของตนไมลด
นอยลงแตการนิยมสลักภาพตามความจริงก็แสดงใหเห็นอยูในรูปดอกบัว  ซ่ึงภาพชางที่หนาพระ
ลานในเมืองพระนครหลวงที่ประตูเมืองกําลังใชงวงเก็บ เร่ืองราวที่ไดกลาวมาแลวนี้  มุงหมาย
จะใหเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะนําไปใชในการพิจารณา  วิเคราะหและวิจัย  เปนสวนหนึ่งของหลัก
พื้นฐานในการวิจัยภาคสนามวาสถาปตยกรรมตางๆซึ่งไดกอสรางขึ้นในกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  
ในสมัยพระมหากษัตริยสามรัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินทร  เกี่ยวของหรือไดรับอิทธิพลจาก
ศิลปะเขมรและเปนผลตองานสถาปตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทรตอนตนอยางไรบาง 

สถาปตยกรรมไทย 
  เมื่อคนอยูรวมกันเปนกลุมใหญมากขึ้น  จึงตองมีการกําหนดขอบเขตที่อยูอาศัยของกลุม

ตน  มีการสรางที่อยูสรางแนวคูกําแพงปองกันการรุกรานจากกลุมอื่นๆ  มีการเพาะปลูกเพื่อเก็บไว
บริโภค  มีการชลประทานเพื่อผลการเพาะปลูกที่ดี  มีการสรางภาชนะสําหรับใชในครัวเรือน  สราง
อาวุธสําหรับลาสัตวและใชในการตอสูปองกันตน  มีการติดตอกันกับกลุมอื่นโดยใชสัญลักษณ  ซ่ึง
ตอมาไดพัฒนาไปเปนตัวอักษร 
 มนุษยมีความหวาดกลัวจากธรรมชาติ  จึงตองมีการประกอบพิธีกรรมหรือยึดเหนี่ยว
เพื่อความเชื่อมั่นในจิตใจของตนเอง  ในระยะแรกมักเชื่อในเรื่องผีหรือส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ  ใน
ที่สุดเกิดเปนลัทธิความเชื่อและศาสนา  สรางสิ่งที่เปนรูปธรรมขึ้นเพื่อเคารพบูชา  เชน รูปเคารพ  
พระพุทธรูป  เจดีย  สถูป  สวนในสิ่งที่เปนนามธรรมปรากฏออกมาในรูปของพิธีกรรมการเซน
สังเวยตอส่ิงที่ตนเคารพ  เมื่อมีการสรางรูปเคารพขึ้นก็ยอมจะมีการสรางอาคารสิ่งปลูกสรางขึ้น เพื่อ
ไวรูปเคารพนั้น เชน  ศาสนสถาน  ปราสาท  วัดวาอาราม  โบสถ  วิหารเปนตน ลักษณะของสิ่งที่

                                                        
  27 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๗, ๑๐๘. 
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สรางขึ้นนั้นขึ้นอยูกับการพัฒนาการของแตละกลุม  จึงเกิดเปนวัฒนธรรมขึ้น28  ส่ิงปลูกสรางนี้บาง
ส่ิงก็แตกหักผุพังไปตามระยะเวลาจนศูนยหายไป  แตบางอยางที่สรางขึ้นดวยวัตถุถาวร ก็ยังมีซาก
เหลืออยูใหสามารถสืบคนหาความรูตอไปได 
 ชาติไทยเปนชาติใหญชาติหนึ่งในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต หลักฐานยืนยันที่เปนที่
เชื่อถือไดแนนอนก็คือ  การดํารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร  นอกจากนี้  เรายังสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดจากศิลปะกรรมตางๆ  
ซ่ึงมีอยู ๕ ประเภทไดแก  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม คีตกรรมและวรรณกรรม 29  
และจากการวิเคราะหวิถีทางศิลปะโดยกรรมวิธีในทางโบราณคดี  จากซากวัตถุที่ยังคงมีหลงเหลือ
อยูใหคนควาไดในปจจุบัน  จากประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่กอสรางอยางมั่นคงแข็งแรงนั้น
ยากที่จะถูกทําลายใหหมดสิ้น  ซ่ึงถายิ่งมีมากแหงก็จะทําใหการสืบคนประวั

                                                       

ติความเปนมาของ
วัฒนธรรมไดแมนยํายิ่งขึ้น  สถาปตยกรรมก็เหมือนกับวรรณกรรมหรือศิลปกรรมแขนงอื่นที่
สามารถแสดงเหตุการณของแตละยุคสมัยของประเทศไวไดอยางสมบูรณ  สถาปตยกรรมไมใชแต
เพียงแสดงความจริง  วิธีการกอสรางหรือประโยชนใชสอย  ปริมาณและมาตรฐานที่ชัดเจนกับ
คุณลักษณะที่เดนของอาคารเทานั้น  แตจะแฝงไวซ่ึงกิจกรรมและสิ่งที่เปนสาระสําคัญของมนุษยใน
แตละยุคสมัยดวย30

สถาปตยกรรมดั้งเดิมบนแผนดนิประเทศไทยในปจจบุัน 
  สถาปตยกรรมที่เกาแกในแผนดินที่เปนประเทศไทยปจจุบันหรือสยามประเทศนั้นก็คือ
สถูปเจดีย    พระสถูปนั้นเดิมสรางเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ  เมื่อพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาไป
ประกาศศาสนา ณ ที่ใด  หากนําพระบรมธาตุไปดวยก็จะนําพระบรมธาตุไปบรรจุในพระเจดียที่กอ
ไว  เพื่อใหคนเคารพบูชาเปนหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจในประเทศนั้นๆ  พระสถูปจึงเกิดกอน
พระพุทธรูป31  ดังนั้นศิลปกรรมเกาแกที่สุดของชนชาติที่อยูในดินแดนที่เปนประเทศไทยปจจุบันก็
คือสถาปตยกรรมถัดมาจึงเปนประติมากรรม  

 
  28 ทวีศักดิ์  เสนาณรงค, แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๑ ), คํานํา. 
   29 ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน้ํา], ความเขาใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๑ ), 
๑๑. 
  30 นารถ  โพธิปราสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวิทยุ จํากัด
,๒๕๑๔), ๓๗.  
  31 ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน้ํา], สถูปเจดียในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร
,๒๕๑๖), ๔. 
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 พระสถูปเจดียที่ปรากฏในสยามประเทศนี้มีอยูหลายรุนหลายสมัย  ที่เกาแกจนถึงสมัย
ทวารวดีก็มีอยูมากมายหลายแบบ  หรือที่เกายิ่งไปกวานั้นจนถึงยุคสมัยรวมกับพระเจาอโศกมหาราช  
ซ่ึงสงสมณทูตมายังสุวรรณภูมิ  คือ พระโสณเถระและพระอุตรเถระก็อาจมี  แตสถูปเหลานั้นอาจถูก
ทําลายสูญหายไปเสียแลวหรืออาจจะเหลือแตเพียงเนินพระสถูป  แลวคนรุนหลังเชนสมัยอูทองไป
สรางปรางคไวบนเนินนั้น  ดังปรากฏหลักฐานอยูที่เจดียพระประโทนหรือองคพระปฐมเจดียเดิม 
 อาณาบริเวณแถบพระปฐมเจดียตั้งแตนครชัยศรีไปจนถึงองคพระปฐมเจดีย  ตาม
หลักฐานบันทึกและคําบอกเลาของผูเฒาผูแก  ระบุวามีเนินเชนนี้จํานวนมากมายหลายรอย  แตถูก
คนสมัยตอมาที่ไมมีความรูทําลายเสียหมด  เชนไถราบเปนทองนาบาง  หรือขนเอาอิฐไปกอสรางใน
กิจการตางๆ  ในสมัยสรางทางรถไฟสายใต  ก็ขนเอาอิฐจากสถูปเหลานี้ไปถมเปนเนินทางรถไฟอัน
ยาวเหยียด  ซ่ึงจําตองทําลายสถูปเจดียแถบนั้นไปเปนจํานวนมาก  สถูปเหลานี้อาจมีบางองคเกาแก
ถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราชก็ไดแตเทาที่เหลืออยู  เชนสถูปจุลประโทน  สถูปวัดเมรุ  และสถูป
พระปฐมเจดียซ่ึงมีช้ินจําหลักศิลาจํานวนมาก  บงชัดวาเปนศิลปะสมัยทวารวดี  ซ่ึงอยูสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑ เปนตนไป  เนินสถูปบางแหงในทองที่แถบนครชัยศรีซากสถูปเปนศิลปะกอสราง
สมัยอูทอง  ซ่ึงเปนเรื่องที่จะตองคนควากันตอไป32   

 หลักฐานจากพระไตรปฎกในเรื่องชาดกตางๆไดกลาวถึง  พอคาจากอินเดียสงเรือคาขาย
มายังสุวรรณภูมิ  ซ่ึงสุวรรณภูมินี้ทางโบราณคดีสันนิษฐานวาอยูในประเทศไทย  เปนขอยืนยันไดวา
ชาวอิน เดียไดติดตอค าขายกับสุวรรณภูมิมาตั้ งแตกอนสมัยพุทธกาล  ซ่ึ ง เปนไปไดว า
พระพุทธศาสนาไดแพรเขาสูสุวรรณภูมิตั้งแต คร้ังพระพุทธองคทรงสงสาวกไปประกาศศาสนายังที่
ตางๆนั้น  แตหลักฐานทางโบราณคดียังไมปรากฏ  ดังนั้นจึงยึดถือหลักฐานตั้งแตยุคพระเจาอโศก
มหาราชเปนเกณฑ33

 หากจะยึดถือวาสถูปเกาแกที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี  เปนสถูปแบบทวารวดีแลว  
อายุของสถูปเกาแกในดินแดนสยามคงไมเกินพุทธศตวรรษที่ ๑๑  แตหลักฐานทางโบราณคดีดาน
อ่ืนปรากฏยืนยันวามีศิลปะรุนอมรวดีซ่ึงเกายิ่งกวาทวารวดี  เชนพระพุทธรูปและสิ่งอ่ืนๆปรากฏใน
หลายที่หลายแหงซ่ึงบางทีอาจจะมีสถูปเจดียรุนกอนทวารวดีอยูแลวก็ได  เพียงแตวาไมเหลือซากให
ปรากฏเทานั้น  พระสถูปรุนเกาที่สุดคงถือการหันหนาไปทางทิศตะวันออกเปนหลัก  เชน ที่วัด
โขลง  ราชบุรี  ลักษณะฐานรูปสี่เหล่ียมมีทางเดินขึ้นสูฐานประทักษิณของสถูปทางทิศตะวันออก  
สถูปสมัยหลังเชนสมัยอูทอง  และศิลปะเขมรในประเทศไทย  พระสถูปอันเปนสวนประกอบของ

                                                        
   32 เรื่องเดียวกัน, ๑ - ๒.  
  33 เรื่องเดียวกัน, ๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 38 

พระอุโบสถ  พระวิหาร  ไดหันหนาเขาสูสายน้ําเปนหลัก  อยางไรก็ดีคตินี้ไมถือทิศเปนสําคัญ  เวน
แตวาวัดตั้งอยูในที่ดอนหางจากแมน้ําจึงถือทิศตะวันออกเปนสําคัญ34

         เมื่อเร่ิมนิยมสรางพระพุทธรูปขึ้น  จึงมีการยอพระสถูปใหมีรูปรางเล็กลงมีซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูปอยูเบื้องหนาพระสถูปอยูเบื้องหลัง และในยุคตอมาเนื่องจากพื้นที่ของ
ประเทศไทยในจุดที่ปรากฏวัฒนธรรมดังกลาวนั้น  สวนมากเปนพื้นที่ราบอันกวางใหญ  ดังนัน้การ
สรางวิหารจึงเปนการสรางในกลางแจงจึงแยกพระพุทธรูปไวในวหิาร  สวนสถูปเจดยีเอาไปไวหลัง
วิหาร  พระสถูปก็ใหญขึ้น  คตินี้คงปรากฏอยูในโบราณสถานของไทยทั่วไป  ในบางครั้งสถาปนิก
ไดออกแบบเปนซุมไวในเจดยีใตองคระฆังแลวบรรจุพระพุทธรูปในซุมนี้  รูปทรงของเจดียจึงถูก 
บังคับใหมีทางสูงขึ้นแทนที่จะเปนรูปโอคว่ําดังเชนสมัยกอน  ดังปรากฏที่เจดีย ๔ เหล่ียม วัดจามเทวี
ที่ลําพูนเปนเจดียสมัยลพบุรีตอนตน ซ่ึงยังคงมีอิทธิพลของทวารวดีอยู  และเจดีย ๘ เหล่ียมที่วัด
มณฑปอยุธยา  เปนศิลปะสมัยอโยธยารวมสมัยกับศิลปะอูทอง  เปนตน 

  สถูปรุนแรกตั้งแตสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอูทองลวนกอดวยอิฐไมสอปูน โดยสอยางไม
และสวนผสมบางอยางแนบสนิท  รุนแรกสุดใชอิฐขนาดใหญ  แตตอมาใชอิฐขนาดเล็กลงวิธีการ
เรียงอิฐเทาที่พบในเมืองอูทองและที่ราชบุรีกับนครปฐมใชระบบอิฐวางตามแนวยาวกับขวาง
สลับกันไปตามแนวยาว  ช้ันบนก็เรียงแบบเดียวกันแตวางกลับกันเทานั้น  เพื่อใหอิฐยึดกันแนน  
ระบบนี้ตรงกับในยุโรปสมัยเฟลมมิช  จึงเรียกวาเฟลมมิชบอนด35

การแบงยคุสมยัสถาปตยกรรมไทย 
 สถาปตยกรรมไทยอาจแบงออกเปนยุคสมยัไดดังตอไปนี ้

๑. สถาปตยกรรมกอนประวัติศาสตรไทย 
 ๑.๑. สมัยทวารวดี      สถาปตยกรรมของชาวอาณาจักรทวารวดี ซ่ึงตั้งราชธานีอยูบริเวณนคร 

ปฐม  ระหวาง   พ.ศ. ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐  พุทธศาสนาลัทธิหินยาน     (เถร
วาท) 

 ๑.๒. ศิลปะสมัยศรีวิชัย สถาปตยกรรมของชาวอาณาจักรศรีวิชัยซ่ึงตั้งราชธานีอยูในเกาะสุมา 
ตรา  ใกลเมืองที่เรียกวาปาเล็มบังบัดนี้ และแผอาณาจักรมายังแหลม
มลายูของไทยระหวาง พ.ศ. ๑,๒๐๐ - ๑,๗๐๐ พระพุทธศาสนาลัทธมหา
ยาน 

 ๑.๓. ศิลปะเขมรในประเทศไทย   สถาปตยกรรมของสมัยลพบุรีคร้ังราชธานีอุปราชของ
เขมร  ตั้งอยูที่ เมืองลพบุรีระหวาง พ.ศ. ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐  

                                                        
  34 เรื่องเดียวกัน, ๓ - ๔. 
  35 เรื่องเดียวกัน, ๕ - ๖. 
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พระพุทธศาสนา  ลัทธิหินยาน  สืบเนื่องมาแตสมัยทวารวดี  และลัทธิ
มหายานจากเขมร  และบางทีมาจากศรีวิชัยดวย 

๒. สถาปตยกรรมไทย 
 ๒.๑. ศิลปะสมัยลานนาสถาปตยกรรมของชาวเชียงแสน  คร้ังชนชาติไทยไดเปนใหญในแถบนี้  

ตั้งราชธานีที่เมืองเชียงแสน  เชียงราย  และเชียงใหมโดยลําดับ  ระหวาง 
พ.ศ. ๑,๖๐๐ - ๒,๐๘๙   พระพุทธศาสนา  ลัทธิมหายานจากละโว (สมัย
พระนางจามเทวี)และลัทธิหินยานอยางพุกาม (สมัยพระเจาอนุรุธมหา
ราช พ.ศ. ๑,๖๐๐)และลัทธิหินยานแบบลังกาวงศ (สมัยพระเจา
รามคําแหง พ.ศ. ๑,๘๐๐) 

 ๒.๒. สมัยสุโขทัย สถาปตยกรรมของอาณาจักรสุโขทัย  ครั้งชนชาติไทยไดตั้งเมืองสุโขทัย
ขึ้นเปนราชธานี  ระหวาง พ.ศ. ๑,๘๐๐ - ๑,๘๙๓  พระพุทธศาสนา  ลัทธิ
หินยานแบบเมืองลพบุรี  และลัทธิลังกาวงศแบบสมัยพระเจาปรักกรม
พาหุมหาราชฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา 

 ๒.๓. สมัยอยุธยา    สถาปตยกรรมของยุคกรุงศรีอยุธยา  คร้ังไทยตั้งพระนครศรีอยุธยาขึ้น
เปนราชธานี  ระหวาง พ.ศ. ๑,๘๙๓ - ๒,๓๒๕  พระพุทธศาสนา  ลัทธิ
หินยาน  สืบมาแตสมัยทวารวดีและลัทธิมหายานจากศิลปะแบบเขมรใน
ประเทศไทย   และลัทธิหินยานแบบลังกาวงศตั้งแตสมัยสุโขทัย 

 ๒.๔.สมัยรัตนโกสินทรสถาปตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร ตั้งแตสรางกรุงเทพจนถึงยุค
เปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒,๓๒๕ - ๒,๔๗๕ พุทธศาสนาลัทธิ
หินยานเกิดแยกเปน ๒ นิกาย (ธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย)ในรัชกาล
ที่๓ และทํานุบํารุงลัทธิมหายานขึ้นในรัชกาลที่ ๔ 

 ๒.๕.ยุคไทยปจจุบัน สถาปตยกรรมยุคนี้  นับตั้งแตคณะราษฎรไดเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย36

สถาปตยกรรมอันเนื่องจากพระพุทธศาสนา 
  งานสถาปตยกรรมเนื่องจากความจําเปนในกิจการตางๆของมนุษย   ลักษณะของงาน 

สถาปตยกรรมนั้นยอมแสดงออกตามประเภทของชนิดและกิจการที่ตองทําเสมอ  สถาปตยกรรม
เปนวิวัฒนาการอันตอเนื่องของมนุษยเปนลําดับ  ยังเปนเครื่องแสดงถึงภาวะของจิตใจและ
บุคลิกลักษณะอันแทจริงของประชาชนในชาตินั้นๆ  ในสมัยโบราณการกอสรางสาธารณสถาน

                                                        
  36 นารถ  โพธิปราสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพบริษัทไทยวิทยุ จํากัด, 
๒๕๑๔), ๓๗ - ๓๘.   
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สําคัญอันเปนสถาปตยกรรมของชาติไดแก  พระสถูป  โบสถ  วิหาร  พระพุทธรูป  ปราสาทราช
มนเทียรตลอดจนบานเรือนราษฎร  แตเนื่องจากบานเรือนราษฎรและปราสาทราชวังสวนใหญมัก
สรางดวยวัตถุที่ไมถาวร  เชนสรางดวยไมเปนตนเมื่อผานเวลานานไปก็ชํารุดผุพังเปนเศษไม  ก็จะ
ถูกร้ือนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ  แลวสรางขึ้นใหมซ่ึงมักออกแบบเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม  
ทําใหไมมีซากเหลือมาถึงปจจุบันใหมาศึกษากันได  สวนสถูป  โบสถ  และวิหารนั้น  มักจะสรางอยู
รวมกันเปนอารามหรือเปนวัดและสรางดวยวัตถุถาวรมีอายุยืนนานหากถูกทําลายหรือปรักหักพังไป
ก็ยังมีซากเหลือเปนกองวัตถุใหพอศึกษาคนควาได  หากมีการบูรณะปฏิสังขรณก็จะทําตามแบบเดิม  
ดังนั้นวัดตางๆจึงเปนแหลงรวมสถาปตยกรรมที่สําคัญ37  ตั้งแตกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย ซ่ึงเปน
บอเกิดแหงวัฒนธรรมสืบเนื่องตอกันมาจนถึงปจจุบัน  ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ  แมวา
ลักษณะการยอมรับนับถือไมใชพุทธศาสนาแตเพียงอยางเดียว  เปนการผสมผสานความเชื่อพ้ืนบาน
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธอยางผสมกลมกลืนในทางปฏิบัติ  แตลักษณะเปนหลักคือศาสนา
พุทธ  ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาสําคัญที่ยอมรับกันทุกระดับชั้น  นับตั้งแตพระมหากษัตริย
จนถึงไพรฟาขาแผนดิน  พระมหากษัตริยทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก  ทรงทําหนาที่ในการทํานุ
บํารุงพุทธศาสนาในดานตางๆ โดยแสดงออกเปน ๓ ลักษณะ  คือ  
      ๑.  อุปถัมภศาสนาธรรม  เชนสังคายนาพระไตรปฎก  
   ๒.  อุปถัมภโดยการใหการบํารุงพระภิกษสุามเณร  และ 
  ๓.  อุปถัมภศาสนวัตถุโดยการสรางบูรณะปฏิสังขรณวัด38

วัด  
 วัดคือสถานที่ทางศาสนา  ตามปกติแลวจะมีเสนาสนะและอาคารตางๆ  เปนที่อยูอาศัย

ศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนากิจของพระสงฆ  ตลอดจนเปนที่บําเพ็ญกุศลตางๆของ
พุทธบริษัทโดยทั่วไป  นอกจากนี้วัดยังเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและทางสังคมอีกดวย39  
ธรรมเนียมประเพณีในการสรางวัดของประเทศไทยมีมาตั้งแต กอนยุคอาณาจักรสุโขทัย  คือศิลปะ
เชียงแสนหรือลานนาไทย40  อันเนื่องจากทางภาคเหนือของประเทศไทยในชวงนั้นนับถือศาสนา
พุทธในลัทธิเถรวาท 

                                                        
  37 เรื่องเดียวกัน, ๓ - ๔. 
  38 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทย
และพระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๙๙ ), ๖ - ๗. 
  39 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา ๒๕๒๕ ), ๑. 
  40 ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘ ), ๒๒. 
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  วัดเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญยิ่งสถาบันหนึ่งในสังคมไทย คือ เปนศูนยกลางทาง
สังคม  การศึกษา  และการพบปะสังสรรคกันของชุมชน ชุมชนตางๆสรางวัดในเขตใกลชุมชนของ
ตน  เพื่อสะดวกตอการทําบุญ  และประกอบพิธีทางศาสนา  นอกจากนี้วัดยังเปนแหลงสําคัญใน
การศึกษาหาความรู  ตามประเพณีไทยชายไทยควรตองผานการบวชเรียนครั้งหนึ่ง  วัดจัดแบง
การศึกษาเปนการศึกษาสําหรับพระสงฆโดยใหความรูทางดานคันถธุระ  วิปสสนาธุระ  และวิชาชีพ  
สวนการศึกษาสําหรับเด็กไทย สามเณร  ศิษยวัด  จะใหความรูขั้นพื้นฐานและเตรียมสําหรับการบวช
เมื่ออายุครบ ๒๐ ป  นอกจากนี้วัดยังมีอิทธิพลทางออมตอคานิยม ความคิด ขอพึงปฏิบัติของคนใน
สังคมอีกดวยโดยผานการสั่งสอนและเทศนาธรรม 
  วัดเปนศูนยกลางแหงศิลปะวิทยาการ  เนื่องจากวัดเปนศูนยกลางทางสังคมมีความ
ผูกพันของชีวิตคนไทยที่มีตอวัด  เด็กๆมักใชวัดเปนสถานที่วิ่งเลน  พระสงฆเปนผูส่ังสอนหนังสือ  
และอบรมจริยาใหแกเด็ก  วัดจึงกลายเปนแหลงรวมศิลปะวิทยาการ  ดังจะเห็นตัวอยางไดอยาง
ชัดเจนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  มีการจารึกความรูตางๆบนแผนหินออนติดไวตามผนัง
และเสาพระระเบียงในวัดซ่ึงไดแก  วรรณคดีเรื่องตางๆ เชน  กฤษณาสอนนองคําฉันทของสมเด็จ
พระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  นอกจากนี้ยังมีการจารึกวิชาการแพทยแผนโบราณ  
จารึกตํารายา  ตําราการนวด  และมีรูปปนฤษีดัดตนใหศึกษาเปนแบบอยางในวิชาโยคะศาสตร  
นอกจากนี้ในหนังสือวรรณคดี เชน  เร่ืองขุนชางขุนแผนก็ยังไดกลาวถึงการศึกษาจากวัด41  
  วิทยาการที่สําคัญซึ่งวัดเปนแหลงกําเนิดและสืบทอดกันมาคือศิลปกรรมทุกประเภท 
สถาปตยกรรม ไดแกการกอสรางอาคารพระอุโบสถ  พระวิหาร  ศาลาการเปรียญ  กุฏิ  จิตรกรรม  
จะมีการประดับประดาภายในอาคาร ภายในพระอุโบสถ  หรือพระวิหารจะมีการวาดภาพประกอบ  
สวนใหญมักวาดเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมคําส่ังสอน  รูปแบบที่นิยมกันคือ  
ผนังหนาพระประธานมักวาดเปนพุทธประวัติตอนมารผจญ  เบื้องหลังพระประธานเปนภาพไตรภูมิ  
ที่ผนังดานขางเปนทศชาติ  หรือผนังตอนบนเปนภาพพุทธประวัติหรือเทพชุมนุม  สวนตอนลางของ
ผนังเปนภาพแสดงชีวิตความเปนอยูของประชาชน   ตลอดจนแบบแผนการดํา เนินชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   
  นอกจากนี้วัดยังเปนศูนยรวมของชางสาขาอื่นๆดวยเม่ือมีเร่ืองที่เกี่ยวของ  เชนเวลามี
งานเทศกาลทางศาสนา  อาจจัดใหมีการประกวดฝมือในศิลปะแขนงตางๆ  เชน  การฉลุลายกระดาษ
ในงานกฐินหรืองานเทศนมหาชาติ  การสลักหยวกหรือที่ภาษาชาวบานเรียกวาการแทงหยวก

                                                        
  41 ศุภร  บุนนาค, “ขุนชาง – ขุนแผน,” ในสมบัติกวี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 
๒๕๐๓),  
๔๐ - ๔๑. 
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ประดับเมรุในการฌาปนกิจ  การจัดดอกไมและการตกแตงโตะหมูบูชา ศิลปะในการแกะสลัก  การ
ฉลุไม  การลงรักปดทองทําลายรดน้ํา  ฝงมุก  เทคนิคตางๆเหลานี้มักรวมกันทําในวัดทั้งส้ิน  
  วัดเปนศูนยกลางของชุมชน  มีความเกี่ยวพันกับชุมชนตั้งแตเกิดจนตาย  บทบาทของ
พระสงฆ  นอกจากจะเปนผูใหการศึกษาอบรมจริยธรรม  ยังเปนที่ปรึกษาของประชาชนชวยใหพน
ทุกข  เปนผูกระทําการใหในเรื่องพิธีกรรมตางๆ  เชน เกิด โกนจุก  แตงงาน  ตาย  เปนตน  การที่วัด
มีความสําคัญกับคนจํานวนมาก  จึงทําใหคนเอาใจใสในการ สรางวัด  อุปถัมภบํารุงวัด 
การเกิดของวดั 
 ในสมัยพุทธกาลเดิมไมมีการสรางวัดเพื่อใชเปนที่พาํนกัของพระสงฆ  เพราะไมมี
หลักเกณฑที่กาํหนดใหพระสงฆประจําอยูที่ใด  จึงมกีารจาริกไปในที่ตางๆเพื่อเผยแพรพุทธศาสนา  
หรือแสวงหาโมกขธรรมเปนกิจของสงฆสมัยนั้น  ยกเวนในฤดูฝนที่พระสงฆไมสามารถเดินทางได
โดยสะดวก  ถาเดินทางก็อาจสรางความเสียหายใหกับพืชผลของชาวนาชาวไรได  จึงรวมกันหยดุ
พักอยู 

ซ่ึงตอมามีพอคาคนหนึ่งชื่อ  สุทัตตะ เปนชาวเมืองสาวัตถีนครหลวงแหงแควนโกศล  พอคาคนนี้
เปนมหาเศรษฐี  เปนผูมีความกรุณาคนยากจนมาก  บริจาคเงินทองเลี้ยงดูคนยากจนเปนประจําทุก
วันเปนจํานวนหลายพันคน  ช่ือวา อนาถบณิฑะ แปลวา ผูอุปถัมภคนอนาถา  ไดเปนบุคคลแรกที่
สรางวิหารถวายอุทิศใหเปนศาสนาสมบัติแกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตั้งช่ือวาวดั เชตวนาราม
(เชตวนั)   เปนวัดแหงแรกในประวัติศาสตรของพุทธศาสนา  เพื่อใหเปนที่พักของพระสงฆ 
 อยางไรก็ตามก็ยังมีคาํที่ใหความหมายวาวดัอยูอีกชื่อหนึง่  คือ  อาวาส  ดังชื่อเรียก  

สมภารผูครองวัดวา เจาอาวาส  ซ่ึงแปลวาผูเปนใหญในวดั42

มูลเหตุการสรางวัดในประเทศไทย 

 การสรางวัดในประเทศไทยนั้น  นอกเหนือจากจะเปนการสรางตามคติโบราณ  เพื่อสืบ
ทอดพระศาสนาเปนหลักแลว  ในเวลาตอมายังมีปจจัยสําคัญหลักบางประการที่เปนเหตุแหงการ
สรางวัด  ดังนี้ 

   ๑. สรางเพื่อใหเปนสิ่งคูบานคูเมือง  อันเปนสิ่งยึดเหนีย่วจติใจของสงัคมที่พระมหา 
กษัตริยทกุยุคทุกสมัยนยิมสรางขึ้นจนเปนประเพณี  เชน  

- วัดมหาธาตุ     จ.สุโขทัย 
- วัดชางลอม อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  

   ๒. สรางเพื่อใหเปนวัดประจําวัง  สําหรับพระมหากษัตริยจะทรงใชเปนที่ประกอบ 

                                                        
42 สมคิด  จิระทัศนกุล, ผูชวยศาสตราจารย. วัด : พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย. (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔),๓๗. 
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พระราชพิธีหรือพระราชกุศล  สวนใหญมักสรางติดกับ  พระบรมมหาราชวัง  เชน 
 - วัดเจดยี ๗ แถว  จ.สุโขทัย 

  - วัดพระศรีสรรเพชญ  จ.อยุธยา 
  - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 

   ๓. สรางขึ้นเพื่อใหเปนวัดประจํารัชกาล  คตินิยมนีเ้พิ่งจะมีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร   
เชน 
  - วัดราชประดษิฐ กรุงเทพฯ เปนวัดประจํารัชกาลที่ ๔ 
  - วัดราชบพิตร กรุงเทพฯ เปนวัดประจํารัชกาลที่ ๕ 
  ๔. สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ   

  ๔.๑  สรางในบริเวณที่เปนนิวาสสถานเดิมของบุพการีของพระมหากษัตริยหรือ
พระบรมวงศานุวงศหรือคฤหบดี  เพื่อเปนการอุทิศกุศลผลบุญใหแกผูที่ลวงลับไปแลว  
เชน 

   - วัดชยัวฒันาราม จ.อยุธยา  แดพระเจาปราสาททอง 
    ๔.๒  สรางในนิวาสสถานเดิมของพระราชชนน ี
  - วัดเฉลิมพระเกียรต ิ จ.นนทบุรี   พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา 
เจาอยูหวัทรงสรางที่เปนนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา - อัยกีของพระองค 

   ๕. สรางขึ้นบนพื้นที่เดิมซ่ึงเคยเปนที่ถวายพระเพลิงพระศพหรือพระบรมศพ  มากอน 
ทั้งนี้เพื่อใหเปนอนุสรณในการรําลึกถึงบุคคลนั้น  รวมทัง้เปนการอุทศิบุญใหแกผูนั้นดวย  เชน 

- วัดพระราม  จ.อยุธยา  สมเด็จพระราเมศวร  ทรง 
 สรางขึ้น   ณ ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจาอูทอง 
   ๖. สรางขึ้น ณ ที่ปรากฏเหตุการณสําคัญ  เชน 

- วัดมหาธาตุ  จ.อยุธยา พระราเมศวรทรงทอดพระ 
 เนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหารยตกลง ณ ทีต่ั้งวัดแหงนี ้

- วัดโพธิประทับชาง จ.พิจิตร พระเจาเสือทรงสราง ณ ที่พระองคทรง 
 ประสูติ 
   ๗. สรางขึ้นตามคติประเพณนีิยมบางประการ  เปนตนวา   

  ๗.๑  คติการสรางวัดคูผัว – เมีย  เชน 
- วัดกุฎีดาว  และวัดสมณโกฐ  จ.อยุธยา  เปนวัดคูผัวเมียระหวางพระ 

 เจาบรมโกศและพระมเหษ ี
- วัดมกุฎกษัตริยารามและวัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพฯ  เปนวัดคูผัวเมีย 

 ระหวาง  รัชกาลที่ ๔ และพระอัครมเหษ ี
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๗.๒  คติการสรางวัดประจําเมือง  อันเปนคติที่สืบเนื่องมาแตโบราณที่ทุกราช 
 ธานีจะตองสรางขึ้นไวใหเปนวัดที่ตองมี  ทุกราชธานีที่ตั้งขึ้นใหม  มี ๔ วัด  คือ 

- วัดมหาธาต ุ
- วัดพระเชตุพน 
- วัดราชบุรณะ 
- วัดราชประดษิฐ43

 นอกจากพระมหากษัตริยจะเปนองคหลักในการสรางวัดแลว  พระบรมวงศานุวงศ   ขุน
นาง  และประชาชน  ก็มีสวนในการสรางวัดดวย  วัตถุประสงคในการสรางวัดมีอยูหลายประการ 
คือ 

 ๑. การสรางเพื่อเปนวัดประจาํตระกูล   ความนิยมสรางวัดประจําตระกูลมีมาแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยา  สําหรับการบําเพญ็กุศลและบรรจุอัฐิธาตุของสมาชิกในวงศตระกูล 
 ๒. การสรางเพื่อเปนอนุสรณทั้งแกผูมีชีวิตอยู และเพื่อระลึกถึงผูที่ลวงลับไปแลว  เชน  
การสรางวัดเฉลิมพระเกียรติ  วัดเทพธิดาราม  วัดโสมนัสวิหาร ฯลฯ 
 ๓. การสรางดวยศรัทธาและความเชื่อเรื่องบุญกรรม  ดวยศรัทธาความเชื่อที่วาการ
ทําบุญอันใดก็ไมเทากับการทําไวกับพระศาสนา   แมในพระไตรปฎกก็กลาววาผูที่สรางวดัและบาํรงุ
วัดดวยการตกแตงวัด  ปลูกสรางที่พักอาศัย  จะมีผลใหผูนั้นเจริญตลอดกาล44

 ลักษณะความเชื่อเชนนี้กอใหเกิดการสรางวัดเพื่อเปนกําลังใจในการรบ  เชนที่สรางใน
คราวทําสงครามกับญวน  ไดแกวัดเทพลีลาริมคลองบางกะป    และที่สรางภายหลังจากไดรับชัย
ชนะจากสงคราม  เชนวัดแหลม  หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดไทรทอง  สรางโดยเจานาย ๕ พระองค  
ภายหลังปราบกบฏเจาอนุวงศสําเร็จแลว  ซ่ึงในกาลตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
มหาราชทรงซอมแซมกอสรางใหมแลวสถาปนาเปนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม45

มูลเหตุแหงการสรางวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความจําเปนในการฟนฟูประเทศทุกๆดาน  เนื่องจากเพิ่ง
สถาปนาบานเมืองเปนปกแผนไดหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐  และความ
ระส่ําระสายในตอนปลายรัชสมัยของพระเจาตากสินมหาราช  เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
ในดานอํานาจการปกครองและสังคม  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๓๒๕  ทรงพิจารณาเห็นวาถายายพระนครมาตั้งทางฝงตะวันออก

                                                        
43 เรื่องเดียวกัน, ๑๗ - ๑๘. 
44 เรื่องเดียวกัน, ๒๗๖. 
45 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ

ศาสนา, ๒๕๒๕ ),๑.  
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ของกรุงธนบุรี   การตอสู รักษาเมืองจากกองทัพพมาจะกระทําไดงายกวา   จึงมาสรางกรุง
รัตนโกสินทรทางฝงตะวันออก ใหเปนราชธานีของประเทศตอไป46  ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึง
ไดรับ  การฟนฟูอยางเต็มที่ทั้งทางดานสถาบันสงฆ  การสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอาราม  
โดยใชแบบอยางของกรุงศรีอยุธยาเพื่อให เหมือนเมื่อครั้งบานเมืองดี  หมายความวาใหเหมือน
พระนครศรีอยุธยาในกาลกอน  จะเห็นไดในพระราชวังก็ดี  วัดก็ดี  ลักษณะการสรางการตั้งชื่อ มัก
ตามแบบที่เคยมีในกรุงศรีอยุธยา  เชน  การสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามในตําแหนงเดียวกับวัด
พระศรีสรรเพชญ  คืออยูในพระบรมมหาราชวัง  การสรางภูเขาทองวัดสระเกศเลียนแบบพระเจดีย 
ภูเขาทองที่กรุงศรีอยุธยา เปนตน 
  
  
   
ประเภทของวดั 

 วัดที่สรางในสมัยรัตนโกสินทรอาจแบงประเภทออกไดเปน ๒ ประเภท  คือ  พระ
อารามหลวง  และอารามราษฎร 
 พระอารามหลวง   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร   พระอารามหลวงเปนวัดที่
พระมหากษัตริยทรงสราง  หรือปฏิสังขรณขึ้นใหม  และวัดซ่ึงเจานายและขุนนางสราง  แลวถวาย
เปนวัดหลวง47  แบบอยางในการสรางวัดก็นํามาจากสมัยอยุธยาทั้งสิ้น  เชนการสรางวัดสุทัศนเทพว
รารามเพื่อแทนวัดพนัญเชิง เปนตน  อยางไรก็ดี  พระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๑ - ๒ แหงกรุง
รัตนโกสินทรยังมีนอย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ จึงทรงสรางพระอาราม
ขึ้นใหมและทรงสนับสนุนใหมีการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดจํานวนมาก  ถาวัดของใครสรางดี
ก็ทรงรับเปนพระอารามหลวง  คร้ันถึงรัชกาลที่ ๔ - ๕ ทรงเห็นวาวัดมีอยูมากมายแลว  จึงไมรับวัดที่
ผูอ่ืนสรางมาเปนพระอารามหลวงอยางแตกอน 
 การกําหนดแบงชนิดของพระอารามหลวง  มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว พ.ศ. ๒๔๕๗ ไดกําหนดแบงออกเปน ๓ ช้ัน  คือ  พระอารามหลวงชั้น เอก โท ตรี 
 พระอารามหลวงชั้นเอก  แบงเปน ๓ ระดับ  คือ 
  ๑. ราชวรมหาวิหาร 

                                                        
46 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มติชน, ๒๕๔๕ ),๒๔๔ - ๒๔๗. 

 47 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , ตํานานพุทธเจดีย, (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕ ),๒๙๙. 
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  ๒. ราชวรวิหาร 
  ๓. วรมหาวิหาร 
 พระอารามหลวงชั้นโท  แบงเปน ๔ ระดับ  คือ 
  ๑. ราชวรมหาวิหาร 
  ๒. ราชวรวิหาร 
  ๓. วรมหาวิหาร 
  ๓. วรวหิาร 
 พระอารามหลวงชั้นตร ี แบงเปน ๓ ระดับ  คือ 
  ๑. ราชวรวหิาร 
  ๒. วรวิหาร 
  ๓. ไมมีสรอยตอทายชื่อคงใชเฉพาะชื่อวดั48

 
 อารามราษฎร    เปนวดัที่ผูสรางไมไดยกถวายเปนวดัหลวง  มีจํานวนมากทั้งวัดเกาและ 

วัดเพิ่งสรางใหมกระจายอยูตามชุมชนทั่วไป 
 วัดประจํารัชกาล  หลักเกณฑในการกําหนดวัดประจํารัชกาลนั้นหาหลักฐานที่แนนอน

ไมได  มีแตหลักฐานของสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธไวในเรื่อง
ทรงความจํา  กลาวถึงมูลเหตุในการสรางวัดวาตามประเพณีโบราณ49  เมื่อผูใดสามารถตั้งวงศ
สกุลของตนไดยอมสรางวัดสําหรับสกุล  เพื่อบําเพ็ญการกุศลและบรรจุอัฐิธาตุของสมาชิกในวงศ
สกุล  และถือเปนคติกันมาวา  เมื่อพระเจาแผนดินเสวยราชแลวตองสรางวัดประจํารัชกาล  ใน
สมัยรัตนโกสินทรไดมีการสรางวัดประจํารัชกาลดังนี้ 50

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เปนวดัประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช 
 วัดอรุณราชวราราม  เปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
 วัดราชโอรสาราม  เปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั 
 วัดราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม  เปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา
เจาอยูหวั 

                                                        
         48 กรมศิลปากร , กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด
โปรดักช่ัน จํากัด, ๒๕๒๕), ๕. 

 49 เรื่องเดียวกัน, ๒๓. 

   50 เรื่องเดียวกัน, ๖. 
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 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม  เปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั 

 รัชกาลที่ ๖,๗,๘ ไมพบหลักฐานที่กลาวถึงการสรางวัดประจํารัชกาล  มีหลักฐานระบุวา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงสรางโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเพื่อใหเปนอนุสาวรียดุจ
พระอารามหลวง  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยในชวงเวลาเศรษฐกิจตกต่ํา  
จึงไดแตทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเทานั้น  สวนพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดลทรงครองราชยในชวงเวลาทรงพระเยาว  ทรงศึกษาอยู ณ ตางประเทศ  
ชวงเวลาที่นิวัติประเทศไทยเปนชั่วเวลาอันสั้น  จึงยังไมไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องวัด ทั้ง ๓ รัชกาล  
เราจึงถือเอาวัดที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเปน วัดประจํารัชกาล คือ รัชกาลที่ ๖ วัดบวรนิเวศ
วิหาร        รัชกาลที่  ๗ วัดราชบพิตรสถิตมหาสถิตมหาสีมาราม   รัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวราราม 
 วัดพระราม ๙   เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  โปรดเกลาฯให
สรางขึ้น ณ บริเวณพื้นที่โครงการบึงพระราม ๙ อันเปนโครงการตามพระราชดําริที่จะใหเปนวัดของ
ชุมชนพระราม ๙ เพื่อใชเปนที่ประกอบศาสนกิจ  โดยมีขนาดของพระอุโบสถไมใหญนัก  เพื่อให
สอดคลองกับลักษณะของชุมชน  และมีบึงเปนที่รองรับน้ําฝน    อันเปนสวนหนึ่งของโครงการปอง 
กันอุทกภัยในบริเวณใกลเคียง  ในเขตที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและที่มีผู
นอมเกลาถวาย  เพื่อใหเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนเปนศูนยกลางในการประกอบกิจกรรม
ปจจุบันไดถือเปน  วัดประจํารัชกาลที่ ๙ 

สถาปตยกรรมในวัด 
 สถาปตยกรรมในวัดไดแก  สถูป  มณฑป โบสถ  วิหาร  ระเบียงหรือระเบียงคด  กําแพง
แกว  ซุมประตู ที่เปนหลักฐานทางโบราณคดีมากที่สุดก็คือสถูป  สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เรียก  พระสถูป  พระสถูปในพระพุทธศาสนากอสรางออกเปน ๒ แบบคือ  พระพุทธเจดีย และพระ
พุทธปรางค  ทั้งสองอยางนี้แมจะชํารุดผุพังจนเหลือเปนซากกองอิฐ  ก็ยังจะศึกษาคนควาหาความรู
ทางโบราณคดีได  ที่รองลงมาคือมณฑป  โบสถ  วิหาร  ซ่ึงโครงหลังคามักทําดวยไม  ถาชํารุดหัก
พังจนเหลือแตกองอิฐแลว  การจะหาความรูทางโบราณคดีจากซากจะยากกวา  ถัดมาอีกก็คือ      
พระระเบียงหรือวิหารคดและกําแพงแกว  ซ่ึงมักจะไมวิวัฒนาการรูปแบบคอนขางคงที่  การจะ
วิเคราะหหาความรูทางโบราณคดีจะยากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมแบบตางๆจัดวางอยูใน
อาคารสถาปตยกรรมเหลานั้น   เชน  พระพุทธรูป  รูปปนบุคคล  รูปปนยักษหรือกุมภัณฑ  รูปสัตว
ตางๆทั้งสัตวตามธรรมชาติและสัตวในเทพนิยาย  ปนเปนรูปนูนต่ําและปนเปนรูปลอยตัว  หรืออาจ
ทําเปนรูปหลอดวยโลหะเชนสัมฤทธิ์เปนตน จัดวางไวตามสวนตางๆของวัด  ส่ิงเหลานี้จะมีรูปราง
ลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะ  ที่สามารถบอกกลาวใหทราบถึงเรื่องราวทางวัฒนธรรมในยุคที่สราง
ขึ้น  ซ่ึงผูที่เชี่ยวชาญในทางโบราณคดีจะสามารถสืบคนเรื่องราวตางๆเหลานี้มาเผยแพรใหทราบกัน
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ได  แตก็มีขอเสียตรงที่อาจจะถูกโยกยายไปอยูที่ตางๆจนไมทราบที่อยูเดิมที่อยูเมื่อเร่ิมแรก  สวนกุฎิ
สงฆนั้นสวนใหญสรางดวยไมเมื่อชํารุดผุพังแลวมักจะรื้อออกแลวสรางใหม  ซ่ึงถาไมใชช้ินสวน
จากของเดิมมาประกอบแลว  เศษวัสดุเกาที่ถูกร้ือออกไปนั้นมักจะถูกทําลายทิ้งไปไมเหลือซากไวให
ศึกษาไดเลย 
พระพุทธเจดีย   

 พระเจดียมีรูปทรงสันฐานคลายรูปกรวยแหลม  นิยมใชเปนประธานของวัด  ในการที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาหรือในการที่เปนส่ือสัญลักษณแทนพระสัพพัญูเจาจะ
เรียกวา พระพุทธเจดีย    (ภาพที่ ๔) 

 คําวาเจดียมาจากคําวา   เจติยะ ในภาษาบาลีหมายถึงสิ่งที่ใชเปนอนุสรณใหระลึกถึง
หรือสรางขึ้นเปนเครื่องรําลึก51  พระพุทธเจดียมีกําหนดใหสรางเปน ๔ แบบ รูปแบบลักษณะของ  
พระเจดีย  นั้นมาจากการอิงแบบอยางลักษณะของเนินดินที่พูนเปนโคกเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชาวอินเดีย  ไมมีการสรางไวในสถาปตยกรรมเขมร   
พระพุทธปรางค   

 คําเรียก  ปรางค มาจากคําวา  ปรางคณ  แปลวา  ชาลา  หรือ   ทางเดินเขา  ซ่ึง

ความหมายเดิมในศาสนสถานของเขมร  หมายถึง บริเวณหรือระยะทางนับแตซุมประตูทางเขา (โค

ปุระ) จนถึงองคปราสาท ตอมาคํานี้ถูกใชเรียกในวัฒนธรรมไทยโดยใชเรียกตัวอาคารปราสาท
ประธาน52  พุทธปรางคของไทยจะไดรับรูปแบบและอิทธิพลโดยตรงมาจากอาณาจักรเขมร และใน
ดินแดนที่เปนประเทศไทยปจจุบันศิลปกรรมที่ไดรับอารยธรรมจากเขมรนั้นจะเรียกวา  “ศิลปะรวม
แบบเขมรในประเทศไทย” ซ่ึงเปนงานศิลปกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับศิลปกรรม
ของเขมรในประเทศเขมรหรือกัมพูชาในปจจุบัน  พระปรางคถือเปนงานสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของเขมรสรางขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อของศาสนาฮินดู  เปนสัญลักษณแหงจักรวาล
ซ่ึงประกอบไปดวย  เขาพระสุเมรุ  มหาสมุทรใหญ  สีทันดร  และทวีปทั้ง ๔  ซ่ึงทวีปที่อยูทางทิศใต
คือ ชมภูทวีป  ปรางคปราสาทที่อยูตรงกลางของผังรวมจะหมายถึงเขาพระสุเมรุที่เปนแกนกลางของ
จักรวาล  สวนประกอบยอยที่เปนปรางคปราสาทเล็กอีก ๔ หลังหมายถึง ทวีปทั้ง ๔  และระเบียงที่
ลอมรอบหมายถึงขอบกําแพงแหงจักรวาล  ดังนั้นพื้นที่ชานชาลาภายในเขตระเบียงเขามาก็ยอม
หมายถึงมหาสมุทร  สีทันดร  นั่นเอง 

                                                        
  51 สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔),  ๓๗. 
  52 เรื่องเดียวกัน, ๔๕. 
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 โครงสรางของการจัดระบบภูมิจักรวาลวิทยาของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามีความ
คลาย คลึงกันมาก  จักรวาลในความเชื่อของทางพระพุทธศาสนาจะมีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง  มี
พระอินทรประทับเปนใหญอยูในชั้นดาวดึงส  ลอมรอบดวยเขาสัตตบริภัณฑเปนรูปวงแหวน ๗ ช้ัน  
แตละชั้นมีทะเลสีทันดรคั่นอยู  นอกออกไปเปนมหาสมุทรใหญมีทวีป ๔ ทวีปประจําอยู ๔ ทิศ  โดย
ทิศใตเปนที่อยูของมนุษย  ดังนั้นรูปแบบลักษณะและแผนผังปรางคปราสาทซึ่งเดิมใชประดิษฐาน
เทวรูปหรือศิวลึงค   เมื่อเปนศาสนสถานในศาสนาพุทธก็ได เปลี่ยนมาเปนใชประดิษฐาน
พระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุแทน  และไดวิวัฒนาการตอมาเปนประธานของวัดใน
สถาปตยกรรมไทยเรียกวา  พระพุทธปรางค  (ภาพที่ ๕) 

 รูปแบบลักษณะทางสถาปตยกรรมปรางคปราสาทแบบเขมรซึ่งเปนประธานนั้น  ใช
อาคารรูปทรง ๔ เหล่ียมจตุรัสยกเก็จ  ตั้งบนฐาน ๔ เหล่ียมอีกชั้นหนึ่ง  ตัวเรือนธาตุทําเปนมุขมีซุม
ประตูเขาทั้ง ๔ ดาน  ภายในเปนหองโถง  ตรงกลางหองวาง  ฐานโยนี   ๔ เหล่ียมตั้งรับแทง  ศิวะ

ลึงค  สวนยอดอาคารกอเปนชั้นซอนตอกันขึ้นไป ๔ - ๕ ช้ัน  กอนรวบเปนรูปกรวยแหลม  เรือน

ยอดสวนนี้ยอมุมตามแนวของตัวเรือน  รวมทั้งประดับตกแตงดวย  กลีบขนุน ตอนมุม  และประดับ 

บันแถลง ตอนกึ่งกลางของดาน  โดยองคประกอบทั้ง ๒ สวนนี้จะมีการแกะสลักเปนรูปเทพยดาที่
ประจําอยูตามลําดับชั้น  หรือทิศตามความเชื่อทางศาสนา  ตอนปลายยอดสุดจะตั้งแทงโลหะเหล็ก
แหลมรูปแฉก ๙ แฉกเรียกวา  นภศูล  สวนระเบียงจะทําเปนเรือนรูปยาวลอมตอกันเปนวงรอบ
ปรางคประธานเปนรูป ๔ เหล่ียมผืนผา  ตัวเรือนกอผนังเจาะหนาตางประดับลูกกรงแบบ  ลูก

มะหวด  สวนหลังกอเปนรูปหินโคงแบบประทุนเรือประดับ  บราลี  ตลอดแนว  มีซุมประตูเขาออก
ดานละชอง53

 ลักษณะรูปทรงของพระพุทธปรางค   
  คติการสรางพระพุทธปรางคนั้นเปนการดัดแปลงจากศิลปะเขมร  หรือเลียนแบบจาก

พระปรางคโบราณที่มีอยูแลวในประเทศไทย   การเลียนแบบไดเอาลายของเขมร มาใชประดับ
ปรางค  ดังนั้นลักษณะปรางคเขมรจึงไมเหมือนกับปรางคไทย  เชนปรางคที่ปราสาทพิมาย  พระ
ปรางคสามยอดลพบุรี  และปรางค ๕ ยอดที่เพชรบุรี  เปนตน  มีลักษณะแตกตางกับปรางคแบบไทย 
เชน  วัดพระมหาธาตุเพชรบุรี  วัดมหาธาตุราชบุรี  วัดมหาธาตุลพบุรี  วัดมหาธาตุสิงหบุรี  วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก  และ วัดศรีรัตนมหาธาตุศรีสัชนาลัย   

  พระปรางคในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมของเขมรมาตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕  โดยจัดใหอยูในรูปแบบของศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 

                                                        
  53 เรื่องเดียวกัน, ๔๖. 
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๑๕ - ๑๘ ) กอนที่จะพัฒนารูปแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรในที่สุด  
รูปแบบมี ๔ แบบ (ภาพที่ ๖)   คือ 

   ๑. ทรงศิขร 
   ๒. ทรงงาเนียม 
   ๓. ทรงฝกขาวโพด  
   ๔. ทรงจอมแห 
   ๑. ทรงศิขร  หมายถึงรูปทรงพระปรางคเนนแบบแผนรูปลักษณตามตนแบบเดิมทุก 

ประการ  คอืสรางตามแบบเดิมของเขมร เชน 
- ปราสาทเขาพระวิหาร  จ.ศรีสะเกษ 
- ปราสาทเขาพนมรุง     จ.บุรีรัมย 
- นครวัดจําลองที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  จ.กรุงเทพมหานคร 

 เนื่องจากแนวคิดมุงไปที่คติเขาพระสุเมรุ จงึเนนที่สวนยอดของอาคารเปนอยางแรกโดย  
ที่ฐานอาคารและเรือนธาตุจะเปนรอง  ยอดปราสาทจึงดูใหญและมีรายละเอียดมาก  เมื่อเทียบกับ
สวนอื่นๆ  

   ๒. ทรงงาเนียม  เนียมก็คือชางพลายที่มีงาสั้น54   หมายถึงรูปทรงทางสถาปตยกรรมของ 

สวนยอดพระพุทธปรางคที่มีลักษณะคลายงาชางชนิดนั้น ซ่ึงเรียกวา งาเนียม  กลาวคือรูปทรงสวน
ยอดนั้นจะมีลักษณะที่ใหญแตส้ัน เฉพาะตอนปลายจึงโคงแหลม  ปรางคทรงงาเนียมนี้เปนฝมือของ
ชางไทยในสมัยอยุธยาตอนตน  ซ่ึงจะใหความสําคัญในลักษณะของโครงภาพรวมจากคติการใช
พื้นที่ภายในอาคารที่แตกตางกัน  จึงเปนการสรางใหมีลักษณะทึบตัน  หรือสรางใหมีคูหาเล็กๆพอ
บรรจุพระพุทธรูปหรือสถูปจําลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเทานั้น  อาคารเหลานี้ถูกออกแบบใน
เชิงสัญลักษณเพียงอยางเดียวโดยไมอํานวยใหมีการใชสอยภายในอาคาร  เพื่อการประกอบพิธีกรรม
ใดๆไดเหมือนปราสาทเขมร  แบบของปราสาททรงงาเนียมไดแก 

-   พระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เมืองเชลียง จ.สุโขทัย 
- พระปรางคเหนือยอดปราสาทพระเทพบิดร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 กรุงเทพฯ 
   ๓. ทรงฝกขาวโพด  หมายถึงรูปทรงของพระปรางคลักษณะหนึ่งที่มีรูปรางผอมบางและ 

ตรงยาวคลายฝกขาวโพด  กลาวคือการออกแบบพระปรางคแบบนี้เนนรูปทรงทางดานตั้งในลักษณะ
แนวดิ่งของเสนตรงเปนหลัก  โดยสวนยอดนั้นจะคอยๆเรียวเล็กลงอยางชาๆกอนรวบเปนเสนโคงที่

                                                        
  54 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓(กรุงเทพฯ : บริษัท คณะชาง จํากัด, ๒๔๙๓), 
๕๑๖. 
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ปลาย  พัฒนาการของพระปรางครูปทรงแบบนี้ถือเปนลักษณะเฉพาะตัวของพระปรางคสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทรนี่เอง  ทั้งนี้เนื่องจากการใชพระปรางคในฐานะอาคารประธานหลักของวัดเสื่อมความ
นิยมลงตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจะหันมานิยมใชอีกครั้งแต
สวนมากใชเปนอาคารรอง  อยางพระปรางคทิศเทานั้น  ดังจะเห็นไดจากรูปทรงผอมบาง  เรือนธาตุ
ปดทึบตันหมดไมมีการเจาะเปนชองคูหาภายในสวนยอดทําเปนชั้นๆดวยบัวกลีบขนุน  และบัน
แถลงที่ถากปนพอเปนรูปไมมีการทํารายละเอียดอ่ืนใดประดับ  รูปแบบลักษณะดูจะเนนสวนฐาน
มากกวาสวนอื่น เชน 

-   พระปรางคทิศวัดเทพธิดาราม        กรุงเทพ 
-   พระปรางคทิศวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม   กรุงเทพ 
-   พระปรางคคูวัดนางนอง              กรุงเทพ 

๔. ทรงจอมแห  หมายถึง  รูปทรงของพระปรางคที่โครงรูปเสนนอก    มีลักษณะแอน 
โคงเหมือนอาการทิ้งน้ําหนักตัวของแหที่ถูกยกข้ึน  รูปทรงเชนนี้ความจริงถูกนํามาใชกับการ
ออกแบบพระเจดียสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมากอนแลวและตอมาจึงนํามาใชกับรูปทรงพระ
ปรางคบาง  ซ่ึงมีองคเดียวที่งดงามที่สุด  คือ 

  -   พระปรางควัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพฯ  
 ความสําเร็จของการสรางรูปทรงจอมแหของพระปรางคแหงนี้     อยูที่การเนนสวนฐาน 

ดวยการซอนชั้นนับจํานวนไมถวน  เพื่อเปนการเสริมใหอาคารมีสวนของฐานที่กวางขึ้น  สําหรับ
การเบียดทรงใหเกิดลักษณะการแอนโคงของรูปทรงไดทั้งองค  เพราะไมสามารถใชวิธีการดังกลาว
กับสวนเรือนธาตุและสวนยอดได  ดังนั้นเรือนธาตุกับยอดที่เพรียวบางนั้นแทบจะไมเหลือความ
ใหญสวยงามเหมือนแบบเดิมของทรงศิขรอยูเลย  แมวาพระปรางคแหงนี้จะถูกออกแบบใหรับกับ
แนวความคิดในเรื่องของคติจักรวาลเหมือนกันก็ตาม55

 หนาท่ีและตําแหนงท่ีตัง้ของพระพุทธปรางค  
 พระพุทธปรางคในงานสถาปตยกรรมของไทยแบงตามหนาที่และตําแหนงที่ตั้งไดเปน 
๗ ประเภท   (ภาพที่ ๖) คือ 
    ๑. ปรางคประธาน 
    ๒. ปรางคคู 
    ๓. ปรางค ๓ องค 
    ๔. ปรางคทิศ 

                                                        
  55 สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔),  ๔๘ - ๕๐. 
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    ๕. ปรางค ๕ องค 
    ๖. ปรางคราย 
    ๗. ปรางคแถว 

 ๑. ปรางคประธาน  หมายถึงพระพุทธปรางคเดี่ยวๆที่ใชเปนประธานของวัด  สวน 
ใหญมกัตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางผัง  ดานหลังของพระวหิารหรือพระอุโบสถในแนวแกนหลักเดยีวกนั  
เชน 
    -   วัดราชบูรณะ     จ.อยุธยา 
    -   วัดพระราม      จ.อยุธยา 

 ๒. ปรางคคู  หมายถึงพระพุทธปรางค ๒ องคที่มีขนาดเทากัน เหมือนกัน  สราง 
ประกบกนัในตําแหนงดานหนาของอาคารหลักประธาน  คลายพระเจดียคูที่นยิมสรางกันมาแตสมัย
ทวารวดนีิยมสรางขึ้นเพื่อเปนพุทธบูชา   เชน 
    -   วัดสระบวั        จ.เพชรบุรี 
    -   วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์    จ. กรุงเทพ 

 ๓. ปรางค ๓ องค  หมายถึงพระพุทธปรางค ๓องคที่วางเรียงกันเปนแถวหนา 
กระดานถือเปนกลุมองคประธานของผัง  โดยมีพระประธานองคกลางเปนองคหลัก  นิยมสรางขึ้น
ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  เชน 

   -   พระปรางค ๓ ยอด   จ.ลพบุรี 
   -   พระปรางค ๓ ยอด วดัพระพายหลวง จ.สุโขทัย 
   -   พระปรางค ๓ องค วัดพิชยญาติ  จ. กรุงเทพ 

 ๔.ปรางคทิศ  หมายถึงพระปรางคขนาดเล็กจํานวน ๔ องค  ตั้งอยูบริเวณ  มุมดาน 
ในทั้ง ๔ ของพระระเบียงหรือขางมุมพระอุโบสถหรือวิหาร  เพื่อประกอบใหผังของอาคารกลุมนั้น
เปนไปตามคติจักรวาล  โดยพระปรางคทิศทั้ง ๔ แทนความหมายของทวีป ๔ แหง  เชน 

   -    วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม       จ. กรุงเทพ 
   -    วัดเทพธิดาราม    จ. กรุงเทพ  

 ๕. ปรางค ๕ องค หมายถึงกลุมพระปรางค ๕ องควางเปนผังรูป ๔ เหล่ียม   โดย 
มีองคกลางเปนองคใหญที่สุด  ตั้งอยูตรงกึง่กลางของศูนยกลางแผนผัง  อีก ๔ องควางตรงมุมทั้ง ๔
ในฐานะปรางคบริวารตามคติแผนผังของจกัรวาลเชนกนั  เชน 

- วัดมหาธาต ุ     จ.อยุธยา 
- วัดไชยวัฒนาราม    จ.อยุธยา 
- วัดอรุณราชวราราม    จ. กรุงเทพ 
 ๖. ปรางคราย  หมายถึงพระปรางคขนาดเล็กซึ่งวางประกอบลงในผัง    ใน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 53 

ลักษณะเปนตัวเสริมใหผังมีความสมบูรณขึ้นหรืออาจเปนพระปรางคที่สรางขึ้นเพิ่มเติมลงในผัง
ภายหลัง  เชน 

  -   วัดโพธิ์ประทับชาง    จ.พิจิตร 
  -   วัดมหาธาต ุ     จ.อยุธยา 

  ๗. ปรางคแถว  หมายถึงพระปรางคที่มีลักษณะ  เหมือนกัน  ขนาดเทากัน  วาง 
เรียงแถวเดียวกันเปนหนากระดานมากกวา ๓ องคขึ้นไป  เชน 

- พระอัษฎามหาเจดีย  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ. กรุงเทพ ซ่ึงเปนพระปรางค ๘  
องคเรียงกัน56  (ภาพที่ ๒๒,๒๓) 
 การสรางพระปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้นใน สมัยรัชกาลที่ ๑ และที่ ๒ นั้นสวน
ใหญเปนการบูรณะปฏิสังขรณพระปรางคที่ชํารุดทรุดโทรมเปนสวนใหญ  ตอมาปลายรัชกาลที่ ๓  
เกิดความนิยมสรางปรางคไวเปนหลักของวัดแทนที่เจดียยอมุมไมสิบสอง เชน 
  ๑. พระปรางคใหญวดัอรุณราชวราราม  อยูหนาพระอุโบสถ 
  ๒. พระปรางคหนาพระอุโบสถวัดนางช ี
  ๓. พระปรางควัดพิชยญาติ  หลังพระอุโบสถ  เปนปรางคใหญเลียนแบบอยุธยา 
  ๔. พระปรางคใหญวดัจักรวรรดิ  (วัดสามปลื้ม) 
  ๕. พระปรางคใหญวดัราชบูรณะ (วัดเลียบ) 
   ๖. พระปรางควัดเทพธิดาราม 
    ๗. ภูเขาทองวดัสระเกศ  (เดมิตั้งใจทําเปนพระปรางคแตไมสําเร็จ) 
   ๘. พระอัษฎามหาเจดยีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 พระปรางคสมัยรัชกาลที่ ๓ มีรูปรางแตกตางจากพระปรางคสมัยอยุธยา  คือองคปรางค
สูงชะลูดยอดเพรียวเล็ก  เชน  ปรางควัดราชบูรณะ  ซ่ึงเปนแบบฉบับของสมัยรัชกาลที่ ๓ แทๆ  เปน
พระปรางคสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่งามที่สุดและแตกตางจากพระปรางคสมัยอยุธยามากที่สุด  พระปรางค
หนาพระอุโบสถวัดระฆัง  เปนพระปรางคแบบอยุธยาแทๆ 
 ระเบียบของพระพุทธปรางคและพระพุทธเจดียสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแตกตางไป
จากสมัยอยุธยาคือ  ไมตั้งหลังพระอุโบสถ พระวิหาร  แตมาตั้งขางหนาหรือขางๆ  เปนการ
เปลี่ยนแปลงจากคติเดิมอยางมาก เชน  พระปรางควัดจักรวรรดิตั้งอยูหนาพระอุโบสถนอกกําแพง
แกวและพระปรางควัดนางนองอยูหนาพระอุโบสถ 57 เปนตน 

                                                        
  56 เรื่องเดียวกัน, ๕๑ - ๕๓. 
 57 ประยูร  อุลุชาฏะ[น.ณ ปากน้ํา],สถูปเจดียในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,๒๕๑๖), 
๗๐. 
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พระมณฑป 
 พระมณฑปเปนชื่อเรียกสถาปตยกรรมไทยประเภทหนึ่งที่ใชประโยชนเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา  โดยเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  หรือพระไตรปฎก  หรือรอยพระพุทธบาทจําลอง  
ลักษณะของพระมณฑปทั่วไปมักเปนอาคารรูป ๔ เหล่ียมจัตุรัส  เปนสถาปตยกรรมที่มียอดแหลม
อยางทรงปรามิดซอนเปนชั้นๆเรียกวา หลังคาทรงบุษบก  เนื่องจากใชรูปแบบสัดสวนและ
องคประกอบที่เปนแผนแบบเดียวกัน   บุษบกกับพระมณฑปมีลักษณะที่แตกตางกันบางสวน
และประโยชนใชสอยไมเหมือนกัน  คือบุษบกใชสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก  หรือ
ขยายใหญขึ้นขนาดสําหรับคนเขาไปนั่งได ๑ คน  เชนใหพระเขาไปนั่งเทศน  ซ่ึงจะเรียกชื่อใหมวา 
ธรรมาสบุษบก   หรือสําหรับใหพระมหากษัตริยเสด็จขึ้นประทับในพระราชพิธีบางอยางเรียกวา 
“พระท่ีนั่ง”  ลักษณะสําคัญของบุษบกคือจะเปดโลง  ทุกดานไมทําผนังกั้นและมีฐานสูง  สวนพระ
มณฑปนั้นเปนอาคารขนาดใหญประมาณ ๔.๐๐x๔.๐๐ เมตร  ขึ้นไป  ตั้งบนฐานทึบไมสูงมากเมื่อ
เทียบกับสวนเรือนจะกั้นฝาผนังทึบทุกดาน  มีหรือไมมีหนาตางก็ได58

 ประเภทของพระมณฑป 
 พระมณฑป  แบงตามลักษณะตําแหนงที่ตั้งออกไดเปน ๓ ลักษณะ ดังนี ้ (ภาพที่ ๗)  

๑. มณฑปหลวง  หมายถึง  พระมณฑปที่ใชเปนหลักประธานของวัด  โดยทั่วไป 

เรียกสั้นๆวา พระมณฑป  เชน  พระมณฑปวัดสระไขน้ํา จ.สุโขทัย  หรือถึงไมไดใชเปนประธาน
ของวัด  แตมีความสําคัญ เชนพระมณฑปวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ  

๒. พระมณฑปนอย  หมายถึง   พระมณฑปขนาดยอม         ที่ใชประกอบอาคาร 
ประธาน  เชนพระมณฑปนอยคูวัดพุทไธสวรรย จ.อยุธยา  ที่ใชประกอบ ๒ ขางพระปรางคประธาน
หรือพระมณฑปวัดพระศรีสรรเพชญที่สรางคั่นกลางระหวาง  พระเจดียประธาน 

๓. พระมณฑปทิศ  หมายถึงพระมณฑป ๔ หลังที่มี  ขนาด และสัดสวนเดียวกัน   
วางประกอบลงในตําแหนงของผังประธานที่มุมทั้ง ๔ ทิศ  ประกอบพระพุทธปรางคประธานภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ  เชน พระมณฑปทิศวดัอรุณราชวราราม  กรุงเทพฯ59

 รูปแบบทางสถาปตยกรรมพระมณฑป 
 มีการใชรูปแบบของพระมณฑปในลักษณะเหมือนกันคือ  มักมีผังอาคารเปนรูป ๔ 
เหล่ียมจัตุรัส  ลักษณะที่แตกตางกันคือ รูปทรงของหลังคาที่แตกตางกันดังนี้ (ภาพที่ ๗) 

 ๑. แบบทรงคฤห  คือ การใชทรงหลังคาชนิดเปนจั่วแหลม     แบบหลังคาเรือนพัก 

                                                        
 58 สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), ๕๕. 
  59 เรื่องเดียวกัน, ๕๘. 
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อาศัยโดยการใชศิลาแลงกอซอนเหลื่อมขึ้นไปบรรจบกันตรงกลางสันหลังคา  เปนแบบที่นิยมใน
สมัยปลายกรุงสุโขทัย  เชนพระมณฑป  วัดสวนแกวอุทยานนอยและ  วัดกุฎีราย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย 

 ๒.แบบทรงโรง  คือ การใชรูปทรงหลังคาจั่ว  โครงสรางไม หลังคามุงกระเบื้อง  มี 
ปกนกชักคลุมโดยรอบ เชน  พระมณฑป วัดมหาธาตุฯกรุงเทพฯซึ่งเดิมหลังคาเปนยอดทรงแบบ
บุษบก  (ตอมาถูกไฟไหม) 

 ๓. แบบทรงจตุรมุข  คือการใชรูปทรงหลังคาจั่วเชื่อมตอกันอยางรูปกากบาท มี 
โครงสรางไมหลังคามุงกระเบื้อง เชน  พระมณฑป วัดสี่อริยาบท จ.กําแพงเพชร   

 ๔. แบบทรงกรวยเหลี่ยม  คือการใชรูปทรงหลังคาเปนยอดแหลมอยางทรงปรามิด   
มีตับหลังคาแตละดานซอนกัน ๓ - ๔ ช้ัน  และแทบจะไมมีการประดับตกแตงดวยองคประกอบ
พิเศษใดๆบนสวนหลังคานี้  เวนแตปลายยอดอาจปนเปนรูปบัวตูมประดับโครงหลังคาอาคาร  ใช
เครื่องไมมุงกระเบื้องดินเผา  เชน  พระมณฑป  
   -  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เมืองเชลียง จ.สุโขทัย   
   -  วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

 ๕. แบบทรงบุษบก  ไดแกการใชรูปทรงหลังคาที่มีลักษณะ   และองคประกอบทุก 
อยางเหมือนกับแบบแผนของหลังคาบุษบก  ใชโครงสรางไมหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบหรือ
หุมดีบุก  การใชแบบอยางนี้นิยมกันนับแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา  เชนพระมณฑป  วัดพระ
พุทธบาท  จ.สระบุรี  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 

 ๖. แบบทรงมงกุฎ  คือ การใชรูปทรงหลังคาที่มีลักษณะและองคประกอบคลาย 
แบบแผนของยอดมงกุฏ  โดยมีโครงสรางเปนอาคารเครื่องกอปนปูนประดับลายภายนอก  เชน  
พระมณฑปวัดพระงาม จ.อยุธยา 

 ๗. แบบทรงปราสาทยอดมงกุฎ  คือการใชรูปทรงหลังคาอยางจัตุรมุขตั้งรับเครื่อง 
ยอดกออิฐเปนทรงพระมหามงกุฎ  เชน  พระมณฑป  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพฯ  วัดกลางบางแกว 
จ.นครปฐม 

 ๘. แบบทรงปราสาทยอดปรางค  คือ การใชรูปทรง  หลังคาจตุรมุข  โครงสรางไม 
รับยอดปรางคอิฐกอ เชน  พระมณฑป วัดยานอางทอง  อ.ผักไห จ.อยุธยา (สมัยรัชกาลที่ ๓)  วดัพชิย
ญาติการาม กรุงเทพฯ  (สมัยรัชกาลที่ ๔)  วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส กรุงเทพฯ (สมัยรัชกาลที่ ๕) 

 ๙. แบบทรงเจดีย ๕ ยอด  คือ รูปทรงหลังคาดวยอิฐกอเปนทรงเจดียโดยกึ่งกลาง 
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ของแตละดานทั้ง ๔ เหนือหลังคาซุมทิศ  มีเจดียขนาดเล็กประดับอีกดานละองค  เชน  พระมณฑป
วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี  สรางในสมัยพระเจาเสือ60 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) 
พระอุโบสถและวิหาร 
พระอุโบสถ 
 พระอุโบสถเปนสถานที่เฉพาะ  สําหรับพระภิกษุสงฆใชทาํสังฆกรรม   เรียกเปนภาษา
ปากวา โบสถ  นอกจากในบางพื้นที่ เชน  ภาคอีสานเรียกวา สิม 
 พระอุโบสถในประเทศไทยในระยะแรกเหมือนกับในประเทศอินเดยีที่การสรางพระ
อุโบสถเปนอาคารอยางถาวรยังไมมีความจาํเปน  สวนใหญใชพื้นที่โลงมีแนวปกเสมาแสดงเขต
สําหรับทําสังฆกรรมเทานั้น  หรือในบางแหงก็อาจอาศยัใตเงาของโขดหินที่ชะเงอยื่นเหมือนปก 
หลังคาสําหรับเปนที่กันแดดกันฝน  เชน  พื้นที่ทําสังฆกรรมใน  เขตอุทยานแหงชาติภูพระบาท  จ.
อุดรธานี  เปนตน 
 การสรางเปนโรงพระอุโบสถมีตั้งแตสมัยทวารวดี   เชน  วัดเสมาธรรมจักร  จ .
นครราชสีมา  แตที่เห็นเปนหลักฐานชัดเจนก็คือยุคสมัยสุโขทัย  ซ่ึงสวนใหญเปนอาคารขนาดเล็ก  
และมีอยู เฉพาะในบางวัดที่สําคัญๆเทานั้น เชน  วัดปาสัก  จ.สุโขทัย  วัดพระสี่อริยาบท  จ .
กําแพงเพชร  เปนตน  พระอุโบสถในยุคตนนี้มักมีขนาดเล็กมากบางแหงจุพระสงฆไดไมเกิน ๑๐ 
รูป เชนเดียวกับ สิม ในแถบอีสานที่มีขนาดเล็กมาก  การกระทําสังฆกรรมของพระสงฆจึงเปนไป
อยางจํากัด  ซ่ึงถาวัดใดตองการสรางพระอุโบสถใหทําสังฆกรรมไดทุกประเภทแลว  ก็จะตองสราง
ใหมีขนาดใหญเพียงพอตอพระสงฆไมนอยกวา ๒๐ รูปขึ้นไปทําพิธีอุปสมบทได  ดังนั้นการที่วัด
ไทยในสมัยแรกมีขนาดเล็ก  ช้ีใหเห็นวาการบวชในสมัยนั้นมีไมมากนัก  และโบสถไมไดเปนอาคาร
หลักในสมัยนั้น 
  พระอุโบสถและพระวิหารใชรูปแบบลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เหมือนกันเกือบทุก
ประการ  ตําแหนงที่ตั้งนอกจากสมัยสุโขทัยขึ้นไปแลว  ก็อยูในสถานะที่สําคัญเกือบเทาเทียมกัน  
ดังเห็นไดจากขนาดและตําแหนงในผัง  พระอุโบสถหรือพระวิหาร  ตางกันที่ใบเสมาที่ลอมอาคาร
นั้น  โดยหลังที่เปนพระอุโบสถจะมีใบเสมาปกรอบอาคาร ๘ ใบ  ความคลายคลึงกันในเชิงรูปแบบ
รวมทั้งขนาดที่ใกลเคียงทําใหบางแหงมีการสลับหนาที่แทนกันได  เพราะวัดบางแหงแตเดิมสราง
พระวิหารไวหนาพระเจดียตามแบบคติสมัยนั้น  ตอมาเมื่อตองการสรางอุโบสถขึ้นในวัดนั้น  จะใช
วิธีการแปลงพระวิหารนั้นใหกลายเปนพระอุโบสถดวยการปกใบเสมาขึ้นรอบพระวิหารนั้น  พระ
วิหารนั้นก็เปนพระอุโบสถเชน  วัดมเหยงคณ จ.อยุธยา วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช  วัด
ตระพังเงิน จ.สุโขทัย  เปนตน 

                                                        
  60 เรื่องเดียวกัน, ๖๐ - ๖๑. 
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  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พระอุโบสถไดถูกพัฒนาจนกลายมาเปนประธานของวัด
แทนพระสถูปเจดีย  เพราะพระเจดียนั้นเปนเพียงแคสัญลักษณแทนพระพุทธเจาเทานั้น  ตางกับ 
พระอุโบสถซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชนใชสอยแลว  การมีพระปฏิมากรภายในอาคารยังสามารถใช
เปนสื่อแทนพระพุทธองคไดดวยเชนกัน  เหตุนี้การสรางพระเจดียหรือพระปรางคอาจไมมีความ
จําเปนตอไปอีก  ทําใหวัดในยุคนี้หันไปเนนความสําคัญที่พระอุโบสถ  และมักนิยมสรางใหมีขนาด
ใหญโต  บางแหงมีขนาดใหญถึง ๑๕ หอง เชนอุโบสถ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดสระเกศ  วัด
ชนะสงคราม  กรุงเทพฯ  61 (รูปที่ ๘) 

 คตินิยมในการออกแบบพระอุโบสถ 
 การออกแบบพระอุโบสถ  นิยมกอสรางเปน ๓ ลักษณะคือ 

     ๑. พระอุโบสถโถง  หมายถึงพระอุโบสถที่ไมกอผนังอาคารขึ้น  หรือกอเพียงบางสวนที่ 
บริเวณหองสวนทายอาคารซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน  เนื่องจากตามคติดั้งเดิมจาก
ลัทธิลังกาวงศ  พระอุโบสถเปนที่สําหรับใชสอยเฉพาะพระสงฆ  คฤหัสถไมสามารถเขาไปภายใน
เขตนั้นได  การสรางเปนอาคารโถงจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหญาติโยมสามารถมองเห็นและรวมพิธี
ได จากภายนอกอาคาร  เชน  อุโบสถ  วัดส่ีอิริยาบท จ.กําแพงเพชร  วัดโค จ.มหาสารคาม   

 ๒. พระอุโบสถทึบ  หมายถึงพระอุโบสถที่ตีฝาไม  หรือ  กอผนังปดลอมโดยรอบอาคาร   
ทําชองเปดประตูหนาตางแตละชวงเสา  การกอผนังทึบเนื่องเพราะกันแดดกันฝนไดดีกวาเปดโลง  
และปองกันขโมยรวมทั้งปองกันสัตวพวก นก คางคาว ไมใหเขาไปทําลายของได  พระอุโบสถแบบ
นี้นิยมใชกันถึงปจจุบัน  เชน  พระอุโบสถ  วัดสุวรรณาราม  บางกอกนอย กรุงเทพฯ  วัดมหาธาตุฯ 
กรุงเทพฯ   

 ๓. พระอุโบสถแบบมหาอุด  หมายถึงพระอุโบสถที่กอลอมปดทึบทั้ง ๔ ดานโดยไมเจาะ 
ชองหนาตางเลย  มีเพียงเจาะเปนชองประตูเพียง ๑ หรือ ๒ ชองเทานั้น  ภายในอาคารจะมืดทึบ  
เพราะตองการจะใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตรในการลงอาคมของขลัง  การทําอาคาร
ทึบเพื่อใหอาคมคงอยูและมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น  พระอุโบสถลักษณะนี้นิยมสรางในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง  ซ่ึงสวนใหญมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มไปทั้งผืน  การเปดชองหนาตางอาจทํา
ใหความตอเนื่องของภาพนั้นขาดตอนก็เปนได  เชน  วัดเกาะแกว จ.เพชรบุรี

                                                       

 วัดใหญสุวรรณาราม  
จ.เพชรบุรี วัดปราสาท  จ.นนทบุรี62

 
  61 เรื่องเดียวกัน, ๖๓ - ๖๖. 
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 รูปแบบทางสถาปตยกรรมพระอุโบสถ 
 เนื่องจากขีดจํากัดทางวัสดุในการกอสรางในงานชางของไทย  ซ่ึงมีจํากัดอยู  ที่วัสดุ
ทองถ่ินคือใช  ไมไผ  ไม  อิฐ  ศิลาแลง  ดังนั้นรูปแบบลักษณะของสถาปตยกรรมไทยโดยเฉพาะ
ประเภทที่เปนอาคาร  เชนพระอุโบสถ  พระวิหาร จึงยังคงมีแผนแบบและขนาดคอนขางตายตัว  
(ภาพที่ ๙, ๑๐)  นับแตสมัยทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ ) เปนตนมา  จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แหง
กรุงรัตนโกสินทร (พุทธศตวรรษที่ ๒๕)  นับเปนเวลาประมาณกวา ๑,๔๐๐ ป  ที่อาคารพระอุโบสถ
และพระวิหารแทบทุกสมัย  ยังคงดํารงรูปแบบอาคารที่กอขึ้นดวยอิฐเปนโครงสรางอาคาร  นับแต
ฐานถึงผนังเรือน  แลวรับโครงสรางและเครื่องบนหลังคาที่เปนไมอยูเชนนี้คงเดิม  กอนที่ระบบ
โครงสรางและวัสดุจะพัฒนาเปนระบบโครงสรางเหล็ก  หรือระบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ตะวันตก  พัฒนาการที่ถือวาเปลี่ยนแปลง คือ ลักษณะที่แตกตางกันไป  โดยอาศัยการคลี่คลายบน
โครงรูปจากผังอาคารที่เปนแบบแผนหลัก  คือ  ผัง ๔ เหล่ียมผืนผา  กลายเปนลักษณะตางๆเชน 

- ชักมุขดานหนาหลังเปนอยางมุขเด็จมุขโถง 
- ทําพะไลหรือระเบียงรอบ 
- ชักมุขดานขางเปนอยางตรีมขุ  จัตุรมุข 
- ตอเฉลียงเปนโถงดานหนาอยางมุขลด  หรือแบบจั่นหับ 
- ปรับผังเปนรูป ๔ เหล่ียมจัตุรัส 

 วิธีการนี้ชางไทยจึงพัฒนารูปแบบลักษณะของพระอุโบสถไทยออกเปนประเภทหลกัๆ
ควบคูไปกับแผนผังอาคารมี ๗ รูปแบบดังนี้ 
 ๑. แบบมีปกนก  หมายถึงลักษณะอาคารที่มีผังรูป ๔ เหล่ียมผืนผา  ภายในตั้งแนวเสา
ประธานขึ้นเพื่อรองรับโครงจั่วประธาน กอนชักปกนกคลุมพื้นที่ที่เหลือรอบดาน ระดับหลังคาอาจ
ทําเปนมุขเดียวหรือหรือมุขลดหลายระดับก็ได  พระอุโบสถแบบนี้นิยมทําเปน ๒ ลักษณะคือ  

  ๑.๑ แบบผนังทึบ  หมายถึงอาคารที่แนวขอบรอบนอกสุดนั้นกอเปนผนังทึบ  มี
ชองหนาตางประตูเปดเปนชวงๆ  ลักษณะอาคารรูปแบบอยางนี้เรียกกันทั่วไปวา “ทรงโรง”  
เชนพระอุโบสถ  วัดมหาธาตุฯ  วัดชนะสงคราม  วัดไพชยนตพลเสพ     
  ๑.๒ แบบมีเสาพะไลรอบ  หมายถึงอาคารที่แนวขอบรอบนอกสุดตั้งเปนแนวเสา
รับปกนกชายคาโดยรอบ  สวนผนังอาคารรวมอยูเลยถัดเขาไปอีกแนวหนึ่ง  ทําใหอาคารมี
ระเบียงทางเดินโดยรอบ  เชน  พระอุโบสถ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดราชนัดดาราม  
กรุงเทพมหานคร 

 ๒. แบบทรงคฤห  หมายถึงลักษณะอาคารที่มีผังรูป ๔ เหล่ียมผืนผา  มีหลังคาที่คลุม
อาคารทําเปนหลังคาจั่วอยางเรือน  ดานหนาและดานหลังไมทําปกนกคลุม  อาศัยผืนผนังกอยันจาก
พื้นถึงอกไกหรืออาจทําเปนแผงจั่วมีหนาบันเปนเครื่องไม  นิยมสรางเปน ๒ ลักษณะคือ 
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  ๒.๑ แบบหลังคาตอนเดียว  หมายถึงอาคารที่ทําหลังคาผืนเดียวคลุมยาวแตละขาง
นับแตหัวถึงทาย  อาคารลักษณะนี้จึงมีเพียงมุขเดียวทั้งดานหนาและหลัง  เชน  พระอุโบสถ  
วัดศรีบุญเรือง จ.เพชรบูรณ  วัดเขาพนม จ.นครศรีธรรมราช  วัดชางใหญ จ.อยุธยา 
  ๒.๒ แบบมุขลด  หมายถึงอาคารที่ลดทอนหลังคาทั้งดานสกัดหนาและสกัดหลัง
ใหส้ันลง  โดยการชักเปนมุขลดซึ่งแตละดานอาจจะลดเปนชั้นๆ  เปน ๒ - ๓ ลด  แลวแต
ขนาดความยาวของอาคารนั้นๆเชนพระอุโบสถ  วัดสระบัว จ.เพชรบุรี  วัดเขาบันไดอิฐ จ.
เพชรบุรี 

 ๓. แบบมุขเด็จ  หมายถึง  ลักษณะอาคารที่มีรูป ๔ เหล่ียมผืนผา  มีหลังคาคลุมอยาง
ทรงคฤหเฉพาะดานสกัดหนาและหลังชักผังออกเปนโถง ๔ เหล่ียมที่เรียกวา”มุขเด็จ”  โดยมขุเดจ็จะ
ทําหลังคาคลุมลอตามรูปทรงของหลังคาเรือนประธานและยกฐานสูง  พระอุโบสถนี้สวนมากนิยม
ทําใน ๒ ลักษณะ  คือ 

  ๓.๑ มุขเด็จอยางมุขลด  หมายถึงมุขเด็จที่ลดระดับสันหลังคาใหต่ําลงอยางการลด
แบบปกติ  เชน พระอุโบสถ  วัดหนาพระเมรุ จ.อยุธยา  วัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ 
  ๓.๒ มุขเด็จอยางมุขลดใตขื่อ  หมายถึงมุขเด็จที่ลดระดับสันหลังคาใหต่ําลงมาอยู
ใตบริเวณขื่อของจั่วเรือนประธาน  เชน  พระอุโบสถ  วัดสิงห จ.นนทบุรี  วัดกลาง จ.
อุตรดิตถ  วัดไกเตี้ย จ. กรุงเทพ 

 ๔. แบบเฉลียง  หมายถึง ลักษณะอาคารที่มีผังรูป ๔ เหล่ียมผืนผาทําหลังคาคลุมอยาง
ทรงคฤหเฉพาะแตสกัดดานหนา – หลัง  หรือเฉพาะดานหนาหรือดานหลังดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียวตอเปนเฉลียงเพิ่มขึ้นซึ่งเฉลียงที่ตอออกมา ทําเปน ๓ ลักษณะ  คือ 

   ๔.๑ แบบเพิงหลังคา  หมายถึงเฉลียงที่ทําหลังคาเปนเพิงหมาแหงนคลุม  โดย
สวนที่สูงนั้นจะวิ่งเขาไปชนกับผนังเรือนของอาคาร  สวนปลายใชการตั้งเสารับ เชน  พระ
อุโบสถ วัดทาสุธาวาส จ.อยุธยา วัดดุสิต จ.อยุธยา วัดบุรณศิริมาตยาราม  จ. กรุงเทพ 
  ๔.๒ แบบเรือนขวาง  หมายถึงเฉลียงสวนที่ตอออกมาทั้งหนา – หลัง  ทําหลังคา
คลุมในลักษณะที่เปนหลังคาทรงจั่ว  โดยปรับแนวของสันหลังคาใหหันออกในทิศทางตั้ง
ฉากกับสันหลังคาของเรือนประธาน  ทําใหดูเปนเรือน ๓ หลัง  ซ่ึงเรือนหลังแรกและหลัง
ทายขวางเรือนประธาน  วิธีนี้ตองทํารางน้ํารับระหวางปกกันสาดของหลังคาเรือนขวาง
บริเวณที่ตอชนกับผนังของอาคาร เชน  พระอุโบสถ  วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี  วัด     
วังแดงใต จ.อยุธยา 
  ๔.๓ แบบมุขลด  หมายถึงเฉลียงที่ทําหลังคาเปนอยางทรงคฤหลออยางเรือน
ประธาน  โดยทําเปนมุขลดลงมาอีก ๑ ระดับ  เชน  พระอุโบสถ  วัดปราสาท จ.นนทบุรี  
วัดนรนาถสุนทริการาม  จ.กรุงเทพ 
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 ๕. แบบมุขประเจิด  หมายถึงลักษณะอาคารที่ออกแบบมุขลด     ใหมีลักษณะที่ดูเสมือน 
ลอยออกจากผืนหลังคาปกนก  ที่คลุมอาคารทั้งดานหนาดานหลัง  ในบางทองที่เรียกมุขลักษณะนี้วา  
“มุขชะโงก”  หรือ “มุขทะลุขื่อ”  เชนพระอุโบสถ  วัดราชบรรทม จ.อยุธยา  วัดกวิศาราม จ.ลพบุรี  
วัดกุฏิ จ.เพชรบุรี 

 ๖. แบบตรีมุข  หมายถึงลักษณะอาคารที่ตอมุขเพิ่มขึ้น  จากดานยาวดานใดดานหนึ่งของ  
ผังรูป ๔ เหล่ียมผืนผาเดิม  ทําใหอาคารดังกลาวมีหนาจั่วขึ้น ๓ ดาน  เชน  พระอุโบสถ  วัดบวรนิเวศ
วิหาร  กรุงเทพมหานคร 

 ๗. แบบจัตุรมุข  หมายถึง  ลักษณะอาคารที่ออกแบบแผนผัง  และรูปทรงเรือนอยางรูป 
กากบาท  ทําใหอาคารมีมุขหรือหนาจั่วหันออกไปทั้ง ๔ทิศ ๔ ดาน  เชน  พระอุโบสถ  วัดเบญจม
บพิตร  วัดราชบุรณะ  วัดบวรสถานสุทธาวาส  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร  เปนตน63

พระวิหาร 
 พระวิหารเปนชื่ออาคารที่ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกันระหวาง
พระภิกษุสงฆกับฆราวาส  เชนงานถวายผาพระกฐิน  งานทอดผาปา  งานทําบุญพิธีตางๆ  คําวา พระ

วิหาร  หรือ  วิหาร  นั้นเดิมมีความหมายวาเปน  ท่ีอยู  ของหมูพระสงฆหรืออยางเรียกและเขาใจใน

ปจจุบันวา กุฏิ  นั่นเอง 
 เดิมทีพระภิกษุไมมีที่พักอาศัยเปนอยางถาวร  อาศัยเพียงใตโคนตนไมเปนที่พักพิง
ช่ัวคราวดังไดกลาวมาแลว  แตเมื่อทุกครั้งเมื่อยางเขาฤดูฝนซ่ึงเปนชวงเขาพรรษา  พระภิกษุทั้งหลาย
ตางลวนไดรับความเดือดรอนทรมานจากความหนาวเย็น พระพุทธเจาทรงตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว  จึงทรงหามมิใหจําพรรษาภายในรมไมในชวงเขาพรรษา  และทรงออกพุทธบัญญัติกําหนด
ประเภทของเสนาสนะที่ทรงอนุญาติใหอยูอาศัยได ๕ ประเภท คือ 

 ๑. วิหาร  หมายถึงที่อยูอาศัย  ไดแกเรือนประเภทกระทอมมีหลังคาคลุม  อยางที่เรียกวา  

กุฏิหรือ กุฎี  
 ๒. อัฑฒโยค  หมายถึง  เรือนอาศัยที่มุงหลังคาที่เทลงดานเดียวอยาง เพิงหมาแหงน 

 ๓. ปราสาท  หมายถึง  เรือนหลายชั้น  อยางเชนโลหะปราสาท  เปนตน 
 ๔. หัมมิยะ  หมายถึง  เรือนโลน  ในทางสถาปตยกรรมคือเรือนไมมุงหลังคา  แตทําพื้น 

หลังคาเรียบแบนขนานกับพื้น 
 ๕. คูหา  หมายถึง ถํ้าธรรมชาติที่เปนชองเขาไปในภูเขา  และยังไดทรงผอนผันใหมีทีจ่ํา 

พรรษาเฉพาะคราวเมื่อจําเปนอีก ๔ ประเภท  คือ 
   - ในคอกสัตว (ที่อยูของนายโคบาล) 
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   - เมื่อคอกสัตวยายไปสามารถยายตามไปดวยได 
   - ในหมูเกวียน 
   - ในเรือ 
 แมวาจะทรงอนุญาตใหอยูอาศัยตามเสนาสนะดังกลาว  แตภิกษุสวนใหญยังนิยมไปพัก
อยูใตโคนไมมากกวา  แตในสมัยปจจุบันพระภิกษุจะพักอาศัยอยูในวัดจึงไดมีการกอสรางพระวิหาร
ในวัดเพื่อสะดวกแกการที่จะใชเปนที่ประกอบพิธีกรรม64  (ภาพที่ ๙) 
 ประเภทและตําแหนงท่ีตัง้ของพระวิหาร   
 มีรูปแบบประเภทและหนาทีร่วมทั้งตําแหนงที่ตั้งอาคารที่แตกตางกนัออกไป    ในสมัย  
รัตนโกสินทรนี้มี ๘ ประเภท  คือ 

   ๑. พระวิหาร 
   ๒. พระวิหารหลวง 
   ๓.  พระวหิารทิศ 
   ๔. พระวิหารราย 
   ๕. พระวหิารนอย 
   ๖. พระวหิารแกลบ 
   ๗. พระวหิารคด 
   ๘. พระวหิารยอด 
 ๑. พระวิหาร  หมายถึง อาคารที่เปนพระวหิารทั่วๆไปในผังพุทธาวาสเปนที่ประดษิฐาน 

พระพุทธรูป  โดยอาจมีสภาพเปนพระวหิารหลักประธานหรือพระวิหารรองก็ได    พระวหิารนี้เปน
การเรียกอยางกวางๆไมเจาะจง  แตโดยหนาที่แลวมักใชเรียกอาคารที่ใชเปนที่ประดษิฐาน
พระพุทธรูปองคสําคัญ  โดยที่พระวหิารประเภทนี้ถูกกําหนดใหเปนประธานของวัดแทนพระเจดยี
หรือพระปรางค  เชน  

   - วัดพนัญเชิง      จ.อยุธยา 
   - วัดสุทศันเทพวราราม    จ. กรุงเทพ 
 หรือตั้งเปนเอกเทศที่ไมไดอยูในในเขตพุทธาวาสของวัด  เชน 
   - พระวิหารพระมงคลบพิตร จ.อยุธยา 
 ๒. พระวิหารหลวง  หมายถึง พระวิหารที่เปนองคประกอบรองรวม ในเขตพุทธาวาสที่ 

                                                        
 64 เรื่องเดียวกัน, ๘๗ - ๘๘. 
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ใชเสริมประธานของวัดไมวาจะเปนพระเจดีย  พระปรางค  หรือพระมณฑป มีความสําคัญยิ่งขึ้น  

ดังนั้นการเรียกชนิดของพระวิหารวาเปน พระวิหารหลวง   มีหลักเกณฑวาพระวิหารนั้นจะตอง
ตั้งอยูดานหนาหรือดานหลัง “พระเจดีย” หรือ “พระปรางค” หรือ “พระมณฑป” อยางใดอยางหนึ่ง 
 ในแงการออกแบบทางสถาปตยกรรมแลว  ที่ตั้งแหงพระวิหารหลวงเมื่อวางหนาอาคาร
หลักประธานของวัดดานใด  ยอมหมายถึงการกําหนดตําแหนงของทิศทางของแกนผังและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวคือการกําหนดดานหลักที่เปนทางเขาของวัด เชน 

  - วัดมหาธาต ุ    จ.สุโขทัย 
  - วัดพระศรีสรรเพชญ   จ.อยุธยา 
  - วัดราชโอรสาราม   จ.กรุงเทพ 
 ๓. พระวิหารทิศ  หมายถึง กลุมพระวิหาร ๓ หลังที่มีลักษณะและขนาดที่เทาๆกัน สราง 

ขึ้นเพื่อประกอบในผังในลักษณะที่วางลงในทิศหลักอีก ๓ ทิศ  ที่นอกเหนือจากทิศที่กําหนดใหเปน
พระวิหารหลวงหรือพระอุโบสถแลว  แตละหลังจะหันหนาออกไปยังทิศหลักดังกลาว  ทําใหอาคาร
ทั้ง ๔ หลังมีลักษณะพุงออกจากจุดศูนยกลาง  ที่มีพระเจดียหรือพระปรางคประธานตั้งอยู  อาคารที่
ออกแบบในลักษณะนี้สวนใหญจะเปนพระอารามที่สําคัญมากๆ  นอกจากนี้ในการออกแบบมกันยิม
สรางพระระเบียงคด  ชักลอมเชื่อมตอที่สวนทายของอาคารทั้ง ๔ เขาดวยกัน  วิธีนี้นอกจากจะเปน
การสรางใหเกิดพื้นที่วางที่สงบนิ่งภายในเขตพระระเบียง  ยังทําใหกลุมอาคารทั้ง ๔ รวมทั้งอาคาร
หลักประธานของวัดถูกหลอมรวมเปนหนวยเดียวกันดวย 
 แนวความคิดในการสรางพระวิหารทิศนั้น  ไดรับแรงบันดาลใจจากงานเทวสถานใน
สถาปตยกรรมของเขมรที่นิยมสรางพระระเบียงคดลอมปรางคปราสาทแลวทํา โคปุระ หรือซุม
ทางเขาเอาไว ณ กึ่งกลางทั้ง ๔ ทิศ  โดยชางไทยไดแปลง โคปุระ นั้นใหเปนพระวิหารแทนแลว
ประดิษฐานพระพุทธรูปไวภายในพระวิหารทั้ง ๔ นั้น  ผลของการสรางแผนผังจะทําใหไดอาคาร
เพื่อใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น  ในเชิงคติความคิดยังสื่อความหมายวาศาสนสถานแหง
นี้คือจุดศูนยกลางแหงพุทธภูมิ  ซ่ึงเปดรับพุทธศาสนิกชนทั้งปวงอันมาจากทิศทั้ง ๔  
 อยางไรก็ตามหลักเกณฑในการออกแบแผนผังลักษณะนี้  มักกําหนดใหพระวิหารหลวง
จะตองมีขนาดของอาคารใหญและเดนกวาพระวิหารอีก ๓ หลัง  ก็เพื่อใหมีทิศหลักหรือทิศประธาน  
เชน 
    - วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ   จ.พิษณุโลก 
    - วัดพระปฐมเจดีย   จ.นครปฐม 
    - วัดพระเชตุพนฯ   จ. กรุงเทพ 
 ๔. พระวิหารราย  หมายถึงพระวิหารขนาดยอมที่สรางขึ้นในพระอารามใดอารามหนึ่ง
เพื่อใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  แตไมไดอยูในฐานะวิหารประธานในวัด  พระวิหารรายนี้จะมี
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อยูภายในเขตพุทธาวาสกี่หลังก็ได  ตําแหนงที่ตั้งไมมีการกําหนด  สวนใหญไมนิยมตั้งวางลงบน
แกนประธานหลัก  ทั้งนิยมสรางใหมีขนาดยอมกวาพระวิหารหลวง ที่เรียก “พระวิหารราย” มาจาก
คตินิยมในการสรางพระวิหารขนาดเล็กตั้งเรียงรายเปนแถวยาวชิดแนวกําแพง  โดยแตละหลังจะวาง
อยูดานหนาเจดียที่ใชบรรจุอัฐิธาตุของบรรพบุรุษผูสราง  พระวิหารายเหลานี้จึงสรางขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคในการใชเปนที่ทําบุญพิธีอุทิศบุญกุศลแตเจาของอัฐินั้นๆนั่นเอง  เชน 
    - วัดพระศรีสรรเพชญ   จ.อยุธยา 
 ๕. พระวิหารนอย  หมายถึง  พระวิหารที่สรางขึ้นเพิ่มเติม  เพื่อใชเปนอาคารสําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยเฉพาะ  สวนใหญวางเปนหลังเดียวโดดๆ ไมอยูในแนวแกนประธาน
ของผังพุทธาวาส  แนวความคิดในการสรางนั้น  เนื่องจากวัดแหงนั้นมีการหลอหรือจัดสราง
พระพุทธรูปขึ้นใหมหรือไดรับการถวายจึงมีการสรางพระวิหารขึ้นใหมสําหรับประดิษฐานหรือมา
จากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ที่บุคคลจะสรางพระวิหารขึ้นในพระอารามที่ตนศรัทธาหรือมี
ความผูกพันดวย  แตติดขัดที่พระอารามนั้น  มีพระวิหารหลวงหรือพระวิหารอยูกอนแลว  จึงตอง
สรางเปนพระวิหารนอยขึ้นแทนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตนสรางขึ้นหรือพระพุทธรูป
ประจําวันของตน  เชน 
    - วัดใหญชัยมงคล   จ.อยุธยา 
   - วัดพุทไธสวรรค   จ.อยุธยา 
 ๖. พระวิหารแกลบ  หมายถึงพระวิหารหลังเล็กๆที่สรางขึ้นขนาดพอประดิษฐานองค
พระพุทธรูป  หรือรูปหลอพระภิกษุที่มรณภาพแลว  เพื่อใชรําลึกและกราบไหวบูชา  เรียกวา “วิหาร
แกลบ” เพราะวิหารประเภทนี้สวนใหญเปนอาคารสรางขึ้นเปนอาคารหลังเล็กมากๆประมาณ ๑.๕๐ 
x ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร (แกลบ เปนคําคุณศัพทที่ใชขยายนามที่มีลักษณะหรือขนาดเล็ก  เชน มา
แกลบ ฯลฯ)  เชน   
   - วัดมหาธาต ุ    จ.อยุธยา 
    - วัดสิงหาราม    จ.อยุธยา 
    - วัดพระราม    จ.อยุธยา 
 ๗. พระวหิารคด  พระวหิารประเภทนี้จะตอง     ตั้งอยูบริเวณตรงมุมของแผนผังเทานัน้
เพราะเปนพระวหิารที่ออกแบบแผนผังใหเปนรูปหักศอก 
 แนวความคิดในการสรางพระวิหารคดนั้นมาจากคุณลักษณะของการใช  “พระระเบียง
คด” ลอมเขตสําคัญไว  ซ่ึงนอกจากจะเปนสิ่งใชกําหนดขอบเขตไดแลวภายในพระระเบียงยังใช
ประดิษฐานพระพุทธรูปไดดวย   ดังนั้นเมื่อมีความคิดในการจะสรางพระวิหารไวสําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูปอ่ืนๆอีก  แตไมมีความประสงคจะสรางใหเปนพระระเบียงคดขนาดยาว
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เกินไป  จึงเอาคุณลักษณะเฉพาะตอนมุมทั้ง ๔ ของพระระเบียง  มาตัดทอนใหมีขนาดพอเหมาะ
สําหรับเปนพระวิหารแลวกอผนังปดทึบลอมทุกดาน   
 ขอดีก็คือสามารถสรางขอบเขตผังใหอยูภายในกรอบ ๔ เหล่ียมได  แมตัวอาคารทั้ง ๔ 
หลังจะไมเชื่อมตอกันเปนหลังเดียวก็ตาม  แตเปนการสรางแนวตอเชื่อมถึงกันดวยความรูสึกที่
เกิดขึ้นจากการสรางที่วางทางสถาปตยกรรม  ขอเสียของพระวิหารคดอยูตรงที่ประโยชนในการใช
สอยภายในอาคารที่ไมสะดวกเนื่องจากการหักมุมของอาคาร  ดังนั้นการออกแบบอาคารลักษณะนี้
จึงมักแบงอาคารออกเปน ๒ สวนมีผนังกั้น  โดยแยกออกเปนทางเขาเฉพาะ ๒ ดานของดานสกัด  
เชน 
    - วัดพระเชตุพนฯ   จ. กรุงเทพ 
 ๘. พระวิหารยอด  หมายถึงพระวิหารที่สรางขึ้นเพื่อใชประดิษฐานสิ่งสําคัญ  เชนพระ
บรมธาตุหรือพระพุทธรูปสําคัญ  เรียกวา “พระวิหารยอด” เพราะเปนอาคารที่ออกแบบเปนเรือนมี
ยอดนั่นเอง  คือทําเปนเรือนอยางจตุรมุขแลวเทินยอดเหนือหลังคาภายใตรูปแบบตางๆ  เชนยอด
มณฑป  ยอดมหามงกุฏ  เปนตน  เชน 

   - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ. กรุงเทพ 
 นอกจากพระวิหารทั้ง ๘ ประเภทนี้แลว  ยังมีพระวิหารอีกประเภทหนึ่ง  คือ  “พระ
วิหารเขียน”  ที่ไมจัดอยูในประเภทหลัก  เพราะวาไมมีความแตกตางจากพระวิหารขางตน  ในเชิง
สถาปตยกรรมทั้งในดานแผนผังหรือรูปแบบอาคาร  แตที่เรียกวาพระวิหารเขียนเพราะพระวิหารนั้น
มีการเขียนภาพชาดกหรือพุทธประวัติประดับอยูภายใน เชน   

   - วัดปาโมก    จ.อางทอง 
 ในทั้ง ๘ ประเภทนี้  พระวิหารและพระวิหารหลวงจะเปนพระวิหารหลักที่ใชประกอบ
ในผังเสมอ  แตพระวิหารหลวงจะมีความสําคัญที่สุด  ดวยตําแหนงนั้นมีกฎเกณฑแบบแผนที่ตายตัว
คือ  จะตองอยูบริเวณดานหนาพระเจดียเสมอ  สวนพระวิหารจะตั้งอยูโดดๆในฐานะประธานของ
วัด   ในขณะที่พระวิหารประเภทอื่นๆจะอยู ในตําแหนงในผังที่รองจากพระวิหารหลวง  
ความสัมพันธระหวางพระวิหารหลวงหรือพระวิหารกับพระอุโบสถทั้งในแงรูปแบบและแผนผังใน
พุทธสถานของไทยนั้นมีวิวัฒนาการและแบบแผนที่แตกตางกันไปตามสมัยนิยมไมมีกฎเกณฑ
ตายตัว 

 ชนิดของพระวิหาร  พระวหิารในทางพุทธสถาปตยกรรมนิยมสรางใน ๒  
ลักษณะ  คือ 
  ๑. พระวิหารโถง  หมายถึงพระวิหารที่ทําเปนอาคารโลงไมมีผนังกั้น  เปนอาคารที่ไม
สามารถคุมแดดฝนได  การกันแดดฝนอาศัยเพียงการทําปกนกชายคาที่ยื่นยาวโดยรอบเทานั้น  เชน 

   -   วัดมหาธาต ุ    จ.สุโขทัย 
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   -   วัดจําปา    จ.นครศรีธรรมราช 
 ๒. พระวิหารทึบ  หมายถึง พระวิหารที่ทําเปนอาคารทึบมีชองเปดประตูหนาตางหรือ
ชองลม  เชน  

   -   วัดนางพญา    จ.สุโขทัย 
   -   วัดธรรมิกราช    จ.อยุธยา 

 ลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรมพระวิหาร   
 ตั้งแตสุโขทัย  บทบาทของพระวิหารและพระอุโบสถมีความสําคัญควบคูกันมาโดย
ตลอด  เพราะอาคารทั้ง ๒ เปนอาคารหลักที่สําคัญในแงของประโยชนใชสอยเพื่อประกอบตอ
พิธีกรรมทางศาสนา  แตมีความแตกตางกันสําหรับผูใช  คือ 

 พระวหิาร  เปนอาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหวางพระภกิษุสงฆกับ
ฆราวาส 
 พระอุโบสถ  เปนอาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหวางพระสงฆดวยกัน
เทานั้น 

 ความแตกตางเฉพาะผูใชที่ไมเกี่ยวกับกระบวนพิธีกรรมไมมีผลกระทบตอลักษณะ
แผนผังอาคารหรือรูปลักษณ  ทําใหลักษณะและรูปแบบทางสถาปตยกรรมตลอดจนองคประกอบ
ประดับตกแตงตางๆระหวางพระวิหารและพระอุโบสถแทบไมมีอะไรแตกตางกันเลย  อาคารทั้ง
สองประเภทสวนใหญตางใชกฎเกณฑ  ระเบียบแบบแผนเดียวกันทุกประการ  ความแตกตางคือใบ
เสมาเปนเครื่องชี้แสดงความเปนพระอุโบสถ 
 ดังนั้นรูปแบบทางสถาปตยกรรมของพระวิหารเปนแบบเดียวกับอาคารที่ใชอธิบายพระ 
อุโบสถมาแลว 
ความแตกตางของรูปแบบลกัษณะระหวางพระวิหารและพระอุโบสถ   
 แมวาทั้งพระวิหารและพระอุโบสถตางสวนใชรูปแบบลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เปน
แบบอยางเดียวกันหรือคลายกันก็ตาม  แตเมื่อใชอาคารทั้ง ๒ ประเภทลงในแผนผังเดียวกันแลว  ใน
บางสมัยมีการสรางความแตกตางของอาคารทั้งสองประเภทในลักษณะตางๆกัน  ตามคตินิยมของ
ยุคสมัยนั้นๆ  ดังนี้ 
 ลักษณะของรปูแบบอาคาร   
 ๑. ในยุคสมัยสุโขทัย 

พระวหิาร  นิยมใชรูปแบบอาคารอยางมุขเด็จ  ในขณะที ่
พระอุโบสถ  นิยมใชรูปแบบอาคารแบบทรงโรง  เชน 

 -    วัดชางลอม      อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย   
  -    วัดมหาธาตุ    จ.สุโขทัย 
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 ๒. ในยุคกรุงรัตนโกสินทร 
 พระวหิาร  นิยมใชรูปแบบอาคารอยางมุขลด  ในขณะที ่
 พระอุโบสถ  นิยมใชรูปแบบอาคารอยางมุขลดแตมีพะไลปกนก  เชน 

-   วัดประยุรวงศาวาส    กรุงเทพมหานคร 
-    วัดอนงคาราม     กรุงเทพมหานคร 

 ขนาดอาคารและที่ตั้ง 
 ๑. ในยุคสมังรัตนโกสินทรตอนตน พระอุโบสถจะมีขนาดใหญกวาพระวหิารรวมทั้ง
ตําแหนงที่ตั้งของพระอุโบสถจะอยูตรงกึง่กลางของแกนประธาน  สวนพระวหิารประกบอยู
ดานขาง  เชน 

 - วัดเทพธิดาราม    กรุงเทพมหานคร 
 - วัดราชนดัดาราม    กรุงเทพมหานคร 

 ๒. ในยุคสมัยรัชกาลที่ ๔  พระวิหารกลับถูกเสริมบทบาทใหสําคัญกวาพระอุโบสถ  
ดังนั้นขนาดของพระวหิารสมัยนี้จึงใหญกวาพระอุโบสถ  รวมทั้งตําแหนงที่ตั้งก็จะวางไวสวนหนา
สุดของพระเจดียประธาน  สวนพระอุโบสถไปวางอยูตอทายพระเจดยี  เชนเดยีวกับสมัยอยุธยา
ตอนตน  เชน 

 - วัดโสมนัสวหิาร  กรุงเทพมหานคร   สมัยรัชกาลที่ ๔ 
 - วัดมกุฎกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลที่ ๔  
 - วัดมหาธาต ุ     จ.อยุธยา  สมัยอยุธยา 
 - วัดพระราม   จ.อยุธยา  สมัยอยุธยา 

 องคประกอบอาคาร 
 ในยุครัชกาลที ่๔   มีการใชลักษณะขององคประกอบอาคารใหแตกตางกันระหวางพระ
วิหารและพระอุโบสถ  เชน 
 พระวหิาร  ใชเสากลม  เสาคู  มีเสารวมใน   
 พระอุโบสถ  ใชเสา ๔ เหล่ียม  ใชเสาเดี่ยว  ไมมีเสารวมใน  เชน 
  - วัดโสมนัสวหิาร   กรุงเทพมหานคร 

  - วัดมกุฎกษัตริยาราม   กรุงเทพมหานคร 
 การใชส ี
 ในยุครัชกาลที ่๓  มีการใชสีกระเบื้องหลังคาเพื่อแยกความแตกตางระหวาง  
พระวหิารและพระอุโบสถ  อาทิ 

  - วัดราชนดัดาราม   กรุงเทพมหานคร 
 พระวหิาร  ใชหลังคาสีเขียว  เดินเสนกรอบสีสม 
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 พระอุโบสถใชหลังคาสีสม เดินเสนกรอบสีเขียว 
  - วัดพระเชตุพนฯ   กรุงเทพมหานคร 
 พระวหิาร  ใชหลังคาสีน้ําเงิน เดินเสนกรอบสีสม 
 พระอุโบสถใชหลังคาสีสม เดินเสนกรอบสีเขียว 65  

หนาบัน 
  สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่แสดงศิลปะในแตละสมัยที่สรางโบสถและวิหารก็คือ “หนา
บัน”  ของพระอุโบสถและพระวิหาร  ซ่ึงพระอุโบสถและพระวิหารทั่วไปจะมีหนาจั่วทําเปนรูป
สามเหลี่ยมตอนใตหัว ทายของหลังคา หนาบันอาคารเปรียบไดกับรูปรางหนาตาของมนุษย  หากมี
ความงามก็ชวยใหองคประกอบรวมอื่นๆดูดีขึ้น  หากหนาบันไมสวยงาม  ถึงจะมีโครงรางตลอดจน
องคประกอบอื่นๆที่สวยแลว  ก็ไมทําใหรูปทรงโดยสวนรวมดูสวยงามเทาที่ควร  ดังนั้นหนาบันจงึมี
ความสําคัญ  ดวยเหตุนี้ชางผูสรางตางพยายามคนหารูปแบบ  ตลอดจนเทคนิควิธีเพื่อจะสรางงาน  
ใหสวนประกอบนี้ดูเดน  เปนจุดแรกที่เห็นดวยตา  การออกแบบในสมัยนั้นลวดลายเปนภาพ  พระ
นารายณทรงครุฑเปนสวนใหญ  จนยึดถือเปนคติแบบแผนสืบตอกันมานาน  ลวดลายสวนรอง  มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม  จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่คติการออกแบบลายหนาบัน
เปลี่ยนแปลงไปมาก  ทั้งลักษณะ,  รูปแบบ, คติตลอดจนกรรมวิธี ในการสราง  66 (ภาพที่ ๑๐) 
พระระเบียง 
 พระระเบียงเปนสถาปตยกรรมประเภทหนึ่งที่ไดรับการสรางขึ้นลอมบริเวณที่ตั้งศาสนา
สถานสําคัญ  เชน  พระสถูปเจดีย  พระมหาธาตุเจดีย  พระวิหาร  เปนตน  ความกวางสวนเรือน
ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร  ความยาวขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ตองการ   
 คติการสราง  ในทางสถาปตยกรรมไทยพระระเบียงไดรั

                                                       

บอิทธิพลทั้งแนวความคิดและ
แบบจากสถาปตยกรรมของเขมรซึ่งนิยมสรางลอมเทวสถาน  โดยเฉพาะปรางคปราสาท  ลักษณะ
การลอมสรางเปนรูป ๔ เหล่ียมผืนผาแตละดานตรงกึ่งกลางจะทําเปนซุมประตูทางเขาที่เรียกวา     
“โคปุระ”   แนวความคิดของการทําพระระเบียงในศิลปะเขมรนี้  เปนไปบนพื้นฐานแนวคิดในเรื่อง
การจําลองหรือยอสวนแผนผังของภูมิจักรวาล  ที่ส่ือความหมายถึงขอบกําแพงที่เปนเขตสุดแดนของ
จักรวาล67

 พระระเบียงไมไดมีประโยชนเฉพาะในเชิงใชเปนคติสัญลักษณทางสถาปตยกรรมอยาง
เดียวเทานั้น   ในแงการใชสอยก็มีประโยชนเพราะเปนที่นั่งพักของผูมาทําบุญกราบไหวพระในวัด  

 
  65 เรื่องเดียวกัน, ๙๘ - ๙๙. 
  66 สมคิด  จิระทัศนกุล, รายงานการศึกษาลายหนาบันสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔),  คํานํา. 
   67 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๗. 
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นอกจากนั้นยังจะใชเปนที่คางแรมของผูเดินทางไปมาระหวางทองที่อันหางไกลอีกดวย  เนื่องจาก
ในสมัยโบราณพาหนะในการเดินทางยอมไมสะดวกรวดเร็วเทาในปจจุบัน  การเดินทางแตละครั้ง
จึงตองหาจุดพักคางแรมเปนระยะๆตลอดตามเสนทาง  พระระเบียงของวัดจึงเปนสถานที่พักที่
สะดวก   และนาจะปลอดภัยที่สุดจากผูรายหรือสัตวปา 

 คตินิยมสรางระเบียงในอารามตางๆนั้นนาจะเกิดมีขึ้นในสมัยสุโขทัย  ระเบียงที่สราง
ขึ้นในสมัยนั้นมักทําลอมพระสถูปเจดีย  ตัวอยางเชนระเบียงลอมพระสถูปทรงสิงหลเจดีย  มีชาง
หนุนฐานอยูโดยรอบที่วัดชางลอม  เมืองสุโขทัยเกาแหงหนึ่งกับทําระเบียงลอมพระมหาธาตุเจดีย  
ดังตัวอยางที่  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เมืองเชลียงแหงหนึ่ง  ระเบียงที่มีในสมัยสุโขทัยนี้มีลักษณะ
ควรสังเกตเปนสําคัญประการหนึ่งคือ  สรางระเบียงเอาดานกั้นฝาผนังไวทางดานพระสถูปเจดียและ
พระมหาธาตุเจดีย  เอาดานที่มีแตเสารายไวเปดสูภายนอก  เปนเชนนี้ทุกแหงในสมัยสุโขทัย68

 คตินิยมสรางระเบียงไดรับการสืบตอไดสรางขึ้นในสมัยอยุธยามาเปนลําดับ เชน 
ระเบียงในวัดมหาธาตุ  วัดราชบูรณะ  วัดพระรามาวาส  วัดพระศรีสรรเพชญ  วัดพุทไธสวรรย  วัด
ใหญชัยมงคล  ฯลฯ  ระเบียงที่ไดรับการสรางขึ้นในสมัยอยุธยานี้มีลักษณะสําคัญคือสรางระเบียง
โดยเอาดานกั้นฝาผนังเอาไวดานนอก  ใชประโยชนเปนเขื่อนหรือกําแพงปดลอมศาสนสถานที่เปน
ประธานอยูภายในสวนดานที่ไมกั้นฝาซึ่งประกอบดวยเสารายเปดออกสูลานภายในเปนที่ตั้ง  ศาสน
สถานสําคัญ ณ ยานกลางที่นั้น  ลักษณะของระเบียงในสมัยอยุธยาเปนแบบนี้ทุกแหง 
 พระระเบียงที่ลอมเหลานี้จะมีลักษณะแตกตางจากวัฒนธรรมของเขมร  คือจะทําเปนวง
ใหบรรจบตอทายพระวิหารซึ่งตั้งอยูทางดานหนาเสมอ  ขนาดของพื้นที่ในการลอมของพระระเบียง
ก็จะเล็กกวามากดวยนิยมเขาไปลอมชิดเฉพาะองคพระเจดียทําใหเหลือพื้นที่ชาลาภายในระหวาง
พระระเบียงกับองคพระเจดียมีเพียงเล็กนอย  ผนังพระระเบียงเปดโลงดานหนึ่งและไมทําเปนหอง
โลงๆอยางระเบียงเขมร  แตใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งเรียงกันเปนแถวยาว  สมัยตอมาพระ
ระเบียงไดถูกพัฒนาไปอีก  คือ การใชพระวิหารทิศเขามาประกอบในการลอม  วิธีนี้ทําใหหมูพระ
วิหารทั้งกลุมมีความสัมพันธเสมือนเปนอาคารเดียวกันกับองคเจดียหรือพระปรางคประธาน  เชน  
พระระเบียงและหมูพระวิหารทิศ 
  - วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ   จ.พิษณุโลก 
  - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียง จ.สุโขทัย 
 พระระเบียงทั่วไปนิยมชักลอมเปนรูป ๔ เหล่ียมผืนผา  หรือ ๔ เหล่ียมจัตุรัสบรรจบเปน

วง  ทําใหตองเกิดเปนมุมหักขอศอกที่มุมทั้ง ๔  จึงนิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา พระระเบียงคด  หรือ 

                                                        
  68 จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “พระระเบียง,” โลกประวัติศาสตร ๒, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๓๙) : ๓๕.  
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ระเบียงคด คําวาคดหมายถึงหักงอ  พระระเบียงลักษณะนี้ถือเปนแบบแผนที่นิยมใชกันในงาน
สถาปตยกรรมของไทยมาแทบทุกสมัย69

 พระระเบยีงคดนี้สมัยรัตนโกสินทร  มิไดใชลอม   เฉพาะเพยีงแคอาคารประธาน   
เทานั้น  แตกลับใชลอมในลักษณะที่เปนกลุมอาคารสําคัญหรือทั้งเขตวดัหรือพื้นที่เปดโลง  เชน  

  - วัดพระเชตุพนฯ (ร.๑ )    ลอมพระอุโบสถ 
  - วัดสุทศันเทพวราราม (ร.๒ – ๓ ) ลอมพระวิหาร 
  - วัดปทุมคงคา (ร.๑ )    ลอมพระอุโบสถและพระ
วิหาร 
  - วดัพระปฐมเจดีย (ร.๔ )   ลอมพระเจดยี 
  - วัดมหาธาตุฯ (ร.๑ )  ลอมพระมณฑป พระอุโบสถ และพระวหิาร 
  - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ลอมทั้งพระอาราม 
  - วัดเบญจมบพิตร (ร.๕ )   ลอมลานโลง 
 ความนิยมสรางพระระเบียงลอมศาสนสถานยังไดรับการสืบตอมาในสมัยรัตนโกสินทร   
มีตัวอยางเห็นได  เชน พระระเบียง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัด
สุทัศนเทพวราราม  ฯลฯ  ระเบียงที่สรางขึ้นในสมัยนี้ทําตามคตินิยมอยางที่มีในสมัยอยุธยาคือ  กั้น
ฝาไวดานนอก  เอาดานที่ไมกั้นฝาเปดออกสูลานภายในวงระเบียงยังคงเปนรูปแบบนี้ เวนพระ
ระเบียงวัดสระเกศมีเสารายอยูดานนอกดวยเพื่อใชเปนที่พักหลบแดดฝนของผูมาทําบุญ 
 ระเบียงที่ไดรับการสรางขึ้นลอมบริเวณซึ่งเปนที่ตั้งศาสนสถานสําคัญ  เชน  พระสถูป
เจดีย  พระมหาเจดีย  พระวิหารเปนตน  มีลักษณะตางกันเปน ๒ ลักษณะและเรียกตางกันออกไป
ดังนี้ 

 พระระเบียงเหลี่ยม   เปนระเบียงที่สรางขึ้นลอมพระสถูปเจดียบาง  พระมหาธาตุเจดีย 
บางกับพระวิหารและพระอุโบสถบางเปนกรอบสี่เหล่ียมวงลอมอยูโดยรอบ  ระเบียงสี่เหล่ียมเชน  
ระเบียงลอมพระมหาวิหารที่วัดสุทัศนเทพวราราม  ระเบียงลอมพระอุโบสถที่วัดอรุณราชวราราม  
เปนตน  ระเบียงที่มีลักษณะดังกรอบสี่เหล่ียมลอมอยูทั้ง ๔ ดานนี้  บริเวณที่สุดระเบียงดานหนึ่งหัก
เปนขอศอกเลี้ยวไปอีกดานหนึ่ง  ทําใหเกิดมุมหักขึ้นตรงบริเวณที่ระเบียงหักเลี้ยวหรือมุมหักเปน
ขอศอกนี้เรียกวา  คดระเบียง หรือนิยมเรียกกันโดยรวมวา  พระระเบียงคด หรือ ระเบียงคด  เพราะ
คําวาคดหมายถึงหักงอไมตรง  พระระเบียงลักษณะนี้ถือเปนแบบแผนที่นิยมใชกันในงาน
สถาปตยกรรมไทย  ตรงมุมหักเลี้ยวของพระระเบียงทั้งส่ีดานนี้  บางแหงทําหลังคาซอนและออกมุข
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ไวดานนอก ๒ มุขก็มีหรือบางแหงไมทําอยางออกมุข  แตทําหลังคาเลี้ยวหักเปนขอศอกตามระเบียง
เปลาก็มี70  ถาตรงที่พระระเบียงหักเล้ียวนั้น  สรางเปนพระวิหาร  พระวิหารที่หักเล้ียวเปนขอศอกนี้
เรียกวา    “พระวิหารคด” 71 เชนพระวิหารคดหนาแดง  พระวิหารคดพระฉาย  พระวิหารคดสมอ  
และพระวิหารพระพุทธเจาเขานิพพานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เปนตน 

 พระระเบียงกลม  ลักษณะเปนพระระเบียงที่สรางขึ้น   ลอมศาสนสถานสําคัญเชนเดียว 
กับพระระเบียงเหลี่ยม  พระระเบียงกลมลักษณะเปนวงลอขอบเกวียน วงลอมอยูโดยรอบศาสน
สถานซึ่งเปรียบกับดุมเกวียนตั้งอยูกึ่งกลางวงลอนั้น ชื่อวา  พระระเบียงกลม  นี้ปรากฏขึ้นเปนคราว
แรกในการสถาปนาพระปฐมเจดีย   

 พระระเบยีงเหล่ียมก็ดีพระระเบียงกลม  บางแหงเจาะชองทําประตูเปนทางเขาออกตรง 
ยานกลางระเบียงแตละดานทําซุมหลังคาเหนือชองประตูอยางหลังคาจตุรมุข  สรางเปนวิหารประจํา
ทิศไวกลางยานระเบียงทั้งส่ีทิศก็มี  โดยเหตุที่ระเบียงสวนใหญเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจํา  
เปนที่นิยมสําหรับการสรางระเบียงภายหลังจึงเกิดมีคําวา  “พระ” ขึ้นขางหนา  เปน  พระระเบียง  ซ่ึง
มีความหมายวาระเบียงที่ไวพระพุทธรูป       เพื่อมิใหเกิดความสับสนระหวางระเบียงเรือน   ระเบียง
โบสถ  ระเบียงวิหาร    กับ  พระระเบียงที่ไวพระพุทธปฏิมากร  (ภาพที่ ๑๑)       ยังมีพระระเบียงใน
พระอารามหลวงบางแหงในกรุงรัตนโกสินทร   เปนพระระเบียงทีมิไดจัดตั้งพระพุทธรูปเรียงราย
ลําดับไป ในพระระเบียงดังพระระเบียงในอารามแหงอื่น   แตไดเขียนรูปภาพจิตรกรรมขึ้นบนฝา
ผนังภายในระเบียงรอบไปทั้งส่ีดาน  แทนการประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรตามที่นิยม  คือพระ
ระเบียงที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง   กรุงเทพ72

 ลักษณะและรูปแบบทางสถาปตยกรรม   
 พระระเบียงคดในงานสถาปตยกรรมไทย  จะมีลักษณะคอนขางคลายคลึงกันคือเปน
อาคารหลังทรงจั่วภายใตผังเรือนรูปยาว  นิยมมีประตูเขาดานละชอง  ซุมทางเขาเปนอาคารอยาง 
จัตุรมุข  ประดับชอฟา  ใบระกา  หางหงส  กอนทําเปนมุขลดอีกชั้น  โดยมุขลดขางนั้นจะใชเปนตัว
หลังคาของพระระเบียงที่ชักยาวออกไป  ภายในพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูป  ตั้งเรียงราย

                                                        
  70 จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “พระระเบียง,” โลกประวัติศาสตร  ๒, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๓๙) : ๓๕ - ๓๖. 
  71 สมภพ  จันทรประภา, “พระระเบียงและพระวิหารคด,” ศิลปากร  ๒๒, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๑) 
:  
๕ - ๖. “อางจาก จารึกเรื่องทรงสรางวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ ๑  ที่ติดอยูในวิหารทิศพระโลกนาถมุขหลัง  
และแผนผังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” 
   72 จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “พระระเบียง”. โลกประวัติศาสตร ๒, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๓๙) : ๓๖ - ๓๘. 
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รอบทั้งมณฑล  มีผนังทึบดานหนึ่งอีกดานหนึ่งเปดโลง  การกําหนดดานทึบดานเปดโลงเปนไปตาม
คตินิยมของแตละสมัย 
 รูปแบบการใชพระระเบียงคดในงานสถาปตยกรรมไทยมีปรากฏอยู ๖ แบบ  ทั้งในเชิง
แผนผังและรูปลักษณะอาคาร  ดังนี้ 

  ๑. แบบผัง ๔เหลี่ยม  หมายถึงการใชพระระเบียงลอมรอบอาคารสําคัญ ใน
ลักษณะของผังแบบ ๔ เหล่ียมผืนผาหรือ ๔ เหล่ียมจัตุรัส  เชน   

    - วัดเบญจมบพิตร    จ. กรุงเทพ 
    - วัดสระเกศ     จ. กรุงเทพ 
    - วัดอรณุราชวราราม   จ. กรุงเทพ 

  ๒. แบบผัง ๔ เหล่ียมครึ่งซีก  หมายถึงการทําพระระเบียงโอบลอมอยางผัง ๔ 
เหล่ียมผืนผา  แตการโอบไมไดโอบเต็มวง  หากแตทําเพียงครึ่งเดียว  ไมไดเชื่อมตอกับพระ
วิหารใดๆ  เชน   

    - วัดบรมนวิาส    จ. กรุงเทพ 
    - วัดตนแกวน     จ.เชียงใหม 

๓. แบบผัง ๔ เหล่ียมซอน ๒ ช้ัน  หมายถึงการทําพระระเบียงรูป ๔ เหล่ียมผืนผา
ซอนเปนตัวลอม ๒ ช้ัน  เชื่อมตอระหวางพระวิหารหลวงกับพระวิหารทิศ  โดยชั้นใน
ตอเช่ือมที่ทายวิหาร  สวนชั้นนอกตอเช่ือมที่มุขหรือผนังหองแรก  เชน   
   - วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ   จ.พิษณุโลก 

๔. แบบผังยอไมสิบสอง  หมายถึงการสรางผังของพระระเบียงที่ทําทุกมุมหักเปน
รูปหยักฉาก ๓ คร้ังหรือ ๓ มุม  โดยวิธีการชักพระระเบียงชั้นในโอบลอมทางตอนทาย
ระหวางพระวิหาร  ขณะเดียวกันทําพระระเบียงชั้นนอกชักจากสวนผนังหองแรกอาคาร
ขนานไปกับแนวชั้นในคลายจะลอมอีกชั้นอยางพระระเบียงคด ๒ ช้ัน  หากแตกอนจะวก
ลอมตอนมุม  กลับหักเชื่อมตอกับพระระเบียงชั้นในเสียกอน  ทําใหเกิดลักษณะของการหัก
มุมเปน ๓ มุม 
   - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรุงเทพมหานคร 

๕. แบบผัง ๔ เหล่ียมกึ่งศาลา  หมายถึง  การใชพระระเบียงโอบลอมผังเปน ๔ 
เหล่ียม  แตมีลักษณะพิเศษที่ตังพระระเบียงและหลังคาไมเชื่อมตอเปนผืนเดียวกัน  หากแต
ใชลักษณะของการตัดทอนหลังคาใหขาดจากกันเปนชวงๆ  พระระเบียงลักษณะนี้ได
แนวคิดมาจาก  การผสมผสานกันระหวางพระระเบียงคดและศาลาราย  ดังนั้นจึงอาจดูเปน
ทั้งพระระเบียงคดและศาลารายไดในเวลาเดียวกัน  เชน   
   - วัดใหญสุวรรณาราม   จ.เพชรบุรี 
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๖. แบบผังกลม  หมายถึง  รูปแบบแผนผังพระระเบียงที่ทําเปนผังรูปวงกลมลอม
อาคารสําคัญ  เชน   
   - วัดพระปฐมเจดีย   จ.นครปฐม 
   - วัดราชบพิธฯ    จ. กรุงเทพ 

๗. แบบเรือนยาว  หมายถึง  รูปแบบแผนผังพระระเบียงที่ทําเปนผังรูปเรือนยาว  
แยกเปน ๒ แบบ   

 แบบวางสกัดไว ณ ดานใดดานหนึ่งในผังเพียงดานเดียว พระระเบียงประเภทนี้ไม
นิยมใชเนื่องจากดูแลวคลายกับเปนองคประกอบของผังที่ไมลงตัว  มักพบตามวัดในแถบ
ชนบทเชน   
   - วัดทาสุทธาวาส    จ.อยุธยา   

 แบบที่วางประกบกันเปนคูขนานกัน ๒ ดานของอาคารประธาน  เชน   
   - วัดพิชยญาตกิาราม    จ. กรุงเทพ73

ประติมากรรม 
 ประติมากรรมรูปสัตวในศิลปกรรมไทยมีการปนรูปสัตวลอยตัวมาตั้งแตคร้ังกรุง

สุโขทัย  หลักฐานที่พบเห็นคือที่  วัดชางลอม ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ทําเปนรูปชางลอยตัว
ออกมาครึ่งตัวรอบพระเจดีย  และในสมัยกรุงศรีอยุธยามีปรากฏที่วัดชางใหญ  เปนตน 
 ประติมากรรมรูปสัตวตามพระอารามตางๆในกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ประติมากรรม
รูปสัตวสวนใหญจะเปนรูป  ครุฑ  นาค  (ภาพที่ ๑๒)  สวนสิงหและชางจะหายาก  มีดังตอไปนี ้
 ครุฑ 

 ครุฑนั้นจะพบมาก  โดยทั่วไปเปนรูปปูนปนนูนต่ํา  ตามหนาบันพระอุโบสถ เสมาแบบ
ติดผนัง  ที่เปนปูนปนลอยตัวมีอยูแหงเดียวคือที่ วัดพระยาทํา  ซ่ึงฝมือในการออกแบบและการปน
ยังหยาบอยู   
 นาค 
 นาคนั้นจะพบไดทั่วไปตามเชิงบันไดพระอุโบสถ  และชายกรอบซุมประตูหนาตาง  เชิง
ชายหลังคาของพระอุโบสถบางแหง  ลักษณะของนาคจะเปนนาคไทย  คลายแบบที่พิมพอยูหนา
กลองไมขีดไฟตราพระยานาค  ซ่ึงมักจะทําเปนราวบันไดมีทั้งสรางดวยปูนปนและหลอดวยโลหะ  
ที่หลอดวยโลหะราวบันไดนั้นจะยกสูงจากพื้นปูน  เชนที่ วัดสังเวชวิศยาราม  เปนตน    สําหรับนาค
หลายเศียรนั้นจะสรางอยู ๒ แบบ  คือ 
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- นาค ๗ เศียร  คือพระยานาคมุจลินทร  ที่มาแผพังพานปองกันฝนให  พระพุทธเจา   
จะสรางเปนรูปนาคขดเปนฐานใหพระพุทธเจาประทับและแผพังพานเหนือพระเกศ  
นาคนี้จะทําเศียรคลายงูแบบเขมรไมเปนแบบนาคไทย  ที่สรางเปนราวบันได  มีที่วัด
จักรวรรดิราชาวาส 
 - นาค ๕ เศียร  คือ  พระยาอนันตนาคราช  มักจะสรางเปนราวบันได  นาค ๕ 
เศียรที่มีเศียรแบบยักษสวมมงกุฎแตปากเปนนาคมีแหงเดียวที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 สิงห 
  สิงหนั้น เปนสงิหทวารบาลมทีี่พบสวนมากจะเปนสิงโตแกะสลักดวยหนิมาจากเมืองจีน  
ตั้งไวตามเชิงบันไดพระอุโบสถวัดตางๆ  ที่พอจะเปนสิงหทวารบาลไดคือสิงโตปนแบบเขมร ๑๒ 
ตัว  ตั้งอยูดานหนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 ลิง 
 ไมปรากฏในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร อาจจะเปนไดวาในยุคกอนกรุงรัตนโกสินทร
นั้น  วรรณคดีเรื่องรามเกียรตยิังไมเปนที่รูจกัแพรหลายเหมือนสมัยกรุงรัตนโกสินทร   รูปปนลิงไม
มีรูปขนาดใหญเลยนอกจากเปนรูปลิงแบก  ซ่ึงจะพบเห็นไดทั่วไปตามพระอารามที่ที่มีพระปรางค
ขนาดใหญ   ลิงนั่งประกอบพุทธรูปปางปาเลไลยกนั้นเปนลิงที่เหมือนลิงและเปนศลิปะไทยแท   
 ตามที่กลาวมาแลวขางตนนี้เปนการแยกใหเห็นคติ  ลักษณะรูปแบบที่สําคัญที่จะเปน
ขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาในรายละเอียดของบทตอไปขางหนาซึ่งจะปรากฏในการสํารวจ
ภาคสนามตอไป 
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บทท่ี ๓ 

สถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาแลว กรุงธนบุรีเปนเมืองหลวงของอาณาจักรไทยอยู
ชวงระยะเวลาหนึ่ง  เปนระยะเวลาที่ตองเตรียมการปองกันบานเมืองจากขาศึกศัตรูอยูตลอดเวลา จึง
ไมอาจมีการพัฒนาดานสถาปตยกรรมขึ้นมาใหมได  นอกจากการซอมแซมบูรณะวัดวาอารามที่มี
ความสําคัญเทานั้น  พัฒนาการดานสถาปตยกรรมจึงมาอยูในสมัยรัตนโกสินทร    เริ่มตนดวยการ
สรางพระบรมราชวัง ที่มีความหมายถึงศูนยกลางปกครองบานเมือง พรอมทั้งสราง ปอมคาย  คู 
ประตู หอรบ ตามวิธีการสรางบานเมือง และที่มีความสําคัญควบคูกันไป คือ การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา  คือ  การสรางวัดเปนศาสนสถานของเมืองหลวง  
  ในสมัยรัตนโกสินทรการสรางศาสนสถานเปนการสรางขึ้นในพุทธศาสนานิกาย
หินยาน (เถรวาท)  พระอารามที่สรางขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับการศาสนา  หรือเปน
เครื่องเชิดหนาชูตาแกบานเมือง  ใหผูที่มาพบเห็นทราบวากรุงรัตนโกสินทรมีความสงบสุข  และ
ความเจริญ  ทําใหประเทศที่คิดจะทําศึกกับประเทศไทยเกิดความยําเกรง   ไมกลายกทัพมารุกราน   
  ในเบื้องตนจะเริ่มศึกษาพระราชประวัติของพระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน  ซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของสําคัญตอสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  จากนั้นจะเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เปนสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ  มาเรียบเรียงเปนหมวดหมูเพื่อดําเนินการวิเคราะห  
ดังตอไปนี้ 

พระมหากษัตริยแหงกรุงรตันโกสินทรตอนตน 
   การศึกษาอิทธิพลศิลปะเขมรที่มีตอสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น  มี
ขอบเขตในการศึกษาอยูในชวงที่พระมหากษัตริย ๓ พระองคแรกแหงกรุงรัตนโกสินทรทรง
ครองราชย  ตามที่กําหนดไวในบทที่ ๑  ของวิทยานิพนธฉบับนี้  คือรัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว  กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดอ่ืนๆจึงสมควรที่จะไดทราบพระราชประวัติของ
พระมหากษัตริยทั้ง ๓ พระองคเสียกอน  ดังตอไปนี้ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริยแหงราชวงคจักรี (ภาพที่ 
๑๓)  มีพระนามเดิมวา  ทองดวง  ประสูติ ณ ตําบลปอมเพชร  กรุงศรีอยุธยา  ในรัชกาลพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙   เปนบุตรของพระอักษรสุนทร (ทองดี)  
ขาราชการอาลักษณ  กับทานหยก   
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  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕  ไดปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย  ทรงพระ
นามวา  พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี 1

   เมื่อไดทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติแลวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสรางพระนครแหง
ใหมขึ้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาตรงขามกับกรุงธนบุรีเดิม  2   
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงมีพระอัครมเหสี  พระนามวา 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี   ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติในพระอัครมเหสี 
มี ๙ พระองค   
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงดํารงอยูในราชสมบัตินาน ๒๘ 
ปเศษ  ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒  รวมพระชนมายุได ๗๔ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (ภาพที่ ๑๓)  ทรงมีพระ
นามเดิมวา ฉิม  พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๓๑๐  ณ ตําบลอัมพวา  เมือง
สมุทรสาคร     เมื่อพระชนมายุได ๑๖ พรรษา  พระราชบิดาไดเปนพระมหากษัตริย  ก็ไดรับการ
สถาปนาขึ้นเปน  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิสรสุนทร  พระองคอภิเษกสมรสกับ
สมเด็จเจาฟาหญิงบุญรอด    ( สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี)  พระธิดาในสมเด็จเจาฟากรม
พระศรีสุดารักษ  
   เมื่อพระชนมายุได ๔๐ พรรษา  ทรงไดรับการสถาปนาเปน  กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล  หลังจากนั้น ๒ ป  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  เสด็จสวรรคต  
ขณะนั้นมีพระชนมายุได ๔๒ พรรษา  จึงไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัยรัชกาลที่ ๒ แหงราชวงศจักรี  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ 3  
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 
๗๓ พระองค  โดยประสูติใน  สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  พระอัครมเหสีรวม ๓ พระองค
ไดแก 

  ๑. เจาฟาชาย   ส้ินพระชนมในวันประสูติ 
  ๒. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ 

                                                        
 1 ศิริวรรณ คุมโห, พระราชประวัติ พระมหากษัตริย ๙ รัชกาล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบุคสจํากัด, 
๒๕๔๓), ๑๑ - ๑๒. 
  2 ดนัย  ไชยโยธา, ๕๓  พระมหากษัตริยไทย ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
๒๕๔๓),  ๒๕๖ - ๒๕๘. 
  3 เรื่องเดียวกัน, ๒๙๐. 
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  ๓. พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว   
   และที่ประสูตใินเจาจอมมารดาเรียม  พระสนมเอก ๓ พระองคไดแก 

  ๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๓ 
  ๒. พระองคเจาชายปอม  ส้ินพระชนมตั้งแตทรงพระเยาว 
  ๓. พระองคเจาชายหนดูํา  ส้ินพระชนมตั้งแตทรงพระเยาว 

    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงเสด็จครองราชสมบัติอยูจน พ.ศ. ๒๓๖๗ 
รวมครองอยูในสิริราชสมบัตินาน ๑๕ ป  ก็ทรงประชวรอยูเพียง ๓ วันเทานั้นก็เสด็จสวรรคต  โดย
มิไดตรัสมอบราชสมบัติใหใครเลย 4  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
   เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จสวรรคต  โดยมิไดตรัสมอบราช
สมบัติใหแกพระราชโอรสพระองคใด  พระบรมวงศานุวงศและบรรดาเสนาบดี  จึงไดรวม
ปรึกษาหารือกันก็เห็นวา  พระราชโอรสองคใหญในจํานวนพระราชโอรสทั้ง ๗๓ พระองค  ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยซ่ึงมีพระนามเดิมวา เจาชายทับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ใน
เจาจอมมารดาเรียม ในขณะนั้นเปนผูมีพระปรีชาสามารถที่สุด   พระองคมีพระชนมายุ ๓๗ พรรษา
สมควรจะไดสืบราชสมบัติตอไป  (ภาพที่ ๑๓)5

   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชโอรสและพระธิดารวมทั้งสิ้น ๕๑ 
พระองค  ประสูติกอนบรมราชาภิเษก ๓๘ พระองค  ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแลว ๑๓ พระองค 
   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงประชวรมาตั้งแตเดือน ๑๐  จนถึงวันพุธที่ ๒ 
เมษายน ฑ.ศ. ๒๓๙๓   จึงเสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุได ๖๓ พรรษา กับ ๑๑ วัน  เสด็จดํารงสิริ
ราชสมบัติมาครบ ๒๕ ป ๗ เดือน ๒๓ วัน6

ลักษณะภูมิอากาศประเทศไทย 
   ลักษณะของภมูิอากาศประเทศไทยเปนเครื่องกําหนด  รูปแบบ   ลักษณะของ สถาปตย 
กรรมของไทย  ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมที่มีลักษณะพิเศษแตกตางกับของตางประเทศ  เปนเหตุที่ทําให
เกิดสถาปตยลักษณะไทยมีอยู ๖ ประการ  คือ7

                                                        
  4 ศิริวรรณ คุมโห, พระราชประวัติ พระมหากษัตริย ๙ รัชกาล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบุคสจํากัด, 
๒๕๔๓), ๒๘. 
  5 ม.ร.ว. ชนมสวัสดิ์ ชมพูนุท, พระราชประวัติ ๙ รัชกาล และ ๑๕ พระบรมราชินี (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพพิทยาคาร, ๒๕๓๘), ๖๕ - ๖๖. 
  6 เรื่องเดียวกัน, ๖๗ - ๖๘. 
  7 นารถ โพธิปราสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (พระนคร : บริษัทไทยวิทยุวิทยุ จํากัด, ๒๕๑๔), 
๒๖ - ๒๙. 
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ภูมิศาสตร   
   ที่ตั้งของประเทศไทย สวนกลางเปนที่ราบมีแมน้ําหลายสายผานกลางประเทศ    ทิศใตมี
อาวและฝงทะเลยาวตลอดรอบแหลม   ที่ตั้งเมืองโดยมากอยูใกลแมน้ําในที่ราบ  การคมนาคมอาศัย
แมน้ําลําคลองและทางทะเล  การกอสรางในพื้นที่เหลานี้จึงตองคํานึงถึงกระแสลมที่พัดผานที่โลง  
และระดับน้ําที่อาจจะหลากมาถึงในฤดูฝน  ทําใหเกิดสถาปตยลักษณะที่เรียวแหลมเพื่อมิใหตานลม  
และยกพื้นสูงเพื่อใหพนน้ําทวม 
ลมฟาอากาศ   
   ฤดูกาลสําคัญคือฤดูรอนและฤดูฝน  รูปลักษณะอาคารจะตองอยูในลักษณะที่จะปองกัน
ความรอนจากแดด  และกันฝนในขณะเดียวกันดวย  ดังนั้นสวนตางๆของอาคารจะตอง  ยกพื้นสูง
กันน้ําทวม  หลังคาสูง  ลาดชัน  และชายคายื่นมากเพื่อกันความรอนจากแสงแดด  ประตูหนาตางมี
จํานวนนอยและแคบเพื่อกันฝนสาดเขาภายใน   
วัสดุกอสราง   
   วัสดุที่ใชสําหรับกอสรางอาคารในประเทศไทยเปนวัตถุที่หาและทําไดเองในพื้นที่เปน
สวนใหญ  เชน  หิน  ทราย  หินปูน  ศิลาแลง  ไมชนิดตางๆ  ส่ิงที่ทําขึ้นไดแกกระเบื้องและอิฐตางๆ
เปนตน  และยังมีโลหะอีกบางอยางที่มาประกอบในการกอสราง  เชน  ดีบุก  ทองแดง  และตะกั่ว    
นอกจากนี้ยังมี  สี  กระจก  ทองคําเปลว  เงิน  และเครื่องเคลือบดินเผา  มาประกอบในการตกแตงผิว
ดานนอกดวย   
ศาสนา   
   ชนชาติไทยนับถือพุทธศาสนา  ในนิกายหินยาน (เถรวาท) จึงไดสรางอาคารทางศาสนา
ขึ้นเปนการถาวรเพื่อใชงานในดานศาสนา  
สังคม   
   คนไทยเปนชาตินักรบ  มีความสามัคคี  มีความเปนอยูแบบถอยที่ถอยอาศัยกัน   คนไทย
จะตองอยูรวมกันเปนกลุมใกลเมืองใหญ  เมื่อมีศึกมาประชิดติดพันจะรวมกันอาสาสูรบเพื่อปองกัน
อธิปไตยจากขาศึก  จึงไดมีการสรางสิ่งกอสรางถาวร มีรูปแบบเปนเอกลักษณเปนของตัวเองขึ้น  
เพื่อเปนแหลงพบปะชุมนุมกัน   
ประวัติศาสตร   
   ประวัติศาสตรชาติไทยเต็มไปดวยการตอสู  จะตองทําการปองกันตัวเองจากการรุกราน
ของประเทศรอบบาน  ตั้งแตยุคสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร  มีขาศึกมารบพุงตลอด  
พระมหากษัตริยผูเปนพระประมุขของประเทศจะตองสูรบ นอกจากนี้ ยังทรงเปนองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา  ทรงเปนผูนําในการสรางสถาปตยกรรม  พัฒนาฝมือทางการชาง  
ปลูกสรางอาคารสิ่งถาวรวัตถุขึ้น  เชน  ปอมคาย  พระราชวัง วัดวาอาราม   
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สถาปตยกรรมรัตนโกสินทรตอนตน 
   สถาปตยกรรมที่ เกิดขึ้นในรัชสมัย  ๓  รัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินทรนั้น   
ประกอบดวยส่ิงปลูกสราง ๗ ชนิดดวยกัน  คือ 

   ๑.  สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง 
   ๒.  พระอารามที่ทรงสรางขึ้นใหม 
   ๓.  พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณ 
   ๔.  พุทธเจดยี 
   ๕.  ปอม 
   ๖.   วัง 
   ๗.  สถาปตยกรรมอื่นๆ 

   สถาปตยกรรมทั้ง ๗ อยางนี้เกิดขึ้นโดยผูสรางดังตอไปนี ้
   ๑.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช 
   ๒.  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 
   ๓.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั 
   ๔.  กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ 
   ๕.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
   ๖.  กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย 
   ๗.  พระราชวงศหรือขาราชบริพารสรางแลวถวายใหทรงรับไวในพระราช
อุปการะ 

   สถาปตยกรรมท่ีนํามาศึกษา 
   ๑.  สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวังนั้นมีการกอสราง  ร้ือสรางใหม  หรือ
เปล่ียนแปลงจากไมเปนกออิฐถือปูนจะนํามาวิเคราะหเฉพาะที่ยังเปนรูปแบบเดิมในสมัย ๓ รัชกาล
แรกที่มีตัวอยางอยูในปจจุบัน    
   ๒.  พระอารามที่สรางและปฏิสังขรณตลอด ๓ รัชกาลแรกนับรวมได ๑๐๑ แหง  แตเมื่อ
วิเคราะหใหละเอียดแลว  เปนพระอารามที่อยูนอกกรุงเทพมหานคร ๑๓ แหง  เปนพระอารามที่
สรางขึ้นใหม ๙แหง  ปฏิสังขรณ ๓๑ แหง  ที่เหลืออีก ๔๘ แหง เปนพระอารามที่มีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่ไมไดรับอิทธิพลเขมร พระอารามที่ปฏิสังขรณ ๓๑ แหงนี้มีหลายพระอารามที่
ปฏิสังขรณคร้ังเดียว    และหลายพระอารามที่ปฏิสังขรณหลายครั้งหลายรัชกาล   การปฏิสังขรณ
หลายครั้งยอมมีสถาปตยกรรมหลายแบบปะปนกันอยู  จึงตองใชการวิเคราะหอยางระมัดระวัง 
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   ๓.   พุทธเจดีย    จะวเิคราะหเฉพาะวัดที่เกีย่วของ  กับสถาปตยกรรมแบบเขมร 
   ๔.  ปอมและวัง  ปอมในกรุงเทพมหานครยังมีเหลืออยู ๒ แหงเทานั้นคือ  ปอมพระ
สุเมรุและปอมมหากาฬ (ภาพที่ ๑๙) สวนวังตางๆนั้นที่เหลืออยูพอจะวิเคราะหไดก็คือพระราชวัง
บวรซึ่งปจจุบัน  คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กับพระบรมมหาราชวังซึ่งจะพิจารณาเฉพาะสวนที่มี
รูปลักษณะทางสถาปตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สวนวังอ่ืนๆถูกร้ือสรางเปนสถานที่
ราชการ  สถานที่สาธารณะ  โรงเรียน  และอาคารรานคาของเอกชน  จะไมนํามาวิเคราะห 
   ๕.  สถาปตยกรรมอื่นๆ ที่ยังอยูในกรุงเทพมหานครก็คือ  หอกลองหนาวัดพระเชตุพนฯ 
เสาชิงชา  และโบสถพราหมณ (เทวสถาน) จะไมนํามาวิเคราะห 
อาคารสิ่งปลูกสรางใน ๓ รัชกาลแรก 
   อาคารและสิ่งปลูกสรางในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น   เนื่องจากแตเดิมเปน
พื้นที่รกรางบางแหงเปนไรนา  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมาตั้งกรุง
รัตนโกสินทรขึ้น  ประกอบกับเพิ่งเสร็จจากสงครามพมา  จึงตองรีบกอสรางเมืองและปอมคายตางๆ
โดยดวน  อาคารและสิ่งปลูกสรางในรุนแรก  จึงมักจะประกอบดวยไมและอิฐซึ่งร้ือมาจากสิ่งปลูก
สรางเกา  หรือส่ิงปลูกสรางที่ถูกพมาทําลายไป  จึงไมคอยมั่นคงแข็งแรงเทาใดนัก  เมื่อมาถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  จึงมีอาคารจํานวนมากที่ตองบูรณะปฏิสังขรณใหม  พระองค
จึงมีพระราชดําริที่จะเพิ่มความคงทนถาวรขึ้น  โดยเปล่ียนรูปแบบใหเปนอาคารกออิฐถือปูน  
ประกอบกับในยุคนี้มีการติดตอคาขายกับจีนจํานวนมากจึงมีชางจากจีนมารวมในการกอสราง  
ดังนั้นในยุคตนของกรุงรัตนโกสินทรนั้น  ศิลปสถาปตยกรรมของไทย  จึงมีความหลากหลายใน
รูปแบบ      กลาวคือ  มีทั้งคตินิยมจากอยุธยาจากที่คนคิดขึ้นใหม  และคตินิยมจากจีน    
    สถาปตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรทําตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย พระ
สถูปเจดียซ่ึงสรางในรัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓  นิยมสรางพระปรางคกับพระเจดียไมสิบสองเปนพืน้  
พระสถูปทรงลังกาจะเริ่มนิยมสรางกันในรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวขณะยังทรงผนวชไดเสด็จขึ้นไปธุดงคถึงเมืองเหนือ  ทรงตรวจคนและศึกษาเรื่องพุทธเจดีย
ครั้งสมัยสุโขทัยไดทรงจําลองแบบพระสถูปราชวงศพระรวงลงมาสรางในกรุงเทพฯที่วัดบวรนิเวศ
กอนที่อ่ืน 
   สําหรับโบสถวิหารในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็มักสรางเลียนแบบกรุงศรีอยุธยา  
เปนตนวา  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ยังมีฐานออนโคงอยู  ฐานออนโคงนี้ในสมัย
ตอไปหายไป  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้หอไตรปฎกหรือหอไตรฯ  ก็มักสรางอยูกลางสระ  
พระมณฑปซึ่งรัชกาลที่ ๑ สรางขึ้นแทนที่ของเกา ณ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีก็เหมือนกับที่วัด
พระศรีรัตนศาสดารามทุกอยาง  ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เกิดนิยมแบบอยางจีน  วัดที่สรางในรัชกาลนี้
บางแหงเปนตนวา  วัดราชโอรส  วัดราชนัดดา  บรรดาโบสถวิหารก็เปลี่ยนเปนสรางแบบจีน  คือยก
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เอาชอฟา ใบระกา หางหงส ออก  สําหรับอาคารบานเรือนในสมัยรัตนโกสินทร  บานไมแบบไทย
แทก็ยังคงมีตอไป  แตตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ ลงมา  นิยมกอสรางดวยอิฐ  เปนแบบไทยบาง  แบบจีน
บาง  และตั้งแตรัชกาลที่ ๔ ลงมาจึงนิยมสรางแบบฝรั่ง8  ในแตละรัชกาลจะมีคติทางสถาปตยกรรม  
ดังจะแยกเปนรายรัชกาล  ดังตอไปนี้ 
รัชกาลที่ ๑  
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชนี้เปนยุคแหงการสราง
บานเมือง  แผนดินยังไมสงบเรียบรอย  การสรางวัดขึ้นใหมจึงมีนอยสวนใหญจะเปนการ
บูรณปฏิสังขรณวัดโบราณดั้งเดิมที่มีอยูกอนแลว 
  การตั้งกรุงรัตนโกสินทรขึ้นใหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชนั้น  แมวางานสถาปตยกรรมที่เปนพระบรมมหาราชวังหรือปอมคายคูพระนครจะเปนสิ่ง
สรางขึ้นใหม  แตลักษณะการใชสอยและยุทธวิธีเปนสิ่งที่เคยกระทํากันมาเดิมทั้งในสมัยกรุง         
ศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีมาแลวนั่นเอง  (ภาพที่ ๑๔)  ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริยจะสรางพระนคร
และพระบรมมหาราชวังขึ้น  ก็ยอมเปนธรรมดาที่จะทรงกําหนดรูปแบบตามที่ไดทรงคุนเคยมากอน  
และในทํานองเดียวกันชางในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังสืบทอดการงานศิลปะตลอดมาจนถึงสมัยกรุง   
รัตนโกสินทร   การที่จะกลาววา รูปแบบของกรุงรัตนโกสินทร เปนรูปแบบที่มี เจตนาจะ
ลอกเลียนแบบของกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังบานเมืองดีนั้น    การเลียนแบบเปนธรรมชาติของมนุษย
และการเลียนแบบเปนขั้นตอนของการที่จะเริ่มมีการพัฒนาไปในทางที่ดีกวาเดิมตามกฏของ
ธรรมชาติ   พระมหากษัตริยไดทรงเลือกแตส่ิงที่เคยเปนยอดแหงศิลปะในสมัยอยุธยา  เพื่อสืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมตอไป  การตั้งกรุงรัตนโกสินทรขึ้นใหม  กลับเปนโอกาสอันดีที่จะเลือกสรรเฉพาะ
ส่ิงที่เปนของดีเหลานี้นํามาใช 9  แมจะเลียนแบบมาจากอยุธยาตอนปลายแตก็ไดเปลี่ยนรูปลักษณให
เห็นโดยเดนชัด  เชน สถาปตยกรรมดานเจดีย  จากเจดียยอมุมยี่สิบที่ระหงเอวเล็กบางของสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลาย  ก็ไดเปลี่ยนเปนทรงจอมแหที่ดูเสมือนตั้งอยูบนฐานอันมั่นคง 10   และสวนที่
เห็นไดชัดเจนในขอดีที่รับการสืบทอดมาจากกรุงศรีอยุธยา  ก็คือ 
   ๑. การตั้งเมืองชิดลําน้ําใหญ  กับการขุดคลองลอมกรุงอยางอยุธยานั้นเปนลักษณะที่
ไดเปรียบทางยุทธศาสตร  ที่อาศัยธรรมชาติทางภูมิศาสตรเขาชวย  การสรางปราการและขุดคูลอมก็
กระทําเพียงเทาที่จําเปน  ทําใหทุนกําลังในการกอสราง  ทําเลที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทรนั้นเห็นวา
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรยิ่งกวากรุงศรีอยุธยา  กรุงรัตนโกสินทรอยูในดานที่จะขยายพระนคร

                                                        
  8 ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘), ๔๑ - ๔๒. 
  9 มหาวิทยาลัยศิลปากร,  สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๓. 
  10 ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], ศิลปะโบราณในสยาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,  ๒๕๓๗), ๕๕๙. 
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ออกไปไดตามขีดความสามารถในการปองกัน  ดังจะเห็นไดจากการขยายเขตกําแพงพระนครให
กวางออกไปตามลําดับ  พื้นที่ดานตะวันออกของพระนครก็เปนดินออนยากแกการขนยายอาวุธหนกั  
เชนปนใหญ หรือ ใชกองทัพชางเขาประชิดพระนคร 
   ๒. ลักษณะการตั้งทิศทางของพระบรมมหาราชวังนั้น  กระทําตามแบบสมัยกรุงศรี
อยุธยา   ส่ิงที่คลายคลึงกันระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทรก็คือ   การหันหนา
พระบรมมหาราชวังไปทางทิศเหนือ  และกําหนดเอาดานซายของพระบรมมหาราชวังไวชิดลําแมน้าํ
ใหญ  เพื่อความสะดวกในการปองกัน โดยอาศัยลําน้ําเปนเครื่องกันขาศึกและความสะดวกในการ
เสด็จทางชลมารคดวย  (ภาพที่ ๑๕) 
   ๓. รูปแบบสถาปตยกรรม  อาคารหลักๆจะตองเรงกอสรางใหเสร็จกอนที่จะมีศึกจาก
พมามาติดพัน  จึงไมมีเวลาที่จะคิดรูปแบบใหม  คงใชรูปแบบเดิมของสมัยกรุงศรีอยุธยา  เพราะชาง
ยังคุนเคยกับวิธีการนั้นอยู  
   ๔. องคประกอบของสถาปตยกรรมที่นํามาประดับอาคาร  ใหความหมายตามแนวทาง
พุทธปรัชญา  และใหความหมายตามสมมติเทวราช 
   ๕. ลักษณะบานเรือนนิยมใชไมยกเสาสูง  ดวยเหตุผลทางภูมิศาสตร และทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก  ชุมชนสวนใหญถนัดอาชีพทางเกษตรกรรม  เชนการทํานา  ทําสวน  ฉะนั้น  ไทยจึงนิยม
ตั้งถ่ินฐานลงบนที่ลุมตลอด  เรือนยกเสาสูงจึงชวยแกปญหาน้ําทวมแผนดิน  ในฤดูน้ําหลากหรือฤดู
เพาะปลูกไดดี  นอกจากนี้การอาศัยอยูในเรือนแพยังแกปญหาเรื่องน้ําไดดี 
   ๖. ลักษณะการแบงกลุมการตั้งถ่ินฐานของชนชาติตางๆทําใหงายในการปกครอง  เชน 
บานญวน ลาว เขมร มอญ  ฯลฯ 
   ๗. ลักษณะการแบงกลุมอาชีพทําใหสามารถสืบทอดวิชาชีพตามวงศสกุล  โดยไมตอง
สงวนอาชีพ 
   ลักษณะของกรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  คือ
การฟนฟูความเจริญรุงเรือง  และรวบรวมสรรพศิลปวิทยาการที่เคยมีมาแลวในสมัยกรุงศรีอยุธยาให
กลับรวมเปนศูนยความเจริญดานศิลปวิทยาขึ้นไดใหม 
   เมื่อส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชนั้น  พระราชอาณาเขต
กรุงรัตนโกสินทรไดแผขยายกวางออกไปมาก  เปนราชอาณาจักรไทยที่รวมเชื้อสายไทยเขาดวยกัน
อยางเปนปกแผนเปนพระราชอาณาจักรเดียว 
รัชกาลที่ ๒ 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสถาปตยกรรมตางๆ ซ่ึงสรางในสมัย
รัชกาลที่ ๑  บางแหงยังไมเสร็จสมบูรณดี รัชกาลที่ ๒  จึงตองทรงรับพระราชภาระตอโดยการสราง
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ส่ิงที่ยังขาดตกบกพรอง และเพิ่มเติมตอมา  แมจะไมมีศึกสงครามแตในสมัยนี้สภาพเศรษฐกิจไมดี
นัก  การสรางวัดจึงมีนอย การบูรณะปฏิสังขรณ ก็ไมมีมากนัก 
   ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนสมัยที่ดําเนินไปตามรูปแบบ
ศิลปะและสถาปตยกรรมเชนเดียวกับสมัยรัชกาลที่ ๑ ส่ิงปลูกสรางตางๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัย        
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชยังคงสภาพบริบูรณทุกสิ่ง  ดังนั้นจึงไมมีปราสาท
ราชมณเทียรที่สรางขึ้นมาใหมในรัชกาลนี้  จะมีงานกอสรางใหมก็แตเพียงงานปฏิสังขรณวัดเกาที่
ชํารุดทรุดโทรม  วัดที่สรางยังไมสําเร็จบริบูรณที่คางมาแตรัชกาลที่ ๑  และการกอสรางแนวปอม
ปราการใหครบ 
   การสรางวังพระราชทานเจานาย ส่ิงปลูกสรางเหลานี้สวนใหญสรางขึ้นในรูปแบบไทย  
เวนสวนขวาในพระบรมมหาราชวังที่ทรงโปรดเกลาฯใหสรางขึ้นสําหรับเปนที่ประทับพักผอน  
และใชเปนที่รับรองแขกเมือง  ส่ิงปลูกสรางในสวนขวานั้น  ในพงศาวดารกลาววา  มีการขุดสระ
และสรางเกาะนอยเกาะใหญขึ้นเปนจํานวนมาก  โปรดใหสรางตึกไทย  จีน  และฝรั่งขึ้นบนเกาะ
เหลานั้น  ตึกและเกงเหลานี้เมื่อลวงมาถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดใหร้ือไปสรางถวายวัดตาง หินที่
ประดับสวนและหินที่ปูพื้นทางเดินก็ใหร้ือขนไปประดับและปูพื้นวัดที่ทรงสรางขึ้นใหม  หลักฐาน
ส่ิงปลูกสรางในรัชกาลที่ ๒  จึงไมปรากฏเหลือใหเห็น11

รัชกาลที่ ๓ 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยุคสมัยนี้ไดช่ือวาเปนยุคที่มีการสราง
บูรณะปฏิสังขรณวัดมากที่สุด ทั้งวัดในกรุงและวัดในหัวเมืองตางจังหวัด กลาวไดวานอกจาก
พระองคจะทรงมีพระราชศรัทธาในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางยิ่งแลว สภาพแวดลอมของ
บานเมืองก็มีสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมดวย คือ เปนยุคที่บานเมืองมีความสงบ ปราศจากศึกสงคราม 
ดานเศรษฐกิจการคามีความเจริญรุงเรืองมั่งคั่ง 
   รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนสมัยที่ศิลปกรรมของกรุง            
รัตนโกสินทรรุงโรจน  ดวยพระองคทรงใฝในการกุศล  ทรงสรางและปฎิสังขรณวัดวาอารามเปน
จํานวนมาก  ตลอดรัชสมัยของพระองคนั้น  พระราชภารกิจสวนใหญเต็มไปดวยการสรางวัดวา
อารามทั้งส้ิน  ยิ่งไปกวานั้นพระองคจะทรงสนับสนุนบรรดาขุนนางผูใหญ  ซ่ึงมีกําลังทรัพยให
ชวยกันสรางวัดเพื่อประสงคจะทํานุบํารุงบานเมืองใหเต็มไปดวย  อาคารสถาปตยกรรมทางศาสนา  
เปนการบํารุงขวัญของประชาชนที่เพิ่งจะฟนตัวจากเมื่อคราวที่เสียกรุงศรีอยุธยาแกกองทัพพมา12   

                                                        
 11 มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๓. 
 12 ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], ศิลปะโบราณในสยาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๕๖๓. 
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   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดการคาสําเภากับจีนตั้งแตยังทรงดํารง
พระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ  ประกอบกับขณะนั้นไดมีชาวจีนอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานและประกอบ
อาชีพการค ามากขึ้นกว า เดิม    จึ งทํ าให เกิดความนิยมในศิลปะจีนกันมากในสมัยนั้น   
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓  ทรงโปรดใหตกแตงอาคารและสถานที่ดวยเครื่อง
หินจีนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  และทรงสรางวัดขึ้นหลายวัดโดยใชวัสดุที่ผลิตจากประเทศจีน 
เพราะสิ่งของเครื่องใชเหลานี้สามารถทนตอสภาพดินฟาอากาศ  ไมผุกรอนเชนเครื่องไมปดทอง  
หรือเครื่องประดับกระจกของไทย  เครื่องประดับและศิลปแบบจีนจึงเปนพระราชนิยมในรัชกาลนี้   
   ลักษณะที่ชัดเจนอยางหนึ่งที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรมของไทยในสมัยนี้คือ การซอม
บูรณะกุฏิพระในวัดและพระตําหนักตางๆในพระบรมมหาราชวัง  มีการเปลี่ยนเครื่องไมเปนกุฏิตึก
และตําหนักตึก  ลวดลายที่วิจิตรประณีตของเดิมชํารุดเพราะดินฟาอากาศก็ถูกเปลี่ยนใหเปนลายปูน
ปนอยางเรียบงายเพื่อใหคงทนแมวาเครื่องประดับและศิลปะการตกแตงอาคารจะเปนไปในรูปแบบ
อิทธิพลของจีน  แตรูปทรงและระเบียบการใชสอยอาคารและเครื่องใชก็เปนไปตามอยางธรรมเนียม
ประเพณีของไทยอยางเครงครัด  การที่เครื่องใช  ศิลปะและสถาปตยกรรมจีนไดแพรเขามาสู
ประเทศไทยในรัชกาลนี้เปนสวนดีในดานการพัฒนาวิธีการสรางสถาปตยกรรมไทย  ดังจะเห็นได
จากการดัดแปลงลักษณะอาคารเดิมซ่ึงใชวิธี

                                                       

การฉาบปูนแคเพียงอยางเดียว แตเมื่อคนไทยคุนเคยกับ
เครื่องเคลือบประดับผิวมากขึ้นแลว  ไทยก็ไดนําเอาวิธีการนี้มาใชกับสถาปตยกรรมของไทยดวย  
เชน  การประดับผิวพระเจดียและพระปรางคดวยกระเบื้องเคลือบ  เปนตน  พระปรางควัดอรุณราช 
วรารามก็ไดใชวิธีการดังกลาวนี้ดวย   
   ลักษณะสถาปตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั13  มีดังนี้ 
   ๑. ลักษณะหนาจั่ว นิยมทําแบบเรียบงาย  กอปูนทึบ  ไมมีไขราหนาจั่ว  และไมใชเครื่อง
ลํายอง 
   ๒. ใชกระเบื้องตัดลายหรือตวัภาพปนนนูชนิดเคลือบสีตบแตงหนาจั่ว 
   ๓. ไมมีคันทวยรับปลายเตาที่ชายคา 

  ๔. นิยมตกแตงบริเวณ  และอาคารดวยเครือ่งหินที่เปนศลิปะจีน  
   ๕. นิยมตกแตงภายในอาคารดวยภาพเขียนและลายมงคลตามลักษณะจนี 
   ๖. สําหรับสถาปตยกรรมที่เปนแบบไทยนั้นก็นิยมประดับดวยช้ินกระเบื้องเคลือบสีจาก
เศษถวยหรือชาม  นํามาผูกเปนลายหรือรูปนูน 
   ๗. มมุเสากออิฐฉาบปูนนิยมลบมุมเรียบหรอืใชลอกค้ิวเล็บมือ 

 
 13 มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๔ - ๕. 
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   ๘. กุฏิสงฆหรือตําหนักนิยมทําการกออิฐถือปูนแทนการทําดวยไมตามแบบเกา 
   ๙. ชองเจาะที่เปนประตูและหนาตางนยิมบรรจุไมชองกบและไมทับหลัง   
   ๑๐. วัดที่สรางขึ้นใหมหรือปฎิสังขรณตามแบบไทยเดิมคงใชวิธีประดับตกแตงตามคติ
พุทธปรัชญาและคติสมมติเทวราชเชนเดมิ 
สถาปตยกรรมท่ีสรางใน ๓ รัชกาลแรก   
   มีสถาปตยกรรมที่สรางใน ๓ รัชกาลแรก  ดงันี้ 
สถาปตยกรรมในรัชกาลที่ ๑ 
   สถาปตยกรรมอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช14

   ๑. สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง  (ภาพที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘) 
    ๑.๑.  สรางพระราชวัง  ไดแกหมูพระมหามณเทียร พ.ศ. ๒๓๒๙ ไดแก 

- พระที่นั่งจกัรพรรดิพิมาน (พ.ศ. ๒๓๒๘) 
- พระที่นั่งไพศาลทักษิณ   (พ.ศ. ๓๒๒๘) 
- พระที่นั่งอมรนิทรวินิจฉยัฯ (พ.ศ. ๒๓๒๘) 
- พระที่นั่งเทพสถานพิลาส 
- พระที่นั่งเทพอาสนพิไล 
- หอพระสุราลัยพิมาน 
- หอพระราชมณเฑยีร 
- พระที่นั่งดุสิตาภิรมย 
- พระที่นั่งเย็น 

 ๑.๒  หอพระมณเฑยีรธรรม  (พ.ศ. ๒๓๒๖) 
 ๑.๓  หอพระเทพบดิร (พ.ศ. ๒๓๒๖) 
 ๑.๔  พระที่นั่งอมรนิทราภิเศกมหาปราสาท (พ.ศ. ๒๓๒๗  ถูกฟาผา 

ไฟไหมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒) 
 ๑.๕  หอพระมณเฑยีรธรรมหลังใหม (พ.ศ. ๒๓๓๒) 
 ๑.๖  พระที่นั่งพิมานรัตยา  (พ.ศ. ๒๓๓๒) 
 ๑.๗   พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  (พ.ศ. ๒๓๓๒    แทนพระทีน่ั่ง      

อมรินทราภิเศก) 
 ๑.๘  หอศาสตราคม (องคเการ้ือสรางใหมในรัชกาลที่ ๔) 

                                                        
 14 เรื่องเดียวกัน, ๙๓ - ๑๐๓. 
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 ๑.๙  พระที่นั่งพลับพลาสูง (พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ในรัชกาลที่๓) 
 ๑.๑๐  ประตูพระบรมมหาราชวัง  มี ๑๓ ประตูคอื 

- ประตูรัตนไพศาล   
- ประตูพิมานเทเวศร 
- ประตูวิเศษไชยศรี 
- ประตูมณีนพรัตน   
- ประตูสวัสดิโสภา   
- ประตูเทวาพิทกัษ   
- ประตูศักดิ์ไชยสิทธิ   
- ประตูวิจิตรบรรจง   
- ประตูอนงคารักษ   
- ประตูพิทกัษบวร   
- ประตูสุนทรทิศา   
- ประตูเทวาภิรมย   
- ประตูอุดมสุดารักษ   

 ๑.๑๑  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (ดูรายละเอยีดในหวัขอ ๒ ) 
   ๒. พระอารามที่ทรงสรางขึน้ใหม 

 ๒.๑  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  อยูในบริเวณพระบรมมหาราชวัง(พ.ศ.๒๓๒๕–  
๒๓๓๑)  (ภาพที่ ๒๒, ๒๓, ๒๔) แบงการสรางเปน ๒ ระยะ  คือ 
     ๒.๒.๑ ระยะแรก พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๒๗ 

- พระระเบยีงรอบวัด 
- พระอุโบสถภายในระเบียงดานใต 
- ศาลาราย ๑๒ หลัง 
- พระอัษฎามหาเจดีย   
- หอพระมณเฑยีรธรรมกลางสระ (ปจจุบันเปนที่ตั้งของพระมณฑป) 
- พระเจดยีทอง ๒ องค (เดิมอยูตรงปราสาทพระเทพบิดรเดี๋ยวนี้  ตอมา 

ชะลอไปไวขางหนาปราสาทพระเทพบิดรปจจุบันนี)้ 
- หอระฆัง ๑ หลัง 
- หอพระเชษฐบิดร (ตรงที่เปนวิหารยอดปจจุบัน) พ.ศ. ๒๓๒๗  
๒.๑.๒ ระยะหลัง พ.ศ. ๒๓๓๑   หลังจากไฟไหมหอพระมณเฑียรธรรม   

ไดมกีารกอสรางเพิ่มเติม 
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- พระมณฑป  ตรงที่ตั้งหอพระมณเฑียรธรรมที่ไฟไหม  เปนที่ไวพระ 
ไตรปฎกฉบับสังคายนา (ฉบับทองใหญ) 

- พระมณฑปดานตะวันออก (ไวพระไตรปฎกที่เหลือ) 
- หอพระเทพบดิร (วหิารขาว) 
- วิหารสําหรับประดิษฐานพระนาค (หอพระนาค) 
- กําแพงแกวดานตะวันออก 

 ๒.๒  วัดสุทัศนเทพวราราม (ช่ือที่ตั้งไวเมื่อเร่ิมแรก วัดมหาสุทธาวาส พ.ศ. 
๒๓๕๐)สรางคางเพียงฐานรากพระวิหารหลวง (กอฤกษพระวหิาร พ.ศ. ๒๓๕๑) (ภาพที่ ๒๕) 

 ๒.๓  วัดสุวรรณาราม (ร้ือวัดทองจากอยุธยามาสรางใหม) (ภาพที่ ๒๗) 
   ๓. พระอารามที่ทรงปฏิสงัขรณ 

 ๓.๑   วัดสระเกศ (ร้ือและสถาปนาวัดสะแก สรางพระอุโบสถใหม)       
พ.ศ.๒๓๒๖ (ภาพที่ ๔๒, ๔๓) 

 ๓.๒   วัดมหาธาตุ    (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทไดสถาปนาจากวัดสลัก   
เปลี่ยนชื่อเปนวัดนิพพานาราม และวัดพระศรีสรรเพชญตามลําดับฯ และทายสุดเปนวัดมหาธาตุ   
ยุวราชรังสฤษดิ์) พ.ศ. ๒๓๒๖ (ภาพที่ ๔๔) 

 ๓.๓   วัดชนะสงคราม (สถาปนาวดัตองปุ) พ.ศ. ๒๓๒๖ (ภาพที่ ๔๖) 
 ๓.๔   วัดโบสถ  พ.ศ. ๒๓๒๖ (ภาพที่ ๓๔) 
 ๓.๕   วัดบางลําภู (นามในภายหลัง วัดสังเวช) พ.ศ. ๒๓๒๖ 
 ๓.๖    วัดสมอแครง (นามในภายหลัง วัดเทวราชกญุชร) พ.ศ. ๒๓๒๖ 
 ๓.๗    วัดสมเกลี้ยง (นามในภายหลัง วัดราชผาติการาม) พ.ศ. ๒๓๒๖ 
 ๓.๘    วัดสําเพ็ง (นามในภายหลัง วัดปทุมคงคา) พ.ศ. ๒๓๒๖ (ภาพที่ ๔๕) 
 ๓.๙    วัดราชบุรณะ (วัดเลียบพระราชทานนามใหม) พ.ศ. ๒๓๒๗ (ภาพที๔่๗) 
 ๓.๑๐  วัดอมรินทราราม (วัดบางหวานอย-พระราชทานนามใหม) 

พ.ศ.๒๓๒๙ 
 ๓.๑๑  วัดบพิตรพิมุข (วัดเชงิเลน) พ.ศ. ๒๓๒๙ 
 ๓.๑๒  วัดพระเชตุพน (วัดโพธาราม-พระราชทานนามใหม) พ.ศ. ๒๓๓๑ - ๔๓ 

(ภาพที่ ๔๙, ๕๐) 
 ๓.๑๓  วัดคูหาสวรรค (วัดศาลาสี่หนา-พระราชทานนามใหม)  
 ๓.๑๔  วัดระฆังโฆสติาราม (วัดบางหวาใหญ-พระราชทานนามใหม) (ภาพที่  

๕๑, ๕๒) 
 ๓.๑๕  วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ-พระราชทานนามใหม) (ภาพที่ ๕๓, ๕๔) 
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 ๓.๑๖  วัดสังขกระจาย (สถาปนาวัดโบราณ-พระราชทานเจากรมแวน) 
 ๓.๑๗  วัดสุวรรณดาราราม (เปนวดัที่อยุธยา ที่พระบรมมหาไปยกาธิบดีทรงสราง 

ปฏิสังขรณพระอุโบสถ) 
 ๓.๑๘  วัดแหงหนึ่งที่เมืองพันพราว ทรงสรางเมื่อเสด็จตีเมืองเวยีงจันทร 

   ๔. พุทธเจดีย 
    ๔.๑  พระเจดยีศรีสรรเพชญดาญาณ (ในวดัพระเชตุพน) พ.ศ. ๒๓๓๖ 
    ๔.๒  พระแทนดงรัง  กาญจนบุรี 
    ๔.๓  พระพุทธบาท  สระบุรี 
   ๕. ปอม 
    ๕.๑  ปอมรอบพระบรมมหาราชวงั  มี ๘ ปอมคือ 

- ปอมอินทรรังสรรค (ร้ือลงสมัยรัชกาลที่ ๖) 
- ปอมขันธเขื่อนเพชร 
- ปอมเผด็จดัสกร 
- ปอมสิงขรขัณฑ 
- ปอมอนันตคีรี 
- ปอมมณีปราการ 
- ปอมพิศาลสีมา 
- ปอมมหาโลหะ 

 ๕.๒  ปอมที่สรางขึ้นตามกําแพงพระนครชั้นนอก     รายลอมแนวคลองรอบกรุง 
(คลองบางลําภู + คลองวัดเชิงเลนหรือวัดบพิตรพิมุข + คลองโองอาง)  พ.ศ. ๒๓๒๖  มี ๑๖ ปอม 
ปจจุบันยังเหลืออยู ๒ ปอม คือ 

-   ปอมพระสุเมรุ อยูมมุกําแพงดานตะวนัตกขางเหนือ ใตปาก 
คลองบางลําภู  (ภาพที่ ๑๙) 

-   ปอมมหากาฬ  อยูบนกําแพงดานตะวนัออก (ตรงกับลาน 
พลับพลาเจษฎาบดินทรปจจบุัน) (ภาพที่ ๑๙) 

   ๖. วัง   
      วังเจานายที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๑ สรางเปน ๒ คร้ัง คือ 

    ๖.๑  วังที่สรางพรอมกรุงรัตนโกสินทรมีทั้งหมด ๘ แหง ปจจบุันเหลืออยูดังนี้ 
-วังริมปอมพระสุเมรุ ปจจุบันเหลือแตซากประตูวัง  อยูตรงมุมพระนคร 

   ดานเหนือ 
- พระราชนิเวศเดิม  คือพระราชนิเวศนของรัชกาลที่ ๑ สมัยกรุงธนบุรี 
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   เปนราชธานี   ปจจุบันคือกรมอูทหารเรือ 
- พระราชวังเดมิ  เปนพระราชวังเมื่อคร้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานีปจจุบนั 

   เปน  กองบัญชาการกองทัพเรือ 
    ๖.๒  วังเจานายที่สรางเพิ่มเติมภายหลัง มีทั้งหมด ๒๔ แหง  ปจจุบันเปนที่ทําการ 
ของกระทรวงทบวงกรมตางๆ  ซ่ึงหนวยงานดังกลาวไดทาํการบูรณะหรือร้ือเปลี่ยนแปลงไป  จึงไม 
เหลือลักษณะฝมือชางสมัยรัชกาลที่ ๑  
   ๗.  สถาปตยกรรมอื่นๆ 
    ๗.๑   หอกลอง  (หนาหับเผยตรงบริเวณใกลวดัพระเชตุพนฯ) 
    ๗.๒   เสาชิงชา 
    ๗.๓   โบสถพราหมณ (เทวสถาน) 
   สถาปตยกรรมอันเนื่องมาจากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท15

   ๑. สถาปตยกรรมในพระราชวังบวรสถานมงคล (ภาพที่ ๒๐, ๒๑) 
- พระท่ีนั่งศวิโมกขพิมาน  พ.ศ. ๒๓๒๔ 
- พระที่นั่งพิมานดุสิตา 
- พระที่นั่งอิศราวินิจฉยั 
- พระที่นั่งพุทไธสวรรย พ.ศ. ๒๓๓๐ (ปจจุบันเปนที่ประดิษฐาน 

  พระพุทธสิหิงค) 
- พระที่นั่งภิมุขมณเฑยีร 
- พระที่นั่งบูรพาภิมุข 
- พระที่นั่งทักษณิาภิมุข 
- พระที่นั่งวายุสถานอมเรศร 
- พระที่นั่งพรหมเมศรธาดา 
- พระที่นั่งวสันตพิมาน 
- พระที่นั่งปจฉมิาภิมุข 
- พระที่นั่งอุตตราภิมุข 
- พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข 
- พระที่นั่งสนามจันทร 
- พระที่นั่งมังคลาภิเศก 

                                                        
  15 มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๑๐๓ - ๑๐๔. 
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- พระที่นั่งเอกอลงกฏ  
- พระที่นั่งนทีทศันาภิรมย 

   ๒. พระอารามที่ทรงสราง    ไมปรากฏ 
   ๓. พระอารามที่ทรงปฏิสงัขรณ 

   ๓.๑  วัดราชาธิวาส (ปฏิสังขรณวดัสมอราย พระราชทานนามใหม) 
   ๓.๒  วัดสมอแครง (ปฏิสังขรณ  เปลี่ยนช่ือเปนวัดเทวราชกุญชรในรัชกาลที่ ๔) 
   ๓.๓   วัดปทุมคงคา (ปฏิสังขรณวดัสําเพ็ง พระราชทานนามใหม) (ภาพที่ ๔๕) 
   ๓.๔   วัดสังเวชวิศยานาม (ปฏิสังขรณวัดบางลําภ ูพระราชทานนามใหม) 
   ๓.๕   วัดนพิพานาราม (ปฏิสังขรณวัดสลัก พระราชทานนามใหม) พ.ศ. ๒๓๒๕ 
   ๓.๖   วัดตองปุ (ปฏิสังขรณวัดเดิมไมทราบชื่อ)  (ภาพที่ ๔๖) 

   ๔.  พุทธเจดีย 
   ๔.๑   พระพุทธบาทสระบุรี (ปฏิสังขรณ) 

   ๕.  ปอม   ไมปรากฏ 
   ๖.  วัง 
   วังซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดใหสรางสําหรับลูกเธอ ๔ วัง  ประมาณ
ตั้งแตน้ําพุนางธรณีมาตรงกับแนวถนนพระจันทร  ปจจุบันเปนที่ตั้งของกระทรวงยุตติธรรมและ
สนามหลวง 
   ๗.  สถาปตยกรรมอื่นๆ  ที่เปนอาคารไมปรากฏ 
สถาปตยกรรมในรัชกาลที่ ๒ 
   สถาปตยกรรมอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย16

   ๑.  สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง 
  ในรัชกาลที่ ๒ นี้  มีการกอสรางเพิ่มเติมในพระบรมมหาราชวังนอย  เนื่องจากอาคาร

ตางๆยังอยูในสภาพเรียบรอย  เพราะเพิ่งสรางเสร็จในรัชกาลที่แลว  แตที่ทรงโปรดเกลาใหสราง
เพิ่มเติมคือ  สวนขวาและขยายเขตพระราชวัง  เปลี่ยนยอดประตูเปนทรงคฤหแบบหอรบ 

   ๑.๑ พระที่นั่งสนามจันทร 
   ๒.  พระอารามที่ทรงสรางขึน้ใหม 
    ๒.๑   วัดสุทัศนเทพวราราม  (เร่ิมสรางพระวิหารแตไมสําเร็จ) 
    ๒.๒   วัดทรงธรรม  ที่นครเขื่อนขันธ สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๓๕๘ 

                                                        
  16 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕ - ๑๐๙. 
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   ๒.๓   วัดอรุณราชวราราม  สรางพระอุโบสถ หลอพระประธานสรางกุฏิสงฆเปน 
แบบขัดแตะถือปูน  (ภาพที่ ๕๕, ๕๖) 

 ๒.๔   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  ที่นครเขื่อนขันธ  สมุทรปราการ  (พระยาเพชร      
พิไชยสรางถวาย) 

 ๒.๕   วัดไพชยนตพลเสพย  ที่นครเขื่อนขันธ  สมุทรปราการ (กรมพระราชวงั 
บวรมหาศักดิ์พลเสพยสรางถวาย) 
  ๓.  พระอารามที่ทรงปฏิสงัขรณ 
    ๓.๑ วัดภคินีนาฏ (สถาปนาจากวัดบางจาก  พระราชทานนามตามพระภคินีเธอ
สมเด็จเจาฟากรมหลวงเทพยวดี) (ภาพที่ ๖๕) 
    ๓.๒   วัดโมลีโลกยาราม (ปฏิสังขรณวัดพุทไธสวรรยาวาส  ซ่ึงเดิมคือ  วัดทาย
ตลาด  แลวพระราชทานนามใหม) (ภาพที่ ๖๑, ๖๒) 
    ๓.๓   วัดราชาธิวาส  (บูรณะทัว่ไป) 
    ๓.๔   วัดราชบุรณะ (สรางพระอุโบสถ  พระวิหารใหม  ถอนเสมาเกา) (ภาพที่ 
๔๗) 
    ๓.๕   วัดไชยพฤกษมาลา (ปฏิสังขรณจากวัดเดิมชื่อวัดไชยพฤกษ  แตไมเสร็จ) 
(ภาพที่ ๔๘) 
    ๓.๖   วัดราชโอรส (กรมหมื่นเจษฎาบดินทร  สรางถวายเมื่อคร้ังยกทัพไปรบพมา
ที่กาญจนบุรี)   
   ๔.  พุทธเจดีย 
    ๔.๑   มณฑปพระพทุธบาท (มณฑปนอยสวมรอยพระพุทธบาทขางใน) พ.ศ. 
๒๓๕๖ 
    ๔.๒   พระสมุทรเจดยี (ไมเสร็จทําไดแคถมเกาะ  และออกแบบพระเจดยี) 
    ๔.๓   เจดียบรรจพุระบรมธาตุ  เกาะมัดโพน  ชุมพร 
   ๕.  ปอม 
    ๕.๑   ปอมรอบพระบรมมหาราชวังที่ทรงสรางเพิ่มเติมในรัชกาล (เปล่ียนจาก
ปอมแปดเหลี่ยมเปนรูปปอมหอรบ) 

- ปอมพิศาลสีมา (ร้ือในรัชกาลที่ ๖ ) 
- ปอมโสฬสศิลา  
- ปอมมหาโลหะ  
- ปอมภูผาสุทศัน   
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    ๕.๒  ปอมที่สรางเปนปอมปราการ  ที่สมุทรปราการมีทั้งหมด ๑๕ ปอมอยูฝง
ตะวันออก ๓ ปอม ฝงตะวันตก ๕ ปอม  และอยูในนครเขื่อนขันธ ๗ ปอม 
   ๖.  วัง   
   วังเจานายที่สรางในรัชกาลที่ ๒ มีทั้งหมด ๑๓ แหง  อยูในยาน สําราญราษฎร  แพรง
ภูธร จนถึงบานหมอ ปจจุบันไดร้ือสรางเปนตึกแถวอาคารพาณิชยและบางสวนสรางเปนที่ตั้งของ
หนวยราชการ  มีที่ยังเหลือเปนตัวตําหนักอยูแหงเดียวคือวังประตูสําราญราษฎร วังตะวันตก  เปนที่
ประทับของเจานายองคสุดทายคือ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร  และยังมีวังที่สรางพระราชทานลูกเธอ
ในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ อีก ๖ แหง  ปจจุบันเปนที่ทําการของหนวยราชการตางๆและ
ถนน 
   ๗. สถาปตยกรรมอ่ืนๆ    เมืองนครเขื่อนขันธ  ปากลัด  สมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๓๔๗) 
   สถาปตยกรรมอันเนื่องมาจากกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ17

   ๑.  สถาปตยกรรมในพระบวรราชวัง   -ไมปรากฏ 
   ๒.  พระอารามที่ทรงสราง   -ไมปรากฏ 
   ๓.  พระอารามที่ทรงปฏิสงัขรณ 
    ๓.๑   วัดบวรมงคล (สถาปนาจากวดัลิงขบ) (ภาพที่ ๓๖) 
    ๓.๒   วัดดุสิดาราม (สถาปนาจากวดัเสาประโคน  บางกอกนอย) (ภาพที่ ๖๓) 
    ๓.๓   วัดทรงธรรม  นครเขื่อนขันธ  สมุทรปราการ 
   ๔.  พุทธเจดีย    -   ไมปรากฏ 
   ๕.  ปอม         -   ไมปรากฏ 
   ๖.  วัง 
   วังที่กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษทรงสรางพระราชทานพระเจาลูกยาเธอมี ๒ วัง  
คือ 
    -   วังริมพระนเิวศนเดิม  พระราชทานกรมหมื่นอมรมนตรี ปจจุบันเปน 
   ที่กรมอูทหารเรือ 
    -   วังถนนพระอาทิตย  พระราชทานกรมหมื่นกระษัตริยศรีศักดิเดช  ปจจุบันบาง 
   สวนเปนสํานกัพิมพฐานเศรษฐกิจ  ริมถนนพระอาทิตย 
   ๗.  สถาปตยกรรมอื่นๆ    -   ไมปรากฏ 
สถาปตยกรรมในรัชกาลที่ ๓ 
   สถาปตยกรรมอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว18
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   ๑.  สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง 
    ๑.๑ พระราชมณเฑียรในหมูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เปลี่ยนเครื่องบนใหม  
เปลี่ยนกระเบือ้งดีบุกเดิมเปนกระเบื้องเคลือบ (รูปที่ ๒๔) 
    ๑.๒   พระมหามณเฑียรหมูพระทีน่ั่งจักรพรรดพิิมาน  
   -   เปลี่ยนเครื่องบนใหม 
   -   พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉยั เปลี่ยนเสาตกแตงภายในและภายนอกเพิม่เติม 

 -    พระที่นั่งไพศาลทักษิณ  เปล่ียนเสาไมเปนเสาปูน  เพิม่เติมภาพเขยีนลายทองรดน้ํา 
   -   พระที่นั่งจกัรพรรดิพิมานดานตะวนัออก  ปูตอพื้นออกไปจนถึงเสาลอย  ทําเปนพระ
เฉลียง 
    ๑.๓   ส่ิงปลูกสรางที่  เดิมเปนไมร้ือสรางใหมเปนตึก  ไดแก 
   -    ตําหนักเขียวของสมเด็จเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี  ร้ือไปพระราชทานกุฏิสงฆวัด
อมรินทราราม  

 -  ตําหนักแดงของ  สมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษ  ร้ือไปปลูกถวาย   สมเด็จพระศรี      
สุริเยนทราบรมราชินี 

  -   พระที่นั่งพลับพลาสูง  บนกําแพงพระราชวังดานตะวนัตก  ร้ือสรางใหมเปนปราสาท   
พระราชทานนามวาพระทีน่ั่งสุทธาสวรรย (รัชกาลที่ ๔ ทรงเปลี่ยนเปนพระที่นั่งสุทไธสวรรย) 

  -  ศาลาลูกขุนใน ๒ หลัง  เดมิเปนเครื่องไม  ร้ือสรางใหมเปนตึก ๒ หลังคือ  ศาลาลูก 
ขุนฝายทหาร  และฝายพลเรอืน 
   -   คลัง  หองเครื่อง  ทิมดาบ  เดิมเปนเครื่องไม  ร้ือสรางใหมเปนตกึ 

  -   โรงปนใหญในพระราชวงั  โปรดใหสรางโรงกออิฐถือปูนฝาไมโปรงขึ้นไวขางประตู 
พระราชวังประตูละคู  และสรางเรียงรายสองขางถนนตั้งแตประตวูิเศษไชยศรีไปทางประตูพิมาน
ไชยศร ี

  -  ประตูพระราชวังเดิมเปนประตูยอดเครือ่งไม  เปลี่ยนเปนประตูกออิฐถือปูน  เปลี่ยน 
รูปทรงเปนซุมฝร่ัง  ตามแบบประตูพระราชวังหลวงที่อยุธยา 
   -   ตําหนกัแพ  เปล่ียนจากแพมีบวบรองลอยน้ําเปนปกเสาลงดินอยางเรือนแพ 

  -   หอกลอง  หนาวดัพระเชตุพนฯ เดิมสรางดวยไม  โปรดฯใหร้ือทําใหมเปนชั้นลางกอ 
อิฐ  ช้ันกลางและชั้นบนกออิฐถือปูน  เปลี่ยนจากยอดมณฑปเปนยอดเกีย้ว 
   -   ประตูพระนครเปลี่ยนจากไมทาสีแดงเปนประตูกออิฐขางบนเปนหอรบ 

๒.  พระอารามที่ทรงสราง 
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๒.๑   วัดเฉลิมพระเกียรติ  นนทบรีุ 
๒.๒   วัดเทพธิดาราม  
๒.๓   วัดราชนัดดาราม (ภาพที่ ๓๐, ๓๑) 

๓.  พระอารามที่ทรงปฏิสงัขรณ 
 ๓.๑    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พ.ศ. ๒๓๗๔ 

    -   พระอุโบสถ  เปล่ียนตัวไมและกระเบื้องบนใหม  ฝาผนังดานนอกแก 
เปนลานปนปดทอง  เปล่ียนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตจากบุษบกทองคําเปนชั้นเบญจาหนุน
บุษบกใหสูงสมทรงพระอุโบสถ 
    -   พระระเบียง  เปล่ียนเครื่องบนใหม  ลบรูปภาพรามเกยีรติเดิมเขยีน 
ใหมหมด 
    -   สรางหอพระเทพบิดร  ปจจุบนัไมมีแลว 
    -   เศวตกุฎาคารวิหารยอด (เรียกวิหารยอด วิหารขาว ในรชักาลที่ ๖ เรียก 
วิหารพระธาตุ) 
    -   สรางพระมณฑป  หอมณเฑียรธรรม  ศาลาราย  หอระฆัง  พระเจดยี 
ทอง ๒ องค  ตกแตงลานวัด  คือกอภูเขาทาํแทนที่นั่ง  จดักระถางตนไมและตุกตาหนิเปน
เครื่องประดับพระอาราม 
    -   พระอัษฎามหาเจดยี (พระปรางคแถว ๘ องค พ.ศ. ๒๓๘๔)  (ภาพที่ ๒๒) 

 ๓.๒  วัดพระเชตุพน  พ.ศ. ๒๓๗๔ - ๒๓๗๕ 
    -   สรางวิหารพระนอนพรอมทั้งพระพุทธรูปไสยาสน 
    -   กุฏิสงฆเปล่ียนจากของเดมิซ่ึงเปนไมเปนตึกทั้งอาราม 
    -   พระอุโบสถรื้อของเดิมสรางใหมใหญโตสูงกวาเดิม  ขยายแนวเสาเฉลียงรอบ
นอกออกไปเทาแนวเสาเดิม  ขยายแนวเสาในประธานออกไปเทาผนังอุโบสถเดิม  แตหนุนขึ้นไปให
สมทรงพระอุโบสถ  
    -   พระเจดีย  เดิมมีแตพระเจดียศรีสรรเพชญองคเดียว  ทรงสรางขึ้นอีกขางละองค 
(ภาพที่ ๕๐) 
    -   “พระเจดียมหาดิลกธรรมทาน” ทรงพระราชทานอุทิศถวายสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ 
    -   พระเจดียมนุีปตตบริขาร”  สวนพระองคเอง 
    -   การเปรียญ  เปล่ียนจากของเดิมครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนไมเปนตกึทัง้หลัง 
    -   เครื่องประดับพระอาราม  เชนเครื่องเขียน  บานมกุ  และตกแตงบรเิวณ 

 ๓.๓   วัดอรุณราชวราราม  พ.ศ. ๒๓๗๒ 
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    -   ซอมแซมทั่วพระอาราม 
    -   สรางกุฏิสงฆใหมเปนตกึ 
    -   สรางพระปรางคจนสําเร็จเปนมหาเจดีย พ.ศ. ๒๓๘๕ (กอพระฤกษ)          
(ภาพที่ ๕๕) 

 ๓.๔   วัดมหาธาต ุ
    -   พระอุโบสถใหเสริมผนังและเสาสูงกวาเดิม ๑ ศอก 
    -   พระวิหารตอมุขโถงทางเขาทั้งขางหนาและขางหลังใหยาวเทาพระ 
อุโบสถ 
    -   ยายทีพ่ระปรางค ๒ องค  เดิมอยูในพระระเบียงหลังพระวิหาร 
    -    การเปรยีญรื้อแลวสรางใหมในที่เกา 
    -   หอระฆังร้ือแลวปลูกใหมกลางลาน 
    -   กําแพงประตูวัดร้ือแลวทําตามแนวเดิม  แกซุมทําเปนทรงหลังกุฏิ 
    -   เปลี่ยนกุฏิทัง้หมดเปนตกึ 
    -   สวนที่สรางใหมคือ  ศาลารายรอบนอกพระระเบียงดานละ ๔ หลัง ศาลาเรียน
หนังสือสรางบนกําแพงวัดดานตะวันออก ๔ หลัง  ดานเหนือ ๔ หลัง  ศาลาโถงสําหรับสัปบุรุษพัก
หนาการเปรียญ (การปฏิสังขรณวัดนี้จวนจะแลวเสร็จ  คางอยูเพียงยังไมไดยกชอฟาใบระกาทั้งพระ
มณฑป  พระอุโบสถ  และพระวิหาร  ฝาผนังโบสถยังไมทันเขียนใหมก็ส้ินรัชกาลที่ ๓) (ภาพที่ ๕๖) 

 ๓.๕   วัดโมฬีโลกยาราม เดิมชื่อวัดทายตลาดตั้งแตกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ ๒ ทรง 
ขนานนามวา  วัดพุทไธสวรรย  มาถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงขนานนามใหมวา  วัดโมฬีโลกยาราม  และ
ปฏิสังขรณทั่วพระอาราม (ภาพที่ ๖๑, ๖๒) 

 ๓.๖  วัดยานนาวา  เปนวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยา  เดิมชื่อวดัคอกควาย  พ.ศ.  
๒๓๘๗  
    -   ทรงสรางสําเภาที่หลังพระอุโบสถ  แลวปฏิสังขรณขนานนามวา  “วดัยาน
นาวา” (ภาพที ่๕๘) 

 ๓.๗   วัดระฆังโฆสติาราม  (เปนวดัโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยา  ช่ือวัดบางหวา 
ใหญ)    พ.ศ. ๒๓๗๒ - ๓  (ภาพที่ ๕๑, ๕๒) 
    -   สรางพระอุโบสถใหม  (ของเดิมไฟไหมในรัชกาลที่ ๓) 

 ๓.๘   วัดราชสิทธาราม  เดิมชื่อวัดพลับ  (ภาพที่ ๕๓, ๕๔)  ปฏิสังขรณและยังได 
ทรงหลอพระรูป  สมเด็จพระสงัฆราช สุก ญาณสังวร  ขึ้น ๒ องค  องคขนาดยอมประดิษฐานไวใน
หอพระสุราลัยพิมานดวยกันกับรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน)  วัดโมลีโลก  อีกองคหนึ่งหลอ
เทาพระองค  ประดิษฐานไวในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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    ๓.๙ วัดสระเกศ  ปฏิสังขรณทั่วพระอาราม  พ.ศ. ๒๓๙๔ 
    -   สรางพระวหิารประดิษฐานพระอัฏฐารส  (เชิญมาจากพิษณุโลก)  
    -   เปลี่ยนกุฏิฝากระดานเปนตึก 
    -   ศาลาเกงตามเกาะสําหรับพวกชี  และเกาะสําหรับราษฎร 
    -   เที่ยวในฤดนู้ํา 
    -   เมรุปูน ๒ หลัง 
    -   พระเจดียภูเขาทอง  สรางไมเสร็จเพราะดินออน  สรางถึงทักษิณก็ทรุดแกไม
หาย  จึงงดสรางตลอดรัชกาล 

 ๓.๑๐ วัดสุทัศนเทพวราราม  พ.ศ. ๒๓๘๖ (เสร็จและผูกพัทธสีมา)  
    -   สรางพระวหิารหลวงจนสําเร็จ (ภาพที่ ๒๕) 
    -  สรางพระอุโบสถ 
    -   สรางการเปรียญ 
    -   สรางสัตตมหาสถาน 
    -   สรางกุฏสงฆเปนสํานักสงฆ  นิมนตสงฆไปอยูประจําแตนั้นมา  พ.ศ. ๒๓๘๖ 

 ๓.๑๑ วัดสังขกระจาย  ปฏิสังขรณทั่วพระอารามและทรงสรางกุฏิขึ้นใหมตลอด 
ถึงคลองบางกอกใหญ   
    ๓.๑๒ วัดกัลยาณมิตร  
    -   สรางพระวหิาร 
    -   พระพุทธรปูใหญ “พระพุทธไตรรัตนนายก” พระราชทานชวย พ.ศ. ๒๓๘๐  
(กอพระฤกษ) 

 *๓.๑๓  วัดกาญจนสิงหาสน  เดิมชื่อวัดทอง  (ในรัชกาลที่ ๓ ยังช่ือเดิม เปลี่ยนใน 
รัชกาลที่ ๔)  (ภาพที่ ๕๗) 

 *๓.๑๔  วัดคฤหบดี  (พระราชทานพระพุทธรูปแทรกคํา)ซ่ึงเชิญจากเวียงจันทร   
เปนพระประธาน)  

 *๓.๑๕ วัดคหูาสวรรย  (เดิมชื่อวัดศาลาสี่หนา  รัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามใหม) 
 *๓.๑๖ วัดเครือวัลยวรวิหาร 
 *๓.๑๗ วัดจักรวรรดิราชาวาส  (เดิมชื่อวัดสามปลื้ม)  
 *๓.๑๘วัดจันทาราม  (เดิมชือ่วัดบางยีเ่รือกลาง) 
 *๓.๑๙วัดชนะสงคราม  (เดิมไมทราบชื่อ  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

พระราชทานชือ่วัดตองป)ุ 
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    *๓.๒๐ วัดดุสิตาราม  (เดิมชือ่วัดเสาประโคน)  กรมพระราชวังบวรมหาเสนา     
นุรักษทรงปฏิสังขรณ  ตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ ๒  (ภาพที่ ๖๓, ๖๔) 
    *๓.๒๑ วดัทองธรรมชาติ  (เดิมชื่อวัดสําเพง็ขาม) (ภาพที่ ๕๙) 
    *๓.๒๒ วัดหนัง (ภาพที่ ๓๘) 
    *๓.๒๓ วดันาคกลาง (ภาพที ่๒๙) 
    *๓.๒๔ วัดบพิตรภิมุข  (เดมิชื่อวัดตีนเลนหรือวดัเชิงเลน)  รัชกาลที่ ๑ ทรง
ปฏิสังขรณเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ 

 *๓.๒๕ วดับวรนิเวศวิหาร  สมเด็จพระบวรราชเจามหาศกัดิพลเสพย   ทรงสราง 
ใหมถวายเปนพระอารามหลวง  ในรัชกาลที่ ๓  และอัญเชิญพระพุทธชินสีหลงมาจากพิษณุโลก  มา
ประดิษฐานไวในพระอารามนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯทรงผนวชประทบัที่วัดนี้รัชกาล 
ที่ ๓ ไดสรางพระตําหนักปนหยาพระราชทาน  
    *๓.๒๖ วดับวรมงคล  (เดิมชื่อวัดลิงขบ)  กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษทรง
ปฏิสังขรณไวในรัชกาลที่ ๒ 19 (ภาพที่ ๓๖) 
    ๓.๒๗ วัดปรินายก (เดิมชื่อวัดพรหมสุรินทร) รัชกาลที่ ๓ ทรงหลอพระประธาน
พระราชทาน  และขนานนามให 
    ๓.๒๘ วัดปากน้ํา 
    ๓.๒๙ วัดปทุมคงคา  (เดิมชื่อวดัสําเพ็ง)  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรง
ปฏิสังขรณพระราชทานนามใหมตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๑ (ภาพที่ ๔๕) 
    ๓.๓๐ วัดพระยาทํา 
     ๓.๓๑ วัดภคินีนาถ  (เดิมชื่อวัดบางจาก  รัชกาลที่ ๒ ทรงปฏิสังขรณพระราชทาน 
นามตามพระภคินีเธอสมเดจ็เจาฟากรมหลวงเทพยวด)ี (ภาพที่ ๖๕) 

 ๓.๓๒ วัดมหรรณพาราม  (พระเจาลูกยาเธอในรชักาลที่ ๓ กรมหมื่นอุดมรัตนราษ ี
ทรงสราง  รัชกาลที่ ๓ พระราชทานทุนชวยกอนสวรรคต  รัชกาลที่ ๔ ทรงสรางพระเจดียองคใหญ
หลังพระอุโบสถและทรงพระราชทานนาม) 

 ๓.๓๓ วัดรังษีสุทธาวาส  (กรมหมื่นรังษีสุริยพันธทรงสราง  ปจจุบันคือคณะ 
เหลืองรังสีในวัดบวรนิเวศน)  

 ๓.๓๔ วัดราชบุรณะ  (เดิมชื่อวดัเลียบ)  ปฏิสังขรณสรางพระปรางค  (ภาพที่ ๔๗) 
    ๓.๓๕ วัดรัชฎาธิษฐาน  (เดิมชื่อวัดเงิน)    

 ๓.๓๖ วัดสมอราย (วดัราชาธิวาส) 

                                                        
 19 เปนพระอารามที่พระราชวงศหรือขาราชบริพารสรางแลวถวายใหทรงรับไวในพระราชอุปการะ 
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    ๓.๓๗ วัดสังเวชวิศยาราม  (เดิมชื่อวดับางลําภ)ู  
    ๓.๓๘ วัดสัมพันธวงศาราม  (เดิมชือ่วัดเกาะแกวลังการาม) 
    ๓.๓๙วัดสุวรรณาราม 
    ๓.๔๐   วัดเศวตฉัตร 
    ๓.๔๑   วดัอมรินทราราม  (พระราชทานตาํหนักเขยีวของสมเด็จเจาฟากรมพระยา
เทพสุดาวดี  ไปสรางเปนกุฏิสงฆ) 
    ๓.๔๒  วัดอัปสรสวรรค  (เดิมชื่อวัดหม)ู   

 ๓.๔๓  วัดนางนอง  ร้ือวัดโบราณสถาปนาใหมทั้งวัด  
    ๓.๔๔  พระพทุธบาทสระบุรี 

- สรางพระมณฑปนอยขึ้นใหม  (ของเดิมไฟไหม) 
- ปฏิสังขรณมณฑปใหญ 

 ๓.๔๕  วดัสมุหประดษิฐาราม  สระบุรี 
 ๓.๔๖  วดัหนาพระเมรุ  อยุธยา  (พระยาไชยวิชิต – เผือก  ซอมถวาย) 
 ๓.๔๗  วัดศาลาปูน  เปนวัดโบราณในคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา  ทรงบูรณ 

ปฏิสังขรณทั่วทั้งพระอาราม  และทรงสรางกุฏิตึกพระราชทานพระธรรมรานานุวัศน (คุม) 
    ๓.๔๘  วดัสุวรรณดาราม  อยูในกําแพงเมอืงเการิมปอมเพชรพระนครศรีอยุธยา 

- สรางกุฏิสงฆใหมทั้งหมดอุทศิถวายรัชกาลที่ ๒ 
- สรางศาลาการเปรียญเปนสวนพระองค 

๓.๔๙  วดักลางเมืองสมุทรปราการ 
๓.๕๐  วัดอัมพวันเจติยาราม  สมุทรสงคราม 
๓.๕๑  วัดวัดใหญสุวรรณารามเพชรบุรี (เดิมชื่อวัดนอยปกษใตหรือวัดนอยปาก 

ให)  
    ๓.๕๒  วดัคงคาราม  เพชรบุรี 
   ๔.  พุทธเจดีย 
    ๔.๑   พระสมุทรเจดยี  สมุทรปราการ  พ.ศ. ๒๓๗๐ - ๒๓๘๑  

 ๔.๒   พระบรมบรรพต  สรางไดเพียงฐาน 
    ๔.๓   สําเภายานนาวา  สรางเมื่อปฏิสังขรณวัดคอกกระบือ 

 ๔.๔    โลหะปราสาท  วัดราชนัดดา 
    ๔.๕ พระปรางควัดอรุณราชวราราม  สรางจากของเดิมเปนแบบปจจุบัน 

 ๔.๖ พระเจดยีในวดัพระเชตพุนฯ ๒ องค 
   ๕.  ปอม   
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 ๕.๑   ทรงสรางตั้งแตคร้ังยังเปนพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  ๖ ปอม  
พ.ศ. ๒๓๖๒ 

    ๕.๒ ทรงสรางและปฏิสังขรณ  ปอมในจังหวัดตางๆ รวม ๑๕ ปอม พ.ศ. ๒๓๗๑ 
- ๒๓๙๑ 
   ๖.  วัง 
    ๖.๑ ทรงสรางพระราชทานพระเจาลูกเธอที่ออกวัง  ๑๗ แหง    ปจจุบัน  ๘  แหง
เปนสถานที่ราชการ   ๓ แหงเปนที่ตั้งของโรงเรียน   ๑ แหงถูกร้ือเพื่อสรางวัดราชบพติร  เหลือเปนที่
อยูของเชื้อสายเพยีง ๒ แหงนอกนั้นเปนสถานที่สาธารณะและที่อยูอาศัยของเอกชน 
    ๖.๒ ทรงสรางพระราชทานลูกเธอในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ  มี ๕ 
วัง  ปจจุบันเปนสถานที่ราชการ ๒ แหง  นอกนั้นเปนสถานที่สาธารณะและที่อยูอาศัยของเอกชน 
   ๗.  สถาปตยกรรมอื่นๆ  ไมปรากฏ 
 สถาปตยกรรมอันเนื่องมาจากกรมพระราชวังบวรมหาศกัดิพลเสพย20

   ๑.  วัดบวรนิเวศวิหาร   พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๖๙ 
   ๒.  วัดบวรสถานสุทธาวาส  (สรางประมาณปลายรัชสมัย) (ภาพที่ ๓๒) 
   ๓.  พระพุทธบาท  สระบุรี 
 

สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรท่ีนํามาศึกษา 
พระราชวัง 
   พระราชวังในกรุงรัตนโกสินทรที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น  
สวนใหญชํ

                                                       

ารุดทรุดโทรมและถูกรื้อเปล่ียนแปลงสภาพไปใชประโยชนอยางอื่นเกือบหมด ที่ยัง
คงเหลือสภาพมี ๒ แหง คือพระบรมมหาราชวัง  และพระราชวังบวร 
พระบรมมหาราชวัง   

  พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยแหงกรุง
รัตนโกสินทร  ตั้งอยูที่แขวงพระราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  อยูระหวางวัด ๒ วัด คือ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์  และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ หรือวัดสลัก  บริเวณ
พระบรมมหา ราชวังมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕๒ ไร ๒ งาน  มีกําแพงใบเสมากออิฐถือปูนและปอม
ปราการรายลอมอยูทั้ง ๔ ดาน  กําแพงดานเหนือยาว ๔๓๐ เมตร  ดานใตยาว ๓๖๐ เมตร  ดาน
ตะวันออกยาว ๕๓๐ เมตร และดานตะวันตกยาว ๖๓๐ เมตร 

 
  20 มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๑๒๓. 
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   ภายในพระบรมมหาราชวังไดแบงแยกบริเวณสําหรับปลูกสรางอาคารไวเปนสัดสวน  
พื้น ที่ทางตอนเหนือซ่ึงเปนดานหนานั้นเปนพระราชฐานชั้นนอก  แบงเปนฟากตะวันออกและฟาก
ตะวันตก  ทางฟากตะวันออกเปนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  สวนฟากตะวันตกเปนอาคารสถานที่
ราชการ  เปนตึกที่ทําการตางๆ  เชน  สํ

                                                       

านักราชเลขาธิการ  สํานักพระราชวัง เปนตน  พื้นที่
ตอนกลางเปน  พระราชฐานชั้นกลาง  เปนหมูพระมหาปราสาทและหมูพระมหามณเฑียร  สวน
พื้นที่ตอนใตในเบื้องหลังพระมหาปราสาทราชมณเฑียรในสมัยกอนเปนเขตของฝายในและขาบาท
บริจาริกา ปจจุบันไดใชสวนหนึ่งของฝายในเปนวิทยาลัยในวัง(หญิง)21  (ภาพที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘) 
   ภายในพระบรมมหาราชวังถัดจากเขตพระราชฐานชั้นนอกเขามา  เปนเขตพระราชฐาน
ช้ันกลาง  ซ่ึงประกอบดวยพระมหาปราสาทและและพระราชมณเฑียร  ปจจุบันมี ๒๕ องค  คือ 
    ๑. พระที่นั่งและหอภายในหมูพระมหามณเฑยีร  ๗ องค 
    ๒. พระที่นั่งและหอในกําแพงแกวพระมหามณเฑียร ๔ องค 
    ๓. พระที่นั่งในหมูพระมหาปราสาท   ๒ องค 
    ๔. พระที่นั่งในกําแพงแกวมหาปราสาท   ๒ องค 
    ๕. พระที่นั่งในหมูพระทีน่ั่งจักรีมหาปราสาท  ๓ องค 
    ๖. พระที่นั่งและหอในในบริเวณสวนศิวาลัย  ๕ องค 
    ๗. พระที่นั่งบนกําแพงพระบรมมหาราชวงั  ๒ องค 
   พระที่นั่งตางๆไดรับการกอสรางตามยุคสมัยตางๆ ดังนี ้
  ๑. สรางสมัยรัชกาลที่ ๑  ไดแก 
  -  พระที่นั่งและหอในหมูพระมหามณเฑยีร    ๗ องค 
  -  พระที่นั่งและหอในกําแพงแกวของหมูพระมหามณเฑยีร  ๑ องค 
  -  พระที่นั่งในหมูพระมหาปราสาท     ๒ องค 
  ๒. สรางสมัยรัชกาลที่ ๒     
  -   พระที่นั่งสนามจันทร 
  ๓. สรางสมัยรัชกาลที่ ๓    ไดแก 
  -   พระที่นั่งสุทไธศวรรยปราสาท(พระที่นัง่บนกําแพงพระบรมมหาราชวัง) 
สรางสมัยรัชกาลท่ี ๑ 

 
 21 ประพีร  เทพธรานนท และคณะ, พระบรมมหาราชวังและพระราชวังบางปะอิน (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๔๖), ๑ 
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   พระที่นั่งและหอในหมูพระมหามณเฑียร  มีความสําคัญที่สุดในพระบรมมหาราชวัง  
รัชกาลที่  ๑ โปรดเกลาฯใหสรางขึ้น   เปนพระราชมณเฑียรแหงแรกในกรุงรัตนโกสินทร    
ประกอบดวยพระที่นั่ง ๗ องค  เปนสถาปตยกรรมไทยอันประณีตงดงาม  คือ 
   ๑. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน  เปนพระที่นั่งองคประธานของพระที่นั่งในหมูพระมหา 
มณเฑียร  เปนพระที่นั่งชั้นเดียวกออิฐถือปูนสรางเปน ๓ องคแฝด  เปนพระวิมานที่บรรทมของ 
พระมหากษัตริย  เมื่อพระมหากษัตริยเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกตามโบราณราช
ประเพณีในพิธีเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร 
   ๒. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ   อยูดานหนาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน  ใชเปนที่ประทับ
ทรงพระสําราญและประกอบพระราชกรณียกิจ  ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณปจจุบัน  ประดิษฐาน
ปูชนียวัตถุที่สําคัญ ๓ อยาง  คือ 
   -   พระสยามเทวาธิราช  เชื่อกันวาเปนเทพยดาที่คุมครองประเทศ 

  -   พระที่นั่งอัฐทิศอุทมุพรพระราชอาสน  กางกั้นพระบรมเศวตฉัตร  สําหรับ
พระมหากษัตริยประทัยรับน้ําอภิเษก  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  -   พระที่นั่งภัทรบิฐกางกั้นพระมหาเศวตฉัตร  สําหรับประทับรับเครื่องเบญจราชกุธ
ภัณฑ  เครื่องบรมราชูปโภค  รับพระแสงราชศาสตราวุธและพระแสงอัษฎาวุธ  ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

   ๓. พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ  สรางตอเนื่องกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางดานเหนือ
ยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กนอย ลักษณะเปนทองพระโรงยาวตามแนวเหนือใต  สําหรับเสด็จออกฝาย
หนา  เชน  เสด็จออกวาราชการ  เสด็จออกทรงบําเพ็ญพระราชกุศล  มีพระราชบัลลังกตั้งอยู ๒ องค
คือ 

  -   พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน  ประดิษฐานเหนือฐานปูนปนทองแกมแกว  องค
บุษบกสรางในสมัยรัชกาลที่ ๑  ฐานปูนปนสรางในสมัยรัชกาลที่ ๓  เดิมเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริยเมื่อเสด็จออกมหาสมาคมและการเสด็จออกรับทูตตางประเทศ  
  -   พระแทนเศวตฉัตร  ประดิษฐานอยูเบื้องหนาพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน  เปน
พระราชบัลลังกทองแกมแกว  ประดิษฐานเหนือพระแทนลาภายใตพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร  
สรางในรัชกาลที่ ๑  สําหรับพระมหากษัตริยเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีสําคัญ 

   ๔. พระที่นั่งเทพสถานพิลาส  อยูในเขตพระราชฐานชั้นใน  ที่ประทับของฝายใน 
   ๕. พระที่นั่งเทพอาสนพิไล     อยูในเขตพระราชฐานชั้นใน  ที่ประทับของฝายใน   
สรางเหมือนกบัพระที่นั่งเทพอาสนพิไล  และมีขนาดเทากันดวย 
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   ๖. หอพระสุราลัยพิมานอยูทางตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  เปนหอเล็กๆชั้น
เดียว  เดิมเรียกวา“หอพระเจา” เปนที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเพื่อทรงสักการะบูชา ไดแกพระบรม
สารีริกธาตุ  พระพุทธรูปตางๆ 
   ๗. หอพระธาตุมณเฑียร  อยูทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  มีขนาดและ
ลักษณะเชนเดียวกับหอพระสุราลัยพิมาณ  เปนที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราช
บุพการี  คือ  พระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก  พระบรมอัฐิรัชกาลที่ ๑  รัชกาลที่ ๒  
รัชกาลที่ ๓  พระบรมอัฐิพระราชินีและพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่๙ 
   พระที่นั่งและหอในกําแพงแกวของหมูพระมหามณเฑยีร  มีองคเดียว  ไดแก 
   ๑.พระที่นั่งดุสิตาภิรมย  สรางในรัชกาลที่ ๑ ใชเปนพลับพลาเปลื้องเครื่องในเวลาเสด็จ
ประทับพระราชยานหรือทรงพระคชาธาร  มีเกยชางและพระราชยาน  บางโอกาสใชเปนที่เจริญพระ
พุทธมนต  เสกน้ําสําหรับสรงพระมูรธาภิเษกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 
   พระที่นั่งในหมูพระมหาปราสาท 
   ๑. พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทสรางตรงที่เคยเปนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท
ซ่ึงถูกฟาผาไฟไหมหมดทั้งองค  รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯใหร้ือแตไมไดสรางขึ้นในแบบเดิม  ทรง
โปรดเกลาฯใหถือขนาดพระที่นั่งสุริยามรินทร   ซ่ึงเปนพระที่นั่งประดิษฐานพระบรมศพ
พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยา  พระที่นั่งนี้เปนปราสาทจตุรมุข  มุขดานหนามีมุขเด็จยื่นออกมา  
องคพระที่นั่งกออิฐถือปูน  หลังคาเปนยอดปราสาททั้งภายในและภายนอกองคพระที่นั่งไดรับการ
ประดับตกแตงงดงามมาก  สวนที่เปนเครื่องไมก็แกะสลักลวดลายลงรักปดทองประดับกระจก  
มุขเด็จดานหนาพระที่นั่งเปนมุขโถง  มีพระที่นั่งบุษบกมาลาตั้งตรงกลาง  เปนที่สําหรับเสด็จออก
งานในพระราชพิธีอันเปนมหาสมาคมหรือเสด็จออกใหประชาชนเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
   ภายนอกองคพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  มีกําแพงแกว ๓ ดาน  มีเขื่อนเพชรสราง
ดานหลัง  กัน้เขตพระราชฐานชั้นในและชัน้กลาง 
   ภายในมีศิลปะวัตถุอันลํ้าคา  สรางขึ้นตั้งแตรัชกาลที่ ๑ ตั้งประจําอยูสองส่ิง  คือ  พระ
แทนราชบัลลังกประดับมุก  และพระแทนราชบรรจถรณประดับมุก  ฝมือแกะสลักฝงมุขละเอียด
ประณีตงดงามเปนอยางยิ่ง  ในระหวางที่ไมมีพระบรมศพประดิษฐานอยู  ใชเปนที่ประกอบพระราช
พิธีและพระราชกุศลตางๆ  พระราชพิธีที่จัดขึ้นในพระที่นั่งนี้เปนประจํา  คือ  พระราชพิธีฉัตรมงคล 
   ๒. พระที่นั่งพิมานรัตยา  เปนพระที่นั่งกออิฐถือปูน  สรางตอเนื่องจากมุขกระสันของ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต  หลังคาทรงไทย ๓ ช้ันลดหล่ันกันเชนเดียวกับ
หลังคาโบสถ  พระที่นั่งองคนี้เคยเปนพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริยในโอกาสที่เสด็จมา
ประทับ  ณ พระราชมณเฑียรหมูมหาปราสาท  และเคยเปนที่สรงน้ําพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัช
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รินทราบรมราชินีนาถ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
สรางสมัยรัชกาลท่ี  ๒ 

  พระที่นั่งและหอในกําแพงแกวของหมูพระมหามณเฑยีร  มีองคเดียว  ไดแก  
  ๑.พระที่นั่งสนามจันทร  สรางในรัชกาลที่ ๒  เปนพลับพลาโถง  เพื่อเปนที 

ประทับทรงพระสําราญ  และบางโอกาสเปนที่เสด็จออกขุนนาง  
สรางสมัยรัชกาลท่ี ๓ 

  พระที่นั่งบนกาํแพงพระมหาราชวัง  บนกําแพงพระบรมมหาราชวังทางดานตะวันออก   
มีพระที่นั่งสรางอยูบนฐานกาํแพง ๑ องค  คือ 
    พระที่นั่งสุทไธศวรรยปราสาท  อยูระหวางประตูเทวาพิทักษ  และประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์  
พระที่นั่งองคนี้ไดรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่อยมา  นับตั้งแตเริ่มสรางในสมัยรัชกาลที่ ๑  คือ  
เร่ิมจากพลับพลาจตุรมุข  หลังคาไมมียอด  สรางดวยไมเรียกวา   ”พระท่ีนั่งพลับพลาสูง”  รัชกาลที่ 
๓ โปรดเกลาฯใหร้ือพลับพลาสูง  สรางเปนปราสาทพระราชทานนามวา “ พระที่นั่งสุทธาสวรรย”  
รัชกาลที่ ๔โปรดเกลาใหเปลี่ยนนามเปน “พระที่นั่งสุทไธศวรรย”เปนที่ประดิษฐานพระบรมรูป
พระมหากษัตริยองคกอนๆ   
พระราชวังบวร   (ภาพที่ ๒๐, ๒๑) 

พระที่นั่งท่ีพระราชวังบวร 22  
   พระราชวังบวรสถานมงคล  หรือ  วังหนา  เปนพระราชวังสําหรับเปนที่ประทับของ
พระมหาอุปราช  คือ วังหนา   สรางขึ้นในยุคเดียวกันพระบรมมหาราชวัง  เมื่อป พ.ศ. ๒๓๒๕  
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

  สรางสมัยรัชกาลท่ี ๑ 
  พระท่ีนั่งในพระราชวังบวรสถานมงคลที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีทั้งส้ิน ๒๑ พระที่

นั่งดวยกัน  ปจจุบันเหลือดังนี้ 
   ๑. พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  ทรงสราง
พรอมกับพระราชวังบวรฯเปนพระที่นั่งแหงแรก  ลักษณะเปนอาคารทรงไทย  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มี
ชอฟาใบระกาและหางหงส  หนาบันดานหนาเปนรูปพระนารายณทรงครุฑ  ดานหลังเปนพระ
พรหมทรงหงส 
   ๒. พระที่นั่งพุทไธศวรรย  สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสรางขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. ๒๓๓๐  ตั้งอยูดานตะวันออกเหนือพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  หลังพระที่นั่งคชกรรมประเวศ 

                                                        
 22 ประยุทธ  สิทธิพันธ และคณะ, วังเจา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบุญประกอบ, ๒๕๒๒), ๖๙ - ๗๑ 
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ปจจุบันเปนที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคและเปนพิพิธภัณฑ  ลักษณะเปนอาคารทรงไทยหลังคาลด 
๒ ช้ัน  หนาบันเปนรูปเรือนแกว ๓ หลัง  มีทวยเทพนมมือสถิตอยู  ดานหนาเปนเกยสําหรับทรงชาง
ปจจุบันเปนที่ประดิษฐานพระนารายณทรงปน  ดานหนามีชองทางเขาออก ๓ ประตู  เหนือประต
กลางมีเครื่องหมาย จปร.ใตมหาพิชัยมงกุฎ  และบริเวณหนาประตูมีรูปปนจําลองครุฑยืนหุบปกถือ
กระบองไมไผ ๔ ตัว  นาจะจําลองมาจากตัวที่อยูหนาพระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข  หรือจากวัดพระศรี   
รัตนศาสดาราม 

ู

   ๓. พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  เปนทองพระโรงตั้งอยูดานตะวันออกหลังพระที่นั่งพุทไธ
ศวรรย  สรางในรัชกาลที่ ๑  พระราชทานนามสมัยรัชกาลที่ ๓  เปนทรงไทยเชนเดียวกับอาคารอื่นๆ
หนาบันทําเปนรูปเทพนมลอมดวยกนกใบเทศ  ดานหนามีประตู ๒ ชอง  ผนังระหวางประตู  มีรูป
ปนนูนต่ําเปนรูปพระนารายณทรงครุฑจับนาค 
   ๔. พระที่นั่งมังคลาภิเษกสรางในรัชกาลที่ ๑  เปนพระที่นั่งองคเล็ก  อยูทายพระที่นั่งพุท
ไธศวรรยดานใต  หนาบันมีกรอบลายสามเหลี่ยมลอมลายประธานกลาง  ตรงกลางเปนรูปเทพนม  
ซ่ึงเปนเอกลักษณของชางวังหนา 
   ๕. พระที่นั่งเอกอลงกฎ  เปนพระที่นั่งองคเล็ก อยูทายพระที่นั่งพุทไธศวรรยดานเหนือ  
สรางในรัชกาลที่ ๑ 
   พระที่นั่งตั้งแต  หมายเลข ๓ ลงมาจะผูกรวมดวยมุขกระสันตอเปนอาคารเดียวกัน
พระอารามหลวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   จากผลการศึกษาขอมูลที่ไดกลาวถึงในตนบทนั้น  จะพบวาสถาปตยกรรมสวนใหญนั้น
อยูที่ส่ิงปลูกสรางที่เปนวัดวาอารามมากกวาสิ่งปลูกสรางอื่น  เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะหทาง
เอกสารที่ใชเปนหลัก ๒ ฉบับ  คือ  ฉบับแรกเรื่องวัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร ของกองวรรณคดีและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากรกับอีกฉบับหนึ่งสมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรของคณะ
ผูจัดทําจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  จะเห็นวามีขอความเกี่ยวกับการสรางและปฏิสังขรณพระอาราม
ไมตรงกัน  ซ่ึงผูวิจัยถือเอาฉบับหลังเปนหลักเนื่องจากเปนเอกสารฉบับลาสุดนาจะมีความถูกตอง
และแมนยํามากกวา  รายละเอียดตามที่ไดกลาวไวแลว  สวนที่คลาดเคลื่อนไปนั้นนั้นผูวิจัยไดใช  
ขอมูลจากหนังสือ  ประวัติวัดทั่วพระราชอาณาจักร  ของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการเทียบ  
ตัดรายชื่อวัดที่อยูนอกกรุงเทพฯกับวัดที่สรางหลังสมัยรัชกาลที่ ๓ ออกไป  (เวนวัดที่สรางใกลจะ
เสร็จในรัชกาลที่ ๓ และไปแลวเสร็จในรัชกาลที่ ๔)  แลวนํารายชื่อพระอารามที่เหลือมาพิจารณา
ประกอบกับการสํารวจภาคสนามเบื้องตน   เพื่อแยกประเภทพระอารามที่มีศิลปะสถาปตยกรรมยุค
เดียวกันไว  ซึ่งจะนําไปศึกษารายละเอียดในภาคสนามซ้ําหลังจากนั้นจะไดนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหในรายละเอียด  เพื่อศึกษาอิทธิพลศิลปเขมรที่มีตอสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไวตอไปไดรวบรวมจัดแยกประเภทพระอารามในกรุงเทพฯ 
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ใหเปนหมวดหมูเสียใหม  ใหลําดับใหหมายเลขเพื่อสดวกในการคนควา  และคํานึงถึงความแตกตาง
ตามลักษณะทางสถาปตยกรรมดวยพระอารามดังกลาวมีทั้งส้ิน ๖๐ พระอารามแยกเปนประเภท
ตางๆได  ดังตอไปนี้ 
   ๑.  พระอารามที่สรางใหม  มีทั้งหมด ๑๕ แหง 
   ๒.  พระอารามที่ไดรับการปฏิสังขรณในรัชกาลตางๆ  มี ๔๕ แหง 
   รวมทั้งส้ิน ๖๐ แหง  ซ่ึงเมื่อไดสํารวจและวิเคราะหลักษณะทางสถาปตยกรรม  ที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมเขมรแลว  พบวามีพระอารามที่ใชพิจารณาอยูเพยีง ๔๐ แหง  เปนพระ
อา รามสรางใหม ๙ แหง  และปฏิสังขรณ ๓๑ แหง  ดังมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
พระอารามที่สรางใหม    
   พระอารามที่สรางใหมในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้นเปนพระอารามที่ออกแบบขึ้น
ใหมยอมจะมีลักษณะแตกตางจากพระอารามเกาที่ปฏิสังขรณขึ้น  ไมวาจะเปนคตินิยมในการ
ออกแบบ  หรือแนวทางความถนัดของชางในการกอสราง กับพัฒนาการทางการกอสรางในแตละ
ยุคสมัย  พระอารามที่ทรงสรางใหม  กับพระอารามที่พระราชวงศและขุนนางสรางถวายในชวง ๓ 
รัชกาลแรก  มีดังตอไปนี้    
   สมัยรัชกาลที่ ๑ 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช แหงกรุงรัตนโกสินทร นี้ยัง
เปนยุคแหงการสรางบานแปลงเมืองแผนดินยังไมสงบเรียบรอยการสรางวัดขึ้นใหมจึงมีนอยสวน
ใหญจะเปนการบูรณปฏิสังขรณวัดโบราณดั้งเดิมที่มีอยูกอนแลว  วัดที่ทรงสราง คือ 
๑.  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม     
   วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนพระอารามหลวงที่ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอกของ
พระบรมมหาราชวัง  ทางดานทิศตะวันออก เปนสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลเทานั้น ไมมเีขต
สังฆาวาสและพระสงฆจําพรรษาภายในวัดแหงนี้  แผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (แผนผังที่ ๓) ลอมรอบ
ดวยพระระเบียงตลอดทั้ง  ๔ ดานมีประตูทางเขาทุกดาน เร่ิมสรางในรัชกาลที่ ๑  และมีการกอสราง
ตอเติม  ทุกรัชกาล  ในรัชกาลที่ ๓  มีการร้ือยายส่ิงกอสรางที่มีพระราชวินิจฉัยวาไมเหมาะสมออก
และถวายไปสราง ณ อารามแหงอ่ืน  (ภาพที่๒๒, ๒๓, ๒๔) 
    พระอุโบสถ  ตั้งอยูทางทิศใตของพระอาราม  เปนอาคารประธาน  มีขนาดใหญกวา
ส่ิงกอสรางทุกหลัง  ลักษณะรูปแบบเปนศิลปกรรมยุคปลายสมัยอยุธยา  หลังคาลด ๓ ช้ัน  มุขลด ๒ 
ช้ัน  มีเสารับมุข ๒ แถว  เสารับปก นกอยูภายนอกรอบดาน  เสาระเบียงนี้มีทั้งหมด ๔๘ ตน  ตัวเสา
เปนแทงสี่เหล่ียมจตุรัสยอมุมไม ๑๒  หัวเสาเปนบัวจงกล  ตอนลางของฐานประดับดวยกระเบื้อง
เคลือบลายดอกไมเชนเดียวกับพนักระเบียง   ประตูมี ๓ ชอง ทั้งสองดาน  มีซุมประตูเปนทรงยอด  
ซุมประตูกลางมีขนาดใหญกวาประตูขาง  ดวยเปนทางเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย  
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ดานนอกของบานประตูประดับมุก  บานดานในเปนลายรดน้ําลายพุมขาวบิณฑทุกบาน  เชิงบันได
ขึ้นสูพระอุโบสถมีสิงโตสําริดเฝาอยูเชิงบันได สิงหทวารบาล เปนสิงโตปนแบบเขมร ๑๒ ตัว  ตั้งอยู
ดานหนาทางขึ้นพระอุโบสถ  ผนังพระอุโบสถภายนอก  ประดับดวยครุฑยุดนาคทรงเครื่องปดทอง  
สวนบนขึ้นไปกรุทับดวยกระเบื้องดินเผาปดทองทับเปนรูปลายกนกตางๆ   
   ภายในพระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกต  ตั้งอยูภายในบุษบก  ซ่ึงตอนบน
เปนเครื่องยอดทรงปราสาทจํานวน ๕ ช้ัน  สรางในสมัยรัชกาลที่ ๑  ตอมารัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาให
ยกสูงขึ้น  ดานหนาและดานขางของบุษบก  มีพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทรทรงเครื่องหลอดวย
สําริดหุมทองคําตั้งเปนคูบนชั้นตางๆ  รวม ๓ ช้ันดวยกัน  ตรงกลางของฐานสวนลางสุดเปนพระสัม
พุทธพรรณี  รัชกาลที่ ๔ ทรงสรางขึ้นเมื่อคร้ังยังทรงผนวชอยูกอนขึ้นครองราชย  หนาพระสัมพุทธ
พรรณี  เปนพระชัยหลังชางหลอดวยเงินปางสมาธิ มีตาลปตรบังพระพักตรกั้นฉัตร ๕ ช้ัน  
ประดิษฐานต่ําลงมา  เปนพระพุทธรูปสําคัญในรัชกาลที่ ๑  เมื่อมีการสงครามจะทรงอัญเชิญไป
ประดิษฐานไวบนหลังชางทุกครั้งไป  
   หนาบันพระอุโบสถ    เปนไมปดทองเปนรูปพระนารายณทรงครุฑ  ประกอบกับลาย
กนกกานขดปดทอง  แสดงถึงอิทธิพลจากศิลปกรรมเขมรที่นับถือพระนารายณและถายทอดมาถึง
ไทย  เครื่องลํายองทําเปนชอฟา ใบระกา หางหงส  ชายคาโดยรอบประดับดวยกระดิ่งหอยใบโพธิ์  
เพื่อใหเกิดเสียงเวลาลมพัดผานมีกําแพงแกวลอมรอบโดยเฉพาะ 
   เสมาคู  อยูในซุมยอดเจดีย  ยอมุมไม ๑๒  ตั้งอยูบนกลางกําแพงแกวรอบพระอุโบสถ  
ทั้ง ๘ ทิศ  เสมาแกะดวยหินสีเขียว    
   นอกกําแพงแกว  เปนศาลาราย  มีทั้งหมด ๑๒ หลัง เรียงรายลอมกําแพงแกวพระ
อุโบสถอีกชั้นหนึ่ง 
   พระระเบียง  ลอมรอบอาคารที่กลาวมาแลวทั้งหมด  แสดงถึงขอบเขตจักรวาลตามคติ
เขมร  ที่มีเทพปราสาทอยูภายใน  เวนพระปรางคแถว ๖ องคที่อยูนอกพระระเบียง  ภายในพระ
ระเบียงไมไดใชประดิษฐานพระพุทธรูปแตใชเปนที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังเปนเรื่องรามเกียรติ  หรือ
รามายณะ  แบงเปนหองรูป  มีทั้งหมด ๑๗๘ หอง  หองที่ ๑ ตั้งตนที่ประตูดานทิศเหนือตรงขามกับ
พระวิหารยอด จากนั้นดําเนินเรื่องไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ทุกหองมีคําบรรยายยอไวตอนลาง23

   ฐานไพทีอยูดานเหนือของพระอุโบสถ  เปนยกพื้นสูงประกอบดวยกลุมอาคาร  
อนุสาวรีย  และเครื่องตกแตง  มีอาคารสําคัญ ๓ หลังคือ  

                                                        
  23 ม.ร.ว. แนงนอย  ศักดิ์ศรี, พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ : อมรินทร 
พริ้นต้ิง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด มหาชน),  ๒๑ - ๙๓.  
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   - ปราสาทพระเทพบิดร เปนอาคารสําคัญที่สุดของฐานไพทีทรงจตุรมุขยอดปรางค  
ประดับประดาดวยเครื่องกระเบื้องทั้งหลัง  หนาบันเปนรูปพระลัญจกรประจํารัชกาลตางๆ  ดังนี้  
ทิศเหนือรัชกาลที่ ๑ รูปอุณาโลม ทิศทิศใตรัชกาลที่ ๒ รูปครุฑยุดนาค  ทิศตะวันตก  รูปพระวิมาน  
ทิศตะวันออกรัชกาลที่ ๔ รูปพระมหามงกุฎสรางในรัชกาลที่๔และในรัชกาลที่ ๕ ถูกไฟไหม  ซอม
เสร็จในรัชกาลที่ ๖  ภายในเปนที่ประดิษฐาน พระบรมรูปหลอของพระมหากษัตริยในบรมราชจักรี
วงศ  ตั้งแตรัชกาลที่ ๑ ถึง  รัชกาลที่ ๘ 
   -  พระมณฑป  รัชกาลที่ ๑ โปรดใหสรางขึ้นเพื่อทดแทนหอพระมณเทียรธรรมที่ถูก
เพลิงไหมเมื่อตนรัชกาล  เพื่อประดิษฐานพระไตรปฎกฉบับทองที่โปรดเกลาใหสังคายนาขึ้นใหม
ในป พ.ศ. ๒๓๓๑  มีการบูรณะครั้งใหญอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๓  พระมณฑปประดับดวย
กระจกสีทองรูปพุมขาวบิณฑเทพนมบนพื้นกระจกสีเขียว  ซุมประตูทั้ง ๔ ดาน  เปนซุมทรงยอด
ทรงมณฑปจอมแหเหมือนกับทรงหลังคา  บานประตูประดับมุข  ฐานปทมมีเทวดาประนมมือนั่ง
เรียงรายกันอยู  ถัดลงมาเปนครุฑพนม  ลางสุดเปนอสูรพนม 
   - พระศรีรัตนเจดีย  ตั้งอยูหลังพระมณฑปในแกนเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดเกลาใหสรางขึ้น  เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงไดมาจากลังกา  และเปน
คติจากโบราณที่ใหมีพระเจดียอยูหลังพระพุทธปรางคปราสาท  มีซุมจระนํา ๔ ดาน  หลังคาซุมยก
เปนมุขมีพระเจดียทรงลังกาขนาดเล็กตั้งอยูตอนบน  พระเจดียทั้งองคประดับดวยกระเบื้องโมเสก
ทองสั่งจากอิตาลี 
   -  พระเจดียทอง ๒ องค  เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๒๐  ตั้งอยูดานหนาของปราสาท
พระเทพบิดร  รัชกาลที่ ๑ โปรดใหสรางขึ้น  องคดานใตทรงอุทิศถวาย แดพระราชบิดา  องคดานทิศ
เหนือทรงอุทิศถวาย แดพระราชมารดา  เปนเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง  ชวงฐานมีรูปพญามาร 
(ยักษ)และขุนกระบี่ (ลิง) ทําดวยปูนปนปดกระจกสี  แบกพระเจดียดานละ ๓ ตน  ทุกยอมุมอีกมุม
ละ ๒ ตน 
   -   นครวัดจําลอง  รัชกาลที่ ๔ โปรดฯให  ถายแบบนครวัดมาจําลองขึ้นตั้งไว  ดานทิศ
เหนือพระมณฑป  ลักษณะของปรางคคอนขางปอมกวาปรางคไทย  เปนสถาปตยกรรมที่ลอกเลียน
มาจากสถาปตยกรรมเขมร 
   -   สัตวหิมพานตบนฐานไพที    มีสัตวอยูทั้งหมด ๗ คูเปนสัตวในจินตนาการมีลักษณะ
เปนครึ่งสัตวคร่ึงเทพ  ประกอบไปดวยเทพปกษี  มีศรีษะเปนคนรางเปนนก  เทพนรสีห  มีรางเปน
สิงหศรีษะเปนเทพบุตร  อัปสรสีห  มีรางเปนสิงหศรีษะเปนเทพธิดา  อสูรปกษี  ศรีษะเปนยักษราง
เปนนก  กินนร  ทอนลางเปนนกรางเปนชาย  กินรี  ทอนลางเปนนกรางเปนหญิง  อสูรวายุพัตรทอน
ลางเปนนก  รางเปนยักษ 
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   หอพระนาก อยูบนพื้นธรรมดาดานเหนือของพระศรีรัตนเจดีย  แตเดิมรัชกาลที่ ๑ โปรด
เกลาฯใหสรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทําดวยนาก ซ่ึงอัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา  
จึงเรียกวาหอพระนาก  ตอมาไดยายพระนากไปประดิษฐานไวในวิหารยอด  หอนี้จึงกลายเปนที่
ประดิษฐาน  พระอัฐิของพระราชวงศระดับตากวาเจาฟาและพระบวรอัฐิวังหนาทั้ง๕พระองค 
   หอพระวิหารยอด  ตั้งอยูเคียงขางหอพระนาก  เปนที่ประดิษฐานพระเชษฐบิดร  ซ่ึงเปน
พระพุทธรูปเงินที่บูรณาการขึ้นใหมจากเทวรูปของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง)  
ประดิษ ฐานพระนาก  และยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญอีกหลายองค  หนาบันของหอ
พระวิหารยอดมีลักษณะโคงแบบเกือกมาคว่ําคลายกรอบหนาบันของเขมรในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - 
๑๓  โคงแบบนี้มีอีกแหงหนึ่งคือที่หอพระคันธารราษฎร 
   หอพระมณเฑียรธรรม  ตั้งอยูทางดานตะวันออกของพระวิหารยอด  รัชกาลที่ ๑ โปรด
ใหสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระไตรปฎกฉบับตางๆ  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  สงชาง
มาสรางถวาย  จึงมีลักษณะพิเศษของชางวังหนาอยูหลายแหง  ลักษณะเปนอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา  
หลังคาจั่วมีมุขลดดานหนาและดานหลัง  จุดเดนนั้นอยูที่หนาจั่วประดับดวยรูปพรหมทรงหงสอยู
ตอนบน  และพระอินทรทรงชางเอราวันอยูตอนลาง  ใตหนาจั่วเปนซุมเรือนแกวตั้งเทพนมเรียงกัน 
๕ องค  ระหวางเสาดานหนาและดานหลังประดับดวยไมแกะสลักทําเปนคูหาหนานางอันเปน
ลักษณะพิเศษของชางวังหนา  ซุมประตูทางเขาเปนทรงมณฑปจอมแห  บานประตูประดับมุกฝมือ
ชางสมัยพระเจาบรมโกศ  โดยนํามาจากวัดบรมพุทธาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สวนซุม
หนาตางเปนซุมทรงบันแถลงนาคสามเศียร ๒ ช้ัน  มีกรอบเช็ดหนาปดทอง  หนาบันของหอพระ
มณเฑียรธรรมนี้แสดงอิทธิพลศิลปกรรมเขมรเมื่อยังนับถือศาสนาพราหมณคือนับถือพระพรหม  
และเมื่อหันมานับถือศาสนาพุทธแลวคือนับถือพระอินทร   
   หอพระคันธารราษฎรและพระมณฑปยอดปรางค  ตั้งอยูทางดานตะวันออกเฉียงใตของ
พระอุโบสถ  สรางสมัยรัชกาลที่ ๔  เพื่อใชเปนที่ประดิษฐานพระคันธารราษฎรซ่ึงใชใน  พระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและพิธีพิรุณศาสตร (ขอฝน)  สวนมณฑปยอดปรางคใชเปน
ที่ประดิษฐานพระเจดียโบราณที่ทรงไดมาจากเมืองเหนือเมื่อครั้งยังทรงผนวชเปนพระภิกษุในสมัย
รัชกาลที่ ๓  หอพระทั้งสองหลังนี้ลวนมีเครื่องยอดประดับกระเบื้องเคลือบ  เปนทรงปรางคตาม
แบบเขมร  แตรูปทรงชะลูดสูงเพรียวกวามาก  หลังคาหอพระเปนทรงจั่ว  มีชอฟาเปนปูนปนรูปหัว
ครุฑ  หางหงสเปนรูปหัวนาค  หนาบันประดับดวยกระเบื้องเคลือบเปนลายดอกไม  ใบไม  บนพื้นสี
น้ําเงิน  สวนผนังอาคารประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงิน เหลือง เขียว เปนลายทะแยงมุม  เปน
กระเบื้องที่ผลิตที่เมืองไทย  บานประตูหนาตางทําดวยไมจําหลักปดทอง ตอนบนจําหลักเปนรูปพระ 
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วรุณทรงนาค  ตอนลางเปนรูปรวงขาว  มี กุง หอย ปู ปลา  ประดับอยูบนพื้นสีน้ําเงิน  ซ่ึงมี
ความหมายตรงกับพิธีแรกนาขวัญ  ลักษณะของพระมณฑป  ไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะ
สถาปตยกรรมเขมร คือ มียอดเปนปรางค  
   หอระฆัง  ตั้งอยูทางดานทิศใตของพระอุโบสถ สรางสมัยรัชกาลที่ ๑  เพื่อประดิษฐาน
ระฆังที่ขุดพบที่วัดระฆังโฆษิตารามซึ่งมีเสียงดังไพเราะมาก  ลักษณะเปนอาคารทรงสี่เหล่ียมจตุรัส  
หลังคาเปนเครื่องยอดทรงมณฑปจอมแห ตั้งอยูบนฐานสูง ๒ ช้ัน  ช้ันลางเปนฐานยอมุมไม ๒๔  มี
ประตูทางเขา ๔ ทิศ  ช้ันบนเปนฐานปทมผนังดานนอกประดับดวยกระเบื้องกนถวยรูปกลมสีขาว  
ตกแตงเปนลายดอก  
   พระปรางคแปดองค  สรางในสมัยรัชกาลที่ ๑  ซอมแซมเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ ๓   มี
ช่ือวา พระอัษฎามหาเจดีย  ทั้ง  ๘ องคเปนปรางคเดี่ยว  ไมมีปรางคบริวาร สรางขึ้นเพื่อถวายเปน
พุทธบูชาในเหตุการณตางๆกัน  ตามลําดับจากทิศเหนือไปทิศใตดังนี้  ปรางคสีขาวอุทิศถวายสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ปรางคสีฟาหมนอุทิศถวายพระธรรม  ปรางคสีชมพูอุทิศถวายพระอริยะสงฆ  
ปรางคสีเขียวอุทิศถวายพระภิกษุณีปรางคสีน้ําตาลอมแดงอุทิศถวายพระพุทธเจาในอดีตชาติ ปรางค
สีฟาออนอุทิศถวายพระมหากษัตริยที่ทรงพระเดชานุภาพ  ปรางคสีเหลืองอุทิศถวายพระพุทธเจาใน
อนาคตกาล  พระปรางคนี้ตั้งอยูนอกพระระเบียง ๖ องคและในพระระเบียง ๒ องคในสมัยรัชกาลที่ 
๓ พุทธปรางคนั้นอยูภายนอกพระระเบียงทั้งหมด  และมีกําแพงแกวลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง จนกระทั่ง
ในสมัยรัชกาลที่๔ ทรงโปรดฯใหตอระเบียงออกมาโอบลอมพระปรางคเขามาไวภายในพระระเบียง  
๒ องค สวนอีก  ๖ องคอยูภายนอกพระระเบียง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดฯ ใหร้ือกําแพงแกว
ออกเพื่อเพิ่มความสงางามแกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ดังที่ปรากฏในปจจุบันนี้  พระอัษฎามหา
เจดีย มีขนาดไมใหญโตมากนัก สูงเพรียว  ตั้งอยูบนฐานสูง เรือนธาตุทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน ฐาน 
รองรับดวยฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน  โครงสรางของปรางคและ  ฐานประทักษณิเปนแบบ กออิฐถือปูน 
ผิวนอกตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบองคละสี    และประดบัดวยปนูปนโดยเฉพาะซุมทิศ เปนงานปูน
ปนลงรักปดทองประดับกระจกนับเปนงานปูนปนที่มีความงดงามวิจิตรตระการตาอยางยิ่ง สวนฐาน
ประทักษณิทาดวยสีขาวไมมกีารประดับตกแตงใด ๆ   
   เนื่องจากพระอารามแหงนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณ เกือบทุกรัชกาล  พระอัษฎามหา
เจดีย จึงยังคงมีสภาพสมบูรณยิ่ง   ตั้งแตช้ันฐาน,  เรือนธาตุ, ยอดปรางค, องคประกอบตาง ๆ   ตลอด 
จนฐานประทกัษิณทั้ง ๔ ดาน 
   องคประกอบทางสถาปตยกรรมพระอัษฏามหาเจดีย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
   รูปแบบโดยทัว่ไปของพุทธปรางคทั้ง ๘ องคนั้น  มีความคลายคลึงกับเกือบทั้งหมด แต
ก็มีสวนทีแ่ตกตางออกไปบาง  โดยจะเหน็ไดชัดในลักษณะของซุมทิศ และฐานประทักษิณจึง
สามารถ 
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แบงพุทธปรางคออกเปน  ๒  กลุม ตามรูปแบบของระเบียง  คือ  
   ๑. พุทธปรางคนอกวงพระระเบียง 
   ๒. พุทธปรางคในวงพระระเบยีง   
 โดยแบงองคประกอบหลักของปรางคทั้ง ๒ กลุม ดังนี้  
   ๑. สวนฐาน 
   ๒. สวนเรือนธาตุ 
   ๓. สวนยอด 
  ๑.พุทธปรางคนอกวงพระระเบียง 
   พุทธปรางคนอกวงพระระเบียง มีจํานวน ๖ องค ประกอบดวย   
   พระสัมมาสัมพุทธมหาเจดยี  องคสีขาว 
   พระสัทธรรมปริยัติวรามหาเจดีย องคสีขาบ 
   พระปจเจกโพธิสิวพุทธมหาเจดีย องคสีมวง 
   บรมจักรวัติราชมหาเจดยี  องคสีน้ําเงิน 
   พระโพธิสัตวกฤษฎามหาเจดีย  องคสีแดง 
   พระศรีอริยเมตยมหาเจดยี  องคสีเหลือง   
  สวนฐาน 
   ฐานของพุทธปรางคกลุมนี้  จะตั้งอยูบนฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน ประกอบดวยฐานชั้น   
ตาง ๆ ซอนกันอีก  ๕ ช้ัน  แตละชั้นมีลักษณะดังนี้  
   ฐานประทักษิณ มีลักษณะเปนฐานสูง ผังสี่เหล่ียมตัดมุม  (๘ เหล่ียมดานไมเทา)  กออิฐ
ถือปูนฉาบผิวเรียบ  ทาสีขาว เจาะผนังทุกดานเปนคูหาตื้น ๆ  มีลักษณะโคงกลม  สําหรับตั้งโคมไฟ
รวม ๓๒ ซุม  ภายในทาสีแดง รอบลานประทักษิณมีกําแพง (พนักระเบียง)  ลอมโดยรอบ มีลักษณะ
โปรง แตละมุมมีเสาหัวเม็ดลูกแกว  ทําดวยหินประดับอยูทุกมุม  ฐานประทักษิณของพุทธปรางค
นอกวงระเบียง  จะมีบันไดทางขึ้นลงสูลานประทักษิณทางดานทิศตะวันตกเพียงทางเดียว   
   ฐานชั้นแรก  (ฐานชั้นลาง)  มีลักษณะเปนฐานสูงรูปส่ีเหล่ียมตัดมุม  (๘ เหล่ียมดานไม
เทา)  เชนเดียวกับฐานประทักษิณ ผนังของฐานทุกดานประดับดวยซุมโคงรวมทั้งหมด  ๒๐ ซุม  
โดยเจาะลึกเขาไปในผนังทําเปนซุมคูหาตื้น ๆ  สําหรับตั้งโคมไฟโดยรอบ ภายในซุมทาสีแดง  ฐาน
ของพุทธปรางคในชั้นนี้ไมมีการประดับตกแตง เปนเพียงการฉาบผิวเรียบทาสีขาว   
   ฐานชั้นตอไป คือ ช้ัน ๒,๓ และ ๔ ซ่ึงตั้งอยูสูงขึ้นไปมีลักษณะเปนฐานสิงหซอนกัน ๓ 
ช้ัน  
   ฐานชั้นที่ ๕ ช้ันสุดทาย  มีลักษณะเปนฐานบัวลูกแกวอกไก  ผังของฐานชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ 
๕ เปนรูปสี่เหล่ียมยอมุมไม ๒๐ และทุกชัน้เรียงสอบขึ้นไปจนจดสวนเรือนธาตุ  
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 สวนเรือนธาต ุ
   เรือนธาตุของกลุมพุทธปรางคนอกวงพระระเบียง ทั้ง ๖ องค  ตั้งอยูบนชั้นฐานของ
ปรางค มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๒ ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ  (บัว
รัดเกลา)  จนถึงบัวเชิงฐาน  (บัวเชิง)  ของเรือนธาตุจะตั้งตรง ตัวเรือนมีลักษณะเปนทึบตัน ไมมีหอง
อยูภายใน ประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาจากดานทั้ง  ๔ ของผนังเรือนธาตุเล็กนอยจาํนวน ๔ 
ซุม  แตละซุมตรงกับทิศทั้ง ๔ ที่สําคัญ  คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก มีลักษณะ
เหมือนกับทุกซุม ที่สําคัญ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก มีลักษณะเหมือนกันทุก
ซุม คือ  เปนซุมทรงบันแถลงลดชั้น หมายถึง ซุม ๒ ช้ันซอนกันซุมแรก  (ดานหนา)  จะซอนทับลง
ไปบนซุมที่สอง  (ดานหลัง)  มีองคประกอบสําคัญ คือ ซุม รัดเกลา และเสาบัว  
   รูปทรงของซุมบันแถลงลดชั้นของพุทธปรางคนอกวงพระระเบียง เปนซุมทรงสูงหรือ
ทรงจั่ว วางอยูเหนือรัดเกลา รองรับดวยเสาบัว กรอบซุม มีลักษณะสูง ประดับลายที่ขอบนอกของ
กรองซุมดวยแถวใบระกา ยอดซุมประดับดวยชอฟาตอนปลายซุมทั้งสองดานเปนหางหงสรูปนาค
เบือน  มีลักษณะเปนนาค ๓ เศียรหันหนาตรงติดกันเปนแผง  สวนบริเวณหนาบันประดิษฐ 
สรางสรรคดวยลวดลายไทยแบบตาง ๆ  ดวยงานปูนปน ลงรักปดทองประดับกระจก  สําหรับเสาบัว
รองรับซุมนั้น  จะกอเปนเสาติดผนังเรียงเลื่อมยื่นออกมาจากเรือนธาตุขางละ ๓ ตน  ประดับตกแตง
ผนังเสาโดยรอบดวยลาดลายปูนปนลงรักปดทองประดับกระจก  
   ซุมทิศดังกลาวนี้จะเปนซุมอุดตัน ภายในประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป "เทวดา
ยืนถือพระขรรค"  ทั้ง  ๔ ซุม 
   สวนยอด
   สวนยอด  (สวนหลังคา) ของกลุมพุทธปรางคนอกวงพระระเบียง คือสวนบนสุดที่ตอ
ขึ้นไปจากเรือนธาตุ  ประกอบดวย ช้ันอัสดง  ช้ันรัดประคด  (ช้ันเชิงบาตร)  สวนปลายยอดเปนชั้น
บัวกลุมหรือจอมโมฬีประดับดวยนภศูล 
   ช้ันรัดประคด แบงออกเปน ๗ ช้ัน  แตละชั้นประกอบดวย หนากระดาน บัวเชิงบาตร  
และกลีบขนุน  ลักษณะรูปรางของปรางค "ทรงฝกขาวโพด " ที่มีลักษณะคลายฝกขาวโพดที่ปอก
เปลือกแลว กลาวคือ องคปรางคที่มีลักษณะสูงเพรียว  ตั้งตรง ปลายยอดสอบเขาเล็กนอย จนถึงกลีบ
ขนุนชั้นสุดทายจึงรวบเขามาบรรจบกัน สวนยอดของพุทธปรางคนี้มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม
ไม ๒๐ มีลักษณะเปนสี่เหล่ียมที่เกือบจะกลมเนื่องจากการยอมุมถ่ีและละเอียด   
   สําหรับกลีบขนุนที่จะประดับอยูรององคพุทธปรางคนั้นจะวางในแนวตั้ง กอติดบัวเชิง
บาตร  ประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบ และลวดลายปูนปน  
   ที่ช้ันอัสดงขององคพุทธปรางค จะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมลอยตัวรูป "พญายักษ"  
และ “พญาวานร”  ลอมรอบดวยพุทธปรางคทั้ง ๘ ทิศ  ในลักษณะทาแบก   
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   ๒.พุทธปรางคในวงพระระเบียง 
    สําหรับกลุมพุทธปรางคในวงพระระเบยีงนี้ มีทั้งส้ิน ๒ องค คือ  
    พระอริยสงฆสาวกมหาเจดยี  องคสีชมพู 
    พระอริยสาวกิภิกษณุีสังฆมหาเจดยี องคสีเขียว   
    ทั้ง ๒ องคมีลักษณะที่เหมือนกันโดยตลอดทั้งลักษณะของซุมทิศและฐานประทักษณิ 
    สวนฐาน 
   สําหรับฐานของพระพุทธปรางคและฐานประทักษิณ มีลักษณะเหมือนฐานของกลุม
พุทธปรางคนอกวงระเบียงทุกประการ  จะแตกตางเล็กนอยตรงที่ฐานประทักษิณของพุทธปรางคใน
วงพระระเบียง ไมมีบันไดทางขึ้นลงสูลานประทักษิณ   
   สวนเรือนธาตุ
   เรือนธาตุของกลุมพุทธปรางคในวงพระระเบียงทั้ง ๒ องคมีลักษณะเหมือนกับเรือนธาตุ
ของกลุมพุทธปรางค นอกวงพระระเบียงทุกประการ   นอกจากลักษณะของซุมทิศเทานั้นที่แตก 
ตางออกไปเล็กนอย กลาวคือ ซุมทิศของพุทธปรางคกลุมนี้  มีการลดชั้นซอนเหล่ือมต่ําลงไปมาก 
โดยเฉพาะซุมที่อยูดานหนา  ยอดซุมจะลดต่ําลงไปถึงบริเวณรัดเกลาของซุมชั้นที่ ๒ ที่อยูถัดไปดาน 
หลัง สวนองคประกอบอื่น ๆ ลวดลาย  และประติมากรรมที่ประดับตกแตงภายในซุม   จะมีลักษณะ
เชนเดยีวกัน   
   สวนยอด  
   สวนยอด  (สวนหลังคา)  ของกลุมพุทธปรางคในวงพระระเบียง ตลอดจนชั้นอัสดง มี
ลักษณะเชนเดียวกับกลุมพุทธปรางคนอกวงพระระเบียงทุกประการ   
   ยักษ ๑๒ ตน  โดยรอบพระระเบียงดานใน  มีทวารบาลเปนยักษปูนปน  ประดับ
กระเบื้องหลากสีแตงองคทรงเครื่องยืนเฝาประตูเปนคูๆ  อยู ๓ ดาน  คือ คูดานตะวันออกมี ๒ ประตู  
ประตูที่ตรงกับปราสาทพระเทพบิดร  ไดแก อินทรชิต  กายสีเขียวสวมมงกุฎยอดกาบไผ  และ สุริย
ภพ  กายสีแดงสรวมมงกุฎยอดกาบไผ  ประตูที่ ๒ ใกลกับพระอุโบสถ  ไดแก วิรุฬหกและมังกร
กัณฐ  กายสีเขียวและสีขาบสวมมงกุฎนาค  คูดานทิศใต  ประตูศรีรัตนศาสดา คือ ทศคีรีธรกายสีอิฐ
แดง  และทศคีรีวันกายสีเขียว  ทั้งคูมีจมูกเปนงวงชาง  สวมมงกุฎยอดกาบไผ  คูดานทิศตะวันตกมี 
๓ ประตู  คือ  ประตูทางเขาสูบริเวณวัดพระแกว  ตรงกับดานหลังพระอุโบสถ  คือ จักรวรรดิ์กายสี
เขียว  ส่ีเศียรแปดกร  คูกันกับอัศกรรณมาลากายสีมวงแก  มีเศียรสองชั้น  ทั้งคูสวมมงกุฎยอดหางไก  
ประตูที่ ๒ ตรงกับศรีรัตนเจดีย  คือสหัสเดชะกายสีขาว  หนึ่งพันเศียรปนหนาเปน ๕ ช้ันและสอง
พันกร  คูกับทศกรรณกายสีเขียว  มีเศียร ๓ ช้ันรวม ๑๐ เศียร  สวมมงกุฎยอดชัย  ประตูที่ ๓ ตรงกับ
ทิศเหนือของพระศรีรัตนเจดีย  คือ วิรุฬจําบังกายสีน้ําเงิน  คูกับ  ไมยราพณกายสีมวงออน  ทั้งคูสวม
มงกุฎยอดหางไก 
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๒.  วัดสุทัศนเทพวราราม   
   เร่ิมวางฐานรากในสมัยรัชกาลที่ ๑ เริ่มสรางพระวิหารในรัชกาลที่ ๒  แตยังไมเสร็จ
สรางสําเร็จและนิมนตสงฆไปอยูประจําไดในรัชกาลที่ ๓    (ภาพที่ ๒๕, ๒๖)  
   พระอุโบสถ  หลังคาแบบทรงไทยโบราณ ๔ ช้ัน  ช้ันลด ๓ ช้ัน  กออิฐถือปูนมีมุข
กระสันสรางอยูบนฐานไพที  ฐานพระอุโบสถแอนโคงตามแบบโบราณ ขนาดกวาง ๒๒.๖๐ เมตร 
ยาว ๗๒.๒๕ เมตร  เปนอาคารที่สูงใหญมาก  อาจกลาวไดวาใหญที่สุดในประเทศไทย  มีเฉลียง
และเสารายรอบพระอุโบสถ  มีเสา ๔ เหล่ียมรองรับหลังคาทั้งหมด ๖๘ ตน  มีชอฟาใบระกาหาง
หงส  มุงกระเบื้องเคลือบสีเขียวเปนพื้น  คั่นกรอบดวยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง  ประตูดานหนาและ
ดานหลังดานละ ๒ ชอง หนาตางดานขางดานละ๑๓ ชองซุมประตูและหนาตางทําดวยปูนปนปด
ทองประดับกระจกสี  เหนือกรอบประตูหนาตางเปนซุมบันแถลง ๒ ช้ัน  บานประตูหนาตางเขียน
ลายรดน้ํา  พระประธานในพระอุโบสถ  หลอขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
ขนาดหนาตักกวาง ๑๐ ศอก ๘ นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง  เบื้องหนาพระประธานมีพระอิติ
มหาสาวก ๘๐ องค 

  หนาบันเปนไมแกะสลักลายประดับกระจกสี  หนาบันทิศตะวันตกเปนรูปพระอาทิตย
ประทับนั่งในบุษบก  บนราชรถเทียมราชสีห  หนาบันทิศตะวันออกสลักเปนรูปพระจันทรประทับ
นั่งในบุษบกบนราชรถเทียมมา  ไดรับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมเขมร  ที่สลักองคเทพตางๆไว
บนหนาบัน 
   เสมาคู  เปนใบเสมาหินสลักรูปชางสามเศียรชูงวงอยูกลางแผน  แตละงวงถือดอกบัวตูม  
การแกะสลักใบเสมาแบบนี้ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบมาจากสถาปตยกรรมเขมร  แมวาซุมเสมาจะ
แกะสลักดวยหินจากจีน  รูปทรงแบบอาคารสี่เหล่ียมจัตุรัส  ระหวางซุมเสมามีเกยตั้งสลับรวม
ทั้งหมด ๘ เกย  ใชเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยโปรยทาน  ในเวลาที่มาบําเพ็ญพระราชกุศล 
   กําแพงแกวกออิฐถือปูน  มีซุมประตูดานละ ๒ ซุมรวมเปน ๘ ซุม  ซุมประตูทําดวยหิน
ออนเปนซุมคูหาหนานาง  ยอดทรงมงกุฎ 
   ศาลารายพระอุโบสถ  มีทั้งหมด ๘ หลัง  ตั้งอยูบริเวณทิศใตและทิศตะวันตกของพระ
อุโบสถ  เปนศาลากออิฐถือปูนชั้นเดียวหลังคาจั่วทรงไทยมุงกระเบื้อง  หนาบันปูนปนลายดอกและ
เถาแบบจีน 
   พระวิหารหลวง  เริ่มสรางในสมัยรัชกาลที่ ๑ สําเร็จเรียบรอยในรัชกาลที่ ๓  ลักษณะ
เปนสถาปตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  เปนอาคารเครื่องกอขนาด ๕ หอง  กวาง 
๒๓.๘๔ เมตร  ยาว ๒๖.๒๕ เมตร  โครงสรางหลังคาเปนจั่วมีหลังคาประธาน ๑ ตับ  มีช้ันซอนเปน
มุขเด็จทางดานหนาและดานหลังขางละ ๑ ช้ัน  หลังคามุขดานหนาและดานหลัง  มีหลังคาปกนก
ลาดลงขางละ ๒ ตับ  มีเสารับมุขเปนเสา ๔ เหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง  จํานวนดานละ ๑๒ ตน  และ
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เสานางเรียงดานขางดานละ ๖ ตน  หัวเสาเปนปูนปนรูปบัวแวงปดทองประดับกระจกสี  ชายคามีคัน
ทวย  รับเชิงชายหลังคาหัวเสาละ ๒ ตัว   ดานหนาดานหลังมีประตูทางเขาดานละ ๓ ชอง  ดานขางมี
หนาตางดานละ ๕ ชอง  ซุมประตูและหนาตางเปนบันแถลงที่ซอนกัน ๒ ช้ัน  เปนปูนปนปดทอง
สลับสี  บานประตูเปนไมแผนเดียว  จําหลักลายตนพฤกษาที่สลักลึก  มีกิ่งกานเกาะเกี่ยวซอนกัน
อยางงดงาม  เปนฝพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ลายหนาตางไดรับการ
แกไขในสมัยรัชกาลที่ ๔  ภายพระวิหารมีพระศรีศากยมุนี  ซ่ึงเดิมเปนพระประธานในวิหารหลวง
วัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลาฯ 
ใหชะลอลงมาประดิษฐานในพระวิหารนี้   พระศรีศากยมุนี เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
ประดิษฐานบนฐานชุกชีแบบฐานลายแขงสิงห  ตลอดทั้งฐานชุกชีประดับลายปูนปน  เปนลายดอก
ลายเถาเทศ  ปดทองคําเปลวประดับกระจกสี  มีภาพศิลาสลักประดับอยูทางดานหลังของชุกชี  เปน
ภาพสลักนูนต่ํา  ขนาดสูง ๒.๔๐ เมตร  กวาง ๐.๙๕ เมตร  อยูภายในกรอบลายใบเทศ  ภาพสลักนี้
เปนศิลปกรรมสมัยทวาราวดี  สันนิษฐานวาอาจยายมาจากนครปฐม 

  หนาบันพระวิหารหลวงมี ๒ ช้ัน  หนาบันจั่วหลังคาประธาน  เปนไมจําหลักปดทอง
ประดับกระจกเปนลายกนกเครือวัลยออกชอเทพนม  ตรงกลางภายในกรอบซุมมีรูปพระอินทร
ประทับอยูในเวชยันตรวิมานประดิษฐานอยูเหนือกระพองชางเอราวัณ  หนาบันมุข  มีรูปแบบคลาย
หนาบันจั่วประธาน  แตเปนรูปนารายณทรงครุฑ 
   มุมฐานประทักษิณชั้นเดียวกับพระวิหารมีพระวิหารทิศตั้งอยูทั้ง ๔ มุม  พระพุทธรูป
ประจําพระวิหารทิศ  เวียนจากซายจะมี  ปางไสยาสน  ตื่นบรรทม  ครองจีวรเสด็จออกบิณฑบาต  
และฉันภัตตาหาร 
   ถะรายพระวิหาร  เปนเจดียแบบจีน  ถะรายพระวิหารมีทั้งหมด ๒๘ ถะ  หมายถึงอดีต
พระพุทธเจา ๒๘ พระองค 
   พระระเบียง  สรางในสมัยรัชกาลที่ ๓  ลอมพระวิหารหลวงไวทั้ง ๔ ดาน  ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนลงรักปดทอง ๑๕๖ องค  สวนใหญเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ  ตรง
มุมของพระระเบียงเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ระหวางกลางพระระเบียงแตละดานมีประตู  
หลังคาเปนซุมจตุรมุข  และท่ีมุมคดของพระระเบียงหลังคาเปนซุมจตุรมุขเชนเดียวกัน  หนาบันซุม
แกะสลักไมปดทองเปนรูปพระนารายณทรงครุฑทั้งหมด 
๓.  วัดสุวรรณาราม (พ.ศ.๒๓๒๕)  

   ส
ำนกัหอ
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   รัชกาลที่ ๑ โปรดให ร้ือวัดทองจากอยุธยามาสรางใหมที่ ริมคลองบางกอกนอย  
พระราชทานนามวาวัดสุวรรณาราม  ไดรับการบูรณปฏิสังขรณในรัชกาลที่ ๓ 24 (ภาพที่ ๒๗) 
   พระอุโบสถ  ทรงไทยกออิฐถือปูน  ฐานแอนโคงแบบอยุธยา  หลังคาทําปกนกยื่น ๒ 
ช้ัน  มีมุขยื่นดานหนาดานหลัง  มีเสารับมุข ๖ ตน  และใชฝาผนังรับน้ําหนักหลังคา  ประดับชอฟา
ใบระกาหางหงสติดกระเบื้องเคลือบสีทอง  ประตูดานหนามี ๓ ชอง  ดานหลังมี ๒ ชอง  หนาตาง
ดานละ ๗ หนาตาง  บานประตูหนาตางเขียนลายรดน้ํา ฝาผนังขางในมีความงดงามดวยภาพเขียน
ตางๆ  เพดานเขียนลายทองมีดาวประดับ  ดวยฝมือของจิตรกรในสมัยรัชกาลที่ ๓  ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย  หนาตักกวาง ๖ ศอก ๑ คืบ  สูง ๘ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว  เปน
พระพุทธรูปอัญเชิญมาจากสุโขทัย 

  หนาบันจําหลักลายรูปเทพนมและนารายณทรงครุฑประทับอยูในซุมลงรัก ปดทอง  
ลักษณะหนาบันไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมเขมร 
   ปกเสมาคู  ซุมเสมาทรงยอดเจดีย  ยอมุมไมสิบสอง 
   พระวิหาร  หลังคามีปกนกลด ๒ ช้ัน  มุขลด ๑ ช้ัน  ใชผนังรับน้ําหนักหลังคาและมุข  มี
เรือนขวางหนาหลัง ๒ ขาง  ประตูดานละ ๑ ชอง หนาตางดานละ ๕ ชอง  ชอฟาใบระกาประดับ
กระจกปดทองรูปเทพนม  พระประธานในพระวิหาร  เปนพระพุทธรูปศิลา  กอปูนหุมทอง
นั่งขัดสมาธิ  หนาตักกวาง ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว 
   กําแพงแกว  ลอมทั้งพระอุโบสถ  และพระวิหาร  ชองทางเขาออกทําเปนซุมแบบจีน  
นอกกําแพงแกวมีศาลาแบบจีนสําหรับตั้งรูปเคารพตางๆแบบจีน 
   พระเจดียมี ๓ องค  กออิฐถือปูน  ประดับกระจก  ฐาน ๘ เหล่ียม  สูงประมาณ ๑๑ วา  
กวาง ๔ วา ๓ ศอก  ๒ องคตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถ  เปนเจดียเหล่ียมไม ๑๒  อีก ๑ องค ตั้งหลัง
พระวิหารเปนเจดียเหล่ียมไม ๒๐ 
   ศาลาการเปรียญ  มีชอฟาใบระกาประดับกระจก  มีมุขขวางดานริมน้ํา 

  สมัยรัชกาลที่ ๒   
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒  นี้ วัตถุสถานตาง ๆ  ซ่ึง
สรางในสมัยรัชกาลที่ ๑  บางแหงยังไมเสร็จสมบูรณดี รัชกาลที่ ๒ จึงตองทรงรับพระราชภาระตอ
โดยการสรางสิ่งที่ยังขาดตกบกพรอง และเพิ่มเติมตอมา  แมจะไมมีศึกสงครามแตในสมัยนี้สภาพ
เศรษฐกิจไมดีนัก  การสรางวัดจึงมีนอย การบูรณะปฏิสังขรณ ก็ไมมีมากนัก  
๑.  วดันาคกลาง   

                                                        
 24 มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๙๔ - ๙๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   เดิมเปน ๒ วัด  คือวัดนาคและวัดกลาง   สรางโดยเชื้อพระวงศในแผนดินสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย  ตอมาไดรวมเขาเปนวัดเดียว  และเชื้อพระวงศตระกูลนั้นเปนผูอุปถัมภบํารุง
สืบมา  ในสมัยรัชกาลที่ ๓  จึงไดรับการบูรณะและสถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวง (ภาพที่ ๒๙) 
   พระอุโบสถสรางสมัยรัชกาลที่ ๒  ลักษณะทรงไทย  หลังคาลด ๒ ช้ันโครงสรางกออิฐ
ถือปูน  เครื่องบนทําดวยไมสัก  มีชอฟา  ใบระกา  หางหงส  หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบ
เกล็ดปลา (ของเดิมเปนกระเบื้องมอญ)  ประตูคูระหวางประตูทําเปนซุมจระนําเปนที่วาง
พระพุทธรูปยืน  หนาตางฟากละ ๗ หนาตาง  ประดิษฐานพระประธานปนดวยปูนลงรักปดทอง  
ขนาดหนาตัก ๓ ศอกคืบ 

  ปกเสมาเดี่ยว  ซุมเสมายอดมณฑป  
   พระวิหาร  ตั้งอยูทางทิศเหนือขนานกับพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนพระอุโบสถ  แตมี
ขนาดเล็กกวามาก 
   พระปรางคคู  อยูดานหนาพระอุโบสถ  นอกกําแพงแกว  สูงองคละประมาณ ๑๘ เมตร  
เปนพระปรางคทรงงาเนียมยอมุมแบบไม ๑๒  ตั้งแตเรือนธาตุลงมายกเก็จจนถึงฐานพระปรางคทํา
ใหดูเปนไม ๒๐ ในสวนฐาน  สวนยอดยังคงเปนไม ๑๒  กลีบขนุน ๗ ช้ัน  ที่เรือนธาตุมีซุมจระนํา
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน  มีกุมภัณฑเฝาดานนอก ๒ ฟากประตูซุม  ฐานปรางครูป ๘ เหล่ียมมี
ยักษแบกดานละ ๓ ตน  
    เสนาสนะอื่นสรางขึ้นในสมัยหลัง 
   มีพระปรางคทิศฐาน ๘ เหล่ียมดานไมเทาที่มุมพระอุโบสถทั้ง ๔ ดาน  บนพระปรางค
แตละองคไวรูปทาวจตุโลกบาล  พระปรางคยกฐานสูงมีคูหาอยูใตฐานซึ่งกวางพอที่จะไว
พระพุทธรูปได   เปนพระปรางคยอมุมไม ๑๒ ทรงงาเนียมกลีบขนุน ๔ ช้ัน  ยกเก็จใตซุมจระนําเพิ่ม
มุมเปนไม ๒๐  พื้นผิวพระปรางคประดับดวยกระเบื้องถวยสีตางๆเปนลวดลายงดงามมาก 

  สมัยรัชกาลที่ ๓ 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  ๓  ยุคสมัยนี้ไดช่ือวาเปนยุคที่
มีการสรางบูรณปฏิสังขรณวัดมากที่สุด ทั้งวัดในกรุงและวัดในหัวเมืองตางจังหวัด กลาวไดวา
นอกจากพระองคจะมีพระราชศรัทธาอยางแรงกลาในการทํานะบํารุงพระพุทธศาสนาแลวอยางยิ่ง
แลว สภาพแวดลอมของบานเมืองก็มีสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมดวย คือ เปนยุคที่บานเมืองมีความ
สงบ ปราศจากศึกสงคราม ดานเศรษฐกิจการคามีความเจริญรุงเรืองมั่งคั่ง มีการสรางพระอารามตาง 
ๆ  ดังนี้ คือ 
๑. วัดราชนัดดาราม   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 116 

   สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙  โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาให
เจาพระยายมราช (บุนนาค) เปนผูออกแบบแปลนสรางพระอารามนี้  เพื่อปรากฏเปนเกียรติแกพระ
เจาหลานเธอพระองคเจาโสมนัสวัฒนาวดี 25 (ภาพที่ ๓๐, ๓๑) 
   พระอุโบสถ  สรางดวยอิฐฉาบปูน  เปนทรงโรงมีปกนก  ลดมุขหนาหลัง  มีเสาพะไลค้ํา
รอบ  ดานสกัดดานละ ๕ ตน  ดานขางดานละ ๑๒ ตน  นับวามีขนาดใหญกวาวัดเทพธิดาราม
เล็กนอย  ฐานโบสถแอนโคงแบบอยุธยา  สวนหลังคาเปนแบบมีไขราหนาจั่ว   หนาตางดานละ ๗ 
หนาตางมีซุมเชนเดียวกับประตู  บานประตูละหนาตางเขียนเปนลายรดน้ํา  พระประธานหลอดวย
โลหะทองแดง  โดยขุดแรที่จันทึก  จังหวัดนครราชสีมา  มาหลอเปนองคพระ 

  หนาบันแตงเปนลายกนกใบเทศ  มีประตูดานละ ๒ ประตู  ซุมประตูมีกรอบหนาบันชั้น
เดียวหนาบันเปนกนกใบเทศ 
   ปกเสมาคู  ซุมเสมาทรงเกี้ยว  
   พระวิหารมี ๒ หลัง  สรางเปนแบบเรือนขวาง  ดานหนาและหลังของโบสถ  ทรงไทย  
หนาบันเปนลายดอกพุดตาน  ประตูดานละ ๒ ประตู  เหนือประตูเปนปูนปนลายดอกไมไมมีกรอบ
หนาบัน  หนาตางดานละ ๓ หนาตาง  เหนือหนาตางทําเปนหนาบันลายปูนปน  ไมมีกรอบ 
   ศาลารายมี ๘ หลัง  รอบพระอุโบสถและพระวิหาร  เวนสวนที่เปนที่ตั้งของโลหะ
ปราสาทเปนโลหะปราสาทองคที่ ๓ ของโลก  มียอด ๓๗ ยอด  หมายถึงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ประการ  สรางไมเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๓   เพิ่งมาตอเติมเสร็จเมื่อเร็วๆนี้เองจึงยังไมมีการตกแตง
ลวดลายพื้นผิวแตประการใด 
   ร้ัวช้ันนอกทําแบบปอมคายมีตรากงจักร  ซ่ึงหมายถึงราชวงศจักรี  เพื่อใหรับกับปอม
มหากาฬ   ร้ัวช้ันในใชแทนกําแพงแกวทําเปนรูปเสาเรียงชักปกถึงกัน  กลายเปนกําแพงสูง
พอประมาณ  กั้นใหพระอุโบสถและพระวิหารแยกเปนสัดสวนตางหาก 
๒. วัดบวรสถานสุทธาวาส   
   เดิมบริเวณวัดบวรสถานสุทธาวาสนี้  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทโปรดให
สรางวัดประทานแดนักองคชี  ผูเปนมารดาของนักองคอีและนักองคเภา  พระสนมเอกพรอมทั้งชีอ่ืน
ที่เปนบริวาร  ถึงสมัยรัชกาลที่ ๒ ไมมีชีที่จะอุปการะจึงโปรดใหร้ือออก  ตอมากรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพยสรางขึ้นใหม  แตไมแลวเสร็จ  มาเสร็จในรัชกาลที่ ๔  จึงถือไดวาวัดนี้สรางใน
รัชกาลที่ ๓ 26    (รูปที่ ๓๒) 

                                                        
 25 กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วพระราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), ๒๐๗. 
  26 กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ๒๕๒๕), ๑๗๔. 

   ส
ำนกัหอ
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   วัดบวรสถานสุทธาวาสนี้ตั้งอยูในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลดานเหนือ  
(ปจจุบันเปนที่ตั้งของวิทยาลัยชางศิลปและวิทยาลัยนาฏศิลป  เนื่องจากเปนวัดในพระราชวังจึงไมมี
คณะสงฆจําพรรษา  ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ไดยกเลิกตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  วัดนี้ก็
ขาดผูดูแลรักษา  และถูกรื้อถอนอาคารสวนอ่ืนออกไปเรื่อยๆ  คงไวแตพระอุโบสถ  ในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๒  ไดรับความเสียหายจากลูกระเบิดไปบางสวน  ในภายหลังไดรับการ
ปฏิสังขรณจากรัฐบาล  โดยกรมศิลปากรเปนผูดําเนินการ  จนแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
   พระอุโบสถ  เปนลักษณะทรงไทยแบบจตุรมุข  กออิฐถือปูน หลังคาพระอุโบสถ
เปนหลังคาชั้นเดียว  ที่มุขแตละดานมีแผงลาดหลังคายื่นออกมามีเสาหานรองรับ  หลังคามุง
กระเบื้องเคลือบสีทอง  ประดับลายปูนปนสีตางๆ   
    ฐานพระอุโบสถ  ยกพื้นสูงมีบันไดขึ้นไปสูพระอุโบสถแบงเปน ๓ ช้ัน  แตละชั้นมีพระ
ระเบียงรอบ  ที่พระระเบียงชั้นที่ ๑ บนเสากําแพงทําเปนรูปดอกบัว  รอบชาลาระเบียงมีตุกตาสิงห
จีนประดับ  ตามมุมมีบันไดขึ้นไปสูพระระเบียงชั้นที่ ๒  ตรงมุมชาลาระเบียงทั้ง ๔ มุม  เปนที่ประ 
ดิษฐานซุมเสมาประจําทั้ง ๔ ทิศ  
    หนาบันพระอุโบสถทําเปนรูปสามเหลี่ยม ๒ ช้ันภายในประดับลวดลายดอกไมปด
กระจกสีตางๆ 
   ปกเสมาเดี่ยว  ซุมเสมาสรางเปนกออิฐถือปูน  มียอดเปนพระปรางค   
   มีบันไดขึ้นไปยังชาลาพระระเบียงชั้นที่ ๓  เปนที่รองรับเสาหานรอบพระอุโบสถ  เสา
หานเปนเสากออิฐถือปูนเกลี้ยงๆไมมีลวดลายประดับ  จากพระระเบียงชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปสูประตู
พระอุโบสถ  แตละดานจะมีประตูเขา ๓ ชอง  แตละประตูประดับซุมปูนปน เปนลายดอกไมประดับ
ดวยถวยจานกระเบื้องเคลือบจีนสีน้ําตาลสีน้ําเงิน  บานประตูเปนลายแกวชิงดวงปดทองประดับ
กระจก  ซุมหนาตางและบานหนาตางทําลักษณะเดียวกับซุมประตูและบานประตู 
   ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทุกดาน   เปนภาพตํานานพระพุทธสิหิงคและประวัติ
พระพุทธเจา ๒๘ พระองค  พระประธานในพระอุโบสถเปนพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทร  
ประทับอยูในบุษบกลงรักปดทอง 
๓.  วัดชิโนรสาราม   
   เปนวัดสรางใหม  โดยสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส  ไดทรง
สรางวัดนี้ขึน้เมื่อคร้ังยังดํารงพระอิสริยยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส  ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพื่อใชเปน
ที่ประทับสําราญพระอริยาบถในบางโอกาส  แตไมเสร็จ มาสมบูรณในรัชกาลที่ ๔  (ภาพที่ ๒๘) 
   พระอุโบสถ  ลักษณะทรงไทย  ฐานแอนโคงลึกแบบกราบเรือ  โครงสรางเปนไมกออิฐ
ถือปูน  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มุขลด ๒ ช้ัน  มุงกระเบื้องไทย.  ใชเสากลมรับหลังคาดานนอกมีมุขหนา
และหลัง  มี ๕ ประตู ๑๐ หนาตาง  พระประธาน  เปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย  หนาตักกวาง 
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๓ ศอก ๔ นิ้ว  ดานหลังพระปนเปนเรือนแกว  มีกนกและตัวนาคซายขวา  มีเศียรนาคขางลางและ
ขางบน ๗ เศียร  เหนือข้ึนไปปนเปนรูปวชิระและแวนทิพย  ครอบแกวมหามงกุฎและมีเศวตฉัตร ๗ 
ช้ัน  ดานหนาพระประธานมีพระอัครสาวกยืนซายขวาดานละองค 

  หนาบันปนเปนรูปตราพระลัญจกรของรัชกาลที่ ๓ มี เลข ๓ และอักษรยอ จปร. 
   ยังไมไดปกเสมา  แตกอเปนฐานมีลูกนิมิตวางไว 
   พระเจดียใหญกออิฐถือปูน  เปนเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง  ยกเก็จเพิ่มมุมตั้งแตองค
ระฆังลงมาจนถึงฐานเปนไมยี่สิบ  ฐานลางมีมารแบก ๑๘ ตน 
   กําแพงแกวกออิฐถือปูน  ประตูทําเปนซุมยอดปรางคทั้ง ๔ ทิศ  ที่มุมกําแพงมีพระเจดีย  
เปนเจดียทรงเครื่องไม ๑๒ 
   พระวหิารทิศ  ทิศละ ๒ หลัง  รวม ๘ หลัง  เปนทรงไทย  หนาบันปนปนูเปนลายกนกมี
รูปนาค ๕ เศียรอยูตรงกลาง  ปนลมปนเปนรูปนาค ๕ เศยีร  อกไกปนเปนรูปนาค ๓ เศียร 
๔. วัดประยุรวงศาวาส   
   สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ เมื่อคร้ังยังเปนเจาพระยาพระคลัง  อุทิศสวนกาแฟ
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑  ถวายเปนพระอารามหลวง  ในรัชกาลที่ ๓  และไดรับพระราชทานนาม
วัดนี้วา “วัดประยุรวงศาวาส”   (ภาพที่ ๓๓) 
   พระอุโบสถ  เปนสถาปตยกรรมไทย  หลังคาทรงปกนก ๒ ช้ัน  มีมุขลดหนาหลัง  มีเสา
รับมุข ๖ ตน  ขางพระอุโบสถมีเสารับจั่ว ๖ ตน  สวนดานนอกมีเสาพะไลเรียงรับปกนก ๑๐ ตน  
ประตูคู  แตระหวางประตูมีหนาตาง ๑ หนาตางแทนที่จะเปนซุมจระนํา  ดานหนามีหนาตางดานละ 
๗ หนาตาง  กรอบหนาตางเปนปูนปนลายดอกพุดตาน  มีบันไดขึ้น ๘ แหง  สองฟากราวบันไดมี
สิงหโตหินแบบจีนตั้งไว  พระประธานเปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย  หนาตักกวาง ๑.๙๙เมตร  
สูงประมาณ ๒.๕๙ เมตร 

  หนาบันเปนลายดอกไมตนไม 
   ปกเสมาคูตั้งอยูบนกําแพงแกวรอบพระอุโบสถ  ซุมเสมาเปนซุมยอดเจดียเหล่ียมไมสิบ
สอง 
   พระวิหารมีขนาดใกลเคียงกับพระอุโบสถ  ความยาวนอยกวาเล็กนอย  กลาวคือดานขาง
มีหนาตาง ๕ หนาตาง  และประตูดานหนาฝงมุก  มีกําแพงแกวลอม  ที่มุมกําแพงแกวเปนคูหายอด
ปรางค  เปนพระปรางคยอมุมไม ๑๒ และเพิ่มมุมตั้งแตเรือนธาตุลงมาเปนไม ๒๐  ภายในเปนที่
ประดิษฐานของ “พระพุทธนาคนอย” เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ซ่ึงไดมาจากสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๗๔  หนาตักกวาง ๔.๒๕ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร 
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   พระเจดียใหญ  สูง ๖๐.๕๒๕ เมตร  ฐานลางโดยรอบ ๕๐ เมตร  มีชองคูหา ๕๕ ชอง  
ขางบนมีเจดียองคเล็กลอม ๑๘ องค  เวนดานหนามีมุขและประตูทางเขา  สวนในมีชานเดินได
โดยรอบกวาง ๕ เมตร 
๕.  วัดบุรณศิริมาตยาราม   

  เจาพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี  ตนสกุลบุรณศิริ)  ครั้งยังเปนพระยามหาอํามาตยเปน
ผูสรางในรัชกาลที่ ๓  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเมื่อแรกทรงพระราชทานนามวัดนี้วา 
“วัดศิริอํามาตยาราม”  ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชทานแกนามวัดใหมวา “วัดบุรณศิริมาตยา
ราม” 27

   พระอุโบสถเปนอาคารแบบรัตนโกสินทร  ทรงโรงหลังคาลด ๒ช้ันมุงกระเบื้อง  
ดานหนาและหลังมีเพิงยื่นคลุมระเบียงพระอุโบสถ  มีเสารับเพิง ๔ ตน มีชอฟาใบระกา  หางหงส  มี
ประตูดานละ ๒ ชอง หนาตางดานละ ๗ หนาตาง  สวนบนประตูเปนปูนปนรูปแจกันปกดอก
พุดตาน  บานประตูเปนรูปดอกไม  สิงห  และหงส ปดทองบานหนาตางปดทองเปนลายกนกใบเทศ  
พระประธานเปนพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย  และยังมีพระพุทธรูปเชียงแสน  จํานวน ๑ 
องค 

  หนาบันทําลวดลายลงรักปดทองประดับกระจก  เปนลายดอกพดุตาน  เพดานและขือ่ลง
ลายทอง 
   ปกใบเสมาเดีย่ว  อยูในซุมทรงกูบ 
   พระเจดยีเปนเจดียเหล่ียมยอไมสิบสอง  กออิฐถือปูน  ฐานเปนแปดเหลี่ยม   สูง ๑๒๐ 
ฟุต  สรางในปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ เสร็จในรัชกาลที่ ๔ 
   หอระฆัง  กออิฐถือปูน  เปนแบบเกงจีน 
พระอารามที่ไดรับการปฏิสงัขรณ 
   การที่พระอารามไดรับการปฏิสังขรณนั้น  ฝมือชางในการกอสรางจะเปนฝมือเดียวบง
บอกเอกลักษณประจํารัชกาล  ซ่ึงเมื่อพระอารามไดรับการปฏิสังขรณในรัชกาลใด  สถาปตยกรรมที่
บงบอกออกมาก็มักจะเปนสถาปตยกรรมในรัชกาลนั้น  ในกรณีที่มีการปฏิสังขรณหลายคร้ัง ครั้ง
สุดทายที่ไมเปล่ียนรูปแบบอีกแลวจะเปนขอยุติ  ในกรณีที่อาคารบางสวนนั้นชํารุดทรุดโทรมจน
ตองร้ือออกแลวสรางใหม  หรือกรณีที่มีการกอสรางอาคารถาวรเพิ่มเติมเพื่อใหเปนวัดที่สมบูรณ  ก็
จะมีทั้งสถาปตยกรรมเกาและใหมอยูดวยกัน   พระอารามที่ไดรับการปฏิสังขรณมีดังนี้  คือ  

                                                        
  27 กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วพระราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, ๒๕๒๕),  ๓๑๑. 
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   สมัยรัชกาลที่ ๑ 
๑. วัดสระเกศ  (พ.ศ.๒๓๒๖)   
   เดิมชื่อวัดสะแก  ร้ือและสรางพระอุโบสถใหมในสมัยรัชกาลที่ ๑  พ.ศ. ๒๓๒๖  สมัย
รัชกาลที่ ๓ ปฏิสังขรณทั่วพระอาราม  สรางพระวิหาร  เปลี่ยนกุฏิฝากระดานเปนตึกและเริ่มสราง
ภูเขาทอง  (ภาพที่ ๔๒, ๔๓) 
   พระอุโบสถ  อยูทางดานตะวันออกภายในกําแพงแกวเดียวกันกับพระวิหาร  เปนทรง
ไทยหลังคาลด ๓ ช้ัน มุขลด ๒ ช้ัน  เสาอยูภายนอก  มีระเบียงลอมรอบพระอุโบสถ  สรางในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  หลังคามุงดวยกระเบื้องเคลือบประกอบดวยชอ
ฟาใบระกา  หางหงส  ประตูหนาตางมี ๓ ประตู ๗ หนาตาง  ซุมหนาตางเปนลายปูนปนปดทอง  
บานประตูและบานหนาตางเขียนลายรดน้ําเปนลายเครือเถา  ซุมประตูเปนลายปูนปนปดทอง  ประตู
กลางเปนซุมยอด  พระประธาน  เปนพระพุทธรูปปนปางมารวิชัย  ลงรักปดทองโดยปนหุมพระ
ประธานองคเดิมของพระอุโบสถเกา  บนฐานชุกชีมีรูปพระสาวกทั้งเบื้องซายและเบื้องขวา 

  หนาบันเปนไมแกะสลักประดับกระจกสี  เปนภาพพระนารายณทรงครุฑ  ประกอบดวย
ลายเครือเถา  ปลายกานลายเครือเถาเปนรูปเทพนม  เปนหนาบันแสดงอํานาจของความเปน
พระมหากษัตริย  ตามคติของสถาปตยกรรมเขมร ในสมัยตนพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
   ปกเสมาคูนอกพระอุโบสถ  ใบเสมาสลักดวยหินปดทอง  ประดับกระจกสี  ซุมเสมามี
ลักษณะแบบกูบชางหรือซุมหนานาง  ประดับดวยกระเบื้องสีสันตางๆ  เปนซุมเสมาที่มีลักษณะ
งดงามและมีช่ือเสียงมาก 
   พระระเบียง  ลอมเฉพาะพระอุโบสถ  ทรงไทยหลังคาดานในลด ๒ ช้ัน ดานนอก ลด ๑ 
ช้ัน  ดานในเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๖๓ องค  ดานนอกเปนที่พักกันแดดกันฝนได  มีซุม
ประตูยานกึ่งกลางของพระระเบียง  เปนทางเขาออกสูพระอุโบสถ  พระระเบียงแบบนี้แสดงคติวา  
ใชพระระเบียงลอมสิ่งปลูกสรางสําคัญคือพระอุโบสถ  ประดุจขอบจักรวาลลอมทวีป  ซ่ึงเปน
อิทธิพลจากคติของเขมร  และมาหลอมรวมกับคติพระระเบียงสมัยสุโขทัย  กลาวคือมีที่บังแดดฝน
อยูดานนอก 
   ดานนอกพระระเบียง  ภายในเขตกําแพงแกว  มีพระเจดียยอมุมไม ๑๒ ทั้งหมดจํานวน 
๑๒ องค  รายรอบพระอุโบสถ 
   พระวิหาร  อยูในกําแพงแกว  ตั้งขวางถัดจากพระอุโบสถไปทางดานหลัง  นอกพระ
ระเบียง  สรางสมัยรัชกาลที่ ๓  กออิฐถือปูน  เปนอาคารทรงไทยฐานสูงแอนโคงเล็กนอย  หลังคา
ลด ๓ ช้ัน  มุขลด ๑ ช้ัน  มีเสารับหลังคาอยูภายนอก มีหนาตางดานละ ๕ ชอง สวนประตูมีดานละ ๑ 
ชอง   ภายในพระวิหารแบงออกเปน ๒ หองกั้นดวยผนังกออิฐถือปูน  หองดานตะวันออกเปนที่
ประดิษฐาน  พระอัฏฐารสศรีสุคต ทศพลญาณบพิตร  เปนพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย  หลอ
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ดวยสําริด สูง ๕ วา ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว  อัญเชิญมาจากวัดวิหารทองจังหวัดพิษณุโลก  หองดานตะวันตก  
เปนที่ ประดิษฐานหลวงพอดุสิต  เปนพระพุทธรูปหลอปดทองปางมารวิชัย  อัญเชิญจากวัดดุสิต  ใน
สมัยรัชกาลที่ ๔  บนฐานชุกชีของหลวงพอดุสิตมีรูปพระอัครสาวกประดิษฐานอยูขางละ ๑ องค  

  หนาบันพระวิหารเปนลายดอกพุดตาน  ประกอบลายเครือเถา  เปนหนาบันที่ไดรับ
อิทธิพลจากเขมรในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
   หอไตร  ตั้งอยูในเขตสังฆาวาส  ทางดานใตของพระบรมบรรพต  สรางสมัยรัชกาลที่ ๑   
เดิมอยูกลางสระน้ํา  ภายหลังถมสระเทปูน  ปูพื้นดวยกระเบื้อง  หอไตรสรางดวยไมมีเฉลียง
ลอมรอบ  หลังคามุงกระเบื้อง  มีชอฟา  ใบระกา  บานประตูหนาตางเปนไมแกะสลัก  หอไตรนี้
ไดรับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๓ อีกครั้งหนึ่ง 
   พระตําหนัก  ตั้งอยูใกลกับหอไตร  เปนหองโถงขนาด ๗ หอง  มีฝากั้นเปน ๒ สวน  ฝา
ที่กั้นแกะสลักอยางงดงาม  กลาวกันวา รัชกาลที่ ๑ โปรดใหสรางขึ้น ณ ที่ตั้งสรงมุรธาภิเษก 
๒.  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ ์ (พ.ศ.๒๓๒๖) 
   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์  เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูในเขต
พระนคร กรุงเทพฯ เดิมชื่อวัดสลัก  เปลี่ยนชื่อเปนวัดนิพพานาราม  แลวเปลี่ยนชื่อเปน วัดพระศรี
สรรเพชญ เปนพระอารามหลวงที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของพระบรมหาราชวัง หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก แบงออกเปนเขตพุทธาวาสทางดานทิศเหนือและสังฆาวาสทางดานทิศใต (แผนผังที่ ๔)
ผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ลอมรอบดวยพระระเบียงตลอดทั้ง ๔ ดาน  แตละดานมีประตูเขาออกดาน
ละ ๑ ประตู  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงเปนองคหลักในการปฏิสังขรณ  รัชกาลที่ ๓ 
ไดทรงปฏิสังขรณกอสรางเพิ่มเติม  เปลี่ยนกุฏิเปนตึกทั้งหมด  จวนจะแลวเสร็จคงคางอยูแตยังไมได
ยกชอฟาใบระกาทั้งพระมณฑป  พระอุโบสถ  และพระวิหาร มาเสร็จสมบูรณในรัชกาลถัดมา    
(ภาพที่ ๔๔) ภายในเขตพุทธาวาส เปนที่ตั้งของปูชนียสถานที่สําคัญ ไดแก องคพุทธปรางค พระ
อุโบสถ พระวิหาร  และพระมณฑป  เปนตน  โดยเฉพาะพุทธปรางคทั้ง  ๒ องค ที่สรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่  ๒  นั้นจะตั้งอยูภายในวงพระระเบียบทางดานทิศตะวันออก หนาพระมณฑป  ทางดานทิศ
เหนือและทางดานทิศใตของพระมณฑป   
   พระอุโบสถ  เปนอาคารทรงไทยฐานสูง  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี  เปนหลังคาแบบ
ปก นกลด ๓ ช้ัน  มีเสารับน้ําหนักภายใน  มีบันไดดานขางเปนชองทางเขาออก  นอกนั้นเปน
หนาตางรอบดาน  มีชอฟาใบระกา  และหางหงส   ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
ซ่ึงสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท โปรดใหพระยาเทพรังสรรคปนและไดรับการซอมใน
รัชกาลที่ ๓  รอบพระประธานมีรูปพระอรหันต ๘ องคประดิษฐานอยูบนฐานชุกชี 
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  หนาบันเปนไมแกะสลักปดทองประดับกระจก  ตอนกลางเปนภาพนารายณทรงครุฑจบั
นาค  แวดลอมดวยเทวดาเหาะดานละ ๓ องค  เหนือข้ึนไปเปนเทพนม  พื้นลายทั่วไปเปนลายใบเทศ
กานตอดอก 

  รอบพระอุโบสถเปนใบเสมาสลักอยูที่มุมผนังพระอุโบสถ ๔ มุม  และอยูภายในพระ
อุโบสถในยานกลางของผนัง ๔ ใบ  เสมาสลักเปนภาพครุฑยุดนาค 
   พระระเบียง  ตั้งลอมรอบ  พระอุโบสถ  พระวิหาร  และพระมณฑป  เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปซึ่งอัญเชิญมาจากที่ตางๆ รวม ๑๑๒ องค  เดิมมีขนาดและฐานสูงต่ําไมเทากัน  ทางวัด
ไดทําบัลลังกใหสูงเทากันและปดทองใหมเมื่อ  พ.ศ.๒๔๖๗ 
   พระวิหาร  เปนอาคารทรงไทยฐานสูง  มีมุขโถงดานหนาและดานหลัง  ชายคามุข
รองรับดวยเสาสี่เหล่ียม ๖ ตน  มีบันไดขึ้นสูดานเหนือและดานใตดานละ ๒ บันได  ผนังดานเหนือ
และใตมีหนาตางดานละ ๑๒ ชอง  ดานตะวันออกและดานตะวันตกมีหนาตางดานละ ๔ ชอง  มี
ประตูตรงกลางดานละ ๑ ประตู  ภายประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ ๕ องค  องคประธานเปน
พระพุทธรูปกออิฐ ปางมารวิชัย  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทโปรดใหพระยาเทวา
รังสรรคปน  อีก ๑ องคเปนพระพุทธรูปศิลาแดง  ปางมารวิชัยยายมาจากพระวิหารเกาวัดสลัก  อีก ๓ 
องคยายมาจากวัดพระเชตุพนฯ 

  หนาบันดานหนาหลังเปนรูปตราพระลัญจกร   ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจาฟา
มหา วชิรุณหิศ  สยามมกุฏราชกุมาร  มีภาพเทพเหาะดานขางดานละ ๓ องค  พื้นลายทั่วไปเปนดอก
ลอยใบเทศ 
   พระมณฑป  ตั้งอยูดานหนาพระอุโบสถและพระวิหาร  อยูภายในวงพระระเบียง  
หลังคาเปนทรงโรง  หลังคาลด ๒ ช้ัน  ประดับชอฟาใบระกา  หนาบันเปนไมแกะสลักปดทอง
ประดับกระจก  ตรงกลางเปนรูปพระลักษณทรงหนุมาณยืนแทน  ลอมดวยกนกใบเทศและเทวดา
เหาะ  ซุมประตูหนาตางเปนปูนปนทรงมณฑปลายใบเทศ  ภายมีพระมณฑปทองสูง ๑๐ วา  เปนที่
ประดิษฐานพระเจดียทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  มีโตะหมูเครื่องบูชา  และมีพระพุทธรูปยืน ๑๒ 
องค  พระพุทธรูปนั่ง ๑๖ องค  รวมทั้งส้ิน ๒๘ พระองค 

  ภายในพระอารามแหงนี้เปนที่ตั้งของพุทธปรางคสําคัญ  ๒ องค ซ่ึงอยูบริเวณดานหนา
องคมณฑป  นับเปนปูชนียสถานสําคัญ  ที่สรางขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลที่ควรคาแกการเคารพ
บูชา  พุทธปรางควัดมหาธาตุทั้ง  ๒ องคนั้นเปนพระปรางคที่สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของสมเด็จพระสังฆราช
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ คือ สมเด็จพระสังฆราช  (ศุข)  ซ่ึงส้ินพระชนมเมื่อปชวด  พ.ศ.๒๓๕๙  องค
หนึ่ง และอีกองคหนึ่งเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของสมเด็จพระสังฆราช  (มี)  ซ่ึงส้ินพระชนมเมื่อปเถาะ  
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พ.ศ.๒๓๖๒  แตปรากฏวายังไมมีการบรรจุ จนกระทั่งปจจุบันพระพุทธปรางคไดเปนที่บรรจุอัฐิธาตุ
และอังคารของอดีตเจาอาวาสวัดมหาธาตุ  ๓ องค   
   สําหรับการกอสรางพุทธปรางคทั้ง ๒ องคนั้น ไมปรากฏปการสรางที่แนนอน ประมาณ
ไดเพียงวามีการกอสรางระหวางป พ.ศ.๒๓๕๙ – ๒๓๖๗  โดยเฉพาะองคหลังเปนการสรางในป
สุดทายในการครองราชยของรัชกาลที่ ๒  แตไมสามารถระบุไดแนชัดวา  องคใดเปนองคที่สรางขึ้น
กอน – หลัง อยางไรก็ตาม  พุทธปรางคทั้ง  ๒ องคนี้ ก็ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณตลอดมาพรอม ๆ 
กับถาวรวัตถุตาง ๆ  ในวัด  ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๖ จนกระทั่งปจจุบัน เนื่องจากวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร เปนพระอารามหลวงที่มีความสําคัญและมีคุณคายิ่งทั้ง
ดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ตลอดจนดานโบราณคดี  และศิลปะการประดับตกแตงตาง ๆ  
พุทธปรางค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร  
   ลักษณะโดยทัว่ไปของพุทธปรางควัดมหาธาตุฯ     
   พุทธปรางคทั้ง ๒ องค เปนพระปรางคที่สรางขึ้นมาแบบองคเดี่ยว  ไมมีปรางคบริวาร
ลักษณะรูปทรงขนาดสัดสวนของพุทธปรางคทั้ง ๒ องค  มีความเหมือนกันเกือบทั้งหมด  มี
บางสวนที่แตกตางออกไปบาง 
   พุทธปรางคทั้ง ๒ องค เปนปรางคที่มีขนาดไมใหญโตนัก ยอดปรางคสูงเพรียว ตั้งอยู
บนฐานสูง เรือนธาตุมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน ฐานขององคปรางครองรับดวยฐาน
ประทักษิณ ๑ ช้ัน  โครงสรางขององคพุทธปรางคและฐานประทักษิณเปนแบบกออิฐถือปูน พื้นผิว
ภายนอกฉาบปูนเรียบ  ทาสีขาวโดยตลอด  บริเวณซุมทิศและชั้นอัสดงจะมีงานประติมากรมตกแตง
อยู 
   พุทธปรางคทั้ง ๒ องค ยังอยูในสภาพที่สมบูรณตั้งแต ช้ันฐาน, เรือนธาตุ, ยอดปรางค 
ตลอดจนฐานะประทักษิณ และองคประกอบตาง ๆ  ที่ประดับตกแตงอยู  
   พุทธปรางคทั้ง ๒ องคมีสวนที่แตกตางกันอยูบาง โดยเฉพาะองคประกอบตาง ๆ บนชั้น
ฐานของพุทธปรางค และการยอมุมบริเวณเรือนธาตุ และยอดปรางค ตลอดจนลวดลายปูนปนบาง
แหง เปนตน อยางไรก็ตามลักษณะของพุทธปรางคทั้ง  ๒ องคประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  
๓ สวนใหญ ไดแก  
   ๑ สวนฐาน   
   ๒ สวนเรือนธาต ุ  
   ๓ สวนยอด   
   พุทธปรางคองคทางดานทิศเหนือ  
   สวนฐาน 
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    ฐานของพุทธปรางคองคทางดานเหนือของพระมณฑป ตั้งอยูบนฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน  
ประกอบดวยฐานชั้นตาง ๆ  ซอนกันทั้งหมด ๔ ช้ัน  ฐานชั้นแรก (ช้ันลาง)  เปนฐานบัวกลุม แผนผัง
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสตัดมุม (๘ เหล่ียมดานไมเทา)  ฐานชั้นที่ ๒,๓  เปนฐานสิงหเรียงตอกันขึ้นไป ซ่ึงมี
ลักษณะพิเศษตางไปจากที่เคยปรากฏ กลาวคือ  ในฐานะสิงหช้ันที่  ๒  สวนที่ตอจากหัวสิงหและ
เสนลวดขึ้นไปทําเปนชั้นเชิงบาตร  และในฐานสิงหช้ันที่ ๓ บริเวณหนากระดาษประดิษฐเปนรูปบัว
กลุม โดยตลอดนอกจากนั้นในฐานชั้นที่ ๔ ซึ่งเปนฐานชั้นสุดทาย มีลักษณะเปนชั้นเชิงบาตร  ฐาน
ตั้งแตช้ันที่  ๒ ถึง ช้ันที่ ๔  มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมได ๑๖ เรียงสอบขั้นไปจนจดชั้นเรือน
ธาตุ 
    ฐานขององคพุทธปรางค  รองรับดวยฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน มีรูปแบบแผนผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๒ ประกอบดวยช้ันฐานปทมขนาดใหญ สูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร  
รอบลานประทักษิณมีพนักระเบียบทึบตัน ปดกั้นโดยรอบสูงประมาณ ๐.๕๐ เมตร แตละมุมประดับ
ดวยเสาหัวเม็ด  มีทางขึ้นสูลานประทักษิณ ๔ ทาง ตรงกับทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก ฐานดังกลาวกออิฐฉาบปูนผิวเรียบ ทาสีขาวโดยตลอด   
    สวนเรือนธาต ุ  
   เรือนธาตุของพุทธปรางคองคทางดานทิศเหนือจะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มี
แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๖ เปนเรือนธาตุลักษณะทึบตัน เนื่องจากไมมีหองภายใน
ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา)  ถึงบัวเชิงฐานของเรือนธาตุจะมีลักษณะ
ผายออกเล็กนอยในตอนลาง  บริเวณตัวเรือนธาตุมีซุมทิศสําคัญ ๔ ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันออก  ทิศตะวันตก ซ่ึงหุมทิศมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ คือ   
   ซุมทิศขององคพุทธปรางคทางดานทิศเหนือ เปนซุมทรงบันแถลง มีเพียงชั้นเดียวไม
ซอนชั้น  หรือลดชั้น  ประกอบดวย ซุม, รัดเกลา และเสาบัวรองรับซุม รูปทรงของซุมเปนทางสูง
หรือทรงจั่ว  วางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมมีลักษณะเปนสนสูง มีแนวกลางบริเวณจุดหยักของ
กรอบซุมจะมีใบเทศเล็ก ๆ  ประดับอยู ขอบนอกของกรอบซุมตกแตงดวยกนกแทนใบระกา สวน
บริเวณยอดซุมนั้นปดทับดวยลวดลายทรงพุมขาวบิณฑที่ตอยอดสูงขึ้นไป แทนชอฟา ปลายซุมทั้ง 
๒ ขางประดับดวยหางหงษรูปหัวนาค หนาบันประดิษฐตกแตงลายกนกและพุมขาวบิณฑ   
   สวนเสาบัวเปนเสาติดผนังกอยื่นออกมาจากเรือนธาตุขางละ ๑ เสา ผิวเสาเรียบเกลี้ยงไม
มีการประดับตกแตง ภายในซุมทิศประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป "พระพุทธรูป" ของ
พระพุทธเจาในพระพุทธศาสนา   
  สวนยอด   
   สวนยอดขององคพุทธปรางคทางดานทิศเหนือ มีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม 
๑๖ ประกอบดวยช้ันอัสดง ช้ันรัดประคด  (ช้ันเชิงบาตร) ปลายยอดเปนบัวกลุม หรือจอมโมฬี ตอ
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ขึ้นไปเปนนภศูล ช้ันรัดประคดแบงเปน  ๗ ช้ัน  ประกอบดวยหนากระดาน, บันเชิงบาตร และกลีบ
ขนุน  
   สําหรับลักษณะรูปทรงของยอดปรางคนั้น เปนปรางคแบบทรงฝกขาวโพด  ตั้งแตช้ัน
รัดประคดชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคปรางคสูงเพรียว ตั้งตรง ปลายยอดแหลมสอบเขา
เล็กนอย มีการยอมุมถ่ีและละเอียดมีรูปทรงเปน ๘ เหล่ียมจนเกือบจะกลม   
   กลีบขนุนที่ประดับรอบยอดปรางค จะวางในแนวตั้งกอติดกับบัวเชิงบาตรที่บริเวณตรง
กลางตัวยอดปรางค และบริเวณยอมุมขององคพุทธปรางค พื้นผิวนอกของกลีบขนุนฉาบปูนเรียบ
ทาสีขาว 
   พุทธปรางคดานทิศใต 
    สวนฐาน 
   ฐานของพุทธปรางคองคทางดานทิศใตของมณฑปนั้น ตั้งอยูบนฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน
ประกอบไปดวยฐานชั้นตาง ๆ  ซอนกันทั้งหมด ๔ ช้ัน  ฐานขั้นแรก  (ช้ันลาง)  เปนฐานสิงหที่มีหนา
กระดานสูงใหญ  ฐานชั้นที่ ๒ เปนชั้นเชิงบาตร สวนฐานชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เปนบัวกลุมและชั้น
เชิงบาตรในสวนบนสุด ฐานทั้ง ๔ มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ แตละชั้นเรียงสอบ
ขึ้นไปจนจดเรือนธาตุ ฐานขององคพุทธปรางครองรับดวยฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน  มีลักษณะเปน
รูปทรง องคประกอบเชนเดียวกับฐานประทักษิณของพุทธปรางคองคทางดานทิศเหนือ   
  สวนเรือนธาต ุ 
   เรือนธาตุของพุทธปรางคองคทางดานทิศใตของนั้น จะตั้งอยูบนขั้นฐาน  เปนอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๒ ลักษณะทึบตัน เนื่องจากไมมีหองอยูภายใน ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัว
ปลายเชิงเรือนธาตุ  (บัวรัดเกลา)  จนถึงบัวเชิงฐาน (บัวเชิง)  ของเรือนธาตุมีลักษณะผายออก
เล็กนอยในตอนลาง  ตัวเรือนธาตุมีซุมกอยื่นออกมารทั้ง ๔ ดาน  จํานวน ๔ ซุม แตละซุมตั้งตรงกับ
ทิศทั้ง ๔ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก   
   สําหรับลักษณะของซุมทิศและองคประกอบตาง ๆ จะเหมือนกับซุมทิศของปรางคทาง
ทิศเหนือ ดังทีไ่ดกลาวมาแลว 
    สวนยอด 
   สวนยอดขององคพุทธปรางค มีลักษณะรูปทรงองคประกอบตาง ๆ  เชนเดียวกับองค
พุทธปรางคทางดานทิศเหนือ มีบางสวนที่แตกตางกัน คือ การยอมุมโดยเฉพาะพุทธปรางคองค
ทางดานทิศใต ยอดปรางคองคทางดานทิศใตนั้น ยอมุมไม ๒๐ 

  พระปรางคและเจดยีราย  อยูภายในวงพระระเบียงดานเหนือและดานพระวิหาร  มพีระ 
เจดียดานละ ๒ องค  เปนพระเจดยีไม ๑๒   และพระปรางคดานละ ๒ องค   

   ศาลาการเปรียญ  และอื่นๆ  ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม  หลัง พ.ศ. ๒๔๖๕ 
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๓.  วัดปทุมคงคา  (พ.ศ.๒๓๒๖) 
  เดิมชื่อวัดสําเพ็ง  ไดรับการปฏิสังขรณจากรัชกาลที่ ๑  และกรมพระราชวังบวรมหา

สุรสิงหนาท  ไดรับพระราชทานนามใหมวา “วัดปทุมคงคา”  มาไดรับการปฏิสังขรณอีกครั้งหนึ่งใน
รัชกาลที่ ๓   แตยังไมเสร็จ  มาเสร็จในรัชกาลที่ ๔   (ภาพที่ ๔๕) 
   พระอุโบสถ  เปนรูปทรงโรง  ปกนกชัน้เดยีว  มุขลด ๒ ช้ัน  มีชอฟา  ใบระกา  คันทวย  
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรปูปางมารวิชัยทรงเครื่องอยางกษัตริย  ฝมือชางรัชกาลที่ ๔ 

  หนาบันเปนรูปพระอินทรทรงชางไอยราพต 
   ปกเสมาคู  อยูในซุมทรงปรางคมีทั้งหมด ๘ ซุม  ตั้งอยูรอบพระอุโบสถทั้ง ๘ ทิศ  ใตใบ
เสมาฝงลูกนิมิตซุมละ ๑ ลูก 
   พระวหิารตั้งอยูดานใตของพระอุโบสถ  มีลักษณะคลายและเทากับพระอุโบสถ  ภายใน
เปนที่ประดษิฐานพระพุทธรูปปางตางๆ 

  หนาบันเปนรูปนารายณทรงสุบรรณ 
   พระระเบียง  ลอมพระอุโบสถและพระวิหาร  ไวภายใน  ยานกลางพระระเบียงเจาะเปน
ชองและสรางเปนศาลาเปนทางเขาออกสูภายใน 
   ดานทิศตะวันตกของพระระเบียง  มีพระเจดียรายโบราณ ๗ องค  เขาใจวาเดิมมี ๘ องค  
เพราะระหวางองคที่ ๓ และ ๔ มีที่วางพอสาํหรับพระเจดยี ๑ องค 
๔.  วัดชนะสงคราม  (พ.ศ.๒๓๒๖) 

  วัดเดิมไมทราบชื่อ  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงปฏิสังขรณพระราชทาน
นามวา  วัดตองปุ  ถวายเปนพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๑ จึงไดรับพระราชทานนามใหมวา วัด
ชนะสงคราม  และไดรับการปฏิสังขรณอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ 28  (ภาพที่ ๔๖) 
   พระอุโบสถ  ลักษณะเปนทรงโรง  แบบมีปกนก ๒ ช้ัน  มีเสารายอยูขางใน  ฝาผนังกอ
อิฐถือปูนรับปกนก   มีชอฟาใบระกาหางหงส  มีหนาตางจํานวนมาก  โดยดานที่เปนประตูจะมี
หนาตางแทรกอยู ๖ หนาตาง  ดานขางมีหนาตางดานละ ๑๓ หนาตาง  ซุมประตูเปนปูนปนลายกนก  
บานประตูจําหลักลายกนกลงรักปดทองประดับกระจก  ลอมกรอบดวยรูปขาวหลามตัด  ซุมหนาตาง
ทําเปนกรอบ ๒ ช้ัน  ปลายกรอบทําเปนรูปนาค ๓ เศียร  บานหนาตางเปนลายรดน้ํา    ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนบุดวยดีบุก  ปางมารวิชัย  หนาตักกวาง ๒.๕๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร  
มีพระสาวกยืนประนมมืออยูดานหนาพระประธานขวาซาย ๒ องค  รอบพระประธานมีพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยอีก ๑๕ องค  ประทับหันหนาไปทิศตางๆ 

                                                        
  28 มหาวิทยาลัยศิลปากร,  สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๙๖, ๑๑๖. 
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  หนาบันแกะสลักเปนรูปซุมประตูมีนารายณทรงครุฑอยูเบื้องบน ลอมรอบดวยเทพ
ชุมนุม  ภายในวงลอมกนก 
   เสมาพระอุโบสถเปนแบบแนบผนังพระอุโบสถ ลักษณะเปนใบเสมาปดทองสลักเปน
รูปนารายณทรงครุฑ 
   ศาลาราย  ลอมพระอุโบสถทั้ง ๔ ดาน  แตกอนมีเสารายทั้งหนาและหลังปจจุบันกอเปน
กําแพงกั้นดานนอก  หลังคามุงกระเบื้องดนิเผา  เปลี่ยนเปนมุงกระเบื้องเคลือบ 
   พระเจดยี  ตั้งอยู ๔ มุมของกําแพงแกวพระอุโบสถ  เปนเจดียทรงเหล่ียม  ยอมุมไม ๒๐  
ศิลปะสมัยอยธุยา 
๕.  วัดโบสถ (พ.ศ.๒๓๒๖)     
   ประชาชนเรียกวา วัดโบสถสามเสน  รัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖  
และไมไดรับการปฏิสังขรณ อีกเลยใน ๒ รัชกาลถัดมา (ภาพที่ ๓๔) 
   พระอุโบสถ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๑  กออิฐถือปูน  หลังคาแบบปกนกชั้นเดียวไมมี
ชอฟาใบระกา ดานหนาดานหลังตอเปนเพิงหลังคาคลุมเฉลียงโบสถ  ฐานโคงแอนเล็กนอย  ประตู
ดานละ ๒ ประตู  เหนือประตูสูงขึ้นไปในยานกลางปนปูนเปนรูปวงกลมมีลวดลายคลายจานขนาด
ใหญ หนาตางฟากละ ๕ หนาตาง  สวนบนของกรอบหนาตางเปนปูนปนเปนรูปสิงหโตจีนไตลงมา  
เชิงบันไดทางขึ้นวางสิงหโตหินไวทั้งสองฟาก  หนาบันโบสถเปนลายดอกไมและสัตว  ประตูโบสถ
ปดตายเพื่อปองกันการโจรกรรม  ภายในมีพุทธรูปสมัยเกาอยูมากมาย 
   หนาบันปนูปนเปนลายดอกไมและสัตว 
   ปกเสมาคู เสมาแกะจากหินทรายแดงแลวพอกปูน  ซุมเสมาเปนทรงกูบชาง  เสมาดาน
ตะวันออกอยูนอกพระอุโบสถแตทางดานตะวันตกอยูในระเปยงโบสถเปนเสมาเดี่ยวแกะจาก
หินแกรนิต (เขาใจวาเปนการซอม)  เสมาบางคูหักหลุดออกจากฐาน 
   เจดียเหล่ียมยกฐานสูง  ตั้งอยูทิศตะวันออกของโบสถริมกําแพงแกว  เปนเจดียเหล่ียมยอ
มุมไมสิบสอง  เพิ่มมุมตั้งแตเรือนธาตุลงมาเปนไม ๒๐  ฐานที่ยกสูงเพื่อใชบรรจุอัฐิ 
   ดานตะวันตกของพระอุโบสถมุมกําแพงแกวทั้งสองมีพระอุโบสถนอย ๒ หลัง  ภายใน
บรรจุพระพุทธรูปเกาแกสมัยอยุธยา  กําแพงแกวดานนี้อยูในสภาพชํารุด  ยานพาหนะผานเขามาได 
   ทางดานเหนือหางออกไปประมาณ ๖๐ เมตร  มีพระมณฑป  ภายในบรรจุรอยพระพุทธ
บาท  หลังคาพระมณฑปเปนทรงเจดียกลม  มีชอฟาใบระกา  ซุมประตูพระมณฑปหนาบันเปนรูป
หนากาล  ประตูซุมมีทับหลังแกะสลักลายประจํายาม  ขางพระมณฑปมีพระวิหารเกาทรงไทยเปนที่
สวดมนตของชี 
๖. วัดเทวราชกุญชร (พ.ศ.๒๓๒๖) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 128 

  เดิมชื่อวัดสมอแครง  รัชกาลที่ ๑ และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรง
ปฏิสังขรณ  กรมพระพิทักษเทเวศร  ตนสกุลกุญชร ณ อยุธยาไดทรงอุปถัมภบํารุงตอมา  รัชกาลที่ ๔  
ทรงรับเปนพระอารามหลวงพระราชทานนามวา วัดเทวราชกุญชร   
   พระอุโบสถ  หันหนาไปทางทิศใต  มีขนาดใหญ  หลังคาลด ๒ ช้ัน  เสารับปกนกอยู
ภายนอก  มีประตูเขาหนาและหลังดานละ ๒ ชองภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโลหะหลอลงรัก
ปดทอง  ปางมารวิชัยฝมือสมัยทวาราวดี  หนาตัก  ๔.๓๕ เมตร สูง ๕.๖๕ เมตร 

  หนาบันเปนไมแกะสลักลายดอกพุดตาน พรอมทั้งใบปดกระจกสีตางๆตามลายตรงเชิง
เปนไมแกะสลักรูปกระจังฐานพระลายกามปู  กานแยง  และกระจังรวน 
   ปกเสมาเดี่ยว  มีซุมเปนทรงโคงมน  ฐานซุมยอมุมไมสิบสอง 

  มีกําแพงแกวลอมรอบพระอุโบสถ  มุมกําแพงแกวมีเจดียทั้ง ๔ มุม  ริมกําแพงพระ
อุโบสถเปนวิหารราย  ลายหนาบันคลายกับพระอุโบสถ   

  พระวิหารกออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้อง ดานทิศเหนือเปนวิหารสูง   ดานทิศ
ตะวันออกเปนวิหารเตี้ย 
๗.  วดับพิตรพิมุข (พ.ศ.๒๓๒๙)  

  เดิมชื่อวัดตีนเลนหรือวัดเชิงเลน  ไดรับการปฏิสังขรณจากรัชกาลที่ ๑  ขุนนางในรัชกาล
ที่ ๓ ไดปฏิสังขรณเพิ่มเติม  รัชกาลที่ ๓ ทรงรับไวเปนพระอารามหลวง 29

   พระอุโบสถ  กอสรางดวยคอนกรีตยกพื้นสูง  หลังคาทรงไทยซอนปกนก ๒ ช้ัน  เสา
พะไลดานขาง ๙ ชวงเสา  ดานหนาดานหลัง ๕ ชวงเสา  ซุมประตูหนาตางประดับดอกเบญจมาศปูน
ปนติดกระจกสี  ระหวางชองประตูคูดานหนา มีชองจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปศิลา ปางลีลาสูง 
๒.๒๐ เมตร ผนังภายในเขียนลายประแจจีน  บนพื้นสีเหลืองทองประดับดอกไมรวง  พระประธาน
เปนรูปปูนปน  ปางมารวิชัย  ขนาดหนาตัก ๒.๘ เมตร สูง ๓.๓๓ เมตร และมีพระอัครสาวก ๒ องค  
ประดิษฐานที่ฐานชุกชีเดียวกับพระประธาน 
   หนาบันฝงกระจกสีทําเปนลวดลายดอกพุดตาน 
   ปกเสมาเดี่ยว  ซุมเสมาแบบทรงเกี้ยว  ยอมุมไม ๑๒ 
   หลังพระอุโบสถมีเจดีย ทรงกลมสูง  ราว ๑๒ - ๑๔ เมตร  ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ  และมีเจดียทรงเหลี่ยมไมสิบสองอีก ๑ องค  รอบโบสถเปนกําแพงแกว  มีชอง
ทางเขาออกเปนซุมประตูแบบจีน  

                                                        
  29กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วพระราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), ๑๖๖. 
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   พระวิหาร ตั้งอยูขวางหนาพระอุโบสถ  กอสรางดวยคอนกรีต  ฐานโคง รูปทรงแบบ
เดียวกับพระอุโบสถ  แตขนาดเล็กกวา  มีเสาพะไลดานขาง ๗ ชวงเสา  และดานหนาดานหลัง ๔ 
ชวงเสา ยกพื้นสูง ๒ ช้ันสูงกวาพระอุโบสถ  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลา  ปางสมาธิ  เปน
พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี  หนาตักกวาง ๐.๔๒ เมตร  สูง ๑.๑๕ เมตร  ภายนอกดานขางของพระ
วิหารกอเปนเจดียเหล่ียมไมสิบหก ๒ องค 

  หนาบันฝงกระจกเปนลายกนกใบเทศ 
   พระระเบียง  อยูทางดานรอบพระวิหาร  เวนทางดานที่ติดกับพระอุโบสถ  พระระเบียง
บางสวนกั้นกระจกติดเครื่องปรับอากาศ  ทราบวาใชเปนที่จัดเล้ียง  สวนที่เหลือจึงประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
   สถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ  ศาลาทาน้ําริมคลองโองอางมีพลับพลาเครื่องไมสัก  ซ่ึง
รัชกาลที่ ๕ โปรดใหสรางไว  ที่จั่วดานหนาและจั่วดานขางมีตราพระลัญจกร ไวเปนสัญลักษณ
สําคัญ 
๘.  วัดคูหาสวรรค  (พ.ศ.๒๓๓๑) 
   เดิมชื่อวัดศาลาสี่หนา  รัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณและพระราชทานนามใหม  ไดรับการ
ปฏิสังขรณจากขุนนางในรัชกาลที่ ๓ และไดรับการสถาปนาเปนวัดหลวง 
   พระอุโบสถ  เปนอาคารทรงไทย  กออิฐถือปูน  หลังคาซอน ๓ ช้ัน  ดานหนาและ
ดานหลังทําเปนมุขยื่นออกไป  มีเสารองรับมุขดานละ ๔ ตน  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี  ประดับ
ชอฟา  ใบระกา  หางหงส    ประตูดานหนา ๓ ชอง  ดานหลัง ๒ ชอง  หนาตางดานละ ๕ ชอง  
ประดับซุมลงรักปดทองประดับกระจก  บานประตูหนาตางดานในเขียนลายทองบนพื้นดําเปนรูป
ตนไม  ดอกแชบวย กับนกกระจอก  แบบศิลปะจีน  พระประธานในพระอุโบสถมีนามวา  พระพุทธ
เทวะ  เปนพระพุทธรูปปางสมาธิสมัยอยุธยา  ดานหลังพระประธานมีพระพุทธรูปอีก ๒ องค  
ประทับนั่งบนฐานชุกชีขางพระประธานทั้งสองดาน  เบื้องหนาพระประธานเปนพระอัครสาวก ๓ 
องค  นั่งพนมมือหันหนาเขาหาพระประธาน  ถัดมาขางหนาอีกมีพระพุทธรูปปางปาเลไลยกประทับ
อยู 

  หนาบันเปนลายสลักไมทั้งดานหนาดานหลัง ทําเปนรูปเทพนมลอมรอบดวยลายกานขด
ลงรักปดทอง 
   ปกเสมาคู  ทําดวยหินทรายแดง  ซุมเสมาเปนซุมยอดเจดียแบบศรีวิชัย  เวนแตซุมที่อยู
ทางดานหนาและดานหลังของพระอุโบสถ  เปนซุมยอดปรางคไม ๒๐ 
   รอบพระอุโบสถมีกําแพงแกวลอมรอบ ภายในกําแพงแกวดานหลังพระอุโบสถ  มีเรือน
ขวางยกพื้นสูง  เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  คลายพระระเบียงแตรูปแบบอาคารไมใชพระ
ระเบียง 
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  ดานหลังพระอุโบสถ  มีพระเจดียเหล่ียมไม ๑๒ เรียงกัน ๓ องค รูปทรงเดียวกันองค
กลางมีขนาดใหญกวา  มีกําแพงลอมอยูโดยเฉพาะ 
๙.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (พ.ศ.๒๓๓๑ - ๔๓)  

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรวิหาร ตั้งอยูทางทิศใตของพระบรมราชวัง หันหนาไป
ทางทิศตะวันออก ภายในพระอารามแบงออกเปนเขตพุทธาวาส และเขตสังฆวาส (แผนผังที่ ๕) เดิม
ช่ือวัดโพธาราม  รัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ  และพระราชทานนามใหม  รัชกาลที่ ๓ ทรง
ปฏิสังขรณและกอสรางเพิ่มเติมจนเกือบเสร็จสมบูรณเมื่อส้ินรัชกาลของพระองค  (ภาพที่ ๔๙, ๕๐) 
   พระอุโบสถ  เปนทรงรัตนโกสินทรฐานตรง  เสาเหลี่ยม  หลังคาลด ๓ ช้ัน  มุขลด ๒ 
ช้ัน  สรางสมัยรัชกาลที่ ๑ ขยายและสรางใหมในรัชกาลที่ ๓  ดานหนาและดานหลังมีประตู ๒ ชอง
หนาตาง ๒ ชอง  ดานขางมีหนาตางดานละ ๙ ชอง  ซุมประตูหนาตางเปนทรงมงกุฎ  บานประตูดาน
นอกประดับมุกเปนภาพรามเกียรติ์  ดานในเขียนลายรดน้ํา  บานหนาตางดานนอกแกะสลักลวดลาย
ปดทองประดับกระจก  ดานในเขียนลายรดน้ํา  กําแพงระเบียงพระอุโบสถเปนหินออนแกะสลัก
ภาพรามเกียรติ์อันงดงาม  เสาภายในทุกตนเขียนสี  และมีจิตรกรรมฝาผนัง 

  หนาบันลายเครือวัลย 
   ปกเสมาคู  ซุมเสมาตั้งอยูบนกําแพงแกวรอบพระอุโบสถ  เปนซุมยอดเจดียเหล่ียม  ยอ
มุมไมสิบสอง  แกะจากหินสีเขียวของประเทศจีน 
   พระประธานคือ  พระพุทธเทวปฏิมากร  ขนาดหนาตัก ๕ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว  อัญเชิญมา
จากวัดคูหาสวรรค  ใตฐานชุกชีของพระประธาน  ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
   พระระเบียง  สรางลอมรอบพระอุโบสถ  มีอยู ๒ ช้ัน คือ ช้ันนอกและชั้นใน  สวน
กึ่งกลางพระระเบียงเปนพระวิหารทิศเชื่อมตอทั้ง ๒ ช้ันของพระระเบียง  เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  โปรดใหอัญเชิญมาจากหัวเมือง
ตางๆ  แลวนํามาบูรณะใหม  มีการทําฐานชุกชีและบูรณะเพิ่มเติมในรัชกาลที่ ๓  พระพุทธรูปใน
พระระเบียงชั้นในมี ๑๕๔ องค  ในพระระเบียงชั้นนอกมี ๒๔๔ องค 
   พระวิหาร  ในวัดนี้มีวิหารทุกแบบอยาง  คือ วิหารทิศ ๕ หลัง  วิหารคด ๒ หลัง วิหาร
นอย ๒ หลัง  วิหารขาว ๑ หลัง  วิหารพระพุทธไสยาสน ๑ หลัง 
   พระวหิารทิศ   
   ๑. พระวิหารทศิตะวนัออก  ๒ หลังคือ 

- ช้ันใน  ประดิษฐานพระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน  เปนพระพุทธรูป  ยืน  
 หอยพระหัตถขวา  ยกพระหตัถซายปอง 

- ช้ันนอก  ประดิษฐานพระพุทธรูปหลอดวยนาก  ปางมารวิชัย  หนาตักกวาง ๓  
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 ศอก ๑ คืบ  พระนามวา  พระพุทธมารวิชัยอภัยปรปกษฯ 
   ๒. พระวิหารทิศใต  ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  หนาตัก ๔ ศอก ๕ นิ้ว  มี
พระปญจวัคคียนั่งสดับพระเทศนา  พระนามวา  พระพุทธชินราช วโรวาทธรรมจักรฯ 
   ๓. พระวหิารทิศตะวนัตก  ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  มีนาคปรก  หนาตกั ๓ 
ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว  พระนามวา  พระพุทธชินสีหมุนีนาถ อุรคอาสบัลลังก 
   ๔. พระวิหารทิศเหนือ  ประดิษฐานพระพทุธรูปปางปาเลไลยกหลอใหม  สูง ๘ ศอก ๑ 
คืบ ๕ นิ้ว 
   พระวิหารคด ๔ หลัง  สรางอยูระหวางพระระเบียงและกําแพงวัดทั้ง ๔ มุม  รูปของพระ
วิหารหักเปนฉากตามมุมกําแพงทั้ง ๔ ไมชักยานยาวตลอดถึงกัน  สรางในรัชกาลที่ ๑ บูรณะใน
รัชกาลที่ ๓ และ ๖  
   พระวิหารนอย ๒ หลัง  สรางในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ โปรดใหร้ือแลวสรางใหม
ตามแนวกําแพงคั่นกลางวัด  บูรณะในรัชกาลที่ ๗ 
   พระวิหารพระพุทธไสยาสน  สรางในรัชกาลที่ ๓ เปนอาคารทรงไทยกออิฐถือปูน  
หลังคาลด ๓ ช้ัน  มุขลด ๒ ช้ัน  มีเสารายอยูภายนอก  มีระเบียงเดินไดรอบพระวิหาร  มุงกระเบื้อง
เคลือบมีชอฟาใบระกาหางหงส  หนาบันปดทองประดับกระจกเปนรูปลายดอกไมใบไม  ซุมประตู
หนาตางเปนลายปูนปนปดทองทรงมงกุฎ  ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน  เปนพระพุทธรูป
ปูนปน  ยาว ๑ เสน ๓ วา  พื้นพระบาทประดับมุข  เปนมงคล ๑๐๘ ประการ 
   พระมณฑป  คือหอพระไตรปฎกเดิมในรัชกาลที่ ๑  ถึงรัชกาลที่ ๓ โปรดใหร้ือ
สรางใหมเปนมณฑปกออิฐถือปูน จตุรมุขยอดทรงมงกุฎ  ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องถวย
สลับสี  ซุมประตูหนาตางเปนลายปูนปนปดทอง 
   ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนี้มีการสรางพุทธปรางคขึ้นจํานวน ๔ 
องคดวยกัน มีช่ือเรียกตามพงศาวดารวา "พระมหาธาตุ" ถูกสรางขึ้นในรูปแบบของพระปรางคใน
ศาสนาพุทธ มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา "พุทธปรางค"พระปรางคมหาธาตุ ๔ องค  อยูภายในวงพระ
ระเบียง  สรางในรัชกาลที่ ๒  ถึงรัชกาลที่ ๓ กอใหสูงกวาเดิมอีกองคละ ๓ ศอก  และประดับศิลา
ใหม  มีช่ือเรียกเฉพาะวา “พระอัคฆียเจดีย”  เปนพระปรางคบุดวยหินออน  ยอมุมไม ๒๐ ช้ันกลีบ
ขนุน ๖ ช้ัน  และใตเรือนธาตุลงมาเปลี่ยนเปนไม ๒๘  จนถึงฐาน 
   พุทธปรางควัดพระเชตุวิมลมังคลารามราชวรวิหารนี้ สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ 
พรอมๆ  กับสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาอื่น ๆ  ในเขตพุทธาวาส เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๓๓๒ 
ภายในองคพระปรางคทั้ง ๔ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดมีการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร ในป พ.ศ.๒๓๗๕ – ๒๓๙๑  ในครั้งนี้
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ไดมีการตอเติมพุทธปรางคทั้ง ๔ องค โดยกอเสริมใหสูงขึ้นจากเดิมประมาณ ๓ ศอก  สวนองคพระ
ปรางคประดับใหมดวยหินออนทั้งองคอยางงดงาม สวนฐานชั้นลางสุดประดับดวยศิลาสีเขียว   
   พุทธปรางคทั้ง ๔ องคนั้นอยูในเขตพุทธวาส  ดานหนาพระอุโบสถ ๒ องค  ดานหลัง
พระอุโบสถ ๒ องค  ในตําแหนงตรงมุมของวงพระระเบียงขั้นในที่ลอมรอบพระอุโบสถมาบรรจบ
กัน โดยที่พุทธปรางคประดิษฐานบริเวณตรงมุมพระระเบียง ๔ มุม ๆ ละ ๑ องค   
    องคประกอบของพุทธปรางคทั้ง ๔ องค มีองคประกอบที่สําคัญ คือ   
   สวนฐาน 
   ฐานของพระมหาธาตุ ทั้ง ๔ องค ประกอบดวยฐานซอนซํ้ากัน ๕ ช้ัน 
   ฐานชั้นแรก (ช้ันลาง)  เปนฐานที่ตั้งติดอยูกับพื้น  มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมตัดมุม  (๘ เหล่ียม
ดานไมเทา)  ทําจากศิลาสีเขียว รอบฐานแกะสลักเปน  "ลายดอกไมรวง" ประดับอยูโดยรอบ  ฐาน
ดังกลาวรองรับของพุทธปรางคอีก  ๔ ช้ันสูงขึ้นไป   
   ฐานชั้นที่  ๒ - ๔  ประกอบดวยฐานสิงหเรียงตอกัน  ๓  ช้ัน  
   ฐานชั้นที่ ๕  เปนฐานบวัลูกแกวอกไก ๑ ช้ัน   
   ในสวนฐานชั้นที่ ๒ - ๕ มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมมุมไว ๒๘ เรียงสอบขึ้นไปจน
จดเรือนธาตุ  ประดับตกแตงพื้นผิวดวยหินออนในชั้นฐาน 
   สวนเรือนธาต ุ  
   เรือนธาตุของพุทธปรางค จะตั้งอยูบนชั้นฐาน  เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุมไม ๑๒ ลักษณะทึบตันไมมีหองอยูภายใน ผนังของเรือนธาตุตอนบนตั้งแตบัวปลายเชิง
เรือนธาตุ (บัวรัดเกลา)  จนถึงบัวเชิงฐาน (บัวเชิง)  ของเรือนธาตุ  มีลักษณะผายออกในตอนลาง  ตัว
เรือนธาตุประกอบดวยซุมทิศยื่นออกมาจากตัวเรือนธาตุจํานวน ๔ ทิศ คือ  ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวัน 
ออก และทิศตะวันตก โดยมีรูปทรงดังนี้   
   ซุมทิศมีรูปทรงเปนซุมทรงบันแถลง ซอนเหลื่อมกันเพียงเล็กนอย ประกอบไปดวย ซุม 
บัวรัดเกลา  และเสาบัว เปนซุมทรงสูงหรือทรงจั่ววางอยูเหนือรัดเกลารองรับดวยเสาบัว  กรอบซุม 
ลักษณะสูงนูน  บริเวณขอบนอกของกรอบซุมตกแตงดวยแถวใบเทศเล็ก ๆ  แทนใบระกา ยอดซุม 
ประดับดวยชอฟา ปลายซุมทั้ง  ๒ ดานเปนหางหงสรูปหัวนาค บริเวณหนาบันของซุม ประดิษฐเปน
ลวดลายดอกพุดตาล ซุมบันแถลงดังกลาวทาดวยสีทองโดยตลอด   
   สวนยอด 
   สวนยอด  (สวนหลังคา) ของพุทธปรางควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนี้ 
คือ  สวนบนสุดที่ตอขึ้นไปจากเรือนธาตุ  มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมยอมุมไว ๒๐ ประกอบดวย  ช้ันอัสดง 
ช้ันรัดประคด  (ช้ันเชิงบาตร)  สวนปลายยอดจะเปนชั้นบัวกลุมหรือจอมโมฬี  ที่ปกประดับดวยนภ
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ศูล โลหะสีทอง  ช้ันรัดประคดของพุทธปรางคมีทั้งหมด  ๗ ช้ันแตละชั้นประกอบดวยหนากระดาน
บัว เชิงบาตร  และกลีบขนุน   
   สําหรับรูปทรงของยอดพุทธปรางคนั้น มีลักษณะเปนทางฝกขาวโพด ตั้งแตช้ัน
รัดประคดชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอด  องคปรางคมีลักษณะสูงเพรียว  ตั้งตรง  ปลายยอด
แหลมและสอบเขาเล็กนอย  นอกจากนี้ยอดปรางคยังมีการยอมุมถ่ีและละเอียด  รูปราง ๘ เหล่ียม
เกือบจะกลม   
   สวนกลีบขนุนที่ประดับอยูรอบยอดพุทธปรางคจะวางอยูในแนวตั้ง กอติดกับบัวเชิง
บาตรที่บริเวณตรงกลางตัวยอดปรางค พื้นผิวของกลีบขนุนประดับดวยหินออนสีเทาลักษณะเรียบ
เกลี้ยงไมมีการประดับตกแตงดวยประติมากรรมใด ๆ   
   ช้ันอัสดงขององคพทุธปรางค เปนที่ตั้งงานประติมากรรมรูปพญายักษและพญาวานร 
ในทาแบกลอมองคพุทธปรางคทั้ง  ๘ ทิศ   

  พระมหาเจดยีประจํารัชกาล  จํานวน ๔ องค 
   ๑. พระมหาเจดียสรรเพชญดาญาณสรางในรัชกาลที่ ๑ เพื่อครอบพระศรีสรรเพชญ  
พระพุทธรูปยืนซึ่งชะลอมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ  จังหวัดพระนครศรี อยุธยา  ภายในพระเจดีย
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุดวย  ลักษณะเปนพระเจดียเหล่ียมยอไม ๒๐ สูง ๘๒ ศอก ประดับดวย
กระเบื้องเคลือบสีเขียว  เปนเจดียประจํารัชกาลที่ ๑ 
   ๒. พระมหาเจดียธรรมกรกนิทาน  สรางในรัชกาลที่ ๓  ขนาดและความสูงเทากับพระ
มหาเจดียสรรเพชญดาญาณ  เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๒๐  ประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีขาว  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชอุทิศถวายพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  
   ๓. พระมหาเจดียมุนีปตตบริขาร  สรางในรัชกาลที่ ๓  เปนเจดียสวนพระองคของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๒๐  ประดับดวยกระเบื้อง
เคลือบสีเหลือง 
   ๔. พระมหาเจดียประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประดับดวย
กระเบื้องสีขาบหรือน้ําเงินเขม  ลักษณะเปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๑๒  มีซุม ๔ ทิศ  ภายในมี
คูหา  และมีบันไดขึ้นไปยังฐานทักษินที่จะขึ้นไปยังคูหาได 
   พระระเบียงรอบพระมหาเจดีย ๔ รัชกาล ในรัชกาลที่ ๑ โปรดใหสรางพระระเบียงลอม
พระมหาเจดีย ๓ ดาน  ถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงขยายพระระเบียงทางทิศเหนือและใตออกไป  และโปรด
ใหอัญเชิญพระพุทธรูปยืนจากจากพระระเบียงที่ลอมพระอุโบสถมาประดิษฐานในพระระเบียงลอม
นี้ ๑๓๔ องค ตอมาเมื่อรัชกาลที่ ๔ โปรดใหสรางพระมหาเจดียประจํารัชกาลขึ้น  จึงมีการขยายพระ
ระเบียงออกไปทางตะวันออก  ตอจากนั้นไมมีการแกไขรูปทรงอีก 
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   พระเจดยีราย  มีทั้งหมด ๗๒ องค  อยูรอบนอกของพระระเบียง  สูง ๓ วา ๒ ศอก  เปน
เจดียเหล่ียมยอมุมไม ๑๒ ประดับกระเบื้อง ฐานศิลา 
   ศาลาราย  สรางในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ โปรดใหร้ือสรางใหม  ใหมีเฉลียงและชัน้
ลดทุกหลัง 
   กําแพงและซุมประตู  รอบพระอารามสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑  เปนซุมปูนปนทรง
มงกุฎ ๑๖ ซุม  ซุมประตูอ่ืนๆที่เหลือ  รัชกาลที่ ๓ โปรดใหดัดแปลงใหมทั้งหมด 
๑๐. วัดระฆังโฆษิตาราม (พ.ศ. ๒๓๓๑)  
   วัดระฆังโฆสิตารามเปนพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารตั้งอยูเลขที่ ๒๕๐ถนน 
อรุณอมรินทร  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร วัดระฆังเปนพระอารามหลวง หัน
หนาออกสูแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศตะวันออก โดยตั้งอยูทางดานที่ราบลุมทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยา ภายในบริเวณจัดจะแบงออกเปนเขตพุทธทวาสและเขตสังฆาวาส (แผนผังที่ ๑) 
โดยเฉพาะเขตพุทธาวาสนั้นจะมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ที่ปดลอมดวยกําแพงทึบทั้ง ๔ ดาน  
แตละดานจะมีประตูทางเขาออกดานละ  ๒  ประตูสําหรับทางดานหนาหรือดานทิศตะวันออก จะ
เปนประตูใหญ  ที่มีการประดับตกแตงอยางงดงาม  พระอารามแหงนี้เปนที่ประดิษฐานปรางค
จํานวน  ๑ องค  นับเปนปรางคสําคัญ  ในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร ที่มีความงดงาม  ของรูปทรงและ
องคประกอบอยางสมบูรณ  วัดระฆัง เดิมเปนวัดโบราณชื่อ วัดบางหวาใหญ สรางมาตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาโดยไมปรากฏหลักฐานวาผูใดสราง  ในสมัยกรุงธนบุรีไดมีการบูรณะและยกขึ้นเปนพระ
อารามหลวงและในสมัยกรุงรุตนโกสินทรภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช และสมเด็จพระพี่นางเธอ  ไดทําการบูรณะปฏิสังขรณขึ้นเรียบรอยแลว จึงไดพระราชทาน
เปล่ียนนามใหมจากวัดบางหวาใหญมาเปนวัดระฆัง เพื่อใหเหมือนกับวัดระฆังครั้งกรุงเกา ซ่ึงเปน
วัดที่อยูใกลพระบรมมหาราชวังทางดานทิศตะวันตก พระอารามแหงนี้เปนวัดหลวง  เปนวัดเกาที่มี
ความเปนมาอันยาวนาน  ตลอดจนมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม  และศิลปกรรม  
จึงเปนวัดที่ไดรับการทํานุบํารุงบูรณะปฏิสังขรณเปนอยางดี จากพระมหากษัตริยทุกรัชกาลจนถึง
ปจจุบัน 
   พื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสจะเปนที่ตั้งของปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สําคัญหลาย
อยาง เชน พุทธปรางค พระอุโบสถ  พระวิหาร หอไตร หอระฆัง ฯลฯ เปนตน (แผนผังที่ ๑) สําหรับ
องคพุทธปรางคนั้นจะตั้งอยูทางหนาวัดติดกับประตูและกําแพงวัดทางดานทิศตะวันออก  ใน
ขณะเดียวกันตําแหนงที่ตั้งนั้นก็จะอยูทางดานหนาพระวิหารดวย  โดยตั้งอยูในแนวแกนเดียวกันกับ
พระวิหารหรือแนวแกนตะวันออก ซ่ึงมีระยะหางกันราว  ๖.๐๘  เมตร สําหรับพระวิหารหลังนี้ ใน
อดีตคือ พระอุโบสถหลังเกา  ที่คาดวาไดรับการบูรณะปฏิสังขรณใหมในสมัยรัชกาลที่  ๑ ตอมารใน
สมัยรัชกาลที่  ๓ ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดระฆังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 135 

เจาอยูหัวแหงกรุง รัตน โกสินทร  ไดโปรดฯ ขยายแนวเขตวัดทางดานทิศเหนือออกไป แลวสราง
พระอุโบสถหลังใหมขึ้นแทนหลังเกา  โดยพระอุโบสถหลังเกาใหเปนพระวิหาร ดังไดปรากฏมาจน
ทุกวันนี้ สําหรับพุทธปรางควัดระฆังจะมีลักษณะเปนปรางคเดี่ยวองคเดียว ไมมีปรางควิหาร 
   พุทธปรางควัดระฆัง  หรือวัดบางหวาใหญ  เปนพระปรางคที่สรางขึ้นใหมในสมัย
รัชกาลที่  ๑  แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาดลกมหาราชทรงมี
พระราชศรัทธา รวมพระกุศลกับสมเด็จพระพี่นางเธอพระองคใหญ  เจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี 
(สา)  ซ่ึงไดขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตซอมแซมปฏิสังขรณวัดระฆังรวมกับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาดลกมหาราชในตอนตนรัชกาล  พุทธปรางควัดระฆังไดทําการ
กอฤกษสรางขึ้น เมื่อวันอาทิตย เดือน ๘  ขึ้น ๘ ค่ํา  ปฉลู พ.ศ.๒๓๓๖  นับเปนพุทธปรางคองคแรก
และมีเพียงองคเดียวในพระอารามแหงนี้   ในระหวางปฏิสังขรณขุดพบระฆังลูกหนึ่งเสียงดังไพเราะ
มาก  รัชกาลที่ ๑ ทรงขอไปไวที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และพระราชทานนามใหมวา  วัด
ระฆังโฆสิตาราม  พุทธปรางควัดระฆังไดทําการกอฤกษสรางขึ้น เมื่อวันอาทิตย เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ํา  
ปฉลู พ.ศ.๒๓๓๖ นับเปนพุทธปรางคองคแรกและมีเพียงองคเดียวในพระอารามแหงนี้    
   เมื่อถึงรัชกาลที่ ๓ เกิดไฟไหมพระอุโบสถ  จึงโปรดใหสรางพระอุโบสถใหม  (ภาพที่ 
๕๑, ๕๒)  พื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสจะเปนที่ตั้งของปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สําคัญหลาย
อยาง เชน พุทธปรางค พระอุโบสถ  พระวิหาร หอไตร หอระฆัง ฯลฯ เปนตน สําหรับองคพุทธ
ปรางคนั้นจะตั้งอยูทางหนาวัดติดกับประตูและกําแพงวัดทางดานทิศตะวันออก  ในขณะเดียวกัน
ตําแหนงที่ตั้งนั้นก็จะอยูทางดานหนาพระวิหารดวย  โดยตั้งอยูในแนวแกนเดียวกันกับพระวิหาร
หรือแนวแกนตะวันออก ซ่ึงมีระยะหางกันราว  ๖.๐๘ เมตร สําหรับพระวิหารหลังนี้ ในอดีตคือ พระ
อุโบสถหลังเกา  ที่คาดวาไดรับการบูรณะปฏิสังขรณใหมในสมัยรัชกาลที่  ๑ ตอมาในสมัยรัชกาลที่  
๓ ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดระฆังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแหง
กรุง     รัตนโกสินทร  ไดโปรดฯ ขยายแนวเขตวัดทางดานทิศเหนือออกไป แลวสรางพระอุโบสถ
หลังใหมขึ้นแทนหลังเกา  โดยพระอุโบสถหลังเกาใหเปนพระวิหาร ดังไดปรากฏมาจนทุกวันนี้ 
สําหรับพุทธปรางควัดระฆังจะมีลักษณะเปนปรางคเดี่ยวองคเดียว ไมมีปรางควิหาร  
   พระอุโบสถ รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดใหสรางขึ้นแทนพระอุโบสถหลังเกา  มีฐานแอนโคง  
มุขดานหนาและดานหลังเปนมุขลด ๒ ช้ัน  ทําปกนกคลุมอยูในระยะไขราหนาจั่ว  ประตูคู ๗ 
หนาตาง  เหนือประตูหนาตางติดกระจังปูนปนปดทองทําเปนรูปซุม  บานประตูหนาตางดานนอก
เขียนลายรดน้ําลงรักปดทองมีรูประฆังเปนเครื่องหมาย  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก  
พระประธานเปนพระพุทธรูปเนื้อทองสําริด  ปางสมาธิ  หนาตักกวางประมาณ ๔ ศอก  เบื้องพระ
พักตรมีรูปพระสาวก ๓ องคนั่งประนมมือรับพุทธโอวาท 
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  หนาบันจําหลักลายพระนารายณทรงครุฑ  ประดับลายกนกปดทองอยางประณีต  เจาะ
เปนชองหนาตาง ๒ ซองแทนแผงแรคอสอง 
   ปกเสมาคู  ซุมเสมาทําเปนจตุรมุขยอดเจดียหมู ๕ มีเจดียใหญอยูกลาง  เจดียทิศ
ลอมรอบพุทธ ปรางควัดระฆังเปนปรางคขนาดใหญองคหนึ่งในยุคตนกรุงรัตนโกสินทรที่มีการ
กอสรางเปนแบบปรางคเดี่ยว องคเดียว ไมมีปรางคองคบริวาร ลักษณะรูปแบบองคประกอบขนาด
และสัดสวนงดงามมาก  จนไดรับการยกยองจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ    "ทําอยางถูกแบบแผน ซ่ึงมีในเมืองเหนือและกรุงเกา ไมมีพระปรางคองคอ่ืนในกรุง         
รัตนโกสินทร  ที่ทําถูกตองเหมือนพระปรางคองคนี้อีกเลย  … แตถาคิดไปอีกที โบสถ เกาซ่ึงทํา
อยางเลวตามธรรมดาวัดเล็กๆ  แถวบานนอก  จะมีพระปรางคงดงามถึงปานนี้ก็ดูมิควรกัน ตองเปน
รัชกาลที่ ๑   แตอยางไรก็ดี พระปรางคองคนี้ เปนแบบอยางอันดี ซ่ึงจะมีดูไดในกรุงรัตนโกสินทร
แตองคเดียว"   
   พุทธปรางควัดระฆังมีลักษณะคอนขางสูงเพรียว  องคปรางคตั้งอยูบนฐานสูง เรือนธาตุ
ทางดานทิศตะวันออกจะมีหองอยูภายใน ฐานของปรางคจะรองรับดวยฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน  
โครงสรางของพุทธปรางคและฐานประทักษิณ สันนิษฐานวาเปนการกออิฐถือปูน พื้นผิวนอกฉาบ
ปูนเรียบ ทางดวยสีขาวโดยตลอด  สวนฐานประทักษิณนั้นจะทาดวยสีเทาบริเวณชั้นอัสดง และซุม
ทาง 
ดานทิศเหนือ, ใต และทางทศิตะวนัตกจะมีประติมากรรมลอยตัวประดับตกแตงอยู   
   ในปจจุบันพุทธปรางควัดระฆังยังอยูในสภาพที่สมบูรณ ตั้งแตช้ันฐาน เรือนธาตุ  และ
ยอดปรางค ตลอดจนองคประกอบตางๆที่ประดับตกแตงอยู ยังไมมีการชํารุดหรือเสียหายแต
ประการใด เนื่องจากไดรับการบูรณะปฏิสังขรณดวยดีมาตลอด   
   องคประกอบของพุทธปรางควัดระฆังโฆสิตาราม 
   พุทธปรางควัดระฆัง ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ ๔ สวน  คอื   
      ๑  สวนฐาน  
      ๒   สวนเรือนธาตุ 
      ๓  สวนยอด 
   องคประกอบตาง ๆ  จะตั้งอยูบนฐานเดยีวกัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้ 
   สวนฐาน  
   ฐานของพุทธปรางควัดระฆังประกอบดวย ช้ันฐานตาง ๆ รวมทั้งหมด ๔ ช้ัน  ฐานชั้น
แรก (ช้ันลาง)  เปนฐานบัวหรือฐานปทม ที่มีหนากระดานลางใหญเปนพิเศษ แลวซอนตอดวยฐาน
ช้ันที่ ๒,๓ และ ๔ คือ ฐานสิงห  ฐานบัวลูกแกวอกไก และฐานสิงห อีกชั้นหนึ่ง ฐานดังกลาวตั้งแต
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ช้ันที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ จะมีแผนผังเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๓๖ เรียงสอบตอกันขึ้นไปจนจรดเรือน
ธาตุ   
   สําหรับฐานพุทธปรางค ทางดานหนาหรือดานทิศตะวันออกนั้น จะมีบันไดทางขึ้นลงสู
เรือนธาตุในลักษณะคอนขางสูงชันเพียงทิศทางเดียว บันไดและราวบันไดกออิฐถือปูนฉาบผิวนอก
เรียบเชนเดียวกับฐาน และฐานของพุทธปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานประทักษิณขนาดใหญอีก 
๑ ช้ัน  ซ่ึงมีลักษณะทางสถาปตยกรรมดังตอไปนี้  
   ฐานประทักษิณ ฐานประทักษิณของพุทธปรางควัดระฆังเปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอ
มุมไม ๑๒ ประกอบไปดวยช้ันฐานสิงหขนาดใหญเพียง ๑ ช้ัน สูงจากพื้นดินประมาณ ๑.๓๐ เมตร  
รอบลานประทักษิณจะมีกําแพง  (พนักระเบียง)  ปดกั้นลอมโดยรอบ  ลักษณะของกําแพงจะทึบตัน
สูงประมาณ ๐.๕๐ เมตร แตละมุมของฐานประทักษิณโดยรอบจะมีเสาหัวเม็ด  ประดับตกแตงอยูทุก
มุม บริเวณทางดานทิศตะวันออกจะมีบันไดทางขึ้นลงสูลานประทักษิณ สวนดานอื่น ๆ จะเวนชอง
ไวเหมือนกับจะทําเปนทางขึ้นลง แตไมมีบันได  ฐานประทักษิณดังกลาวฉาบผิวเรียบทาดวยสีเทา   
   สวนเรือนธาต ุ
   สําหรับเรือนธาตุจะตั้งอยูบนพื้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม
ไม ๒๐ ผนัง ของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ  (บัวรัดเกลา)  จนถึงบัวเชิงฐาน  (บัวเชิง)  
ของเรือนธาตุจะผายออกเล็กนอยในตอนลาง  ตัวเรือนธาตุไมทึบตัน  แตจะมีหองอยูภายใน 
นอกจากนั้นยังประกอบไปดวยซุมทิศ  ที่กอยื่นออกมาจากผนังทั้ง ๔ ดานของตัวเรือนธาตุจํานวน ๔ 
ซุม  แตละซุมจะตรงกับทิศทั้ง ๔ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  ซุมที่กอยื่น
ออกมานั้น ทําใหการเพิ่มมุมอีกดานละ ๔ มุม  ซ่ึงจํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุ  
ทั้งมุมของตัวเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของซุมทิศรวมไดทั้งหมด ๓๖ มุม 
   สวนซุมทิศ องคประกอบสวนหนึ่งของเรือนธาตุนั้น จะประกอบไปดวยองคประกอบ
ตาง ๆ  ทางสถาปตยกรรมดังนี้ คือ  
   ซุมทิศ ซุมทิศของวัดระฆังแหงนี้ จะมีลักษณะเปนซุมทรงบันแถลงตอช้ัน  คือจะไมมี
ซอนชั้นหรือลดชั้น  แตละสรางตอกัน  ๒ ช้ัน  ซุมชั้นแรก (ช้ันลาง)  จะมีขนาดใหญ สวนซุมชั้นที่  
๒  (ช้ันบน)  จะมีขนาดเล็ก  ซุมดังกลาวจะประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ  คือ ซุม, รัดเกลา 
และเสาบัวรูปทรงของซุมจะทําเปนซุมทรงสูงหรือทรงจั่ววางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมจะมีลักษณะ 
สูงเนิน บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประกอบดวยหวยแถวใบระกา ยอดซุมประดับดวยชอฟา 
ปลายซุมทั้งสองขางเปนหางหงษรูปหัวนาค  บริเวณหนาบันของซุมเปนลายปูนปน  ลวดลายที่บรรจุ
อยูภายในคาดวาเปนลายไทกนกกานขดแบบผักกูด   
   สําหรับเสาบัว ซ่ึงทําหนาที่รองรับซุม  ในซุมชั้นแรก  (ดานลาง)  จะทําเปนเสาติดผนัง
เรียงเหล่ือมกันขางละ ๒ เสา แลดูคลายกับเสายอมุมที่ยื่นออกมาจากเรือนธาตุ  สวนซุมชั้นที่  ๒ (ช้ัน
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บน)  จะมีเสาขนาดเล็กสั้นรองรับซุมขางละ ๑ เสา ผนังของเสาตั้งแตหัวเสาลงมาจะคอย ๆ ผายออก
เล็กนอยในตอนลาง และมีการประดับตกแตงอยู ๓ ตําแหนงดวยกันคือสวนบนที่บริเวณหัวเสาจะ
เปนงานปูนปนรูปบัวจงกล  ถัดต่ําจากบัวหัวเสาลงมาเล็กนอยจะเปนบัวคอเสื้อ  สวนลางที่บริเวณ
โคนเสาจะมีการประดับตกแตงเชนเดียวกับหัวเสาแตจะกลับลายบนลาง  สวนบริเวณกลางเสาจะ
ประดับดวยประจํายามออกที่มุมในและมุมนอกของเสา  
   ซุมทิศทั้ง ๔ ดาน  มีความสูงราวกับปลายเชิงเรือนธาตุ  เปนซุมอุดตันภายในประดิษฐาน
ประติมากรรมลอยตัวรูป "พระอนุพุทธ"  หรือพุทธสาวกในสมัยพุทธกาล  ประติมากรรมดังกลาวจะ
ประดิษฐานอยูเฉพาะซุมทิศทางดานทิศเหนือ  ทิศใต และทิศตะวันตกเทานั้น  สวนทางดานทิศ
ตะวันออกภายในซุมจะทําเปนคูหาเขาสูหองภายในเรือนธาตุ มีบันไดทอดขึ้นมาจากลานประทักษิณ
สูภายใน ซ่ึงแตเดิมเปนที่ประดิษฐานประติมากรรม "พระศรีอารยเมตไตรบรมโพธิสัตว"ที่รัชกาลที่ 
๑  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ไดอัญเชิญพระอัฐิพรอมดวยพระสริรางคาร 
ของสมเด็จพระสังฆราช  (สี)  มาบรรจุอยูภายใน ตอนบนของซุมเหนือประตูทางเขา  จะมีรูปพัดยศ
ประดับอยู นอกจากนั้นภายในคูหาแหงนี้ยังมีพระแทนบุษบาบกมาลาเขียนลายรดน้ํา กระจังเปนลาย
แกะปดทอง  และเสลี่ยงงามีคานหามพรอม  ซ่ึงเปนของที่ไดรับพระราชทานตามตําแหนงยศของ
สมเด็จพระสังฆราชบรรจุอยูภายใน  ปจจุบันประติมากรรมพระศรีอาริยเมตไตร ไดถูกยายมาไวที่
พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช  ซ่ึงตั้งอยูทางดานหนาของพระอุโบสถ  ชองคูหาจึงถูกปดดวยประตู
ไมสีแดงชาดแบบมีอกเลา  
   สวนยอด   
   สวนยอด  (สวนหลังคา) ของพุทธปรางควัดระฆังคือสวนบนสุดที่ตอข้ึนไปจากเรือน
ธาตุ

                                                       

 มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๘ ประกอบไปดวย  ช้ันอัสดง  ช้ันรัดประคด  (ช้ัน
เชิงบาตร)  สวนปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือโจมโมฬี ที่ประดับดวยนภศูลโลหะสี
ทองชั้นรัดประคดของพุทธปรางคมีทั้งหมด ๗ ช้ัน  แตละชั้นประกอบดวย หนากระดาน บัวเชิง
บาตร  และกลีบขนุน 30

   ดานหนาพระอุโบสถทางซายเปนเจดียเจาสามกรม  คือพระเจดียนราเทเวศร  พระเจดีย
นเรศรโยธี  และพระเจดียเสนียบริรักษ  เปนพระเจดียยอเหล่ียมไมยี่สิบ ๓ องค  สรางเรียงกันอยู
ภายในกําแพงแกว 
   หอระฆังสรางเปนรูปจตุรมุข  ระฆัง  ๕  ลูกที่แขวนอยู   ไดรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  เปนสัญลักษณของวัดนี้โดยเฉพาะ 

 
  30 กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ๒๕๒๕), ๒๕๖. 
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   หอไตรหลังใหญ เดิมเปนพระตําหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  เมื่อคร้ังรับราชการอยูกับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  เมื่อขุดพบระฆังจึงทรง
โปรดใหยายมาตั้งอยูบริเวณที่ขุดพบระฆังเพื่อใชเปนหอพระไตรปฎก  ปจจุบันไดยายเขามาปลูกไว
ภายในบริเวณกําแพงแกว  เปนโบราณวัตถุสําคัญของชาติ (ภาพที่ ๕๒) 
   พระวิหาร  เดิมเปนพระอุโบสถของวัดบางหวาใหญ  หลังคาลดเปนมุขดานหนา  มีเสา
พะไลรับมุขลด ๔ ตน   ขนาดกลาง มี๒ ประตู ๕ หนาตาง  ภายในเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค  รวมทั้งพระประธานองคเดิมของวัด  และยังมีพระวิหารสมเด็จพระสังฆราช (สี)  และ
พระวิหารสมเด็จ (สมเด็จพระพุฒาจารย โต พรหมรังสี และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย มจ. ทัด  
เสนีวงศ  และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ม.ร.ว. เจริญ  อิศรางกูร)ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมแบบจีน  
สรางขึ้นในสมัยหลัง 
   วัดระฆัง เดิมเปนวัดโบราณชื่อ วัดบางหวาใหญ สรางมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยไม
ปรากฏหลักฐานวาผูใดสราง ในสมัยกรุงธนบุรีไดมีการบูรณะและยกขึ้นเปนพระอารามหลวงและ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จ
พระพี่นางเธอ  ไดทําการบูรณะปฏิสังขรณขึ้นเรียบรอยแลว จึงไดพระราชทานเปลี่ยนนามใหมจาก
วัดบางหวาใหญมาเปนวัดระฆัง เพื่อใหเหมือนกับวัดระฆังครั้งกรุงเกา ซ่ึงเปนวัดที่อยูใกล
พระบรมมหาราชวังทางดานทิศตะวันตก พระอารามแหงนี้เปนวัดหลวง  เปนวัดเกาที่มีความเปนมา
อันยาวนาน  เปนวัดที่ไดรับการทํานุบํารุงบูรณะปฏิสังขรณเปนอยางดี จากพระมหากษัตริยทุก
รัชกาลจนถึงปจจุบัน 
๑๑.  วดัราชสทิธาราม  (พ.ศ.๒๓๓๑) 

  เดิมทีรัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดใหสรางพระอารามขึ้นใหมติดกับบริเวณวัดพลับ  และให
รวมวัดพลับเขาไวในเขตวัดราชสิทธาราม  แตชาวบานกลับคิดวาเปนการตอเติมวัดพลับ  และยังคง
เรียกวาวัดพลับตราบเทาทุกวันนี้  รัชกาลที่ ๓ ทรงปฏิสังขรณและยังไดหลอพระรูปสมเด็จ
พระสังฆราช สุก ญาณสังวร ขึ้น ๒ องค  องคหนึ่งขนาดยอมประดิษฐานไวในหอพระสุราลัยพิมาน  
อีกองคหนึ่งหลอเทาพระองคประดิษฐานไวในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (ภาพที่ ๕๓, ๕๔) 
   พระอุโบสถ  เปนพระอุโบสถขนาดกลาง  กออิฐถือปูนยกพื้นสูงกวาระดับดินเล็กนอย  
หลังคาลด ๒ ช้ันมีเสาเรียงรับเครื่องบนอยูภายนอกทั้ง ๔ ดาน  มีระเบียงยื่นออกมาทั้งดานหนาและ
ดานหลัง  ฐานพระอุโบสถแอนโคงเล็กนอย   ประตูคูทั้งดานหนาและดานหลัง  หนาตางฟากละ ๗ 
หนาตาง  เหนือประตูหนาตางทําเปนรูปปนลายดอกไมปดทอง  บานประตูหนาตางสลักลายตื้นๆปด
ทองประดับกระจก  ระเบียงดานหนาประดิษฐานพระพุทธรูปไว ๕ องค ระเบียงหลังประดิษฐาน
พระพุทธรูป ๔ องค  พระประธานภายในพระอุโบสถ  เปนพระพุทธรูปปูนปนลงรักปดทองปางมาร
วิชัย  หนาตักกวาง ๕ ศอกคืบ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาทรงปนพระพัตร  พระบาทสมเด็จ
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พระน่ังเกลาทรงปนพระองค  และพระราชทานนามวา  “พระพุทธจุฆารักษ”  มีพระพุทธสาวก ๓ 
องค  ประดิษฐานบนชุกชีหันหนาเขาหาพระประธาน  องคขวาคือพระสารีบุตร  องคซาย  พระมหา
โมกคัลลานะ  และองคกลางพระอานนท 

  หนาบันเปนรูปปนพระนารายณทรงครุฑประกอบลายกานขดประดับกระจกสีทอง  
กลางหนาบันดานหนามีจานกระเบื้องลายครามของจีนประดับอยูใบหนึ่งมีขนาดผาศูนยกลาง
ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร 
   ปกเสมาคู  ตั้งอยูในซุมส่ีเหล่ียมทรงเกี้ยว  แตละดานปดดวยกระเบื้องระบายลมแบบจีน
สีน้ําเงินรายรอบพระอุโบสถรวม ๘ ซุม 
   ภายในกําแพงแกวมีกุฏิเล็กๆสําหรับบําเพ็ญวิปสสนาอยูรอบพระอุโบสถรวม ๒๔ หลัง  
ตรงมุมกําแพงแกวทั้ง ๔ มุม  มีเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๑๖  ทางเขาพระอุโบสถมี ๔ ทาง  อยูตรงกลาง
กําแพงแกวทุกดาน 
   พระวิหารอยูทางดานซายของพระอุโบสถ  เปนแบบ ๒ ประตู ๕ หนาตาง  หนาบันปน
เปนลายกนกกานขด  เดิมเรียกวาพระวิหารแดง  เพราะทาดวยฝุนสีแดง  เคยมีเจดียรอบพระวิหาร  
แตร้ือไปหมดเหลืออยูดานหนา ๒ องค  เปนเจดียเหล่ียมแบบเดียวกับที่หนาโบสถแตขนาดยอมกวา 
   ศาลาการเปรียญ เปนตึก  หลังคาลด ๒ ช้ันไมมีไขรา  หนาบันเปนแบบจีนประดับปูน
ปนลายดอกไม  บนที่ตั้งที่เปนชอฟาทําเปนรูปโคมไฟ 
๑๒.วัดสงัขกระจาย (พ.ศ.๒๓๓๑)  

  รัชกาลที่ ๑  สถาปนาจาก วัดโบราณ       พระราชทานเจาจอมแวน         รัชกาลที่ ๓ ทรง 
ปฏิสังขรณทั่วพระอาราม  และทรงสรางกุฏิขึ้นใหมตลอดถึงคลองบางกอกใหญ 31

   พระอุโบสถ  เปนแบบ ๒ ประตู ๕ หนาตาง  ทรงโรง  หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบื้อง
เคลือบดินเผา (แบบกาบกลวย)  ประดับชอฟาใบระกา  มุขลดค้ําดวยเสาพะไล ๔ ตน  พระประธาน
เปนพระพุทธรูปปนลงรักปดทองปางมารวิชัย 

  หนาบันเปนลายกนกรูปเทพนม 
   ซุมใบเสมาทรงกูบชาง  ปกใบเสมาคู   
   ดานหลังพระอุโบสถกอเปน  พระเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๑๒ อยูมุมละองค 
   พระวหิาร  เปนของใหมที่สรางขึ้นแทนของเกาที่ร้ือออก  สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖
มีพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม ๒๐ อยูดานหลัง 
   หอระฆัง  เปนของเกาสรางสมัยรัชกาลที่ ๓ 

                                                        
  31 มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟค
อารต, ๒๕๒๕), ๙๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 141 

๑๓.  วัดราชบรุณะ   
   วัดราชบุรณะ เปนพระราชอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๙ แขวง
บูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ ๔๗)  ภายในพระอารามแหงนี้เปนที่ประดิษฐาน
พระปรางคขนาดใหญ จํานวน ๑ องค ที่มีความงดงามยิ่งของกรุงรัตนโกสินทรอีกองคหนึ่ง 
โดยเฉพาะรูปทรงองคประกอบ  ตลอดจนการประดับตกแตงพื้นผิวขององคพระปรางค กลาวไดวา
เปนงานพุทธสถาปตยกรรมที่งดงามยิ่งวัดราชบุรณะเปนพระอารามที่หันหนาไปทางทิศใต อันมี
แมน้ําเจาพระยาไหลผานดานหนา   เดิมชื่อวัดเลียบ  รัชกาลที่ ๑  ทรงปฏิสังขรณและพระราชทาน
นามใหม  รัชกาลที่ ๒  สรางพระอุโบสถและพระวิหารใหม  และถอนเสมาเกา   เดิมทีเดียวพระ
อารามแหงนี้เปนวัดเกาแกที่มีหลักฐานการกอสรางมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาตอบปลาย มีช่ือวา "วัด
เลียบ"  โดยไดพบแผนที่เมืองธนบุรีที่ชาวฝร่ังเศสทําขึ้นในสายแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช 
(พ.ศ.๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) ซ่ึงเขียนขึ้นโดย เรือเอก เดอ ฟอรบัง (ciaude da forbin) กับ นายชาง เดอ ลา
มาร ในแผนที่นั้นมีช่ือวัดเลียบปรากฏอยูดวย  นอกจากนั้นในแผนที่เมืองปอมธนบุรี ซ่ึงมองซิเออร 
วอลลันเดส นายทหารชางชาวฝรั่งเศสผูรักษาปอม ทําไวเมื่อป พ.ศ.๒๒๓๑  ตนแผนดินสมเด็จพระ
เพทราชา (พ.ศ.๒๒๓๑ - ๒๒๔๖) ก็มีช่ือวัดเลียบปรากฏอยูดวยเชนกัน  จึงกลาวไดวาวัดเลียบหรือ
วัดราชบุรณะแหงนี้นาจะเปนพระอารามที่มีมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยา ราวกอนสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช หรือตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนตนมา 
   ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แหงกรุง      
รัตนโกสินทรไดมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดเลียบขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  โดยสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟา
กรมหลวงเทพหริรักษ ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะพระอุโบสถและกุฎิ และตอมาพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ ใหทําการบูรณะตอจนสําเร็จแลวยังโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวัดใหมวา "วัดราชบุรณะ" ในสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเลิศหลานภาลัย 
ไดโปรดเกลาฯ ใหถอนสีมาเกา แลวสรางพระอุโบสถหลังใหมแทนตรงที่เดิม เนื่องจากพระอุโบสถ
หลังเกาชํารุด และในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาอยูหัวหัวไดโปรดฯ ใหสรางพระ
ปรางคขึ้นทางดานหนาของพระอุโบสถ  สําหรับพระปรางคองคนี้คาดวาคงจะได รับการ
บูรณะปฏิสังขรณเสมอมา เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗  ตามประวัติ
กลาววาไดมีการบูรณะปฏิสังขรณพระอารามแหงนี้โดยตลอด  จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๘ รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวอานันทมหิดล (พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๘๙) ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน
ป พ.ศ.๒๔๘๔ วัดราชบุรณะไดรับผลกระทบจากสงคราม เปนเหตุใหถาวรวัตถุภายในวัดหลายแหง
ถูกทําลายจนหมดสิ้น ไมวาจะเปนพระอุโบสถ พระวิหาร ตลอดจนกุฎิเสนาสนะตาง ๆ เหลือพระ
ปรางคเพียงองคเดียวเทานั้นที่รอดปลอดภัยจากสงครามในครั้งนั้นมาจนทุกวันนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 142 

   หลังจากนั้นไดมีการยุบเลิกวัดไปเมื่อป พ.ศ.๒๔๘๘  เนื่องจากวัดเลียบหรือวัดราช
บุรณะไดรับความเสียหายมาก แตเมื่อภัยสงครามสิ้นสุดลงก็ไดมีผูมีจิตศรัทธาจํานวนมากมีความ
เหตุวาสมควรใหมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดเลียบ หรือวัดราชบุรณะขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึง
ไดมีการประกาศยกเลิกการยุบวัด และลงมือบูรณะปฏิสังขณพระอารามแหงนี้ในป พ.ศ.๒๔๙๓ 
โดยเฉพาะพระอุโบสถนั้นไดมีการสรางใหมในตําแหนงเดิม ซ่ึงหันหนาไปสูแมน้ําเจาพระยา
ทางดานทิศใต สําหรับพระปรางคนั้น ถึงแมวาจะไมไดรับภัยสงคราม แตก็ทรุดโทรมไปมากตาม
กาลเวลา ทางกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นจึงไดทําการบูรณะปฏิสังขณพระปรางคใหมอีกครั้งใน
ป พ.ศ.๒๕๐๕ 
   พระอารามแหงนี้แบงออกเปนเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส สําหรับเขตพุทธาวาส
นั้นสวนใหญจะอยูทางทิศตะวันตก และเขตสังฆาวาสสวนใหญก็จะตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก
พื้นที่รอบบริเวณวัดจะลอมรอบดวยกําแพง โดยเฉพาะบริเวณทางทิศใตและทางทิศตะวันตกจะเปน
กําแพงโปรงที่มีประตูทางเขาสูวัด ๓ ทาง คือ ทางดานทิศใต ๒ ประตู ทางดานทิศตะวันออก ๑ 
ประตู บริเวณพื้นที่รอบ ๆ วัดในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสจะทําเปนที่จอดรถยนตโดยตลอด
ทั้งหมดสําหรับบริเวณเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งพุทธสถานที่สําคัญ อันไดแก พระปรางค พระ
อุโบสถ และศาลาตาง ๆ สําหรับพระปรางคนั้น จะตั้งอยูตําแหนงทางดานหนาพระอุโบสถทางดาน
ทิศตะวันออก มีลักษณะเปนปรางคเดี่ยว ไมมีปรางคบริวาร  (แผนผังที่ ๒) 
   พระปรางควัดราชบุรณะ เปนพระปรางคที่สรางขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระปรางคองคใหญขึ้นใหม
อีกองคหนึ่ง โดยมีฐานกวางดานละ ๑๕ วา สูงจากฐานถึงยอดฉัตร ๑๖ วา ๒ ศอก ประดับดวย
กระเบื้องเคลือบสีตลอดทั้งองค การกอสรางองคพระปรางคนั้น ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสราง
ขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานวาอยูระหวางป พ.ศ.๒๓๖๗–๙๔ อันเปนชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจา 
อยูหวั รัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร  
   พระปรางควัดราชบุรณะมีลักษณะเปนปรางคเดี่ยว ไมมีปรางคบริวาร เปนปรางคขนาด
ใหญของกรุงรัตนโกสินทรอีกองคหนึ่ง มียอดปรางคสูงเพรียวตั้งอยูบนฐานสูง รองรับดวยฐานประ 
ทักษิณ ๒ ช้ัน ฐานประทักษิณแตละชั้นจะมีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณ ตรงกับทิศสําคัญทั้ง ๔ 
คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เรือนธาตุของพระปรางคจะมีลักษณะทึบตัน ไม
มีหองอยูภายใน โครงสรางของปรางคและฐานประทักษิณคาดวาเปนการกออิฐถือปูนโดยเฉพาะ
พระปรางคตลอดจนองคประกอบตางๆจะมีการประดับตกแตงพื้นผิวนอกดวยช้ินสวนของกระเบื้อง
เคลือบสี อันไดแก สีเขียวและสีเหลืองเปนสําคัญ สําหรับฐานประทักษิณทั้ง ๒ ช้ันนั้น จะกออิฐฉาบ
ปูนเรียบทาดวยสีขาวโดยตลอดสวนที่ช้ันอัสดงและบริเวณซุมทิศจะมีงานประติมากรรมลอยตัวประ 
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ดับตกแตงอยู 
   พระปรางคองคนี้ ยังอยูในสภาพสมบูรณ ตั้งแตช้ันฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค  
ตลอดจนฐานประทักษิณทั้ง ๒ ช้ัน มีเพียงชิ้นสวนกระเบื้องเคลือบสี ซ่ึงเปนวัสดุที่ตกแตงองคพระ
ปรางค และงานประติมากรรมไดหลุดรวงลงมา 
     องคประกอบของพระปรางค 
   สวนฐาน 
   ฐานของพระปรางควัดราชบูรณะนั้นตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นบนสุด ประกอบไป
ดวยฐานชั้นตาง ๆ ซอนกันอยูทั้งหมด ๔ ช้ัน ฐานชั้นแรก (ช้ันลาง) สันนิษฐานวาเปนฐานสิงหลูก
แกวอกไก เนื่องจากองคประกอบบางสวนของชั้นฐานหายไปเห็นเพียงสวนเหนือลูกแกวข้ันไป
เทานั้นคาดวาอาจจะเกิดขึ้นจากการบูรณะปฏิสังขรณในครั้งหลัง ทําใหฐานประทักษิณสูงขึ้น จึงทับ
ถมบางสวนของฐานพระปรางคเดิมไป ทําใหระเบียบของชั้นฐานที่ปรากฏในปจจุบันไมสมบูรณ 
กลาวคือ ฐานชั้นแรกหรือฐานชั้นลางของพระปรางคเหลือเพียงบัวหงาย หนากระดานบน และ
ลูกแกวอกไก สวนแขงสิงหและหนากระดานลางขาดหายไป สําหรับฐานชั้นที่ ๒ นั้นเปนฐานสิงห
ลูกแกวอกไก ฐานชั้นที่ ๓ เปนฐานสิงห และฐานชั้นบนสุดคือฐานชั้นที่ ๔ เปนฐานบัวลูกแกวอกไก 
ฐานแตละชั้นตั้งแตช้ันแรกถึงชั้นบนสุดจะมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม เรียงสอบกันขึ้นไป
ตามแนวกรอบเสนจอมแห จนถึงสวนเรือนธาตุ 
   สําหรับฐานประทักษณิที่รับรองพระปรางคนั้น มีทั้งหมด ๒ ช้ัน แตละชั้นมี
องคประกอบดังนี้ คือ 
   ฐานประทักษณิชั้นที่ ๑
   ฐานประทักษิณชั้นแรกหรือช้ันลางนั้น มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ 
ประกอบไปดวย ช้ันฐานขนาดใหญ ๑ ช้ัน ลักษณะเปนฐานสิงหลูกแกวอกไก รอบลานประทักษิณมี
พนักระเบียงลอมรอบโดยตลอด แตละมุมของฐานประทักษิณจะมีเสาหัวเม็ดที่ทําดวยปนูปนประดบั
อยูทุกมุม ฐานประทักษิณในชั้นนี้จะมีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณประจําตามทิศทั้งหมด ๔ ทิศ
ดวยกัน คือ ทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยที่แตละดานก็จะมีซุมประตูและ
บันไดทางขึ้น ๒ ขาง 
   ฐานประทักษณิชั้นที่ ๒ 
   ฐานประทักษิณชั้นที่ ๒  ตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นแรก เปนฐานที่มีแผนผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ เชนเดียวกัน  แตมีขนาดเล็กกวาประกอบไปดวยชั้นฐานขนาดใหญ ๑ 
ช้ัน ลักษณะเปนฐานสิงหลูกแกวออกไก องคประกอบตาง ๆ ของฐานประทักษิณในชั้นนี้มีลักษณะ
เชนเดียวกับฐานประทักษิณชั้นแรก การวางเสาหัวเม็ดและพนักระเบียงตลอดจนทางขึ้นลงสูลาน
ประทักษิณก็อยูในทิศเดียวกัน 
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   สวนเรือนธาต ุ
    เรือนธาตุของพระปรางคตั้งอยูบนฐานของพระปรางค มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส
ยอมุมไม ๒๐ ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงถือเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา) จนถึงบัวเชิงฐาน (บัว
เชิง) ของเรือนธาตุจะผายออกในชวงลางของเรือนธาตุ ตัวเรือนธาตุมีลักษณะทึบตันไมมีหองคูหาอยู
ภายใน ประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาจากดานทั้งส่ีของตัวเรือนธาตุ จํานวน ๔ ซุม โดยอยู
ตรงกับทิศทั้ง ๔ ทิศ จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุม
ของซุมทิศ นับรวมไดทั้งส้ิน ๓๖ มุม 
   องคประกอบของเรือนธาตุ มีลักษณะ ดังตอไปนี ้
   ซุมทิศ 
    ทําเปนซุมทรงบันแถลงลดชั้น ประกอบไปดวย ซุม รัดเกลา และเสาบัว ลักษณะของซุม
ซอนกัน ๒ ช้ัน โดยที่ซุมชั้นแรก ที่อยูดานหนามีขนาดเล็กกวาซุมชั้นที่๒ ซ่ึงอยูดานหลัง ซ่ึงติดอยู
กับผนังของเรือนธาตุ โดยซุมที่อยูดานหนานั้น ยอดของซุมจะลดต่ําอยูใตรัดเกลาของซุมชั้นที่ ๒ 
    สวนรูปทรงของซุมทรงบันแถลง มีลักษณะเปนซุมทรงจั่วสูง วางอยูเหนือรัดเกลา 
กรอบซุมจะมีลักษณะนูนสูง ขอบนอกของกรอบซุมประดับดวยใบระกา ยอดซุมเปนชอฟา และ
บริเวณปลายกรอบซุมทั้ง ๒ ขางทําเปนหางหงส สภาพสวนใหญของซุมอยูในสภาพชํารุด  สวน
หนาบันนั้นประดับดวยลวดลายพันธุพฤกษา ซ่ึงทําจากกระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม 
   สําหรับเสาบัว ที่ทําหนาที่รองรับซุมนั้นทําเปนเสาติดผนังเรียงเหล่ือมกนัขางละ ๒ เสา   
ผนังของเสาตั้งแตบัวหัวเสาลงมาคอย ๆ ผายออกเล็กนอยในชวงลาง  มีการทําลวดลายประดับ
ตกแตงอยู ๓ ตําแหนงดวยกนั คือ สวนบนที่หัวเสา สวนลางที่โคนเสาและบริเวณพืน้ที่วางของผนงั
เสา ทําเปนรูปดอกไมและใบไมโดยใชช้ินสวนของกระเบื้องเคลือบสีจัดวางอยางประณีตบรรจง 
   ซุมทิศของพระปรางควัดราชบูรณะแหงนี้  เปนซุมตันภายในซุมมีงานประติมากรรม
ลอยตัวรูป   "ทาวจัตุโลกบาลทั้ง ๔"  ประดิษฐานอยูภายในซุมทิศดังกลาวมีความสูงราวบัวปลายเชิง
เรือนธาตุ 
   สวนยอด 
   สวนยอดของพระปรางควัดราชบูรณะแหงนี้ คือ สวนที่ตอข้ึนไปจากเรือนธาตุ มีแผนผัง
เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๘ ประกอบไปดวย ช้ันอัสดง ช้ันรัดประคด (ช้ันเชิงบาตร) สวน
ปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกล่ัม) หรือจอมโมฬีที่ประดับดวย ยอดนภศูล และฉัตร ไวที่สวน
ปลายสุดของยอดพระปรางค สําหรับชั้นรัดประคดของพระปรางคแหงนี้ แบงออกเปน ๙ ช้ัน แตละ
ช้ันประกอบไปดวย หนากระดาน บัวเชิงบาตร และกลีบขนุน 
   รูปทรงของยอดปรางคเปนทรงงาเนียม ที่มีสัดสวนงดงามกลาวคือ ตั้งแตบริเวณชั้น
รัดประคดชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอดของปรางคมีลักษณะคอนขาง "อวบ" สูงเพรียวและคอย 
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ๆ โคงและสอบเขาเล็กนอยข้ึนไปตามลําดับจนถึงยอด สวนปลายของยอดปรางคแหลม สวนกลีบ
ขนุนที่ประดับรอบๆ ยอดของพระปรางคอยูในแนวตั้ง กอติดชิดกับบัวเชิงบาตร พื้นผิวนอกของ
กลีบขนุน ประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางประณีตยิ่งสําหรับบริเวณชั้นอัสดงขององค
พระปรางค มีงานประติมากรรมลอยตัวรูป"ยักษแบก"และ"วานรแบก"ลอมรอบองคพระปรางคทั้ง 
๘ ทิศ โดยทาง ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันอก และทิศตะวันตกเปนที่ตั้งงานประติมากรรมรูปยักษ
แบก  สวนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต   เปนที่ตั้งงานประติมากรรมรูปวานรแบก 
๑๔.  วัดศรีสุดาราม   

  เดิมชื่อวัดชีปะขาว  กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษซ่ึงเปนพระพี่นางเธอในรัชกาลที่ ๑  ได
ทรงปฏิสังขรณและทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นมาใหม  เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๔  จึงไดรับพระราชทานนาม
วา วัดศรีสุดาราม (ภาพที่ ๓๕) 
   พระอุโบสถ ยาว ๑๕ วา กวาง ๗ วา  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มีมุขยื่นหนาหลัง  ติดชอฟา
ใบระกา   ประตูหนาตางทําเปนซุมปูนปนยอดเทพนมปดทองติดกระจกสี  พระประธาน ปางปลง
พระชนมายุสังขาร  ไมมีพระโมฬี  มีแตพระรัศมี  ประทับนั่งวางพระหัตถทั้งสองบนพระเพลา  หนา
ตักกวาง ๒ ศอก ๑ คืบ  มีพระสาวก ๘ องคนั่งประนมหัตถเบื้องพระพักตรประธาน 

  หนาบันเปนรูปเทพนมอยูกึ่งกลาง  ลอมรอบดวยลายกานขดปดทองประดับกระจก 
   ปกเสมาเดี่ยว  ซุมเสมาทรงกลมยอดเจดยี 
   พระปรางคขนาดเล็ก ๒ องค  ตั้งอยูคูกัน  ริมกําแพงหนาพระวิหาร  เปนพระปรางคยอ
มุมไม ๒๐  ฐานสิงห ๓ ช้ัน  กลีบขนุน ๗ ช้ัน  ซุมจระนําหนาบันเปนรูปเทพนม  มีชอฟาใบระกา
นาคเอี้ยว  กระจังติดประดับ 
   พระเจดยี  เปนพระเจดยีเหล่ียมขนาดใหญ ๓ องค  ยอมุมไม ๑๒ และเจดียขนาดเล็กอกี 
๒ องค  เรียงรายอยูบนลานหลังพระอุโบสถ 
   พระวหิาร  คือพระอโุบสถเกาหลังเล็กอยูดานหนาพระอโุบสถใหม  ภายในเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆหลายองค 

  หนาบันเปนรูปปนอยูบนพาน ลอมรอบดวยลายกานขดปูนปน  เดิมสรางเปนยอด
มณฑป ๘ เหล่ียม  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  โปรดใหเปลี่ยนเปนแบบใน
ปจจุบัน 
   หอไตร  อยูนอกกําแพงแกวริมคลองเล็ก  ซ่ึงคั่นอยูระหวางเขต พุทธาวาสและสังฆาวาส  
กออิฐถือปูนอยูบนฐานยกพื้น ๒ ช้ัน  หลังคามุงกระเบื้อง  มีเฉลียงโดยรอบ  หนาบันเปนรูปดอกไม
ปูนปน  ปจจุบันใชเปนที่ประดิษฐานพระศรีอาริยะเมตไตรย 
๑๕.  วดัชัยพฤกษมาลา   
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  เดิมชื่อวัดชัยพฤกษ รัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดใหพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ซ่ึงเวลานั้นเปนสมเด็จพระเจาลูกเธอพระองคใหญ  สรางขึ้นใหมทดแทนวัดเดิมที่ถูกร้ือเอากําแพง
อิฐไปสรางเมือง  การสรางวัดไดดําเนินมาแตรัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ก็ยังไมแลวเสร็จ  มาเสร็จ
สมบูรณในรัชกาลที่ ๔  (ภาพที่ ๔๘) 
   พระอุโบสถเกา  ขนาดกวาง ๔ วา  ยาว ๑๑ วา ๒ ศอก  หลังคาลด ๓ ช้ัน  มุขลด ๑ ช้ัน  
มีเสารับพาไลดานนอก  ดานหนาดานหลังกอเปนผนังรับน้ําหนักมุขลด   ประตูดานละ ๓ ชอง  มี
หนาตางดานละ ๕ ชอง  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปนปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกวาง ๔ ศอก 
๘ นิ้ว สูง ๕ ศอก  คืบ ๙ นิ้ว  มีพระอัครสาวกนั่งประนมหัตถ ๒ องค 

  หนาบันชั้นบนปนเปนครุฑจับนาค  มีลายเครือเถาประกอบ  ซ่ึงเปนตราประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ที่หนาบันมุขลดปนเปนรูปพระมหามงกุฎอันเปนตรา
ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีลายเครือเถาประกอบ 
   พระวิหาร ขนาดเทาพระอุโบสถเกา  หลังคามุงสังกะสีไวเปนการชั่วคราวเพื่อรอการ
บูรณะ  มีประตูดานละ ๑ ชองหนาตางดานละ ๓ หนาไมมีเสาดานนอกใชผนังพระวิหารรับน้ําหนัก
หลังคา  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก 
   พระอุโบสถใหม เปนพระอุโบสถสรางขึ้นทดแทนหลังเกา ซ่ึงอยูในสภาพชํารุดทรุด
โทรมมาก  และมีขนาดเล็กเกินกวาที่พระสงฆในวัดจะรวมทําสังฆกรรมไดหมด  พื้นพระอุโบสถยก
สูง  มีหนาบันดานหนาเลียนแบบพระอุโบสถเกา   สวนหนาบันดานหลังเปนพระปรมาภิไธยยอ    
ภ.ป.ร.  และไดอัญเชิญพระชัยมงคล  ซ่ึงเปนพระพุทธชินราชจําลอง  ซ่ึงหลอข้ึนในภายหลัง  กลาว
กันวาพระพุทธชินราชจําลององคนี้นับวา  งามเปนที่ ๒ รองจาก  พระพุทธชินราชจําลองวัดเบญจม
บพิตรฯ  พระอุโบสถใหมนี้สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงไมอยูในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  
   เสมา  เปนเสมาแบบแนบผนงัพระอุโบสถ   
   พระเจดยีทรงระฆัง  ขนาดสงู ๑๐ วา ๒ ศอก  วัดโดยรอบ ๑๔ วา  มเีจดยีทิศ ๔ มุมอยู
บนฐานเดยีวกนั 
๑๖.  วัดกาญจนสิงหาสน   

  เดิมชื่อวัดทอง  รัชกาลที่ ๑ ไดทรงสถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวง  จนถึงรัชกาลที่ ๓ 
ไดปฏิสังขรณเพิ่มเติม  รัชกาลที่ ๔ โปรดพระราชทานนามใหมวา “ วัดกาญจนสิงหาสน”  (ภาพที่ 
๕๗) 
   พระอุโบสถ(เกา)  รูปทรงชนิดมอญหลังคาเปนทรงโรงไมลดมุข  ไมมีชอฟาใบระกา  
ดานหนาและหนาหลังพระอุโบสถมีระเบียง  หลังคาคลุมระเบียงเปนแบบเพิง  ลูกกรงระเบียงเปน
แบบจีน  ปกนกไมมีคันทวยรับ  แตใชขื่อยื่นออกมารับ  สรางเมื่อไรไมปรากฏ  กออิฐถือปูน  มีพระ
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ประธานปนปางมารวิชัยสูง ๕ ศอก ๑๐ นิ้ว  หนาตักกวาง ๔ ศอก  มีพระพุทธรูปปนปางตางๆ  
ประดิษฐานกับพระประธาน ๖ องคดวยกัน  และประดิษฐานตามซุมผนังขางในอีก ๒๐ องค 

  หนาบันปนเปนลวดลายรูปดอกพุดตานและใบ 
   เสมา(เกา)  เปนเสมาเดี่ยวแบบ  เสมานั่งแทน  (ไมมีซุม)  เสมาที่อยูดานหนาและหลัง
พระอุโบสถ  จะอยูบนระเบียง   
   พระปรางค  เปนพระปรางคทิศยอมุมไม ๑๖  ตั้งอยูตามมุมกําแพงแกว ๔องค  สูง ๒ วา 
๒ ศอก  ฐานกวาง ๒ ศอก ๒๐ นิ้ว  ฐานปรางคเปนแบบไม ๑๖  (แผนผังที่ ๘) 
๑๗.  วัดยานนาวา   

  เปนวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดคอกควาย รัชกาลที่ ๑ ทรงบูรณะใหมหมด
เปนรูปทรงไทย  กออิฐถือปูน  เครื่องบนเปนไม  รัชกาลที่ ๓ ทรงปฏิสังขรณ  ทรงสรางสําเภาที่หลัง
พระอุโบสถ  แลวปฏิสังขรณขนานนามวา  วัดยานนาวา  (ภาพที่ ๕๘) 
   พระอุโบสถ  เปนรูปทรงไทย  กออิฐถือปูน  เครื่องบนเปนไม  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มุขลด 
๑ ช้ัน  ใชผนังรับน้ําหนักหลังคา  ใชเสารับน้ําหนักมุข   ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปนดวย
ปูน ๔ องค  องคพระประธานเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ  หนาตักกวาง ๓ ศอก ๘ นิ้ว  สูง ๔ ศอก 
๑๐ นิ้ว  ที่เหลืออีก ๓ องคเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค ปางมารวิชัย ๒ องค 

  หนาบันเปนรูปเทพนมประกอบดวยกนกกานขด  ปลายกานเปนรูปเทพนมองคเล็ก 
   ปกเสมาเดี่ยว  เปนเสมานั่งแทน (ไมมีซุม) 
   พระเจดีย สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กเปนรูปเรือสําเภา  มีเจดีย ๒ องคแทนที่
เสากระโดงเรือ  องคใหญอยูกลางลําเรือ  มีฐานยอมุมไม ๒๐  สวนองคเล็กอยูหัวเรือ มีฐานยอมุมไม 
๑๖ ลักษณะคลายเจดียวัดพระเชตุพนฯ  สวนของสําเภายาว ๒๑ วา ๒ ศอก (วัดจากหัวเรือถึงทาย
บาหลี)  สูง ๑๘ วา ๑ ศอก (วัดจากลําเรือจรดดินขึ้นมา)  สําเภาเจดียนี้จําลองมาจากเรือสําเภาจริง 
   เสนาสนะอื่นๆ  ไดปฏิสังขรณในสมัยปจจุบัน  โดยเปลี่ยนแปลงแบบรูปใหมไมเหลือ
เคาฝมือชางสมัยรัชกาลที่ ๓ 
๑๘. วัดนวลนรดิศ   
   เดิมชื่อวัดมะกอกในคูกับวัดมะกอกนอก (วัดอรุณราชวราราม) เจาคุณนวลซึ่งเปนนอง
ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑  รวมกับสมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ (ดิศ    
บุนนาค)  ไดร้ือถอนสถานที่ปรักหักพังออกแลวสรางใหมปลายสมัยรัชกาลที่ ๒ เสร็จในรัชกาลที่ ๓ 
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แลวไดนอมเกลาถวายเปนพระอารามหลวงในรัชกาลที่  ๓   ตอมาในสมัยรัชกาลที่  ๔  ได
พระราชทานนามวัดเสียใหมเปน  วัดนวลนรดิศ 32  (ภาพที่ ๖๖) 
   พระอุโบสถ  เปนอาคารทรงไทย  กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคาแบบปกนก 
๒ ช้ัน  ระหวางชั้นมีชองแสง  มุงกระเบื้องเคลือบ  ประดับชอฟา  ใบระกา  ทําดวยปูนปน   ประตู
หนาตางพระอุโบสถ ๔ ประตู ๑๐ หนาตาง  ซุมประตู ๒ ช้ัน  ระหวางซุมมีชองจระนําประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางสมาธิ  บานประตูหนาตางเขียนเปนลายรดน้ํา  พระประธานเปนพระพุทธรูปปูนปน
ปางมารวิชัย  ประทับอยูบนฐานชุกชีมีซุมเรือนแกวประดับ  เบื้องหนาพระประธานมีพระอัครสาวก 
๒ พระองค  ยืนพนมมือหันหนาเขาหาพระประธาน  (พระพุทธรูปนี้แตเดิมสลักดวยหินทรายแดง  
เปนพระพุทธรูปสมัยอยุธยา  แตถูกนํามาพอกปูนและลงรักปดทอง )33  

  หนาบันพระอุโบสถแบงทําเปนรูปเสมาธรรมจักรรอบๆประดับดวยลายกนก  ตรงสวน
ที่เปนแรคอสอง  ประดับดวยกระจังฐานและกระจังรวน  สวนตรงกลางแบงเปน ๕ ชวงหมายถึง
พระเจา ๕ พระองค 
   เสมาแกะดวยหินแกรนิต  เปนเสมาเดี่ยวนั่งแทน  ตั้งอยูบนฐานบวัหงาย 
   พระวิหาร  สรางหลังพระอุโบสถเปนแนวเดียวกันหันไปทิศเดียวกัน  เปนอาคารทรง
ไทย สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคา ๒ ช้ัน  มุงกระเบื้องสี  ประดับชอฟา  ใบระกาหางหงส  
ทําดวยปูนปน  ดานหลังไมมีมุข  ทางเขาออกเปนประตูเดี่ยว  หนาตางดานละ ๕ หนาตาง  ดานหนา
เปนมุขยื่น  มี ๒ ประตู  ชองจระนําระหวางประตูประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุมบาตร  หนาบัน
เปนภาพเขียนสีแบบจีน  เปนรูปแจกันดอกไม  นก  และสัตว  ทาสีตางๆ  ภายในพระวิหารมีฐาน
ชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดและปางตางๆหลายองค 
   พระเจดียอยูระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร เปนเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบหก  องค
ระฆังเปนเหลี่ยม  ถัดขึ้นไปเปนปลองไฉนสูงขึ้นไป 
๑๙.  วดัทองธรรมชาต ิ  
   เดิมชื่อวัดทองบน  ชาวบานเรียกวา วัดสําเพ็งขาม  กรมหมื่นนรินทรพิทักษ  ทรง
บูรณะปฏิสังขรณเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๐  และ  ตอมารัชกาลที่ ๓ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
ซอมสรางวัดโดยจัดพื้นที่วางแผนผังวัดใหม  และสถาปนาใหเปนพระอารามหลวง   ช่ือวัด
ทองธรรมชาติ  (ภาพที่ ๕๙) 
   วัดทองธรรมชาติเปนวดัที่มีส่ิงปลูกสรางหลายรัชกาลอยูดวยกันดังนี ้

                                                        
  32 กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วพระราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), ๒๙๓. 
  33 กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ๒๕๒๕), ๒๓๓. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 149 

   พระอุโบสถสรางสมัยรัชกาลที่ ๒  เปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายกออิฐถือปูน   มีฐาน
ออนโคง  หลังคาทรงโรง  ผนังรับน้ําหนักหลังคา  ปกนกรับดวยแป  มีเพิงหลังคาทั้งดานหนาและ
ดานหลัง  ไมมีเสาภายนอก  ๒ประตู ๕ หนาตาง   พระประธานสรางสมัยเดียวกัน  เปนพระปูนปน
ลงรักปดทอง  หนาตักกวาง ๔ ศอก ๔ นิ้ว  ปางสะดุงมาร  และมีพระอัครสาวกซายขวาปูนปนลงรัก
ปดทอง  ประดิษฐานอยูดวย 

  หนาบันเปนรูปกนกใบเทศ 
   ปกเสมาเดี่ยว  อยูในซุมแบบทรงเกี้ยว  

  พระวิหาร  สรางสมัยรัชกาลที่ ๑ เปนศิลปะอยุธยาตอนปลาย  มีฐานออนโคง  กออิฐถือ
ปูน  ๒ ประตู ๕ หนาตาง  เนื่องจากมีการซอมในสมัยรัชกาลที่ ๓  จึงกลายเปนทรงจีนสวนหลังคา
จึงไมมีไขราหนาจั่ว  พระประธานเปนพระปูนปนปดทองจํานวน ๑๐ องค  ปางสะดุงมารองคใหญมี
ขนาดหนาตัก ๑ ศอก ๑ องค  และองคเล็กกวาตั้งลดหล่ันลงมาอีก ๓ แถว 

  หนาบันเปนลายกนก และพนัธุพฤกษา 
   ศาลาการเปรียญสรางสมัยเดียวกับพระอุโบสถ  ตอมาป พ.ศ. ๒๔๖๓ มีการซอมใหญ  
เปนเสากออิฐและฝาเฟยมทั้งหลัง 
   พระเจดียเหล่ียม  กออิฐถือปูน  ยอมุมแบบไมสิบสอง ๔ องค  กวาง ๔ เมตร  สูง ๑๒ 
เมตรตั้งอยูตามกําแพงแกวรอบพระอุโบสถ 
๒๐.  วัดนางช ี  

  เปนวัดโบราณ  ในสมัยรัชกาลที่ ๑  มีพระบรมวงศานุวงศฝายในออกมาบวชชี  และได
ปฏิสังขรณวัดนี้  จึงใหช่ือวาวัดนางชี  ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๓  พระองคไดพระราชทานสิ่งของหลาย
อยางเปนพุทธบูชายกขึ้นเปนพระอารามหลวงประจําพระองค  ตอจากนั้นพระยาราชานุชิต (จอง)  
ไดจัดการบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่เปนหลักสําคัญของวัดตลอดทั้งพระอาราม  (ภาพที่ ๖๐) 

  ระหวางพระอุโบสถกับพระวิหารมีพระปรางค ๑ องคยอมุมแบบไม ๑๒ ทรงปรางค
เปนทรงฝกขาวโพด  มีช้ันกลีบขนุน ๕ ช้ัน  ชองจระนําไมไดวางรูปเคารพไว ตั้งอยูบนฐาน
ประทักษิณ ๑ ช้ัน   มีซุมสําหรับเก็บอัฐิ  เหล่ียมละ ๑ ซุม  
   ศาลาการเปรียญ  เปนเรือนฝากระดาน  หอระฆังกออิฐถือปูน  มีศาลาราย ๓ หลังตั้งเรียง
เปนแถวทางหนาวัด 
   สมัยรัชกาลที่ ๒ 
๑.  วดับวรมงคล   
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   กรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรักษในรัชกาลที่ ๒ ทรงบูรณะและสถาปนาจากวัดลิง
ขบ  พระราชทานชื่อวา  วัดบวรมงคล  เพื่อเปนอนุสรณแดพระองคทาน 34  (ภาพที่ ๓๖) 
   พระอุโบสถ  สรางสมัยอยุธยา จึงมีฐานพระอุโบสถแอนโคงเล็กนอย ไดรับการ
ปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ ๒  กออิฐถือปูน  ขนาด กวาง ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๕.๒๐ เมตร  หลังคา 
๒ ช้ัน  มุขลด ๒ ชั้

                                                       

น  ใชผนังพระอุโบสถรับน้ําหนักหลังคา   มีเสารับน้ําหนักมุขตางหาก   ประตู
ดานละ ๒ ชอง  หนาตางดานละ ๗ ชอง  ซุมประตูหนาตางทําเปนกรอบ ๒ ช้ัน  พระประธาน
ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถหนาตักกวาง ๓.๔๐ เมตร สูง ๓.๕๔ เมตร 

  หนาบันปนเปนลายกนกใบเทศ  วางลายเปน ๒ ช้ันฝงกระจก 
   ปกเสมาคู  ซุมทรงไทยยอดมณฑป  ยอมุมไม ๑๒  
   พระเจดยีกอตัง้อยูมุมพระอุโบสถ ๔ ดาน 
   พระระเบียงลอมรอบพระอุโบสถ  สรางสมัยกรุงศรีอยุธยา  หลังคาครอมกําแพงพระ
อุโบสถกออิฐถือปูน  มีประตูเขาออกทั้ง ๔ ทิศ  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปน ๑๐๘ องค  เปน
พระปางมารวิชัย 
   พระเจดียหงษา  ลักษณะรูปทรงแบบรามัญ  กออิฐถือปูนเปนของเกา ไมทราบวาสราง
สมัยใด 
๒.  วัดโมลีโลกยาราม   

  ช่ือเดิมคือวัดทายตลาด รัชกาลที่ ๒ ทรงปฏิสังขรณแลวพระราชทานนามวาวัดพุทไธ
สวรรย  มาถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชทานนามใหมวา  วัดโมลีโลกสุธาราม  และปฏิสังขรณทั่วพระ
อาราม  ในภายหลังจึงเปลี่ยนเปน  วัดโมลีโลกยาราม  (ภาพที่ ๖๑, ๖๒) 
   พระอุโบสถ  เปนทรงไทยสมัยอยุธยา  ฐานโคงแอนเล็กนอย  หลังคาเปนแบบปกนก ๒ 
ช้ัน มุขลด ๒ช้ัน  มีเสารับมุข ๔ ตน  มุงกระเบื้องไทย  ๒ ประตู ๕ หนาตาง  ซุมประตูทําเปนกรอบ 
๒ ช้ัน  ประดับดวยนาค ๓ เศียร  บานประตูแกะเปนรูปตนไมและดอกไมแบบจีน  บานหนาตางแกะ
ลายดอกไมและกระรอกแบบจีน  ภายในพระอุโบสถ  มีพระประธาน  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
หนาตักกวาง ๔ ศอกคืบ 

  หนาบันเปนรูปไอราพตแบกมงกุฎ  ซ่ึงเปนสัญลักษณของรัชกาลที่ ๔   เปนการ
ปฏิสังขรณตอจากรัชกาลที่ ๓ ของรัชกาลที่ ๔ 
   ปกเสมาเดี่ยวแกะจากหนิแกรนิต  อยูในซุมทรงเกี้ยว 

 
  34 กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วพระราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), ๑๙๐. 
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   พระวิหาร  หลังคาปกนก ๒ ช้ัน มุขลด ๑ช้ัน  มุงกระเบื้องไทย  มีชอฟาใบระกาปนดวย
ปูน   มีประตูดานละ ๑ ประตู  แตมีหนาตางกระหนาบประตู ๒ ฟาก  ดานขางมีหนาตางฟากละ ๗ 
หนาตาง กรอบหนาตางเปนปูนปนลายดอกพุดตาน   ภายในมีฐานชุกชี  เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปนขนาดใหญ ๑ องค  กับขนาดยอมอีกหลายองคหนาพระวิหารมีเจดียเหล่ียมขนาดเล็ก 
๔ องค  ไมยอมุม 
๓.  วัดดุสติาราม   

  กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษในรัชกาลที่ ๒ ทรงสถาปนาจากวัดเสาประโคน 
รัชกาล ที่ ๓ ทรงสรางและปฏิสังขรณพระอุโบสถ  พระวิหาร  และกุฎีทั่วไป  (ภาพที่ ๖๓, ๖๔) 
   พระอุโบสถ  กออิฐถือปูน  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มุขลด ๑ ช้ัน  มีเพิงหลังคาคลุมระเบียงทั้ง
หนาและหลัง  ผนังรับน้ําหนักหลังคา  มีชอฟาใบระกา  ซุมดานหนาและหลังของประตูหนาตาง  ทํา
ลวดลายดวยปูนปนมีชอฟาใบระกาปดกระจก  บานประตูและหนาตางลงรัก  เขียนลายรดน้ํา  ทรง
พุมขาวบิณฑ  ภายในประดิษฐานพระประธาน  ปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกวาง ๒.๑๒ เมตร  พระ
อัครสาวก ๒ องค  จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  เปนฝมือชางในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

  หนาบัน  ตอนบนใชไมสลักเปนลวดลายกานขด  มีเทวดาถือพระขรรคนั่งแทนอยูตรง
กลาง  ลงรักปดทองประดับกระจกสี  ตอนลางกออิฐถือปูน 
   ปกเสมาคู  ใบเสมาแกะจากหนิทราย  อยูในซุมทรงกูบชาง  ฐานยอมุมไม ๑๒ 
   พระระเบียงรอบพระอุโบสถทั้ง ๔ ดาน  เสาระเบียงเปนเสากลมทําดวยไม  กําแพงพระ
ระเบียงทําเปนชองจระนํา  ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ๖๔ องค  ไมมีฐานชุกชีรองรับ 
   พระปรางคยอมุมไม ๒๐  ฐานสิงห ๓ ช้ัน กลีบขนุน ๖ ช้ัน  อยูที่ลานมุมระเบียง
ดานหนาพระอุโบสถจํานวน ๒ องค  ฐานกวาง ๔.๒๐ เมตร  สูง ๙.๗๕ เมตร 
   พระเจดีย ๒ องค  เปนพระเจดียเหล่ียม  ยอมุมไม ๑๒  องคระฆังทรงเครื่อง  ฐานกวาง 
๔.๑๐ เมตร  สูง ๑๐.๑๕ เมตร 
   นอกจากนี้ทางดานเหนือ  ยังมีพระวิหารเกา ๒ หลัง  อยูริมถนนทางเขา  หลังทางดานใต
นาจะเปนพระอุโบสถเกา  หลังคาแอนโคง  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มุขลด ๑ ช้ัน  มุขดานตะวันออกนาจะ
ถูกรื้อออกทําให  ไมมีมุข  ฐานแอนโคงมาก  มองภาพรวมคลายกราบเรือ  หนาบันมีดานเดียวคือ
ดานที่มีมุข  เปนรูปนารายณทรงครุฑ  มีประตูดานหนา ๒ ชอง  ดานหลังเปนซุมพระพุทธรูปปาง
หามญาติ  มีหนาตางดานละ ๔ ชอง  (ภาพที่ ๖๓) 
   สวนหลังทางดานเหนือนาจะเปนพระวิหารเกา  ฐานและหลังคาแอนโคง  หลังคาลด ๒ 
ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน  หนาบันเปนรูปนกยูงรําแพน  ลักษณะชองทางเขาออกนาจะเปนดานละ ๒ ประตู 
๔ หนาตาง  แตที่จริงแลวที่ทําเหมือนประตูนั้นเปนชองเวาคลายซุมจระนําดานละ ๒ ชอง  เขาออก
ไมได  และชองเวานั้นตื้นเกินไป  ประดิษฐานรูปปนลอยตัวไมได  จึงคลายเปนประตูหลอก  สวน
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หนาตางดานละ ๔ ชองนั้น  หนาตางดานใต ๑ ชองเจาะเปนประตูสําหรับเขาออก  จึงมีทางเขาออก
เพียงทางเดียว  (ภาพที่ ๖๔) 
๔.  วัดภคินนีาถ   

  เดิมชื่อวัดบางจาก  พระภคินีเธอสมเด็จเจาฟากรมหลวงเทพวดีในรัชกาลที่ ๒  ทรง
ปฏิสังขรณสรางพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ  รัชกาลที่ ๓ ทรงปฏิสังขรณเพิ่มเติม  พระราชทาน
นามใหมวา วัดภคินีนาถ  (ภาพที่ ๖๕) 
   พระอุโบสถ  หลังคามุงกระเบื้องดิน  มีมุขลด ๒ ช้ัน  ดานหนาและดานหลังทําเปนเพิง
หลังคา  ใชผนังรับน้ําหนักหลังคา  มีชอฟาใบระกา  ปดทองประดับกระจกมีภาพเขียนบนเพดาน มี
ประตูดานละ  ๒ ชองหนาตางดานละ ๗ ชอง  ระหวางชองประตูดานตะวันตกประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนปางหามสมุทรทรงเครื่อง ๔ องค  บานประตูและหนาตางเขียนเปนลายรดน้ํา  
ภายในมีพระประธานเปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย  หนาตักกวาง ๕ ศอก สู

                                                       

ง ๗ ศอก  เปนแบบ
สุโขทัย 

  หนาบัน  ดอกไมและกนกใบเทศ 
   ปกเสมาเดี่ยว  มีซุมส่ีเหล่ียมทรงเกี้ยว  ยอมุมไมสิบสอง 
   พระระเบียง  อยูรอบพระอุโบสถ  เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปน  ปางมารวิชัย  
จํานวน ๘๐ องค 
   พระวิหาร  เดิมเปนพระอุโบสถ  เปนอาคารกออิฐถือปูน  หลังคามุขลด ๑ ช้ัน  มีหลังคา
เพิงดานหนาและดานหลัง  มีประตูดานละ ๑ ชอง  หนาตางดานละ ๕ ชอง ภายในประดิษฐานพระ
ปางมารวิชัย  หนากวาง ๕ ศอก  สูง ๗ ศอก 
   พระเจดีย  เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง  สูง ๖ วา  อยูรอบพระอุโบสถ ๔ มุม  
และอยูรอบพระวิหาร ๔ มุม  รวม ๘ องค 
๕.  วดัพระยาทํา   
   เดิมชื่อ วัดนาค  เจาพระยารัตนาธิเบศร (กุน) ซอมและสรางทับวัดเดิมและถวายเปนพระ
อารามหลวงในรัชกาลที่ ๒  ตอมารัชกาลที่ ๓  ทรงปฏิสังขรณเพิ่มเติมทั้งพระอาราม 35

   พระอุโบสถเปนทรงโรงมีมุขลด  มีประตูดานละ ๒ ประตู  หนาตางดานละ ๗ หนาตาง   
  หนาบันพระอโุบสถทําเปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ  กั้นฉัตร ๕ ช้ัน   
  รอบพระอุโบสถ  ปกเสมาเดี่ยว  มีซุมเสมาทรงกูบชาง 

 
  35 เรื่องเดียวกัน, ๒๕๘. 
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   ดานซายของพระอุโบสถ  เปนพระเจดียเหล่ียม ๓ องค  องคในเปนเจดียใหญ ๒ องค
นอกเปนเจดียขนาดยอมกวา  เปนเจดียไม ๑๖  พระเจดียดานหนา ๒ องคเปนเจดียคูหา  คือใตเจดีย
ทําเปนหองสําหรับไวรูปเคารพ 
   ดานขวาของโบสถ  เปนมณฑปคูหา  ปากทางเขาไปในคูหาทําเปนรูปครุฑยุดนาคขนาด
ใหญ  ครุฑยืนกางขาเปนประตู  หนามณฑปทําเปนรูปครุฑองคใหญฝงกระเบื้องเคลือบ 
   ไมปรากฏวามพีระวหิาร   แตมศีาลาการเปรียญ    นอกนัน้เปนสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นใน
สมัยหลัง 
   สมัยรัชกาลที่ ๓  
๑.วดันางนอง   
   วัดนางนองเปนพระอารามหลวงที่หันหนาไปทางดานทิศตะวันตก  ติดกับคลองดานซึ่ง
ไหลผานทางดานหนาวัดลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดสวนมากจะเปนที่ราบลุมบริเวณ
ฝงตะวันออกของคลองดาน  แตขณะนี้พื้นที่บางแหงสูงขึ้นเพราะอาศัยการถมดินเพิ่มเติม  วัดนาง
นองจะมีผังบริเวณเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา แบงออกเปน ๒ เขต คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส  
โดยเฉพาะเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูบริเวณทางดานทิศเหนือ สวนเขตสังฆาวาสจะตั้งอยูทางดาน
ทิศใต  (ภาพที่ ๓๗) 
   รัชกาลที่ ๓ ทรงร้ือวัดโบราณสรางใหมทั้งวัด  (แผนผังที่ ๖)  มีพระอุโบสถ  พระวิหาร  
พระเจดีย  พระปรางค  ศาลาหนาวัด  พระประธาน  แลวสถาปนาเปนพระอารามหลวง  ไดรับการ
บูรณะปฏิสังขรณใหมในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากพระอารามแหงนี้เดิม
ทีเดียวเปนวัดโบราณเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวรัชสมัยของสมัยพระเจาเสือ (พ.ศ.
๒๒๔๖ - ๒๒๕๑) จนกระทั่งสืบตอมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๓ ในป พ.ศ.๒๓๗๕  
พระบาทสม เด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือวัดนางนอง แลวทําการบูรณปฏิสังขรณ
ใหมทั้งพระอาราม โดยเฉพาะพุทธปรางคทั้ง ๒ องคที่ทรงปฏิสังขรณนั้น เปนปรางคที่มีรูปแบบ
พิเศษแตกตางจากพุทธปรางคใด ๆ ในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือ  เปนปรางคที่มีรูปทรงที่
เปนหกเหล่ียมสอบขึ้นไป ซ่ึงแบบอยางดังกลาวจะไดมาจากที่ใดนั้นสุดที่จะหาหลักฐานได แตเชื่อ
วาชางกรุงเทพฯ ในยุคนั้นอาจจะเลียนแบบจาก "ถะ" หรือ เจดียของจีน แลวนํามาดัดแปลง
สรางสรรคใหมเปนของไทยก็อาจจะเปนไปได เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาในสมัยรัชกาลที่ 
๓ นั้นศิลปสถาปตย กรรมของไทยสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากจีนเปนอยางมาก 
   สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานตาง ๆอัน  ไดแก พุทธ
ปรางค พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย ฯลฯ เปนตน พุทธปรางคทั้ง ๒ องค ไดถูกสรางครอมอยู
บนกําแพงแกวที่ลอมรอบพระวิหารทางดานหลังหลังละ ๑ องคในขณะเดียวกันพุทธปรางคทั้ง ๒ 
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องค ก็ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถในตําแหนงทางดานทิศเหนือและดานทิศใต จากลักษณะของ
ตําแหนงที่ตั้งดังกลาวพุทธปรางคจะเปนปรางคคูที่ตั้งอยูทางดานหนาและพระอุโบสถ 
   พุทธปรางคดังกลาว มีความสูงราว ๑๖ เมตร  สรางบนกําแพงแกวดานหลังของพระ
วิหารแตละหลัง  ในแนวเดียวกับพระเจดีย  คาดวาคงจะทําการบูรณปฏิสังขรณ พรอม ๆ กับปูชนีย
สถานตาง ๆ ภายในเขตพระอารามตั้งแตป พ.ศ.๒๓๗๕ เปนตนมา และไดรับการสถาปนาขึ้นเปน
พระอารามหลวง   พุทธปรางคทั้ง ๒ องคของวัดนางนองแหงนี้ จะมีรูปรางขนาด สัดสวน ตลอดจน
องคประกอบตาง ๆ เหมือนกันทุกประการ เปนปรางคที่มีขนาดไมใหญนัก    สรางแบบองคเดียว
โดด ๆ ไมมีปรางคบริวาร ยอดปรางคเพรียวตั้งอยูบนฐานสูง เรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตันไมมีหอง
อยูภายใน โครงสรางของพุทธปรางคคาดวาเปนการกออิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาวโดย
ตลอดบริเวณชั้นอัสดงมีงานประติมากรรมประดับตกแตงอยู สวนภายในซุมทิศนั้นปรากฏวาไมมี
งานประติมากรรมแตอยางใด 
   สําหรับสภาพปจจุบนัของพุทธปรางคทั้ง ๒ พระองค สวนใหญอยูในลักษณะที่คอนขาง
จะสมบูรณ แตก็มีบางสวนที่ชํารุดทรุดโทรม ดังเชนฐานชั้นลางที่รองรับฐานองคพระปรางค  ซ่ึงมี
ลักษณะเปนรูปวงกลมขนาดใหญเต็มไปดวยวัชพืช มีบางสวนทรุดแตกราวและจมอยูภายในพื้นดิน
กระเบื้องปรุที่ประดับสวนฐานหลุดหายไป งานปูนปนที่ตกแตงหนาบันของซุมทิศ ตลอดจนชอฟา
ใบระกาตางหลุดลวงลงมาเกือบจดหมด ปูนฉาบสึกกรอน 
   องคประกอบพุทธปรางควดันางนองวรวหิาร 
   พุทธปรางควัดนางนอง ประกอบไปดวย องคประกอบทีสํ่าคัญ ๔ สวนใหญคือ 
   สวนฐาน 
   ฐานองคพุทธปรางค ตั้งอยูบนฐานกลมขนาดใหญอีกชั้นหนึ่ง ประกอบไปดวยฐานชั้น
ตาง ๆ ซอนกันอยูทั้งหมด ๕ ช้ัน ฐานชั้นแรก (ช้ันลาง) เปนฐานหกเหลี่ยมดานเทา ที่มีความสูง 
๐.๓๕ เมตร สวนฐานชั้นที่ ๒,๓,๔ และ ๕ ซ่ึงเปนฐานชั้นสุดทายนั้นจะมีลักษณะเปนฐานสิงห
เหมือนกันโดยทั้งหมด ฐานของพุทธปรางควัดนางนองแหงนี้  จะไมมีการยอมุมเหมือนกับฐานของ
พุทธปรางคองคอ่ืนๆ  ดังไดกลาวผานมาแลว  แตจะมีผังเปนรูปหกเหล่ียมดานเทาซึ่งในแตละดาน
จะมีการยกเก็จหรือยอเก็จ ยื่นออกมาเปนกระเปาะทางดานหนาเพื่อรองรับซุมทิศ ตั้งแตฐานชั้นที่ ๒ 
จนถึงชั้นที่ ๕  และทุกชั้นจะเรียงสอบขึ้นไปจนจรดเรือนธาตุ ฐานขององคพุทธปรางคดังกลาวจะ
รองรับดวยฐานกลมขนาดใหญ ๑ ช้ัน ที่มีเสนผาศูนยกลางรวม ๑๐.๖๕ เมตร เปนฐานกลมมีการ
ประดับตกแตงดวยกระเบื้องปรุเคลือบจีนสีเขียวเขมอยางงดงามโดยตลอด 
   สวนเรือนธาต ุ
   เรือนธาตุขององคพุทธปรางคจะตั้งตอข้ึนไปจากชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูป
หกเหลี่ยมดานเทา ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา) จนถึงบัวเชิงฐาน (บัว
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เชิง) ของเรือนธาตุจะผายออกเล็กนอยในตอนลาง ตัวเรือนธาตุจะมีลักษณะทับตัน ไมมีหองอยู
ภายใน ผนังทั้ง ๖ ดานของเรือนธาตุจะประกอบไปดวยซุมทิศจํานวน ๖ ซุม ที่กอยื่นออกมาจากดาน
ทั้ง ๖ ของตัวเรือนธาตุ โดยจะตั้งตรงกับทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียง
ใต ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต เปนตน ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น
ทําใหมีการเพิ่มมุมอีกดานละ ๒ มุม รวมจํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนชั้นฐานของเรือนธาตุ  ทั้ง
มุมที่เพิ่มขึ้นมาใหมและมุมดั้งเดิมรวมไดทั้งหมด ๑๘ มุม 
   สําหรับซุมทิศองคประกอบที่สําคัญของตัวเรือนธาตุนั้นจะมีลักษณะเฉพาะดังนี้ คือ 
   ซุมทิศ ซุมทิศดังกลาวจะทําเปนซุมทรงบันแถลงซุมเดียว ไมมีการซอนชั้น ลดชั้นหรือ
ตอช้ัน ประกอบไปดวย ซุม รัดเกลา และเสาบัวรองรับซุม รูปทรงของซุมจะทําเปนซุมทรงสูงหรือ
ทรงจั่ว วางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมนูนสูงเปนสันตรงกลาง บริเวณกรอบนอกของขอบซุม จะ
ประกอบดับดวยแถวใบระกาที่มีบางสวนผุพังรวงหลนลงมา เชนเดียวกับชอฟาและหางหงษ สวนที่
หนาบันของซุมทิศนั้น จะมีงานปูนปนประดับตกแตงอยูซ่ึงบางดานก็สูญหายไปจนเกือบหมดสิ้น
แลว 
   สําหรับเสาบังองคประกอบอีกสวนหนึ่งของซุมทิศนั้น จะทําเปนเสาติดผนังที่กอยื่น
ออกมาจากเรือนธาตุขางละ ๑ เสา ผนังของเสาตั้งแตบริเวณหัวเสาลงมาจะคอย ๆ ผายออกเล็กนอย
ในตอนลาง และมีการประดับตกแตงอยู ๒ ตําแหนงดวยกัน คือ สวนบนที่บริเวณหัวเสาจะประดิษฐ
เปนรูปใบไมแบบฝรั่งอยางละเอียดประณีต และสวนลางที่โคนเสาก็จะมีการประดับตกแตงลวดลาย
เชนเดียวกับหัวเสาแตกลับลายบนลาง 
   ซุมทิศของพุทธปรางควัดนางนองแหงนี้ เปนซุมอุดตัน ภายในซุมสันนิษฐานวาแตเดิม
นาจะมีงานประติมากรรมตกแตงอยูภายในดวย  แตปจจุบันไมมีแลว คงจะถูกทําลายหรือหลุดผุพัง
ไปตามกาลเวลา ซุมทิศดังกลาวจะมีความสูงราวบัวปลายเชิงเรือนธาตุ 
   สวนยอด 
   สวนยอด (สวนหลังคา) ของปรางควัดนางนอง คือ สวนบนสุดที่ตอข้ึนไปจากเรือนธาตุ 
มีแผนผังเปนรูปหกเหล่ียมดานเทา ประกอบไปดวย ช้ันอัสดง ช้ันรัดประคด (ช้ันเชิงบาตร) สวน
ปลายยอดจะเปนชั้นบัวกลุม หรือจอมโมฬีที่ประดับดวยนภศุลในสวนปลายสุด ช้ันรัดประคดของ
องคพุทธปรางคจะแบงออกเปน ๖ ช้ัน แตละชั้นประกอบไปดวยหนากระดาน บัวเชิงบาตร และ
กลีบขนุนรูปทรงของยอดปรางคจะมีลักษณะเปนทรงแบบฝกขาวโพด ตั้งแตบริเวณช้ันรัดประคด
ช้ันลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอดองคปรางคจะมีลักษณะสูงเพรียวตั้งแตตรงปลายยอดจะแหลมสอบ
เขาเล็กนอย กลีบขนุนที่ประดับตกแตงลอมรอบยอดปรางคนั้น จะวางอยูในแนวตั้งโดยกอติดกับบัว
เชิงบาตรลักษณะพื้นผิวของกลีบขนุนจะฉาบปูนเรียบเกลี้ยงทาดวยสีขาวไมมีการประดับตกแตง
ลวดลายแตอยางใด 
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   สวนบริเวณช้ันอัสดงของพุทธปรางควัดนางนองแหงนี้ จะทําชั้นอัสดงซอนกัน ๒ ช้ัน 
แตละชั้นจะประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมลอยตัวรูป "หนาบันทรงซุมแถลง" ปรากฏโดยอยู
ตลอดทั้ง ๖ ดาน  ซ่ึงลักษณะของหนาบันแตละดานนั้นจะมีรูปทรงเชนเดียวกับหนาบันของซุมทิศ
ทกุประการ 
๒.  วัดหนัง   
   เปนวัดโบราณ  สมเด็จพระศรีสุลาลัย  พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนาใหมทั้งอาราม (ภาพที่ ๓๘) 
   พระอุโบสถ  สรางแบบกออิฐถือปูน  เฉลียงโดยรอบมีเสารองรับ  มีหลังคาลด ๒ ช้ัน  
มุขลด ๑ ช้ัน  ใชผนังพระอุโบสถรับน้ําหนักหลังคาและมุข  ประตูดานหนา ๒ ชอง  ดานหลัง ๒ 
ชอง  หนาตางดานละ ๕ ชอง  กรอบประตูหนาตางประดับลายปูนปน  บานหนาตางดานนอกเขียน
ลายรดน้ํา  พระประธาน  คือ พระพุทธปฏิมากร  เปนพระพุทธรูปหลอโลหะ  ปางมารวิชัย  สูง 
๒.๕๐ เมตร หนาตักกวาง ๑.๘๐ เมตร  ประดิษฐานบนชุกชีเปนฐานแวนฟา ๒ ช้ัน  ปนลวดลายปด
ทองประดับกระจก  ระดับต่ําลงมาเปนที่ประดิษฐานพระสาวก ๒ องค  ช้ันลางประดิษฐานพระ
สาวก ๓ องค 

  หนาบันเปนรูปดอกไมปดทอง  ประดับกระจก 
   เสมาคูแกะจากหินแกรนิต  ซุมเสมาทรงยอดเจดยี  ยอมมุไม ๑๒   
   พระวิหาร  ตั้งอยูเหนือพระอุโบสถในลักษณะที่ขนานกัน  รูปรางลักษณะภายนอก
เหมือนกับพระอุโบสถ  แตภายในมีผนังกั้นกลางแบงพระวิหารออกเปน ๒ สวนเดินถึงกันไมได  
พระวิหารสวนหนากอเปนฐานชุกชีเปนที่ประดิษฐาน  พระพุทธเจา ๕ พระองค  ในภัทรกัป  พระ
วิหารสวนหลังเปนที่ประดิษฐาน  พระพุทธรูปศิลาพอกปูนลงรักปดทอง  ปางมารวิชัย  ขนาดสูง 
๒.๖๔ เมตร หนาตักกวาง ๒.๑๐ เมตร  และมีพระพุทธรูปขนาดยอมอีกหลายองค  กับพระสาวกที่
เปนภิกษุณีอีก ๑ องค 
   ชาลาหนาพระวิหารเปนที่ประดิษฐานพระเจดีย ๒ องค  ยอไมสิบสองประดับกระจกสี
ทอง  สูง ๖.๗๒ เมตร  ฐานกวาง ๓.๑๔ เมตร 
   พระปรางค  ประดิษฐานอยูระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร  สูง ๒๒.๓๐ เมตร  ฐาน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๓.๖๐ เมตร  ฐานประทักษิณ ๓ ช้ัน  เปนรูป ๘ เหล่ียม  มีบันไดสําหรับขึ้น
ไปจนถึงชั้น ๓  เปนพระปรางคยอมุมไม ๒๐  ชองจระนําที่เรือนธาตุประดิษฐานรูปยืนของทาวจตุ
โลกบาล 
   มุมกําแพงแกวรอบเขตพุทธาวาสทั้ง ๔ มุม  กอพระเจดียเหล่ียมยอไม ๑๖ สูง ๕.๗๘ 
เมตร   
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  ภายนอกกําแพงแกวดานหนามีพระเจดีย ๒ องค  เปนพระเจดียเหล่ียมไม ๒๐ ช้ัน
ประทักษิณ สัณฐาน ๘ เหล่ียม  ฐานกวาง ๑๑.๑๕ เมตร สูง ๒๐.๖๐ เมตร 

  หอไตร  กออิฐถือปูน  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  อยูทางดานใตของกําแพงแกวพระ
อุโบสถ 
๓.  วัดพิชยัญาติการาม   
   เดิมเปนวัดราง  ตอมาป พ.ศ. ๒๓๘๔  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ  ไดสถาปนา
ขึ้นใหมทั้งวัด  แลวนอมเกลาถวายเปนพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๓  ไดรับพระราชทานนามวา 
“วัดพระยาญาติการาม”  ตอมารัชกาลที่ ๔ทรงเปลี่ยนนามใหมเปน “วัดพิชยญาติการาม”  36 (ภาพ    
ที่ ๓๙) 
   พระปรางคองคใหญเปนพระพุทธปรางคปราสาท  ยอมุมไม ๒๐  ตั้งอยูบนปราสาท
จตุรมุขยอมุมไม ๑๒  ซุมประตูทางเขาปราสาทเปนซุม ๓ ช้ัน  มีหนาบันเปนรูปเครือเถา  มีชอฟา
และหางหงสเปนรูปพระยานาค  เหนือซุมเปนชั้นรัดประคดปนเปนรูปยักษแบก ๓ ช้ัน   ช้ันถัดขึ้น
ไปเปนเทพนม  สูง ๒๑ วา ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว วัดโดยรอบ ๓๓ วา ๒ ศอก  เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธเจา ๔ องค  หันพระพักตรไปสู ๔ ทิศ  คือพระกกุสันธะพุทธเจา  พระโกนาคมพุทธเจา  
พระกัสสปะพุทธเจา  พระโคตมะพุทธเจา  และเปนที่บรรจุอัฐิตระกูลบุนนาค   

  พระปรางคองคเล็กกระหนาบขาง ๒ องค  มีขนาดและรูปทรงเหมือนกัน เปนพระ
ปรางคแบบไมมีกลีบขนุน  สูง ๑๑ วา เศษ องคทิศตะวันออกเปนที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวพระศรี
อริยเมตไตร  องคทางทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง ๔ รอย  สลักไวบนแผนศิลา 
   พระปรางค  อยูดานหนาของพระอุโบสถ  ตั้งอยูบนฐานทักษิณ ๒ ช้ัน  เปนพระปรางค
ยอมุมไม ๒๐ สูง ๔๓.๒๕ เมตร  เรือนธาตุประกอบดวยซุมทิศยอมุมไม ๑๒ ภายในชองจระนํา
ประดิษ ฐานพระพุทธรูปยืน  บนยอดมีช้ันกลีบขนุน ๗ ช้ัน  นภศูลมีฉัตรกั้นอีกทีหนึ่ง  รองกลีบ
ขนุนแตมสีทําใหมองเห็นกลีบขนุนเดนชัดขึ้น 
๔.  วัดอินทาราม   

  เดิมเรียกชื่อวา  วัดบางยี่เรือใตหรือวัดบางยี่เรือนอก  ไดรับการสถาปนาเปนพระอาราม
หลวงชั้นเอกพิเศษ  ตั้งแตคร้ังแผนดินสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  เมื่อส้ินสมัยพระเจากรุงธนบุรีแลว  
วัดก็ขาดการปฏิสังขรณ  เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ตนตระกูลศรีเพ็ญ  ได
ทําการปฏิสังขรณและสรางอาคารเสนาสนะตางๆขึ้นใหม  แลวนอมเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระ

                                                        
  36 เรื่องเดียวกัน, ๑๗๘. 
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นั่งเกลาเจาอยูหัว  พระองคทรงรับและโปรดเกลาใหเปนพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร  และ
พระราชทานนามวา  วัดอินทาราม   (ภาพที่ ๔๐, ๔๑) 
   พระอุโบสถ  ขนาดกวาง ๑๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  มีฐานแอนโคงมาก  ประตูหนาตาง
เขียนลายลงทองรดน้ํา  บานประตูเขียนรูปเซี่ยวกางทั้ง ๔ ชอง  หนาตางเขียนรูปเทพารักษทั้ง ๑๐ 
ชอง  พระประธานปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกวาง ๑๐ ฟุต ๓ นิ้วคร่ึง   

  หนาบันสลักรปูพันธุพฤกษาลอมดวยลายประจํายาม 
  เสมาเดี่ยวปกบนกําแพงแกว ใบเสมาแกะจากหิน  หนาโบสถเปนเสมาใหญ  จารึกอักษร

ขอมประมาณ ๒๕ บรรทัด  ซุมเสมาทรงเกี้ยว 
   พระวหิารมี ๓ หลังคือ 
    -   พระวิหารธรรมสวนะ  เดมิเปนพระอุโบสถเกา  ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปฉลองพระองคของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ปางตรัสรู  ขนาดหนาตกั ๔ ฟุต ๘ 
นิ้วคร่ึง  เปนทีบ่รรจุพระบรมสรีรังคารของพระองค  
    -   พระวิหารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ที่เสด็จมาเจรญิวิปสนากรรมฐาน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย  สมัยอยุธยา  หนาตักกวาง ๔ ฟุต ๑๐ นิว้คร่ึง 
    -   พระวิหาร  ซ่ึงเปนที่เก็บตูพระไตรปฎก  และพระพุทธรูปพระวหิารคด  ซาย
ขวาดานหนาพระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
   พระระเบยีง  อยูดานทิศใต  ปจจุบันใชเปนที่เก็บอัฐิของบุคคลตางๆ 
   พระปรางค ๒ องค  อยูซายขวาดานหลังของพระอุโบสถ (ดูจากดานริมน้ํา) เปนพระ
ปรางคประดับดวยกระเบื้องลายครามตั้งแตฐานจนถึงยอด  ฐานกวางกวา ๒๗ เมตร  เปนพระปรางค
ทรงฝกขาวโพดกลีบขนุน ๕ ช้ัน  ยอมุมไมสิบสอง  ใตฐานปรางคยกสูงคลายกับมีคูหาขางใต  แตทํา
เปนประตูหลอกไวเปดเขาไปไมได  ชองจระนําที่เรือนธาตุ  มีพระพุทธรูปยืนปางตางๆ  เชนปาง
หามญาติ  ปางเปดโลก  ปางรําพึง  ปางอุมบาตร  เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อไมนานมานี้โดยรักษา
กระเบื้องเกาไว  จึงกําลังอยูในสภาพที่งดงามมาก 
   พระเจดียกูชาติ ๒ องค อยูดานหนาพระอุโบสถ  เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง  
องคดานตะวันออกมียอดเปนบัวกลุม  เปนที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  องคที่อยู
ทางดานตะวนัตกมียอดเปนปลองไฉน  เปนที่บรรจุอัฐิพระอัครมเหสี 
๕.  วัดปากน้ํา   
   เปนวัดโบราณ  ถาวรวัตถุที่สรางไวเดิมก็มีเพียงพระอุโบสถเทานั้น   ซ่ึงการปฏิสังขรณ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้นทรงสถาปนาใหมทั้งวัด  และมาปฏิสังขรณอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
   พระอุโบสถ  กออิฐถือปูน  ทรงไทย  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มุขลด ๒ ช้ัน  กอผนังรับ
น้ําหนักหลังคาทั้งหมด  ประดับชอฟาใบระกา  หางหงส  ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเปนพระ
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พุทธ รูปปางมารวิชัยขนาดใหญ  ประทับบนฐานชุกชีลงรักปดทองประดับกระจก  เบื้องหนาพระ
ประธานระดับต่ําลงมาทั้งเบื้องซายและเบื้องขวา  เปนพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทรทั้ง ๒ องค  
เบื้องหนาพระพุทธรูปยืนทั้งสององค  เปนพระพุทธรูปนั่งอีก ๒ องคอยูทางซายและทางขวา ฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถเปนปูนเกลี้ยงๆ 
   หนาบันพื้นฝงกระจก  ปนปูนเปนรูปเทวดานั่งพนมมืออยูในปราสาท  ใตหนาบันมีแผง
แรคอสองแกะสลักลวดลาย 
   เสมา  ทางวัดไดยกเอาใบเสมาออก  คงไวแตฐานเสมาแลวปดไวดวยแผนหินออน
ส่ีเหล่ียมทําเครื่องหมายไว   ทั้งนี้เนื่องจากพระอุโบสถเปนแบบ ๓ ประตู  หนาประตูกลางมีเสมา
ตั้งอยูจึงทําใหไมสดวกเวลาเขาออก  จึงไมทราบวาเสมาเดิมลักษณะเปนอยางไร 
   พระระเบยีงอยูดานทิศใตของพระอุโบสถมีดานเดยีว  ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง 
   หอไตรตั้งอยูขางพระอุโบสถ  อยูกลางสระน้ํา  เปนฝมือชางสมัยพระนารายณมหาราช  
สรางดวยไม  หลังคาเปน ๒ชั้น  ประดับชอฟาใบระกา  ถัดลงมาเปนแผงคอสอง  มีกระจังฐานพระ
ประดับโดยรอบ  มีช้ันลดหลังคา  ซุมประตูหนาตางแกะลายสลักไมตามหนาบัน   
๖.  วัดอรุณราชวราราม   
   วัดอรุณราชวราราม เปนพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูทางดานทศิ
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาและฟากตะวันออกของถนนอรุณอมรินทร ระหวางคลองนครบาล
หรือคลองวัดแจงกับพระราชวังเดิม โดยตั้งอยูเลขที่  ๓๔  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพ 
มหานคร  (แผนผังที่ ๗) ภายในเขตพระอารามแหงนี้เปนที่ประดิษฐานพระปรางคขนาดใหญสงา
งาม อันควรนับไดวาเปนหลักของพระปรางคทั้งหลายในกรุงรัตนโกสินทร ที่มีฝมือในการกอสราง
ตลอดทั้งรูปทรงประกอบ  และการประดับตกแตงงดงามไมแพพระปรางคสมัยใด ความงามของ
พระปรางคองคนี้ วัดอรุณฯ หรือวัดแจงนั้นเปนวัดโบราณเกาแกที่มีมาตั้งแตกรุงเกา ซ่ึงอาจจะมีมา
กอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  (พ.ศ.๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) เนื่องจากไดพบหลักฐานจากแผน
ที่เมืองธนบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชโดยชาวฝรั่งเศส คือ เรือเอก โคลด เดอ ฟอรบัง 
(CLAUDE DE FORBIN)  กับนายชาง เดอ ลาแมร (DE  LAMARE) แสดงตําแหนงที่ตั้งของวัด 
อรุณฯ หรือวัดแจงปรากฏอยู เดิมชื่อวัดมะกอก  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดใหบูรณะแลว
เปลี่ยนชื่อเปนวัดแจง  สมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงบูรณะปฏิสังขรณใหมทั้งวัด  แตงานสําเร็จเพียงบางสวน  
รัชกาลที่ ๒ ทรงโปรดใหปฏิสังขรณตอไปจนแลวเสร็จ  พระราชทานนามใหมวาวัดอรุณราชธาราม  
เปนวัดประจําพระองค  เมื่อถึงรัชกาลที่ ๔ จึงไดรับพระราชทานนามใหมวาวัดอรุณราชวราราม  
รัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งยังเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  ไดเปนแมกองสรางวัดนี้  เมื่อพระองคทรงได
ขึ้นครองราชยแลวโปรดใหปฏิสังขรณใหมทั้งหมดและสรางพระมหาเจดียเปนพระปรางคซ่ึงทรง
คิดแบบขึ้นใหม และสรางเสนาสนะอื่นๆอีกมาก  ซ่ึงยังคงอยูถึงปจจุบัน  (ภาพที่ ๕๕, ๕๖)  
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   หลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกอบกูอิสระภาพ  กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา
ไดสําเร็จในป พ.ศ.๒๓๑๐  แลวนั้น  ทรงมีพระราชประสงคจะยายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี  จึง
ไดเสด็จกรีฑาพลลองมาทางชลมารค  คร้ันถึงหนาวัดอรุณฯก็รุงแจงพอดี ทรงพระราชดําริเห็นเปน
มหามงคลฤกษ จึงโปรดใหเทียบเรือพระที่นั่งที่ทาน้ําแลวเสด็จขึ้นไปสักการะบูชาพระมหาธาตุ  ซ่ึง
พระมหาธาตุที่ปรากฏในครั้งนั้น ก็คือพระปรางคองคเกา ที่สรางมาครั้งกรุงศรีอยุธยานั่นเอง และ
เปลี่ยนชื่อเสียใหมเปน  "วัดแจง" 
   สําหรับพระปรางคที่มองเห็นอยูในปจจุบันนี้ เปนองคใหมที่ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณ
ใหมในปลายรัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะเสริมสรางพระปรางคหนาวัดอรุณฯเสียใหม โดยทรงพระราชดําริ
เปนวาพระปรางคองคเดิมนั้นสูงแค  ๘ วา ยังยอมอยู กรุงรัตนโกสินทรไดตั้งขึ้นมาเปนราชธานีไมมี
พระมหาธาตุ  ควรจะเสริมสรางใหยิ่งใหญ  เปนพระมหาธาตุสําหรับพระนคร จึงไดโปรดเกลาฯ ให
กําหนดที่จะลงมือขุดราก แตการไดคางอยูจนสิ้นสมัยในป พ.ศ. ๒๓๖๗ 
   ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ได
โปรดฯ ใหมีการปฏิสังขรณวัดอรุณราชวรารามขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  โดยเฉพาะองคพระปรางคที่สมเด็จ
พระบรมชนกนาถรัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชประสงคจะสรางเสริมใหสูงขึ้น ไดทรงคิดแบบอยาง
แลวโปรดฯ  ใหชางกอหุมขึ้นใหม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมา
กอพระฤกษ เมื่อวันศุกร เดือน ๙ แรม  ๑๒ ค่ํา  พ.ศ.๒๓๘๕   งานเสริมสรางพระปรางคไดดําเนิน
ตอมาจนสําเร็จไดพระปรางคองคใหม ขนาดใหญที่มีความสูง ๓๕ วา หรือสูง ๑ เสน  ๑๓ วา ๑ ศอก  
๑ คืบ และ ๑ นิ้ว  สวนฐานของพระปรางควัดโดยรอบ ๕ เสน ๑๗ วา  และเมื่อยกยอดพระปรางคซ่ึง
เดิมทําเปนยอดนภศูลตามพระปรางคแบบโบราณ ในหมายรับสั่งครั้งรัชกาลที่ ๓ ระบุวาไดเสด็จ
พระราชดําเนิน ทรงเททองหลอยอดนภศูลเมื่อเดือน ๓ พ.ศ.๒๓๘๙  แลวโปรดฯ ใหปดทองยอด  
นภศูลพระปรางคเมื่อเดือน ๑๒ พ.ศ.๒๓๙๐ และมีหมายรับส่ังกําหนด  วันยกยอดนภศูลพระปรางค 
ในเดือนอาย  พ.ศ.๒๓๙๐  แตคร้ันใกลฤกษจะยกยอดพระปรางค  กลับยืมมงกุฏ  ที่หลอสําหรับพระ 
พุทธรูปทรงเครื่อง  ที่จะเปนพระประธานในวัดนางนองมา  ติดตั้งบนยอดนภศูล  อีกครั้งหนึ่งในรัช
กาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดโปรดฯใหสราง  และปฏิสังขรณส่ิงกอสรางในวัด
อรุณฯเพิ่มเติม คือ  ใหชางทําบุษบกยอดปรางคขึ้นที่ผนังหุมกลอง  ตรงมุขพระอุโบสถดานหนา  
เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องตน  อยางพระพุทธรูปฉลองพระองค พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย ในหอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง  บุษบกหนึ่ง และอีกบุษบกหนึ่งที่
ผนังหุมกลองของมุขพระอุโบสถดานหลัง เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค  ๒ องค  คือ
องคหนึ่งเปนสวนพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และอีกองคหนึ่งเปน
สวนของพระองคเอง (บุษบกที่มุขดานหนา และดานหลังพระอุโบสถมาทําสําเร็จ ในรัชกาลที่ ๕ 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหนําพระพุทธรูปฉลองพระองค  มาประดิษฐาน
เหนือแทนบุษบกที่หนามุขหนาพระอุโบสถ  เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖  แลวถวายพระนามวา "พระพุทธ
นฤมิตร"  สวนพระพุทธรูปฉลองพระองคอีก  ๒ องค ที่กําหนดวาจะนํามาประดิษฐานไว ณ บุษบก
มุขหลังพระอุโบสถหาไดทําขึ้นไม  (ปจจุบันมีพุมเทียนตั้งอยูบนพานรูปปนลงรักปดทอง  ๒ ช้ัน) 
   พระอุโบสถ  ตั้งอยูทางทิศเหนือของวัด  เปนสถาปตยกรรมสําคัญชิ้นหนึ่งในรัชกาลที่ 
๒  เปนศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย พระอุโบสถยกพื้นสูง  ฐานแอนโคง  หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงดวย
กระเบื้องเคลือบ  สีเหลืองและสีเขียวใบไม  มีมุขยื่นทั้งดานหนาและดานหลัง  มีเสาใหญรับเชิงชาย  
ชอฟาใบระกาหางหงสลงรักปดทองประดับกระจก  มีประตูดานหนาและดานหลังดานละ ๒ ชอง  
หนาตางดานละ ๗ ชอง  ระหวางชองประตูดานหนาเปนจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปปางหาม
สมุทร  ชองจระนําดานหลังเปนรูปพานพุม  ซุมประตูเปนซุมไมมียอด  พระประธานมีพระนามวา  
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก  เปนพระพุทธรูป  ปางมารวิชัย  เฉพาะสวนพระพักตรเปนฝ
พระหัตถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ฐานผาทิพยของพระประธานบรรจุพระบรม
อัฐิของรัชกาลที่ ๒ กลางผาทิพยเปนเครื่องหมายครุฑจับนาค  เบื้องหนาพระประธานมีพระอัคร
สาวก ๒ องค  มีพัดยศตั้งอยูระหวางกลาง ๑ เลม 

  หนาบันทั้งดานหนาและดานหลัง  เปนลายสลักไมรูปพระวรุณเทพถือพระขรรคหนา
ปราสาท ๕ ยอด  มีสังขและคนโทน้ําอยูบนพานขางละพาน  สวนตรงขอบนอกของเสนแบงเปน
ลายไทยขมวดเปนเครือแบบลายกานขด  ตรงกลางกานขดเปนเทวดาและเทพธิดาในทาพนมมือกับ
ทารําสลับกัน 
   ปกเสมาคู  ใบเสมาเปนหินสลักลวดลาย  อยูในซุมหินออน  ทําเปนรูปบุษบกยอดเจดีย
ยอเหล่ียมไม ๑๒  กรอบซุมทําเปน ๒ ช้ัน  ฐานกรอบซุมยาวลงมาถึงฐาน  ทําใหฐานเปนยอมุมไม 
๑๖  มีสิงหโตหินจีนตั้งอยูระหวางซุมรอบพระอุโบสถ ๑๑๒ ตัว 
   หนาพระระเบียงโดยรอบมีตุกตาหินรูปทหารจีนตั้งเรียงรายเปนแถว ๑๔๔ ตัว  มุมพระ
ระเบียงดานในทั้ง ๔ มุม  มีถะทําดวยหินเปนซุมบรรจุตุกตาจีน ๘ ตัว  เรียกกันวาโปยเซียน 
   พระระเบียง  แทนกําแพงแกว  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี  มีประตูกึ่งกลางพระ
ระเบียงทั้ง ๔ ทิศ  หนาบันเหนือประตูเปนรูปพระนารายณทรงครุฑ  สรางสมัยรัชกาลที่ ๒  เปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปมีทั้งหมด ๑๒๐ องค  ประตูดานหนาพระระเบียงที่จะเขาสูพระอุโบสถ  มี
ประตูอีกชั้นหนึ่ง  เปนประตูแบบจตุรมุข  มีหลังคา ๓ ช้ัน  ยอดเปนทรงมงกุฎ  ประดับดวยกระเบื้อง
ถวยสลับสี  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  ชอฟาใบระกา  หัวนาค  และหางหงส  เปนปูนปนประดับ
กระเบื้องถวย   หนาบันเปนรูปนารายณทรงครุฑ   หนาประตูมียักษยืน ๒ ตน  สูงประมาณ ๓ วา 
ยักษสีขาวคือสหัสเดชะ  ยักษสีเขียวคือทศกัณฐ  ปนดวยปูนประดับกระเบื้องเคลือบสี  เปนของทํา
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ใหมแทนของเดิมที่ชํารุดผุพัง  ขางๆยักษมีสิงหโตหินประดับอยูขางละ ๓ ตัว  ปากประตูดานในมี
ชางหลอดวยสําริดประตูละ ๒ เชือก  ประตูหนาเปนชางสีดอ (งากุด)  ประตูอ่ืนๆเปนชางพลาย 
   ดานนอกพระระเบียงดานใต  มีเจดียราย ๔ องค  กออิฐถือปูน  ยอเหล่ียมไม ๒๐  
ประดับกระเบื้องถวยและกระจกสี  มีฐานทักษิณสําหรับเดินรอบพระเจดีย ๑ ช้ัน  มีบันไดขึ้นลง
ทางดานเหนือของพระเจดีย 
   มณฑปพระพุทธบาทจําลอง  อยูระหวางเจดีย ๔ องค กับพระวิหาร  มีฐานเปนรูป ๔ 
เหล่ียมจัตุรัส  กออิฐถือปูนประดับกระเบื้องถวยสีตางๆ  มีฐานทักษิณ ๒ ช้ัน 
   พระวิหาร  สรางในสมัยรัชกาลที่ ๒  เปนพระวิหารยกพ้ืนสูงเชนเดียวกับพระอุโบสถ  
ฐานแอนโคงเล็กนอย  หลังคาลด ๓ ช้ัน  มีมุขดานหนาดานหลังลด ๒ ช้ัน  มีเสารับน้ําหนักมุข  มุง
กระเบื้องเคลือบสี  ดานหนามีประตูเขา ๓ ชอง  ดานหลังมี ๒ ประตู  มีหนาตางดานละ ๗ ชอง  บาน
หนาตางเปนลายรดน้ํารูปดอกไม  ผนังดานในเกลี้ยง  พระประธาน  คือพระพุทธชัมพูนุทมหาบุรุษ
ลักขณาอสีตยานุบพิตร  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  หนาตักกวาง ๖ ศอก  หลอดวยทองแดงปด
ทอง  ประดิษฐานบนแทนไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ  ในเศียรพระประธานบรรจุพระบรมธาตุ 
๔ องค  บรรจุในโกศ ๓ ช้ัน  คือ เงิน นาค  และทอง 

  หนาบันเปนรูปเทวดาถือพระขรรคนั่งอยูบนแทน 
   โบสถนอย  อยูหนาพระปรางค  เปนของเดิมแตสมัยอยุธยา  หนาบันเปนลายกระหนก
ปดทองประดับกระจก  มีประตูดานละ ๒ ชอง  หนาตางขางละ ๖ ชอง  ภายในเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป ๒๙ องค  พระประธานเปนพระปูนปนปางมารวิชัย  หนาฐานชุกชีมีพระบรมรูปหลอ
ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชประทับหอยพระบาท 
   วิหารนอย  อยูหนาพระปรางคคูกับโบสถนอย  เปนของเดิมสมัยอยุธยา  ลักษณะอาคาร
เหมือนโบสถนอย คือ เปนทรงเตี้ย  มีมุขหนามุขหลัง  มุขหนาปลอยวาง  มุขหลังประดิษฐานพระ
มาลัย  ประตูดานหนา ๒ ชอง  ดานหลัง ๒ ชอง  บานประตูดานนอกเปนลายรดน้ํา  ดานในเปน
ทวารบาล  บานหนาตางดานนอกเปนลายรดน้ํารูปดอกไม  ดานในเปนรูปฉัตรเบญจาและใบไมรวง  
ตรงกลางวิหารมีฐานชุกชีเปนที่ประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย  มีรูปทาวจตุโลกบาล  หลอดวยโลหะ  
ยืนเฝาพระเจดีย 
   สําหรับพระปรางควัดอรุณราชวรารามนั้นจะตั้งอยูในตําแหนงทางดานทิศตะวันออก 
บริเวณดานหนาของพระอารามใกลริมน้ําเจาพระยา  (แผนผังที่ ๗)  โดยมีลักษณะเปน "กลุมพระ
ปรางค ๕ องค ซ่ึงประกอบไปดวย พระปรางคประธานขนาดสูงใหญตั้งอยูตรงกลาง ๑ องค 
ลอมรอบดวยปรางคบริวารซึ่งเปนปรางคที่มีขนาดยอยลงมา ๔ องค ตั้งอยูบริเวณมุมทั้งสี่ของปรางค
ประธาน องคใหญทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันออกเฉียงใต, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันตกเฉียงใต สวนทางทิศเหนือ, ทิศใต, ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพระปรางค
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ประธานนั้น เปนที่ตั้งของมณฑปทิศ ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบอีกสวนหนึ่งของผังขององคพระ
ปรางค โดยตั้งอยูระหวางปรางคบริวารหรือปรางทิศ พระปรางควัดอรุณราชวรารามแหงนี้ จะตั้งอยู
หางจากริมตล่ิมริมแมน้ําเจาพระยาโดยนับจากศูนยกลางองคพระปรางคเพียง ๙๐.๕๐ เมตรเทานั้น  
พระปรางคใหญ  มีประตูเขา ๙ ประตู  มีบันไดขึ้นฐานประทักษิณ ๔ ดาน  ถัดขึ้นไปเปนฐานทักษิณ
ช้ันที่ ๒ รอบฐานมีรูปตนไมประดับดวยกระเบื้องเคลือบสี  มีบันไดขึ้นฐานทักษิณชั้นที่ ๒  และฐาน
ทักษิณชั้นที่ ๓ ประดับรูปกินนรและกินรีโดยรอบ  เชิงบาตรเปนรูปมารแบก  มีบันไดขึ้นฐาน
ทักษิณชั้นที่ ๓  ที่เชิงบันไดมีเสาหงสหิน  มีฐานทักษิณชั้นที่ ๔ มีรูปกินนรกินรีโดยรอบ  ตรงยอมุม
เปนรูปแจกันดอกไม  ที่เชิงบาตรเปนรูปกระบี่แบก  มีบันไดขึ้นไปยังทักษิณชั้นที่ ๔  เชิงบันไดมีเสา
หงส  เหนือทักษิณเปนรูปกินนรกินรีโดยรอบ  ตรงยอมุมเปนรูปแจกันดอกไม  เชิงบาตรเปนรูป
พรหมแบก  เหนือข้ึนไปเปนซุม ๔ ดาน  ขางในเปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณทั้ง ๔ ดาน  
จากนั้นเปนชั้นกลีบขนุน  ซ่ึงมีอยู ๖ ช้ัน  ตอนยอดพระปรางคเปนนภศูล  มีมงกุฎปดทองครอบ 
   รอบพระปรางคองคใหญเปนปรางคทิศ ๔ มุม  อยูบนมุมทักษิณชั้นลางของพระปรางค
ใหญ  มีชองรูปกินนรกินรี  และเชิงบาตรเหนือชอง  มีรูปมารกับกระบี่แบกสลับกัน  ช้ันซุมภายใน
เปนรูปพระพายทรงมา  เหนือซุมเปนครุฑยุดนาคและเทพนม ถัดไปเปนกลีบขนุน ๖ ช้ันและนภศูล
ปดทองการยอมุมสวนที่เปนกลีบขนุนยอมุมไม ๒๐ สวนที่เปนเรือนธาตุยอมุมไม ๑๒  สวนใตเรือน
ธาตุลงมาจนถึงฐานยอมุมไม ๓๖ 
   พระปรางควัดอรุณราชวราราม  เปนพระปรางคทรงจอมแห  มียอดเรียวคลายแหเวลา
คล่ีออก  เปนพระปรางคองคเดียวในประเทศไทยที่เปนทรงนี้  เนื่องจากยอดพระปรางคเรียวแหลม
เล็ก  หากจะสรางจะตองสรางเปนมหาเจดีย  จึงจะมีขนาดใหญพอที่จะตกแตงกลีบขนุนใหเปนทรง
จอมแหได  พระปรางคใหญนี้เปนพระปรางคยอมุมไม ๑๒  แตเนื่องจากยอดซุมที่เรือนธาตุ  ทําเปน
ยอดปรางคซ่ึงยอมุมไม ๑๒ เชนกัน  มุมนี้จะถายลงมาถึงฐานพระปรางค ทําใหเปน ๓๖ มุม 
   พระปรางคอรุณราชวรารามเปนปรางคกลุมที่ประกอบไปดวย  ปรางคประธาน ๑ องค 
และปรางคบริวารหรือปรางทิศ ๔ องค รวมทั้งหมด ๕ องค ดังไดกลาวแลว กลุมพระปรางคดังกลาว 
จะตั้งอยูภายในกําแพงแกว ซ่ึงมีลักษณะเปนกําแพงกออิฐถือปูนในตอนลาง และตอนบนของกําแพง
แกวเปนร้ัวลูกกรงเหล็กทาสีแดง สําหรับทางดานทิศตะวันออกกําแพงแกวจะเชื่อมติดกับโบสถนอย 
และวิหารนอย ซ่ึงตั้งอยูทางดานหนาของพระปรางค สวนทางดานหลังหรือทางดานทิศตะวันตกนั้น
เชื่อมติดกับเกงจีน  กําแพงแกวมีประตูทางเขาทั้งหมด  ๕ ประตูดวยกัน แตในปจจุบันจะเปดใหเขา
เฉพาะดานหนาทิศตะวันออกเทานั้น หรือจะผานเขามาทางโบสถนอยหรือวิหารนอยก็ได   
   พระปรางคทั้ง ๕ องค จะตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญที่ยกพื้นสูงกอทึบอยางมั่นคง 
รองรับองคพระปรางค ลักษณะเปนฐานแบบยอเก็จที่มีความสูงราว ๑.๓๐ เมตรประกอบไปดวยช้ัน
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ฐานสิงหขนาดใหญ ๑ ช้ัน  แตละมุมของฐานไพทีมีเสาหัวเม็ดประดับอยูทุกมุมและบริเวณลานฐาน
ไพที 
จะถูกลอมรอบดวยพนักระเบียง ตลอดฐานไพทีแหงนี้จะมีลักษณะแบ "ทรงเครื่อง" กลาวคือ มีการ
สรางสรรคประดับตกแตงพื้นผิวอยางงดงาม เปนการประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีและ
กระเบื้องปรุ  ดานทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีบันไดทางขึ้นลงฐานไพทีทุก
ดาน ๆ  ละ  ๒  แหง  รวมทั้งหมด ๘ แหง   
   สําหรับองคปรางคประธานของวัดอรุณราชวนารามแหงนี้  จะมีลักษณะเปนปรางค
ขนาดใหญที่สุดของยุคกรุงรัตนโกสินทร ที่มีโครงสรางภายในกออิฐถือปูน ยอดปรางคสูงเพรียว
ตั้งอยูบนฐานสูงรองรับดวยฐานประทักษิณ ๓ ช้ัน  แตละชั้นจะมีบันไดทางขึ้นลงสูงลานประทักษิณ
ตรงกับทิศทั้งส่ี คือ ทิศเหนือ ทิศใต  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  เรือนธาตุของพระปรางคทึบตัน
ไมมีหองคูหาอยูภายใน  พื้นผิวนอกประดับตกแตงดวยช้ินสวนของกระเบื้องเคลือบสีและภาชนะ
เครื่องถวยตาง ๆ  ตลอดทั้งองคอยางงดงามยิ่ง  สวนบริเวณภายในซุมทิศ ช้ันอัสดง และฐานองคพระ
ปรางค ตลอดจนฐานประทักษิณจะประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมอยางงดงามเชนกัน   
   สวนปรางคทิศหรือปรางคบริวารทั้ง ๔ องคนั้น  มีลักษณะรูปทรงขนาดสัดสวน
เหมือนกันทุกประการ เปนปรางคขนาดยอมกออิฐถือปูน  ยอดปรางคสูงเพรียวตั้งอยูบนฐานสูง
เรือนธาตุทึบตัน  ไมมีหองคูหาอยูภายใน พื้นผิวภายนอกขององคพระปรางคประดับตกแตงดวย
ช้ินสวนของกระเบื้องเคลือบสีโดยตลอด  เชนเดียวกับปรางคประธาน ที่บริเวณซุมทิศ ช้ันอัสดงและ
ฐานขององคพระปรางค  มีการประดับตกแตงดวยงานประติมากรรม  
   สภาพปจจุบันของพระปรางค ยังอยูในสภาพที่สมบูรณยิ่งทั้งปรางคประธานและปรางค
บริวาร ตั้งแตบริเวณช้ันฐาน เรือนธาตุ  และยอดปรางคทั้ง ๔ ดาน  คือ ดานทิศเหนือ  ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก  ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ  สวนใหญยังไมเสียหาย มีบางสวนที่
ชํารุดลงไปบาง เชน ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร ที่ฐานขององคพระปรางคทั้งปรางคประธาน
และปรางคบริวาร เปนตน 
   องคประกอบพระปรางควัดอรุณราชวรารามปรางคประธาน 
   สวนฐาน 
   ฐานของปรางคประธาน  ตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นบนสุดประกอบไปดวยฐานชั้น
ตาง ๆ  ซอนกันอยูทั้งหมด  ๕  ช้ัน ฐานชั้นแรก เปนฐานกออิฐถือปูน ทาดวยสีขาว และประดับ
ตกแตงพื้นผิวดวยกระเบื้องเคลือบ "ลายดอกไมรวง" นอกจากนี้ ผนังของฐานยังเจาะเปนซุมคูหา
ตื้นๆรูปโคงกลมภายในประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมนูนสูงรูปกินรีและกินนร ในตําแหนง
ที่สลับกันรวมทั้งหมด ๒๐ ซุม และบริเวณยอมุมของฐานก็มีซุมรูปโคงกลมขนาดเล็กภายในประดับ
ดวยรูปแจกันปกดอกไม รวมทั้งหมด ๖๔ ซุมประติมากรรมดังกลาวลวนทําดวยปูนซีเมนตที่สราง
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ขึ้นมาใหมในสมัยรัชกาลที่ ๕ สําหรับฐานพระปรางคในชั้นที่ ๒ จะเปนชั้นเชิงบาตรที่ประดับ
ตกแตงดวยงานประติมากรรมลอยตัวรูป "เทวดาแบก" ลอมรอบองคพระปรางค สวนฐานชั้นที่ ๓, 
๔ และ ๕ ซ่ึงตั้งอยูตอนบนนั้นจะเปนฐานสิงสิงหที่เรียงซอนตอกันขึ้นไปทั้งหมด ๓ ช้ัน ฐานของ
พระปรางคทั้ง ๕ ช้ัน มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๒ นอกจากนั้นแตละดานของฐาน
พระปรางคยังมีการยอเก็จ ยื่นออกมาเปนกระเปาะดานหนาเพื่อรองรับซุมทิศ รวมจํานวนมุมทั้งหมด
ทั้งมุมของฐานและมุมที่เกิดจากการยอเก็จได ๓๖ มุม ช้ันฐานทั้ง ๕ ช้ันนี้วางซอนกันเรียงลดหล่ัน
กันขึ้นไปจนถึงสวนเรือนธาตุ 
   ฐานของพระปรางคดังกลาวจะรองรับดวยฐานประทักษิณอีก ๓ ช้ัน แตละชั้นจะมี
องคประกอบทางดานสถาปตยกรรมที่มีลักษณะแตกตางกันดังนี้ คือ 
   ฐานประทักษณิชั้นที่ ๑ 
   ฐานประทักษิณชั้นแรกหรือช้ันลางนั้น ตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญ บริเวณตรงกลางมี
แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมได ๓๖ ประกอบไปดวยช้ันฐานขนาดใหญ ๑ ช้ัน ลักษณะเปน
ฐานสิงหลูกแกวอกไก ซ่ึงประดับตกแตงดวยช้ินสวนของกระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม โดยเฉพาะ
บริเวณหนากระดานลางของฐานสิงหมีลักษณะสูงใหญเปนพิเศษ มีการประดิษฐลวดลายเปนรูป
ตนไมบริเวณยอมุม และประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางประณีตบรรจง 
   ฐานประทักษิณดังกลาวจะมีกําแพงกั้นลอมรอบลานประทักษิณ ลักษณะเปนกําแพง
โปรงประดับดวยกระเบื้องปรุเคลือบจีนโดยตลอดแตละมุมของฐานประทักษิณมีเสาหัวเม็ดทําดวย
หินตั้งประดับตกแตงอยูทุกมุม มีบันไดทางขั้นสูลานประทักษิณในชั้นนี้ทางดานทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก ดานละ ๒ แหง รวม ๔ ดาน เปนทั้งหมด ๘ แหง 
   ฐานประทักษณิชั้นที่ ๒ 
   ฐานประทักษิณชั้นที่ ๒ ตั้งอยูตอจากชั้นแรกขึ้นไปมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม
ไม ๓๖ เชนเดียวกัน แตมีขนาดที่เล็กกวาประกอบไปดวยฐานชั้นตางๆ ซอนกันอยูทั้งหมด ๓ ช้ัน คือ 
ฐานชั้นแรกมีลักษณะเปนฐานสูง ทาดวยสีขาว พื้นผิวประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบรูปลาย
ดอกไมรวง เชนเดียวกับฐานชั้นลางของปรางคประดนดังกลาวแลว ผนังของฐานยังเจาะเปนซุมคูหา
ตื้น ๆ สําหรับประดับงานประติมากรรมรูปกินรีและกินนร รวมทั้งหมด ๘๘ ซุม เหนือฐานชั้นนี้ขึ้น
ไปเปนฐานชั้นที่ ๒  ลักษณะเปนชั้นเชิงบาตรที่ประดับตกแตงดวยประติมากรรมลอยตัวรูป "พญา
ยักษแบก" สวนฐานชั้นที่ ๓ นั้นจะอยูตอข้ึนไป เปนชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไก 
   ฐานประทักษิณในชั้นนี้ มีกําแพงลอมรอบลานประทักษิณเชนเดียวกัน ที่มุมของฐาน
ประทักษิณมีเสาหัวเม็ดตั้งประดับอยูทุมมุม ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับฐานประทักษิณในชั้นแรกทุก
ประการ สวนบริเวณทางขึ้นสูลานประทักษิณในชั้นนี้จะมีเสาประดับรูป "นกเทศ" ซ่ึงเปนสัตวหิม
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พานตทําจากหินแกะสลัก ตั้งอยูที่เชิงบันไดดานละ ๒ รูป บันไดทางขึ้นลงในชั้นนี้ อยูทางดานทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต ดานละ ๑ แหง รวมเปน ๔ แหง 
   ฐานประทักษณิชั้นที่ ๓
   ฐานประทักษิณในชั้นที่ ๓ เปนชั้นที่อยูบนสุด ลักษณะขององคประกอบมีลักษณะ
เชนเดียวกับฐานประทักษิณในชั้นที่ ๒ มีรายละเอียดบางสวนที่แตกตางกันออกไปบาง กลาวคือ 
ประติมากรรมรูปกินรีและกินนรนั้น มีทั้งหมด ๒๔ ซุม และที่บริเวณยอมมุมของฐานมีประติมา 
กรรมรูปแจกันปกดอกไม รวมทั้งหมด ๖๔ ซุม สวนบริเวณชั้นเชิงบาตรของฐานที่ ๒ นั้น ประดับ
ตกแตงดวยประติมากรรมลอยตัวรูป "พญาวานรแบก" นอกจากนั้น บริเวณบันไดทางขึ้นลงสูลาย
ฐานประทักษิณในชั้นนี้มีเสาประดับรูป "หงส"  ซ่ึงเปนสัตวหิมพานต สลักตั้งประดับอยูที่เชิงบันได
ดานละ ๒ ตน 
   ฐานประทักษิณทั้ง ๓ ช้ัน วางซอนกัน ลดหล่ันกันขึ้นไป พื้นผิวของฐานประทักษิณ
ประดับตกแตงดวยงานกระเบื้องเคลือบสีและภาชนะเครื่องถวยโดยตลอด 
   สวนเรือนธาต ุ
   สวนเรือนธาตุของปรางคประธานตั้งอยูบนชั้นฐาน มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมมุ
ไม ๑๒ ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา) ขนถึงเชิงฐาน(บัวเชิง) จะผายออก
เล็กนอยในตอนลาง  ตัวเรือนธาตุทึบตันไมมีหองคูหายภายใน ประกอบไปดวยซุมทิศจํานวน ๔ซุม 
กอยื่นออกมาจากตัวเรือนธาตุมากเปนพิเศษ เพื่อรับสวนเหนือซุมขึ้นไปซึ่งมียอดปรางคขนาดเล็ก
ประดับตกแตงอยูทั้ง ๔ ดาน ซุมทิศแตละดานจะตรงกับทิศสําคัญ ๔ ทิศ คือ ทิศ เหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก สําหับซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้นทําใหมีการเพิ่มมุมขึ้นอีกดานละ ๖ มุม 
จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุ และมุมของซุมทิศ รวมได
ทั้งส้ิน  ๓๖ มุมสําหรับซุมทิศอันเปนองคประกอบที่สําคัญของเรือนธาตุมีรูปแบบทางดาน
สถาปตยกรรม ดังตอไปนี้ 
   ซุมทิศ
   ซุมทิศของปรางคประธาน จะเปนซุมทรงบัณแถลงซอนชั้นหรือลดช้ันแตลักษณะการ
ซอนชั้นนั้นจะซอนเหลี่ยมตําแหนงลงมามาก โดยเฉพาะซุมที่อยูดานหนา ยอดซุมจะลดต่ําลงไปถึง
บริเวณรัดเกลาของซุมชั้นที่ ๒ ที่อยูถัดไปดานหลัง องคประกอบของซุมจะประกอบไปดวยซุมรัด
เกลา และเสาบัว เปนซุมทรงจั่วสูงวางอยูเหนือรัดเกลา รองรับดวยเสาที่ซอนขึ้นอีกชั้นหนึ่ง กรอบ
ซุมจะมีลักษณะนูนสูง บริเวณขอบนอกของกรอบซุมประดับตกแตงดวยใบระกา ยอดซุมประดับ
ดวยชอฟา ปลายซุมทั้ง ๒ ขางเปนรูปนาคเบือน  สวนบริเวณหนาบันประดับดวยลวดลายพันธุ
พฤกษาอยางวิจิตรบรรจงยิ่ง 
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   สวนเสาบัวมีลักษณะเปนเสาติดผนังเรียงเหล่ือมกันขางละ ๒ เสา คลายเสายอมุมที่ยื่น
ออกมาจากเรือนธาตุ ตลอดทั้งเสามีการตกแตงผนังเสาอยู ๔ ตําแหนง คือ สวนบนที่บริเวณหัวเสา
เปนรูปบัวจงกล  สวนโคนเสาประดับตกแตงลวดลายบัวจงกลเชนเดียวกับหัวเสาแตจะสลับลายบน
ลงลาง บริเวณกลางเสาประดับดวยลายประจํายามอกที่มุมนอกของเสา  และบริเวณพื้นที่วางของ
ผนังเสาจะตกแตงดวยลวดลายที่ทําจากกระเบื้องเคลือบและภาชนะเครื่องถวยโดยตลอด 
   ซุมทิศของปรางคประธานนี้ เปนซุมอุดตัน ภายในประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป  
"พระอินทรทรงชางเอราวัณ"  ทั้ง ๔ ซุม และซุมทิศนี้มีความสูงราวบัวปลายเชิงเรือนธาตุ 
   สวนยอด 
   สวนยอดของปรางคประธานวัดอรุณราชวรารามมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม
ได ๒๐ ประกอบไปดวยช้ันอัสดง ช้ันรัดประคต (ช้ันเชิงบาตร)  บริเวณปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม 
(บัวกลุม) หรือจอมโมฬี  ประดับสวนปลายยอดดวยนภศูลและประดับยอดนภศูลดวยยอดมงกุฎชั้น
รัดประคตของปรางคประธานแบงออกเปน ๗ ช้ัน แตละช้ันประกอบไปดวย หนากระดานบัวเชิง
บาตร และกลีบขนุน 
   สําหรับรูปทรงของยอดพระปรางคนั้น มีลักษณะเปนทรงฝกขาวโพด ตั้งแตบริเวณชั้น
รัดประคตชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอดขององคปรางคจะมีลักษณะตั้งตรง สูงเพรียว ปลายยอด
แหลมและสอบเขาเล็กนอย  ยอดปรางคมีการยอมุมที่ถ่ีและละเอียด ทําใหมีรูปทรงเปนรูปแปด
เหล่ียมจนเกือบจะกลม 
   กลีบขนุนที่ประดับอยูรอบยอดพระปรางควางอยูในแนวตั้ง ติดชิดกับบัวเชิงบาตรที่
บริเวณตรงกลางของตัวยอดปรางคและบริเวณยอมุมของยอดพระปรางคพื้นผิวของกลีบขนุน
ประดับตกแตงอยางงดงามดวยกระเบื้องเคลือบสีและภาชนะเครื่องถวย   สวนบริเวณชั้นอัสดง มี
ลักษณะซอนกัน ๒ ช้ัน  ช้ันแรกประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมลอยตัวรูป "ครุฑยุดนาค" ช้ัน
ที่ ๒ ซ่ึงอยูถัดขึ้นไปเปนรูป "พระนารายณ ๔ กร" นอกจากนั้น บริเวณตอนลางของยอดปรางคองค
เล็ก ๔ องคที่ประดับอยูเหนือซุมทิศ ก็มีงานประดับประติมากรรมลอยตัวรูป "พญาครุฑ" ใน
ลักษณะทานั่งประนมมือตกแตงอยูดวย 
   องคประกอบของปรางคทิศ 
   สวนฐาน 
   ฐานของปรางคหรือปรางคบริวารทั้ง ๔ องคนั้น ตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญบริเวณมุม
ฐาน  ประกอบไปดวยฐานชั้นตาง ๆ วางซอนกันอยูทั้งหมด ๖ ช้ัน ฐานชั้นแรกมีแผนผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมตัดมุม (แปดเหลี่ยมดานไมเทา) มีลักษณะเปนฐานเขียงสูงทาดวยสีขาว และมีการประดับ
ตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสี "ลายดอกไมรวง"  อยางงดงามบริเวณผนังของฐานเจาะเปนซุมคูหา
ตื้น ๆ รูปโคงกลมรวมทั้งหมด ๒๐ ซุม ภายในซุมประดับตกแตงดวยประติมากรรมแบบนูนสูง รูป
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กินรีและกินนร โดยวางตําแหนงสลับกันไป เหนือฐานชั้นแรกขั้นไปเปนฐานชั้นที่ ๒ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนเชิงบาตร ฐานชั้นนี้มีประติมากรรมลอยตัวรูป "ยักษและวานรแบก" ประดับตกแตงอยู สวนฐาน
ช้ันที่ ๓, ๔ และ ๕ นั้น เปนฐานสิงหซอนตอกัน ๓ ช้ัน และ ๕ นั้นเปนฐานสิงหซอนตอกัน ๓ ช้ัน 
และฐานชั้นที่ ๖ หรือช้ันสุดทายนั้นเปนฐานบัวลูกแกวอกไก ฐานดังกลาวประดับตกแตงดวย
กระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม แตละชั้นวางซอนลดหล่ันกันจนถึงสวนเรือนธาตุ 
   สวนเรือนธาต ุ
   เรือนธาตุของปรางคบริวารหรือปรางคทิศจะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปน
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยอมุมไม ๑๒ ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา) จนถึงบัว
เชิงฐาน (บัวเชิง) ของเรือนธาตุ ผายออกเล็กนอยในตอนลางตัวเรือนธาตุมีลักษณะทึบตัน ไมมีหอง
คูหาอยูภายใน ประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาจากดานทั้ง ๔ ของตัวเรือนธาตุเพียงเล็กนอย 
ซุมทิศแตละดานนั้นตั้งตรงกับทิศ ๔ ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  สําหรับ
ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีมุมเพิ่มขึ้นมาอีกดานละ ๔ มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐาน
ของเรือนธาตุทั้งมุมของสวนเรือนธาตุและมุมของซุมทิศ รวมไดทั้งส้ิน ๒๘ มุม 
   สําหรับซุมทิศนี้  มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมดังตอไปนี ้
   ซุมทิศ 
   ซุมทิศของปรางคบริเวณหรือปรางคทิศนั้นมีลักษณะเปนซุมทรงบันแถลงหรือทรงจั่วที่
ประกอบไปดวย ซุม รัดเกลา และเสาบัวโดยทั้งหมดทําเปนซุมบัณแถลงชั้นหรือซอนชั้นที่มีลักษณะ
การซอนชั้นเหล่ือมต่ําลงมามาก โดยเฉพาะซุมแรก (ดานหนา) ยอดซุมเหล่ือมต่ําลงมา จนถึงบริเวณ
รัดเกลาของซุมชั้นที่ ๒ (ดานหลัง) รูปแบบของซุมเปนซุมทรงสูงวางอยูเหนือรัดเกลา แลวรองรับ
ดวยเสาบัว  กรอบซุมมีลักษณะนูนสูงบริเวณขอบนอกของกรอบซุมประดับตกแตงดวยแถวใบระกา 
ยอดซุมประดับดวยชอฟา ปลายซุมทั้ง ๒ ขางเปนรูปนาคเบือน สวนบริเวณหนาบันประดับลวดลาย
พันธุพฤกษารูปดอกไมและใบไม 
   สําหรับเสาบัวมีลักษณะเสาติดผนัง  เรียงเหลื่อมกันขางละ ๒ เสา  คลายกับเสายอมุมที่
ยื่นออกมาจากเรือนธาตุ ผนังของเสาตั้งแตบัวหันเสาลงมาคอย ๆ ผายออกเล็กนอยในชวงลาง ตลอด
ทั้งเสามีการประดับตกแตงอยู ๔ ตําแหนงดวยกัน คือ สวนบนที่บริเวณเสาเปนรูปบัวจงกล สวนลาง
บริเวณโคนเสามีการประดับลวดลายคลายบัวหัวเสาที่เปนรูปบัวจงกล บริเวณกลางเสาประดับดวย
ประจํายามอกที่มุมนอกของเสา และพื้นที่วางของผนังเสาประดับดวยกระเบื้องเคลือบที่ประดิษฐ
เปนลวดลายแบบกานตอดอก 
   ภายในซุมทิศของปรางคบริเวณหรือปรางคทิศนี้ เปนทีป่ระดิษฐานรูป "พระพายทรงมา" 
ที่ประดับตกแตงอยูทุกซุมของปรางคทิศหรือปรางคบริเวณทกุองค 
   สวนยอด 
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   สวนยอดมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ ประกอบไปดวย ช้ันอัสดง ช้ัน
รัดประคด (ช้ันเชิงบาตร)  สวนบริเวณปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ปก
ประดับดวยนภศูลสีทองไวที่สวนยอดสุด  ช้ันรัดประคตของปรางคบริวารแบงออกเปน ๗ ช้ัน แต
ละช้ันประกอบดวย หนากระดาน, บัวเชิงบาตร และกลีบขนุนที่ประดับอยูโดยรอบองคพระปรางค 
   ลักษณะรูปทรงของยอดพระปรางคนั้น สูงเพรียวตั้งตรงเปนทรงฝกขาวโพด ซ่ึงมี
ลักษณะเชนเดียวกับปรางคประธาน  ดังที่ไดกลาวมาแลว 
   สําหรับกลีบขนุนนั้นจะวางอยูในแนวตั้งกอติดชิดกับบัวเชิงบาตรที่บริเวณตรงกลางของ
ปรางค และบริเวณยอมุมขององคพระปรางค พื้นผิวของกลีบขนุนประดับตกแตงดวยงานกระเบื้อง
เคลือบสีอยางงดงาม 
   สวนบริเวณชั้นอัสดง  มีลักษณะพิเศษเชนเดียวกับปรางคประธาน คือ ทําชั้นอัสดงซอน
กัน ๒ ช้ัน ในชั้นแรกมีประติมากรรมลอยตัวรูป "ครุฑแบก" ประดับอยู สวนช้ันที่ ๒ นั้นมีประติมา 
กรรมลอยตัวรูป "เทวดานั่งประนมมือ" ประดิษฐานอยูเหนือช้ันครุฑแบกประติมากรรมดังกลาววาง
ลอมรอบยอดพระปรางคโดยตลอด 
   พระอารามที่กลาวถึงในสถาปตยกรรมใน ๓ รัชกาลแรกที่ตัดออกไปไมศึกษา  เนื่องจาก
สภาพสถาปตยกรรมถูกปฏิสังขรณใหรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปลี่ยนไป จากของเดิมมาก มีดังนี้ 
    ๑.วัดราชาธิวาส  เดิมชื่อวัดสมอราย  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรง
ปฏิสังขรณ  พระราชทานนามใหม  รัชกาลที่ ๒ ทรงบูรณะทั่วไป  มาไดรับปฏิสังขรณคร้ังใหญใน
สมัยรัชกาลที่ ๔  และในสมัยรัชกาลที่ ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาให
สรางใหมทั้งวัด  เพราะชํารุดทรุดโทรมไปทุกหลัง 37

    ๒.วัดสัมพันธวงศาราม  เดิมชื่อวัดเกาะ  รัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดเกลาให  สมเด็จ
พระสัมพันธวงศเธอ  เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี (จุย)  ตนราชสกุลมนตรีกุล  ทําการ
บูรณะปฏิสังขรณหมดใหมทั้งพระอาราม  สถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวงและพระราชทานนาม
ใหมวา วัดเกาะแกวลังการาม  รั

                                                       

ชกาลที่ ๓ ทรงปฏิสังขรณซํ้า  รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชทานนามใหม
วา วัดสัมพันธวงศาราม  วรวิหาร  เมื่อถึงรัชกาลปจจุบันทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหร้ือ 
พระอุโบสถ พระวิหาร  พระเจดีย  และสรางเปนพระอุโบสถวิหารการเปรียญ  รวมอยูในตึก ๓ ช้ัน  
จึงไมมีศิลปะสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเหลืออยู 
    ๓.วัดหงสรัตนาราม  เปนวดัราษฎรอยูในสมัยกรุงศรีอยธุยา  คร้ันถึงสมัยกรุง
ธนบุรีกลายเปนวัดสําคัญ  เพราะอยูใกลกับพระราชวัง  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ปฏิสังขรณสรางพระอุโบสถใหม  และขยายพื้นที่ออกไปกวางขวาง  ในสมัยรัตนโกสินทรมีการ

 
  37 เรื่องเดียวกัน, ๑๐๗. 
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บูรณะเล็กๆนอยๆ  ทุกรัชกาล  สมเด็จพระนั่งเกลาทรงชักชวนพระราชวงศหลายพระองคใหรวมกนั
ปฏิสังขรณ  แตไมไดลงมือเปนการจริงจัง  มาเริ่มลงมือปฏิสังขรณอยางจริงจังในรัชกาลที่ ๔  ดังนั้น
จึงเปนสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔  
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บทท่ี ๔ 
วิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรม 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 
การวิเคราะห 
  สําหรับเรื่องราวประวัติความเปนมา ลักษณะรูปแบบและองคประกอบทางดาน
สถาปตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ ดังที่กลาวมาแลวในตอนตนนั้น   
ไดมาจากขอมูลใน ๒ ลักษณะ คือ ขอมูลท่ีไดจากเอกสารอันเปนขอมูลทางดานประวัติศาสตรและ
ขอมูลที่เปนรูปแบบลักษณะทางดานสถาปตยกรรม อันเปนขอมูลจริงที่ไดจากการศึกษา
โบราณสถาน สําหรับรูปแบบและองคประกอบทางสถาปตยกรรม  วิเคราะหตามลําดับหัวขอตอไป 
   สถาปตยกรรมอันเนื่องในพระพุทธศาสนา 
   งานสถาปตยกรรมอุบัติขึ้นเนื่องแตความจําเปนในกิจการตางๆของมนุษย ลักษณะงาน
สถาปตยกรรมนั้นยอมแสดงออกตามประเภทของชนิดและกิจการที่ตองรับสนองเสมอ  สถาปตย 
กรรมเปนบันทึกวิวัฒนาการอันตอเนื่องของมนุษยไวเปนลําดับ  ยังเปนเครื่องแสดง  ถึงภาวะของ
จิตใจ  และบุคลิกลักษณะอันแทจริงของประชาชาตินั้นๆ  ในสมัยโบราณการกอสรางสาธารณสถาน
สําคัญอันเปนสถาปตยกรรมของชาติไดแก  พระสถูป  โบสถ  วิหาร  พระพุทธรูป  ปราสาทราช
มนเทียร  ตลอดจนบานเรือนราษฎร  แตเนื่องจากบานเรือนราษฎรและปราสาทราชวังในกอนสมัย   
รัตนโกสินทร สวนใหญมักสรางดวยวัตถุที่ไมถาวร  เชน สรางดวยไม เปนตนเมื่อผานเวลานานไปก็
ชํารุดผุพังเปนเศษไม  ก็จะถูกร้ือนําไปใชประโยชนอยางอื่น  แลวสรางขึ้นมาใหมซ่ึงมักออกแบบ
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม  ทําใหไมมีซากเหลือมาถึงปจจุบันใหมาศึกษาได สวนสถูป
โบสถ และวิหารนั้น  มักจะสรางอยูรวมกันเปนอารามหรือเปนวัด  และสรางดวยวัตถุถาวรมีอายุยืน
นานหากถูกทําลายหรือปรักหักพังไปก็ยังมีเหลือเปนกองวัตถุใหพอศึกษาคนควาได  หรือหากมีการ
ปฏิสังขรณมักจะคงรูปแบบเดิมไวมากกวาจะรื้อออกและสรางใหม   ดังนั้นวัดตางๆจึงเปนแหลง
สถาปตยกรรมที่สําคัญยิ่ง  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ชนชาติไทยไดนับถือ สักการะบูชามาดวย
ความเลื่อมใสฝงอยูในชีวิตจิตใจของคนไทยทุกคนโดยแทจริงมานานแลวตั้งแตกอนสมัยอาณาจักร
สุโขทัย   ซ่ึงเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรมสืบเนื่องตอกันมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยยอมรับนับถือ
ศาสนาพุทธ  แมวาลักษณะการยอมรับนับถือไมใชการรับพุทธศาสนาแตเพียงอยางเดียว  เปนการ
ผสมผสานความเชื่อพื้นบาน ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ อยางผสมกลมกลืนที่สุดในทาง
ปฏิบัติ  แตลักษณะเปนหลักคือศาสนาพุทธ  ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาสําคัญที่ยอมรับกันทุก
ระดับชั้น นับตั้งแตพระมหากษัตริยจนถึงไพรฟาขาแผนดินพระมหากษัตริยทรงเปนเอกอัคร
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ศาสนูปถัมภก  ทรงทําหนาที่ในการทํานุบํารุงพุทธศาสนาในดานตางๆ  โดยมักจะแสดงออกเปน ๓ 
ลักษณะ  คือ อุปถัมภศาสนาธรรม เชนสังคายนาพระไตรปฎก  อุปถัมภศาสนบุคคลการใหการบํารุง
พระภิกษุสามเณร  และอุปถัมภศาสนวัตถุโดยการสรางบูรณะปฏิสังขรณวัด1

   มูลเหตุแหงการสรางสถาปตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสนิทรตอนตน 
   สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความจําเปนในการฟนฟูประเทศทุกๆดาน เนื่องจากเพิ่ง
สถาปนาบานเมืองเปนปกแผนไดหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียอิสสรภาพแกพมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐  เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๓๒๕  ทรง
มีพระราชดําริวาถายายพระนครมาตั้งทางฝงตะวันออกของกรุงธนบุรี  การตอสูรักษาเมืองจาก
กองทัพพมาจะกระทําไดงายกวา ดวยเหตุนี้จึงมาสรางพระนครทางฝงตะวันออกแตฝงเดียวเปนราช
ธานีของประเทศตอไป2 ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงไดรับการฟนฟูอยางเต็มที่ ทั้งทางดานสถาบัน
สงฆ การสราง และ บูรณะปฏิสังขรณวัดวาอาราม   
   สําหรับสถาปตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ นั้น กลาวได
วาเปนรูปแบบที่มิใชการสรางสรรคที่เกิดขึ้นใหมในยุคนี้  สถาปตยกรรมดังกลาวลวนมีวิวัฒนาการ
สรางสรรคที่สืบตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ตลอดจนไดมีการปรับตัวคล่ีคลายและ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดลอมของสังคม  จนเกิดการหลอหลอมรูปแบบออกมาเปน
ลักษณะเฉพาะตนของแตละยุคสมัย  สถาปตยกรรมมีแหลงกําเนิดเริ่มแรกอยูในประเทศอินเดีย  ซ่ึง
การแพรเขามาของอารยธรรมอินเดียในยุคนั้น รูปแบบของสถาปตยกรรมแผกระจายเขาสูแผนดิน
ของประเทศตางๆในแถบเอเซียอาคเนย  โดยเฉพาะที่ประเทศเขมรมีการพัฒนาสถาปตยกรรม
รูปแบบและคติความเชื่อทางดานศาสนาผสมผสานไปกับวัฒนธรรมเขมรแบบดั้งเดิม ซ่ึงถือไดวา
สถาปตยกรรมเขมรเจริญรุงเรืองที่สุดในยุคนั้น   เขมรสรางสรรคสถาปตยกรรมขึ้นมาเปนศาสน
สถานที่เรียกวา ปราสาท  ภายใตอิทธิพลที่ไดรับจากอินเดียโดยตรง  จากนั้นเขมรก็ไดแผอารยธรรม
ความเจริญเจาสูประเทศไทย  ทําใหไทยไดรับวัฒนธรรมการสรางปราสาทจากเขมร   อันถือไดวา
เปนตนแบบ หรือ จะเห็นไดจากสถาปตยกรรมที่สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตอนตน ตอนกลาง  
ตอนปลาย  และถายทอดมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
   สถาปตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น  รูปแบบจะเนื่องมาจากมูลเหตุสําคัญ ๒ 
ประการ  คือ 
   ๑  การยึดถือคติดั้งเดิมแตคร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา 

                                                        
  1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทยและ
พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๙๙ ), ๖ - ๗. 
  

2
  ,  ตํานานพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕ ), ๒๔๔ - ๒๔๗. 
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          ในสมัยเร่ิมสรางกรุงรัตนโกสินทรเมื่อ ป พ.ศ.๒๓๒๕ นั้น จะเห็นไดวายังคงรับเอา
ศาสตรทางดานความรูแขนงตาง ๆ แนวความคิดและคติความเชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  
ดวยเหตุอาจเปนเพราะเปนชวงสมัยที่ตอเนื่อง ระยะเวลาตั้งแตคร้ังเสียกรุงใหแกพมาจนถึงเมื่อ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกูเอกราชคืนจากพมาได สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีซ่ึงชวง
สมัยนี้มีระยะเวลาสั้นมาก หลังจากนั้นก็เปนยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีตอมา อาจ
กลาวไดวา คนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นก็คือคนไทยที่เคยมีชีวิตอยูในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ซ่ึงเปนชาวกรุงเกาปนกับชาวกรุงธนบุรีที่สวนใหญไดอพยพเขามาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสีย
กรุงใหแกพมา ในป พ.ศ.๒๓๑๐  ลวนแตมีความผูกพันกับกรุงศรีอยุธยาทั้งสิ้นไมวาจะเปนการสืบ
ทอดสายเลือดโดยตรงจากชาวกรุงเกา  ความประทับใจในอารยธรรมความเจริญรุงเรืองถึงที่สุดและ
ความสูญเสียอาลัยเมื่ออยุธยาแตกสลาย ตลอดจนความรักชาติที่ตองการสรางกรุงใหมใหมีความ
เจริญรุงเรืองเหมือนครั้งกรุงเกา  เพื่อที่จะใหเปนเกียรติยศปรากฏทั่วในนานาอารยประเทศ วาชาติ
ไทยเปนอิสระและสามารถสรางอาณาจักรใหมใหเจริญรุงเรืองเชนดังครั้งกอน  จึงนับเปนมูลเหตุ
สําคัญยิ่งทําใหบรรพบุรุษของเรา ไดเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะสรางสรรคกรุงรัตนโกสินทรราช
ธานีแหงนี้ใหรุงเรืองสงางามดวยปราสาทราชฐานและวัดวาอาราม มีแบบแผนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมตาง ๆ อยางเดียวกับที่เคยมีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  อัน
ไดรับสมญาวาเปนสมัย “ครั้งบานเมืองดี” ซ่ึงคติการสรางกรุงรัตนโกสินทรที่มุงเจริญรอยตาม
แบบอยางกรุงศรีอยุธยานั้น ไดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ เปน
สําคัญ 
    ดวยเหตุนี้การสรางรูปแบบพุทธสถาปตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร อันไดแก 
พระอุโบสถ พระวิหาร และองคพุทธปรางคฯลฯ นั้น  ก็เปนผลเนื่องมาแตเหตุแหงการสืบทอดคติ
ความเชื่อ  ตลอดจนรูปแบบตอจากสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง  ซ่ึงจะเห็นไดวาการสรางวัดวาอาราม
บํารุงพุทธศาสนาในคราวนั้น  ก็ไดนําเอาแบบอยางตลอดจนนามพระอารามที่นิยมมาแตเดิม  นํามา
สรางใหมขึ้นอีก เชน วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ  วัดชนะสงคราม  วัดระฆัง วัดพุทไธสวรรค 
(ปจจุบันคือวัดโมลีโลกยาราม) ฯลฯ  เปนตน  และโดยเหตุนี้จึงเปนผลใหเกิดคติการสรางพระพุทธ
ปรางคขึ้นตามพระอารามตาง ๆ ในกรุงรัตนโกสินทรสืบเนื่องตอมาอีก 
    ๒  เปนสถาปตยกรรมท่ีพัฒนาคลี่คลายขึน้ 
   จากการสืบทอดอดีตดั้งเดิมในการสรางสถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยกรุง 
รัตนโกสินทรที่ เจริญรอยตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยานั้น ในบางครั้งก็ยอมมีขอจํากัดอยูบาง
เหมือนกัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับองคพระมหากษัตริยเปนสําคัญ  ซ่ึงในชวงแตละรัชกาลยอมมีความ
นิยมที่แตกตางกันออกไปหรืออาจจะเหมือนกันและสืบทอดตอเนื่องกันก็เปนได  ดังจะเห็นไดจาก
ในการสรางศาสนาสถานระหวาง  องคพุทธปรางค  กับเจดียทรงกลมหรือทรงระฆัง  ซ่ึงศาสน
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สถานทั้ง ๒ ลวนแต ไดมีการสรางรวมสมัยกันมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา  และในสมัยตน
รัตนโกสินทรนั้นจะมีการสืบทอดที่ตางวาระกัน  ทั้งนี้ เนื่องจากการที่พระมหากษัตริยคือ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  พระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ทั้ง ๓ รัชกาลตางมีพระราชดําริที่ตองการเลือกสรางองคพุทธปรางคมากกวา
ที่จะสรางเจดียทรงกลมหรือทรงระฆัง  ดังจะเห็นไดจากในแผนดินกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที ่
๑ – รัชกาลที่ ๓ จะมีการสรางสรรคองคพุทธปรางคสืบตอเนื่องกันตลอดมา เปนระยะๆสวนเจดีย
ทรงระฆังนั้น ไดถูกนํามาสรางขึ้นอีกในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซ่ึงเปน พระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ 
โดยเฉพาะ 
                จากการสืบทอดที่ตางวาระกันนี้เอง  ทําใหมองเห็นวาถึงแมการสรางศาสนสถานจะ
ดํา เนินตามคติดั้ ง เดิมแตค ร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนสําคัญ   แตพระราชวินิจฉัยขององค
พระมหากษัตริยก็เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งดวย ในการที่จะเลือกสรรคติและรูปแบบของศาสนสถานแต
ละอยางมาสรางในรัชสมัยของพระองคเอง โดยเฉพาะองคพุทธปรางคนั้น  เปนการนําคติและ
รูปแบบมา สรางตอไปสมัยกรุงรัตนโกสินทรได  โดยไมมีการขาดชวงนอกจากจะเปนการสานตอ
คติดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยาที่มีการยอมรับในยุคนั้นแลว   ยังนับเปนศิลปสถาปตยกรรมตามยุคสมัย
อีกดวย 
   การสํารวจพบวาสถาปตยกรรมดั้งเดิมสวนใหญ  ถูกตกแตงเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงไปตาม
ยุคสมัยและ  มจีํานวนมากที่ร้ือออกแลวสรางใหมโดยไมมกีารอนุรักษ  การวิเคราะหผลการสํารวจ
ภาคสนามนี้จะทําการสํารวจพิจารณา   ดังตอไปนี ้

ประเภทสถาปตยกรรม 
พระบรมมหาราชวัง 
   พระท่ีนั่งในพระบรมมหาราชวังที่สรางตั้งแตสมัยเร่ิมตั้งกรุงรัตนโกสินทรนั้น  รูปแบบ
การกอสรางคงดําเนินตาม  รูปแบบลักษณะภายนอกคลายกับพระอารามตางๆ  แตกตางกันอยูที่การ
ตกแตงภายใน  เนื่องจากใชเปนที่อยูอาศัยและเปนที่พักอริยาบถ  อาคารในยุคแรกทั้งหมดจะเปน
แบบประเพณีนิยม  กลาวคือเลียนแบบอยุธยาแตแกไขใหเปนไปตามความสะดวกในการใชสอย  
สวนใหญเปนอาคารหลังคาลด ๒ ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน  ขนาดอาจใหญหรือเล็กตามการใชสอย  มักจะมี
มุขและเรือนขวางตอเติมตามสวนตางๆ  อาคารที่ใกลชิดกันมักจะมีมุขกระสันเชื่อมใหติดตอกัน 
หลังคาอาจหักคดเปนมุมฉากและมีมุขลดเมื่อสุดสิ้นอาคาร  ซ่ึงมุขลดแตละฟากอาจลดไมเทากัน  
แลวแตลักษณะความสัมพันธระหวางอาคารดังตอไปนี้ 
รัชกาลที่ ๑ 
   หลังคาลด ๓ ช้ัน มุขลด ๔ ช้ัน  ไดแก 
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    พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  เปนอาคารแบบจตุรมุขยอดมณฑป  และยังมีมุขลด
ใตขื่อที่ดานอีก ๑ มุข 
   หลังคาลด ๒ ช้ัน มุขลด ๒ ช้ัน  ไดแก 
    พระที่นั่งพิมานรัตยา 
   หลังคาลด ๒ ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน ไดแก 
    พระที่นั่งจกัรพรรดิพิมาน  
    พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 
    พระที่นั่งอมรนิทรวินิจฉยั 
    พระที่นั่งเทพสถานพิลาส 

 พระที่นั่งเทพอาสนพิไล 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน  ไดแก 
    หอพระสุราลัยพิมาน 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน ไมลดมุข  ไดแก 
    หอพระธาตุมณเฑยีร 
รัชกาลที่ ๒ 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน ไมลดมุข  ไดแก 
    พระที่นั่งสนามจันทร 
รัชกาลที่ ๓ 
   หลังคาลด ๒ ช้ัน มุขลด ๒ ช้ัน  ไดแก 
    พระที่นั่งสุทไธศวรรยปราสาท เปนพระทีน่ั่งบนกําแพงพระบรมมหาราชวัง 
พระราชวังบวร 
   พระราชวังบวร  ปจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระที่นั่งในพระราชวังบวรมี
พระที่นั่งที่มีโครงสรางหลังคาที่มีช้ันลดมากเพียงแหงเดียว  นอกนั้นเปนโครงสรางงายๆ  หรือใช
การนําพระที่นั่งหลายองคมาผูกกันเปนกลุมอาคาร  ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
   หลังคาลด ๓ ช้ัน มุขลด ๒ ช้ัน  ไดแก 
    พระที่นั่งศวิโมกขพิมาน  มขุลดดานหนาเปนมุขใตขื่อ 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน  ไดแก 
    พระที่นั่งพุทไธศวรรย   
    พระที่นั่งมังคลาภิเษก 
    พระที่นั่งบูรพาภิรมย 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน ไมลดมุข  ไดแก 
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    พระที่นั่งที่เหลือทั้งหมด  ซ่ึงมีมุขกระสันตอเปนอาคารเดียวกัน 
หนาบัน 
   หนาบันในพระบรมมหาราชวัง 
รัชกาลที่ ๑ 

  ๑. รูปพระนารายณทรงครุฑ  คือ 
-   หนาบันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

  ๒. หนาบันรูปพระพรหมทรงหงส คือ 
-   หนาบันพระที่นั่งพิมานรัตยา 

  ๓. รูปพระอมรินทราธิราชประทับเหนือวมิานปราสาท คือ 
-   หนาบันพระที่นั่งไพศาลทกัษิณ 
-   หนาบันพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉยัมไหสรูยพิมาน 

รัชกาลที่ ๒ 
    ๑.หนาบันจําหลักเปนลายพุดตานปดทองบนพื้นกระจกสขีาว คือ 

-  หนาบนัพระที่นั่งสนามจันทร 
รัชกาลที่ ๓ 

   ๑. หนาบันรูปพระพรหมทรงหงส คือ 
-  หนาบนัพระที่นั่งสุทไธศวรรยปราสาท 

  หนาบันในพระราชวังบวร 
รัชกาลที่ ๑ 

  ๑. รูปพระนารายณทรงครุฑ คือ 
-   หนาบันพระที่นั่งศิวโมกพมิาน (ดานหนา) 
-   หนาบันพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  (ดานหนา) 

  ๒. รูปพระนารายณทรงหงส คือ 
-   หนาบนัพระที่นั่งศวิโมกขพิมาน ( ดานหลัง) 

  ๓.  รูปเทพนมประกอบลายกนก  คือ 
-    หนาบันพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  (ดานหลัง) 
-    พระที่นั่งบูรพาภิมุข   
-    พระท่ีนั่งทักษิณาภิมุข   
-   พระที่นั่งปจฉิมาภิมุข   
-    พระที่นั่งอุตราภิมุข   
-    พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข   
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  ๔. รูปเทพนมประกอบลายกนก  อยูในกรอบสามเหลี่ยม คือ 
   -   พระที่นั่งมงัคลาภิเษก 
  ๕.  รูปเทวดาสถิตอยูในเรือนแกว ๓ หลัง  คือ 

 -   หนาบนัพระที่นั่งพุทไธศวรรย   
 

พระอารามหลวง 
พระปรางค 
   ๑ การวางผงัองคพุทธปรางค 
     พระอารามตาง ๆ อันเปนที่ประดิษฐานองคพุทธปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  สมัย 
รัชกาลที่ ๑  -  รัชกาลที่ ๓  นั้น ลวนหันหนาไปทางทิศตาง ๆ กัน  จากการสํารวจไดคนพบวา กลุม
พระอารามดังกลาวจะหันหนาสูทางทิศตะวันออกและหันหนาสูสายน้ําเปนสําคัญ ทั้งนี้องคพุทธ
ปรางคจะหันหนาไปในทิศทางเดียวกับพระอารามดวย ดังเชน 
สมัยรัชกาลที่ ๑ 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  หันหนาทางแผนดิน ทางทิศตะวนัออก 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หันหนาทางแผนดิน ทางทิศตะวนัออก 
 วัดระฆังโฆสติาราม   หันหนาทางแมน้ํา ทางทิศตะวนัออก 
 วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์  หันหนาทางแผนดิน ทางทิศตะวนัออก 
 วัดราชบูรณะ    หันหนาทางแมน้ํา ทางทิศใต 
สมัยรัชกาลที่ ๒ 
 วัดอรุณราชวราราม   หันหนาทางแมน้ํา ทางทิศตะวนัออก 
   หมายเหตุ  พุทธปรางควัดอรุณฯ  มาสรางเสร็จในรัชกาลที่ ๓  ออกแบบไวตั้งแตรัชกาล
ที่ ๒   และถือเปนวัดประจําพระองคในรัชกาลที่ ๒ 
สมัยรัชกาลที่ ๓ 
 วัดนางนองวรวิหาร   หันหนาทางแมน้ํา ทางทิศตะวนัตก 
  ดังที่กลาวมาแลวขางตน พระอารามที่หันหนาสูแผนดิน  จะตั้งตรงกับทิศตะวันออก
เสมอ ยึดถือทิศตะวันออกเปนสําคัญ  โดยมิไดหันหนาสูทิศอ่ืน ๆ แตอยางใด  สวนพระอารามที่หัน
หนาสูทางสายน้ําจะยึดถือสายน้ําเปนสําคัญโดยไมคํานึงถึงทิศ  ไมวาจะหันหนาไปสูทางทิศใด
ตะวันออก ตะวันตก  หรือทิศใต ก็ตาม จากคติการคํานึงถึงทิศตะวันออกและการคํานึงถึงสายน้าํเปน
สําคัญ นับวาเปนคติที่นิยมสืบทอดกันตอ ๆ มาตั้งแตสมัยกอนกรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงนาจะมาจากคติ
ความเชื่อที่แปรผันออกเปน ๒ สาย ดังนี้คือ 
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   สายที่ ๑ ถือวาเมื่อพระพุทธเจาทรงตรัสรูอนุตรสัมมนาสัมโพธิญาณใตตนพระศรีมหา
โพธ์ิพระองคจะหันพระพักตรสูเบื้องทิศตะวันออก   ดังไดพรรณาถึงมูลเหตุแหงการเลือกทิศ
ตะวันออกของพระพุทธเจาไวในปฐมสมโพธิกถา  ปริเฉทที่ ๘  พุทธบูชาปริวัตร  กลาวไววา 
   “…ในขณะนั้นปฐพีดานประทักษิณสําแดงอาการปานประหนึ่งวาจะกราบทูลใหทราบ
วาภูมิสถานที่นี้มิใชอันจะตั้งบัลลังก   ก็บันดาลทรุดต่ําเอียงลงเลหประดุจกงจักรเกวียนอันบุคคลวาง
หงายไว  และมีคนเหยียบเขาหนึ่งก็เอียงลงไปเหมือนดังนั้น  จึงเสด็จไปขาฝายปจฉิมทิศ และอุดรทิศ 
แผนดินก็บันดาลทรุดเอียงดุจนั้น ก็เขาพระทัยวาทิศทั้ง ๓ ใชที่ควรจะตั้งบัลลังกแหงพระสัพพัญู
พุทธเจาทั้งปวง  จึงเสด็จไปฝายขางบูรพาทิศ ผันพระพักตรมาสูปจฉิมทิศที่สถิตแหงพระมหาโพธิ์  
และที่อันนั้นก็ตั้งมั่นมิไดกัมปนาทหวั่นไหว ก็เขาพระทัยหนักวาภูมิสถานที่นี้เปนที่ตั้ง…” 
   จากคติความเชื่อดังกลาวถือวาทิศตะวันออกเปนสิริมงคล  การสรางวัดที่ยึดถือคตินี้ จะ
หันหนาพระอารามสูทางทิศตะวนัออกเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากพระสถูปรุนเกา ๆ เชนพระสถูป
เจดียสมยัทวาราวดี อันไดแก เจดยีวดัโขลง  ที่คูบัว จังหวัดราชบุรี มีลักษณะฐานเปนรูปสี่เหล่ียม 
และมีทางเดนิขึ้นสูฐานประทักษิณขององคพระเจดยีทางดานทิศตะวนัออกเปนตน 
   สวนอีกสายหนึ่งนั้น ถือวาเปนพระพุทธเจาทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใตตน
พระศรีมหาโพธ์ินั้น พระองคไดหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก อันเปนทิศที่ทรงเลือกดังได
กลาวแลวและในขณะเดียวกันนั้นเองพระองคก็หันพระพักตรออกสูแมีน้ําเนรัญชรา อันเปนแมน้ําที่
ไหลผานทางดานทิศตะวันออกดวยเชนกัน  จากการที่พระพุทธองคหันพระพักตรออกสูแมน้ํา
เนรัญชราทางดานทิศตะวันออกดวยนั้น จึงถือวาสายน้ํานั้นสําคัญและเปนมงคลอันสูงสุด  คติ
ดังกลาวไดปรากฏใหเห็นในวัดอันเกาแกกอนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เชน วัดโปรดและวัดอีกเปน
จํานวนมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน วัดศาลาปูน ซ่ึงจะหันหนาออกสูสายน้ําคูเมืองทางดานทิศใต 
หรือบางวัดหนาจะหันหนาสูทางทิศตะวันตก  ก็ถือวาเปนมงคลเพราะไดหันออกสูสายน้ํา  เชน วัด
พระยาไกร  และวัดวรจรรยาวาส อันเปนวัดในสมัยอยุธยาในกรุงเทพฯ จึงเห็นไดวาคตินี้จึงไมถือ
เปนสําคัญแตจะถือสายน้ําสําคัญ  เวนแตวาถาวัดจะตั้งอยูในที่ดอนหางจากแมน้ํา จึงจะถือทิศ
ตะวันออกเปนสําคัญเชนเดียวกับคติแรก 
        ๑.๑  ผังขององคพุทธปรางคในเขตพุทธาวาส  
   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓  จะนิยมสรางโบสถหรือ
พระอุโบสถเปนหลักของพระอาราม  เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยโบสถจะยก
ฐานะขึ้นเปนประธานของวัดโดยลําดับ  สําหรับองคพุทธปรางคจะประดิษฐานอยูในตําแหนงตาง ๆ 
ภายในเขตพุทธวาส  ดังตอไปนี้ 
รัชกาลที่ ๑ 

   ๑.  พระอัษฎามหาเจดยีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ตั้งทางดานหนาพระอุโบสถหรือทา 
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ดานหนาของพระอารามเรียงเปนแถวหนากระดาษจากทศิเหนือสูทิศใต  รวม ๘ องค 
  ๒.พระมหาธาตุวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม  บริเวณตรงมุมของพระระเบียงทั้ง ๔ มุม  

ที่ลอมรอบพระอุโบสถ  โดยตั้งอยูหนาพระอุโบสถ ๒ องค ทางดานหลังพระอุโบสถ ๒ องค รวม 
๔ องค 

  ๓. พุทธปรางควัดระฆังโฆสิตาราม  ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถหลังเกา ในแนว 
แกนตะวนัออก - ตะวันตกเดียวกัน ๑ องค 

  ๔.พุทธปรางควัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฏิ์ ตั้งอยูทางดานหนาองคพระมณฑปดาน 
ทิศเหนือและดานทิศใต  รวม ๒ องค 
   ๕. พุทธปรางควัดราชบุรณะ  ตั้งอยูทางดานพระอุโบสถดานทิศตะวนัออก ๑ องค 
รัชกาลที่ ๒ 

  ๑. พุทธปรางควัดอรุณราชวราราม  ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถดานทิศใตใกลริมแม 
น้ําเจาพระยา ๕ องค 
รัชกาลที่ ๓ 

  ๑. พุทธปรางควัดนางนองวรวิหาร  ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถดานทิศเหนือดาน 
ซายและดานขวา   รวม ๒ องค 
   รวมจํานวนองคพุทธปรางคทั้ง ๗ วัด ได ๒๓ องค 
      ๑.๒ รูปแบบการวางผัง 
  จากตําแหนงทีต่ั้งขององคพุทธปรางคทั้ง  พระอารามนี้ สามารถแบงรูปแบบการจัดวาง
ผังขององคพุทธปรางค ตั้งแตสมัยรัชการที่ ๑ -  รัชกาลที่ ๓ ไดทั้งหมด ๕ แบบ คือ 

  ๑. การวางผังแบบปรางคองคเดียว  เปนการวางผังขององคพุทธปรางคที่มีลักษณะแบบ 
ปรางคเดี่ยวองคเดียวโดยไมมีปรางคบริวาร ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางควัดระฆังโฆษิตาราม พุทธ
ปรางควัดราชบูรณะ และพุทธปรางควัดหนัง  ดังจะเห็นไดจากการวางผังแตละพระอาราม ดังนี้ 

  จากการวางผังเขตพุทธราวาสของวัดระฆัง  อันประกอบไปดวยอาคารสําคัญ เชน โบสถ   
วิหาร และองคพุทธปรางค  จะเห็นไดวา องคพุทธปรางคตั้งอยูทางดานหนาในแนวแกนตั้งขององค
พระอุโบสถหลังเกา (ปจจุบันคือพระวิหาร) ซ่ึงองคพระปรางคจะมีการวางผังแบบปรางคองคเดียว 

  สําหรับการวางผังเขตพุทธวาสของวัดราชบูรณะ  จะประกอบไปดวยพระอุโบสถ  และ 
พระปรางคเปนสําคัญ องคพุทธปรางคจะมีการวางผังแบบปรางคองคเดียว  ตั้งอยูทางดานหนาของ
ทางพระอุโบสถทางดานทิศตะวันออก โดยไมตั้งอยูในแนวแกนของพระอุโบสถ 

  ๒. การวางผังแบบปรางคคู   เปนการวางผังขององคพุทธปรางคที่มีลักษณะแบบปรางค 
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เดี่ยวองคเดียวโดยไมมีปรางคบริวาร  แตจะจัดวางเปนคูกันโดยตั้งอยูทางดานหนาขององคพระ
มณฑป  หรือพระอุโบสถ  ในทางดานซายและขวา อันไดแกพุทธปรางควัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  
และพุทธปรางควัดนางนอง  ดังจะเห็นไดจากการวางผังแตละพระอารามดังตอไปนี้ 

  การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์   จะประกอบไปดวย  องคพุทธ 
ปรางค โบสถ วิหาร และองคพระมณฑป  องคพุทธปรางคจะตั้งอยูทางดานหนาองคพระมณฑป  
ทางดานทิศเหนือและทิศใต ซ่ึงนับเปนการวางผังแบบปรางคคูหนาพระมณฑป 

  การวางผังเขตพุทธาวาสวัดนางนองราชวรวิหาร จะประกอบไปดวยอาคารที่สําคัญ เชน  
โบสถ วิหาร  และองคพุทธปรางค โดยเฉพาะองคพุทธปรางคจะตั้งอยูทางดานหนาของโบสถ ใน
ตําแหนงทางดานทิศเหนือและทิศใต ซึ่งนับเปนการวางผังแบบปรางคคูหนาพระอุโบสถ 

  ๓. การวางผังแบบปรางค ๔ องค   เปนการวางผังขององคพุทธปรางค   ที่มีลักษณะเปน 
ปรางคเดี่ยวองคเดียว  โดยไมมีปรางคบริวาร แตจะมีการวางอยูที่บริเวณมุมของ วงพระระเบียงที่
ลอมรอบพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม โดยวางอยูทางดานหนาพระอุโบสถ ๒ องค ดานหลังพระอุโบสถ ๒ 
องค  เชน พุทธปรางควัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือมีช่ือเรียกเฉพาะอีกอยางหนึ่งวา “พระ
อัคคียเจดียทั้ง ๔“   ดังจะเห็นไดจากลักษณะของการวางผังตอตอไปนี้ 

  การวางผังเขตพุทธวาสของวัดพระเชตุพนฯ     จะประกอบไปดวยอาคารที่สําคัญ    เชน  
โบสถ  วิหาร และองคพุทธปรางค ๔ องค โดยเฉพาะองคพุทธปรางคทั้ง ๔ นั้น จะตั้งอยูภายในวง
พระระเบียงที่ลอมรอบพระอุโบสถทั้ง๔ มุมซ่ึงลักษณะดังกลาวนับเปนการวางผังแบบปรางค๔ องค 

  ๔. การวางผังแบบปรางคกลุม ๕ องค   เปนการวางผังองคพุทธปรางค   ที่มีลักษณะเปน 
ปรางคกลุม ๕ องค ประกอบไปดวยองคปรางคประธานที่มีลักษณะสูงใหญ ๑ องค ตั้งอยูบริเวณตรง
กลางลอมรอบดวยปรางคทิศหรือปรางบริวารขนาดยอมอีก ๔ องค ตรงอยูตรงมุมของปรางค
ประธาน ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางควัดอรุณวราราม   ดังแผนดังดังตอไปนี้ 

  การวางผังบริเวณเขตพุทธวาสของวัดอรุณ จะประกอบไปดวย  พระอุโบสถ  พระวิหาร  
และกลุมพุทธปรางค  ซ่ึงกลุมพุทธปรางคนั้นจะตั้งอยูทางดานหนาของเขตพุทธวาสทางดานทิศใต  
โดยมิไดตั้งอยูในแนวแกนตั้งหรือแนวแกนนอนของพระอุโบสถ ซ่ึงองคพุทธปรางคจะมีการวางผัง
แบบปรางคกลุม ๕ องค 

  ๕. การวางผังแบบเรียงหนากระดาน   เปนการวางผังขององคพุทธปรางค    ที่มีลักษณะ 
เปนปรางคเดี่ยวองคเดียวโดยไมมีปรางคบริวาร  แตจะจัดเรียงกันเปนแถวหนากระดานจากทิศเหนือ
ไปใต อันไดแก พระอัษฏามหาเจดียทั้ง ๘ องค ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังแผนผังตอไปนี้ 
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   การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดพระศรีรัตนศาสนาดาราม องคพุทธปรางคจะตั้งเรียง
แถวหนากระดานอยูทางดานหนาของเขตพุทธวาส โดยไมตั้งฉากกับแนวแกนตั้งของพระอุโบสถ 
   จากรูปแบบการวางผังขององคพุทธปรางคทั้ง ๕ แบบ ดังไดกลาวแลวนั้น จะพบวาการ
วางผังสวนใหญขององคพุทธปรางค   ลวนไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมเขมร  สืบเนื่องมาจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้น  และในสมัยนี้การสรางองคพุทธปรางค  จะใชแนวทางในการ
วางผังตางไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ซ่ึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนนั้นจะมีคานิยมในการ 
สรางปรางคใหเปนหลักของวัด โดยมีการวางผังใหอยูในแนวแกนอันเดียวกัน ซ่ึงจะประกอบไป
ดวยพระวิหารตั้งอยูทางดานหนาทิศตะวันออก ตรงกลางจะเปนตําแหนงขององคพุทธปรางค และ
ดานหลังจะเปนโบสถหรือวิหารปดทายอยู  ดังจะเห็นไดจากการวางผังพุทธปรางควัดราชบูรณะ วัด
มหาธาตุ   วัดพุทไธสวรรค   และวัดพระราม  เปนตน 
    ตอมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง การสรางปรางคไมเปนที่นิยม จึงไมมีการสรางสรรคที่
สืบตอเนื่องกัน และจนในกระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลาย ความนิยมในการสรางพระปรางคไดกลับ
ฟนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  โดยเฉพาะในชวงตน ๆ ของสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยของพระเจา
ปราสาททอง พระองคไดนําการสรางปรางคเปนหลักของวัดกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง ดังจะเห็นไดที่
วัดไชยวัฒนาราม  และหลังจากรัชกาลของพระเจาปราสาททองแลว ก็ไมมีการสรางปรางคเปนหลัก
ของวัดอีกตอไป  คงนิยมเพียงรัชกาลเดียวที่เอาอยางอยุธยาตอนตน 
    ในสมัยอยุธยาตอนปลายชวงรัชกาลตอ ๆ มา  ไดเกิดคตินิยมในการสรางโบสถขึ้นเปน
หลักของวัด โดยโบสถจะไดรับการยกฐานะขึ้นเปนประธาน  แตความนิยมในการสรางปรางคก็
ยังคงมีอยู เพียงแตขนาดสัดสวนขององคพุทธปรางคจะมีขนาดเล็กลงและตําแหนงที่ตั้ง ตลอดจน
การวางผังจะเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม  กลาวคือในสมัยนี้จะนิยมวางผังปรางคออกเปนหลายแบบ
เทาที่ไดทําการศึกษาคนพบวา  จะนิยมสรางปรางคไวหนาโบสถ   มีทั้งปรางคเดี่ยวที่วางผังตั้งตรง
ในแนว 
แกนเดียวกนักบัพระอุโบสถ  หรือปรางคคูหนาพระอุโบสถ   ในตําแหนงทางดานซาย หรือขวานอก 
จากนั้นยังนยิมสรางปรางคขนาดเล็กไว ๔ มุม ของกําแพงแกวและตลอดจนการสรางปรางค กลุม ๕ 
องค  ก็มาปรากฏอยูในชวยสมัยอยุธยาตอนปลายนี้ดวย 
    สําหรับการวางผังที่นิยมสรางปรางคองคเดียวไวหนาพระอุโบสถในสมัยอยุธยาตอน
ปลายนั้น จะพบไดที่วัดบรมพุทธารามและวัดพญาแมนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดดังกลาว
สรางขึ้นในสมัยพระเพทราชา โดยมีการสรางปรางคองคเล็กสูงเพรียวตั้งอยูทางดานหนาพระ
อุโบสถในแนวแกนเดียวกัน ซ่ึงการวางผังดังกลาวจะเหมือนกับการวางผังแบบปรางคองคเดียวของ
กรุงรัตนโกสินทร  ที่วัดระฆังโฆสิตาราม   สวนปรางควัดเลียบหรือวัดราชบุรณะนั้นจะตั้งอยูทาง
ดานหนาของพระอุโบสถเชนเดียวกันแตเยื้องออกมาทางดานทิศตะวันออก 
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    สําหรับกรุงรัตนโกสินทรที่ วัดนางชี  พระปรางคจะตั้งอยูระหวางโบสถกับวิหาร วัด
เศวตฉัตรพระปรางคจะตั้งอยูทางดานหลังระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร  สวนวัดอัปสรสวรรค
พระปรางคจะตั้งอยูทางดานหนาระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร  สําหรับการวางผังดังกลาวนับ
ไดวาเปนผังเฉพาะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทรเทานั้น  เนื่องจากยังไมพบวา
การวางผังรูปแบบนี้จะปรากฏอยูในสมัยใดที่ผานมา 
    สวนปรางคที่ตั้งอยุทางดานหนาพระอุโบสถในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั้น จะพบ
ที่วัดโพธิ์ประทับชางในจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีการสรางปรางคขึ้นมาทางดานซายและขวาหนาพระ
อุโบสถ ดานละ ๑ องค เปนปรางคที่มีการวางผังมาในสมัยอยุธยา   คาดวาคงเปนตัวอยางที่ให
อิทธิพลแกการวางผังแบบปรางคคูในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ดังไดมีการสรางรูปแบบดังกลาว
ปรากฏอยูที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  และวัดนางนอง เปนตน 
    สําหรับการวางผังแบบปรางค ๔ องคที่บริเวณตรงมุมของกําแพงแกวนั้น ในสมัยอยุธยา
ตอนปลายจะมีตัวอยางที่วัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดังเชน พุทธปรางคที่วัดทองหรือวัด     
กาญจนสิงหาสน  ริมคลองบางพรม  เปนตน   จากการวางผังของพุทธปรางคดังกลาว สันนิษฐานวา
คงใหอิทธิพลแกการวางผังแบบปรางค ๔ องคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ดังปรากฏแบบอยูที่ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกเชนกัน 
   นอกจากนั้น พุทธปรางคกลุม ๕ องคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนที่วัดอรุณราช 
วราราม ก็คงจะไดรับอิทธิพลและทําสืบเนื่องตอมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายดวย เนื่องจากมี
ตัวอยางและรูปแบบดังกลาวปรากฏใหเห็นมากอนแลวในสมัยอยุธยาตอนตน ที่วัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนคร ศรีอยุธยา  และสมัยอยุธยาตอนปลายที่ วัดไชยวัฒนาราม  
    สําหรับการวางผังองคพุทธปรางคแบบเรียงหนากระดาน ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
นั้น กลาวไดวาเปนการวางผังที่เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงรอง
ศาสตราจารยเสนอ  นิลเดช  ไดกลาววา  ในชวงแรกของการกอสรางนั้นคงจะไมไดกําหนดอยูใน
แผนผังดังกลาว  แตมาสรางเพิ่มเติมตอนหลังในสมัยรัชกาลที่ ๑ เชนกัน 
     ๑.๓ ผังพืน้ขององคพุทธปรางค 
    สําหรับการวางผังพื้นหรือการวางผังขององคพุทธปรางค จากตัวอยางทัง้ ๗ พระอาราม 
เทาที่คนพบสามารถจําแนกออกเปน ๒ กลุม คือ 
   ๑ การวางผังพืน้แบบไมมีฐานะประทกัษณิ 
   หมายถึง การวางผังกอสรางองคพุทธปรางคโดยไมมีฐานประทักษิณมารองรับอีก
ช้ันหนึ่ง เชน พุทธปรางควัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม ปรางคบริวารหรือปรางคทิศวัดอรุณราชวรา
ราม พุทธปรางควัดพระศรีรัตนศาสดารามกลุมในวงพระระเบียง (๒ องค) และพุทธปรางควัดนาง
นองเปนตน โดยเฉพาะพุทธปรางควัดพระศรีรัตนศาสดารามกลุมในวงพระระเบียง  และพุทธ
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ปรางควัดนางนอง  จะมีฐานอื่นมารองรับองคพุทธปรางคอีกชั้นหนึ่งซึ่งไมใชฐานประทักษิณ คือ 
ฐานที่มีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมตัดมุมรองรับองคพุทธปรางคที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกลุมในวง
พระระเบียง  และฐานที่มีลักษณะเปนรูปวงกลมขนาดใหญรองรับองคพุทธปรางคที่วัดนางนอง เปน
ตน  
   ๒ การวางผังพื้นแบบมีฐานประทักษณิ 
   หมายถึง การวางผังกอสรางองคพุทธปรางคโดยมีฐานประทักษิณรองรับองคพุทธ
ปรางคอีกชั้นหนึ่ง ฐานประทักษิณดังกลาวจะมีบันไดขึ้นลงสูลานประทักษิณ  อันเปนที่สําคัญ
สําหรับผุที่มาสักการะบูชาจะไดเดินประทักษิณหรือเดินเวียนขวารอบองคพุทธปรางคทางดาน
ขวามือ  ดังจะเห็นไดจากฐานประทักษิณของพุทธปรางคในพระอารามดังตอไปนี้ คือ  ฐาน
ประทักษิณรองรับองคพุทธปรางคในพระอารามดังตอไปนี้ คือ ฐานประทักษิณพุทธปรางควัด
ระฆังโฆสิตาราม ฐานประทักษิณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ฐานประทักษิณวัดหนัง ฐาน
ประทักษิณปรางคประธานวัดอรุณ  และฐานประทักษิณวัดเลียบหรือวัดราชบูรณะ 
     ๑.๔ องคประกอบของพุทธปรางค 
    ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓)  องคประกอบขององคพุทธปรางค 
จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี ้
   ๑  ฐานประทกัษิณ 
   ๒ ฐานองคพทุธปรางค 
   ๓  เรือนธาตุและซุมทิศ 
   ๔  ยอดปรางค 
    ดังจะไดกลาวถึงสวนตาง ๆ ดังตอไปนี ้
     ฐานประทักษณิ 
    สําหรับฐานประทักษิณที่ปรากฏรูปแบบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ชวงรัชกาลที่ ๑ 
– รัชกาลที่ ๓  นั้น จะมีการสรางฐานประทักษิณแบงออกเปนหลายชั้น  โดยมีตั้งแต ๑ ช้ัน ๒ ช้ัน 
และ ๓ ช้ัน ปรากฏใหเห็นเปนสวนใหญ ซ่ึงสามารถกลาวไดวา  ในยุคนี้มีความนิยมในการสรางฐาน
ประทักษิณรองรับองคพุทธปรางคมากกวาสมัยอ่ืนใดที่ผานมา  ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางคทั้งหมด 
ใน ๗ พระอาราม มีปรางคเพียง ๔ องคเทานั้น  คือ กลุมพุทธปรางควัดพระเชตุพนวิมลมัลคลารามที่
ไมมีฐานประทักษิณมารองรับ  นอกจากนั้นลวนมีฐานประทักษิณหรือฐานอื่น ๆ มารองรับทั้งสิ้น  
เชน พระอัษฏามหาเจดีย  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พุทธปรางควัดระฆังโฆสิตาราม พุทธปรางควดั
มหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์  พุทธปรางควัดอรุณ  และพุทธปรางควัดราชบูรณะ  สวนพุทธปรางควัด
นางนองนั้น จะมีฐานกลมขนาดใหญมารองรับซึ่งมิใชฐานประทักษิณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 183 

   จากรูปแบบตลอดจนการวางผังฐานประทกัษิณของพุทธปรางคทั้ง ๗ พระอาราม 
พบวา ฐานประทักษณิที่นยิมสรางขึ้นในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนัน้จะมีอยู ๒ แบบ คือ 
     ๑) ฐานประทักษิณรูปสี่เหล่ียมตัดมุม  ไดแก  ฐานประทักษิณวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ที่กลุมพุทธปรางคนอกวงพระระเบียงทั้งหมด ๖ องค  ซ่ึงประกอบไปดวยฐานประทักษิณ ๑ ช้ัน 
และฐานประทักษิณของพุทธปรางควัดหนัง  ซ่ึงจะประกอบไปดวยฐานประทักษิณ ๒ ช้ัน ทั้ง ๒ 
พระอารามลวนมีฐานประทักษิณรูปแบบเดียวกัน คือ ส่ีเหล่ียมตัดมุม หรือแปดเหลี่ยมดานไมเทา 
     ๒) ฐานประทกัษิณรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมมุ  ไดแก   

     -  ฐานประทกัษิณวัดระฆังโฆสิตาราม เปนฐานประทกัษิณรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุมไม ๑๒ มี ๑ ช้ัน 
      -  ฐานประทกัษิณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  มีลักษณะเปนสี่เหล่ียมจตัุรัส
ยอมุมไม ๑๒  มี ๑ ช้ัน 
      -  ฐานประทกัษิณวัดอรุณราชวราราม เปนฐานประทักษณิขนาดใหญรูปสี่ 

เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๓๖ มี ๓ ช้ัน 
       -  ฐานประทกัษิณวัดราชบูรณะ มีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ 
มี  
๒ ช้ัน 

    จากรูปแบบของฐานประทักษิณที่สรางรองรับองคพุทธปรางคนั้น กลาวไดวา นาจะ
เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  คือ ฐานประทักษิณที่พุทธปรางควัดโพธิ์
ประทับชางจังหวัดพิจิตร  เปนฐานประทักษิณขนาดเล็ก  มีเพียงชั้นเดียว  มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุมไม ๑๒ ไมมีกําแพงหรือพนักระเบียง บริเวณทางดานทิศเหนือ ใต ตะวันออกและ
ตะวันตกจะมีบันไดทางขึ้นลงสูลานประทักษิณทั้ง ๔ ดาน ฐานประทักษิณดังกลาวนาจะใหอิทธิพล
สืบเนื่องตอมา ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
   สําหรับรูปแบบของฐานประทักษิณที่รองรับพุทธปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้น 
สามารถกลาวไดวาฐานประทักษิณที่ถือเปนรูปแบบเฉพาะของกรุงรัตนโกสินทรนาจะไดแก ฐาน
ประทักษิณที่มีลักษณะ ๒ ชั้น และ ๓ ช้ันขึ้นไป  เชน ฐานประทักษิณที่วัดราชบูรณะ และฐาน
ประทักษิณที่วัดอรุณราชวราราม  ฐานประทักษิณดังกลาว นับเปนรูปแบบที่ไมเคยปรากฏมากอน 
ไมวาสมัยใดที่ผานมา 
   สําหรับประทักษิณที่วัดเลียบหรือวัดราชบูรณะนั้น จะมีลักษณะซอนกัน ๒ ช้ัน  กออิฐ
ถือปูนฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาว  มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ บริเวณกําแพงหรือ
พนักระเบียงจะโปรง ทาดวยสีเหลือง 
   สวนฐานประทักษิณวัดอรุณราชวราราม จะมี ๓ ช้ัน ดวยกัน ถือเปนลักษณะเฉพาะของ
กรุงรัตนโกสินทรไดอยางแทจริง  เนื่องจากแตละชั้นของฐานประทักษิณจะประดับตกแตงดวยงาน
ประติมากรรมอยางงดงาม  เชน บริเวณฐานประทักษิณชั้นแรก (ช้ันลาง) จะเปนงานประติมากรรม
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แบบนูนต่ํารูปตนไม บริเวณชั้นเชิงบาตรของฐานประทักษิณชั้นที่ ๒ จะเปนงานประติมากรรม
ลอยตัวรูปพญายักษแบก และบริเวณชั้นเชิงบาตรของฐานรูปประทักษิณช้ันที่ ๓ จะเปนงาน
ประติมากรรมลอยตัวรูปพญาวานรแบก  นอกจากนั้นบริเวณชั้นฐานประทักษิณแตละชั้น ยังมีการ
ประดับตกแตงดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบสี  และภาชนะเครื่องถวยตาง ๆ โดยตลอดอยาง
งดงามยิ่ง  จึงนับไดวาฐานประทักษิณที่วัดอรุณราชวรารามแหงนี้  เปนฐานประทักษิณอันเปน
รูปทรงของกรุงรัตนโกสินทรอยางแทจริง  เนื่องจากในสมัยอ่ืนใดที่ผานมา ยังไมพบฐานประทักษิณที่
รองรับองคพุทธปรางคในลักษณะดังกลาวเลย 
    ฐานองคพุทธปรางค 
   ช้ันฐานขององคพุทธปรางคที่ประกอบอยูบนฐานของปรางคแตละองค   ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ นั้น จะมีลักษณะที่แตกตางกนัดังปรากฏอยูในรูปแบบและตาราง 
ดังตอไปนี ้
 
ตาราง ๔.๑  แสดงตําแนงขัน้พื้นฐานตาง ๆ ของพุทธปรางค สมัยรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 
 

ลําดับ
ท่ี 

พุทธปรางค สมัย 
รัชการที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 

ขั้นฐานตาง ๆ ของพุทธปรางคแตละองค หมายเหตุ 

๑ พระอัษฎามหาเจดียวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 
 

ฐานขององคพุทธปรางคจะประกอบไปดวย
ช้ันฐานตาง ๆ รวมทั้งหมด ๕ ช้ัน  แตละชัน้
จะเรียงลําดับตัง้แตช้ันลางสุดขึ้นไปจรด
เรือนธาตุ ดังนี ้
      ๑. ฐานสี่เหล่ียมตัดมุม (ฐานสูง) 
      ๒. ฐานสิงห 
      ๓. ฐานสิงห 
      ๔. ฐานสิงห  
      ๕.  ฐานบวัลูกแกวอกไก 
ฐานดังกลาวโดยเฉพาะชั้น ๒ - ๕ จะมี
แผนผังเปนสี่เปลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ 

รัชกาลที่ ๑ 

๒ พระมหาธาตุวดัพระ 
เชตุพลวิมลมังคลาราม 
 

ฐานขององคพุทธปรางคจะประกอบไปดวย
ช้ันฐานตาง ๆ รวมทั้งหมด ๕ ช้ัน  แตละชัน้
จะเรียงลําดับตัง้แตช้ันลางสุดขึ้นไปจรด
เรือนธาตุ ดังนี ้
      ๑. ฐานสี่เหล่ียมตัดมุม  

รัชกาลที่ ๑ 
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      ๒. ฐานสิงห 
      ๓. ฐานสิงห 
      ๔. ฐานสิงห  
      ๕.  ฐานบวัลูกแกวอกไก 
ฐานดังกลาวโดยเฉพาะชั้น ๒ - ๕ จะมี
แผนผังเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๒๘ 

๓ พุทธปรางควัดระฆัง 
โฆสิตาราม 
 

ฐานขององคพุทธปรางคจะประกอบไปดวย
ช้ันฐานตาง ๆ รวมทั้งหมด ๔ ช้ัน  แตละชัน้
จะเรียงลําดับตัง้แตช้ันลางสุดขึ้นไปจรด
เรือนธาตุ ดังนี ้

รัชกาลที่ ๑ 

ลําดับ
ท่ี 

พุทธปรางค สมัย 
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 

ขั้นฐานตาง ๆ ของพุทธปรางคแตละองค หมายเหตุ 

       ๑. ฐานปทม 
      ๒. ฐานสิงห 
      ๓. ฐานบัวลูกแกวอกไก 
      ๔. ฐานสิงห  
ฐานดังกลาวโดยเฉพาะชั้น ๑ - ๔ จะมี
แผนผังเปนสี่เปลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม ๓๖ 

 

๔ พุทธปรางควัดมหาธาตุ 
ยุวราชรังสฤษฏิ์ 
 

เนื่องจากพุทธปรางควัดมหาธาตุแหงนี้มี
ปรางค จํานวน ๒ องคที่มีลักษณะชั้นฐาน 
แตกตางกนั ดงันี้ คือ 
พุทธปรางคดานทิศเหนือ  ฐานของพุทธ
ปรางคจะประกอบไปดวยช้ันฐานตาง ๆ  
รวมทั้งหมด ๔ ช้ัน  แตละชัน้จะเรยีงลําดบั
ตั้งแตช้ันลางสุดขึ้นไปจนถึงเรือนธาตุ ดังนี้ 
คือ   
    ๑. ฐานบัวกลุม  
    ๒.ฐานสิงหผสมเชิงบาตร 
    ๓. ฐานสิงหผสมบัวกลุม 
    ๔. ฐานเชิงบาตร 
ฐานดังกลาวตัง้แตช้ัน ๒ - ๔ จะมีแผนผัง

รัชกาลที่ ๑ 
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เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๖ 
พุทธปรางคดานทิศใต ฐานขององคพุทธ
ปรางคจะประกอบไปดวยช้ันฐานตาง ๆ  
รวมทั้งหมด ๔ ช้ัน  แตละชัน้จะเรยีงลําดบั
ตั้งแตช้ันลางสุดขึ้นไปจนถึงเรือนธาตุ ดังนี้ 
คือ 
      ๑. ฐานสิงห 
      ๒. ฐานเชิงบาตร 
      ๓. ฐานบัวกลุม 
      ๔. ฐานเชิงบาตร 

ลําดับ
ท่ี 

พุทธปรางค สมัย 
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 

ขั้นฐานตาง ๆ ของพุทธปรางคแตละองค หมายเหตุ 

  ฐานดังกลาวโดยเฉพาะชั้น ๑ - ๔ จะมี
แผนผังเปนสี่เปลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม ๒๐ 

 

๕ พุทธปรางควัดนางนอง 
วรวิหาร 
 

ฐานขององคพุทธปรางคจะประกอบไปดวย
ช้ันฐานตาง ๆ รวมทั้งหมด ๔ ช้ัน  จะ
เรียงลําดับตั้งแตช้ันลางสุดขึ้นไปจรดเรือน
ธาตุ ดังนี้ 
      ๑. ฐานหกเหลี่ยมดานเทา 
      ๒. ฐานสิงห 
      ๓. ฐานสิงห 
      ๔. ฐานสิงห  
      ๕. ฐานสิงห 
ฐานดังกลาวจะมีแผนผังเปนรูปหกเหลีย่ม
ดานเทา โดยเฉพาะฐานชัน้ที่ ๒ - ๕ แตละ
ดานจะยอเก็จยื่นออกมาเปนกระเปาะทาง
ดานหนารองรับซุมทิศ 

รัชกาลที่ ๓ 

๖ พุทธปรางควัดอรุณ 
ราชวราราม 

เนื่องจากพุทธปรางคที่วัดอรณุราชวราราม
จะประกอบไปดวยปรางคประธานและ
ปรางคบริเวณ ซ่ึงแตละองคจะมีลักษณะ 
ของชั้นฐาน ดงันี้ 

รัชกาลที่ ๓ 
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ปรางคประธานวัดอรณุ  ฐานของปรางค
ประธานจะประกอบไปดวยช้ันฐานตาง ๆ 
รวมทั้ง ๕ ช้ัน แตละชั้นจะเรยีงลําดับตั้งแต
ช้ันลางสุดขึ้นไปจนจรดเรือนธาตุ ดังนี้ คือ 
      ๑. ฐานสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๒ 
      ๒. ฐานเชิงบาตร 
      ๓. ฐานสิงห 
      ๔. ฐานสิงห 
      ๕. ฐานสิงห 
ฐานดังกลาวจะมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุมไม ๑๒ และ ตั้งแตฐานชั้นที่ จะ 

ลําดับ
ท่ี 

พุทธปรางค สมัย 
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 

ขั้นฐานตาง ๆ ของพุทธปรางคแตละองค หมายเหตุ 

  มีการยอเกจ็มมุเพิ่มขึ้นรองรับซุมทิศอีกดาน
ละ ๖ มุม ซ่ึงจะรวมจํานวนมมุไดทั้งหมด 
๓๖ มุม 
ปรางคบริวารวัดอรุณ  ฐานของปรางค
บริวารจะประกอบไปดวยช้ันฐานตาง ๆ รวม
ทั้งหมด ๖ ช้ัน แตละชั้นจะเรยีงลําดับตั้งแต
ช้ันลางสุดไปจนจรดเรือนธาตุ ดังนี้ คือ 
     ๑. ฐานสี่เหล่ียมตัดมุม 
     ๒.  ฐานเชิงบาตร 
     ๓. ฐานสิงห 
     ๔.  ฐานสิงห 
     ๕.  ฐานสิงห 
     ๖.  ฐานบัวลูกแกวอกไก 
ฐานดังกลาวตัง้แตช้ันที่ ๒ - ๕ จะมแีผนผัง
เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๓๖ 

 

 

๗ พุทธปรางควัดราชบุรณะ 
 

ฐานขององคพุทธปรางคจะประกอบไปดวย
ช้ันฐานตาง ๆ รวมทั้งหมด ๔ ช้ัน  แตละชัน้
เรียงลําดับตั้งแตช้ันลาสุดไปจรดเรือนธาตุ 
ดังนี้คือ 
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      ๑. สันนิษฐานวาเปนฐานลูกแกวอกไก 
      ๒. ฐานสิงหลูกแกวอกไก 
      ๓. ฐานสิงห 
      ๔. ฐานสิงหลูกแกวอกไก 
ฐานดังกลาวจะมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม 
จัตุรัสยอมุมไม ๒๘ 

 
 
 
 
    จากรูปแบบและตารางที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของฐานองคพุทธปรางคอันประกอบ
ไปดวยช้ันฐานตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนแลวนั้น  จะเห็นไดวาฐานขององคพุทธปรางคทั้ง  
๗ พระอาราม  ลวนมีลักษณะสูงเพรียวมากกวาฐานของปรางคทุกยุคสมัยที่ผานมา  เนื่องจากมีการ
ชอนชั้นฐานติดตอกันหลายชั้น สวนใหญจะนิยมซอนชั้นฐานถึง ๕ ช้ัน  และสูงสุดจะซอน ๖ ช้ัน 
เชน ฐานพุทธปรางควัดนางนอง และฐานปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม เปนตน สวนการซอน
ช้ันฐานที่มีสูงสุดถึง ๖ ช้ันนั้นจะปรากฏอยูที่ฐานปรางคทิศเหนือหรือปรางคบริวาร  โดยเฉพาะถา
องคพุทธปรางคนั้น ๆ ดังอยูบนฐานประทักษิณที่ซอนตอกันหลาย ๆ ช้ันดวยแลว ฐานขององคพุทธ
ปรางคจะยิ่งทวีความสูงสงมากอิกหลายเทา ดังจะเห็นไดจากปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม 
เปนตน 
    นอกจากฐานสิงหแลว  ช้ันฐานที่พบมากในฐานขององคพุทธปรางคสมัยกรุง
รัตนโกสินทรในลําดับตอมาก็คือ “ฐานบัวลูกแกวอกไก” ซ่ึงสวนใหญแลวฐานบัวลูกแกวอกไก 
มักจะประดับตกแตงอยูในตําแหนงตอนบนสุดของฐานองคพุทธปรางคที่ติดกับเรือนธาตุ ดังเชน 
ฐานบัวลูกแกว  อกไกที่ฐานปรางควัดราชบูรณะ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน 
    สําหรับชั้นฐานสิงหและฐานบัวลูกแกวอกไกนั้น  เปนฐานที่เคยปรากฏมีมากอนตั้งแต
คร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเฉพาะฐานสิงหที่นํามาประดับตกแตงฐานองคพุทธปรางคในสมัยกรุง
ศรีอยุธยานั้น จะพบไดที่ฐานขององคพุทธปรางควัดบรมพุทธาราม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และฐานพุทธปรางคที่วัดโพธ์ิประทับชางในจังหวัดพิจิตร  ซ่ึงชั้นฐานทั้ง ๒ พระอารามนี้ ยังคงไมมี
รองรอยของฐานสิงหปรากฏใหเห็นอยูอยางชัดเจน สวนฐานบัวลูกแกวอกไกนั้น เปนฐานที่พบมา
นานแลว  โดยปรากฏรองรอยประทับอยูที่ฐานของปราสาทหินพิมาย  ซ่ึงเปนปราสาทหินใน
วัฒนธรรมเขมร สมัยคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในจังหวัดนครราชสีมา  และที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตอนปลาย ไดพบฐานบัวลุกแกวออกไกประดับตกแตงอยูที่ฐานรองรับองคพุทธ
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ปรางควัดบรมพุทธารามซึ่งมีลักษณะเปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม ๑๒ บริเวณชั้นฐานจะมีบัว
ลูกแกวอกไกประดับตกแตงอยูโดยตลอด ๑ ช้ัน  นอกจากนั้นยังพบฐานบัวลูกแกวอกไกอีก ที่
บริเวณฐานประทักษิณพุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  อันเปนวัดในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะบัวลูกแกวอกไกนั้นจะประดับอยูที่ช้ันฐานของฐานประทักษิณ  จึง
กลาวไดวา  ทั้งฐานสิงหและฐานบัวลูกแกวอกไกในสมัยกรุงศรีอยุธยา  คงเปนชั้นฐานที่ใหอิทธิพล
แกพุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอมา  เนื่องจากเปนชั้นฐานที่มีมากอนแลว 
   สําหรับการยอมุมของฐานองคพุทธปรางค พบวามีการยอมุมเกิดขึ้นแลวตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลาย  ดังจะเห็นไดที่ฐานพุทธปรางควัดบรมพุทธาราม วัดพญาแมน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และฐานพุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชางที่จังหวัดพิจิตร โดยจะนิยมยอมุมไม 
๒๘ เปนสําคัญ และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ก็มีการสรางพุทธปรางคยอมุมไมสืบเนื่องตอมาจาก
สมัยอยุธยาตอนปลายอีก ซ่ึงจะพบวาการยอมุมของฐานพุทธปรางคในยุคนี้  แบงออกเปนหลายแบบ 
เชน มีการยอมุมไม ๑๒, ๑๖, ๒๐, ๒๘  และยอมุมไม ๓๖ เปนตน ดังจะเห็นไดจากฐานปรางค
ประธานวัดอรุณราชวราราม (ยอมุมไม ๑๒ ไมนับการเพิ่มมุมอีกดานละ ๖ มุม) ฐานพุทธปรางควัด
มหาธาตุองคทางดานทิศเหนือ  (ยอมุมไม ๑๖)  ฐานพุทธปรางควัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ยอ
มุมไม ๒๘) และพุทธปรางควัดระฆังโฆสิตาราม (ยอมุมไม ๓๖) เปนตน  นอกจากนั้นในสมัยกรุง  
รัตนโกสินทรนี้ยังมีการสรางฐานพุทธปรางค  โดยไมมีการยอมุมไมปรากฏขึ้นอีก เชน ที่ฐานพุทธ
ปรางควัดนางนอง เปนตน  นับเปนพุทธปรางคเพียงพระอารามเดียวที่ไมมีการยอมุมเกิดขึ้นโดย
ตลอด 
   เรือนธาตุและซุมทิศ 
   สําหรับเรือนธาตุและซุมทิศขององคพทุธปรางคที่ตั้งตอข้ึนไปจากฐานของปรางคแตละ
องคนั้น  จะมลัีกษณะที่แตกตางกัน ดังปรากฏอยูในตารางและรูปแบบตอไปนี ้
ตารางที่ ๔– ๒  แสดงเรือนธาตุและซุมทิศขององคพุทธปรางคสมัยรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 
ลําดับ 
    ท่ี  

พุทธปรางค 
สมัยรัชกาลที่ ๑ - ๓ 

เรือนธาตุ ซุมทิศ หมายเหตุ 

๑ พระอัฏฏามหาเจดีย
วัดพระศรีรัตน 
ศาสดาราม 

มีแผนผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม
ไม 
๑๒ ทึบตัน
ประกอบดวยซุมทิศทั้ง 
๔ ดาน 

ทรงบันแถลงลดชั้น  
มี ๒ แบบ คือ 
๑. แบบซอนเหล่ือมกันเล็กนอย 
๒. แบบซอนเหลื่อมกันมาก 

รัชกาลที่ ๑ 

๒ พระมหาธาตุวดั 
พระเชตุพนวิมลมัง

มแีผนผังเปนรูป 
ส่ีเหล่ียมจตุรัสยอมุม

ทรงบันแถลงลดชั้นแบบ 
ซอนเหลื่อมกนัเล็กนอย 

รัชกาลที่ ๑ 
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คลาราม ไม ๒๐ มีหองอยู 
ภายใน ประกอบดวย
ซุมทิศทั้ง ๔ ดาน 

๓ พุทธปรางควัด 
ระฆังโฆสิตาราม 
 

มีแผนผังเปนรูปสี่ 
เหล่ียมจัตุรัสยอมุมไม 
๒๐มีหองภายใน
ประกอบดวยซุมทิศทั้ง 
๔ ดาน 

ทรงบันแถลงตอช้ัน รัชกาลที่ ๑ 

๔ พุทธปรางควัด 
มหาธาตุยุวราช 
รังสฤษฏิ์ 

เรือนธาตุปรางคดาน
ทิศเหนือ จะมแีผนผัง
เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส
ยอมุมไม ๑๖ ทึบตัน  

ทรงบันแถลงไมลดช้ัน 
 
 
 

รัชกาลที่ ๑ 

ลําดับ 
    ท่ี  

พุทธปรางค 
สมัยรัชกาลที่ ๑ - ๓ 

เรือนธาตุ ซุมทิศ หมายเหตุ 

  ประกอบดวยซุมทิศทั้ง 
๔ ดาน 
เรือนธาตุปรางคดาน
ทิศใต  จะมแีผนผังเปน
รูปส่ีเหล่ียมจัตรัุสยอ
มุมไม ๑๒ ทึบตัน
ประกอบดวยซุมทิศทั้ง 
๔ ดาน 

 
 
ทรงบันแถลงไมลดช้ัน 

 

๕ พุทธปรางควัดนาง 
นองวรวหิาร 

มีแผนผังเปนรูปหก
เหล่ียมดานเทา ไมมี
การยอมุม ทึบตัน 
ประกอบดวยซุมทิศทั้ง  
๖ ดาน 

ทรงบันแถลงไมลดช้ัน  
 

รัชกาลที่ ๓ 

๖ พุทธปรางควัดอรุณ
ราชวราราม 

ปรางคประธานวัด
อรุณ เรือนธาตุมี
แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุมไม ๑๒ 
ทึบตันประกอบดวย 

ทรงบันแถลงไมลดช้ัน  
 
 
 
 

รัชกาลที่ ๓ 
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ซุมทิศทั้ง ๔ ดาน 
ปรางคบริวารวัดอรุณ 
เรือนธาตุมีแผนผังเปน
รูปส่ีเหล่ียมจัตรัุส 
ยอมุมไม ๑๒ ทึบตัน
ประกอบดวยซุมทิศทั้ง 
๔ ดาน 

 
ทรงบันแถลงลดชั้นแบบ 
ซอนเหลื่อมกนัมาก 
 

๗ พุทธปรางควัดราช 
บูรณะ 

มีแผนผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม
ไม ๒๐ ทึบตัน
ประกอบดวยซุมทิศทั้ง 
๔ ดาน 

ทรงบันแถลงลดชั้นแบบ 
ซอนเหลื่อมกนัมาก 

รัชกาลที่ ๓ 

   จากลักษณะของเรือนธาตุและซุมทิศดังกลาว โดยเฉพาะลักษณะของเรือนธาตุในสมัย
กรุงรัตนโกสินทรชวง รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ นั้น รูปทรงของเรือนธาตุจะสูงโปรง  รับกับชั้นฐาน
มีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไมโดยตลอด  มีตั้งแตยอมุมไม ๑๒, ๑๖ และ ๒๐ ตัวเรือนธาตุ
จะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน นอกจากเรือนธาตุที่วัดระฆังโฆสิตารามเทานั้นที่มีหองอยู
ภายใน เรือนธาตุดังกลาวของพุทธปรางคแตละองคจะประกอบไปดวย ซุมทิศทั้ง ๔ ดาน ซ่ึงจะตรง
กับทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต เปนสําคัญ และภายในซุมทิศจะมีงานประติมา 
กรรมตกแตงอยู จากลักษณะของเรือนธาตุดังกลาวจะไดรับการสืบเนื่องรูปแบบตอมาจากสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนแลาย เชนเดียวกับลักษณะของชั้นฐาน ดังจะเห็นไดจากเรือนธาตุที่วัดบรมพุทธราม 
เรือนธาตุที่วัดพญาแมน และเรือนธาตุที่วัดโพธิ์ประทับชาง เปนตน  เรือนธาตุดังกลาวจะสูงเพรียว
และยอมุมรับกับชั้นฐานเชนเดียวกับกรุงรัตนโกสินทร นอกเสียจากเรือนธาตุที่วัดนางนอง เทานั้น 
จะมีลักษณะแผนผังตลอดจนรูปแบบเปนหกเหลี่ยมดานเทา ที่แตกตางออกไป 
   สําหรับซุมทิศขององคพุทธปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้น ทั้งหมดจะมีลักษณะ
เปนซุมทรงบันแถลงทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุม คือ 
     ๑) ซุมทิศทางบันแถลงไมลดช้ัน ไดแก ซุมทศิพุทธปรางคที่วัดมหาธาตแุละซุม
ทิศพุทธปรางคที่วัดนางนอง ลักษณะของซุมทิศจะมีเพยีงชั้นเดียว ไมมกีารซอนช้ันลดชั้นหรือตอ
ช้ัน      
     ๒) ซุมทิศทรงบันแถลงลดชั้น  จะมีลักษณะเปนซุม ๒ ซุมซอนทับกันอยู  โดย
ซุมที่อยูทางดานหนาจะมีขนาดที่เล็กกวาซุมที่อยูทางดานหลัง  การซอนของซุมจะมี ๒ แบบ คือ 
       - เหล่ือมต่ําลดลงมาเพียงเล็กนอย 
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       - เหล่ือมต่ําลดช้ันลงมามาก 
   เชนที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และ
ซุมทิศที่วัดราชบูรณะ เปนตน 
     ๓)  ซุมทิศทรงบันแถลงตอช้ัน จะมีลักษณะเปนซุม ๒ ซุมซอนตอกันอยู 
โดยเฉพาะซุมที่อยูดานลางจะมีขนาดใหญ สวนซุมที่ซอนอยูดานบนจะมีขนาดเล็กกวา เชน ซุมทิศ
พุทธปรางควัดระฆัง 
   ยอดปรางค 
   ยอดปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ จะมีลักษณะ
รูปทรงดังปรากฏอยูในรูปแบบและตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ ๔-๓  แสดงลักษณะของยอดปรางคสมัยรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ 
 

ยอดพุทธปรางค 
ลําดับ
ที่ 

พุทธปรางคสมัย 
รัชกาลที่ ๑ - ๓ 

ช้ัน
อัสดง 

ช้ัน
รัดประ
คด 

รูปทรงยอดปรางค 
หมายเหต ุ

๑ พระอัษฎามหาเจดีย 
วัดพระศรีรัตน 
ศาสดาราม 

๑ ช้ัน ๗ ช้ัน ทรงฝกขาวโพด ยอมุมไม ๒๐ รัชกาลที่ ๑ 

๒ พระมหาธาตุวดัพระ 
เชตุนพวิมลมังคลา
ราม 

๑ ช้ัน ๗ ช้ัน ทรงฝกขาวโพด ยอมุมไม ๒๐ รัชกาลที่ ๑ 

๓ พุทธปรางควัดระฆัง 
โฆสิตาราม 

๑ ช้ัน ๗ ช้ัน ทรงงาเนียม ยอมุมไม ๒๘ รัชกาลที่ ๑ 

๔ พุทธปรางควัด
มหาธาตุ 
ยุวราชรังสฤษฎ 
- องคดานทิศเหนือ 
- องคดานทิศใต 

 
 
 
๑ ช้ัน 
๑ ช้ัน 

 
 
 
๗ ช้ัน 
๗ ช้ัน 

 
 
 
ทรงฝกขาวโพด ยอมุมไม ๑๖ 
ทรงฝกขาวโพด ยอมุมไม ๒๐ 

 
 
 
รัชกาลที่ ๒ 
รัชกาลที่ ๒ 

๕ พุทธปรางควัดนาง
นองวรวหิาร 

๒ ช้ัน ๖ ช้ัน ทรงฝกขาวโพด รูปหกเหลี่ยม 
ไมมียอมุม 

รัชกาลที่ ๓ 
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๖ พุทธปรางควัดอรุณ 
ราชวราราม- 
 ปรางคประธาน 
ปรางคบริวาร 

 
 
๒ ช้ัน 
๒ ช้ัน 

 
 
๗ชั้น 
๗ชั้น 

 
 
ทรงฝกขาวโพด ยอมุมไม ๒๐ 
ทรงฝกขาวโพด ยอมุมไม ๒๐ 

 
 
รัชกาลที่ ๓ 
รัชกาลที่ ๓ 

๗ พุทธปรางควัดราช 
บรูณะ 

๒ ช้ัน ๙ชั้น ทรงงาเนียม ยอมุมไม ๒๘ รัชกาลที่ ๓ 

 
   สําหรับลักษณะรูปทรงยอดปรางคในสมัยรัตนโกสินทรนั้น เปนการสืบทอดรูปแบบ
ตอมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  เชนเดียวกับสวนฐาน สวนเรือนธาตุ และสวนซุมทิศดังที่ได
กลาวมาแลว แมวายอดปรางคของพุทธปรางคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจะพังทลายลงจนเกือบ
หมด  แตก็ยังเหลือบางสวนของยอดปรางคช้ันอัสดงปรากฏใหเห็นอยู เชน ที่วัดประทับชาง ซ่ึง
สามารถคาดคะเนรูปทรงของยอดปรางคไดวา  มีลักษณะสูงเพรียวคลายกับรังฝกขาวโพด อันเปน
รูปแบบที่ปรากฏสืบเนื่องอยูในสมัยรัตนโกสินทร ดังจะเห็นหลักฐานไดจากวัดในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายอีกแหงหนึ่ง คือ วัดไชยวัฒนาราม ปรางคทิศ หรือปรางคบริวารภายในพระอาราม
แหงนี้ ยังอยูในสภาพที่คอนขางสมบูรณ มีรูปแบบทรงฝกขาวโพด อันเปนรูปแบบของยอดปรางคที่
เร่ิมปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  โดยที่กอนหนานี้รูปแบบของยอดปรางคใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเปนทรงงาเนียม คลายกับยอดปรางคหรือปราสาทในวัฒนธรรมเขมรเปนสวน
ใหญ ดังจะเห็นไดจากยอดปรางคที่วัดราชบูรณะ วัดพระราม  และวัดพุทไธสวรรค ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนตน และสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในชวงตนของยุคสมัย ซ่ึงยังคงปรากฏลักษณะยอด
ปรางคแบบทรงงาเนียมอยูเชน ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามเปนตน  หลังจากนั้นการสราง
ปรางคจะมีขนาดเล็กลง ยอดปรางคจึงมีพัฒนาการรูปแบบใหมเปนปรางคแบบทรงฝกขาวโพด
อยางไรก็ตาม  รูปแบบยอดปรางคทั้ง ๒ แบบ  ที่ปรากฏใหเห็นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ทรงงา
เนียมและทรงฝกขาวโพด  ซ่ึงยังคงสิ่งอิทธิพลสืบเนื่องตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  
รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ อยู เนื่องจากพบหลักฐานลักษณะของปรางครูปแบบดังกลาว  จึงแบง
รูปแบบของยอดปรางคในยุคตนรัตนโกสินทร ไดดังนี้ 
   ๑. ยอดปรางคแบบทรงงาเนียม 
   รูปทรงของยอดปรางคตั้งแตช้ันรัดประคดชั้นแรก (ช้ันลาง) ขึ้นไปถึงปลายยอดมี
ลักษณะ “อวบลํ่า” แลวคอย ๆ เพรียว  โคงนอย ๆ ขึ้นไปตามลําดับ  จนถึงยอด ปลายยอดจะแหลม 
สําหรับยอดปรางคทรงงาเนียมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้จะมีรูปทรงสูงโปรงมากกวายอดปรางค
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เห็นไดจากยอดปรางค วัดระฆังโฆสิตาราม  และวัดราชบุรณะ เปนตน 
   ๒. ยอดปรางคแบบทรงฝกขาวโพด 
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    รูปทรงของยอดปรางคตั้งแตช้ันรัดประคดชั้นแรก (ช้ันลาง) ขึ้นไปถึงปลายยอด องค
ปรางคมีลักษณะสูงเพรียว ตั้งตรง  ปลายยอดแหลมสอบเขาหากันเล็กนอย  หรือบางลักษณะปลาย
ยอดจะไมแหลมแตมีลักษณะคลายรวบไว ดังจะเห็นไดจากยอดปรางค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม   ยอดปรางคทิศ วัดอรุณราชวราราม เปนตน   ยอดปรางคแบบทรงฝกขาวโพดนี้นับวานาจะเปน
ยอดปรางคที่ไดรับความนิยมในการสรางมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
    ยอดปรางคทั้ง ๒ รูปแบบนี้ มีแผนผังเหมือนกัน  คือ ผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  แตมีการยอ
มุมไมแตกตางกันออกไป เชน ยอมุมไม ๑๖, ๒๐ และ ๒๘  ซ่ึงการยอมุมของยอดปรางคแตละองค
ไดรับอิทธิพลมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชนเดียวกัน สําหรับบริเวณชั้นอัสดงขององคพุทธ
ปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  นิยมทําชั้นอัสดง ๒ ช้ัน  มีการประดับชั้นอัสดงดวยประติมากรรม
ลอยตัว ซ่ึงการนําประติมากรรมมาตกแตงนั้นมีปรากฏมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน แตใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ยังไมปรากฏลักษณะดังกลาว 
พระมณฑป 
   พระมณฑปเปนอาคารทรงสี่เหล่ียม  ในกลุมปราสาทของเขมรมีอาคารลักษณะดังกลาว
มากมาย  รวมเรียกวาปราสาทเขมร  พระมณฑปมีมาแตคร้ังกรุงสุโขทัย  เปนอาคารทรง ๔ เหล่ียม  
เครื่องบนเปนไม  มียอดเรียวแหลม  พระมณฑปที่มีช่ือเสียงในสมัยกรุงสุโขทัยคือมณฑปพระอจนะ  
พระมณฑปวัดสระไขน้ํา  ซ่ึงเปนหลักประธานของวัดอยูในจังหวัดสุโขทัยเมืองเกา   นอกจากนี้ยังมี
พระมณฑปที่ วัดสี่อริยาบถ  จังหวัดกําแพงเพชร 
   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมณฑปที่งดงาม  ไดแกพระมณฑปทรงยอดมงกุฏ  ที่วัดเขา
พระงาม  จังหวัดอยุธยา  พระมณฑป  วัดพระพุทธฉายที่จังหวัดสระบุรี  สรางในสมัยสมเด็จพระเจา
เสือ  พระมณฑปเกาแกที่ไดรับการบูรณะเปนอยางดีทุกยุคทุกสมัยไดแก  พระมณฑปพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี  ซ่ึงสรางในสมัยพระเจาทรงธรรม  และพระมหากษัตริยในสมัยรัตนโกสินทรทุก
พระองคไดทรงอุปถัมปบํารุงและไปนมัสการอยูทุกยุคทุกสมัย 
   พระมณฑปทีส่รางขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ที่งดงามมีอยูหลายแหง  ดังนี ้
   สมัยรัชกาลที่ ๑ 
   พระมณฑปวัดมหาธาตุ  เดิมเปนพระมณฑปหลังคาเปนยอดทรงบุษบก  ไดถูกไฟไหม
และสรางขึ้นใหมเปนทรงโรง  โดยเปนรูปทรงหลังคาจั่ว  โครงหลังคาเปนไม  หลังคาลด ๒ ช้ัน  มุง
กระเบื้อง ชักปกนกโดยรอบ  ประดับ ชอฟา ใบระกา  หนาบันเปนไมแกะสลักปดทอง  ตรงกลาง
เปนรูปหนุมาณยืนแทน  ลอมดวยกนกใบเทศและเทวดาเหาะ  ภายในมีพระมณฑปทอง  เปนที่
ประดิษฐานพระเจดียทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  มีโตะหมูบูชา  และมีพระพุทธรูปยืน ๑๒ องค  
พระพุทธรูปนั่ง ๑๖ องค 
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   พระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ตั้งอยูดานหลังปราสาทพระเทพบิดรบนฐาน
ไพทีเดียวกัน  รัชกาลที่ ๑ โปรดใหสรางขึ้น  ทดแทนหอพระมณเฑียรธรรมที่ถูกไฟไหมเมื่อตน
รัชกาล  ไดรับการบูรณะครั้งใหญสมัยรัชกาลที่ ๓  ในคราวฉลองกรุงครบรอง ๕๐ ป  มีลักษณะเปน
อาคารรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  หลังคาทรงมณฑปจอมแห  ผนังพระมณฑปประดับดวยกระจกสีทองรูป
พุมขาวบิณฑเทพนมบนพื้นกระจกสีเขียว  ตอนลางเปนฐานปทมมีเทวดาประนมมือนั่งเรียงรายอยู
ตอนบน  มีครุฑพนมและอสูรพนมอยูตอนลางซุมประตูกลางผนังทั้ง ๔ ดานเปนซุมยอดทรงมณฑป
เหมือนกับทรงหลังคา  บานประตูประดับมุก  มีแมลายเปนกระหนกกานขดนกคาบ  ตรงกลางเปน
ราชสีห  ตรงกลางเปนราชสีห  ประกอบดวยรูปยักษและลิง  อันเปนตัวเอกในละครเรื่องรามเกียรติ  
ที่มุมทั้ง ๔ ของพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปจําลองปางวิตรรกะ  ซ่ึงรัชกาลที่ ๕ ทรงอัญเชิญ
มาจากเกาะชวา  
สมัยรัชกาลที่ ๓ 
   พระมณฑป วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   เดิมเปนหอพระไตรปฎก  เครื่องไมใน      
รัชกาลที่ ๑  เมื่อถึงรัชกาลที่ ๓  ไดโปรดใหร้ือสรางใหมเปนกออิฐถือปูน  เปนแบบทรงปราสาทยอด
มงกุฎ  โดยสรางเปนศาลาทรงจตุรมุขตั้งรับเครื่องยอด  กออิฐเปนทรงพระมหามงกุฎ  ประดับ
กระเบื้องเคลือบและกระเบื้องถวยสลับสี   ซุมประตูหนาตางเปนลายปูนปนปดทอง  บานประตู
หนาตางเปนลายรดน้ํา 
   พระมณฑปพระพุทธบาทจําลอง  บนพระมหาพุทธปรางค วัดอรุณราชวราราม  เปน
พระมณฑป ๔ หลังตั้งอยูบนฐานประทักษิณ ช้ันที่ ๒ ของพระปรางคใหญ  ระหวางพระปรางคทิศ  
วัดอรุณราชวราราม   ลักษณะเปนอาคารทรงจตุรมุขยอดมณฑป  กออิฐถือปูน  ประดับกระเบื้อง
เคลือบและกระเบื้องถวยสลับสี  ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง 
พระอุโบสถและพระวิหาร 
   พระอุโบสถมีปรากฏมาตั้งแตสมัยกอนสุโขทัย  แตที่เห็นเปนหลักฐานชัดเจนก็คือยุค
สมัยสุโขทัย  สวนใหญเปนอาคารหลังเล็กๆ  บรรจุพระสงฆเพื่อทําสังฆกรรมไดไมเกิน ๑๐ รูป  ใน
สมัยอยุธยาพระอุโบสถมักมีขนาดใหญขึ้น  เพียงพอตอพระสงฆไมนอยกวา ๒๐ รูป  ในสมัยกรุง    
รัตนโกสินทรอาคารที่เปนพระอุโบสถมักจะมีขนาดใหญมากขึ้นอีกตามความเจริญของบานเมือง  มี
บอยคร้ังที่ในการปฏิสังขรณวัดเกา  จะเปลี่ยนแปลงพระอุโบสถเกาเปนพระวิหาร  แลวสรางพระ
อุโบสถขึ้นใหมใหใหญกวาและเหมาะสมแกความตองการในการทําสังฆกรรม  ดังนั้นจึงทําใหพระ
อุโบสถและพระวิหารใชรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่แทบจะเหมือนกันทุกประการ  ตางกันที่ขนาด   
แตในบางครั้งก็อาจมีขนาดเทากัน  สวนตําแหนงที่ตั้งก็อยูในฐานะที่สําคัญเทาเทียมกัน  การจะ
พิจารณาใหรูวาอาคารหลังใดเปนพระอุโบสถหรือพระวิหาร  สามารถอาศัยเพียงสังเกตจากใบเสมา
ที่ลอมอาคารนั้น  โดยหลังที่เปนพระอุโบสถจะมีเสมาปกรอบๆ ๘ ใบ 
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   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พระอุโบสถจะเปนหลักประธานของวัด  โดยมีขนาด
ใหญกวาพระวิหาร  พระวิหารที่มีขนาดยอมกวาจะตั้งขวางแนวแกนพระอุโบสถ  อาจสรางเพียง
หลังเดียว  เชน ที่วัดบพิตรภิมุข  เปนตน  หรือตั้งขวางตางแกนกัน  เชน ที่วัดสุทัศนเทพวราราม  เปน
ตน  หรือสรางเปนสองหลังตั้งขวางหัวทายพระอุโบสถ  เชน ที่วัดราชนัดดาราม  เปนตน  จนกระทั่ง
ถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ซ่ึงมีสถาปตยกรรมแบบจีนกําเนิดขึ้น มักจะสรางพระอุโบสถและพระวิหารมี
ขนาดเทากัน  เชน  ที่วัดเทพธิดาราม  วัดเศวตฉัตร  เปนตน   ดังจะแยกเปนรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ลักษณะโดยทั่วไปของพระอุโบสถและพระวิหาร 
   ลักษณะแรกที่มองเห็นไดงายคือขนาด   ตามคติของสถาปตยกรรมเขมรนั้น  ขนาดถือวา
สําคัญ   อาคารที่ยิ่งสําคัญจะยิ่งมีขนาดใหญมากในสมัยสุโขทัย  อาคารที่เปนโบสถวิหารนิยมสราง
เปนอาคารโถง   พระวิหารจะมีลักษณะใหญกวาพระอุโบสถ  พระวิหารใชเปนที่ประชุมฟงธรรม  
เสาเปนเสากลมหลังคาซอนหลายชั้น  กระเบื้องที่ใชเปนกระเบื้องเคลือบแบบสังคโลก  ไมมีการใช  
ชอฟาใบระกาดังเชนสมัยปจจุบัน  ชอฟาเปนสังคโลกชนิดปานลม  หางหงสเปนสิงหหรือมกรปน  
ดูไดรอบดาน  เปนสังคโลกเขียนลายสีดํา  พระวิหารที่เปนแบบอยางในคตินี้คือ  พระวิหารหลวง วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง  จังหวัดสุโขทัย  อาคารที่เปนทรงมณฑปมีลักษณะเปนอาคาร ๔ 
เหล่ียม  มีหลังคาเปนเครื่องไม  มุงกระเบื้องซอนกันเปนชั้นๆประมาณ ๓ ช้ัน  อาคารทรงมณฑปที่มี
ช่ือเสียงคือ  มณฑปพระอจนะ วัดศรีชุม  จังหวัดสุโขทัย 3

   พระอุโบสถในสมัยสุโขทัยจะมีขนาดคอนขางเล็ก  เพราะการบวชในสมัยนั้นไมคอย
มากนัก  จึงมีบทบาทไมคอยสําคัญในพระอารามแหงนั้นดวย  ดังจะเห็นไดจากตําแหนงที่ตั้งพระ
อุโบสถในระยะนี้ไมไดวางอยูบนแกนหลักประธานสําคัญของผัง  แตจะวางไว ณ ที่มุมใดมุมหนึ่ง
ในสวนทายของผังเทานั้น  พระอุโบสถเริ่มตนมีบทบาทมากขึ้น  ตั้งแตในยุคสมัยอยุธยาตอนตนลง
มา  ดังจะเห็นไดจากขนาดอาคารที่เร่ิมขยายใหญโต  ทั้งตําแหนงที่ตั้งก็ถูกยายมาอยูบนแนวแกน
ประธานของผัง  แมวาจะอยูบริเวณสวนทายของอาคารก็ตาม  เชน  พระอุโบสถ วัดพระราม  วัดราช
บูรณะ  วัดมหาธาตุ  จังหวัดอยุธยา  เปนตน 
   ในสมัยอยุธยาตอนกลาง  พระอุโบสถเขาไปสวมแทนตําแหนงที่ตั้งแทนพระวิหารใน
ผัง  พระวิหารรนไปอยูทายพระเจดียแทนหรือบางวัดตัดพระวิหารออกไปเลยก็มี  เชน  วัดพระนอน  
จังหวัดกําแพงเพชร  วัดบรมพุทธาราม  จังหวัดอยุธยา 
   ในสมัยอยุธยาตอนปลาย  พระอุโบสถและพระวิหารตางก็อยูในฐานะเกือบเทาเทียมกัน
ทุกประการ  จึงมีรูปแบบคลายคลึงกันรวมทั้งขนาดดวย  จึงทําใหบางแหงใชการสลับสับเปลี่ยน

                                                        
 3 เสนอ  นิลเดช, ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๑), ๖๔. 
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หนาที่แทนกันได  โดยวัดบางแหงเดิมสรางพระวิหารไวหนาเจดียตามแบบแผนคติโบราณ  จะใช
วิธีการแปลงพระวิหารใหเปนพระอุโบสถ ดวยการสวดผูกตั้งใบเสมาขึ้นรอบพระวิหารนั้น  ธรรม
เนียมปฏิบัติเชนนี้มีปรากฎหลายแหง  เชน  วัดมเหยงคณ  จังหวัดอยุธยา  วัดพระบรมธาตุ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  วัดตระพังเงิน  จังหวัดสุโขทัย  เปนตน 4

   สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน   
สมัยรัชกาลที่ ๑   

  พระอารามที่สรางใหมสวนใหญจะมีพระอุโบสถใหญกวาพระวิหาร  แตการที่จะอยูใน
แกนหลักของผังนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมในพื้นที่เชน  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดสุทัศนเทพ 
วราราม  วัดสุวรรณาราม  เปนตน  สวนพระอารามที่ทรงปฏิสังขรณ  ก็มีการแปลงพระอุโบสถให
เปนพระวิหาร  แลวสรางพระอุโบสถใหมใหใหญขึ้นกวาเดิมเชน  วัดระฆังโฆษิตาราม  วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปนตน  นอกจากนี้ยังมีพระอารามที่มีแตพระ
อุโบสถไมมีพระวิหาร  เชน วัดปากน้ํา  วัดคูหาสวรรค  วัดโบสถ  เปนตน รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
   พระอารามที่พระอุโบสถใหญกวาพระวหิาร  

  อยูในแกนเดยีวกันตั้งหันไปทางเดียว   ไดแก 
    วัดโมลีโลกยาราม     วัดสังขกระจาย 

  อยูในแกนเดยีวกันตั้งขวางกนั  ไดแก 
    วัดสระเกศ   วัดราชนัดดาราม  วัดบพิตรพิมุข 
   ตางแกนแตแกนขนานกนั  ไดแก 
    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสุวรรณาราม  วัดชนะสงคราม  

   วัดเทวราชกุญชร  วัดชัยพฤกษมาลา วัดราชสิทธาราม 
    วัดมหาธาตฯุ   วัดศรีสุดาราม  วัดราชบุรณะ  
    วัดระฆังโฆษติาราม  วัดภคินีนาถ  วัดอรุณราชวราราม 
    วัดพระเชตุพนฯ        
   ตางแกน แกนตั้งฉากกัน  ไดแก 
    วัดสุทัศนเทพวราราม        
   พระอารามที่พระอุโบสถมีขนาดเทากับพระวหิาร  

  ตางแกนแตแกนขนานกนั  ไดแก 
    วัดประยุรวงศาวาส  วัดนวลนรดิศ  วัดทองธรรมชาติ 

                                                        
 4 สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), ๖๕, ๖๖. 
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    วัดปทุมคงคา   วัดนางช ี  
  พระอารามที่มีแตพระอุโบสถไมมีพระวหิาร ไดแก 

    วัดนาคกลาง   วัดบวรสถานสุทธาวาส  วัดบุรณศิริมาตยาราม 
    วัดโบสถ (สามเสน)  วัดบวรมงคล  วัดปากน้ํา  
    วัดยานนาวา   วัดกาญจนสิงหาสน วัดคูหาสวรรค 
    วัดพิชยญาติการาม  วัดพระยาทํา  วัดชิโนรสาราม 
    วัดดุสิตาราม   วัดภคินีนาถ 

  ๒. รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร 
   รูปแบบทางสถาปตยกรรมของพระอุโบสถและพระวิหาร  
   หลังคาลด ๓ ช้ันมุขลด ๓ช้ัน  ไดแก 
    พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
    พระอุโบสถและพระวหิาร วัดสุทัศนเทพวราราม  
    พระอุโบสถ วัดพระเชตพุนวมิลมังคลาราม  
  หลังคาลด ๓ ช้ัน มุขลด ๒ ช้ัน  ไดแก 
    พระอุโบสถ วัดสระเกศ   พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม 
    พระอุโบสถ วัดระฆังโฆษิตาราม  พระอุโบสถ วัดบวรมงคล 
    พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค 
   หลังคาลด ๓ ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน  ไดแก 
    พระวหิาร วัดสระเกศ   พระอุโบสถเกา วัดชยัพฤกษมาลา 
    พระวหิาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ 
   หลังคาลด ๓ ช้ัน ไมลดมุข  ไดแก 
    พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยวุราชรังสฤษดิ์ 
   หลังคาลด ๒ ช้ัน ลดมุข ๒ ช้ัน  ไดแก 
    พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม  พระอุโบสถ วัดชิโนรสาราม  
    พระอุโบสถ วัดปทุมคงคา  พระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม 
    พระอุโบสถ วัดดุสิตาราม 
  หลังคาลด ๒ ช้ัน ลดมุข ๑ ช้ัน  ไดแก 
    พระอุโบสถ วัดนาคกลาง  พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร 
    พระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส พระอุโบสถ วัดหนัง 
    พระอุโบสถ วัดศรีสุดาราม  พระอุโบสถ วัดปากน้ํา 

 พระอุโบสถ วัดทองนพคุณ  อุโบสถ วัดชนะสงคราม 
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 พระอุโบสถ วัดยานนาวา  พระวหิาร วัดระฆังโฆษิตาราม 
   พระวหิาร วัดพระเชตุพนฯ  พระวหิารวัดโมลีโลกยาราม 
   พระวหิารเกา วัดชัยพฤกษมาลา 

 พระอุโบสถและพระวหิาร วัดราชนัดดาราม 
    พระอุโบสถและพระวหิาร วัดอินทาราม 
    พระอุโบสถ(จตุรมุข)และพระวหิาร วัดราชบุรณะ 
    พระอุโบสถและพระวหิาร วัดบพิตรพิมุข 
    พระอุโบสถและพระวหิาร วัดราชสิทธาราม 
    พระอุโบสถและพระวหิาร วัดนวลนรดิศ 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน มุขลด ๑ ช้ัน  ไดแก 
    พระวหิาร วัดศรีสุดาราม  พระอุโบสถ วัดพระยาทํา 
   หลังคาลด ๑ ช้ัน ไมลดมุข  ไดแก 
    พระวหิาร วัดภคินีนาถ 
หนาบัน 
   หนาบันในศิลปสถาปตยกรรมของเขมรนั้นไดกลาวไวแลวในบทที่ ๒   สวนหนาบัน
ของไทยรัตนโกสินทรไดกลาวไวแลวเชนกัน หนาบันเขมรประกอบดวยกรอบหนาบัน  และตัวหนา
บัน  หนาบันของไทยในอาคารที่มีไขราหนาจั่ว  กรอบหนาบันก็คือ  ชอฟาใบระกาและหางหงส  
และหนาบันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมที่บริเวณหนาจั่วของอาคาร  สวนตอระหวางสวนลางของหนาบัน
กับผนังอาจมีการแกะสลักเปนลวดลายตางๆหรืออาจไมมีก็ไดตามความความพอใจของผูออกแบบ  
สวนอาคารที่ไมมีไขราหนาจั่ว  กรอบหนาบันจะทําเปนเสนนูนมักไมแกะสลักลาย  ตัวหนาบันจะ
กออิฐเต็มแผงจั่ว อาจแกะสลักลายหรือไมแกะสลักก็ไดแตใชภาพระบายสีแทน  เชนที่ พระวิหารวัด
นวลนรดิศ  เปนตน  พื้นที่หนาบันถาปลอยใหโลงๆอาจทําใหรูปทรงโดยรวมของอาคารไมเปนที่
นาดูนาประทับใจ  สําหรับพระอารามหลวงนั้นชางจะรังสรรคงานใหสวนประกอบนี้ดูโดดเดน  
เนื่องจากเปนจุดแรกที่พบเห็นดวย 
   แยกประเภทรูปแบบลายหนาบัน  
รัชกาลที่ ๑  
   รูปแบบหนาบนั 
   รูปแบบดัง้เดิม 

   ๑. รูปพระนารายณทรงครุฑ  ไดแก 
- หนาบันพระอโุบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- หนาบันพระอโุบสถวัดสุวรรณาราม 
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- หนาบันพระอโุบสถวัดสระเกศ 
- หนาบันพระอโุบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
- หนาบันพระอโุบสถวัดปทุมคงคา 
- หนาบันพระอโุบสถวัดชนะสงคราม 
- หนาบันพระวหิารทิศวัดพระเชตุพนฯ 
- หนาบันพระอโุบสถวัดระฆังโฆสิตาราม 
- หนาบันพระอโุบสถวัดราชสิทธาราม 

   ๒. รูปพระอินทรทรงชางไอยราพต  ไดแก 
- หนาบันพระอโุบสถวัดปทุมคงคา 
- หนาบันวัดพระยาทํา   

   ๓.  รูปพระวรณุ ถือพระขรรค  ไดแก 
         -    หนาบนัพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม 

   ๔.  บอกความหมายถึงผูเกีย่วของกับวดั 
- หนาบันพระอโุบสถวัดเทวราชกุญชรดานทิศเหนือ  เปนรูปชาง ๓ เศียร  

 เปนความหมายของชื่อวัด  และหมายถึงบุคคลในตระกูลกุญชร (ณ อยธุยา)  เปนผูอุปถัมภวัดนี ้
         -   หนาบนัวัดสังขกระจาย  เปนรูปหอยสังขวางบนพาน  หมายถึงช่ือวัด 

   ๕.  รูปเทพนมประกอบลายกนก 
- หนาบันพระอโุบสถวัดศรีสุดาราม 
- หนาบันพระอโุบสถวัดคูหาสวรรค 

   ๖.  รูปพระรามทรงหนุมาน  คือ 
     -    หนาบนัพระวหิารทิศวดัพระเชตพุนฯ 

   ๗.  เลาเรื่องรามเกียรติ์  คือ 
        -     หนาบนัพระวหิารรายวัดพระเชตุพนฯ 

      -     หนาบนัพระวิหารทศิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   ๘. หนาบันพระวหิารฝงกระจกเปนลายกนกใบเทศ 

    -     หนาบนัพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ   
   ๙..  ลายดอกพดุตาน  ฝงกระจกสี  คือ 

        -     หนาบนัพระอุโบสถวัดบพิตรพิมุข   
    ๑๐. ลายรูปดอกไมและใบ 

-   พระอุโบสถเกาวัดกาญจนสิงหาสน   
-   หนาบันพระอุโบสถเกาวัดโบสถสามเสน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 201 

   ๑๑. รูปเสมาธรรมจักร  คือ 
- หนาบันพระอโุบสถวัดนวลนรดิศ 

รัชกาลที่ ๒ 
   ๑.  เทวดาถือพระขรรค  คือ 

- หนาบันพระอโุบสถวัดดุสิตาราม 
   ๒.  รูปครุฑมีเทวดาและเทพนมลอม  คือ 

- หนาบันพระอโุบสถวัดนาคกลาง 
   ๓.  รูปชาง ๓ เศียรแบกมงกฎุ  คือ 

- หนาบันวัดโมลีโลกยาราม 
   ๔.  กนกใบเทศ  มีกรอบลาย สามเหลี่ยมลอมลายประธานกลาง 

- หนาบันพระอโุบสถวัดบวรมงคล 
   -      หนาบนัพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส   
   ๕.  รูปพระลัญจกร  คือ 

- หนาบันพระอโุบสถวัดชัยพฤกษมาลา (ร.๒ และ ร.๔) 
   ๖.  ดอกไมลอมดวยกนกใบเทศ 

- หนาบันพระอโุบสถวัดภคินนีาถ   
   ๗. หนาบันบอกความหมายถงึผูเกี่ยวของกบัวัด 

- หนาบันพระวหิารเกาวัดดุสิตาราม  เปนรูปนกยูงรําแพน  เปนความหมาย 
วาพวกมอญ (ซ่ึงนับถือนกยงู) เปนผูสรางพระวหิารนี้   
รัชกาลที่ ๓ 

   ๑.  รูปเทพนมประกอบลายกนก  คือ 
-      หนาบนัพระอุโบสถวัดยานนาวา 

    ๒. สลักรูปพันธุพฤกษาลอมดวยลายประจํายาม  ลงรักปดทอง 
- หนาบันพระอโุบสถวัดอินทาราม   

   ๓.  รูปพระลัญจกร  คือ 
- หนาบันพระอโุบสถวัดชิโนรสาราม  (ร,๓) 

   ๔.   รูปตราสุริยมณฑลและรปูตราจันทรมณฑล คือ 
- หนาบันพระอโุบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  (ดานหนึ่งตราสุริยมณฑล คือตรา 

ประจําตัว สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ และ อีกดานหนึ่งตราจนัทรมณฑล คือตรา
ประจําตัว สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ) 

   ๕.  ลวดลายประดิษฐหรือลายไทย  คือ 
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- หนาบันพระอโุบสถวัดราชนัดดาราม  กนกใบเทศ 
   ๖.  ลวดลายลกัษณะเลียนแบบธรรมชาติแบบไทย  คือ 

- หนาบันพระอโุบสถและพระวหิารพระนาควัดประยูรวงศาวาส  ดอกไม 
 ใบไม  ฝงกระจก  แบบไทย 

- หนาบันพระอโุบสถวัดเทวราชกุญชรดานทิศใต  เปนไมแกะสลักเปนลาย 
 ดอกพุดตานและใบ  ปดกระจกสีตางๆ  แบบไทย 

- หนาบันพระอโุบสถวัดบุรณศิริมาตยาราม  ลายดอกไมใบไมลงรักปดทอง 
 ประดับกระจก  แบบไทย   

   ๗.  ลายดอกไมประดับกระเบื้องเคลือบ  และลายดอกไมประดับกระจก    
- หนาบันพระอโุบสถและพระวหิารวัดหนัง  รูปดอกไมปดทอง  ประดบั 

 กระจก   
พระระเบียง 
   พระระเบียงไดรับอิทธิพลทั้งแนวความคิดและแบบอยางมาจากศิลปกรรมเขมร  ซ่ึง
เขมรนิยมสรางลอมเทวสถานโดยเฉพาะปรางคปราสาท  ลักษณะการลอมสรางเปนวงรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา  จากที่สํารวจพระอารามหลวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ๔๐ แหง  จะพบวา  พระ
ระเบียงมิไดใชลอมเฉพาะเพียงอาคารประธานเทานั้น  แตใชลอมกลุมอาคารหรือทั้งเขตวัดหรือ
พื้นที่เปดโลง และมีหลายแหงที่ลักษณะการลอมไมครบวงรูปส่ีเหล่ียมผืนผาก็มี   ดังจะแยกเปน
รายละเอียดดังนี้ 
   ๑. ลอมแบบผงัสี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส  ไดแก 

๑.๑ ลอมพระอุโบสถ  คือ วัดบวรมงคล  วดัสระเกศ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา 
ราม  วัดอรุณราชวราราม  วัดดุสิตาราม  และวัดภคินนีาถ 
      ๑.๒ ลอมพระวิหาร  คือ  วดัสุทัศนเทพวราราม  วัดราชโอรสาราม   
      ๑.๓ ลอมทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร  คือ  วัดปทุมคงคา   

     ๑.๔ ลอมพระมณฑปพระอุโบสถและพระวิหาร  คือ  วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ 
  ๑.๕  ลอมทั้งพระอาราม  คือ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   ๒. ลอมแบบผังสี่เหลี่ยมคร่ึงซีก  ไดแก 
   ๒.๑  ลอมพระเจดยี  ไดแก  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ลอมพระมหาเจดยีส่ี 

รัชกาล ๓ ดาน 
      ๒.๒ ลอมไมครบวงรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ไดแก 

- วัดบพิตรภิมุข  ลอมพระวิหารสามดาน   เวนดานที่ติดกับพระอุโบสถ    สวน 
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พระระเบียงที่ลอมพระมหาเจดียส่ีรัชกาลนั้น  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  ที่จะไมสรางเพิ่มเติมในจุดนี้  จึงเปนผังส่ีเหล่ียมครึ่งซีกแท 

  ๓. ลอมแบบผงัยอไมสิบสอง ไดแก  
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ผังของพระระเบียง  ทําเปนมุมหักเปนรูปหยัก 

ฉาก ๓ คร้ัง หรือ ๓ มุม  โดยมุมที่อยูนอกสุดเชื่อมตอพระระเบียงชั้นนอก สวนมุมที่อยูในเชื่อมตอ
กับพระระเบียงชั้นใน  จึงเปนผังระเบียงซอน ๒ ช้ันดวย 

  ๔. ลอมแบบผงัสี่เหลี่ยมก่ึงกฏุิ  ไดแก 
- วัดราชสิทธาราม  ทําเปนกุฏิวิปสสนา ๒๔ หลัง  หนากุฏิมีหลังคายื่นบงัแดด 

ฝน  เปนการทดแทนพระระเบียงคดกับศาลาราย   
  ๕. ลอมแบบเรือนยาว  ไดแก 

- วัดจกัรวรรดิราชาวาส  วางสกัดดานเหนือพระอุโบสถเพียงดานเดียว 
- วัดอินทาราม  วางสกัดดานใตพระวหิารเพยีงดานเดียว 
- วัดปากน้ํา  วางสกัดดานใตพระอุโบสถเพียงดานเดียว  เนื่องจากทางดาน 

เหนือถูกรื้อออกเพื่อใชพื้นทีท่ําประโยชนอยางอื่น 
- วัดพิชยญาติการาม  เปนผังแบบวางประกบกันเปนคูขนานของอาคารประธาน   

ดานนอกพระระเบียงมีชายคายื่นออกมาบังแดดไดดวย 
   คติในการสรางพระระเบียงตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัย  พระระเบียงใชสรางลอมอาคารสําคัญ  
จะเปนที่พักสําหรับผูเดินทางมาทําบุญหรือมารวมพิธีกรรมทางศาสนา  ดังนั้นจึงสรางพระระเบียง
ใหดานที่เปนผนังอยูดานในดานที่เปนเพิงอยูดานนอกผูเดินทางมาถึงเขาพักไดเลย  แตคติในสมัย
หลังตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนตนมาไดใชพระระเบียง  เปนที่ประดิษฐานพระพุทธประติมาและใชปด
ทางเขาออกที่จะมายังพระอุโบสถหรือพระวิหาร เพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรม  หรือปดบัง
การชุมนุมเพื่อการอยางใดอยางหนึ่ง  จึงใหดานที่เปนผนังหันออกดานนอก และมีประตูเขาออก ๔ 
ดาน พระระเบียงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  มีอยู ๒ แหงซึ่งใชทั้งคติจากสุโขทัยและคติสมัย
หลังไปพรอมๆกันคือ  พระระเบียงลอมพระอุโบสถวัดสระเกศ  และพระระเบียงกระหนาบพระ
อุโบสถวัดพิชยญาติการาม  ซ่ึงพระระเบียงดานในใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  สวนดานนอก
ทําเปนเพิงยื่นออกมาเพื่อใหบังแดดบังฝนแกผูที่มาทําบุญหรือรวมพิธีทางศาสนา  นอกจากนี้ยังมี
พระระเบียงที่สรางแลวนําไปใชอยางอื่น เชน  ที่วัดบพิตรพิมุขไดกั้นสวนหนึ่งของพระระเบียงทํา
เปนหองปรับอากาศสําหรับจัดเลี้ยง  และที่วัดอินทารามพระระเบียงไมไดประดิษฐานพระพุทธรูป
แตใชเปนที่เก็บอัฐิของบุคคลตางๆเปนตน 
ประตูหลอก 
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   เปนชองปดตัน  แตแกะสลักเหมือนรูปประตู ซ่ึงมีสลักอยูสามดานของตัวปราสาท
ประตูหลอกเหลานี้สรางเลียนแบบประตูจริงทุกอยาง  คือมีบานประตู ๒ บาน  มีอกเลาอยูตรงกลาง  
ตรงกลางบานประตูแตละบาน บางครั้งมีลวดลายยื่นออกมาซึ่งคงจะใชเปนที่แขวนหวงสําหรับ
ประตูจริง  ใชเพื่อเปดปดประตู  ประโยชนก็คือทําใหรูรูปแบบบานประตูจริงไดจากประตูหลอก   
  รัชกาลที่ ๑  ไมปรากฏวามีการสรางประตูหลอก 
  รัชกาลท่ี ๒  มีการสรางประตูหลอกไวที่พระวิหารเกาวัดดุสิตาราม  ซ่ึงมีอยู ๒ หลัง  หลัง
ทางดานเหนือ  ลักษณะชองทางเขาออกนาจะเปนดานละ ๒ ประตู ๔ หนาตาง  แตประตูที่อยูดาน
หนาที่ติดทางเขา  ทําเปนรูปชองทางเขา ๒ ชอง  มีซุมประตู  โดยโบกปูนปดตันไว  ไมมีชองชองเขา
ออก  และไมสลักเปนรูปประตู  สวนหนาตางดานละ ๔ ชองนั้น  ขางหนาตางหนาตางดานใต ๑ 
ชองเจาะเปนประตูสําหรับเขาออกเพียงประตูเดียว   ถาจะพิจารณาวาชองนี้เปนชองจระนํา  ชองนี้จะ
ตื้นเกินไป  ประดิษฐานรูปเคารพลอยตัวไมได 
  รัชกาลที่ ๓  มีการสรางประตูหลอกไวที่ผนังใตฐานพระปรางคทั้งสององค  ที่วัดอินทา
ราม  บางยี่เรือ  กรุงเทพมหานคร  ลักษณะเปนซุมประตูมีชองปดตัน  แตปนปูนเปนรูปอกเลาประตู
อยูตรงกลาง  แตบานประตไูมชัดเจน  พระปรางคคูวัดอนิทารามเปนพระปรางคยกฐานสูง แลวสราง
พระปรางคขางบน 
ประติมากรรม 
   ประติมากรรมรูปสัตว   ตามพระอารามตางๆในกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ประติมา 
กรรมรูปสัตวสวนใหญจะเปนรูป  ครุฑ  นาค  และสิงห  
   ครุฑนั้นจะพบมากเปนปูนปนรูปนูนต่ํา  ตามหนาบันพระอุโบสถ เสมาแบบติดผนัง  ที่
เปนปูนปนลอยตัวมีอยูแหงเดียวคือทีว่ัดพระยาทํา  ซ่ึงฝมือในการออกแบบและการปนยังหยาบอยู  
ไมถึงชั้นที่จะเปนศิลปกรรม  
สมัยรัชกาลที ่๑ 

  รูปปนครุฑลอยตัวที่ถือเปนศลิปกรรมไดแก 
- ครุฑยุดนาค  ที่รอบผนังดานนอกพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และ 

ที่ไขรายอดปราสาท พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท (ภาพที่ ๒๒, ๑๒) 
  ประเทศไทยไดใชครุฑเปนสัญลักษณในทางราชการมาเปนเวลานานแลว  เมื่อพิจารณา

ใหดีแลวครุฑไทย  กับครุฑเขมร  จะมีตนเคามาจากแหงเดียวกันคืออินเดีย  โดยมาจากเรื่องราวใน 
วรรณคดี  ซ่ึงเผยแพรมายังเขมรและไทย   

  นาค 
  นาคเศียรเดียวนั้นจะพบไดทั่วไปตามเชิงบันไดพระอุโบสถ  และชายกรอบซุมประตู

หนาตาง  ลักษณะของนาคจะแตกตางจากงู   เปนนาคไทยลักษณะคลายแบบที่พิมพอยูหนากลองไม
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ขีดไฟตราพระยานาค  ซ่ึงมีทั้งสรางดวยปูนปนหรือหลอดวยโลหะ  ที่หลอดวยโลหะนั้นมักทําเปน
ราวบันไดยกสูงจากพื้นปูน   สําหรับนาคหลายเศียรนั้นจะสรางอยู ๒ แบบ  คือ 
สมัยรัชกาลที ่๑ 

- นาค ๕ เศียร  คือ  พระยาอนันตนาคราช  มีแหงเดียวคือ  ที่ราวบันได        พระ 
มณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทําเศียรแบบยักษในรามเกียรติ์  สวมมงกุฎ  มีปาก
เปน พระยานาค 

สมัยรัชกาลที ่๒ ไมปรากฎ 
สมัยรัชกาลที ่๓ 

-    นาค ๗ เศียร  คือพระยานาคมุจลินทรที่มาแผพังพานปองกันฝนใหพระพุทธเจา  
จะสรางเปนรูปนาคขดเปนฐานใหสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับและแผพังพาน
เหนือพระเกศ  นาคนี้จะทําเศียรคลายงูแบบเขมรไมเปนแบบนาคไทย  ที่ทําเปนนาคราว
บันไดมีที่วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส 

 สําหรับนาคเขมรนั้น  จะพบไดในปราสาททุกหลังของเขมร  โดยเฉพาะในประเทศไทย     
เชน  ทีป่ราสาทหินพนมรุง  ปราสาทหินพมิาย  และอืน่ๆ  ซ่ึงจะเหน็ไดวาคนไทยมีความประทับใจ
ในการพบเห็นอยุบอยๆ  จึงแผอิทธิพลมาถึงศิลปกรรมในพระอารามดวย 
   สิงห  
สมัยรัชกาลที ่๓ 

  สิงหนั้น  ที่พบสวนมากจะเปนสิงโตแกะสลักดวยหินมาจากเมืองจีน  ตั้งไวตามเชิง
บันไดพระอุโบสถ   ที่พอจะนับเปนสิงหทวารบาลไดก็มีแตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เปนสิงโต
ปนแบบเขมร ๑๒ ตัว  ตั้งอยูดานหนาทางขึ้นพระอุโบสถ  โดยคูกลางเปนกะไหลทองนํามาจากเมือง
บันทายมาศ  ประเทศกัมพูชา  สวนอีก ๑๐ ตัวหลอใหมในสมัยรัชกาลที่ ๓  (ภาพที่ ๓) และมีสิงโต
หลอแบบไทยที่วัดพระเชตุพนฯ   
   สาง 
สมัยรัชกาลที ่๓ 
   สาง  เปนสัตวอีกชนิดหนึ่ง คลายสิงห พบที่วัดพระเชตุพนฯ  (ภาพที่ ๓)  หลอดวย
ทองเหลือง  ตั้งอยูที่ชองทางเขากําแพงแกวรอบพระอุโบสถ 
   รูปสัตวจากหมิพานต 
สมัยรัชกาลที ่๓ 
   รูปสัตวจากหมิพานต  สรางลอยตัว  เชนที่ไดกอสรางไวที ่ วัดอรณุราชวราราม และ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
   รูปปนตัวเอกในรามเกียรติ ์
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สมัยรัชกาลที ่๓ 
   รูปกระบี่หรือลิงไมมีรูปขนาดใหญเลย นอกจากเปนรูปลิงแบก ซ่ึงจะพบเห็นไดที่พระ

อารามที่มีพระปรางคขนาดใหญ  และที่วัดชิโนรสาราม  สวนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสรางเมื่อ 
๑๐๐ ปกรุงรัตนโกสินทรเลียนแบบที่วัดชิโนรสาราม   
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บทท่ี ๕ 
บทสรุป 

   จากการศึกษาอิทธิพลศิลปะเขมรที่มีตอสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน      
(รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ ) นั้น  มีวิวัฒนาการมาจากศิลปะเขมรคือปราสาท  ที่สรางขึ้นตามที่ตางๆ
ในประเทศไทย  และมีวิวัฒนาการมายาวนาน  ตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย  มาจนถึงสมัยอยุธยา  ตอนตน 
ตอนกลาง  และตอนปลายจนในที่สุดถึงสมัยรัตนโกสินทร    เนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร  ที่จะสราง
บานเมืองใหบริบูรณไปดวยศิลปสถาปตยกรรมใหเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังบานเมืองดี  ดัง
จะเห็นไดวารูปแบบทางสถาปตยกรรมของไทยและเขมร  มีองคประกอบหลายอยางคลายคลึงกัน
ในเบื้องตนมาตั้งแตสมัยศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย แตมีวิวัฒนาการสืบตอกันมาเปนเวลา
ยาวนานจนกระทั่งมีลักษณะเปนแบบไทยในสมัยอยุธยา  และเปลี่ยนแปลงกลับไปใหคลายเขมร
มากขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในที่สุดก็ถูกปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อนํามาใชในตามความ
นิยมในสมัยรัตนโกสินทร  ซ่ึงจะพอสรุปใหเห็นถึงลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรและ
การปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตางๆ  มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

พระพุทธปรางค 
อิทธิพลศิลปะเขมรในปรางคแบบศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย 
   ชวงตนสมัยไมพบปรางคที่ เปนแบบไทยอยางแทจริงพบแตเพียงปราสาทที่สราง
เลียนแบบปราสาทเขมร เปนการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมโดยตรง 
   ชวงกลางสมัย พบปราสาทพนมรุง  ปราสาทพิมายที่มีวิวัฒนาการตอมาซึ่งมีความ
ซับซอนและมีระเบียบในการวางแผนผังที่เปนระบบมากขึ้น 
   ชวงปลายสมัย ปรางควัดมหาธาตุ  จังหวัดลพบุรี  มีลักษณะบางประการแตกตางออกไป
จากปราสาทเขมรรูปแบบที่วิวัฒนาการไปแลว และยังมีลักษณะของปราสาทเขมรอยูเชนเดิมรวมกัน 

  รูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 
   ผังของปรางคปราสาทจะเปนรูปสี่ เหล่ียมจัตุ รัส   และมีมุขหนาซึ่งมี ผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา  โดยมุขหนากับองคปราสาทนั้นอยูติดกัน  เหมือนมุขที่ยื่นยาวออกมาจากตัวอาคาร
มากกวาอาคารที่ลอยตัวออกมา  เชนที่ปราสาทพนมรุงกับปราสาทพิมาย  การวางผังจะอยูในแนวทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก   แตตางกันตรงที่    ปราสาทพนมรุง มีทางเขาทางดาน   ตะวันออกทางเดียว   
สวน 
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ที่ปราสาทพิมายสามารถเขาไดทั้งส่ีดาน 
   ฐาน 
   ฐานรับองคปราสาทเปนฐานบัวลูกฟกสรางดวยศิลาแลง และมีระดับเดยีวกันตลอด รับ
ทั้งองคปราสาทและมุขหนา 
   เรือนธาตุ 
   ลักษณะที่ผิดแปลกออกไปจากปราสาทเขมรของปรางควัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี คือ  
บัวคว่ํา  บัวหงาย ที่ช้ันเรือนธาตุมีความเอียงลาดนอยลง คือ มีความชันมากขึ้น  ทําใหทรงของเรือน
ธาตุสูงชะลูด นอกจากนี้  การเพิ่มมุมมีลักษณะคลายคลึงกับปราสาทพิมาย  แตมุมที่เพิ่มในแตละ
ดานนั้น  มีขนาดเล็กกวา 
   มุขดานทิศใต  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกทําเปนประตูหลอก ไมสามารถเขาออกได 
ขณะที่องคประกอบของมุขตาง ออกไปจากปราสาทเขมร คือ ไมมีเสาประดับกรอบประตู รูปทรง
หนาบันมีความสูงขึ้นมากกวาของปราสาทเขมรและลักษณะของลายปูนปน ปรากฏใหเห็นวามีการ
ดัดโคงคลายรวยระกาของไทย  เชนเดียวกับลายที่ประดับในสวนอื่นก็เร่ิมมีลักษณะที่มาทางไทย
มากขึ้นแลว  สวนมุขดานทิศตะวันออก ซ่ึงเปนมุขหนามีลักษณะเปนมุขยื่นยาวออกมาโดยตัวมุข
อยูติดกับองคปราสาท  ไมมีลักษณะลอยตัวออกมาจึงไมจําเปนตองมีมุขกระสัน 
   ยอด 
   ช้ันเชิงบาตรของปรางควัดมหาธาตุ  จังหวัดลพบุรีนั้น  เริ่มทําสูงมากกวาของปราสาท
เขมรมาก  นอกจากนี้ยังทําชั้นรัดประคตมากขึ้นคือ ๕ ช้ัน  ทําใหรูปทรงของยอดชะลูดขึ้น ความสูง
ของชั้นรัดประคตแตละชั้นมีลักษณะที่ลดหล่ันลงไปเรื่อยเมื่อสูงขึ้น โดยที่องคประกอบที่ประดับ
ยอด  เชน นาคปก ซุมบัญชร และกลีบขนุน ถูกสรางใหอยูติดกับตัวยอดมากขึ้น รูปทรงของยอดจึง
เกิดจากเสนกรองที่เกือบจะตอเนื่องกันขององคประกอบยอดนี้เอง   สวนยอดบนสุดยังคงเปน    ยอด 
อามรกะอยูเชนเดียวกับปราสาทเขมร 
อิทธิพลศิลปะเขมรในปรางคปราสาทสมยักอนอยุธยา 
   ปรางคปราสาทสมัยกอนอยุธยายังคงนํารูปแบบและลวดลายประดับตกแตง  ที่ไดรับ
อิทธิพลศิลปะเขมรมาดัดแปลงและใชงานอยู  แปรผันไปตามขอจํากัดเรื่องวัสดุและฝมือของชาง
ภายในทองถ่ินและในชวงหลังพบวา  มีการเพิ่มและลดรูปแบบจากศิลปะเขมร เชน  ทับหลังที่เร่ิม
ลดความสําคัญลง ถูกดัดแปลงขนาดและระเบียบองคประกอบ  ใหรับใชราชวงศและพุทธศาสนา
สืบมา   กลุมศาสนสถานที่นับวาเปนตนแบบหรือตนเคาของศิลปสถาปตยกรรมไทยในยุคตอมา คือ  
สถาปตยกรรมวัดมหาธาตุ  และวัดนครโกษา  จังหวัดลพบุรี  เปนตน    ผังของปรางคในสมัยนี้สวน
ใหญเปนรูปสี่เหล่ียมยอมุม  แบบสมมาตร  มีทางเขาทางเดียว   ดานทิศตะวันออก 
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    รูปแบบสถาปตยกรรม 
   ฐาน 
   ประกอบดวยฐานเขียงรองรับฐานบัวลูกฟก ๒ ช้ัน ทําใหฐานมีความสูงมากขึ้น กวา
ปรางคที่สรางในชวงกอนหนานี้  
   เรือนธาตุ 
   รูปทรงของเรือนธาตุและหนาบันมุข  คงไดรับอิทธิพลจากลพบุรี ตางกันที่ระเบียบการ
ยอมุมกลาวคือ  ปรางคในสมัยนี้มีลักษณะเปนทรงสี่เหล่ียมยอมุม ไมใชการเพิ่มมุมเชนปราสาท
เขมรนอกจากนี้ การยอมุมนี้จะมีลักษณะเดียวกันตลอดตอเนื่องไปถึงยอด 
   ยอด 
   ช้ันเชิงบาตรยังคงทําสูงเหมือนสมัยลพบุรีตางกันที่ในสมัยนี้  เร่ิมมีการนําประติมากรรม
มาประดับที่ช้ันเชิงบาตรเปนรูปครุฑแบกยักษ  ช้ันรัดประคตก็เพิ่มจํานวนชั้นมากขึ้นกวาสมัยกอน
หนานี้  และสวนยอดนั้นไมเปนอมมรกะอีกตอไป องคประกอบประดับยอดปรากฏซุมรังไกสลับ
กับซุมอุทุและมีการประดับลวดลายอยางมาก 
อิทธิพลศิลปะเขมรในปรางคปราสาทสมยัอยุธยาตอนตน 
   ปรางคสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏเปน ๒ ลักษณะ คือ ปรางคแบบ ๓ ยอดเรียงกัน และ
แบบปรางคประธานองคเดียว โดยไดรับอิทธิพลมาจากปรางคของศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศ
ไทย และอิทธิพลจากศิลปะแบบอื่น ๆ เขามาดวย  โดยลดรูปแบบที่เปนแบบปราสาทเขมรลงไปมาก 
และยังเริ่มที่จะพัฒนารูปแบบที่เปนปรางคแบบไทยขึ้นดวย  ในยุคนี้หนาบันของซุมจระนํายังคงทํา
คลายกับหนาบันปราสาทเขมร เชนที่วัดมหาธาตุ  และวัดราชบูรณะ  จังหวัดอยุธยา แสดงใหเห็น
แบบอยางของสถาปตยกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนตน และอยูรวมยุคกับศิลปะสุโขทัยดวย  
นอกจากนี้ยังมีอีกแหงหนึ่งคือ  พระปรางคที่วัดมหาธาตุ  จังหวัดราชบุรี   ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    รูปแบบสถาปตยกรรม 
   แผนผัง 
   การวางผังของปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนนี้  กลับคลายกับปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี
มากกวาปรางคในสมัยกอนอยุธยาคือประกอบดวยปราสาทมีผังปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสและมุขหนาซึ่ง
มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีมุขหนากับองคปราสาทนั้นอยูติดกัน มีทางเขาทางเดียวดานทิศ
ตะวันออก  ลักษณะที่ตางออกไป คือมุขดานหนานั้นมีลักษณะที่หดส้ันเขามามากจนเหมือนเปนมุข
ยื่นออกมามากกวาจะเปนอาคารที่ติดอยูกับตัวปราสาท พระปรางคที่วัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรี  ผัง
เปนรูปกากบาทมีปรางค ๕ ยอดแบบอูทองตรงกลางทั้ง ๔ มุม(นอกแกน) มีปรางค ๘ เหล่ียมตั้งอยู   
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   ฐาน 
   ฐานเขียงมารองรับชั้นฐานที่มีความสูงมากขึ้นเชนเดียวกับชั้นฐานที่มีความสูงเพิ่มขึ้น   
ซ่ึงเกิดจากองคประกอบของฐานที่มีขนาดใหญมากขึ้น  ฐานทุกชั้นไมมีการลดระดับคงอยูในระดับ
เดียวกันตลอด 
   เรือนธาตุ 
   ทรงของเรือนธาตุสูงมาก แตยังใชการเพิ่มมุมเหมือน  มุขทิศดานทิศใต ทิศเหนือและทิศ
ตะวันตก ทําเปนซุมพระแทนที่จะเปนประตูหลอก สวนมุขดานทิศตะวันออก แมจะทํายื่นออกมาแต
ก็หดสั้นเขาไปมาก  จึงมีลักษณะที่เปนมุขยื่นมากกวาเปนอาคารเชื่อมตอกับปรางคลักษณะพเิศษของ
ปรางคสมัยอยุธยาตอนตนคือแนวชั้นประดับลวดลายของเรือนธาตุเปนแนวเดียวกันตลอดทั้งองค 
   ยอด 
   ลักษณะของยอดมีวิวัฒนาการมากชวงกอนหนา คือ ช้ันเชิงบาตรที่ทําสูง และมีประติมา 
กรรมประดับและทรงของยอดที่ชะลูดสูงตางกันที่ลักษณะของรูปทรง  ไมเปนทรงพุม แตมีลักษณะ
เปนแทงสอบเขา  นอกจากนี้จํานวนชั้นรัดประคตก็เพิ่มมากขึ้น  และมีขนาดที่ลดหล่ันกันลงไป
จนถึงยอด  องคประกอบประดับยอดเปลี่ยนแปลงไปอยางสมบูรณ คือ ไมมีซุมอุทุ และนาคปกอีก
แลว  คงเหลือเปนซุมรังไก และกลีบขนุนเทานั้น 
อิทธิพลศิลปะเขมรในปรางคปราสาทสมยัอยุธยาตอนกลาง 
   พัฒนาการของปรางคสมัยอยุธยาตอนกลางนี้ สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนตน ซ่ึงเห็น
ไดอยางชัดเจน  คือ ปรางควัดมหาธาตุ  เชลียง จังหวัดสุโขทัย  และปรางควัดพระศรีมหาธาตุจังหวัด 
พิษณุโลก  หลังจากนั้น  ความนิยมการสรางปรางคก็ลดนอยลง  โดยมีความนิยมสรางเจดียทรงลังกา
และเจดียยอมุมเขามาแทนที่ 
    ปรางคสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
    รูปแบบสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 
   การวางผังสมัยพระบรมไตรโลกนาถเชนที่วัดมหาธาตุเชลียง  ศรีสัชนาลัย  และวัดพระ
ศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก  มีลักษณะที่รับอิทธิพลมาจากปรางคอยุธยาตอนตนมากกวา โดยมี
ปรางคองคใหญเปนประธานของวัด เปนอาคารหลังคายาวตอเชื่อมกับอาคารทรงปราสาทที่อยูทั้ง  
๘ ทิศ  แผนผังของกลุมปรางคมีลักษณะแตกตางไปจากยุคแรก ๆ ก็คือ เปนปรางคตั้งอยูองคเดียวอยู
บนฐานไพทีเดียวกัน  รูปแบบทางสถาปตยกรรมของปรางคประธานกออิฐถือปูน ตั้งอยูบนฐานเขียง
เล็ก ๆ ปรางคประธานวัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มีมุขที่ยื่นยาวมากกวาจะเปนอาคารเขามาเชื่อม
กับปรางคเหมือนยุคแรกและไมมีมุขกระสัน  มีเพียงซุมทิศที่ชักออกมาทั้ง ๔ ทิศของเรือนธาตุ  บัน
ไดทางขึ้นมีเพียงทิศเดียวแตสามารถเขาไปในองคปรางคไดเพียงดานเดียว คือ ดานหนา 
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   ฐาน 
   ฐานตอนลางจะเปนฐานเขียงเล็ก ๆ รองรับฐานเขียงขนาดใหญสูงมาก ตอนบนเปนฐาน
หนากระดานสามชั้นซึ่งเห็นถึงพัฒนาการของชั้นฐานเพื่อสงความสูงใหกับฐานตวัปรางคมากขึ้น 
 
  เรือนธาตุ 
   เรือนธาตุของปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามมีซุมจระนําทั้ง ๔ ทิศ  กอทึบ ๓ ดาน 
และมีทางเขาจริงเพียงดานเดียวคือดานหนา  ไมมีเสาประดับกรอบประตู  รวยระกาที่หนาบันของ
ซุมทิศ  สันนิษฐานวาเปนแบบไทยแลว เสนลวดบัวซอนชั้นที่ฐานเรือนธาตุและท่ีช้ันหนาบันของ
ซุมทิศ สันนิษฐานวาเปนแบบไทยแลว  เสนลวดบัวซอนชั้นที่ฐานเรือนธาตุและที่ช้ันเชิงบาตร  
พัฒนามาจากแบบเขมรสืบเนื่องจากปรางคอยุธยายุคแรก ๆ  ตัวเรือนธาตุมีการยอมุมมากกวายุคแรก
และมุขทางเขาเหมือนยื่นออกมาจากตัวปรางคเองมากกวาที่จะเปนอาคารเขาไปชนกับปรางค
เหมือนกับยุคตนของอยุธยา  หลังคายังคงทําซอนกันหลายช้ันโดยหนาบันหดสั้นไปตอกับหนาบัน
ของซุมหนาบันเชนที่วัดมหาธาตุ  เชลียง  ศรีสัชนาลัย และวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 
   ยอด 
   สวนยอดของปรางคมีการทําใหเพรียวขึ้น ซ่ึงเริ่มตั้งแตวัดมหาธาตุ เชลียง  ศรีสัชนาลัย 
และวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก  ยอดเพรียวและสูงมาก  ซอนกันขึ้นไปหลายชั้นกวายุคตน
มาก  ยอดบนสุดของปรางคไมมีบัวอัมมลกะ  มีนภศูลที่ยอดบนสุด 
อิทธิพลศิลปะเขมรในปรางคปราสาทสมยัอยุธยาตอนปลาย 
   อิทธิพลศิลปะเขมรที่มีตอปรางคสมัยอยุธยาตอนปลายนี้ปรากฎเดนชั้นในปรางควัดไชย
วัฒนาราม สวนปรางคองคอ่ืน ๆ ที่สรางขึ้นในชวงนี้มีการคลี่คลายรูปแบบเปนแบบเฉพาะตนขึ้นมา
เชนพุทธปรางควัดบรมพุทธารามจังหวัดอยุธยา เปนพุทธปรางคขนาดเล็กซ่ึงมีรูปทรงขององค
ปรางคที่สูงเพรียวขึ้น สวนใหญมีความสําคัญเปนปรางคราย  ซ่ึงยังมีปรากฏที่วัดโพธ์ิประทับชาง  
จังหวัดพิจิตร  และปรางควัดสระบัว จ.เพชรบุรี  
   รูปแบบสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 
   การวางผังสมัยพระเจาประสาททอง เชน ที่วัดไชยวัฒนารามมีลักษณะที่รับอิทธิพลมา
จากปราสาทเขมรที่เมืองพระนคร  โดยมีปรางคองคใหญเปนประธานของวัดเปรียบเสมือนเขาพระ
สุเมรุอันเปนแกนกลางของจักรวาล  มีปรางคองคเล็กอยูที่มุม  อันอาจหมายถึงทวีปทั้ง ๔  และมี
ระเบียงลอมรอบเปนอาคารหลังคายาวตอเชื่อมกับอาคารทรงปราสาที่อยูทั้ง ๘ ทิศ ซ่ึงเรียกวา “เมรุ
ทิศ” เปนแบบแผนที่โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นตามคตเขาพระสุเมรุในศิลปะแบบเขมรอยางชัดเจน  
นับเปนการรื้อฟนอดีตอันรุงเรืองของกัมพูชามาเสริมพระราชอํานาจของพระองค 
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   แผนผังของกลุมปรางคมีลักษณะแตกตางไปจากยุคแรก ๆก็คือเปนกลุมปรางค๕องค  
อยูบนฐานไพทีเดียวกัน   รูปแบบทางสถาปตยกรรมของปรางคประธานกออิฐถือปูน  มีผังเปนรูปสี่ 
เหล่ียมจัตุรัสยอมมุมไม ๒๐ ฐานปรางค  เปนชุดฐานบวัลูกฟกซอนกัน ๓ ช้ัน  รองรับชั้นเรือนธาตุมี
บันไดขึ้นลงทัง้ ๔ ทิศ และมลีานประทักษณิบนฐานไพท ีสามารถเดินไดรอบองคปรางค 
   ผังของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม ไมมีมุขที่ยื่นยาวแบบสมัยแรกและไมมีมุข
กระสันมีเพียงซุมทิศที่ชักออกมาทั้ง ๔ ทิศของเรือนธาตุ บันไดทางขึ้นมีทั้ง ๔ ทิศ แตสามารถเขาไป
ในองคปรางคไดเพียงดานเดียว คือ ดานทิศตะวันออก  
   ฐาน 
   ฐานเปนชุดบัวลูกฟกซอนสามชั้น ซ่ึงเปนแบบที่พัฒนามาจากปรางคในยุคแรก ๆ วัสดุที่
ใชเปนอิฐมิไดเปนศิลาแลงแตอยางใด 
                  เรือนธาตุ 
   เรือนธาตุของปรางควัดไชยวัฒนารามมีซุมจระนําทั้ง ๔ ทิศ  กอทึบ ๓ ดาน และมี
ทางเขาจริงเพียงดานเดียวคือ ดานทิศตะวันออก ไมมีเสาประดับกรอบประตู รวยระกาที่หนาบันของ
ซุมทิศสันนิษฐานวาเปนแบบไทยแลว  เสนลวดบัวซอนช้ันที่ฐานเรือนธาตุและที่ช้ันเชิงบาตรพัฒนา
มาจากแบบเขมรสืบเนื่องจากปรางคอยุธยายุคแรก ๆ    ปรางควัดสระบัว จ.เพชรบุรี ซุมจระนําทํา
ยาวตลอดถึงช้ันลาง  ช้ันอัสดงซอน ๓ ช้ัน ไมเหมือนที่ใดแปลกที่สุด  
   ยอด 
   สวนยอดปรางคประธานประกอบดวยชั้นรัดประคตซอนกันขึ้นไป ๕ ช้ัน แตละชั้นมี
ซุมบัญชรอยูตรงกลางทั้ง ๔ ดาน ซ่ึงสืบตอมาจากยุคแรก ๆ และมีกลีบขนุนปรางครายเรียงอยู
โดยรอบ  ยอดบนสุดของปรางคไมมีบัวอัมมารกะ  มีนภศูลที่ยอดบนสุด 
ปรางคท่ีสรางหลังสมัยพระเจาปราสาททองถึงสิ้นกรงุศรอียุธยา 
   สวนใหญเปนปรางราย  เชนที่วัดโพธิ์ประทับชาง  จะมีเพียงปรางควัดบรมพุทธาราม
เทานั้นที่เปนปรางคประธาน 
   รูปแบบสถาปตยกรรม 
   แผนผัง 
   ปรางคมีความสําคัญลดลง มิใชปรางคประธานอีกตอไป  (ยกเวนวัดบรมพุทธาราม) 
แผนผังสวนใหญเปนแบบยอมุม ๒๘ แบบไทยแลว เปนการสืบตอรูปแบบมาจากยุคกอน  
   ฐาน 
   เปนชุดฐานซอนกัน ๓ ช้ัน โดยระยะแรกมีฐานเฉพาะชั้นลางสุด กอนที่จะเปลี่ยนเปน
ฐานสิงหทั้ง ๓ ช้ันในชวงปลายยุค 
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   เรือนธาตุ 
   เรือนธาตุสูงเพรียว  เนื่องจากองคปรางคมีขนาดเล็กลง  และซุมทิศมีขนาดแคบไม
ประดิษฐานพระพุทธรูป  เปนแบบกอทึบตัน ไมมีบันไดทางขึ้น  ไมสามารถเขาไปใชสอยภายในได 
   ยอด  
   สวนยอดเปนชั้นรัดประคด ๕ ช้ัน มีขนาดเล็กและสูงเพรียวตามลักษณะของเรือนธาตุ  
มีกลีบขนุนแนบชิดกับสวนยอดและไมมีจระนําที่สวนยอด 
พุทธปรางคปราสาทในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   พุทธปรางคในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ ถึงที่ ๓ นั้นเปนรูปแบบที่ไดรับการ
พัฒนาสรางสรรคทั้งรูปทรง ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ ใหเกิดเปนพุทธปรางคแบบไทยโดยแท 
รัชกาลที่ ๑ 
    รูปแบบสถาปตยกรรม 
   ชั้นฐานประทกัษิณ 
   การสรางชั้นฐานประทักษิณในสมัยรัชกาลที่ ๑  มักจะไมเพงเล็งเรื่องฐานประทักษิณ
เทาใดนัก   ฐานประทักษิณในรัชกาลนี้จึงเพียง ๑ช้ัน  เชนพระปรางค ๘ องควัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม  วัดระฆังโฆษิตาราม  เปนตน  ที่ไมมีช้ันฐานประทักษิณเลยก็คือที่พระปรางคทิศ  วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม  เปนตน  
   ชั้นฐานขององคปรางค 
   มีการซอนชั้นของฐานหลายชั้น  โดยทําชั้นซอนกันตั้งแต ๕ ช้ัน เชนที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สวนวัดระฆังโฆษิตารามนั้นมีช้ันฐานองคปรางคเพียง 
๕ ช้ันเทานั้น สวนใหญนิยมรูปแบบของฐานสิงหมาก  
   ชั้นเรือนธาต ุและซุมทิศ 
   สวนเรือนธาตใุนนี้   มีลักษณะทึบตนั  ไมสูงเพรียวรับกนักับ   ขนาดชั้นฐาน   ดานทัง้ ๔ 
ของเรือนธาตุ  มีซุมทิศกอยืน่ออกมา ซุมทิศที่ปรากฏเปนซุมทิศทรงบันแถลงลดชั้น และซุมทิศทรง
บันแถลงตอช้ันโดยซุมทั้งหมดเปนซุมอุดตัน   ภายในมรูีปเคารพและประติมากรรมประดับตกแตง
อยู  ไดแกพระพุทธรูป  และเทวรูปตางๆ 
   สวนยอดของปรางค 
   สวนยอดของปรางคนิยมทํารูปทรงเปนแบบใหญ ๆ ไดแก รูปทรงแบบงาเนียมและรูป 
ทรงแบบฝกขาวโพด    สวนใหญนยิมสรางแบบฝกขาวโพด   อันมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง  รับกับ
เรือนธาตุและชั้นฐานขององคพระปรางค 
   สวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญของพระปรางคในชวงสมัยนี้ คือการนําประติมากรรม
ลอยตัวมาประดับตกแตงในสวนชั้นตาง ๆ ขององคพระปรางค ไดแก บริเวณซุมทิศ ช้ันอัสดง  
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   สวนฐาน และสวนฐานประทักษิณ  โดยสวนใหญจะเปนประติมากรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ
เร่ืองราวในวรรณคดีพุทธศาสนาเปนสําคัญ  อันถือเปนลักษณะเฉพาะที่มีการประดับตกแตงองค
พระปรางคอยางวิจิตร มากกวาทุกยุคสมัยที่ผานมา 
รัชกาลที่ ๒ 
    รูปแบบสถาปตยกรรม 
   ชั้นฐานประทกัษิณ 
   การสรางชั้นฐานประทักษิณ  เปนที่นิยมมากใน  สมยันี้จึงมีฐานประทักษิณ  เปนองค 
ประกอบหนึ่งของพระปรางค  โดยมีการเพิ่มจาก ๑ ช้ัน เปน ๒  ช้ัน ไดแก ช้ันฐานประทักษณิของ
พระปรางควัดอรุณราชวราราม   และวดัมหาธาตุ เปนตน ซ่ึงในแตละชั้น    มีการประดับประติมา 
กรรมอยางงดงาม 
   ชั้นฐานขององคปรางค 
   ฐานของพระปรางคในสมัยรัชกาลนี้  มีการซอนชั้นของฐาน ๔  ช้ัน  เชน ที่วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษดิ์  และ ๕ ช้ัน  ที่วัดอรุณราชวราราม  เปนตน  โดยทําชั้นซอนกันตั้งแต ๔ - ๖ ช้ันและ
ใชรูปแบบของฐานสิงหมากกวาฐานแบบอื่น  
   ชั้นเรือนธาต ุและซุมทิศ 
   สวนเรือนธาตุในสมัยนี้  มีลักษณะทึบตัน สูงเพรียวรับกันกับขนาดชั้นฐาน  ดานทั้ง ๔ 
ของเรือนธาตุ  มีซุมทิศกอยื่นออกมา ตรงกับทิศสําคัญทั้ง ๔ ทิศ คือ ทิศเหนือ  ทิศใต ทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก ซุมทิศที่ปรากฏในชวงสมัยนี้  คือ ซุมทิศทรงบันแถลงตอช้ัน โดยซุมทั้งหมดเปน
ซุมอุดตันภายในมีรูปเคารพ 
   สวนยอดของปรางค 
   สวนยอดของปรางค นิยมทํารูปทรงเปนแบบใหญ ๆ ไดแกรูปทรงแบบงาเนียมและรูป 
ทรงแบบฝกขาวโพด  โดยมีการสืบทอดรูปแบบมาจากสมัยกรุงศรีอยธูยา  สวนใหญนิยมสรางแบบ
ฝกขาวโพดอนัมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรงรับกับเรือนธาตุและชั้นฐานขององคพระปรางค 
   สวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญของพระปรางคในชวงสมัยนี้ คือ การนําประติมากรรม
ลอยตัวมาประดับตกแตงในสวนชั้นตาง ๆ ขององคพระปรางค ไดแก บริเวณซุมทิศ ช้ันอัสดงสวน
ฐานและสวนฐานประทักษิณ  โดยสวนใหญจะเปนประติมากรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวใน
วรรณคดีพุทธศาสนาเปนสําคัญ  อันถือเปนลักษณะเฉพาะที่มีการประดับตกแตงองคพระปรางค
อยางวิจิตร มากกวาทุกยุคสมัยที่ผานมา 
รัชกาลที่ ๓ 
    รูปแบบสถาปตยกรรม 
   ชั้นฐานประทกัษิณ 
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   การสรางชั้นฐานประทักษิณเปนที่นิยมมากในสมัยนี้และมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบแตกตางไปจากเดิม  โดยมีการเพิ่มจาก ๑ ช้ัน เปน ๒ - ๓ ช้ัน ไดแก  ช้ันฐานประทักษิณของ
พระปรางควัดราชบุรณะซึ่งในแตละช้ันมีการประดับประติมากรรมอยางงดงาม 
   ชั้นฐานขององคปรางค 
   ฐานของพระปรางคในสมัยนี้  มีการซอนชั้นของฐาน ๔ - ๙ ช้ัน  และนิยมฐานสิงห
มากกวาชั้น  ฐานบัวหรือฐานปทม   
   ชั้นเรือนธาต ุและซุมทิศ 
   สวนเรือนธาตุในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีลักษณะทึบตัน สูงเพรียว รับกันกับขนาดชั้น
ฐาน  ดานทั้ง ๔ ของเรือนธาตุ   ซุมทิศที่ปรากฏในชวงสมัยนี้ มีอยู ๒ แบบ คือ ซุมทิศทรงบันแถลง
ลดชั้น และซุมทิศทรงบันแถลงตอช้ัน   กลายเปนบันแถลงมากชั้น  เชน  ๓ ช้ันที่  วัดนางนองเปน
ตนโดยซุมทั้งหมดเปนซุมอุดตันภายในมีรูปเคารพและประติมากรรมประดับตกแตงอยู ไดแก รูป
พระพุทธรูป และเทวรูปตาง ๆ  
   สวนยอดของปรางค 
   สวนยอดของปรางค นิยมทํารูปทรงเปนแบบใหญ ๆ ไดแก รูปทรงแบบฝกขาวโพด  
อันมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรงรับกับเรือนธาตุและชั้นฐานขององคพระปรางค 
                  สวนประกอบอื่นที่สําคัญของพระปรางคในสมัยนี้คือ  การนําประติมากรรมกระเบื้อง 
เคลือบมาประดับตกแตงในสวนชั้นตาง ๆ ขององคพระปรางคไดแกบริเวณซุมทิศ ช้ันอัสดง                        
   หลังจากสมัยรัชกาลที่ ๓ คติในการสรางพระปรางคเปนประธานของวัด  ก็เริ่ม
เปลี่ยนไปเปนการสรางเจดียทรงกลม  ซ่ึงรัชกาลที่ ๔ ทรงนําแบบอยางมากจาเมืองเหนือ  เมื่อครั้งยัง
ทรงผนวชอยู สวนพระปรางคนั้นมีการคลี่คลายรูปแบบออกไป โดยการนําเฉพาะสวนยอดของ
ปรางคตั้งแตช้ันอัสดง  ขึ้นไปจนถึงปลายยอดนภศูล  มาใชประดับอยูเหนือหลังคาซอนชั้นของ
อาคารทรงไทย เชน อาคารทรงมณฑป ๓ องคที่วัดพิชัยญาติการาม  ปราสาทพระเทพบิดรในวัน
พระศรีรัตนศาสดาราม และนํามาใชรวมกับหลังคาทรงปราสาททําเปนซุมประตู เชน ซุมประตูที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เปนตน  ดังนั้นในชวงหลังจากรัชกาลที่ ๓ พระปรางคจึงถูกลดความสําคัญ
ลง จนถือไดวาเปนการสิ้นสุดสายวิวัฒนาการของสถูปทรงปรางค 
   โดยสรุป ปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ ๑ - ๓) จึงเปนปรางคที่ชางไทย
ไดพยายามที่จะคลี่คลายรูปแบบทางสถาปตยกรรมของประสาทเขมร ซ่ึงลักษณะตาง ๆ   ที่ปรากฏ
ในปรางคอยุธยานั้น  เกิดจากวิวัฒนาการที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน  ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๖  
ที่ปราสาทพนมรุง  และปราสาทพิมาย   ที่พอจะเห็นเคาบางอยาง ซ่ึงตอมายังปราสาทในสมัยตอมา  
ที่ปรางควัดมหาธาตุ  จังหวัดลพบุรี  มาถึงปรางควัดราชบูรณะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ
พัฒนาตอมาเปนปรางคเอกลักษณไทยในที่สุด 
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พระมณฑป 
   ไมวาจะเปนยุคสมัยใด  การใชรูปแบบของพระมณฑป  จะมีลักษณะรวมประการหนึ่งก็
คือ  มักมีผังอาคารเปนรูป ๔ เหล่ียมจัตุรัส  ลักษณะที่แตกตางกันอยูภายใตรูปทรงของหลังคาที่
แตกตางกันซึ่งแลวแตยุค  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยสโุขทัย 
   พระมณฑปเปนอาคารทรงสี่เหล่ียม  ในกลุมปราสาทของเขมรมีอาคารลักษณะดังกลาว
มากมายรวมเรียกวาปราสาทเขมร  พระมณฑปมีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนอาคารทรง ๔ เหล่ียม  
เครื่องบนเปนไม  มียอดเรียวแหลม  พระมณฑปที่มีช่ือเสียงในสมัยกรุงสุโขทัย  คือมณฑปพระอจ
นะ  พระมณฑปวัดสระไขน้ํา  ซ่ึงเปนหลักประธานของวัดอยูในจังหวัดสุโขทัยเมืองเกา   นอกจากนี้
ยังมีพระมณฑปที่ วัดสี่อริยาบถ  จังหวัดกําแพงเพชร 
   รูปแบบสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 
   ผังของพระมณฑปประธานประกอบดวยผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  พระมณฑปเปนอาคารที่
มีความสําคัญยิ่งจึงวางอยูในแนวแกนหลักหรือท่ีสูงเดนจะอยูขางหนาพระวิหารซึ่งถือวาเปนอาคาร
สําคัญประกอบอยูในผัง 
   รูปแบบ 

  แบบทรงคฤห  ไดแกการใชทรงหลังคาชนิดเปนจัว่แหลม  อยางลักษณะหลังคาเรือนพัก 
อาศัยโดยการกอศิลาแลงซอนเหลื่อมขึ้นไปบรรจบกันตรงกลางสันหลังคาเปนแบบที่นิยมในสมัย
ปลายกรุงสุโขทัย เชน พระมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอยและวัดกุฎีราย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

   แบบทรงกรวยเหลี่ยม ไดแกการใชรูปทรงหลังคาเปน  ยอดแหลมอยางทรงปรามิด มีตับ 
หลังคาแตละดานซอนกัน ๓ - ๔ ช้ัน และแทบจะไมมีการประดับตกแตงดวยองคประกอบพิเศษใดๆ
บนสวนหลังคานี้ เวนแตปลายยอดอาจปนเปนรูปบัวตูม ประดับโครงหลังคาอาคาร  ใชเครื่องไมมุง
กระเบื้องดินเผา  เชน  พระมณฑป วัดมหาธาตุ  เมืองเชลียง จ.สุโขทัย   

  แบบทรงจตุรมุขไดแกการใชรูปทรงหลังคาจั่วเชื่อมเปนกากบาท ตามลักษณะผังมี
โครงสรางไมหลังคามุงกระเบื้อง  เชน พระมณฑป วัดสีอ่ริยาบท จ.กําแพงเพชรวัดพระเชตุพน จ.
สุโขทัย 
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยอยุธยา 
   รูปแบบสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 

  พระมณฑปสมัยอยุธยานั้นในผังจะไมอยูในแนวแกนประธาน  แตจะวางยกฐานสูง
เพื่อใหปลอดภัยจากอุทกภัยและขึ้นอยูกับประเภทของพระมณฑป  ถาเปนพระมณฑปหลวงจะอยู
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ในที่ดานหนา    เพื่อพบเห็นเขาเคารพบูชาไดงาย     ถาเปนพระมณฑปประกอบอาคารที่สําคัญยิ่ง  
จะมีขนาดเล็กลงและตําแหนงที่ตั้งจะอยูนอกแกนหลัก  ไดแกพระมณฑปขนาดยอมที่ใชประกอบ
อาคารประธานเชน พระมณฑปนอยคู  วัดพุทไธสวรรย จ.อยุธยา  ที่ใชประกอบ ๒ ขางพระปรางค
ประธานหรือพระมณฑปวัดพระศรีสรรเพชญที่สรางคั่นกลางระหวาง  พระเจดียประธาน 
   รูปแบบ 
   ในสมัยกรุงศรอียุธยา  ไดใชรูปแบบหลักอยู ๔ รูปแบบคือ 
    ๑. แบบทรงบุษบกไดแกการใชรูปทรงหลังคาที่มีลักษณะและองคประกอบทุกอยาง
เหมือนกับแบบแผนของหลังคาบุษบก  ใชโครงสรางไมหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบหรือหุม
ดีบุก  การใชแบบอยางนี้นิยมกันนับแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมาเชนพระมณฑป  วัดพระพุทธ
บาท  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
    ๒. แบบทรงมงกุฎ  ไดแกการใชรูปทรงหลังคาที่มีลักษณะและองคประกอบคลาย
แบบแผนของยอดมงกุฎ โดยมีโครงสรางเปนอาคารเครื่องกอปนปูนประดับลายภายนอก  เชน  พระ
มณฑปวัดพระงาม จ. อยุธยา 

๓.   แบบทรงปราสาทยอดปรางค  ไดแกการใชรูปทรงหลังคา   อยางจตุรมุขโครง 
สรางไม  รับยอดปรางคอิฐกอ  เชน  พระมณฑป  วัดยานอางทอง  อ.ผักไห จ.อยุธยา   

๔.  แบบทรงเจดีย ๕ ยอด  ไดแกรูปทรงหลังคาดวยอิฐกอเปนอยางทรงเจดียโดย 
กึ่งกลางของแตละดานทั้ง ๔ เหนือหลังคาซุมทิศ  กอรูปเจดียขนาดเล็กประดับอีกดานละองค  เชน  
พระมณฑปวดัพระพุทธฉาย จ.สระบุรี  สรางในสมัยพระเจาเสือ  
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยกรุงรัตนโกสนิทร 
รัชกาลที่ ๑ 

  รูปแบบสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 
   การวางผังกอสรางพระมณฑปในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้น ไมมีกฎเกณฑแนชัด
เนื่องจากพระอารามที่สรางขึ้นใหมและมีมณฑปนั้นหาไดยาก  มีแตการสรางทดแทนเชน  พระ
มณฑปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  สรางขึ้นใหมทดแทนองคเดิมที่ถูกไฟไหม  พระมณฑปวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามสรางทดแทนหอพระมณเฑียรธรรมที่ถูกไฟไหม  พระมณฑปวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามคือ  หอพระไตรปฎกเดิมในรัชกาลที่ ๑   
   รูปแบบ 

  แบบทรงโรง  ไดแกการใชรูปทรงหลังคาจั่ว  โครงสรางใชไม   หลังคามุงกระเบื้อง   มี         
ปกนกชกัคลุมโดยรอบ เชน พระมณฑป วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ์ซ่ึงเดิมหลังคาเปนทรงยอดแบบ
บุษบก  กอนถูกไฟไหม 
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รัชกาลที่๒  ไมไดกอสรางมณฑป 
รัชกาลที่ ๓ 

  รูปแบบสถาปตยกรรม 
   การวางผัง 

  รัชกาลนี้ไดกอสรางพระมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคือหอพระไตรปฎกเดิม
ในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ โปรดใหร้ือสรางใหมเปนกออิฐถือปูน 
   รูปแบบ 

  แบบทรงปราสาทยอดมงกุฎ  ไดแก  การใชรูปทรงหลังคาอยาง  จัตุรมุขตั้งรับเครื่องยอด 
กออิฐเปนทรงพระมหามงกฎุ  เชน  พระมณฑป  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

  โดยสรุป  พระมณฑปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓) เปนพระ
มณฑปที่คล่ีคลายรูปแบบทางสถาปตยกรรมมาจากปรางคปราสาทของเขมร ซ่ึงพัฒนาผานยุคกรุง
สุโขทัย  ยุคกรุงศรีอยุธยา  จนถึงสมัยรัตนโกสินทรและ มีผังตายตัววาเปนทรงรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  
หลังคาเรียวแหลม  ผนังเปนผนังทึบ  มีประตูหนาตางตามความจําเปนแตประดับประดาสวยงามยิ่ง
ทั้งภายนอกและภายในดวยเปนอาคารหลักประธานในพระอาราม 

พระอุโบสถและพระวิหาร 
     ประเทศไทยนับถือพุทธศาสนานิกายหินยานมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย  การสรางศาสน
สถานสําหรับพระสงฆและ สําหรับผูที่จะทํากิจกรรมทางศาสนา จึงเริ่มมีขึ้นตามยุคสมัยตางๆในยุค
สุโขทัย  การบวชเปนพระภิกษุสงฆยังมีไมมาก การสรางพระอุโบสถจึงมีความสําคัญนอยกวาพระ
วิหาร  แมในปจจุบันการกอตั้งวัดโดยสรางเปนสํานักสงฆ ก็จะสรางเรือนใหญทําหนาที่เปนทั้งพระ 
วิหาร  หอฉัน  และเปนที่รับกฐินผาปาแทน พระอุโบสถ  สวนการบวชจะไปกระทําที่วัดที่มีพระ
อุโบสถอยางถูกตอง  การสรางพระวิหารในชั้นตนจึงเปนเรือนแบบบานเรือนธรรมดา  และให
ความสําคัญตอพระปรางคและพระมณฑป  ตอมาเมื่อพระอุโบสถเริ่มมีความสําคัญขึ้นจึงมีการปลูก
สรางที่พิถีพิถันดัดแปลงขนาดและองคประกอบใหรับกับสถาบันพระมหากษัตริย  ส่ิงที่มีในพระ
ปรางคและพระมณฑปจึงถูกถายทอดออกมายังพระอุโบสถและพระวิหารคือ หนาบัน  เสมา  
กําแพงแกว  พระระเบียง และรูปประติมากรรมตางๆ 
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยสโุขทัย 
พระอุโบสถและพระวิหาร 
   พระอุโบสถ  ในสมัยสุโขทัย  อาคารสวนใหญมักเปนทรงโรงตอชายคาเปนปกนก
ออกไป  มีการลดมุขบาง 

  พระวิหาร  ในสมัยสุโขทัย  อาคารสวนใหญมักเปนอาคารอยางมุขเด็ดสรางดวยดวย
วัสดุที่แข็งแรงหลังคามีการลดชั้นแบบปกนก  
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อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยกอนอยุธยา 
   สมัยกอนกรุงศรีอยุธยายังคงนํารูปแบบและลวดลายประดับตกแตงที่ไดรับอิทธิพลจาก
ศิลปะเขมรมาดัดแปลงและใชงานอยูซ่ึงถูกผันแปรไปตามขอจํากัดในเรื่องวัสดุและฝมือของชาง
ภายในทองถ่ินและในชวงหลังมีการเพิ่มและลดรูปแบบจากศิลปะเขมร  เชนทับหลังเริ่มลด
ความสําคัญลง โดยถูกดัดแปลงขนาดและระเบียบองคประกอบใหรับกับสถาบันพระมหากษัตริย
และพุทธศาสนา  สวนหนาบันมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากอาคารสวนใหญสรางดวยไม  ไขรา
เปนสวนยื่น  จึงตองมีหนาบันปดจั่วเพื่อกําบังแดดและฝน  จึงมีการแกะสลักและตกแตงเพื่อเพิ่ม
ความสวยงามขึ้น   
   พระอุโบสถและพระวิหาร จะสรางฐานโดยกออิฐถือปูน  เครื่องบนทําดวยไมไมมีการ
ตกแตงหนาบัน  เฉพาะหนาบันของหลังคามหาปราสาทอาจมีการแกะสลักบาง 
   กําแพงแกว  มีอยูเฉพาะอาคารที่ใชในปราสาทราชมณเฑียรเทานั้น 
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนตน 
   สมัยอยุธยาตอนตนจะไดรับอิทธิพลจากศิลปสถาปตยกรรมรวมแบบเขมรในประเทศ
ไทยมากกวาไดรับโดยตรงจากเขมร  ดังนั้นจึงลดรูปแบบที่เปนปราสาทเขมรลงมากแตเร่ิมมีอิทธิพล
จากศิลปะแบบอื่นๆเขามารวม  ดังนั้นจึงมีลักษณะเปนไทยมากขึ้น  เชน  
   พระอุโบสถและพระวิหาร  สรางเปนอาคารกออิฐถือปูนขนาดใหญ  เปนอาคารหลัก
ประธาน  สวนพระปรางคและพระมณฑปมีความสําคัญเปนรอง  จึงเปนสิ่งปลูกสรางประกอบ  การ
เพิ่มขนาดพระอุโบสถและพระวิหาร  จะใชวิธีตอหลังคาเปนหลังลดช้ันหลายๆชั้น  เชน  พระวิหาร
วัดพระศรีสรรเพชร หลังคาลด ๓ ช้ัน  มุขลด ๓ ช้ัน  เปนตน 
     กําแพงแกว  ยงัคงมีอยูเฉพาะในพระราชมณเฑยีร 
อิทธิพลศิลปะเขมรสมัยอยุธยาตอนกลาง 
   ในสมัยอยุธยาตอนกลางนี้ความนิยมในศิลปะสถาปตยกรรมเขมรลดลง หันมานิยมศิลป
สถาปตยกรรมสุโขทัยมากขึ้น  ตั้งแตสมัยพระบรมไตรโลกนาถเปนตนมา ความนิยมในการสราง
พระปรางคนอยลง โดยมีความนิยมสรางเจดียทรงลังกาและเจดียเหล่ียมยอมุมเขามาแทนที่  การ
สรางพระอุโบสถเริ่มมีความสําคัญ  ส่ิงที่ตามมากับพระอุโบสถก็คือ  การใชเสมาเพื่อกําหนด
ขอบเขตพระอุโบสถตามทิศทั้ง ๘ 
   กําแพงแกว  เร่ิมนํามาใชกับพระอุโบสถ 
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
   ในสมัยพระเจาปราสาททองทรงรบชนะเขมร  จึงไดสรางวัดขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัย
ชนะ  เชนที่วัดไชยวัฒนารามมีลักษณะ  ที่ไดรับอิทธิพลมาจากปราสาทเขมรที่เมืองพระนคร  โดยมี 
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ปรางคองคใหญเปนประธานของวัด  เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุอันเปนแกนของจักรวาล  มีปรางค
องคเล็กอยูที่มุม  หมายถึงทวีปทั้ง ๔  และมีระเบียงลอมรอบเปนหลังคายาวตอเชื่อมกับอาคารทรง
ปราสาทที่อยูทั้ง ๘ ทิศ    พระอุโบสถและพระวิหารจึงเลื่อนมาสรางที่ดานหนาและดานหลังของ
พระปรางค  เนื่องจากเครื่องบนของอาคารสรางดวยไมหลังจากยุคนี้แลวก็ ไมมีการสรางอะไรขึ้น
ใหมนอกจากการบูรณะปฏิสังขรณของเกาใหคืนสภาพไปจนถึงยุคเสียกรุงใหแกพมา 
   สมัยพระเจาบรมโกศ  อาคารอยุธยาเปลี่ยนไปเปนทรงอวนปอมหลังคาลาดต่ํากวาเดิม  
หนาบันจะกอเปนลายปูนปนไดอยางเต็มที่ทั้งดานหนาและดานหลัง  ลายปูนปนแบบนี้มีปรากฏที่
วัดสิงห  วัดทองศาลางาม  วัดบางขุนเทียนนอก  ในกรุงเทพ  ฝงธนบุรีอาคารดังกลาวยังหลงเหลืออยู
จนถึงปจจุบัน  องคประกอบอื่นๆในพระอุโบสถและพระวิหารยังคงเชนเดียวกับในยุคกอน 
อิทธิพลของศิลปะเขมรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีรูปแบบเปนแบบไทยแทแตเมื่อมองใหลึก
ลงไปแลวจะสังเกตไดวามีหลายอยางที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปสถาปตยกรรมเขมรแมจะไดรับการ
ปรับปรุงแกไขกันมาอยางตอเนื่องหลายยคุหลายสมัยแตก็ยังคงคติแนวทางซึ่งมีมาจากเขมรอยูดังนี้ 
รัชกาลที่ ๑ 
   พระอุโบสถ  ในสมัยรัชกาลที่ ๑ จะสรางพระอุโบสถใหใหญกวาพระวิหาร  พระอาราม
ที่สําคัญพระอุโบสถจะใหญมากมีชวงเสารับหลังคามากกวา ๑๓ ชวงเสา  มุมของเสาจะยอมุมไม 
๑๒ ฐานของพระอุโบสถมีการแอนโคงหลังคาจะลดชั้นถึง ๓ - ๔ชั้น  มีมุขลด ๒ - ๓ ช้ัน  มีพะไล  
ปกนกรอบชายคาสวนลางเชน พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดพระมหาธาตุฯ เปนตนการ
ผูกพัธสีมา จะเปนเสมาคูเปนสวนมากเพื่อใหพระสงฆทุกนิกายเขามาประกอบศาสนกิจได   

  พระวิหาร  ใชมุขลด ๒ - ๓ ช้ันการลดมุขมักจะเปนมุขใตขื่อไมนิยมมุขเด็ด มีการลดชั้น
ชายคาถึง ๒ - ๓ ช้ัน   ฐานของพระวิหารจะมีการแอนโคงนอยกวาพระอุโบสถแตมักจะถมขึ้นสูง
กวาพระอุโบสถ  พระวิหารที่สําคัญจะมีกําแพงแกวลอมเชนเดียวกับพระอุโบสถอาจจะลอมอยูใน
เขตกําแพงเดียวกันหรือแยกเปนกําแพงอีกชุดหนึ่งตางหาก  พระวิหารจะมีการตกแตงประดับประดา
มากกวาพระอุโบสถ เชน ที่ปลายเสารับชายคาจะมีบัวหัวเสา  ซ่ึงที่  พระอุโบสถมักจะไมมี 
   รัชกาลที่ ๒ 
   ในสมัยรัชกาลที่ ๒ สวนใหญเปนการบูรณะฟนฟูไมมีการรื้อถอนเพื่อสรางใหม  
สําหรับวัดที่ทรงรับเขามาเปนพระอารามหลวง  เปนวัดที่เชื้อพระวงศหรือขุนนางสรางไมสูจะมี
ความสําคัญมากนัก 
   รัชกาลที่ ๓ 
   ถาเปนการสรางอาคารแบบมีไขราหนาจัว่มักจะสรางพระอุโบสถใหใหญ
กวาพระวหิาร  เชน วัดราชนดัดาราม วัดเทวราชกุญชร เปนตน แตถาเปนอาคารทรงจีนแลวมกัจะ
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สรางพระอุโบสถและพระวหิารใหมีขนาดเทากัน เชน วดัเทพธิดาราม วัดเศวตฉัตร วดัมหรรณพา
รามเปนตน  ความแอนโคงของฐานพระอุโบสถไมแนนอนบางแหงก็มบีางแหงกไ็มม ี การยกพืน้สูง
ของพระวหิารยังคงมีเชนในรัชกาลที่ ๑ ทั้งนี้เนื่องจากพระวหิารเปนที่รวมของบรรดาอุบาสก
อุบาสิกาจํานวนมากการ 
ยกพืน้สูงจะทาํใหการระบายอากาศดีขึ้น  หลังคาไมเนนการลดชั้นหลังคา  การตกแตงพระอุโบสถ
และพระวิหารจะกระทําเสมอกัน  แตรูปแบบลวดลายแตกตางกัน  ยคุนี้จะมกีารเลนสีสรรใหสะดุด
ตาและมีการใชเศษกระเบื้องสีตางๆมาประดับตามฝาผนังตกแตงใหเปนลวดลายเพิ่มความสวยงาม   

  แมรัชกาลที่ ๓ จะทรงนิยมสรางพระอุโบสถและพระวิหารใหมีขนาดใกลเคียงแตก็ยัง
ทรงสรางอาคารศาสนาขนาดใหญเปนอาคารประธานของพระอารามที่เปนที่สุดไว ๒ แหง  คือ    

  ๑. อยางที่หนึ่งคือพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามเปนพระอุโบสถที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย  ซ่ึงมีเสาสี่เหล่ียมรองรับหลังคาถึง ๖๘ ตน  แมวาวัดสุทัศนฯจะเริ่มสรางตั้งแตรัชกาลที่ 
๑  แตการสรางพระวิหารก็มาสรางในรัชกาลที่ ๒ สวนพระอุโบสถนั้นมาสรางในรัชกาลที่ ๓ แมจะ
เสร็จสมบูรณในรัชกาลที่ ๔ แตพอจะกลาวไดเปนฝมือชางสมัยรัชกาลที่ ๓ สวนรอบๆพระอุโบสถ
จะมีศิลปะยุโรปเขามาปะปน เชน ซุมประตูกําแพงแกวเปนแบบฝรั่งแตก็ไมดูเปนที่ขัดตา  ตัวเรือน
พระอุโบสถยังแสดงใหเห็นอิทธิพลของศิลปะเขมรอยางเห็นไดชัด คือ ที่หนาบันเปนรูป ตราสุริย 
มณฑลของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (สมเด็จเจาพระยาองคใหญ) อีกดานของหนาบัน
เปนรูปตราจันทรมณฑลของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (สมเด็จเจาพระยาองคนอย)  
นอกจากนี้  ใบเสมายังสลักเปนรูปชางสามเศียรชูงวงและมีศาลาราย เปนตน 

  ๒. อยางที่สองไดทรงสรางพระวิหารที่ใหญที่สุดไวแหงหนึ่งคือ พระวิหาร วัดกัลยา ณ 
มิตร  แมวา วัดกัลยา ณ มิตร จะเปนวัดที่ขุนนางสรางแลวถวายเปนพระอารามหลวง รัชกาลที่ ๓ 
โปรดฯใหสรางพระพุทธรูปองคใหญชาวบานเรียกวา พระโต พระราชทานแดวัดกัลยาณมิตร  จึง
จําเปนตองสรางพระวิหารใหใหญสมกับองคพระ พระวิหารนี้แมจะสรางแบบทรงไทยทามกลาง
อาคารอื่นที่เปนแบบจีน  แตก็ทํามุขลด ๒ ช้ันไดสวยงาม  หนาบันเปนลายเครือเถาแสดงอิทธิพล
ของศิลปกรรมเขมรในยุคปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕   
หนาบัน 

  อิทธิพลของสถาปตยกรรมเขมรเริ่มมาจากการตกแตงหนาบันของสถูปตางๆ ซ่ึงไดแก
พระพุทธปรางค  จากหนาบันพระพุทธปรางคไดคล่ีคลายมาเปน  หนาบันพระอุโบสถและพระ
วิหาร  พระอุโบสถและพระวิหารมีลักษณะทางสถาปตยกรรมใกลเคียงกัน จะจําแนกความแตกตาง
ไดตรงที่พระอุโบสถมีเสมา ๘ ใบลอมรอบ  

  หนาบันของไทยนั้นเปนคนละอยางกับหนาบันของปราสาทเขมร ปราสาทของเขมรนั้น
เปนการเรียงหินกอน เมื่อสรางชองทางประตูเขาออกจะใชแทงหินยาววางอยูบนปลายเสาเปนกรอบ
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ประตูคือทับหลัง เพื่อใหมีน้ําหนักรักษาทรงเปนรูปชองประตูแลวเรียงหินเหนือทับหลังกอนถึง
หลังคาปราสาทซึ่งมักเปนรูปสามเหลี่ยม แลวจึงแกะสลักใหสวยงาม  เรียกสวนนี้วาหนาบัน  อาคาร
ของไทยสรางดวยไม  หลังคาเปนรูปหนาจั่วเพื่อปองกันแดดฝนจึงไดกรุพื้นที่สามเหลี่ยมใตจั่วใน
แนวเสมอกับผนังหรือขอบของมุข  ดวยแผนไมหนาแลวแกะสลัก  เรียกวาหนาบัน  การแกะสลัก
ดวยไมนี้ในภายหลังไดคล่ีคลายมาเปนปูนปน  ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะอาคาร คือตองเปนอาคารที่ใชฝา
ผนังซ่ึงเปนปูนรับมุข ในการสรางพระปรางคของไทยมีพื้นที่สามเหลี่ยมเหนือซุมเรือนธาตุแตจะไม
มีความหลากหลายและประณีตบรรจงเชนกับ หนาบันของอาคารประเภท  พระอุโบสถหรือพระ
วิหาร  ดังนั้นความสวยงามของหนาบันเขมรจึงมาปรากฎอยูบนหนาบันของพระอุโบสถและ
พระวิหารแทน 
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนตน 
   สมัยอยุธยาตอนตนจะไดรับอิทธิพลจากศิลปสถาปตยกรรมแบบเขมรในประเทศไทย
มากกวาไดรับโดยตรงจากเขมร  ดังนั้นจึงลดรูปแบบที่เปนปราสาทเขมรลงมากแตเร่ิมมีอิทธิพลจาก
ศิลปะแบบอื่นๆเขามารวม  ดังนั้นจึงมีลักษณะเปนไทยมากขึ้น  เชน  
   หนาบัน  ในสมัยกอนกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนตนนั้น  ที่ปรากฏอยูตามพระ
อุโบสถและพระวิหารนั้นชํารุดผุพังไปหมดแลว  ที่ยังคงเหลืออยูก็คือหนาบันตามซุมทิศของพระ
พุทธปรางค  ซ่ึงมักจะสรางเปนรูปพระพุทธรูป   ในสมัยอยุธยาตอนตน  หนาบันเริ่มมีความสําคัญ  
โดยแกะสลักหนาบันเปนรูปพระนารายณทรงสุบรรณ  ซ่ึงเปนตนแบบหนาบันในยุคหลังๆ กับมี
การประดับชายคาดวยชอฟาใบระกามีบันแถลงที่ซุมประตู 
อิทธิพลศิลปะเขมรสมัยอยุธยาตอนกลาง 
      หนาบันในสมัยอยุธยาตอนกลางยังคงมีหลงเหลือตามพระอุโบสถและพระวิหาร  โดย
จะกอเปนจั่วไมทึบแลวสลักลวดลายประณีตตรงปกสองขางลดชั้นลงไป เปนหนาบันชายคาปกนก  
เชนที่ วัดหนาพระเมรุ จ.อยุธยา เปนตน  ในสมัยพระนารายณมหาราชไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สถาปตยกรรมขนานใหญ  เกิดความนิยมแบบแผนของการกอสรางแบบยุโรปทั่วไป มีการกอเปน
รูปอารคโคงยอดแหลมแบบศิลปะโกธิคของยุโรป คือที่พระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาทใน
กรุงละโว  กุฏิสงฆวัดเสาธงทองและทั่วไปในพระราชวังนารายณราชนิเวศน  ในปลายสมัยมีการเริ่ม
กอผนังดานตัดและกอสูงขึ้นไปจนถึงอกไก หนาบันสลักดวยไมจึงเลิกใชหันมานิยมปูนปนเปน
ลวดลายที่หนาบัน เชนที่พระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม วัดกุฎีดาว จังหวัดอยุธยาเปนตน  และประตู
หนาตางเริ่มมีกรอบซุม  หนาบันประตูหนาตางเสมอกับกรอบซุม   
อิทธิพลศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 สมัยพระเจาบรมโกศอาคารอยุธยาเปลี่ยนไปเปนทรงอวนปอม  หลังคาลาดต่ํากวาเดิม
หนาบันจะกอเปนลายปูนปนไดอยางเต็มที่ทั้ง ดานหนา และดานหลัง    ลายปูนปนแบบนี้มีปรากฏที่ 
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วัดสิงห  วัดทองศาลางาม  วัดบางขุนเทียนนอก  ในกรุงเทพ  ฝงธนบุรี  อาคารดังกลาวยังหลงเหลือ
อยูจนถึงปจจุบันองคประกอบอื่นๆในพระอุโบสถและพระวิหารยังคงเชนเดียวกับในยุคกอน 
อิทธิพลศิลปะเขมรสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
หนาบันสมัยรัชกาลที่ ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๖๗) 

  คติการออกแบบ  ยุคนี้ยังคงมคีวามตอเนื่องของสายวัฒนธรรมยังคงสืบทอดตอจากศลิป 
กรรมสมัยอยุธยาตอนปลายอยู  การออกแบบในการกอสรางงานทางสถาปตยกรรมจึงยังคงยึด
แนวทางแบบกรุงเกา  เปนที่แนนอนวาการออกแบบลายหนาบันนั้นก็ยอมมีคติแบบเดียวกับสมัย
อยุธยาตอนปลายเชนกัน  เปนการยึดหลักการทางศิลปะที่เรียกวา  “คติกําหนดนิยม”  คือถือเอา
รูปแบบของเดิมที่นิยมสืบทอดกันมา  รูปแบบดังกลาวนาจะเรียกไดวาเปนแบบ “ประเพณีนิยม” 
นั้นเอง  ดวยเหตุนี้ลวดลายสลักของหนาบันจึงมักเปนเรื่องของนารายณทรงครุฑเปนสวนใหญ  
นอกจากนี้ยังมีการออกแบบในลักษณะอื่น  เชนเปน  ภาพเทวดานั่งแทน  ภาพรามเกียรติ์  เปนตน  

  โครงสรางของลาย  สวนใหญจะกําหนดให   รูปนารายณทรงครุฑหรือรูปหลักของภาพ   
วางประดับบนสวนกลางของหนาบัน  และจัดองคประกอบรองอื่นๆ  เชนลายกนก, ลายเถาไมหรือ
รูปเทวดา, ยักษ  ลอมรอบสวนที่เปนประธาน  โดยโครงลายที่ลอมนั้นมักจะเปนลายกานขด  เทพนม  
ขดเกี่ยวเลื้อยไปตามกรอบหนาจั่ว  ดังนั้นโครงลายของลายหนาบันจึงมีลักษณะโครงสามเหลี่ยม
ซอนกัน ๒ ช้ัน  โดยที่ช้ันนอกนั้นจะจุโครงลายวงขดภายในอีกชั้นหนึ่ง 

  ในสมัยรัชกาลที่ ๒ นั้น  โครงลายหนาบันมีลักษณะพิเศษที่แตกตางออกไป      โดยการ 
สรางกรอบลายรูปสามเหลี่ยมลอมลายประธานกลาง   ดังเชนลายหนาบันพระอุโบสถวัดอรุณ        
ราชวราราม  ซ่ึงทําเปนรูป วรุณเทพถือพระขรรค  ประทับภายในปราสาท  ภายใตกรอบสามเหลี่ยม
ลอมรอบดวยลายกานขด เทพ เทวดา นางฟา 

  วัสดุและเทคนคิการตกแตง    สวนใหญกรรมวิธีตางๆ   ก็ยดึถือสืบทอดแบบอยาง   สมัย 
อยุธยามา  โครงสรางหลังคาตลอดจนหนาบันก็คงใชทัพสัมภาระเครื่องไมอยู  ดังนั้นลวดลาย
ประดับตกแตงจึงตองเปนเครื่องไมดวย  กับเปนเพราะการกอสรางที่ใชระบบระเบียบแบบประเพณี
นิยม  คือมีสวนของไขราหนาจั่วที่ยื่นยาวออกมาคลุมหนาบัน ทําใหบริเวณบางสวนของหนาบัน
ไดรับแสงสวางนอย  มองไมคอยเห็นลวดลายประดับตกแตง  การแกปญหาของชางจึงตองใชวิธีการ
สรางรูปสลักนั้นใหมีลักษณะคอนขางลอยตัวออกมา  รวมทั้งการใชวัสดุที่มีผิวสะทอนแสงประเภท
กระจกสีประดับควบคูกับการลงรักปดทอง  วิธีนี้ทําใหพื้นหลังของที่ประดับกระจกขับตัวลายสีทอง
ใหลอยเดนขึ้นมา  กระจกสีที่ใชสมัยนี้นั้นนิยมใชสีน้ําเงินเขม1

                                                        
 1 สมคิด  จิระทัศนกุล, รายงานการศึกษาลายหนาบันสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๕๒ - ๕๓. 
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หนาบันสมัยรัชกาลที่ ๑  
   การออกแบบกอสรางงานทางสถาปตยกรรมยังคงยึดแนวทางแบบกรุงเกา ยอมมีคติ
แบบเดียวกับสมัยอยุธยาตอนปลาย  โดยสืบทอดรูปแบบเดิมที่นิยมกันมาเนื่องจะเปนระยะสรางบาน
แปลงเมืองจําเปนตองรีบเรงกอสราง  โครงสรางหลังคาและหนาบันจึงกอสรางดวยไม  ดังนั้นหนา
บันจึงเปนไมแกะสลักซึ่งมักเปนรูปนารายณทรงครุฑเปนสวนใหญ  นอกจากนี้ยังมีการออกแบบใน
ลักษณะอื่น  เชน  ภาพเทวดานั่งแทน  ภาพรามเกียรติ เปนตน  โดยโครงสรางของลาย  จะกําหนดให 
รูปหลักวางประดับสวนกลางของหนาบัน  และจัดองคประกอบอื่นๆ เชน  ลายกนก  ลายเถาไม หรือ 
รูปเทวดา  ยักษ  ขนาดเล็กลอมรอบสวนที่เปนประธาน  ลายที่ลอมมักเปนลายกานขด  เกี่ยวเล้ือยไป
ตามขอบหนาบัน  เชนลายหนาบันพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม   
หนาบันสมัยรัชกาลที่ ๒ 
   ในสมัยรัชกาลที่ ๒ โครงลายหนาบัน   มีลักษณะแตกตางออกไป  โดยการสรางรูปสาม 
เหล่ียมลอมลายประธานกลางนอกกรอบสามเหลี่ยม   ลอมรอบดวยลายกานขด  เทพ  เทวดา  นางฟา  
เชน ลายหนาบันพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามซึ่งเปนรูป   พระวรุณทรงพระขรรคอยูในเรือนแกว  
พระท่ีนั่งมังคลาภิเษก  ในพระราชวังบวรปจจุบันเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนตน    ซ่ึงเปนรูป
เทพนมอยูในกรอบสามเหลี่ยม และ เนื่องจากการที่มีไขราหนาจั่วยื่นออกมามาก  จึงทําใหไดรับแสง
สวางนอยมองรายละเอียดในหนาบัน  ไมคอยเห็น  จึงไดใชวิธีการสรางรูปสลักนั้นใหลอยตัว
ออกมา   และประดับวัสดุสะทอนแสง  เชนกระจกสีประดับควบคูกับการลงรักปดทองใหลอยเดน
ขึ้นมา  
การออกแบบในสมัยรัชกาลที่ ๑ และ รัชกาลที่ ๒  นั้นดูจะยุติลงที่ลวดลายประดับสําหรับพระ
อุโบสถแลว  เปนภาพพระนารายณทรงครุฑเปนหลักเกณฑใหญประกอบลวดลายอื่นเปนสวนรอง  
จวบมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓  คติการออกแบบหนาบันเปลี่ยนแปลงไป  กลายเปน ๒ คตินิยม 
 หนาบันสมัยรัชกาลที่ ๓ 
   สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  คติการออกแบบลายหนาบันเริ่มเปลี่ยนไป  
โดยนําคติแนวความคิดแบบจีนมาผสมผสานในงานออกแบบสถาปตยกรรม  กลาวคือลวดลายหลัก
ที่ใช  เปลี่ยนจากลวดลายประดิษฐอยางกระบวนลายไทยมาเปนลวดลายแบบเลียนแบบธรรมชาติ  
ไดแกลวดลายดอกไมใบไมและลายตามคติจีน เชน  รูป สัตว  ตนไม  ดอกไม ฯลฯ  ลวดลายดังกลาว
ทําใหอารมณความรูสึกของหนาบันเปลี่ยนแปลงไปจากพลังอํานาจอันนาเกรงขามของนารายณทรง
ครุฑซึ่งแสดงพลังอํานาจ นาเกรงขาม  เปลี่ยนไปเปนความรูสึกที่งดงามออนหวาน  เชนที่  วัดราช
โอรสาราม วัดอัปสรสวรรค  เปนตนอยางไรก็ตามรัชกาลที่ ๓ ยังคงอนุรักษคติดั้งเดิมเอาไว  จะเห็น
ไดจากเมื่อพระองคสรางวัดเทพธิดารามซึ่งเปนศิลปสถาปตยกรรมแบบจีนไว  ก็ทรงสรางวัดราช
นัดดารามซึ่งศิลปแบบไทยอยูขางๆ หรือ เมื่อสรางวัดนางนองไวก็มีวัดหนัง อยูเคียงขาง  เปนตน กับ
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ที่วัดกัลยาณมิตรซ่ึงมีพระอุโบสถและพระวิหารเปนแบบไมมีไขราหนาจั่ว หนาบันกอดวยปูนปน  
แตพระวิหารใหญก็เปนแบบมีไขราหนาจั่ว  หนาบันสรางดวยไมแกะสลักอยูในวัดเดียวกัน  เปนตน 

  ดังนั้นลายหนาบันในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้    มีลักษณะแตกตางจาก    สมัยรัชกาลที่ ๑ และ  
๒ มาก   ทั้งนี้เปนเพราะคตินยิมเปลี่ยนไปเปน ๒ คตินยิม  ทําใหเกิดเปนลักษณะของการประดับ
ตกแตงทั้งในดานของรูปแบบและลวดลายประดับแยกออกเปน ๒ ลักษณะ ๒ รูปแบบ  คือ 

๑. ลักษณะรูปแบบลายหนาบันที่ยังคงแบบแผนดั้งเดิม 
๒. ลักษณะลายรูปแบบหนาบันที่เปนลักษณะเฉพาะ 

  ๑. ลักษณะรูปแบบลายหนาบันที่คงแบบแผนดั้งเดิมนั้น   จะปรากฏในลายหนาบัน
ประเภทที่มีไขราหนาจั่วหรือแบบประเพณีนิยม  โครงลายแบบนี้มักจะเปนลักษณะเปนลายกานแยง
ลอมกรอบลายประธานเชน  หนาบันพระวิหารศรีศากยมุนี (วัดสุทัศนเทพวราราม) ทําเปนรูปพระ
นารายณทรงครุฑภายใตกรอบสามเหลี่ยมแบบเรือนแกว  ลอมรอบดวยลายเทพนมกานแยง 
นอกจากโครงลายกานแยงแลว  การออกแบบลายในสมัยนี้ยังแตกแขนงออกไปอีกหลายลักษณะ  
เชน 

๑.๑ โครงสรางลายมีลักษณะยึดแนวแกนกลางเปนหลักแตขยายออกไปทั้ง ๒ ขาง 
๑.๒ โครงลายที่มีรูปลักษณะเปนรูปดอกบวั 
๑.๓ โครงสรางลายที่ใชทางสามเหลี่ยมเนนสวนประธาน 

  โครงสรางลายตางๆดังกลาวนั้นมิไดมีองคประกอบลายเฉพาะที่เปนแบบแผนชนิดดั้ง 
เดิม  เชน การใชลายกานขดหรือลายกานแยงเทานั้น  หากแตมีการนําเอารูปแบบองคประกอบใหม  
ซ่ึงเกิดจากคตินิยมแบบใหม  คือศิลปะจีนมาประยุกต  เชนการใชองคประกอบลายประเภทลายดอก 
ไม ใบไมเปนตน  ดังเชน หนาบันพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามซึ่งตรงกลางทําเปนรูป  ตราสุริย 
มณฑลอีกดานของหนาบันเปนรูปตราจันทรมณฑลประทับราชรถ  ตางอยูภายใตโครงกรอบรูป
สามเหลี่ยมมีลายดอกพุดตานประดับลอมรอบ  หรือหนาบันวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯที่ทําทั้ง
สวนประธาน สวนรอง เปนรูปดอกพุดตานกานแยงทั้งหมด 

  วัสดุและเทคนิคการตกแตง  ในสมัยนี้มีการนําเอาเทคนิควิธีการตางๆ ตลอดจนวัสดุ ตก 
แตง  อาทิเชน  งานไมแกะสลัก  งานปูนปน  งานลงรักปดทอง  งานประดับกระจก  ตลอดจนงานติด
ประดับกระเบื้องเครื่องถวย  เปนตน  มีการผสมผสานกันระหวางเทคนิควิธีการตางๆ  เชน 

- ทําตัวลายลงรักปดทอง  แตพื้นหลังลายประดับกระจกส ี
- ทําตัวลายประดับกระจกสี  แตพื้นหลังลงรักปดทอง 
- ทําตัวลายและพื้นหลังลายประดับกระจกสทีั้งหมด 
- ตัวลายประดับกระเบื้องเครื่องถวย  พื้นลายปลอยโลง 

  ดวยเทคนิคและวิธีการตางๆตลอดจนวัสดตุกแตงนีเ้อง  ที่ทําใหงานประดับตกแตงหนา 
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บันในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงอลังการดวยสีสันอยางวิจติรดวยกระจกสีที่มสีีสรรหลากหลาย  ตลอดจน
สีสรรของกระเบื้องถวยตางๆ2

พระระเบียง 
  อิทธิพลของศิลปะเขมรในสมัยสุโขทัย 

   มีการสรางพระระเบียงตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  แตรูปแบบของพระระเบียง
ออกจะแตกตางจากในปจจุบัน กลาวคือ  จะหันดานผนังระเบียงไวขางใน 

  อิทธิพลของศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนตน 
   พระระเบียง  ไดเปล่ียนรูปแบบเปนแบบที่นิยมกันอยูในปจจุบัน  คือเอาดานผนังพระ
ระเบียงออกมาทางนอกพระอาราม  เชนที่  วัดราชบูรณะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 

  อิทธิพลของศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนกลาง 
พระระเบยีง  เร่ิมมีการสรางพระระเบยีงลอมพระอุโบสถ  เชนที่วัดรามาวาส   เปนตน 

  อิทธิพลของศิลปะเขมรในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ไมคอยมีความเปลี่ยนแปลง 

  อิทธิพลของศิลปะเขมรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   สถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้นมีรูปแบบเปนแบบไทยแท   แตเมื่อมอง
ใหลึกลงไปแลวจะสังเกตไดวามีหลายอยางที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปสถาปตยกรรมเขมร  แมจะ
ไดรับการปรับปรุงแกไขกันมาอยางตอเนื่องหลายยุคหลายสมัย   แตก็ยังคงคติแนวทางซึ่งมีเคามูลมา
จาก เขมรอยูหลายอยาง  ดังนี้ 

  คติในเรื่องภูมิจักรวาล 
   โครงสรางของการจัดระบบภูมิจักรวาลวิทยาของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมี
ความคลายคลึงกันมาก  เขมรซึ่งเดิมนับถือศาสนาพราหมณและเปลี่ยนมาเปนศาสนาพุทธ แสดงคติ
ความเชื่อในเรื่องภูมิจักรวาลมีออกมาทางดานสถาปตยกรรมโดย  สรางปราสาทเปนศูนยกลางของ
จักรวาล  มีปราสาทขนาดรองอยู ๔ ดานหมายถึงทวีปทั้งส่ี  มีระเบียงเปนเครื่องแสดงขอบเขตของ
จักรวาล  การสรางวัดในสมัยอยุธยาก็ไดใชพระปรางคเปนศูนยกลางของจักรวาล  มีพระวิหารหรือ
ปรางคทิศเปนทวีปทั้ง ๔  มีพระระเบียงเปนขอบเขตของจักรวาลเชนเดียวกัน  สวนในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนก็ยังคงคตินี้แตเปลี่ยนแปลงองคประธาน  โดยสรางวัดใหมีพระอุโบสถหรือ
พระวิหารหลวงเปนองคประธานเปนศูนยกลางของจักรวาล  มีพระวิหารทิศหรือพระวิหารราย  เปน
ทวีปทั้ง ๔ และมีพระระเบียงเปนขอบเขตของจักรวาล เขมรใชระเบียงเปนเครื่องแสดงขอบเขตของ
ปราสาท เปนขอบเขตของจักรวาล ในสมัยสุโขทัยระเบียงเขมรไดพัฒนามาเปนพระระเบียงลอมหัน

                                                        
 2 เรื่องเดียวกัน, ๕๖ - ๕๘. 
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ดานฝาผนังเขาดานใน  เมื่อมาถึงสมัยอยุธยาไดมีวิวัฒนาการ  โดยเปนพระระเบียงที่มีดานฝาผนังอยู
ดานนอก  และลอมพระพุทธปรางค  ตอมาไดคล่ีคลายมาเปนลอมอาคารสําคัญของวัดพระอารามที่
ไดวางรูปแบบผังเปนคตินี้  ไดแก 

  ลอมพระอุโบสถ  ไดแก 
วัดสระเกศ     วัดพระเชตุพนธวิมลมังคลาราม   
วัดอรุณราชวราราม    วัดดุสิตาราม   
วัดบวรมงคล     วัดภคินีนาถ  

            ลอมพระวิหาร    
วัดสุทัศนเทพวราราม  

  ลอมท้ังพระอุโบสถและพระวิหาร 
    วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์ วัดปทุมคงคา   
   ลอมทุกอาคารในวัด   เวนพระพุทธปรางคราย ๖ องค 
    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
สมัยรัชกาลที่ ๑ 
   ไดมีการใชพระระเบียงลอมพระอุโบสถ  ลอมพระวิหาร  ลอมทั้งพระอุโบสถและพระ
วิหารหรือลอมทั้งวัดซ่ึงเปนการคลี่คลายแบบไทยๆ  คือ  สุดแตความประสงคของผูสราง แสดงถึง
ถึงการเสื่อมถอยของคติภูมิจักรวาลโดยพระระเบียงมีคุณคาในทางเปนเครื่องกั้นรักษาความ
ปลอดภัยจากการโจรกรรม   เปนที่ประดิษฐานพระพุทธประติมา   และเปนที่ ชุมนุมของ  
พุทธศาสนิกชนแทนที่จะเปนสัญลักษณของขอบจักรวาลดังแตกอน  
สมัยรัชกาลที่ ๒ 
   ไมมีการสรางพระระเบยีง 
สมัยรัชกาลที่ ๓  

  ไดมีการคลี่คลายรูปแบบพระระเบียง  โดยระเบียงที่ตรงและหักคด ๔ มุม  เปนคด ๔ 
มุมไม ๑๒   เชนที่วัดพระเชตุพนฯ  และเริ่มมีการสรางพระระเบียงลอมพระพุทธเจดีย  แตลอมไม
ครบวง  เชน ที่พระเจดีย ๔ รัชกาลในวัดพระเชตุพนฯ  เปนตน 
ประตูหลอก 

  ปราสาทเขมรมักจะมีประตูที่เขาไปภายในไดดานเดียวคือทิศตะวันออก  ชองทางดาน
อ่ืนปดไวไมใหเขาออก  เปนชองปดตันแตแกะสลักเปนรูปประตู ซ่ึงมีสามดานของตัวปราสาท  ประ 
ตูหลอกเหลานี้สรางเลียนแบบประตูจริงทุกอยาง  คือมีบานประตู ๒ บาน  มีอกเลาอยูตรงกลาง  ตรง
กลางบานประตูแตละบานมีลวดลายยื่นออกมาซึ่งคงจะใชเปนที่แขวนหวงสําหรับประตูจริง  ใชเพื่อ
เปดปดประตู  ประโยชนของประตูหลอกก็คือ  ทําใหรูรูปแบบบานประตูจริงไดจากประตูหลอก   
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  รัชกาลที่ ๑  ไมปรากฏวามีการสรางประตูหลอก 
  รัชกาลที่ ๒  มีการสรางประตูหลอกไวที่พระวิหารเกาวัดดุสิตาราม  ซ่ึงมีอยู ๒ หลัง  

หลังทางดานเหนือ  ลักษณะชองทางเขาออกนาจะเปนดานละ ๒ ประตู ๔ หนาตาง  แตประตูที่อยู
ดานหนาที่ติดทางเขา  ทําเปนรูปชองทางเขา ๒ ชอง  มีซุมประตู  โดยโบกปูนปดตันไว  ไมมีชอง
ชองเขาออก  และไมสลักเปนรูปประตู  สวนหนาตางดานละ ๔ ชองนั้น  ขางหนาตางหนาตางดาน
ใต ๑ ชองเจาะเปนประตูสําหรับเขาออกเพียงประตูเดียว   ถาจะพิจารณาวาชองนี้เปนชองจระนํา  
ชองนี้จะตื้นเกินไปวางรูปเคารพลอยตัวไมได 

รัชกาลที่ ๓  มีการสรางประตูหลอกไวที่ผนังใตฐานพระปรางคทั้งสององค  ที่วัดอินทาราม  
บางยี่เรือ  กรุงเทพมหานคร  ลักษณะเปนซุมประตูมีชองปดตัน  แตปนปูนเปนรูปอกเลาประตูอยู
ตรงกลางรูปบานประตูไมคอยชัดเจน  พระปรางคคูวัดอินทารามเปนพระปรางคยกฐานสูง  แลว
สรางพระปรางคขางบนเชนเดียวกับที่วัดเทพธิดาราม  ผิดกันแตที่วัดเทพธิดารามมีประตูจริงเปดเขา
ไปขางในคูหาซึ่งอยูใตฐานพระปรางคได 
ประติมากรรม 
   ประติมากรรมลอยตัวรูปสัตว   ในพุทธสถาปตยกรรมไทยมีการปนรูปสัตวลอยตัวมา
ตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัย  หลักฐานที่พบเห็นคือที่ วัดชางลอม ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ทําเปนรูป
ชางลอยตัวออกมาครึ่งตัวรอบพระเจดีย  ประติมากรรมปูนปนลอยตัวนั้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
นอกจากรูปชาง  เชน  ที่วัดชางลอมในจังหวัดอยุธยา  และรูปครุฑ  หรือนาคแลว  ไมปรากฏรูปที่
ปนเปนรูป  ยักษ  และลิง  ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ 
   ประติมากรรมรูปสัตว  ตามพระอารามตางๆในกรุงรัตนโกสินทรตอนตนประติมากรรม
รูปสัตวสวนใหญจะเปนรูป  ครุฑ  นาค  สวนสิงหและชาง  คอนขางจะหายาก  ดังตอไปนี้ 
ประติมากรรมในสมัยรัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๒   
   ครุฑ 

  ครุฑนั้นจะพบมาก  โดยทัว่ไปเปนปูนปนรูปนูนต่ําตามหนาบันพระอุโบสถ เสมาแบบ
ติดผนัง  ที่เปนปูนปนลอยตวัมีอยูแหงเดยีวคือที่วัดพระยาทําซ่ึงฝมือในการออกแบบและการปนยัง
หยาบอยูไมถึงชั้นที่จะเปนศลิปกรรม   

  รูปปนครุฑลอยตัวที่ถือเปนศลิปกรรมไดแก 
- ครุฑยุดนาค เปนครุฑแบกฐานพระอุโบสถ ที่รอบผนังดานนอกฐานพระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กับครุฑยุดนาคที่ไขรายอดปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  (ภาพที่ 
๒๒, ๑๒) 

  เมื่อพิจารณาใหดีแลวครุฑไทยกับครุฑเขมรจะมีลักษณะคลายกัน  ซ่ึงอาจจะมาจากคติ
ในวรรณคดี  เร่ืองราวจากอินเดียเปนเรื่องเดียวกัน  ซ่ึงเผยแพรมายังเขมรและไทย  ดังนัน้ครฑุจะเปน
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เครื่องเชื่อมตอระหวางประติมากรรมเขมรกับประติมากรรมไทย  มายังศิลปสถาปตยกรรมตามพระ
อารามตางๆ  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
   นาค 

  สําหรับนาคนั้นจะพบไดในปราสาททุกหลังของเขมร  เฉพาะในประเทศไทยจะปรากฏ 
ที่ปราสาทหินพนมรุง  ปราสาทหินพิมาย  และอ่ืนๆ  ซ่ึงจะเห็นไดวาคนไทยมีความประทับใจในการ
พบเห็นอยูบอยๆจึงแผอิทธิพลมาถึงศิลปกรรมในพระอารามดวย 

  นาคนั้นจะพบไดทั่วไปตามเชิงบันไดพระอุโบสถและชายกรอบซุมประตูหนาตาง  เชิง
ชายหรือปนลม  ตามหลังคาของพระอุโบสถทั่วไป  ลักษณะของนาคจะเปนนาคเศียรเดียวคลายแบบ
ที่พิมพอยูหนากลองไมขีดไฟตราพระยานาค  สวนนาคเขมรนั้นจะดูคลายงูมาก นาคที่สรางเปนราว
บันไดจะมีทั้งสรางดวยปูนปนและหลอดวยโลหะเปนนาคเศียรเดียวซ่ึง นาจะไมมีอิทธิพลจาก
ศิลปกรรมเขมรมาชักนําจึงเปนนาคแบบไทยแท เชนที่วัดบวรมงคลเปนตน นาคที่หลอดวยโลหะ
เปนราวบันไดพระอุโบสถนั้นจะยกสูงจากพื้นปูน   สําหรับนาคหลายเศียรนั้นจะสรางอยู ๒ แบบ  
คือ 

- นาค ๗ เศียร  คือพระยานาคมุจลินทรแผพังพานกันฝนใหพระพุทธเจา  ทําเปนรูป 
นาคขดเปนฐานใหพระพุทธเจาประทับและแผพงัพานเหนือพระเกศ  ซ่ึงเรียกกันวาพระพุทธรูปนาค
ปรก  ทําเศียรนาคคลายงูแบบเขมรไมเปนแบบนาคไทยที่ทําเปนนาคราวบันไดมีที่วัดจักรวรรดิ์ฯ 
สมัยรัชกาลที่ ๒ ไมปรากฎ 
ประติมากรรมในสมัยรัชกาลท่ี ๓ 

- นาค ๕ เศียร  คือ  พระยาอนันตนาคราช  มีแหงเดียวคือ  ที่ราวบันไดพระมณฑป  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทําเศียรแบบยักษในรามเกียรติ์ สวมมงกุฎ มีปากเปนพระยานาค 

  รูปปนตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ 
  รูปปนตัวเอกในรามเกียรติ์นี้มีปรากฏอยูในปราสาทเขมรโบราณ  เชนที่ปราสาทเจนใน

ศิลปเกาะแกร  รูปปนตัวเอกในบทละครเรื่องรามเกียรติ์   ไมปรากฏในสมัย   กอนกรุงรัตนโกสินทร   
ซ่ึงอาจจะเปนไดวาในยุค กอนกรุงรัตนโกสินทรนั้น  วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ  ยังไมเปนที่รูจัก
แพรหลาย  เชนกับยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร  รูปกระบี่หรือลิงไมมีรูปขนาดใหญเลย  นอกจากเปน
รูปลิงแบก  ซ่ึงจะพบเห็นไดที่พระอารามที่ที่มีพระปรางคขนาดใหญ และที่วัดชิโนรสารามสวนที่วัด
พระศรีรัตนศาสดารามสรางเมื่อ ๑๐๐ ปกรุงรัตนโกสินทรเลียนแบบที่วัดชิโนรสาราม   

  ประติมากรรมท่ีเปนรูปสัตวและรูปตัวละครในวรรณคดี       
  สิงห 
  สิงหนั้นมีการสรางอยูบาง  ที่นํามาจากที่อ่ืนก็มี   ที่พบสวนมากจะเปน    สิงโตแกะสลัก 
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ดวยหินมาจากเมืองจีนตั้งไวตามเชิงบันไดพระอุโบสถ  ที่พอจะนับเปนสิงหทวารบาลไดก็มีแตที่วัด
พระศรีรัตนศาสดารามเปนสิงโตสําริดแบบเขมร ๑๒ ตัว  ตั้งอยูดานหนาทางขึ้นพระอุโบสถ  โดยคู
กลางนํามาจากเมืองบันทายมาศ  ประเทศกัมพูชาเปนกะไหลทอง  สวนอีก ๑๐ ตัวหลอใหมในสมัย
รัชกาลที่ ๓   
   สาง 
   สาง  เปนสัตวอีกชนิดหนึ่ง คลายสิงห พบที่วัดพระเชตุพนฯ  หลอข้ึนดวยทองเหลืองใน
สมัยรัชกาลที่ ๓  ตั้งอยูที่ชองทางเขากําแพงแกวรอบพระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนฯ 

  รูปสัตวจากหมิพานต 
  รูปสัตวจากหมิพานต  สรางลอยตัว   เชนที่ไดกอสรางไวที่  วดัอรุณราชวราราม และ วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม 
  สถาปตยกรรมเขมรที่มีอิทธิพลตอสถาปตยกรรมไทยมากที่สุด  คือ พระปรางค  และ

หนาบัน  รองลงมาไดแก  พระระเบียงและพระมณฑป  สวนที่เหลือมีอิทธิพลนอยมาก  โดยเฉพาะ
ประติมากรรมนั้นไทยไดมีแบบอยางเปนของตนเอง  ถาจะเอาแบบอยางเขมรก็จะใชประติมากรรม
ของเขมรโดยตรงเลย  ไมมีการดัดแปลง  เชนสิงโตเขมรเปนตน 
   สถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้  จะเห็นไดวาสถาปตยกรรมทั้ง ๓ รัชกาล
แรกนั้นมีความแตกตางกันคอนขางจะชัดเจน  กลาวคือ  เร่ิมตนดวยศิลปสถาปตยกรรมแบบ
ประเพณีนิยมและคอยๆเปล่ียนไปเปนพระราชนิยม  จากศิลปะที่เลียนแบบกรุงศรีอยุธยาคอยๆกลาย
ไปเปนศิลปะแบบอื่นเชน จีนหรือฝร่ังผสมไทย 
   สถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๑  จะเนนการมีปราสาทราชมณเฑียรและวัดวาอารามให
เหมือนกับที่กรุงศรีอยุธยาเคยมีแตการที่จะสรางใหมนั้นจะตองใชเวลามาก  ในการสรางปราสาท
ราชมณเฑียร  จึงสรางดวยไมเพราะสรางไดเร็ว   สวนการสรางพระอารามนั้นจะสรางใหมเทาที่
จําเปน  นอกนั้นเปนการบูรณะวัดเกาใหสมบูรณ  วัดที่จําเปนตองสรางคือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
และวัดสุทัศนเทพวราราม  สวนวัดสุวรรณารามที่สรางขึ้นใหมนั้นเปนการรื้อวัดเกาจากอยุธยา มา 
สรางใหมจึงสรางไดเร็ว   พระอารามที่ตองเรงบูรณะคือวัดมหาธาตุฯ  และวัดพระเชตุพนฯ  เพราะ
เปนวัดอยูใกลพระบรมมหาราชวัง  จะไดเปนการเชิดหนาชูตาแกแขกตางเมืองที่จะไดมาพบเห็น  
สวนวัดชนะสงครามนั้นอยูหางไปหนอย  จึงโปรดใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเปนผู
ปฏิสังขรณ  รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ถายทอดมาจากอยุธยาก็คือ  รูปแบบของอาคาร  การสราง
พระปรางค  พระมณฑป  การตกแตงหนาบัน  การสรางซุมประตูหนาตาง  เปนตน 
   ในรัชกาลที่ ๒  พระราชภาระในการกอสรางที่ตกคางมาแตรัชกาลที่ ๑  นั้นยังไมเสร็จ  
รัชกาลที่ ๒ จึงไมมีพระราชดําริที่จะสรางวัดขึ้นใหม   นอกจากมีพระประสงคจะปรับปรุงวัดอรุณ 
ราชวรารามใหมีความสงางามและดูเดนเมื่อทอดพระเนตรดูจากฝงพระนคร  ซ่ึงงานบูรณะพระ
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อุโบสถและพระวิหารสําเร็จตามพระราชประสงค   คงคางแตการปรับปรุงพระมหาเจดียเทานั้น  ที่
คางอยูไปแลวเสร็จในรัชกาลที่ ๓  รูปแบบทางสถาปตยกรรมมีการพัฒนาขึ้น  โดยหนาบันเปลี่ยน
จากรูปพระนารายณเปนพระวรุณ   มีการประดิษฐ  ลายกรอบสามเหลี่ยมลอมลายประธานและการ
แกะสลักบานประตูเปนรูปนูนต่ํา 
   ในรัชกาลที่ ๓  งานบูรณะตางๆเริ่มส้ินสุดลง  แตก็ถึงคราวที่จะตองซอมแซมปราสาท
ราชมณเฑียรซ่ึงสรางดวยไมจึงชํารุดทรุดโทรมเร็ว   รัชกาลที่ ๓ จึงไดโปรดใหร้ือพระที่นั่งที่สราง
ดวยไมเปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนทั้งหมด  รักษารูปแบบรูปทรงไวบางสวน  โดยเฉพาะรูปแบบของ
หลังคาและหนาบัน  ยังคงรักษาไวตามประเพณีเดิมและดัดแปลงตกแตงใหมบางสวน  ยุคนี้รูปโฉม
พระบรมมหาราชวังจึงชัดเจนขึ้น  ยังคงสภาพเดิมอยูจนถึงปจจุบัน  เวนอาคารทรงยุโรปที่สรางขึ้น
ในรัชกาลหลังๆและเนื่องจากในยุคของพระองคไดมีการติดตอคาขายกันคนจีนมาก  จึงไดรับ
แบบอยางศิลปวัฒนธรรมจากจีน  จึงทําใหคติและรูปแบบเปลี่ยนไป  แตพระองคก็ยังคงรักษารูป
แบบเดิมไวบางสวนไมเปล่ียนไปเสียทั้งหมด  ในพระบรมมหาราชวังจะมีวัฒนธรรมจากจีนเฉพาะ
รูปแกะสลักหินที่แกะมาจากเมืองจีน  รูปแบบทางสถาปตยกรรมไดพัฒนาใหมีทางเลือกรูปแบบมาก
ขึ้นและเนนการตกแตงประดับประดาดวยเครื่องกระเบื้องมากขึ้น แมจะมีวัฒนธรรมจากจีนเขามาแต
การสรางและบูรณะปฏิสังขรณ  โดยใชรูปแบบเดิมก็ยังมีอยู  เชน  การสรางวัดราชนัดดารามคูกับวัด
เทพธิดาราม  และการนําพระปรางคไปสรางในวัดที่มี พระอุโบสถและพระวิหารเปนสถาปตยกรรม
แบบจีน  เชน  วัดอัปสรสวรรค  วัดเศวตฉัตร  เปนตน  เปนการเนนวายังไมลืมศิลปะดั้งเดิม 

  รูปแบบทางศิลปะสถาปตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น  เกิดจากการที่ชาง
ไทยไดคล่ีคลายรูปแบบทางสถาปตยกรรมของเขมรที่ไดสรางไวในประเทศไทยแตโบราณและมี
วิวัฒนาการตอเนื่องกันมายาวนาน  ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๖  ตอมาถึงยุคศิลปะรวมแบบเขมร
ในประเทศไทย  ยุคศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร  ศิลปะที่มีรากฐานมา
จากศิลปะเขมรนั้นไดพัฒนาจนแตกตางจากศิลปะดั้งเดิมอยางมากกลายเปนลักษณะอยางไทยๆ
ขึ้นมาและเปนยุคสุดทายกอนที่จะเปลี่ยนเปนการนิยมศิลปะตะวันตกอยางในปจจุบัน   
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ประพีร  เทพธรานนท และ คณะ. พระบรมมหาราชวังและพระราชวังบางปะอิน. กรุงเทพฯ :         
 โรงพิมพไทยวฒันาพานิช จํากัด, ๒๕๔๖. 
ประยุทธ  สิทธิพันธ และ คณะ. วังเจา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบุญประกอบ, ๒๕๒๒. 
ประยูร  อุลุชาฏะ [น. ณ ปากน้ํา]. ความงามในศิลปะไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียน สโตร, ๒๕๑๐.  
 . ศิลปกรรมในบางกอก. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๔. 
 . สถูปเจดียในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๑๖. 
 . ศิลปกรรมในกรุงเทพฯมหานคร : ภาคแรก. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา,บริษัทตน 
         ออ ๑๙๙๙ จํากดั, ๒๕๒๑. 
 . วัดมหาพฤฒาราม.กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๒๖. 
 . วัดปทุมวนาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๒๙. 
 . ความเปนมาของสถูปเจดียในสยามประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ศูนย 
         การพิมพพลชัย, ๒๕๒๙. 
 . ความเขาใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, อัลฟามีเดีย, ๒๕๓๑. 
 . ศิลปะโบราณในสยาม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๓๗.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, ๒๕๔๒. 
 . วัดบางขุนเทยีนใน กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐. 
ผาสุข  อินทราวุธ. ทวาราวดกีารศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด.ี กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพอักษรสมัย, ๒๕๔๒.  
พิริยะ  ไกรฤกษ. ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย : ฉบับคูมือนักศึกษา.   
         กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘.  
 . รายงานการวจิัยเร่ืองการวิเคราะหการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยใน 
 อดีต และปจจุบนัเพือ่เสนอแนวทางการศึกษาประวัต.ิ กรุงเทพฯ : (อัดสําเนา) 
มะลิวัลย  เอื้ออานันท. พจนานุกรมศัพทศลิปะ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.กรุงเทพฯ : นานมบีุคสพับลิเกชั่น,     
         ๒๕๔๖. 
 . พจนานกุรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓. กรุงเทพฯ : บริษัทอรุณชาง จํากัด, 
 ๒๔๙๓.  
วิชิต  สุวรรณปรีชา. โบราณสถาน. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน จํากัด, ๒๕๒๕.   
ศุภร  บนุนาค. สมบัติกว.ี กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพนัธ, ๒๕๐๓. 
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ศิริวรรณ  คุมโห. พระราชประวัติพระมหากษัตริย ๙ รัชกาล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบุคส  
         จํากัด, ๒๕๔๓. 
สงวน  รอดบุญ. ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๒๙. 
สมคิด  จิระทศันกุล. วัด : พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: 
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. 
 . รายงานการศกึษาลายหนาบนั สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.   
 มหาวิทยาลัยศลิปากร: ม.ป.ท. (อัดสําเนา) 
สมภพ  จันทรประภา.  “พระระเบียงและพระวิหารคด.” ศิลปากร ๒๒, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๑) : 
  ๑ - ๑๔. 
สมภพ  ภิรมย.  พระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ, ๒๕๒๐. 
 . พระเมรุมาศ พระเมร ุและพระเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : อมรินทรการ 
 พิมพ, ๒๕๒๘. 
สมิทธิ  ศิริภัทร, มยุรี วีระประเสริฐ.  ทับหลัง. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒. 
สันติ เล็กสุขุม. เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุม สมัยอยุธยา : รายงานวิจยั. กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ,  
 ๒๕๒๙. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  
         ๒๕๒๖.  
สุภัทรดิศ ดิศกลุ, หมอมเจา. ประติมากรรมขอม : หนังสือชุดประกอบการศึกษาเลมที ่๔.  
 กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ. ๒๕๑๕.   
 . ประวัตวิัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพบัลิชช่ิง จํากัด  
        มหาชน, ๒๕๒๕. 
 . ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘. 
 . ศิลปะขอม เลม ๑.  กรุงเทพฯโรงพิมพครุุสภา, ๒๕๓๓. 
 . ศิลปะขอม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, ๒๕๓๙. 
สุริยวุฒ ิสุขสวัสดิ์, หมอมราชวงศ. ทับหลังในประเทศไทย กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๑. 
 . ศรีทวาราวดถึีงศรีรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗. 
 . ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๙.   
 . ปราสาทหินและทับหลัง. กรุงเทพฯ : ศึกษาภณัฑพานิชย, ๒๕๔๑. 
 .กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๓. 
เสนอ  นิลเดช. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  
 ๒๕๔๑. 
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แสงสูรย  ลดาวัลย, หมอมราชวงศ.  พระมหาปราสาท พระราชมณเฑยีรสถาน ในพระบรม           
 มหาราชวัง.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
Guillon, Emmanuel. CHAM ART. ( Bangkok ~ River Books Ltd), 2001. 
Roveda, Vittorio. KHMER MYTHOLOGY.  (Thailand : Amarin Printing and Publishing Public  
 Co., Ltd.), 1997. 
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ภาคผนวก ก.   รูปแบบและอายุสมัยของศิลปะเขมร 
การกําหนดรูปแบบและอายสุมัยของศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาและศิลปะรวม 
แบบเขมรในประเทศไทย   และ  ตัวอยางสถาปตยกรรมและประติมากรรม   ในศิลปะ 
รวมแบบเขมรในประเทศไทย 

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาและศิลปะรวมแบบเขมร 
                 ในประเทศไทย 

ศิลปะเขมรใน 
ประเทศกัมพูชา 

ศิลปะรวมแบบเขมรใน 
ประเทศไทย 

๑.ศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร 
 
(ราวตนพุทธศตวรรษที ่๑๒ - ราวกลางพุทธ
ศตวรรษที ่๑๔) 

๒. ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยกอนราชวงศมหิธร
ปุระ  
(ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ราวตน
พทุธศตวรรษที่ ๑๗) 

๑.๑ ศิลปะแบบพนมดา 
       ราว พ.ศ. ๑๐๙๐ - ๑๑๕๐ ตรงกับ
รัชกาลพระเจารุทรวรมัน 

๑.๑ ศิลปะรวมแบบพนมดา 
       ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที ่๑๒ 

๑.๒ ศิลปะแบบถาลาบริวัต 
       ราว พ.ศ. ๑๑๕๐ 

๑.๒ ศิลปะรวมแบบถาลาบริวัต 
       ราวกลางครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 
๑๒ 

๑.๓ ศิลปะแบบสมโบรไพรกุก 
       หลังพ.ศ. ๑๑๕๐ - ราว พ.ศ. ๑๒๐๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาอีศานวรมันที ่๑ 

๑.๓ ศิลปะรวมแบบสมโบรไพรกุก 
       ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที ่๑๒ 

 ๑.๔ ศิลปะแบบไพรกเมง 
        ราว พ.ศ. ๑๑๘๐ - ราว พ.ศ. ๑๒๕๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาภววรมันที่ ๒ 

๑.๔ ศิลปะรวมแบบไพรกเมง 
       รางปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ราวครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที ่๑๓ 

๑.๕ ศิลปะแบบกําพงพระ 
       ราว พ.ศ. ๑๒๕๖ - หลัง พ.ศ. ๑๓๕๐ 
ตรงกับสมัยเจนละบกเจนละน้ํา 

๑.๕ ศิลปะรวมแบบกําพงพระ 
       ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที ่๑๓ - 
ราวกลางพุทธศตวรรษที ่๑๔ 

๒. ศิลปะสมัยเมืองพระนคร  
    (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ราวพุทธ
ศตวรรษที ่๑๘) 
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ศิลปะเขมรใน 
ประเทศกัมพูชา 

ศิลปะรวมแบบเขมรใน 
ประเทศไทย 

๒.๑ ศิลปะแบบกุเลน 
       ราว พ.ศ. ๑๓๗๐ - ราว พ.ศ. ๑๔๒๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาชยัวรมนัที่ ๒ 

๑.๖ ศิลปะรวมแบบกุเลน 
       ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที ่๑๔ - 
ราวตนพุทธศตวรรษที ่๑๕ 

๒.๒ ศิลปะแบบพระโค 
       ราว พ.ศ. ๑๔๒๐ - หลัง พ.ศ. ๑๔๓๖ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาอินทราวรมันที ่๑ 

๑.๗ ศิลปะรวมแบบพระโค 
       ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที ่๑๕ 

๒.๓ ศิลปะแบบบาแค็ง 
       หลัง พ.ศ. ๑๔๓๖ - ราว พ.ศ. ๑๔๗๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาชยัวรมนัที่ ๔ 

๑.๘ ศิลปะรวมแบบบาแค็ง 
       ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 

๒.๔ ศิลปะแบบเกาะแกร 
       พ.ศ. ๑๔๖๔ - ราว พ.ศ. ๑๔๙๐ ตรง
กับรัชกาลพระเจาชัยวรมันที ่๔ 

๑.๙ ศิลปะรวมแบบเกาะแกร 
       ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที ่๑๕ 

๒.๕ ศิลปะแบบแปรรูป 
       ราว พ.ศ. ๑๔๙๐ - ราว พ.ศ. ๑๕๑๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาราเชนทรวรมัน 

๑.๑๐ ศิลปะรวมแบบแปรรูป 
         ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ราวตน
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ 

๒.๖ ศิลปะแบบบันทายศร ี
       พ.ศ. ๑๕๑๐ - ราว พ.ศ.๑๕๔๕ ตรง
กับรัชกาลพระเจาชัยวรมันที ่๕ 

๑.๑๑ ศิลปะรวมแบบบันทายศรี 
         ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๖ 

๒.๗ ศิลปะแบบประตูพระราชวังหลวง 
       ราว พ.ศ. ๑๕๕๐ - ราว พ.ศ. ๑๖๐๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาสูรยวรมันที่ ๑ 

๑.๑๒ ศิลปะรวมแบบประตพูระราชวังหลวง 
         ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๖ 

๒.๘ ศิลปะแบบบาปวน 
        ราว พ.ศ. ๑๖๐๐ - ราว พ.ศ. ๑๖๕๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาอุทยัทติยวรมันที ่๒ 

๒.๑ ศลิปะรวมแบบบาปวน 
       ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที ่๑๗ 

๒.๙ ศิลปะแบบนครวัด 
       ราว พ.ศ. ๑๖๕๐ - ราว พ.ศ. ๑๗๒๕ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาสูรยวรมันที่ ๒ 

๒.๒ ศิลปะรวมแบบนครวดั 
       ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที ่๑๗ 
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ศิลปะเขมรใน 
ประเทศกัมพูชา 

ศิลปะรวมแบบเขมรใน 
ประเทศไทย 

๒.๑๐ ศิลปะแบบบายน 
          พ.ศ. ๑๗๒๔ - ราว พ.ศ. ๑๗๘๐ 
ตรงกับรัชกาลพระเจาชยัวรมนัที่ ๗ 

๒.๓ ศิลปะรวมแบบบายน 
        ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 

๓. ศิลปะสมัยหลังเมืองพระนคร  
     (ราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนไป) 
สมัยที่อาณาจกัรเขมรยายราชธานีจากเมืองพระ
นครหลวงไปตั้งอยู ณ แหงอื่นหลังจากเสยีเอก
ราชใหแกราชอาณาจักรอยุธยาแลว 

 

๓.๑ ศิลปะแบบศรีสันธอร 
       ราว พ.ศ. ๑๙๑๖ หรือ พ.ศ. ๑๙๑๙ 

ศิลปะรวมแบบศรีสันธอรไมมีเนื่องจากตอนนี้
ศิลปะเขมรไดรับอิทธิพลของศิลปะไทยสมัย
อยุธยาเขาไปผสมผสานเปนอยางมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 315 

ตารางที่ ๒   ตัวอยางสถาปตยกรรมและประติมากรรมในศิลปะรวมแบบเขมรใน 
                  ประเทศไทย 

 ศิลปะรวม
แบบเขมร 

สถาปตยกรรม ประติมากรรม 

๑. ศิลปะรวม
แบบพนมดา 

ไมปรากฏรองรอยของสถาปตยกรรม ประติมากรรมในศาสนาฮินดู
รุนแรกของเมอืงศรีเทพ อ.ศรี
เทพ จ.เพชรบรูณ 

๒. ศิลปะรวม
แบบถาลา บริ
วัต 

ทับหลังจากวดัทองทั่วและจากวดับนเขา
พลอยแหวน จ.จันทบุรี 

ไมปรากฏ 

๓. ศิลปะรวม
แบบสมโบร
ไพรกุก 

ทับหลัง ณ วดัสุปฏนาราม จ.อุบลราช 
ธานี ทับหลังบางแผนจากปราสาท เขานอย 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 

รูปพระอุมา อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแกว รูปพระวษิณจุากดง
ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

๔. ศิลปะรวม
แบบไพร 
กเมง 

ปราสาทภูมิโพน อ.สังขะ จ.สุรินทร  ทับ
หลังบางแผนของปราสาทเขานอย  และ
ทับหลังจากปราสาทบานนอย จ.สระแกว 

รูปพระคณปตจิากปราสาท เขา
พนมรุง และภาพสลักบนใบ
เสมาบนภูอังคาร จ.บุรีรัมย รูป
พระสูรยะจากเมืองศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ 

๕. ศิลปะรวม
แบบกําพง
พระ 

ทับหลังไมทราบที่มา พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาต ิจ.อุบลราชธานี 

ประติมากรรมสัมฤทธิ์จาก อ.
ประโคนชัย จากบานฝาย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย และจาก
บานโตนด อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา 

๖. ศิลปะรวม
แบบกุเลน 

ไมปรากฏ รูปพระอรรถนารีศวร จ.
อุบลราชธานี 

๗. ศิลปะรวม
แบบพระโค 

ทับหลังแผนหนึ่งของปราสาทอิฐจาก
ปราสาทพนมวัน อ.เมือง จ.ราชสีมา  

ประติมากรรมสิงหทวารบาล 
วัดโพธิ์ยอย อ.นางรอง  

  ทับหลังอีกแผนหนึ่ง พิพิธภณัฑสถาน
แหงชาต ิอ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

จ.บุรีรัมย 
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 ศิลปะรวม
แบบเขมร 

สถาปตยกรรม ประติมากรรม 

๘. ศิลปะรวม
แบบบาแค็ง 

ทับหลังรูปวิษณุอนันตศายินปทมนาภะจาก
ปราสาทวัดศรีสวาย อ.เมืองเกา จ.สุโขทัย 
ทับหลังรูปครุฑวาหนะจากปราสาทอิฐของ
ปราสาทพนมวัน จ.นครราชสีมา 

ประติมากรรมศิลาจากปราสาท
พนมวนั จ.นครราชสีมา 

๙. ศิลปะรวม
แบบเกาะแกร 

ปราสาทอิฐที่ปราสาทเขาพนมรุง จ.บุรีรัมย 
ปราสาทเมืองแขกและปรา สาทโนนกู อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา ปราสาทสังขศิลป
ชัย อ.สังขะ จ.สุรินทร ทับหลังจาก จ.
สระแกว 

รูปนางปรัชญาปารมิตาสัมฤทธิ์ 
จ.สระแกว เทวรูปจากปราสาท
อิฐของปรา สาทพนมรุง จ.
บุรีรัมย เทวรปูจากปราสาท
เมืองแขกและปราสาทโนนกู 
จ.นครราชสีมา 

๑๐. ศิลปะรวม
แบบแปรรูป 

ปรางคแขกหรอืเทวาลัยกลางเมืองลพบุรี 
และทับหลังรูปครุฑวาหนะ    จ.
ปราจีนบุรี 

รูปพระพรหมจากปราสาทเขา
พนมรุง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

๑๑. ศิลปะรวม
แบบบันทาย
ศรี 

ปราสาทบานใหมไทยเจริญ อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย ทับหลังของปราสาทอิฐที่วัดปรางค
ทอง อ.เมือง ปรางคพระโค อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 

เศียรประติมากรรมรูปบุรุษจาก
ปราสาทเขาพนมรุง อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย 

๑๒. ศิลปะรวม
แบบประตู
พระราชวัง
หลวง 

ทับหลังบางแผนของระเบียงคด และโคปุ
ระของกําแพงปราสาทเมืองต่ํา อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมยโรงชางเผือกปรา สาทเขา
พนมรุง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

รูปพระวิษณุจากกูนอย เมือง
นครจําปาศรี อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม 

๑๓. ศิลปะรวม
แบบบาปวน 

ปราสาทบานพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร 
ปรางคนอยของปราสาทเขาพนมรุง 
ปราสาทเมืองต่ํา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 
ปราสาทสระกําแพงใหญ จ.ศรีสะเกษ 
ปราสาทพนมวัน จ.นครราชสีมา ปราสาท
ตาเมียนธม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ปราสาท
สดกก็อกธม อ.ตาพระยา จ.สระแกว 

รูปพระวิษณแุละรูปพระอุมา 
จากปราสาทเขาพนมรุง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย 
พระพุทธรูปนาคปรกพบที่วดั
มหาธาตุ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 317 

    

 ศิลปะรวม
แบบเขมร 

สถาปตยกรรม ประติมากรรม 

๑๔. ศิลปะรวม
แบบนครวัด 

ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง เมืองศรี
เทพ จ.เพขรบรูณ ปราสาทนารายณเจงเวง 
จ.สกลนคร ปราสาทประธานของปราสาท
หินพิมาย จ.นครราชสีมา ปราสาท
ประธานของปราสาทเขาพนมรุง จ.บุรีรัมย
ปราสาท บานระแงง อ.ศรีขรภูมิ ปราสาท
ยายเหงา อ.สังขะ จ.สุรินทร ปราสาทกู
สวนแตง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย และ
ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ 

รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรจาก
ปราสาทตาเมียนธม อ.กาบเชิง 
จ.สุรินทร รูปพระศิวะจาก อ.
อรัญประเทศ จ.สระแกว 
พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับ
ยืนและพระพทุธรูปทรงเครื่อง
นาคปรกทั้งจากภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๕. ศิลปะรวม
แบบบายน 

ปราสาทวัดเจาจันทร อ.ศรีสัชนาลัย ศาล
ตาผาแดงปราสาทวัดพระพายหลวงและ
ปราสาทวัดศรีสวาย อ.เมืองเกา จ.สุโขทัย 
ปรางคสามยอด จ.ลพบุรี ศาสนสถานที่
เนินทางพระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
ปราสาทเมืองสิงห จ.กาญจนบุรี 
โบราณสถานสระโกสิ 

ประติมากรรมจากศาลตาผา
แดง อ.เมืองเกา จ.สุโขทัย รูป
พระโพธิสัตวโลเกศวรเปลง
รัศมี พระโพธสัิตวโลเกศวร 
และรูปนางปรชัญาปารมิตา 
จากปราสาทเมืองสิงห จ.
กาญจนบุรี พระ 

 ศิลปะรวม
แบบเขมร 

สถาปตยกรรม ประติมากรรม 

  นารายณ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ปราสาท
วัดกําแพงแลง จ.เพชรบุรี ปรางคพรหมทัต
และปรางคหนิแดง ปราสาทหินพิมาย จ.
นครราชสีมา บรรณาลัยของปราสาทพนม
รุง จ.บุรีรัมย กูบานแดง อ.วาปปทุม จ.
มหาสารคาม 

พุทธรูปนาคปรก พระรูป
เหมือนของพระเจาชยัวรมันที่ 
๗ รวมทั้งประติมากรรม
สัมฤทธิ์จากปราสาทพิมาย 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 ที่มา : สุริยวฒุิ  สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. ศาสตราจารย  ดร. , ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย 
           (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๙), ๕๙ - ๗๑ 
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  ๑. พระพุทธปรางค   ๒. พระอุโบสถ 
  ๓. พระวหิาร    ๔.เจดยียอมุมไม ๑๒ 
  ๕. หอไตร    ๖. หอระฆัง 
  ๗. วิหารสมเดจ็    ๘. วิหารสมเดจ็พระสังฆราช 
  ๙. ศาลาเก็บของ    ๑๐. เจดยีทรงกลม 
  ๑๑. แทนบูชา 
 
 

 
 

แผนผังท่ี ๑  สวนพุทธาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม 
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  ๑. พุทธปรางค   ๒. พระอุโบสถ 
  ๓. ศาลารวมญาติ  ๔. ศาลา ๒๕๐๐ ป 
  ๕. หอระฆัง   ๖. ศาลเจาแมทับทิม 
  ๗. เจดยียอมุมไม ๒๘  ๘. ศาลาสมเด็จ 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี ๒ ผังเขตพุทธาวาสวัดราชบุรณะ 
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     ๑ - ๘ พระอัษฎามหาเจดยีพทุธปรางค 
          ๙ พระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี ๓ ผงับริเวณเขตพทุธาวาสวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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   ๑. พุทธปรางค   ๒. พระอุโบสถ 
   ๓. พระวหิาร   ๔. พระมณฑป 
   ๕. พระระเบยีง 
 
 
 

แผนผังท่ี ๔ ผงัเขตพุทธาวาส วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ ์
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    ๑. องคพุทธปรางค 
    ๒. พระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี ๕ ผงับริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
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   ๑. พุทธปรางค   ๒. พระอุโบสถ 
   ๓. พระวหิาร   ๔. พระเจดยี 
 
 
 
 

แผนผังท่ี ๖ ผังเขตพุทธาวาส วัดนางนองราชวรวิหาร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 303 

 

 
๑. พุทธปรางคประธาน  ๒.ปรางคทศิหรือปรางคบริวาร 
๓. พระอุโบสถ   ๔. พระวิหาร 
๕. พระมณฑป   ๖. พระเจดีย 
๗. หอไตร 

 
 

แผนผังท่ี ๗ ผังบริเวณเขตพุทธาวาส วัดอรุณราชวราราม 
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       ๑. องคพุทธปรางค 
       ๒. พระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี ๘ ผังพระอุโบสถเกา วัดกาญจนสิงหาสน 
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ภาพที ่1 พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบรีุ 
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          หนาบันปนูปน 
  วัดโมลีโลกยาราม 

 
 
 
         

        หนาบันแกะสลักจากหิน 
                 ปราสาทพนมรุง จ.บุรีรัมย 
         

หนาบันแกะสลักจากไม       
   วัดชยัพฤกษมาลา 

 
 
 
    ภาพที ่2 หนาบัน 
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สิงหแกะสลักสมัยรัชกาลที่ ๕ 
 วัดเบญจมบพติร   
 กรุงเทพมหานคร 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 สางหลอสําริดสมัยรัชกาลที่ ๓ 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  สิงห - สาง 
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พระศรีรัตนเจดีย 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
พระพุทธเจดยี 
วัดสระเกศ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

   ภาพที ่4 พระพุทธเจดีย 
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พระพุทธปรางค 
วัดจกัรวรรดิราชาวาส 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธปรางค 
วัดเศวตฉัตร  
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 พระพุทธปรางค 
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        พระปรางคเดี่ยว วัดระฆังโฆษิตาราม                   พระปรางคคูองคซาย วัดนาคกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        
 
 

     พระปรางค 3 องค วัดพชิยญาติการาม                           พระปรางค 5 องค วัดสงัเวชวิศยาราม 
 
 

ภาพที ่6 พระปรางคประเภทตางๆ 
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พระมณฑปทรงยอด 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

พระมณฑปทรงมงกุฎ 
วัดพระเชตุพนวิมล 
มังคลาราม 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

พระมณฑปทศิลอม 
ปรางคประธาน 
วัดอรุณราชวราราม 

 
 
 

 
ภาพที ่7 พระมณฑปแบบตางๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระอุโบสถหลังคาตอปกนก 
              ผนังรับน้ําหนกัหลังคา 
 
 
 
 
 
     
 

พระอุโบสถหลังคา 
 ตอปกนกรอบ 

เสาเหลี่ยมรับ 
น้ําหนกัหลังคา 
วัดราชสิทธาราม 

        
 
 
 
 

พระอุโบสถหลังคา 
ทรงปกนก มีเสากลม 
รับน้ําหนักปกนก 
อยูดานนอก 
วัดบุปผาราม 

 
 
 

 
ภาพที ่8 พระอุโบสถแบบตางๆ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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         พระวหิาร 
         วัดสุวรรณาราม 
         กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 
พระวหิารวัดอนงคาราม 
เสาเหลี่ยมยอมุมไม ๑๒ 
รับน้ําหนักชายคา 
 
 
 
 
 
 
 
 พระวิหาร วดัโมลีโลกราม 

               ผนังรับชายคา  
               มีเสารับมุขลดอยูภายนอก 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่9 พระวิหารแบบตางๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 240 

 
 
 
 

        หนาบนัพระนารายณทรงครุฑพระ        
         อุโบสถ วัดพระศรรัีตนศาสดาราม 
 
 
 
   

       หนาบนัมีรูปสามเหลี่ยมลอมลายประธาน    
                พระอุโบสถวดัโมลีโลกยาราม 
         
     
หนาบันพระนารายณทรงครุฑแวดลอมดวยเทวดา  

พระวหิาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 
           

               

หนาบันกนกใบเทศพระอุโบสถ วัดภคินีนาถ  
 
 

    ภาพที ่10 หนาบันวดัตางๆ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        พระระเบยีง (เหล่ียม) วัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ 
 

             
 พระระเบยีงกลม  วัดราชบพิตร กรุงเทพฯ 

 
 

ภาพที ่11 แบบพระระเบียง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ครุฑยุดนาค ไขรายอดปราสาท 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

พระยาอนนัตนาคราช 
นาค ๕ เศียรทีเ่ชิง 
บันได พระมณฑป 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 
 
 

นาค ๗ เศียร เชิงบันได  
พระพุทธปรางคปราสาท   
วัดจกัรวรรดิราชาวาส 

 
 

 
ภาพที ่12 ครุฑ และ นาค 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระบาทสมเดจ็ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ 1 

 

 
 
 
 
 

พระบาทสมเดจ็ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย   
รัชกาลที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเดจ็ 
พระนั่งเกลาเจาอยูหวั 
รัชกาลที่ 3 

 
 

 
ภาพที ่13  พระมหากษัตริย 3 พระองค 

แรกของกรุงรตันโกสินทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่14 แผนผงักรุงรัตนโกสินทรชั้นใน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่15 แผนผงัพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   พระที่นั่งจกัรีมหาปราสาท และ พระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

      พระที่นั่งดสิุตมหาปราสาท 
 

ภาพที ่16 พระบรมมหาราชวัง (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     พระที่นั่งจกัรีมหาปราสาท        พระที่นั่งดสิุตมหาปราสาท 

พระที่นั่งดุสิตาภิรมย 
 

ภาพที ่17 พระบรมมหาราชวัง (2) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระที่นั่งอมรนิทรวินิจฉยัฯ 
 
 

 
 
หนาบันพระทีน่ั่งใน 
หมูพระมหามณเฑยีร 
 

 
 

 
 
 
 

หนาบันพระทีน่ั่งใน 
หมูพระมหามณเฑยีร 

 
 

 
ภาพที ่18 พระบรมมหาราชวัง (3) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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         ปอมมหากาฬ และ ภูเขาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปอมพระสุเมรุ 

 
ภาพที ่19 ปอมในกรุงรัตนโกสินทรท่ียังเหลืออยูในปจจุบัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          พระที่นั่งศวิโมกขพิมาน         พระที่นั่งพุทไธสวรรย 
  

รูปสัตวหิมพานต และ พระนารายณทรงปน  หนาพระทีน่ั่งพุทไธสวรรย 
 

    ภาพที ่20 พระราชวังบวร (1) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศาลาสําราญมุขมาตย 
 
 
 
 
 
 
 
              พระที่นั่งบูรพาภิรมย 
 
 
 
 
 
 
 

พระที่นั่งอิศราวินิจฉยั 
 
 

 
 
 
 
 

พระที่นั่งมังคลาภิเษก 
 
 

ภาพที ่21 พระราชวังบวร (2) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย และพระอุโบสถ 
            

     พระอัษฎามหาเจดยี  
               

  
                            หอพระนาก 
 

 
 

 
 

            ผนังดานนอกพระอุโบสถ 
ภาพที ่22 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      ปราสาทพระเทพบิดร 
   
 
                        

               
 

 
 
 
 
                  ประตูพระระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
     

พระอัษฎามหาเจดีย 
องคที่อยูในพระระเบียง 

 
 
 
 

ภาพที ่23 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระมณฑป และ 
ปราสาทพระเทบิดร 
 
 
 
 
  

   
 
 

หอพระคันธารราษฎร และ 
 พระมณฑปยอดปรางค 
 
 
 

 
 
 
 

หอพระมณเฑยีรธรรม 
 
 
 
 

 
ภาพที ่24 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (3) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     พระวหิารหลวงที่ประดษิฐานพระศรีศากยมุน ี

 
 

 
ระหวางพระระเบียงและ 
พระวหิารหลวงมองเห็น 
พระอุโบสถอยูในฉากหลัง 
 

 
 

 
 
 
พระวหิารหลวง 
มองจากพระอโุบสถ 
 
 
 
 

ภาพที ่25 วัดสุทัศนเทพวราราม (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพววิ วัดสุทศันเทพวรารามมองจากภเูขาทอง 

 
พระระเบยีงลอมพระวหิารไวทั้ง 4 ดาน ประดิษฐานพระพุทธรูป 156 องค 

 
ภาพที ่26 วัดสุทัศนเทพวราราม (2)   

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระอุโบสถหันหนาไปทางริมน้ํา มี
ศาลาทรงจีนนอกกําแพงแกว 
พระวหิารอยูดานขาง 
 
 
 

 
 
  
 
พระอุโบสถรูปแบบอยุธยา 

 
 

 
 
 
พระวหิารมีเรือนขวางหนาหลัง 
ขนาดเล็กกวาพระอุโบสถมาก 

 
 

 
 
 

ซุมประตูพระอุโบสถ 
ทรงประเพณนีิยม 

 
 
 

ภาพที ่27 วัดสุวรรณาราม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระอุโบสถมีฐานแอนแบบกราบเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจดยีคูยอมุมไมยี่สิบหนาพระอุโบสถ                              ซุมประตูกาํแพงแกวยอดปรางค       
                

ภาพที ่28 วัดชโินรสาราม  กรุงเทพฯ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระปรางคทิศ 
เรือนยอดยอมมุไม ๑๒ 
สวนฐานยอมมุไม ๒๐ 
 

ซุมประตูพระอุโบสถ   
  
  

      สวนเรือนยอด 
 

ภาพที ่29 วัดนาคกลาง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พระอุโบสถ มอง     
 เห็นโลหะปราสาท 
อยูดานหลัง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

โลหะปราสาท 
 
 

 
 

 
 
 
 
พระวหิารตั้งขวางดานสกดัของ
พระอุโบสถทั้งสองดาน 

 
 
 

 
ภาพที ่30 วัดราชนดัดาราม (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพถายจากทีสู่ง  วัดราชนัดดาราม 
 
 
 
ทางเขาโลหะปราสาท 
ผานซุมเสมา 
 
 
 

 
 
 
 
หนาบันพระอโุบสถ 

 
 
 

 
ภาพที ่31 วัดราชนดัดาราม (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             พระอุโบสถเปนทรงจตุรมุข ซุมเสมาที่เห็นไดถอนเสมาออกแลว 
 
 
 
 
 
 
 

พระอุโบสถอยูบนฐานชัน้ที ่๓ 
(ถายภาพจากดานโรงละครแหงชาต)ิ 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่32 วัดบวรสถานสุทธาวาส 
(ตั้งอยูในวิทยาลัยนาฏศิลป) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระอุโบสถและ 
พระวหิารม ี
กําแพงแกว 
แยกเปนสองวง 
    
 
 
  
 
 
 
หนาบันพระอโุบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนาบันพระวหิาร 
 
 
 

 
ภาพที ่33 วัดประยุรวงศาวาส 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วัดโบสถ (สามเสน) ไดรับการปฏิสังขรณคร้ังเดียวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ สมัยรัชกาลที่ ๑ 
 
 

 
 

    ดานหลังพระอุโบสถเกา 
    มีพระเจดียยอมุมไม ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
     ผนังพระอโุบสถดานตะวันออก 
     มีสัญลักษณคลายที่ผนัง 
     พระที่นั่งในพระราชวังบวร 
     ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 

 

 
ภาพที ่34  วัดโบสถ (สามเสน)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     พระปรางคดานขวา 
     ของพระอุโบสถ 
 
 
 
 

 
 
 
 
พระปรางคดานซาย 
ของพระอุโบสถ 
 
 
 

 
 
 
 
 
ซุมประตูพระอุโบสถ 
 
 
 
 

 
ภาพที ่35 วัดศรีสุดาราม 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระอุโบสถ 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
พระระเบยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจดยีทรงรามัญ 
 
 

 
 

 
        ภาพที ่36 วัดบวรมงคล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระปรางคหกเหลี่ยม 
ไมยอมุม ฐานกลม เปน 
พระปรางคคู ตั้งอยูหนา 
พระอุโบสถหลังพระวิหาร 
 
 
 
 
 

   กําแพงแกวหกัมุมไมสิบสองบนมุมหัก  
    กอเปนยอดปรางคยอมุมไม ๑๒ 
 

 
 

พระปรางคขนาดเล็กและพระเจดยียอมุมไมยี่สิบ 
ภาพที ่37 วัดนางนอง กรุงเทพฯ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระอุโบสถ 
และ 
กําแพงแกว 

 
 
 
 

 
 

พระพุทธปรางค 
ตั้งอยูกลางระหวาง 
พระอุโบสถ 
และพระวิหาร 

 
 
 

             
 
 

ถะ เจดยีแบบจนี  
และศาลาราย  
อยูหนาพระปรางค 

 
 
 
 
 

ภาพที ่38 วัดหนัง ธนบุรี กรุงเทพฯ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        พระปรางค 3 องค องคกลางเปนพระพุทธปรางคปราสาท 
องคริมเปนปรางคกลมไมยอมุม  องคเล็กยอมุมไม 20 สรางขึ้นในสมัยหลัง 

 
 

 
ชองทางเขาพระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 ผนังรอบฐานพระอุโบสถ 
เปนหินแกะสลักจากเมืองจนี 
 
 
 

ภาพที ่39 วัดพิชยญาติการาม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระปรางคประดับ 
กระเบื้องเคลือบ 
ยกฐานสูง 
    

          
 
 
 
 
 
 

 
พระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
ซุมประตูพระอุโบสถ 
 
 
 

      ภาพที ่40 วัดอินทาราม (1) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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       หนาบันพระอุโบสถ     หนาบันพระวหิาร 

 
 
 
 

 
พระอุโบสถ  

   
   

  
                        

 
 
 
 
 

พระวหิาร 
 
 
 
 

 
ภาพที ่41 วัดอินทาราม (2) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระวหิาร และภูเขาทอง 
 

 
 
พระระเบยีงและ 
ลานปูกระเบื้อง 
รอบพระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
ดานในพระระเบียง 
ประดิษฐาน 
พระพุทธรูป ๑๖๓ องค 
 
 

 
 

ภาพที ่42 วัดสระเกศ (1) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
273

 
 
 
 
พระประธานเปนพระพุทธรปู 
ปนหุมพระประธานองคเดิม 
ของพระอุโบสถเกา 
 
 
 
 
 

 
 
 
หอไตรตั้งอยู 
ในเขตสังฆาวาส  
สรางสมัยรัชกาลที่ 1 
 
 

 
 
 

 
ซุมหนาตางพระอุโบสถ 

 
 
 

 
    ภาพที ่43 วัดสระเกศ (2) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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            พระพุทธปรางคคู  หนาพระมณฑป 
 

หนาบันพระมณฑป 
 
 

  พระปรางคทรงฝกขาวโพดขางพระวหิาร 
 

          ภาพที ่44 วัดมหาธาตยุุวราชรงัสฤษดิ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปรางค 8 องครอบพระอุโบสถ  ยอมุมไมยี่สิบ 
 

 
 
 
พระระเบยีง 

 
 
 
 

 
 
 
 
หนาบันซุมประต ู
พระอุโบสถ 
 
 
 
 

ภาพที ่45 วัดปทุมคงคา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  หนาบัน 
 
 
 
 
พระอุโบสถหลังคาตอปกนก ๓ช้ัน   
หนาพระอุโบสถสรางเปนศาล 
กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท   

 
 

 
 
 

 
ภายในพระอุโบสถมีเสาราย
ประดิษฐานพระพุทธรูปปน 

      บุดวยดีบุก 

 
 
 

 
ภาพที ่46 วัดชนะสงคราม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระพุทธปรางคและพระวิหาร 

 

พระพุทธปรางคบนฐานประทักษณิชั้นที ่2             รายละเอียดการตกแตง 
 ดวยกระเบื้องเคลือบ 

      ภาพที ่47 วัดราชบุรณะ 
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    พระอุโบสถเกา  ทรงหลังคามีมุขเด็จแบบมุขใตขื่อ 

         หนาบันบน พระลัญจกร ร. 2                                           หนาบันลาง พระลัญจกร ร. 4 
 
 
 
 
หนาบันศาลาทาน้ํา 
 
 
 
 

ภาพที ่48 วัดชยัพฤกษมาลา 
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พระวหิารทิศ และ 
พระระเบยีงชัน้นอก 
หนาพระอุโบสถ 
(สังเกตการยอมุม 
ของพระระเบยีง) 
 
 

 
 
 

พระอุโบสถ 
พระระเบยีงชัน้ในและ 
พระระเบยีงชัน้นอก 

 
 
 
 

 
 
 
พระอุโบสถ  
พระระเบยีง 
พระปรางค 
 
 
 

 
ภาพที ่49 วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม (1) 
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พระมหาเจดยี 
ประจํารัชกาล ๔ องค 
 
 
 
 

 
 
 
 
พระระเบยีงลอม 
พระมหาเจดยี 
 
 
 
 
 
 
 
พระวหิารคด 
และพระเจดยีหมู 5 
พระเจดยีประธานยอมุมไม 20 
พระเจดยีทิศยอมุมไม 12 
 
 
 

 
ภาพที ่50 วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม (2) 
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พระปรางคประธานทรงงาเนยีม (ซาย)  พระอุโบสถ (ขวา)  ดานหนาเปนศาลารายอเนกประสงค 

พระอุโบสถ หลังคาลด 3 ช้ัน มุขลด 2 ช้ัน                           พระวหิารหลังคาลด 2 ช้ัน มุขลด 1 ช้ัน  
 

 
ภาพที ่51 วัดระฆังโฆษิตาราม(1) 
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พระพุทธปรางคทรงงาเนียม 
            เรือนยอดยอมุมไม 28 เรือนธาตุยอมุมไม 20 สวนฐานยอมุมไม 36 

หอประทับนั่ง ร. 1 เมื่อคร้ังรับราชการ                 หอระฆงั แขวนระฆังที่ ร. 1 พระราชทาน 
 
 
 

ภาพที ่52 วัดระฆังโฆษิตาราม (2) 
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พระอุโบสถ (ซาย) 
พระวหิาร (ขวา) 
พระเจดยีอยู 
นอกกําแพงแกว 
 
 
 

 
 
 

พระอุโบสถมองเห็นหนาบนั 
พระนารายณทรงครุฑ 
รูปแบบ รัชกาลที่ 1 

 
 
 

 
 

 กุฏิสําหรับบําเพ็ญวิปสสนา 24 หลัง   ซุมประตูรูปแบบรัชกาลที่ 3 
รอบพระอุโบสถแทนพระระเบียง      

 
ภาพที ่53 วัดราชสิทธาราม (1) 
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หนาบันรูปดอกไมใบไม 
 
 
 

 
 
 
 
หนาบันรูปดอกไมใชสีเขม 
 
 
 
 
 
 
หนาบันรูปดอกไมและสัตว 
 
 
 
 
 
 
หนาบันรูปดอกไมและนก 
 
 
 

ภาพที ่54 กุฏิวิปสสนาวดัราชสิทธาราม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
285

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระปรางคใหญวัดอรุณฯ  มองเห็นหลังคา ดานซายพระวหิาร ดานขวาพระอุโบสถ 
 

 
 

พระปรางคทิศลอม 
พระปรางคใหญตั้งอยู 
บนฐานประทกัษิณชัน้ที ่1 

 
 
 
 
 
 

พระมณฑปทศิตั้งอยูบน 
ฐานประทักษณิชั้นที ่2 

 
 
 
 

ภาพที ่55 วัดอรุณราชวราราม (1) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
286

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระปรางคใหญวัดอรุณฯ แสดงการยอมุมจาก เรือนยอดยอมุมไม 12 มาถึงฐานยอมุมไม 36 

 
 
 
หนาบันซุมประต ู
พระระเบยีงมองเห็น 
หนาบันพระอโุบสถ 
อยูฉากหลัง 
 
 
 
 
 
 
หนาบันพระอโุบสถรูป 
พระวรุณทรงพระขรรค 
 
 
 
 

ภาพที ่56 วัดอรุณราชวราราม (2) 
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 พระปรางคดานทิศตะวันออก  พระปรางคดานทิศตะวันตกยอมุมไม 16 ทุกองค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอุโบสถเกาทรงโรงมีเพิงหลังคา 
 

ภาพที ่57 วัดกาญจนสิงหาสน 
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พระอุโบสถ 
และ 
กําแพงแกว 

 
 

 
 

 
 
 
 

พลับพลามหา 
เจษฎาบดนิทร 

 
 
 
 
 

 
  

 
เรือสําเภาจําลอง 
สรางสมัยรัชกาลที่ 3 
 
 
 
 

ภาพที ่58 วัดยานนาวา 
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พระอุโบสถมีเพิงขางหนา 
และขางหลัง  ซายขวาเปน 
ศาลารายนอกกําแพงแกว 

 
 
 
 

 
 
 
 
ฐานพระอุโบสถแอนเล็กนอย 
 
 
 
 
 
 
 
พระวหิารเปนแบบไมมีไขราหนาจัว่ 
ลวดลายเปนดอกไมใบไมแบบยุโรป 

 
 
 
 

 
ภาพที ่59 วัดทองธรรมชาต ิ
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พระอุโบสถ (ซาย) 
พระวหิาร (ขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
พระปรางคมี 
ฐานประทักษณิ 1 ช้ัน 
ยอมุมไม 20  
 
 
 
 
 
 
เรือนธาตุไมตกแตงมาก 
สังเกตเปลี่ยนการยอมุม 
จากไม 12 เปนไม 20 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 60 วัดนางช ี
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พระอุโบสถและพระวหิาร
หันหนาสูแมน้าํเจาพระยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

พระวหิารอยูดานหนา (แมน้ํา) 
คลองมอญอยูดานซายของภาพ 

 
 
 

 
 

 
ศาลาการเปรียญสมัย 
พระเจากรุงธนบุรี  
ที่อยูดานหนานั้นเปน 
รูปปนพระองคทาน 
สรางขึ้นในสมัยหลัง 
 
 

 
ภาพที ่61 วัดโมลีโลกยาราม 
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ซุมประตูและประตู 
พระอุโบสถ 
ฝมือชางกรุงธนบุรี 
และรัตนโกสนิทร 

 
 
 
 

 
 
 

หนาบันพระอโุบสถมี 
กรอบสามเหลี่ยม 
ลอมลายประธาน 

 
 
 
 
 

หนาบันพระวหิาร 
เปนปูนปนขยาย 
ลายเสนใหใหญ  

 
 
 
 

ภาพที ่62 วัดโมลีโลกยาราม (2) 
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พระอุโบสถมีฐานแอนโคง 
 
 
 
 

 
 

พระระเบยีง 
พระปรางคทิศ 

 
 

 
 

 
เสาค้ําชายคาพระระเบียงเปน 
เสาไมกลมทั้งชั้นในและชั้นลด 
 
 
 
 
 
ผนังพระระเบยีงเจาะเปน 
ชองจระนํา ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปยนื 64 องค 
 
 
 

ภาพที ่63 วัดดสุิตาราม (1) 
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สมุดกลาง



 294

 
พระวหิารเกาทรวดทรง 
แบบอยุธยา ๒ หลัง 
หลังที่เห็นในภาพ 
ประตูทางเขาคือชองขวาสุด 
 
 

 
 
 
 

ดานสกัดสรางเปนประตูหลอก มากกวา 
เปนซุมจระนํา เพราะไมมีทีพ่อที่จะ 
วางประติมากรรมลอยตัวได 
(ประตูจริงอยูดานขางมองเห็นคร่ึงประต)ู 
สังเกตหนาบนั รูปนกยูงรําแพน 

 
 
 
 

 
 

พระวหิาร (ดานซายของ 
รูปบนสุด)มุขอีกดานหนึ่ง 
หายไป เขาใจวาอาจถูก 
ร้ือออกเพื่อสรางถนน 

 
 

 
ภาพที ่64 วัดดสุิตาราม (2) 
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พระอุโบสถ หนาบันรูปดอกไมและกนกใบเทศ           หนาบันซุมประตูพระอุโบสถ 
         

                        พระระเบยีง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 80 องค 

             หนาบันซุมประตูพระระเบียง 
 

พระวหิาร  หนาบันเปนรูปโตะบูชา 
    

ภาพที ่65 วัดภคินีนาถ 
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พระอุโบสถ 
วัดนวลนรดิศ 
หันหนาสูน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
หนาบันรูป 
เสมาธรรมจักร 

 
 
 

 
 

 
 
หนาบันพระวหิาร 
เปนภาพเขียนแบบจีน 
 
 
 
 

ภาพที ่66 วัดนวลนรดิศ 
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