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คําสําคัญ: ปฏิมาฆระ / มณฑปทายวิหาร / คันธกุฎี 

นงไฉน  ทะรักษา: การศึกษารูปแบบมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัย           

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ. เสนอ  นิลเดช และ            

รศ. สมคิด  จิระทัศนกุล. ๒๔๗ หนา. 

การสรางอาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีเรียกวา “ปฏิมาฆระ” ปรากฏท้ังในประเทศอินเดีย

และศรีลังกา โดยเฉพาะในประเทศศรีลังกาท่ีพบการสรางตั้งแตสมัยอนุราธปุระจนถึงสมัยกัมโพละ ซึ่งสรางสําหรับ

ประดิษฐานพระพุทธรูปท้ังพระพุทธรูปประทับน่ัง ยืน และนอน มีรูปแบบท่ีเรียบงายจนถึงรูปแบบท่ีซับซอน 

สวนในประเทศไทยพบการสรางอาคารเฉพาะประดิษฐานพระพุทธรูปมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยสราง

เปนหองประดิษฐานพระพุทธรูปตอทายวิหาร ท่ีเรียกวา “มณฑปทายวิหาร” โดยเฉพาะท่ีเมืองศรีสัชนาลัย พบ

อาคารลักษณะเชนน้ีกวา ๔๐ แหง พบความนิยมในการสรางท้ังในและนอกเมือง โดยมักจะเปนอาคารหลักของวัด  

การศึกษาในครั้งน้ีจะศึกษาถึงพัฒนาการของมณฑปรวมกับวิหาร เน่ืองจากอาคารท้ังสองตอเน่ืองเปน

หลังเดียวกัน โดยพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมท่ีสามารถแบงออกไดเปน ๒ กลุมตามวัสดุในการกอสราง

หลังคา คือ กลุมหลังคาเครื่องกอ และกลุมหลังคาเครื่องไม ซึ่งกลุมหลังคาเครื่องกอเกิดข้ึนกอน มีรูปแบบผังพ้ืนท่ี

เรียบงาย มณฑปและวิหารโถงมีขนาดเล็ก โครงสรางอาคารเปนแบบผนังรับนํ้าหนัก ตอมาจึงมีความซับซอน กระท่ัง

ไดรับอิทธิพลอยุธยาเขามาจึงสรางวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง อาคารมีขนาดใหญข้ึน เมื่อชางมีความชํานาญจึงได

สรางหลังคาดวยวัสดุประเภทใหม คือ หลังคาเครื่องไม ทายท่ีสุดชางก็สามารถสรางมณฑปท่ีมีขนาดใหญเปน

โครงสรางเสารับนํ้าหนัก  

การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดอายุสมัยของอาคารโดยใชหลักฐานทางโบราณคดีเพ่ือเช่ือมโยงกับเหตุการณ

ประวัติศาสตร เพ่ือสืบคนการรับอิทธิพลในการสรางมณฑปทายวิหาร ซึ่งกําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-

๒๑ สอดคลองกับชวงเวลาท่ีพระสงฆนิยมเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา โดยเฉพาะเหตุการณ

ในป พ.ศ.๑๙๖๗ ท่ีพระมหาเถรจากเมืองเชียงใหม ๒๕ รูป ไดไปเลาเรียนท่ีศรีลังกา เมื่อกลับมาไดไปท่ีเมืองศรีสัชนา

ลัยและอุปสมบทใหพระพุทธสาคร ภายหลังไดไปเมืองสุโขทัย ซึ่งสุโขทัยก็ปรากฏมณฑปทายวิหาร ๓ แหง เปนวัดท่ี

ตั้งอยูนอกเมือง คณะสงฆกลุมน้ีเมื่อเดินทางกลับไปท่ีลานนาไดกอตั้งคณะสงฆปาแดงข้ึน ซึ่งท้ังลักษณะทาง

สถาปตยกรรมและองคประกอบของอาคาร เชน ลวดบัว และลายปูนปน แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศรีลังกาและ

ลานนา นอกจากน้ัน ยังพบวาศรีสัชนาลัยก็ไดสงอิทธิพลในการสรางมณฑปทายวิหารใหกับลานนาเชนกัน ท้ังเมือง

เชียงใหมและเมืองเชียงแสน  
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 The buildings for establishing Buddha images which called “Patimaghara” 

appeared in India and Sri Lanka since early time, especially in Sri Lanka where 

patimagharas were built continuously since Anurathapura period to Gampola period, 

such very plain buildings to complicated ones. 

 In Thailand, this kind of building was found in Sukhothai period which its plan 

linked to vihara called “Mandapa linked to vihara” especially at Si Satchanalai where 

more than 40 sites were found such a main construction of the temple. 

 This study aims to explain how mandapas and its viharas develop by 

determining architectural aspects, in laterite roof structure followed by timber roof 

structure, from small and plain ones to large and complicated ones. 

Including dating those buildings from archaeological evidences in 14
th – 15th 

century relate to historical chronology when monks in Sukhothai and Lanna went to 

Sri Lanka for studying Buddhism, a group of them came back and journey to Si 

Satchanalai, Sukhothai and northern of Thailand, then established “Pa Daeng” or 

“Sihala” sect. May this group of monks brought the principle of that kind of building 

to Si Satchanalai, and Si Satchanalai influenced Lanna then. 
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๒ กําเนิดและความเปนมาของอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป........................................................๒ 

 มณฑปในอินเดีย..................................................................................................................๒ 

 มณฑปในศรีลังกา................................................................................................................๒ 

        วัดและอาคารสําคัญภายในวัดของศรีลังกา................................................................๒ 

        ท่ีมาและความหมายของปฏิมาฆระ.........................................................................๑๓ 

พัฒนาการของปฏิมาฆระ........................................................................................๑๔ 

ประเภทของปฏิมาฆระ............................................................................................๑๖ 

อายุสมัย..................................................................................................................๒๕ 

วัสดุและการตกแตง.................................................................................................๒๖ 

๓ ประวัติศาสตรเมืองศรีสัชนาลัย.................................................................................................๒๘ 

๔ การศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับมณฑปของเมืองศรีสัชนาลัย...........................................................๓๖ 
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๕ มณฑปในเมืองศรีสัชนาลัย........................................................................................................๔๓ 

วัดสวนแกวอุทยานนอย...................................................................................................๔๔ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป.................................................................................๔๕ 

วัดหลักเมือง....................................................................................................................๕๔ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป..................................................................................๕๕ 

วัดกุฏีราย (น.๑)..............................................................................................................๖๔ 

 รูปแบบของมณฑปและอาคารประกอบ หมายเลข ๑.............................................๖๔ 

 รูปแบบของมณฑปและอาคารประกอบ หมายเลข ๒.............................................๗๓ 

วัดสระไขน้ํา.....................................................................................................................๗๙ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป..................................................................................๗๙ 

วัดสระปทุม.....................................................................................................................๘๘ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป.................................................................................๘๙ 

วัดพรหมสี่หนา................................................................................................................๙๘ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป..................................................................................๙๙ 

วัดยายตา......................................................................................................................๑๐๗ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป...............................................................................๑๐๘ 

วัดหัวโขน (น.๒)...........................................................................................................๑๑๘ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป...............................................................................๑๑๙ 

วัดชมชื่น.......................................................................................................................๑๒๘ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป...............................................................................๑๒๘ 

วัดเขาใหญบน...............................................................................................................๑๓๘ 

 รูปแบบของวิหารและมณฑป...............................................................................๑๓๘ 

๖ การวิเคราะหจัดกลุมและพัฒนาการทางรูปแบบทางสถาปตยกรรม......................................๑๕๐ 

การจัดกลุมมณฑปทายวิหารตามรูปแบบทางสถาปตยกรรม........................................๑๕๐ 

 การจัดกลุมตามรูปแบบของเครื่องหลังคา............................................................๑๕๓ 

 การจัดกลุมตามลักษณะและความซับซอนของผังพ้ืนอาคาร................................๑๕๓ 

 การจัดกลุมตามลักษณะการเชื่อมกันของวิหารและมณฑป..................................๑๕๙ 
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 การจัดกลุมตามรูปแบบของชุดหลังคามณฑป......................................................๑๗๕ 

กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องกอศิลาแลง................................................................๑๗๕ 

กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องไม..............................................................................๑๗๖ 

สรุปวิวัฒนาการมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัย................................................๑๘๔ 

การกําหนดอายุสมัย.....................................................................................................๑๘๕ 

คติการสรางและอิทธิพลท่ีไดรับ....................................................................................๑๘๘ 

๗  สรุป.......................................................................................................................................๑๙๑ 

รายการอางอิง...............................................................................................................................๑๙๔ 

ภาคผนวก......................................................................................................................................๑๙๘ 

ประวัติผูวิจัย..................................................................................................................................๒๓๒ 
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สารบัญภาพ 

ภาพท่ี           หนา 

๑ กาดาลเดณิยะ.......................................................................................................................๑๖ 

๒ ชองสี่เหลี่ยมดานบนผนังดานขางของมณฑป........................................................................๔๖ 

๓ ดานหนาของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย........................................................................๔๗ 

๔ ดานขางของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย.........................................................................๔๘ 

๕ ชุดบัวของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย.............................................................................๔๘ 

๖ ชองท่ีนาจะเปนรูเสียบคานไมรับหลังคาวิหาร.......................................................................๕๖ 

๗ รองรอยของแถบท่ีเคยใชปูนปนตกแตงเปนลวดบัว..............................................................๕๖ 

๘ มณฑปและเจดียของวัดหลักเมือง.........................................................................................๕๗ 

๙ ดานขางของมณฑปวัดหลักเมือง...........................................................................................๕๗ 

๑๐ สวนเรือนธาตุท่ีตกแตงโดยกอใหเสาท่ีมุมท้ัง ๔ มีขนาดหนากวาผนังเรือนธาตุ.....................๕๘ 

๑๑ หองภายในมณฑปยังหลงเหลือการใชสีชาดทาผนัง..............................................................๕๘ 

๑๒ อาคารและมณฑปประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑..............................................................๖๖ 

๑๓ ดานหนาของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๑.........................................................................๖๖ 

๑๔ ดานหลังของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๑.........................................................................๖๗ 

๑๕ ตัวเหงาดานหนาอาคารวัดกุฏีราย หมายเลข ๑....................................................................๖๗ 

๑๖ ดานหนาของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๒.........................................................................๗๔ 

๑๗ ดานหนาของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๒.........................................................................๗๔ 

๑๘ ดานขางของอาคารและมณฑปประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒..........................................๗๕ 

๑๙ การตกแตงลวดบัวของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๒..........................................................๗๕ 

๒๐ วิหารและมณฑปวัดสระไขน้ํา...............................................................................................๘๑ 

๒๑ ดานหนาของมณฑปวัดสระไขน้ํา..........................................................................................๘๑ 

๒๒ ดานหลังของมณฑปวัดสระไขน้ํา..........................................................................................๘๒ 

๒๓ แสดงชุดฐานบัวของมณฑปวัดสระไขน้ํา...............................................................................๘๒ 

๒๔ ผนังภายในหองมณฑปวัดสระปทุม.......................................................................................๙๐ 
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๒๕ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดสระปทุม...........................................................................๙๑ 

๒๖ ดานขางของมณฑปวัดสระปทุม............................................................................................๙๑ 

๒๗ ลายปูนปนท่ีหลงเหลือนาคสะดุงบริเวณซุมทางเขา...............................................................๙๒ 

๒๘ ปูนปนชองกระจกบริเวณซุมซอนดานหลัง............................................................................๙๒ 

๒๙ หองภายในมณฑปวัดพรหมสี่หนา........................................................................................๙๙ 

๓๐ ชุดฐานบัวของมณฑปวัดพรหมสี่หนา.................................................................................๑๐๐ 

๓๑ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดพรหมสี่หนา...................................................................๑๐๐ 

๓๒ ดานขางของวิหารและมณฑปวัดพรหมสี่หนา....................................................................๑๐๑ 

๓๓ ดานหลังของมณฑปวัดพรหมสี่หนา...................................................................................๑๐๑ 

๓๔ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดยายตา............................................................................๑๐๙ 

๓๕ ผนังวิหารวัดยายตา............................................................................................................๑๑๐ 

๓๖ ภายในวิหาร ดานหนาของมณฑปวัดยายตา......................................................................๑๑๐ 

๓๗ ผนังดานหนาของมณฑปวัดยายตามีรองรอยของเครื่องไมหลังคา และลายปูนปน............๑๑๑ 

๓๘ ลายปูนปนท่ีผนังดานหนาของมณฑปวัดยายตา.................................................................๑๑๑ 

๓๙ ปูนปนรูปเครื่องประดับศีรษะบุคคลท่ีผนังดานหลังของมณฑป..........................................๑๑๒ 

๔๐ ภายในวิหารดานหนามณฑปวัดหัวโขน..............................................................................๑๒๐ 

๔๑ ผนังดานหนาวิหารวัดหัวโขน..............................................................................................๑๒๐ 

๔๒ รองรอยเครื่องไมหลังคาบนผนังดานหนาของมณฑปวัดหัวโขน.........................................๑๒๑ 

๔๓ ดานหลังมณฑปวัดหัวโขน..................................................................................................๑๒๑ 

๔๔ ภายในมณฑปของวัดหัวโขน..............................................................................................๑๒๒ 

๔๕ ผนังดานขางภายในมณฑปวัดหัวโขน.................................................................................๑๒๒ 

๔๖ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดชมชื่น.............................................................................๑๒๙ 

๔๗ ดานขางของวิหารและมณฑปวัดชมชื่น..............................................................................๑๓๐ 

๔๘ ผนังดานหลังของมณฑปวัดชมชื่น......................................................................................๑๓๐ 

๔๙ ผนังดานในของมณฑปวัดชมชื่น........................................................................................๑๓๑ 

๕๐ ปูนปนและรองรอยของปูนปนบัวคอเสื้อบริเวณเสาของซุมมณฑป...................................๑๓๑ 

๕๑ รองรอยปูนปนบัวคอเสื้อบริเวณเรือนธาตุของมณฑป.......................................................๑๓๒ 
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๕๒ ปูนปนรูปสถาปตยกรรมเรือนยอด.....................................................................................๑๓๒ 

๕๓ ปูนปนลายกานขดบริเวณปนลมดานหลังของมณฑป.........................................................๑๓๒ 

๕๔ เรือนธาตุและซุมของมณฑปวัดเขาใหญบนท่ียังหลงเหลือชุดบัวประดับอยู........................๑๔๐ 

๕๕ ผังเจาะชองแสงของวิหารวัดเขาใหญบน............................................................................๑๔๐ 

๕๖ ปูนปนบนผนังวิหารท่ีทําเปนลูกฟกเลียนแบบเครื่องไม......................................................๑๔๑ 

๕๗ หองดานหลังและมณฑปของวัดเขาใหญบน.......................................................................๑๔๑ 

๕๘ รองรอยลายกาบบนผนังของมณฑปวัดชมชื่น....................................................................๑๘๕ 

๕๙ ลายกาบบนผนังเจดียวัดเชียงยัน........................................................................................๑๘๕ 

๖๐ อาคารท่ีปรากฏบนหนาบันดานหลังของมณฑปวัดชมชื่น..................................................๑๘๗ 

๖๑ กูทายวิหารลายคําวัดพระสิงห............................................................................................๑๘๘ 
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สารบัญแผนผัง 

แผนผังท่ี          หนา 

๑ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดสวนแกวอุทยานนอย..........................................................๔๔ 

๒ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดหลักเมือง............................................................................๕๔ 

๓ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดกุฏีราย (น.๑)......................................................................๖๔ 

๔ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดสระไขน้ํา............................................................................๗๙ 

๕ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดสระปทุม............................................................................๘๘ 

๖ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดพรหมสี่หนา.......................................................................๙๘ 

๗ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดยายตา...............................................................................๑๐๗ 

๘ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดหัวโขน..............................................................................๑๑๘ 

๙ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดชมชื่น................................................................................๑๒๘ 

๑๐ แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดเขาใหญบน.......................................................................๑๓๘ 
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สารบัญภาพลายเสน 

ภาพลายเสนท่ี          หนา 

๑ ถํ้าวิหารท่ีอชันตา...........................................................................................................๘ 

๒ ตัวอยางผังพ้ืนของนิสสินปฏิมาฆระ..............................................................................๑๘ 

๓ ตัวอยางผังพ้ืนของถิตปฏิมาฆระ...................................................................................๒๐ 

๔ ผังพ้ืนลังกาดิลก............................................................................................................๒๒ 

๕ ผังพ้ืนอาตะทาเค...........................................................................................................๒๓ 

๖ ผังพ้ืนฮาตะทาเค...........................................................................................................๒๔ 

๗ ผังพ้ืนกัลวิหาร...............................................................................................................๒๕ 

๘ ผังพ้ืนมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒.........................................๑๕๒ 

๙ ผังพ้ืนมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑.........................................๑๕๒ 

๑๐ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดหลักเมือง..........................................................................๑๕๓ 

๑๑ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดชมชื่น...............................................................................๑๕๓ 

๑๒ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดสระไขน้ํา..........................................................................๑๕๔ 

๑๓ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดสระปทุม...........................................................................๑๕๔ 

๑๔ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดพรหมสี่หนา......................................................................๑๕๕ 

๑๕ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดหัวโขน..............................................................................๑๕๕ 

๑๖ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดเขาใหญบน........................................................................๑๕๖ 

๑๗ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดยายตา...............................................................................๑๕๖ 

๑๘ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดชมชื่น....................................................๑๕๗ 

๑๙ ภาพสันนิษฐานดานหนามณฑปและวิหารวัดชมชื่น...................................................๑๕๗ 

๒๐ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดหลักเมือง...............................................๑๕๘ 

๒๑ ภาพสันนิษฐานดานหนามณฑปและวิหารวัดหลักเมือง..............................................๑๕๘ 

๒๒ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสระไขน้ํา...............................................๑๕๙ 

๒๓ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนาวิหารวัดสระไขน้ํา.......................................................๑๕๙ 

๒๔ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑..............๑๖๐ 
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๒๕ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนามณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑...๑๖๐ 

๒๖ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสระปทุม................................................๑๖๑ 

๒๗ ภาพสันนิษฐานภาพตัดดานหนามณฑปและวิหารวัดสระปทุม..................................๑๖๑ 

๒๘ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑..............๑๖๒ 

๒๙ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนามณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑...๑๖๒ 

๓๐ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสวนแกวอุทยานนอย.............................๑๖๑ 

๓๑ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสวนแกวอุทยานนอย.............................๑๖๓ 
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๑ 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

พุทธศาสนามีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในอาณาจักรสุโขทัยเปนอยางมาก เห็น

ไดจากรองรอยเศษซากของสิ่งกอสรางในพุทธศาสนาท่ีพบเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเมืองศรีสัชนาลัย

ท่ีมีการสํารวจพบโบราณสถานประเภทศาสนสถานจํานวนมากกวา ๒๘๐ แหง  

อาคารทางพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง ซ่ึงพบในเมืองศรีสัชนาลัยเปนจํานวนมาก มีลักษณะ

แตกตางจากอาคารทางพุทธศาสนาในสมัยกอนหนาหรือสมัยหลัง คือ วิหารท่ีมีมณฑปเชื่อมตอทาย

ทางดานหลัง หรือท่ีเรียกวามณฑปทายวิหาร ซ่ึงอาคารประเภทนี้จะใชประดิษฐานเฉพาะพระพุทธรูป 

และเม่ือมีวิหารมาเชื่อมตอทางดานหนา บางแหงก็จะใชพระพุทธรูปในมณฑปนั้นเปนพระประธานใน

วิหารไปในตัว อาคารประเภทนี้อาจจะไดรับอิทธิพลมาจากลังกา โดยอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปใน

ลังกาเรียกวาปฏิมาฆระ ซ่ึงพระพุทธโฆษากลาววาเปนท่ีประทับของพระพุทธเจา เม่ือครั้งยังมีพระชมน

ชีพอยู โดยพระองคอาศัยอยูในเคหสถาน ซ่ึงสรางดวยอิฐท้ังหลัง (อิฐฐิคามย อาวาส) ลักษณะของ

ปฏิมาฆระ จะมีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบดวย ๒ สวนหลัก คือหองครรภคฤหะ เปนหองท่ี

ประดิษฐานรูปเคารพ และมณฑปคือ หองสําหรับกระทําการบูชารูปเคารพ ครรภคฤหะจะมีอันตรละ

อยูดานหนาเชื่อมตอกับมณฑป ซ่ึงมีทวารมณฑป(ซุม) อยูดานหนาสุด 0

๑ เม่ือชางของสุโขทัยรับมา

อาจจะมีการนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยใหดานหนาหรือหองสําหรับ

กระทําการบูชามีขนาดใหญ เพ่ือใหสามารถจุคนไดมากข้ึน นอกจากผังแลว ลักษณะของอาคารอาจจะ

ดัดแปลงมาตามความเชื่อท่ีวาใชแทน คันธกุฎี คือ อาคารท่ีมีลักษณะเหมือนการลอกเลียนแบบมาจาก

พระคันธกุฎีท่ีเชตวนารามในสาวัตถี ท่ีประทับหนึ่งของพระพุทธองค 1๒ ท่ีสันนิษฐานเชนนี้ เนื่องจากใน

ศิลาจารึกหลายหลักมีการกลาวถึงพระสงฆของสุโขทัยวาไดรับการศึกษามาจากลังกาหรือเมืองท่ีนับถือ

                                                           
๑ H.T. Basnayake,  Sri Lankan monastic architecture (Delhi ; Sri Satguru, 

1986), 54 - 56. 
๒ Ibid., 64 - 66. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aBasnayake%2C+H.T/abasnayake+h+t/-3,-1,0,B/browse


๒ 

 

 

พุทธศาสนาแบบลังกา เชน ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ (จารึกพอขุนรามคําแหง) กลาวาพระสงฆในอาณาจักร

สุโขทัยลวนมาจากเมืองนครศรีธรรมราชท้ังสิ้น2

๓ ศิลาจารึกหลักท่ี ๒ (วัดศรีชุม) กลาวถึงพระมหาเถรศรี

ศรัทธาราชจุฬามณีไดเดินทางไปศึกษาพระธรรมท่ีลังกาและนําพุทธศาสนาแบบลังกากลับมาเผยแผ 3 ๔ 

และศิลาจารึกหลักท่ี ๓ ๔ และ ๕ ก็มีกลาวถึงวาพญาเลอไทไดอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากเมือง

พันมายังสุโขทัย นอกจากนั้นยังใหพระอโนมทัสสีและภิกษุอ่ืนๆอีก ๕ รูปไปบวชใหมท่ีเมืองพันเพ่ือท่ีจะ

ไดเปนพระสงฆแบบลังกา4

๕ 

วัดท่ีปรากฏการสรางมณฑปทายวิหารในเมืองศรีสัชนาลัยและมีองคประกอบอ่ืนๆ รวม

ดวยมีจํานวนอยางนอย ๔๒ แหง ท้ังในและนอกกําแพงเมือง ท้ังหมดลวนสรางดวยศิลาแลง ซ่ึงบาง

แหงมีหลักฐานการกอไปจนถึงสวนหลังคาเปนทรงจั่วเลย แตบางแหงก็ไมสมบูรณ และบางแหงอาจ

เปนหลังคาไมมุงกระเบื้อง และสามารถแบงตามความสําคัญของตําแหนงท่ีตั้ง ซ่ึงการศึกษาท่ีผานมา

เก่ียวกับมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัยก็เปนการสันนิษฐานเก่ียวกับการจัดแบงกลุมจาก

ลักษณะท่ัวไป และเปนการตั้งขอสันนิษฐานเก่ียวกับรับอิทธิพลรูปแบบทางสถาปตยกรรม กลาวถึง

ประโยชนใชสอยและตําแหนงภายในวัด รูปแบบของเรือนธาตุและหลังคา การสันนิษฐานถึง

ความสัมพันธกับโขงพระเจาในลานนา สวนการศึกษาวิจัยก็ศึกษาเฉพาะรูปแบบทางสถาปตยกรรม

เฉพาะในสวนของมณฑป และการจัดพัฒนาการโดยใชขนาดเปนเกณฑ  

สวนการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงพัฒนาการของมณฑปทายวิหารรวมกับวิหาร 

เนื่องจากอาคารท้ังสองตอเนื่องเปนหลังเดียวกัน โดยพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปตยกรรม ท้ังผังพ้ืน 

ขนาด รูปแบบ และโครงสรางของหลังคา รวมท้ังการใชหลักฐานทางโบราณคดีเพ่ือชวยกําหนดอายุ

สมัยในการสราง ซ่ึงจะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับเหตุการณทางประวัติศาสตร เพ่ือสืบคนการรับคติ

และอิทธิพลในการสรางอาคารลักษณะนี้ดวย ดังนั้น หากมีการเก็บขอมูล ศึกษาวิเคราะหอาจแสดงให

เห็นกลุมของมณฑปไดชัดเจน และเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับมณฑปในศรีลังกาอาจทําใหเห็น

                                                           
๓ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๔๕. 
๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๕. 
๕ กองโบราณคดี, รายงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําแผนแมบท

โครงการอุทยาน ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๑๖๗. 



๓ 

 

 

ความสัมพันธหรือท่ีมา ซ่ึงอาจโยงไปถึงหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีกลาวถึงการรับพุทธศาสนา

เขามาในอาณาจักรสุโขทัยไดอีกดวย 

การเลือกแหลงท่ีทําการศึกษาจะเลือกเฉพาะวัดท่ีอยูในเขตเมืองศรีสัชนาลัย เนื่องจาก

มณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัยมีความหลากหลายท้ังรูปแบบและโครงสราง รวมท้ังขอจํากัดใน

เรื่องของเวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัย ขณะท่ีวัดในเมืองศรีสัชนาลัยมีมากกวา ๔๐ แหง และสุโขทัยอีก

อยางนอย ๓ แหง ทําใหตองจํากัดแหลงท่ีทําการศึกษา เพ่ือใหมีความกระชับและทันเวลา  

วัตถุประสงค 

เ พ่ือจัดกลุมมณฑปทายวิหารตามลักษณะแผนผั ง ตําแหนง  และรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม รวมท้ังเปรียบเทียบลักษณะของมณฑปทายวิหารในศรีลังกา เพ่ือแสดงใหเห็น

แหลงท่ีมาของความนิยมในการสรางอาคารประเภทนี้ดวย  

ขอบเขตการศึกษา 

 โบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยท้ังในและนอกกําแพงเมืองท่ีมีสภาพคอนขาง

สมบูรณ ๑๐ แหง ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหลักเมือง วัดกุฏีราย วัดหัวโขน วัดเขาใหญบน 

วัดสระปทุม วัดสระไขน้ํา วัดพรหมสี่หนา วัดยายตา และวัดชมชื่น 

วิธีดําเนินการ 

๑. รวบรวมขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรและ

การนับถือศาสนาในเมืองศรีสัชนาลัย ในแตละชวงสมัยท้ังจากหลักฐานชั้นตน ไดแก ศิลา

จารึก และพงศาวดาร รวมท้ังนําหลักฐานชั้นรองท่ีมีผูศึกษาวิเคราะหไวแลวมาใชวิเคราะหรวม

ดวย 

๒. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับโบราณสถานแตละแหงท่ีทําการศึกษาท้ังท่ีมี

กลาวในเอกสารประวัติศาสตร ภาพถายเกา ขอมูลจากการขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดี 

แผนผังและแบบท่ีไดรับการจัดทําแลว 

๓. สํารวจและบันทึกขอมูลภาคสนาม เพ่ือจัดทําแบบและแผนผังของ

โบราณสถานแตละแหง 



๔ 

 

 

๔. นําขอมูลท่ีไดมาจัดแบงเปนกลุมตามลักษณะของผังพ้ืน ตําแหนง ลักษณะ

ทางสถาปตยกรรม และการตกแตง 

๕. นําขอมูลท่ีไดจากการจัดกลุมมาเปรียบเทียบกับมณฑปทายวิหารของ

อาณาจักรใกลเคียง เพ่ือหาความสัมพันธและอิทธิพลของคติและความนิยมในการสรางอาคาร

ประเภทนี้ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 สามารถจัดกลุม และจัดพัฒนาการของมณฑปทายวิหาร รวมท้ังทราบถึงท่ีมาและ

ความสัมพันธของการสรางมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัยกับเมืองอ่ืนได 



๕ 

 

บทท่ี ๒ 

กําเนิดและความเปนมาของอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป 

มณฑปในอินเดีย 

ในสมัยโบราณวัดหรือท่ีอยูอาศัยของสงฆนั้น สามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภท ไดแก 

อาวาส เปนกลุมกระทอมท่ีเหลาพระสงฆสรางข้ึนเอง และอาราม เปนบริเวณท่ีมีรั้วรอบขอบชิด มี

ผูสรางถวาย แตท้ังสองประเภทนี้จะมีพระภิกษุสงฆใชพ้ืนท่ีจําวัดเพียงแคชวงเขาพรรษาเทานั้น 0

๑ 

จากการขุดคนทางโบราณคดีพบอาราม ๓ แหง ซ่ึงกลาวกันวาสรางข้ึนตั้งสมัยพุทธกาล 

ไดแก Jĩvakãrãma ท่ีเมืองราชคฤหในแควนพิหาร Jetavanãrãma ท่ีเมืองสาวัตถี แควนอุตตร

ประเทศ และ Ghoshitãrãma ท่ีเมืองโกสัมพี แควนมัธยประเทศ1

๒ 

ท่ีประทับของพระพุทธเจาในเมืองราชคฤห คือ เขาคิชฌกูฏ ซ่ึงพระเจาพิมพิสารทรง

สรางท่ีประทับ (เวฬุวนา หรือกระทอมไผ่) ถวาย และพบวามีถํ้าธรรมชาติ ๒ แหงท่ีพระพุทธเจาอาจ

เคยทรงประทับ โดยมีการใชหินเรียงเปนเสนทางข้ึนไป และยังพบแผนโลหะจารึกขอบัญญัติทาง

ศาสนาดวย 2

๓เขาคิชฌกูฏเปนท่ีประทับท่ีพระพุทธองคทรงโปรด 3

๔ดังพระพุทธวจนะท่ีพระองคชื่นชม

เมืองราชคฤหซ่ึงไดสรุปไวใน Dĩgha-Nikãya ท่ีทรงกลาววาเมืองราชคฤหและเขาคิชฌกูฏนั้นให

ความสุขสงบ 4

๕ และยังเปนสถานท่ีท่ีพระพุทธองคทรงจําพรรษาเปนเวลายาวนาน หลายพรรษามาก

ท่ีสุด และเปนสถานท่ีทรงแสดงธรรมมากท่ีสุดเชนกัน 5

๖ พระสงฆชาวทิเบตนาม ธรรมสวามี ผูท่ีพัก

                                                           
๑Pierre Pichard, The Buddhist monastery : a cross-cultural survey (Paris 

: Ecolefrancaised'Extreme-Orient, 2003), 20. 
๒Ibid.,20. 
๓Debala Mitra, Buddhist monuments (Calcutta :SahityaSamsad, 1971), 73. 
๔Ibid.,4. 
๕Ibid., 71. 
๖Ibid., 76. 



๖ 
 

อาศัยในเมืองราชคฤหชวง พ.ศ.๑๕๘๐ ไดเดินทางไปท่ีเขาคิชฌกูฏ ซ่ึงถูกท้ิงรางไปแลว แตยังสามารถ

เปนไดวายอดของโรงสรางเปนสถูปอิฐ และชั้นประทักษิณเปนชั้นๆ และซากของาคารอิฐขนาดใหญ 6๗ 

สวนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเชิงเขาคิชฌกูฏนั้นเปนท่ีตั้งของ Jĩvakãravana ซ่ึง

สรางโดยหมอชีวก ในสวนมะมวงของเขา สําหรับพระพุทธเจาและผูติดตาม จากการขุดคนพบผนัง

อาคารปดทึบและฐานรากของอาคารรูปครึ่งวงรีขนาดใหญ และมีหองรูปสี่เหลี่ยมผืนผาดานขาง 

ท้ังหมดสรางดวยเศษอิฐเศษหิน มีผังพ้ืนท่ีแตกตางไปจากอารามในปจจุบัน7

๘ 

อารามท่ีเกาแกท่ีสุดอีกแหงหนึ่งตั้งอยูในเมืองสาวัตถี คือ เชตวัน สรางถวายโดยอนาถ

บิณฑิกเศรษฐี และยังเปนผูสรางคันธกุฏีถวายพระพุทธองค ซ่ึงอยูทามกลางหมูกุฎิของ ๘๐ อรหันต

สาวก แตละหลังมีขนาดพอดีสําหรับผูอยูอาศัย ๑ คน8

๙ซากอาคารท่ีเชตวันนี้วางตัวอยูในบริเวณกําแพง

ปดลอมท่ีไมเปนระเบียบ จากการขุดคนหลายครั้งเผยใหเห็นสถูปและอารามท่ีตั้งอยูอยางไมเปน

ระเบียบ 9

๑๐ ปรากฏอาคาร คือ วิหารหมายเลข ๒ เปนอาคารหลังท่ีใหญท่ีสุด ซ่ึงเชื่อกันโดยมีหลักฐาน

ยืนยันนอยมากวาสรางอยูบนฐานของคันธกุฏีท่ีสรางโดยอนาถบิณฑิก ซ่ึงหลักฐานจากชั้นดินลางสุดนั้น

สามารถเทียบเคียงไดกับสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษท่ี ๙ –๑๑)  ปรากฏหลักฐานเปนอาคารผนังทึบรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา ยาว ๓.๔๕๐ เมตร กวาง ๒.๖๗๐ เมตร ประกอบดวยหองครรภคฤหะและมณฑป 

โครงสรางท่ีอยูลอมรอบอาคารอาจจะเปนโคนเสารูปสี่เหลี่ยม ตัวอาคารมีการตกแตงภายนอกท่ี

สามารถเทียบไดกับศิลปะคุปตะ1 0

๑๑ นอกจากอารามเชตวันใกลกับเมืองสาวัตถี ซ่ึงสรางโดยนางสุชาดา

และอนาถบิณฑิกจะมีชื่อเรียกวาอนาถบิณฑิการามแลว ยังมีชื่อเรียกอ่ืนอีก ไดแก มหาคันธกุฏีเคเรริ

กุฏีโกสัมพกุฏี จันทนมาลา และสลาลฆระ11

๑๒ 

                                                           
๗Ibid., 72. 
๘Ibid., 73. 
๙Ibid., 31. 
๑๐Ibid., 37. 
๑๑Ibid., 77. 
๑๒Ibid., 76. 



๗ 
 

อารามอีกแหงท่ีสําคัญในสมัยพุทธกาล คือ Pũravãrãma เปนปราสาท (Pãsãda) สอง

ชั้น โครงสรางกอดวยอิฐและหิน แตละชั้นประกอบดวยหองถึง ๕๐๐ หอง สรางถวายโดยนางวิสาขา 1 2

๑๓

อารามแหงท่ี ๓ ซ่ึงมีความสําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ ราชคาราม สรางโดยพระเจาประเสนจิต13

๑๔ 

นอกจากนั้น ท่ีประทับของพระพุทธเจ ายั ง ไดแก  Rãjakãrãma  Ghoshitãrãma 

Kukkutãrãma ท่ีโกสัมพี kãlakãrãma โดยนายธนาคารกาลกะท่ีเมือง Sãketa และมีวิหารท่ีเชื่อมตอ

กับเวฬุวนา Jĩvakãravana และ Maddakuchchhi-Migadãya ในแถบชานเมืองราชคฤห14๑๕ 

แนวความคิดเก่ียวกับชั้นของอาคารมาจากท่ีประทับของพระพุทธองค ๒ ใน ๓ แหง 

แสดงใหเห็นในฉากเชตะวัน บนภาพสลักนูนต่ําท่ีประตูทางทิศเหนือของสาญจี15๑๖ อาคารในสมัยแรกสุด

สรางดวยวัสดุท่ีไมคงทนถาวร เชน ไมและไมไผ และไมมีการวางตําแหนงท่ีเปนระเบียบ 1 6

๑๗ สวนมาก

พังทลายหรือไดรับการบูรณะและตอเติมใหมีขนาดใหญข้ึนในสมัยหลัง จึงเปนไปไดยากท่ีจะระบุ

รูปแบบของอาคารดั้งเดิม แตโชคดีท่ีมีถํ้าหิน ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวอยางดีในเดคขาน และเปน

หลักฐานของพัฒนาการของถํ้าอารามในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒ 1 7

๑๘ และหากซากหมูอาคารท่ีถํ้าอชันตา 

เบดสา ฯลฯ เปดเผยใหเห็นความเหมือนกับ Jĩvakãravana แหงราชคฤห อาคารในชวงหลังก็สามารถ

ใชเปนตัวแทนของอารามยุคแรกในอินเดียสมัยพุทธกาลได18๑๙ 

ประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดพุทธศาสนา คือ อินเดีย ซ่ึงเปนสถานท่ีพบการสรางอาคาร

ประดิษฐานสิ่งสักการะบูชาแทนพระพุทธเจาเปนแหงแรกดวยเชนกัน สําหรับอาคารประดิษฐาน

พระพุทธรูปในระยะแรกนั้นเปนถํ้าวิหาร ซ่ึงในคัมภีรทางพุทธศาสนาและศาสนาเชนคําวา “วิหาร” มี 

                                                           
๑๓Ibid., 32. 
๑๔Ibid., 76. 
๑๕Ibid., 32. 
๑๖Ibid., 40. 
๑๗Ibid., 36. 
๑๘Ibid., 32. 
๑๙Ibid., 36. 



๘ 
 

 
ภาพลายเสนท่ี ๑ : ถํ้าวิหาร ท่ีอชันตา 

ท่ีมา : James Fergusson, History of Indian and Eastern architecture (New Delhi :  

Munshiram Manoharlal, 1972), 189. 

ความหมายวา สถานท่ีอยูอาศัยสําหรับพระสงฆเทานั้น กอนสมัยโมริยะ กอนพุทธศตวรรษท่ี ๘ วิหาร

จะสรางดวยวัสดุท่ีไมถาวรอยางไม และอิฐดิบ บางครั้งลัทธิมหายานของพุทธศาสนาก็ดัดแปลงวิหารให

เปนท่ีอยูและสถานท่ีกระทําการบูชาหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และดัดแปลงหองทายผนัง

ดานหลังของโถงกลางเปนหองสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปดวย 1 9

๒๐สวนรูปแบบของอาคาร

ประดิษฐานพระพุทธรูปพบเปนภาพสลัก ซ่ึงมีความเกาแกกวาหองทายโถงกลางของถํ้าวิหาร โดย

อาคารลักษณะนี้มีพ้ืนฐานมาจากคันธกุฏีหรือหองแสดงธรรมท่ีเชตวัน ซ่ึงพระพุทธองคจําพรรษา และ

อาจเปนท่ีเดียวกันท่ีปรากฏเปนภาพสลักท่ีภารหุต สวนภาพสลักสมัยอมราวดี อายุราวครึ่งหลังของ

พุทธศตวรรษท่ี ๗ แสดงภาพพระพุทธเจาบนเสาไอยกะเปนการแสดงถึงภาพของอาคารประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีเกาแกพอๆกับการเกิดข้ึนของพระพุทธรูป 2 0

๒๑การพบปฏิมาฆระท่ีพิสูจนไดในอนุทวีป

อินเดียมีความสําคัญ ทําใหภาพอิทธิพลตอรูปแบบปฏิมาฆระในลังกาชัดเจนข้ึน ในสวัต (Swat) ตักษิ

ลา และบางเมืองท่ีเจริญควบคูกับแควนคันธาระ พบสถูปขนาดใหญและอาคารศาสนสถานจํานวน

หลายหลังอยูลอมรอบซากของอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีเกาแกท่ีสุด มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม มี

ทางเขาดานหนา ประติมากรรมประดิษฐานท่ีผนังดานหลัง ขนาดของพระพุทธรูปมีหลากหลายตั้งแต

                                                           
๒๐S.P. Gupta and S. Vijayakumar, Temples in India Origin and 

Developmental Stages (New Delhi : D.K. Printworld (P) Ltd., 2010), 27-28. 
๒๑Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka 

(Colombo :DrukKrips Repro Meppel, 1988), 215 - 219. 



๙ 
 

เล็กมากถึงขนาดใหญ กําหนดอายุไดพุทธศตวรรษท่ี ๗ อยูในชวงกุษาณะและคุปตะ ปฏิมาฆระท่ีเปน

ทรงครึ่งวงกลมพบท่ีนาคารชุนโกณฑะ กําหนดอายุไดชวงหลังของพุทธศตวรรษท่ี ๘ หรือตนพุทธ

ศตวรรษท่ี ๙ ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลโดยตรงท่ีรับมาจากเจติยะวิหาร เพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูป ท่ีสาญจี

ก็พบปฏิมาฆระเชนกัน แตไมพบพระพุทธรูป กุสินารา (Kusinagara) แสดงหลักฐานของปฏิมาฆระอีก

รูปแบบหนึ่ง คือ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน กําหนดอายุโดยจารึกของกุมารคุปต (413-455 

A.D.) สามารถสรุปไดวาอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีพบในอนุทวีปอินเดีย ไดแก ท่ีสวัต (พุทธ

ศตวรรษท่ี ๗) ตักษิลา (พุทธศตวรรษท่ี ๗) นาคารชุนโกณฑะ (พุทธศตวรรษท่ี ๘) สาญจี (พุทธ

ศตวรรษท่ี ๘ หรือ ๙) กุสินารา (พุทธศตวรรษท่ี ๑๐) และนาลันทา (พุทธศตวรรษท่ี ๑๑)  

จากรูปแบบของอาคารไดนําไปสูการพัฒนาของอาคารประดิษฐานรูปเคารพท้ังในศาสนา

พุทธและศาสนาพราหมณ-ฮินดู อาคารประดิษฐานรูปเคารพของศาสนาพราหมณ-ฮินดูซ่ึงในสมัยจาลุก

ยะองคประกอบหลักของวัดถํ้า คือ มุขมณฑป(ซุม) มหามณฑป(โถงกลาง) และ หองครรภคฤหะ 

สี่เหลี่ยมเล็กๆ 2 1

๒๒ตอมาสมัยปลลวะเรียกวัดลักษณะนี้วา มณฑป เปนศาลาโถงท่ีรองรับดวยเสาหลัง

เล็กๆ ตั้งอยูเดี่ยวๆ ประดับตกแตงดวยประติมากรรมสลัก แบงเปนมุขมณฑป ซ่ึงนําไปสูมหามณฑป 

แตไมมีครรภคฤหะ ซ่ึงสวนของมุขมณฑปและมหามณฑปนั้น ไมมีผนังหรือเสาท่ีบงบอกถึงการแบง

สวน แตเราทราบไดจากระดับความสูงของพ้ืนหรือหลังคาท่ีจะแตกตางกัน 22

๒๓ 

 

มณฑปในศรีลังกา 

วัดและอาคารสําคัญภายในวัดของศรีลังกา 

๑.สมัยอนุราธปุระ 

โบราณสถานของเมืองอนุราธปุระไดรับการบูรณะหลายครั้งโดยกษัตริยโปลนนารุวะและ

กษัตริยธรรมเดนิยะ (Dambadeniya) เชน พระเจาวิชัยพาหุท่ี ๑ (พ.ศ.๑๕๙๘-๑๖๕๓) ปจจุบันพบวา

สามารถแบงชวงกิจกรรมของอาคาร/โบราณสถานไดอยางนอย ๖ ชวง โดยพิจารณาจากชนิดของ

อาคาร ชุดฐาน เทคโนโลยีการกอสราง วัสดุ และพัฒนาการของแผนผัง ดังนี้ 

                                                           
๒๒S.P. Gupta and S. Vijayakumar, Temples in India Origin and 

Developmental Stages, 32. 
๒๓Ibid., 39-40. 



๑๐ 
 

๑. สมัยประวัติศาสตรตอนตน ระยะท่ี ๑ เริ่มตั้งแตสมัยพระเจาเทวานัมปยะติสสะ (พ.ศ.

๒๙๓-๓๓๓) ถึงสมัยพระเจาวัลกัมพา (พ.ศ.๔๕๔-๔๖๖) หรือสมัยพระเจาวัสภา (พ.ศ.๔๗๘-๖๕๒) เปน

ยุคแหงวัดเพิงผา ไมพบหลักฐานอาคารกออิฐ สถูปขนาดใหญพบนอย สวนมากพบสถูปขนาดเล็ก 

๒. สมัยประวัติศาสตรตอนตน ระยะท่ี ๒ เริ่มตั้งแตสมัยพระเจาวัสภา (พ.ศ.๔๗๘-๖๕๒) 

ถึงสมัยพระเจามหเสน (พ.ศ.๘๑๙-๘๔๖) เปนยุคแหงสถูปขนาดใหญและผังวัดแบบศูนยกลาง เปน

พ้ืนฐานของอาคารกออิฐและหินแกะสลัก เชน วตทาเค และ โพธิฆระ อาคารเกือบท้ังหมดกออิฐ โครง

ไม และใชหินเปนเครื่องตกแตง  

๓. สมัยประวัติศาสตรตอนตน ระยะท่ี ๓ เริ่มตั้งแตสมัยพระเจามหเสน (พ.ศ.๘๑๙-

๘๔๖) ถึงสมัยพระเจากัสยปะท่ี ๑ (พ.ศ.๑๐๒๐-๑๐๓๘) ยังคงรูนอยมากเก่ียวกับสถาปตยกรรม แต

เกิดการบูชารูปเคารพและพระธาตุข้ึนในสมัยนี้แลว และยังเชื่อวาปฏิมาฆระก็สรางในสมัยนี้เชนกัน 

รวมท้ังความตอเนื่องในการใชอิฐเปนวัสดุในการกอสรางยังสัมพันธกับการไมใชหินเปนวัสดุกอสราง ซ่ึง

ลักษณะนี้เปนลักษณะเดนของสมัยนี้เลยทีเดียว 

๔. สมัยประวัติศาสตรตอนกลางระยะท่ี ๑ เริ่มตั้งแตสมัยพระเจากัสยปะท่ี ๑ (พ.ศ.

๑๐๒๐-๑๐๓๘) ถึงสมัยพระเจามานะวงษ (พ.ศ.๑๒๒๗-๑๒๖๑) ชนิดของอาคารและแผนผังของวัดใน

สมัยนี้เปนตนแบบใหกับสมัยตอไป เนื่องจากในสมัยนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ท้ัง

เทคโนโลยีเครื่องมือเหล็ก การนําหินมาใช ซ่ึงนิยมใชหินแกรนิตลายมากกวาท่ีจะใชหินปูนดังเชนใน

สมัยกอนหนานี้ สวนใหญจะนิยมทําฐานและเสาจากหิน ปฏิมาฆระประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ 

และมีความสําคัญเทาเทียมหรือมากกวาสถูป ซ่ึงเปนพัฒนาการท่ีใหอิทธิพลตอสมัยหลังจากนี้เปนตน

ไป  

๕. สมัยประวัติศาสตรตอนกลาง ระยะท่ี ๒ เริ่มตั้งแตสมัยพระเจามานะวงษ (พ.ศ.

๑๒๒๗-๑๒๖๑) จนถึงสมัยพระเจามหินทท่ี ๕  (พ.ศ.๑๕๒๕-๑๕๗๒) ยุคแหงความรุงเรืองทาง

สถาปตยกรรม แผนผังแบบศูนยกลางในสมัยนี้ถูกแทนท่ีดวยรูปแบบท่ีหลากลาย กุฏิสงฆและโบสถ

ตั้งอยูในตําแหนงท่ีมีความสัมพันธเทากับสถูป ปฏิมาฆระ และโพธิฆระ เทคโนโลยีก็เปนการผสมผสาน

การใชอิฐ หิน และไมรวมกัน นิยมตกแตงดวยการสลัก  

วัดสําคัญๆ จะเปนวัดในชนบท สวนใหญมีอายุอยูในชวงปลายสมัยอนุราธปุระ และมีการ

ใชงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการบูรณปฏิสังขรณระหวางสมัยโปลนนารุวะ23

๒๔ 

                                                           
๒๔Ibid., 299-303. 



๑๑ 
 

ประเภทของอาคารในวัด 

๑. สถูป (Dāgäba) 

๒. เจติยฆระ (vatadāgé) 

๓. โพธิฆระ หรือ โพธิมณฑล 

๔. ปฏิมาฆระ 

๕. อุโบสถฆระ 

๖. ธรรมศาลา(คือ วิหารในความหมายของไทย) 

๗. ปาสาท คือ กุฏิเจาอาวาส  

๘. กุฏิ 

๙. โภชนศาลาคือ โรงอาหาร 

๑๐. ชันตาฆระ คือ หองอาบน้ํา 

แนวคิดของวัดในยุคนี้ คือ คงความเปนของดั้งเดิมไว ซ่ึงสิ่งนี้เปนหนึ่งในประเพณีปฏิบัติ

ของพุทธศาสนาแรกเริ่ม สวน ปา กระทอมใบไม ถํ้า ลานโลง เหลานี้เกิดข้ึนตามบันทึกในพุทธศาสนา

ยุคตน (๓๑๖) ในความหมายของชาวสิงหล organic สามารถใชไดกับสถานท่ี ๒ ประเภท คือ วัดท่ี

เรียกท่ัวๆไปวา “วัดคีรี” อาจอยูบนเขาและถํ้า หรืออยูในสวนบนพ้ืนท่ีราบ ประเภทนี้โดยรวมเรียกวา 

อาราม วัดเหลานี้มักตั้งอยูรายรอบวิหารถํ้า ประเภทท่ีสองคือ วิหาร ตั้งอยูในสวนหรือปาเล็กๆ รอบ

เมืองอนุราธปุระ วัดเหลานี้ไดพัฒนาตอไปเปนศูนยกลางวัดเมือง (ฝายคามวาสี) ของพุทธศาสนาใน

ลังกา  

วัดคีรี อยางมิหินทเลเวสสคีรี หรือ สิตุลพาหุวะ  เปนวิหาร ในชวงแรกๆ ซ่ึงมิหินทเลเปน

ท่ีแหงแรกท่ีพระพุทธศาสนาไดหยั่งรากลงบนเกาะลังกาแหงนี้  

อาราม เปนวัดท่ีสรางข้ึนโดยฝมือมนุษยมีพัฒนาการมาคูกับวิหารถํ้าตัวอยางคือ มหา

วิหารท่ีอนุราธปุระ ในมหาวงษอธิบายถึงการกอตั้งมหาวิหารโดยพระอรหันตมหินทในมหาเมฆวนาราม  

บรรพตวิหาร หรือวัดในชนบท มีพัฒนาการสูงสุดในชวงปลายของสมัยอนุราธปุระ วัด

บนภูเขาเหลานี้มีแบบแผนตางจากศาสนสถานบนภูเขาในคติศูนยกลางจักรวาลอันเขมขนของกัมพูชา

และอินโดนีเซีย โดยลังกาอาจวางตําแหนงของสิ่งกอสรางตามลักษณะของพ้ืนท่ีมากกวาทําตาม

ความหมายเชิงสัญลักษณ แผนผังพ้ืนฐานของวัดประเภทนี้ คือ มีอาณาเขตเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ 

ภายในประกอบดวย อาคารศักดิ์สิทธิ์ ๔ หลัง ไดแก สถูป โพธิฆระ ปฏิมาฆระ และปาสาท 



๑๒ 
 

อิทธิพลของมหายานมีบทบาทสําคัญตอแนวคิดการวางแผนผังของบรรพตวิหารนี้ ในมัญ

ชูศรีภาษิต วัสตุวิทยาศาสตร คัมภีรท่ีอาจจะเปนคัมภีรศิลปะศาสตรท่ีเกาท่ีสุดในเอเชียใต แสดงใหเห็น

วาแนวคิดการวางแผนผังของหมูอาคารและอารามบางประเภท โดยเฉพาะหัสตยารามปรากฏอยูใน

คัมภีรศิลปศาสตรของมหายานในสมัยอนุราธปุระ อาจดัดแปลงมาใชกับวัดเหลานี้24๒๕ 

๒.สมัยโปลนนารุวะ 

ซากโบราณสถานในพุทธศาสนาในสมัยโปลนนารุวะ ดังท่ีเห็นแพรหลายในอารามท่ี

หลากหลายสามารถแบงไดเปน ๒ กลุมหลัก ไดแก 

๑. อาคารศักดิ์สิทธิ์สําหรับกระทําการบูชา 

๑.๑ โพธิฆระ 

๑.๒ ถูปาหรือถูปาฆระ 

๑.๓ ปฏิมาฆระ 

๑.๔ อุโบสถฆระ 

๒. อาคารสําหรับอยูอาศัยและมีการใชงานเก่ียวกับพระสงฆ 

๒.๑ สวนท่ีอยูอาศัย ไดแก กุฏิ อาวาส ปริเวณ ปาสาด 

๒.๒ โรงอาหาร คือ ภัตศาลา Bojanasala 

๒.๓ ท่ีอาบน้ํา คือ โพครณิ ชันตาฆระ 

๒.๔ โรงพยาบาล คือ อโรคยศาล 

๒.๕ สวม คือ เว็จจกุฏีกัจจกุฏี 

๒.๖ บอน้ํา คือ กูปะ 

๒.๗ หองประกอบพิธี คือ สันนิพัตศาลา 

๒.๘ ทางเดิน คือ จัณกมน 

๒.๙ หองแสดงธรรม คือ ธรรมมณฑป 

๒.๑๐ หองปฏิบัติกรรมฐาน คือ พัธนฆระ 

อาคารศักดิ์สิทธิ์สรางตามแบบประเพณีสืบตอมาจากสมัยอนุราธปุระท้ังเทคนิควิธีการ

และการออกแบบ25

๒๖ 

                                                           
๒๕Ibid., 318-329. 
๒๖Ibid., 373-376. 



๑๓ 
 

๓. สมัยหลังโปลนนารุวะหรือลังกาในชวงเปล่ียนผาน (พ.ศ. ๑๗๔๓ – ๒๐๔๓) 

ศาสนสถานของชวงนั้น คือ หมูวัดท่ีมีแนวคิดพิเศษเปนหมูบานเก่ียวของกับศาสนสถานท่ี

สําคัญ ท่ีนาสนใจคือ วัดเหลานี้เปนตัวอยางท่ีดีท่ีทําใหเห็นถึงศรัทธาและทัศนคติของสังคมตอพุทธ

ศาสนาและศาสนาพราหมณ ในหมูบานอยาง กาดาลเดณียะและลังกาดิลก ศาสนสถานประกอบดวย

สถูปและโพธิฆระเปนหลัก26

๒๗ 

ท่ีมาและความหมายของปฏิมาฆระ 

อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปในประเทศลังกา เรียกวา ปฏิมาฆระ เปนการสมาส

ระหวางคําวา ปฏิมา ท่ีแปลวา พระพุทธรูป และ ฆระ ท่ีแปลวา อาคาร ในภาษาสิงหลเรียกอาคาร

ประเภทนี้วา พิลิมาเค (pilimage) มาจากคําวา พิลิมา ท่ีแปลวา พระพุทธรูป และ เค ท่ีแปลวา 

อาคาร นอกจากนั้นยังมีคําเรียกอ่ืนๆ อีก ไดแก bimbilaya buduge buddhalaya budunhala๒๘ 

ไกเกอรใหคําจํากัดความของมณฑปวา “... โครงสราง สวาง เปด หลังคารองรับดวยเสา 

สรางข้ึนเพ่ือใชงานชั่วคราว” มณฑปอาจจะตั้งอยูหนาปฏิมาฆระหรือคันธกุฏี ลักษณะของมณฑป

อาจจะเปนอาคารชั่วคราว สําหรับโอกาสพิเศษ28

๒๙ 

ในสมัยโปลนนารุวะ ปฏิมาฆระมีสัดสวนท่ีใหญโต รูปแบบสถาปตยกรรมของอาคาร

ประเภทนี้ พัฒนามาจากสมัยอนุราธปุระอยางเปนข้ันตอน จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากมายของ   

ปฏิมาฆระทําใหอาสนาฆระหายไป กษัตริยก็ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบอาคารท่ีเปนท่ีนิยมของพุทธ

ศาสนานี้เชนกัน ปฏิมาฆระอิฐท่ีกอเปนวงโคงจึงไดถูกสรางข้ึน 2 9

๓๐ ลักษณะโดยท่ัวไปของปฏิมากรรมใน

ปฏิมาฆระมักมีขนาดใหญ และมีความสัมพันธกับขนาดของหองครรภคฤหะ นอกจากนั้นปางของ

พระพุทธรูปก็มีอิทธิพลตอรูปรางของอาคารดวย30

๓๑ 

                                                           
๒๗Ibid., 421-423. 
๒๘Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka, 

210. 
๒๙Ibid., 227. 
๓๐H.T. Basnayake, Sri Lankan Monastic Architecture (Delhi : Sri Satguru 

Publications, 1986), 54 – 55. 
๓๑S.P. Gupta, and S. Vijayakumar, Temples in India Origin and 

Developmental Stages, 210. 



๑๔ 
 

พัฒนาการของปฏิมาฆระ/ประวัติของปฏิมาฆระ 

๑.สมัยอนุราธปุระ 

ปฏิมาฆระเปน ๑ ใน ๓ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงเกิดข้ึนเปนลําดับสุดทาย และมีจุด

กําเนิดในสมัยอนุราธปุระ ยังมีการใชตอเนื่องมาจนถึงสมัยปจจุบันวิวัฒนาการของปฏิมาฆระนี้

เก่ียวของกับพัฒนาการของการบูชาพระพุทธรูปในชวงหลังของสมัยสมัยอนุราธปุระตอนตน ปฏิมาฆระ

ท่ีมีจํานวนมากมายในสมัยอนุราธปุระนี้ สวนใหญกําหนดอายุไดอยางกวางๆ ในชวงระหวางพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๒ หรือ ๑๓ ถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ ปฏิมาฆระจํานวนมากมักพบในบรรพตวิหาร   

ปฏิมาฆระท่ีใหญท่ีสุดในสมัยอนุราธปุระ คือ คันธกุฏีปฏิมาฆระ (คันธกุฏี คือ กุฏีของพระพุทธองคใน 

เชตวันวิหารในกรุงสาวัตถี)เอกลักษณของอาคารประเภทนี้ในสมัยอนุราธปุระ คือ โครงสรางไมผสมปูน 

ซ่ึงเปนผลมาจากความเชี่ยวชาญท่ีมากข้ึนและการสรางเคติเคหรือคิญชกาวสัตถะดวยอิฐท้ังหลัง 

ตัวอยางเชน เคติเคสองหลังท่ีปากแมน้ําเมืองอนุราธปุระ เชตวันวิหาร และท่ีมีลักษณะแปลกไปกวา

แหงอ่ืน ไดแก อุปลวัน ท่ีเทวันดารา และนาลันทา ซ่ึงสรางจากหิน สวนท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดในสมัย

หลังคือ อาคารกอวงโคงอิฐและหินในสมัยโปลนนารุวะและกัมโพละ ปฏิมาฆระประเภทพิเศษอีก

ประเภทหนึ่งมีความเก่ียวพันกับคันธกุฏีและเคติเค แตถูกสรางไวท่ีเพิงผา รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่ง 

เรียกวา ปราสาท-ปฏิมาฆระ มักจะสรางข้ึนเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน เปนท่ีรูจักในสมัย

โปลนนารุวะ ไมพบท่ีเปนอาคารเดี่ยวๆ ในสมัยอนุราธปุระ31

๓๒ 

๒.สมัยโปลนนารุวะ 

ลักษณะการตกแตงอาคารในศาสนาพุทธไดรับอิทธิพลจากศาสนสถานในศาสนาฮินดูโดย

ซากศาสนสถานในศาสนาพุทธประเภทนี้ท่ีหลงเหลืออยูมีท้ังท่ีสกัดจากหินและโครงสรางอิฐ ท่ีเปน

โครงสรางอิฐประกอบดวยสองกลุม คือ คันธกุฏีและคิณชกัสวัถ (เคติเค) ดังนี้ 

๒.๑ สกัดจากหิน : ตัวอยางแหงหนึ่งคือท่ีหนาผาของอาลาหนะ ปริเวณะ มักจะสลัก

พระพุทธรูปประทับนั่ง เหมือนกับพระพุทธรูปขนาดใหญในกัลวิหาร ท่ีสลักในลักษณะเปนภาพนูนสูง 

ประติมากรรมมีขนาดใหญ มีตัวอาคารกออิฐอยูบริเวณดานหนา อาจจะใชเปนมณฑป  

๒.๒ โครงสรางอิฐ : มีรายละเอียดของอาคารท่ีแตกตางกัน แบงไดเปนกลุมยอยได ดังนี้ 

                                                           
๓๒

Central Cultural Fund, History and Archaeology of Sri Lanka vol. II : 

the art and archaeology of Sri Lanka I (Ministry of Cultural Affair, 2007), 346-348. 



๑๕ 
 

๒.๒.๑ คันธกุฏี พบเปนจํานวนมากท่ีสุด ลักษณะเปนศาสนสถานหองเดียวเดี่ยวๆ เชนท่ี 

ธะละธัมมะลุวะ มีชื่อวา อาตะทาเค และฮาตะทาเค รวมท้ังท่ีลอมรอบสถูปขนาดใหญอยางคิริเวเหระ 

รังโกทเวเหระ มาณิกเวเหระ  

๒.๒.๒ คิณชกัสวัถ (เคติเค) ศาสนสถานกอวงโคงซ่ึงมีกําเนิดมาตั้งแตสมัยแรกๆ ดังท่ีมี

หลักฐาน คือ อาคารประดิษฐานรูปเคารพขนาดใหญทางตะวันตกของเชตวันดากาบะ และอาคารท่ีมา

ลิกาวิละ อีกสามหลังท่ีถูปาราม ลังกาดิลก และติวังคะ ท้ังหมดนี้กอดวยอิฐ หลังคาโคงก็กอดวยอิฐ

เชนกัน ถูปารามนั้นเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุด ประกอบดวยครรภคฤหะ อันตรละ มณฑป และซุมประตู

ทางเขา ลังกาดิลกท่ีอาลาหนะ ปริเวณ เปนปฏิมาฆระหลังใหญท่ีสุดในกลุมนี้ เปนถูปารามในขนาดท่ี

ใหญข้ึน32

๓๓ 

๓. สมัยหลังโปลนนารุวะหรือลังกาในชวงเปล่ียนผาน (พ.ศ. ๑๗๔๓ – ๒๐๔๓) 

ปฏิมาฆระสองหลังท่ีโดดเดนมากท่ีสุด คือ กาดาลเทณียะ และลังกาดิลก ท่ีลังกาดิลก 

รูปแบบของอาคารตอเนื่องและพัฒนามาจากสถาปตยกรรมสิงหลในชวงโปลนนารุวะ รวมกับลักษณะ

ของดราวิเดียนและอินโดจีน ขณะท่ีกาดาลเดณียะเปนรูปแบบอยางดราวิเดียน มีปฏิมาฆระ ๒ 

ประเภท ไดแก วิหารและพระพุทธรูป วิหารและพระพุทธรูปและเทพ และศาลท่ีอุทิศใหแกเทพเทานั้น

รูปแบบและผังพ้ืนของปฏิมาฆระเหลานี้ มีความหลากหลายข้ึนอยูกับปางของพระพุทธรูป ถาประทับ

นั่งอาคารจะเปนทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก หากประทับไสยาสนจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แตหากประทับ

ยืนหองจะสูง สวนหลังคาเปนวงโคงท้ังท่ีสรางจากอิฐและหินและหลังคาเครื่องไมมุงกระเบื้อง โดยโดม

แบบดั้งเดิมในสถาปตยกรรมของฮินดูไดรับการปรับแตงใหมีลักษณะเหมือนสถูปในพุทธศาสนา และมี

ยอดแหลมเพ่ือใหเขากับความนิยมของชาวลังกา ปฏิมาฆระอิฐท่ีสรางข้ึนในสมัยโปลนนารุวะไดรับการ

จัดใหเปนผลผลิตของยุครุงเรืองแหงสถาปตยกรรมในประเทศลังกา การกอสรางปฏิมาฆระอิฐนี้สิ้นสุด

ลงหลังชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ อาจเร็วหรือชากวานั้นเล็กนอย และการใชอิฐรวมกับปูนก็สิ้นสุดลงใน

ชวงเวลาไมหางกันมากนัก เนื่องจากความขัดแยงและความสับสน พบการสรางปฏิมาฆระเดี่ยวๆ เพียง

ไมก่ีแหง คือ ยาพภูว และ Ganegoda ท่ีสรางข้ึนจากหิน สวนธัมมะเดณิยะไมและโคลน อาคารเหลานี้

                                                           
๓๓Ibid., 389-393. 



๑๖ 
 

กลับมาปรากฏอีกครั้งในสมัยกัมโพละ ซ่ึงสถาปตยกรรมท่ีเดนๆของยุคนี้ ไดแก ท่ี กาดาลเดณิยะ ใกล

กับเมืองหลวงของกัมโพละ33

๓๔
 

 
ภาพท่ี ๑ : กาดาลเดณิยะ 

ท่ีมา : Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka  

(Colombo : DrukKrips Repro Meppel, 1988). 

ประเภทของปฏิมาฆระ 

ประเภทของอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปของลังกาหรือปฏิมาฆระนั้น มีผูทําการศึกษา

และแบงประเภทไว คือ Roland Silva แบงพัฒนาการของปฏิมาฆระออกเปน ๓ กลุมตามความนิยม 

ไดแก34๓๕ 

กลุมท่ี ๑ เก่ียวของกับสถูป คือ เปนอาคารท่ีภายในประดิษฐานสถูป ซ่ึงเปนความนิยม

แบบเดียวกับการสรางหองครึ่งวงกลมในถํ้าเจติยะของอินเดีย 

กลุมท่ี ๒ เก่ียวของกับตนโพธิ์ เปนรูปแบบอาคารท่ีแยกออกมาจากอาคารคลุมวัชราสนะ 

หรือ อาสนาฆระ ลักษณะเปนหองๆ เดียวมีซุมดานหนา มีสี่เสา 

กลุมท่ี ๓ เ ก่ียวของกับท่ีประทับของพระพุทธองค คือ ปฏิมาฆระท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปนั่นเอง 

                                                           
๓๔Ibid., 426-427. 
๓๕Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka, 

288 – 292. 



๑๗ 
 

ปฏิมาฆระ หรืออาคารกลุมท่ี ๓ นี้ ยังแบงยอยลงไปอีก ตามปางของพระพุทธรูป และ

เทคนิควิธีการกอสราง ดังนี้35๓๖ 

๓.๑ อาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง เรียกวา นิสสินปฏิมาฆระ หรือ โอทพิลิ

มาเค 

๓.๒ อาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืน เรียกวา ถิตปฏิมาฆระ หรือ หิติพิลา

มาเค 

๓.๓ อาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนอน เรียกวา นิพานปฏิมาฆระ หรือ 

สัตเปนพิลิมาเค 

๓.๔ อาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหลายปางผสมกัน เรียกวา สัมยุต

ปฏิมาฆระ 

ปฏิมาฆระท่ีสําคัญอีก ๓ ประเภท ไดแก เคดิเคทัมปตพิลิมาเค และท่ีขุดเขาไปในหินหรือ

วัดถํ้า รูปแบบการกอสรางข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชและโครงสราง 

ปฏิมาฆระท่ีนาสนใจและนาจะมีความเก่ียวของกับมณฑปทายวิหารในสุโขทัยและศรีสัช

นาลัย ไดแก นิสสินปฏิมาฆระ และถิตปฏิมาฆระซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นิสสินปฏิมาฆระหรือ โอทพิลิมาเค 

พระพุทธรูปางท่ีเกาแกท่ีสุดในศรีลังกา คือ พระพุทธรูปประทับนั่งทําจากหิน ปางธยาน

มุทรา ยกเวนท่ีอภัยคีรีท่ีทําปางวิตรรกมุทราเริ่มแรกพระพุทธรูปนั่งจะประดิษฐานไวใตตนโพธิ์บนวัชรา

สนะขณะท่ีปฏิมาฆระในสมัยแรกนั้น นาจะเริ่มสรางข้ึนในสมัยของ Vasabha(65-109 A.D.)

ประกอบดวยหลังคาเหนืออาสนะท่ีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูปฏิมาฆระประเภทนี้ท่ีสามารถกําหนด

อายุไดในพุทธศตวรรษท่ี ๗ ถูกสรางข้ึนทามกลางหมูอาคารท่ีอภัยคีรีวิหาร ตัวอาคารประกอบดวยหอง

เพียงหองเดียวและซุมทางเขา ฐานสรางดวยหิน ผนังอิฐอาจมีการฉาบ เสาหินรองรับหลังคาเครื่องไม 

ชั้นบนอาจเปนท่ีบรรจุวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา โดยปฏิมาฆระท่ีเชื่อไดวาสรางข้ึนเปนหลังแรกของศรี

ลังกามี ๒ หลัง ไดแก อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปของอุปติสสะท่ี ๑ (368-410 A.D.) ท่ีมังคละเจติ

ยะ (Mangalacetiya) ซ่ึงปจจุบันยังไมสามารถสรุปไดวาตั้งอยูท่ีใด สวนอีกหลังหนึ่งตั้งอยูใกลกับ

พระราชวังของอนุราธปุระ ท่ีสามารถเปรียบเทียบรูปแบบไดกับวิหารหมายเลข ๑๗ ท่ีสาญจี ซ่ึงสราง

                                                           
๓๖Ibid., 210. 



๑๘ 
 

ในสมัยของจันทรคุปตท่ี ๒ (ประมาณ 380-415 A.D.) เปนอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีเกาแกท่ีสุด

ของอินเดีย แตปฏิมาฆระท่ีถูปาราม เมืองอนุราธปุระยังไมสามารถกําหนดอายุได เพราะมีลักษณะท่ี

ไดรับการเพ่ิมเติม แตลักษณะของรูปแบบดั้งเดิมก็ยังเห็นไดชัดเจน คือ แปลนเปนหองสี่เหลี่ยมภายใน 

สวนดานนอกเปนซุมประตูท่ีแคบกวา สวนรูปแบบสมัยใหมกวา คือ มีทางเขารองตรงมุม  

 
ภาพลายเสนท่ี ๒ : ตัวอยางผังพ้ืนของนิสสินปฏิมาฆระ 

ท่ีมา : Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka.  

ปฏิมาฆระในพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ ของอิสระมุนีท่ี ปสินติสสบาท (Pacinatissapabbata) 

แสดงใหเห็นการเริ่มตนของลักษณะสําคัญของทางเขารอง ตั้งอยูทางขวาของผนังซุมทางเขาหลัก ซ่ึงใน

ข้ันพัฒนาการกอนหนาจะอยูบริเวณมุมท่ีหองดานในและซุมมาบรรจบกัน ทางเขารองนี้ทําให   

ปฏิมาฆระของลังกาแตกตางจากท่ีอ่ืนในภูมิภาค นอกจากนั้น ยังมีลักษณะเพ่ิมเติมอีก ไดแก หนาตาง



๑๙ 
 

แคบสูงท่ีผนังดานขาง บันไดทางข้ึนไปสูชั้นบนของหลังคาโคง (ซ่ึงเปนลักษณะท่ัวไปในสมัยพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๘ ในพุกาม) และในจุลวรรคกลาวถึงลักษณะทางสถาปตยกรรมบนหลังคานี้วาเปน “โถง

แหงพระจันทร (candasala)” ปฏิมาฆระในสมัยนี้ ไดแก ท่ีกัลวิหาร อีกแหงหนึ่งท่ีปาภาลุเวเหระ

(Pabaluvehera)และอาจจะรวมถึงพิลิมาเคท่ีตันตริมาเล ปฏิมาฆระทางใตสุดของกัลวิหารมีผังพ้ืน

เหมือนกับท่ีถูปาราม หลักฐานจากการขุดคนและอนุรักษพบวามีพัฒนาการมาจากอาคารขางตนโพธิ์  

ปฏิมาฆระไมท่ีสรางบนเสาหินไดรับความนิยมหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ แลว ซ่ึงไมใช

ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ปฏิมาฆระไมนี้สามารถแบงไดเปน ๓ กลุม คือ มีสองชั้น มีมณฑปดานหนา 

เชน Dambadeniอีกกลุมคือพิลิมาเคไมรองรับดวยเสาหินเตี้ยๆ มีมณฑปดานหนา เชน สุริยะโกฏ

(Suriyagoda) นักคะวัต (Nakkavatta) และพันนวละ (Pinnavala) และกลุมสุดทายคือปฏิมาฆระตั้ง

บนเสาหินเตี้ยๆ แตไมมีมณฑปดานหนา เชนมัทวลา(Madavala)หรือปลเลวลา(Pallevala)มณฑป

ดานหนานั้นเตือนใหนึกถึงผังพ้ืนดั้งเดิมของอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป ท่ีมีขนาดแคบกวาตัวหอง

ดานใน และแบบดั้งเดิมนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปไวชั้นลางของอาคาร สวนชั้นบนจะใชบรรจุวัตถุ

ศักดิ์สิทธิ์ มณฑปสรางปกคลุมพ้ืนท่ีดานหนาท่ีใชสําหรับชวงกอนและหลังการสักการะพระพุทธรูป 

ทางเดินรอบในหองภายในสําหรับเดินประทักษิณ สวนกอนหนานั้นท่ีไมมีมณฑป ชั้นลางจะมีความสูง

มากพอท่ีคนสามารถเดินได Coomaraswamy บันทึกไววาชั้นลางท่ี Dodantale ใชสําหรับเปนหอง

เทศน ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ นั้น กัลมาดุวะ (Galmaduva) สรางดวยอิฐและหินมีรูปรางเปนทรง

พีระมิด นาจะเปนการผสมกันของหลายแนวคิด36

๓๗ 

๒. ถิตปฏิมาฆระ หรือ หิติพิลามาเค 

พัฒนาข้ึนหลังจากนิสสินปฏิมาฆระตัวอยางเชน อวุคนา (Avukana) และมาลิกาเวละ 

(Maligavela) พัฒนามาจากผังพ้ืนของคันธกุฏี แตอาคารท้ังสองหลังยังไมไดมีการกําหนดอายุหอง

ครรภคฤหะมีความสูงอยางนอย ๕ เมตร ๔๐ เซนติเมตร มีทางเขารองดานขางเชนเดียวกับนิสสิน

ปฏิมาฆระ ท่ีวิชัยยารามและปุลิยังคุลามแสดงฝมือชางท่ีเชี่ยวชาญ หองครรภคฤหะมีพระพุทธรูป

ประทับยืนอยูกลางหอง และมีทางเดินประทักษิณลอม  

                                                           
๓๗Ibid., 235-245. 
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ภาพลายเสนท่ี ๓ : ตัวอยางผังพ้ืนของถิตปฏิมาฆระ 

ท่ีมา : Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka.  

หิติพิลามาเคท่ีนาลันทา ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ แสดงถึงวัสดุและเทคนิคการกอสรางท่ี

แตกตางไปจากสมัยกอนหนา เปนฝมือชางปลลวะ คือ สรางดวยหินท้ังหมด โถงกลางสูง และกอแบบ 

barrel  มณฑปโถง มีเสารองรับหลังคาหินอยูดานหนาหองครรภคฤหะ พบฐานบัว และเปนศาสน

สถานแบบมหายานในศรีลังกาดวย  

ปฏิมาฆระอิฐกอแบบวงโคงยังพบวามีการสรางอยูในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ เชน ท่ีมาลิกาเว

ละ ซ่ึงมีพระพุทธรูปลอยตัวท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย หิติพิลิมาเค

ท่ีเชตวัน อนุราธปุระกําหนดอายุไดในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ หรือกอนหนา มีพัฒนาการของผัง

บริเวณมากกวาท่ีอวุคนา พบประติมากรรมลอยตัวประดิษฐานติดกับผนังดานหลัง มีทางเดินรอบหอง
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ครรภคฤหะ ในชวงนี้การเมืองไดทําใหพัฒนาการของปฏิมาฆระหยุดชะงักไปถึง ๒ ศตวรรษ ในยุค

กลางปฏิมาฆระไดรับการสรางข้ึนท่ี Velgamveheraภายใตอิทธิพลการการอุปถัมภของราชวงศโจฬะ

ลักษณะเปนหองครรภคฤหะเล็กๆปดลอมดวยผนังอิฐหนา มีทางเขา (อันตรละ) ซ่ึงมีซุมอยูดานหนา มี

อาคารหลังเล็กๆ ขนาบอยูท้ังสองดาน ท้ังหมดมีกําแพงหินลอมอีกที ตัวอาคารหลักมีการฉาบปูนอยาง

หนา สันนิษฐานวาอาจมีการกออิฐเหลื่อมเปนวงโคง ขณะท่ีอาคารประกอบนั้นมุงกระเบื้อง  

โครงสรางอาคารอิฐและไมในสมัยกอนหนาไดรับการฟนฟูในพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เปน

อาคารหลังเล็กลง รวมหองครรภคฤหะและซุมเขาดวยกันเปนหองเดียว แตยังคงมีประตูดานขาง และมี

การเดินประทักษิณรอบอยู พัฒนาการสูงสุดของปฏิมาฆระท่ีมีโครงสรางกออิฐเปนวงโคง คือ ท่ีลังกา

ดิลก และติวังคะพิลิมาเค ท่ีติวังคะสรางข้ึนกอน มีการตกแตงดวยปูนปนท่ีผนังดานนอก สวนผนังดาน

ในเปนภาพเขียนสี ลังกาดิลกสรางโดยพระเจาปรากรมพาหุท่ี ๑ เปนปฏิมาฆระท่ีใหญท่ีสุดในลังกา มี

ระเบียงไมหลังคาคลุมท้ังสองดานของอาคาร37

๓๘ 

สวน H.T. Basnayakeไดแบงกลุมของปฏิมาฆระออกเปน ๓ ประเภทดังนี้38๓๙ 

ประเภทท่ี ๑ คินชกวัสถะ เคทิเค 

ท่ีเดนเปนท่ีรูจัก ไดแก ถูปาราม ลังกาดิลก และติวังคะ เปนประเภทของอาคารท่ีพุทธ

โฆษาจารยกลาวในบันทึกของเขาวาเปนท่ีๆ พระพุทธเจาอาศัยอยู สรางดวยอิฐท้ังหลัง (อิฐฐิคามยะ 

อาวาส) อาคารประเภทนี้ท่ีสรางดวยหินท้ังหลังก็มีเชนกัน ปฏิมาฆระประเภทนี้จะมีแปลนเปนรูป

สี่เหลี่ยม ครรภคฤหะทรงสี่เหลี่ยม มีอันตรละอยูดานหนา มณฑป (หองบูชา) และทวารมณฑป (ซุม) 

ดานหนา ฐานดานนอกทําซอนชั้น และชั้นฐานดานนอกก็ทําสูงกวาระดับพ้ืนดานใน หลังคาสรางจาก

อิฐ ผนังหนามาก เพ่ือรับน้ํานักของหลังคาอิฐโคงเปนอาคารซอนชั้น ซ่ึงทราบไดจากหลักฐานของชั้น

บันไดภายในมณฑป ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนหรือนั่ง 

ถูปาราม ประกอบดวย ๔ สวน ครรภคฤหะ อันตรละ มณฑป และทวารมณฑป ทําตาม

ลักษณะของศาสนสถานของอินเดีย แปลนประกอบดวยครรภคฤหะและมณฑปท่ีเชื่อมตอกันโดย

ทางเดิน ซ่ึงลักษณะนี้สอดคลองกับประเภทคันธกุฏี แตถูปารามมีเพียงชั้นเดียว แตเหนือครรภคฤหะมี

ลักษณะของอาคารซอนชั้น มีบันไดข้ึนไปสูชั้นดาดฟาหลังคาทางผนังดานใต แตไมมีหลักฐานหลงเหลือ

                                                           
๓๘Ibid., 245-250. 
๓๙H.T. Basnayake, Sri Lankan Monastic Architecture, 55 – 72. 
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วาชั้นบนนั้นจะมีหลังคาแตจากลักษณะการจัดแลวดูเหมือนวาจะมีลานประทักษิณ หลังคาของ

โครงสรางเรียบ เหนือครรภคฤหะเปนชั้นท่ีลดหลั่นกันผนังดานในนั้นมีรองรอยของปูนปนท่ีมีการลงสี  

ลังกาดิลก แตกตางจากถูปาราม อาคารหลังนี้ตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีท่ีครั้งหนึ่งเปนมาลุวะท่ีมี

กําแพงลอมซ่ึงกลายมาเปนสถานท่ีปดลอมดวยสีมาของอาคารนั้น เครื่องประดับผนังของปฏิมาฆระมี

ลักษณะพิเศษมากมาย ซ่ึงไมปรากฏในอาคารหลังอ่ืนของอาคารประเภทนี้ในสมัยโปลนนารุวะ มณฑป

เชื่อมตอกับครรภคฤหะดวยทางเดินเชนกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลายเสนท่ี ๔ : ผังพ้ืนลังกาดิลก 

ท่ีมา : H.T. Basnayake, Sri Lankan Monastic Architecture (Delhi : Sri Satguru  

Publications, 1986). 

ติวังคะ มีขนาดใหญกวาถูปาราม แตเล็กกวาลังกาดิลก ฐานของอาคารเปนแผนหินหนา 

๖ นิ้ว เชนเดียวกับอีก ๒ แหง ผนังดานนอกมีการตกแตงเชนเดียวเดียวกับลังกาดิลกและถูปาราม 

ปฏิมาฆระแบบนี้ออกแบบไวประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ ภายในครรภคฤหะมีปทมา

สนะตั้งอยู ซ่ึงวางอยูบนฐานสี่เหลี่ยมอีกชั้นหนึ่งติดกับผนังดานหลังของอาคาร 

ประเภทท่ี ๒ คันธกุฏ ี

เดนนอยกวาคินชกวัสถะ เคทิเคในสมัยโปลนนารุวะ ท่ีเรียกชื่อเชนนี้เนื่องมาจากลักษณะ

ของอาคารท่ีสรางเลียนแบบจากคันธกุฏีของพระพุทธองคในเชตวนา เมืองสาวัตถีเปนการสรางหอง

แสดงธรรมแบบดั้งเดิมข้ึนมาอีกครั้ง และแสดงลักษณะของกุฎิสงฆ จารึกในพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ ใน



๒๓ 
 

อภัยคีรีวิหารท่ีอนุราธปุระกลาวถึงอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปภายในวัด ในภาษาสิงหลเรียกวา 

แกนดัล (Gandal) และในภาษาบาลีคือ คันธกุฏี ซ่ึงมีตัวอยาง คือ อาตะทาเค ฮาตะทาเค 

อาตะทาเคมีการยอมุม ดานหนาของครรภคฤหะคือมณฑป มีสวนประกอบสําคัญเพียง 

๒ อยางนี้ สันนิษฐานวาในอดีตมีชั้นบนดวยผนังดานหลังของครรภคฤหะเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป

เรียงกัน ๓ องค ท่ีดานซายของผนังดานทิศใตเปนทางเขาไปสูหองดานใน ลักษณะเชนนี้ทําใหครรภคฤ

หะของอาตะทาเคนี้ตางจากปฏิมาฆระหลังอ่ืนๆ ในประเภทนี้ จุดมุงหมายในการสรางอาคารข้ึนก็เพ่ือ

ประดิษฐานพระทันตธาตุบนชั้นบนของอาคาร สวนหองเล็กๆ ดานหลังพระพุทธรูปท่ีกลาวไปขางตน

นั้น สรางข้ึนสําหรับพระภิกษุผูมาประกอบพิธีการทางศาสนาใหกับพระทันตธาตุลักษณะของ

พระพุทธรูปองคกลางท่ีเหลืออยูอยูในชวงอนุราธปุระ (อาจขนยายมา เนื่องจากหินท่ีใชเปนคนละ

ประเภทกับท่ีใชทําเสา) S. Wattalaสังเกตวาการประดิษฐานประติมากรรม ๓ องค ซ่ึงมีขนาดไม

เทากันนั้น บางทีอาจจะเปนหลักฐานของคติตรีรัตนะ แตก็ไมมีหลักฐานมากพอท่ีจะพิสูจนได  

ภาพลายเสนท่ี ๕ : ผังพ้ืนอาตะทาเค 

ท่ีมา : H.T. Basnayake, Sri Lankan Monastic Architecture. 



๒๔ 
 

ฮาตะทาเค สรางข้ึนเพ่ือประดิษฐานพระทัตธาตุตามชื่อเรียก มีกําแพงลอมเหมือนท่ีลังกา

ดิลก ดานหนามีทางเขาซ่ึงนักวิชาการบางทาน (Bell)กลาววาเปนการดัดแปลงยอสวนมาจากโคปุระใน

ศาสนาฮินดู ท้ังแปลนและโครงสราง สวนอาคารประกอบดวยครรภคฤหะและมณฑปเชนเดียวกันอา

ตะทาเค ทาเขาหลักอยูทางใต แตก็มีทางเขารองเพ่ือเขาสูมณฑปอยูทางทิศตะวันออก บันไดทางเขาท้ัง

สองประดับมกร ลูกมะหวด และทวารบาล 

ภาพลายเสนท่ี ๖ : ผังพ้ืนฮาตะทาเค 

ท่ีมา : H.T. Basnayake, Sri Lankan Monastic Architecture. 
 

ประเภทท่ี ๓ อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีขุดเขาไปในภูเขา 

แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ ขุดเขาไปในภูเขาหิน และสลักภาพพระพุทธรูปบนหนาผา

แลวสรางสิ่งกอสรางออกมาทางดานหนา พบเพียงตัวอยางเดียว คือ กัลวิหาร (Galvihara) พบเปนชุด

ของปฏิมาฆระ ๔ หลัง 
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ภาพลายเสนท่ี ๗ : ผังพ้ืนกัลวิหาร 

ท่ีมา : H.T. Basnayake, Sri Lankan Monastic Architecture. 

อายุสมัย 

อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปเดี่ยวๆสามารถอางถึงไดในรัชสมัยของเชษฐติสสะ (266-

277 A.D.) เม่ือพุทธโกสาเดินทางไปลังกาในสมัยของมหานามะ (410-432 A.D.) ไดจําพรรษาท่ีมหา

วิหาร แตไมมีการกลาวถึงปฏิมาฆระในบันทึกของทาน อาจแสดงใหเห็นวาไมมีการสรางปฏิมาฆระใน

ชวงเวลานั้น นักวิชาการเชื่อวาในชวงตนของพัฒนาการปฏิมาฆระในศรีลังกาเกิดข้ึนท่ีกลุมศาสน

สถานท่ีอภัยคีรีเปนหลัก และสามารถกําหนดอายุจากรูปแบบไดในพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ ฟาเหียนผูไดไป

ยังศรีลังกาในชวงเดียวกันนั้น (พุทธศตวรรษท่ี ๑๐) บันทึกถึงปฏิมาฆระท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 

สันนิษฐานกันวาปฏิมาฆระท่ีฟาเหียนบันทึกถึงอาจอยูติดกับหนึ่งในตนโพธิ์ท่ีอภัยคีรีวิหาร สรางโดย

มหาเสนะ (พ.ศ.๘๐๙-๘๒๐)  การสรางปฏิมาฆระขนานใหญเกิดข้ึนในสมัยของธาตุเสนะ (พ.ศ.๙๕๓-

๙๗๙) แตปฏิมาฆระท่ีสรางข้ึนโดยบัญชาของพระองคจะเปนอาคารถาวร และสรางเปนท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปเชนเดียวกับท่ีสรางดดยอุปติสสะ ลักษณะของอาคารในชวงสมัยนี้ประกอบดวยหองภายใน 

(ครรภคฤหะ) และมีมณฑปอยูภายนอก นอกจากปฏิมาฆระท่ีอภัยคีรีแลว ธาตุเสนะยังอุปถัมภการ

บูรณะปฏิมาฆระท่ีภาหุมังคละเจติยะดวย ในสมัยตอมา กัสสปะท่ี ๑ (พ.ศ.๑๐๒๐-๑๐๓๘) ไดสราง

หมูศาสนสถานของฝายธรรมรูจีแหงนิกายปญจวรรค มีอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปเปนสวนหนึ่งใน 



๒๖ 
 

๕ ของอาคารท่ีไดรับการบันทึกไวในมัญชูศรีวัสตุวิทยาศาสตร ซ่ึงศาสนสถานของนิกายปญจวรรคนี้

อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปเปนหนึ่งในหาอาคารศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยูตรงก่ึงกลางบนฐานท่ียกสูง กําหนด

อายุไดในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ – ๑๑ ผลงานของพระองคท่ีอิสระมุนีคือ อาคารประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีมีลักษณะชัดเจนแนนอน ซ่ึงสรางข้ึนเนื่องในฝายธรรมรูจีเชนกัน ตัวอยางท้ังหมด ๒๖ 

แหงกําหนดอายุไดในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๓  

ในคัมภีรมหาวงศ กลาวถึงโลหะปราสาทวาชั้นบนสุดของปราสาทสรางไวเปนคันธกุฏี 

พรอมท้ังบัลลังกเปลาสําหรับพระพุทธองค หองอีกรูปแบบหนึ่ง คือรูปวงกลม พบท่ีมานิกเดนะ อภัยคีรี 

และโทลุวิละ เก่ียวของกับนิกายธรรมรูจี อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปของวัดในฝายธรรมรูจี มี

ลักษณะอีกอยาง คือ ทางเขาดานขาง ซ่ึงลักษณะนี้ไดพัฒนาและกลายเปนลักษณะแบบมาตรฐานของ

อาคารประดิษฐานพระพุทธรูป ไดรับความนิยมจนถึงชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ในพุทธศตวรรษท่ี 

๑๒ มีความแตกตางกันอยางเขมขนระหวางมหาวิหารและอภัยคีรี ระหวางชวงสมัยนี้ มหาวิหารถูก

ผลักดันใหละท้ิงอนุราธปุระ อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปถูกสรางใหเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมเนียม

ปฏิบัติท้ังแปลนและโครงสราง คือ ผนังหนา หลังคากออิฐเปนวงโคงเหนือหองดานใน และมีทางเดิน

รอบ พบไดมาลิกาเวลา เสาหิน และหลังคาไมดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนตัวเองใหมเปนอิฐขนาดกลางกอ

รูปเปนวงโคงแทน สมัยโปลนนารุวะมีบันทึกถึงความหลากหลายของพิลิมาเค เชน มีทางเดินดานขาง 

มีชั้นเดียวถึงหาชั้นเทียบไดกับปราสาทในคัมภีรศิลปศาสตร พัฒนาการของอาคารประดิษฐาน

พระพุทธรูปเริ่มในพุทธศตวรรษท่ี ๙ หรือ ๑๐ ท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีขาดไมไดของวัด หลังจาก

สมัยโปลนนารุวะแลวการสรางพระพุทธรูปยืนและนั่งขนาดใหญไดหายไป แตกลับนิยมการสราง

พระพุทธรูปนอนแทน39

๔๐ 

วัสดุและการตกแตง 

ปฏิมาฆระกออิฐเปนหลังคาโคงกําหนดอายุไดในพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ – ๑๔ คือ อวุคนะ 

(Avukana) และเชตะวันวิหาร วิวัฒนาการของปฏิมาฆระท่ีใชอิฐขนาดกลางถูกรบกวนในชวงพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๕ – ๑๖ เม่ือผูบุกรกุชาวโจฬะเขามาและใหกอสรางศาสนสถานในศาสนาฮินดูแทน 

Dumarçayเสนอวานาจะสัมพันธกับจันทิในชวาภาคกลาง เชน จันทิสาหรี และจันทิเปลาสันปฏิมาฆ

                                                           
๔๐Roland Silva, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka, 

220 – 234. 



๒๗ 
 

ระกออิฐหลังเดียวท่ีเปนมหายาน และอาจเปนตันตระคือท่ีนาลันทา แตการสรางปฏิมาฆระแบบนั้นได

กลับมาสรางเปนผลงานชิ้นเอก ไดแก ถูปาราม ติวังคะ และลังกาดิลก  

ความนิยมอิฐและงานปูนปนไดแพรหลายเขามาเปนองคประกอบของปฏิมาฆระ 

โครงสรางอิฐของปฏิมาฆระสมัยนี้มีการฉาบดวยปูน ผนังไดรับการตแกตงและเขียนสีเปนลายดอกไม 

แตทักษะนี้หายไปในตอนชวงใกลจะสิ้นสุดปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๗  

โครงสรางไมและปูนถูกท้ิงไปในชวงท่ีมีความขัดแยงและวุนวายในประเทศ พบเพียงปา

คารประดิษฐานพระพุทธรูปเดี่ยวๆ เทานั้น ยาปวุ (Yapavu) และ Ganegodaสรางดวยหิน สวนท่ี 

Dambadeniสรางดวยไม พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ มีท่ีนาสนใจสองแหง คือ อาคารกออิฐเปนวงโคง ลังกา

ดิลก และปฏิมาฆระหิน Gadaladeni 

ปฏิมาฆระในชวงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ ใชไม และกลับไปใชแบบปฏิบัติของสมัยอนุราธ

ปุระ โครงสรางไมตั้งอยูบนเสาหิน จึงเรียก ทัมปตะพิลิมาเคปฏิมาฆระประเภทนี้ ถูกสรางใหเรียบงาย

มากข้ึนเปนวิหารในพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ สัมพันธกับโปลนนารุวะและแมแตสมัยอนุราธปุระ  

สมัยแรกสุดกอดวยอิฐและมีหลังคามุงกระเบื้อง มีเสาหินรองรับน้ําหนัก เปนท่ีนิยมใน

พุทธศตวรรษท่ี ๑๐ – ๑๔ กระเบื้องท่ีใชเปนกระเบื้องดินเผา บางครั้งมีการเคลือบ และพบนอยมากท่ี

เปนสําริด ทองเหลือง หรือทองแดง ผนังกออิฐไมจําเปนตองรับน้ําหนักของหลังคา บางครั้งมีการ

ตกแตงผนังดวยปูนปน พ้ืนปูดวยหินหรืออิฐ จากนั้นในสมัยหลังจึงปูดวยปูนและขัดมัน ในพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๒ มีการปรับปรุงใหเปนหลังคาอิฐโดมโคงท่ีเรียกวา เคทิเค มีพัฒนาการสูงสุดในในพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๗ และพบตอเนื่องมาบางในสมัยตอมาในพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ท่ีลังกาดิลก และพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๓ ท่ีกัลมาดูวา ผนังหนารองรับน้ําหนักเครื่องบนซ่ึงเปนลักษณะของอาคารประเภทนี้ 

ลักษณะหลักของอาคารประเภทนี้ คือ หลังคากออิฐเปนวงโคง และกอเหลื่อมมีการกอวงโคงดวยวิธีกอ

เหลื่อมเปนชวงเวลาสั้นๆ การตกแตงผนังมีท้ังภาพจิตรกรรม ประติมากรรมหิน และปูนหลอ เปนพุทธ

ประวัติ ชาดก และเหตุการณสําคัญจากคัมภีร พระพุทธรูปในติวังคะยืนตริภังค 40๔๑ 

 

 

                                                           
๔๑Ibid., 230-258. 



๒๘ 

 

บทท่ี ๓ 

ประวัติศาสตรเมืองศรีสัชนาลัย 

หลักฐานการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในพ้ืนท่ีเมืองศรีสัชนาลัยปรากฏมาตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องมาจนถึงสมัยรวมวัฒนธรรมเขมรและสมัยสุโขทัย  

สวนหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรปรากฏชื่อเรียกเมืองศรีสัชนาลัยควบคูไปกับเมือง

สุโขทัย สวนเรื่องราวเก่ียวกับพุทธศาสนาในเมืองศรีสัชนาลัยนั้น แมจะไมพบหลักฐานท่ีตอเนื่อง แตก็

แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงและระลอกท่ีรับพุทธศาสนาเขามา โดยหลักฐานท่ีบอกเลาเรื่องราวครั้ง

แรกสุดเก่ียวกับสิ่งกอสรางในพุทธศาสนาในเมืองศรีสัชนาลัย คือ จารึกวัดศรีชุม (พ.ศ.๑๗๘๐ – 

๑๘๒๑) กลาวถึงพอขุนผาเมืองเจาเมืองราดท่ีสรางเจดียไวในเมืองศรีสัชนาลัย ถวายแดบรรพกษัตริย 0๑ 

แตปจจุบันยังไมทราบตําแหนงท่ีตั้งของเจดียท่ีกลาวถึงในจารึก 

ตอมาในสมัยพอขุนรามคําแหง (พ.ศ.๑๘๒๒ – ๑๘๔๑) นั้น ในป พ.ศ.๑๘๒๗ พระองคได

โปรดฯใหสรางพระเจดียสําหรับครอบพระธาตุท่ีขุดออกมาทําการบูชา และถัดจากนั้นคงไดมีมีการ

ติดตอเมืองนครศรีธรรมราชและไดรับพระพุทธศาสนามาดวยในป พ.ศ. ๑๘๓๕ ดังปรากฏในจารึก

กลาววา “...ปูครูทุกตนลุกมาจากนครศรีธรรมราช” ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีชี้ใหเห็นการรับพุทธศาสนาจาก

ภาคใตของประเทศเขาสูอาณาจักรสุโขทัยเปนครั้งแรก และในปเดียวกันนั้นพระองคไดโปรดฯใหสราง

จารึกหลักหนึ่งไวท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ รวมท้ังอีกดวย 1

๒  

ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงนี้ยังมีการติดตอกับแควนลานนาและแควนพะเยาอีกดวย 

ซ่ึงในชินกาลมีลีปกรณกลาววาในป พ.ศ. ๑๘๓๙ กษัตริย ๓ พระองค คือ พอขุนมังราย พอขุนงําเมือง 

                                                           
๑ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๐๕ 

– ๑๐๖. 
๒ เรื่องเดียวกัน, ๔๕ – ๕๐. 



๒๙ 

 
และพอขุนรามคําแหงทรงเปนพระสหายกัน ไดนัดประชุมกันท่ีประตูชัยเพ่ือผูกมิตรภาพใหแนนแฟน 2

๓ 

ซ่ึงอาจมีการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและศาสนาแกกันดวยก็เปนได 

หลงัจากนั้นก็ไมพบหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับพุทธศาสนาอีกจนกระท่ังชวง

ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ – ตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ อาจจะในรัชสมัยของพระยาเลอไทย โอรสพระยา

คําแหงพระรามเปนท่ีรูจักกันในนามสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีปลูกตนศรีมหาโพธิ์ท่ีนคร

ศรีเสชนาไลย3

๔ 

ในสมัยของพระยาง่ัวนําถม เม่ือพระเถระ ๒ รูป คือ พระอโนมทัสสีและพระสุมน ศิษย

มหาบรรพตะสังฆราชในเมืองสุโขทัยไปเรียนพระไตรปฎกในเมืองอโยธยา เม่ือป พ.ศ. ๑๘๘๖ และได

ไปขอบวชเลาเรียนในสํานักของพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีในเมืองพัน 4

๕ 

ในป พ.ศ. พ.ศ. ๑๘๘๒ พระยาลิไทยเปนอุปราชปกครองเมืองศรีสัชนาลัย 5

๖ ถัดมาอีก ๔ 

ปไดนิพนธเตภูมิกถาขณะยังครองเมืองศรีสัชนาลัย 6

๗ จากนั้นในป พ.ศ. ๑๙๐๐ พระองคไดยกทัพจาก

เมืองศรีสัชนาลัยไปปราบจราจลในเมืองสุโขทัย7

๘ และครองราชยทรงพระนาม พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ 

                                                           
๓ รัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ (กรุงเทพฯ : บํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๘), ๑๐๔.  
๔ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๑๑๓ – ๑๑๔. 
๕ พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา (นนทบุรี : ศรีปญญา. ๒๕๕๗), 

๒๒๓ – ๒๒๕. 
๖ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๗๓. 
๗ อมรา ศรีสุชาติ, ลําดับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ : 

สมาพันธ, ๒๕๔๖), ๒๗. 
๘ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๒๙๖. 



๓๐ 

 
พระองคยังไดโปรดฯ ใหประดิษฐานรอยพระพุทธบาทท่ีลอกเลียนมาจากเขาสุในกูฏในลังกาไวบนเขา 

เมืองศรีสัชนาลัย เขาสุมนกูฏ เมืองสุโขทัย เขานางทอง เมืองบางพาน และเขาท่ีเมืองปากพระบาง8

๙  

 ในปเดียวกันนั้น โอรสพระยาคําแหงพระราม ออกผนวชเม่ือพระชนม ๓๑ พรรษา 

เปนท่ีรูจักตอมากันในนาม (สมเด็จพระมหาเถร) ศรีศรัทธาราชจุฬามุนี (ศรีรัตนลังกาทวีปมหาสามี) ได

บูรณปฏิสังขรณเจดียและพระพุทธรูป ณ มหิยังคณมหาเจดีย นอกเมืองกําพไล ในลังกาทวีป ไดนํา

หนอพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว ณ ศรีสัชนาลัยดวย (จารึกวัดศรีชุม)9

๑๐ 

 ตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ สมเด็จมหาเถรศรีศรัทธาฯ เดินทางจากเมืองสระหลวง (สร

ลวง) ไปยังเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ไดสรางพระมหาธาตุ ไปจนถึงเมืองฝาง แพล (แพร) ระพุน 

(ลําพูน)10

๑๑ 

ในรัชกาลของมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) นี้ พระอโนมทัสสีและพระสุมนศึกษาในสํานัก

อุทุมพรมหาสวามีได ๕ พรรษา ประมาณป พ.ศ. ๑๙๐๑ – ๑๙๐๒ ก็ลามหาสวามีเจามาสูเมืองสุโขทัย 

โดยพระอโนมทัสสีไปจําพรรษาอยูเมืองศรีสัชนาลัย11

๑๒ ในป พ.ศ. ๑๙๐๒ พระยาลิไทยสรางกุฏิในวัดปา

แดง แลวอาราธนาพระมหากัลยาณเถระมาจําพรรษา เม่ือครั้งพระองคเสด็จมาไหวมหาธาตุ และ

พระองคไดเสด็จไปเมืองแพร เปนเวลา ๗ เดือน12

๑๓ 

ป พ.ศ. ๑๙๐๔ พระมหากัลยาณเถร เจาอาวาสวัดปาแดงมรณภาพ สมเด็จพระมหา

ธรรมราชาลิไทยไดเสด็จมาประกอบพิธีศพ พรอมตั้งแตงตั้งพระภิกษุองคหนึ่ง ซ่ึงตอมาคือ พระบรมครู

ติโลกดิลกติรัตนคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสวามีเจา ท่ีเดินทางมาเยี่ยมมหากัลยาณเถรเปนเจา

                                                           
๙ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๖๙ – ๗๐. 
๑๐ อมรา ศรีสุชาติ, ลําดับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสุโขทัย, ๓๕-๓๖. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๓๗. 
๑๒ พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, ๒๒๓ – ๒๒๕. 
๑๓ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๓๒๓. 



๓๑ 

 
อาวาสวัดปาแดง ฝายอรัญวาสี 1 3

๑๔ และในปเดียวกัน สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยโปรดฯใหราช

บัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากนครพันมาเมืองสุโขทัย โปรดฯใหสรางกุฏิวิหารกลางปา

มะมวง (สรางวัดปามะมวง) ใหเปนท่ีประทับจําพรรษาของพระมหาสามีสังฆราช พระมหาสามีสังฆราช

ไดอุปสมบทใหพระยาลิไทยเปนสามเณร ณ พระราชมณเฑียรสุโขทัย 1 4

๑๕ ถัดมาในป พ.ศ. ๑๙๐๕ 

สมเด็จพระมหาธรรมราชาไดนิมนตพระสุมนมายังสุโขทัย พระสุมนเถรจึงไดเดินทางมาสุโขทัยตามคํา

อาราธนาของพระมหาธรรมราชา แลวไดมานบเจาอาวาสวัดปาแดง 1 5

๑๖ (ซ่ึงตอมาคือ พระบรมครูติโลก

ดิลกฯ) เม่ือพระสุมนอยูท่ีเมืองสุโขทัยแลว ชวงระหวาง (พ.ศ. ๑๙๐๕ – ๑๙๑๒) นั้นไดเดินทางไปยัง

เมืองศรีสัชนาลัย เม่ือถึงแมน้ําปานามนที (อาจเปนแมน้ําฝากระดาน ท่ีในพงศาวดารโยนกกลาววาพระ

สุมนเถรพาพวกกําลังไปตรวจเจดียราง ณ เมืองบางจา) ในท่ีนั้นมีพระธาตุองคหนึ่งในวิหารเกา รุกข

เทวดาไดแปลงตัวมาเปนพราหมณมาบอกท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแกพระสุมนเถร ทานจึงไป

ยังท่ีแหงนั้น แลวขุดลงไปไดพระบรมสารีริกธาตุพรอมท้ังผอบ จึงอัญเชิญไปเมืองศรีสัชนาลัย ฝายพระ

ยาลิไทย (เขาใจวานาจะเปนท่ีประทับหลังสละราชบัลลังกใหแกพระมหาธรรมราชาท่ี ๒) ทราบขาว

พระสุมนเถรเดินทางมายังเมืองศรีสัชนาลัยจึงเสด็จไปตอนรับ แลวนําใหพระสุมนเถรอยูในวัดปาแดง

หลวงใกลกับสิริบรรพต (เขาพระศรี)16

๑๗ 

พ.ศ.๑๙๐๕ พระมหาสุมนเถรเดินทางไปสุโขทัยตามคําอัญเชิญของพระมหาธรรมราชาลิ

ไทยไดมานบเจาอาวาสวัดปาแดง (พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนสิลคันธวนาวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหา

สวามีเจา)17

๑๘ 

                                                           
๑๔ จารึกวัดปาแดง ภาษาไทย ดานท่ี ๑ ใน คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, 
๑๕ จารึกวัดปามะมวง ภาเขมร ดานท่ี ๒ ใน คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, 
๑๖ จารึกวัดปาแดง ภาษาไทย แผนท่ี ๒ ใน คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, 
๑๗ รัตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๐๒. 
๑๘ อมรา ศรีสุชาติ, ลําดับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสุโขทัย, ๓๕.  



๓๒ 

 
พ.ศ. ๑๙๑๒ – ๑๙๑๓ พระยากือนา กษัตริยลานนาโปรดฯใหอาราธนาพระสุมนเถรจาก

สุโขทัยไปยังอาณาจักรลานนา ในคราวนั้นพระสุมนไดเดินทางไปยังลานนาพรอมท้ังพระบรม

สารีริกธาตุ18๑๙  

หลักฐานอีกอยางท่ีสามารถนํามาประกอบการเรียบเรียงเรื่องราวทางพุทธศาสนาของ

อาณาจักรสุโขทัย คือ พงศาวดารเหนือ ซ่ึงแตงข้ึนอยางนอยในสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี ๒ (ลือไทย) 

ท่ีไดทรงจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆเปนอีกแบบหนึ่งคือ เปนฝายขวา ฝายซาย ฝายขวาคือคณะ

คามวาสี ฝายซายเรียกวาคณะอรัญวาสี 1 9

๒๐ ทําใหเราทราบวากษัตริยผูครองเมืองศรีสัชนาลัยได

พระราชทานไรนาและสัตวแกวัดหรือกัลปนา และทําใหเราทราบถึงลําดับชั้นของพระสงฆซ่ึงแยก

ตําแหนงตามสายคามวาสีและอรัญวาสี ดังนี้ 

• ฝายคามวาสี/ฝายขวา/ฝายวัดมหาธาตุ พระสังฆราชเปนตําแหนงสูงสุด 

รองลงมาคือตําแหนงพระครูธรรมเสนา รองลงมาจากตําแหนงพระครูธรรมเสนาคือตําแหนง

พระครูธรรมไตรโลก (วัดเขาอินทรแกว) รองลงมาคือตําแหนงพระครูยาโชด (วัดอุทยานใหญ) 

• ฝายอรัญวาสี/ฝายซาย/ฝายวัดไตรภูมิปาแกว มีพระสังฆราชเปนตําแหนง

สูงสุด รองลงมาคือตําแหนงพระครูธรรมราชา รองจากตําแหนงพระครูธรรมราชาคือพระครู

ญาณไตรโลก รองลงมาคือพระครูญาณสิทธิ20๒๑ 

อยางไรก็ตาม พงศาวดารเหนือเปนเรื่องราวท่ีแตงข้ึนในภายหลัง อาจจะตองหาหลักฐาน

สนับสนุนจึงจะมีน้ําหนักนาเชื่อถือ 

พ.ศ. ๑๙๑๔ พญากือนาอาราธนามหาสุมนเถรไปประดิษฐานพระศาสนาท่ีวัดบุปผาราม 

(วัดสวนดอก) ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม 21๒๒ 

                                                           
๑๙ จารึกวัดปาแดง แผนท่ี ๒ ใน คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, 
๒๐ ประพัฒน ตรีณรงค, “เรื่องความเปนมาแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย,” 

ศิลปากร ๘ ( ป ๒๔๙๘): ๘๕.  
๒๑ พงศาวดารเหนือ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๑๖), ๒๙ – ๓๐. 
๒๒ อมรา ศรีสุชาติ, ลําดับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสุโขทัย, ๔๑. 



๓๓ 

 
พ.ศ.๑๙๔๕ พระยาไสลือไทยแตงทัพเตรียมจะไปชวยทาวยี่ กุมกามปลนเอาเมือง

เชียงใหม ไดไปตั้งทัพอยูตีนดอยเจ็ดริน แตทัพเชียงใหมก็จัดทัพเตรียมรบอยู ทัพของพระยาไสลือไทย

จึงขามแมน้ําตรงสบกลางทางตะวันออก และไดปะทะกับทัพเชียงใหม ทัพของพระยาไสลือไทยยกหนี

ข้ึนไปทางเหนือขามแมน้ําปงไปยังเมืองเชียงราย และไดกวาดเอาชาวเชียงรายกับทาวยี่กุมกามกลับไป 

ไดใหทาวยี่กุมกามกินเมืองซาก 2 2

๒๓ เปนหลักฐานลายลักษณอักษรท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสุโขทัย

และลานนา ซ่ึงปรากฏในตํานานพงศาวดารของท้ังสองฝาย 

จากนั้นในป พ.ศ. ๑๙๔๗ กลาวถึงบุคคลคนหนึ่ง คือ ทานเจาพัน ไดสรางถาวรวัตถุใน

เมืองเชลียง เชน พระธาตุ วิหารแปดหอง ศาลาในอรัญวาสี และสรางตําหนักดวย23

๒๔  

ในป พ.ศ. ๑๙๔๙ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (ไสยลือไทย) เสด็จฯพรอมดวยพระ

ศรีธรรมราชมาดา ปูพระญา (พระยาลิไทย) และเหลานักปราชญ พรอมดวยพระสงฆ “เบื้องหน

คามวาสี” (ฝายคามวาสี) มีสังฆราชญาณรุจีเปนประธานและสงฆ “เบื้องอรัญวาสี” กับสงฆ “เบื้อง

พระรูป” มาประชุมกันใน “พระพิหารสีมากรลาอุโปสถ อันมีในทเลฉาง” เพ่ือมาระงับเหตุท่ีสารีบุตร

มหาเถรกับพุทธวังศมหาเถร “ออกโจทนาใสอธิกรณหนักหนา” กรณีการแตงตั้งมงคลวิลาสมหาเถร 

ดังนั้น “เสด็จมหาธรรมราชาธิราชผูหลาน” (ไสยลือไทย) จึง “ตราพระราชโองการ” แตงตั้งใหพระ

บรมครูติดลกดิลกติรตนสีลคันธวนวาสีธรรมกิตติ สังฆราชามหาสวามีเจาเปนสังฆปรินายก ฝาย

อรัญวาสี พระบรมครูติโลกฯไดรับพระราชทานอํานาจสิทธิท่ีจะระงับอธิกรณตางๆ ไดเองในคณะ

อรัญวาสี ดังนั้นจึงเปนการรับรองการแตงตั้งมงคลวิลาสมหาเถร เปนเจาอาวาสวัดกัลยาณวนาวาส 24

๒๕ 

พระพุทธรูปโบราณท่ีประดิษฐานในวัดสําคัญๆ ในกรุงเทพฯนั้น มีท่ีมาจากเมืองศรีสัชนา

ลัย ซ่ึงสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดฯใหขนยายไปประดิษฐาน ซ่ึงมีจารึก

ท่ีฐานกลาวถึงปท่ีสรางและผูสราง มีจํานวน ๓ องค สรางในระยะเวลาไลเลี่ยกัน ไดแก ในป พ.ศ. 

                                                           
๒๓ อรุณรัตน วิเชียรเขียว  และ เดวิด เค.วัยอาจ, ผูรวบรวม, ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม 

(เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, ๒๕๔๓), ๔๖. 
๒๔ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๔๕๙. 
๒๕ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๑ – ๓๓๓. 



๓๔ 

 
๑๙๖๕ นายทิดไสและนางทองแกวบุตรสาวสรางพระพุทธรูปข้ึน ๒ องค25๒๖ และในป พ.ศ. ๑๙๖๖ พระ

ยาศรียศราชเจาเมืองสวรรคโลกบําเพ็ญทานแบงสวน ๒ อัน แหงเจานนทปญญาไวเปนจังหันและพุทธ

บูชาแดพระพุทธรูปองคนี้26๒๗ 

พ.ศ. ๑๙๖๗ พระมหาเถรท่ีในเมืองเชียงใหม ๒๕ องค มีพระมหาธัมมคัมภีร พระมหาเม

ธังกร พระมหาญาณมงคล พระมหาสีลวงศ เปนตน ไดไปลังกา เขาหาทานมหาสามีวันรัตไดเลาเรียน

ในสํานักนั้น ในปถัดมา คณะสงฆเหลานั้นไดบวชกันในเรือและไดขอพระเถระ ๒ องคกอนจะเดินทาง

กลับมา เพ่ือจะนํามาเปนพระอุปชฌาย คือ พระมหาวิกรมหาหุ และพระมหาอุตตมปญญา และขอ

พระบรมธาตุองคหนึ่ง แลวจึงเดินทางกลับ เม่ือเดินทางถึงในพรรษาท่ี ๒ – ๕ ไดจําพรรษาอยูในอ

โยชฌปุระ จากนั้นไปเมืองศรีสัชนาลัยไดอุปสมบทใหพระพุทธสาครในเมืองนั้น ภายหลังไดไปเมือง

สุโขทัยในพรรษาท่ี ๖27

๒๘  

พ.ศ. ๑๙๗๐ พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ บรมปาลโปรดฯใหจําลองพระพุทธบาทคู โดยพระ

สิริสุเมธังกรสังฆนายกผูเปนศิษยของพระสิริสุเมธังกรสังฆราช เปนผูสลักลงบนแผนหิน ลอกเลียนตาม

รอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏในลังกา ซ่ึง ศ.ยอรซ เซเดส สันนิษฐานวาพระสิริสุเมธังกรสังฆนายก

หรือพระสิริสุเมธังกรสังฆราชองคใดองคหนึ่งจะเปนองคเดียวกับพระมหาเมธังกร ซ่ึงในชินกาลมาลี

ปกรณกลาววาเปนภิกษุชาวเชียงใหม ท่ีเดินทางไปศึกษายังลังกา และเม่ือกลับมาไดตั้งคณะสิงหลภิกษุ

ข้ึนในเมืองไทยท่ัวไป28

๒๙ ตอมาใน ป พ.ศ. ๑๙๗๔ พระมหาเมธังกรจึงไดเดินทางไปถึงเชียงใหมพักอยูใน

มหาวิหารวัดปาแดง29

๓๐ ซ่ึงกอนหนานั้นในสมัยพญากือนา พระสงฆกลุมนี้ไมไดการอุปถัมภจากกษัตริย  

จากนั้น หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับพระพุทธศาสนาของเมืองศรีสัชนาลัยก็

ขาดหายไป แตปรากฏเรื่องราวทางประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของเมืองศรีสัชนาลัยกับลานนา 

                                                           
๒๖ เรื่องเดียวกัน, ๒๑๒, ๒๑๕. 
๒๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๒๑. 
๒๘ พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, (นนทบุรี : ศรีปญญา. 

๒๕๕๗). 
๒๙ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๓๓๕ – ๓๓๘. 
๓๐ รัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๒๒ 



๓๕ 

 
ซ่ึงอาจสงผลตอการศาสนาในสมัยนั้นดวย คือ พระยายุธิษเฐียรเจาเมืองพิษณุโลกไดไปขอเขากับพระ

เจาติโลกราชของลานนา โดยพระเจาติโลกราชยกเมืองพะเยาใหพระยายุธิษเฐียรปกครอง 

พ.ศ. ๒๐๐๓ เกิดศึกระหวางสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยาและพระเจาติ

โลกราชแหงลานนา โดยมีเมืองศรีสัชนาลัยเปนหนาดานกันชนระหวางสองอาณาจักร ซ่ึงเจาเมืองศรีสัช

นาลัยไดเอาใจออกหางกรุงศรีอยุธยาไปข้ึนกับลานนา กรุงศรีอยุธยาตองใชเวลานานถึง ๑๔ ปถึงจะชวง

ชิงเมืองศรีสัชนาลัยกลับมาเปนเมืองในปกครองไดอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๐๑๗30

๓๑ 

หลังจากนั้นรัชสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี ๔ บรมปาล เราก็ไมพบหลักฐานท่ีเปนจารึก

กลาวถึงเรื่องราวพุทธศาสนาของเมืองศรีสัชนาลัยอีก พบเพียงจารึกรอยพระพุทธบาท กลาวถึงการ

สถาปนารอยพระพุทธบาทเพ่ือยังพระพุทธศาสนา เม่ือป พ.ศ. ๒๐๕๓ 3 1

๓๒ แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนา

ของเมืองยังคงเจริญรุงเรืองสืบมา 

                                                           
๓๑ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พงศาวดารกรุงเกา, (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๘๓) 
๓๒ คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจัดพิมพเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันท่ี ๑๘ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๗, ประชุมจารึก ภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, ๓๑. 



๓๖ 

 

บทท่ี ๔ 

การศึกษาท่ีผานมาเกี่ยวกับมณฑปของเมืองศรีสัชนาลัย 

มณฑปในสถาปตยกรรมของไทยและของตางประเทศมีความหมายตางกัน กลาวคือ

ในทางสถาปตยกรรมไทย หมายถึง อาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่ีสรางข้ึนเพ่ือประดิษฐานสิ่งท่ีควรเคารพ

บูชา เชน พระพุทธรูป พระพุทธบาท อาจมีลักษณะคลายบุษบก แตมีขนาดใหญกวา และสามารถเขา

ไปใชสอยพ้ืนท่ีดานในได อาจมีรูปแบบตางๆกัน เชน มีหลังคาซอนเปนชั้นลดหลั่นกันข้ึนไป หรือมี

หลังคาซอนเปนชั้นแลวตอดวยยอดแหลม เปนตน ขณะท่ีมณฑปในสถาปตยกรรมอินเดียและเขมร

โบราณ หมายถึง อาคารสี่เหลี่ยมผืนผา ท่ีตั้งอยูดานหนาปราสาท โดยมีมุขกระสันเปนสวนเชื่อมตอ ใช

ประดิษฐานรูปเคารพ และทําพิธีกรรมทางศาสนา0

๑  

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับมณฑปของเมืองศรีสัชนาลัยนั้น มีผูกลาวถึงหลายทาน แตยังไมมีผู

ท่ีทําการศึกษาอยางละเอียด โดยสามารถไลเรียงได ดังนี้ 

สงวน รอดบุญ ไดกลาวไวในหนังสือ พุทธศิลปสุโขทัย ซ่ึงตีพิมพเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๑ วา

มณฑปท่ีสรางข้ึนมีจุดมุงหมาย ดังนี้  

๑. สรางตอเนื่องกับทายวิหารท่ีเมืองศรีสัชนาลัย อาจเรียกวา “จุลวิหาร” ก็คงได เชน 

วัดกุฎีราย วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดชมชื่น วัดสระไขน้ํา วัดเขาพระบาท และวัดสระปทุม 

๒. มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ สรางคูกับวิหาร ในเมืองสุโขทัย 

๓. มณฑปพระสี่อิริยาบถ เปนมณฑปโถง แตละดานใชเสาขนาดใหญ  

สวนมณฑปสําหรับประดิษฐานพระประธานท่ีนิยมทําในเมืองศรีสัชนาลัย คลายกับ

รูปทรงของ “วิหารรถะ” (Vihara ratha) ของปลลวะท่ี “มามัลลปุรัม” มณฑปแบบนี้มีขนาดไมใหญโต

นัก เม่ือดูลักษณะการวางผังแลว นาจะไดรับอิทธิพลมาจากเทวสถานของอินเดียใต ซ่ึงเปนการเนน

ความสําคัญของหองท่ีประดิษฐานรูปบูชา ลักษณะท่ีนาสนใจ ไดแก ประตูทางเขาซ่ึงจัดเปนรูป “โคง

                                                           
๑ กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี (กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 

๒๕๕๐), ๔๐๓. 



๓๗ 

 

กลีบบัว” เปนการเรียงหินระบบคอรเบล ทําใหหวนนึกถึง ประตูหนาตางแบบ “โคงแหลม” แบบโกธิค 

หรือโคงแบบ “ซาราเซน” ในสถาปตยกรรมมุสลิม ซ่ึงชางสุโขทัยรูจักการทําโคงแบบนี้มาแลว 1

๒ 

นายจิรศักดิ์ เดชวงศญา ไดเขียนเก่ียวกับประโยชนใชสอยของมณฑปไวในสารนิพนธ

เรื่อง มณฑปเชียงใหม เม่ือป พ.ศ.๒๕๒๔ ไววามณฑปของไทยมิไดใชเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป

เทานั้น แตสามารถแบงตามประโยชนใชสอยได ๔ กลุม ไดแก2๓ 

กลุมท่ี ๑ ใชเปนท่ีเก็บรักษาหรือประดิษฐานสิ่งสําคัญทางพุทธศาสนา เชน 

พระพุทธรูป พระไตรปฎก รอยพระพุทธบาท 

กลุมท่ี ๒ ใชทรงมณฑปมาสรางรวมกับเรือนยอดและนํามาใชเปนสถานท่ีอยูอาศัย มี

ท้ังทรงปรางคและทรงจอมแห เชน พระท่ีนั่งในพระบรมมหาราชวัง 

กลุมท่ี ๓ ใชบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสําคัญ เชน มณฑปบรรจุอัฐิของพระเจาติโลกราช

ท่ีวัดเจดียเจ็ดยอด 

กลุมท่ี ๔ ใชทําเปนประตูหรือซุมประตูหนาตาง เชน ประตูโขงวัดพระธาตุลําปาง

หลวง 

ใน รายงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําแผนแมบทโครงการอุทยาน

ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ซ่ึงจัดทําโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไดรับการตีพิมพเม่ือป พ.ศ. 

๒๕๓๓ ไดจัดแบงรูปแบบมณฑปของเมืองศรีสัชนาลัยไวเปน ๔ รูปแบบ คือ  

๑. มณฑปท่ีสรางตอเนื่องกับฐานวิหาร เชน วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดกุฎีราย 

๒. มณฑปท่ีเปนประธานของวัด (หลังเดี่ยว) เชน กุฏิพระรวง-พระลือ วัดพญาดํา 

๓. มณฑปท่ีเปนเจดียราย มักหันหนาไปทางทิศเหนือ เชน วัดเจาจันทร 

๔. มณฑปพระสี่อิริยาบถ เชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง3

๔ 

                                                           
๒ สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปสุโขทัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, ๒๕๒๑) ๕๐.  
๓ จิรศักดิ์ เดชวงศญา, “มณฑปเชียงใหม” (สารนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔), ๙ – ๑๐. 
๔ กองโบราณคดี, รายงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําแผนแมบท

โครงการอุทยาน ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๘๘. 



๓๘ 

 

ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดทําการศึกษามณฑปในเมืองศรีสัชนาลัย และกลาวไวใน

วิทยานิพนธเรื่อง มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชชนาลัย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๓ วามณฑปในเมืองศรีสัชนา

ลัยเม่ือแบงตามรูปแบบทางสถาปตยกรรมมี ๖ รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี ๑ ผังพ้ืนเปนหองสี่เหลี่ยม ชองเปดดานหนา ไมมีซุม เชน วัดหัวโขน 

รูปแบบท่ี ๒ ผังพ้ืนเปนหองสี่เหลี่ยม ชองเปดดานหนาของหองประธานมีซุม และบน

ผนัง ๓ ดาน มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 

รูปแบบท่ี ๓ ผังพ้ืนรูปสี่เหลี่ยม ชองเปดเขาสูหองภายในมีซุมแตผนังท่ีเหลือท้ัง ๓ 

ดานไมมีซุมประดับ เชน วัดสวนแกวอุทยานนอย 

รูปแบบท่ี ๔ ผังพ้ืนรูปสี่เหลี่ยม แบงเปนหองดานหนาและหองดานหลัง หรือมีซุม

คูหาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปดานหลัง เชน มณฑปวัดพญาดํา วัดชมชื่น 

รูปแบบท่ี ๕ ผังพ้ืนรูปสี่เหลี่ยม โดยกอเสาเปนแทง แลวลอมดวยผนังซ่ึงอาจเปนไม

หรือกอดวยศิลาแลง ไมมีซุมดานหนา เชน มณฑปวัดยายตา 

รูปแบบท่ี ๖ มณฑปแบบประดิษฐานพระพุทธรูปท้ัง ๔ ดาน เชน มณฑปพระสี่

อิริยาบถวัดระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง และวัดพรหมสี่หนา 

และยังแบงตามตําแหนงท่ีตั้งของมณฑปไวอีก ๔ กลุม คือ 

กลุมท่ี ๑ มณฑปตั้งอยูในตําแหนงเดียวกับเจดียประธาน โดยไมมีสวนเชื่อมตอกับ

วิหาร เชน วัดพรหมสี่หนา วัดพญาดํา 

กลุมท่ี ๒ มณฑปท่ีอยูดานหลังของวิหารมีสวนเชื่อมตอหรือติดกับดานหลังของวิหาร 

เชน วัดกุฏีราย วัดสวนแกวอุทยานนอย 

กลุมท่ี ๓ มณฑปตั้งอยูในตําแหนงท่ีเปนเจดียราย หรือเจดียทิศ เชน วัดเจดียเจ็ดแถว 

กลุมท่ี ๔ มณฑปท่ีต้ังอยูภายในวิหาร มักเปนมณฑปขนาดเล็ก เชน วัดเขาพระบาท

ลาง4

๕ 

ในรายงานการขุดแตงโบราณสถาน ตต.๗ วัดสระปทุม เม่ือป พ.ศ.๒๕๓๔ นายชูศักดิ์  

เสถียรพัฒโนดม ไดตั้งสมมติฐานเก่ียวกับวิวัฒนาการของมณฑปเมืองศรีสัชนาลัย ไวดังนี้ 

                                                           
๕ ทรงยศ วีระทวีมาศ, “มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชนาลัย” (วิทยานิพนธศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓). 



๓๙ 

 

๑. ซุมพระทายวิหาร : เปนอาคารขนาดเล็ก ตั้งอยูทายวิหาร มีผังอาคารเปนรูป

สี่เหลี่ยม มีผนังปดทึบท้ัง ๓ ดาน มีชองทางเขาทางดานหนาเพียงดานเดียว ใชเปนท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูป 

๒. มณฑปทายวิหาร : เปนอาคารขนาดใหญ ตั้งอยูทายวิหาร มีความกวางใกลเคียง

กับความกวางของตัววิหาร ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมมีผนังปดทึบท้ัง ๓ ดาน มีชองทางเขาทางดานหนา

เพียงดานเดียว มักใชเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานของวัด 

๓. มณฑปพระยืน : ลักษณะเชนเดียวกับมณฑปทายวิหาร แตแยกตัวอาคารออกมา

ตั้งโดดๆ ไมตอทายวิหาร 

รูปแบบของอาคารท้ัง ๓ นี้ สามารถแบงตามลักษณะของฐานและเรือนธาตุไดเปนอีก ๕ 

ประเภทใหญๆ ดังนี้  

๑. ประเภทท่ีมีฐานปทม (มีบัวคว่ําทองไมและบัวหงาย) เรือนธาตุปทม (มีบัวคว่ําเปน

ฐานเรือนธาตุและมีบัวหงายรับเครื่องบนหรือหลังคา ซ่ึงแบงเปนกลุมยอยไดอีก 

๑.๑ แบบหลังคาเครื่องไม ไมมีเสาผนัง ไดแก วัดหัวโขน วัดพรหมสี่หนา บ.น.๑๖ 

เปนตน 

๑.๒ แบบหลังคาศิลาแลงแบบคานพาดผนัง ไมมีเสาผนัง ไดแก มณฑปรายวัดเขา

สุวรรณคีรี 

๑.๓ แบบหลังคาศิลาแลง ซ่ึงกอแบบสันเหลื่อม มีเสาผนัง ผนังหนามาก เชน วัดหลัก

เมือง 

๒.  ประเภทท่ีมีฐานปทม (บัวคว่ํา บัวหงาย และทองไม) ไมมีบัวคว่ํารองรับเรือนธาตุ 

แตมีบัวหงายรองรับหลังคา 

๒.๑ แบบหลังคาศิลาแลงหนาจั่ว มีเสาผนัง ไดแก วัดกุฎีราย (หลังหนา) 

๒.๒ แบบหลังคาศิลาแลงหนาจั่ว ไมมีเสาผนัง ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัด

สระไขน้ํา ศาลเจาแมละอองสําลี ในวัดเขาพนมเพลิง 

๒.๓ แบบหลังคาเครื่องไม มีเสาผนัง เปนมณฑปขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีในมณฑปมาก 

ไดแก วัดยายตา ซุมพระรอบเจดียประธานวัดราหู 

๓.  ประเภทท่ีมีฐานรูปคลายฐานปทม แตไมมีบัวหงาย เรือนธาตุไมมีบัวคว่ํา หลังคา

เครื่องไม ผนังบาง พ้ืนท่ีในมณฑปมาก ไดแก บ.น.๑๑ บ.น.๑๕ 



๔๐ 

 

๔.  ประเภทท่ีไมมีฐานปทมรองรับ เรือนธาตุปทม มักเปนมณฑปขนาดใหญท่ีมีหลังคา

ศิลาแลง ไมมีเสาผนัง แบงยอยไดดังนี้ 

๔.๑  แบบหลังคาเครื่องไม ไมมีเสาผนัง มักเปนมณฑปพระยืน ไดแก มณฑปพระยืน

วัดเจาจันทร มณฑปพระสี่อิริยาบถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง 

 ๔.๒  แบบหลังคาศิลาแลงหนาจั่ว ไมมีเสาผนัง เชน วัดชมชื่น 

 ๔.๓  แบบหลังคาศิลาแลงโคงประทุนเรือ ไมมีเสาผนัง ไดแก วัดพญาดํา ซุมพระราย

ทายมณฑปประธานวัดยายตา ซุมพระรายวัดเขาใหญบน 

๕.  ประเภทท่ีเรือนธาตุไมมีบัวหงายรองรับหลังคา หลังคากอศิลาแลงกอโคงแบบ

ประทุนเรือ หรือโคงแหลม ไมมีเสาผนัง 

๕.๑  แบบมีฐานปทม ไดแก บ.น.๒๑ ซุมพระนาคปรกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง 

ซุมพระรายวัดเจดียเจ็ดแถว 

๕.๒  แบบไมมีฐานปทม ไดแก บ.น. ๑๘5

๖ 

ธาดา สุทธิธรรม ซ่ึงไดทําการศึกษารูปแบบมณฑปในอาณาจักรสุโขทัยไวในหนังสือ

สถาปตยกรรมสุโขทัย ซ่ึงตีพิมพเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๖ ไววา มณฑปในความหมายของพุทธสถาปตยกรรม

ไทยจะเปนวิหารประเภทหนึ่ง แตมีรูปทรงเปนแบบแผนของตนเอง และพ้ืนท่ีใชสอยในอาคารไม

สามารถชุมนุมพุทธบริษัทไดมากเชนในวิหารท่ัวไป โดยมุงเนนใหเปนอาคารท่ีใชประดิษฐาน

พระพุทธรูปเปนสําคัญ ประดุจเปนคันธกุฏี (กุฏิท่ีประทับอันมีกลิ่นหอม) ของพระพุทธเจา 

มณฑปในสถาปตยกรรมไทยจึงหมายถึงอาคารท่ีมีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลังคา

เปนเรือนยอดแหลมหลายชั้น บางครั้งอาจเรียกวาปราสาท หรือท่ีพระพรหมพิจิตรเรียกวา เจดียกุฎิ 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอาคารท่ีมีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส ลักษณะทึบตันตั้งแตผนังไปถึงหลังคา 

ตําแหนงท่ีตั้งของมณฑปนั้น มีสถานะเทาสถูป คือ ใชแทนสถูป จึงอยูในตําแหนงท่ีเปน

ท่ีตั้งของสถูปประธานของวัด การใหมณฑปเปนประธานของวัดนี้นาจะมีความสัมพันธกับโขงพระเจาท่ี

นิยมกอสรางเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปในวัดในเมืองเหนือ 

การจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรมของมณฑปสมัยสุโขทัยนั้นสามารถแบงไดเปน ๔ 

หมวดใหญ คือ 

                                                           
๖ ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม, “รายงานการขุดแตงโบราณสถาน ตต.๗ วัดสระปทุม” 

(เอกสารอัดสําเนา : อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย, ๒๕๓๔), ๓๖ – ๓๘. 



๔๑ 

 

๑. มณฑปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผนังทึบตัน แบงไดเปน ๒ 

ลักษณะ คือ 

๑.๑ แบบผนังรับน้ําหนัก ผนังจะหนาประมาณ ๑ - ๑.๒๕ เมตร โครงสรางหลังคา

เปนไม และมุงกระเบื้องดินเผา คลายกับวิหารลังกาดิลก ประเทศศรีลังกา และใกลเคียงกับวิหารใน

เมืองพุกาม เชน วัดศรีชุม วัดตระพังทองหลาง เปนตน นอกจากนั้น พบวายังมีบางแหงท่ีมีแผนผังยอ

มุมดวย เชน มณฑปพระรวง-พระลือ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง 

๑.๒ แบบเสารับน้ําหนัก ผนังอาจมีความหนาประมาณ ๐.๖๐ เมตร หรือทําดวยไม 

เชน วัดศรีโทน และเทวาลัยมหาเกษตร 

๒. มณฑปท่ีภายในเดินไดรอบ หรือมณฑปพระสี่อิริยาบถ มีการกอเสาข้ึนไปรับสวน

หลังคาท่ีเปนเรือนยอดไม เนื่องจากโครงสรางเปนระบบเสารับน้ําหนัก ผนังรอบนอกจึงสามารถเจาะ

ชองแสงเปนริ้วทางตั้งได สันนิษฐานวาไดคติมาจากเมืองพุกาม 

๓. มณฑปสี่เหลี่ยมผืนผา อาจมีการยอมุม พบวานิยมกอสรางท่ีเมืองศรีสัชนาลัย มี

สัดสวนความกวาง : ความยาวแมจะไมมากนัก แตก็ทําใหมีพ้ืนท่ีภายในมณฑปมากข้ึน จนอาจจัดเปน

หองประดิษฐานพระพุทธรูปไดสองหอง เชน วัดพญาดํา จากคุณสมบัติของวัสดุกอสรางและความนิยม

การกอสรางมณฑปนี้ ทําใหเกิดมณฑปท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีเมืองศรีสัชนาลัยเปนจํานวนมาก จําแนก

ออกไดเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๓.๑ แบบผนังรับน้ําหนัก โครงสรางหลังคาวัสดุกอ ซ่ึงมีรูปแบบหลังคาแบงไดเปนอีก 

๒ ลักษณะ 

๓.๒ ทรงแอน มีเสนหลังคาแอนโคงเลียนแบบหลังคาเครื่องไม อาจมีการกอหลังคา

ลดชั้น ๒-๓ ชั้นทางดานหนาและดานหลัง และอาจมีหลังคาปกนกลดชั้นดานขาง เชน มณฑปวัดสระ

ไขน้ํา วัดกุฏีราย วัดสวนแกวอุทยานนอย 

๓.๓ ทรงโคงคันธนูหรือทรงประทุน มีเสนหลังคาโคงลักษณะคลายคันธนู และอาจมีป

กนกลดชั้นดานขาง เชน มณฑปประธานวัดพญาดํา 

๓.๔ แบบเสารับน้ําหนัก โครงสรางหลังคาไม ผนังจะเหมือนกับมณฑปท่ีมีแผนผังเปน

สี่เหลี่ยมจัตุรัส แตหลังคาแทนท่ีจะเปนเรือนยอด ก็สันนิษฐานวาจะเปนหลังคาทรงจั่วสูง ไดแก มณฑป

วัดยายตา ผนังอาจมีลวดลายปูนปน 



๔๒ 

 

และเขายังไดกลาวไวอีกวาการศึกษาและสันนิษฐานรูปแบบเรือนยอดหลังคามณฑปนี้ 

ควรนําไปเทียบกับโขงพระเจาหรือท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปในศิลปะลานนา รวมท้ังซุมพระและโคม

ปองสําริดในศิลปะลานนา6

๗
 

ในหนังสือ วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย ของสมคิด จิระทัศนกุล เม่ือป พ.ศ. 

๒๕๔๔ กลาวเก่ียวกับมณฑปไววา มีการสรางมาตั้งแตสมัยสุโขทัย สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป

ขนาดใหญท่ีเรียกวา “ปฏิมาฆระ” ภายในอาคารดูคับแคบ เพราะไมไดมุงหวังจะใชประกอบศาสนาพิธี 

แตสรางเพ่ือจําลองพระคันธกุฎีท่ีประทับของพระพุทธเจา จึงเปนตัวแทนพระพุทธองคเชนเดียวกับ

เจดีย ตําแหนงท่ีตั้งจึงอยูในตําแหนงท่ีเปนหลักประธานบนแกนหลักของวัดเชนเดียวกับพระเจดีย โดย

จะอยูบริเวณทายวิหาร ประเภทของมณฑป มี ๓ ประเภท คือ  

๑. มณฑปหลวง คือ เปนประธานของวัด 

๒. มณฑปนอย อาคารท่ีใชประกอบอาคารประธาน 

๓. มณฑปทิศ คือ มณฑปท่ีอยูตามทิศ ในตําแหนงเดียวกับเจดียประจําทิศ 

และลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรมของมณฑปท่ีพบในศรีสัชนาลัย มี ๒ แบบ คือ 

๑. แบบทรงคฤห รูปทรงหลังคาชนิดเปนจั่วแหลม อยางหลังคาเรือนพักอาศัย โดยกอ

ศิลาแลงซอนเหลื่อมกันไปบรรจบกันตรงกลาง เปนแบบท่ีนิยมในยุคปลายสมัยสุโขทัย 

๒. แบบทรงกรวยเหลี่ยม หลังคาเปนยอดอยางทรงปรามิด มีตับหลังคาแตละดานซอน

กัน ๓-๔ ชั้น เชน มณฑปพระรวงพระลือ7

๘ 

จะเห็นไดวาการศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัยเปนการ

สันนิษฐานเก่ียวกับการจัดแบงกลุมจากลักษณะท่ัวไป และเปนการตั้งขอสันนิษฐานเก่ียวกับรับอิทธิพล

รูปแบบทางสถาปตยกรรม กลาวถึงประโยชนใชสอยและตําแหนงภายในวัด รูปแบบของเรือนธาตุและ

หลังคา การสันนิษฐานถึงความสัมพันธกับโขงพระเจาในลานนา สวนการศึกษาวิจัยก็ศึกษาเฉพาะ

รูปแบบทางสถาปตยกรรมเฉพาะในสวนของมณฑป และการจัดพัฒนาการโดยใชขนาดเปนเกณฑ  

 

                                                           
๗ ธาดา สุทธิธรรม, สถาปตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๓๖), ๑๐๓. 
๘ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔),  ๘๕-๘๗. 



๔๓ 

 

บทท่ี ๕ 

มณฑปในเมืองศรีสัชนาลัย 

จากการคนควาศึกษาขอมูลท้ังจากเอกสารของอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ไดแก 

ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย และรายงานการขุดคนขุดแตงตางๆ และขอมูลจากการสํารวจ

โบราณสถานดวยตนเอง พบวาโบราณสถานประเภทมณฑปท่ีพบในขอบเขตเมืองโบราณศรีสัชนาลัย

นั้น มีจํานวนอยางนอย ๔๒ แหง ซ่ึงมีท้ังท่ีดําเนินการทางโบราณคดีแลวและยังไมไดดําเนินการทาง

โบราณคดี และสามารถแบงตามลักษณะเบื้องตนท่ีสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน ดังนี้ 

มณฑปท่ีไดรับการขุดคนแลว มีจํานวน ๓๖ แหง แบงตามตําแหนงท่ีตั้งได ๔ กลุม 

ไดแก 

๑. มณฑปเปนประธานแทนเจดีย มี ๕ แหง ไดแก มณฑปประธานโบราณสถาน บ.น. 

๑๑ มณฑปวัดเขาแกว มณฑปวัดพญาดํา มณฑปวัดนอยจําป มณฑปวัดเดนลิเก 

๒. มณฑปตั้งอยูภายในวิหาร มี ๖ แหง ไดแก โบราณสถาน บ.น. ๑๐ โบราณสถาน บ.น. 

๑๘ โบราณสถาน บ.น. ๔๐ วิหารนอยในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง อุโบสถวัดเขาพระบาท ๒  

และอุโบสถวัดโคกสิงคาราม 

๓. มณฑปทายวิหาร มี ๒๐ แหง ไดแก มณฑปทายวิหารวัดสวนแกวอุทยานนอย มณฑป

ทายวิหารวัดหลักเมือง มณฑปทายวิหารวัดเขาสุวรรณคีรี มณฑปทายวิหารโบราณสถาน บ.น.๑๑ 

มณฑปทายวิหารโบราณสถาน บ.น.๑๕ มณฑปทายวิหารโบราณสถาน บ.น.๑๖ มณฑปทายวิหาร

โบราณสถาน บ.น.๑๙ มณฑปทายวิหารโบราณสถาน บ.น.๒๑ มณฑปทายวิหารโบราณสถาน บ.น. 

๒๓ มณฑปทายวิหารวัดกุฏีราย มณฑปทายวิหารวัดสระปทุม มณฑปทายวิหารวัดพรหมสี่หนา มณฑป

ทายวิหารวัดสระไขน้ํา มณฑปทายวิหารวัดยายตา มณฑปทายวิหารวัดอีบาง มณฑปทายวิหารวัด

หัวโขน มณฑปทายวิหารวัดชมชื่น มณฑปทายวิหารวัดอีบาง มณฑปทายวิหารวัดเขาใหญบน และ

มณฑปทายวิหารภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง 

๔. มณฑปเดี่ยว เปนองคประกอบรองของวัด มีจํานวน ๖ แหง ไดแก มณฑปพระ

อัฏฐารศ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง มณฑปวัดเจาจันทร ต.๒๑ มณฑปรายวัดราหู  ศาลเจาแม

ละอองสําลี ในวัดเขาพนมเพลิง กุฏิพระรวง-พระลือ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง 



๔๔ 
 

มณฑปท่ียังไมไดดําเนินการทางโบราณคดี มีจํานวนอยางนอย ๕ แหง ไดแก 

โบราณสถาน น.๕ โบราณสถาน น.๙ โบราณสถาน น.๒๒ โบราณสถาน ต.๒๖ วัดเขาพระบาท ๑ 

วัดสวนแกวอุทยานนอย 

ตั้งอยูในเขตกําแพงเมือง ทางทิศตะวันออกของวัดชางลอม หางออกมา ๒๐๐ เมตร และ

หางจากกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกมาประมาณ ๕๐๐ เมตร วัดหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

 

แผนผังท่ี ๑ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดสวนแกวอุทยานนอย 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

วัดแหงนี้ปรากฏชื่อในพระราชนิพนธเรื่องเท่ียวเมืองพระรวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวกลาวถึงวัดนี้วา 

 ... มีวัดอยูวัดหน่ึง ท่ีชาวเมืองเรียกวัดสวนแกว (แตนายเทียนเรียก วัดอุทยานนอย) คูวัดน้ีแลนตอถึง

กันกับคูวัง ในเขตวัดน้ันมีเจดียองคหน่ึง รูปแบบเดียวกับองคใหญในวัดเจดียเจ็ดแถว แตสวนเล็กกวา



๔๕ 
 

กันเปนอันมาก หนาพระเจดียทางทิศตะวันออกเฉียงใต มีวิหารประดิษฐานพระมารวิชัยองคหน่ึง ท่ี

จริงจะเรียกวาซุมพระจะเหมาะกวาวิหาร เพราะทําเฉพาะจุองคพระเทาน้ัน...0

๑ 

วัดสวนแกวอุทยานนอยเปนกลุมโบราณสถานท่ีตั้งอยูภายในกําแพงวัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

กวาง ๒๙ เมตร ยาว ๕๕ เมตร มีประตูทางเขา ๒ ดาน ทางดานหนาและดานหลัง และมีคูน้ําลอมรอบ

อีกชั้น  โบราณสถานประกอบดวย 

๑. เจดียประธาน เปนเจดียทรงพุมขาวบิณฑ ลอมรอบดวยกําแพงแกว ยกเวนดานหนา

ซ่ึงเปนทางเขา มีเจดียรายจํานวน ๑๓ องค อยูติดกับกําแพงแกว เขาใจวาคงจะมีเจดียรายอยูกอนแลว 

ตอมาภายหลังไดสรางกําแพงแกวเพ่ิมเติม โดยใชฐานเจดียรายเปนแนวกําแพงไปดวย 

๒. วิหาร เปนวิหารมีซุมพระหรือมณฑปประกอบทางดานหลัง หลังคามณฑปเปนรูปโคง

แหลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย และยังคงเหลือแกนไมสักท่ีใชเปนแกนพระกร

แลวฉาบดวยปูน 

๓. เจดียราย แบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก 

๓.๑ กลุมท่ีตั้งอยูภายในกําแพงแกว ลอมรอบเจดียประธาน ยกเวนทางดานหนา  

๓.๒ กลุมท่ีตั้งอยูดานหลังเจดียประธานทางมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๓ องค 

เหลือเพียงฐานเขียง ๒-๓ ชั้น1

๒ 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน อาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง ๒๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๒.๓๐ เมตร 

เฉพาะสวนวิหารมีความยาว ๑๘ เมตร กวาง ๑๒.๓๐ เมตร ลักษณะไมสมมาตร ซ่ึงอาจจะเกิดจากการ

ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ จึงทําใหหลักฐานขาดหายไมตอเนื่องกัน กลาวคือฐานวิหารทางทิศ

ตะวันออกปรากฏแนวยาวตอเนื่องไปจนถึงทายมณฑป และชนกับผนังดานขางกอนยอมุมของมณฑป 

แตไมปรากฏรองรอยของเสา ขณะท่ีทางทิศตะวันตกพบแนวฐานอาคารท่ียาวมาเกือบถึงผนังดานหนา

ของมณฑปเทานั้น และแนวฐานอาคารนั้นปรากฏเสาสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๒๕ x ๐.๒๕ เมตร จํานวน ๕ 

ตน ตั้งอยูหางกันประมาณ ๓.๓๐ เมตร ดานหนาของวิหารมีการยอมุมทิศละ ๓ มุม เพ่ือรองรับหลังคา

                                                           
๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เท่ียวเมืองพระรวง, พิมพครั้งท่ี ๒ 

(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๖), ๑๑๖. 
๒ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๕), 

๔๙ – ๕๐. 



๔๖ 
 

ท่ีลดชั้น และอีกมุมหนึ่งตอเปนเดินไปยังประตูทางเขาวัด ถัดเขามาจากแนวเสาสี่เหลี่ยม มีการยกพ้ืน

ตางระดับ โดยแนวยกพ้ืนนี้มีความกวางประมาณ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓.๔๐ เมตร ตอออกมาจากผนัง

ดานหนาของมณฑป บริเวณเกือบก่ึงกลางอาคารมีแทนกอดวยอิฐวางตัวขนานไปกับอาคาร ขนาด 

๓.๕๐ x ๔.๘๕ เมตร แตภายในวิหารของวัดสวนแกวอุทยานนอยนี้ไมพบรองรอยของเสาคูประธานเลย 

คงเหลือเฉพาะเสาสี่เหลี่ยมทางทิศตะวันตกท่ีอาจจะเปนเสาคูรองหรือเสารับหลังคาปกนกเทานั้น สวน

มณฑปมีขนาด ๘.๔๐ x ๗.๙๐ เมตร มีการยอมุมท้ังทางดานหนาและดานหลังทิศละ ๒ มุม แต

ทางดานหนามีการยอมุมท่ีเกิดจากซุมซอนกัน ๒ ซุม จึงทําใหมีลักษณะคลายการยอมุมทิศละ ๔ มุม 

หองภายในเปนรูปสี่เหลี่ยมท่ีมีการปาดมุมบริเวณดานหลังพระประธาน ขนาดกวาง ๕.๕๐ เมตร ลึก 

๓.๓๐ เมตร ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งหนาตักกวาง ๔ เมตร  

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงเปนวิหารโถง แตไมทราบจํานวน

หองท่ีชัดเจน อาจมีเพียง ๔ หอง ตามเสาสี่เหลี่ยมดานทิศตะวันตก มีมุขหนาอีก ๑ หอง มีการยกพ้ืน

ภายในอาคารมีทางข้ึนสูอาคาร ๑ ทางดานหนา สวนมณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง หลังคาทรง

จั่วแหลม มีเรือนธาตุสูงโปรง มีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง ซ่ึงเกิดจากการตอชายคาปกนกสอง

ขาง หลังคาเลียนแบบเครื่องไมซอนบนสูงกวาเล็กนอยและมีตับลางอีก ๑ ตับ ดานหนาทําเปนซุมกลีบ

บัวซอนกัน ๒ ชั้น ภายในหองประดิษฐานพระพุทธรูปประธานประทับนั่ง ซ่ึงปจจุบันเหลือเพียงโกลน 

ผนังดานนอกของมณฑป ทางดานขางท้ังสองปรากฏรูสี่เหลี่ยม ๓ รู เรียงกันในแนวดิ่ง ๒ ชวง และทาง

ดานหลังปรากฏรูสี่เหลี่ยมเรียงกัน ๓ รูในแนวระนาบ อาจจะใชสําหรับเสียบไมรองรับเครื่องหลังคา แต

อยางไรก็ดี แตละรูก็คอนขางตื้นเกินไปท่ีจะเสียบไมและรับน้ําหนักเครื่องหลังคาได  

 
ภาพท่ี ๒ ชองสี่เหลี่ยมดานบนผนังดานขางของมณฑป 



๔๗ 
 

โครงสราง มณฑปของวัดสวนแกวอุทยานนอยใชศิลาแลงกอท้ังหลัง มีโครงสรางแบบ

ผนังรับน้ําหนัก มีการปาดมุมดานหลังพระประธาน ๒ ขาง และบริเวณทางเขา ๒ ขาง และกอผนัง

ดานขางใหคอยๆ สอบข้ึนไปโดยการกอเหลื่อม มีการถากกอนศิลาแลงใหมีความโคงตามรูปทรงท่ี

ตองการ ผนังสองดานข้ึนไปบรรจบกันเหนือพระเศียรพระพุทธรูปประธาน  

การตกแตง การตกแตงท่ีพบนั้นหลงเหลือเฉพาะบริเวณของมณฑปเทานั้น คือยังพบปูน

ฉาบและการปนลวดบัวตกแตงอาคาร โดยชุดลวดบัวท่ีตกแตงตัวอาคารและซุมมีลักษณะแตกตางกัน 

กลาวคือ สวนฐานของมณฑปตกแตงเปนชุดบัวลูกฟก ๑ ชุด ถัดข้ึนไปเปนชั้นฐานเขียงอีก ๑ ชั้น สวน

ชุดบัวตอนบนของเรือนธาตุประกอบดวยบัวปากปลิง ลูกแกวอกไก ๑ เสน และบัวหงาย ขณะท่ีซุม

ประตูตกแตงดวยบัวคว่ํา ถัดข้ึนมาเปนลูกแกวอกไก ๓ เสน และบัวปากปลิง สวนตอนบนของซุมก็มี

ลักษณะเปนชุดรับกับชุดฐาน ประกอบดวยบัวปากปลิง ลูกแกวอกไก ๓ เสน และบัวหงาย เปนเชนนี้

ท้ังสองซุม  

 
ภาพท่ี ๓ ดานหนาของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย 



๔๘ 
 

 
ภาพท่ี ๔ ดานขางของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย 

 
ภาพท่ี ๕ ชุดบัวของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย 

 



๔๙ 
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๕๐ 
 

 



๕๑ 
 

 



๕๒ 
 

 

 



๕๓ 
 

 

 



๕๔ 
 

วัดหลักเมือง 

ตั้งอยูภายในเขตกําแพงเมือง ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง เยื้องกับวัดสวน

แกวอุทยานใหญทางดานซาย หางออกมาประมาณ ๑๕๐ เมตร  

 
แผนผังท่ี ๒ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดหลักเมือง 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

วัดหลักเมืองปรากฏชื่อในพระราชนิพนธเท่ียวเมืองพระรวงของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใจความวา  

... ขาพเจาเช่ือวาไมใชวัดพระพุทธศาสนาเปนแน และมิใชโบสถพราหมณ แตจะเก่ียวกับศาลผีหรือ

เทวดา อันใดอันหน่ึงจึงไดเดาตอไปวาบางทีจะเปนหลักเมือง คือท่ีฝงนิมิตดวงของเมืองท่ีน่ีก็เปนท่ี

ออกจะเหมาะอยูใกลรั้วใกลวังดีอยางไรๆ หลักเมืองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีน่ีก็ไมมีเลย ไดใหคนหาอยูหลาย

วันก็ไมพบ ปรางคน้ันตามความเขาใจของขาพเจาวาใชเปนอนุสาวรีย เครื่องหมายวาเปนท่ีฝงอะไรไว

ในท่ีน้ัน มีพระธาตุหรืออัฐิคน เปนตน ก็ถาทําเปนเครื่องหมายท่ีฝงกระดูกคนไดแลว จะทําเปน



๕๕ 
 

เครื่องหมายท่ีฝงนิมิตดวงของเมืองไมไดเจียวหรือ สวนตัวขาพเจาเช่ือขางเปนหลักเมืองมากกวาเปนท่ี

ฝงอัฐิ เพราะมาตั้งอยูหางนอกเขตวัด แตน่ีก็เปนการเดาในสวนตัวขาพเจาโดยแท... 2

๓ 

แตภายหลังไดมีการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้พบวานาจะเปนวัดในพุทธศาสนา ตัว

โบราณสถานหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนกลุมโบราณสถานท่ีไมปรากฏกําแพงแตอยางใด 

ประกอบดวย 

๑. ปรางคประธาน กอดวยศิลาแลง ฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตอดวยฐานสี่เหลี่ยมยอ

มุมไมยี่สิบจํานวน ๒ ชั้น ถัดไปเปนฐานปทมยอมุมไมยี่สิบ ตอดวยฐานเขียงสี่เหลี่ยมยอมุมไมยี่สิบอีก

จํานวน ๗ ชั้น ลดหลั่นข้ึนไป บริเวณมุมแตละชั้นประดับดวยกลีบขนุน ลักษณะของปรางคประธานมี

อิทธิพลมาจากปรางคศิลปะเขมรในประเทศไทย แตวิวัฒนาการไปมากแลว  

๒. วิหาร ลักษณะเปนวิหารแบบมีซุมพระหรือมณฑปประกอบทางดานหลัง หลังคากอ

ดวยศิลาแลงเปนรูปโคงแหลม3

๔ 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๑๘.๒๐ เมตร กวาง ๘.๙๐ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๑๔.๔๐ เมตร กวาง ๘.๙๐ เมตร มี ๕ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง มีเสา ๒ คู เปนเสารูป

แปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔๐ เซนติเมตร มีบันไดทางเขา-ออก ดานหนา ๒ ทาง และ

ดานหลังขางมณฑปอีก ๒ ทาง สวนมณฑปมีขนาด ๕.๔๐ x ๓.๘๐ เมตร ไมมีการยอมุม ดานหนามีซุม

กลีบบัวซอนกัน ๒ ชั้น หองภายในมีขนาด ๓.๘๐ x ๑.๖๐ เมตร  

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๕ หอง มี

มุขดานหนา ๑ มุข เสาทรงแปดเหลี่ยม ๒ คู ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔๐ เซนติเมตร มีบันไดทางข้ึน

ทางดานหนา ๒ ทาง และดานหลัง ๒ ทาง ฐานอาคารทําเปนฐานบัวคว่ํา พ้ืนภายในอาคารปูดวยอิฐ  

มณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง หลังคานาจะเปนทรงจั่วแหลม ทางเขาทําเปนซุม

ซอนกัน ๒ ซุม บริเวณมุมดานหนาอาคารท้ัง ๒ มุม มีชอง ซ่ึงนาจะเปนชองท่ีเสียบคานไมรับหลังคา

วิหาร ดานนอกของมณฑปทําใหเสาท้ัง ๔ หนากวาผนัง ลักษณะแบบเสาติดผนัง หองภายในมณฑปมี

การเพ่ิมเสาติดผนังท้ัง ๒ มุมดานหนาของฐานชุกชี กอผนังข้ึนเปนโคงกลีบบัวตามลักษณะของซุม

ประตู มีการยกพ้ืน ซ่ึงอาจะเปนฐานชุกชีสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  

                                                           
๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เท่ียวเมืองพระรวง, ๑๑๘. 
๔ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย, ๕๓ – ๕๔. 



๕๖ 
 

 
ภาพท่ี ๖ ชองท่ีนาจะเปนรูเสียบคานไมรับหลังคาวิหาร 

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก มีการ เพ่ิมความแข็งแรงดวยการกอเปนเสาประจํามุมเพ่ิมบริเวณมุมดานหนาท้ัง ๒ ขางของ

ฐานชุกชี สวนเพดานหองใชวิธีการกอศิลาแลงท่ีแตละกอนถูกถากใหมีความโคงเหลื่อมกันข้ึนไป 

การตกแตง หลงเหลือปูนปนตกแตงมณฑปบริเวณสวนฐานและผนังบางสวน โดยท่ีฐาน

ทําเปนชุดฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย ๑ ชุด ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวคว่ํา ถัดข้ึนมาบริเวณเสาทางทิศใตปรากฏ

รองรอยของแถบท่ีเคยใชปูนปนตกแตงเปนลวดบัว ซ่ึงสอดคลองกับตอนบนของเรือนธาตุดานหนาท่ี

ตกแตงเปนลวดบัวลูกแกวอกไก ดังนั้นสวนลางก็นาจะเปนลวดบัวลูกแกวอกไกเชนกัน สวนบนของ

เรือนธาตุดานหนาตกแตงเปนลวดบัวลูกแกวอกไก ถัดข้ึนไปเปนบัวหงาย และเปนจั่วหลังคา นอกจาก

ปูนปนแลว สวนเรือนธาตุยังมีการตกแตงโดยกอใหเสาท่ีมุมท้ัง ๔ มีขนาดหนากวาผนังเรือนธาตุออกมา 

รวมท้ังหองภายในมณฑปยังหลงเหลือการใชสีชาดทาผนังอีกดวย  

 
ภาพท่ี ๗ รองรอยของแถบท่ีเคยใชปูนปนตกแตงเปนลวดบัว 



๕๗ 
 

 
ภาพท่ี ๘ มณฑปและเจดียของวัดหลักเมือง 

 
ภาพท่ี ๙ ดานขางของมณฑปวัดหลักเมือง 

 



๕๘ 
 

 
ภาพท่ี ๑๐ สวนเรือนธาตุท่ีตกแตงโดยกอใหเสาท่ีมุมท้ัง ๔ มีขนาดหนากวาผนังเรือนธาตุ 

 
ภาพท่ี ๑๑ หองภายในมณฑปยังหลงเหลือการใชสีชาดทาผนัง 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 



๖๐ 
 

 

 

 



๖๑ 
 

 

 

 

 



๖๒ 
 

 

 

 



๖๓ 
 

 

 

 

 



๖๔ 
 

วัดกุฏีราย (น.๑)  

ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองดานทิศเหนือ หางประตูเตาหมอไปทางทิศเหนือประมาณ ๕๐ 

เมตร ริมถนนจากเมืองโบราณศรีสัชนาลัยไปยังศูนยศึกษาและอนุรักษเตาเผาสังคโลก หมายเลข ๖๑ 

วัดหันหนาไปทางทิศใต โบราณสถานประกอบดวย มณฑปประกอบอาคาร ๒ แหง และเจดียราย ๕ 

องค ดังนั้นจะกลาวถึงอาคารซ่ึงมีมณฑปประกอบทีละหลัง ดังนี้ 

 
แผนผังท่ี ๓ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดกุฏีราย (น.๑) 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

รูปแบบของอาคารและมณฑปประกอบ หมายเลข ๑ ตั้งอยูติดกับถนนไปยังเตาเผาสังคโลก

ทางทิศเหนือ 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๓๑.๙๐ เมตร กวาง ๑๓ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๒.๑๐ เมตร กวาง ๑๓ เมตร มี ๔ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง และมีการตอชายคา

ดานหนาขางเรือนธาตุท้ัง ๒ ขาง มีมุขหนา ๑ หอง มีเสา ๒ คู เปนเสารูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ๕๕ เซนติเมตร มีบันไดทางเขา-ออก ดานหนา ๒ ทาง สวนมณฑปมีขนาด ๙.๖๕ x ๙.๘๐ 

เมตร มีการยอมุมท้ังทางดานหนาและดานหลังของมณฑป ดานหนามีซุมกลีบบัวซอนกัน ๒ ชั้น หอง



๖๕ 
 

ภายในมีลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด ๕.๗๕ x ๔.๙๐ เมตร ท่ีมุมท้ังสี่มีการทําเสาประจํามุม 

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง หนาตักพระกวาง ๔.๓๐ เมตร 

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๔ หอง มี

มุขดานหนา ๑ มุข และมีการตอชายคาดานหนาขางมุขอีกท้ัง ๒ ฐานอาคารทําเปนฐานบัวคว่ํา 

ดานขางทางเขาของมณฑปมีฐานกอศิลาแลง ๒ ฐาน วางขนานในแนวเดียวกับมณฑป อาจจะเปนท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปองคเล็กๆ ถัดมาทางดานหนาของมณฑปมีฐานศิลาแลงอีก ๑ ฐาน วางตัวขวาง

กับมณฑป อยูในหองท่ี ๓ ของอาคาร 

มณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง หลังคาทรงจั่วแหลม ซอนกัน ๒ ซอนท้ังดานหนา

และดานหลัง เลียนแบบเครื่องไม ดานหนาของมณฑปสวนหนาบันมีรองรอยสําหรับเสียบคานไมรับ

หลังคาวิหาร ทางเขามณฑปทําเปนซุมซอนกัน ๒ ซุม ผนังดานนอกของมณฑปมีการทําเปนเสาประจํา

มุมและเสาติดผนังใหหนากวาผนัง  เลียนแบบลักษณะเรือนไม หองภายในมณฑปกอผนังข้ึนเปนโคง

กลีบบัวตามลักษณะของซุมประตู แตมีขนาดใหญกวา มีการยกพ้ืนเปนฐานชุกชีประดิษฐาน

พระพุทธรูป และเหลือโกลนพระพุทธรูปประทับนั่งเฉพาะสวนหนาตักพระเทานั้น  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก มีการ เพ่ิมความแข็งแรงดวยการกอเปนเสารับน้ําหนักบริเวณมุมดานท้ัง ๔ ของหอง ซ่ึงเม่ือ

สูงข้ึนไปเสาจะกลืนไปกับผนังและเพดาน ดานขางของหองกอโคงตามฐานพระประธาน สวนเพดาน

หองใชวิธีการกอเหลื่อม คลายเปนโดมสองโดมชนกัน แตสวนยอดตัดเรียบ  

การตกแตง หลงเหลือปูนปนตกแตงมณฑปบริเวณผนังบางสวน แตศิลาแลงมีการถาก

เปนชุดบัวทําใหทราบไดวา ท่ีฐานมีการทําเปนชุดฐานบัวลูกฟก ๑ ชุด สวนบนของเรือนธาตุตกแตงเปน

บัวหงาย และเปนจั่วหลังคา สวนชายคาท้ัง ๒ ขาง ทําเปนลวดบัวลูกแกวอกไก  ๒ เสน กอนท่ีจะ

ตกแตงดวยบัวหงาย และเปนจั่วหลังคา ขณะท่ีซุมประตูตกแตงสวนฐานเปนบัวคว่ํา และดานบนของ

ซุมเปนลวดบัวลูกแกวอกไกกอนเปนบัวหงาย และวงโคงของซุมในท่ีสุด นอกจากนั้นแลว ยังพบปูนปน

บริเวณดานหนาของอาคารเปนรูปตัวเหงาอีกดวย  



๖๖ 
 

 
ภาพท่ี ๑๒ อาคารและมณฑปประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

 
ภาพท่ี ๑๓ ดานหนาของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 



๖๗ 
 

 
ภาพท่ี ๑๔ ดานหลังของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

 
ภาพท่ี ๑๕ ตัวเหงาดานหนาอาคารวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

 

 



๖๙ 
 

 

 



๗๐ 
 

    



๗๑ 
 

 

 



๗๒ 
 

 

 

 



๗๓ 
 

รูปแบบของอาคารและมณฑปประกอบ หมายเลข ๒  

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๒๑.๘๐ เมตร กวาง ๑๒.๙๐ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๑๔.๓๐ เมตร กวาง ๑๒.๙๐ เมตร เกือบจะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี ๔ หอง ไมมีมุขหนา ไม

มีการตอชายคา เสาภายในอาคารมี ๒ คู เปนเสารูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔๐ 

เซนติเมตร ตีนเสามีการใชศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๑.๑๕ เมตรรองดวย บันไดทางเขา-ออกมี ๑ ทาง

ดานหนา สวนมณฑปมีขนาด ๖.๕๐ x ๗.๕๐ เมตร ไมมีการยอมุมท้ังทางดานหนาและดานหลัง 

ดานหนามีซุมกลีบบัวซอนกัน ๒ ชั้น หองภายในมีลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แตลดเหลี่ยมของ

มุม ผนังโคงรับกับพระประธาน ขนาด ๔.๓๐ x ๔.๒๐ เมตร ดานหนาทําเปนรองลึกเขาไปในผนังท้ัง ๒ 

ขาง หนาตักพระกวาง ๔ เมตร 

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๔ หอง ไม

มีมุขดานหนา ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา ภายในอาคารแถวริมดานขวามือของพระประธานทําเปน

อาสนสงฆยาวตลอดแนว สวนมณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง ตกแตงเปนฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย ๑ 

ชุด หลังคาทําเปนซอน ๒ ซอนเลียนแบบหลังคาเครื่องไม หนาบันมณฑปมีรองรอยสําหรับเสียบคานไม

รับหลังคาวิหาร ทางเขามณฑปทําเปนซุมซอนกัน ๒ ซุม ผนังดานนอกทําเปนเสาประจํามุมใหมีความ

หนากวาผนัง  เลียนแบบลักษณะเรือนไม หองภายในมณฑปกอผนังข้ึนเปนโคงกลีบบัวตามลักษณะ

ของซุมประตู แตมีขนาดใหญกวา เหลือโกลนพระพุทธรูปประทับนั่ง แตไมมีเศียรแลว  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก มีการ เพ่ิมความแข็งแรงดวยการกอเปนเสารับน้ําหนักบริเวณมุมดานท้ัง ๔ ของหอง ซ่ึงเม่ือ

สูงข้ึนไปเสาจะกลืนไปกับผนังและเพดาน ดานขางของหองกอโคงตามฐานพระประธาน สวนเพดาน

หองใชวิธีการกอเหลื่อม คลายเปนโดมสองโดมชนกัน แตสวนยอดตัดเรียบ  

การตกแตง หลงเหลือปูนปนตกแตงมณฑปบริเวณผนังบางสวน แตศิลาแลงมีการถาก

เปนชุดบัวทําใหทราบไดวา ท่ีฐานมีการทําเปนชุดฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย ๑ ชุด ถัดข้ึนไปมีการตกแตง

บริเวณเสาเปนรูปคลายกลีบบัวโดยรอบ สวนก่ึงกลางผนังดานขางก็มีกลีบบัว ๑ กลีบ สวนบนของเรือน

ธาตุตกแตงเปนลวดบัวลูกแกวอกไก ถัดข้ึนไปเปนบัวหงาย และเปนจั่วหลังคา ผนังดานนอกทําเปนเสา

ประจํามุมใหมีความหนากวาผนัง  เลียนแบบลักษณะเรือนไม ซุมประตูตกแตงสวนฐานเปนบัวคว่ํา ถัด

ข้ึนไปเปนลูกแกวอกไก ๓ เสน และดานบนของซุมเปนลวดบัวลูกแกวอกไก ๒ เสน กอนเปนบัวหงาย 

และวงโคงของซุมในท่ีสุด  



๗๔ 
 

 
ภาพท่ี ๑๖ ดานหนาของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

 
ภาพท่ี ๑๗ ดานหนาของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

 



๗๕ 
 

 
ภาพท่ี ๑๘ ดานขางของอาคารและมณฑปประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

 
ภาพท่ี ๑๙ การตกแตงลวดบัวของมณฑปวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

 



๗๖ 
 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

 

 

 



๗๙ 
 

วัดสระไขน้ํา 

ตั้งอยูนอกเขตกําแพงเมือง ทางทิศตะวันตก วัดหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

โบราณสถานประกอบดวย ๑.) เจดียทรงกลม เปนเจดียประธาน ท่ีมีรองรอยการทําซุมพระประดับท้ัง 

๔ ดาน ๒.) วิหารและมณฑปประกอบ ๓.) อุโบสถ ตั้งอยูทางดานทิศใตของวัด นอกเขตกําแพงแกว

ออกไป4

๕  

 

แผนผังท่ี ๔ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดสระไขน้ํา 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๓๐.๕๐ เมตร กวาง ๑๙ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๔.๕๐ เมตร กวาง ๑๙ เมตร มี ๖ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง เสาภายในอาคารมี ๒ คู 

เปนเสารูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลางของคูประธาน ๖๕ เซนติเมตร และเสาคูรองมีเสนผาน

ศูนยกลาง ๔๐ เซนติเมตร มีการตอพะไลปกนกออกไปดานขางของวิหาร มีเสารูปสี่เหลี่ยมขนาด ๔๐ x 

๔๐ เซนติเมตร บันไดทางเขา-ออกมี ๔ ทาง ไดแก ดานหนาขางมุข ๒ ทาง และดานขางของหอง

                                                           
๕ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย, ๑๗๘. 



๘๐ 
 

สุดทายอีก ๒ ทาง สวนมณฑปมีขนาด ๕.๕๘ x ๖.๗๐ เมตร มีการยอมุมท้ังทางดานหลังและดานหนา 

ดานหลังยอมุมทิศละ ๓ มุม ดานหนาอีกทิศละ ๒ มุม และมีซุมกลีบบัวซอนกัน ๒ ชั้น หองภายในมี

ลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แตลดเหลี่ยมของมุม และทําผนังใหโคงรับกับฐานพระประธาน 

ขนาด ๓.๙๕ x ๕ เมตร พระประธานมีขนาดหนาตัก ๓.๘๐ เมตร  

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๖ หอง 

และมุขดานหนาอีก ๑ หอง ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา มีการตอพะไลปกนกดานขางท้ัง ๒ ขาง สวน

มณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง สวนหลังคาดานหนาพังทลายเสียหายไปมาก แตยังเหลือรองรอย

แสดงการทําหลังคาเปนซอนดานหลัง ๓ ซอน และดานหนาอีก ๒ ซอน เลียนแบบหลังคาเครื่องไม 

ทางเขามณฑปทําเปนซุมซอนกัน ๒ ซุม หองภายในมณฑปมีการยกพ้ืน ๑ ระดับ กอนจะเปนฐานชุกชี 

แตไมปรากฏองคพระภายในอาคารแลว สวนผนังกอโคงข้ึนไป  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก มีการ เพ่ิมความแข็งแรงดวยการลดเหลี่ยมของมุมและกอผนังโคงตามลักษณะของฐานพระ 

สวนเพดานหองใชวิธีการกอศิลาแลงท่ีแตละกอนถูกถากใหมีความเฉียงความโคงเหลื่อมกันข้ึนไปเปนวง

โคงในแตละดาน จึงมีลักษณะคลายโดม แตสวนยอดเปนทรงตัดเรียบ  

การตกแตง หลงเหลือปูนปนตกแตงมณฑปบริเวณผนังบางสวน แตศิลาแลงมีการถาก

เปนชุดบัวทําใหทราบไดวา ท่ีฐานมณฑปมีการทําเปนชุดฐานบัวลูกฟก ๑ ชุด ถัดข้ึนไปเปนฐานเขียงอีก

ชั้นกอนจะเปนเรือนธาตุ  สวนบนของเรือนธาตุตกแตงเปนลวดบัวลูกแกวอกไก ๒ เสน ถัดข้ึนไปเปน

บัวหงาย และเปนจั่วหลังคา ซุมประตูนาจะตกแตงฐานเปนบัวคว่ํา (ซ่ึงถูกกอปดเปนแทนดานหนา

มณฑปไปแลว) และลูกแกวอกไก ๒ เสน แตสวนบนของซุมกับมีรายละเอียดการตกแตงตางกัน 

กลาวคือ ซุมท่ีซอนดานหลังตกแตงเหมือนกับชุดบัวตอนบนของตัวมณฑป คือ เปนลวดบัวลูกแกว

อกไก ๒ เสน ถัดข้ึนไปเปนบัวหงาย สวนซุมหนาเปนลูกแกวอกไก ๓ เสน กอนเปนบัวหงาย  

 



๘๑ 
 

ภาพท่ี ๒๐ วิหารและมณฑปวัดสระไขน้ํา 

 
ภาพท่ี ๒๑ ดานหนาของมณฑปวัดสระไขน้ํา 



๘๒ 
 

 
ภาพท่ี ๒๒ ดานหลังของมณฑปวัดสระไขน้ํา 

 
ภาพท่ี ๒๓ แสดงชุดฐานบัวของของมณฑปวัดสระไขน้ํา 

 



๘๓ 
 

 



๘๔ 
 

 

 

 



๘๕ 
 



๘๖ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 

 

 



๘๘ 
 

วัดสระปทุม  

ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงใต หางออกมาประมาณ ๑๐๐ เมตร วัดหนั

หนาไปทางทิศตะวันออก ประกอบดวย  

๑. วิหาร เหลือเพียงฐานอาคาร กอดวยศิลาแลง เปนฐานบัวคว่ําเตี้ยๆ ผังอาคารรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา มีมุขยื่นทางดานหนา และเชื่อมตอกับมณฑปดานหลัง  

๒. เจดียประธาน เปนเจดียฐานกลม ตั้งอยูดานหลังของมณฑป เหลือเพียงฐานเขียง และ

รองรอยของฐานพระประกอบเทานั้น 

๓. เจดียรายราย มี ๒ องค อยูดานหลังเกือบชิดมณฑป สภาพพังทลายมาก เหลือเฉพาะ

สวนฐาน 

๔. คูน้ํา ลอมรอบโบราณสถานท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ ๔๕ 

เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร5

๖ 

 
แผนผังท่ี ๕  แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดสระปทุม 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

                                                           
๖ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย, ๑๙๔. 



๘๙ 
 

นอกจากนั้น หลักฐานจากการดําเนินการทางโบราณคดี พบชั้นดินท่ีเ ก่ียวของ

โบราณสถานแหงนี้ ๓ ชั้น ไดแก ชั้นดินบนสุด เปนชั้นของเศษกระเบื้องมุงหลังคาปนดิน เศษกระเบื้อง

มุงหลังคาเรียงตัวกันเปนชั้นคอนขางหนา คือ ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร นาจะเปนชั้นดินท่ีเกิดข้ึนหลังจาก

โบราณสถานแหงนี้ถูกท้ิงราง ชั้นดินท่ี ๒ เปนชั้นดินท่ีมีการใชพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมของวัด ปรากฏ

เปนชั้นดินแทรกอยูระหวางชั้นเศษกระเบื้องมุงหลังคาและชั้นดินปนเม็ดศิลาแลงอัดพ้ืนฐานรากวิหาร 

ดินมีรูพรุนรวนไมแข็ง พบเศษภาชนะดินเผาบาง นาจะเปนดินถมพ้ืนดานขางฐานวิหารและตอนบน 

เปนชั้นท่ีอยูอาศัย และชั้นดินท่ี ๓ เปนชั้นดินปนเม็ดศิลาแลงอัดแนนปูพ้ืน เพ่ือเปนฐานรากของวิหาร 

ไมพบโบราณวัตถุใดๆ  ความหนาของชั้นดินบริเวณดานนอกชิดฐานวิหารประมาณ ๒๕ – ๓๐ 

เซนติเมตร โบราณวัตถุสําคัญท่ีพบ ไดแก ชิ้นสวนภาชนะดินเผาเคลือบสีฟา-เขียวมีการขุดเปนลายพันธุ

พฤกษา เขียนลายสีดําใตเคลือบ และเขียนลายสีน้ําเงินใตเคลือบ ชิ้นสวนภาชนะดินเผาเครื่องลาย

ครามเนื้อกระเบื้องของจีน พบนอยมาก โดยพบบริเวณเจดียประธานมากกวาวิหาร เปนเครื่องลาย

ครามสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ.๑๙๑๑ – ๒๑๘๗ หรือราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๒) และประเภทเขียน

ลายสีเขียวออนบนพ้ืนขาวใตเคลือบใส 6

๗ จากรูปแบบของเจดียประธานท่ีมีฐานกลม คลายกับเจดียหิน

ทรายวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา ซ่ึงเปนเจดียท่ีตั้งอยูบนฐานกลม ๓ ชั้น เชนเดียวกัน มีอายุในชวง

พุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ 7

๘ จึงสามารถกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบไดอยางกวางๆ คือ ราวพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๓๙.๖๐ เมตร กวาง ๑๔.๖๐ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๕.๘๐ เมตร กวาง ๑๔.๖๐ เมตร มี ๕ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง เสาภายในอาคารมี ๒ 

คู เปนเสารูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลางของคูประธาน ๗๐ เซนติเมตร และเสาคูรองมีเสน

ผานศูนยกลาง ๔๕ เซนติเมตร มีการตอพะไลปกนกออกไปดานขางของวิหาร มีเสารูปแปดเหลี่ยม 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔๐ เซนติเมตร บันไดทางเขา-ออกมี ๓ ทาง ไดแก หนามุข ๑ ทาง และขาง

มุข ๒ ทาง มณฑปมีขนาด ๑๒.๒๐ x ๑๑.๙๐ เมตร มีการยอมุมทางดานหลังทิศละ ๒ มุม และ

                                                           
๗ ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม, “รายงานเบื้องตนการขุดแตงโบราณสถาน  ต.ต. ๗ (วัดสระ

ปทุม)” (เอกสารอัดสําเนา : อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๒๒-๒๓. 
๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘. 



๙๐ 
 

ดานหนาอีกทิศละ ๒ มุม มีซุมกลีบบัวซอนกัน ๒ ชั้น หองภายในมณฑปมีเปนรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๖.๖๐ 

x ๔.๖๐ เมตร  

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๕ หอง 

และมุขดานหนาอีก ๑ หอง ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา มีการตอพะไลปกนกดานขางท้ัง ๒ ขาง สวน

มณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง หลังคาเปนซอนดานหลัง ๒ ซอน สวนดานหนาทําเปนเสารองรับ

เครื่องหลังคาท่ีตอกับวิหาร เปนซอนหนา ๓ ซอน รวมกับวิหาร มีการตอเรือนธาตุดานขางออกไปเปน

ปกนก แตไมมีการยอมุม แตก็สามารถสังเกตไดจากหลังคาแทน ทางเขามณฑปทําเปนซุมซอนกัน ๒ 

ซุม หองภายในมณฑปมีการยกพ้ืน ๑ ระดับ เปนฐานชุกชี แตไมปรากฏองคพระภายในอาคารแลว 

สวนผนังดานขางกอโคงสอบข้ึนไปคลายลักษณะซุม แตผนังทางดานหลังกอตรง  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก ผนังดานขาง ๒ ขางกอสอบเขาลักษณะคลายซุม สวนผนังดานหนาและดานหลังกอตรง  

 
ภาพท่ี ๒๔ ผนังภายในหองมณฑปวัดสระปทุม 

การตกแตง ยังคงหลงเหลือปูนปนตกแตงมณฑปมากพอท่ีจะทําใหทราบลักษณะการ

ตกแตงได ฐานมณฑปทําเปนบัวคว่ํา ตอดวยลูกแกวอกไก ถัดข้ึนไปเปนบัวปากปลิงท่ีมีลักษณะ

เหมือนกับบัวคว่ําอีกชั้นหนึ่ง กอนจะเปนเรือนธาตุ  สวนบนของเรือนธาตุตกแตงเปนบัวปากปลิงท่ีมี

ลักษณะเหมือนบัวหงาย แลวถัดข้ึนไปจึงเปน ลวดบัวลูกแกวอกไก ๑ เสน ถัดข้ึนไปเปนบัวหงาย และ

เปนจั่วหลังคา สวนฐานของซุมประตูตกแตงเหมือนกับฐานของเรือนธาตุมณฑป คือ ทําเปนบัวคว่ํา ตอ



๙๑ 
 

ดวยลูกแกวอกไก ถัดข้ึนไปเปนบัวปากปลิงท่ีมีลักษณะเหมือนกับบัวคว่ํา  สวนดานบนเปนบัวปากปลิง

ท่ีมีลักษณะเหมือนบัวคว่ํา ตอดวยลูกแกวอกไก แลวจึงเปนบัวหงาย กรอบซุมยังมีชิ้นสวนปูนปนท่ียัง

ติดอยู เปนลักษณะคลายนาคสะดุง นอกจากนั้นยังมีลายปูนปนเปนลายชองกระจกท่ีไดรับอิทธิพลจาก

จีนบริเวณทองไมของฐานซุมซอนดานหลังอีกดวย  

 
ภาพท่ี ๒๕ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดสระปทุม 

 
ภาพท่ี ๒๖ ดานขางของมณฑปวัดสระปทุม 



๙๒ 
 

 
ภาพท่ี ๒๗ ลายปูนปนท่ีหลงเหลือนาคสะดุงบริเวณซุมทางเขา 

 
ภาพท่ี ๒๘ ปูนปนชองกระจกบริเวณซุมซอนดานหลัง 



๙๓ 
 

 



๙๔ 
 

 



๙๕ 
 



๙๖ 
 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 



๙๘ 
 

วัดพรหมส่ีหนา  

ตั้งอยูนอกเมือง ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมือง หางจากวัดสระปทุมออกมาทางทิศ

เหนือประมาณ ๓๐๐ เมตร วัดหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
แผนผังท่ี ๖ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดพรหมสี่หนา 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

 โบราณสถานประกอบดวย 

๑. เจดียประธาน กอดวยศิลาแลง ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหองประดิษฐาน

พระพุทธรูป ๔ ทิศ นาจะเปนเจดียทรงปราสาท 

๒. วิหารอยูดานหนามณฑป กอดวยศิลาแลง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา พบเศษกระเบื้อง

มุงหลังคาอยูท่ัวบริเวณ 

๓. กําแพงวัด ใชแทงศิลาแลงทรงสี่เหลี่ยมปกเรียงชิดติดกันเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

เพ่ือใชเปนกําแพงแสดงขอบเขตวัด8

๙ 

 

                                                           
๙ อเนก สีหามาตย, “โบราณสถานในเขตอรัญญิก” (เอกสารอัดสําเนา : อุทยาน

ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย), ๑๙๖. 



๙๙ 
 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๓๓ เมตร กวาง ๑๕.๖๐ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๑.๘๐ เมตร กวาง ๑๕.๖๐ เมตร มี ๕ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง เสาภายในอาคารมี ๒ 

คู เปนเสารูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลางของคูประธาน ๖๐ เซนติเมตร และเสาคูรองมีเสน

ผานศูนยกลาง ๔๗ เซนติเมตร ท่ีตีนเสามีการใชศิลาแลงกอนสี่เหลี่ยมรองรับดวย ดานขางมีพะไลป

กนกตอออกไป มีเสารูปสี่เหลี่ยมขนาด ๓๗ x ๓๗ เซนติเมตร บันไดทางเขา-ออกบริเวณหนามุขทาง

เดียว สวนมณฑปมีขนาด ๑๒.๙๐ x ๑๑.๒๐ เมตร มีการยอมุมท้ังทางดานหลังและดานหนา ดานหลัง

ยอมุมทิศละ ๓ มุม ดานหนาอีกทิศละ ๒ มุม และมีซุมทางเขา ๑ ซุม หองภายในมีลักษณะคลายรูป

สี่เหลี่ยม ขนาด ๗.๒๐ x ๖.๓๐ เมตร ขนาดหนาตักพระ ๖.๒๕ เมตร 

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๕ หอง 

และมุขดานหนาอีก ๑ หอง ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา มีการตอพะไลปกนกดานขางท้ัง ๒ ขาง สวน

มณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง สวนหลังคาจนถึงเรือนธาตุไดพังทลายไปเกือบครึ่งหลัง ทางเขา

มณฑปทําเปนซุมชั้นเดียว หองภายในมณฑปมีการยกพ้ืน ๑ ระดับเปนฐานชุกชี สวนองคพระภายใน

อาคารก็เสียหายมาก แตจากขนาดและลักษณะฐานก็สามารถสันนิษฐานไดวาเปนพระพุทธรูปประทับ

นั่ง  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก ผนังท่ีเหลืออยูกอตรงข้ึนไป  

 
ภาพท่ี ๒๙ หองภายในมณฑปวัดพรหมสี่หนา 



๑๐๐ 
 

การตกแตง มณฑปของวัดพรหมสี่หนาแทบจะไมหลงเหลือปูนปนท่ีใชตกแตงอาคารอยู

เลย จึงทราบลักษณะของชุดฐานไดจากศิลาแลงท่ีมีการถากไวเทานั้น โดยฐานมณฑปและซุมเปนฐาน

ชุดเดียวกัน เปนชุดฐานบัวลูกฟก ๑ ชุด ตอดวยฐานบัวคว่ําอีก ๑ ชั้น กอนจะเปนเรือนธาตุ  

 
 ภาพท่ี ๓๐ ชุดฐานบัวของมณฑปวัดพรหมสี่หนา 

 
ภาพท่ี ๓๑ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดพรหมสี่หนา 



๑๐๑ 
 

 
ภาพท่ี ๓๒ ดานขางของวิหารและมณฑปวัดพรหมสี่หนา 

 
ภาพท่ี ๓๓ ดานหลังของมณฑปวัดพรหมสี่หนา 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

 



๑๐๓ 
 

 



๑๐๔ 
 

 



๑๐๕ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 



๑๐๗ 
 

วัดยายตา  

ตั้งอยูนอกกําแพงเมือง ดานทิศตะวันตกเฉียงใต ไมมีกําแพงลอมรอบ แตใชคูน้ําลอมแทน 

ซ่ึงปจจุบันตื้นเขินแลว เหลือแตรองรอยท่ีแสดงใหเห็นวามีระยะหางจากโบราณสถานประมาณ ๕ เมตร  

 

 

แผนผังท่ี ๗ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดยายตา 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

องคประกอบสําคัญภายในศาสนสถานแหงนี้ ไดแก 

๑. มณฑปประธาน เชื่อมติดกับวิหารท่ีดานหนา  

๒. วิหาร  

๓. ลานปลูกตนโพธิ์ (โพธิฆระ) อยูดานหลังของมณฑป9

๑๐ 

จากการขุดคน-ขุดแตงพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ คือ การพบกระเบื้องดินเผา

จํานวนมาก บริเวณมณฑป จึงทําใหทราบวาเครื่องบนของมณฑปเปนเครื่องไมมุงกระเบื้องดินเผาแบบ

แผนเรียบ สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งคือบนผนังมณฑปดานหนาและเสามณฑปดานหลังท้ัง ๒ ตน ปรากฏ

                                                           
๑๐ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย, ๒๐๑-๒๐๒. 



๑๐๘ 
 

ประติมากรรมปูนปนติดอยู ไดพิจารณาประกอบกับรูปถายเกาในหนังสือ “รูปเรื่องเท่ียวเมืองอุตรดิตถ 

สวรรคโลก สุโขทัย เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๐” ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่ีเก็บรักษาไว ณ 

หอสมุดดํารงราชานุภาพ และลวดลายปูนปนท่ีพบเม่ือขุดแตงมณฑปแลวเชื่อวา ประติมากรรมปูนปน

บนผนังมณฑปแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ท่ีนาสังเกต คือ ลักษณะลวดลายพันธุพฤกษามีความ

คลายคลึงกับท่ีปรากฏบนผนังวิหารวัดนางพญา ภายในเมืองศรีสัชนาลัยเปนอยางมาก นอกจากนั้น ยัง

พบลูกกรงดินเผาเคลือบสีเขียว มีอักษรจารึกภาษาไทย ตัวอักษรสมัยสุโขทัยตอนปลาย เขียนคําวา 

“นางพิม” กําหนดอายุจากตัวอักษรท่ีปรากฏบนลูกกรงสังคโลก คงจะสรางในสมัยสุโขทัยตอนปลาย 

ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ – ๒๑10

๑๑   

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๓๓.๑๐ เมตร กวาง ๑๗.๒๐ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๑๗.๗๐ เมตร กวาง ๑๔ เมตร มี ๕ หอง ไมมีมุขหนา เสาภายในอาคารมี ๒ คู เปนเสารูป

แปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลางของคูประธาน ๕๕ เซนติเมตร และเสาคูรองมีเสนผานศูนยกลาง 

๔๐ เซนติเมตร ภายในวิหารดานขวามือของพระพุทธรูปมีการกอขอบข้ึนมายาวเกือบตอดแนวเปน

อาสนสงฆ ดานหนามณฑป ทางขวาของพระประธานในหองท่ี ๔ มีเสาสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู ๓ คู 

สันนิษฐานวาเปนเสาธรรมาสน บันไดทางเขา-ออกมี ๒ ทางหนาวิหาร มณฑปมีขนาด ๑๗.๒๐ x 

๑๕.๙๐ เมตร ไมมีการยอมุม ดานหนามีทางเขามีแทนศิลาแลงอยู ๒ ขาง สันนิษฐานวาเปนสวนฐาน

ของซุม หองภายในมณฑปมีเปนรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๑๐.๗๐ x ๘.๕๐ เมตร ขนาดหนาตักพระประธาน 

๑๐ เมตร  

รูปดาน วิหารเปนวิหารทึบเจาะชองแสง จํานวน ๕ หอง ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา ใกล

กับผนังดานทิศใตมีการกอขอบมาเปนแนวยาวเกือบตลอดแนววิหารเปนอาสนสงฆ ดานหนาทางขวา

ของพระประธานในหองท่ี ๔ มีเสาสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ๓ คู สันนิษฐานวาเปนเสาธรรมาสน สวนมณฑป

เปนอาคารกอศิลาแลงเฉพาะสวนฐานและเรือนธาตุ ดานหนาทางเขามีแทนสี่เหลี่ยมตั้งอยูท้ัง ๒ ขาง 

สันนิษฐานวาเปนสวนของซุม หองภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ เหลือเฉพาะ

โกลนสวนบั้นพระองค ผนังดานนอกทางดานหนายังมีรองรอยของชองเสียบข่ือและแปไมและแนว

หลังคาวิหารดวย  

                                                           
๑๑ อเนก สีหามาตย, โบราณสถานในเขตอรัญญิก, ๒๓. 



๑๐๙ 
 

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงเฉพาะสวนฐานและเรือนธาตุ ใช

โครงสรางแบบเสารับน้ําหนัก โดยมีเสาขนาดใหญกวาผนังท่ีมุมท้ัง ๔ และก่ึงกลางของผนังแตละดาน  

การตกแตง ยังคงหลงเหลือปูนปนตกแตงผนังมณฑปเปนลวดลายท้ังทางดานหนาและ

ดานหลัง โดยผนังดานหนาเปนลายปูนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนเหมือนท่ีผนังวิหารวัดนางพญา และ

ดานหลังนาจะเปนภาพเลาเรื่อง เพราะปรากฏลายปูนปนสวนเครื่องประดับศีรษะบุคคล (เทริด)  

 
ภาพท่ี ๓๔ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดยายตา 



๑๑๐ 
 

 
ภาพท่ี ๓๕ ผนังวิหารวัดยายตา 

 

 
ภาพท่ี ๓๖ ภายในวิหาร ดานหนาของมณฑปวัดยายตา 



๑๑๑ 
 

 
ภาพท่ี ๓๗ ผนังดานหนาของมณฑปวัดยายตามีรองรอยของเครื่องไมหลังคา และลายปูนปน 

 
ภาพท่ี ๓๘ ลายปูนปนท่ีผนังดานหนาของมณฑปวัดยายตา 



๑๑๒ 
 

 
ภาพท่ี ๓๙ ปูนปนรูปเครื่องประดับศีรษะบุคคลท่ีผนังดานหลังของมณฑป 

 

 



๑๑๓ 
 

 



๑๑๔ 
 

 



๑๑๕ 
 

 



๑๑๖ 
 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 



๑๑๘ 
 

วัดหัวโขน (น.๒)  

อยูนอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูบนท่ีราบลอนคลื่นของเทือกเขา

แกว เชิงเขาใหญหางจากประตูชัยพฤกษประมาณ ๕๐๐ เมตร ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๑  

ชื่อของวัดแหงนี้กรมศิลปากรตั้งตามหัวโขนท่ีพบในบริเวณวิหาร เม่ือครั้งดําเนินการขุด

คน-ขุดแตงวัดแหงนี้ ซ่ึงคงมีชาวบานนํามาแกบน แตอาจจะเพ้ียนมาจากชื่อวัดท่ีชาวบานเรียกสืบกันมา

วา “วัดหัวโขลน” ตามตําแหนงท่ีตั้ง ซ่ึงอยูนอกเมืองหางจากประตูชัยพฤกษประมาณ ๓๐๐ เมตร ซ่ึง

ตามชื่อสามารถแปลไดวาประตู ซ่ึงหมายถึงประตูเขาเมือง  

 
แผนผังท่ี ๘ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดหัวโขน 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

วัดหันไปทางทิศตะวันออก โบราณสถานประกอบดวย  

๑. เจดียประธาน สภาพในปจจุบันพังทลายเสียหายเปนสวนใหญ กอดวยศิลาแลง ฐาน

รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส ท่ีฐานปรากฏซุมจระนํากอยื่นออกมาท้ัง ๔ ดาน 

๒. มณฑปและฐานวิหาร เปนอาคารกอดวยศิลาแลง ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง11

๑๒ 

                                                           
๑๒ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย, ๒๑๙-๒๒๐. 



๑๑๙ 
 

จากการขุดแตงพบหลักฐานท่ีสําคัญ ไดแก พ้ืนวิหารนาจะปูดวยหินชนวน เพราะในขณะ

ขุดแตงพบหินชนวนท่ีมีลักษณะเปนแผนบางระหวาง ๔ – ๖ เซนติเมตร กระจายอยูในวิหารเปน

จํานวนมาก และพบท้ังเศษกระเบื้องมุงหลังคาแบบเคลือบและไมเคลือบปะปนกัน และยังพบแผน

กระเบื้องแบบไมเคลือบท่ีสมบูรณกองอยูท่ีมุมหนาวิหารอยางเปนระเบียบอยูกองหนึ่ง ซ่ึงอาจเปน

กระเบื้องซ่ึงเตรียมสําหรับการบูรณะซอมแซมหลังคา 

สันนิษฐานวาวัดหัวโขนคงเปนวัดสําคัญของเมือง ดวยเหตุท่ีเปนวัดท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ ขนาดใกลเคียงกับพระพุทธรูปท่ีวัดสะพานหิน ซ่ึง เปนพระพุทธรูปยืนท่ีมี

ขนาดสูงใหญท่ีสุดในเมืองนี้ 

เม่ือแรกสรางวัดนั้น สันนิษฐานวาคงมีเพียงอาคารท่ีเปนมณฑปสําหรับประดิษฐาน

พระพุทธรูปเทานั้น ศิลาแลงมีกอนใหญกวาศิลาแลงท่ีกอเปนวิหารและเจดีย และผนังดานหลังองค

พระพุทธรูปมีรอยตอเชื่อมแยกเปนคนละสวนกับผนังมณฑปดานอ่ืนๆ การกอสรางวิหารข้ึนท่ีดานหนา

หรือตะวันออกของมณฑป คงไดกระทําในระยะตอมา สังเกตไดจากสวนท่ีเชื่อมวิหารกับมณฑป ไมมี

สวนท่ีใชศิลาแลงกอเหลื่อมออกมาเปนเดือยเพ่ือยึดอาคาร อาศัยแตเพียงการกอเรียงศิลาแลงชิดกันไป

เฉยๆ12

๑๓ 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๓๕.๖๐ เมตร กวาง ๑๒ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๓.๖๐ เมตร กวาง ๑๑.๘๐ เมตร มี ๗ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง เสาภายในอาคารมี ๑ 

คู เปนเสาสี่เหลี่ยมขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร ไมปรากฏเสาคูนอก เนื่องจากใชผนังเปนตัวรับน้ําหนัก

แทนเสา บันไดทางเขา-ออกมี ๓ ทาง ไดแก ดานหนาขางมุข ๒ ทาง และดานขางวิหารทางทิศเหนือ

อีก ๑ ทาง มณฑปเปนทรงสี่เหลี่ยม ไมมีการยอมุม ขนาด ๑๒ x ๑๒ เมตร หองภายในมีการลดเหลี่ยม

ของมุมดานหลังพระประธาน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  

รูปดาน เปนวิหารทึบเจาะชองแสง จํานวน ๗ หอง และมุขดานหนาอีก ๑ หอง ฐาน

อาคารเปนฐานเขียง ไมมีการตอพะไลปกนก สวนมณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงเฉพาะสวนฐานและ

เรือนธาตุ ไมมีซุม หองภายประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เปนพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย

ขนาดใหญ และพระสาวกอีกอยางนอยดานละ ๓ องค แตปจจุบันไดรับความเสียหาย มีสภาพไม

                                                           
๑๓ อเนก สีหามาตย, โบราณสถานในเขตอรัญญิก, ๒๕-๒๙. 



๑๒๐ 
 

สมบูรณ เหลือเพียง ๓ องค แตละพระองคประทับบนดอกบัว ซ่ึงดานลางของฐานดอกบัวมีฐานเขียง

รองรับยาวตลอดแนวผนัง ๓ ดาน  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงเฉพาะสวนฐานและเรือนธาตุ ใช

โครงสรางแบบผนังรับน้ําหนัก แตมีการเพ่ิมความแข็งแรงดวยการลดเหลี่ยมบริเวณดานขางของ

พระพุทธรูปประธาน (ดูไดจากผังพ้ืน) ผนังกอตรงข้ึนไปจนถึงชั้นรองรับเครื่องหลังคา 

การตกแตง เหลือเพียงปูนท่ีฉาบมณฑปบางสวนเทานั้น  

 
ภาพท่ี ๔๐ ภายในวิหารดานหนามณฑปวัดหัวโขน 



๑๒๑ 
 

 
ภาพท่ี ๔๑ ผนังดานหนาวิหารวัดหัวโขน 

 
ภาพท่ี ๔๒ รองรอยเครื่องไมหลังคาบนผนังดานหนาของมณฑปวัดหัวโขน 



๑๒๒ 
 

 
ภาพท่ี ๔๓ ดานหลังมณฑปวัดหัวโขน 

 

 
ภาพท่ี ๔๔ ภายในมณฑปของวัดหัวโขน 



๑๒๓ 
 

 
ภาพท่ี ๔๕ ผนังดานขางภายในมณฑปวัดหัวโขน 
 



๑๒๔ 
 

                  



๑๒๕ 
 

 

 

 



๑๒๖ 
 

 

 

 



๑๒๗ 
 

 



๑๒๘ 
 

 



๑๒๙ 
 

วัดชมช่ืน (ต.๒)  

ตั้งอยูนอกเมือง หางจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เปน

ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร โบราณสถานหันหนาไปทางทิศตะวันออก 

ชื่อเรียกของวัดนี้คงมีท่ีมาจากชื่อเรียกท่ีลานนาเรียกเมืองศรีสัชนาลัย เนื่องจากในสุโขทัย

และลานนามีการติดตอสัมพันธกันมาโดยตลอด แมเม่ือสุโขทัยเปนเมืองประเทศราชของอยุธยาแลวก็

ตาม อีกท้ังเมืองศรีสัชนาลัยยังเปนเสมือนเมืองหนาดานกอนท่ีลานนาตองผานกอนจะไปถึงสุโขทัย ท้ัง

ศึกระหวางอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับลานนาในรัชสมัยพระเจาติโลกราชก็เกิดข้ึนท่ี

เมืองศรีสัชนาลัยแหงนี้ ท้ังอยุธยาและลานนาเรียกชื่อเมืองแหงนี้ในสมัยตนๆ วา “เมืองเชลียง” ตอมา

อยุธยาเรียกเมืองแหงนี้วา “สวรรคโลก” สวนลานนาเรียกวา “เชียงชื่น” ตามท่ีปรากฏในลิลิตยวนพาย 

และคงเพ้ียนกลายมาเปนชื่อของวัด คือ “วัดชมชื่น” ในท่ีสุด เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งของวัดแหงนี้อยูใกล

กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ซ่ึงเชื่อวาเปนศูนยกลางของเมืองกอนสมัยสุโขทัย 13

๑๔  

 
แผนผังท่ี ๙ แสดงตําแหนงท่ีตั้งของวัดชมชื่น 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

โบราณสถานประกอบดวย 

๑. เจดียทรงกลม เปนประธานของวัด กอดวยศิลาแลง ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเขียง

ชั้นลางสุดตั้งซุมพระตรงก่ึงกลางท้ัง ๔ ดาน 

๒. วิหาร อยูดานหนาเจดียประธาน กอดวยศิลาแลง มีมณฑปประกอบอยูดานหลัง 

                                                           
๑๔ สด แดงเอียด และคนอ่ืนๆ, ผูเรียบเรียง, เมืองเชลียง เชียงช่ืน ศรีสัชนาลัย สวรรค

โลก (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๖), ๒๕. 



๑๓๐ 
 

๓. มณฑป ติดกับฐานวิหารดานหลัง กอดวยศิลาแลง14

๑๕ 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๒๙.๗๕ เมตร กวาง ๑๔.๔๖ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๔.๗๐ เมตร กวาง ๑๔.๔๖ เมตร มี ๖ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง เสาภายในอาคารมี ๒ 

คู เปนเสารูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสา ๕๐ เซนติเมตร ท่ีตีนเสาคูประธานมีการใช

ศิลาแลงกอนแปดเหลี่ยมรองรับ บันไดทางเขา-ออกมี ๓ ทาง ไดแก บริเวณหนามุข ๑ ทาง และขางมุข

อีก ๒ ทาง มณฑปมีขนาด ๕.๐๕ x ๖ เมตร ไมมีการยอมุมท้ังทางดานหลังและดานหนา มีซุมดานหนา

ซอนกัน ๒ ซุม หองภายในมีลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยม แตมีการเพ่ิมเสาประจํามุมท่ีมุมดานหนา และ

ลดเหลี่ยมบริเวณมุมดานหลังพระประธาน ขนาด ๓.๒๐ x ๓.๗๖ เมตร  

รูปดาน จากลักษณะท่ีเหลืออยูสันนิษฐานวาวิหารคงจะเปนวิหารโถง จํานวน ๖ หอง 

และมุขดานหนาอีก ๑ หอง ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา พ้ืนภายในปูดวยอิฐ ทางดานขวามือของพระ

ประธานเปนอาสนสงฆยาวเกือบตลอดแนว บริเวณหองท่ี ๔ ดานขวามือของพระประธานมีแทนศิลา

แลง สวนมณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง หลังคาทรงจั่วแหลม ทางเขามณฑปทําเปนซุมซอน ๒ 

ชั้นดานขางซุมประตูทางเขามีการทําเปนซุมปกนกสําหรับประดิษฐานประติมากรรมขนาดเล็กอีกดวย 

หองภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ซ่ึงปจจุบันเหลือเพียงโกลน ผนังดานนอก

ทางดานหลังมีการเจาะชองเขาไปเปนซุม ซ่ึงเคยประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ปจจุบันเหลือเพียง

ปูนปนท่ีเปนเกล็ดนาคเทานั้น 

                                                           
๑๕ กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานศรีสัชนาลัย, ๒๙๓-๒๙๔. 



๑๓๑ 
 

 
ภาพท่ี ๔๖ ดานหนาของวิหารและมณฑปวัดชมชื่น  

 

 
ภาพท่ี ๔๗ ดานขางของวิหารและมณฑปวัดชมชื่น 



๑๓๒ 
 

 
ภาพท่ี ๔๘ ผนังดานหลังของมณฑปวัดชมชื่น 

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก ผนังดานขางของพระประธานกอสอบข้ึนไปโดยการกอเหลื่อม ลักษณะเหมือนซุม แตทางดาน

หนาและดานหลังกอตรงข้ึนไป  

 
ภาพท่ี ๔๙ ผนังดานในของมณฑปวัดชมชื่น 

การตกแตง ฐานวิหารทําเปนฐานบัวคว่ํา สวนฐานมณฑปทําเปนฐานบัวคว่ําถัดข้ึนไปเปน

ลวดบัวลูกแกวอกไก ๑ เสน ตอไปเปนลวดบัวลูกฟก สวนตอนบนของเรือนธาตุทําเปนบัวปากปลิงท่ี



๑๓๓ 
 

คลายกับบัวหงาย ถัดข้ึนไปเปนลวดบัวลูกฟก แลวเปนลวดบัวลูกแกวอกไก และบัวหงาย สวนซุมซอน

หลังมีชุดบัวตอนบนเหมือนชุดบัวตอนบนของเรือนธาตุมณฑป คือ เปนบัวปากปลิงท่ีคลายกับบัวหงาย 

ถัดข้ึนไปเปนลวดบัวลูกฟก แลวเปนลวดบัวลูกแกวอกไก และบัวหงาย สวนซุมซอนหนาตกแตงดวย

ลวดบัวลูกแกวอกไก ๑ เสน และเปนบัวหงาย นอกจากนั้นแลวยังปรากฏรองรอยและชิ้นสวนปูนปนท่ี

ทําเปนบัวคอเสื้อบริเวณมุมของอาคาร ซ่ึงมีรูปแบบคลายปูนปนประดับเจดียของลานนา นอกจากนั้นท่ี

หนาบันดานหลังของมณฑปยังมีปูนปนเปนรูปสถาปตยกรรมคลายกับซุมประตูท่ีมีสวนยอดเปนปรางค

ของเขมร รวมท้ังยังเหลือปูนปนบริเวณปนลมทางดานหลังตกแตงเปนลายกานขดอีกดวย   

 
ภาพท่ี ๕๐ ปูนปนและรองรอยของปูนปนบัวคอเสื้อบริเวณเสาของซุมมณฑป 

 
ภาพท่ี ๕๑ รองรอยปูนปนบัวคอเสื้อบริเวณเรือนธาตุของมณฑป 



๑๓๔ 
 

 
ภาพท่ี ๕๒ ปูนปนรูปสถาปตยกรรมเรือนยอด 

 
ภาพท่ี ๕๓ ปูนปนลายกานขดบริเวณปนลมดานหลังของมณฑป 



๑๓๕ 
 

 



๑๓๖ 
 

 

 



๑๓๗ 
 

 

 



๑๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

 



๑๔๐ 
 

วัดเขาใหญบน 

ตั้งอยูนอกเมือง บนเขาใหญ ซ่ึงเปนเทือกเขาแนวเดียวกับเขาพนมเพลิงในเมือง      

ศรีสัชนาลัย  

 
ภาพท่ี ๑๐ ผังแสดงตําแหนงวัดเขาใหญบน 

ท่ีมา :  อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

โบราณสถานประกอบดวย 

๑. เจดียทรงกลม เปนประธานของวัด กอดวยศิลาแลง บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด

ใหญและสูง 

๒. วิหาร อยูดานหนาเจดียประธาน กอดวยศิลาแลง มีมณฑปประกอบอยูดานหลัง 

๓. เจดียรายอยูทางดานหลังของเจดียประธาน จับตัวเปนกลุมทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

รูปแบบของวิหารและมณฑป 

ผังพ้ืน วิหารและมณฑปมีความยาวรวม ๔๑.๗๐ เมตร กวาง ๑๘ เมตร สวนวิหารมี

ความยาว ๒๗.๗๕ เมตร กวาง ๑๘ เมตร มี ๕ หอง และมุขหนาอีก ๑ หอง เสาภายในอาคารมี ๓ คู 

โดยคูประธานและคูรองเปนรูปแปดเหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสา ๖๕ เซนติเมตร สวนเสาคู

ริมเปนรูปสี่เหลี่ยม ขนาดกวาง-ยาว ๔๐ เซนติเมตร ตีนเสามีศิลาแลงแปดเหลี่ยมรองรับดวย บันได



๑๔๑ 
 

ทางเขา-ออกมี ๔ ทาง ไดแก บริเวณขางมุข ๒ ทาง และดานหลังขางมณฑปอีก ๒ ทาง มณฑปมีขนาด 

๑๐.๑๕ x ๗.๒๐ เมตร มีการยอมุมทางดานหลัง สวนทางดานหนาไมมีการยอมุม แตมีซุมดานหนา

ซอนกัน ๒ ซุม หองภายในมีลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยม แตมีการลดเหลี่ยมบริเวณมุมดานหลังพระ

ประธาน ขนาดหองภายในมณฑปคือ ๕.๖๓ x ๕ เมตรถัดจากมณฑปไปทางดานหลังเปนหองอีกหอง

หนึ่งท่ีกอสรางเชื่อมติดกับเจดียดวย เปนหองรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๕.๖๐ x ๓ เมตร มีระดับพ้ืนท่ีต่ํากวา

พ้ืนภายในวิหารมาก มีเสาคูหนึ่งอยูใกลกับประตูทางเขาท่ีมี ๒ ทาง  

รูปดาน วิหารเปนวิหารทึบเจาะชองแสง จํานวน ๕ หอง และมุขดานหนาอีก ๑ หอง 

ฐานอาคารทําเปนบัวคว่ํา ทางดานขวามือของพระประธานเปนอาสนสงฆยาวตั้งแตบันไดทางข้ึนทาง

ดานหนายาวจนถึงหองท่ี ๔ ของอาคาร สวนมณฑปเปนอาคารกอศิลาแลงท้ังหลัง แตสวนบนพังทลาย

ไปจนเกือบหมดแลว แตยังมีมุมทางทิศเหนือท่ีหลงเหลือรูปทรง ท่ีสันนิษฐานไดวามีหลังคาทรงจั่ว

แหลม ทางเขามณฑปทําเปนซุมซอน ๒ ชั้น หองภายในมณฑปไมมีรองรอยของพระพุทธรูป  

โครงสราง วัสดุท่ีใชในการกอสรางมณฑป คือ ศิลาแลงท้ังหลัง ใชโครงสรางแบบผนังรับ

น้ําหนัก ท่ีมุมดานหลังท้ัง ๒ ขางมีการลดเหลี่ยมของมุม เพ่ือเสริมความแข็งแรง  

การตกแตง ฐานวิหารทําเปนฐานบัวคว่ํา สวนมณฑปและซุมดานหนามีชุดบัวประดับชุด

เดียวกัน โดยฐานลางทําเปนฐานเขียง ๓ ชั้น แลวจึงเปนบัวคว่ํา และลวดบัวลูกแกวอกไก สวนบนของ

เรือนธาตุเปนลวดบัวลูกแกวอกไก และบัวหงาย และยังหลงเหลือการทําปูนปนบนผนังแบบลูกฟก 

เลียนแบบอาคารเครื่องไมดวย  

 



๑๔๒ 
 

 
ภาพท่ี ๕๔ เรือนธาตุและซุมของมณฑปวัดเขาใหญบนท่ียังหลงเหลือชุดบัวประดับอยู 

 
ภาพท่ี ๕๕ ผนังเจาะชองแสงของวิหารวัดเขาใหญบน 



๑๔๓ 
 

 
ภาพท่ี ๕๖ ปูนปนบนผนังวิหารท่ีทําเปนลูกฟกเลียนแบบเครื่องไม 

 
ภาพท่ี ๕๗ หองดานหลังและมณฑปของวัดเขาใหญบน 



๑๔๔ 
 

 



๑๔๕ 
 

 

 



๑๔๖ 
 

 
 
 



๑๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๔๘ 
 

 
 



๑๔๙ 
 

จากขอมูลเบื้องตน สามารถนําสวนท่ีเปนตัวเลขมาใสตาราง เพ่ือแสดงขนาดของอาคาร

แตละแหงไดชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ แสดงขนาดของมณฑปและอาคารประกอบ 

วัด/อาคาร 

วิหาร มณฑป 

กวาง x ยาว 

(เมตร) 

ภายนอก 

กวาง x ยาว 

ภายใน 

กวาง x ยาว 

ความหนา

ของผนัง 

หนาตักพระ

ประธาน 

(เมตร) 

สวนแกว

อุทยานนอย 
๑๒.๓๐ x ๑๘ ๘.๔๐ x ๗.๙๐ ๕.๕๐ x ๓.๓๐ ๒.๒๐ / ๑ ๔ 

หลักเมือง ๘.๙๐ x ๑๔.๔๐ ๕.๔๐ x ๓.๘๐ ๓.๘๐ x ๑.๖๐ ๐.๓๓ / ๐.๕๐ - 

กุฏีราย ๑ ๑๓ x ๒๒.๑๐ ๙.๖๕ x ๙.๘๐ ๕.๗๕ x ๔.๙๐ ๐.๘๕ / ๑.๘๐ ๔.๓๐ 

กุฏีราย ๒ ๑๒.๙๐ x ๑๔.๓๐ ๖.๕๐ x ๗.๕๐ ๔.๓๐ x ๔.๒๐ ๐.๕๐ / ๑.๓๐ ๔ 

สระไขนํ้า ๑๙ x ๒๔.๕๐ ๗.๕๐ x ๖ ๕ x ๓.๙๕ ๐.๖๐ / ๒ ๓.๘๐ 

สระปทุม ๑๘.๘๐ x ๒๗.๖๐ ๑๓ x ๑๒ ๖.๖๐ x ๔.๖๐ ๒.๓๐ ๖ 

พรหมสีห่นา ๑๕.๖๐ x ๒๑.๘๐ ๑๒.๙๐ x ๑๑.๒๐ ๗.๒๐ x ๖.๓๐ ๐.๙๕ ๖.๒๕ 

ยายตา ๑๔ x ๑๗.๗๐ ๑๗.๒๐ x ๑๕.๙๐ ๑๐.๗๐ x ๘.๕๐ ๑.๒๐ ๑๐ 

หัวโขน ๑๑.๘๐ x ๒๓.๖๐ ๑๒ x ๑๒ ๖.๔๐ x ๖.๒๐ ๑.๓๕ / ๒.๕๐ พระยืน 

ชมช่ืน ๑๔.๔๖ x ๑๓.๗๐ ๖ x ๕.๐๕ ๓.๒๐ x ๓.๗๖ ๐.๘๐ / ๑.๑๐ ๓.๕๐ 

เขาใหญบน ๑๘ x ๒๗.๗๕ ๑๐.๑๕ x ๗.๒๐ ๕.๖๐ x ๓ ๑ / ๑.๖๐ - 
 

 จากตารางจะเห็นไดวาวัดเขาใหญบนมีวิหารขนาดใหญท่ีสุด สวนวัดยายตามีขนาด

มณฑปใหญท่ีสุด วิหารและมณฑปท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด คือ วัดหลักเมือง และท่ีเมืองศรีสัชนาลัยยังนิยม

ทํามณฑปใหอยูในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผา โดยหันดานยาวเขาหาวิหาร นิยมใชศิลาแลงกอเปนมณฑปท้ัง

หลัง และประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งอยูภายใน ซ่ึงหนาตักพระมีขนาดใหญเกือบเต็มหอง

ครรภคฤหะ 

 นอกจากขอมูลตัวเลขแลว ยังมีขอมูลท่ีจะสามารถจัดมณฑปทายวิหารแตละแหงเปน

กลุม เพ่ือใหเห็นพัฒนาการไดในบทตอไป 
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บทท่ี ๖ 

การวิเคราะหจัดกลุมและพัฒนาการทางรูปแบบสถาปตยกรรม 

การจัดกลุมมณฑปของเมืองศรีสัชนาลัยสามารถจะอาศัยการจําแนกขอมูลเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 

๑. เครื่องหลังคา แบงไดเปน ๒ กลุม คือ 

 ๑.๑ หลังคากอศิลาแลง ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหลักเมือง วัดกุฏีราย วัดชม

ชื่น วัดสระไขน้ํา วัดสระปทุม และวัดเขาใหญบน 

๑.๒ หลังคาเครื่องไม ไดแก วัดพรหมสี่หนา วัดหัวโขน และวัดยายตา  

๒. แบงตามลักษณะของวิหาร ประกอบดวย 

  ๒.๑ รูปแบบของวิหาร แบงเปนวิหารโถง และวิหารทึบเจาะชองแสง 

 ๒.๑.๑ วิหารโถง ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหลักเมือง วัดกุฏีราย วัดชมชื่น 

วัดสระไขน้ํา วัดสระปทุม และวัดพรหมสี่หนา 

 ๒.๑.๒ วิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง ไดแก วัดหัวโขน วัดยายตา และวัดเขาใหญ

บน 

๒.๒ มุขดานหนา พบวาอาคารบางหลังมีการทํามุขออกมาทางดานหนา ๑ หอง และ

บางอาคารไมมีการทํามุขหนา 

 ๒.๒.๑ วิหารท่ีมีมุขหนา ๑ หอง ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดชมชื่น วัดหลัก

เมือง วัดสระไขน้ํา วัดพรหมสี่หนา และวัดสระปทุม 

 ๒.๒.๒ วิหารท่ีมีมุขหนา ๑ หอง และมีการทําปกนกตอจากมุขหนา ไดแก มณฑป

และอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๑ 

 ๒.๒.๓ วิหารท่ีมีมุขหนา ๒ หอง ไดแก วัดหัวโขน 

 ๒.๒.๔ วิหารท่ีไมมีมุขหนา ไดแก มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๒ และ

วัดยายตา 

๒.๓ พะไลปกนก เชนเดียวกับมุขดานหนาท่ีอาคารบางหลังมีการพะไลปกนก ขณะท่ีบาง

อาคารไมมี 
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 ๒.๓.๑ อาคารท่ีมีพะไลปกนก ไดแก วัดสระไขน้ํา วัดพรหมสี่หนา และวัดสระปทุม 

 ๒.๓.๒ อาคารท่ีไมมีพะไลปกนก ไดแก มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๑ 

และ ๒ วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหลักเมือง วัดชมชื่น วัดหัวโขน และวัดยายตา 

๓. แบงตามลักษณะของมณฑป ประกอบดวย 

๓.๑ ผังพ้ืนภายนอก แบงออกไดเปนไมมีการยอมุม และมีการยอมุม 

 ๓.๑.๑ ไมมีการยอมุม ไดแก มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๒ วัดชมชื่น 

วัดพรหมสี่หนา วัดหัวโขน วัดเขาใหญบน และวัดยายตา 

 ๓.๑.๒ มีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง ไดแก มณฑปและอาคารประกอบของ

วัดกุฏีราย ๑ และวัดสระปทุม 

 ๓.๑.๓ มีการยอมุมดานหลัง ๑ ครั้ง ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย 

 ๓.๑.๔ มีการยอมุมดานหลัง ๒ ครั้ง และยอมุมดานหนา ๑ ครั้ง ไดแก วัดสระไขน้ํา 

๓.๒  ผังพ้ืนภายใน แบงไดเปน หองสี่เหลี่ยม โคงตามฐานพระประธาน หองสี่เหลี่ยม

ปาดมุม 

๓.๒.๑ หองสี่เหลี่ยม ไดแก วัดหลักเมือง วัดสระปทุม วัดพรหมสี่หนา และวัดยายตา 

๓.๒.๒ หองสี่เหลี่ยมปาดมุม ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหัวโขน และวัดเขา

ใหญบน  

๓.๒.๓ หองทรงโคงตามฐานพระ ไดแก วัดสระไขน้ํา และมณฑปและอาคารประกอบ

ของวัดกุฏีราย ๒    

๓.๒.๔ หองทรงโคงและมีเสารับน้ําหนัก ๒ มุม ไดแก วัดชมชื่น 

๓.๒.๕ หองทรงโคงและมีเสารับน้ําหนัก ๔ มุม ไดแก มณฑปและอาคารประกอบของ

วัดกุฏีราย ๑ 

๓.๓ การกอผนัง-เพดาน แบงเปน ๓ กลุม คือ กอตรง กอเปนวงโคง และกอเปนโดม ๒ 

โดม 

 ๓.๓.๑ กอตรง ไดแก วัดพรหมสี่หนา วัดยายตา และวัดหัวโขน 

 ๓.๓.๒ กอเปนวงโคงปลายแหลม คือ การกอผนังดานขางสวนบนใหเหลื่อมไปชนกัน

ท่ีก่ึงกลางหองเปนปลายแหลม ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหลักเมือง วัดสระปทุม วัดชมชื่น และ

วัดเขาใหญบน 
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 ๓.๓.๓ กอเปนวงโคงปลายตัด คือ การกอผนังสวนบนท้ัง ๔ ดานใหเหลื่อมมาชนกัน 

แตมีการทําสวนยอดใหเปนปลายตัดไมแหลมเหมือนการกอผนังเหลื่อมสองขาง ไดแก มณฑปและ

อาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๑, ๒ และวัดสระไขน้ํา 

๓.๔ ซุมประต ูไดแก มีซุมเดียว ซุมซอน และไมมีซุม 

 ๓.๔.๑ มีซุมเดียว ไดแก วัดพรหมสี่หนา และวัดยายตา 

 ๓.๔.๒ มีซุม ๒ ซุมซอนกัน ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดหลักเมือง วัดชมชื่น วัด

กุฏีราย วัดสระปทุม วัดสระไขน้ํา และวัดเขาใหญบน 

 ๓.๔.๓ ไมมีซุม ไดแก วัดหัวโขน 

๓.๕ ปกนก อาคารบางหลังมีปกนก ขณะท่ีบางอาคารไมมี 

 ๓.๕.๑ มีปกนก ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏี

ราย ๑ วัดสระไขน้ํา วัดสระปทุม  

 ๓.๕.๒ ไมมีปกนก ไดแก วัดหลักเมือง มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๒ 

วัดชมชื่น วัดพรหมสี่หนา วัดหัวโขน วัดยายตา และวัดเขาใหญบน 

๓.๖ ซอนหลังคา มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ประกอบดวย 

 ๓.๖.๑ มีซอนหนาและซอนหลังตั้งแตหลังคาถึงเรือนธาตุ ไดแก วัดสวนแกวอุทยาน

นอย และมณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๑ 

 ๓.๖.๒ มีซอนหนาและซอนหลัง แตหลังคาไมตอถึงเรือนธาตุ ไดแก มณฑปและ

อาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๒ 

 ๓.๖.๓ มีซอนหนาและซอนหลัง แตซอนหนาเตี้ยกวาซอนหลัง ไดแก วัดสระปทุม 

 ๓.๖.๔ ซอนหนา ๒  ซอน ซอนหลัง ๑ ซอน ไดแก วัดสระไขน้ํา  

  ๓.๖.๕ ซอนหลัง ๑ ซอน ไดแก วัดเขาใหญบน 

๓.๖.๖ ไมมีซอน ไดแก วัดพรหมสี่หนา วัดยายตา วัดหัวโขน และวัดชมชื่น 

๓.๘ ตับหลังคา มีรูปแบบท่ีหลากหลายเชนเดียวกับซอนหลังคา ดังนี้ 

 ๓.๖.๗ มีตับเดียว ไดแก วัดหลักเมือง มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๒ 

พรหมสี่หนา ยายตา หัวโขน ชมชื่น และเขาใหญบน 

 ๓.๖.๘ มี ๒ ตับ ไดแก วัดสระปทุม 
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 ๓.๖.๙ มี ๒ หรือ ๓ ตับ (เนื่องจากสภาพไมสมบูรณ) ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย 

และมณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๑ 

 ๓.๖.๑๐ มี ๓ ตับ ไดแก วัดสระไขน้ํา 

๓.๗ เสาประดับ แบงไดเปน ๓ กลุม คือ 

 ๓.๗.๑ ปนเสาประดับบริเวณดานขางและดานหลัง ไดแก วัดหลักเมือง มณฑปและ

อาคารประกอบของวัดกุฏีราย ๑ และ ๒  

 ๓.๗.๒ ปนเสาประดับบริเวณดานขาง ไดแก วัดเขาใหญบน 

 ๓.๗.๓ ปนเสาประดับบริเวณดานหลัง ไดแก วัดสระปทุม 

 ๓.๗.๔ ไมมีการปนเสาประดับ ไดแก วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดสระไขน้ํา วัดหัวโขน 

และวัดชมชื่น 

จากการแบงกลุมขางตน สามารถจัดเรียงตามพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ

สถาปตยกรรม ไดดังนี้ 

การจัดกลุมมณฑปทายวิหารตามรูปแบบทางสถาปตยกรรม 

จากการจัดจําแนกแลวจะทําใหทราบถึงพัฒนาการของมณฑปทายวิหารเมืองศรีสัชนาลัยได 

โดยจะจัดตามรูปแบบทางสถาปตยกรรม ดังนี ้

๑. จัดกลุมตามรูปแบบของเครื่องหลังคา สามารถแบงไดเปน ๒ กลุม 

๑.๑ หลังคากอศิลาแลง เปนรูปแบบสวนใหญของมณฑปเมืองศรีสัชนาลัย พบท้ังในอาคาร

ขนาดใหญและอาคารขนาดเล็ก ผนังของมณฑปจะหนาเพ่ือรับน้ําหนักเครื่องหลังคากอ ไดแก วัดหลกั

เมือง วัดสวนแกวอุทยานนอย วัดกุฏีราย วัดชมชื่น วัดสระไขน้ํา วัดสระปทุม และวัดเขาใหญบน 

 ๑.๒ หลังคาเครื่องไม พบเปนสวนนอย มักพบในอาคารขนาดใหญ แตผนังจะบาง สวนมาก

นิยมสรางประกอบวิหารแบบเจาะชองแสง ไดแก วัดพรหมสี่หนา วัดหัวโขน และวัดยายตา 

๒. จัดกลุมตามลักษณะและความซับซอนของผังพ้ืนอาคาร พิจารณาจากพะไลปกนก และ

มุขหนา ซ่ึงการกอสรางนาจะสรางจากลักษณะท่ีเรียบงายกอน ประกอบดวย  

๒.๑ วิหารไมมีมุขหนา ไมมีพะไล เปนวิหารโถง มุขของมณฑปชนกับวิหารโดยอาจจะมีมุข

กระสันเชื่อม ไดแก มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 
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ภาพลายเสนท่ี ๘ ผังพ้ืนมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

๒.๒ วิหารมีมุขหนา และมีเสาคูรองซ่ึงอยูคนละระดับพ้ืนกับมุขหนา ไมมีพะไล เปนวิหารโถง 

มุขของมณฑปยื่นเขาไปในวิหาร ไดแก มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๙ ผังพ้ืนมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

๒.๓ วิหารมีมุขหนา ไมมีพะไล เปนวิหารโถง มุขของมณฑปยื่นเขาไปในวิหาร ไดแก วัดหลัก

เมือง 



๑๕๕ 

 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๐ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดหลักเมือง 

๒.๔ วิหารมีมุขหนา ไมมีพะไล เปนวิหารโถง เรือนธาตุของมณฑปยื่นเขาไปในวิหาร โดยยื่น

เลยเสาคูสุดทายของวิหารเขาไป ไดแก วัดชมชื่น 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๑ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดชมชื่น 

  

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

๒.๕ วิหารมีมุขหนา มีพะไล เปนวิหารโถง มุขของมณฑปยื่นเขาไปในวิหาร ไดแก วัดสระ

ไขน้ํา และวัดสระปทุม 

 

ภาพลายเสนท่ี ๑๒ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดสระไขน้ํา 

 

ภาพลายเสนท่ี ๑๓ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดสระปทุม 

 



๑๕๗ 

 

๒.๖ วิหารมีมุขหนา มีพะไลปกนก เปนวิหารโถง มณฑปชนกับวิหาร มีเพียงสวนมุขท่ียื่นเขา

ไป ไดแก วัดพรหมสี่หนา 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๔ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดพรหมสี่หนา 

๒.๗ วิหารมีมุขหนา ๒ มุข ไมมีพะไล เปนวิหารเจาะชองแสง วิหารชนกับเรือนธาตุของ

มณฑป หลังคาเปนเครื่องไม สังเกตไดจากผนังท่ีมีความบางมากเม่ือเทียบกับขนาดอาคาร ไดแก วัด

หัวโขน 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๕ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดหัวโขน 



๑๕๘ 

 

๒.๘ วิหารมีมุขหนา ไมมีพะไล เปนวิหารเจาะชองแสง วิหารชนกับเรือนธาตุของมณฑป 

หลังคาเปนเครื่องไม สังเกตไดจากผนังท่ีมีความบางมากเม่ือเทียบกับขนาดอาคาร ไดแก วัดเขาใหญ

บน 

 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๖ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดเขาใหญบน 

๒.๙ วิหารไมมีมุข ไมมีพะไล เปนวิหารเจาะชองแสง หลังคาเปนเครื่องไม สังเกตไดจากผนัง

ท่ีมีความบางมากเม่ือเทียบกับขนาดอาคาร ไดแก วัดยายตา 

 
ภาพลายเสนท่ี ๑๗ ผังพ้ืนมณฑปและวิหารวัดยายตา 



๑๕๙ 

 

๓. จัดกลุมตามลักษณะการเช่ือมกันของวิหารและมณฑป สามารถแบงไดเปน ๔ กลุม ดังนี้ 

๓.๑ หลังคาวิหารซอนเหนือหลังคามณฑป โดยเรือนธาตุและหลังคาของมณฑปจะซอนอยู

ใตหลังคาของวิหาร คือเปนหลังคาซอนหลังของวิหารนั่นเอง ไดแก 

๓.๑.๑ วัดชมชื่น ลักษณะเปนวิหารโถง ไมมีพะไลปกนก มีมุขเด็จดานหนา มณฑปไม

มีการยอมุม ไมมีปกนกและซอนหลังคา มณฑปมีหลังคาตับเดียว โครงสรางมณฑปเปนแบบผนังรับ

น้ําหนัก หองภายในใชการกอเหลื่อม มีการเจาะซุมพระดานหลัง ซ่ึงเคยประดิษฐานพระพุทธรูปนาค

ปรก 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๘ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดชมชื่น 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๑๙ ภาพสันนิษฐานดานหนามณฑปและวิหารวัดชมชื่น 

 

 



๑๖๐ 

 

๓.๒ เรือนธาตุของมณฑปย่ืนเขามาในวิหาร เสาประธานของวิหารไมอยูติดกับเรือนธาตุ

ของมณฑป แตเสาคูรองอยูในแนวเดียวกับเรือนธาตุของมณฑป ยังแบงยอยออกไดเปนอีก ๒ กลุม คือ 

๓.๒.๑ เรือนธาตุยื่นเขาไปในวิหาร คลายกับหลังคาวิหารซอนเหนือหลังคามณฑป แตเสา

ประธานไมไดอยูติดกับเรือนธาตุเหมือนกับวัดชมชื่น มีเพียงเสาคูรองท่ีตอกับชายคามณฑป 

๓.๒.๑.๑ วัดหลักเมือง เปนอาคารขนาดเล็ก ลักษณะเปนวิหารโถง ไมมีพะไลปกนก 

มีมุขหนา มณฑปไมมีการยอมุม ไมมีปกนก และซอนหลังคา นาจะมีหลังคามณฑปตับเดียว โครงสราง

มณฑปเปนแบบผนังรับน้ําหนัก หองภายในใชการกอเหลื่อมเปนซุมโคงปลายแหลม 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๒๐ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดหลักเมือง 

 
 

ภาพลายเสนท่ี  ๒๑ ภาพสันนิษฐานดานหนามณฑปและวิหารวัดหลักเมือง 

 



๑๖๑ 

 

๓.๒.๑.๒ วัดสระไขน้ํา ลักษณะเปนวิหารโถง มีพะไล มีมุขหนา มณฑปมีการยอมุม มี

ปกนก โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก ภายในกอเหลื่อมท้ัง ๔ ดาน เปนโคงปลายตัด 

 

ภาพลายเสนท่ี ๒๒ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสระไขน้ํา 

 

ภาพลายเสนท่ี  ๒๓ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนาวิหารวัดสระไขน้ํา 

๓.๒.๒ เรือนธาตุของมณฑปอยูในแนวเดียวกับเสาคูรองของวิหาร แตซุมประตูยื่นเขาไป

ภายในวิหาร ไดแก  

๓.๒.๒.๑ มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ เปนวิหารโถง ไมมีพะไล 

มีมุขหนาและปกนกท่ีตอจากมุขหนาดวย มณฑปไมยอมุม ไมมีปกนก โครงสรางเปนผนังรับน้ําหนัก 



๑๖๒ 

 

หองภายในกอเหลื่อมเขาหากัน ๔ ดานเปนโคงปลายตัด ผนังดานหลังนอกอาคารเจาะเปนซุมสําหรับ

ประดิษฐานพระพุทธรูป 

 

ภาพลายเสนท่ี ๒๔ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

 

ภาพลายเสนท่ี  ๒๕ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนามณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

๓.๒.๒.๒ วัดสระปทุม ลักษณะเปนวิหารโถง มีพะไล แตพะไลสั้นกวาวิหาร ๑ หอง มี

มุขหนา มณฑปยอมุม มีปกนก โครงสรางเปนผนังรับน้ําหนัก หองภายในกอเหลื่อมข้ึนไปชนกัน

ลักษณะเปนซุม 



๑๖๓ 

 

 
ภาพลายเสนท่ี ๒๖ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสระปทุม 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๒๗ ภาพสันนิษฐานภาพตัดดานหนามณฑปและวิหารวัดสระปทุม 

๓.๓ วิหารประชิดมณฑป ชุดหลังคาของมณฑปจะสูงกวาหรือเทากันกับชุดหลังคาของ

วิหาร แบงตามลักษณะของวิหารไดเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

๓.๓.๑ วิหารโถง ในกลุมนี้ยังแบงยอยไดอีกตามลักษณะหลังคาของมณฑป ซ่ึงสังเกตได

จากความหนาของผนังมณฑป ไดแก 

๓.๓.๑.๑ มณฑปหลังคากอ ลักษณะผนังของมณฑปจะหนา เครื่องหลังคากอศิลาแลง

เลียนแบบเครื่องไม สภาพคอนขางสมบูรณ ไดแก 

๓.๓.๑.๑.๑ มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ เปนวิหารโถง ไม

มีมุขหนา มณฑปไมมีการยอมุม แตมีการเจาะผนังดานหลัง โครงสรางภายในกอเหลื่อมเปนโคงปลาย

ตัด 



๑๖๔ 

 

 

ภาพลายเสนท่ี ๒๘ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

 

ภาพลายเสนท่ี ๒๙ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนามณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

๓.๓.๑.๑.๒ วัดสวนแกวอุทยานนอย ลักษณะเปนวิหารโถง เสาประธานอาจจะ

เปนเสาไม จึงไมปรากฏรองรอย มีมุขหนา มณฑปมีการยอมุม โครงสรางภายในกอเหลื่อมเปนซุม มี

การปาดมุมบริเวณดานหลังพระประธาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงในการรับน้ําหนัก  

 

ภาพลายเสนท่ี ๓๐ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดสวนแกวอุทยานนอย 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๓๑ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนามณฑปและวิหารวัดสวนแกวอุทยานนอย 

 

 

 



๑๖๖ 

 

๓.๓.๑.๒ มณฑปหลังคาเครื่องไม ลักษณะผนังของมณฑปคอนขางบางเม่ือเทียบกับ

ขนาด หองภายในมณฑปกอผนังตรงข้ึนไป ผังพ้ืนภายในเปนรูปสี่เหลี่ยม ไดแก 

๓.๓.๑.๓ วัดพรหมสี่หนา ลักษณะเปนวิหารโถง มีพะไล และมีมุขหนามณฑปมี

การยอมุมเฉพาะสวนฐาน ตัวเรือนธาตุไมมีการยอมุม ผังพ้ืนภายในเปนรูปสี่เหลี่ยม 

 

 

ภาพลายเสนท่ี ๓๒ ภาพสันนิษฐานดานขางมณฑปและวิหารวัดพรหมสี่หนา 

 

ภาพลายเสนท่ี ๓๓ ภาพสันนิษฐานรูปตัดดานหนามณฑปและวิหารวัดพรหมสี่หนา 

 

 



๑๖๗ 

 

๓.๓.๒ วิหารเจาะชองแสง แบงยอยตามลักษณะของหลังคามณฑปไดอีก ๒ กลุมเชนกัน 

๓.๓.๒.๑ มณฑปหลังคากอ ลักษณะผนังของมณฑปจะหนา เครื่องหลังคากอศิลาแลง

เลียนแบบเครื่องไม ไดแก 

๓.๓.๒.๑.๑ วัดเขาใหญบน ไมมีพะไล มีมุขหนาท่ีแยกจากภายในวิหาร มณฑปไม

มีการยอมุม โครงสรางผนังรับน้ําหนัก ภายในนาจะกอเหลื่อมเปนซุม มีการปาดมุมหลังพระประธาน 

ลักษณะพิเศษของวัดเขาใหญบน คือ มีการกอหองดานหลังมณฑปเพ่ิมอีกดวย 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๓๔ ภาพสันนิษฐานดานขางวิหารและมณฑปวัดเขาใหญบน 

 

 

ภาพลายเสนท่ี ๓๕ ภาพสันนิษฐานดานตัดวิหารและมณฑปวัดเขาใหญบน 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

๓.๓.๒.๒ มณฑปหลังคาเครื่องไม ลักษณะผนังของมณฑปคอนขางบางเม่ือเทียบกับ

ขนาด หองภายในมณฑปกอผนังตรงข้ึนไป ผังพ้ืนภายในเปนรูปสี่เหลี่ยม ไดแก 

๓.๓.๒.๒.๑ วัดหัวโขน ไมมีพะไล มีมุขหนา ๒ มุข มณฑปไมยอมุม แตผนัง

ดานหลังหนาและมีการปาดมุม เพ่ือรับน้ําหนักพระประธาน ซ่ึงเปนพระพุทธรูปยืน 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๓๖ ภาพสันนิษฐานดานขางวิหารและมณฑปวัดหัวโขน 
 
 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๓๗ ภาพสันนิษฐานดานหนาของวิหารและมณฑปวัดหัวโขน  
 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

 

      ๓.๓.๒.๒.๒ วัดยายตา เปนวิหารและมณฑปขนาดใหญท่ีสุดของเมืองศรีสัชนาลัย 

ไมมีพะไล ไมมีมุข มณฑปไมมีการยอมุม โครงสรางเปนแบบเสารับน้ําหนัก โดยเสาจะใหญหนากวา

ผนังอยางชัดเจน และมีเสาอยูก่ึงกลางดานดวย  

 
 
ภาพลายเสนท่ี ๓๘ ภาพสันนิษฐานดานขางวิหารและมณฑปวัดยายตา 

 

 

ภาพลายเสนท่ี ๓๙ ภาพสันนิษฐานดานตัดวิหารและมณฑปวัดยายตา 

 

 

 



๑๗๐ 

 

๔. จัดกลุมตามรูปแบบของชุดหลังคามณฑป โดยจะดูจากรูปแบบความซับซอนของชั้นหลังคาและ

เรือนธาตุ แบงตามเครื่องหลังคาไดเปน ๒ กลุมหลัก ดังนี้ 

๔.๑ หลังคาเครื่องกอ หลังคาของมณฑปใชศิลาแลงกอท้ังหมด สามารถแบงเปนกลุมยอยตาม

รูปแบบลักษณะไดอีก ๓ กลุม ไดแก  

๔.๑.๑ หลังคาไมมีการซอน มีตับเดียว มี ๒ แหง ไดแก 

๔.๑.๑.๑ วัดชมชื่น เรือนธาตุจึงไมมีการยอมุม มีซุมซอนดานหนา ๒ ซุม 

   
ภาพลายเสนท่ี ๔๐ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดชมชื่น 

 

๔.๑.๑.๒ วัดหลักเมือง 

  
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๑ ภาพดานขางและดานหนาของมณฑปวัดหลักเมือง 

    

 



๑๗๑ 

 

๔.๑.๒ หลังคามีซอนหลัง มีพะไลตอจากปกนกของมณฑป 

๔.๑.๒.๑ วัดเขาใหญบน 

   
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๒ ภาพดานขางและภาพดานหนามณฑปวัดเขาใหญบน 

 
     ๔.๑.๓ หลังคามีซอนหนาและซอนหลัง มี ๒ ตับ เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

  ๔.๑.๓.๑ วัดสระปทุม 

   
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๓ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดสระปทุม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๗๒ 

 

  ๔.๑.๓.๒ วัดสระไขน้ํา 

   
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๔ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดสระไขน้ํา 

  ๔.๑.๓.๓ มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ 

   
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๕ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปและอาคารประกอบ หมายเลข ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

  ๔.๑.๓.๔ มณฑปและอาคารประกอบของวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ 

   
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๖ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปและอาคารประกอบ หมายเลข ๑ 

 
  ๔.๑.๓.๕ วัดสวนแกวอุทยานนอย 

   
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๗ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

 

๔.๒ หลังคาเครื่องไม ผนังของมณฑปจะบาง และไมปรากฏรองรอยของหลังคาท่ีกอดวย

ศิลาแลง เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

๔.๒.๑ วัดพรหมสี่หนา  

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๘ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดพรหมสี่หนา 

 
     ๔.๑.๒ วัดหัวโขน 

 
 

ภาพลายเสนท่ี ๔๙ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดหัวโขน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

     ๔.๑.๓ วัดยายตา 

  
 

ภาพลายเสนท่ี ๕๐ ภาพดานขางและภาพดานหนาของมณฑปวัดยายตา 

จากการจัดกลุมตามลักษณะสถาปตยกรรมท้ัง ๔ ประเด็นแลว เม่ือนํามาพิจารณารวมกัน

ทําใหสามารถจัดพัฒนาการของมณฑปเมืองศรีสัชนาลัย ไดโดยแบงกลุมจากโครงสรางของเครื่อง

หลังคา ซ่ึงมีผลตอการกอสรางและรูปแบบของมณฑป สามารถแบงมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนา

ลัยออกไดเปน ๒ กลุมใหญๆ คือ 

 ๑. กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องกอศิลาแลง 

 ๒. กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องไม 

ซ่ึงท้ังสองกลุมสามารถจัดพัฒนาการไดตามรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังท่ีแสดงออกใน

ผัง รูปแบบของอาคารท้ังมณฑปและวิหาร ดังนี้ 

กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องกอศิลาแลง 

วัดชมช่ืน จากผังแสดงใหเห็นวามณฑปของวัดชมชื่นมีขนาดคอนขางเล็กเม่ือเทียบ

สัดสวนกับขนาดของวิหาร ภายในหองครรภคฤหะประดิษฐานพระพุทธรูปก็มีขนาดคับแคบ รูปทรง

ของหองโคงรับกับฐานชุกชี โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก ภายในทําเปนซุมโคงปลายแหลมคือ 

ผนังดานขางท้ัง ๒ ขาง สอบเขาหากันจนเปนจั่วแหลมดานบน สวนผนังดานหนาและดานหลังกอเปน

ผนังตรงไมสอบดังเชนผนังดานขาง อาคารดานนอกไมมีการยอมุม มีซุมประตูทางเขาซอนกัน ๒ ซุม 

โดยซุมหนาทําเปนซุมโคง แตซุมหลังทําเลียนแบบจั่วหลังคา ดานหลังทําผนังเวาเขาไปเปนซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูป  ไมมีการทําหลังคาซอนหนาและหลัง และมีเพียงตับเดียว มณฑปและวิหาร

เชื่อมตอกันดวยการกอสรางใหเรือนธาตุของมณฑปยื่นล้ําเขาไปในวิหาร จั่วของมณฑปจึงตองอยูต่ํา

กวาหลังคาวิหาร สันนิษฐานวาวิหารเปนวิหารโถง มีการซอนชั้นหลังคาท้ังดานหนาและดานหลัง ดาน

ละ ๑ ซอน 



๑๗๖ 

 

มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ ผังพ้ืนมีความเรียบงาย ไมมีการทํา

มุขหนา ไมมีพะไลปกนก มณฑปมีขนาดใหญข้ึนเม่ือเทียบสัดสวนกับวิหาร ไมมีการยอมุม หอง

ครรภคฤหะโคงรับกับฐานชุกชี มีขนาดพอดีกับพระพุทธรูปมากข้ึน โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก 

ภายในนั้น ผนังดานขางท้ังสองและดานหนา-หลังกอเหลื่อมเขาหากันท้ัง ๔ ดาน เปนซุมโคงปลายตัด 

ทําใหอาคารมีความแข็งแรงมากข้ึน สามารถรับและกระจายน้ําหนักไดดี ซุมประตูทําเปนซุมซอนกัน ๒ 

ชั้น ผนังดานนอกทําการตกแตงดวยเสาประจําท่ีมุม โคนเสาตกแตงดวยลายสามเหลี่ยม คลายกลีบบัว

หรือกระจัง ผนังดานหลังใหเวาเขาไปสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป หลังคามณฑปทําเลียนแบบ

เครื่องไม เปนหลังคาซอนหนาและหลัง แตไมมีการทําปกนกออกมา ซุมประตูของมณฑปอยูพอดีกับ

เสาตนสุดทายของวิหารพอดี ไมยื่นล้ําเขาไป มณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยมีมุขกระสันเชื่อม 

สันนิษฐานรูปแบบวาอาคารแหงนี้เปนอาคารโถง มีมุขกระสันเชื่อมระหวางอาคารโถงและมณฑป 

หลังคามีความสูงใกลเคียงกัน 

 วัดหลักเมือง อาคารมีขนาดเล็ก ผังวิหารมีมุขหนา ๑ มุข ไมมีพะไลปกนก มณฑป

หันดานยาวเขาหาวิหาร ตัวเรือนธาตุของมณฑปยื่นล้ําเขาไปในวิหาร แตไมล้ําเขาไปมากเทากับวัดชม

ชื่น ไมมีการยอมุม ซุมประตูมณฑปเปนซุมโคงซอนกัน ๒ ซุม หองครรภคฤหะมีการเปลี่ยนแปลงทํา

เปนหองสี่เหลี่ยม มีการเพ่ิมเสาดานหนาท้ังสองขางเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในการรับน้ําหนัก โครงสราง

เปนแบบผนังรับน้ําหนัก ภายในผนังดานขางตอนบนกอเหลื่อมข้ึนไปเปนซุมปลายแหลม ผนังอาคาร

ดานนอกตกแตงเปนเสาประจําท่ีมุม เนนใหนูนออกมา หลังคามณฑปไมมีการทําปกนก การเชื่อมตอ

กันระหวางมณฑปและวิหารอาจมีมุขกระสันเชื่อม แตเสาคูรองนั้นก็ยึดเขากับมณฑปดวย ดังจะเห็นได

จากรูเตาท่ีมุมดานหนาท้ังสองขางของมณฑป สันนิษฐานวาอาคารเปนอาคารโถง มีหลังคาซอนหนา

และซอนหลัง 

 มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ ผังอาคารมีมุขหนา ๑ มุข มุข

หนามีปกนกดวย มณฑปมีขนาดใหญเม่ือเทียบกับอาคารประกอบดานหนา มีการยอมุมท่ีผนังดานหลัง 

ซุมประตูทําเปนซุมโคงซอนกัน ๒ ซุม หองครรภคฤหะมีขนาดกวาง รูปทรงของหองโคงตามฐานชุกชี 

แตมีการเพ่ิมเสาท่ีมุมท้ัง ๔ ดาน เพ่ือชวยรับน้ําหนัก โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก ภายในผนัง

ดานขางตอนบนกอเหลื่อมเขาหากันสองขางเปนซุมปลายแหลม ผนังดานนอกดานขางตกแตงเปนเสา

ประจํามุมและเสากลางดาน หลังคามณฑปทําซอนหนาและซอนหลัง ท่ีซอนบนมีการตอปกนกลงมา

ดวย การเชื่อมตอกันระหวางมณฑปและอาคารประกอบนั้น เรือนธาตุของมณฑปอยูเสมอในแนว



๑๗๗ 

 

เดียวกับเสาตนสุดทายของอาคาร สวนซุมยื่นเขาไปในอาคาร จึงมีลักษณะเปนอาคารโถง มีหลังคาซอน

หลัง ๒ ซอน และซอนหนา ๑ ซอน 

วัดสระไขน้ํา ผังพ้ืนวิหารมีมุขหนา ๑ มุข มีเสาพะไลเพ่ิมข้ึนมา มณฑปมีขนาดใหญเม่ือ

เทียบสัดสวนกับวิหาร มีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง หองครรภคฤหะโคงรับกับฐานชุกชีจน

เกือบเปนทรงกลม หองมีขนาดกวางมากข้ึน ผนังบาง เนื่องมาจากโครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก 

ผนังทําเปนทรงโคงไมมีเหลี่ยมมุม และกอเหลื่อมเขาหากันท้ัง ๔ ดาน เปนซุมโคงปลายตัด ทําให

อาคารมีความแข็งแรงมากข้ึน สามารถรับและกระจายน้ําหนักไดดี ซุมประตูทําเปนซุมซอนกัน ๒ ชั้น 

หลังคามณฑปทําเลียนแบบเครื่องไม เปนหลังคาซอนหนา ๑ ซอนและซอนหลัง ๒ ซอน มีการทําปก

นกออกมา เปนตับหลังคาศิลาแลง ๑ ตับ และหลังคาเครื่องไมตอลงมาอีก ๑ ตับ เรือนธาตุของมณฑป

ยื่นล้ําเขาไปในวิหาร มณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยมีมุขกระสันเชื่อม สันนิษฐานรูปแบบวาอาคาร

แหงนี้เปนอาคารโถง หลังคาซอนหนา ๑ ซอน และซอนหลัง ๓ ซอน  

วัดสระปทุม ผังพ้ืนวิหารมีมุขหนา ๑ มุข มีเสาพะไล แตแนวเสาพะไลสั้นกวาตัววิหาร ๑ 

หอง มณฑปมีขนาดใหญเม่ือเทียบสัดสวนกับวิหาร มีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง หองครรภคฤ

หะเปนทรงสี่เหลี่ยม หองมีขนาดกวาง ผนังหนา เนื่องจากโครงสรางท่ีกอเหลื่อมเขาหากัน ๒ ดาน เปน

ซุมโคงปลายแหลม ทําใหบริเวณท่ีรับน้ําหนักคือผนังดานขางท้ังสอง ซุมประตูทําเปนซุมซอนกัน ๒ ชั้น 

หลังคามณฑปทําเลียนแบบเครื่องไม เปนหลังคาซอนหนา ๑ ซอนและซอนหลัง ๑ ซอน ซอนบนมีการ

ทําปกนกออกมาเปนตับหลังคาศิลาแลงอีก ๑ ตับ เรือนธาตุของมณฑปอยูในแนวเดียวกับแนวฐานของ

วิหาร ไมไดยื่นล้ําเขาไปในวิหาร มณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยมีมุขกระสันเชื่อม สันนิษฐานรูปแบบ

วาอาคารแหงนี้เปนอาคารโถง หลังคาซอนหนา ๑ ซอน และซอนหลัง ๒ ซอน 

วัดสวนแกวอุทยานนอย เนื่องจากวิหารและมณฑปของวัดแหงนี้ไดรับการบูรณะอยาง

มาก จนทําใหยากท่ีจะสรุปไดวาเปนรูปทรงแบบใด ในการวิเคราะหจึงตองอาศัยการสันนิษฐาน

คอนขางมาก ผังพ้ืนวิหารมีมุขหนา ๑ มุข มีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง หองครรภคฤหะเปน

ทรงสี่เหลี่ยม แตมีการลดเหลี่ยมท่ีมุมดานหลังท้ัง ๒ ขาง โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก ซุมประตู

ทําเปนซุมซอนกัน ๒ ชั้น หลังคามณฑปทําเลียนแบบเครื่องไม เปนหลังคาซอนหนา ๑ ซอนและซอน

หลัง ๑ ซอน ซอนบนมีการทําปกนกออกมาเปนตับหลังคาศิลาแลงอีก ๑ ตับ เรือนธาตุของมณฑปอยู

ในแนวเดียวกับแนวฐานของวิหาร ไมไดยื่นล้ําเขาไปในวิหาร มณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยมีมุข



๑๗๘ 

 

กระสันเชื่อม สันนิษฐานรูปแบบวาอาคารแหงนี้เปนอาคารโถง หลังคาซอนหนา ๑ ซอน และซอนหลัง 

๒ ซอน 

วัดเขาใหญบน ผังพ้ืนวิหารมีมุขหนา ๑ มุข ไมมีเสาพะไล แตมีเสาภายในอาคาร ๓ คู 

มณฑปมีขนาดใหญเม่ือเทียบสัดสวนกับวิหาร มีการยอมุมท่ีดานหลัง หองครรภคฤหะเปนทรงสี่เหลี่ยม 

แตมีการลดเหลี่ยมท่ีมุมดานหลังท้ัง ๒ ขาง คลายกับวัดสวนแกวอุทยานนอย หองมีขนาดกวาง ผนัง

หนา เนื่องจากโครงสรางท่ีกอเหลื่อมเขาหากัน ๒ ดาน เปนซุมโคงปลายแหลม ซุมประตูทําเปนซุมซอน

กัน ๒ ชั้น ท่ีกลางดานของผนังดานนอกตกแตงเปนเสาติดผนัง หลังคามณฑปทําเลียนแบบเครื่องไม 

แตนาจะมีเพียงตับเดียว และมีซอนดานหลัง ๑ ซอน วัดเขาใหญบนมีลักษณะพิเศษ คือ ดานหลังของ

มณฑปยังตอเปนหองประดิษฐานพระพุทธรูปยืนอีก ๑ หอง ทําใหสันนิษฐานรูปทรงของอาคารไดวา 

เปนวิหารแบบผนังลูกกรงเจาะชองแสง หลังคาซอนหนา ๒ ซอนและซอนหลัง ๒ ซอน  

กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องไม 

วัดพรหมส่ีหนา ผังพ้ืนวิหารมีมุขหนา ๑ มุข มีเสาพะไล มณฑปมีขนาดใหญเม่ือเทียบ

สัดสวนกับวิหาร ท่ีชุดฐานของมณฑปมีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง หองครรภคฤหะเปนทรง

สี่เหลี่ยม ผนังบาง แมจะเปนโครงสรางแบบผนังรับน้ําหนัก แตเนื่องมาจากหลังคาท่ีเปนเครื่องไม จึงมี

น้ําหนักเบากวาหลังคาเครื่องกอ ซุมประตูเหลือเพียงสวนฐาน ฐานอาคารดานนอกดานทิศตะวันตก

และทิศใตมีซุมพระท่ีเปนการตอเติมภายหลัง เรือนธาตุของมณฑปชนกับสวนทายของวิหารพอดี มี

เพียงซุมประตูท่ียื่นเขาไป สันนิษฐานวามณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยหลังคาของมณฑปจะสูงกวา

หลังคาของวิหาร เปนหลังคาซอนหนา ๒ ซอน ไมมีซอนหลัง เปนวิหารโถง 

วัดหัวโขน ผังพ้ืนวิหารมีมุขหนา ๒ หอง ไมมีพะไลปกนก มณฑปมีขนาดใหญเม่ือเทียบ

สัดสวนกับวิหาร ไมมีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง หองครรภคฤหะเปนทรงสี่เหลี่ยมมีการลด

เหลี่ยมท่ีมุมดานหลังท้ัง ๒ มุม โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนัก แตผนังคอนบาง เนื่องจากหลังคาท่ี

เปนเครื่องไม ยกเวนดานหลังท่ีหนา เนื่องจากตองรับน้ําหนักพระประธานท่ีประดิษฐานอยูภายใน ซ่ึง

เปนพระพุทธรูปยืน ไมมีซุมประตู เรือนธาตุของมณฑปชนกับสวนทายของวิหารพอดี สันนิษฐานวา

มณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยหลังคาของมณฑปจะสูงกวาหลังคาของวิหาร เปนหลังคาซอนหนา ๓ 

ซอน ไมมีซอนหลัง เปนวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง ผนังดานนอกตกแตงดวยปูนปนเปนลายฝาปะ

กน 



๑๗๙ 

 

วัดยายตา ผังพ้ืนวิหารไมมีมุขหนา ไมมีพะไลปกนก มณฑปมีขนาดใหญมากเม่ือเทียบ

สัดสวนกับวิหาร ไมมีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง หองครรภคฤหะเปนทรงสี่เหลี่ยม โครงสราง

เปนแบบเสารับน้ําหนัก ผนังจึงมีความบางมาก แตจะมีเสาขนาดใหญอยูท่ีมุมท้ัง ๔ และก่ึงกลางดาน

แตละดาน เรือนธาตุของมณฑปชนกับสวนทายของวิหารพอดี แตระยะหางจากเสากับเรือนธาตุ

คอนขางหาง จึงสันนิษฐานวามณฑปและวิหารเชื่อมตอกันโดยอาจจะมีมุขกระสันเชื่อม หลังคาของ

มณฑปจะสูงกวาหลังคาของวิหาร เปนหลังคาซอนหนา ๒ ซอน ไมมีซอนหลัง เปนวิหารแบบลูกกรง

เจาะชองแสง ผนังดานนอกตกแตงดวยปูนปนเปนลายฝาปะกน ลายพันธุพฤกษา และดานหลังตกแตง

ดวยภาพเลาเรื่อง ซ่ึงอาจจะเปนภาพพุทธประวัติ 
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สรุปวิวัฒนาการมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัย 

 จากรูปแบบโครงสรางหลังคาสามารถแบงมณฑปทายวิหารของเมืองศรีสัชนาลัยออก

ไดเปน ๒ กลุม คือ ๑. กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องกอศิลาแลง และ ๒. กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปน

เครื่องไม ท้ังนี้หากพิจารณาตามลักษณะอ่ืนๆ แลวจะพบวาท้ัง ๒ กลุมไมไดเกิดข้ึนพรอมกัน แตมี

วิวัฒนาการตามลําดับ  

โดยกลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องกอศิลาแลงเกิดข้ึนกอนและนิยมสรางเปนวิหารโถง 

ท่ีวัดชมชื่น มณฑปมีขนาดคอนขางเล็กเม่ือเทียบสัดสวนกับวิหาร รูปแบบของวิหารเรียบงาย เปนวิหาร 

ไมมีการขยายพะไลปกนกมณฑปยื่นล้ําเขาเกินเสาคูสุดทายในวิหาร หลังคาของวิหารจึงครอมอยูเหนือ

หลังคาของมณฑป มณฑปก็มีความเรียบงาย ไมมีการยอมุม ไมมีการซอนชั้นหลังคา หรือตอปกนก

ออกมา หองครรภคฤหะคอนขางเล็ก จนตองเวาเขาไปในบริเวณท่ีเปนพระชานุของพระพุทธรูป ตอมา

คลี่คลายเปนมณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ ซ่ึงยังมีความเรียบงาย ไมมีมุขหนา

และพะไลปกนก มณฑปก็ยังมีขนาดคอนขางเล็ก โครงสรางภายในเหมือนกับวัดชมชื่น เพียงแตมณฑป

ไมไดยื่นล้ําเขาไปในวิหาร แตมีมุขกระสันเชื่อมตอระหวางอาคารท้ังสอง แตมณฑปมีการเปลี่ยนแปลง

เลียนแบบเครื่องไม โดยทําใหเปนหลังคา ๒ ซอนท้ังดานหนาและดานหลัง ตอมามีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบภายในหองครรภคฤหะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงสามารถกระทําได เนื่องจากอาคารมีขนาดเล็ก เชน

ท่ีวัดหลักเมือง จากนั้น มณฑปและอาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๑ มีการสรางใหมณฑปมี

ขนาดใหญข้ึน มีมุขประตูท่ียื่นเขาไปในวิหาร มณฑปมีการยอมุมทางดานหลัง แตวิหารก็ยังคงเรียบงาย 

ไมมีพะไลปกนก มีมุขหนาท่ีมีปกนกรับ สวนหลังคามณฑปทําเลียนแบบเครื่องไมอยางมณฑปและ

อาคารประกอบวัดกุฏีราย หมายเลข ๒ ซ่ึงท้ัง ๒ แหงมีการตกแตงผนังอาคารดานนอกเปนเสาประจํา

มุมดวย 

ตอมามีการตอเติมใหวิหารมีพะไลปกนก แตยังคงเปนวิหารโถงอยู ท่ีวัดสระไขน้ํา มณฑป

มีการยอมุมท้ังดานหนาและดานหลัง โครงสรางภายในกอเหลื่อมเขาหากัน ผังพ้ืนดานในหองครรภคฤ

หะเกือบเปนทรงกลม สามารถรับและกระจายน้ําหนักไดดี ผนังจึงคอนขางบาง มณฑปมีการทําหลังคา

ปกนกกอดวยศิลาแลงลงมาอีก ๑ ตับ และมีการทําหลังคาซอนท้ังดานหนาและดานหลัง เชนท่ีวัดสระ

ไขน้ํา จากนั้นท่ีวัดสระปทุมมีการออกแบบใหพะไลปกนกสั้นกวาวิหาร ๑ หอง และมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบภายในหองครรภคฤหะเปนรูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากขนาดท่ีใหญและรูปทรงหองท่ีเปนเหลี่ยม จึง

ตองมีผนังท่ีหนาเพ่ือรับน้ําหนัก มณฑปมีการตอหลังคาปกนกและซอนหลังคาทางดานหลัง  



๑๘๙ 

 

สวนวัดสวนแกวอุทยานนอยเขาใจวาเสาภายในอาคารอาจจะเปนเสาไมจึงไมพบรองรอย 

วิหารมีมุขดานหนา ๑ หอง ไมมีพะไลปกนก หองครรภคฤหะเกือบเปนรูปสี่เหลี่ยม แตมีการลดมุมท่ี

ผนังดานหลัง ทําฐานอาคารยกสูง ทายท่ีสุดจึงพัฒนาเปนมณฑปทายวิหารของวัดเขาใหญบน ซ่ึงแมจะ

มีลักษณะโครงสรางของมณฑปเหมือนกับวัดสวนแกวอุทยานนอย แตวิหารมีขนาดกวาง โดยมีถึง ๓ คู 

และวิหารก็เปนวิหารแบบลูกกรรงเจาะชองแสงท่ีไดรับอิทธิพลจากอยุธยาแลว  

กลุมมณฑปท่ีมีหลังคาเปนเครื่องไม นาจะเกิดข้ึนในชวงเดียวกับกลุมมณฑปท่ีมีหลังคา

เปนเครื่องกอศิลาแลงชวงท่ีมีการกอสรางวัดสระไขน้ําและสระปทุม คือ วัดพรหมสี่หนา ซ่ึงลักษณะผัง

ของวิหารเหมือนกับวัดสระไขน้ํา กลาวคือเปนวิหารโถง แตมณฑปกอเปนหองสี่เหลี่ยม ผนังบาง 

เนื่องจากเครื่องหลังคาท่ีมีน้ําหนักเบา  

ตอมาจึงมีการกอสรางวัดหัวโขนข้ึนเปนวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง มีมุขหนา ๒ มุข 

มีลักษณะพิเศษคือ หองครรภคฤหะท่ีประดิษฐานพระประธานเปนพระพุทธรูปประทับยืน ผนัง

ดานหลังจึงมีความหนามากกวาอีก ๓ ดาน และจึงมีการกอสรางวัดยายตา ซ่ึงเปนมณฑปท่ีมีขนาดใหญ

ท่ีสุดของเมืองศรีสัชนาลัย เปนวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง และใชโครงสรางรับน้ําหนักท่ีตางออกไป

คือใชโครงสรางแบบเสารับน้ําหนัก 

ชวงท่ีมีการกอสรางวัดหัวโขนหรือวัดยายตานี้อาจจะเปนชวงเดียวกับการกอสรางวัดเขา

ใหญบนท่ีมีวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง และมีการตอเติมหองดานหลังมณฑปข้ึน 

การกําหนดอายุ 

การกําหนดอายุนั้น อาศัยหลักฐานจากการขุดคน-ขุดตางทางโบราณคดี และการ

เทียบเคียงจากลวดลายการประดับตกแตง ซ่ึงหลักฐานท่ีพบมีรายละเอียดดังนี้ 

จากรายงานการขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดีวัดสระปทุม ไดกําหนดอายุโบราณสถาน

จากการหาอายุแบบเทียบเคียงจากโบราณวัตถุท่ีพบและรูปแบบเจดีย คือ เครื่องลายครามสมัย

ราชวงศหมิง (พ.ศ.๑๙๑๑ – ๒๑๘๗ หรือราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๒) และประเภทเขียนลายสีเขียว

ออนบนพ้ืนขาวใตเคลือบใส0

๑  

                                                           
๑ ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม, “รายงานเบื้องตนการขุดแตงโบราณสถาน  ต.ต. ๗ (วัดสระปทุม)” 

(สุโขทัย : อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๒๒-๒๓. 



๑๙๐ 

 

จากรูปแบบของเจดียประธานท่ีมีฐานกลม คลายกับเจดียหินทรายวัดหลวงราชสัณฐาน    

จ.พะเยา ซ่ึงเปนเจดียท่ีตั้งอยูบนฐานกลม ๓ ชั้น เชนเดียวกัน มีอายุในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑1

๒ 

จึงสามารถกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบไดอยางกวางๆ คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ 

จากการขุดคน-ขุดแตงวัดยายตาพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ คือ บนผนังมณฑป

ดานหนาและเสามณฑปดานหลังท้ัง ๒ ตน ปรากฏประติมากรรมปูนปนติดอยู ไดพิจารณาประกอบกับ

รูปถายเกาในหนังสือ “รูปเรื่องเท่ียวเมืองอุตรดิตถ สวรรคโลก สุโขทัย เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๐” ของสมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่ีเก็บรักษาไว ณ หอสมุดดํารงราชานุภาพ และลวดลายปูนปนท่ีพบเม่ือ

ขุดแตงมณฑปแลวเชื่อวา ประติมากรรมปูนปนบนผนังมณฑปแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ท่ีนาสังเกต 

คือ ลักษณะลวดลายพันธุพฤกษามีความคลายคลึงกับท่ีปรากฏบนผนังวิหารวัดนางพญา ภายในเมือง

ศรีสัชนาลัยเปนอยางมาก นอกจากนั้น ยังพบลูกกรงดินเผาเคลือบสีเขียว มีอักษรจารึกภาษาไทย 

ตัวอักษรสมัยสุโขทัยตอนปลาย เขียนคําวา “นางพิม” กําหนดอายุจากตัวอักษรท่ีปรากฏบนลูกกรง

สังคโลก คงจะสรางในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ – ๒๑2

๓ 

ขณะท่ีรองรอยของลวดลายปูนปนประดับมณฑปวัดชมชื่นนั้น อาจสามารถเทียบไดกับ

ลายกาบบนท่ีประดับบนเจดียท่ีปรากฏในลานนา ซ่ึงอาจจะเทียบเคียงไดกับชุดกาบบน กาบลาง และ

ประจํายามอกท่ีตกแตงเจดียเชียงยัน จ.ลําพูน ซ่ึงเปนงานบูรณะในราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๑3

๔ 

                                                           
๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘. 
๓ อเนก สีหามาตย, “โบราณสถานในเขตอรัญญิก” (เอกสารอัดสําเนา : อุทยานประวัติศาสตร

ศรีสัชนาลัย), ๒๓. 
๔ ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ เท่ียววัด...เท่ียววา... ชมปูนปนลานนา (กรุงเทพฯ : สายธาร, 

๒๕๔๕), ๑๓๘. 



๑๙๑ 

 

 
ภาพท่ี ๕๘ รองรอยลายกาบบนบนผนังของมณฑปวัดชมชื่น 

 
ภาพท่ี ๕๙ ลายกาบบนเจดียวัดเชียงยัน 

ท่ีมา : หางหุนสวนจํากัด เฌอกรีน, “รายงานการขุดคนเจดียเชียงยัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน”  

(ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ๔. 

นอกจากนั้น รูปแบบของวิหารก็แสดงใหเห็นถึงลักษณะวิหารแบบสุโขทัยแทๆ คือ วิหาร

โถง และวิหารท่ีไดรับอิทธิพลจากอยุธยา คือ วิหารเจาะชองแสง 

ดังนั้น จากหลักฐานท่ีพบจึงอาจกลาวไดวาความนิยมในการสรางมณฑปทายวิหารของ

เมืองศรีสัชนาลัยเกิดข้ึนในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ – ๒๑   

 



๑๙๒ 

 

คติการสรางและอิทธิพลท่ีไดรับ 

คติการสรางมณฑปนี้ คงหมายถึงพระมูลคันธกุฏี อันเปนท่ีประทับของพระพุทธเจาท่ี

พระเวฬุวัน เพราะใชเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ซ่ึงการสรางมณฑปนี้พบท่ีสุโขทัยและกําแพงเพชร

4

๕ ซ่ึงพระพุทธรูปจะมีขนาดใหญเต็มหอง ทําใหภายในอาคารดูคับแคบ เพราะไมไดมุงหวังใหพระ

มณฑปใชเปนสถานท่ีประกอบศาสนกิจพิธีแตอยางใด แตเปนเหมือนตัวแทนพระพุทธองคเชนเดียวกับ

พระเจดีย จะตั้งอยูในตําแหนงท่ีใชเปนหลักประธานบนแกนหลักของผังเฉกเชนเดียวกับพระเจดีย 5๖ ซ่ึง

คติการสรางนี้นาจะรับมาจากลังกา เนื่องจากตามหลักศิลาจารึกและพงศาวดาร พบวาพระภิกษุใน

สมัยสุโขทัยไดเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกา ดังเชน ในจารึกวัดศรีชุมไดกลาวถึงโอรสพระยา

คําแหงพระราม ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในนามสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทวีปมหา

สามีก็ไดจาริกไปยังลังกาและไดบูรณปฏิสังขรณเจดียและพระพุทธรูป ณ มหิยังคณมหาเจดีย นอก

เมืองกําพไล ในลังกาทวีป ไดนําหนอพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว ณ ศรีสัชนาลัยดวย 6

๗ และตอมาในชวง

ตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ สมเด็จมหาเถรศรีศรัทธาฯ ไดเดินทางจากเมืองสระหลวง (สรลวง) ไปยังเมือง

สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ไดสรางพระมหาธาตุ และเดินทางไปจนถึงเมืองฝาง แพล (แพร) ระพุน 

(ลําพูน)7

๘ ในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ใน พ.ศ. ๑๙๖๗ พระมหาเถรท่ีในเมืองเชียงใหม ๒๕ องค มี

พระมหาธัมมคัมภีร พระมหาเมธังกร พระมหาญาณมงคล พระมหาสีลวงศ เปนตน ไดไปเลาเรียนท่ี

ลังกา และไดขอพระเถระ ๒ องคกอนจะเดินทางกลับมา เพ่ือจะนํามาเปนพระอุปชฌาย คือ พระมหา

วิกรมหาหุ และพระมหาอุตตมปญญา และขอพระบรมธาตุองคหนึ่ง แลวจึงเดินทางกลับ และไดไปท่ี

เมืองศรีสัชนาลัยไดอุปสมบทใหพระพุทธสาครในเมืองนั้น ภายหลังไดไปเมืองสุโขทัยในพรรษาท่ี ๖ 8

๙ 

(ประมาณ พ.ศ.๑๙๗๔) ซ่ึงคณะสงฆกลุมนี้เม่ือกลับไปท่ีลานนาไดกอตั้งคณะสงฆปาแดงข้ึน คติการ

                                                           
๕ เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปตยกรรมลานนา, (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๙),หนา ๖๖. 
๖ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๕๖ – ๕๗.  
๗ อมรา ศรีสุชาติ, ลําดับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสุโขทัย, (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพสมาพันธ, ๒๕๔๖), หนา๓๕-๓๖. 
๘ เรื่องเดียวกัน, หนา๓๗. 
๙ รัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, (กรุงเทพฯ : บํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๘), หนา ๑๒๑ 

– ๑๒๒. 



๑๙๓ 

 

สรางมณฑปจึงนาจะรับคติการสรางนี้มาจากลังกา นอกจากนั้น ยังพบวาวัดท่ีสรางมณฑปทายวิหารอยู

ในแกนหลักของวัด สวนมากจะเปนวัดท่ีตั้งอยูนอกเมือง และมีเจดียประธานเปนเจดียทรงระฆังอีกดวย 

ไดแก วัดชมชื่น วัดสระปทุม วัดสระไขน้ํา วัดหัวโขน และวัดเขาใหญบน และบางวัดก็มีการปลูกตน

พระศรีมหาโพธิ์ไวในแกนหลักดวย ไดแก วัดยายตา และจากการตกแตงดวยลายปูนปน ซ่ึงสันนิษฐาน

วาเปนภาพเลาเรื่อง ซ่ึงลักษณะเลานี้ลวนพบในปฏิมาฆระของลังกาดวย แตมณฑปหรือปฏิมาฆระของ

ลังกามีความซับซอนมากกวามณฑปของเมืองศรีสัชนาลัย 

นอกจากนั้น ยังพบการสรางมณฑปทายวิหารหลายแหงในลานนา ซ่ึงนาจะเปนอิทธิพล

จากศรีสัชนาลัย ดังท่ีปรากฏท่ีวัดปาแดง วัดมหาธาตุ วัดพระธาตุภูเขา และวัดเชตวันกาเผือก เมือง

เชียงแสน วัดปราสาท และวิหารลายคํา วัดพระสิงห เมืองเชียงใหม เปนตน ซ่ึงอาจจะสัมพันธกับ

พระสงฆคณะปาแดงท่ีเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกา และไดเดินทางไปยังศรีสัชนาลัยและ

สุโขทัย กอนท่ีจะไดกลับไปลานนาและไดรับการอุปถัมภโดยพระเจาติโลกราช สิ่งท่ีอาจแสดงใหเห็น

ความสัมพันธระหวางมณฑปท้ังสองท่ี คือ ภาพปูนปนท่ีหนาบันดานหลังของมณฑปวัดชมชื่น และกู

ทายวิหารลายคําวัดพระสิงห ซ่ึงแมอาจจะมีอายุสมัยท่ีคอนขางตางกัน แตจากรูปแบบทาง

สถาปตยกรรมก็ยากท่ีจะปฏิเสธไดวาไมมีความเก่ียวเนื่องกัน ลักษณะเปนอาคารหลังคาลาดซอนชั้นกัน 

บนยอดเปนทรงคลายดอกบัวตูม และมีการจําลองอาคารเปนซุมท้ัง ๔ ทิศ เลียนแบบองคประธาน ทํา

ใหเปนกูท่ีมียอด ๕ ยอด คลายกับอาคารท่ีปรากฏอยูบนหนาบันดานหลังของวัดชมชื่น ซ่ึงบริเวณเสา

ท้ังสองปรากฏเปนลายกาบบนอีกดวย 

สวนประเด็นเรื่องนิกายวัดปาแดงนั้น อาจารยศักดิ์ชัย สายสิงหไดกลาวถึงประเด็นนี้ไววา

พระสงฆนิกายสวนดอกและลังกาใหมหรือปาแดงมีอธิกรณกัน พระเจาสามฝงแกนไมทรงยอมรับนิกาย

ปาแดงและใหออกจากเมืองเชียงใหม คณะสงฆนิกายวัดปาแดงจึงไดรับการยอมรับนับถืออยูท่ีเมือง

ลําปาง และตอมาไดมายังเมืองเชียงแสน ตอมาในรัชสมัยพระเจาติโลกราช พระองคทรงศรัทธานิกาย

วัดปาแดงอยางมาก ไดสรางวัดปาแดงหลวงบริเวณเขตอรัญญิกของเมืองเชียงใหม ซ่ึงนิกายวัดปาแดง

ไดเขามาแพรหลายในเมืองเชียงแสนในรัชกาลพระเจาติโลกราชเปนตนมา แตมีรูปแบบศิลปกรรมท่ี

ตางกัน คือ ท่ีเมืองเชียงใหมและเมืองพะเยาเปนเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย แตท่ีวัดปาแดงเมืองเชียง

แสนมีมณฑปเปนประธานของวัด มีหลักฐานสําคัญประการหนึ่งท่ีอาจเก่ียวของกัน คือ วัดปาแดง เมือง

เชียงแสน มีคูน้ําลอมรอบในขณะท่ีวัดอ่ืนๆ ไมปรากฏ การมีคูน้ําลอมรอบถือเปนแบบแผนของวัดใน

สมัยสุโขทัย อาจหมายรวมถึงขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ หรืออุทกสีมา ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในนิกาย



๑๙๔ 

 

วัดปาแดง เพราะในเอกสารท่ีกลาวถึงในยุคนี้มักบวชกลางแมน้ําเปนหลัก อีกประการหนึ่งเก่ียวของกับ

สุโขทัยและลังกา คือ การสรางมณฑปเปนประธานของวัด ก็พบอยางมากท่ีสุโขทัยท่ีไดรับอิทธิพลมา

จากลังกาเชนกัน9

๑๐ 

 

ภาพท่ี ๖๐ อาคารท่ีปรากฏบนหนาบันดานหลังของมณฑปวัดชมชื่น 

 

ภาพท่ี ๖๑ กูทายวิหารลายคําวัดพระสิงห 

                                                           
๑๐ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะหงานศิลปกรรมรวมสมัยกับ

หลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๘๘-

๒๙๐. 



 

๑๙๕ 

 

บทท่ี ๗ 

สรุป 

 การสรางอาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนี้ เรียกวา ปฏิมาฆระ ปรากฏท้ังใน

อินเดียและลังกา โดยในลังกานี้พบการสรางตั้งแตสมัยอนุราธปุระจนถึงสมัยกัมโพละ ซ่ึงในลังกาสราง

สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปท้ังพระพุทธรูปประทับนั่ง ยืน และนอน รวมท้ังมีรูปแบบท่ีซับซอนบาง

แหงมีการสรางเปนอาคารซอนชั้นถึง ๔ ชั้น  

 สวนในประเทศไทยนั้น เราพบการสรางอาคารสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป

โดยเฉพาะมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะท่ีเมืองศรีสัชนาลัย การศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับมณฑปทาย

วิหารของเมืองศรีสัชนาลัยเปนการสันนิษฐานเก่ียวกับการจัดแบงกลุมจากลักษณะท่ัวไป และเปนการ

ตั้งขอสันนิษฐานเก่ียวกับรับอิทธิพลรูปแบบทางสถาปตยกรรม กลาวถึงประโยชนใชสอยและตําแหนง

ภายในวัด รูปแบบของเรือนธาตุและหลังคา สันนิษฐานถึงความสัมพันธกับโขงพระเจาในลานนา สวน

การศึกษาวิจัยก็ศึกษาเฉพาะรูปแบบทางสถาปตยกรรมเฉพาะในสวนของมณฑป และการจัด

พัฒนาการโดยใชขนาดเปนเกณฑ ขณะท่ีการศึกษาครั้งนี้ศึกษาถึงพัฒนาการของมณฑปทายวิหาร

รวมกับวิหารโดยพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปตยกรรม ท้ังผังพ้ืน ขนาด รูปแบบ และโครงสรางของ

หลังคา รวมท้ังการใชหลักฐานทางโบราณคดีเพ่ือชวยกําหนดอายุสมัยในการสราง ซ่ึงจะสามารถนําไป

เชื่อมโยงกับเหตุการณทางประวัติศาสตร 

จํานวนโบราณสถานประเภทศาสนสถานกวา ๒๘๐ แหง ของเมืองศรีสัชนาลัยนั้น แสดง

ใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาของเมืองแหงนี้ ซ่ึงในจํานวนนี้ พบสถาปตยกรรมท่ีเปน

ลักษณะเดน คือ มณฑปทายวิหารกวา ๔๐ แหง พบความนิยมในการสรางท้ังในและนอกเมือง โดย

มักจะสรางเปนอาคารหลักของวัด ซ่ึงจากลักษณะโครงสรางหลังคาสามารถแบงไดเปน ๒ กลุมใหญๆ 

คือ กลุมท่ีมีเครื่องหลังคาเปนเครื่องกอ และอีกกลุมคือมีเครื่องหลังคาเปนไม โดยกลุมท่ีมีเครื่องหลังคา

เปนเครื่องกอเกิดข้ึนกอน โดยนิยมสรางเชื่อมตอกับวิหารโถง แผนผังเริ่มจากแผนผังท่ีเรียบงาย ไมมี

พะไลปกนก มณฑปมีขนาดเล็ก โครงสรางแบบผนังรับน้ําหนัก เชนท่ีวัดชมชื่น ตอมามีการสรางพะไล 

ปกนกดานขางท่ีวัดสระไขน้ํา และเม่ือรับอิทธิพลอยุธยาเขามาจึงสรางวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง

เชนท่ีวัดเขาใหญบน และมีการสรางมณฑปท่ีมีขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ ในชวงท่ีชางมีความชํานาญในการ
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สรางแลวจึงไดเกิดการสรางโครงสรางหลังคาดวยวัสดุประเภทใหม คือ หลังคาเครื่องไม จึงเปนมณฑป

หลังคาเครื่องไมตอกับวิหารโถง ท่ีวัดพรหมสี่หนา แลวมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนมณฑปหลังคาเครื่องไม

ตอกับวิหารแบบลูกกรงเจาะชองแสง ท่ีมีขนาดใหญข้ึนท่ีวัดหัวโขน จากนั้นจึงสรางมณฑปท่ีมี

โครงสรางแบบเสารับน้ําหนัก เชนท่ีวัดหัวโขน จนทายท่ีสุด สามารถสรางมณฑปแบบโครงสรางเสารับ

น้ําหนักขนาดใหญท่ีสุดของเมือง สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดของเมือง คือวัดยาย

ตา 

อายุสมัยของการสรางนี้ จากหลักฐานทางโบราณคดี ท้ังเครื่องถวยท่ีไดจากการขุดคน-

ขุดแตงทางโบราณคดี ลวดลายปูนปน และการเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปตยกรรม สามารถ

กําหนดได ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ – ๒๑ ซ่ึงสอดคลองกับเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีพระสงฆ

เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา ดังในจารึกวัดศรีชุมกลาววาสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา

ราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทวีปมหาสามีไดจาริกไปยังลังกาในตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ไดบูรณปฏิสังขรณ

เจดียและพระพุทธรูป รวมถึงไดนําหนอพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว ณ ศรีสัชนาลัยดวย  และตอมา

ในชวงตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ไดเดินทาง ไปยังเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ไดสรางพระมหาธาตุ ใน

ตํานานมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณกลาวถึงวาใน พ.ศ. ๑๙๖๗ พระมหาเถรท่ีในเมืองเชียงใหม 

๒๕ ไดไปเลาเรียนท่ีลังกา และไดนําพระบรมธาตุองคหนึ่งกลับมา และไดไปท่ีเมืองศรีสัชนาลัยได

อุปสมบทใหพระพุทธสาครในเมืองนั้น ภายหลังไดไปเมืองสุโขทัย คณะสงฆกลุมนี้เม่ือกลับไปท่ีลานนา

ไดกอตั้งคณะสงฆปาแดงข้ึน ซ่ึงวัดในนิกายปาแดงของลานนา ท้ังเมืองเชียงใหม เชียงแสน และพะเยา 

ตางก็พบฐานอาคารในผังของมณฑปทายวิหารเชนกัน นอกจากนั้น องคประกอบรวมของวัดท่ีมีมณฑป

ทายวิหาร ก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของลังกาดวยเชนกัน กลาวคือเจดียประธานของวัดนั้นๆ นิยมสราง

เปนทรงระฆัง หรือการปลูกตน   ศรีมหาโพธิ์ไวในแกนหลัก เปนตน 

นอกจากคติการสรางแลว รูปแบบการตกแตงนั้น เปนฝมือชางในทองถ่ิน และไดรับ

อิทธิพลการตกแตงมาจากอาณาจักรท่ีอยูใกลเคียงดวย โดยเฉพาะลายปูนปน ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลของ

ลานนาดวย เชน ลายกาบบนของมณฑปวัดชมชื่น และลวดลายพันธุพฤกษาของวัดยายตา ท่ีอาจเปน

ฝมือชางอยุธยา ซ่ึงนอกจากการรับอิทธิพลการตกแตงจากลานนา ศรีสัชนาลัยยังสงอิทธิพลการสราง

มณฑปทายวิหารใหกับลานนาอีกดวย ท้ังในเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงใหม เชน วัดปาแดง วัด

มหาธาตุ วัดพระธาตุภูเขา และวัดเชตวันกาเผือก เมืองเชียงแสน วัดปราสาท และวิหารลายคํา วัดพระ

สิงห เมืองเชียงใหม แตมณฑปทายวิหารวัดปราสาทและวิหารลายคําวัดพระสิงหนาจะเปนงานในสมัย
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หลัง ซ่ึงวัดปราสาทนาจะไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบของมณฑปจากพมามากกวา แตในเมืองเชียง

แสนมีลักษณะคลายกับมณฑปของเมืองศรีสัชนาลัยมากกวา การสรางมณฑปทายวิหารในลานนาอาจ

สัมพันธกับนิกายปาแดง ซ่ึงพระสงฆคณะนี้เม่ือกลับจากลังกาแลวไดเดินทางไปยังศรีสัชนาลัยและ

สุโขทัยกอนท่ีจะเดินทางไปยังหัวเมืองตางๆ ในลานนา รวมถึงเชียงแสน กอนจะกลับไปเมืองเชียงใหม 

และไดรับการอุปถัมภโดยพระเจาติโลกราช พระองคทรงศรัทธานิกายวัดปาแดงอยางมาก  
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ – สกุล   นางสาวนงไฉน  ทะรักษา 

ท่ีอยู    ๕/๑๓๕๙ หมูบานประชาชื่น ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  

ท่ีทํางาน    สํานักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. ๒๕๕๓  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกโบราณคดี 

     คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ. ๒๕๕๔  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

     สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ นักโบราณคดีปฏิบัติการ อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปจจุบัน นักโบราณคดีปฏิบัติการ สํานักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม 


