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                การศึกษาเรื่องแบบโครงสรางทางสถาปตยกรรมของพุทธเจดียในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีจุดหมาย

เพื่อศึกษาแบบโครงสรางทางสถาปตยกรรมและพัฒนาการทางโครงสรางของตัวแบบพระเจดีย ทรงปรางค ทรงกลมและ

ทรงยอมุมสมัยอยุธยาในพื้นที่เกาะกรุงศรีอยุธยาและปริมณฑลเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใหความสําคัญ

การศึกษาโครงสรางภายในขององคพระเจดีย เนื่องจากโครงสรางดังกลาวเปนสวนสาํคัญที่สุดที่ประกอบขึ้นเปนองคพระ

เจดียและอยูควบคูกับพระเจดียมาต้ังแตแรกสรางไมสามารถรื้อถอนปรับเปลี่ยนภายหลงั ซึ่งตางจากรูปทรงและ

องคประกอบตกแตงภายนอกที่อาจมีการปรับเปลีย่นเติมแตงในสมัยหลังได เวนเสียจากการกอสรางขึ้นใหม          

การศึกษาครั้งนี้ไดใชระเบียบวิธีวิจยัทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมประกอบกับการใชองคความรูดานสถาปตยกรรม

และความรูพ้ืนฐานทางดานโบราณคดีอยางบูรณาการ โดยผลการศึกษาพบวาพระเจดียสมัยอยุธยามีโครงสรางหลักที่กอ

ดวยกอนอิฐในลักษณะแบบมวลยอยๆประกอบกันจนเปนมวลตอเนือ่ง โดยถายแรงสูกันและกันในรูปของแรงอัดตรง 

โครงสรางมีลักษณะสมมาตรและมีแบบผงัโครงสรางที่หลากหลาย ผนังโครงสรางสวนลางของพระเจดียจะหนาเหลื่อม

สอบขึ้นไปบรรจบกันที่สวนบน ดังนั้นภายใตน้ําหนักของตัวโครงสรางเองจงึมีเสถยีรภาพที่ดียิ่ง หากวาฐานหรือพ้ืนดินที่

รองรับมีความแขง็แรงไมทรุดตัวทั้งนี้เพราะแนวของการถายแรงลงสูฐานรากเบื้องลางเปนไปตามกฎทางกลศาสตรขั้น

พ้ืนฐาน   โครงสรางของพระเจดียสมัยอยุธยาเกือบทั้งหมดกอดวยอฐิแบบสันเหลือ่ม ดังนั้นขนาดวัสดุกอและขนาดความ

กวางยาวของชองเปดจึงเปนปจจยัที่สัมพันธกัน อันสงผลตอความสูงของชองเปดตางๆทั้งชองเปดของซุมทางเขาและ

ความสูงชองวางภายในพระเจดียที่กอกลวง   โครงสรางสวนตางๆของพระเจดียสมัยอยธุยามีการกออฐิเปนแบบ

โครงสรางได 3 ลกัษณะสําคัญ ไดแก โครงสรางแบบกอกลวง โครงสรางแบบคลองราก  และโครงสรางแบบกอทบึตัน โดย

พระเจดียแตละองคมีการใชโครงสรางหลักมากกวา 2 แบบแทบทั้งสิ้น เวนแตเพียงพระเจดียบางองคซึ่งกออิฐทึบตันทั้ง

องค สวนวิธีการกอสรางพระเจดยีแตละองคจะมีความแตกตางกันออกไปตามรูปแบบโครงสรางและขนาดขององคพระ

เจดีย   ผลการนําตัวแบบพระเจดียมาจัดกลุมพัฒนาการดวยแบบโครงสรางและเทคนิควิธีการกอสรางแลวพบวาสามารถ

จัดกลุมพัฒนาการของพระเจดียดวยแบบโครงสรางไดในระดับหนึ่ง เพราะในขั้นตนพระเจดียในกลุมพัฒนาการทาง

โครงสรางและวิธกีารกอสรางแบบเดียวกันยอมถือเปนกลุมอายุพัฒนาการที่อยูในกลุมเดียวกันไปในตัวอยูแลว    แตเมื่อ

นํากลุมพัฒนาการทางโครงสรางดังกลาว ไปศึกษาเทียบเคียงดานการกําหนดอายุเวลาจากพระราชพงศาวดารอยาง

ลําลองแลวพบวามีความสอดคลองกัน โดยสามารถกําหนดชวงเวลาการกอสรางเปนกลุมชวงเวลาไดในระดับหนึ่ง อกีทัง้
ยังอาจจะชวยใหขอสันนิษฐานหรอืขอถกเถียงทางวชิาการบางอยาง มีความมั่นคงและลดขอขัดแยงลงไดมากกวาที่เปน 

อยูในปจจุบัน อาทิเชน ปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการกําหนดอายุเวลา กรณขีองพระเจดียประธานวัดวรเชตุเทพ

บํารุงและวัดใหมประชุมพล เปนตน แตทั้งนีก้ารศึกษาดังกลาวปจจุบนัยังไมสามารถชี้เฉพาะเจาะจงยุคสมัยของพระเจดยี

สมัยอยุธยาไดทุกองคทั้งนี้เนือ่งดวยขอจํากัดดานหลักฐานทางโบราณคดี 
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The objective of this study is to define the architectural structure types and the evolution of 

Buddhist stupas models which consist of prang, bell, and redented chedies.  The study on the inner 

structure is very necessary.  Because this structure is the most important part that forms and maintains the 

stupas. 

This study applied the History of Architecture methodology with the knowledge of architecture and 

the basic archaeology to find out objective.  This study found that stupas have a variety of symmetrical 

structural type.  Most of the main structural stupas are made from the continuously connected bricks, so they 

cause the force to transfers from the upper bricks to the lower bricks. And stupa will remain when have a 

strong foundation.  The lower walls of structures are thick and thin at the higher end.  Structures of Buddhist 

stupas are made in corbelling pattern.  Therefore, size of building material and width of the space are the 

related factors. They effect the space’s height; entrance and space in the core of stupas.  Structural types of 

Buddhist stupas in Ayutthaya region have three characteristics; the hollow core, the dense core, and the 

range style such as plus sign.  Most of stupas have two or more characteristics in each one except for some 

stupas that built in only one dense core. 

The primary result of this study found that when the stupas had been classified by structural types 

and building techniques, the evolution of stupas can be initially grouped. Because in the first step, the 

stupas which were within the same structural evolution group had been also regarded as the indication of the 

same age group of the stupas evolution.   
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