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การสร้างและหรือการบรูณปฏิสงัขรณ์พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ มิได้หยดุน่ิงลง

แคใ่นสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ แตท่วา่ยงัคงมพีฒันาการสบืตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ก่อนจะสิน้สดุลงลงอยา่งแท้จริง

ภายหลังสิน้รัชกาลท่ี ๖ พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ ยังถือเป็น

สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องอยู่กับสถาบนัศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่อย่างอย่างแนบแน่น โดยสามารถแบ่ง

จากรูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรมได้เป็น ๓ ประเภท คือ “พระปรางค์” หมายถึง พระปรางค์ท่ีมีรูปแบบสืบต่อมา

จากพระปรางค์ในยคุก่อน “พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” หมายถึง พระปรางค์ท่ีมีรูปแบบหวนกลบัไปใช้รูป

แบบอย่างปราสาทเขมร และ “กุฎาคารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์”  หมายถึง เรือนมียอดท่ีมีหลงัคาแบบ

ทรงมณฑปและมียอดเป็นปรางค์ ภาพรวมของรูปแบบของพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมยีอดปรางค์ในสมยันี ้

จดัได้วา่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยท่ีสอดแทรกผสมผสานด้วยศิลปกรรมแบบตา่งๆ อยา่งหลากหลาย อาทิ แบบ

ประเพณี แบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี ๓ แบบอิทธิพลเขมร และแบบอิทธิพลตะวนัตก โดยมีพฒันาการสําคญัท่ี

เปลีย่นแปลงไปจากยคุสมยัก่อนอยา่งมากก็คือ วสัดแุละโครงสร้าง ดงัจะเห็นได้ว่า ในอดีตการสร้างพระปรางค์ 

หรือสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ใช้หิน อิฐ หรือไม้ท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ินสําหรับก่อเป็นโครงสร้างท่ีตาม

แบบอยา่งท่ีทํากนัมา แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ พบว่าพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์บางสว่นได้

เปลี่ยนไปใช้วสัดท่ีุแปลกไปจากก่อน ดงัเช่น การใช้หินอ่อน และหินทรายท่ีสัง่นําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือการนี ้

รวมไปถึงใช้รูปแบบโครงสร้างตามอย่างตะวนัตก ดงัเช่น การทําซุ้มแบบซุ้มคานโค้ง (segmental pediments) 

การทําส่วนหลงัคาหรือสว่นยอดสงูแหลมท่ีภายในโปร่งโค้ง (pointed dome) และหรือการใช้ระบบโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ซึง่เป็นนวตักรรมอยา่งใหมใ่นเวลานัน้  นอกจากนีพ้ฒันาการทรวดทรงของ “ยอดปรางค์” ซึ่ง

ถือเป็นองค์ประกอบร่วมกนัของสถาปัตยกรรมกลุม่นี ้พบว่าในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ยงัใช้ยอดปรางค์ทรงฝักข้าวโพด 

มีลกัษณะผอมบางสืบตามแบบอย่างท่ีนิยมใช้ในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๕ –  ๖ ได้

เกิดความนิยมยอดปรางค์ทรงงาเนียม คล้ายอยา่งพระปรางค์ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้น มีลกัษณะท่ีป้อมสัน้ 

และท่ีปลายมีลกัษณะโค้งท่ีค่อนข้างเรียวแหลม จนเรียกได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ใน

ช่วงเวลานี ้การศกึษารูปแบบของพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมยีอดปรางค์ ในรัชกาลท่ี ๔ -๖ จึงไมใ่ช่แคเ่พียง

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของงานสถาปัตยกรรมไทยเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนไปของโลก

ทศัน์และแนวความคิดของสงัคมสยามท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยในเวลานี ้
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The creation and/or the restoration of the architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs were 

not at a standstill in the early Rattanakosin period.  The development was still ongoing to the reign of King Rama IV 

before it was actually ended in the reign of King Rama VI.  

 The architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs during the reign of King Rama IV-VI is 

considered on having a close involvement with the institute of the religion and the monarch.  It can be divided into 

three types; that are: “Phra Prang” indicating the traditional architectural style of the early period, “Phra Prang inspired 

by Khmer Architecture” indicating the return to the architectural style of the Khmer Tower and “Kudakhan (a pointed 

structure of a pyramidal roof with steeple Prang)” indicating a hall with a pyramidal roof and the roof top of steeple 

Prang.  As for the overview of the architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs in the present time, it is the 

Thai architecture that combines with the variety of fine arts such as the traditional style, the royal favor in the reign of 

King Rama III, the styles of the Khmer influence and the Western influence. Anyway, there is a major development that 

has changed dramatically from the previous period; that are: materials and structures.  It is presented that the 

architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs in the past were built with stones, bricks or wood available in the 

local areas.  Anyhow, during the reign of King Rama IV-VI, it is found that some parts of architectural style of Phra 

Prangs and steeple Prangs were built with different materials such as marble and sandstone imported from abroad for 

building Phra Prangs.  In addition, the structural style was created according to the Western style as well such as the 

segmental pediments and the pointed dome including the use of reinforced concrete, which was a new innovation at 

that period. Apart from this, due to the development of the appearances of “the steeple Prangs” presenting to a 

conjoint composition of this architectural group, it is found that in the reign of King Rama IV, the architectural style was 

still created in the Fak Khao Pod style (a Prang shaped like a corncob) of the slim appearance, which was the popular 

style in the early Rattanakosin period.   Anyhow, during the reign of King Rama V-VI, the Nga Niam Style (a Prang 

shaped like a shot elephant tusk) was popular similar to Phra Prangs in the early Ayutthaya period of which the 

appearance was round and short with the pointed and curved peak known as the unique appearance of Phra Prangs 

built during this period.    

 A study of the architecture of Phra Prangs and steeple Prangs during the reign of King Rama IV-VI is 

not only to demonstrate the advancement of Thai architecture but  also a reflection of the changing of the vision and 

the concept of Thai society that has an impact towards the creation of the Thai architectural works in the present time.   
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 ๑   

 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญ 

“พระปรางค์” ถือเป็นสถาปัตยกรรม ท่ีมีรูปลักษณ์คล่ีคลายมาจากปราสาทใน

วฒันธรรมเขมรก่อนจะพฒันากลายเป็นพทุธสถาปัตยกรรมท่ีได้รับความนิยมในสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนต้น (พ.ศ. ๑๙๘๓ – ๒๐๓๑)  และกลบัมานิยมอีกครัง้หนึ่งในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

(พ.ศ. ๒๑๓๗ – ๒๓๑๐)  ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีและความสําคญัของพระปรางค์ตลอดยุคสมยันีถู้ก

สะท้อนออกมาด้วยตําแหน่งท่ีตัง้และทรวดทรงองค์ประกอบอันมีสาระสําคญัเพ่ือให้เป็น “เจติย

สถาน” ท่ีสามารถเช่ือมโยงได้กับ “เขาพระสุเมรุ” ตามคติไตรภูมิจักรวาลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

พร้อมกนันัน้ยงัแฝงไว้ซึง่บทบาทหน้าท่ีในทางการเมืองด้วยอีกทางหนึง่0

๑  

ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี ๑ – ๓) แนวความคิดในการสร้างพระ

ปรางค์ก็ยงัคงยึดถือตามคติดัง้เดิมอย่างในสมยักรุงศรีอยุธยา ขณะท่ีตําแหน่งท่ีตัง้และทรวดทรง

องค์ประกอบของพระปรางค์ก็ยังคงพืน้ฐานของการสืบทอดต่อจากพระปรางค์ในสมัยกรุงศรี

อยธุยาตอนปลายเป็นสว่นใหญ่1

๒   

นอกเหนือจากการสร้าง “พระปรางค์” เพ่ือเป็นเจติยสถานแล้ว ในช่วงเวลาตัง้แต่

ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังพบความนิยมทํา “สถาปัตยกรรมท่ีมียอด

ปรางค์” ซึง่หยิบยกรูปลกัษณะของพระปรางค์เข้ามาประกอบไว้ โดยตดัทอนรูปทรงของพระปรางค์

ให้เหลือเพียงส่วนเรือนธาตถึุงส่วนยอด หรือใช้เฉพาะเพียงส่วนยอดนํามาประกอบท่ีส่วนบนสุด

                                                           
๑ นนทชยั ทองพุ่มพฤกษา, “บทบาทหน้าท่ีและการออกแบบปรางค์ในสมยัอยธุยา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๔๕), ๓๘๔ – ๓๘๕. 
๒ ดรูายละเอียดใน อภิญญา แสงสิน, “การศกึษาพระพทุธปรางค์ในสมยัพระบาทสมเดจ็

พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒), ๔๒, ๒๗๒ – ๒๗๓  และ ศิริวรรณ เวชวิทย์, “ปรางค์ในสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนต้น” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๔๐ – ๑๔๔. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒ 

 

 

ของสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพุทธศาสนาและ/หรือสถาบันกษัตริย์ เพ่ือแสดงออกถึง

แนวความคิดภายใต้สาระของไตรภูมิจักรวาลอันมีเขาพระสุเมรุและ/หรือพระจกัรพรรดิราชเป็น

ศนูย์กลาง2

๓  

แต่ตอ่มาภายหลงัจากสิน้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓, 

พ.ศ. ๒๓๙๔ ) การศึกษาเก่ียวกับพระปรางค์ได้ขาดตอนลง ซึ่งนักวิชาการต่างก็ให้เหตุผลว่า 

ภายหลงัจากนีก้ารสร้างพระปรางค์ก็ได้เส่ือมความนิยมจึงไมป่รากฏการสร้าง “พระปรางค์” ขึน้อีก

3

๔ จนถือได้วา่เป็นการสิน้สดุสายพฒันาการ4

๕ บางทา่นกล่าวว่าพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ภายหลงัจากนี ้

มีรูปลกัษณ์และความหมายท่ีด้อยคา่ลงจากอดีต 5

๖ ตลอดจนไม่อาจจะเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสามารถใช้

เช่ือมโยงได้กับคติจักรวาลได้อีกต่อไป และบางท่านก็กล่าวว่าพระปรางค์ในช่วงเวลาหลงัจากนี ้

เหลือบทบาทหน้าท่ีเพียงเป็นส่วนประดบัในงานสถาปัตยกรรมเท่านัน้ 6

๗  ดงักล่าวนีจ้ึงทําให้คณุคา่

และความสําคญัของพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ในช่วงเวลาหลงัจากนีไ้มเ่คยถกู

กลา่วถึง  

อนัท่ีจริงแล้ว ในชว่งรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔, พ.ศ. 

๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ ) รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕, พ.ศ. ๒๔๑๑ – 

๒๔๕๓ ) และรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖, พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๖๘) 

พบว่ามีการสร้าง “พระปรางค์” ควบคู่ไปกับการสร้าง “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” อยู่อย่าง

ตอ่เน่ือง  

                                                           
๓ ดรูายละเอียดใน สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – 

หน้าต่างไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, ๒๕๔๖), ๗๗ – ๙๔ และ ชาตรี ประกิตนนท

การ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัยไทยประยุกต์ชาตนิิยม, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐), ๔๐. 
๔ อภิญญา แสงสิน, “การศกึษาพระพทุธปรางค์ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หวั” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๕๒), ๒๗๓. 
๕ พนัตรีมโนรถ สทุธิสําแดง, “การศกึษาอิทธิพลศิลปะเขมรท่ีมีตอ่สถาปัตยกรรมไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๑๔. 
๖ สมิทธิ ศิริภทัร์, “วิวฒันาการพระปรางค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๑), ๔๕. 
๗ สงวน รอดบญุ, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวฒันา, ๒๕๒๖), ๓๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓ 

 

 

ดังจะเห็นได้ว่ามี “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ท่ีสร้างขึน้         

ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ได้แก่  

๑. เวชยนัต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ  

๒. พระปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระราชวงัพระนครคีรี  

๓. พระปรางค์เขมร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม จงัหวดัเพชรบรีุ 

๔. พระปรางค์ ๔ องค์ วดัมหาพฤฒรามวรวิหาร  

๕. หอพระคนัธารราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

๖. มณฑปพระเจดีย์โบราณ วดัพระศรีรัตนศาสดา 

ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ได้แก่  

๗. อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา  

สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๘. อนสุาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระราชอทุยานสราญรมย์   

๙. เหมมณเฑียรเทวราช พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

๑๐. อนสุาวรีย์พระองค์เจ้านิภาคณุากร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๑๑. ปราสาทพระเทพบดิร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

๑๒. พระปรางค์ ๓ ยอดแบบลพบรีุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ได้แก่  

๑๓. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมาดาชุม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๑๔. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ สสุานหลวงวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม 

๑๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๑๖. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

 ๑๗. หอพระจอม วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม  

 ๑๘. หอพระไตร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม  

๑๙. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ดงักล่าวนีย้่อมแสดงให้เห็นถึงจํานวนของ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอด

ปรางค์” ในสมยัรัชกาลท่ี  ๔ – ๖ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอยู่พอสมควร ทัง้ความสําคญัอีกประการต่อมา  

คือ การปรากฏให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในด้านของวสัด ุเทคนิค และโครงสร้าง ท่ีแตกตา่งไปจาก

อดีต แตท่วา่สถาปัตยกรรมกลุม่นีก็้ยงัคงผกูพนัอยูก่บัสถาบนัพทุธศาสนาและสถาบนักษัตริย์อย่าง

แนบแนน่แม้จะได้ช่ือวา่เป็นอนสุาวรีย์แล้วก็ตาม 

   ส
ำนกัหอ
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๔ 

 

 

โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” 

ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ ได้แสดงออกถึงรูปแบบศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากแบบตะวนัตก และจาก

แบบปราสาทเขมร อาทิเช่น “พระปรางค์เขมร” และ “พระปรางค์แดง” ซึ่งมีส่วนยอดเป็น

สถาปัตยกรรมแบบเปิดชอ่งแสงเป็นซุ้มวงโค้งท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับเอาอิทธิพลศิลปะตะวนัตกมา

ผสมเข้ากบัศลิปกรรมไทย7

๘ หรือ “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” ท่ีแสดงออกถึงการล้อแบบอย่าง

ปราสาทเขมร อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดงักล่าวก็ยงัปรากฏให้เห็นศิลปกรรมบางส่วนท่ีเป็นแบบพระ

ราชนิยมในรัชกาลท่ี ๔ อาทิเช่น “หอพระคนัธาราษฎร์” และ “มณฑปพระเจดีย์โบราณ” หรือ

ศิลปกรรมแบบประเพณี อาทิเช่น “พระท่ีนั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท” และ “พระพุทธปรางค์

ปราสาท”  เป็นต้น และความหลากหลายทัง้ในแง่ของรูปแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมได้ถือเป็น

ความเปล่ียนแปลงอย่างหนึ่ง ดงักล่าวทัง้หมดนีน้่าจะแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของ “พระปรางค์” 

และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” มิได้หยุดนิ่ง หากแต่ได้มีพฒันาการต่อมาจากอดีตอย่างมี

เอกลกัษณ์แหง่ยคุสมยั 

อย่างไรก็ดี กลบัไม่เคยมีผู้ ให้ความสนใจรวบรวมและศกึษา เพ่ือท่ีจะอธิบายว่า “พระ

ปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ – ๖ มีพฒันาการของรูปแบบ

อย่างไร ? มีสาเหตุหรือปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นมูลเหตุให้เกิดพัฒนาการของรูปแบบดงักล่าว รวมถึง

แนวทางรูปแบบสถาปัตยกรรมทัง้ ๒ ประเภทนีมี้ความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัหรือไม ่?  

ดงักลา่วนี ้คือ กรอบความคิดท่ีผู้ เขียนประมวลขึน้จากข้อมลูการค้นคว้าเบือ้งต้น และ

การให้ได้มาซึ่งคําตอบภายในกรอบความคิดเช่นนีน้ัน้ จําเป็นท่ีจะต้องศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงบริบท

ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ – ๖  ท่ีส่งผลต่อความ

เปล่ียนแปลงของรูปแบบ“พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ตลอดจนความ

เปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ วสัด ุเทคนิค และโครงสร้าง โดยสามารถนําข้อมลูมาวิเคราะห์

ตีความร่วมกันภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีน่าเช่ือถือ ด้วยเหตนีุจ้ึงนําสู่ “การศึกษารูปแบบพระปรางค์

และ สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖” เพ่ือท่ีจะรู้ถึงพฒันาการของรูปแบบ

สถาปัตยกรรม ด้วยมุ่งหมายท่ีจะเติมเต็มพฒันาการ คณุค่า และความสําคญัของ “พระปรางค์” 

และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในประเทศไทยให้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

                                                           
๘ สมชาติ จงึสิริอารักษ์ “จิตวิญญาณแบบไทยสมยัใหม:่ ผลงานสถาปัตยกรรม,” ใน สูจิ

บัตรสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๔๘), ๔๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕ 

 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือทราบถึงบริบทสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ในสมัยรัชกาลท่ี     

๔ – ๖  (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๓) ท่ีสง่ผลตอ่งานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ในยคุสมยันี ้

๒.  เ พ่ือรวบรวมข้อมูลประวัติและข้อมูลกายภาพของ “พระปรางค์”  และ 

“สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

๓. เพ่ือทราบถึงพฒันาการทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม และความเปล่ียนแปลง

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ วสัด ุเทคนิค และโครงสร้างของ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอด

ปรางค์” ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖  

๔. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่รูปแบบ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรม

ท่ีมียอดปรางค์” ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ข้อมลูและผลท่ีได้จากการศกึษา จะชว่ยยกระดบัข้อมลูทางวิชาการ ตลอดจนเติม

เต็มพฒันาการ คณุค่า และความสําคญัของ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์”  

ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

๒. มีความเข้าใจถึงสาเหตแุละปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความเปล่ียนแปลงของรูปแบบ

“พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖  

 

ขอบเขตการศึกษา 

๑. มุ่งศึกษาเฉพาะ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ท่ีมีเอกสาร

หรือหลักฐานท่ีเช่ือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างหรือบูรณปฏิสงัขรณ์ขึน้โดยพระราชดําริ ใน

รัชกาลท่ี ๔ – ๖ (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๓)  

๒. ศกึษา “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” เฉพาะท่ีมีข้อมูลในรูป

วตัถแุละเอกสารเทา่ท่ีผู้ ค้นคว้าสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ และมีหลกัฐานเพียงพอให้สามารถศกึษาได้ 

๓. ศึกษา “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ท่ียังคงไว้ซึ่งรูปแบบ

ทรวดทรงและองค์ประกอบเดิมเป็นสําคัญ โดยอนุโลมให้สําหรับเปล่ียนแปลงเปล่ียนใน

รายละเอียดปลีกย่อยอนัเกิดการบูรณปฏิสงัขรณ์ในสมัยหลงัท่ีไม่ได้กระทบต่อการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการศกึษา 

 

   ส
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๖ 

 

 

วิธีการศึกษา 

๑. การศกึษาด้านประวตัศิาสตร์ 

๑.๑  ศึกษาประวตัิศาสตร์สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ในรัชกาลท่ี    

๔ – ๖ ท่ีส่งผลตอ่การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

พทุธศาสนาและ/หรือสถาบนักษัตริย์  

๑.๒  รวบรวมและศึกษาประวตัิ และข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ “พระปรางค์” 

และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์”  ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖  

๒.  การศกึษาด้านสถาปัตยกรรม 

๒.๑   ศกึษาเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการของรูปแบบ “พระปรางค์” และ 

“สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในอดีตเท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏ เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีมีมา

ก่อนโดยสงัเขป 

๒.๒  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ของ “พระปรางค์” และ 

“สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์”  ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ ซึง่ประกอบด้วย เอกสารและภาพถ่ายเป็น

สําคญั  

๓.  การศกึษาด้านประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม 

๓.๑ นําข้อมลูทางประวตัศิาสตร์และสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกนั 

๓.๒  นําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบของ “พระ

ปรางค์”และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

การศึกษาท่ีผ่านมา 

การศึกษาเก่ียวกับพระปรางค์ท่ีผ่านมา มีแนวทางการศกึษาส่วนใหญ่เป็นการศกึษา

ด้านประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม ภายใต้ขอบเขตช่วงเวลาซึ่งสามารถแบง่ได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

สมยัก่อนกรุงศรีอยธุยา สมยักรุงศรีอยธุยา และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี ๑ – ๓) และ

สมยัก่อนกรุงศรีอยธุยา - สมยักรุงศรีอยธุยา – สมยัรัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

อนึ่ง เน่ืองจากผลการวิจัยถูกนําเสนอโดยนักวิชาการหลายท่าน และหลากหลาก

สาขาวิชา การใช้คําเพ่ือส่ือความ จึงมีลกัษณะแตกต่างกันออกไป อาทิ “พระปรางค์” “พระพุทธ

ปรางค์” “พุทธปรางค์” “ปรางค์” กรุงศรีอยุธยา” “อยุธยา” “จ. อยุธยา” “จ. พระนครศรีอยุธยา” 

“เขมร” “เขมร” เป็นต้น แตเ่น่ืองจากในท่ีนีต้้องการเพียงนําเสนอผลงานวิจยัท่ีผ่านมา โดยไม่ได้มุ่ง

   ส
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๗ 

 

 

หมายจะวิพากษ์วิจารณ์ ในท่ีนีจ้ึงขออนุโลมใช้คําตามอย่างต้นฉบบั เพ่ือให้คงความเป็นข้อมูล

ดัง้เดมิ และส่ือความตามเจตนาเดมิของผู้ เขียนต้นฉบบั 

 

๑. สมัยก่อนอยุธยา - สมัยอยุธยา – สมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 

๑.๑ วิวัฒนาการพระปรางค์ โดย สมิทธิ ศิริภทัร์ กล่าวถึง วิวฒันาการของพระ

ปรางค์ในประเทศไทย ทัง้ในด้านประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรม และประวตัิศาสตร์ศิลปะ ซึ่งอธิบาย

ถึงรูปแบบและงานศิลปกรรมของพระปรางค์องค์สําคญัท่ีเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัย โดยเร่ิม

อธิบายถึงพระปรางค์วา่มีท่ีมาปราสาทเขมร ซึง่ได้สร้างอยูแ่พร่หลายในดินแดนประเทศไทยภายใต้

อํานาจเขมรท่ีมีเหนือดนิแดนแหง่นี ้ก่อนจะเร่ิมปรากฏให้เห็นเค้าของพระปรางค์ในสมยัลพบรีุ และ

กลายมาเป็นพระปรางค์อย่างแท้จริงในสมยัอยุธยาซึ่งได้มีวิวฒันาการสืบเน่ืองตราบจนสิน้สมัย 

ต่อมาสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมยัรัชกาลท่ี ๑ กล่าวว่า การสร้างพระปรางค์ได้หยิบยกเอา

รูปแบบของพระปรางค์ในยคุสดุท้ายเป็นแบบอยา่ง ขณะท่ีพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลท่ี ๒ และ 

๓ นัน้ถกูมองวา่สร้างถึงจดุเกินพอดี ก่อนท่ีพระปรางค์จะเส่ือมสิน้สดุคณุคา่และความสําคญัลงเม่ือ

สิน้รัชกาลท่ี ๓8

๙  

๑.๒ พระพุทธปรางค์สยาม โดย เฉลิม รัตนทศันี กล่าวถึง วิวฒันาการพระพทุธ

ปรางค์ทัง้ในทางด้านประวตัิศาสตร์และสถาปัตยกรรม เร่ิมตัง้แตก่ารเป็นศาสนสถานในอินเดีย

เหนือ – ใต้ ก่อนจะแพร่เข้าสู่อาณาจกัรตา่งๆ ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ อาณาจกัร

ศรีวิชัย อาณาจักรเฉินละหรือเจนละ อาณาจักรจามปา และอาณาจักรกัมพูชา สําหรับสาย

วิวฒันาการของพระพุทธปรางค์นัน้ อธิบายไว้ว่าได้มีวิวฒันาการเร่ิมจากปราสาทหินของเขมรใน

สมยัลพบรีุ ก่อนจะกลายเป็นพทุธปรางค์สยามในท่ีสดุ 

พระพุทธปรางค์สยาม เช่ือว่าได้เร่ิมต้นขึน้ในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยได้รับอิทธิพล

สถาปัตยกรรมจากปราสาทของเขมรในสมัยลพบุรี ภายใต้แนวความคิดเพ่ือให้เป็นเจดีย์ในคติ

มหายาน ตอ่มาในสมยัอยธุยาปลาย รูปแบบพระพทุธปรางค์จึงได้มีวิวฒันาการอย่างชดัเจนโดย

เฉพาะท่ีสว่นยอดท่ีตัง้เป็นแนวดิ่งและมีขนาดเพรียวขึน้ ซึ่งแนวความคิดละรูปแบบดงักล่าวนีไ้ด้ให้

                                                           
๙ ดูรายละเอียดใน สมิทธิ ศิริภัทร์, “วิวัฒนาการพระปรางค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑ – ๕๘. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘ 

 

 

อิทธิพลตอ่มายงัพระพทุธปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์ในชว่งรัชกาลท่ี ๑ – ๔ และในระยะเวลานีก็้ได้

เกิดวิวฒันาการของพระพทุธปรางค์จนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของยคุสมยัด้วยเชน่กนั9

๑๐ 

๑.๓ ตาํนานพุทธเจดีย์ โดย สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ กล่าวถึง ประวตัิความเป็นมาของพุทธศาสนา พุทธเจดีย์ และพระพุทธรูปในสยามประเทศ

และในประเทศใกล้เคียง 

สําหรับในส่วนท่ีเก่ียวกับพระปรางค์ กล่าวถึง ประวตัิและรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

พระปรางค์ว่า พระปรางค์ถือเป็นพุทธเจดีย์ประเภทหนึ่ง ท่ีมีต้นพัฒนาการมาจากปราสาทใน

วฒันธรรมอินเดีย สืบตอ่มายงักมัพชูา ก่อนเข้าสูด่นิแดนประเทศไทยในสมยัลพบรีุ (ประมาณ พ.ศ. 

๑๖๐๐) ต่อมาในสมัยอยุธยา (ราว พ.ศ. ๑๙๐๐) ด้วยความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเขมรท่ีเคยมี

อิทธิพลเหนือดินแดนท่ีตัง้ใหม่ ทําให้ในอยุธยาในยุคท่ี ๑ (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๐๓๑) นิยมการสร้าง

พระปรางค์ตามอย่างสมยัลพบุรี ก่อนจะเส่ือมความนิยมลงในยุคท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๑๗๓ – ๒๒๗๕) 

ด้วยเพราะเกิดความนิยมสร้างพุทธเจดีย์ตามแบบลังกาวงศ์ขึน้แทนท่ี ต่อมาในอยุธยายุคท่ี ๓ 

ความนิยมในการสร้างพระปรางค์ได้เกิดขึน้อีกครัง้ภายหลังจากท่ีอยุธยามีชัยชนะเหนือเขมรได้ 

ตอ่มาสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๑ – ๓ ก็ยงัปรากฏให้เห็นความนิยมในการสร้างพระปรางค์อยู่

อยา่งเดน่ชดั ก่อนท่ีพทุธเจดีย์แบบลงักาจะกลบัมานิยมอีกครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี ๔10

๑๑  

๑.๔ รู้เร่ืองวัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย โดย สมคิด จิระ

ทศันกลุ กลา่วถึง ประวตัคิวามเป็นมา และรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยประเภทตา่งๆ ภายในวดั 

สําหรับในส่วนท่ีเก่ียวกบัพระปรางค์ กล่าวถึง คติการสร้างพระปรางค์ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีรูป

ลักษณะเฉพาะของเขมร โดยสร้างขึน้บนคติสัญลักษณ์แห่งเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นจักวาลใน

แนวความคิดศาสนาฮินด ูโดยถูกใช้และพฒันาเร่ือยมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๔ ก่อนจะเปล่ียน

บทบาทมาเป็นพทุธสถานในราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ เพ่ือให้เป็นสญัลกัษณ์แหง่เขาพระสเุมรุในพทุธ

ศาสนา ดงันัน้ลกัษณะและรูปทรงของพระปรางค์เก่ียวพนักับเนือ้หาสาระของระบบโครงสร้างคติ

จกัรวาลเป็นพืน้ฐานอยา่งชดัเจน โดยมีรูปลกัษณะท่ีสามารถจําแนกได้ ๔ แบบ คือ ทรงศิขร ทรงงา

เนียม ทรงฝักข้าวโพด และทรงจอมแห อันมีประเภทตามตําแหน่งท่ีตัง้ ซึ่งแตกต่างกันไป ๖ 

                                                           
๑๐ ดูรายละเอียดใน เฉลิม รัตนทัศนี, “พระพุทธปรางค์สยาม,” ใน ๑๐๐ ปี พระพรหม

พจิติร (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๓๔), ๑ – ๘๘. 
๑๑ ดรูายละเอียดใน สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธ

เจดีย์ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, ๒๕๑๔), ๑ – ๑๐๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙ 

 

 

ประเภท คือ พระปรางค์ประธาน พระปรางค์คู่ พระปรางค์ ๓ องค์ พระปรางค์ทิศ พระปรางค์ ๕ 

องค์ พระปรางค์ราย และพระปรางค์แถว11

๑๒ 

 

๒. การศึกษาสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ 

๒.๑ พุทธศิลปะสุโขทัย โดย สงวน รอดบุญ กลา่วถึง ประวตัิศาสตร์ศิลปกรรม

ในสมยัสุโขทยัประเภทต่างๆ อาทิ พระพุทธเจดีย์ ประติมากรรม พระพุทธรูป งานปนูปัน้ งานจิต

กรรม และเคร่ืองสงัคโลก ซึง่ได้เรียบเรียงขึน้จากประสบการณ์ตรงของผู้ เขียนในพ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น

ต้นมา (ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ -  ปีท่ีพิมพ์) พร้อมๆ กบันําเสนอและเปรียบเทียบทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ไว้เป็นสําคญั  

สําหรับในส่วนท่ีเก่ียวกับพระปรางค์ กล่าวถึง ประวตัิและรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

พระปรางค์องค์สําคญัท่ีปรากฏในสมยัสุโขทยั ได้แก่ พระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุศรีสชันา

ลยั พระปรางค์วดั   เจ้าจนัทร์ ศรีสชันาลยั พระปรางค์วดัศรีสวาย สโุขทยั พระปรางค์วดัพระพาย

หลวง สโุขทยั และ ศาลตาผาแดง สโุขทยั12

๑๓  

๒.๒ พุทธปรางค์: ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคต้นสยามประเทศ โดย 

สถาพร อรุณวิลาส กล่าวถึง การสร้างพุทธปรางค์เพ่ือให้เป็นพระศรีรัตนมหาธาตุประจําเมือง

สําคญั ท่ีเกิดขึน้ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ ถึงก่อนสถาปนาอโยธยา ได้แก่ เมืองลพบุรีหรือ

แคว้นละโว้ เมืองสุพรรณบุรีหรือแคว้นสุพรรณภูมิ และเมืองสุโขทยั พุทธปรางค์ท่ีถกูสถาปนาให้

เป็นพระศรีรัตนมหาธาตท่ีุเมืองเหล่านี ้ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์สําคญัท่ีส่ือถึงคติความเช่ือในศาสนา

ของยคุสมยั ตลอดจนแสดงออกถึงการรับเอาแนวความคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมจากปราสาท

ในวฒันธรรมเขมรมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของพุทธปรางค์ในช่วงเวลานี ้

ได้แก่ การทําฐานบวัลูกฟัก การสร้างรูปทรงพุทธปรางค์ท่ีสูงชะลูดไม่อ้วนล่ําอย่างปราสาทเขมร 

เป็นต้น13

๑๔ 

                                                           
๑๒ ดูรายละเอียดใน สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เ ร่ืองวัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธ

สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๕), ๑ – ๒๘๘. 
๑๓ ดรูายละเอียดใน สงวน รอดบญุ, พุทธศิลปะสุโขทยั (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๑), ๑ – ๑๙๐. 
๑๔ ดรูายละเอียดใน สถาพร อรุณวิลาส “พทุธปรางค์: ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมยคุต้น

สยามประเทศ.” วารสารหน้าจ่ัว ๒, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๔๗); ๑๕ – ๑๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐ 

 

 

 

๓. การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ 

๓.๑ การศึกษาพระปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้น ท่ีจังหวัดอยุธยา โดย 

นางสาวป่ินเพชร สาตราวาหะ กล่าวถึง พระปรางค์ในสมยัอยุธยาตอนต้น ท่ี จ. อยุธยา ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๐๑ โดยเลือกตวัอย่างศกึษาจํานวน ๔ องค์ ได้แก่ พระปรางค์วดัพทุไธ

สวรรย์ พระปรางค์วดัพระราม พระปรางค์วดัมหาธาต ุและพระปรางค์วดัราชบรูณะ ซึ่งผลท่ีได้จาก

การศกึษาแสดงให้เห็นว่า พระปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้นถูกสร้างขึน้ภายใต้แนวความคิดพทุธ

ศาสนาลทัธิหินยาน ลงักาวงศ์ โดยเจตนาให้เป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสเุมรุในคติไตรภูมิพระร่วง  

อนัเป็นคติท่ียึดถือสืบต่อมาจากสมยัก่อนหน้า คือในระหว่างปลายพทุธศตวรรษ ๑๘ – ต้นพุทธ

ศตวรรษ ๑๙ ขณะท่ีแผนผงั รูปแบบ และองค์ประกอบของพระปรางค์ ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

จากปราสาทเขมรเป็นสําคญั14

๑๕  

๓.๒ บทบาทและหน้าท่ีการออกแบบปรางค์สมัยอยุธยา โดย นนทชยั ทองพุ่ม

พฤกษา กล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของการออกแบบปรางค์สมยัอยุธยา  ในยุคต้น (ปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๙ – ต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๒) ยุคกลาง (กลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ – ถึงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๓) และยคุปลาย (กลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ – พ.ศ. ๒๓๑๐) ซึ่งผลท่ีได้จากการศกึษา

แสดงให้เห็นว่า บทบาทหน้าท่ีของปรางค์มีมาตลอดสมยัอยธุยาโดยมิได้หยดุชะงกั และมีบทบาท

หน้าท่ีสําคญั ๒ ประการ คือ บทบาทหน้าท่ีในทางศาสนา และบทบาทหน้าท่ีในทางการเมืองซึ่ง

เก่ียวเน่ืองกบัรัฐและกษัตริย์  

สําหรับบทบาทหน้าท่ีในทางการเมืองซึ่งเก่ียวเน่ืองกับรัฐและกษัตริย์นัน้ ถือเป็น

บทบาทแฝงท่ีมีสําคัญและโดดเด่นตลอดสมัยอยุธยา ดังจะเห็นได้ว่าปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมัย

อยุธยายุคต้น เจตนาเพ่ือให้เป็นสญัลกัษณ์ของมณฑลอนัมีอยุธยาเป็นศนูย์กลาง โดยพยายามท่ี

จะใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมให้เทียบได้กับสกุลช่างเขมรเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ี

ทดัเทียมได้กบัอารยธรรมเขมรท่ีเคยย่ิงใหญ่ในอดีต ตอ่มาในสมยัอยธุยายคุกลาง แม้ไม่มีการสร้าง

ปรางค์ขึน้ใหม ่แตใ่นยคุนีก็้ยงัคงใช้ปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมยัอยธุยายคุต้นเพ่ือแสดงออกถึงบทบาท

ทางการเมืองสืบตอ่มา และในสมยัอยธุยายคุปลาย ความนิยมในการสร้างปรางค์ได้เกิดขึน้อีกครัง้

                                                           
๑๕ ดรูายละเอียดใน ป่ินเพชร สาตราวาหะ, “การศกึษาพระปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้น ท่ี

จงัหวดัอยธุยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๕๒), ๑ – ๕๗๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑ 

 

 

ภายหลงัจากการเสียกรุงครัง้แรกใน พ.ศ. ๒๑๑๒ ด้วยความต้องการท่ีจะรือ้ฟืน้ความรุ่งเรืองและ

ความชอบธรรมตามอย่างสมัยอยุธยายุคต้นท่ีเคยรุ่งเรืองมาก่อน และในยุคนีย้ังถือ ถือรูปแบบ

สถาปัตยกรรมของปรางค์ได้แสดงออกถึงความเป็นสกลุชา่งอยธุยาได้ชดัเจนกวา่ยคุท่ีผา่นมา15

๑๖ 

 

๔. การศึกษาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี ๑ – ๓) ได้แก่ 

๔.๑ พุทธปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย ศริิวรรณ เวชวิทย์ กล่าวถึง 

พุทธปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ ในระหว่างรัชกาลท่ี ๑ – ๓ โดยเลือกตวัอย่างศึกษา

จํานวน ๘ องค์ ได้แก่ อษัฎามหาเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พทุธปรางค์วดัพระเชตพุนวิมลมงั

คลาราม พุทธปรางค์วดัระฆงัโฆสิตาราม พทุธปรางค์วดัมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎ์ิ พุทธปรางค์วดั

หนงั พทุธปรางค์วดันางนอง พทุธปรางค์วดัอรุณราชวราราม และพทุธปรางค์วดัราชบรูณะ ซึ่งผลท่ี

ได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พุทธปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถูกสร้างขึน้ภายใต้

แนวความคิดและรูปแบบจากสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายเกือบทัง้สิน้ อย่างไรก็ดีแม้มีปรากฏให้

เห็นถึงลกัษณะเฉพาะอนัเกิดขึน้จากพฒันาการของยคุสมยัแต่ก็เป็นเพียงในรายละเอียดเล็กน้อย

เทา่นัน้16

๑๗ 

๔.๒ การศึกษาพุทธปรางค์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่ หัว 

โดย อภิญญา แสงสิน กลา่วถึงพทุธปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลท่ี ๓ โดยเลือกตวัอย่างศกึษาจํานวน 

๑๐ องค์ ได้แก่ พุทธปรางค์วดัหนงั พทุธปรางค์วดันางนอง พทุธปรางค์วดัราชบรูณะ พทุธปรางค์

วดัอรุณราชวราราม พทุธปรางค์วดัเศวตฉัตร พทุธปรางค์วดัพิชยญาติการาม พทุธปรางค์วดัอปัสร

สวรรค์ พทุธปรางค์วดัจกัรวรรดริาชาวาส พทุธปรางค์วดัราชโอรสาราม และพทุธปรางค์วดัเทพธิดา

ราม  

ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้พุทธปรางค์ในรัชกาลนีจ้ะสร้างขึน้ภายใต้

แนวความคิดและรูปแบบจากสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แตก็่ได้มีพฒันาการของรูปแบบและ

                                                           
๑๖ ดรูายละเอียดใน นนทชยั ทองพุ่มพฤกษา, “บทบาทและหน้าท่ีการออกแบบปรางค์สมยั

อยธุยา”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๔๕), ๑ – ๔๒๖. 

 
๑๗ ดรูายละเอียดใน ศิริวรรณ เวชวิทย์, “พทุธปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร

,๒๕๓๔), ๑ – ๕๓๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒ 

 

 

รายละเอียดการประดบัตกแตง่หลากหลายมากขึน้ จนกล่าวได้ว่าเป็นยคุเดียวในสมยัรัตนโกสินทร์

ท่ีพทุธปรางค์พฒันามาจนถึงขัน้สงูสดุก่อนจะหยดุชะงกัลงหลงัจากสิน้รัชกาล17

๑๘ 

                                                           
๑๘ ดรูายละเอียดใน อภิญญา แสงสิน, “การศกึษาพุทธปรางค์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑ – ๒๗๙. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓ 

 

 
บทท่ี ๒ 

พัฒนาการรูปแบบพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ในประเทศไทย 

ก่อนรัชกาลท่ี ๔ 

 

ในการศึกษานีไ้ด้สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ตามลักษณะทางสถาปัตยกรรม

ออกเป็น ๒ กลุม่ ได้แก่ 

๑. พระปรางค์ 

๒. สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ 

๒.๑ ปราสาทยอดปรางค์ 

๒.๒ มณฑปยอดปรางค์ 

 

การศึกษาพฒันาการรูปแบบของพระปรางค์ และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ใน

ประเทศไทยนัน้ มีด้วยกันหลายแนวคิดทัง้ก็ยงัปรากฏเป็นข้อถกเถียงและมีประเด็นวิชาการให้

ศกึษาอีกมาก เพราะลําดบัวิวฒันาการมิได้เกิดขึน้เพียงทางเดียวและท่ีสําคญัคือการศกึษาท่ีผ่าน

มาเป็นเพียงการศกึษาเพ่ือสนันิษฐาน โดยใช้หลกัการและวิธีคดิอยา่งมีเหตผุล แตท่ว่าก็ไม่สามารถ

จะยืนยันให้แน่นอนได้ ดังนัน้การอธิบายพฒันาการรูปแบบปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอด

ปรางค์ในบทนี ้จงึเป็นเพียงการสงัเขปพฒันาการ เพ่ือให้เห็นจดุกําเนิดและแนวทางของพฒันาการ 

โดยอาศัยการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมท่ียงัคงปรากฏลกัษณะอยา่งเดมิอยูเ่ป็นสําคญั เพ่ือให้เห็นถึงพฒันาการรูปแบบพระ

ปรางค์ และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ในประเทศไทยจวบจนถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ (ระหว่าง

รัชกาลท่ี ๑ – ๓)  

อย่างไรก็ดี สําหรับสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ปรากฏเป็นหลกัฐานอยู่เป็นจํานวน

น้อย และสืบย้อนได้เฉพาะเพียงในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคปลายถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เท่านัน้ 

ดงันัน้ในท่ีนีจ้งึไมอ่าจกลา่วถึงพฒันาการของสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ประเภทดงักล่าวข้างต้น

ได้ทัง้หมดได้ จึงนําเสนอแต่เพียงสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ท่ียงัเหลือปรากฏรูปแบบและลกัษณะ

ทางสถาปัตยกรรมเทา่ท่ีปรากฏเทา่นัน้ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔ 

๑. พระปรางค์ 

ความหมายของ “ปรางค์” ท่ีมาของคําเรียก “ปรางค์” ตามความหมายเดิม คงไม่ได้

หมายถึงสิ่งก่อสร้างแบบเดียวกับปราสาท  วิเคราะห์จากจารึกอกัษรขอม ท่ีทําขึน้ในระหว่างพทุธ

ศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ได้แสดงให้เห็นว่า”ปราสาท” และ “ปรางค์” เป็นอาคารคนละส่วนกัน 0

๑ 

สันนิษฐานว่ามาจากคําว่า “ปรางคณ” แปลว่า ชาลา หรือทางเดินเข้า 1

๒ ท่ีเป็นมุขหรือชาลามี

หลงัคาคลุม 2

๓ หรือบริเวณหรือระยะทางนบัตัง้แต่ซุ้มประตทูางเข้า (โคปรุะ)  จนถึงองค์ปราสาท 3

๔ 

อยา่งไรก็ดี ในวฒันธรรมไทยนิยมเรียก “ปรางค์” ในความหมายของตวัอาคารปราสาท 

และในการศึกษาเร่ืองนีจ้ะเร่ิมใช้คําว่า “ปรางค์” ในความหมายของเจดีย์ประเภท

หนึ่งในพุทธสถานประเทศไทย ท่ีมีรูปแบบคล่ีคลายจาก “ปราสาทขอม” ในศาสนาฮินดู และได้

เร่ิมต้นท่ี ปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ เป็นต้นมา 

คติและพฒันาการรูปแบบพระปรางค์ก่อนเข้าสู่ดินแดนประเทศไทย “พระปรางค์” มี

ต้นกําเนิดจากปราสาทในอารยธรรมขอม  และปราสาทในวฒันธรรมเขมรก็มีคติและรูปแบบท่ี

สามารถสืบย้อนได้ถึง “ศิขร” ในอารยธรรมอินเดีย ดงันัน้การศกึษาวิวฒันาการของปรางค์จึงควร

เร่ิมต้นจาก “ศขิร” ในอารยธรรมอินเดีย ไปสู ่“ปราสาท” ในวฒันธรรมเขมรท่ีดนิแดนกมัพชูาก่อน   

 “ศิขร” คือ รูปแบบอย่างหนึ่งของเทวาลัยในศาสนาฮินดู ซึ่งพบมากในศิลปะ

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกของอินเดีย โดยมีวิวฒันาการของเส้นรอบนอกหลงัคาท่ีโค้งสงูมาจาก

การมุงหลังคาด้วยอิฐเป็นซ้อนเหล่ือมกันเป็นชัน้ๆขึน้ไป จนมีลักษณะท่ีโค้งสูง ซึ่งเป็นวิธีการมุง

หลงัคาให้เกิดวงโค้งของช่างชาวอินเดีย4

๕ แม้มีข้อจํากดัท่ีสามารถคลมุพืน้ท่ีได้น้อย หากแต่ก็สอด

รับกบัความจําเป็นในการใช้สอย ซึ่งต้องการเฉพาะเพียงพืน้ท่ีภายในไว้สําหรับเฉพาะประดิษฐาน

                                                           
๑ สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ : ความเป็นมาและศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๒), ๒๓. 
๒ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และสมเดจ็พระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาสน์สมเดจ็, เลม่ ๒ (พระนคร: โรงพิมพ์ครุุสภา, ๒๕๑๕), ๒๕๙. 
๓ เจดีย์ : ความเป็นมาและศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๕๒), ๒๓. 
๔ สมคิด จิระทศันกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), 

๔๕. 
๕ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ประวัตศิาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อนิเดีย, ลังกา, 

ชวา, จาม, ขอม, พม่า,ลาว, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐), ๓๐, ๓๒. 

   ส
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๑๕ 

รูปเคารพ5

๖ และรูปแบบของศขิรนัน้ ก็สร้างอยูบ่นพืน้ฐานคตสิญัลกัษณ์แหง่ “เขาพระสเุมรุ” ซึ่งแทน

ความหมายของศนูย์กลางจกัรวาลในศาสนาฮินด ู 

 เช่ือกันว่าต้นแบบของเทวาลัยทรงศิขรนัน้ ได้แก่ เทวาลัยลักษมัณ (Lakshmana) 

เมืองสิรปรุะ (Sirpur) ทางทิศตะวนัออกของประเทศอินเดีย จดัเป็นศลิปะสมยัหลงัคปุตะ มีอายรุาว

พทุธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๒ 6

๗  และหากพิจารณาในระละเอียดของการประดบัตกแตง่ส่วนหลงัคาจะ

พบว่า ท่ีเทวาลยัลกัษมัณ ประดบัตกแตง่ชัน้หลงัคาด้วย “เรือนชัน้” หรือ “ระบบวิมาน” คือ การ

จําลองเรือนธาตแุละหลงัคามาซ้อนลดหลัน่ไว้ท่ีชัน้หลงัคาในแต่ละชัน้ อนัมีพืน้ฐานมาจากศิลปะ

อินเดียโบราณทัง้ภาคเหนือและภาคใต้7

๘  

พร้อมกบัอิทธิพลของศาสนาฮินด ูเทวาลยัทรงศิขรก็ได้ถกูส่งตอ่มาในดินแดนเขมรใน

กัมพูชา ดงันัน้ศาสนสถานเขมรในชัน้ต้นท่ีเรียกว่า “ปราสาท” จึงลักษณะใกล้เคียงและสมัพนัธ์

กับศาสนสถานภาคเหนือของอินเดียมาก 8

๙ คือ เป็นศาสนสถานทรงศิขรท่ีประดับตกแต่งส่วน

หลงัคาด้วยระบบวิมาน แม้ต่อมาพุทธศาสนาแบบมหายานจะมีอิทธิพลในดินแดนเขมรแล้ว แต่

ศิขรก็ได้ถูกสร้างใหม่ใช้เป็นพุทธศาสถานและบางส่วนก็ถูกนํามาประยุกต์ใช้เป็นพุทธสถานได้

อย่างกลมกลืน โดยคตแิละพฒันาการรูปแบบพระปรางค์ในดินแดนประเทศไทย แบง่เป็น ๔ สมยั 

ได้แก่ 

 

 

                                                           
๖ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะขอม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง , 

๒๕๔๗. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์

พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ ณ. เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยา

ภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัองัคารท่ี ๒๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๗),  ๓๐ – ๓๑. 
๗ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะอนิเดีย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (พระนคร: องค์การค้าของครุุ

สภา, ๒๕๑๙), ๒๐๕ และ Henrich Zimmer, The art of Indian Asia (Tenness: Kingsport, 1955), 

269. 
๘ เชษฐ์  ติงสญัชลี “เทวาลยัราชีวโลจนะ เมืองราชิม เทวาลยัลกัษมณั เมืองสิรปรุะ กบั

ประเดน็การเกิดศิขรในศิลปะอินเดียเหนือ,” เมืองโบราณ, ๓๓, ๔ (ตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๓๐): ๑๓๖. 
๙ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ประวัตศิาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐), ๒๒๗ และ Henrich Zimmer, The art of Indian Asia, (Tenness: 

Kingsport, 1955),  269. 
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๑๖ 

๑.๑ สมัยวัฒนธรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – 

๑๘) แม้ว่าอารยธรรมเขมรจะมีศนูย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นหลกัก็ตาม แต่กระแสอารย

ธรรมเขมรก็ได้ถ่ายทอดไปยงัดนิแดนใกล้เคียงด้วยปัจจยัของอํานาจทางการเมือง การศาสนา และ

การตดิตอ่ค้าขาย  

เหลา่นีจ้งึเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย กระจายตวัอยู่ในภาค

กลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย ตัง้แตใ่นระหว่างพทุธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ 9

๑๐ ซึ่งสามารถแบง่ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศ

ไทย เทียบกบัศลิปะเขมรในประเทศกมัพชูา เป็น  ๓ ระยะดงันี ้10

๑๑ 

ระยะท่ี ๑ : สมัยก่อนเมืองพระนคร 1 1

๑๒ คือ ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๔ ใน

ดนิแดนไทยได้พบปราสาทเขมรและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจํานวนหนึ่งกระจายอยู่ในเขต

ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ปราสาทท่ีเมืองโบราณดงเตย จงัหวดัยโสธร 

ปราสาทเขาน้อย จงัหวดัสระแก้ว และปราสาทภมูิโพน จงัหวดัสริุนทร์ เป็นต้น 

ระยะท่ี ๒ : คร่ึงแรกของสมยัเมืองพระนคร 1 2

๑๓ คือ ระหว่างพทุธศตวรรษท่ี ๑๕ – คร่ึง

แรกพทุธศตวรรษท่ี ๑๖ 

ในดินแดนไทยได้พบปราสาทเขมรท่ีสร้างในระยะนีค้อ่นข้างน้อย ได้แก่ ปราสาทสงัข์

ศิลป์ชัย จงัหวัดสุรินทร์ ปราสาทเมืองแขก จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทวัดปรางค์ทอง จังหวัด

นครราชสีมา และปรางค์แขก (จากรูปแบบสถาปัตยกรรมควรเรียก “ปราสาท”)  จงัหวดัลพบรีุ เป็น

ต้น 

ระยะท่ี ๓: สมัยเมืองพระนคร 1 3

๑๔ คือ ระหว่างคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ – พุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๘ 

                                                           
๑๐ ดรูายละเอียดใน หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒิุ สขุสวสัด์ิ, ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๗), ๒๘ – ๒๙, ๔๑, ๕๙ – ๖๑. 
๑๑ ดรูายละเอียดใน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ:       

มติชน, ๒๕๔๘), ๘๘ – ๑๖๒. 
๑๒  ประกอบด้วย ศิลปะแบบพนมดา, ถาราบริวติั,  สมโบร์ไพรกกุ, ไพรกเมง, กําพงพระ 

และกเุลน 
๑๓ ประกอบด้วย ศิลปะแบบพระโค, บาแคง็, เกาะแกร์, แปรรูป, บนัทายศรี และคลงั 
๑๔ ประกอบด้วย ศิลปะแบบบาปวน นครวดั และบายน 

   ส
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๑๗ 

เป็นช่วงเวลาซึ่งในดินแดนไทยได้พบปราสาทเขมรมากกว่ายคุก่อนหน้าและกระจาย

ตวัไปทัง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคตะวนัตก ได้แก่ ปราสาท

เมืองต่ํา จงัหวดับรีุรัมย์ ปราสาทพนมวนั จงัหวดันครราชสีมา ปราสาทตาเมือนธม จงัหวดัสริุนทร์ 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จงัหวดัสระแก้ว, ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้ง 

จ.บรีุรัมย์ พระปรางค์ ๓ ยอด (จากรูปแบบสถาปัตยกรรมควรเรียก “ปราสาท”) จงัหวดัลพบรีุ และ

วดัพระพายหลวง จงัหวดัสโุขทยั เป็นต้น 

ตราบจนสิน้รัชสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ – ราว พ.ศ. ๑๙๗๖) ซึ่งจดั

อยู่ในช่วงศิลปะแบบบายน  ความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมเขมรทัง้ท่ีศนูย์กลางในประเทศกัมพูชา

และท่ีแผข่ยายไปในภูมิภาคตา่งๆในประเทศไทยก็ได้ร่วงโรยลง หลงเหลือไว้แตร่่องรอยอารยธรรม

เขมรท่ีกลายเป็นแบบอยา่งการสร้างงานสถาปัตยกรรมในยคุสมยัตอ่มา 

คตกิารสร้าง “ปราสาทเขมร” ในวฒันธรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย ขึน้อยู่กบัคติ

ศาสนาเป็นสําคญั เพ่ือให้เป็นท่ีประดิษฐานสิ่งสกัการะสูงสุดในความเช่ือนัน้ๆ โดยปรากฏการใช้

รูปแบบร่วมกันระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ซึ่งการปรับเปล่ียนเฉพาะแต่สาระไม่

ปรับเปล่ียนรูปแบบนีน้ัน้ มีเหตผุลสําคญัอยู่ท่ีแนวความคิดและแนวความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกนัใน

เร่ืองของแผนภูมิจกัรวาล คือ ความเช่ือในเร่ืองศนูย์กลางจกัรวาลทัง้ในศาสนาฮินดแูละในศาสนา

พุทธ จึงสามารถท่ีจะนําลักษณะและแผนผังของเทวสถานมาใช้ร่วมกันได้กับพุทธสถานอย่าง

กลมกลืน14

๑๕ 

 

                                                           
๑๕ สมคิด จิระทศันกลุ, วัด: พุทธสถานสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ธรรมศาสตร์. ๒๕๓๗), ๔๗. 
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๑๘ 

 
ลายเส้นท่ี ๑ ตวัอยา่งรูปแบบองค์ประกอบของปราสาทเขมร 

ท่ีมา : เพิ่มเตมิจาก Pierre Richard, Pimay Etude Architecturale du Temple (Pari:        

Ecole francaise d'Extreme-Orient), 1976. 

 

๑.๑.๑ รูปแบบปราสาทเขมรในสมัยวัฒนธรรมร่วมแบบเขมรใน

ประเทศไทย 

ส่วนฐาน : ตําแหน่งล่างสุดของปราสาท มกัอยู่ในทรงของฐานบวัลกูฟัก และนิยม

ประดบัประดาด้วยลวดลายสลกั 

ส่วนเรือนธาตุ :  องค์ประกอบของสว่นเรือนธาต ุมีดงันี ้

ครรภคฤหะ หรือคหูา : ห้องประดิษฐานรูปเคารพภายในเรือนธาต ุถือเป็นส่วน

สําคญัท่ีสดุของปราสาท เพราะ ถือเป็นท่ีประทบัของเทพเจ้า 

มุข : ห้องส่ีเหล่ียมสัน้ท่ีย่ืนออกมาจากด้านของเรือนธาตุ บางแห่งอาจมีมุขท่ี

ด้านหน้าด้านเดียว แตบ่างแหง่อาจมีมากถึง ๔ ด้าน 

มณฑป : สําหรับปราสาทเขมรนัน้ หมายถึง ห้องส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีย่ืนจาก

ด้านหน้าของเรือนธาต ุอาจใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม หรือประดษิฐานสตัว์พาหนะของเทพเจ้า  

อนัตราละ : ฉนวนท่ีเช่ือมระหวา่งห้องคหูากบัมณฑป 

ส่วนยอด : องค์ประกอบของสว่นยอด มีดงันี ้

ชัน้วิมาน หรือชัน้บญัชร : ช่วงชัน้ของเรือนธาตท่ีุจําลองซ้อนลดหลัน่ซ้อนกนัไปท่ี

ส่วนยอด ท่ีเรียกว่าชัน้วิมานนัน้ เน่ืองจากแปลว่าชัน้ท่ีประทบัของเทวดา เพราะเป็นท่ีตัง้ของศิลา



๑๙ 

สลกัรูปเทพและปราสาทจําลอง ตอ่มาในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นไป เม่ือศิลาสลกัรูปเทพเจ้าและ

ปราสาทจําลองได้คล่ีคลายกลายเป็นกลีบขนนุและบนัแถลง จงึไมเ่หลือสญัลกัษณ์ของชัน้อีกตอ่ไป 

โดยเรียกตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรมว่า “ชัน้รัดประคด” ตามลักษณะท่ีคอดเข้าคล้ายรูปเอว

พระภิกษุท่ีคอดเข้าเน่ืองจากการนุง่สบงท่ีรัดด้วยประคด 

ซุ้มวิมาน หรือซุ้มบญัชร : ซุ้มท่ีประดบัอยู่ท่ีก่ึงกลางของแตล่ะชัน้วิมาน ในแต่ละ

ซุ้มสลกัจําลองประต ูเสาประดบักรอบประต ูทบัหลงั และหน้าบนั ด้วยระบบเสาตัง้คานทบัคล้าย

ซุ้มทางเข้าท่ีเรือนธาต ุ

บนัแถลง : ส่วนประดบัรูปจัว่ขนาดเล็ก ประดบัท่ีก่ึงกลางด้านและท่ีมุมย่อยของ

แตล่ะชัน้วิมาน นิยมสลกัศิลาเป็นรูปเทพเจ้าอยู่ภายในซุ้ม เฉพาะบนัแถลงท่ีมมุนัน้หกัเป็นสนัตัง้ท่ี

ก่ึงกลางเพ่ือให้รับกบัมมุยอ่ยของชัน้วิมาน และตอ่มาในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นไป บนัแถลงก็ได้

คล่ีคลายจนมีลกัษณะเรียบเกลีย้ง ซึ่งเม่ือประดบัอยู่ท่ีมมุของชัน้รัดประคดแล้ว จึงเรียกว่า “กลีบ

ขนนุ”  

ปราสาทจําลองและนาคปัก : ศิลาสลกัรูปปราสาทจําลองวางอยู่ท่ีมุมประธาน 

นิยมในช่วงสมัยก่อนนครวัด แต่ถึงสมยันครวดัได้เปล่ียนมาใช้นาคหลายเศียรแทน จึงเรียกว่า 

“นาคปัก” ตอ่มาในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นไป ส่วนนีก็้มีลกัษณะเรียบเกลีย้งและกลมกลืนกลาย

ไปเป็นอยา่งเดียวกบักลีบขนนุ 

กลศและบวักลุ่ม : ส่วนท่ีอยู่เหนือชัน้วิมานชัน้สุดท้าย หากทําเป็นทรงหม้อนํา้ 

เรียก “กลศ” หากทําเป็นกลีบบวั เรียก “บวักลุม่” ถดัขึน้ไปจงึเป็นตรีศลู, ปัญจศลู หรือ นภศลู อย่าง

ใดอยา่งหนึง่ ซึง่ปัจจบุนัหลดุร่วงหมดแล้ว 

๑.๒ สมัยลพบุรี (กลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ – พ.ศ. ๑๘๙๓) ในดินแดนภาคกลาง 

ภายหลงัจากท่ีอารยธรรมเขมรหมดไปแล้วในกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ ตรงกบัสมยัศิลปะร่วมแบบ

เขมรสมยับายน และก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี (พ.ศ. ๑๘๙๓) อนัเป็นช่วงเวลาท่ี

เมืองลพบุรีมีความสําคัญและอาจอยู่ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรละโว้ 1 5

๑๖ ในช่วงเวลา

ดงักลา่วนีไ้ด้เกิดรูปแบบงานศลิปกรรมท่ีเรียกวา่ “ศิลปะลพบรีุ” ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากศิลปกรรมท่ีสืบ

ทอดต่อจากวฒันธรรมเขมรผสมผสานเข้ากับรูปแบบเฉพาะของตนเอง เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา

                                                           
๑๖ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พฒันาการศิลปกรรมเมืองลพบรีุ ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๒๔,” 

ใน โครงการลพบรีุศกึษาเชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาการสงัคมและเศรษฐกิจไทย โครงการย่อยท่ี ๓.๓ 

“พฒันาการของศิลปกรรมสมยัก่อนอยธุยาและสมยัอยธุยา  (พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๓)”, เอกสารอดั

สําเนา, ๒๕๔๙, ๔. 



๒๐ 

กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ – พ.ศ. ๑๘๙๓ 1 6

๑๗ ซึ่งแตกต่างจากคําว่า “ศิลปะลพบุรี” ท่ีใช้มาแต่เดิม

  

สําหรับสถาปัตยกรรมในศิลปะลพบุรีท่ีเช่ือว่าเป็นการสืบทอดปราสาทแบบเขมรและ

ต้นแบบให้แก่เจดีย์ทรงปรางค์ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้นนัน้ คือ  พระปรางค์ประธานวดัพระศรี

รัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ ซึง่ศาสตราจารย์บวัเซอลีเย ่สนันิษฐานว่า สร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษ

ท่ี ๑๙17

๑๘ คือราว ๑๐๐ ปี ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา  

ข้อสนบัสนนุความเช่ือมโยงระหว่างศิลปะลพบรีุและศิลปะอยธุยาดงักล่าวได้ปรากฏ

ในงานศิลปกรรมระยะแรกของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งรับแบบอย่างมาจากเมืองลพบุรีแทบทัง้สิน้ 1 8

๑๙ 

กระทั่งทําให้เกิดสมมุติฐานอย่างหนึ่งว่าสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมบรม

กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยธุยา อาจมาจากเมืองลพบรีุก็เป็นได้ 1 9

๒๐ และจนกระทัง่เม่ือมีการสถาปนากรุง

ศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรส คือ สมเด็จพระราเมศวร

ปกครองเมืองลพบุรี ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงท่ีสําคัญ 2 0

๒๑ ดังนีจ้ึงเห็นได้ว่าความเก่ียวข้อง

ระหวา่งเมืองลพบรีุและเมืองอยธุยาในแง่ของอาณาเขตท่ีตัง้และความสมัพนัธ์ทางการเมือง ย่อมมี

ส่วนส่งผลให้รูปแบบศิลปกรรมถ่ายทอดถึงกันได้ ปรางค์สมยัลพบุรี ได้แก่ พระปรางค์วัดพระศรี   

รัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ พระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัสพุรรณบรีุ และพระปรางค์

วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัราชบรีุ 

คติการสร้างปรางค์ในสมัยลพบุรี ได้รับอิทธิพลจากคติรัตนตรัยมหายานท่ีเคยมี

บทบาทอยา่งมากมาก่อนในดินแดนแห่งนี ้ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ ซึ่งคติรัตนตรัยมหายาน มี

สาระสําคญัของเคารพบชูาพระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปรมิตา ซึ่งถือ

                                                           
๑๗ เร่ืองเดียวกนั, ๔ – ๕. 
๑๘ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะลพบุรี, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง , 

๒๕๔๗.จดัพิมพ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ  หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ ณ เมรุพลบัพลาอิศริยา

ภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัท่ี ๒๙ มิถนุายน ๒๕๔๗), ๓๑. 
๑๙ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พฒันาการศิลปกรรมเมืองลพบรีุ ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๒๔,” 

ใน โครงการลพบรีุศกึษาเชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาการสงัคมและเศรษฐกิจไทย โครงการย่อยท่ี ๓.๓ 

“พฒันาการของศิลปกรรมสมยัก่อนอยธุยาและสมยัอยธุยา  (พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๓)”, เอกสารอดั

สําเนา, ๒๕๔๙, ๕. 
๒๐ เร่ืองเดียวกนั. 
๒๑ “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัจนัทนมุาศ (เจิม),” ใน ประชุมพงศาวดาร, เลม่

ท่ี ๓๘, (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา), ๒๕๑๒, ๒๒. 



๒๑ 

เป็นตวัแทนปัญญาทัง้ ๓  ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน สนันิษฐานว่าการบูชารูปเคารพทัง้ ๓ 

องค์ ร่วมกันนัน้ เก่ียวข้องกับคติตรีกาย อันหมายถึง การเคารพระพุทธเจ้าทัง้ ๓ สภาวะ คือ 

ธรรมกาย สมัโภคกาย และนิรมานกาย 2 1

๒๒ ให้อยู่ท่ามกลางแผนภูมิจกัวาล และด้วยคติความเช่ือ

ดงักล่าวนีจ้ึงได้ถ่ายทอดออกมาด้วยรูปแบบของการสร้างปราสาท ๓ หลงั ตัง้อยู่บนฐานไพทีใน

แนวแกนเดียวกนั ล้อมรอบด้วยขอบเขตและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประเภทตา่งๆเพ่ือส่ือ

ถึงแผนภมูิจกัรวาล ตามคตรัิตนตรัยมหายาน 

การสร้างปราสาท ๓ หลงัในคติรัตนตรัยมหายาน  มีปรากฏหลกัฐานก่อนสมยัลพบุรี

มาแล้วตัง้แต่ท่ีปรางค์แขก จังหวัดลพบุรี จดัอยู่ในศิลปะร่วมเขมรสมยัแปรรูป ราวปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๕ – ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ 2 2

๒๓ ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทเขมรท่ีมีอายุเก่าสุดในภาค

กลางของประเทศไทย และคงเป็นต้นแบบให้แก่พระปรางค์ ๓ ยอด (จากรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมควรเรียกว่า ปราสาท) จังหวัดลพบุรี ซึ่งจดัอยู่ในศิลปะร่วมเขมร สมัยบายน ราว

ปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๘23

๒๔  ก่อนจะปรากฏท่ีปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ

ในเวลาตอ่มา 

ดงักล่าวนีจ้ึงมีจึงทําให้รูปแบบของปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาต ุจังหวัด

ลพบรีุ แสดงออกถึงความเป็นศาสนสถานในคติรัตนตรัยมหายาน ด้วยการทําเป็นปราสาท ๓ หลงั 

ซึ่งจากหลกัฐานทางโบราณคดีก็แสดงอย่างชดัเจนถึงร่องรอยของปรางค์บริวารขนาดเล็ก ๒ องค์ 

ขนาบข้างปรางค์ประธานในแนวแกนเหนือ –ใต้  

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ดีพฒันาการของปราสาท ๓ หลงัท่ีเกิดขึน้ท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดั

ลพบรีุ ได้แสดงให้เห็นการปรับปรุงรูปแบบของปรางค์ ๒ องค์ท่ีขนาบข้าง ซึ่งขนาดเล็กกว่าปรางค์

                                                           
๒๒ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๑๙. 
๒๓ หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒิุ สขุสวสัด์ิ, ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:   

มติชน, ๒๕๓๗), ๖๓. 
๒๔ เร่ืองเดียวกนั, ๖๖. 



๒๒ 

ประธานอย่างมาก 2 4

๒๕ ดงักล่าวนีก็้เป็นรูปแบบท่ีปรากฏด้วยเช่นกนัท่ี ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัต

นมหาธาต ุจงัหวดัราชบรีุ และ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

 

 
ลายเส้นท่ี ๒ ตวัอยา่งรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์สมยัลพบรีุ 

ท่ีมา: เพิ่มเตมิจาก ศราวธุ ดรุณวตั,ิ “วดัพระศรีรัตนมหาธาตจุงัหวดัลพบรีุ”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๔). 

 

๑.๒.๑ รูปแบบพระปรางค์ในสมัยลพบุรี 

ส่วนฐาน : การทําฐานบวัลูกฟัก ๓ ชัน้ ถือเป็นพฒันาการอย่างหนึ่งท่ีแตกตา่งจาก

ปราสาทเขมรในสมัยบายนท่ีมีฐานบัวลูกฟักเพียง ๑ ชัน้ สิ่งนีเ้ป็นต้นเค้าของวิวัฒนาการพระ

ปรางค์ในสมยัต่อมาท่ีจะสงูขึน้กว่าปราสาทเขมร และท่ีสําคญัคือ ลูกฟักประดบัท้องไม้ของแตล่ะ

ฐานมีขนาดเล็กลงกวา่สมยับายนท่ีมีขนาดใหญ่เตม็ท้องไม้25

๒๖ 

                                                           
๒๕ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พฒันาการศิลปกรรมเมืองลพบรีุ ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๒๔,” 

ใน โครงการลพบรีุศกึษาเชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาการสงัคมและเศรษฐกิจไทย โครงการย่อยท่ี ๓.๓ 

“พฒันาการของศิลปกรรมสมยัก่อนอยธุยาและสมยัอยธุยา (พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๓)”, เอกสารอดั

สําเนา, ๒๕๔๘, ๑๑ – ๑๒. 
๒๖ เร่ืองเดียวกนั, ๑๔.  



๒๓ 

ส่วนเรือนธาตุ : ลกัษณะโดยทัว่ไปยงัคงคล้ายคลึงกบัปราสาทเขมร  คือ อยู่ในผงั

ส่ีเหล่ียมย่อมมุ และมีมุมประธานของห้องเรือนธาต ุท่ีมีขนาดใหญ่กว่ามมุประกอบซึ่งเป็นมมุของ

เสาและซุ้มท่ีย่อยออกมาขนาบข้างอย่างชดัเจน  และมขุเรือนธาตทุัง้ ๓ ด้านยงัคงเป็นมขุซ้อน ๒ 

ชัน้อย่างท่ีนิยมในปราสาทเขมร แต่ได้หดสัน้ลงกว่าก่อน สําหรับ “อนัตราละ” และ “มณฑป” ท่ี

ด้านหน้าของเรือนธาต ุในยคุนีไ้ด้รวมเข้าด้วยกนัเป็นส่วนเดียว รวมเรียกว่า “ตรีมขุ” เพราะเป็นมขุ

ท่ีมีทางเข้า ๓ ทาง น่าจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีเป็นแห่งแรกก่อนส่งรูปแบบไปยงัปรางค์ใน

สมยัอยธุยาตอนต้น26

๒๗ และจะมีลกัษณะท่ีหดสัน้ลงเร่ือยๆจนจะหายไปในท่ีสดุ 

ส่วนยอด : มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีเรียกวา่ “ศขิระ” คือ มีรูปลกัษณ์ตามต้นแบบ

แผนเดมิทกุประการ ตามอยา่งปราสาทเขมร 2 7

๒๘ กล่าวคือ ในแตล่ะชัน้ท่ีซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไปท่ีส่วน

ยอดนัน้ ประกอบด้วยชัน้วิมานท่ีคอดเข้า  เพ่ือให้มีพืน้ท่ีสําหรับประดบัซุ้มวิมานท่ีจําลองขึน้ตาม

ระบบเสาตัง้คานทบัอย่างปราสาทเขมร และปิดหน้าซุ้มด้วยบนัแถลง โดยประดบักลีบขนุนท่ีมุม

ยอ่ยและนาคปักท่ีมมุประธาน  

๑.๓ สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐) กรุงศรีอยธุยาได้สถาปนาขึน้

โดยสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอูท่อง) เม่ือ พ.ศ. ๑๘๙๓ หรือ ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ 

และเป็นราชธานีอยู่ยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ดงันัน้การกล่าวถึงงานศิลปกรรมจึงแบ่งออกเป็น ๓ ยุค 

อ้างอิงตามเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ท่ีเช่ือวา่ได้สง่ผลตอ่รูปแบบศลิปกรรม 28

๒๙ คือ  

ยคุท่ี ๑ กรุงศรีอยธุยายคุต้น : เร่ิมตัง้แตรั่ชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่

ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ จนสิน้รัชกาลสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ ในปีพ.ศ. ๒๓๐๑ รวมระยะเวลา ๑๓๘ ปี 

ยุคท่ี ๒ กรุงศรีอยุธยายุคกลาง : เ ร่ิมตัง้แต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ 

ครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๓๐๔ จนสิน้รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ในปีพ.ศ. ๒๑๗๑ รวม

ระยะเวลา ๑๓๘ ปี 

ยุคท่ี ๓ กรุงศรีอยุธยายุคปลาย : เร่ิมตัง้แต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

ครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๑๓๗ จนสิน้กรุงศรีอยธุยาในพ.ศ.๒๓๑๐  

                                                           
๒๗ เร่ืองเดียวกนั, ๑๕. 
๒๘ สมคิด จิระทศันกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์: กรุงเทพฯ, 

๒๕๓๗), ๔๘. 
๒๙ กฤษฎา พิณศรี, “วิวฒันาการเจติยสถานทรงสถปูและปรางค์,” ใน วิวัฒนาการพุทธ

สถานไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้ กรุ๊พ จํากดั), ๑๑๙ – ๑๒๐. 



๒๔ 

คติการสร้างปรางค์สมยักรุงศรีอยธุยายคุต้นกล่าวได้ว่าเป็นการสืบคติและรูปแบบมา

จากคติรัตนตรัยมหายาน จึงยังปรากฏการสร้างปรางค์ ๓ องค์ ต่อมาในระยะนี ้ได้แก่ ปรางค์

ประธานวดัพทุไธสวรรย์29

๓๐ วดัพระราม และวดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้เกิดความนิยมสร้างปรางค์ขึน้อีกครัง้หนึ่ง 

และด้วยอิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งได้รับความนิยมในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง จึงทําให้

คตกิารสร้างปรางค์ระยะตอ่มาถกูสถาปนาขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นเจติยสถานในนิกายเถร

วาท เพ่ือประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตเุป็นสําคญั อย่างไรก็ดี แผนผงั รูปแบบ และองค์ประกอบ

ของปรางค์ ก็ยงัคงรักษาแนวคิดเร่ืองศนูย์กลางจกัรวาล ในความเช่ือสวรรค์ของพทุธศาสนานิกาย

เถรวาท คือ คติไตรภูมิจักรวาล ได้อย่างกลมกลืน แม้ว่าขนาดและตําแหน่งของปรางค์จะลด

บทบาทลงบ้างแล้วในระยะนี ้

ยคุท่ี ๑ กรุงศรีอยธุยายคุต้น รัชกาลพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  (พ.ศ. ๑๘๙๓ 

– ๑๙๑๒) - สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๑๙๑ – ๒๐๓๑) ในยคุนีถื้อว่าเป็นระยะเวลาแห่ง

การสร้างบ้านแปลงเมือง รูปแบบทางศลิปะสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึงยงัคงนิยมและถือแบบอย่าง

มาจากวฒันธรรมเขมรผา่นจากสมยัลพบรีุท่ีเคยรุ่งเรืองในดินแดนภาคกลางในสมยัก่อนหน้า (ช่วง

พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ถึงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓) จึงเห็นได้ว่าพระอาราม

หลวงท่ีสร้างขึน้ในยุคนีล้้วนมีพระปรางค์เป็นประธานและมีแบบอย่างเทียบเคียงได้กับปรางค์

ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบุรี แทบทัง้สิน้ ดงัเช่น ท่ีวดัพุทไธสวรรย์ (สมยัสมเด็จ

พระรามาธิบดีท่ี ๑) 3 0

๓๑  วดัพระราม (สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑) 3 1

๓๒ วดัมหาธาต ุ(สมยัสมเด็จ

พระรามาธิบดีท่ี ๑ และสมยัสมเดจ็พระราเมศวร)32

๓๓    

                                                           
๓๐ ปัจจบุนัได้บรูณะปรางค์บริวาร ทัง้ ๒ ข้าง ให้กลายเป็นมณฑปแล้ว 
๓๑ “คําในการชาวกรุงเก่า,” ใน คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขนุหลวงหาวดั และพระราช

พงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๑๐), ๕๗. 
๓๒ เร่ืองเดียวกนั, ๔๔๓. 
๓๓ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๔๔๔ และ “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ 

(เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจมิ) กับพระจักรพรรดพิงศ์ 

(จาด) (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๐๗), ๘. 



๒๕ 

วดัพระราม (สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑) 3 3

๓๔ วดัราชบรูณะ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒) 3 4

๓๕ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นต้น  

และสําหรับหวัเมืองตา่งๆนอกราชธานีท่ีมีปรางค์เป็นประธานของวดั  ได้แก่ วดัพระศรี

รัตนมหาธาต ุจงัหวดัสพุรรณบรีุ (สมยัสมเด็จพระนครินทราธิราช) 3 5

๓๖ ปรางค์ประธานวดัจุฬามณี 

จังหวัดพิษณุโลก (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) 3 6

๓๗ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 

(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) 3 7

๓๘ และปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง จงัหวดัสโุขทยั

(สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ)38

๓๙ เป็นต้น 

ทัง้นีจ้ะยงัสงัเกตได้ว่าพระปรางค์ในยคุนีบ้างองค์ยงัคงสืบทอดคติการทําพระปรางค์ 

๓ หลงั ตอ่มาจากอารยธรรมเขมร ดงัเช่นท่ี วดัพทุไธสวรรย์ วดัพระราม และวดัราชบรูณะ จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา โดยสนันิษฐานว่าท่ีวดัราชบูรณะนัน้คงเป็นการสร้างปรางค์บริวารขนาบพระ

ปรางค์ประธานแหง่สดุท้ายท่ีเหลืออยู ่เพราะมีขนาดเล็กและไม่ได้อยู่ติดปรางค์ประธานเช่นในอดีต

39

๔๐  

                                                           
๓๔ “คําในการชาวกรุงเก่า,” ใน คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขนุหลวงหาวดั และพระราช

พงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๑๐),  ๔๔๓. 
๓๕ เร่ืองเดียวกนั, ๔๔๖. 
๓๖ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าอ้ายพระยาทรงครองเมืองสพุรรณบรีุ ดรูายละเอียดใน “พระ

ราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

พันจันทนุมาศ (เจมิ) กับพระจักรพรรดพิงศ์ (จาด) (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๐๗),  ๑๐. 
๓๗ “คําในการชาวกรุงเก่า,” ใน คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขนุหลวงหาวดั และพระราช

พงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๑๐), ๔๕๐. 
๓๘ เร่ืองเดียวกนั, ๔๕๑.  
๓๙ เร่ืองเดียวกนั. 
๔๐ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พฒันาการศิลปกรรมเมืองลพบรีุ ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๒๔,” 

ใน โครงการลพบรีุศกึษาเชิงบรูณาการเพ่ือพฒันาการสงัคมและเศรษฐกิจไทย โครงการย่อยท่ี ๓.๓ 

“พฒันาการของศิลปกรรมสมยัก่อนอยธุยาและสมยัอยธุยา  (พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๓)”, เอกสารอดั

สําเนา, ๒๕๔๘, ๑๒. 



๒๖ 

 
ลายเส้นท่ี ๓ ตวัอยา่งรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์สมยักรุงศรีอยธุยายคุต้น 

ท่ีมา: นนทชยั ทองพุม่พฤกษา, “บทบาทและหน้าท่ีการออกแบบปรางค์ในสมยัอยธุยา”  

(วิทยานพินธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๕). 

 

๑.๓.๑ รูปแบบพระปรางค์สมัยกรุงศรีอยุธยายุคต้น 

ส่วนฐาน : ในยคุนีย้งัคงสืบทอดรูปแบบของส่วนฐานมาจากปรางค์ประธานวดัพระ

ศรีรัตนมหาธาต ุจ.ลพบุรี ดงัจะเห็นได้ว่า ท่ีส่วนฐานประกอบด้วยฐานบวัลกูฟัก ๒ – ๓ ฐาน และ

การทําฐานบวัลูกฟักท่ีเพิ่มขึน้ดงันีจ้ึงทําให้ชุดฐานท่ีรองรับปรางค์ในสมัยอยุธยามีความสูงและ

ลดหลัน่ชัน้มากกวา่ปราสาทเขมร 

ส่วนเรือนธาตุ : รูปแบบของส่วนเรือนธาตยุังคงอยู่ในผังส่ีเหล่ียมย่อมุม ท่ีมีมุม

ประธานขนานใหญ่กว่ามมุประกอบ ภายในยงัคงเป็นห้องคหูา และยงัทําตรีมุขซึ่งมีแบบอย่างมา

จากปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจ.ลพบรีุ ขณะท่ีมขุเรือนธาตทุัง้ ๓ ด้านแม้จะยงัเป็นมขุ

ซ้อน ๒ ชัน้ แต่ก็ได้เร่ิมหดเข้ากว่าก่อนจนดคูล้ายซุ้ม สําหรับตรีมุขนัน้ เร่ิมมีลกัษณะท่ีหดสัน้ด้วย

เช่นกนั ดงัเช่นท่ี ปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ และ ปรางค์ประธานวดัจุฬามณี จงัหวดัพิษณุโลก 

เป็นต้น 



๒๗ 

ส่วนยอด : มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีคล้ายงาช้างชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “งาเนียม”

4 0

๔๑ กล่าวคือ รูปทรงส่วนยอดนัน้จะมีลกัษณะท่ีใหญ่ แต่สัน้ โดยเฉพาะตอนปลายท่ีมีลกัษณะโค้ง

และค่อนข้างเรียวแหลม ยอดปรางค์ทรงงาเนียมนี ้ถือว่าเป็นประดิษฐกรรมของช่างไทยโดยแท้ 

เพราะได้พฒันารูปแบบเดิมจนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเองสําเร็จในยคุนี ้4 1

๔๒ แตอ่ย่างไรก็ดีก็

ยงัสืบระเบียบการประดบัมาจากส่วนยอดปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจ.ลพบุรี ดงัจะ

เห็นได้ว่า ปรางค์ในยุคนีย้งัประกอบด้วยชัน้รัดประคดท่ีคอดเข้า เพ่ือให้มีพืน้ท่ีสําหรับประดบัซุ้ม

วิมานและปิดหน้าซุ้มด้วยบนัแถลง โดยประดบักลีบขนนุท่ีมมุยอ่ยและมมุประธาน  

ยคุท่ี ๒ อยธุยายคุกลาง รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๗๒) – 

รัชกาลสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม  (พ.ศ. ๒๑๕๓ – ๒๑๗๑) เน่ืองด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ พระ

ราชโอรสในสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งประสตูิและเจริญพระชนัษาท่ีเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหวั

เมืองฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยุธยาในขณะนัน้  ได้ทรงเห็นแบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณี

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมแบบสุโขทัยและทรงเกิดความนิยม ครัน้ได้เสวยราชสมบัติเม่ือ พ.ศ. 

๒๐๓๔ ท่ีกรุงศรีอยธุยา อิทธิพลสุโขทยัจึงแพร่หลายเข้าสู่กรุงศรีอยธุยามากขึน้ สถาปัตยกรรมใน

ยคุนีจ้ึงนิยมสร้างเจดีย์ทรงกลมเป็นประธานของวดัตามแบบอย่างสุโขทยั 4 2

๔๓ แต่อย่างไรก็ดีความ

นิยมในการสร้างพระปรางค์ก็มิได้เส่ือมสญูไป43

๔๔  

 

 

 

 

                                                           
๔๑ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ข – ฉ (กรุงเทพฯ: บริษัท

เพ่ือนพิมพ์, ๒๕๓๐), ๑๐๒. 
๔๒ สมคิด จิระทศันกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์: กรุงเทพฯ, 

๒๕๓๗), ๔๙. 
๔๓ สมเดจ็ฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), 

๒๔๐. 
๔๔ สมิทธิ ศิริภทัร “วิวฒันาการพระปรางค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาฑิต คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๑๓), ๔๔. 



๒๘ 

สนันิษฐานจากรูปแบบศิลปกรรม เช่ือกันว่าพระปรางค์ประธานวดัวรเชตุเทพบํารุง 

น่าจะมีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ 4 4

๔๕ หรือในสมยักรุงศรีอยธุยายคุกลาง โดยแผนผงั

ของปรางค์ในยุคนีสื้บจากสมยักรุงศรีอยุธยาตอนต้น คือ ปรางค์ยงัคงมีความสําคญัในตําแหน่ง

ประธานของวดั 

 

 
ภาพท่ี ๑ ตวัอยา่งพระปรางค์สมยักรุงศรีอยธุยายคุกลาง  

(พระปรางค์ประธานวดัวรเชตเุทพบํารุง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

ท่ีมา: สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะอยุธยา (กรุงเทพฯ, เมืองโบราณ, ๒๕๕๒). 

 

                                                           
 
๔๕ ดรูายละเอียดใน ประยรู อลุชุาฎะ, ห้าเดือนกลางซากอฐิปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ: 

ศกึษิตสยาม, ๒๕๑๐), ๑๕๗, สมิทธิ ศิริภทัร “วิวฒันาการพระปรางค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๑๓) ๘๑, Mc Gill, Forrest, “Art and Architecture in the 

reign of King Prasattong of Ayutthaya” (Dissertation ph, D. (Art History) Michigan University, 

1976), 7, 219 – 220. และ สนัติ เลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๕๐), ๖๐ – ๖๓ และ ประภสัสร์ ชวิูเชียร, “การศกึษารูปแบบของปรางค์ประธาน วดัวรเชตุ

เทพบํารุง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,” ใน โครงการนําเสนอผลงานค้นคว้า ด้านประวติัศาสตร์ศิลปะไทย

และเอเชียอาคเนย์, เอกสารประกอบการสมัมนา ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ ระหวา่งวนัท่ี ๓ – ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓, ๙๑ – ๙๓. 



๒๙ 

๑.๓.๒  รูปแบบพระปรางค์สมัยกรุงศรีอยุธยายุคกลาง 

ส่วนฐาน : ยงัคงปรากฏการทําชดุฐานบวัลกูฟัก ซึง่เป็นระเบียบท่ีทําสืบมาจากยคุต้น 

แตไ่ด้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ สว่นฐานท่ียืดสงูขึน้ จงึทําให้สดัสว่นของปรางค์สงูเพิ่ม

มากขึน้กว่าก่อน หากแตก็่ไมม่ากเทา่ในยคุปลาย  

ส่วนเรือนธาตุ : เร่ิมปรากฏให้เห็นถึงลกัษณะของเรือนธาตุท่ีสอบเข้าหากัน มุม

ประธานเร่ิมมีขนาดไล่เล่ียกบัมมุประกอบ อนัถือเป็นลกัษณะท่ีคล่ีคลายมาจากยคุต้น ทัง้นีก็้ได้ละ

ทิง้การทําตรีมุขออกไป โดยทําเป็นซุ้มประตูซ้อนกัน ๓ ชัน้ และมีบนัไดขึน้สู่เรือนธาตทุัง้ ๔ ด้าน

แทน จึงเห็นได้ถึงการปฏิเสธแผนผงัอย่างในยคุต้น สนันิษฐานว่าการทําบนัไดขึน้สู่เรือนธาตทุัง้ ๔ 

ด้านนัน้ อาจได้รับแบบอย่างจากเจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นํามาปรับปรุงใช้กับปรางค์ก็เป็นได้ 4 5

๔๖ และหรืออาจเป็นลกัษณะท่ีปรับปรุงคล่ีคลายจากยคุต้นก็

เป็นไปได้เชน่กนั 

ส่วนยอด : แม้วา่ยงัเป็นทรงงาเนียมอยา่งยคุก่อน หากแตจ่ะเห็นได้ว่าระเบียบการทํา

ชัน้วิมานในยคุนีเ้ร่ิมไม่ชดัเจนอย่างในอดีตแล้ว กล่าวคือ แม้ว่าชัน้รัดประคดจะมีลกัษณะคอดเข้า 

แตก่ลีบขนนุและบนัแถลงก็มีลกัษณะท่ีเพรียวผอมและแนบชิดกว่ายคุก่อน ขณะท่ีระเบียบการทํา

ช่องวิมานและซุ้มวิมานได้หายไปแล้วฝนระยะนี ้จึงเหลือเป็นเพียงบนัแถลงก่อขึน้จากอิฐและเป็น

เนือ้เดียวไปกบัชัน้รัดประคด  

ยุคท่ี ๓ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 

๒๑๗๒ – ๒๑๙๙) จนสิน้กรุงศรีอยธุยาในพ.ศ.๒๓๑๐  

ในยุคนีถื้อได้ว่าเป็นระยะเวลาท่ีศิลปะสถาปัตยกรรมกลบัไปนิยมอย่างในยุคต้นอีก

ครัง้ เพราะภายหลงัจากท่ีสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีชยัชนะเหนือเขมรในกมัพชูาแล้ว ก็ได้เกิด

ความนิยมในงานศิลปกรรมแบบเขมร ประกอบกับปราสาทในศิลปกรรมเขมรได้ถูกปรับปรุง

รูปแบบจนกลายเป็นปรางค์อย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วระยะหนึ่ง จึงทําให้รูปแบบของ     

พระปรางค์ในยุคนีเ้ป็นงานสืบทอดรูปแบบจากในยุคก่อนหน้า ดงัเช่นท่ี ปรางค์ประธานวัดไชย

                                                           
๔๖ ประภสัสร์ ชวิูเชียร, “การศกึษารูปแบบของปรางค์ประธาน วดัวรเชตเุทพบํารุง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา,” ใน โครงการนําเสนอผลงานค้นคว้า ด้านประวติัศาสตร์ศิลปะไทยและเอเชียอาคเนย์

, เอกสารประกอบการสมัมนา ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ ระหวา่งวนัท่ี ๓ – ๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๓, ๘๕ – ๘๖.  



๓๐ 

วฒันาราม จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้ถ่ายแบบจากพระ

ปรางค์เขมรเพ่ือนํามาสร้างในไว้ราชธานี46

๔๗  

และด้วยรูปแบบทางศิลปกรรมของปรางค์ประธานวดัไชยวฒันาราม พบว่ามีความ

คล้ายคลงึอยูม่ากกบัปรางค์ประธานวดัวรเชตเุทพบํารุง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงอาจถือได้ว่า

ปรางค์ประธานวดัไชยวฒันาราม เป็นปรางค์ในระยะแรกของยคุนี ้เพราะในระยะตอ่มาพระปรางค์

ก็ล้วนมีขนาดเล็กและมีระเบียบของรูปแบบท่ีคล่ีคลายไปมากจากพระปรางค์ประธานวัดไชย

วฒันาราม และเฉพาะท่ีวดัไชยวัฒนารามนีเ้องถือเป็นวดัสุดท้ายท่ีมีการสร้างพระปรางค์ขนาด

ใหญ่เป็นประธาน ก่อนท่ีความสําคญัของพระปรางค์ประธานในฐานะศูนย์กลางจกัรวาลจะได้

คอ่ยๆ ลดบทบาทและความสําคญัลง ดงัเชน่ ปรางค์บริวารขนาดเล็ก ๒ องค์ ท่ีหน้าพระอโุบสถ วดั

พญาแมน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 

 
ลายเส้นท่ี ๔ ตวัอยา่งรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์สมยักรุงศรีอยธุยา        

ยคุปลาย 

ท่ีมา: นนทชยั ทองพุม่พฤกษา, “บทบาทและหน้าท่ีการออกแบบปรางค์ในสมยัอยธุยา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๕). 

                                                           
๔๗ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าอ้ายพระยาทรงครองเมืองสพุรรณบรีุ ดรูายละเอียดใน “พระ

ราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

พันจันทนุมาศ (เจมิ) กับพระจักรพรรดพิงศ์ (จาด), (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๐๗), ๓๔๑ – ๓๔๒. 



๓๑ 

 
ลายเส้นท่ี ๕ ตวัอยา่งรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์สมยักรุงศรีอยธุยา        

ยคุปลาย 

ท่ีมา: นนทชยั ทองพุม่พฤกษา, “บทบาทและหน้าท่ีการออกแบบปรางค์ในสมยัอยธุยา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๕). 

 

๑.๓.๓ รูปแบบพระปรางค์สมัยกรุงศรีอยุธยายุคปลาย 

ส่วนฐาน : นอกเหนือจากปรางค์ประธานวดัไชยวฒันาราม ซึ่งยงัคงระเบียบฐานแบบ

ฐานบวัลูกฟัก ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ยงัได้ปรากฏพฒันาการของชุดฐานบวั

ลกูแก้วอกไก่ท่ีปรางค์ประจํามมุทัง้ ๔ องค์ของปรางค์ประธานวดัไชยวฒันารามด้วยในระยะนี ้ 

ก่อนจะพัฒนาต่อมาใน สมัยสมเด็จพระเพทราชา 4 7

๔๘ ท่ีปรางค์วัดบรมพุทธาราม 

กล่าวคือ ท่ีส่วนฐานได้เร่ิมเปล่ียนเป็นฐานสิงห์ ๑ ชัน้ และชัน้คอดเว้า หรือ ท่ีเรียกว่า “เอวขนั” ใน

ชัน้ท่ี ๒ – ๓ สนันิษฐานวา่ ท่ีคอดเว้าอาจเพ่ือให้มีพืน้ท่ีประดบัปนูปัน้ก็เป็นได้4 8

๔๙ ในระยะตอ่มาส่วน

ฐานก็พฒันาเป็นชุดฐานสิงห์ ๓ ชัน้ เช่นท่ี พระปรางค์เล็ก วดัโลกยสธุา พระปรางค์วดัมงกฎุ และ

ปรางค์วดัวิหารทอง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งได้กลายเป็นรูปแบบส่วนฐานท่ีทําสืบทอดตอ่มา

จวบจนในสมยัรัตนโกสินทร์ 

                                                           
๔๘ เร่ืองเดียวกนั, ๔๑๔ – ๔๑๕. 
๔๙ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๕๐), ๖๕. 



๓๒ 

ส่วนเรือนธาตุ : เฉพาะตรีมุขในยุคนีไ้ด้ถูกละทิง้ออกไปสิน้เชิง นอกเหนือไปจาก

ปรางค์ประธานวดัไชยวัฒนารามท่ีมีแผนผังส่ีเหล่ียมจัตรัุสย่อมุม ท่ียังมีเค้าของมุมประธานท่ีมี

ขนาดใหญ่กว่ามมุประกอบ และมีห้องคหูา ปรางค์องค์อ่ืนๆ ในยคุนีล้้วนไม่มีคหูาภายในอีกตอ่ไป

แล้ว โดยก่อทึบตัน เน่ืองจากส่วนฐานท่ียืดสูง และการย่อมุมท่ีเพิ่มขึน้และมีขนาดของมุมเล็ก

เทา่กนัหมด สง่ผลให้เรือนธาตมีุขนาดเล็กลง ซุ้มเรือนธาตจุึงมีลกัษณะท่ีแคบและชิดเรือนธาตมุาก

ขึน้กวา่ยคุก่อน จึงให้ซุ้มเรือนธาตแุคบและตืน้จนปรางค์บางองค์ไม่มีพืน้ท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป

ได้ สําหรับรูปแบบของซุ้มเรือนธาตทุัง้ ๔ ด้านก็ยงัคงซ้อน ๒ – ๓ ชัน้ตอ่มาจากยคุก่อน  

ส่วนยอด : นอกเหนือไปจากปรางค์ประธานวดัไชยวฒันารามท่ียงัมีส่วนยอดเป็นทรง

งาเนียม ปรางค์องค์อ่ืนๆในยุคนีล้้วนมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีเรียกว่า “ฟักข้าวโพด” คือ มี

รูปร่างผอมบางและยาวตรงคล้ายฟักข้าวโพด4 9

๕๐ ซึ่งเป็นรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ของปรางค์ยคุนี ้

และเน่ืองจากรูปร่างท่ีผอมบางและยาวของส่วนยอด จึงทําให้เกิดการคล่ีคลายไปจากรูป

สัญลักษณ์เดิมให้มีลักษณะท่ีเ รียบง่ายขึน้   กล่าวคือ ชัน้ รัดประคดเกือบตัง้ฉาก และตัด

รายละเอียดของพืน้ท่ีท่ีเคยมีช่องและซุ้มวิมารออกไป ขณะท่ีบนัแถลงและกลีบขนุนได้แนบชิดกับ

รัดประคดมากขึน้ ระเบียบดงันีจ้ะสืบไปยงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๑.๔ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี ๑ – ๓) หลงัจากเสียกรุงศรีอยธุยาแก่

พมา่ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงรวบรวมกําลงักอบกู้ อิสรภาพจากพม่า

ได้สําเร็จภายในปีเดียว แต่เพราะกรุงศรีอยธุยาเสียหายมากเกินไปจึงทรงย้ายมาตัง้ราชธานีแห่ง

ใหม่ท่ีกรุงธนบรีุ ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลมุไปถึงฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยา แตเ่น่ืองจากใน

สมยันีไ้ด้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการศกึสงครามและเตรียมป้องกนับ้านเมืองจากศกึศตัรู จึงไม่เกิด

การพฒันาสถาปัตยกรรมขึน้มาใหม ่นอกเหนือไปจากบรูณปฏิสงัขรณ์อารามเดิมบางแห่งท่ีสําคญั

ให้เป็นท่ีเรียบร้อยเคียงคูบ้่านเมืองเทา่นัน้ จนกระทัง่สิน้สดุกรุงธนบรีุ ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕  

ตอ่มาสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี ได้

ทรงเห็นถึงชัยภูมิท่ีดีกว่าจึงทรงย้ายราชธานีมาตัง้ทางฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยา และ

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ เม่ือมัน่คงสถาวรดีแล้วจึงได้เกิดพฒันาการทาง

สถาปัตยกรรมอีกครัง้สืบมา 

 

                                                           
๕๐ สมคิด จิระทศันกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์: กรุงเทพฯ, 

๒๕๓๗), ๕๐. 



๓๓ 

คติการสร้างพระปรางค์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) ยังคงสืบต่อจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย คือ ถูกสถาปนาขึน้ด้วยวัตถุประสงค์สําหรับเป็นเจติยสถานในนิกายเถรวาท เพ่ือ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นสาระสําคัญ    ขณะท่ีระเบียบของแผนผัง รูปแบบ และ

องค์ประกอบของพระปรางค์ ก็ยงัคงรักษาแนวคิดเร่ืองศนูย์กลางจกัรวาลในพทุธศาสนา โดยพระ

ปรางค์บริวารประดิษฐานเป็นองค์ประกอบในตําแหน่งท่ีส่งเสริมให้แนวคิดเร่ืองศนูย์กลางจกัรวาล

มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ ซึ่งในยุคนีถื้อได้ว่าพระปรางค์วดัอรุณราชวราราม เป็นวิวฒันาการท่ีสูงสุด

ของคตศินูย์กลางจกัรวาลท่ีเป็นรูปธรรมครัง้แรกในสมยัรัตนโกสินทร์และไมเ่คยเกิดขึน้อีก  

นอกจากนีใ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) ซึ่งถือว่าเป็น

ยุคสมัยท่ีความนิยมในการสร้างพระปรางค์แพร่หลายอย่างย่ิง จึงเกิดพฒันาการทัง้ในด้านของ

รูปแบบและคติอย่างใหม่ท่ีแปลกแตกต่างไปจากความเช่ือเดิมท่ีเคยมีมา ดงัเช่น พระปรางค์วัด

พิชัยญาติการาม ท่ีสร้างขึน้โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ซึ่งมีคติ

เก่ียวกบัพระพทุธเจ้าทัง้ ๕ พระองค์ในภทัรกลัป์นี ้อนัอาจแสดงออกด้วยตําแหน่งท่ีตัง้และรูปแบบ

ของพระปรางค์ประธาน ๓ องค์50

๕๑  หรือ ๕ องค์ เป็นสําคญั51

๕๒  

และท่ีอัษฎามหาเจดีย์ หรือพระปรางค์ ๘ องค์ ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็

เชน่เดียวกนั แม้ไมป่รากฏหลกัฐานการสร้างท่ีแนน่อน หากแตย่ึดถือตามหมายรับสัง่ในรัชกาลท่ี ๓ 

ก็จะทําให้ทราบได้ถึงวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บรรจพุระบรมสารีริกธาตไุว้ภายใน เพ่ือให้พระปรางค์ทัง้ 

๘ องค์ เป็นตวัแทนของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสาวก พระภิกษุณี พระโพธิสตัว์ พระปัจเจก

พทุธเจ้า และพระยาจกัร (พระมหาจกัรพรรด)ิ  

ดงันีจ้งึเห็นได้ว่าท่ามกลางความรุ่งเรืองด้านการศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓)  คติการสร้างพระปรางค์ก็ได้รุ่งเรืองพฒันาไป

จากสมัยก่อนและรัชกาลก่อน (รัชกาลท่ี ๑ – ๒) อยู่มาก หากก็เป็นไปเพ่ือการธํารงไว้ซึ่งพุทธ

ศาสนาเป็นสําคญั 

                                                           
๕๑ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๑๖๐. 
๕๒ สําหรับปรางค์น้อยด้านหลงั ๑ องค์ และปรางค์น้อยท่ีหน้าหน้าอีก ๑ องค์ มีปรางค์น้อย

ทางด้านหน้าท่ีทรุดโทรมเกินกําลงัปฏิสงัขรณ์ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ วโรรส จงึ

ประทานอนญุาตให้รือ้ไปเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๗ ปัจจบุนัจงึเหลือเพียงปรางค์น้อยด้านหลงั รวมเป็น ๔ องค์ 

เท่านัน้ ดใูน ราชบณัฑิตยสถาน, สารานุกรมไทย เล่ม ๒๖ (กรุงเทพฯ: ท่าพระจนัทร์, ๒๕๒๖), 

๑๓๒๓๓. 



๓๔ 

๑.๔.๑ รูปแบบพระปรางค์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี ๑) เน่ืองจากในรัชกาลนีเ้ป็นช่วงเวลา

แหง่การก่อตัง้ราชธานีแห่งใหม่ ประกอบกบัการศกึสงครามท่ียงัคงมีมาตอ่เน่ืองทําให้สร้างวดัใหม่

ในระยะนีไ้ม่มีมากนกั ส่วนใหญ่แล้วจึงมกัเป็นงานบรูณปฏิสงัขรณ์หรือสถาปนาวดัโบราณท่ีมีอยู่

ก่อน เน่ืองจากมีพระราชประสงค์จะให้กรุงรัตนโกสินทร์รุ่งเรืองอย่างกรุงศรีอยธุยาในครัง้ก่อน แบบ

แผนประเพณีและศิลปกรรมตลอดจนสถาปัตยกรรมตา่งๆจึงถือแบบแผนอย่างกรุงศรีอยุธยาเป็น

สําคญั  

สําหรับพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลนี ้ไมไ่ด้มีหลกัฐานกล่าวชดั สนันิษฐานกนัว่าคง

ได้แก่ พระปรางค์ วดัระฆงัโฆสิตาราม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของพระปรางค์ในรัชกาลนี ้เพราะยงั

แสดงให้เห็นถึงขนาดของพระปรางค์ท่ีย่อมขึน้รูปทรงท่ีอวบล่ํา และระเบียบประดบัอย่างปรางค์ใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แม้ว่างานประดับในบางส่วนได้ถูกเปล่ียนแปลงไปแล้วด้วยการ

บรูณปฏิสงัขรณ์แล้วก็ตาม 

สําหรับคติการสร้างพระปรางค์ในรัชกาลนี ้พระปรางค์ท่ีได้รับการสถาปนาขึน้ในสมยั

รัตนโกสินทร์รัชกาลนี ้เป็นผลสืบทอดมาจากเหตุแห่งคตินิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะ

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกท่ีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และประชาชนพวกแรกท่ีมาตัง้ถ่ินฐานใน

กรุงใหมแ่หง่นีล้้วนเป็นชาวกรุงเก่าจงึยอ่มจะยงัจดจําและมีความผกูพนัอยู่กบัรูปแบบและคติความ

เช่ืออนัเป็นความนิยมเม่ือครัง้บ้านเมืองยงัดีได้   

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี ๒) ไมป่รากฏการสร้างหรือ

วิวัฒนาการรูปแบบพระปรางค์ ทัง้นีเ้น่ืองด้วยในรัชกาลนีไ้ม่ค่อยมีการสร้างพระอารามขึน้ใหม ่

เพราะพระอารามตา่งๆท่ีได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์และสถาปนาขึน้ใหม่ในรัชกาลท่ี ๑ นัน้ ยงัคงอยู่

ในสภาพดีเป็นสว่นมาก 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการ

ฟืน้ฟูศิลปะและวิทยาการอย่างแท้จริง เพราะในรัชกาลก่อนหน้า เป็นระยะเวลาแห่งการสร้าบ้าน

แปลงเมืองและอยู่ในภาวะแห่งศึกสงคราม เม่ือบ้านเมืองกลบัสู่ภาวะสงบสุขในรัชกาลนี ้จึงทรง

สนบัสนุนให้มีการสร้างวดัขึน้เป็นจํานวนมาก ประกอบกบัถึงกาลเวลาท่ีบรรดาอารามท่ีเคยได้รับ

การบรูณปฏิสงัขรณ์และสถาปนาในแผ่นดินแรก จนมาในรัชกาลนี ้เป็นเวลาร่วม ๕๐ ปีได้ถึงกาล

ทรุดโทรงลง จึงได้เกิดการบูรณปฏิสังขรณ์อารามขึน้ใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งปรางค์ท่ี

บรูณปฏิสงัขรณ์และสร้างในรัชกาลนี ้ถือได้ว่ามีเป็นจํานวนมากกว่ารัชกาลก่อน ได้แก่ พระปรางค์ 

วดัราชโอรสาราม พระปรางค์ วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม พระปรางค์ วดัเทพธิดาราม พระ



๓๕ 

ปรางค์วดัราชบูรณะ พระปรางค์วดัอรุณราชวราราม พระอษัฎามหาเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม เป็นต้น 

 

 
ลายเส้นท่ี ๖ ตวัอยา่งรูปแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์สมยัรัตนโกสินทร์ยคุต้น 

(รัชกาลท่ี ๓) 

ท่ีมา: อภิญญา แสงสิน, “การศกึษาพทุธปรางค์ในสมยัสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒). 

 

 



๓๖ 

ส่วนฐาน : ในรัชกาลนีไ้ด้เกิดความนิยมสร้างฐานประทกัษิณอย่างมาก ดงัปรากฏว่า

ปรางค์เกือบทกุองค์ล้วนทําฐานประทกัษิณทัง้สิน้ แม้เป็นการสืบทอดรูปแบบมาจากสมยัอยุธยา

ตอนปลายแตก็่ได้มีการพฒันาให้สงูขึน้ด้วยการซ้อนกนั ๒ – ๓ ชัน้ โดยนิยมให้อยู่ในผงักลม เช่นท่ี    

พระปรางค์บริวาร วดัราชโอรสาราม หรือผงัแปดเหล่ียม เชน่ท่ี พระปรางค์ประธาน วดัอรุณราชวรา

ราม พระปรางค์บริวาร วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม พระปรางค์บริวาร วดัเทพธิดาราม และ

อัษฎามหาเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทัง้ยังนิยมเจาะช่องโค้งไว้ท่ีด้านโดยรอบ ลักษณะ

ดงักล่าวนีถื้อเป็นลกัษณะท่ีเกิดขึน้เฉพาะในปรางค์รัชกาลท่ี ๓ และน่าจะได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ 

(ถะ) จีน52

๕๓ 

สําหรับฐานองค์ปรางค์ในสมยันีก็้ล้วนแตมี่สดัส่วนท่ีสงูขึน้จากก่อน โดยเฉพาะท่ีพระ

ปรางค์วดัอรุณราชวราราม (พระปรางค์ประธาน และพระปรางค์บริวาร) นัน้ ได้พฒันาชดุฐานสิงห์

จนมีลกัษณะท่ีสงูอยา่งมากและประดบัประติมากรรมรูปพลแบกไว้ท่ีส่วนฐาน คือ ได้แก่ ยกัษ์แบก 

กระบ่ีแบก และเทวดาแบก ซึง่เช่ือวา่อาจเป็นรูปแบบพฒันามาจากสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 5 3

๕๔ 

หากแตป่ระตมิากรรมรูป “กระบ่ีแบก” นัน้ คงเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้จากความนิยมท่ีจะสอดแทรกตวั

ละครและเร่ืองราวของรามเกียร์เข้าไว้ในงานศลิปกรรมสมยันี ้54

๕๕ 

ส่วนเรือน : รูปแบบและองค์ประกอบของส่วนเรือนธาตท่ีุทึบตนั อนัประกอบด้วยซุ้ม

เรือนธาตทุัง้ ๔ ทิศ ยงัคงมีลกัษณะท่ีสืบทอดจากสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย แตเ่ฉพาะท่ีซุ้มเรือน

ธาตขุองพระปรางค์ประธานวดัอรุณราชวรารามนัน้  มีการประดบัด้วยพระปรางค์ขนาดเล็กท่ีสนั

หลงัคาซุ้มเรือนธาตทุัง้ ๔ ด้าน ซึ่งปรากฏมาแล้วในสมยักรุงศรีอยธุยาท่ีเหนือมขุด้านหน้าของพระ

ปรางค์ประธานวดัพระราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงึอาจกลา่วได้วา่เป็นรูปแบบท่ีรือ้ฟืน้ขึน้ใหม ่

ขณะท่ีซุ้มเรือนธาตขุองพระปรางค์องค์อ่ืนๆ ในรัชกาลเดียวกนันัน้ ก็ยงัคงมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกบั

ปรางค์ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายอยา่งมาก   

และสําหรับรูปเคารพท่ีประดิษฐานภายในซุ้มเรือนธาตทุัง้ ๔ ทิศของปรางค์ พบความ

นิยมท่ีแตกต่างออกไปจากสมัยกรุงอยุธยา คือ ประดบัรูปเทพแทนการประดิษฐานพระพุทธรูป 

ได้แก่ อินทร์ทรงช้างเอราวณั ท่ีพระปรางค์ประธาน และ รูปบุคคลทรงม้าถือกระบ่ี ท่ีพระปรางค์

บริวาร วัดอรุณราชวราราม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายส่งเสริมความเป็นรูปธรรมของคติ

                                                           
๕๓ เร่ืองเดียวกนั, ๑๖๗. 
๕๔ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๕๐), ๖๕. 
๕๕ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๑๖๘. 



๓๗ 

ศนูย์กลางจกัรวาล ขณะท่ีพระปรางค์องค์อ่ืนๆในยคุเดียวกนั ได้แก่ พระปรางค์บริวาร วดัเทพธิดา

ราม และพระปรางค์บริวาร วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม นิยมประดบัรูปยกัษ์ถือกระบองและ

เทวดาถือพระขรรค์ ซึ่งอาจหมายถึงผู้พิทกัษ์หรือท้าวจตุโลกบาล 5 5

๕๖ อย่างไรก็ดีท่ียงัมีบางส่วนท่ี

แสดงให้เห็นถึงรูปแบบให้ของซุ้มเรือนธาตท่ีุแคบอย่างมากจนไม่อาจประดบัประติมากรรมใดๆได้ 

ดงัเช่นท่ี ท่ีพระปรางค์บริวารวดัโอรสาราม อนัเป็นลกัษณะอย่างหนึ่งท่ีสืบทอดมาจากปรางค์ใน

สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  

ส่วนยอด : รูปแบบสว่นยอดของปรางค์ในรัชกาลนีพ้บว่ามีด้วยกนั ๓ แบบ ซึ่งล้วนแต่

เป็นรูปแบบท่ีสืบเน่ืองและพฒันาเน่ืองมาจากปรางค์ในสมยักรุงศรีอยุธยา คือ รูปทรง “งาเนียม” 

ดงัเช่นท่ี ปรางค์ประธาน วดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ รูปทรง “ฟักข้าวโพด” ท่ีมี

ลกัษณะสงูเพรียวตัง้ตรงรับกบัเรือนธาต ุและเป็นท่ีนิยมมากในสมยันี ้ดงัเช่นท่ี อษัฎามหาเจดีย์ วดั

พระศรีรัตนศาสดาราม พระปรางค์ทิศ วัดพระเชตุพนวิมนมังคลาราม และ พระปรางค์ทิศ วัด

เทพธิดาราม เป็นต้น 5 6

๕๗ ทัง้นีก็้ได้พฒันาจนเกิดรูปแบบท่ีถือว่างดงามและเป็นหนึ่งเดียวท่ีเรียกว่า 

“ทรงจอมแห” ดงัเชน่ท่ี พระปรางค์ประธาน วดัอรุณราชวราราม เป็นต้น  

 นอกจากนีจ้ะสังเกตได้ว่าท่ีชัน้อัสดงนิยมประดับประติมากรรม และเฉพาะท่ีพระ

ปรางค์วดัอรุณราชวรารามเท่านัน้ ท่ีแบ่งชดัอสัดงออกเป็น ๒ ชัน้เพ่ือประดบัประติมากรรมรูปพระ

นารายณ์ท่ีชัน้บน และครุฑท่ีชัน้ล่าง ในรูปแบบของพระนารายณ์ทรงครุฑ ขณะท่ีปรางค์องค์อ่ืนๆ 

นิยมประดบัครุฑหยดุนาค หรือยกัษ์แบก เป็นสว่นใหญ่ 

 สําหรับระเบียบประดบัท่ีส่วนยอดนัน้ก็มีรูปแบบท่ีสืบมาจากสมยักรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย แต่ในสมัยนีท่ี้ชัน้รัดประคดได้เรียบตรงอย่างแท้จริง ขณะท่ีบันแถลงและกลีบขนุนก็ได้

กลายเป็นการเซาะเป็นร่องลายหรือปัน้ประดบัทําให้ได้มาซึ่งลกัษณะท่ีแนบชิดติดกบัชัน้รัดประคด 

อนัแสดงให้เห็นถึงความหมายและสญัลกัษณ์เดมิท่ีมีมาตัง้แตว่ฒันธรรมเขมรเพ่ือส่ือถึงปราสาทใน

แตล่ะชัน้ของเทพเจ้านัน้ได้หมดไปแล้วตัง้แตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา 

                                                           
๕๖ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๔๓. 
๕๗ อภิญญา แสงสิน, “การศกึษาพทุธปรางค์ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั,” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒, ๒๗๓. 



๓๘ 

และจากความเปล่ียนแปลงกลา่วจงึสรุปเป็นพฒันาการของลกัษณะและทรวดทรงท่ีมี

พฒันาการในแต่ละยุคสมยัภายใต้แนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลง ซึ่งสามารถรูปทรงท่ีจําแนกได้ ๔ 

แบบ57

๕๘ คือ  

ทรงศิขร หมายถึง รูปทรงปรางค์ท่ีเน้นแบบแผนรูปลักษณ์ตามต้นแบบเดิมทุก

ประการ กลา่วคือ สร้างขึน้ตามแบบแผนเดิมของเขมร ท่ีเน้นคณุลกัษณะของรูปทรงให้เป็นไปตาม

อย่างคติ “จําลองภูเขา” และ “สวรรค์ชัน้ฟ้า” บนความคิดของเขาพระสเุมรุ ด้วยเหตนีุจ้ะเห็นได้ว่า

รูปทรงปรางค์จึงมีลกัษณะท่ีเน้นมวลอาคารให้ดหูนกัแน่นมัน่คงเสมือนขุนเขา ขณะเดียวกันก็ให้

รายละเอียดในเร่ืองลําดบัขัน้ของสวรรค์อนัเป็นท่ีอยู่ของเหล่าเทวดาซึ่งประจําตามลําดบัชัน้ ทิศ 

และฐานานศุกัดิ์อย่างชดัเจนท่ีสดุ การออกแบบเช่นนีก็้เพ่ือให้ภาพสมมุติของพิธีกรรมท่ีใช้เปล่ียน

สถานภาพการอวตารของเทวะ และการกลับคืนของอัตตะภาวะสู่เทวะอีกครัง้เม่ือกษัตริย์นัน้

สิน้พระชนม์ มีความจริงจังและศักดิ์สิทธ์ิสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมย่ิงขึน้นั่นเอง ดังนัน้การ

ออกแบบปรางค์ทรงศิขร จึงเน้นท่ีส่วนยอดอาคารเป็นสําคญั โดยท่ีฐานและเรือนธาตเุป็นส่วนรอง 

ยอดปราสาทจงึดใูหญ่โตและละเอียดมากเม่ือเทียบกบัสว่นอ่ืน 

ทรงงาเนียม หมายถึง รูปทรงของสว่นยอดปรางค์แบบหนึ่ง  ท่ีมีลกัษณะคล้ายงาช้าง

ชนิดหนึง่ ซึง่เรียกว่า “งาเนียม” กล่าวคือ รูปทรงส่วนยอดนัน้จะมีลกัษณะท่ีใหญ่แตส่ัน้ โดยเฉพาะ

ตอนปลายจะมีลกัษณะท่ีโค้งและค่อนข้างเรียวแหลม ปรางค์ทรงงาเนียมนีถื้อเป็นประดิษฐกรรม

ของช่างไทยโดยแท้ เพราะเป็นสถาปัตยกรรมท่ีพฒันารูปแบบเดิมจนมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง

สําเร็จในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนต้น และด้วยเหตท่ีุปราสาทในศาสนาฮินดเูม่ือแปลงมาเป็นพระ

ปรางค์ในพทุธศาสนาแล้ว การเน้นสาระเก่ียวเน่ืองกบัศาสนาย่อมเปล่ียนไปตามพืน้ฐานคติความ

เช่ือของวฒันธรรมแบบไทย กล่าวคือ ทศันคติคนไทยท่ีมีต่องานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอาคาร

หลักประธานนัน้ จะเน้นให้ความสําคัญในลักษณะของโครงภาพรวมของเนือ้หามากกว่า

รายละเอียด ดงันัน้อาคารท่ีใช้เป็นหลกัประธานของวดัจึงแทนความหมายในเชิงรูปธรรมของพระ

สพัพญั�พูทุธเจ้าเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ ดงัจะเห็นได้ว่าคติการสร้างพระเจดีย์จะสร้างในลกัษณะ

ท่ีทึบตัน เข้าไปภายในไม่ได้ หรือปรางค์เองก็จะสร้างให้เหลือเพียงห้องคูหาเล็กๆ พอบรรจุ

พระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตเุท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะอาคารเหล่านี ้ล้วนแต่ถูกออกแบบในเชิง

สญัลกัษณ์เพียงอย่างเดียวทัง้สิน้ โดยไม่ให้มีการใช้สอยภายในอาคารเพ่ือประกอบพิธีกรรมใดๆ 

เหมือนอยา่งปราสาทเขมร 

                                                           
๕๘ สมคิด จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ : พุทธสถาปัตยกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๔), ๗๒ -๗๖.  



๓๙ 

เหตุนีช้่างไทยจึงมุ่งเน้นปรางค์ดูสูงเด่นเป็นสง่า ด้วยการเสริมฐานเป็นชัน้ให้ดู

ตระหง่านย่ิงขึน้ อีกทัง้ปรับเรือนธาตแุละส่วนยอดให้บางและเพรียว ท่ีสําคญัคือส่วนยอดนัน้ลด

การประดบัตกแต่ง หรือสลกักระบวนลายท่ีต้องการส่ือความหมายของท่ีอยู่แห่งเทวดาทัง้ปวงลง 

เพราะต้องการเน้นเฉพาะความหมายแหง่พทุธองค์เป็นสําคญั  

ทรงฝักข้าวโพด หมายถึง รูปทรงของสว่นยอดปรางค์แบบหนึ่ง  ท่ีมีลกัษณะผอมบาง

และตรงยาวคล้ายฝักข้าวโพด กล่าวคือการออกแบบปรางค์แบบนีเ้น้นรูปทรงทางด้านตัง้ใน

ลกัษณะแนวดิ่งของเส้นตรงเป็นหลกั โดยท่ีส่วนยอดนัน้จะค่อยๆ เรียวเล็กลงอย่างช้าๆ ก่อนรวบ

เป็นเส้นโค้งท่ีปลาย พัฒนาการของปรางค์รูปทรงนีถื้อเป็นลักษณะเฉพาะของปรางค์สมยักรุง

รัตนโกสินทร์ ทัง้นีอ้าจเพราะการใช้ปรางค์ในฐานะอาคารประธานหลกัของวดัเส่ือมความนิยมลง

ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายแล้ว แม้ว่าในสมยักรุงรัตนโกสินทร์จะหนัมานิยมใช้อีกครัง้ แต่

ส่วนใหญ่ก็มักใช้เป็นเพียงแค่อาคารรอง อย่างพระปรางค์ทิศเท่านัน้  การออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมประเภทนีจ้งึด้อยคณุลกัษณะอนัมีพลงัลง ดงัจะเห็นได้จากรูปทรงท่ีผอมบางจนขาด

กําลงั ส่วนของเรือนธาตก็ุทึบตนัไม่มีการเจาะเป็นช่องคหูาภายในแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างย่ิง

แล้ว ส่วนยอดนัน้ทําทีเป็นชัน้ๆ ด้วยเส้นกลีบบัวและบันแถลงท่ีถากปัน้พอเป็นรูป ไม่มีการทํา

รายละเอียดอ่ืนใดประดบั อีกทัง้มีรูปลกัษณะท่ีดเูหมือนจะเน้นท่ีสว่นฐานมากกวา่สว่นอ่ืนใด 

ทรงจอมแห หมายถึง รูปทรงของส่วนยอดปรางค์แบบหนึ่ง  ท่ีมีลกัษณะของโครงรูป

เส้นรอบนอกแอ่นโค้งเหมือนอาการทิง้นํา้หนกัของแหท่ีถูกยกขึน้ รูปทรงนีค้วามจริงถกูนํามาใช้ใน

การออกแบบเจดีย์สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนแล้ว และต่อมาพฒันานํามาใช้กับรูปทรงปรางค์

บ้าง ซึง่อาจกลา่วได้วา่มีเพียง   พระปรางค์ประธาน วดัอรุณราชวราราม เท่านัน้ท่ีงดงามท่ีสดุ และ

ความสําเร็จนีอ้ยู่ท่ีการเน้นส่วนฐานซ้อนชัน้เพ่ือเสริมส่วนฐานท่ีกว้างขึน้สําหรับเบียดทรงให้เกิด

รูปทรงท่ีแอ่นโค้งได้ทัง้องค์ เพราะไม่สามารถใช้วิธีดงักล่าวกับส่วนเรือนธาตแุละส่วนยอดท่ีผอม

เพรียวได้ ดงันัน้จึงแทบไม่เหลือความย่ิงใหญ่ตระการตาอย่างต้นแบบเดิมของทรงศิขระอยู่เลย 

แม้วา่ปรางค์แหง่นีจ้ะถกูออกแบบให้สอดรับกบัแนวความคดิในเร่ืองคตจิกัรวาลเชน่เดียวกนัก็ตาม 

 

๒. สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ 

เรือนเคร่ืองยอดปรางค์ ในท่ีนีห้มายถึง รูปแบบเรือนประเภทตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองยอดแบบ

ปรางค์ ซึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทยนัน้ พบเรือนประเภท ปราสาท และมณฑป ท่ีต่อด้วยยอด

ปรางค์ขึน้ไป และเรือนดงักล่าวนีอ้าศยัคําอรรถาธิบายในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติ

วงศ์ ไว้วา่ 



๔๐ 

...ปราสาท มณฑป บุษบก เปนคําแขกทัง้สามคํา ปราสาท ทางอินเดีย หมายความว่า เรือนชัน้ 

ไม่จําเปนท่ีหลงัคาจะต้องเป็นยอดแหลม เปนหลงัคาตดัก็ได้ เช่นปรากฏใน อธัยาคม รามายณ 

ตอนสคุรีพหกัฉตัรวา่ เมื่อพระรามยกทพัเข้าไปติดเมืองลงกา ทศกรรฐ์พามเหสแีละนางนกัสนมขึน้

ไปดูกองทัพพระรามบนหลังคาปราสาท มีพนักงานถวายพระกลด (คือ ฉัตรกัน้) นีแ้สดงว่า

ปราสาทนัน้เปนหลงัคาตดั แดดร้อนต้องกัน้ร่ม...ส่วนมณฑปนัน้ ทางอินเดียหมายความว่าสิ่ง

ปลกูสร้างขึน้ชัว่คราว เปนโรงโถง จะมีหลงัคาเปนรูปอยา่งไรก็ตาม ตัง้แตป่ะรําขึน้ไปก็เรียกมณฑป

ทัง้สิน้ บุษบกนัน้ ทางอินเดียหมายความว่าทําด้วยดอกไม้ เธอควรจะรู้ออกจากคํา บุษป หรือ 

บษุบา นัน่เอง เปนของทําสําหรับศพเปนท่ีตัง้ เช่น กษัตริย์ไปการราชสงครามแล้วไปต้องอาวุธ

สวรรคตลง เขาก็จะจดัพระบรมศพเข้าหีบประดิษฐานบนรถ (คือเกวียน) แล้วก็แต่ดอกไม้เปนซุ้ม

เหนือพระหีบบนรถแห่กลบัเข้าเมือง หลงัคาซุ้มจะแบนเปนปะรํา หรือเปนจอมอย่างไรก็เรียก

บษุบกทัง้สิน้ ส่วนไทยเราไม่อย่างนัน้ ทัง้สามอย่างต้องเปนหลังคาซ้อนชัน้มียอดแหลม ถ้า

เปนเรือนยอดแหลมมีมขุ เรียกวา่ปราสาท ถ้าไมม่ีมขุเรียกวา่มณฑป ถ้าไมใ่ช่เรือนเปนของเลก็ๆ มี

หลงัคาซ้อนเปนชัน้ยอดสําหรับนัง่ หรือสําหรับตัง้อะไรๆ เรียกว่าบุษบก ทัง้สามอย่างจะทําด้วย

อะไรก็เรียกช่ืออยา่งวา่มาแล้วทัง้สิน้ หากวา่เรียกรวมแล้วพวกช่างเขามกัเรียกวา่เคร่ืองยอด...ถ้า

จะวา่ท่ีแท้ของเราก็มีอยูส่องอยา่งเทา่นัน้ คือ มณฑปได้แก่เรือนยอด และบษุบกได้แก่ซุ้มยอด การ

ประกอบมขุเข้ากบัมณฑปเปนปราสาทนัน้ เห็นของเก่าทํามขุเลก็กวา่องค์มณฑป อยา่งท่ีเขียนไว้นี ้

(รูป ก.) ในเมืองเขมรพบมขุเดียว แตด้่านหน้าก็มีตรีมขุแถวด้านข้างด้วยก็มี จตัรุมขุแถมด้านหลงัก็

มี ในเมืองเราชัน้แรกก็ประกอบด้วยมุขเล็กกว่าองค์มณฑปเหมือนกัน ดังเช่น พระท่ีนั่งวิหาร

สมเด็จ และสรรเพชญปราสาทในกรุงเก่า และพระท่ีนัง่ธญัมหาปราสาทท่ีเมืองลพบรีุ แตค่รัง้สร้าง

ปราสาทบรรยงก์รัตนาสน์ท่ีกรุงเก่าในภายหลงั ขยายมขุโตเท่าองค์มณฑป อย่างท่ีเขียนไว้นี ้(รูป 

ข.) เห็นจะประสงค์ให้ได้ห้องข้างในกว้าง จึ่งดูยอดขึน้ไปตัง้อยู่บนหลงัคาจัตุรมุข ลกัษณะแห่ง

มณฑปหายไป ในกรุงเทพฯ เราก็เอาอยา่งพระท่ีนัง่บรรยงก์รัตนาสน์มาทําทัง้นัน้...58

๕๙ 

 

 

 

                                                           
๕๙ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, ลายพระหตัถ์สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระ

ยานริศรานุวัดตวิงศ์ ประทาน ม.จังหวัดพไิลเลขา ดศิกุล (พระนคร: วชัรินทร์การพิมพ์, ๒๕๑๒), 

๕๖. 



๔๑ 

 
ลายเส้นท่ี ๗ ลายพระหตัถ์สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ 

ท่ีมา: สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, ลายพระหัตถ์สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดตวิงศ์ ประทาน ม.จังหวัดพไิลเลขา ดศิกุล (พระนคร: วชัรินทร์การพิมพ์, ๒๕๑๒). 

 

และจากข้อความท่ีสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประทานไว้

ข้างต้น ทําให้สามารถแบง่รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท่ีมียอดปรางค์ได้ดงันี ้

๒.๑ สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หากอาศัยเฉพาะเพียง

หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมในอดีตท่ียงัหลงเหลืออยู่ก็ดจูะเหลือให้ศึกษาน้อยเต็มที ดงันัน้เพ่ือให้

สามารถเห็นภาพของสถาปัตยกรรมเหล่านีไ้ด้กว้างขวางขึน้ จึงได้รวมองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

ไทยท่ีมีลกัษณะของการจําลองเรือนเคร่ืองยอดปรางค์มากล่าวไว้ด้วย เพ่ืออย่างน้อยก็สร้างจินต

ภาพให้แก่เรือนเคร่ืองยอดได้บริบรูณ์มากขึน้ ได้แก่ ซุ้มประต ู– หน้าตา่ง และรวมถึงบษุบกด้วย 

               ๒.๑.๑ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ยุคปลายถงึต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

                       ๒.๑.๑.๑ ปราสาทยอดปรางค์ มีลกัษณะของการจําลองเรือน

ธาตซุ้อนลดหลัน่ท่ีชัน้หลงัคา และมีรูปทรงท่ีสอบซึ่งจบส่วนบนสดุด้วยส่วนยอดปรางค์ จึงเรียกว่า 

“ปราสาทยอดปรางค์” เช่ือว่าเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเพิ่งเกิดขึน้ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

(พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๙๙) และในเบือ้งต้นก็น่าใช้กับ ศาสนอาคารเท่านัน้ 5 9

๖๐ ดงัเช่น ภาพปนูปัน้

แสดงรูปเรือนชัน้ยอด ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึง ค์  ท่ีผนังพระเมรุทิศ ด้านทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 

                                                           
๖๐ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่างไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินพริน้ติง้แอนพบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗), ๑๒๔. 



๔๒ 

 
ภาพท่ี ๒ ภาพปนูปัน้ท่ีผนงัพระเมรุทิศ ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัไชยวฒันาราม  

จ. พระนครศรีอยธุยา  

ท่ีมา: สนัต ิเล็กสขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน ศิลปะอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๕๐) 

 

พระเมรุมาศ และพระเมรุ หมายถึง ท่ีถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงศพ อนัมี

ช่ือเรียกมาจากการปลูกปราสาทสูงใหญ่ท่ามกลางปราสาทน้อย ตามมุมทุกทิศ มีโขลนทวาร        

โคปรุะ (ซุ้มประตทูางเข้า) ชกัระเบียงเช่ือมถึงกนั และปักราชวตัิล้อมเป็นชัน้ๆ มีลกัษณะดจุเขาพระ

สเุมรุ 6 0

๖๑  สําหรับท่ียงัหลงเหลือเป็นงานสถาปัตยกรรมนัน้ มีแบบอย่างท่ีอ้างอิงได้กบั “พระเมรุทิศ” 

ท่ีวดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งมีรูปแบบท่ีเรียกว่า “เรือนยอดปรางค์” หากแต่มี

สาระอยู่ท่ีการเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 6 1

๖๒ และได้ส่งอิทธิพลให้แก่รัชกาลถดัไป คือ 

                                                           
๖๑ สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาส พระเมรุ และเมรุสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์

การพิมพ์, ๒๕๒๘), ๑๘. 
๖๒ แม้วา่เรือนยอดปรางค์ และพระเมรุมาศ จะมีรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกนั แตใ่นท่ีนีพิ้จารณา

แยกจากกนัด้วยหน้าท่ีใช้สอย เน่ืองจากภาพปนูปัน้แสดงรูปเรือนชัน้ยอด ตอนเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาว

ดงึค์  ท่ีผนงัพระเมรุทิศ ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัไชยวฒันาราม  จ.อยธุยานัน้ มิได้แสดงถงึ

สถานท่ีในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ 



๔๓ 

สมยัสมเดจ็พระนารายณ์ (พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑) ดงัเช่น ภาพจิตรกรรมภาพจิตกาธานถวายพระ

เพลิงพระพุทธสรีระ บนหอไตร วังสวนผักกาด ซึ่งเช่ือว่าต่อมาได้กลายเป็นคตินิยมในการสร้าง

รูปลักษณ์ของพระเมรุมาศสืบต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ 6 2

๖๓ ดังมีแบบอย่างยืนยันการสืบทอด

รูปแบบนีต้อ่มาได้จากภาพถ่ายพระเมรุมาศในสมยัรัชกาลท่ี ๔  

 

 
ภาพท่ี ๓ ภาพจิตรกรรมภาพจิตกาธานถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ ในหอไตร วงัสวนผกักาด 

ท่ีมา: หมอ่มราชวงศ์พนัธุ์ทิพย์ บริพตัร, หอเขียนวังสวนพระกาด (พระนคร: ศวิพร, ๒๕๐๒). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๘ แบบพระเมรุทิศ วดัไชยวฒันาราม จ. พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และ ความหมายของ ซุ้มประตู หน้าต่าง 

ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินพริน้ติง้แอนพบัลิชชิ่ง , ๒๕๓๗) 

                                                           
๖๓ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่างไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินพริน้ติง้แอนพบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗), ๑๒๕. 



๔๔ 

                       ๒.๑.๑.๒  มณฑปยอดปรางค์  มณฑป คือ ช่ือเ รียกงาน

สถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึง่ ใช้สําหรับเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป พระไตรปิฎก หรือรอยพระ

พทุธบาทจําลอง มีช่ือเรียกอีกคําในสมยัอยธุยาวา่ “มรฎป” รูปลกัษณ์ของพระมณฑปโดยทัว่ไปมกั

เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ท่ีสําคญัเป็นอาคารท่ีไมมี่การทํามขุ มีหลงัคาเป็นเรือนซ้อนลดหลัน่กนั

เป็นชัน้ๆ ขึน้ไปท่ีด้านบนเกิดเป็นทรวดทรงแหลม  อยา่งท่ีเรียกวา่ “หลงัคาทรงบษุบก”63

๖๔  

สําหรับมณฑปยอดปรางค์ท่ีวดัไลยก์ จงัหวดัลพบุรี เป็นการปรับปรุงรูปแบบจากเดิม

ด้วยการนําปรางค์ทัง้องค์มาประดบัไว้ท่ีส่วนหลงัคาของมณฑป พิจารณาจากรูปแบบท่ียงัปรากฏ

อยู ่เช่ือวา่ นา่จะมีปรางค์ขนาดเล็ก อีก ๔ องค์ ประดบัอยูท่ี่มมุทัง้ ๔ ของหลงัคาพระมณฑปด้วย  

 

 
ภาพท่ี๔ มณฑปยอดปรางค์ วดัไลยก์ จ. ลพบรีุ 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํา้, ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๖).  

 

                ๒.๑.๑.๓  ซุ้มประตู – หน้าต่างยอดปรางค์ ซุ้มประตยูอดปรางค์ได้

เร่ิมขึน้ในสมยัสมเดจ็พระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑ – ๒๒๔๕) ถือเป็นงานสร้างสรรค์ซุ้มรูปแบบใหม่

อนัถือเป็นลกัษณะเฉพาะประจํารัชกาลขึน้เป็นครัง้แรก โดยการใช้ระเบียบวิธีการซ้อนหลงัคาแบบ 

                                                           
๖๔ สมคิด จิระทศันกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), ๕๕. 



๔๕ 

“หลงัคาซ้อนหลงัคา” ก่อนเทินด้วย “ยอดปรางค์” แทน “ยอดเจดีย์” อนัเป็นแบบแผนเดิมอีกทีหนึง่ 

ซึง่ระเบียบแบบแผนดงักลา่วนีเ้ห็นได้ชดัเจนวา่เป็นการคล่ีคลายรูปทรงและรูปแบบมาจากลกัษณะ

ของ“พระเมรุทิศ” ท่ีวดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา64

๖๕ เชน่ท่ี พระอโุบสถวดับรมพุ

ทธาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และท่ีพระอโุบสถวดัพระยาแมน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
ภาพท่ี ๕ ซุ้มยอดปรางค์  ท่ีพระอโุบสถวดับรมพทุธาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
ลายเส้นท่ี ๙ แบบซุ้มประตยูอดปรางค์  ท่ีพระอโุบสถวดับรมพทุธาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และ ความหมายของ ซุ้มประตู หน้าต่างไทย  

(กรุงเทพฯ: อมรินพริน้ติง้แอนพบัลิชชิ่ง, ๒๕๓๗). 

                                                           
๖๕  เร่ืองเดียวกนั. 



๔๖ 

 
ภาพท่ี ๖ ซุ้มประตยูอดปรางค์  ท่ีพระอโุบสถวดัพระยาแมน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
ลายเส้นท่ี ๑๐ แบบซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีพระอโุบสถวดัพระยาแมน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และ ความหมายของ ซุ้มประตู หน้าต่างไทย  

(กรุงเทพฯ: อมรินพริน้ติง้แอนพบัลิชชิ่ง จํากดั, ๒๕๓๗). 

 

 อนึ่ง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี ๑) ถึงรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๒) นัน้ ไม่ปรากฏว่ามีการนําปรางค์มาใช้เป็น

องค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ยกเว้นแต่เพียงบษุบกจตรุมขุยอดปรางค์ท่ีสมเด็จพระบวร

ราชเจ้าสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลท่ี ๑ โปรดฯให้สร้างขึน้เพ่ือ



๔๗ 

ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ปัจจุบนัถูกย้ายไปประดิษฐานพระพุทธรูปประธานท่ีพระอุโบสถวัด

ไพชยนต์พลเสพ  

บุษบกจตุรมุขยอดปรางค์ถือได้ว่าเป็นบุษบกท่ีออกแบบพิเศษแตกต่างจากบุษบก

ทัว่ไปท่ีนิยมยอดปราสาท ซึ่งมีรูปทรงท่ีคล้ายคลึงอย่างมากกับเรือนยอดปรางค์ท่ีปรากฏใน ภาพ

ปูนปัน้แสดงรูปเรือนชัน้ยอด ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงค์  ท่ีผนังพระเมรุทิศ ด้านทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เน่ืองจากเป็นลกัษณะของเรือน

ซ้อนเรือนลดหลัน่กนัขึน้ไปท่ีชัน้หลงัคาและจบสว่นยอดด้วยปรางค์  

 

 
ภาพท่ี ๗ บษุบกยอดปรางค์ภายในพระอโุบสถ วดัไพชยนต์พลเสพวรวิหาร 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

      ๒.๑.๑.๓ สถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ท่ีมียอดปรางค์ มีอยู่อย่างมากใน

รัชกาลท่ี ๓ โดยนํายอดปรางค์มาเป็นองค์ประกอบสว่นยอดของสถาปัตยกรรมประเภทตา่งๆ ได้แก่ 

ซุ้มเสมายอดปรางค์ ท่ีวดัพิชยัญาติการาม และวดัปทุมคงคาราชวรวิหาร ซุ้มพระยอดปรางค์ ๒ 

หลัง ท่ีมุมด้านหน้าของพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 6 5

๖๖ ซุ้ มท่ีมุมพระอุโบสถ วัดบวรสถาน

สทุธาวาส เป็นต้น 

               
ภาพท่ี ๘  ซุ้มเสมายอดปรางค์ วดัพิชยัญาตกิาราม 

 

 

                                                           
๖๖ แตเ่ดิมซุ้มนีเ้ป็นซุ้มระฆงั ตอ่มา พ.ศ. ๒๔๕๕ จงึแก้เป็นซุ้มพระรูป ดรูายละเอียดใน นํา

เที่ยววัดบวรนิเวศวิหาร, พิมพ์ในงานมหาสมานสุรณ์ครบ ๕๐ ปี แห่งวนัสิน้พระชนม์ แห่งสมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วนัท่ี ๑ – ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ (พระนคร: มิตรสยาม, 

๒๕๑๔), ๓๙. 



๔๙ 

 
ภาพท่ี ๙  ซุ้มเสมายอดปรางค์ วดัปทมุคงคาราชวรวิหาร 

 

                                        
ภาพท่ี ๑๐ ซุ้มพระยอดปรางค์ ท่ีมมุด้านหน้าของพระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร 

 



๕๐ 

 
ภาพท่ี ๑๑ ซุ้มยอดปรางค์ ท่ีมมุพระอโุบสถ วดับวรสถานสทุธาวาส 

 

สําหรับซุ้มยอดปรางค์ ซึ่งได้แก่ ซุ้มยอดปรางค์ ท่ีฐานพระทกัษิณพระเจดีย์ วดับวร

นิเวศวิหาร และพระปรางค์ ท่ีหลังคาพระระเบียงคด วดับรมนิวาสนัน้ แม้ว่าจะสร้างขึน้ในสมัย

รัชกาลท่ี ๓ แต่ก็เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้โดยพระบรมราชดําริของพระวชิรญาณ ซึ่งตอ่มาได้

เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบตัิขึน้เป็นรัชกาลท่ี ๔ จะสังเกตได้ว่าในรัชกาลนีเ้อง ได้โปรดเกล้าฯ ให้

สร้างซุ้มประตยูอดปรางค์ ตามแบบอย่างสมยักรุงศรีอยุธยาขึน้อีก ดงัจะเห็นได้ว่า ได้โปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างซุ้มบุษบกยอดปรางค์ และซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีวดัอรุณราชวราราม และซุ้มประตยูอด

ปรางค์ ท่ีวดัเขมาภิรตาราม จงัหวดันนทบรีุ และซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีพระบรมมหาราชวงั เป็นต้น 

 



๕๑ 

 
ภาพท่ี ๑๒ ซุ้มพระท่ีมมุพระเจดีย์ วดับวรนิเวศวิหาร 

 

 
ภาพท่ี ๑๓ พระปรางค์ท่ีหลงัคาพระระเบียงคด  วดับรมนิวาสราชวิหาร 

 



๕๒ 

 
ภาพท่ี ๑๔ ซุ้มบษุบกยอดปรางค์ ท่ีพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม 

 

 
ภาพท่ี ๑๕ ซุ้มบษุบกและซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีพระอโุบสถ วดัเขมาภิรตาราม จ. นนทบรีุ 

 

 

 

 

 



๕๓ 

  

 
ภาพท่ี ๑๖ ซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีพระบรมมหาราชวงั 



๕๔ 

 

 
บทท่ี ๓ 

พระปรางค์ และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ท่ีสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์    
โดยพระราชดาํริในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

พระราชประวัตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) 

ก่อนเสวยราชสมบัต ิ(พ.ศ. ๒๓๔๗ – ๒๓๙๔) 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ แห่งบรมราชจกัรีวงศ์ พระราช

สมภพใน  วนัพฤหสับดี ขึน้ ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑ ปีชวด ฉกศ จลุศกัราช ๑๑๖๖ หรือตรงกบัวนัท่ี ๑๘ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ ณ พระราชวงัเดิม ในเวลานัน้สมเด็จพระบรมชนกนาถยงัดํารงพระยศเป็น

เจ้าฟ้า กรมหลวงอิศรสนุทร (พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั) และสมเด็จพระศรีสริุเยน

ทราบรมราชินี (เม่ือดํารงพระยศเป็นเจ้าฟ้าหญิงบุญรอด) 0

๑ ทรงมีพระอนุชาในพระราชมารดา

เดียวกนั ๒ พระองค์ พระเชษฐานัน้สิน้พระชนม์แตแ่รกวนัประสตูิ คือ พ.ศ. ๒๓๔๔ ส่วนพระอนชุา 

คือ สมเดจ็เจ้าฟ้าจฑุามณี (ตอ่มาคือ พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั) มีพระราชสมภพในปี 

พ.ศ. ๒๓๕๑ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงดํารงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหลานเธอ

จวบจนสิ น้ รัชกาลท่ี  ๑ เ ม่ือสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เสด็จขึ น้ครองราชย์สมบัติ เ ป็น

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี ๒) ในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ พระองค์ทรงพระยศเป็น

สมเดจ็พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อนัประสตูแิตพ่ระอคัรมเหสี คนทัง้หลายเรียกนัวา่ “ทลูกระหม่อม

เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่” “ทูลกระหม่อมใหญ่” “เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่” หรือ “เจ้าฟ้าใหญ่” เรียกกัน

อย่างนีสื้บมาจนเสวยราชย์ ในขณะท่ีทรงพระเยาว์ ก็ได้ทรงรับการศึกษาเก่ียวกับศาสตร์แขนง

สําคญัต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในราชสํานกัทัง้ในด้านราชศาสตร์ อกัษรศาสตร์ และประวตัิศาสตร์ อนั

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรับบรรดาขตัติยราชกุมาร 1

๒  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถและ

                                                           
๑ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ, พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗), (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๔๗), ๙.  
๒ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๕๕. 



๕๕ 
 

พร้อมปฏิบตัิภารกิจสําคญัเพ่ือแผ่นดินตอ่ไปในภายหน้า 2

๓ และนอกจากความรู้ท่ีได้จากการศกึษา

ตามขตัตยิราชประเพณีอนัถือเป็นศาสตร์ท่ีต้องเรียนรู้แล้ว ยงัทรงได้รับการอบรมเลีย้งดถึูงแนวทาง

ในการปฏิบัติพระองค์ ความสัมพันธ์กับหมู่ราชวงศ์ ตลอดจนแบบอย่างของพระราชพิธีและ

ขนบประเพณีภายในพระราชสํานกัอีกด้วย3

๔ 

ดงัจะเห็นได้วา่ สมเดจ็พระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ

หลายครัง้ เช่น เม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๕ ตรงกับปีวอก จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๗๔ พระชนมายุได้ ๙ 

พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตัง้พระราชพิธีลงสรง ซึ่งทําขึน้เป็นครัง้แรกใน

สมยักรุงรัตนโกสินทร์  พระราชทานนามตามจารึกในพระสพุรรณบฏัว่า  “สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ

เจ้าฟ้ามงกฎุ สมมตเิทววงศ์ พงศ์อิศวรกษัตริย์ขตัตยิราชกมุาร”4

๕  

พ.ศ. ๒๓๕๘ พระชนมายไุด้ ๑๒ พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้

เสดจ็คมุกําลงัและเสบียงอาหารไปรับมอญอพยพท่ีเมืองกาญจนบรีุ โดยมีเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทกัษ์

มนตรีเป็นพระอภิบาล5

๖ 

พ.ศ. ๒๓๕๙ พระชนมายไุด้ ๑๓ พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้

การพระราชพิธีโสกนัต์เตม็ตามพระอิสริยยศของพระเจ้าลกูเธอ ชัน้เจ้าฟ้า คือ ตัง้เขาไกรลาสและท่ี

สรงสนาน6

๗ 

พ.ศ. ๒๓๖๐ ตรงกบัปีฉล ูทรงผนวชเป็นสามเณร ท่ีวดัมหาธาตถึุง ๗ เดือน แล้วจึงลา

ผนวช เม่ือสึกออกมาก็ได้รับโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งผู้บงัคบับญัชาการกรมมหาดเล็กจวบจน

พระชนมายไุด้ ๑๘ ชนัษาก็ได้รับพระราชทานวงัเดมิของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทกัษ์มนตรีสําหรับเป็นท่ี

                                                           
๓ นฤมล (ธีรวฒัน์) ศรีกิจการ, “พระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ์ ๑ : รวมบทความทางประวัตศิาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: คณะอกัษร

ศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๕. พิมพ์ในโอกาสฉลองกรุง

รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๕), ๑๑๓, อ้างจาก สวุรรณา สจัจวีรวรรณ, “เปรียบเทียบการดํารงรักษาเอก

ราชของประเทศไทยโดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ของพมา่โดยพระเจ้ามินดง และ

ของญวณโดยจกัรพรรดิตือดกึ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๙), ๖๕. 
๔ เร่ืองเดียวกนั, ๑๑๕. 
๕ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), ๕๖. 
๖ เร่ืองเดียวกนั, ๕๗. 
๗ เร่ืองเดียวกนั, ๕๘. 



๕๖ 
 

ประทับ 7

๘ โดยในช่วงเวลานัน้ไ ด้มีหม่อมองค์หนึ่ง ช่ือ น้อย ผู้ เ ป็นญาติโดยตรงจากสาย

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี ๑) และทรงมีโอรสกบัหมอ่มองค์นี ้๒ องค์8

๙  

จนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๓๖๗ เม่ือมีพระชนมายคุรบ ๒๑ ชนัษา  จึงได้เสด็จออกผนวชเป็น

พระภิกษุตามอยา่งพระราชประเพณี ณ วดัพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเดจ็พระสงัฆราช (ดอ่น) 

วดัมหาธาต ุเป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระฉายาว่า “วชิรญาณมหาเถระ” 9

๑๐ แต่ในการเสด็จทรงผนวช

ครัง้นี ้เป็นเวลาประจวบกับท่ีพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัยทรงประชวร พร้อมๆ กับ

ช้างเผือกในพระราชสํานกัท่ีมีอยู่ ๓ เชือก เกิดล้มลงเสีย ๒ เชือก ภายในเดือนนัน้เอง ทําให้ลือกัน

ไปทั่วว่าเป็นลางบอกเหตุอนัไม่สู้ ดีนกั 1 0

๑๑ ซึ่งแม้แต่สมเด็จพระบรมชนกนาถเองก็ถึงกับมีพระราช

ดํารัสว่าเป็นเวลาท่ีทรงมีเคราะห์ร้ายย่ิง 1 1

๑๒ เหตนีุก้ารจดัพิธีผนวชเจ้าฟ้ามงกฎุฯ จึงทํากันพออย่าง

ไมใ่ห้เสียฤกษ์ยามเท่านัน้ และหลงัจากทรงผนวชแล้วได้เสด็จไปประทบั ณ ตําหนกัในวดัมหาธาต ุ

ทรงทําอุปชฌาวตัร ๓ วนั แล้วจึงเสด็จไปจําพรรษาท่ีวดัสมอราย (วดัราชาธิวาส) เพ่ือศึกษาทาง

วิปัสสนาธุระ แต่หลงัจากทรงผนวชได้ ๑๕ วนั สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตและไม่ได้

ดํารัสสัง่มอบเวนราชสมบตัพิระราชทานแก่เจ้านายพระองค์ใดให้เป็นรัชทายาท 

แม้ตามกฎมณเฑียรบาลจะมิได้ระบอุยา่งชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์การสืบพระราชสมบตัิท่ี

แน่นอนว่าต้องหมายถึงเฉพาะแต่องค์รัชทายาทเท่านัน้ แต่ความคิดเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวนีน้่าจะ

อยู่ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี ๒) ในการท่ีมีพระราช

ประสงค์ให้รัชทายาทของพระองค์ได้ครองราชสมบตัิตอ่จากพระองค์เช่นกัน ดงัจะเห็นได้จากการ

                                                           
๘ เร่ืองเดียวกนั, ๖๑. 
๙ ศนัสนีย์ วีระศิลป์ชยั, ลูกท่านหลานเธอที่อยู่เบือ้งหลังความสําเร็จในราชสํานัก 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐), ๓๑ – ๓๗. 
๑๐ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (พระนคร: โรงพิมพ์มหาดไทย, 

๒๔๙๗), ๗๔. 
๑๑ นฤมล (ธีรวฒัน์) ศรีกิจการ, “พระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ์ ๑: รวมบทความทางประวัตศิาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: คณะอกัษร

ศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๕. พิมพ์ในโอกาสฉลองกรุง

รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๕), ๑๒๐. 
๑๒เร่ืองเดียวกนั, ๑๒๐. 



๕๗ 
 

เน้นบทบาทรัชทายาทด้วยภารกิจ   ต่างๆ ท่ีล้วนเสริมพระเกียรติยศต่างๆ แด่เจ้าฟ้ามงกุฎฯ 1 2

๑๓ ใน

ฐานะท่ีทรงเป็นพระราชโอรสชัน้เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ท่ีประสตูิจากพระอคัรมเหสี ท่ีโดยทัว่ไปถือกนั

วา่ทรงเป็นองค์รัชทายาท13

๑๔   

แตเ่พราะพระบรมวงศานวุงศ์และเหล่าเสนาบดีซึ่งมีเจ้าพระยาพระคลงั (ดิศ บนุนาค) 

เป็นประธาน ได้ประชุมปรึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าควรเชิญกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ (พระองค์เจ้า

ทบั) พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี ๒) และเจ้า

จอมมารดาเรียม ขึน้เป็นกษัตริย์พระองค์ท่ี ๓ แหง่ราชวงศ์จกัรี ด้วยเหตผุลท่ีพระองค์ทรงเป่ียมด้วย

วยัวฒุิ คือทรงมีพระชนมพรรษา ๓๗ พรรษา มากกวา่เจ้าฟ้ามงกฎุฯ ถึง ๑๗ พรรษา 1 4

๑๕ และคณุวฒุิ 

คือ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินทัง้ทางด้านการปกครอง

และการค้า อีกทัง้ทรงมีฐานอํานาจทางการเมืองท่ีเข้มแข็งซึง่พร้อมให้การสนบัสนนุพระองค์15

๑๖ 

แม้สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงทราบดีว่าพระองค์มีสิทธิในราชสมบัติ เม่ือได้ทูล

ปรึกษาหารือถึงสิทธิในราชบลัลงัก์กบัพระญาติทางฝ่ายท่ีสนบัสนนุพระองค์ ประกอบด้วย เจ้าฟ้า

กรมขุนอิศรานุรักษ์ พระเจ้าน้าพระองค์น้อย กรมหม่ืนนุชิตชิโนรส พระปิตลุา และกรมหม่ืนเดช

อดศิร พระเชษฐาท่ีทรงนบัถือมาก ซึง่ท่ีสดุแล้วมีมตเิห็นวา่ไมใ่ชเ่วลาท่ีควรจะปรารถนา16

๑๗  

 

 

 

 

                                                           
๑๓ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๑๑. 
๑๔ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๖๒. 
๑๕ เร่ืองเดียวกนั. 
๑๖ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๕๒. 
๑๗ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๖๓. 



๕๘ 
 

และด้วยทรงตระหนกัดีว่าพระองค์ไม่มีกลุ่มพระบรมวงศานวุงศ์และกลุ่มขนุนางท่ีจะ

สนบัสนนุพระองค์อยา่งเพียงพอ17

๑๘ เพราะอํานาจการบริหารประเทศล้วนตกอยู่กบักรมหม่ืนเจษฎา

บดินทร์หมดแล้ว 1 8

๑๙ พระองค์จึงตดัสินพระทยัท่ีจะทรงผนวชต่ออย่างไม่มีกําหนดระยะเวลา เพ่ือ

ไม่ให้มีเหตุการณ์สงครามแย่งอํานาจกันขึน้ อันเป็นการยืนยันให้เห็นถึงการตดัสินพระทยัทาง

การเมืองในการเลือกท่ีจะทรงผนวชเพ่ือหลบราชภยั 1 9

๒๐  เพราะในทางสงัคมได้เอือ้ให้ดินแดนในเขต

แดนพระพุทธศาสนาเป็นพืน้ท่ีซึ่งแยกออกอย่างเด็ดขาดจากอํานาจใดๆ ทางโลกมาช้านานแล้ว 

ดังนัน้สถานภาพของผู้ ลีภ้ัยทางการเมืองท่ีปลอดภัยท่ีสุดคือ การเข้ามาอยู่ในเงือ้มเงาของ

พระพทุธศาสนา20

๒๑ 

 

บทบาทท่ีเก่ียวเน่ืองในทางพระพุทธศาสนา 

เม่ือทรงครองสมณเพศและทรงมีพระราชดําริถึงฐานะของพระองค์ว่าไม่ควรเก่ียวข้อง

กบัการเมือง พระองค์จงึทรงตัง้พระหฤทยัใฝ่ศกึษาในทางพระพทุธศาสนาให้รอบรู้ ภายใต้ฉายาว่า 

วชิรญาณเถระ ในระยะแรกพระองค์ได้เสด็จประทบั ณ วดัสมอราย ศึกษาทางวิปัสสนาธุระก่อน 

ในไม่ช้าก็ศกึษาจนเข้าใจได้ถ่องแท้ และแม้เสด็จย้ายไปประทบัเพ่ือศกึษาทางวิปัสสนาธุระต่อมา

อีกหลายวดั 2 1

๒๒ ก็ยงัไม่ทรงพบหนทางท่ีชดัแจ้ง เพราะหลกัความเช่ือและการปฏิบตัิเป็นแตเ่พียงทํา

สืบตอ่ๆ กันมาเท่านัน้ ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จึงทรงเกิดความเบ่ือหน่ายท้อแท้ และได้เสด็จกลบัมายงั

วดัมหาธาตอีุกครัง้ เพ่ือเรียนรู้ทางด้านคนัถธุระแทน โดยทรงปรารถนาจะเรียนรู้หลกัธรรมและพระ

                                                           
๑๘ เทอดพงศ์ คงจนัทร์, การเมืองเร่ืองการสถาปนาพระจอมเกล้าฯ, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗), ๓. 
๑๙ หลวงญาณวิจิตร, แปลเป็นไทย, พระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ (พระนคร: โรงพิมพ์บํารุงนกุลูกิจ, 

๒๔๕๗. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หมอ่มเจ้าสภุาภรณ์ ไชยนัต์ ณ สสุานหลวงวดัเทพศิรินทรา

วาส ๓๐ ตลุาคม ๒๕๐๑), ๑๕- ๑๖. 
๒๐ เทอดพงศ์ คงจนัทร์, การเมืองเร่ืองการสถาปนาพระจอมเกล้าฯ, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗), ๖๙. 
๒๑ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๒๑. 
๒๒ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๕๒. 



๕๙ 
 

พทุธวจนะจากพระไตรปิฎกให้รู้ลกึซึง้แท้จริง 2 2

๒๓ จึงทรงเร่ิมศกึษาภาษามคธกบัพระวิเชียรปรีชา (ภู่) 

ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญอย่างย่ิงในสมัยนัน้ จวบจน ๓ ปีก็ทรงสามารถรอบรู้ภาษามคธและอ่าน

พระไตรปิฎกให้เข้าพระทยัได้ด้วยพระองค์เอง จึงทรงเห็นว่าพระสงฆ์ไทยประพฤติผิดไปจากวินยัท่ี

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ย่ิงทรงพิจารณาไปก็ย่ิงทรงเห็นความวิปลาสคลาดเคล่ือนมาช้านาน 

ดงันัน้เม่ือทราบวา่มีพระเถระมอญรูปหนึ่ง ช่ือ ซาย ฉายาว่า พทุธวงศ มาอยู่ท่ีวดับวรมงคล ได้เป็น

พระราชาคณะท่ีสเุมธมนีุ มีความชํานาญพระวินยัปิฎกประพฤติวตัิปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด พระองค์

จึงเสด็จไปศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้วย 2 3

๒๔ ท่ีสุดแล้วทรงพิจารณาเห็นว่าวตัรปฏิบตัิของ

พระภิกษุมอญไม่ห่างไกลจากจากพุทธบัญญัติเหมือนเช่นของพระภิกษุสยาม ก็ทรงเล่ือมใส

ปรารถนาท่ีจะยดึวตัปิฏิบตัติามแบบพระมอญ และด้วยเหตแุหง่วตัรปฏิบตัท่ีิเร่ิมจะผิดแผกแตกตา่ง

ท่ามกลางพระสงฆ์ชัน้ผู้ ใหญ่ อนัอาจก่อความคลางแคลงใจ และเพ่ือความสะดวกแก่การปฏิบตัิ

วตัรท่ีแตกตา่งได้อย่างเป็นอิสระ ทําให้พระวชิรญาณได้เสด็จย้ายไปประทบั ณ วดัสมอรายอีกครัง้ 

ในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ 2 4

๒๕ และทรงเร่ิมประกาศถึงแนวพระราชดําริและหลกัปฏิบตัิแบบใหม่อย่างเป็น

รูปธรรมมากขึน้ 2 5

๒๖ ทรงศึกษาตรวจสอบพระคมัภีร์วินยัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างละเอียดให้

ถ่องแท้อีกครัง้ก่อนทรงเร่ิมวางกฎระเบียบขึน้ใหม่เพ่ือใช้เป็นแบบแผนสําหรับให้พระภิกษุสยาม

                                                           
๒๓ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๑๓. 
๒๔สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๗๕. 
๒๕ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๕๖. 
๒๖ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๕๗. 



๖๐ 
 

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด  เพ่ือมุ่งหวงัฟื้นฟูและปฏิรูปศาสนา 2 6

๒๗ จึงเกิดเป็นกลุ่ม

พระสงฆ์ผู้แสวงหาสมัมาปฏิบตัท่ีิเรียกกนัวา่ “ธรรมยตุกินิกาย” ขึน้จากปีนีเ้อง27

๒๘ 

นอกจากข้อวตัิปฏิบตัิสําหรับพระภิกษุสงฆ์แล้ว ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับฆารวาสก็ทรง

ดดัแปลงแก้ไขหลายอย่าง เช่น วิธีแสดงธรรมเทศนาก็มุ่งแสดงถึงหลกัธรรมคําสอนของพระพุทธ

องค์ซึ่งสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยทรงมองหลักของพระพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญา

ความคิดและเหตผุล มากกว่าความเล่ือมใสศรัทธาในไสยศาสตร์ และอภินิหารอย่างท่ีเคยเป็นมา 

เพ่ือมุง่ผลให้คนทัง้หลายรู้หลกัของพระพทุธศาสนาโดยแท้จริง  

จากบทบาทท่ีพระองค์ทรงเข้ามาดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทางศาสนา ประกอบกบั

เกียรติคณุทัง้ในด้านท่ีทรงเป็นเชือ้พระวงศ์ชัน้สงู ผู้ทรงมีความเช่ียวชาญในด้านพระไตรปิฎก และ

ความมีปฏิภาณในการแสดงธรรมเทศนาธรรมท่ีเล่ืองลือแพร่หลาย จึงมีพระภิกษุสามเณรมาฝ่าย

มหานิกายบางสว่นเร่ิมพากนัเข้ามาถวายตวัเป็นศษิย์ และเหลา่    ประชาชนทัว่ไปก็เล่ือมใสศรัทธา

มาฟังธรรมกันอย่างเนืองแน่น ทําให้กระแสสังคมท่ีชาชินต่อความหย่อนยานของพระสงฆ์ใน

ขณะนัน้ได้หันมาสนใจและเล่ือมใสในแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายขึน้มาก 2 8

๒๙ 

พระองค์จงึกลายเป็นท่ีรู้จกัของบรรดาเหลา่ขนุนางและประชาชนอย่างกว้างขวาง จนได้รับพระราช

สมณศกัดิท่ี์พระราชาคณะ29

๓๐   

และในระหว่างท่ีพระวชิรญาณทรงจําพรรษาอย่ท่ีวดัสมอราย พระองค์ได้เสด็จธุดงค์

ไปตามหวัเมืองมณฑลต่างๆ ด้วยกนัหลายครัง้ ในปีพ.ศ. ๒๓๗๓ ทรงธุดงค์ไปท่ีมณฑลนครชยัศรี 

อยุธยานครสวรรค์ และพิษณุโลก ในปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ทรงธุดงค์ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ท่ี

นครปฐม และในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ ทรงล่องเรือตามลํานํา้เจ้าพระยา จากอยธุยาขึน้สู่ทางเหนือ ทรง

แวะ อ่างทอง ชยันาถ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร สโุขทยั สวรรคโลก และอตุรดิตถ์

                                                           
๒๗ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๑๓. 
๒๘ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๕๖. 
๒๙ เทอดพงศ์ คงจนัทร์, การเมืองเร่ืองการสถาปนาพระจอมเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๔๗), ๗๐. 
๓๐ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประวัตบุิคคลสําคัญ (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 

๒๕๑๗), ๒๗. 



๖๑ 
 

3 0

๓๑  ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จึงทรงเป็นเจ้าฟ้าท่ีมีโอกาสได้ประพาสหวัเมืองใกล้และไกลมากและบอ่ย

ท่ีสดุ เพราะโดยประเพณีแล้วเจ้านายจะเสด็จออกนอกพระนครได้ก็ต่อเม่ือมีพระบรมราชโองการ

หรือพระราชกระแสรับสัง่โปรดเกล้าฯ ให้ทํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ด้วยเหตุนีทํ้าให้พระวชิ

รญาณทรงมีความรับรู้และความเข้าใจท่ีกว้างขวางกว่าเจ้านายองค์อ่ืนๆ ท่ีทําให้พระองค์จึงทรง

ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและข้อบกพร่องของการปกครอง ตลอดจนมีโอกาส

ทอดพระเนตรโบราณวัตถุ โบราณสถาน จนเกิดเป็นความทรงสนพระทัยในเร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 3 1

๓๒  ดังจะเห็นได้ถึงพระราชนิพนธ์บทความวินิจฉัยเก่ียวกับ

ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีไว้ด้วยกันหลายเร่ืองซึ่งได้กลายเป็นข้อมลูหลกัฐานให้แก่การศกึษา

ประวตัศิาสตร์และโบราณดีของไทยในเวลาตอ่มา 

แตด้่วยเพราะมีผู้ ไมป่รารถนาดีได้เพ็ดทลูอยูเ่สมอวา่การกระทําของพระวชิรญาณอาจ

เป็นการซ่องซุ่มผู้คนและเป็นภัยทางการเมือง ซึ่งท่ีสุดแล้วพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๓) ทรงมีพระราชดําริเห็นชอบตามคําปรึกษาของพระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษา (ทัต 

บุนนาค) ให้ทูลเชิญพระวชิรญาณมาประทับอยู่ใกล้พระเนตรพระกรรณเพ่ือท่ีเสียงเล่าลือนัน้

อาจจะหมดไป3 2

๓๓  ประจวบกับขณะนัน้ ตําแหน่งเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวิหารว่างลง จึงทรงโปรด

เกล้าฯ ให้เล่ือนสมณศกัดิ์พระวชิรญาณขึน้เสมอเจ้าคณะรอง แล้วเชิญเสด็จมาครองตําแหน่งเจ้า

อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๓๗๙  แต่ทัง้นีพ้ระองค์ก็ทรงระวงัมิให้พระวชิรญาณน้อย

พระทยั จงึโปรดเกล้าฯ ให้แหต่ามประเพณีแหพ่ระราชาคณะ และจดักระบวนเหมือนอย่างแห่เสด็จ

พระมหาอุปราช 3 3

๓๔ ขณะนัน้พระวชิรญาณทรงมีพระชนมายุได้ ๓๒ พรรษา และทรงผนวชได้ ๑๒ 

พรรษา 3 4

๓๕ เ ม่ือพระวชิรญาณเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศในพระวชิรณาณทรงประกาศตัง้

                                                           
๓๑ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๕๗ – ๕๘. 
๓๒ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (พระนคร: โรงพิมพ์มหาดไทย, 

๒๔๙๗), ๑๑๗. 
๓๓ เร่ืองเดียวกนั ๑๑๘. 
๓๔ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประวัตบุิคคลสําคัญ (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 

๒๕๑๗), ๓๑. 
๓๕ เร่ืองเดียวกนั, ๒๙. 



๖๒ 
 

ธรรมยุติกนิกายขึน้อย่างเป็นการถาวร 3 5

๓๖ โดยทรงวางระเบียบธรรมยตุิกนิกายและทรงฟื้นฟูและ

แก้ไขวิธีการศกึษาพระปริยตัิธรรมอย่างจริงจงั และจากการปรับปรุงการปริยตัิศกึษาอย่างเข้มงวด

นีเ้องทําให้พระสงฆ์สํานักวัดบวรนิเวศวิหารสามารถสอบแปลพระปริยัติธรรมได้เป็นเปรียญ

ประโยคสูงกว่าสํานัก อ่ืนๆ 3 6

๓๗ เ ม่ือทรงสามารถจัดบํารุงการเล่าเ รียนได้ รุ่ง เ รือง เช่นนัน้ 

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระวชิรณาณมีตําแหน่งใน

คณะมหาเถระผู้สอบพระปริยตัิธรรมในสนามหลวง และต่อมาได้มอบการสอบพระปริยตัิธรรมให้

เป็นสิทธ์ิขาดและพระองค์ตลอดรัชกาล37

๓๘ 

ในระยะเวลาใกล้เคียงกนันัน้ คือ ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ ได้มีสมณฑูตจากประเทศลงักาเข้า

มาสืบพระศาสนา พระวชิรญาณทรงรับเป็นธุระในการต้อนรับ อาศยัเหตท่ีุทรงวิสาสะกบัพระสงฆ์ท่ี

เข้ามาครัง้นัน้ทําพระองค์ให้ทราบถึงความบกพร่องไม่สมบรูณ์ของพระไตรปิฎกซึ่งสงัคายนาเม่ือ

ครัง้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี๑) จึงทลูเกล้าฯ ถวายความเห็นแด่

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๓) วา่ควรจดัตัง้พระสงฆ์สยามไปยงัลงักา เพ่ือสืบ

หาพระบรมสารีริกธาต 3ุ 8

๓๙ และพระไตรปิฎกในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี๓) ก็ทรงเห็นชอบและได้โปรดเกล้าฯ ให้พระปลดัสงัข์ วดับวรนิเวศวิหาร ซึ่งมี

นามฉายาวา่ สภุตู ิ กบัพระปลดัเกิดวดับรมนิวาศ  ซึ่งมีนามฉายาว่า อมโร ออกไปสืบพระไตรปิฎก

ท่ีลงักาในปี พ.ศ. ๒๓๘๕ และอีกครัง้ในปี พ.ศ. ๒๓๘๗39

๔๐ 

                                                           
๓๖ ประเดน็เร่ืองการกําหนดจดุกําอนิดของธรรมยติุกนิกายนีย้งัมีความเห็นขดัแย้งกนัอยู่ ๓ 

ทาง คือ พ.ศ. ๒๓๗๙ จากแนวความคิดของสมเดจ็พระสมณเจ้า กมพระยา  วชิรญารวโรรส พ.ศ. ๒๓๗๒ 

จากแนวความคิดของกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  และ พ.ศ. ๒๓๖๘ จากคําประกาศเทวดาในงาน

ฉลองยคุในตํานานวดับวรนิเวศวิหาร ดใูน พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุก

นิกาย,” ใน พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), ๖๒. 
๓๗ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, จดหมายความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, 

๒๕๑๓), ๖๖ – ๖๗. 
๓๘ เร่ืองเดียวกนั, ๘๙. 
๓๙ พระเมตฺตานนฺโท ภิกฺข,ุ “กําเนิดและอตัตลกัษณ์ของธรรมยติุกนิกาย,” ใน พระอัจฉริย

คุณในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๘), ๖๙. 
๔๐ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, จดหมายความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, 

๒๕๑๓), ๙๑. 



๖๓ 
 

ระหวา่งท่ีทรงผนวชเป็นเวลาท่ีมหาอํานาจตะวนัตกเร่ิมขยายอํานาจเข้ามาในดินแดน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พระวชิรญาณทรงตระหนกัถึงความจําเป็นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ทรงเร่ิมเรียนภาษาองักฤษครัง้แรกกบั ดร.เจลซี คาสเวล มิชชนันารีชาวอเมริกนั ในพ.ศ. ๒๓๘๖ 4 0

๔๑ 

ในขณะท่ีทรงมีพระชนมพรรษามากถึง ๔๐ พรรษา 4 1

๔๒ เม่ือทรงสามารถจะอ่านเขียนและตรัส

ภาษาอังกฤษได้ดีแล้ว ก็ทรงศึกษาต่อมาด้วยพระองค์เอง การท่ีทรงตัง้พระทัยท่ีจะเรียนรู้

ภาษาองักฤษก่อนนัน้ ก็เพ่ือหวงัจะใช้เป็นรากฐานนําไปสูรู้่ความรู้ทางวิทยาการแขนงอ่ืนๆ ตอ่ไป4 2

๔๓  

และก่อนหน้านีพ้ระองค์ทรงเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาตะวนัตก คือ ภาษาละตินมาก่อนแล้วตัง้แตค่รัง้ท่ี

ประทบั ณ วดัสมอรายกบัสงัฆราชปาเลอกวั ซึง่เป็นบาทหลวงนิกายโรมนัคาทอลิกชาวฝร่ังเศส เจ้า

อธิการวดัคอนเซ็ปชญัท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้กนั4 3

๔๔  อนัท่ีจริงแล้วบรรดาบาทหลวงท่ีเข้าสอนศาสนา

คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกนัน้มกัไม่คอ่ยเป็นท่ีสนใจของชาวสยามมากนกั ทัง้นีเ้พราะส่วนใหญมกั

ถือตวัและมุ่งสอนศาสนาเพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยเอือ้เฟือ้ตอ่การถ่ายทอดวิทยาการแผนใหม่ ผิด

กบัอเมริกนัมิชชนันารีนิกายโปรแตสแตนส์ท่ีวางตวัเป็นทัง้ครูและหมอในเวลาเดียวกนั 4 4

๔๕ คงมีก็แต่

บาทหลวงปาเลอกัว ท่ีดจูะแตกต่างไป เพราะนอกจะทรงสอนพระวชิรญาณแล้ว ยงัสอนวิชาชุบ

โลหะ และวิชาถ่ายภาพแก่ชาวสยามทัว่ไปด้วย45

๔๖  

สําหรับบรรดาพวกสอนศาสนาชาวอเมริกันขณะนัน้มีด้วยกัน ๓ กลุ่มใหญ่ คือ พวก

คณะบปัติสต์ คณะอเมริกนัมิชชนันารี และคณะเปรสบีเตเรียน 4 6

๔๗ สําหรับคณะอเมริกนัมิชชนันารี 

อนัประกอบด้วย หมอคาสเวล และหมอบรัดเลย์ ถือเป็นกลุ่มท่ีพระองค์ทรงใกล้ชิดสนิดสนมและ

                                                           
๔๑ เร่ืองเดียวกนั, ๙๕ – ๙๗. 
๔๒ กรมศิลปากร, ประวัตกิรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔ – พ.ศ. ๒๔๗๕ 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕), ๑๒. 
๔๓ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗, 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๔๗), 

๑๔. 
๔๔ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๙๓. 
๔๕ เร่ืองเดียวกนั, ๙๔. 
๔๖ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๑๘. 
๔๗ ขจร สขุพานิช, “หมอบรัดเลย์และมิชชัน่นารีอเมริกนั,” ใน พระเกียรตปิระวัติ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระนคร: โรงพิมพ์มหาดไทย, ๒๕๐๐), ๖๖. 



๖๔ 
 

เป็นแหล่งความรู้เบือ้งต้นเ ก่ียวกับวิทยาการสมัยใหม่ทัง้ปวงของพระวชิรญาณ เพราะ

นอกเหนือไปจากวิชาภาษาองักฤษท่ีหมอคาสเวลได้สอยถวายแด่พระวชิรญาณแล้ว ยงัได้ถวาย

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์อีกด้วย 4 7

๔๘ ส่วนคนอ่ืนๆ เช่น หมอ

บลัเลย์ ก็ถวายการสอนภาษาองักฤษตอ่จากหมอคาสเวล รวมทัง้ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 4 8

๔๙ สําหรับหมอเฮาส์ได้ถวายการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียว และด้วยเหตท่ีุว่า

ความรู้ท่ีได้จากการเรียนภาษาองักฤษจนพระองค์สามารถอา่นเขียนได้นัน้ ช่วยให้พฒันาการความ

กว้างไกลในโลกทศัน์ของพระวชิรญาณรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และมิใช่เพียงเฉพาะแตค่วามรู้ท่ี

ทรงได้จากการแลกเปล่ียนกบัเหลา่มิชชนันารี บาทหลวง หรือกลุม่พ่อค้า กะลาสีเรือเท่านัน้ หากยงั

เป็นความรู้ท่ีทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจากการศกึษา ข่าวสารหรือตําราต่างๆ ท่ีสําคญัคือจาก

หนงัสือพิมพ์ตา่งประเทศท่ีฝร่ังตีพิมพ์ในเมืองจีน สิงคโปร์ และปีนงั 4 9

๕๐ ทําให้พระองค์ทรงรอบรู้และ

เข้าพระทยัถึงสถานการณ์ความเป็นไปของโลกภายนอก 

สําหรับบทบาททางการเมืองและการต่างประเทศของพระวชิรญาณนัน้ยงัไม่มีสิ่งใด

เด่นชดัเพราะเน่ืองจากอยู่ในสมณเพศ แต่ความรอบรู้ท่ีพระองค์ทรงกร่ันกรองและสัง่สมมาอย่าง

ต่อเน่ืองน่าจะทําให้พระองค์ทรงมีมุมมองทางด้านการเมืองและการต่างประเทศท่ีเหนือกว่า

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๓) ท่ีทรงใช้วิธีการสงวนท่าทีในการรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศ โดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไขสัญญาท่ีสยามจะเป็นฝ่ายเสียเปรียญแก่

ตา่งชาติมากนกั 5 0

๕๑ พร้อมไปกบัการเตรียมการป้องกนัประเทศ โดยเน้นท่ีการเสริมสร้างกําลงัและ

ป้อมปราการทางทะเลให้เข้มแข็งขึน้ หากต้องทําสงครามกบัองักฤษผู้ซึ่งมีแสนยานภุาพทางทะเล

                                                           
๔๘ สายชล วรรณรัตน์, “ผลกระทบของหมอบรัดเลย์ตอ่สงัคมไทย,” เอกสารประกอบการ

สมันาเร่ืองหมอบรัดเลย์กบัสงัคมไทย เสนอท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘, ๓. 
๔๙ อํารุง โกมลวรรธนะ, เจ้าฟ้ามงกุฎแห่งกรุงสยาม: พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่๔) (พระนคร: โรงพิมพ์พฒันาการพิมพ์, ๒๕๐๖), ๔๘. 
๕๐ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๑๐๑. 
๕๑ นฤมล (ธีรวฒัน์) ศรีกิจการ, “พระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ์ ๑: รวมบทความทางประวัตศิาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: คณะ

อกัษรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๕. พิมพ์ในโอกาสฉลอง

กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๕), ๑๓๙. 
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๕๒ ก็เพราะอาจทําให้บ้านเมืองประสบภยัอนัตรายได้ ซึ่งทางออกท่ีดีนัน้จึงควรต้องผกูมิตรโดยการ

ยอมรับทําสัญญาทางไมตรีก่อน แล้วค่อยหาทางเจรจาผ่อนผันแก้ไขข้อเสียเปรียบดังกล่าว

ภายหลัง รวมทัง้ต้องเร่งปรับปรุงประเทศเพ่ือให้ชาวตะวันตกเห็นว่าสยามเองก็สามารถพัฒนา

บ้านเมืองให้จริญก้าวหน้าดุจเดียวกับเหล่าอารยประเทศเช่นกัน 5 2

๕๓ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี ้

ตอ่มาจะทรงนําใช้อยา่งเตม็ท่ีภายหลงัจากท่ีพระองค์เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิล้ว 

ในปี พ.ศ.๒๓๙๓ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) ประชวร ก่อน

เสด็จสวรรคตได้มีพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าเสนาบดีประชุมปรึกษา

เลือกผู้ ท่ีเหมาะสมขึน้สืบราชบลัลงัก์ตอ่จากพระองค์ ท่ีสดุแล้วโดยความเห็นชอบของเหล่าพระบรม

วงศานุวงศ์และเสนาบดีโดยการสนบัสนุนของขนุนางตระกุลบนุนาค ท่ีสดุแล้วเห็นพ้องต้องกันให้

กราบทลูเชิญพระวชิรญาณเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ท่ี ๔ และพระวชิรญาณคง

จะทรงเล็งเห็นถึงความจําเป็นของการสร้างฐานอํานาจเฉพาะของพระองค์เองขึน้ด้วย 5 3

๕๔ จึงเป็น

อุบายให้พระองค์ทรงอ้างถึงความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ถึงดวงพระชะตาของ

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขนุอิศเรศรังสรรค์ว่าวิเศษเหมาะสม เห็นควรให้จะทลูเชิญ

ให้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิด้วยเชน่กนั54

๕๕ ด้วยเหตนีุเ้หลา่เสนาบดีทลูเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า

ฟ้าฯ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ขึน้เป็นพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั มีฐานะเป็นพระเจ้า

แผน่ดนิองค์ท่ี ๒ (The Second King) เทียบเท่าพระองค์ ซึ่งแน่นอนว่าท่ีทรงดําเนินการเช่นนีก็้เพ่ือ

ใช้ฐานกําลงัของพระอนชุาคานอํานาจกบัเหลา่ขอนนางตระกลูบนุนาคนัน่เอง55

๕๖ 

ครัน้วนัท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี๓) 

เสดจ็สวรรคต ขนุนางผู้ใหญ่ซึง่ประกอบด้วยเจ้าพระยาพระคลงั ว่าท่ีพระสมหุกลาโหม พระยาราช

                                                           
๕๒ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๑๐๑. 
๕๓ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๑๘ – ๑๙. 
๕๔ เร่ืองเดียวกนั, ๒๗. 
๕๕ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ความทรงจาํ (กรุงเทพฯ : รุ่งวฒันา, ๒๕๑๓), 

๑๑๒. 
๕๖ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๒๗. 
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สภุาวดี ว่าท่ีสมุหนายก 5 6

๕๗ จึงทูลเชิญพระวชิรญาณ จากวดับวรนิเวศวิหาร แห่เสด็จโดยกระบวน

เรือมาขึน้ท่ีท่าตําหนักแพ รับเสด็จทรงพระราชยานแห่เข้าพระราชวังหลวง เสด็จขึน้พระมหา

มณเฑียร ถวายนํา้สรงพระบรมศพสมเดจ็พระเชษฐาธิราช จากนัน้เสดจ็ประทบัท่ีในพระอโุบสถ วดั

พระศรีรัตนศาสดาราม เจ้านายและเสนาบดีเข้าเฝ้ากราบทลูเชิญเสด็จผ่านพิภพ จึงลาผนวช เม่ือ

วนัท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ ขณะมีพระชนมพรรษา ๔๗ พรรษา นบัเวลาท่ีทรงผนวชได้ ๒๗ 

พรรษา เม่ือพระองค์ทรงลาผนวชแล้วได้ประทบัวา่ราชการอยู ่ณ พลบัพลาซึ่งสร้างขึน้ในบริเวณโรง

แสงต้น (บริเวณพระท่ีนั่งบรมพิมาน ในสวนศิวาลัย) จนถึงฤกษ์ทําพิธีพระบรมราชาภิเษกและ

เฉลิมพระราชมณเฑียร ซึง่ประกอบขึน้ในวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ณ พระท่ีนัง่อมรินทรวิ

นิจฉยั แล้วเสดจ็ออกเลียบพระนครทางสถลมารคและชลมารค เม่ือวนัท่ี ๒๐ และ ๒๑ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๓๙๔ 

 

หลังเสวยราชสมบัต ิ(พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑) 

ภายหลงัจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงขึน้ครองราชสมบตั ิทรงเร่ิม

ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยในทันที ทัง้กฎระเบียบภายในราชสํานกั และท่ีโดดเด่นเฉพาะ

ภายหลงัการขึน้ครองราชสมบตัิ คือ บทบาทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปกครองและการตา่งประเทศ ด้วย

ทรงเห็นว่าเป็นทางรอดทางเดียวในเวลานัน้ กิจการบ้านเมืองในรัชสมยันีจ้ึงเป็นการเร่ิมต้นก้าว

สําคญัในการนําสยามไปสู ่“สยามใหม”่ และเป็นพืน้ฐานการพฒันาประเทศในรัชกาลตอ่มา 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชด้วยพระพลานามัยท่ีดีย่ิงมา

ตลอดรัชสมยัของพระองค์ ทรงครองราชย์สมบตัสืิบตอ่มาได้ ๑๗ ปี และภายหลงัจากเสด็จพระราช

ดําเนินกลบัจากทอดพระเนตรสริุยปุราคา ท่ีตําบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ทรงประชวร

ด้วยไข้มาเลเรีย แพทย์หลวงพยายามถวายการรักษาอย่างสดุกําลงั แตพ่ระอาการกลบัย่ิงทรุดลง 

พระองค์ทรงทราบว่าการประชวรครัง้นีเ้ป็นท่ีสดุแห่งพระชนมายสุงัขาร 5 7

๕๘ จึงทรงพยายามจดัการ

เร่ืองตา่งๆ ให้เรียบร้อยก่อนเสดจ็สวรรคต อาทิ ทรงรับสัง่ฝากฝังถึงความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

และพระราชโอรสพระราชธิดาในพระองค์ ทรงสัง่เสียถึงเร่ืองการแตง่กายของพระองค์และพิธีตา่งๆ 

อนัเน่ืองด้วยการพระศพ ทรงพระราชนิพนธ์คําขมาและลาพระสงฆ์เป็นภาษา บาลี ทรงกําหนด

                                                           
๕๗ หมอ่มเจ้าพนูพิสมยั ดิศกลุ, สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเหน็, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: มีเดียโฟกสั

, ๒๕๓๔), ๑๒๘.  
๕๘ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: มติ

ชน, ๒๕๔๕), ๒๒. 



๖๗ 
 

กาลอวสานแห่งพระชนมาย ุ และเสด็จสวรรคตในวนัพฤหสับดีขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ปีมะโรง จลุ

ศกัราช ๑๒๓๐ ตรงกบัวนัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ขณะพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา สิริรวมเวลา

เสวยราช ๑๗ ปี ๕ เดือน ๒๙ วนั พระองค์ทรงมีพระบรมราชินี ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้า

โสมนสัวฒันาวดี และสมเดจ็พระเทพศริินทรามาตย์ ทรงมีพระราชโอรส ๓๙ พระองค์ และพระราช

ธิดา ๔๓ พระองค์ รวมเป็น ๘๒ พระองค์58

๕๙ 

 

บทบาทท่ีเก่ียวเน่ืองกับทางการเมืองและการต่างประเทศ 

อนัเน่ืองด้วยในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) สยาม

ได้ทําสนธิสญัญาทางการค้ากบัองักฤษในปี พ.ศ. ๒๓๖๙  และกบัสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๓๗๕ 

– ๒๓๗๖ ซึง่ไทยอนญุาตให้เรือสินค้าชาตติะวนัตกเข้ามาซือ้ขายสินค้าภายใต้กฎระเบียบตา่งๆของ

รัฐบาลสยาม แต่ในช่วงปลายรัชกาลดงักล่าว ทัง้อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้ แทนเข้ามา

เจรจาขอแก้ไขสนธิสญัญาท่ีได้กระทํากนัไว้ โดยมุ่งหวงัให้ไทยเปิดประเทศค้าขายอย่างเสรี ยกเลิก

ระบบการค้าท่ีผกูขาดโดยพระคลงัสินค้า และขอสิทธิในการซือ้ท่ีดินอยู่อาศยั ตลอดจนให้มีสถาน

กงสลุภายในกรุงเทพฯ หากแตส่ยามได้ปฏิเสธขอเรียกร้องนีม้าโดยตลอดตราบจนสิน้รัชกาลท่ี ๓ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการท่ีปฏิเสธการแก้ไข

สนธิสญัญาดงักลา่ว อาจทําให้สยามถกูประเทศมหาอํานาจบีบบงัคบัด้วยกําลงัทหารเหมือนอย่าง

ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย ดงัเช่น สงครามฝ่ินท่ีอังกฤษทํากับจีนใน (พ.ศ. ๒๓๘๒ – ๒๓๘๕) หรือ

สงครามระหว่างองักฤษกบัพม่า ครัง้ท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๖๙) ซึ่งองักฤษล้วนแตเ่ป็นฝ่ายชนะ

สงครามด้วยกําลงัอาวธุท่ีเหนือกวา่  

ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จงึทรงมีพระราชดําริท่ีจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขสนธิสญัญาตาม

ข้อเรียกร้องขององักฤษเพ่ือลดความกดดนัให้ผ่อนคลายลง นําสู่การขอเจรจาปรับปรุงสนธิสญัญา

กบัองักฤษ โดยมีเซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นอคัรราชทตูองักฤษเจรจาแก้ไขสนธิสญัญากบัสยามเม่ือ 

พ.ศ. ๒๓๙๘ เกิดเป็นสนธิสัญญาฉบบัใหม่ คือ สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ 

พ.ศ. ๒๓๙๘ (Treaty of Friendship and Commerce 1855) หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “สนธิสญัญา

บาว์ริง” โดยมีสาระสําคญัคือ  

                                                           
๕๙ รวมสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ และพระเจ้าลกูเธอ ประสติูก่อนบรมราชาภิเษก ๒ องค์ ดใูน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗, พระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๔๗), ๒๑๒. 



๖๘ 
 

๑. ไทยอนญุาตให้องักฤษตัง้สถานกงสลุขึน้ในกรุงเทพฯ และให้สิทธิสภาพนอกอาณา

เขตแก่คนในบงัคบัองักฤษ 

๒. อนุญาตให้นําฝ่ินเข้ามาขายได้ แต่ต้องขายให้เจ้าภาษีฝ่ิน ถ้าเจ้าภาษีฝ่ินไม่ซือ้

ต้องนํากลบัออกไป 

๓. ยกเลิกภาษีปากเรือ เก็บได้แต่ภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ ๓ ของราคาสินค้า ถ้า

สินค้าขายไม่ได้ต้องคืนภาษีให้ สินค้าขาออกเก็บภาษีได้ครัง้เดียว พ่อค้าอังกฤษมีสิทธิค้าขาย

โดยตรงกบัราษฎร 

๔. รัฐบาลไทยสงวนสิทธิห้ามนําข้าว เกลือ และปลาออกนอกประเทศ หากเกิดความ

ขาดแคลน 

๕.ไทยต้องปฏิบตักิบัองักฤษเย่ียงชาตท่ีิได้รับการอนเุคราะห์อยา่งย่ิง 

การแก้ไขสนธิสญัญาจะแก้ไขได้หลงัจากนี ้๑๐ ปี แตต้่องแจ้งให้องักฤษทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ 

ปี และต้องได้รับความเห็นชอบจากทัง้ ๒ ฝ่าย59

๖๐ 

ภายหลงัจากทําสนธิสญัญาเบาว์ริง สยามก็ได้ใช้นโยบายเปิดความสมัพนัธ์กบันานา

ประเทศ ด้วยการติดต่อ ทําสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ตามแบบสนธิสญัญาเบาว์ริงกับนานา

ประเทศท่ีเข้ามาทําสนธิสัญญากับสยามอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือระมัดระวังมิให้ประเทศหนึ่ง

ประเทศใดได้เปรียบผลประโยชน์ทางการค้า  กล่าวคือ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๓๙๙ ไทยได้ทํา

สนธิสญัญาในลกัษณะเดียวกนักบัสหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส จากนัน้ในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ก็มีการทํา

สนธิสญัญากบัเดนมาร์กและโปรตเุกส ปีพ.ศ. ๒๔๐๓ กบัเนเธอร์แลนด์ ปีพ.ศ. ๒๔๐๔ กบัปรุสเซีย

ในนามของสหภาพศุลกากรและพาณิชย์ เยอรมัน และในปี พ.ศ.๒๔๑๑  ซึ่งเป็นปีสุดท้ายใน

รัชกาลท่ี ๔ สยามก็ได้ทําสนธิสญัญากบัสวีเดน นอร์เวย์ และอิตาลี ตามมาด้วยประเทศเบลเย่ียม

ในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ 

สนธิสญัญาเบาว์ริง จึงถือได้ว่าเป็นสนธิสญัญาสําคญัท่ีนําสยามในการเข้าสู่สังคม

นานาชาติ และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากวิกฤตการการเมืองระหว่างประเทศท่ีกําลงั

คุกคามสยามได้ในระยะเวลาหนึ่ง ท่ีสําคัญคือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคมไทยหลายประการ เพราะแม้ว่าผลเสียของสนธิสญัญาเบาว์ริงทําให้สยามจะต้องเสียเปรียบ

ทางการค้าและการศาลให้แก่มหาอํานาจตะวนัตก แต่ผลดีของสนธิสัญญาเบาว์ริงก็ได้ทําให้

เศรษฐกิจของไทยขยายตวั เพราะการเลิกผูกขาดการค้าโดยพระคลงัหลวงทําให้เอกชนสามารถ

                                                           
๖๐ วฒิุชยั มลูศิลป์, พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เกรท เอดเูคชัน่, 

๒๕๔๖), ๑๕๙.  



๖๙ 
 

ค้าขายกับชาวตะวนัตกได้โดยตรง จึงมีพ่อค้าชาวต่างประเทศมาลงทนุผ่านกงสลุชาติต่างๆ ท่ีตัง้

ขึน้ในสยามเป็นจํานวนมาก ทําให้สยามกลายเป็นแหล่งงานใหญ่ท่ีมีประชากรหลายเชือ้ชาติและ

ภาษาหลัง่ไหลเข้ามาเพิ่มมากขึน้ พร้อมๆกบันําเอาวฒันธรรมและความก้าวหน้าของตนเข้ามาด้วย

ส่งผลให้เกิดการขยายตวัของเมืองพระนคร ในการนีไ้ด้จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองผดงุกรุง

เกษมขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีของพระนครอีกหนึ่งเท่าตัวกว่าห้าพันห้าร้อยไร่ 

นอกจากนีย้ังขุดคลองอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการคมนาคม เช่น คลองถนนตรง คลองมหาสวสัดิ ์

และคลองทวีวฒันา เป็นต้น ในส่วนของการคมนาคมทางบกก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงถนนและ

ตัดถนนถาวรเพิ่มอีกหลายสายเพ่ือให้ชาวตะวันตกสามารถเดินทางด้วยม้าได้อย่างสะดวก 

ปลอดภัย และสร้างความสง่างามให้แก่พระนคร เช่น ถนนเจริญกรุง ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๐๔ 

ถนนบํารุงเมืองและถนนเฟ่ืองนครในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ จากนัน้จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างอาคาร

ตกึแถวเรียงรายไปตามถนนสําหรับทําการค้าขายตามแบบลกัษณะท่ีจํามาจากสิงคโปร์ เพราะในปี 

พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และกรมหม่ืนวิษณุนาถ ไปดูงานการปกครองท่ี

สิงคโปร์ และในการนีก็้ได้ทรงจดจําเอาแบบอย่างของสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonial 

Architecture) 6 0

๖๑ ซึ่งได้แก่ ตึกแถวและบ้านพกัอาศยั ๒ ชัน้ มีมุขย่ืนด้านหน้ามาใช้ในสยามด้วย 

ตลอดจนการริเร่ิมวางรากฐานสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น การประปา การไฟฟ้า และการ

ไปรษณีย์ 

พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ การเจริญ

สมัพนัธไมตรีกบัชาตติะวนัตกด้วยวิธีทางการทตู ในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ พระองค์ทรงส่งราชทตูอญัเชิญ

พระราชสาส์นและของท่ีระลึกมอบแด่ประมุขของอังกฤษซึ่งถือได้ว่าเป็นครัง้แรกในสมัย

รัตนโกสินทร์ท่ีมีการส่งคณะฑูตปเจริญสมัพนัธไมตรีถึงทวีปยโุรป และทรงใช้วิทยาการวิทยาการ

การถ่ายภาพ และการตีพิมพ์หนงัสือประชาสมัพนัธ์สยามและพระองค์เองให้เป็นท่ีรู้จกัไปยงันานา

ประเทศ  โดยโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์และพระบรมราชิ นี 

พระราชทานไปยงัประมขุนานาประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉายคู่กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  แก่

                                                           
๖๑ หมายถงึ แบบอย่างสถาปัตยกรรมของประเทศมหาอํานาจ เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส 

เยอรมนั นํามาผสมผสานกบัแบบพืน้เมืองของประเทศท่ีเข้าไปครอบครองและยดึเป็นอาณานิคม ดใูน     

ผสุดี ทิพทสั, บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒ รัชกาลที่ ๔ – ๕ (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๕๓) (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕), ๑๐๕. 



๗๐ 
 

ประธานาธิบดี แฟรงคลิน ประธานาธิบดีคนท่ี ๑๔ แหง่สหรัฐอเมริกา ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๐ จึงได้

โปรดเกล้าฯให้พระยามนตรีสุริยวงศ์   (ชุ่ม บุนนาค) เป็นราชทูตไปองักฤษ นําพระบรมฉายา

ลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฉายคูก่บัสมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชินีและพระโอรส ๒ พระองค์ ตอ่มาเม่ือ 

พ.ศ. ๒๔๐๔ จึงโปรดเกล้าฯให้พระยาศรีพิพฒัน์ (แพ บุนนาค) เป็นราชทูตไปฝร่ังเศส นําตรา

นพรัตน์ดวงแรกของสยามพร้อมทัง้บรมฉายาลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชทานจักรพรรดินโปเลียนท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๑๓) แห่งฝร่ังเศส พร้อมกันนัน้พระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขระเบียบประเพณีบาง

ประการท่ีทรงเห็นว่าบกพร่องล้าหลงัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และก่อให้เกิดไมตรีจิตอนัดีต่อประเทศ

สยาม ดงัเช่น ประทานอนญุาตให้ชาวตา่งประเทศยืนเฝ้าฯ ได้ในท้องพระโรง และในวนัเสด็จออก

มหาสมาคม ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสวมเสือ้เข้าเฝ้าอย่างอารย

ธรรมตะวนัตก และโปรดเกล้าฯ ให้มีเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศสหรับ

เป็นเคร่ืองหมายของพระมหากษัตริย์ และพระราชทานแก่ผู้ มียศต่างๆทัง้ในและนอกพระ

ราชอาณาจกัรท่ีมีความชอบอยา่งธรรเนียมตะวนัตก61

๖๒ 

และขณะท่ีทรงมีนโยบายท่ีเป็นมิตรกับชาติตะวันตกนัน้ พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวัก็ทรงตดัสินพระทยัยกเลิกการส่งเคร่ืองราชบรรณาการ หรือ “จิม้ก้อง” ตอ่จีน ท่ีถือ

เป็นธรรมเนียมท่ีสยามถือปฏิบตัมิาอย่างยาวนานในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีเล็กท่ีติดตอ่ค้าขายกับ

จีน ซึง่การยกเลิกสง่เคร่ืองราชบรรณาการตอ่จีนนัน้ ก็เพ่ือไมใ่ห้นานาประเทศเกิดความเข้าใจผิดว่า

สยามเป็นเมืองขึน้จีนทัง้ยงัทรงตระหนกัวา่จีนไมใ่ชม่หาอํานาจในเอเชียอีกตอ่ไป 

ถึงแม้สยามจะพยายามสร้างไมตรีอนัดีต่อชาติตะวนัตก แต่สยามก็ยงัต้องเผชิญกับ

การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกอยู่หลายครัง้ อันเป็นสาเหตุให้พระองค์ต้องทรงตัดสิน

พระทยัสละดินแดนเขมรส่วนนอก รวมทัง้เกาะอีก ๖ เกาะ ให้แก่ฝร่ังเศส  ในปีพ.ศ. ๒๔๑๐ เพ่ือ

ระงับเหตุท่ีอาจนําสู่ความรุนแรงและเพ่ือให้สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมกับ

ฝร่ังเศส นบัแตน่ัน้สยามจึงเหลือดินแดนเขมรอยู่เพียงแคเ่มืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ

เทา่นัน้  

ทัง้หมดดงักลา่วมานี ้คือพระราชประวตัริวมทัง้บทบาทสําคญัของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีครัง้หนึ่งได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ในด้านศาสนา สงัคม และการเมือง

                                                           
๖๒ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗, 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, ๒๕๔๗), ๕๒. 



๗๑ 
 

ของประเทศ จนนกัประวตัศิาตร์บางคนถึงกบัเรียกขานประวตัิศาสตร์ในช่วงนีว้่า ยคุแห่งการปฏิรูป

เมืองไทยครัง้แรกอยา่งแท้จริง62

๖๓ 

 

พระราชประวัตพิระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) 
ก่อนเสวยราชสมบัต ิ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกจ้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี ๕ แหง่บรมราชจกัรีวงศ์ เป็นพระ

ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) และพระนางเธอ พระองค์เจ้า

รําเพยภมราภิรมย์ ซึง่ปรากฏนามโดยพระเกียรตยิศตอ่มาวา่ สมเดจ็พระเทพศริินทรา บรมราชชนนี 

ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัองัคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ํา ปีฉลู เบญจศก ตรงกบัวนัท่ี ๑๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๓๙๖ ณ พระตําหนกัเดิมตรงพระท่ีนัง่สมมติเทวราชอบุตัิ ในหมู่หนึ่งของพระท่ีนัง่จกัรีมหา

ปราสาท ทรงมีพระนามชัน้เดมิวา่ “เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์” 
พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ท่ี ๙ ในจํานวนพระราชโอรสพระราชธิดาทัง้สิน้ 

๘๒ พระองค์ และทรงมีพระกนิษฐา พระอนชุา ร่วมสมเดจ็พระชนนี ๓ พระองค์ คือ  

๑. สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจนัทรมณฑล63

๖๔  
๒. สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตรุนต์รัศมี64

๖๕  
๓. สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภารุรังสีสวา่งวงศ์65

๖๖ 
เม่ือทรงเจริญพระชนัษาสมควรแก่การศกึษา ได้ทรงพระอกัษร และเร่ิมเรียนในสํานกั

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบตุรี ขตัตยิราชนารี ผู้ทรงรอบรู้ศิลปะวิทยาการหลายแขนงตลอดจน

                                                           
๖๓ วิมล พงศ์พิพฒัน์, “เมืองไทยยคุปฏิรูปครัง้แรก,” วารสารเมืองโบราณ ๓, ๔ (กรกฎาคม 

– กนัยายน ๒๕๒๐): ๓๐. 
๖๔ ในรัชกาลท่ี ๕ เฉลิมพระนามพระอฐิัเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงวิสทุธิกษัตรีพระองค์

หนึง่” 

๖๕ ในรัชกาลท่ี ๕ เป็น “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง” แล้วเลื่อนเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระ

จกัรพรรดิพงศ์” 

๖๖ ในรัชกาลท่ี ๕ เป็น “สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช” แล้วเลื่อนเป็น 

“สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระภาณุพนัธุวงศ์วรเดช” ต่อมาในรัชกาลท่ี ๖ เลื่อนพระเกียรติยศเป็น “สมเด็จพระ

ปิตุลาบรมพงศาภิมุข” ครัน้ถึงรัชกาลท่ี ๗ ทรงสถาปนาพระเกียรติยศเป็น      “จอมพล พระราชปิตลุา

บรมพงศาภิมขุ กรมพระยาภาณพุนัธุวงศ์วรเดช”  



๗๒ 
 

พระราชประเพณีโบราณ นอกจากนีพ้ระองค์ยงัได้ทรงศึกษาภาบาลี วิชาปืนไฟ มวยปลํา้ กระบ่ี

กระบอง คชกรรม อศัวกรรม จากสํานกัเจ้านายและขุนนางอ่ืนๆ ท่ีเป็นผู้ทรงความรู้อนัสมควรแก่

พระราชกุมาร 6 6

๖๗ แต่ส่วนวิชารัฏฐาภิบาล ราชประเพณี และโบราณคดีนัน้ พระบรมราชชนกได้

ประทานพระบรมราชโชวาทฝึกสอนเองตลอดมา67

๖๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๔ เม่ือสมเดจ็พระชนนีทรงประชวรและสวรรคต ขณะเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์

มีพระชนมมายุได้ ๙ พรรษา และแต่นัน้มาพระองค์เจ้าลม่อม ซึ่งทรงเป็น พระปิตจุฉา “อา” ของ

สมเด็จพระเทพศิรินทราก็ทรงอุปการะเลีย้งดูสมเด็จเจ้าฟ้าทัง้ ๔ พระองค์ ประดุจเป็นพระราช

มารดา และในปีเดียวกันนีเ้องพระองค์ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนามเป็น 

“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหม่ืนพิฆเนศวรสุสงักาศ” ซึ่งในเวลานีเ้องท่ี

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเห็นวา่เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ทรงเจริญพระชนัษาท่ีสมควร

แก่เล่าเรียนวิชาความรู้ชัน้สูงอันจะเป็นประโยชน์สําหรับราชการบ้านเมืองต่อไปภายหน้า จึงมี

รับสัง่ให้สืบหาครูฝร่ังท่ีเมืองสิงคโปร์ และในปี พ.ศ. ๒๔๐๕ ได้รับนางเลียวโนเวนส์มาเป็นครูสอน

ภาษาองักฤษถวายแด่พระเจ้าลูกเธอภายในพระบรมมหาราชวงั ซึ่งเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเรียน

ภาษาองักฤษในสํานกันางเลียวโนเวนส์อยู่จนพระชนัษาครบผนวชเป็นสามเณร ครัน้เม่ือพระองค์

เสด็จไปประทบัอยู่ฝ่ายหน้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงโปรดให้หมอจนัดเลอ 

ชาวอเมริกนัมาเป็นครูถวายการสอนภาษาองักฤษตอ่มา68

๖๙ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๘ เม่ือพระชันษาถึงกําหนดโสกันต์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) มีรับสัง่ให้จดัพระราชพิธีโสกนัต์อยา่งตําราโสกนัต์เจ้าฟ้า ซึ่งถือเป็นพระราช

พิธีโสกนัต์ใหญ่ ครัง้ท่ี ๔ ในกรุงรัตนโกสินทร์ และภายหลงัพระราชพิธีโสกนัต์ พระบาทสมเด็จพระ

ป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั กรมพระราชวงับวรสถานมงคล และอยู่ในฐานะรัชทายาท ซึ่งประชวรอยู่ก่อน

แล้วได้เสด็จสวรรคตลง ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงฐานะของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ในฐานะพระราช

                                                           
๖๗ อานนท์ จิตรประภาส, ปิยมหาราชจอมกษัตริย์ (กรุงเทพฯ: ยิปซี, ๒๕๕๔), ๒๓. 
๖๘ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: มติ

ชน, ๒๕๔๕), ๕๐. 
๖๙ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: มติ

ชน, ๒๕๔๕), ๕๔. 



๗๓ 
 

โอรสพระองค์ใหญ่ให้มาอยู่ในฐานะรัชทายาท แต่กระนัน้ก็มิได้มีการสถาปนาตําแหน่งรัชทายาท

ด้วยเจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ยงัทรงพระเยาว์ จงึมีแตเ่พียงพระราชดําริตริตรองเตรียมการเพียงเทา่นัน้69

๗๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ก็ทรงผนวชเป็นสามเณรตามแบบเจ้าฟ้าทรง

ผนวชอย่างพระราชประเพณีท่ีทําสืบต่อมา ณ วัดพระศรีรัตนมหาศาสดาราม แล้วจึงเสด็จมา

ประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหาร ทรงศกึษาพระธรรมวินยัในสํานกักรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธุ์ และทรง

มีหลวงราชาภิรมย์ (ชู ซึ่งภายหลงัได้เป็นพระมหาราชครูมหิธร) เป็นพระอาจารย์หดัทํานองเทศน์

มหาชาติกัณฑ์สกับรรพซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) พระราชนิพน์ขึน้

ใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีทรงผ้ากาสาวพสัตร์ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงได้รับการปฏิบตัิ

อย่างสมพระเกียรติในฐานะปิโยรสผู้ เป็นรัชทายาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๔) ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาสทํากระจาดใหญ่บูชา

กณัฑ์เทศน์อยา่งใหญ่โต เสมือนเชน่ในคราวท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) 

ทรงผนวชเป็นสามเณร หรือในคราวท่ีเสด็จพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๔) ประพาสหวัเมืองฝ่ายเหนือไปจนถึงเมืองพิษณุโลกโดยเรือพระท่ีนัง่อรรคราชวรเดช 

ในครัง้นัน้เม่ือต้องเสด็จขึน้ประพาสวัดโพธ์ิประทบัช้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๔) ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงพระราชยานแทนพระองค์ และโปรดให้

ข้าราชการแห่นําตามเสด็จเหมือนกระบวนเสด็จพระราชดําเนิน 7 0

๗๑ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงผนวช

เป็นสามเณรอยู่ ๖ เดือน จึงลาผนวช ซึ่งภายหลงัจากทรงลาผนวชแล้ว ได้เสด็จมาประทบัอยู่ฝ่าย

หน้า ณ พระตําหนกัสวนกุหลาบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) โปรด

เกล้าฯ ให้สร้างไว้สําหรับเป็นท่ีประทบัของเจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ภายหลงัจากลาผนวชแล้ว โดยมีพระ

ราชประสงค์ให้เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ประทบัใกล้ชิดกบัพระองค์ เพ่ือให้ทรงสามารถฝึกหดัราชการได้

อยา่งกวดขนัใกล้ชิด 

ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ เม่ือพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว

แล้ว ในการนีพ้ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) โปรดเกล้าฯ ให้มีการเล่ือนกรม

                                                           
๗๐ เร่ืองเดียวกนั, ๕๖. 
๗๑ เร่ืองเดียวกนั, ๕๘. 



๗๔ 
 

เจ้านายตามราชประเพณีท่ีเคยมีมา ซึง่เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนยศเป็นกรมขนุ  

และด้วยเกรงวา่พระนามเดมิ คือ “กรมพิฆเณศวรสรุสงักาศ” เป็นนามพระเป็นเจ้าในไสยศาสตร์อนั

จะทําให้พระชนัษาไมย่ัง่ย่ืน จงึโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยขึน้ใหม่เป็น “สมเด็จพระเจ้าลกู

ยาเธอ เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ กรมขนุพินิจประชานาถ” รับตําแหน่งบญัชาการกรมมหาดเล็ก กรมพระ

คลงัมหาสมบตั ิและกรมทหารบกวงัหน้า71

๗๒ 

และในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ได้โปรด

เกล้าฯ ให้สร้างพระราชวงัสราญรมย์ขึน้ ด้วยตัง้พระราชหฤทยัว่า เม่ือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์สมบรูณ์

ด้วยพระชันษาและทรงผนวชเป็นภิกษุภาวะแล้ว จะทรงมอบเวนราชสมบัติพระราชทานและ

พระองค์เองจะเสดจ็ออกเป็นพระเจ้าหลวง ออกไปประทบั ณ พระราชวงัสราญรมย์ โดยจะทรงช่วย

แนะนํากํากับราชการต่อไปจนตลอดพระชนมายุ แต่กระแสพระราชดําริข้อนีแ้ม้ไม่ได้ทรงเปิดเผย

แต่ก็เป็นท่ีทราบกันในบรรดาผู้ ท่ีทรงวางพระราชหฤทัย แตก่ารท่ีเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จะได้เป็นรัช

ทายาทนัน้ก็เป็นความเข้าใจและความนิยมของผู้คนทัง้หลายโดยมาก ตลอดจนชาวตา่งประเทศ

ด้วย72

๗๓ 

ตลอดระยะเวลาท่ีเจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ประทบัอยู่ท่ีพระตําหนกัสวนกหุลาบ บรรดาพระ

เจ้าลกูเธอในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) และข้าราชการในพระราชสํานกั

ชัน้หนุ่ม มักนิยมไปเฝ้าไม่ได้ขาด ด้วยเพราะเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงมีพระอธัยาศยัโอบอ้อมอารี 

และโปรดการสมาคม สร้างความรักใคร่นบัถือและติดตามออกไปเฝ้าแหนเล่นหวัและโดยเสด็จ

ประพาสไม่เคยขาด และทรงมีพระธิดากับหม่อมราชวงศ์แข ๑ องค์ และทรงมีพระธิดากบัคณุแพ 

(ธิดาพระยาสรุวงศวยัวฒัน์) ๑ องค์ 

และในปี พ.ศ.๒๔๑๑ เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) และ

เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ ประชวรด้วยโรคไข้ป่าภายหลงักลบัจากเสด็จทอดพระเนตรสริุยปุราคา ท่ีตําบล

หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขนัธ์ เป็นเหตใุห้พระราชบิดาเสด็จสวรรคต เม่ือวนัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. 

                                                           
๗๒ เร่ืองเดียวกนั, ๖๓. 
๗๓ เร่ืองเดียวกนั, ๖๔. 



๗๕ 
 

๒๔๑๑ ในขณะท่ีเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขนุพินิจประชานาถ มีพระชนมายเุพียง ๑๕ ปี กบั ๓๔๕ 

วนั 

ด้วยพระชนมายุ ท่ียังทรงพระเยาว์ของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ อีกทัง้ ด้วยการท่ี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงตรัสเปิดโอกาสให้มีการเลือกผู้ สืบสนัตติวงศ์ 7 3

๗๔ ได้

ทําให้การก้าวขึน้เสวยราชสมบตัิของเจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ ไม่เพียงแตพ่ระองค์ยงัต้องอยู่ในฐานะอนั

ชอบธรรมแล้ว ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากบรรดาพระราชวงศ์และข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ด้วย 

ดงันัน้แล้ว ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) เสด็จสวรรคต 

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ก็ได้เรียกประชุมบรรดาพระราชวงศ์และข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ เพ่ือปรึกษา

เร่ืองการถวายสิริราชสมบตัิแด่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ โดยท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ใน

การท่ีจะทลูเชิญเจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ ขึน้ครองราชสมบตัิตอ่จากพระราชบิดา แตเ่พราะเวลานัน้พระ

ชนัษายงัทรงพระเยาว์ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเคยมีรับด้วยเกรงว่าเจ้าฟ้า

จุฬาลงกรณ์จะไม่สามารถว่าราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ ด้วยเหตุนีท่ี้ประชุมจึงเห็นพ้อง

ต้องกนัวา่ควรให้เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ เป็นผู้ สําเร็จราชการแผ่นดินไปจนกว่าพระองค์จะทรงมีพระ

ชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษาและทรงผนวชพระภิกษุแล้ว และในการนีท่ี้ประชมุยงัได้มีมติแต่งตัง้

กรมหม่ืนบวรวิชัยชาญ (พระองค์เจ้ายอดย่ิง) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้า

เจ้าอยูห่วั ขึน้ดํารงตําแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคล และแตง่ตัง้ให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา 

กรมขุนบําราบปรปักษ์ เป็นผู้ สําเร็จราชการพระคลังมหาสมบัติและพระคลังต่างๆ และสําเร็จ

ราชการในพระราชสํานกั และเป็นผู้อปุถมัภ์ในสว่นพระองค์พระเจ้าแผน่ดนิด้วย74

๗๕  

 
เสวยราชสมบัต ิครัง้ท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๑๖)  
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ จึงเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติโดยทรงประกอบพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกครัง้แรก เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ และได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า 

“พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ฯ พระจฬุาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยูห่วั”  

                                                           
๗๔ เร่ืองเดียวกนั, ๒๕. 
๗๕ อานนท์ จิตรประภาส, ปิยมหาราชจอมกษัตริย์ (กรุงเทพฯ: ยิปซี, ๒๕๕๔), ๗๗. 



๗๖ 
 

ในระยะแรกของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยงัมิได้

ทรงว่าราชการด้วยพระองค์เองนัน้ พระองค์ได้ทรงขวนขวายเอาพระทยัใส่ในการศึกษาวิชาการ

ตา่งๆ อนัจําเป็นสําหรับผุ้บริหารประเทศให้มีความรอบรู้กว้างขวางและแตกฉายย่ิงขึน้ และได้ทรง

เสดจ็ประพาสตา่งประเทศถึง  ๒ ครัง้ คือ ครัง้แรกเสดจ็ประพาสสิงคโปร์และชวา ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ 

เป็นเวลา ๔๗ วนั และครัง้ท่ี ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ เสด็จไปยงัประเทศอินเดียและพม่า เป็นเวลา ๓ 

เดือน แม้ว่าความตัง้พระทยัของพระองค์จะเสด็จให้ถึงยโุรป แตพ่ระยาศรีสุริยวงศ์เห็นว่า เกรงว่า

จะทรงลําบากเห็นควรวา่เสดจ็ในประเทศไมไ่กลก่อนจะดีกว่า75

๗๖ 

การเสดจ็ประพาสตา่งประเทศของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในครัง้นี ้

นบัเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ท่ีพระมหากษัตริย์ประเทศตะวนัออกได้เสด็จประพาสตา่งแดน 7 6

๗๗ 

เพราะฉะนัน้จึงปรากฏว่า ทรงได้รับการต้อนรับอย่างมโหฬารย่ิงจากรัฐบาลของประเทศเหล่านัน้ 

ย่ิงในเวลานัน้ดินแดนท่ีพระองค์เสด็จประพาสเป็นอาณานิคมของประเทศตะวนัตก คือ มีองักฤษ

และฮอลนัดาปกครองอยู ่ทางรัฐบาลขององักฤษและฮอลนัดาจึงด้ถวายการต้อนรับอย่างเอิกเกริก

และสมพระเกียรติทุกประการ และได้ก่อให้เกิดคณุประโยชน์ต่อประเทศในเวลานัน้เป็นอนัมาก  

เพราะได้ทรงพบเห็นแบบแผนวิธีการปกครอง ตลอดจนการทํานุบํารุงรักษาบ้านเมืองภายใต้การ

ปกครองดูแลของอังกฤษและฮอลนัดา โดยได้ทรงนําความเจริญปรับปรุงใช้เพ่ือให้ประเทศไทย

ทดัเทียมได้กับอารยประเทศ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมือง

หลายอย่าง อาทิเช่น เลิกไว้ทรงผมมหาดไทยเปล่ียนมาตดัผมแบบสากล เลิกพิธีหมอบคลานเข้า

เฝ้า เปล่ียนมาเป็นยืนหรือนัง่เก้าอี ้และใช้วิธีถวายคํานบั เป็นต้น77

๗๘ 

 
เสวยราชสมบัต ิครัง้ท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๕๓) 
เม่ือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา ในปี พ.ศ. 

๒๔๑๖ ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ี

                                                           
๗๖ วิไลเลขา บรุณศิริ, ประวัตศิาสตร์ไทย ๒ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 

๒๕๑๖), ๒๖๘. 
๗๗ เร่ืองเดียวกนั, ๒๖๙. 
๗๘ อานนท์ จิตรประภาส, ปิยมหาราชจอมกษัตริย์ (กรุงเทพฯ: ยิปซี, ๒๕๕๔), ๓๙. 



๗๗ 
 

เสด็จออกผนวชในขณะท่ีทรงครองราชย์อยู่ 7 8

๗๙ โดยทรงผนวช ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนบวรรังษีสุริยพันธุ์ เป็นพระอุปัธยาจารย์ และพระศาสนโสภณ 

(สมเด็จพระสงัฆราช (สา) ปสฺุสเทวะ) วดัราชประดิษฐ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เสด็จประทบั ณ 

พระท่ีนัง่ทรงผนวช ภายในพระบรมมหาราชวงั โดยมีพระราชาคณะมาร่วมพกัด้วย ทรงผนวชอยู่

นาน ๑๕ วัน หลังจากทรงผนวชแล้วก็ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครัง้ท่ี ๒ ขึน้ในวันท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยครัง้นีว้่า “พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ฯ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั”  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระมเหสีและเจ้าจอมอยู่ ๑๕๓ คน 

และท่ีทรงยกยอ่งให้มีพระยศศกัดิช์ัน้พระบรมราชินีนาถ, พระราชเทวี นัน้ มีอยูด้่วยกนั ๔ องค์ คือ  

๑. สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระราชธิดาใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) และเจ้าจอมมารดาเป่ียม (สมเด็จพระปิยมา

วดี ศรีพชัรินทรมาตา) ประสตูิในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ทรงเป็นพระขนิษฐภคินี สมเด็จพระนางเจ้าสนุนั

ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวฒันา พระบรมราชเทวี และทรงเป็น

พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๖) และสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ 

(พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๗) และทรงเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ สําเร็จราชการ

แผ่นดิน เม่ือครัง้พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จประพาสยโุรปครัง้แรกในปี พ.ศ. 

๒๔๔๐ และสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ 
๒. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวฒันา พระบรมราชเทวี ประสตูิในปี พ.ศ.  ๒๔๐๕ ทรง

เป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระนางเจ้าสุนนัทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระขนิษฐาใน

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรม

หลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิ   เบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี ๙) และสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ 

                                                           
๗๙ วิไลเลขา บรุณศิริ, ประวัตศิาสตร์ไทย ๒ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 

๒๕๑๖), ๒๖๙. 



๗๘ 
 

๓. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ประสูติในปี พ.ศ. ๒๔๐๓ ทรงเป็นพระ

ขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสว่าง

วัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเป็นพระชนนีในเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทศันิย

ลกัษณ์ อคัรวรราชกมุารี สวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ด้วยอปัุทวเหตทุางเรือขณะทรงพระครรภ์ 
๔. สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงเป็นพระราชธิดาใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และเจ้าจอมมาดาสําลี ประสตูิในปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ทรงเป็น

พระชนนีในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพนัธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 7 9

๘๐ 

สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ และท่ีทรงยกย่องให้มีพระยศศกัดิ์เป็นพระอรรคชายา, พระราช

ชายา มีอยูด้่วยกนั ๔ พระองค์ คือ  
๑. พระอรรคชายา พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าลดาวลัย์ กรมหม่ืนภูมินทรภกัดี ประสตูิในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ทรงเป็นพระเชษฐภคินี

ในพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสวภาคนารีรัตน์ และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัต

นนารีนาค และทรงเป็นพระชนนีในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆมัพร กรมหลวง

ลพบรีุราเมศวร์80

๘๑ สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ 
๒. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ ประสตูิใน ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ทรง

เป็นพระขนิษฐภคินีในพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอบุลรัตนนารีนาค และพระขนิษฐาในอรรค

ชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ 
๓. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค ประสูติในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ทรง

เป็นพระขนิษฐาในพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ และพระอรรคชายาเธอ 

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ 
๔. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ แห่งนคร

เชียงใหม ่ประสตูใินปี พ.ศ. ๒๔๑๖ และสิน้พระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชโอรส ๓๒ องค์ และพระราช

ธิดา ๔๔ องค์ รวมทัง้สิน้ ๗๗ องค์ กับอีกพระองค์หนึ่งซึ่งสิน้พระชนม์ในพระครรภ์สมเด็จพระนาง

เจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

                                                           
๘๐ ต้นราชสกลุ “บริพตัร” 
๘๑ ต้นราชสกลุ “ยคุล” 



๗๙ 
 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระวกักะ เม่ือวนัท่ี 

๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พระท่ีนั่งอําพระสถาน พระราชวังดุสิต รวมพระชนมายุได้ ๕๘ 

พรรษา เสด็จดํารงราชสมบตัิอยู่ ๔๒ ปี รัชกาลยัง่ยืนกว่าบรรดาสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามอัน

ปรากฏในราชพงศาวดารแตก่่อนมาทกุพระองค์  

 
บทบาทท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเมืองและการต่างประเทศ 
ในปลายรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) การคกุคามของ

อํานาจตะวันตกท่ีแผ่เข้ามาในสยามได้ทวีความรุนแรงขึน้ตามลําดับ โดยเฉพาะอังกฤษและ

ฝร่ังเศสท่ีใช้กําลังทางทหารกดดนัสยามเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ และผู้ ท่ีมี

บทบาทท่ีนําพาสยามก้าวสู่พัฒนาการตามแบบอย่างประเทศตะวันตกอย่างจริงจัง คือ 

พระมหากษัตริย์และข้าราชการในราชสํานกั ซึ่งบุคคลเหล่านีไ้ด้รับอิทธิพลทางความคิดสืบมา

ตัง้แตส่มยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ซึ่งถือว่าเป็นยคุเร่ิมต้นของ

การเปล่ียนแปลงสงัคมสยาม  

ถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงตระหนกัดีถึง

ความจําเป็นในการปฏิรูปการปกครองประเทศและสาธารณูปโภคให้เจริญก้าวหน้าขึน้กว่ารัชกาล

ก่อน เพ่ือไมใ่ห้สยามตกเป็นอาณานิคม ซึ่งจะถกูปกครองดแูลและควบคมุผลประโยชน์ภายใต้การ

ชีนํ้าของประเทศมหาอํานาจ โดยเวลานีส้ยามต้องเผชิญกบัอํานาจทางการเมือง กระแสเศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมตะวันตก ท่ีหลั่งไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียอย่างรวดเร็ว ทําให้สยามจําเป็นต้อง

ปฏิรูประบบการเมือง การค้า การเงิน การภาษีและกฎหมายให้มีความเป็นระบบระเบียบ รวมถึง

นโยบายและวิธีดําเนินการของรัฐสยามในธุรกิจสมัปทานตา่งๆ ท่ีแน่นอน มัน่คง รวดเร็ว 8 1

๘๒ มีความ

เป็นสากลและเป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ  

                                                           
๘๒ วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชัน้นําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๔๕), ๘๙. 



๘๐ 
 

ด้วยพระทัยมุ่งมั่นท่ีจะรักษาเอกราชของประเทศได้เป็นแรงผลักดนัสําคญัท่ีสุดใน

ปฏิรูปประเทศของรัชกาลนี ้8 2

๘๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงมีพระราชดําริถึง

แนวทางสําคญัไว้ ๓ ข้อ คือ 83

๘๔ 

๑. การรักษาความสมัพนัธ์ทางการทตูกบันานาประเทศไว้ 
๒. การทํานบํุารุงกองทพัเพียงพอท่ีจะรักษาความสงบภายใน 
๓. การจดัให้มีการบริหารราชการท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 

เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและรัฐบาลเก็บเงินภาษีได้เพิ่มขึน้ นํามา

สูก่ารพฒันาและการป้องกนัประเทศ 

อยา่งไรก็ดี การปฏิรูปสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ช่วง

ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ดําเนินการได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เพราะทรงต้องประนีประนอมกับกลุ่ม

อํานาจเก่า ตราบจนสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ ผู้ สําเร็จราชการแผ่นดินถึงแก่พิราลยัใน

ปีพ.ศ. ๒๔๒๕ และกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทิวงคต ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ พระราชอํานาจของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทวีมากขึน้เป็นลําดบั จนกระทัง่ได้คืนพระราชอํานาจ

เด็ดขาดอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปสยามเป็นระลอกๆ จนสําเร็จลลุ่วงด้วยดีหลงัจากท่ีได้

ทรงครองราชย์มาได้ ๒๐ ปี  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสนพระทยัท่ีจะปรับปรุงประเทศให้มี

ความความก้าวหน้าของอารยประเทศอย่างนานาอารยประเทศตัง้แตย่งัทรงเป็นยวุกษัตริย์  ใน

ระยะแรกนัน้ทรงได้ข้อมลูและแบบอย่างส่วนใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีตกเป็นอาณานิคม

ของประเทศตะวนัตก ด้วยการเสดจ็ประพาสประเทศใกล้เคียงท่ีเป็นอาณานิคมของตะวนัตกหลาย

ครัง้ เชน่ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ขณะมีพระชนมาย ุ๑๘ พรรษา เสด็จประพาสสิงคโปร์ อาณานิคมของ

อังกฤษ และชวา อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ และในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ต่อมา ได้เสด็จประพาส

อินเดีย อาณานิคมขององักฤษ แม้การเสร็จตา่งประเทศทัง้ ๒ ครัง้นัน้ยงัทรงพระเยาว์มากแตก็่เป็น

การเสดจ็เพ่ือการเรียนรู้และศกึษาสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจในภมูิภาค เพ่ือนํามาปรับใช้

                                                           
๘๓ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๘๙  อ้างจาก สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, “เร่ืองกระทรวง

สมยัเก่า,” ใน พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิพิพิธภณัฑ์วงัวรดิศ, ๒๕๒๓), ๓๘. 
๘๔ เร่ืองเดียวกนั. 



๘๑ 
 

กบัประเทศสยาม หลงัจากนีพ้ระองค์ยงัคงเสด็จประพาส ณ สิงคโปร์  ชวา อินเดีย ปีนงั  มลาย ูอีก

หลายครัง้ ก่อนจะเสด็จประพาสยโุรปในปี พ.ศ. ๒๔๔๐  และ พ.ศ. ๒๔๕๐ จนได้รับพระสมญัญา

นามว่า พระมหากษัตริย์ผู้ เปิดโลกแห่งการเดินทาง (The King Who Opened the World of 

Travelling) อย่างท่ีไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดกระทํามาก่อน ซึ่งการเสด็จประพาส

ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนีเ้องจึงเป็นก้าวย่างการเปล่ียนแปลง 

ประเพณี วิถีชีวิตจากสยามเก่าไปสูส่ยามใหม ่เพ่ือไปสูค่วามเป็นอารยประเทศ   

 สําหรับการบริหารราชการแผน่ดนิท่ีสําคญัได้เกิดภายหลงัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครัง้ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๑๖ แล้วประมาณ ๕ เดือน พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเร่ิม

ปฏิรูปการปกครองร่วมกบัพระเจ้าน้องยาเธอและขนุนางรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ หรือสยามหนุ่ม 

(Young Siam) จดัตัง้องค์กรใหม่ๆทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนเลิกประเพณีและธรรม

เนียมตา่งๆ ท่ีทรงเห็นว่าโบราณล้าสมยั ทรงตัง้สภาท่ีปรึกษาราชแผ่นดิน (Council of State) และ

หลงัจากนัน้อีก ๓ เดือน พระองค์ได้ทรงตัง้สภาท่ีปรึกษาส่วนพระองค์ (Privy Council) ขึน้อีกสภา

หนึ่ง อย่างไรก็ดีสภาท่ีปรึกษาทัง้ ๒ นี ้ก็มิได้เกิดผลดีดงัพระราชประสงค์ จึงทําให้พระองค์ไม่ทรง

หวงัเอาสภาเป็นท่ีพึง่และทรงใช้วิธีทํางานด้วยพระองค์เอง ตอ่เม่ือทรงเห็นข้อบกพร่องอย่างใดก็จะ

มีพระราชหตัถเลขาละพระราชดําริไปยงัเสนาบดีโดยตรง 

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผน่ดนินัน้ กล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองยากย่ิง ซึ่งพระองค์ทรง

จําเป็นต้องอาศยั ระยะเวลา สติปัญญา และความพยายามอย่างมากในการท่ีจะเปล่ียนแปลง

ระบบราชการทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบเดิมให้เป็นระบบการปกครองแบบตะวนัตก 

เพราะทรงตระหนกัถึงระบบบริหารราชการท่ียงัล้าหลงัและสืบต่อตําแหน่งผ่านวงศ์ตระกลู อีกทัง้

ผลประโยชน์ของชาตสิว่นใหญ่ก็ตกเป็นของบรรดาขนุนาง  ซึง่เป็นสิ่งท่ีขดัขวางกีดกนัให้การพฒันา

ประเทศเป็นไปล้าช้า ในการณ์นีจ้ึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีพระองค์จะต้องมีอํานาจบารมีเพียงพอท่ีจะ

จดัการและควบคมุการทํางานของคณะราชการได้ด้วยพระองค์เอง ด้วยการดงึพระราชอํานาจคืนสู่



๘๒ 
 

พระองค์เอง ซึ่งนับว่าเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ไทยท่ีระบบราชการทํางานเพ่ือตอบสนอง

นโยบายของพระมหากษัตริย์อยา่งแท้จริง84

๘๕ 

ด้วยเหตุนีพ้ระองค์จึงทรงพยายามยกเลิกทัศนคติในการปกครองอย่างเดิม ทรง

ปรับปรุงระบบบริหารแผ่นดินขึน้ใหม่ และได้จดัระบบการทํางาน การกําหนดระดบัชัน้ การเล่ือน

ระดบั และการโยกย้ายตําแหน่ง ตลอดจนการพระราชทานบําเหน็จความดีความชอบของราชการ

อย่างเป็นระเบียบแน่นอน การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการด้วยหลักเกณฑ์ซึ่งเน้นท่ีบุคคลหัว

ก้าวหน้าและมีการศกึษาท่ีเหมาะสม รวมถึงการเปิดรับบคุคลในระดบัล่างของสงัคมให้มีโอกาสมา
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๘๖  

และการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ. 

๒๔๓๑ โดยโปรดให้จดัแบง่การบริหารประเทศออกเป็น ๑๒ กรมใหญ่ และในปีพ.ศ. ๒๔๓๕ โปรด

ให้ยกฐานนะขึน้เป็นกระทรวงทัง้ ๑๒ กระทรวง มีคณะเสนาบดีทัง้ ๑๒ ตําแหน่ง เป็นผู้ดแูล และใน

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๕๓ ได้ทรงจัดการปรับปรุงแก้ไขงานของกระทรวงต่างๆ ตลอดจน

เร่ืองการปรับปรุงระบบบริหารราชการสว่นภมูิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยโปรดให้จดัแบง่การ

ปกครองออกเป็นมณฑลเทศาภิบาลรวมทัง้สิ น้  ๑๘ มณฑล มีผู้ บ ริหารมณฑลเรียกว่า 

สมหุเทศาภิบาล หรือ ข้าหลวงใหญ่ โดยแตล่ะมณฑลมีจงัหวดั คือ เมืองในปกครอง ๓- ๔ จงัหวดั 

โดยแบ่งแต่ละจังหวัดเป็น อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน และมีกองทัพมณฑลขึน้บางมณฑลไว้

ป้องกันเหตรุ้ายขึน้ตรงกบัเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และในการนีไ้ด้ทรงสร้างเอกภาพทางการ

ปกครอง ด้วยการรวมการบงัคบับญัชาหวัเมืองให้มาขึน้ตอ่กระทรวงมหาดไทยแห่งเดียว เว้นไว้แต่

ราชธานีและหวัเมืองชัน้ในซึง่ขึน้ตรงตอ่กระทรวงนครบาล จากเดิมท่ีเคยให้กรมมหาดไทยปกครอง

หวัเมืองฝ่ายเหนือ กรมกลาโหมปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ และกรมท่าปกครองหัวเมืองชายทะเล

ตะวนัออก ส่วนการปกครองระดบัเมืองก็ให้เลิกการกินเมือง โดยจดัให้เจ้าเมืองรับพระราชทาน

เงินเดือนแทนการเก็บผลประโยชน์สว่นตวั  

                                                           
๘๕ วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชัน้นําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๔๕), ๙๔. 
๘๖ เร่ืองเดียวกนั, ๙๕. 



๘๓ 
 

นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาประเทศนัน้ จําเป็นต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก แต่ขณะนัน้รายได้ของ

ประเทศสว่นใหญ่ตกอยูก่บัขนุนาง พระองค์จงึทรงหาวิธีนํารายได้เข้าสู่ศนูย์กลางให้มีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด เพ่ือจะได้มีรายได้พอท่ีจะนําไปพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และวิธีการท่ีพระองค์ทรง

นํามาใช้ในขัน้ต้นคือ โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ “หอรัษฎากรพิพัฒน์” ขึน้ เม่ือพ.ศ. ๒๔๑๖ เพ่ือเป็นท่ี

รวบรวมรายได้จากภาษีอากรทัว่ประเทศ และทรงปรับปรุงเก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินของพระคลงั

ให้เป็นระเบียบ ทัง้ยงัช่วยให้สามารถทําลายอํานาจและการตกัตวงผลประโยชน์จากรายได้ของ

แผ่นดินพวกกลุ่มขุนนางและข้าราชการรุ่นเก่าได้ในทางอ้อม อนัเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่

รัฐบาลทางหนึง่ 

ต่อมาได้ยกเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบตัิ ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยทรงแต่งตัง้

ข้าหลวงไปประจําทุกมณฑลและจงัหวดั เพ่ือทําหน้าท่ีเก็บภาษีจากราษฎรโดยตรง และรวบรวม

รายได้ทัง้หมดส่งมาไว้ท่ีกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ ปรากฏให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้

มากขึน้กวา่เดมิ สว่นนายอากรหรือเจ้าภาษีท่ีเคยประมลูผกูขาดอากรผลประโยชน์จากรัฐก็น้อยลง

เป็นลําดบั 

 การเงินในรัชสมยัของพระองค์ขยายตวัเพราะเศรษฐกิจท่ีเติบโต เน่ืองจากมีการติดตอ่

ค้าขายกับตา่งประเทศมากขึน้  พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงกษาปน์สิทธิการขึน้ ในปี พ.ศ. 

๒๔๑๙ ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ก็ได้ทรงปรับปรุงหน่วยเงินปลีกใหม่ โดยยกเลิกเงินเหรียญเฟือ้ง 

เสีย้ว อัฐ และโสฬส และใช้เงินเหรียญแทน และในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ได้โปรดให้ทําธนบตัรขึน้ใช้ 

เรียกว่า อัฐกระดาษ ต่อมาก็ได้ทรงตราพระราชบัญญัติธนบัตรและจัดตัง้กรมธนบัตรขึน้ใน

กระทรวงพระคลงั เพ่ือทําเงินตราให้พอแก่ตลาดเกิดความสะดวกในการติดต่อค้าขาย  และในปี 

พ.ศ. ๒๔๓๙ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจดัทํางบประมาณแผ่นดินขึน้เป็นครัง้แรก อนัเป็น

แบบฉบบัท่ีจะต้องทํางบประมาณแผ่นดินสืบมาทุกปี โดยได้ทรงแยกเงินส่วนพระองค์และส่วน

แผน่ดนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด   

ผลจากการท่ีทรงทํานุบํารุงเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้สยามในเวลานัน้มีเหลือ

สําหรับพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในอีกหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมและการ

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ถนน คลอง ทางรถไฟ สะพาน ไปรษณีย์ และประปา ทําให้



๘๔ 
 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีทนัสมยัแห่งหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แนวพระราชดําริในการพฒันา

บ้านเมืองดงักล่าว ส่วนหนึ่งทรงได้รับแบบอย่างมาจากประเทศใกล้เคียงท่ีเป็นอาณานิคมของ

ตะวนัตกท่ีพฒันาบ้านเมืองตามอยา่งตะวนัตกนัน่เอง 

และในการท่ีทรงมุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างอารยประเทศนัน้ ระบบทาส

กลายเป็นสิ่งท่ีทําลายภาพลกัษณ์ของชาติ เพราะขดัต่อสิทธิเสรีภาพในสายตาชาวตะวนัตก และ

ขดัตอ่ระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่ เพราะการมีทาสทําให้ระบบเศรษฐกิจไม่ก้าวหน้า ซึ่งมีคา่จ้างตอบ

แทนแรงงาน ทําให้กระแสเงินและผลผลิตในประเทศเพิ่มขึน้ และรายได้ท่ีรัฐจะใช้ในการทํานบํุารุง

ประเทศยอ่มดีขึน้ 

ทรงกระทําโดยไม่เป็นเหตใุห้กระทบตอ่ทาสและเจ้าของทาสด้วยวิธีการค่อยเป็นคอ่ยไป โดยในปี 

พ.ศ. ๒๔๑๖ ทรงออกพระราชบญัญัติเลิกทาส ห้ามคนท่ีเกิดในรัชกาลปัจจบุนัเป็นทาส ในปี พ.ศ. 

๒๔๑๗ ได้มีการออกกฎหมายกําหนดค่าตวัลกูทาสให้สูงสดุในตอนเป็นเด็ก แล้วมีคา่ตวัลดลงใน

ทกุๆปี จนหลดุพ้นความเป็นไทได้จนหมดประเทศ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๘ รวมใช้ระยะเวลากวา่ ๓๐ ปี  

ครัน้เม่ือมาถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัประเทศไทยมีภาระ

ข้อผกูพนัตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีกบันานาประเทศอย่างแน่นแฟ้นเสีย

แล้ว ท่ีร้ายย่ิงไปกว่านัน้ คือ  ประเทศมหาอํานาจตะวนัตกอันได้แก่ฝร่ังเศสและอังกฤษ กําลงัใช้

อิทธิพลและแสนยานภุาพทางการทหารเข้ายึดครองดินแดนของประเทศตา่งๆในทวีปเอเชียเกือบ

ทัง้หมด กล่าวคือ อังกฤษได้ครอบครองพม่า และดินแดนแถบแหลมมลายูทางตอนใต้  ส่วน

ฝร่ังเศสก็เข้ายึดดินแดนบางส่วนของญวนและเขมร ดงันัน้จึงเหลือเพียงสยามเป็นศนูย์กลางอยู่

ระหวา่งเงือ้มมือของ ๒ มหาอํานาจ  

และเหตุการณ์ท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีกดดนัให้สยามต้องยอมเสียดินแดนฝ่ังซ้ายแม่นํา้โขง

ให้แก่ฝร่ังเศสในเหตกุารณ์ท่ีเรียกวา่ “วิกฤตกิารณ์สมยั ร.ศ. ๑๑๒” ซึง่ตรงกบัพ.ศ. ๒๔๓๖ เพ่ือแลก

กบัการรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของสยามนัน้ บทเรียนในครัง้นีทํ้าให้พระองค์ทรงตระหนกั

ได้ว่านโยบายโดดเด่ียวเป็นภัยต่อประเทศ ดงันัน้จึงทรงเลือกใช้วิธีทางการทตู ด้วยวิธีการเสด็จ

เย่ียมเยียนและผูกมิตรกับชาติมหาอํานาจ และดําเนินนโยบายเสมอภาคกับนานาอารยประเทศ

โดยไมย่อมเข้าเป็นฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด) 



๘๕ 
 

แม้ว่าเร่ืองของตวับทกฎหมายจะได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกันบ้างแล้ว ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) สืบเน่ืองจากการทําสนธิสญัญาพระราช

ไมตรีทางการทูตและการค้ากับต่างประเทศ ถึงกระนัน้แนวความคิดและสภาพการณ์ของ

สงัคมไทยเก่ียวกับเร่ืองกฎหมายก็ยงัมิได้เปล่ียนแปลงไปเท่าใดนัก  และเน่ืองจากความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยทางด้านกฎหมายและการศาลนัน่เอง ทําให้ประเทศไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอก

อาณาเขต อนัเป็นเอกราชทางการศาลให้แก่ชาวต่างประเทศท่ีมาทําสนธิสญัญาทางการทูตและ

การค้า เพราะชาวต่างประเทศไม่ยอมรับนับถือกฎหมายสยามว่าเสมอด้วยกฎหมายของ

อารยประเทศ86

๘๗  

ด้วยสาเหตุดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเห็นความ

จําเป็นท่ีจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการศาลของไทย ด้วยงานปฏิรูปกฎหมายในขัน้

แรก คือ การสถาปนากระทรวงยตุิธรรมขึน้ ในพ.ศ. ๒๔๓๔ เพ่ือจดัวางระบบศาลยตุิธรรมขึน้ใหม ่

และได้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญกฎหมายฝ่ายตะวันตกมาเป็นท่ีปรึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้

ยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ ร้ายตามจารีตนครบาล ท่ีมีความทารุณโหดร้ายเป็นท่ีรังเกียจของ

ชาวตะวนัตก และได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจชําระและปรับปรุงกฎหมายอีกอย่างกว้างขวาง โดย

จดัตัง้ให้มีคณะกรรมการขึน้ใหมอี่กครัง้หนึง่ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ไทยและตา่งประเทศเป็น

กรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีจดัร่างประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และพระธรรมนูญศาลยตุิธรรม ทัง้ยงัได้มีการปฏิรูปภาษากฎหมายไทย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี

ชดัเจนตรงกนัย่ิงขึน้87

๘๘ 

ด้านการศึกษาทรงริเร่ิมการวางรากฐานการศกึษาแผนใหม่ขึน้ตามลําดบั กล่าวคือ  

ใน พ.ศ.๒๔๑๔ ได้ทรงตัง้โรงเรียนสอนวิชาสําหรับบุตรข้าราชการในพระบรมมหาราชวงั โรงเรียน

สอนภาษาองักฤษท่ีตึกริมประตพูิมานไชยศรี โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียนพระตําหนัก

สวนกุหลาบ  ตอ่มาได้ทรงทดลองตัง้โรงเรียนหลวงเพ่ือสามญัชนเป็นแห่งแรกท่ี      วดัมหรรณพา

                                                           
๘๗ อานนท์ จิตรประภาส, ปิยมหาราชจอมกษัตริย์ (กรุงเทพฯ: ยิปซี, ๒๕๕๔), ๒๙. 
๘๘ เร่ืองเดียวกนั, ๓๑. 



๘๖ 
 

ราม และขยายออกไปยงัพระอารามอ่ืนๆ นอกจากโรงเรียนชายแล้ว ยงัได้มีโรงเรียนสําหรับสตรี คือ 

โรงเรียนสนุนัทาลยั  

และเพ่ือให้การศึกษาท่ีทรงวางรากฐานไว้นีดํ้าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ พระองค์จึง

โปรดให้จดัตัง้กระทรวงธรรมการขึน้ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕ เพ่ือควบคมุและบริหารกิจการต่างๆ ด้าน

การศึกษาและการศาสนา หลังจากนัน้ได้มีประกาศพระบรมราชโองการและประกาศกรม

ศกึษาธิการเก่ียวกบัระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ในเร่ืองการศกึษาออกมาเป็นลําดบั 

นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรงได้จดัตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๕ เพ่ือ

สร้างข้าราชพลเรือนเข้าทํางานในกระทรวงท่ีทรงตัง้ขึน้ทัง้ ๑๒ กระทรวง ทัง้ยงัทรงสนบัสนนุให้พระ

ราชโอรสท่ีมีพระชนมายพุอสมควร ออกไปศกึษาวิชาการวิชาการแผนใหม่ๆ ณ ตา่งประเทศ ด้วย

พระราชทรัพย์สว่นพระองค์ ด้วยพระราชประสงค์ท่ีให้นําความรู้นัน้ๆ กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

บ้านเมืองในด้านตา่งๆ  

และควบคู่ไปกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ พระองค์ทรงดํารงอยู่ในพระราชฐานะ 

“องค์อคัรศาสนปูถมัภก” ทรงให้ความอปุถมัภ์แก่ทกุศาสนาท่ีเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภาร สําหรับ

พทุธศาสนานัน้ ได้โปรดฯ เกล้าให้มีการสงัคายนาพระไตรปิฎก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๑ และจดัพิมพ์ขึน้

เป็นครัง้แรก และแจกจ่ายไปตามห้องสมุดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และต่อมาใน พ.ศ. 

๒๔๔๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองสงฆ์ ซึ่งได้แก่ การจดัสงัฆมณฑลให้

เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้สอดคล้องกบัการทํานบํุารุงบํารุงบ้านเมืองท่ีได้จดัไปแล้ว  

ทัง้นีพ้ระองค์ยังได้โปรดเกล้าให้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์วัดต่างๆ ทัง้ในพระนครและ

ตา่งจงัหวดั และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวดัขึน้อีกหลายวดัขึน้ด้วยกนั  

 

พระราชประวัตพิระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) 
ก่อนเสวยราชสมบัต ิ
พระบาทสมเดข็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั พระราชสมภพเม่ือวนัเสาร์ เดือนย่ี ขึน้ ๒ ค่ํา 

ปีมะโรงโทศก จลุศกัราช ๑๒๔๒ ตรงกบัวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงเป็นราชโอรส พระองค์

ท่ี ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา

ผอ่งศรี พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระนามวา่ “สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ” 

และโดยท่ีทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์โตในสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชชนก



๘๗ 
 

นาถและพระบรมราชชนนีจงึทรงออกพระนามวา่ “ลกูโต” และทรงเป็น “ทลูกระหม่อมโต” ของพระ

บรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารทรงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระบรมชนกนาถและ

พระบรมราชชนนี ดงันี ้
๑. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหรัุดมณีมยั กรมพระเทพนารีรัตน์ 
๒. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖)  
๓. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธํารง 
๔. จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก

ประชานาถ88

๘๙ 
๕. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศริิราชกกธุภณัฑ์ 
๖. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง89

๙๐ 
๗. นายพลเรือเอก นายพลตรี สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ กรม

หลวงนครราชสีมา 
๘. จางวางตรี สมเด็จพรเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์ 

อินทราชยั90

๙๑ 
๙. พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี๗) 
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ เ ม่ือเจริญพระชนมายุได้ ๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี๕) ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึน้เป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า 

“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดี” ครัน้เม่ือพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา เม่ือ 

พ.ศ. ๒๔๓๕ ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้จดัพระราชพิธีมหามงคลการโสกันต์พระราชทาน ณ พระท่ีนั่ง

ดสุิตมหาปราสาท91

๙๒ 
ในชัน้ต้นทรงศกึษาสรรพวิทยาการตา่งๆ ในพระบรมมหาราชวงั โดยมีพระยาศรีสนุทร

โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยาอิศรพนัธุ์โศภณ (หม่อมราชวงศ์หนู อิศรางกูร) และหม่อมเจ้า

ประภากร ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปักษ์ เป็นพระ

                                                           
๘๙ ทรงเป็นต้นราชสกลุ จกัรพงษ์ 
๙๐ สิน้พระชนม์ในวนัประสติู 
๙๑ ทรงเป็นต้นราชสกลุ จฑุาธุช 
๙๒ ประยรู พิศนาคะ, สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั หรือสยามในยุคพระปรีชา

ญาณของ ร. ๖ (กรุงเทพฯ: ป. พิศนาค การพิมพ์, ๒๕๑๔), ๒๒. 



๘๘ 
 

อาจารย์ถวายอกัษรวิชาภาษาไทย ส่วนภาษาองักฤษได้ทรงศึกษากบัพระอาจารย์ชาวองักฤษ ช่ือ

นายโรเบริต มอแรนต์ (Robert Morant)92

๙๓  

เม่ือทรงเจริญพระชนมายไุด้ ๑๐ พรรษา ได้เสด็จไปทรงร่วมศกึษากบัเจ้านายเชือ้พระ

วงศ์ท่ีโรงเรียนราชกมุาร ในพระบรมมหาราชวงั และภายหลงัจากท่ีฝร่ังเศสส่งเรือรบเข้ามาภายใน

แม่นํา้เจ้าพระยาท่ีเรียกกันว่า “ในวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒” เม่ือวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกไปทรงศกึษาตอ่ท่ีประเทศ

องักฤษ พร้อมด้วยพระองค์เจ้าชายสวสัดิโสภณ (ตอ่มาคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ

สวสัดวิฒัน์วิสิษฐ์) และพระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ (ตอ่มาคือ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ)์ มีพระมนตรีพจนกิจ (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากลุ ตอ่มาคือ 

พระยาพระเสดจ็สเุรนทราธิบดี) เป็นพระอภิบาล และหม่อมราชวงศ์สิทธ์ิ สทุศัน์ (ตอ่มาคือ พระยา

วิชิตวงศ์วฒุิไกร) 

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษา ณ ประเทศองักฤษนัน้ ได้เสด็จประทับเรือ

หลวงมกุฎราชกุมารใช้จกัรแล่นออกจากประเทศไทยถึงสิงคโปร์ แล้วจึงเปล่ียนไปประทบัเรือเดิน

สมุทรเสด็จไปขึน้ฝ่ังท่ีเมืองเนเปิลส์ (Naples) ประเทศอิตาลี และได้ประทบัแรมอยู่หลายวันจึง

เสดจ็ตอ่ไปยงัประเทศฝร่ังเศส93

๙๔ 

ท่ีสุดเม่ือพระองค์เสด็จถึงประเทศองักฤษพร้อมคณะผู้ติดตาม ได้ประทับ ณ สถาน

อคัรราชทตูสยาม ก่อนท่ีจะเสด็จไปประทบั ณ เมืองไบรตนั ทางตอนใต้ของประเทศองักฤษอีกชัว่

ระยะเวลาหนึ่ง โดยรัฐบาลองักฤษได้มอบหมายให้นายเบซิล ทอมสนั (Basil Thompson) เป็น

ผู้จดัการถวายพระอกัษรร่วมกบัพระมนตรีพจนกิจ ซึ่งในระยะแรกนัน้ได้ถวายพระอกัษรโดยวิธีการ

จดัหาครูมาถวายการสอนท่ีตําหนกัท่ีประทบัแทนการออกไปศกึษาในโรงเรียนสามญั การณ์นีเ้อง

จึงได้มีการเช่าบ้านท่ีนอร์ธ ลอดจ์ (North Lodge) ท่ีเมืองแอสค็อต (Ascot) ถวายเป็นท่ีประทบั มี

นายฮาโรลด์ เมยลัส์ (Harold Mayall) เป็นผู้จดัตารางถวายการสอน โดยวิชาท่ีจดัถวายนัน้เป็น

                                                           
๙๓ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๒), ๘. 
๙๔ ประยรู พิศนาคะ, สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั หรือสยามในยุคพระปรีชา

ญาณของ ร. ๖ (กรุงเทพฯ: ป. พิศนาค การพิมพ์, ๒๕๑๔), ๒๓. 



๘๙ 
 

วิชาระดบัมธัยมศึกษา รวมทัง้ภาษาละติน (Latin) และยูคลิด (Euclid) หรือวิชาเลขาคณิต ๓ มิต ิ

การออกกําลงักายและฝึกระเบียบแถวด้วย94

๙๕ 

และในระหวา่งท่ีประทบัอยูท่ี่นอร์ธ ลอดจ์นีเ้อง ได้เกิดเหตรุ้ายขึน้ท่ีกรุงเทพฯ เน่ืองจาก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประชวรและเสด็จ

สวรรคต ด้วยเหตนีุพ้ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ตัง้พระราชพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ สยาม

มกุฎราชกุมาร ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. 

๒๔๓๗ โดยโปรดเกล้าฯ ให้นายพันเอก พระยาเสมอใจราช (ทองดี โชติกเสถียร) เป็นข้าหลวง

พิเศษอัญเชิญเคร่ืองราชอิสสริยยศและเคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์ พร้อมด้วยสัญญาบตัรพระยศ 

ออกไปถวาย ณ ประเทศองักฤษ พร้อมกบัโปรด     เกล้าฯ ให้นายพนัโท พระยาราชวลัภานุสิษฐ์ 

(อ๊อด ศภุมิตร) และนายร้อยเอก หลวงสรสิทธยานกุาร (อุ่ม อินทรโยธิน) ออกไปเป็นราชองครักษ์

ประจําพระองค์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชด้วย 

การถวายพระอกัษรท่ีจดัขึน้ท่ีนอร์ธ ลอดจ์นีค้งจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วกว่าการศกึษา

ในโรงเรียนสามญัทัว่ไป จึงปรากฏหลกัฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ แม้จะต้องทรงปลีกพระองค์ไป

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ซึ่งเสด็จพระ

ราชดําเนินประพาสทวีปยุโรปครัง้แรกท่ีเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  เม่ือวนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๔๐ ทัง้ทรงตามเสด็จไปประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จ

พระบรมชนกนาถไปทรงรวมงานเพชราภิเษก (Diamond Jubilee) ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

วิคตอเรีย อีกทัง้ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการเสด็จประพาสประเทศเบลเยียม 

ฝร่ังเศส สเปน โปรตเุกส และอิตาลี ตราบจนได้ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

เสดจ็พระราชดําเนินนิวตัพิระนคร เม่ือวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ก็ตาม แตส่มเด็จพระบรม

โอรสาธิราชก็ทรงพระอุตสาหะเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาชัน้มธัยมได้ในปีเดียวกันนัน้ และได้

เสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารบกท่ีโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ (Royal Military Academy, 

Sandhurst ) เม่ือวนัท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีหม่อมราชสิทธ์ิ สทุศัน์ โดยเสด็จไปศกึษา

ร่วมด้วย 

                                                           
๙๕ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๒), ๑๔. 

 



๙๐ 
 

เน่ืองจากการศึกษาท่ีโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์นัน้ มีระเบียบว่าผู้ ท่ีจะเข้าศึกษา

ต้องมีความรู้เบือ้งต้น เช่น การข่ีม้า มาก่อน ประกอบกบัสญัญาเช่าตําหนกันอร์ธ ลอดจ์ใกล้สิน้สดุ

ลง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงทรงย้ายไปประทบัท่ีตําหนกัใหม่ช่ือ เกรตน่ีย์ (Graitney) ท่ีเมือง

แคมเบอร์ล่ีย์ (Camberley) ซึ่งอยู่ใกล้โรงทหารท่ีออลเดอร์ช็อต (Aldershot) พร้อมกนันัน้รัฐบาล

สยามก็ได้ขอให้นายพนัโท ซี. วี. ฮยมู (Lieutenant – Colonel C. V. Hume) มาถวายพระอกัษร

แทน 

ในเวลาท่ีทรงศึกษาท่ีโรงเรียนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ ทรงศึกษาวิชาการปกครองของ

ทหาร กฎหมาย ยทุธวิธี ป้อมคา่ย การสํารวจ ภาษาฝร่ังเศส พลศกึษา ห้อยโหน (ยิมนาสติก) และ

ข่ีม้า ซึ่งทรงทําคะแนนได้อย่างยอดเย่ียม 9 5

๙๖ แต่เน่ืองจากระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย

แซนด์เฮิร์สต์ ได้มุ่งเน้นจดัการศึกษาเฉพาะวิชาทหาร เม่ือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงสําเร็จ

การศกึษาในปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๑ แล้ว จึงได้เสด็จไปประจําการในกองพนัท่ี ๑ กรมทหารราบเบา

เดอรัม (Duhram Light Infantry) ท่ีออลเดอร์ช็อต (Aldershot) เพ่ือทรงฝึกหดับงัคบับญัชาหน่วย

ทหาร ในระหว่างนีพ้ระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาเพิ่มเติมในวิชาทหารปืนใหญ่ โดยเสด็จไป

ประจําการท่ีหน่วยภูเขาท่ี ๖ ค่ายฝึกทหารปืนใหญ่ ณ ดาร์ทมัว (Darmour) และเสด็จไปทรง

ฝึกอบรมวิชาปืนเล็กท่ีสคลูออฟมสัคิทรี (School of Musketry) เมืองไฮท์ (Hythe) ทรงศกึษาเล่า

เรียนได้เป็นผลดีย่ิง ทรงชํานาญในการฝึกหดั การขุดสนามเพลาะ การทําสะพาน และทรงได้รับ

ประกาศนียบตัรพิเศษ  ตลอดจนทรงยิงปืนเล็กและปืนใหญ่ได้อย่างแม่นยําท่ีสดุ 9 6

๙๗ ถึงได้รับเหรียญ

แมน่ปืน 

และภายหลงัจากท่ีทรงเรียนรู้ชีวิตนายทหารประจําการชัว่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในปี 

พ.ศ. ๒๔๔๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ได้เสร็จไปทรงศกึษาวิชาการพลเรือนท่ีมหาวิทยาลยัอ๊

อกสฟอร์ด (Oxford University) ตามหลกัสตูรท่ีมหาวิทยาลยัจดัถวายราชวงศ์องักฤษ และได้เสด็จ

ไปประทบัท่ีแคนทะเบอร่ีควอด (Canterbury Quad) วิทยาลยัไครสเชิช (Christ Church) เป็นเวลา

เกือบ ๒ ปี เพ่ือทรงศกึษาวิชาประวตัิศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ส่วนวิชาการ

ปกครองนัน้ได้ทรงเน้นหนกัในเร่ืองการปกครองของประเทศองักฤษและการปฏิวตัิของฝร่ังเศสโดย

ละเอียด 

                                                           
๙๖ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๒), ๒๘. 
๙๗ เสถียร พนัธรังษี, พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ, พิมพ์ครัง้ท่ี ๖ (กรุงเทพฯ: 

สํานกัพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๒), ๑๘. 



๙๑ 
 

แต่ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดรู้อน พ.ศ. ๒๔๔๓ ทรงพระประชวรพระอนัตะ (ไส้ติ่ง) 

อักเสบ และภายหลังจากทรงหายประชวรครัง้นัน้แล้ว  ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อท่ี

มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด และก่อนท่ีจะเสด็จออกจากมหาวิทยาลัยโดยไม่ทรงเข้าสอบไล่ตาม

ประเพณีของราชวงศ์องักฤษนัน้ ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือทํานองวิทยานิพนธ์ในช่ือ “The War 

of the Polish Succession” หรือ “สงครามสืบราชสมบตัิโปลนัด์” ตอ่จากนัน้ได้เสด็จไปทรงรับการ

อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ภูเขาท่ีกองทหารปืนใหญ่หลวงท่ีออลเดอร์ช็อต (Battery of the Royal 

Artillery, Aldershot) 

เม่ือได้ทรงศึกษาวิชาทัง้ฝ่ายทหารและพลเรือนครบถ้วนแล้ว ก่อนท่ีจะเสด็จพระราช

ดําเนินนิวตัพิระนคร สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชได้เสดจ็ร่วมในพระรชพิธีตา่งๆ ของราชสํานกัยโุรป 

อาทิ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) เสด็จไปทรง

ร่วมงานพระบรมศพสมเด็จพระนาชินีนาถวิคตอเรียกับงานบรมราชาภิเษกพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท่ี ๗ 

(King Edward VII) แห่งประเทศองักฤษ เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ และได้เสด็จไปร่วมใน

งานบรมราชาภิเษกพระเจ้าอัลฟองโซท่ี ๑๓ (King Alfonso XIII) แห่งประเทศสเปน ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยนอกจากจะเสด็จร่วมในงานพระราชพิธีต่างๆ ในฐานะแขกผู้ทรง

เกียรตแิล้ว สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชยงัเสดจ็ประพาสเย่ียมเยียนนครหลวงของประเทศตา่งๆ ใน

ยโุป และแอฟริกา โดยในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอิตาลี เนเธอร์แลนด์ 

เบลเยียม รัสเซีย อียิปต์ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เสดจ็พระราชดําเนินเยือนประเทศออสเตรีย ฮงัการี 

ฝร่ังเศส และเดนมาร์ก ซึง่การเสดจ็พระราชดําเนินเยือนประเทศตา่งๆ ดงันี ้นอกจากได้ทรงกระชบั

ความสมัพนัธ์กบัพระประมขุ และพระราชวงศ์ รวมทัง้ประธานาธิบดีของประเทศนัน้ๆ แล้ว สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชยังได้ทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมือง รวมทัง้ความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ทัง้ในด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา การทหาร สรรพาวุธ การคมนาคม และ

โบราณสถานของประเทศเหลา่นัน้ แล้วได้ทรงนําสิ่งท่ีได้ทรงพบเห็นมาประกอบพระราชดําริในการ

พฒันาบ้านเมืองในเวลาตอ่มา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและคณะเสด็จนิวตัิสู่สยามภายหลงัจากประทบัศกึษาอยู่

ท่ีประเทศอังกฤษถึง ๙ ปี ในขณะมีพระชนมายุได้ ๒๒ พรรษา เสด็จพระราชดําเนินออกจาก

ประเทศองักฤษโดยเรือฟิตส์บิสมาร์ก (Fürst Bismark) จากท่าเรือเซาธ์แฮมตนั (Southampton) 

เม่ือวนัท่ี ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ และเสด็จพระราชดําเนินถึงกรุงวอชิงตนั (Washington) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ในโอกาสนีพ้ระองค์ทรงพบกับ

ประธานาธิบดีธีโอดอร์ รูสเวลล์ (Theodore Roosevelt) ทัง้ได้เสด็จพระราชดําเนินไปยงัรัฐต่างๆ 



๙๒ 
 

เพ่ือเย่ียมชมสถาบันการศึกษาและอาคารสถานท่ีสําคัญ ตลอดจนสภาพบ้านเมืองจากฝ่ัง

ตะวนัออกจรดฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาด้วย 

จากสหรัฐอเมริกาเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือเอมเปรสออฟไชนา (Empress of 

China) ออกจากท่าเรือเมืองแวนคเูวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนนาดา ข้ามมหาสมทุรแปซิฟิกสู่

ประเทศญ่ีปุ่ น เสดจ็พระราชดําเนินถึงทา่เรือโยโกฮามา (Yokohama) แล้วทรงเปล่ียนไปประทบัเรือ

พระท่ีนัง่มหาจกัรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ออกไปรอรับสด็จท่ีประเทศญ่ีปุ่ น โดยเม่ือเสด็จพระราชดําเนินถึงกรุงโตเกียว (Tokyo) 

แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ 

(Emperor Meiji) และจกัรพรรดินีโชเกน (Empress Skõken) พร้อมทัง้ทรงพบกบัมกฎุราชกมุารโย

ชิฮิโต (Crown Prince Yoshihito) ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกท่ีได้มีการสถาปนาความสมัพันธ์ระหว่าง

ราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ญ่ีปุ่ นซึ่งยังยืนมาจนถึงปัจจุบนั 9 7

๙๘ และเม่ือเสด็จออกจากกรุงโตเกียวได้

เสด็จประพาสอีกหลายเมืองโดยมีเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีเป็นราชพาหนะจอดเทียบท่าให้เสด็จพระ

ราชดําเนินไปยังเมืองเมืองต่างๆ  ทัง้เมืองหลวงเก่า และเมืองสําคญั 9 8

๙๙ เพ่ือทอดพระเนตรชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่ นและพระอารามในศาสนาพุทธและชินโตหลายแห่ง ทัง้ยังทรง

ทอดพระเนตรกองทหารรักษาพระองค์ (Imperial Guards) โรงเรียนนายร้อย และโรงเรียนนายเรือ 

โรงงานทําปืนหลวง (Tokyo Arsenal) อู่ต่อเรืออาซาฮี (Asahi Dock) มหาวิทยาลยัอิมพีเรียล 

(Imperial University) และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัอีกด้วย9 9

๑๐๐ ครัน้แล้วเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี

ก็มุ่งเดินทางมายังฮ่องกง โดยมีเรือตอร์ปิโดกํากับมาด้วย ๓ ลํา 1 0 0

๑๐๑ ท่ีฮ่องกงมีการต้อนรับเสด็จ

อย่างสมพระเกียรติ และจากฮ่องกงมาทางทะเลจีนรอนแรมมาถึงเกาะสีชงัแล้วก็มุ่งหน้าเข้าปาก

แม่นํา้เจ้าพระยา ในตอนเช้าวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๔๔๕ และทอดสมออยู่ในลํานํา้เจ้าพระยาหน้า

ศาลารัฐบาลเมืองสมุทรปราการ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) 

                                                           
๙๘ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๒), ๓๙. 
๙๙ ประยรู พิศนาคะ, สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั หรือสยามในยุคพระปรีชา

ญาณของ ร. ๖ (กรุงเทพฯ: ป. พิศนาค การพิมพ์, ๒๕๑๔), ๗๗ – ๗๘. 
๑๐๐ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๒), ๔๐. 
๑๐๑ ประยรู พิศนาคะ, สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั หรือสยามในยุคพระปรีชา

ญาณของ ร. ๖ (กรุงเทพฯ: ป. พิศนาค การพิมพ์, ๒๕๑๔), ๗๘. 



๙๓ 
 

เสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนรถไฟพิเศษสายปากนํา้ถึงเมืองสมุทรปราการแล้ว จึงเสด็จลง

ประทบัเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีแล้วโปรดให้ใช้จกัรแล่นเข้ามาตามลํานํา้เจ้าพระยาและเข้าเทียบท่ีท่า

ราชวรดิษฐ์ โดยมีข้าราชการทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน พร้อมด้วยบรรดาทูตานุทูตมารับ

เสดจ็กนัโดยพร้อมเพรียง 

ภายหลังเสร็จสิน้การร่ืนเริงสมโภชเน่ืองในการเสด็จนิวัติพระนครซึ่งจัดขึน้ต่อเน่ือง

หลายวนัแล้ว พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕)  ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชเข้ารับราชการในกรมราชเลขาธิการเพ่ือทรงเรียนรู้พระราชกิจ แล้วโปรดเกล้าฯ 

ให้เสด็จไปทรงรับราชการเป็นจเรทพับก พระราชทานยศให้เป็นนายพลเอก ให้มีพระเกียรติยศ

เสมอเสนาบดีกระทรวงกลาโหม กบัโปรดเกล้าฯ ให้ทรงเป็นนายพนัโท ผู้บงัคบัการกรมมหาดเล็ก

ราชวลัลภรักษาพระองค์ และราชองครักษ์พิเศษ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เม่ือทรงเจริญพระชนมายไุด้ ๒๔ พรรษา ได้เสร็จออกทรงผนวช ณ 

พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

เป็นพระอปัุธยาจารย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวมัน์ สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า สกลมหา

สงัฆปริณายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ แล้วเสดจ็ไปประทบัจําพรรษาท่ีพระปัดํ้าเนินนหย่า วดับวร

นิเวศวิหาร ในการผนวชครัง้นีท้รงมีสมณะฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ” โดยทรงปฏิบัติศาสนกิจ

เช่นเดียวกบันวกภิกษุทัง้หลายตามหลกัสูตรท่ีพระอปัุธยาจารย์จดัถวาย ทรงศกึษาพระธรรมวินยั

ภาษาบาลีและสนัสฤตได้แตกฉาน ทรงสอบไลไ่ด้เป็นท่ี ๑ ของสนามสอบวดับวรนิเวศวิหารในปีนัน้

ด้วย และด้วยพระปรีชาสามารถดงันีจ้ึงได้ทรงรับเป็นธุระในการตรวจสอบไล่พระธรรมวินยัของ

พระภิกษุในพรรษานัน้ทัง้หมด โดยเม่ือเสร็จการศกึษาพระธรรมวินยัและลกัษณะการปกครองคณะ

สงฆ์ในกรุงเทพฯ แล้ว จึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรการคณะสงฆ์หวัเมืองมณฑลปราจีนบุรี และ

ภายหลงัจากท่ีทรงลาผนวชแล้ว ได้เสด็จกลบัมารับราชการตามตําแหน่งเดิม โดยทรงประทบัอยู่ท่ี

พระราชวงัสราญรมย์ และจดัตัง้สโมสรขึน้ในพระราชวงัสราญรมย์ช่ือ “ทวีปัญญาสโมสร” และทรง

ออกหนงัสือพิมพ์ช่ือ “ทวีปัญญา” ประกอบด้วยวรรณคดี อกัษรศาสตร์การเมือง บทความปลุกใจ

ให้มีความรักชาต ิและจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์101

๑๐๒ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ทรง

สถาปนาหอพระสมดุ และโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชดํารงตําแหน่งนายกกรรมการ

จดัการหอพระสมุด ทําให้ทรงมีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และวรรณคดี 

                                                           
๑๐๒ วิไลเลขา บรุณศิริ, ประวัตศิาสตร์ไทย ๒ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 

๒๕๑๙), ๓๒๓. 



๙๔ 
 

และเร่ิมงานนิพนธ์ในหนงัสือพิมพ์ทวีปัญญา102

๑๐๓  ทัง้โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการส่งบทกวีตีพิมพ์ด้วย 

และได้ปีเดียวกันนีไ้ด้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปประพาสมณฑลพายพัซึ่งใน

เวลานัน้เป็นหัวเมืองมณฑลท่ีห่างไกลและการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลําบาก รวม

ระยะเวลาประพาสครัง้นัน้นานถึง ๙๓ วนั โดยในระหว่างเสด็จเลียบหวัเมืองพายพัได้ทรงพระราช

นิพนธ์ “ลิลิตพายพั” ทรงบรรยายถึงพระราชกิจ สภาพภูมิประเทศ สภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่

ของราษฎรการเสด็จตรวจสถานท่ีราชการทัง้ฝ่ายทหารและพลเรือน รวมทัง้สภาพของวัดและ

โบราณสถานตลอดเส้นทางท่ีเสด็จพระราชดําเนิน และในการณ์นีไ้ด้โปรดพระราชทานพระรา

โชบายสําคญั ทรงห้ามมิให้ข้าราชการสยามเรียกชาวมณฑลพายพัว่า “ลาว” ซึ่งมีความหมายเชิงดู

หมิ่นคนในปกครอง อนัเป็นมลูเหตสํุาคญัท่ีทําให้เกิดมีคําวา่ “คนเมือง” ขึน้มาแทน  

นอกจากนีใ้นสว่นท่ีเมืองนครปฐม เน่ืองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงรับพระ

ราชธุระเป็นผู้ อํานวยการบรูณะองค์พระปฐมเจดีย์ ทําให้ต้องเสด็จออกไปประทบัท่ีเมืองนครปฐม

อยู่บ่อยครัง้ ในการณ์นีเ้องทําให้เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างพระท่ีนั่ง พระ

ตําหนัก และเรือนข้าราชบริพารเพิ่มเติม และพระราชทานนามพระราชฐานท่ีประทับนีว้่า 

“พระราชวงัสนามจนัทร์” 1 0 3

๑๐๔ ซึ่งเป็นสถานท่ีแปรพระราชฐานไปประทบัอยู่เน่ืองๆ  ดงัมีเร่ืองและ

งานเก่ียวกบัพระราชวงันีผ้กูพนัอยูเ่ป็นอนัมาก104

๑๐๕ 

และในปีเดียวกันนี ้ได้เสร็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้แก่ 

กําแพงเพชร สโุขทยั สวรรคโลก อตุรดิตถ์ และพิษณุโลก ได้ทอดพระเนตรโบราณสถานสําคญั อนั

เป็นมูลเหตสํุาคญัท่ีทําให้ทรงจดัตัง้ “โบราณคดีสโมสร” เพ่ือศึกษาค้นคว้าเร่ืองราวโบราณคดีใน

เวลาต่อมา และในการเสด็จพระราชดําเนินคราวนีไ้ด้พระราชนิพนธ์หนงัสือเร่ือง “เท่ียวเมืองพระ

ร่วง” ซึ่งราชบณัฑิตยสถานได้ยกย่องว่า “เป็นตํารานําทางเท่ียวตรวจตราโบราณวตัถุท่ีเมืองพระ

ร่วงดีกวา่หนงัสือเร่ืองอ่ืนๆ อนัมีมาแตก่่อน”105

๑๐๖ 

                                                           
๑๐๓ เร่ืองเดียวกนั. 
๑๐๔ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๒), ๕๗. 
๑๐๕ เสถียร พนัธรังษี, พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ, พิมพ์ครัง้ท่ี ๖ (กรุงเทพฯ: 

สํานกัพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๒), ๒๕. 
๑๐๖ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จํากดั, ๒๕๕๒), ๕๔. 



๙๕ 
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จพระราชดําเนินเลียบหวัเมือง

มณฑลปักษ์ใต้ เพ่ือทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศและชัยภูมิในแนวคอคอดกระกับสภาพ

บ้านเมืองและความเป็นอยูข่องราษฎร เพ่ือประกอบพระราชวินิจฉยัในการจดัการป้องกนัประเทศ 

นอกจากพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ดงัได้กล่าวมาแล้ว ในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) นัน้ เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุยงัทรงได้รับพระราชภาระเป็นผู้ สําเร็จ

ราชการรักษาพระนครในระหว่างท่ีสมเด็จพระบรมชนกนาถมิได้ประทบัในพระนครอยู่เนืองๆ และ

แม้นว่าจะทรงมีพระราชภารกิจท่ีต้องปฏิบตัิในแต่ละวนัเป้นจํานวนมาก แต่เม่ือทรงว่างจากพระ

ราชภารกิจทัง้ปวงก็ได้ทรงอุทิศพระองค์เป็นครู พระราชทานการอบรมสั่งสอนวิชากฎหมาย 

การทหาร การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์สากล ประวตัิศาสตร์สากล และภาษาองักฤษแก่

มหาดเล็กข้าในกรม โดยมีหลวงอภิรักษ์ราชสิทธ์ิ (ยกยงู วิเศษกุล ตอ่มาเป็น มหาเสวกโท พระยา

สทุรินทราชา) เป็นครูผู้ชว่ย 

ในส่วนของวิชาการทหารนัน้ นอกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะโปรดเกล้าฯ ให้

มหาดเล็กข้าในพระองค์ได้ฝึกระเบียบแถวอนัเป็นรากฐานของการฝึกหดัวิชาทหารแล้ว ยงัได้ทรง

สอนวิธีการสืบข่าว การสอดแนม ทัง้ยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการเล่นซ้อมรบในเวลากลางคืนท่ีพระ

ตําหนกัจิตรลดาและพระราชอทุยานสราญรมย์ แล้วได้ทรงนําการเล่นซ้อมรบนัน้ไปปรับใช้กบัการ

ฝึกหดัเสือป่าและลกูเสือเม่ือเสดจ็เสวยราชสมบตัแิล้ว  

นอกจากนีพ้ระองค์ยงัได้ทรงจดัให้มีการทดลองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอีก

หลายคราว  เร่ิมในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงนําการทดลอง “สาธารณรัฐใหม่” หรือ “The New 

Republic” จากกรุงปารีสเข้ามาทดลองกบัข้าราชบริพารในพระองค์ท่ี “เมืองมงั” ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างเป็นเมืองจําลอง และคงจะดําเนินการตอ่เน่ืองมาได้ราว ๑ ปี ก็ต้องยุติลง เพราะเจ้าฟ้ามหา

วชิราวธุทรงผนวช  ถึงปี พ.ศ.๒๔๔๙ ทรงเร่ิมนําระบบพรรคการเมืองและวิธีดําเนินการประชมุของ

รัฐสภาองักฤษมาทดลองปฏิบตัจิิงท่ี “สทาคมครึ” (Gri Society) ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงได้ทรง

รือ้ฟื้น “เมืองมัง” ขึน้อีกคราหนึ่ง โดยดําเนินการบริหารแบบ “นคราภิบาล” (Municipality) 

ประกอบด้วยนคราภิบาล (นายกเทศมนตรี) โยธาภิบาล เลขาธิการ และเชษฐบรุุษ (ผู้แทนราษฎร) 

มีกองตํารวจดบัเพลิง หนงัสือพิมพ์ “ชวนหวว” และธนาคารช่ือ “แบงค์ลีฟอเทีย” เพ่ือฝึกหดัข้าราช

บริพารในพระองค์รู้จกัออมทรัพย์ด้วย106

๑๐๗ 

 

                                                           
๑๐๗ วรชาติ มีชบูท, พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าแผ่นดนิสยาม (กรุงเทพฯ: บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จํากดั, ๒๕๕๒), ๖๘ – ๖๙. 



๙๖ 
 

เสวยราชสมบัต ิ(พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘) 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) เสด็จสวรรคต สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบตัิต่อจากพระชนกนาถเป็นรัชกาลท่ี ๖ ทรงพระ

นามว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” และเหตท่ีุทรงเลือกพระปรมาภิไธยว่า “พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” นัน้เพราะพระราชดําริในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ท่ี

ปรารถนาให้พระราชทานนามแก่เจ้าฟ้าท่ีเป็นองค์รัชทายาทวา่ “มงกฎุ”107

๑๐๘ 

เก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนัน้ พระบาทมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรด

เกล้าฯ ให้จดัขึน้เป็น ๒ คราว คราวแรกได้มีขึน้ในระหว่างวนัท่ี ๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๓ เป็น

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร แม้มีการพระราชพิธีครบถ้วนสมบรูณ์ตาม

โบราณราชประเพณีแต่ไม่มีพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชเพราะติดในช่วงไว้ทุกข์ถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕)  ครัน้พ้นกําหนดไว้ทุกข์แล้วจึงได้โปรด

เกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชขึน้อีกครัง้หนึ่งในระหว่างวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน – ๑๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และในพระราชพิธีครัง้นีน้ับเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ชาติสยามท่ี

พระราชาธิบดีและประธานาธิบดีจากมิตรประเทศได้จดัผู้แทนพระองค์และผู้แทนมาร่วมเป็นเกียรติ

ถึง ๑๔ ประเทศ จึงถือเป็นงานเกียรติยศท่ีมีบรรอย่างมโหฬารท่ีสุด โดยทรงให้การต้อนรับอย่าง

ฐานะแขกผู้ มีเกียรติสูงสุด และทรงเปิดโอกาสให้เข้าเฝ้าและทรงมีพระราชปฏิสนัฐานด้วยความ

สนิทสนมอย่างใกล้ชิด ซึ่งการท่ีโปรดเกล้าฯ ให้มีการเชือ้เชิญแขกเมืองจากนานาประเทศเข้าร่วม

เป็นเกียรติในงานพระราชพิธีครัง้นี ้ก็ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะเผยแผ่เกียรติคณุช่ือเสียงของ

สยามให้เป็นท่ีประจักษ์แก่นานาชาติถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ทัง้เพ่ือ

แสดงให้เห็นวา่ประมขุแห่งสยามก็ทรงมีฐานะสงูเกียรติมดัเทียมกบัประมขุของอารยประเทศตา่งๆ 

เชน่กนั 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็สวรรคตเม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๔๖๘ ขณะมีพระชนมาย ุ๔๕ พรรษา รวมเวลาท่ีทรงดํารงอยู่ในราชสมบตัิ ๑๖ปี ทรงมีพระราช

ธิดาพระองค์เดียว คือ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุาศิริโสภาพรรณวดี  อนัประสตูิแตสมเด็จพระ

นางเจ้าสวุทันา พระวรราชเทวี 

 

                                                           
๑๐๘ วิไลเลขา บรุณศิริ, ประวัตศิาสตร์ไทย ๒ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 

๒๕๑๙), ๓๒๔ อ้างจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์, เจ้าชีวิต (พระนคร: ม.ป.ท., 

๒๕๑๔), ๕๗๐ – ๕๗๑. 



๙๗ 
 

บทบาทท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเมืองและการต่างประเทศ 
ในเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) เสวยราชสมบตัินัน้ 

สถาการณ์ทางการเมืองของโลกได้เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่เป็นคณุกบัราชบลัลงัก์อย่างย่ิง และ

มิใช่การคกุคามของจกัรวรรดินิยมอย่างท่ีเป็นมาในรัชกาลก่อน แตก่ลบัเป็นการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองของโลกท่ีมีผลตอ่ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ดงัจะเห็นว่ามีการโคน่ล้มระบอบกษัตริย์

เกิดขึน้ทัว่โลก เร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ เม่ือประเทศตรุกีได้เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

กษัตริย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ เกิดการปฏิวตัิใหญ่ในประเทศจีนล้ม

ล้างพระจกัพรรดิเปล่ียนเป็นสาธารณรัฐ และในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ก็เกิดการปฏิวตัิใหญ่ในรัสเซียล้ม

ล้างอํานาจสถาบนักษัตริย์ด้วยการปลงพระชนม์พระเจ้าซาร์และราชวงศ์ นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 

๒๔๖๕ ในประเทศอิตาลีได้เกิดการปฏิวตัิของพวกขวาจดัท่ีเรียกตนเองว่าฟาสซิสต์ ทําการปฏิวตัิ

กษัตริย์เอ็มมานเูอลท่ี ๒ และเหตกุารณ์ต่างๆ เหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องต้องการระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างแพร่สะพดัในประเทศไทยเช่นเดียวกนั แตก็่จํากดัอยู่ในกลุ่มชนท่ีมีความรู้ส่วน

น้อย 

อนัท่ีจริงแล้วความคิดและความเคล่ือนไหวท่ีจะเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของ 

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตยในสยามนัน้ มีมาตัง้แต่ในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือประมาณ ร.ศ. ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๔๒๗) แต่

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่ายงัไม่ถูกควรแก่

เวลา108

๑๐๙  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) เสด็จขึน้ครองราชย์สมบตัิ

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ความตกต่ําทางเศรษฐกิจเน่ืองจากโรคระบาดและความแห้งแล้งตา่งๆ ในตอน

ชว่งปลายรัชกาลก่อน ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๓ ย่ิงทําให้สถาการณ์ความไม่พอใจในรัฐบาล

มีมากเพิ่มขึน้อีก และมิใช่แต่เพียงเหล่าพลเรือนเท่านัน้ ยงัรวมไปถึงทหารของกองทัพบกสยาม 

อนัมีมูลเหตมุาตัง้แตค่รัง้ยงัดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ 

เ ม่ือไ ด้ทรง ลงพระราช อาญาเ ฆ่ียนหลังนายทหารชั น้สัญญาบัตร ท่ีกลางสนามหญ้า

                                                           
๑๐๙ ชยัอนนัต์ สมทุวาณิช, การเมือง – การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทย (พ.ศ. 

๑๘๙๓ – ๒๔๗๕) (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๙), ๑๑๘. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2427


๙๘ 
 

กระทรวงกลาโหม ในฐานะท่ีก่อการวิวาทและทําร้ายมหาดเล็กของพระองค์ เหตุการณ์นีส้ร้าง

ความสะเทือนใจต่อทหารบก ทหารเรือ ข้าราชการทั่วไป และนักเรียนนายร้อยเป็นอย่างมาก 

ประกอบกบัทหารเหลา่นีมี้ความไม่พอใจในพระราชจริยวตัรบางประการของพระองค์ในฐานะองค์

พระประมขุ เชน่ การท่ีทรงสนบัสนนุส่งเสริมโขน ละคร ตลอดจนทรงร่วมแสดงในบางครัง้ 1 0 9

๑๑๐ และ

รวมถึงการจัดตัง้กองเสือป่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีถูกมองว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่าง

แท้จริง เพราะนอกจากจะเป็นการก้าวก่ายหน้าท่ีของทหารแล้ว ยงัก่อให้เกิดความระส่ําระสายใน

การบงัคญับญัชางานท่ีซํา้ซ้อน ทัง้ยงัเป็นกิจกรรมท่ีให้ต้องใช้จา่ยพระราชทรัพย์เป็นจํานวนมาก 1 1 0

๑๑๑ 

ประกอบกับข่าวสารการก่อรัฐประหารของทหารในส่วนต่างๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกา 

ยุโรป อเมริกากลาง และประเทศจีน เหล่านีล้้วนกระตุ้นให้ทหารต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงการ

ปกครองแผ่นดินทัง้สิน้ ดงันัน้เม่ือเม่ือเง่ือนไขตา่งๆ มาบรรจบกนัจนทําให้สถานการณ์สกุงอมนําสู่

เหตกุาณ์ “กบฏ ร.ศ. ๑๓๐” (พ.ศ. ๒๔๕๙) มีเหล่าพลเรือนและนายทหารนําโดยร้อยเอกเหล็ง ศรี

จนัทร์ (หรือขุนทวยหาญพิทกัษ์) บางท่านเรียกขบวนการนีว้่ายงัเติร์ก 1 1 1

๑๑๒ และแม้ความพยายาม

ปฏิวัติจะไม่เกิดผลสําเร็จ แต่เหตุการณ์ครัง้นีก็้นับเป็นความพยายามท่ีจะก่อการปฏิวัติเพ่ือ

เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองครัง้แรกของไทย112

๑๑๓ 

จากสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศนีเ้องได้ส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) ทรงมีพระราชดําริในการตัง้อดุมการณ์แหง่ชาติเพ่ือให้ชาวสยาม

ทัง้หลายได้ยึดถือและปฏิเสธจากอุดมการณ์เมืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นคุณต่อราชบัลลังก์ ซึ่งเป็น

อุดมการณ์ท่ีเรียกกันว่า “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”  และก็ถือเป็นพระราชกรณียกิจ

                                                           
๑๑๐ นนัทนา กปิลกาญจน์, การวิเคราะห์ในเชงิประวัตศิาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั: พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐), ๒๗ 

– ๒๘. 
๑๑๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จลุจกัรพงษ์, เจ้าชีวิต (พระนคร: สํานกัพิมพ์คลงัวิทยา, 

๒๕๐๕), ๕๘๗.  
๑๑๒ แถมสขุ นุ่มนนท์, ขบวนการ ร.ศ. ๑๓๐ (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๒), ๑. 
๑๑๓ นนัทนา กปิลกาญจน์, การวิเคราะห์ในเชงิประวัตศิาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั: พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐),๒๖.  



๙๙ 
 

สําคญัท่ีก่อให้เกิดพระราชนิพนธ์ บทความ และบทละคร แม้กระทัง่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 

ซึ่งหากพิจารณาโดยท่องแท้แล้ว จะพบว่าอุดมการณ์ของพระองค์เน้นในเรืองความจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์เป็นหลกั มิใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบองักฤษ 

ซึ่งพระองค์ก็ทรงรักษาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือราชาธิปไตยไว้ได้สําเร็จในรัชสมยัของ

พระองค์ 

แตท่ัง้นีก็้ทรงตระหนกัถึงความไม่มัน่คงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเร่ิมกุศ

โลบายท่ีจะปูพืน้ฐานในหลายวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในวันหนึ่งข้างหน้า นําสู่

พระราชดําริการสร้าง “ดสุิตธานี” ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ เพ่ือให้เป็นเมืองจําลองประชาธิปไตย โดยจดั

ให้มีการเลือกตัง้สภานคราภิบาล ทําหน้าท่ีปกครองเมือง มีการออกกฎหมาย จดัระบบภาษีอากร 

และกระบวนการต่างๆ เสมือนจริง มีการเรียกประชุมราษฎรมาร่วมกันเลือกตัง้ มีการจําลองการ

แก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนญูของดสุิตธานี โดยจดัให้มีการอภิปรายถกเถียงกนัระหว่างคณะนคราภิ

บาลกบัฝ่ายค้าน ทัง้ยงัทรงแสดงความเป็นประชาธิปไตย โดยใช้นามปากกาเขียนบทความแสดง

ความคดิเห็นทางการเมืองตอบโต้กบันกัเขียนนกั หนงัสือพิมพ์หวัสมยัใหม่ในครัง้นัน้ เย่ียงนกัเขียน

สามญัธรรมดาคนหนึง่ ปรากฏหลกัฐานในวงการหนงัสือพิมพ์ไทยสืบตอ่มา 

 

รูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

ภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกใน พ.ศ. ๒๓๑๐  ศิลปกรรมต่างๆ ท่ีเคย

รุ่งเรืองมาเป็นเวลา ๔๑๗ ปี (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐) ถกูทําลายลงอย่างย่อยยบัการสร้างสรรค์งาน

ศลิปะต้องหยดุชะงกัไป แม้จะสร้างบ้านเมืองใหมใ่นสมยักรุงธนบรีุ (พ.ศ. ๒๓๑๐ –๒๓๒๕) แตเ่ป็น

ช่วงเวลาสัน้ๆ ไม่มีศิลปะท่ีแปลกใหม่ยังคงเป็นการสืบต่อมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะ

ตลอดเวลา ๑๕ ปี ท่ีกรุงธนบุรีเป็นราชธานีมีศึกสงครามตลอดเวลา จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ เม่ือ

สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แม่ทัพใหญ่และสมหุ นายกสมบัธนบุรี ปราบดาภิเษกขึน้เป็น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๒) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ศิลปกรรมตา่งๆ ท่ีเคยมีในสมยักรุงศรีอยุธยาจึงถกูสร้างขึน้อีกครัง้หนึ่ง โดยคงแบบ

แผนของศิลปะแบบประเพณีไว้เป็นส่วนใหญ่ แตเ่ร่ิมคล่ีคลายเปล่ียนแปลงเม่ือบ้านเมืองสงบ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึน้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๓) (พ.ศ. 

๒๓๖๗ – ๒๓๙๔) ได้มีการสร้างศลิปกรรมไทยผสมจีนแบบท่ีเรียกวา่ “ศิลปกรรมแบบพระราชนิยม 



๑๐๐ 
 

รัชกาลท่ี ๓” ขึน้เป็นจํานวนมาก จนถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ จึงปรากฏอิทธิพลศิลปะแบบ

ตะวนัตกมากขึน้ เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จขึน้ครองราชยสมบตัิในระหว่าง 

พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ จนมีผู้ กล่าวว่า เป็นปฐมบทของศิลปะแบบใหม่ในสยาม 1 1 3

๑๑๔ และด้วย

ผลกระทบอันเน่ืองมากจากกระแสอิทธิพลของสายวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันนีเ้อง ก่อให้เกิดการ

ผสมผสานและการเปล่ียนแปลงงานศิลปะสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) อยา่งท่ีไมอ่าจท่ีจะหลีกเล่ียงได้  

ภายหลงัท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) เสด็จเถลิงถวลัยราช

สมบตัิ กลับทรงต้องประสบปัญหาเก่ียวกับฐานอํานาจทางการเมืองภายในประเทศอนัมีผลต่อ

สถานภาพความอยู่รอดของพระองค์ กับฐานอํานาจทางการเองระหว่างประเทศอนัมีผลตอ่ความ

อยู่รอดของประเทศชาติ ดงันัน้แนวความคิดของพระองค์ในช่วงขึน้ครองราชย์แล้วนีจ้ึงกลายเป็น

แนวความคดิเพ่ือทางรัฏฐาธิปัตย์ทําให้ทรงต้องแสวงหาอํานาจด้วยบทบาทตา่งๆ เพ่ือพยายามชกั

โยงให้เห็นถึงความสูงส่งในสถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึ่งส่วนหนึ่งนัน้ได้ทรงแสดงออกมาในงาน

สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะศาสนสถานท่ีทรงสร้างขึน้ใหม่หรือทรงปฏิสงัขรณ์หรือทรงบูรณะ ด้วย

การหวนกลบัไปนิยมใช้แบบอยา่งทางสถาปัตยกรรมของยคุสมยักรุงศรีอยธุยา 1 1 4

๑๑๕ เว้นแตเ่พียงทรง

ให้ความสําคัญต่อรูปแบบพระเจดีย์ทรงลังกาอย่างสมัยสุโขทัย แทนท่ีการสร้างพระเจดีย์ทรง

ปรางค์ซึง่เป็นนิยมตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาสืบเน่ืองตอ่มาถึงในรัชกาลก่อนพระองค์ 

การท่ีทรงหวนกลบัไปใช้แบบอยา่งทางสถาปัตยกรรมของสมยักรุงศรีอยธุยา เพราะใน

ความรู้สกึและความคุ้นเคยของชาวสยามแล้ว วฒันธรรมสมยักรุงศรีอยธุยาคือแม่แบบในของผู้คน

ในสมยัรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี ๑ – ๓)115

๑๑๖ อีกทัง้ภาพลกัษณ์ของพระราชภารกิจของบรมกษัตริย์ใน

สมยักรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงเป็นท่ีเล่ืองลือถึงพระเกียรติยศในด้าน

การตา่งประเทศยอ่มจะชว่ยยํา้ภาพพจน์ของความเป็นมหาราชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ให้เป็นท่ีประจักษ์แด่ชนทัง้ปวงได้ แต่ก็ไม่ใช่แบบอย่างทัง้หมดของ

สถาปัตยกรรมของสมยักรุงศรีอยธุยาท่ีทรงนํามาใช้  ดงัเชน่ท่ีพระองค์ทรงมีพระราชนิยมในรูปแบบ

เจดีย์ทรงระฆัง  ทรงบาตรคว่ํา หรือทรงโอคว่ําแบบสมัยสุโขทัย อันเป็นผลมาจากการก่อตัง้

                                                           
๑๑๔ วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, ศลิปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถงึศลิปะ

สมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: บริษัท วิสคอมเซน็เตอร์ จํากดั, ๒๕๔๘), ๙๔ – ๙๕. 
๑๑๕ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๒๐๖. 
๑๑๖ เร่ืองเดียวกนั. 



๑๐๑ 
 

ธรรมยุติกนิกายของพระองค์ ท่ีมีจุดมุ่งมัน่ในปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดตามพุทธวินยั

บญัญตั ิซึง่ได้ทรงผลตอ่พระราชนิยมในงานสถาปัตยกรรมด้วย โดยทรงเห็นว่าพระเจดีย์ทรงระฆงั 

เป็นเพียงรูปแบบเดียวท่ีสามารถสืบย้อนกลบัไปสู่พระพทุธวจนะได้โดยตรง 1 1 6

๑๑๗ สอดคล้องกบัพทุธ

บัญญัติท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธานุญาตไว้ให้สร้างสถูปบรรจุพระสรีรธาตุของพระองค์

ภายหลงัเสดจ็ปรินิพพานมีลกัษณะเป็นบาตรคว่ํา ซึ่งเป็นท่ีเข้าใจกนัดีว่าเป็นต้นเค้าของพฒันาการ

เจดีย์ทรงลงักาซึง่ได้ให้อิทธิพลตอ่มายงัเจดีย์ทรงกลมในสมยัสโุขทยัท่ีเรียกกนัว่าเจดีย์ทรงระฆงัอีก

ทอดหนึง่117

๑๑๘  

 โดยปัจจัยหลักสําคัญท่ีทําให้พระองค์ทรงตดัสินพระทัยเปล่ียนแปลงรูปแบบจาก

อิทธิพลของ “ศลิปกรรมแบบพระราชนิยม รัชกาลท่ี ๓ ” มาสู่แนวทางของพระองค์เองนัน้ มีสาเหตุ

มาจากผลกระทบทางการเมืองเป็นสําคัญ 1 1 8

๑๑๙ เพราะในขณะทรงผนวชทรงมีบารมีเพียงแต่

เปล่ียนแปลงในทางนามธรรม คือความถกูต้องในพระวินยัเท่านัน้ ตอ่มาเม่ือสามารถขึน้ครองราชย์

ได้แล้ว จงึทรงได้ปรับเปล่ียนแก้ไขในทางรูปธรรมอนัได้แก่รูปแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งกําลงัเฟ่ือง

ฟดู้วยศลิปกรรมแบบจีนท่ีมีความแตกตา่งห่างไกลไปจากแบบแผนประเพณีดัง้เดิม 1 1 9

๑๒๐ และในการ

นีย้ังแสดงให้ชาติตะวันตกเห็นว่าสยามไม่ใช่ดินแดนในอาณตัิของจีน เพราะหลงัจากประเทศ

มหาอํานาจอย่างองักฤษมีชยัชนะเหนือจีนในสงครามฝ่ินแล้ว การท่ีสยามยงัคงสืบทอดแบบอย่าง

อิทธิพลศลิปะสถาปัตยกรรมจีนอีกตอ่ไป ย่อมไม่เกิดผลดีท่ีอาจทําให้ประเทศมหาอํานาจตะวนัตก

มองวา่สยามเป็นบริวารของจีนได้ 

                                                           
๑๑๗ พีระพฒัน์ สําราญ, “คติและสญัลกัษณ์ในกาปริญญารออกแบบสถาปัตยกรรมของพระ

ปฐมเจดีย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๑), ๒๔๑. 
๑๑๘ พีระพฒัน์ สําราญ, “คติและสญัลกัษณ์ในกาปริญญารออกแบบสถาปัตยกรรมของพระ

ปฐมเจดีย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๑), ๒๔๑ อ้างจาก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “ศิลาจารึกท่ี

ศาลเจ้าพระปฐมเจดีย์,” ใน เร่ืองพระปฐมเจดีย์ (ม.ป.ท.: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๙๖. พิมพ์

ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สนุทรารชนุ) พฤษภาคม 

๒๔๖๙), ๖๗. 
๑๑๙ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๒๐๖ – ๒๐๗. 
๑๒๐ เร่ืองเดียวกนั. 



๑๐๒ 
 

อยา่งไรก็ดี ภายใต้กระแสอิทธิพลของลกัษณะทางสถาปัตยกรรมสมยักรุงศรีอยธุยา - 

สุโขทัยท่ีทรงนิยม แบบอย่างของอิทธิพลศิลปกรรมจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) และอิทธิพลจากศิลปกรรมตะวนัตก ก็ยงัคงสอดแทรกผสมผสานกันอยู่

อย่างต่อเน่ืองแม้จะไม่เด่นชัดมากนัก ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวได้ทําให้เกิดการคล่ีคลายรูปแบบ

สถาปัตยกรรม ด้วยการนํามาผสมผสาน ดดัแปลงแก้ไข เปล่ียนแปลงไปตามทศันคตินิยมระหว่าง

ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี แบบจีน และแบบตะวนัตก 1 2 0

๑๒๑ จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมลกัษณะท่ี

เดน่และลกัษณะท่ีเป็นแบบเฉพาะของรัชกาลขึน้121

๑๒๒   

ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ได้ถือว่าเป็นเสมือน

เคร่ืองหมายของความเป็นอารยประเทศ อนัมีสาเหตมุาจากท่ีพระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะให้สยาม

ในเวลานัน้ได้รับการยอมรับจากตะวนัตกฉันท์มิตรประเทศท่ีมีอารยธรรมเสมอกัน เพ่ือให้สยาม

รอดพ้นจากภัยคุกคามของประเทศมหาอํานาจตะวันตกท่ีเข้ามาแสวงหาอาณานิคมในเอเชีย

อาคเนย์ โดยอ้างถึงพันธกิจเพ่ือพฒันาประเทศท่ีล้าหลงัในดินแดนเหล่านีใ้ห้มีความเจริญอย่าง

อารยประเทศตะวนัตก แตแ่ฝงไว้ซึ่งจดุประสงค์เพ่ือท่ีจะให้ประเทศภายใต้การปกครองเหล่านีเ้ป็น

แหล่งเก็บวตัถุดิบและระบายสินค้าเพ่ือตอบสนองต่อระบบอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว

ภายหลงัการปฏิวตัิอตุสาหกรรม ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จึงทรงรีบเร่งปรับปรุงรูปลกัษณ์ของบ้านเมือง 

โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทัง้ในพระบรมหาราชวังและในส่วน

ภมูิภาคหลายแหง่เพ่ือแสดงถึงความศวิิไลซ์ (Civilized)  แม้วา่จะทรงทําให้สยามในเวลานัน้เป็นได้

เพียงประเทศก่ึงศวิิไลซ์ เพราะยงัต้องลอกและเลียนแบบฝร่ังอยู1่22 ๑๒๓ แตก็่ช่วยให้สยามไม่ใช่ประเทศ

ล้าหลงัท่ีมหาอํานาจตะวนัตกจะใช้เป็นข้ออ้างเข้ายึดครองทําให้สยามสมารถรักษาอิสระภาพจาก

การตกเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวนัตกไว้ได้ 

สําหรับรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยามในรัชกาลนี ้เกิดจากความ

รับรู้และความเข้าใจผ่านมาจากคําบอกเล่าของชาวตา่งชาติหรือข้าราชการสยามท่ีได้เห็นมาบ้าง 

                                                           
๑๒๑ ณฏัฐภทัร จนัทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยม พระบาทสมเดจ็พรจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จํากดั, ๒๕๔๙), ๒๔๐. 
๑๒๒ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗), ๒๐๗. 
๑๒๓ วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, ศลิปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถงึศลิปะ

สมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: บริษัท วิสคอมเซน็เตอร์ จํากดั, ๒๕๔๘), หน้า ๙๗ อ้างจาก ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 

บรรณาธิการ, รายงานชวา สมัย ร. ๕ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโต้โยต้า ประเทศไทย, ๒๕๔๖), ๒๒. 



๑๐๓ 
 

และรูปภาพท่ีส่งเข้ามาพร้อมเคร่ืองบรรณาการบ้าง โดยถกูสร้างขึน้ภายใต้ความควบคมุดแูลของ

นายชา่งชาวสยามด้วยเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบเดมิอย่างท่ีสยามคุ้นเคยทํามา123

๑๒๔  

ตอ่มาในสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว (รัชกาลท่ี ๖) งานสถาปัตยกรรมโดยภาพรวมนัน้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกับรัชก่อนก่อน แต่ทว่ามีความเข้มข้นหลากหลายย่ิงขึน้กว่ารัชกาลก่อน นั่นเพราะการ

เปล่ียนแปลงระเบียบการบริหารการปกครองบ้านเมืองในเวลานี ้ได้ทําให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบ

ใหม่ขึน้เพราะการเปล่ียนแปลงระบบดงักล่าวทําให้เกิดกิจการใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน อาทิเช่น 

อาคารของระบบศาลยุติธรรม อาคารศาลาว่าการจงัหวัดและมณฑล อาคารกระทรวง อาคาร

โรงเรียน อาคารโรงพยาบาล สถานีรถไฟ อาคารไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น และเพราะกิจกรรมและ

วิถีชีวิตในอาคารเหล่านี ้ทําให้สยามต้องจ้างสถาปนิกจากต่างประเทศมาออกแบบเพ่ือให้อาคาร

เหลา่นีมี้ลกัษณะสอดคล้องกบัการใช้สอยใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ 

 นอกจากนีร้สนิยมและพระราชอุดมการณ์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นปัจจัยสําคญัของความแพร่หลายของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 

เพราะไมไ่ด้ทรงเป็นนกัอนรัุกษ์นิยมอยา่งเข้มข้น หากแตท่รงยินดีท่ีจะเปิดรับสิ่งท่ีดีจากตะวนัตก 1 2 4

๑๒๕ 

และการมีพระวิสัยทัศน์เช่นนีก็้เพราะทรงได้รับการศึกษาเก่ียวกับอารยธรรมตะวันตกเป็อย่างดี

ตัง้แต่ทรงพระเยาว์ และทรงยอมรับว่าอารยธรรมตะวนัตกเป็นเคร่ืองหมายของความ “ศิวิไลซ์” 

หรือความเจริญเช่นเดียวกับพระราชชนก แต่พระองค์ทรงรับและสืบทอดความคิดมาอย่างแน่น   

แฟ้นย่ิงขึน้ ดังจะเห็นได้ตัง้แต่ต้นรัชกาลว่าพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างพระท่ีนั่งแบบ

ตะวันตก โดยการออกแบบของนายช่างชาวตะวันตกทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พ่ือต้องการรับแบบอย่างของ

ศลิปะสถาปัตยกรรมท่ีถกูต้องตามแบบแผนของตะวนัตกอยา่งแท้จริง ไม่ใช่คิดขึน้เองแบบพระท่ีนัง่

ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลก่อน125

๑๒๖ 

                                                           
๑๒๔ สมชาติ จงึสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมตะวนัตกในสยาม สมยัรัชกาลท่ี ๔ – พ.ศ. ๒๔๘๐ 

(กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พลัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๕๓), ๓๑ – ๓๓. 
๑๒๕ สมชาติ จงึสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยามสมยั รัชกาลท่ี ๔ - พ.ศ. ๒๔๘๐ 

(กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั, ๒๕๕๓), หน้า ๗๖.  
๑๒๖ เร่ืองเดียวกนั. 



๑๐๔ 
 

ความนิยมในสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกยงัมีมีต่อเน่ืองเร่ือยมาและทวีขึน้ในคราวเสด็จ

ประพาสยโุรปทัง้ ๒ ครัง้ อนัเห็นได้จากการขยายขอบเขตความสนพระทยัจากอาคารมาสู่เมือง ดงั

เห็นได้จากการตดัถนนเยาวราช ถนนสรุวงศ์ – เดโช ถนนราชดําเนินกลาง และถนนราชดําเนินนอก 

เป็นต้น ทัง้นีร้สนิยมแบบตะวนัตกของพระองค์ก็ยงัแผ่มาสู่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราช

บริพานท่ีใกล้ชิดตา่งพากนัสร้างเลียนแบบวงัและบ้านพกัแบบตะวนัตกกนัถ้วนหน้า 

 แตถึ่งแม้วา่แม้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจะทรงมีความนิยมในอารยธรรม

ตะวันเพียงใด แต่ก็มิไ ด้ทรงละทิง้ศิลปะสถาปัตยกรรมไทยไปเสียหมด ในรัชกาลนีย้ังมี

สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี ท่ีโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือบูรณปฏิสงัขรณ์อยู่บ้างตามแนวทาง

ของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี ท่ีสําคญัคือจะสงัเกตได้ว่าสถาปัตยกรรมแบบไทย

ประเพณีท่ีสร้างขึน้ในช่วงระยะนี ้ส่วนใหญ่เป็นการผสานศิลปกรรมไทยเข้ากับศิลปกรรมแบบ

ตะวนัตกจนเกิดความกลมกลืน และจะเห็นได้อย่างชัดเจนในสมยัรัชกาลที ๖ ท่ีโปรดฯ ให้มีการ

สร้างงานสถาปัตยกรรมด้วยรูปแบบท่ีย้อนไปใช้อย่างสมัยสุโขทัย ด้วยทรงเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่ง

แสดงออกถึงความเป็นชาตไิทยได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
 

พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ท่ีสร้างและหรือบูรณปฏิสังขรณ์

โดยพระบรมราชดาํริในรัชกาลท่ี ๔  มีจํานวน ๖ หลงั ได้แก่ 

๑. เวชยนัต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ (พ.ศ. ๒๔๐๒ – ๒๔๐๔) 

๒. พระปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระราชวงัพระนครคีรี (พ.ศ. ๒๔๐๒ – ๒๔๐๔) 

๓. พระปรางค์เขมร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม จงัหวดัเพชรบรีุ (พ.ศ. ๒๔๐๗ – ๒๔๐๘) 

๔. พระปรางค์ ๔ องค์ วดัมหาพฤฒรามวรวิหาร (พ.ศ. ๒๓๙๗ – ๒๔๐๙) 

๕. หอพระคนัธารราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ไมป่รากฏปี) 

๖. มณฑปพระเจดีย์โบราณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ไมป่รากฏปี) 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

๑. พระท่ีน่ังเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

ท่ีตัง้  ยอดเขาทิศตะวนัตก พระนครคีรี ถนนคีรีรัฐยา ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง 

จงัหวงัเพชรบรีุ 

ผู้ออกแบบ  เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) เป็นแมก่องการก่อสร้าง  

และพระเพชรพิไสยศรีสวสัดิ ์(ท้วม บนุนาค) เป็นนายงานก่อสร้าง 

ปีท่ีสร้าง  ในระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๐๒ – ๒๔๐๔ 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระ

นครคีรีเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๒ และมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรขึน้ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๔ ซึ่งใน

ระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวนี ้เช่ือว่าพระองค์คงจะมีพระราชดําริให้สร้างพระท่ีนั่งเวชยนัต์วิเชียร

ปราสาทขึน้ในคราวเดียวกนั ปรากฏพระราชประสงค์ในประชมุพงศาวดาร ภาคท่ี ๒๕ ความวา่ 

... พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาทเป็นปราสาทหลงัน้อยยอดปรางค์ สร้างขึน้โดยพระราชดําริว่า 

พระราชวงัใหญ่แตโ่บราณ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ท่ีเมืองลพบรีุ  ยอ่มมีปราสาทจึงสร้างขึน้เป็น

สงัเขปท่ีพระนครคีรี...126

๑๒๗ 

ตอ่มา ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็ปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๗) ได้มีการอญัเชิญพระ

บรมรูปปัน้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ท่ีหลวงเทพรจนา (พลับ) ปัน้ขึน้ตามพระราชดําริใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ขึน้ประดษิฐานภายในเวชยนัต์วิเชียรปราสาท127

๑๒๘  

ครัง้ถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๖ เกิด

ฟ้าผ่าพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาทลงตรงยอดกลางของพระท่ีนัง่ สร้างความเสียหายแก่พระท่ี

นัง่ และพระบรมรูปซึง่พระกรได้หกัพงัลงมา 

ดงันัน้ ในเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานทรัพย์สว่นพระองค์ให้กรมศลิปากร ปฏิสงัขรณ์พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท

พร้อมทัง้พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ให้อยู่ในสภาพดีดงัเดิม และในพ.ศ. 

๒๕๐๔ พระบรมวงศานุวงษ์และพระประยูรญาติจึงได้รวบรวมเงินให้กรมศิลปากรหล่อพระรูป

ถวาย โดยจําลองจากพระบรมรูป (ปัน้) เดิมอีกองค์ และในปีถดัมา คือ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงได้นํามา

                                                           
๑๒๗ ประชมุพงศาวดารเลม่ท่ี ๑๕ (ประชมุพงศาวดารภาคท่ี ๒๕ – ๒๗) (กรุงเทพฯ: ครุุสภา 

๒๕๐๗), ๕๖. 
๑๒๘ เดชา สดุสวาท, “พระบรมรูปองค์แรกของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั,” สาร

กรมศิลปากร ๙, ๘ (สิงหาคม ๒๕๓๙): ๒๑ – ๒๒. 



๑๐๖ 
 

ประดิษฐานไว้ ณ พระท่ีนั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และมีพระราชพิธีสมโภชพระบรมรูปในปี

เดียวกนันี ้

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   ปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอด  

โครงสร้างและวัสดุ ก่ออิฐฉาบปนู 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด   

  หนัหน้าทิศตะวนัออก 

ผงัจตรุมขุ มขุหน้ายาว ยกเก็จท่ีมขุหน้า  (ทิศตะวนัออก) ๓ ชัน้  

ยกเก็จท่ีมขุข้าง (ทิศเหนือ และทิศใต้) และมขุหลงั (ทิศตะวนัตก) 

ด้านละ ๒ ชัน้  

   

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐาน ๒ ชุด ได้แก่ ฐานล่าง คือ ฐานทกัษิณ ๓ ชัน้ แตล่ะชัน้มี

ระเบียงลกูกรงโดยรอบ และท่ีฐานชัน้เดียวกบัปราสาท มีหอไฟทําเป็นรูปโดมโปร่งสงู ท่ีมมุทัง้ ๔ ทิศ 

สําหรับฐานปราสาท ประกอบด้วย ฐานสิงห์ลกูแก้ว ๑ ฐาน 

ส่วนเรือน  ประกอบด้วยมขุลดในแตล่ะด้าน ดงันี ้ด้านทิศตะวนัตก ทิศเหนือ และทิศ

ใต้ ประกอบด้วย มุขลด ๒ ชัน้ ก่อย่ืนออกจากส่วนเรือนชัน้ของปราสาท ท่ีผนังมุขทําเป็นช่อง

หน้าตา่งมีบานเปิดคู ่แล้วจงึคลมุด้วยมขุลดอีก ๑ ชัน้ ซึง่ก่อย่ืนออกจากผนงัมขุ และท่ีด้านเจาะเป็น

ชอ่งส่ีเหล่ียมผืนผ้าในแนวตัง้ ท่ีตอนบนของชอ่งเป็นทําเป็นหยกัโค้งแหลม คล้ายใบโพธ์ิ 

 ด้านทิศตะวนัออก ประกอบด้วย มขุลด ๒ ชัน้ ก่อย่ืนออกจากส่วนหลงัคาของปราสาท 

และมขุลดชัน้ท่ี ๓ ก่อย่ืนยาวอยา่งมาก ท่ีผนงัมขุชัน้ท่ี ๓ นี ้ด้านทิศเหนือและทิศใต้มีหน้าตา่ง และ

ถดัลงมากจงึเป็นมขุเดจ็ 

สําหรับมขุนัน้ ประกอบด้วย หลงัคามขุก่ออิฐถือปนู ท่ีหน้าบนัมขุในทกุด้านและทกุชัน้ 

ล้วนตกแตง่ด้วยปนูปัน้ประดบัลายก้านขดช่อหางโตแตกออกจากเส้นก่ึงกลางเป็น ๒ ข้าง มีเคร่ือง

ลํายองปนูปัน้ประกอบด้วย ช่อฟ้าปากครุฑ รวยระกา ใบระกา และหางหงส์ ส่วนบวัรัดเกล้าและ

เชิงชายเป็นหน้ากระดานปนูปัน้ประจบักระจงัเจิม 

ท่ีผนังปราสาทก่ออิฐฉาบปูน  มีเสาอาคารและเสามุขล้วนแต่เป็นเสาส่ีเหล่ียม 

พิจารณาจากภาพถ่ายเก่าก่อนการบรูณะ พบว่าเป็นเสาเซาะร่องเป็นกรอบส่ีเหล่ียมตามแนวยาว



๑๐๗ 
 

ของเสา ตกแต่งบวัหัวเสาด้วยกลีบบวัแวงและบวัคอเสือ้รูปกระจงักลีบบวั และท่ีฐานเสาตกแต่ง

ด้วยกาบพรหมศร   

ภายในพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ประดิษฐานพระพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้า 

ส่วนยอด ประกอบด้วยเรือนชัน้ซ้อนจํานวน ๕ ชุด ได้แก่ ท่ีเหนือสัน้หลงัคามุขทัง้ ๔ 

ด้าน และท่ีตําแหน่งกลางอนัเป็นตําแหน่งประธาน จึงมีจํานวนเรือนชัน้ซ้อนลดหลัน่กันจํานวน ๕ 

ชัน้ ขณะท่ีเรือนชัน้ท่ีเหนือสัน้หลงัคามขุ ซ้อนลดหลัน่กนัจํานวน ๓ ชัน้ เรือนชัน้ซ้อนเหล่านีล้้วนอยู่

ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมุมสิบสอง และยกเก็จท่ีด้าน  แต่ละชัน้ประกอบด้วยเชิงบาตร  เชิงกลอน และ

บรรพแถลงลด ๒ ชัน้ ซึง่ตัง้อยูเ่หนือยกเก็จ 

เหนือขึน้ไปจากเรือนชัน้ทัง้ ๕ ชุด จึงเป็นยอดปรางค์ ซึ่งล้วนแต่มีทรวดทรงอย่างฝัก

ข้าวโพด และประกอบด้วย ชัน้รัดประคด จํานวน ๕ ชัน้ แต่ละชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพ

แถลงท่ีแนบชิด ท่ีชัน้ท้ายสดุในตําแหนง่ท่ีเรียกว่าจอมโมฬี มีลกัษณะของบรรพแถลงและกลีบขนนุ

ท่ีพุม่เข้าหากนัอยา่งมาก เหลา่นีล้้วนเป็นปนูปัน้ และประดบัด้วยนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๑๑ ผงับริเวณ อทุยานประวตัิศาสตร์ พระนครคีรี จ. เพชรบรีุ 

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๑๒ ผงัพืน้ พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท  

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒). 

 

 



๑๐๙ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๑๓ แบบพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) 

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒) 

 

 
ลายเส้นท่ี ๑๔ แบบพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) 

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒) 

 



๑๑๐ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๑๕ แบบพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ด้านข้าง (ทิศเหนือ) 

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒). 



๑๑๑ 
 

 
ภาพท่ี ๑๗ พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 

 



๑๑๒ 
 

 
ภาพท่ี ๑๘ พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 



๑๑๓ 
 

 
ภาพท่ี ๑๙ พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

๒. พระปรางค์แดง วัดพระแก้ว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

ท่ีตัง้ วัดพระแก้ว (ยอดเขาทิศตะวันออก) พระนครคีรี  ถนนคีรีรัฐยา ตําบลคลอง

กระแชงอําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 

ผู้ออกแบบ เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) เป็นแมก่องการก่อสร้าง  

และพระเพชรพิไสยศรีสวสัดิ ์(ท้วม บนุนาค) เป็นนายงานก่อสร้าง 

ปีท่ีสร้าง ในระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๐๒ – ๒๔๐๔ 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระ

นครคีรีเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๒ และมีพระราชพิธีบรรจุพระธาตบุนยอดพระเจดีย์ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๔ ซึ่ง

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี ้เช่ือว่าพระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระปรางค์ บนยอดเขาทิศ

ตะวนัออก ของพระนครคีรี อนัเป็นสว่นท่ีตัง้พระอารามประจําพระราชวงั คือ วดัพระแก้วน้อย และ

เน่ืองจากทาสีแดงทัว่ทัง้องค์ จงึนิยมเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ปรางค์แดง” 

 

รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   ปราสาทขอม  

โครงสร้างและวัสดุ ก่ออิฐฉาบปนู 

แผนผังอาคาร  เป็นอาคารจตัรุมขุ ตัง้อยูบ่นฐานไพทีเดียวกบัศาลา (หมายเลข ๓) 

  บนยอดเขาทิศตะวนัออก ของพระนครคีรี  

  และหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก  

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานไพที ฐานปรางค์ เป็นฐาน

หน้ากระดาน ๑ ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานสิงห์ลกูแก้วอกไก่  ๑ ชัน้   ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้สิบหก และ

ท่ีด้านทิศตะวนัออกของฐานปรางค์ทําเป็นบนัไดลด ๒ ชัน้ จากชานขึน้สู่เรือนธาต ุโดยมีลกัษณะ

เป็นบนัไดท่ีซ่อนอยู่ในจังหวะท่ีพอดีกับการย่ืนมุขอาคาร สําหรับชานนัน้ มีความสูงเสมอฐาน

ปรางค์ โดยฐานชานทําเป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียม ท่ีมีบนัไดด้านข้างด้านทิศเหนือ

และทิศใต้ลด ๔ ชัน้ จากพืน้ขึน้สูช่าน  

ส่วนเรือน อยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้สิบหก ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ ทําเป็นมขุลด ๒ ชัน้ ทรง

บรรพแถลง และมีซุ้มทรงบรรพแถลงเป็นซุ้มทางเข้าด้านทิศตะวนัออก 



๑๑๕ 
 

เสาอาคาร เป็นเสาส่ีเหล่ียม มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย 

ลกูแก้วอกไก่ บวัหงาย และหน้ากระดานบน) สําหรับเสามขุนัน้ ตกแตง่ฐานเสาด้วยกาบพรหมศร 

(พิจารณาจากภาพถ่ายเก่าก่อนการบูรณะ ไม่พบการตกแต่งด้วยกาบพรหมศรดงัท่ีปรากฏใน

ปัจจบุนั จงึสนันิษฐานวา่เป็นงานบรูณะ) มีต้นเสาเซาะร่องเป็นกรอบส่ีเหล่ียมตามแนวยาวของเสา 

และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลกูแก้วอกไก่ บวัหงาย และหน้ากระดานบน) รองรับบวัรัดเกล้าและ

เชิงชาย ท่ีประดบัด้วยแถวกระจงัปนูปัน้ 

กรอบหน้าบนัมุขทุกด้านและทกุชัน้ ตกแต่งด้วยเคร่ืองลํายองปนูปัน้ (ประกอบด้วย 

ช่อฟ้าปากนก รวยระกา ใบระกา และหางหงส์) และหน้าบนัตกแต่งด้วยลายเครือเถาใบเทศ 

(พิจารณาจากภาพถ่ายเก่าก่อนการบรูณะ ไม่พบการตกแต่งหน้าบนัด้วยลวดลายดงัท่ีปรากฏใน

ปัจจบุนั จงึสนันิษฐานวา่เป็นงานบรูณะด้วยเชน่กนั) 

ผนังมุขทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ เจาะเป็นช่องหน้าต่างส่ีเหล่ียมในแนวตัง้ 

สําหรับมุขทิศตะวันออก ทําเป็นซุ้ มประตูทรงบรรพแถลง ท่ีมีรูปแบบและองค์ประกอบอย่าง

เดียวกบัมขุทิศ  

ภายในเรือนธาตเุป็นคหูาก่อโปร่งจนถึงส่วนยอด บริเวณส่วนกลางประดิษฐานพระ

ไพรีพินาศเหนือฐานชกุชี   

ส่วนยอด เป็นยอดปรางค์ทรงงาเนียม แบบภายในก่อโปร่ง ในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ 

ประกอบด้วย ชัน้รัดประคด ๕ ชัน้ ท่ีก่ึงกลางของทุกด้านในแต่ละชัน้ทําซุ้มวงโค้งซ้อน ๒ ชัน้ มี

รูปแบบซุ้มท่ีได้อิทธิพลมาจากซุ้มโค้งแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตก ภายในซุ้มทําเป็นเป็นช่องเปิด

ทะล ุและท่ียอดบนสดุเป็น จอมโมฬี มีลกัษณะเรียบเกลีย้ง และไมมี่นภศลู 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๑๖ ผงับริเวณ อทุยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี จ. เพชรบรีุ 

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๑๗ ผงับริเวณ วดัพระแก้วเขาวงั อทุยานประวตัศิาสตร์พระนครคีรี จ. เพชรบรีุ 

ท่ีมา : สมคดิ จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๗๔๗). 

 

  

 

 

 



๑๑๗ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๑๘ ผงัพืน้ พระปรางค์แดง  

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๑๙ แบบพระปรางค์แดง ด้านหน้า (ทิศใต้) 

ท่ีมา: กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒) 



๑๑๘ 
 

 
ภาพท่ี ๒๐ พระปรางค์แดง 



๑๑๙ 
 

 
ภาพท่ี ๒๑ พระปรางค์แดง 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

๓. พระปรางค์เขมร วัดราชประดษิฐสถติมหาสีมาราม  

 

ท่ีตัง้   ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบ  พระยาราชสงคราม (ทองสกุ) เป็นแมก่องการก่อสร้าง 

ปีท่ีสร้าง  ในระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๐๗ – ๒๔๐๘  

 

วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๔) โปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้  ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณท่ีว่าในราชธานีจะต้องมีวดั

สําคญัประจํา  ๓  วดั  คือ  วดัมหาธาต ุวดัราชบรูณะ  และวดัราชประดิษฐาน  ยงัคงขาดแตว่ดัราช

ประดิษฐ์เท่านัน้  จึงทรงสร้างขึน้ใหม่เพ่ือให้ครบตามโบราณราชประเพณี  และเพ่ือพระอทุิศถวาย

ให้เป็นวดัฝ่ายธรรมยตุินิกาย เพ่ือใช้ในการท่ีพระองค์ เจ้านาย และข้าราชการ  ท่ีจะไปทําบญุท่ีวดั

ฝ่ายธรรมยตุนิิกายใกล้พระบรมมหาราชวงัได้สะดวก  วดัราชประดิษฐ์จึงเป็นวดัฝ่ายธรรมยตุินิกาย

วดัแรกท่ีสร้างขึน้   

วดัราชประดิษฐสร้าง ขึน้ในท่ีดินท่ีเคยเป็นสวนกาแฟของหลวง โดยเร่ิมก่อสร้างใน 

พ.ศ. ๒๔๐๗  และใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง ๗ เดือนจึงแล้วเสร็จ และ พระราชทานนามว่า “วดั

ราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม” ต่อมาเม่ือแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๐๘ จึงเปล่ียนนามวดัเป็น “วดั

ราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม”๑๒๙   

สําหรับปรางค์เขมร ท่ีตัง้อยู่ในเขตพทุธาวาส บนฐานไพที ทางด้านหลงัปาสาณเจดีย์ 

สร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลท่ี ๔) 1 2 9

๑๓๐ ต่อมาในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) 

 

 

 

 

                                                           
๑๒๙ ประวัตวัิดสําคัญทางพุทธศาสนา ตอน ๒ (พระนคร: กรมศาสนา

กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๒๕), ๙๐ – ๙๑ . 
๑๓๐ สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, 

สาส์นสมเดจ็ เล่ม ๒๔ (ธนบรีุ: โรงเรียนการช่างวฒิุศกึษา, ๒๔๙๖), ๑๒ – ๑๓. 



๑๒๑ 
 

 ได้โปรดเกล้าฯให้บรรจอุงัคารของของสมเด็จพระสงัฆราช (สา ปสุสเทวมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาส

วดัราชประดิษฐ์เป็นต้นมา แตน่ัน้มาปรางค์เขมรก็ใช้เป็นท่ีบรรจพุระองัคารของอดีตเจ้าอาวาสอีก 

๒ องค์ คือ พระสาสนโสภณ (ออ่น อหสึกเถระ) และพระพรหมมณีุ (แย้ม อปุวิกาสเถระ)130

๑๓๑ 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   พระปรางค์ล้อแบบปราสาทขอม  

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนูทัง้หลงั 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมอยูใ่นแนวแกนหลกั 

  หนัหน้าไปทางทิศเหนือ 

ผงัจตรุมขุ แบบมขุข้างยาว ยอ่มมุไม้สิบสอง  

มขุหน้า (ทิศเหนือและทิศใต้) ยกเก็จ ๑ ชัน้ 

มขุข้างยาว (ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก) ยอ่เก็จ ๒ ชัน้  

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๒ ชดุ คือ ฐานล่าง เป็นฐานหน้ากระดาน ๒ ชัน้ ในผงัย่อ

มมุไม้สิบหก และย่อเก็จเพิ่มท่ีมีมขุด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกท่ีย่ืนยาวออก ปดู้วยหินอ่อน 

และฐานปรางค์ เป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผงัยอ่มมุไม้สิบสอง และท่ีด้านทิศตะวนัออกและ

ทิศตะวนัตก มีบนัไดหินออ่นลด ๖ ชัน้ จากฐานล่างขึน้สู่พืน้เรือน เฉพาะด้านทิศเหนือท่ีระนาบของ

ฐานปรางค์เป็นซุ้มทรงบรรพแถลงบรรจอุงัคารอดีตเจ้าอาวาสวดัราชประดิษฐ์ ๓ องค์ เรียงจากทิศ

ตะวนัออกไปทิศตะวนัตก ได้แก่  พระพรหมมุณี (แย้ม อุปวิกาสเถระ)     พระสาสนโสภณ (อ่อน 

อหสึกเถระ) และสมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสุสเทวมหาเถระ) ตามลําดบั  

ส่วนเรือน ประกอบด้วยมขุ ๔ ด้าน ท่ีด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกย่ืนยาวออก

มากกว่าอีก ๒ ด้าน และเจาะเป็นช่องประต ูมีบานประตเูป็นบานไม้ฉลุลายถมสี ท่ีด้านทิศเหนือ

และทิศใต้ เจาะเป็นชอ่งหน้าตา่ง มีบานประตเูป็นบานไม้ฉลลุายถมสี 

สําหรับมุขนัน้  เฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นมุขลด ๒ ชัน้ 

ประกอบด้วย หลงัคามขุก่ออิฐถือปนู ท่ีหน้าบนัมขุในทกุด้าน เจาะเป็นชอ่งโปร่งสามเหล่ียมมีเคร่ือง

                                                           
๑๓๑ ประวัตวัิดสําคัญทางพุทธศาสนา ตอน ๒ (พระนคร: กรมศาสนา

กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๒๕), ๘๓ - ๙๗. 

 



๑๒๒ 
 

ลํายองปนูปัน้เป็นลายอย่างเทศประกอบด้วย ช่อฟ้ารูปเศียรนาค รวยระกา ใบระกา และหางหงส์

รูปเศียรนาค มีบวัรัดเกล้าเป็นหน้ากระดานปนูปัน้เรียบเกลีย้ง 

ส่วนยอด ประกอบด้วยเรือนชัน้ จํานวน ๖ ชัน้ ซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไปท่ีส่วนยอด อยู่ใน

ทรงงาเนียม มีจํานวน ๕ ชัน้ ท่ีก่ึงกลางด้านของทุกด้านในแต่ละชัน้ทําช่องเปิดซุ้มวงโค้ง ด้วย

รูปแบบของเสาและคาน ภายในเจาะเป็นช่องเปิดส่ีเหล่ียมและช่องเปิดวงโค้ง และยอดบนสุดใน

ตําแหน่งท่ีเรียกว่า จอมโมฬี เป็นปัน้ประดบัคล้ายคกลีบบวัในลักษณะท่ีปรกลงมาด้านล่าง รอง

รับนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 
ลายเส้นท่ี ๑๙  ผงับริเวณ เขตพทุธาวาส วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็   

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗). 

 



๑๒๓ 
 

 
รูปท่ี ๒๒ พระปรางค์เขมร 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

 
รูปท่ี ๒๓ พระปรางค์เขมร 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

๔. พระปรางค์ ๔ องค์ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร 

 

ท่ีตัง้   ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  ในระหวา่งปี พ.ศ. ๒๓๙๗ – ๒๔๐๙ 

 

วัดมหาพฤฒาราม สันนิษฐานตามตํานานว่าเป็นวัดโบราณท่ีมีมาแล้วตัง้แต่สมัย

อยธุยา เดิมช่ือ “วดัท่าเกวียน” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) มีพระ

บรมราชโองการให้เปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัตะเคียน” และ “วดัมหาพฤฒาราม” ตามลําดบั กล่าวกัน

วา่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มีพระบรมราชโองการเปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัมหาพฤฒา

ราม” ในท้ายสุดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๘ เพ่ือเป็นอนุสรณ์เทิดพระเกียรติคณุถวายพระอธิการแก้ว อัน

เน่ืองจากทา่นได้ทลูถวายพยากรณ์เม่ือครัง้ยงัทรงผนวชวา่ พระองค์จะได้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ   

ภายหลังจากท่ีพระองค์ทรงขึน้ครองราชย์แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๓๙๕ จึงได้เสด็จมา

ทอดพระเนตรวดัมหาพฤฒารามเพ่ือจะทรงสถาปนาพระอารามขึน้ใหม่เป็นการดว่น และได้มีพระ

บรมราชโองการโปรด     เกล้าฯ  ให้อพยพพระอธิการแก้ว และพระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วดั

ทัง้หมด ให้ไปอาศยัอยู่ท่ีวดัปทมุคงคาเป็นการชัว่คราว  พร้อมทัง้ได้ทรงแตง่ตัง้พระอธิการแก้ว ให้

ดํารงสมณศกัดิเ์ป็นพระราชาคณะสามญัท่ีเจ้าคณุมหาพฤฒาจารย์ (แก้ว)  

และในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ได้โปรดเกล้าฯให้มีการสถาปนาขึน้ใหม่ทัง้พระอาราม โดยพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยาบรมมหาพิชยัญาติเป็นแม่กองการสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์

เธอกรมหม่ืนภูมินทรภักดี ทรงรับภาระจัดการสร้างต่อมา ซึ่งได้เร่ิมทําการก่อสร้างตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๓๙๗ ตราบจนถึงพ.ศ. ๒๔๐๙131

๑๓๒ 

สําหรับ “พระปรางค์ ๔ องค์” ๑๓๓ ซึ่งตัง้อยู่ในแนวแกนทิศตะวนัออกตะวนัตก ภายใน

เขตพุทธาวาส ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหานัน้ ไม่อาจทราบได้ว่า สร้างขึน้ในยุคสมัยใด 

หากแตเ่ป็นท่ีแน่นอนว่าเป็นของเดิม ท่ีได้ถูกสร้างครอบคราวปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ในระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๙๗ พ.ศ. ๒๔๐๙  เช่ือกนัวา่พระมณฑปยอดปรางค์ ๔ 

                                                           
๑๓๒ ประวัตวัิดมหาพฤฒาราม, พิมพ์โดยเสดจ็พระราชกศุลพระกฐินเสดจ็พระราชทานท่ี

วดัมหาพฤฒาราม ๑๒ ต.ค. ๒๕๑๑ (พระนคร: ประชมุช่าง, ๒๕๑๑), ๑๑. 
๑๓๓ ช่ือเรียกวา่ “พระปรางค์ ๔ องค์” เป็นช่ือเรียกท่ีปรากฏในเอกสารของวดัมหาพฤฒาราม 

หากแตเ่ม่ือพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแล้ว ควรเรียก “พระมณฑปยอดปรางค์”  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%92%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81


๑๒๖ 
 

องค์ สร้างขึน้เพ่ืออทิุศถวายเป็นของพุทธบชูาตอ่พระพุทธเจ้าทัง้ ๔ องค์ คือ พระกกสุนัโธ โกนาค

มโน กัสสโป และโคตโม ดังกล่าวไว้ในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี ๔ เล่มท่ี ๒ ของ

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ วา่ “... ก่อสวมปรางค์เดมิ ๔ องค์ ขึน้ให้สงูกว่าเก่า เป็นหลัน่ๆกนัลงมา อทุิศ

เป็นของพระพทุธเจ้าทัง้ ๔ พระองค์...”133

๑๓๔  

นอกจากนีใ้นประวตัิวดัมหาพฤฒารามได้บนัทึกขนาดความกว้างและขนาดความสงูของ

พระปรางค์แตล่ะองค์ นบัจากทิศตะวนัตกมาทิศตะวนัออก ไว้ดงันี ้134

๑๓๕ 

ก. องค์แรกท่ีทิศตะวนัตก ฐานโดยรอบวดัได้ประมาณ ๒๖ เมตร ความสงูประมาณ ๑๗ เมตร 

ข. องค์ท่ีสองถัดมาทางทิศตะวันออก ฐานโดยรอบวัดได้ประมาณ ๒๕.๕๐ เมตร ความสูง

ประมาณ ๑๖ เมตร 

ค. องค์ท่ีสามถัดมาทางทิศตะวันออก ฐานโดยรอบวัดได้ประมาณ ๒๓ เมตร ความสูง

ประมาณ     ๑๔ เมตร 

ง. องค์ท่ีส่ีท่ีทิศตะวันออก ฐานโดยรอบวัดได้ประมาณ ๒๓ เมตร ความสูงประมาณ ๑๔ 

เมตร 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   มณฑปยอดปรางค์ (กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์)   

โครงสร้างและวัสดุ ก่ออิฐฉาบปนูทัง้หลงั 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร  ขนานไปกบัแนวแกนหลกั 

ผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสอง ยกเก็จด้านละ ๒ ชัน้  

หนัหน้าทิศตะวนัออก 

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐาน ๒ ชดุ คือ ฐานล่าง เป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ชัน้ และ

ฐานปรางค์ เป็นฐานสิงห์บวัลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง ท่ีมีย่อเก็จ ๒ ชัน้ 

อนัเน่ืองจากการย่ืนฐานซุ้ม 

                                                           
๑๓๔ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของ

เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ เล่ม ๒ (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๐๔), ๑๙๙. 
๑๓๕ ประวัตวัิดมหาพฤฒาราม, พิมพ์โดยเสดจ็พระราชกศุลพระกฐินเสดจ็พระราชทานท่ี

วดัมหาพฤฒาราม ๑๒ ต.ค. ๒๕๑๑ (พระนคร: ประชมุช่าง, ๒๕๑๑), ๒๔. 

 



๑๒๗ 
 

ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ เป็นซุ้มลด ๒ ชัน้ 

ทรงเรือนแก้ว ชนิดมีเสาซุ้ม    ในส่วนของเสาซุ้มนัน้ เป็นเสาส่ีเหล่ียม ตกแต่งฐานเสาด้วยกาบ

พรหมศร มีต้นเสาท่ีตกแตง่สนัเสาด้วยแนวจดุไข่ปลา และรัดอกท่ีก่ึงกลางของสนัเสา และมีบวัหวั

เสา (ประกอบด้วย  บวัคอเสือ้รูปกระจังกลีบบวั บวัลูกแก้ว บวัแวง และหน้ากระดาน) ท่ีตกแต่ง

ด้วยงานปนูปัน้ประดบั   

ท่ีกรอบซุ้ มทุกด้านและทุกชัน้  ตกแต่งด้วยปูนปัน้ลายใบเทศท่ีซ้อนกันเป็นแถวไป

บรรจบท่ียอดซุ้มซึง่ทําเป็นตอกพดุตานบนกรอบสามเหล่ียม และภายในซุ้มเว้นวา่งไว้ 

สําหรับตวัเรือนธาตนุัน้เป็นแบบผนงัรับนํา้หนกั โดยตกแตง่ส่วนล่างของผนงัเป็นฐาน

บวัคว่ํา (ประกอบด้วย หน้ากระดานล่าง บวัคว่ํา ลกูแก้วอกไก่และบวัปากปลิง) และท่ีส่วนบนเป็น

บวัเชิงบาตรท่ีตกแตง่ด้วยลวดลายปนูปัน้ 

ส่วนยอด ท่ีสว่นหลงัคามณฑปนัน้ อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมมุสิบสอง และยกเก็จ ๒ ชัน้ 

ท่ีก่ึงกลางด้านทัง้ ๔ ทิศ อนัเน่ืองมาจากการทําซุ้มวิมาน  ท่ีส่วนหลงัคามณฑปนัน้ ประกอบด้วย 

บวัเชิงบาตร ซ้อนลดหลัน่กนั ๗ ชัน้ ซึง่แตล่ะชัน้ตกแตง่ด้วยลวดลายปนูปัน้ในเกือบทกุรายละเอียด 

และท่ีก่ึงกลางด้านของบวัเชิงบาตร คูที่ ๑, ๒ และ ๓  (นบัจากด้านล่าง) มีซุ้มวิมาน รวมด้านละ ๓ 

ซุ้ม และเป็นซุ้มบรรพแถลงลด ๒ ชัน้ ท่ีตกแตง่ด้วยลวดลายปนูปัน้ด้วยเชน่กนั 

ถัดขึน้ไปเป็นชัน้อสัดงท่ีประดบัด้วยประติมากรรมรูปเทพพนมทัง้ ๔ ทิศ และจึงเป็น

ยอดปรางค์ ท่ีมีทรวดทรงอยา่งฝักข้าวโพด ประกอบด้วย ชัน้รัดประคด ๔ ชัน้ แตล่ะชัน้ประดบัด้วย

กลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด และจอมโมฬีท่ีด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 
ลายเส้นท่ี ๒๐ ผงับริเวณ เขตพทุธาวาส วดัมหาพฤฒารามวรวิหาร 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็    

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗). 



๑๒๘ 
 

 
ภาพท่ี ๒๔ พระปรางค์ ๔ องค์ 



๑๒๙ 
 

 
ภาพท่ี ๒๕ พระปรางค์ ๔ องค์ 

 

 



๑๓๐ 
 

๕. หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ท่ีตัง้   วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 ถนนหน้าพระลาน  พระบรมมหาราชวงั พระนคร กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏนาม 

ปีท่ีสร้าง  ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างหอพระ

คนัธารราษฎร์ เม่ือปลายรัชกาลเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระคนัธารราษฎร์ 1 3 5

๑๓๖ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป

สําคญั ใช้ตัง้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคลัแรกนาขวญัและพิรุณศาสตร์ จึงพระราชทาน

นามว่า “หอพระคนัธารราษฎร์” ตามพระนามของพระพุทธรูป เข้าใจว่าการก่อสร้างคงสําเร็จใน

รัชกาล แต่การประดบัตกแตง่คงมาเรียบร้อยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๕)  

อย่างไรก็ดีลักษณะของหอพระคันธารราษฎร์ขณะนัน้ เข้าใจว่าคงไม่ต่างไปจาก

ปัจจุบัน แม้ว่าต่อมาจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ๒ ครัง้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) เพ่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี และในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๗) เพ่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปี

136

๑๓๗ 

 

 

 

 

                                                           
๑๓๖ พระคนัธารราษฎร์ เป็นพทุธรูปท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี ๑) 

โปรดเกล้าฯให้หลอ่ถ่ายแบบให้เหมือนพระพทุธรูปโบราณท่ีพระเนตรเห็น เม่ือพ.ศ. ๒๓๒๖ และลงรักปิด

ทอง ตอ่มาในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั     (รัชกาลท่ี ๔) ทรงกะไหลท่องขึน้ใหม ่และ

ติดเพชรเมด็ใหญ่ถวายเป็นอณุาโลม และประดิษฐานไว้ภายในซุ้มเรือนแก้ว 
๑๓๗ กรมศิลปากร, จดหมายเหตุบูรณปฏสัิงขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ

พระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาคที่ ๑ วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม, คณะกรรมการอํานวยการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวงั จดัพิมพ์เป็นท่ีระลกึในพระราชพีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๖๐ – ๒๖๔. 



๑๓๑ 
 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   ปราสาทยอดปรางค์ (กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์)  

โครงสร้างและวัสดุ ก่ออิฐ ฉาบปนู ประดบักระเบือ้งทัง้หลงั 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร  ขนานไปกบัแนวแกนหลกั 

  หนัหน้าทิศเหนือ 

ผงัจตรุมขุแบบมขุหน้ายาว ยกเก็จท่ีมขุหน้า (ทิศเหนือ) ๔ ชัน้    

ยกเก็จท่ีมขุข้าง (ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก)  

และมขุหลงั (ทิศใต้) ด้านละ ๒ ชัน้  

 

แผนผัง หอพระคนัธารราษฎร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนูทัง้หลงั ตัง้อยู่

ท่ีมุมระเบียงด้านตะวันออกเฉียงใต้หน้าพระอุโบสถ บนฐานทักษิณเดียวกับ

มณฑปพระเจดีย์โบราณ โดยตัง้อยู่ทางด้านหน้าและหนัหน้าไปทางทิศเหนือ อยู่

ในผังส่ีเหล่ียมย่อมุมสิบสอง มีตรีมุข ได้แก่ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และ

โดยเฉพาะทิศเหนือ ทําเป็นมขุยืนยาวออกมาอย่างมาก จนเกือบจะดคูล้ายผงัรูป

ตวัที (T)  

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานสิงห์ ๑ ชัน้ ท่ีด้านทิศเหนือมีบนัไดลด ๓ ชัน้ จากฐาน

ไพทีขึน้สูฐ่านเรือนธาต ุ

ส่วนเรือน ประกอบด้วยมุขลดในแต่ละด้านดังนี ้ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศ

ตะวนัตก ประกอบด้วย มุขลด ๒ ชัน้ ก่อย่ืนออกจากผนงัของเรือนปราสาท ซึ่งท่ีผนงัมุขลดทัง้ ๒ 

ด้าน เจาะเป็นชอ่งวงโค้ง ภายในมีซุ้มหน้าตา่งทรงบรรพแถลง 

ด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยมุขลด ๒ ชุด ชุดแรก เป็นมุขลด ๒ ชัน้ ก่อย่ืนยาวอย่าง

มากออกจากหน้า มขุปราสาท จึงทําให้ผนงัด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก มีพืน้ท่ีทําหน้าตา่ง 

และด้านทิศเหนือเป็นประตทูางเข้า ในส่วนมขุลดชดุท่ี ๒ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ ก่อย่ืนออกจากผนงัมขุ

ชดุแรก มีรูปแบบคล้ายมุขลดทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก คือ ท่ีผนงัมุขลดทัง้ ๓ ด้านนัน้ เจาะ

เป็นชอ่งวงโค้ง 

สําหรับหลงัคามุข ประกอบด้วยหลงัคาลด ๒ ชุด ได้แก่ ชุดท่ี ๑ คือ ชุดท่ีแนบชิดกับ

ส่วนยอดทัง้ ๔ ด้าน  ประกอบด้วยหลงัคาลด ๒ ชัน้ ในลกัษณะท่ีคล่ีคลายมาแล้วจากมขุลด โดย

ดึงเข้ามาให้แนบชิดกับเรือนอย่างมาก จนปรากฏเพียงชัน้หลงัคาลดท่ีแนบชิดไปกับเคร่ืองยอด  



๑๓๒ 
 

และชุดท่ี ๒ คือ ชุดท่ียืดยาวออก ได้แก่ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก เป็นหลงัคามุขลด ๒ ชัน้ 

และทิศเหนือ เป็นหลงัคามขุลด ๒ ชดุ ชดุละ ๒ ชัน้ 

และท่ีหลงัคามุขทุกด้านและทกุชัน้นัน้ มุงด้วยกระเบือ้งดินเผาหางมน และท่ีหน้าบนั

ล้วนตกแตง่ด้วยกระเบือ้งเคลือบสีเป็นลายเครือเถาดอกพดุตานบนพืน้กระจก มีเคร่ืองลํายองเป็น

ปนูปัน้ปิดประดบักระเบือ้งเคลือบสี ประกอบด้วย ช่อฟ้ารูปเศียรนาค รวยระกา ใบระกา และหาง

หงส์รูปเศียรนาค มีรัดเกล้าและเชิงชายเป็นหน้ากระดานประดบักระเบือ้งเคลือบสี ท่ีหน้ากระดาน

บนตกแตง่ด้วยลายดอก  ขณะท่ีหน้ากระดานลา่งตกแตง่ด้วยลายกระจงัเจิม 

ท่ีเรือนปราสาท มีเสามขุและเสาอาคารเป็นเสาส่ีเหล่ียม ตกแตง่บวัหวัเสาด้วยกลีบบวั

แวงและบัวคอเสือ้ และท่ีฐานเสาตกแต่งด้วยกาบพรหมศร เหล่านีล้้วนเป็นปูนปัน้ประดบัด้วย

กระเบือ้งเคลือบสีด้วยเชน่กนั  

หน้าต่าง ล้วนเป็นซุ้ มหน้าต่างทรงบรรพแถลงลด ๒ ชัน้ มีเสาซุ้ มเป็นเสาส่ีเหล่ียม 

ตกแต่งบวัหวัเสาและบวัฐานเสาด้วยกลีบบวัแวงและบวัคอเสือ้ ปิดประดบักระเบือ้งเคลือบสี ท่ี

หน้าบนัซุ้ มตกแต่งด้วยกระเบือ้งเคลือบสีเป็นลายเครือเถาดอกพุดตานบนพืน้กระจก มีเคร่ือง

ลํายองปูนปัน้ปิดประดบักระเบือ้งเคลือบสี ประกอบด้วย ช่อฟ้ารูปเศียรนาค รวยระกา ใบระกา 

และหางหงส์รูปเศียรนาค ส่วนบวัรัดเกล้าเป็นหน้ากระดานประดบักระเบือ้งเคลือบสีเป็นลายดอก  

มีบานหน้าตา่งไม้ด้านนอก จําหลกักนกเปลวเครือเถาเป็นลายพืน้ ท่ีตอนบนมีรูปพระวรุณทรงนาค 

และท่ีตอนลา่งเป็นรวงข้าว มีหอย ป ูปลา ผดุอยูใ่นท้องนํา้ ทาสีทอง 

ประตู เป็นบานเปิดคู่ มีบานประตูมีรูปแบบเช่นเดียวกับบานหน้าต่าง คือ  จําหลัก

กนกเปลวเครือเถาเป็นลายพืน้ ท่ีตอนบนมีรูปพระวรุณทรงนาค และท่ีตอนล่างเป็นรวงข้าว มีหอย 

ป ูปลา ผดุอยูใ่นท้องนํา้ ทาสีทอง 

ภายในหอพระคนัธารราษฎร์ ท่ีฝาผนงัมีภาพจิตกรรมเก่ียวกับพระราชพิธีพระพิรุณ

ศาสตร์ และพืชมงคลจรดพระนางคลัแรกนาขวญั เดิมเป็นฝีมือพระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่ง

วดัราชบรุณะ ตอ่มาได้รับการซอ่มเขียนใหมใ่นรัชกาลท่ี ๕ ผนงัด้านหลงัยกเป็นอฒัจนัทร์ปนู ๓ ชัน้ 

เป็นแท่นประดิษฐานพระพทุธรูปและเทวรูป ซึ่งใช้ตัง้ในพระราชพิธีพระพิรุณศาสตร์ และพืชมงคล

จรดพระนางคลัแรกนาขวญั แทน่นีเ้ดมิหุ้มด้วยดีบกุ ตอ่มาจึงทาสีทบัและปดู้วยหินอ่อน  อฒัจนัทร์

ชัน้บนสุดประดิษฐานซุ้ มเรือนแก้ว ซึ่งเช่ือว่าสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) 1 3 7

๑๓๘ มีลักษณะเป็นวิมาน ๓ ห้อง และห้องกลางประดิษฐานพระ

คนัธารราษฎร์ ท่ีผนงัเบือ้งหลงัซุ้มเขียนสีเป็นเส้นรัศมีสีตา่งๆสลบักนัอยา่งสีรุ้ง  

                                                           
๑๓๘ เร่ืองเดียวกนั, ๒๖๓. 



๑๓๓ 
 

ส่วนยอด คือ ส่วนท่ีอยู่ในบริเวณเหนือส่วนกลางของมุข ก่อเป็นเรือนชัน้ในผัง

ส่ีเหล่ียมย่อมุมสิบสอง และยกเก็จท่ีด้าน ซ้อนลดหลั่นกันจํานวน ๘ ชัน้ ขึน้ไปท่ีส่วนยอด มี

ทรวดทรงอย่างหลงัคามณฑป เรือนชัน้ในแต่ละชัน้ ล้วนเป็นเรือนชัน้ท่ีคอดเว้า เพ่ือให้เหลือพืน้ท่ี

สําหรับงานประดบั อนัประกอบด้วย ซุ้มบรรพแถลงลด ๒ ชัน้ ประดบัเหนือยกเก็จ และประดบันาค

เบือนท่ียอ่มมุทกุมมุ เหลา่นีล้้วนเป็นปนูปัน้ประดบักระเบือ้งเคลือบสี 

เหนือขึน้ไปจากเรือนชัน้จึงเป็นยอดปรางค์ มีทรวดทรงอย่างฝักข้าวโพด ซึ่ง

ประกอบด้วย ชัน้อสัดงท่ีคอดเว้า ตอ่เน่ืองขึน้ไปเป็นชัน้รัดประคด จํานวน ๔ ชัน้ แต่ละชัน้ประดบั

ด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด ท่ีชัน้ท้ายสดุในตําแหน่งท่ีเรียกว่าจอมโมฬี มีลกัษณะของ

บรรพแถลงและกลีบขนนุท่ีพุม่เข้าหากนัอยา่งมาก เหล่านีล้้วนเป็นปนูปัน้ประดบักระเบือ้งเคลือบสี 

และประดบัด้วยนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๒๑ ผงับริเวณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

๒๕๔๑). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๒๒ ผงัพืน้ หอพระคนัธารราษฎร์ 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

๒๕๔๑). 



๑๓๕ 
 

 
ภาพท่ี ๒๖  หอพระคนัธารราษฎร์  

 

 



๑๓๖ 
 

 
ภาพท่ี ๒๗  หอพระคนัธารราษฎร์  

 



๑๓๗ 
 

 
ภาพท่ี ๒๘  หอพระคนัธารราษฎร์  

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

๖. มณฑปพระเจดีย์โบราณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ท่ีตัง้   วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 ถนนหน้าพระลาน  พระบรมมหาราชวงั พระนคร กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏนาม 

ปีท่ีสร้าง  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) 

 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างมณฑป

ยอดปรางค์ เพ่ือใช้ประดิษฐานพระเจดีย์โลหะโบราณท่ีอญัเชิญมาจากเมืองเหนือ ลกัษณะของ

พระมณฑปโบราณขณะนัน้ เข้าใจว่าคงไม่ต่างไปจากปัจจุบนั แม้จะได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่

พร้อมกบัหอพระคนัธารราษฎร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) 

เพ่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี และในระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ถึงปัจจุบนั แม้มีการซ่อมแซมส่วนท่ีชํารุดไปบ้าง แต่ก็ไม่ใช่การซ่อมแซม

ใหญ่จงึไมป่รากฏรายละเอียด138

๑๓๙ 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   มณฑปยอดปรางค์ (กฎุาคารล้อแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์) 

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนู ประดบักระเบือ้ง ทัง้หลงั 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร  ขนานไปกบัแนวแกนหลกั 

   หนัหน้าทิศเหนือ 

ผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสอง 

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐาน ๒ ชดุ คือ ฐานลา่ง เป็นฐานประทกัษิณ ๒ ชัน้ ในผงัแปด

เหล่ียม แตล่ะชัน้มีระเบียงลกูกรงโดยรอบ สําหรับฐานมณฑป เป็นฐานสิงห์ลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ใน

ผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสอง และทิศตะวนัออกมีบนัไดลด ๕ ชัน้ จากฐานทกัษิณขึน้สูเ่รือนมณฑป 

                                                           
๑๓๙ กรมศิลปากร, จดหมายเหตุบูรณปฏสัิงขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ

พระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาคที่ ๑ วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม, คณะกรรมการอํานวยการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวงั จดัพิมพ์เป็นท่ีระลกึในพระราชพีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๖๔ – ๒๖๕. 



๑๓๙ 
 

ส่วนเรือน อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมุมสิบสอง มีบวัหวัเสาและบวัฐานเสาตกแต่งด้วย

กลีบบวัแวงและบวัคอเสือ้รูปกระจงักลีบบวั  เหล่านีล้้วนปิดประดบักระเบือ้งเคลือบสี ท่ีก่ึงกลาง

ผนังทัง้  ๔ ด้านเจาะเป็นช่องประตู ทางทิศเหนือและช่องหน้าต่าง อีก ๓ ด้าน ซึ่งเป็นช่อง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าในแนวตัง้ ท่ีตอนบนของซุ้มเป็นทําเป็นหยกัโค้ง เฉพาะท่ีช่องหน้าต่าง ท่ีตอนล่าง

ของซุ้มก่อเป็นพนกัลกูกรงมะหวดเคลือบ ภายในคหูาประดษิฐานพระเจดีย์โลหะ 

ส่วนยอด  ท่ีส่วนหลังคา อยู่ในผัง ส่ี เหล่ียมย่อมุมสิบสอง และยกเก็จท่ีด้าน 

ประกอบด้วยเรือนชัน้ซ้อนลดหลั่นกันจํานวน ๕ ชัน้ ขึน้ไปท่ีส่วนยอด มีทรวดทรงอย่างหลังคา

มณฑป เรือนชัน้ในแต่ละชัน้ ล้วนเป็นเรือนชัน้ท่ีคอดเว้า เพ่ือให้เหลือพืน้ท่ีสําหรับงานประดบั อนั

ประกอบด้วย ซุ้มบรรพแถลง ประดบัเหนือยกเก็จ และประดบันาคเบือนท่ีย่อมมุทกุมมุ เหล่านีล้้วน

เป็นปนูปัน้ประดบักระเบือ้งเคลือบสี 

เหนือขึน้ไปจากเรือนชัน้จึงเป็นยอดปรางค์ มีทรวดทรงอย่างฝักข้าวโพด ประกอบด้วย

ชัน้รัดประคด  ๓ ชัน้ แต่ละชัน้ประดับด้วยกลีบขนุนและบรรพแถลงท่ีแนบชิด ท่ีชัน้ท้ายสุดใน

ตําแหนง่ท่ีเรียกว่าจอมโมฬี มีลกัษณะของบรรพแถลงและกลีบขนนุท่ีพุ่มเข้าหากนัอย่างอย่างมาก 

เหลา่นีล้้วนเป็นปนูปัน้ประดบักระเบือ้งเคลือบสี และประดบัด้วยนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๒๓ ผงับริเวณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

๒๕๔๑). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๒๔ ผงัพืน้  มณฑปพระเจดีย์โบราณ 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

๒๕๔๑). 



๑๔๑ 
 

 
ภาพท่ี ๒๙ มณฑปพระเจดีย์โบราณ 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

๑๒ 

พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ท่ีสร้างและหรือบูรณปฏิสังขรณ์โดย

พระบรมราชดาํริในรัชกาลท่ี ๕ มีจํานวน ๖ หลงั ได้แก่ 

๑. อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา สสุานหลวง  วดัราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม (พ.ศ. ๒๔๒๕) 

๒. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนนัทากุมารีรัตน์ พระราชอุทยานสราญรมย์ (พ.ศ. ๒๔๒๓ – 

๒๔๒๖) 

๓. เหมมณเฑียรเทวราช พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พ.ศ. ๒๔๒๓ – ๒๔๓๒) 

๔. อนสุาวรีย์พระองค์เจ้านิภาคณุากร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๔๕) 

๕. ปราสาทพระเทพบดิร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (พ.ศ. ๒๔๔๖) 

๖. พระปรางค์ ๓ ยอดแบบลพบรีุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ.๒๔๓๘) 

 

 

๑. อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา สุสานหลวงวัดราชบพิธ

สถติมหาสีมาราม 

 

ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

  ถนนอษัฎางค์ แขวงวดัราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  สนันิษฐานวา่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ หรือ 

ไมเ่กินไปกวา่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี๕)  

 

อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา เป็นอนุสรณ์ท่ีบรรจพุระ

ศพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) และเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเม่ือวนัศกุร์ท่ี ๒๗ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๔๒๕ และสิน้พระชนม์ในปีเดียวกันนี ้กล่าวถึงในจดหมายราชกิจรายวัน เม่ือวันจันทร์ท่ี  

๑๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๒๕ ดงันี ้



๑๔๓ 
 

“วนั ๒ ฯ ๓ คํ่า ปีมะเมีย จตัวาศก จลุศกัราช ๑๒๔๔139

๑๔๐ เวลาเช้า ๔ โมงเศษ วนันีพ้ระเจ้า

ลกูเธอ พระองค์เจ้า อรองค์อรรคยพุาสิน้พระชนม์ ประชวรเป็นพระโรคลมจุกเสียด พระนาภีเฟ้อ 

พระชนมายไุด้ ๔ เดือนหยอ่นอยู ่๒ วนั จะได้เชิญพระศพลงหีบทองทบึขนาดน้อย แหอ่อกไปทาง

ประตอูอกวดัพระเชตพุน ไปก่อท่ีบรรจุไว้ท่ีลานวดัราชบพิธ ในท่ีซึ่งจะก่อ พระเจดีย์หลวงนัน้ ใน

เวลาคํ่าวนันี.้..”140

๑๔๑ 

และข้อความท่ีวา่ “ไปก่อท่ีบรรจไุว้ท่ีลานวดัราชบพิธ” ได้แสดงให้เห็นว่าในเวลานัน้คง

จะยงัไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์ขึน้ได้ทนัที เพราะได้สิน้พระชนม์อย่างกะทนัหัน แต่ก็เช่ือว่าคงไม่นาน

เกินไปกวา่รัชกาลนี ้ 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   ปราสาทยอดปรางค์  

โครงสร้างและวัสดุ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนงัก่ออิฐปิดด้วยหินออ่น 

แผนผังอาคาร   เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด 

   หนัหน้าทิศตะวนัตก 

   ผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้แปด  

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ชัน้ ในผงั

ส่ีเหล่ียม และฐานปรางค์ เป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียม ถดัขึน้อยู่ในผงัย่อมมุไม้แปด 

เป็นฐานบวัท่ีปากบวัคว่ําและบวัหงายคาดด้วยเส้นลกูแก้ว  หรือเรียกว่า บวัปากลกูแก้ว ๑ ชัน้ ท่ีมี

ท้องไม้ยืดสงู ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวั ๑ ชัน้ ท่ีมีลกัษณะเป็นบวัหงายประกบกบับวัคว่ํา เฉพาะบวัคว่ํา

นัน้จะสงัเกตได้วา่ท่ีมีลกัษณะคล่ีคลายให้เห็นเป็นเส้นตรงอยา่งชดัเจน รองรับหน้ากระดาน และถดั

ขึน้ไปจงึเป็นฐานสิงห์ ๓ ชัน้ ท่ีมีลกัษณะแอน่โค้งท่ีสว่นกลาง อยา่งท่ีเรียกวา่ ท้องสําเภา  

ท่ีด้านทิศตะวันตกบริเวณระนาบส่วนกลางของท้องไม้ท่ียืดสูง มีจารึกพระนาม วัน 

เดือน ปีท่ีประสตู ิสิน้พระชนม์ และอญัเชิญพระศพมาบรรจไุว้ มีข้อความจารึกดงันี ้

                                                           
๑๔๐ คลาดเคลื่อนจากจารึกท่ีฐานอนสุาวรีย์ ๑ วนั กลา่วคือ ท่ีอนสุาวรีย์จารึกไว้เป็นวนั

องัคาร ขึน้ ๑๓ ค่ํา เดือน ๓ (วนัองัคารท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๒๕) 
๑๔๑ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, จดหมายเหตุราชกจิรายวัน ภาค ๑๓ 

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจนัทร์, ๒๔๗๙), ๕๕ – ๕๖. 



๑๔๔ 
 

 
ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผังจัตุรมุขย่อมุมไม้แปด เสามุขเป็นส่ีเหล่ียม มีบัวฐานเสา 

(ประกอบด้วย หน้ากระดาน และฐานบวัคว่ํา) มีต้นเสาท่ีมีเรียบเกลีย้งและคอดท่ีส่วนกลาง ท่ี

ปลายด้านล่างและด้านบนของต้นเสาทําเป็นบวัปากปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลูกแก้ว

อกไก่ บวัหงาย และหน้ากระดานบน) 

ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ ทําเป็นมขุลด ๒ ชัน้ ทรงบรรพแถลง ท่ีโปร่งทะลถึุงกนัทกุด้าน ท่ีกรอบ

หน้าบนั    ทกุด้านและทกุชัน้ ประกอบด้วย ช่อฟ้านกเจ่า ในตําแหน่งของกาบลํายอง ตกแตง่ด้วย

รูปดอกจิกภายในรูปวงรีท่ีมีชายริบบิน้ตกเป็น ๒ ชาย และรวยระกาท่ีมีกรอบลายแบบเลขาคณิต 

ใบระกา และในตําแหนง่หางหงส์ทําเป็นนาค ๓ เศียร 

ภายในเรือนธาตเุป็นคหูาก่อโปร่งจนถึงส่วนยอด ท่ีส่วนกลางประดิษฐานพระพทุธรูป

สมัฤทธ์ิปางรําพงึ 

ส่วนยอด เป็นยอดปรางค์ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้ ในผงัย่อมมุไม้แปด และภายใน

โปร่ง ประกอบด้วย ชัน้รัดประคดจํานวน ๕ ชัน้ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ี

แนบชิด และจอมโมฬีท่ีด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 



๑๔๕ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๒๕ ผงับริเวณ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 



๑๔๖ 
 

 
ภาพท่ี ๓๐ อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา 

 



๑๔๗ 
 

 
ภาพท่ี ๓๑ อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

๒. อนุสาวรีย์ สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  

พระราชอุทยานสราญรมย์  

 

ท่ีตัง้   พระราชอทุยานสราญรมย์  

  ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ผู้ออกแบบ  หมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย141

๑๔๒ 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. ๒๔๒๓ – ๒๔๒๖ 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

อนุสาวรีย์แห่งนีข้ึน้ เพ่ือเป็นอนสุรณ์ท่ีระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนนัทากุมารีรัตน์ พระบรมราช

เทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทศันิยลกัษณ์ อรรควรราช

กมุารีซึง่เสดจ็ทิวงคตพร้อมกนั 1 4 2

๑๔๓ โดยอปัุทวเหตเุรือพระประเทียบ 1 4 3

๑๔๔ ล่มท่ีกลางแม่นํา้เจ้าพระยา

ท่ีบริเวณตําบลบางพูด จ. นนทบรีุ ในคราวเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคเพ่ือแปรพระราชฐาน

จากกรุงเทพมหานครไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๒๓ ซึง่ขณะนัน้สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มีพระชนมพรรษา ๑๙ ปี 

๖ เดือน ๒๑ วนั และทรงตัง้ครรภ์ได้ ๕ เดือนเต็มขณะท่ีสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์

เพชรรัตน์ โสภางคทศันิยลกัษณ์ อรรควรราชกมุารี มีพระชนัษา ๑ ปี ๙ เดือน ๒๐ วนั 

สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้า

หญิง   สุนนัทากุมารีรัตน์” ทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอองค์ท่ี ๕๐ในพระบาทจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพชัรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเป่ียม) พระราชสมภพเม่ือวนัเสาร์ท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๓  

เม่ือสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตนัน้ พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ 

ทรงมีพระชนัษา ๙ พรรษา ดงันัน้แล้วพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงได้พระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  รับไว้ในความดแูล เม่ือพระองค์เจ้าหญิงสนุนัทากมุารีรัตน์ทรงเจริญพระชนัษา ทรง

                                                           
๑๔๒ โชติ กลัยาณมิตร, ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : เอน็

เอสพี พริน้ติง้, ๒๕๔๖), ๘๑. 
๑๔๓ พลาดิศยั สิทธิธญักิจ, รักในราชสํานัก ในรัชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: บนัทกึสยาม, 

๒๕๕๒), ๖๗. 
๑๔๔ เรือพระท่ีนัง่ของเจ้านายฝ่ายใน 



๑๔๙ 
 

เข้าถวายตวัเป็นพระมเหสี “ลกูหลวง” องค์ท่ี ๓ ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และ

ทรงเป็นพระมเหสีท่ีได้รับความสนิทเสน่หาจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศ

ขึน้เป็น “พระนางเธอสุนันทากุมารีรัตน์” และทรงให้ประสูติพระราชธิดาพระองค์แรก เม่ือวัน

อาทิตย์ท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๑               ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ    เจ้าฟ้า

กรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทศันิยลกัษณ์ อรรควรราชกมุารี”  

 ภายหลังการเสด็จทิวงคตของพระนางเธอสุนันทากุมารีรัตน์ พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึน้เป็น “สมเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” ดํารงพระฐานันดรศักดิ์พระอัครมเหสีพระองค์แรกใน

รัชกาล เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน     พ.ศ. ๒๔๒๓ 1 4 4

๑๔๕  และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงสร้างพระ

อนสุาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ไว้ด้วยกนัถึง ๓ แหง่ 

 สําหรับอนสุาวรีย์ ท่ีพระราชอทุยานสราญรมย์นัน้ เป็น ๑ ใน ๓ แห่ง ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๓ 1 4 5

๑๔๖ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

บรรจุพระสรีรางคารและเพ่ือให้เป็นอนุสรณ์ให้รําลึกถึงสถานท่ีท่ีทรงเคยพระสําราญเม่ือครัง้ยัง

ดํารงพระชนม์อยู ่  โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกล่าวไว้ในจดหมายเหตรุาชกิจรายวนั เม่ือวนั

พฤหสับดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ ความวา่ 

“วนั ๕ ฯ ๗ คํ่า ปีมะแม เบ็ญจศก จุลศกัราช ๑๒๔๕ วนันีเ้ป็นวนัสิน้พระชนม์ สมเด็จพระ

นางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน

โสภางคทศันียลกัษณ์อรรควรราชกมุารี ตามจนัทรคติกาลเป็นวนัเปิดอนสุาวรีย์ท่ีสวนสรายรมย์ แต่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัไมท่รงสบาย หาได้เสด็จพระราชดําเนินไม ่โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ

นางเจ้าเสด็จ 

 เวลาเช้า ๒ โมงเศษ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี เสด็จทรงรถพระท่ีนัง่ออก

ประตวูิเศษไชยศรี ไปประทบัสวนสราญรมย์ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 

ทรงจุดเทียนนมสัการ พระมงคลเทพถวายศีล พระสงฆ์ ๕ รูปถวายพระพร พระไปรอจะชยนัโต 

ครัน้ได้พระฤกษ์เวลาเช้า ๓ โมงเศษ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวี ทรงชักเชือกเปิดคลมุ

อนสุาวรีย์ท่ีระลกึสมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์

เพ็ชรรัตน์ มีประโคมแตรสงัข์พิณพาทย์บณัเฑาะว์ พระสงฆ์ชยนัโตแล้ว โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลกู

                                                           
๑๔๕ หมอ่มราชวงศ์แสงสรูย์ ลดาวลัย์, สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิย

มเหสีในรัชกาลที่ ๕, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๑), ๒๑. 
๑๔๖ นนทพร อยู่มัง่มี “วิปโยคกลางสายนํา้กบัเร่ืองเลา่ “เสดจ็แมส่นุนัทา,” ศลิปวัฒนธรรม 

๓๑, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๕๒); ๙๑. 

๘ 



๑๕๐ 
 

เธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ ทรงรดนํา้พระมหาสงัข์ทกัษิณาวตัรโปรยปรายพระ

สหุร่ายและเจิมและทรงประเคนพระสงฆ์ สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกลบัพระบรมมหาราชวงั...”146

๑๔๗ 

 

รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   พระปรางค์  

โครงสร้างและวัสดุ ก่ออิฐฉาบปนูปิดด้วยหินอ่อน 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด 

   หนัหน้าทิศตะวนัตก 

ผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสอง ยกเก็จด้านละ ๒ ชัน้ 

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานหน้ากระดาน และฐาน

ปรางค์ เป็นฐานกระดาน ๔ ชัน้ ในผงัแปดเหล่ียมท่ีมีย่อเก็จ ๑ ชัน้  ท่ีระนาบส่วนกลางของด้านทัง้ 

๔ ทิศ อนัเน่ืองมาจากการย่ืนแท่นกราบ ซึ่งทําเป็นแท่นฐานสิงห์ มีความสงูอยู่ในระหว่างฐานหน้า

กระดานชัน้ท่ีส่ีกบัฐานบวัคว่ํา  ถดัขึน้ไปโดยตลอดของส่วนฐาน อยู่ในผงัย่อมมุไม้สิบสอง ท่ีมีย่อ

เก็จด้านละ ๒ ชัน้ อนัเน่ืองมาจากการย่ืนฐานซุ้ม  ฐานชดุนีเ้ป็นฐานบวั ๑ ชัน้ คาดด้วยเส้นลวด ๒ 

เส้น ท่ีส่วนบนและส่วนล่างของท้องไม้ท่ียืดสูง สําหรับท้องไม้ มีลกัษณะพิเศษด้วยการทําขอบท่ี

ด้านลา่งและด้านบนเป็นบวัปากปลิง และถดัขึน้ไปจงึเป็นฐานสิงห์ ๑ ชัน้  

ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ เป็นซุ้ม ลด ๒ ชัน้ 

ทรงเรือนแก้ว ชนิดมีเสาซุ้ม ในส่วนของเสาอาคารและเสาซุ้มนัน้ เป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัฐานเสา 

(ประกอบด้วย หน้ากระดานลา่ง บวัคว่ํา และลกูแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ท่ีปลายด้านล่าง

และด้านบนของต้นเสาทําเป็นบวัปากปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย  ลกูแก้วอกไก่ บวัหงาย 

และหน้ากระดาน) และเฉพาะหน้ากระดานบนของบวัหวัเสาอาคารจะประดบัด้วยแถวกระจงัปนู

ปัน้ตลอดแนว 

ท่ีกรอบซุ้มทุกด้านและทุกชัน้  ตกแต่งด้วยการนําองค์ประกอบของเคร่ืองลํายองปูน

ปัน้เข้ามาใช้(ประกอบด้วย ช่อฟ้าปากนก กาบลํายอง รวยระกา ใบระกา และหางหงส์) และท่ีผนงั

                                                           
๑๔๗ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, จดหมายเหตุราชกจิรายวัน ภาค ๑๔ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๗๑. 



๑๕๑ 
 

ภายในซุ้มแตล่ะด้าน ประดบัตราพระนามย่อ สกร และ กภพ ภายใต้มงกฎุ ซึ่งล้อมรอบด้วยลาย

ใบไม้ประดษิฐ์ ถดัลงมาจงึมีอกัษรจารึกแตล่ะด้านดงันี ้147

๑๔๘  
 

ทศิเหนือ: จารึกประวตักิารสร้างและปีท่ีทรงสถาปนาอนสุาวรีย์ 
 

ท่ีระฦกถึงแหง่ 

สมเดจพระนางเจ้า สนุนทากมุารีรัตน์ 

พระราชเทว ี

แล 

สมเดจพระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ 

โสภางค์ทศันิยลกัษณ์อรรควรราชกมุารี 

อนสุาวรีนี ้

สร้างขึฃ้ึน้โดยพระบรมราชโองการ 

แหง่ 

พระบาทสมเดจ 

พระปรมมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ในจลุศกัราช ๑๒๔๒ 

 

ทศิใต้: จารึกอกัษรภาษาองักฤษ ใจความเดียวกบัด้านทิศเหนือ 

TO THE MEMORY 

 OF  

HER LATE , LAMENTED MAJESTY  

SUNANDA KUMARIRATN  

QUEEN CONSORT  

AND  

HER LATE , LAMENTED ROYAL HIGHNESS  

SOMDETCH CHOW FA KARNABHORN BEJRRATN  

SOBHANCDASNIYALAKSHN ACCAWARARAJAKUMARI  

THIS MONUMENT 

                                                           
๑๔๘ พิมพ์ตามอกัขระเดิม 



๑๕๒ 
 

 IS ERECTED BY THE ROYAL MANDATE  

OF 

HIS MOST GRACIOUS MAJESTY  

SOMDETCH PHRA PARAMINDR MAHA CHULALONKORN  

PHRA CHULA CHOMKLAO  

THE KING 

IN CIכDCCCLXXX AC 

 

ทิศตะวันออก: จารึกพระนิพนธ์สาลินีฉันท์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิชิต ปรีชาการ 

กล่าวถึงวนัพระราชสมภพและวนัสิน้พระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์

เพชรรัตน์ฯ 
 

         สมเดจบรมนารถเจ้า   พิภพเผ้า สยามทรง  

         ปรารภรําฦกองค์   ดนรูาชองค์อร  

         อนัทรงนามสมเดจ   พระเจ้าราชบตุรีสมร  

         เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์   พิเชียรรัตน์สขมพนัธุ์  

         เสดจมาในโลกย์นี ้  ดิถีศกุรปักษ์วนั  

         สบิสีค่ํ่าวารจนัทร์   ขลาพรรษศกสญู  

          อยูย่ี่สบิเอดมาศ   เสดจโดยอนิตย์มลู  

          จําตามบงัคบับรูพ์   กศุลคณุจะหนนุนา  

          มีเกิดยอ่มมีดบั   ประกบัตามประกวดทํา  

          ไมรู้่ไมเ่ท่ียงกรรม   จะถึงทนัณวนัใด  

          ธรรมดาสามญัมรรค   จะจําเป็นจะจําไป  

          รวมร่วมมรรคาไคล   บคลาแคล้วและคลาดทาง  

          จอมภพทรงปราถนา   จะไว้ท่ีระฦกวาง  

          นามไว้จึงรังปรางค์   ประดิษฐ์ด้วยศิลาผจง  

          บรรเจิดบรรจงตัง้   สถิตยสบืพระเกียรดิ์คง  

          รฦกลกัษ์ณจําลององค์   สฤษดิ์ด้วยพระโองการ  

 

 

 

ทิศตะวันตก:  จารึกพระนิพนธ์ ภุชงคประยาตฉันท์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชา



๑๕๓ 
 

การ กลา่วถึงวนัพระราชสมภพและวนัสิน้พระชนม์ของสมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์  
 

พระเปนเจ้า คชารัตน์ สยามปัถะ พีทรง 

คนงึหวงั จะดาํรงค์ สฤบดิ์ท่ี รฦกมี 

ณสมเดจ พระนางเจ้า สนุนัทา กมุารี 

ประโยชน์สบิ พระราชป์ิ ยอยูเ่ชิด พระสมญา 

พระนางเจ้า เสดจเนา ณโลกย์นี ้ณ ปีสวา 

ดิถีโท ทสาวา รเสาร์กตั ติกามาศ 

ทวาทศั ลตาเสส ทวีทศั ทวีฃาด 

ทวีศก และศกัราช ประสตูร์สบื พระชนมาน 

พระนางเจ้า เสดจเนา ณโลกย์นี ้กําหนดนาน 

นพาทศัะพรรษกาล กําหนดแล้ว ดรไลสรรค์ 

ณวนัจนั ทรเดือนเจด ดิถีแปด มะโรงวรรษ์ 

ทวีศก แลพนัพรร ษสองร้อย กําหนดม ี

จตทูศั ทวีเส สะศกัราช ประจําปี 

เสดจโดย ประเพณี อนิตย์โลก ยมรรคา 

ประดิษฐ์ปราง คชาสาณ ประทานไว้ ดารงค์ปรา 

ถนานศุร์ พระนชุนา มอยูคู่ ่ภคูาธาร ๚ 

 

ส่วนยอด เป็นพระปรางค์ ๕ ยอด ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้ ยอดประธานท่ีตําแหน่ง

กลาง ในผงัย่อมุมไม้สิบสอง ประกอบด้วย ฐานบวั ๑ ชัน้ รองรองรับชัน้อสัดงท่ีคอดเว้า ๒ ชัน้ ถัด

ขึน้ไปเป็นชัน้รัดประคด ๕  ชัน้ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด และจอม

โมฬีท่ีด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ ขณะท่ียอดบริวารมีขนาดย่อมกว่ายอดประธาน ตัง้อยู่ท่ี

มมุเรือนธาตทุัง้ ๔ ทิศ ในลกัษณะพิเศษ คือ เบือนออกในแนวเฉียง ยอดบริวารเหล่านี ้อยู่ในผงัย่อ

มมุไม้สิบสอง ประกอบด้วย ชัน้อสัดง ๑ ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นชัน้รัดประคดจํานวน ๕  ชัน้ และตกแต่ง

แบบเดียวกบัพระปรางค์ประธาน 

 



๑๕๔ 
 

 
ภาพท่ี ๓๒ อนสุาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 



๑๕๕ 
 

 
ภาพท่ี ๓๓ อนสุาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

 



๑๕๖ 
 

 
ภาพท่ี ๓๔ อนสุาวรีย์ สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

 

 



๑๕๗ 
 

 
รูปท่ี ๓๕ จารึกทิศท่ีซุ้มเรือนธาต ุอนสุาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

ท่ีมา: หมอ่มราชวงศ์แสงสรูย์ ลดาวลัย์, สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ : พระปิยมเหสี

ในรัชกาลท่ี ๕ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้, ๒๕๕๑). 

 

 



๑๕๘ 
 

๓. เหมมณเฑียรเทวราช พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ท่ีตัง้   พระราชวงับางปะอิน 

  ถนนปราสาททอง ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผู้ออกแบบ  พระยาราชสงคราม เป็นผู้สร้างแบบจําลอง 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. ๒๔๒๓  - ๒๔๓๒148

๑๔๙ 

 

เหมมณเฑียรเทวราช  หรือท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า ศาลพระเจ้าปราสาททอง แต่เดิมเป็น

ศาลเทพารักษ์ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีตัง้สภาคารราชประยรูในปัจจบุนั ในคราวปรับปรุงพระราชวงัเม่ือปี 

พ.ศ. ๒๔๑๕ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ ให้ย้ายศาลเทพารักษ์มาสร้างใต้ต้นโพธ์ิ และพระราชทานนามศาลท่ีสร้างใหม่ว่า “เหมมณเฑียร

เทวราช” ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้มีพิธีอญัเชิญเทวรูปพระเจ้าปราสาททองมาประดิษฐาน โดย

จดัให้มีขบวนแห่เทวรูปอย่างใหญ่โตทัง้ทางบกและทางนํา้ โดยอญัเชิญดวงพระวิญญาณพระเจ้า

ปราสาททองท่ีอยุธยาให้มาประทบัยงัเทวรูปพระเจ้าปราสาททองท่ีเกาะพระซึ่งอยู่ทางเหนือของ

พระราชวงั พร้อมมีการเฉลิมฉลองสมโภชทัง้ไทยจีนอย่างใหญ่โตท่ีพระราชวงับางปะอินเป็นเวลา 

๓ วนั เม่ือการสมโภชแล้วเสร็จ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายโจ๊ะ แซ่กิม เป็น ขนุเหมมณฑิ

รานเุคราะห์ มีหน้าท่ีดแูลรักษาเหมมณเฑียรเทวราช 

เหมมณเฑียรเทวราชในปัจจบุนั พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๕) ได้ทรง  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ใหม่ อนัเน่ืองจากเหตกุารณ์เรือพระประเทียบล่ม ท่ี

กลางแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีบริเวณตําบลบางพูด จงัหวดันนทบุรี เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๒๓ ซึ่งเป็นเหตุให้

สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ขณะทรงพระครรภ์ และสมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์   เพชรรัตน์ โสภางคทศันิยลกัษณ์ อรรควรราชกุมารี พระราชธิดา เสด็จ

ทิวงคตในคราวเดียวกนั ทําให้ทรงมีพระราชวิตกว่าสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 

ซึ่งเสด็จมากบัขบวนเรือประเทียบด้วยนัน้จะทรงเป็นอนัตราย ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จึงทรงบนว่า “ถ้า

ลูกไม่เป็นอนัตราย จะสร้างศาลใหม่ถวายพระเจ้าปราสาททอง ให้เป็นท่ีคนกราบไหว้บูชา” และ

เม่ือทรงทราบว่าพระราชโอรสทรงปลอดภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงคราม

สร้างแบบถวาย และโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายภาพแล้วให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีสัง่หินจากประเทศจีน 

                                                           
๑๔๙ “Wichai Taraputh, “หอเหมมณเฑียรเทวราช (ศาลพระเจ้าปราสาททอง),” วิมานเมฆ  

๗, ๓๙ (สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๔๕๖); ๘๗. 



๑๕๙ 
 

๕ 

 

๔ 

 

ดงัปรากฏในจดหมายเหตรุาชกิจรายวนั ความว่า   “วนัท่ี ๔๔๖๘ วนั ๕ ฯ ๓ ค่ํา ปีมะโรงโทศก จลุ

ศกัราช ๑๒๔๒ (๒๔๒๓) ... หลวงนายสิทธ์ิถวายแผนท่ีพระปรางค์ศิลาท่ีสัง่เมืองจีน จะมาทําเหม

มณเฑียรเทวราช...” 1 4 9

๑๕๐ และ “วนั ๖ ฯ ๖ ค่ํา ปีมะแม เบ็ญจศก จลุศกัราช ๑๒๔๕ (๒๔๒๖) ...

เสด็จพระราชดําเนินไป เหมมณเฑียรเทวราชซึ่งทําใหม่ สัง่เมืองจีนทําด้วยศิลาทัง้สิน้...” 1 5 0

๑๕๑ โดย

เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงโปรดเกล้าฯ ให้จดัการสมโภชเหมมณเฑียนเทวราช ขึน้อีกครัง้ในปี 

พ.ศ. ๒๔๓๒151

๑๕๒ 

 

รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   พระปรางค์ 

โครงสร้างและวัสด ุ ก่อด้วยหินทรายทัง้หลงั มีเคร่ืองลํายองมขุทําด้วยหินออ่นสีขาว 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด  

หนัหน้าทิศตะวนัตก 

ผงัจตรุมขุยอ่มมุไม้สิบหก มขุหน้ายาว 

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ชัน้ ในผัง

ส่ีเหล่ียมและฐานปรางค์เป็นฐานบวัลูกแก้ว ๑ ชัน้  ในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบ และท่ีด้านทิศตะวนัตกมี

บนัไดลด ๒ ชัน้ เข้าสู่ภายในเรือนธาต ุ ตกแต่งบริเวณพนกับนัได  แต่ละด้านของแต่ละขัน้ด้วย

ตุ๊กตาศลิารูปสิงห์จีน จํานวน ๖ ตวั 

ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผงัจตัรุมุขย่อมุมไม้ย่ีสิบ และมุขท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ โดยเป็นมุข

ทางเข้าด้านทิศตะวนัตก เสาอาคารและเสามุขเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัฐานเสา (ประกอบด้วย บวั

คว่ํา และลูกแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ท่ีปลายด้านล่างและด้านบนของต้นเสาทําเป็นบวั

ปากปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลกูแก้วอกไก่ และบวัหงาย) รองรับบวัรัดเกล้า 

                                                           
๑๕๐ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, จดหมายเหตุราชกจิรายวัน ภาค ๑๓ 

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจนัทร์, ๒๔๗๙), ๖๗. 
๑๕๑ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, จดหมายเหตุราชกจิรายวัน ภาค ๑๔ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๔๘๑), ๔๖. 
๑๕๒ Wichai Taraputh,“หอเหมมณเฑียรเทวราช (ศาลพระเจ้าปราสาททอง),” วิมานเมฆ 

๗, ๓๙ (สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๔๕๖); ๘๔ – ๘๙. 



๑๖๐ 
 

ท่ีกรอบหน้าบนัมุขทุกด้าน ตกแต่งล้อรูปแบบเคร่ืองลํายองปนูปัน้ โดยทําเป็นเกียรติ

มุข (หน้ากาล)ยึดจบัปลายของรวยระกา (ประกอบด้วย หน้าเกียรติมุข รวยระกา ใบระกา และ

เศียรนาค)  

เฉพาะมุขทิศตะวันตกย่ืนออกเป็นซุ้มทางเข้า ขณะท่ีมุขทิศอีก ๓ ทิศท่ีเหลือทําเป็น

ผนงัทึบตนั  ภายในเรือนธาต ุทําเป็นคหูาในผงัแปดเหล่ียม ซึ่งเกิดจากการออกแบบชิน้ส่วนก้อน

หินให้สามารถวางเรียงซ้อนต่อกันเป็นชัน้ๆ จากส่วนฐานขึน้ไปบรรจบท่ีส่วนยอด จึงเป็นห้องโล่ง

จากพืน้จนถึงสว่นยอด และท่ีผนงัด้านตรงข้ามประตทูางเข้า (ผนงัทิศตะวนัออก) บริเวณส่วนกลาง

ทําเป็นซุ้มวงโค้งลกึลงไปในผนงัสําหรับประดษิฐานเทวรูปพระเจ้าปราสาททอง ตกแตง่ผนงัซุ้มด้วย

หินสี และตกแตง่กรอบซุ้มด้วยลวดลายมงักรอยา่งศลิปะจีน  

ส่วนยอด เป็นยอดปรางค์ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้ ในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบ ประกอบด้วย 

ชัน้รัดประคตจํานวน ๕ ชัน้    ในแต่ละชัน้ประดบัด้วยบรรพแถลงและกลีบขนุนท่ีลอยได้ตวัออก

จากท้องไม้ของเชิงบาตรทกุๆ ชัน้อยา่งชดัเจน และจอมโมฬีท่ีด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
ภาพท่ี ๓๖ เหมมณเฑียรเทวราช 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
ภาพท่ี ๓๗ เหมมณเฑียรเทวราช 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๓ 
 

 
ภาพท่ี ๓๘ เหมมณเฑียรเทวราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

๔. อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

 
ท่ีตัง้   วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

  ถนนราชบพิธ แขวงวดัราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  สนันิษฐานวา่ไมเ่ก่าไปกวา่ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ 

 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคณุากร ท่ีสมเด็จพระพฒุาจารย์ มีพระนาม

เดิมว่า   หม่อมเจ้ากระจ่าง เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชัน้ ๓ กรมหม่ืนภูมิ

นทรภกัดี กบัหม่อมหร่ัง ประสตูิเม่ือวนัอาทิตย์ แรม ๑๒ ค่ํา เดือน ๓ จ.ศ. ๑๒๐๔ ตรงกบัวนัท่ี ๒๖ 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๓๘๕ ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๓) 
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๐ ขณะพระชันษา ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรท่ีวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะดํารงพระยศเป็น

กรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธ์ วดับวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระวนัรัต (ทบั พุทฺธ

สิริ) ขณะเป็นพระอริยมุนี  วัดโสมนสัวิหาร เป็นบรรพชาจารย์ เม่ือบรรพชาแล้วประทับอยู่ท่ีวัด

โสมนสัวิหาร ตราบจนอปุสมบท  
พ.ศ. ๒๔๐๖ จึงได้อุปสมบท โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา

ลงกรณ์ขณะดํารงพระยศเป็นกรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธ์ วดับวรนิเวศวิหาร เป็นพระอปัุชฌาย์ และ

สมเดจ็พระวนัรัต (ทบั พทฺุธสิริ) ขณะเป็นท่ีพระพรหมมณีุ วดัโสมนสัวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
เม่ือทรงผนวชแล้วทรงมีฉายาว่า “อรุโณ” และได้ทําทฬัหีกรรม (ทําให้มัน่คงถูกต้อง

ตามแบบธรรมยตุิกนิกาย) ตามวิธีท่ีนิยมท่ีวดัโสมนสัวิหารอีกครัง้หนึ่ง โดยมีสมเด็จพระวนัรัต (ทบั 

พุทฺธสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจันทรโคจร (จนฺทรํสสี ยิม้) วดัมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระ

กรรมวาจาจารย์ ประทบัอยูว่ดัโสมนสัวิหารจนถึง พ.ศ. ๒๔๑๓ 
เม่ือทรงผนวชแล้วทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสํานกัสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว)                    

วดัราชาธิวาสบ้าง พระธรรมราชานวุตัร (ตา่ย) วดัเสนาสนารามบ้าง ได้สอบพระปริยตัิธรรมท่ีพระท่ี

นัง่สุทไธสวรรย์ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๗ ได้เปรียญ ๕ ประโยค ทรงเป็นจินตกวีและทรงชํานาญในการ

แตง่โคลง ฉนัท์ เป็นต้น 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๓ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๕) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะ มีราชทินนาม 

“หมอ่มเจ้าพระอรุณนิภาคณุากร” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนามาครองวดัราชบพิธ



๑๖๕ 
 

สถิตมหาสีมาราม  ท่ีทรงสร้างขึน้ใหม ่เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก มีกระบวนแห่เชิญเสด็จไปพร้อมด้วย

พระสงฆ์ ๑๐ รูป เม่ือวนัท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ตอ่มาทรงได้รับสถาปนาเป็น “พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคณุากร” เม่ือวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐ และดํารงสมณศกัดิ์

เสมอพระพรหมมนีุทรงตัง้ฐานานกุรมได้ ๖ รูป วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงได้สถาปนา

เป็นเจ้าคณะรองคณะธรรมยุติกา ทรงตัง้ฐานานุกรมได้ ๘ รูป และวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๔๔๓ ทรงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะกลางท่ีสมเด็จพระพฒุาจารย์ ทรงตัง้ฐานานกุรม

ได้ ๑๐ รูป 
พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ทรงดํารงสมณศักดิ์ จนกระทั่งสิน้พระชนม์ใน

รัชกาลท่ี ๕ เม่ือ วนัเสาร์ แรม ๓ ค่ํา เดือนอ้าย ปีฉล ูจ.ศ. ๑๒๖๓ ตรงกบัวนัท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๔๔๔ ด้วยโรคอุจจาระธาตุพิการ รวมพระชนมายุได้ ๖๐ พรรษา และดํารงสมณเพศได้ ๓๙ 

พรรษา 1 5 2

๑๕๓
 ทรงได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เม่ือวันท่ี ๑๐ 
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๑๕๔  
ภายหลังจากสิน้พระชนม์ รัชกาลท่ี ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์อดีตเจ้า

อาวาสยคุท่ี ๑ เพ่ือเป็นอนสุรณ์ระลกึถึงพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคณุากร ตอ่มาอนสุาวรีย์แห่งนีไ้ด้

ถูกบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทศัน์มาโดยตลอด ปรากฏหลกัฐานตัง้แต่ในสมยัพระศาสน

โสภณ (ภา ภาณโก) เจ้าอาวาส    ยุคท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๙๘) นอกเนือ้จากการบูรณะ

ซ่อมแซมแล้ว ยงัให้มีการขุดเพิ่มบ่อนํา้ในบริเวณนี ้ซึ่งเป็นบ่อนํา้หนึ่งในหลายบ่อท่ีท่านให้ขุดขึน้

เพ่ืออํานวยความสะดวก แก่คนงาน ศิษย์วดั และชาวบ้าน ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ตลอดจนให้

ก่อกระถางต้นไม้ในบริเวณพระปรางค์ 1 5 4

๑๕๕ และในสมยัสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหา

เถระ) สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสยุคท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๓๑ ) 

ในช่วงพ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ โดยมีการตกแตง่หินอ่อนของเดิมท่ีชํารุด หล่อช่อฟ้า ใบระกา   หาง

                                                           
๑๕๓ กรมศิลปากร, ประวัต ิวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม (พระนคร: กรมศิลปากร, 

๒๕๑๓), ๑๔๘ – ๑๔๙. 
๑๕๔ ศภุวฒัย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓, พระ

อนุวงศ์ชัน้หม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี (กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๙), ๑๑๑. 
๑๕๕ สดุจิต สนัน่ไหว, “การศกึษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๓๖), ๕๗. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


๑๖๖ 
 

หงส์ ด้วยโลหะใหม่ทัง้หมด พร้อมทัง้ลงรักปิดทอง และปพืูน้บริเวณรอบองค์พระเจดีย์ด้วยหินอ่อน

ใหมท่ัง้หมด155

๑๕๖ 
 
รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   พระปรางค์ 

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ปนูพืน้ผิวด้วยหินออ่น ทัง้หลงั 

แผนผังอาคาร   เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร ขนานไปกบัแนวแกนหลกั 

   หนัหน้าทิศเหนือ 

ผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสอง 

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ชัน้ ในผัง

ส่ีเหล่ียม ล้อมด้วยเสาส่ีเหล่ียมสอบ ๑๓ ต้น ตัง้ท่ีด้านด้านละ ๒ ต้น และท่ีมุมมุมละ ๑ ต้น เสา

เหลา่นีเ้ช่ือมตอ่กนัด้วยแนวเหล็ก ๒ แนว ท่ีส่วนล่างและส่วนบนของเสา โดยเว้นเป็นช่องทางเข้าท่ี

ด้านทัง้ ๔ ทิศ และฐานปรางค์ เป็นฐานหน้ากระดาน ๑ ฐาน ในผงัส่ีเหล่ียม ถัดขึน้ไปอยู่ในผงัย่อ

มมุไม้สิบสอง เป็นฐานบวัลกูแก้ว ๑ ชัน้  ซึ่งคาดด้วยลกูแก้วท่ีตําแหน่งบนและล่างของท้องไม้ท่ียืด

สงู ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัคว่ํา ๑ ชัน้ รองรับหน้ากระดาน และถดัขึน้ไปจงึเป็นฐานสิงห์ ๒ ชัน้  

ท่ีฐานปรางค์ด้านทิศตะวันออกบริเวณระนาบส่วนกลางของท้องไม้ท่ียืดสูง มีจารึก

แผ่นพระนาม วนั เดือน ปีท่ีประสูติ สิน้พระชนม์ และอญัเชิญองัคารมาบรรจุไว้ มีข้อความจารึก

ดงันี ้
“พระปรางศิลานี ้เปนท่ีบรรจพุระองัคารธาตพุระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคณุกร 

สนุทรวิสทุธิพรต อาคาริยยศราชวรพงศ์ ดํารงสมณคณุวิบลุยศกัดิ์ อรรคปริยตัิอรรถโกศล วิมลยติ

โยคนายก สาสนดิลกบพิตร ท่ีสมเด็จพระพฒุาจารย์ฯ ซึ่งเปนเจ้าอาวาศพระองค์แรกของวดัราช

บพิธนี ้พระองค์ทรงพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้ากระจ่างเปนหม่อมเจ้าชายใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์

เธอชัน้ ๓ กรมหมื่นภมูินทรภกัดี ประสตูิในรัชกาลท่ี ๓ เมื่อ ณ วนัอาทิตย์ท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ์ ปีขาล 

พ.ศ. ๒๓๕๘ ทรงผนวชเปนสามเณรท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๐๐ ใน

รัชกาลท่ี ๔ เสด็จประทับอยู่ ณ วดัโสมนศัวิหารจนพระชัณษาครบอุปสมบท ทรงผนวชเปนพระ

ภิกษุ เมื่อปีกญุ พ.ศ. ๒๔๐๖ สมเด็จกรมพระยาปวเรศ   วริยาลงกรณ์ฯ เปนพระอปัุชฌาย์ สมเด็จ

                                                           
๑๕๖ สดุจิต สนัน่ไหว, “การศกึษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม,”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๓๖, ๖๐. 



๑๖๗ 
 

พระวนัรัตน์ ทบั กบัพระพรหมมนีุ เหมื่อน เปนพระกรรมวาจาจารย์ ได้พระนามฉายาว่า อรุโณ ทรง

ศึกษาพระปริยติธรรม แล้วเข้าสอบในสนามหลวงเมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๐๗ ได้เปนเปรียญ ๕ 

ประโยค ถึงรัชกาลท่ี ๕ เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ ทรงตัง้เปนหม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุนากร ท่ี

พระราชาคณะ แล้วโปรดฯ ให้มาเปนเจ้าอาวาศวัดราชบพิธตัง้แต่ทรงสร้าง มาถึงปีกุญ พ.ศ. 

๒๔๓๐ ทรงสถาปนาพระยศขึน้เป็นพระองค์เจ้า แลเลื่อนสมณศกัดิขึน้เสมอพระพรหมมนีุ ต่อนัน้

มะถึงปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๓๖ โปรดฯ ให้เลื่อนสมณศกัดิ์เปนเจ้าคณะรองคณะธรรมยตุิกา แลเมื่อปี

ชวด พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯ ให้เลือ่นสมณศกัดิ์อีกครัง้ ๑ เปนสมเด็จเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง เทียบท่ี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ เสด็จดํารงตําแหน่งนีส้นองพระเดชพระคุณสืบมาจนตลอดพระชนมาย ุ

สิน้พระชนม์เมื่อ ณ วนัเสาร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม ปีฉล ูพ.ศ. ๒๔๔๔ มีพรรษาได้ ๓๘ พระชนมาย ุ๖๐ 

เสด็จครองวดัราชบพิธอยู ่๓๒ ปี” 

ส่วนเรือนธาตุ อยูใ่นผงัจตัรุมขุยอ่มมุไม้สิบสอง เสาอาคารและมขุเป็นส่ีเหล่ียม มีบวั

ฐานเสา (ประกอบด้วย หน้ากระดาน และฐานบวัคว่ํา) มีต้นเสาท่ีมีเรียบเกลีย้งเฉพาะต้นเสามขุมี

ลกัษณะคอดท่ีส่วนกลาง               และมีบวัหวัเสา ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ ทําเป็นมุข ทรงบรรพแถลง ท่ี

กรอบหน้าบนัทุกด้าน เป็นเคร่ืองลํายองหล่อด้วยโลหะปิดทอง (ประกอบด้วย ช่อฟ้าปากนก รวย

ระกา ใบระกา และหางหงส์) ภายในเรือนธาตุเป็นทัง้ ๔ ทิศ เป็นคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป

สมัฤทธ์ิปางถวายเนตร 

ส่วนยอด  เ ป็นยอดปรางค์ มีทรวดทรงป้อมและสัน้  ในผังย่อมุมไม้สิบสอง 

ประกอบด้วย ชัน้อสัดง ๑ ชัน้   เหนือขึน้ไปเป็นชัน้รัดประคดจํานวน ๔ ชัน้  ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วย

กลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิดและจอมโมฬีท่ีด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 



๑๖๘ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๒๖ ผงับริเวณ เขตพทุธาวาสวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 
 



๑๖๙ 
 

 
ภาพท่ี ๓๙ อนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร 

 

 



๑๗๐ 
 

 
ภาพท่ี ๔๐ อนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๗๑ 
 

๕. ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ท่ีตัง้   วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ผู้ออกแบบ  สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมุสาย กรมขนุราชสีหวิกรม  

(พระองค์เจ้าชมุสาย ต้นสกลุชมุสาย ณ อยธุยา) 

ปีท่ีสร้าง  เร่ิมสร้างในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ 156

๑๕๗ 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพทุธ

ปรางค์ปราสาท บนฐานทักษิณของพระมณฑปด้านตะวันออก  ปรากฏความในพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ว่า “... ด้านตะวนัออกโปรดฯให้

สร้างพระพทุธปรางค์ปราสาทขึน้องค์ ๑ สงู ๑ เส้นเท่ากบัมณฑป ทรงมีพระราชดําริว่าจะเชิญพระ

แก้วมรกตไปประดษิฐานไว้ในนัน้...” 

โดยทรงก่อฤกษ์เม่ือวนัท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๘ สถาปนิกผู้ออกแบบ คือ สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมุสาย กรมขนุราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชมุสาย ต้นสกลุชมุสาย 

ณ อยธุยา) ศิลปินผู้ ให้แบบสีกระเบือ้งกรุผนงัปราสาท คือ พระอาจารย์แดง วดัหงส์รัตนาราม ใน

การสร้างพุทธปรางค์ปราสาทนี ้ด้วยมีพระราชดําริให้เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธมณีมหารัตนปฏิ

มากร แตไ่มท่นัแล้วเสร็จก็สิน้รัชกาลก่อน  

ตอ่มาในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ทรงโปรดฯให้

พระบรมวงศ์ชัน้สงูควบคมุดําเนินการท่ียงัคัง่ค้างตอ่ ดงันี ้

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปักษ์ ทรงทํา

บษุบกข้างใน พระพทุธปรางค์ปราสาท  

                                                           
๑๕๗ อาศยัหลกัฐานจากภาพถ่ายเก่าในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๕) ซึง่น่าจะถ่ายไว้ในระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๒๕ – ๒๔๔๖  (ซึง่เป็นช่วงท่ีพทุธปรางค์ปราสาทสร้าง

เสร็จสมบรูณ์แล้ว ถงึก่อนจะถกูไฟไหม้ในช่วงปลายรัชกาล) เปรียบเทียบกบัรูปลกัษณะในปัจจบุนั และ

ด้วยความคล้ายคลงึกนัอย่างมาก ทําให้น่าเช่ือวา่การบรูณะปฏิสงัขรณ์ตอ่มาในรัชกาลพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รักาลท่ี ๖) ไมไ่ด้ปรับเปลี่ยนรูปลกัษณะไปจากแบบเดิม ด้วยเหตนีุจ้งึถือวา่

พทุธปรางค์ปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) 



๑๗๒ 
 

๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธ์ิ  เม่ือ ครัง้ดํารงพระอิศริยยศเป็น พระ

เจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนนเรศร์วรฤทธ์ิ ทําเพดานภายในท่ียงัค้างอยู่ ปหิูนอ่อน ทําลวดลายผนงั เชิง

ผนงัและลายเพดานขึน้ใหม ่ 

๓. พระ เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่ืนภธูเรศธํารงศกัดิ ์เม่ือครัง้ดํารงพระอิสริยยศเป็น พระ

เจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนภรูเรศธํารงศกัดิ ์ทําการประดบักระเบือ้งในท่ีตา่งๆ ท่ียงัค้างอยู่เป็นอนัมาก 

ทําการลงรักปิดทองประดบักระจก เชิงกลอน ทวย ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบนั เสา และการต่าง ๆ 

ภายนอกทัง้หมด  

๔. พระ เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตัิ เม่ือครัง้ดํารงพระอิศริยยศเป็น 

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศภุโยค ทําการประดบัมกุบานพระทวาร และพระบญัชร

ด้านนอกทัง้หมด ด้านในเป็นลายรดนํา้รูปเซ่ียวกาง 

และการก่อสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทก็ได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พร้อมกับ

งานฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี แตเ่ม่ือสร้างเสร็จแล้วทรงเห็นว่า พระพทุธปรางค์ปราสาทมีขนาด

ไม่เพียงพอกับพระราชพิธีต่าง ๆ จึงมิได้อญัเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก้วมรกต) มา

ประดิษฐาน ตามพระราชดําริเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔)  โดยโปรด

เกล้าฯ ให้อัญเชิญพระเจดีย์กาไหล่ทองท่ีเคยประดิษฐานเป็นประธานในพระพุทธมณเฑียรใน

บริเวณสวนขวาเดมิมาประดษิฐานเป็นประธานในพระพทุธปรางค์ปราสาทแทน 

 และในวนัท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้เกิดไฟฟ้าท่ีเพดานลดัวงจร เป็นเหตใุห้ไฟ

ไหม้หลังคาพุทธปรางค์ปราสาทและทําให้พระเจดีย์กะไหล่ทองละลายสูญไป เหตุการณ์นี ้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมหลงัคาและ

สว่นท่ีไฟไหม้ แตก็่ไมท่นัแล้วเสร็จก็สิน้รัชกาลก่อน    

ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์จน

แล้วเสร็จสมบูรณ์ แล้วตกแตง่ภายในแก้เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมรูป สมเด็จพระบรูพมหากษัตริ

ยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทัง้ ๕ พระองค์ พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้แปลงนามเรียกว่า 

“ปราสาทพระเทพบิดร” ใน การแปลงนามครัง้นีส้มเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโร

รสไม่ทรงเห็นชอบด้วย ทรงอ้างว่าของเดิมเป็นพุทธบูชาไม่ควรจะตดัคําว่า “พุทธ” ออกไป แตใ่น

ท้ายท่ีสุดสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงยอมให้กัน้มุขหลังเป็นห้องหนึ่งต่างหากท่ีเรียกกันใน

ปัจจบุนัว่า “ท้ายจรนํา” แล้วเชิญพระพทุธรูปพระเทพบิดร ท่ีพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา

โลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึน้มาตัง้เป็นประธานในห้องนัน้เพ่ือให้สมัพนัธ์กบันามท่ีเรียกว่า 

“ปราสาทพระเทพบดิร” ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพได้ประทานเลา่ไว้วา่  



๑๗๓ 
 

 “...สมเด็จพระมงกุฎเกล้าจึงโปรด ให้ตกแต่งพทุธปรางค์ปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระ

บรมรูปและโปรดฯให้แปลงนามเรียก ปราสาทพระเทพบิดร ครั้งนัน้มีความขดัข้องเกิดข้ึนกนัอยู่ 

ดว้ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ไม่ทรงเห็นชอบในข้อที่แปลงนามอ้างว่าของเดิมเป็นพทุธบูชา จะ

ตดัคําว่าพทุธออกจากนามหาสมควรไม่ ข้างสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ก็ไม่ทรงยอมให้เรียกอย่าง

อืน่ ลงปลายสมเด็จพระสมณเจ้าฯ ยอมเกลี่ยไกล่ให้กัน้มุขหลงัเป็นห้องหน่ึงต่างหากแล้วใช้เชิญ

พระพทุธรูปเทพบิดรทีพ่ระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงหล่อมาตัง้เป็นประธานในห้อง

นัน้ใหเ้ข้ากบันามที่เรียกว่าปราสาทพระเทพบิดร จึงกัน้ห้องมุขหลงัแต่เลยใช้เป็นคลงัของวดัพระ
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๑๕๘ 

แต่ปัจจุบนัท้ายจรนําเป็นคลงัเก็บของ วดัพระศรีรัตนศาสดารามจะเชิญพระพุทธรูป

พระเทพบดิรไปไว้ ณ ท่ีใดตอ่ไปไมป่รากฏ 

 

รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์  

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนู มีหลงัคา เป็นเคร่ืองไม้และเคร่ืองปนู 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมอยูใ่นแนวแกนหลกั ผงัจตรุมขุ ยอ่มมุไม้สิบสอง 

หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก 

มขุหน้ายาว (ทิศตะวนัออก) มขุด้านข้างยาว (ทิศเหนือและทิศใต้)  

 

แผนผัง พุทธปรางค์ปราสาท เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีเคร่ืองบน

หลังคาเป็นไม้ ท่ียอดปรางค์ก่ออิฐถือปูน ตัง้อยู่ทางด้านหน้าบนฐานไพทีใน

แนวแกนเดียวกบัพระรัตนเจดีย์และพระมณฑป ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

โดยหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกและเป็นอาคารจัตรุมุขและมีทางเข้าท่ีมุขทัง้ ๔ 

ทิศ เฉพาะท่ีมุขด้าน หลัง (ทิศตะวนัตก) สัน้กว่ามุขอ่ืน และมีมุขโถงต่อจากมุข

ด้านหน้า (ทิศตะวนัออก)   

 

 

 

 

                                                           
๑๕๘ สมเดจ็นริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ ๑ 

(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๙), ๔๒๒. 



๑๗๔ 
 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานปรางค์ เป็นฐานสิงห์บวัลูกแก้ว ๑ ชัน้ ท่ีทางเข้ามขุทัง้ ๔ 

ทิศ มีบนัไดลด ๗ ชัน้ จากฐานไพทีขึน้สู่พุทธปรางค์ปราสาท มีพนักบนัไดทางเป็นนาคพลสิงห์มี
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๑๕๙  

ส่วนเรือน ประกอบด้วยมขุลดในแตล่ะด้านดงันี ้ 

ในทุกด้านประกอบด้วยมุขลด ๒ ชดุ ได้แก่ ชดุท่ี ๑ คือ ชุดท่ีชิดกบัเรือนชัน้ ประกอบด้วยมขุลด ๒ 

ชัน้ทัง้ ๔ ทิศของพุทธปรางค์ปราสาท  และชุดท่ี ๒ คือ ชุด ท่ีย่ืนยาวออกมา ได้แก่ ด้านทิศเหนือ

และด้านทิศใต้ มีมขุลดชดุท่ี ๒ จํานวน ๒ ชัน้ ด้านทิศตะวนัตก มีมขุลดชดุท่ี ๒ จํานวน ๑ ชัน้ ด้าน

ทิศตะวนัออก มีมขุลดชดุท่ี ๒ จํานวน ๑ ชัน้ และ มขุโถงลดอีก ๑ ชัน้ รวมเป็น ๒ ชัน้ 

ท่ีหลงัคามขุทกุทิศในทกุชัน้ลด มีโครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ มงุด้วยกระเบือ้งดินเผาหาง

มน มีเคร่ืองลํายองแบบไทย ประกอบด้วย ช่อฟ้าปากครุฑ รวยระกา ใบระกา และหางหงส์ ท่ีหน้า

บนัของมขุลดชัน้ล่างสดุ แบง่พืน้เป็น ๒ ตอน ท่ีส่วนกลางของตอนบน ทําเป็นกรอบทรงกลีบบวั มี

ฐานสิงห์รองรับ ภายในประดบัด้วยพระราชลญัจกรประจําพระองค์ ใน รัชกาลท่ี ๑, รัชกาลท่ี ๒, 

รัชกาลท่ี ๓ และรัชกาลท่ี ๔ ในมุขทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกตามลําดบั ท่ี

ตอนลา่งประดบัด้วยเทพพนมเรียงเป็นแถวหน้ากระดาน บนพืน้ลายไม้จําหลกัเป็นกระหนกปิดทอง 

บนพืน้กระจกสี ถดัลงมาจากหน้าบนัจงึประดบัด้วยรวงผึง้และสาหร่าย  

       ท่ีผนังปราสาทก่ออิฐฉาบปูนประดับกระเบือ้งเคลือบสี ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  มีเสา

อาคารได้แก่ เสาเสามุข เสาพะไล และเสาอิง เป็นเสาส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง พืน้เสาประดบั

กระเบือ้งเคลือบและขอบเสาตกแตง่ด้วยลายรักร้อยปิดทอง ตกแตง่บวัหวัเสาด้วยกลีบบวัแวงและ

บวัคอเสือ้ แต่ไม่มีเชิงเสา ยกเว้นเฉพาะเสาอิงท่ีเชิงเสาประดบักาบพรหมศร เหล่านีล้้วนปิดทอง

ประดบักระจก 

มีซุ้มประต ูอยู่ท่ีด้านหน้าของมขุทัง้ ๓ ทิศ และเฉพาะท่ีมขุทิศตะวนัออกทําเป็นตรีมุข 

สําหรับซุ้มหน้าต่าง ล้วนประกอบอยู่เป็นระยะทุกด้านของผนงั ซึ่งทัง้ซุ้มประตแูละซุ้มหน้าต่างก็

ล้วนแล้วแตเ่ป็นซุ้มทรงยอดมงกฎุ ปิดทองประดบัด้วยกระจกสีทัง้สิน้  และท่ีเพดานซุ้มประดบัด้วย

ลายดวงดาราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ๕ ดวง บานกกปัน้ปูนปิดทองเป็นลายเครือเถาแบบ

ตะวนัตก พืน้ลา่งประดบักระจก ท่ีก่ึงกลางในแนวตัง้ประดบัพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจํารัชกาลท่ี 

๑ – ๕ ภายในกรอบรูปวงกลม มีบานประต ู– หน้าตา่งเป็นลายรดนํา้พุม่ข้าวบณิฑ์ก้านแยง่  

 

                                                           
๑๕๙ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อักษร ซ – ฮ (กรุงเทพฯ: 

ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), ๕๗๓. 



๑๗๕ 
 

ส่วนหลังคา ประกอบด้วย เรือนซ้อนชัน้ลดหลัน่กนัจํานวน ๗ ชัน้ นบัจากด้านล่าง ชัน้

ท่ี ๑ – ๒ อยู่ในผงัย่อมมุสิบสอง และชัน้ท่ี ๓ – ๕ อยู่ในผงัย่อมมุย่ีสิบ และชัน้ท่ี ๖ – ๗ อยู่ในผงัย่อ

มุมสามสิบหก สําหรับงานประดบัตกแต่งนัน้ ท่ีเรือนชัน้ท่ี ๑ – ๕ ในแต่ละชัน้ประกอบด้วย เชิง

บาตร เชิงกลอน และแถวกระจงัรูปกลีบบวั ขณะท่ีเรือนชัน้ท่ี ๖ – ๗ ในแตล่ะชัน้ประกอบด้วย เชิง

บาตร เชิงกลอน กระจงัรูปกลีบบวัท่ีย่อมมุทกุมมุ และซุ้มบรรพแถลงลด ๒ ชัน้ ท่ีก่ึงกลางด้านทัง้ ๔ 

ทิศ เฉพาะท่ีซุ้มบรรพแถลงของเรือนชัน้ท่ี ๖ และ ๗ ประดบัประติมากรรมรูปท้าวจตรุทิศภายใน

คหูาซุ้ม 

เหนือขึน้ไปจากเรือนชัน้จึงเป็นยอดปรางค์ มีทรวดทรงอย่างงาเนียม ประกอบด้วยชัน้

อัสดงท่ีคอดเว้าประดบัด้วยแถวกระจังรูปกลีบบวัท่ีทุกย่อมุมและทุกด้าน ต่อเน่ืองขึน้ไปเป็นชัน้

รัดประคดจํานวน ๗ ชัน้ แต่ละชัน้ประดบัด้วยกลีบขนุนและบรรพแถลงท่ีแนบชิด ท่ีชัน้สุดท้ายใน

ตําแหน่งท่ีเรียกว่าจอมโมฬี มีลักษณะของบรรพแถลงและกลีบขนุนท่ีพุ่มเข้าหากันอย่างมาก 

เหลา่นีล้้วนเป็นปนูปัน้ประดบักระเบือ้งเคลือบสี และประดบัด้วยนภศลูท่ียอดบนสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๒๗ ผงับริเวณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร, 

๒๕๔๑). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๒๘ ผงัพืน้ ปราสาทพระเทพบดิร 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ, “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรม วดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม” วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๔๑). 

 



๑๗๗ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๒๙ แบบปราสาทพระเทพบดิร ด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร, 

๒๕๔๑). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๓๐ ปราสาทพระเทพบดิร ด้านข้าง (ทิศเหนือ) 

ท่ีมา: ชาญวิทย์ สรรพศริิ “การศกึษาพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร, 

๒๕๔๑). 



๑๗๘ 
 

 
ภาพท่ี ๔๑ ปราสาทพระเทพบดิร 

 

 



๑๗๙ 
 

 
ภาพท่ี ๔๒ ปราสาทพระเทพบดิร 

 

 



๑๘๐ 
 

 
ภาพท่ี ๔๓ ปราสาทพระเทพบดิร 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

๖. อนุสาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 
 
ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ผู้ออกแบบ  หมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย159

๑๖๐ 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. ๒๔๓๘ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) 

ประเภท  อนสุาวรีย์ 

 

อนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบรีุ หรือท่ีเรียกกนัว่า “พระปรางค์ ๓ ยอด แบบ

ลพบุรี” 1 6 0

๑๖๑  สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานสําหรับบรรจุพระสรีรางคารของพระอรรคชายา ทัง้ ๓ 

พระองค์ ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ได้แก่ 

๑. พระองค์เจ้าอบุลรัตนนารีนาค กรมขนุอรรควรราชกลัยา  

๒. พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์  

๓. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช

ปดวิรัดา 

ทัง้ ๓ พระองค์นี ้ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนภูมินทรภกัดี และ

เจ้าจอมมารดาจีน   

มลูเหตท่ีุสร้างอนสุาวรีย์ราชสกลุยคุลเป็นพระปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบรีุนัน้ วิเคราะห์

กนัวา่สร้างตามสร้อยพระนาม “ลพบรีุ”  ท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) 

พระราชทานเฉลิมเกียรติยศแด่พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายคุลฑิฆมัพร ขึน้เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูก

ยาเธอ เจ้าฟ้ายคุลทิฆมัพร จฬุาลงกรณ์ราชรวิวงศ์ อภุยัพงศ์พิสทุธ์ิ วรุตโมภโตสชุาต บรมนาถราช

กมุาร กรมหม่ืนลพบรุาดิศร” เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๔ 1 6 1

๑๖๒ และมลูเหตผุลอีกประการ น่าจะเน่ืองจากการ

สิน้พระชนม์ของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้า เสาวภาคนารีรัตน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ซึ่งพระองค์

ทรงเป็นพระขนิษฐภคินีองค์กลางร่วมกับพระอรรคชายาเธอทัง้ ๒ พระองค์ การสร้างเป็นพระ

                                                           
๑๖๐ โชติ กลัยาณมิตร, ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: เอน็เอส

พี พริน้ติง้, ๒๕๔๖), ๘๑. 
๑๖๑ สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 

๒๕๓๖), ๑๕. 
๑๖๒ เร่ืองเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้

ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๓๘), ๒๒๐. 



๑๘๒ 
 

ปรางค์ ๓ องค์ ซึ่งตอ่มาได้บรรจพุระสรีรางคารของพระองค์ไว้ท่ีพระปรางค์องค์กลาง ย่อมจะเป็น

สิ่งท่ีนา่จะได้เตรียมการไว้เพ่ือให้เป็นสถานท่ีสดุท้ายของพระอรรคชายาเธอทัง้ ๓ พระองค์ จะได้อยู่

ร่วมกันภายหลงัสิน้พระชนม์ แตก็่ใช้ระยะเวลายาวนานถึง ๗ ปี จึงได้มีพิธีอญัเชิญพระสรีรางคาร

ของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้า เสาวภาคนารีรัตน์  เข้าบรรจุไว้ท่ีพระปรางค์องค์กลางแห่งนี ้

ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๒ เดือน ๔  แรม ๑ ค่ํา ซึ่งตรงกับวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๓๘ วา่ 

“...สมเดจ พระบรมราชเทวีและพระราชเทวี พระบรมวงษานุวงษฝ่ายใน เข้าไปวาง

พวงดอกไม้โดยลําดบั แล้วเสดจพระราชดําเนิน ไปประทบัท่ีอนุสาวรีย์ของพระอรรคชายาเธอ 

พระองค์เจ้าเสาวภาคนารี    รัตนซึ่งทําเปนรูปปรางค์เขมรนัน้ ทรงบนัจุพระองัคารพระอรรค

ชายาลง แลทรงวางพวงดอกไม้แล้วเสดจ กลบัพระบรมมหาราชวงั...”162

๑๖๓ 

อนสุาวรีย์แหง่นีแ้บง่เป็น ๓ ส่วน สําหรับบรรจพุระสรีรางคารของพระอรรคชายาทัง้ ๓ 

องค์เป็นสําคญั คือ 

 

ก. องค์ทิศเหนือ 1 6 3

๑๖๔ บรรจุพระสรีรางคารพระอรรคชายาองค์ใหญ่ พระชนนี พระราชธิดา และ

ทายาท ได้แก่  

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา 

ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวลัย์ กรมหม่ืนภูมินทรภกัดี และเจ้าจอมมารดาจีน ประสตูิเม่ือวนัอาทิตย์

ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๐ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๔๔๔ พระชนัษา ๕๔ ปี 

เจ้าจอมมารดาจีน ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวลัย์ กรมหม่ืนภูมินทร

ภักดี (ต้นราชสกุล ลดาวลัย์) เป็นเจ้าจอมมารดาของอรรคชายาเธอ เกิดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๑ 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๓๗๐ ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวนัพธุท่ี ๑๔      มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๔๘ 

อาย ุ๗๘ ปี 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรม

ขุนสวรรค์โลกลักษณาวดี ทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลท่ี ๕ และพระอรรคชายาเธอ พระองค์

                                                           
๑๖๓ ราชกจิจานุเบกษา รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ: กระทรวงตา่งประเทศ, ๒๕๔๙), 

๓๗๕. 
๑๖๔ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๓), ๕๖.  



๑๘๓ 
 

เจ้าอบุล      รัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกลัยา ประสตูิเม่ือวนัพุธท่ี ๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๑๖ 

สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ พระชนัษา ๓๖ ปี 

หม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา ในหมอ่มเจ้าจลุเจิม ยคุล เกิดเม่ือวนัพธุท่ี ๑ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึงแก่กรรมในรัชกาลปัจจบุนั เม่ือวนัศกุร์ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ อาย ุ๓๘ ปี 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายคุลฑิฆมัพร กรมหลวงลพบรีุราเมศร์ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ประสตูิ

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี   ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระชนัษา ๘๓ ปี 

หม่อมเจ้าอุบล ยุคล ณ อยุธยา  ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ 

เกิดเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ถึงแก่กรรมเม่ือวนัพธุท่ี ๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๖       

อาย ุ๘๐ ปี 
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๑๖๕ บรรจพุระสรีรางคารพระอรรคชายาองค์กลาง พระราชธิดา และทายาท 

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ ในรัชกาลท่ี ๕ ทรงเป็น

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวลัย์ กรมหม่ืนภูมินทรภกัดีและเจ้าจอมมารดาจีน 

ประสตูเิม่ือวนัศกุร์ท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๗ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ พระชนัษา ๓๓ ปี 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัต ิ

รัตนกุมารี กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ ทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลท่ี ๕ และพระอรรคชายา

เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ ประสูติเ ม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๖ 

สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๔๗ พระชนัษา ๓๒ ปี 

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร ทรงเป็นพระโอรสใน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆมัพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์และพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ประสตูเิม่ือวนัองัคารท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ สิน้พระชนม์เม่ือวนั

องัคารท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระชนัษา ๒๘ ปี 

หม่อมทองไพ ยุคล ณ อยุธยา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆมัพร 

เกิดเม่ือ      วนัองัคารท่ี ๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ถึงแก่กรรมในสมยัพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานนัท มหิดล เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ อาย ุ๒๗ ปี 

                                                           
๑๖๕ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๓), ๕๗ – ๕๘. 



๑๘๔ 
 

หม่อมเจ้าจามเทวี ยุคล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆมัพร 

และหม่อมราชวงศ์กุลปราโมทย์ สวัสดิกุล ประสูติเม่ือ วนัศกุร์ท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ สิน้

ชีพิตกัษัยเม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ พระชนัษา ๙ ปี 

หม่อมเจ้าวิสาขะ ยุคล ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพล

ทิฆมัพร และหมอ่มทองไพ ยคุล ณ อยธุยา ประสตูิเม่ือวนัเสาร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ สิน้

ชีพิตกัษัยในรัชกาลปัจจบุนั เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระชนัษา ๔๓ ปี 

หม่อมบุญล้อม ยุคล ณ อยุธยา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนัธุ์ยุคล 

เกิดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๕๕ ถึงแก่กรรมในรัชกาลปัจจุบนั เม่ือวนัเสาร์ท่ี 

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ อาย ุ๖๒ ปี 

หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนัธุ์ยคุล 

เกิดเม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ถึงแก่กรรมในรัชกาลปัจจุบนั เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๖ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาย ุ๗๕ ปี 

 

ค.  องค์ทิศใต้ 1 6 5

๑๖๖ บรรจพุระสรีรางคารพระอรรคชายาองค์เล็ก พระราชโอรส พระราชธิดา และ

ทายาท 

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิย

มหาราชปดวิรัดา 

ในรัชกาลท่ี ๕ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวลัย์ กรมหม่ืนภูมินทรภกัดี 

และเจ้าจอมมารดาจีน ประสูติเม่ือวนัศกุร์ท่ี ๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๐๖ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๗ 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๗๒ พระชนัษา ๖๖ ปี 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑฆัิมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (ต้น

ราชสกลุ ยคุล) ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลท่ี ๕ และพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ 

กรมพระ        สทุธาสินีนาฏ    ปิยมหาราชปดวิรัดา ประสตูเิม่ือวนัเสาร์ท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ 

สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๗ เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระชนัษา ๔๙ ปี  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจํารัสศรี ทรงเป็นพระราชธิดาใน

รัชกาลท่ี ๕ และพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช

                                                           
๑๖๖ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๓), ๕๙ – ๖๐. 



๑๘๕ 
 

ปดวิรัดา ประสตูเิม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวนัเสาร์

ท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ พระชนัษา ๕ ปี 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาล

ท่ี ๕ และพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสทุธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 

ประสูติเม่ือวันศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๖ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ พระชนัษา ๓๙ ปี 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง

เขตขัตติยนารี พระราชธิดาในรัชการท่ี ๕ และพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรม

พระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติเ ม่ือวันเสาร์ ท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ 

สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๘ เม่ือวนัองัคารท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘ พระชนัษา ๔๙ ปี 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ายคุล   ฑิฆมัพร กรมหลวงลพบรีุราเมศวร์ กรมพระยาภาณุพนัวุงศ์วรเดช ประสตูิเม่ือวนัศกุร์

ท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ สิน้พระชนม์เม่ือวนัพธุท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ พระชนัษา ๖๕ ปี 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายคุลฑิฆมัพร กรมหลวงลพบรีุราเมศร์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

เฉลิมเขตรมงคล ประสตูเิม่ือวนัเสาร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ สิน้พระชนม์เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 

๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ พระชนัษา ๘๖ ปี 

หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนัธุ์ยคุล เกิด

เม่ือวันจันทร์ท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ถึงแก่อนิจกรรม ในรัชกาลปัจจุบัน เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๘ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ อาย ุ๗๕ ปี 

หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ุ ยุคล พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนัธุ์ยคุล 

และหม่อมหลวงสร้อยระย้า ยคุล ประสูติเม่ือวนัศกุร์ท่ี ๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ สิน้ชีพิตกัษัย ใน

รัชกาลปัจจบุนั เม่ือวนัองัคารท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พระชนัษา ๖๐ ปี 

หม่อมเจ้าจันทรจรัสศรี ยุคล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนัธุ์

ยุคล และหม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล ประสูติเม่ือวันศุกร์ท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ชิน้

ชีพิตกัษัย เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระชนัษา ๙๘ ปี 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร 

โครงสร้างและวัสดุ นา่จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบและปัน้ปนูประดบัทัง้หลงั  

แผนผัง เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร  ขนานไปกบัแนวแกนหลกั  

 หนัหน้าทิศตะวนัตก 

พระปรางค์ทัง้ ๓ องค์ (ก. ข. ค.) เป็นผงัจตรุมุข ยกเก็จ ด้านหน้าและ

ด้านหลงั (ด้านทิศเหนือกับทิศใต้) ด้านละ ๑ ชัน้ เช่ือมองค์ ก. กับ ข. 

ด้วยฉนวนทางเดนิ เช่ือมองค์ ก. กบั ค. ด้วยฉนวนทางเดนิ 

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๑ ชุด คือ ฐานบวัลกูแก้ว ๓ ชุด ๑ ฐาน ปัน้ปูนประดบั

เป็นลวดลายแน่นเต็มตลอดบวั และเส้นลวด พระปรางค์ทัง้ ๓ หลงั มีบนัไดทางทิศตะวนัตก ทํา

เป็นบนัไดนาคแบบบนัไดประชนัจากพืน้ลานเข้าสูเ่รือนธาตขุองพระปรางค์แตล่ะองค์ 

ส่วนเรือน พระปรางค์ทัง้ ๓ หลัง เป็นอาคารจตุรมุข ท่ีด้านหน้า (ทิศตะวันตก) ทํา

เป็นมขุลด ๑ ชัน้ พ่ือให้เป็นมขุทางเข้า ท่ีผนงัมขุเซาะแตง่เป็นร่องยาว เลียนแบบงานก่อหิน และทํา

ปนูปัน้ประดบัเป็นรูปเทพบรุุษ และเทพสตรี ในอาภรณ์แบบเขมร ยืนขนาบบริเวณผนงัประตแูละ

ผนงัมขุทางเข้า พระปรางค์ทัง้ ๓ องค์นีเ้ช่ือมกนัด้วยฉนวนทางเดินซึ่งย่ืนออกจากมขุด้านข้างทัง้ ๒ 

ด้าน ของพระพระปรางค์องค์กลาง (ค.) เข้าชนกบัมขุข้างของพระปรางค์ ๒ องค์ ท่ีตัง้ขนาน  

 ท่ีหน้าบนัมุข มีกรอบหน้าบนัเป็นทรงโค้งคว่ํา มีหน้าบนัทรงโค้งคว่ําซึ่งมีสะบดัเป็น

ลอนคดเว้า ท่ีปลายวงโค้งทําเป็นนาค ๓ เศียร ตกแตง่ตลอดแนววงโค้งด้านนอกด้วยใบระกา ท่ียาว

มนและโค้งเอนเข้าหากนัท่ีก่ึงกลาง มีลายหน้าบนัเป็นรูป รูปกลุม่บคุคล ในทา่ถืออาวธุ 

 ท่ีฉนวนทางเดินหรือระเบียงทางเดินนี ้มีรูปลกัษณะคล้ายแบบระเบียงปราสาทเขมร 

คือ ทําเป็นหลงัคาโค้ง ท่ีผืนหลงัคาทําเป็นลอนทางตัง้ ฉนวนทางเดินนีท่ี้ด้านหน้าทําเป็นหลงัคากนั

สาดโค้ง ย่ืนออกมาจากแนวผนัง มีเสาระเบียงและแนวฐานตัง้รับแนวหลังคาไว้เป็นระยะ แต่ท่ี

ด้านหลงัเป็นแนวผนงัฉนวนท่ีทําเป็นชอ่งลกูกรงแบบลกูมะหวดไว้เป็นระยะเทา่นัน้ 

 สําหรับประตขูองพระปรางค์ทัง้ ๓ หลงั ทําเป็นช่องส่ีเหล่ียม ติดตัง้ด้วยระบบบานพบั 

(hinges) แบบบานเปิดออก มีบานประตแูบบเหล็กดดั อนัเป็นเทคนิควิธีแบบตะวนัตกท่ีได้นําเข้า

มาใช้ 

ส่วนยอด พระปรางค์ท่ี ๓ องค์ มีทรวดทรงยอดแบบศิขระ ตามแบบอย่างปราสาท

เขมร ประกอบด้วยชัน้อสัดง ๒ ชัน้ และชัน้รัดประคด ๖ ชัน้ แตท่ี่ก่ึงกลางทกุด้านของชัน้รัดประคด

ชัน้ท่ี ๑ – ๕ ทําเป็นซุ้ มบัญชร มีบันแถลงท่ีชัน้ ๑ – ๒ ปัน้ปูนตกแต่งเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง



๑๘๗ 
 

เอราวณั และบนัแถลงท่ีชัน้ ๓ – ๕ เป็นรูปบุคคลถืออาวธุ ท่ีกลีบขนนุ ปัน้ปนูตกแต่งเป็นรูปบุคคล

ในทา่ยอ่ขา  แยกเขา่ และย่ืนมือจบับนหวัเขา่ สําหรับจอมโมฬีนัน้ ทําเป็นมาลยัเถาซ้อนลดหลัน่กนั 

๓ ชัน้ มรปลายกลมมน รองรับด้วยนภศลู 

  

 
ลายเส้นท่ี ๓๑ ผงับริเวณ สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม. (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 
 



๑๘๘ 
 

 
ภาพท่ี ๔๔ อนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด  

 



๑๘๙ 
 

 
ภาพท่ี ๔๕ อนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 



๑๙๐ 
 

 
ภาพท่ี ๔๖ อนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 

 
 

 



๑๙๑ 
 

 
ภาพท่ี ๔๗ อนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 

 
 

 



๑๙๒ 
 

 
ภาพท่ี ๔๘ อนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 
 

 

 

 



๑๙๓ 
 

พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ท่ีสร้างและหรือบูรณปฏิสังขรณ์

โดยพระบรมราชดาํริในรัชกาลท่ี ๖ มีจํานวน ๗ หลงั ได้แก่ 

๑. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมาดาชุม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๔) 

๒. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๔) 

๓. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๕) 

๔. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๕) 

๕. หอพระจอม วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๖) 

๖. หอพระไตร วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๖) 

๗. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๕๖ – 

๒๔๕๗) 

 

๑. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

 
ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  สนันิษฐานวา่นา่จะสร้างขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ หรือ 

ไมเ่กินไปกวา่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

 
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม เป็นอนุสรณ์ท่ีบรรจุพระสรีรางคารเจ้าจอมมารดาชุ่ม 

(ไกรฤกษ์) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) เป็นธิดาของพระ

มงคลรัตน์ ราชมนตรี (ช่วง ไกรฤกษ์) และขรัวยายไข่ เกิดเม่ือวันอาทิตย์ท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๔๑๒ และถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) เม่ือ

วนัพฤหสับดีท่ี ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๕๔ อาย ุ๔๒ ปี 

มีพระราชธิดา ๒ พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา และ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสจุิตราภรณี 

ภายในอนุสาวรีย์ยังเป็นท่ีบรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคารของพระราชธิดาทัง้ ๒ 

พระองค์ คือ 



๑๙๔ 
 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ประสตูเิม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๑ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๒ สิน้พระชนม์ในรัชกาลปัจจบุนั เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑       

พระชนัษา ๖๙ ปี 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี ประสตูเิม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๕  

กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๔๓๓166

๑๖๗ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๖ เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๒๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ 

พระชนัษา ๒๘ ปี 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   พระปรางค์  

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนูทัง้หลงั 

แผนผังอาคาร   เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด 

   หนัหน้าทิศเหนือ 

ผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า ยกเก็จด้านละ ๓ ชัน้ 

 
ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๒ ชดุ คือ ฐานลา่ง เป็นฐานบวั ๑ ชัน้ ในผงัจตัรุมขุย่อมมุ

ไม้ย่ีสิบส่ี  ท่ีด้านทิศเหนือ มีบนัไดลด ๒ ชัน้ จากพืน้ขึน้สู่ฐานล่าง และฐานปรางค์ เป็นฐานสิงห์

ลกูแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผงัจตัรุมขุย่อมมุไม้ย่ีสิบส่ี ตกแต่งแข่งสิงห์ด้วยลายปนูปัน้ลายกระจงั และ

ตกแตง่หน้ากระดานบนด้วยปนูปัน้ลายประจํายามก้ามป ู
ท่ีระนาบของหน้ากระดานบนในตําแหนง่ท่ีตรงกบัส่วนกลางของทัง้ ๓ ซุ้ม มีแผ่นจารึก

พระนาม วนั เดือน ปีท่ีเกิด/ประสตูิ ถึงแก่อนิจกรรม/สิน้พระชนม์ และถวายพระเพลิง ของเจ้าจอม

มารดาชุม่ และพระราชธิดาทัง้ ๒ พระองค์ เรียงลําดบัจากด้านซ้ายไปด้านขวา มีข้อความดงันี ้

 

                                                           
๑๖๗ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๓), ๑๑๑ อนึง่ ท่ีจารึกท่ีอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม 

ระบวุา่เป็น วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ร.ศ. ๑๐๙ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๓. 



๑๙๕ 
 

 

 
ส่วนเรือนธาต ุอยูใ่นผงัจตัรุมขุยอ่มมุไม้ย่ีสิบส่ี เสาอาคารและเสามขุเป็นเสาส่ีเหล่ียม 

มีบวัฐานเสา (ประกอบด้วย หน้ากระดานล่างท่ีตกแต่งด้วยปนูปัน้ลายประจํายามก้ามป ูบวัคว่ํา 

และลูกแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ท่ีปลายด้านล่างและด้านบนของต้นเสาทําเป็นบวัปาก

ปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย       ลกูแก้วอกไก่ บวัหงาย และหน้ากระดานท่ีตกแตง่ด้วยปนู

ปัน้ลายกระจงัตลอดแนว) 

 ท่ีด้านของมุขทัง้ ๔ ทิศ ทําเป็นซุ้มโปร่งทะลถึุงกนัทกุด้าน แตล่ะซุ้มมีรูปทรงแบบกลีบ

บวั ท่ีกรอบซุ้มด้านนอกตกแต่งกรอบด้วยลวดลายปนูปัน้ (ประกอบด้วย ลายกนกท่ีแนวกรอบซุ้ม

ด้านนอกกับลายกระจังซ้อนท่ีแนวกรอบซุ้ มด้านใน และท่ีฐานซุ้ มประดับด้วยกาบพรหมศรท่ี

ตกแตง่ด้วยปนูปัน้ลายกนก สําหรับกรอบซุ้มด้านใน ตกแตง่กรอบซุ้มด้วยการยกคิว้เทา่นัน้ 

 ภายในแบ่งเป็น ๓ ส่วน ท่ีตําแหน่งกลางของแต่ละส่วนประดิษฐานพระพุทธรูป

สมัฤทธ์ิ ได้แก่ ปางถวายเนตร ปางรําพงึ และปางถวายเนตร ตามลําดบั โดยแตล่ะองค์ประดิษฐาน

แยกบนฐานชกุชี หรือฐานบวัปนูปัน้ 

ส่วนยอด เป็นปรางค์ ๓ ยอด ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้ ตัง้อยู่ในระนาบเดียวกนั ยอด

ประธานท่ีตําแหน่งกลาง อยู่ในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ ประกอบด้วย อัสดง ๑ ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นชัน้

รัดประคดจํานวน ๓  ชัน้  ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด และจอมโมฬี

ท่ีด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ ขณะท่ียอดบริวารซึง่ขนาบอยูท่ัง้  ๒ ข้าง มีรูปแบบเช่นเดียวกนั

กบัยอดบริวารแตมี่ขนาดยอ่มกวา่  



๑๙๖ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๓๒ ผงับริเวณ สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 

 



๑๙๗ 
 

 
ภาพท่ี ๔๙ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ 



๑๙๘ 
 

 
ภาพท่ี ๕๐ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ 

 
 
 
 

 



๑๙๙ 
 

๒. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์ สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 
 
ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

ประเภท  สนันิษฐานวา่นา่จะสร้างขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ หรือ 

ไมเ่กินไปกวา่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

 
อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ เป็นอนุสรณ์ท่ีบรรจุพระสรีรางคารเจ้าจอมมารดา

จันทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) เป็นธิดาของพระยา

ราชสมัภารากร (เทศ เศศะเทศานนท์) และท่านอ่ํา เกิดเม่ือจนัทร์ท่ี ๒๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๐๕ ถึง

และแก่อนิจกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) เม่ือวนัศกุร์ท่ี ๘ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ อาย ุ๔๙ ปี มีพระราชธิดา ๑ พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ศศพิงศ์ประไพ 

ภายในอนสุาวรีย์ยงัเป็นท่ีบรรจพุระอฐิัและพระสรีรางคารของพระราชธิดา คือ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ ประสูติเม่ือวนัอังคารท่ี ๒๖ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๔ สิน้พระชนม์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๗) 

เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ พระชนัษา ๕๓ ปี 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   กฎุาคารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์ 

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนู  

แผนผังอาคาร   เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด 

   หนัหน้าทิศตะวนัตก 

ผงัจตรุมขุ ยอ่มมุไม้สิบสอง ยกเก็จท่ีมขุหน้า (ทิศตะวนัตก) 

    มขุข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้) และมขุหลงั (ทิศตะวนัออก) ด้านละ ๒ ชัน้ 

 

 

 

 



๒๐๐ 
 

ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานบวั ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียมย่อ

มุมไม้สิบสอง และฐานปรางค์ เป็นฐานสิงห์ลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผังส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้ย่ีสิบ 

ตกแต่งแข่งสิงห์ด้วยปูนปัน้ลายกระจงั และตกแต่งหน้ากระดานบนด้วยปนูปัน้ลายประจํายาม

ก้ามป ู

ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผงัจตัรุมขุย่อมมุไม้ย่ีสิบ ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ และ

มีมุขทางเข้าด้านทิศตะวนัตกเสาอาคารและเสามุขเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัฐานเสา (ประกอบด้วย 

หน้ากระดาน บวัคว่ํา และลูกแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ท่ีปลายด้านล่างและด้านบนของ

ต้นเสาทําเป็นบวัปากปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลกูแก้วอกไก่ บวัหงาย ลกูแก้ว และหน้า

กระดานบนรองรับกรอบหน้าบนั) และเฉพาะหน้ากระดานบนของบวัหวัเสาอาคารจะประดบัด้วย

แถวกระจงัปนูปัน้ตลอดแนว 

ท่ีกรอบหน้าบนัมุขทุกด้านและทุกชัน้ เป็นทรงบรรพแถลง ประดบัด้วยเคร่ืองลํายอง

ปนูปัน้ (ประกอบด้วย ช่อฟ้าหวันาค กาบลํายอง รวยระกาท่ีตกแต่งด้วยลายกนกและลายกระจงั 

ใบระกา และหน้ามกรคายหางหงส์) 

เฉพาะมุขทิศตะวันตกทําเป็นช่องทางเข้าท่ีมีกรอบเป็นหยักโค้งแหลมคล้ายใบโพธ์ิ 
และปิดด้วยบานประตเูหล็กดดั สําหรับมขุด้านอ่ืนๆ นัน้ มีลกัษณะอย่างเดียวกัน คือ เป็นมขุตนัท่ี

เซาะร่องเป็นกรอบอยา่งชอ่งทางเข้า  

ส่วนยอด เป็นยอดปรางค์ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้  ในผังย่อมุมไม้สิบสอง 
ประกอบด้วย ชัน้อัสดง ๕ ชัน้ ใน ในแต่ละชัน้ประดบัด้วยแถวกระจงัปนูปัน้ เหนือขึน้ไปเป็นชัน้

รัดประคดจํานวน ๔ ชัน้ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด และจอมโมฬีท่ี

ด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 
 
 
 



๒๐๑ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๓๓ ผงับริเวณ สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม. (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 

 
 



๒๐๒ 
 

 
ภาพท่ี ๕๑ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ 
 
 

 
 

 
 



๒๐๓ 
 

๓. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 
 
ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  สนันิษฐานวา่นา่จะสร้างขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ หรือ 

ไมเ่กินไปกวา่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

 
อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ เป็นอนสุรณ์ท่ีบรรจพุระสรีรางคารเจ้าจอมมารดาสดุ ใน

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) เป็นธิดาของพระยาสริุนทรราชเสนี 

(จั่น สุกุมลจันทร์) และท่านกลิ่น เกิดเม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๙๕ และถึงแก่

อนิจกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ อาย ุ๖๑ ปี มีพระราชธิดา ๑ พระองค์ พระนามว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าวรลกัษณาวดี 

ภายในอนสุาวรีย์ยงัเป็นท่ีบรรจพุระอฐิัและพระสรีรางคารของพระราชธิดา คือ  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ประสตูิเม่ือวนัพธุท่ี ๑๒ มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๔๑๕ สิน้พระชนม์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๗) เม่ือวนัพธุ

ท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ พระชนัษา ๕๔ ปี 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   กฎุาคารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์ 

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนู  

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด  

หนัหน้าทิศตะวนัตก 

ผงัจตรุมขุ  ยกเก็จท่ีมขุหน้า (ทิศตะวนัตก) มขุข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้)  

และมขุหลงั (ทิศตะวนัออก) ด้านละ ๒ ชัน้  

 

 

 

 

 



๒๐๔ 
 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานปรางค์ เป็นฐานสิงห์ลกูแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียม

ย่อมุมไม้ย่ีสิบส่ี ตกแต่งแข่งสิงห์ด้วยปูนปัน้ลายกระจัง และท่ีด้านทิศตะวนัตกย่ืนออกเป็นชาน

บนัไดท่ีมีความสูงเสมอฐานปรางค์ ท่ีส่วนฐานของชานทําเป็นฐานบวัลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผัง

ส่ีเหล่ียม และมีบนัไดลด ๔ ชัน้ จากพืน้ขึน้สูช่าน 

ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผงัจตัรุมขุย่อมมุไม้ย่ีสิบ ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ และ

มีมุขทางเข้าด้านทิศตะวนัตกเสาอาคารและเสามุขเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัฐานเสา (ประกอบด้วย 

หน้ากระดาน บวัคว่ํา และลูกแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ท่ีปลายด้านล่างและด้านบนของ

ต้นเสาทําเป็นบวัปากปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลกูแก้วอกไก่ บวัหงาย ลกูแก้ว และหน้า

กระดานบนรองรับกรอบหน้าบนั) และเฉพาะหน้ากระดานบนของบวัหวัเสาอาคารจะประดบัด้วย

แถวกระจงัปนูปัน้ตลอดแนว 

ท่ีกรอบหน้าบนัมขุทกุด้านและทุกชัน้ ประดบัด้วยเคร่ืองลํายองปนูปัน้ (ประกอบด้วย 

ชอ่ฟ้าปากนก กาบลํายอง รวยระกา ใบระกา และหน้ามกรคายหางหงส์) 

เฉพาะมุขทิศตะวันตกทําเป็นซุ้ มทางเข้า ประกอบด้วย ต้นเสาซึ่งท่ีด้านบนทําเป็น

ลกูแก้วและหน้ากระดานรอบรับซุ้มโค้งคร่ึงวงกลม และปิดด้วยบานประตเูหล็กดดั สําหรับมขุด้าน

อ่ืนๆ นัน้ มีลกัษณะอย่างเดียวกัน คือ เป็นมุขตนัท่ีเซาะร่องเป็นกรอบอย่างช่องทางเข้า ท่ีภายใน

กรอบประดบัด้วยปนูปัน้ลายส่ีเหล่ียม และส่ีเหล่ียมยอ่มมุเรียงเตม็พืน้ท่ี 
ภายในคหูาเรือนธาต ุมีพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิ ๒ องค์ ประดษิฐานเหนือฐานบวั คาดด้วย

ลกูแก้วอกไก่ ฐานละ ๑ องค์ ท่ีระนาบส่วนกลางของหน้ากระดานล่างแต่ละฐาน มีจารึกพระนาม 

วนั เดือน ปีท่ีเกิด/ประสูติ  และถึงแก่อนิจกรรม/สิน้พระชนม์ ของเจ้าจอมมารดาสุดและพระราช

ธิดา เรียงลําดบัจากด้านซ้ายไปขวา มีข้อความดงันี ้

 
 



๒๐๕ 
 

 
ส่วนยอด เป็นยอดปรางค์ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้  ในผังย่อมุมไม้สิบสอง 

ประกอบด้วย ชัน้อัสดง ๕ ชัน้    ในแต่ละชัน้ประดับด้วยแถวกระจังปูนปัน้ เหนือขึน้ไปเป็นชัน้

รัดประคดจํานวน ๕ ชัน้ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด และจอมโมฬีท่ี

ด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๓๔ ผงับริเวณ สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม. (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 



๒๐๖ 
 

  
ภาพท่ี ๕๒ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

๔. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

ประเภท  อนสุาวรีย์ 

 

อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม เป็นอนสุรณ์ท่ีบรรจพุระสรีรางคารเจ้าจอมมารดาแช่ม 

(กลัยาณมิตร) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ทรงเป็นธิดาของ

พระยา มหาอํามาตย์ (ช่ืน กลัยาณมิตร) และทา่นผู้หญิงจบั แห่งสกลุไกรฤกษ์ เกิดเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 

๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๓๙๙ ถึงและแก่อนิจกรรมในรัชกาลท่ี ๕ เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. 

๒๔๕๒ อาย ุ๕๓ ปี167

๑๖๘ 

มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ พระนามว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตร    

วฒัโนดมกรมหลวงปราจิณกิตบิดี (ต้นสกลุ ประวิตร) 

แม้ตามประวตัิจะกล่าวว่า เจ้าจอมมารดาแช่มจะถึงแก่อนิจกรรมในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

แตจ่ากจารึกท่ีฐานพระภายในเรือนธาตขุองอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม ยงัหลงเหลือร่องรอยท่ี

ระบุถึงปีท่ีพระราชทานเพลิงศพว่าเป็น พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงสนันิษฐานได้ว่าการบรรจสุรีรางคารของ

เจ้าจอมมารดาแช่มไว้ภายในอนสุาวรีย์นี ้สามารถเกิดขึน้ได้ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งเช่ือ

วา่การบรรจสุรีรางคารเจ้าจอมมารดาแชม่ไว้ ณ อนสุาวรีย์แหง่นีน้า่จะไมยื่ดเยือ้ไปกว่านี ้และน่าจะ

แล้วเสร็จไม่เกินรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) เพราะหาก

เปรียบเทียบรูปแบบกบัอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๖ เช่นเดียวกนั

นัน้ พบวา่อนสุาวรีย์ทัง้ ๒ องค์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีความคล้ายคลงึกนัอยา่งมาก 

สนันิษฐานว่าการรัง้รอท่ีจะพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าจอมมารดาแช่ม ยาวนานถึง 

๔ ปี  เน่ืองจากเจ้าจอมมารดาแชม่สิน้ในเวลาท่ีใกล้กบัช่วงเปล่ียนแผ่นดิน จึงเช่ือว่าการเตรียมการ

ท่ีเก่ียวเน่ืองในพิธีพระศพของพระองค์ นา่จะถกูเล่ือนออกไปภายหลงั รัชกาลท่ี ๖ เสด็จขึน้ครองสิริ

ราชสมบตัแิล้ว  

                                                           
๑๖๘ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๓), ๙๘. 



๒๐๘ 
 

ภายในอนุสาวรีย์ยงัเป็นท่ีบรรจุพระอฐิัและพระสรีรางคารของพระราชโอรส พระราช

ธิดา และ    สายราชสกลุประวิตร168

๑๖๙ ได้แก่  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี 

(ต้นราชสกลุประวิตร) 

หม่อมชืน้ ประวิตร ณ อยุธยา (ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวฒั     

โนดมกรมหลวง ปราจิณกิตบิดี) 

หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ประวิตรวฒัโนดม   กรมหลวงปราจิณกิตบิดี และ หมอ่มชืน้ ประวิตร ณ อยธุยา) 

หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ประวิตรวฒัโนดม กรมหลวงปราจิณกิตบิดี และ หมอ่มชืน้ ประวิตร ณ อยธุยา) 

หม่อมเจ้าจิตรปรีดี ประวิตร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ประวิตรวฒัโนดม กรมหลวงปราจิณกิตบิดี) 

หม่อมหลวงเหมือนจันทร์ ประวิตร ดารากร (ธิดาของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ 

(หมอ่มราชวงศ์มลู ดารากร) 

พลตํารวจตรี หม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร (บุตรของหม่อมเจ้าจิตรปรีดี 

ประวิตร และหมอ่มหลวงเหมือนจนัทร์ ประวิตร ดารากร) 

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   ปราสาทยอดปรางค์  

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนู 

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด  

หนัหน้าทิศตะวนัออก 

ผงัจตรุมขุ  ยอ่มมุไม้สิบสอง 

ยกเก็จท่ีมขุหน้า (ทิศตะวนัออก) มขุข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้)  

และมขุหลงั (ทิศตะวนัตก) ด้านละ ๒ ชัน้  

                                                           
๑๖๙ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๓), ๙๙ – ๑๐๐. 



๒๐๙ 
 

ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐาน ๒ ชุด คือ ฐานล่าง เป็นฐานบวั ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียมย่อ

มมุไม้สิบและฐานปรางค์ เป็นฐานสิงห์ลกูแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้ย่ีสิบ ตกแตง่แข่ง

สิงห์ด้วยลายปนูปัน้ลายกระจงั และตกแตง่หน้ากระดานบนท่ีตกด้วยปนูปัน้ลายประจํายามก้ามป ู

ท่ีด้านทิศตะวนัออกมีบนัไดลด ๕ ชัน้ จากพืน้ขึน้สูเ่รือนธาต ุ

ส่วนเรือนธาตุ อยู่ในผงัจตัรุมขุย่อมมุไม้ย่ีสิบ ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ และ

มีมขุทางเข้าด้านทิศตะวนัออก  เสาอาคารและเสามขุเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัฐานเสา (ประกอบด้วย 

หน้ากระดาน บวัคว่ํา และลกูแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ปลายด้านล่างและด้านบนของต้น

เสาทําเป็นบวัปากปลิง และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลูกแก้วอกไก่ บวัหงาย ลูกแก้ว และหน้า

กระดานบนรองรับกรอบหน้าบนั)  และเฉพาะหน้ากระดานบนของบวัหวัเสาอาคารจะประดบัด้วย

แถวกระจงัปนูปัน้ตลอดแนว 

ท่ีกรอบหน้าบนัมุขทุกด้านและทุกชัน้ เป็นทรงบรรพแถลง ประดบัด้วยเคร่ืองลํายอง

ปนูปัน้ (ประกอบด้วย ช่อฟ้าหวันาค กาบลํายอง รวยระกาท่ีตกแต่งด้วยลายกนกและลายกระจงั 

ใบระกา และหน้ามกรคายหางหงส์)  เฉพาะมขุทิศตะวนัออกทําเป็นช่องทางเข้าท่ีมีกรอบเป็นหยกั

โค้งแหลมคล้ายใบโพธ์ิ และปิดด้วยบานประตเูหล็กดดั สําหรับมุขด้านอ่ืนๆ นัน้ มีลกัษณะอย่าง

เดียวกนั คือ เป็นมขุตนัท่ีเซาะร่องเป็นกรอบอยา่งช่องทางเข้า  
ภายในคหูาเรือนธาต ุมีพระพุทธรูปสมัฤทธ์ิปางมารวิชยัประดิษฐานเหนือแท่นฐาน

สิงห์ท่ีระนาบส่วนกลางของท้องไม้ มีแผ่นจารึกซึ่งลบเรือนมาก ๒ แผ่น จารึกแผ่นด้านซ้าย ระบถึุง 

พระนาม วนั เดือน ปี  ท่ีเกิด/ประสตู ิถึงแก่อนิจกรรม/สิน้พระชนม์ และถวายพระเพลิง ของเจ้าจอม

มารดาแช่ม และจารึกแผ่นด้านขวา อ่านความไม่ได้ เน่ืองจากมีตัวอักษรลบเลือนมาก แต่

สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นจารึกท่ีระบุถึง พระนาม วนั เดือน ปีท่ีประสูติ สิน้พระชนม์ และถวายพระ

เพลิง ของพระราชโอรส หรือพระราชธิดา หรือราชสกลุประวิตร พระองค์ใดองค์หนึง่ 

ส่วนยอด เป็นยอดปรางค์ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้  ในผังย่อมุมไม้สิบสอง 

ประกอบด้วย ชัน้อัสดง ๕ ชัน้ ในแต่ละชัน้ประดับด้วยแถวกระจังปูนปัน้ เหนือขึน้ไปเป็นชัน้

รัดประคดจํานวน ๔ ชัน้ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด และจอมโมฬีท่ี

ด้านบนรองรับนภศลูท่ียอดบนสดุ 



๒๑๐ 
 

 
ภาพท่ี ๕๓ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่ 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

๕. หอพระจอม และ ๖. หอพระไตร วัดราชประดษิฐสถติมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 
 
ท่ีตัง้  วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 
ผู้ออกแบบ169

๑๗๐ สมเดจ็ฯ กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์  
ผู้ออกแบบลาย พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศลิปไชย)170

๑๗๑ 

ปีท่ีสร้าง ๒๔๕๖171

๑๗๒ - ๒๕๔๗ 

ประเภท ศาสนสถาน 

 
แต่เดิมนัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) โปรดเกล้าฯ ให้

สร้างปราสาทยอดบุษบกขนาดย่อม ๒ หลงั ตัง้ขนาบด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของพระ

วิหารวดัราชประดิษฐฯ เรียกกนัว่า “ปราสาทน้อย” และเน่ืองจากตกแตง่ด้วยหินอ่อนเกือบทัง้หลงั 

บางแห่งจึงเรียกว่า “ปราสาทศิลา” ปราสาททัง้ ๒ หลงันี ้สร้างขึน้เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูป

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและพระไตรปิฎก ในคราวพระราชพิธีสมาคาภิเษกสมโภช

ครองราชย์เท่ากบัสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นเวลา ๑๘ ปี พร้อมฉลองวดัราชประดิษฐ เม่ือ พ.ศ. 

๒๔๒๘ ซึ่งในการณ์นีโ้ปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์เป็น

แมก่องควบคมุการก่อสร้าง172

๑๗๓ 
ผ่านมาถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเห็นว่า

ปราสาททัง้ ๒ หลงั ชํารุดทรุดโทรมถึงคราวต้องบรูณะ จึงมีหมายรับสัง่ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

                                                           
๑๗๐ หมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย ถกูกวา่วถงึไว้ว่าเป็นผู้ออกแบบ ดใูน  โชติ กลัยาณมิตร, 

ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย , พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: เอสเอสพี พริน้ติง้, ๒๕๔๖), หน้า ๘๑ แต่

ทวา่เม่ือพิจารณาจากรูปแบบและหลกัฐานแวดล้อมอ่ืนๆ อ่ืนทําให้เช่ือวา่หมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย ไมน่่า

ใช่ผู้ออกแบบ 
๑๗๑ ชยัณรงค์ ดีอินทร์ “พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลปไชย),” ศิลปากร, ๔๙ (มีนาคม 

– เมษายน): ๑๖ – ๒๙. 
๑๗๒ ประวัตวัิดสําคัญทางพุทธศาสนา (พระนคร: กรมการศาสนา กระทรวงศกึษา, 

๒๕๒๕), ๙๗. 
๑๗๓ พิชญา สุม่จินดา, ราชประดษิฐพพิธิทรรศนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 

๒๕๕๕), ๒๐๔ อ้างจาก หมอ่มเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์, ป้าป้อนหลาน (กรุงเทพฯ: วฒันชยั, ๒๕๕๓), 

๕๓. 



๒๑๒ 
 

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นธุระในการวางแบบปฏิสังขรณ์ โดยทรงมีแนว

พระราชดําริถึงรูปแบบของปราสาทว่า “ก่อรวบยอดปรางคให้เปนทีเดียว” ซึ่งย่อมจะหมายถึง การ

เปล่ียนส่วนหลงัคาจากเดิมท่ีเป็น “เคร่ืองไม้” ให้เป็น “เคร่ืองก่อทรงปรางค์” ด้วยทรงปรารถนาจะ

ให้เกิดความคงทนแข็งแรงมิต้องคอ่ยบรูณะอยูบ่อ่ยครัง้ ดงัปรากฏในเอกสารจดหมายเหต ุเม่ือวนัท่ี 

๒๕ กมุภาพนัธ์ ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) วา่ 
“...ท่ีจะต้องซอ่มให้คงรูปเดิมเป็นเงินกวา่ ๒๐๐ ชัง่ ทรงพระราชดําริห์ว่า ถ้าจะทําตามเดิมก็

คงจะต้องซอ่มอีกไมช้่า ถ้าจะทําเปนก่อรวบยอดปรางให้เปนทีเดียวแล้ว รากจะรับไม่อยู่ จะต้องรือ้

ถึงพืน้ฤๅประการใด ถ้าจะทําใหม่เช่นนี ้ฤๅจะแก้หลงัคาเปนก่อรวบได้ โปรดเกล้าให้ทลูกระหม่อม

ฉนั ขอให้ทา่นช่วย ทรงพระดําริห์ด้วย...”173

๑๗๔  
และในการปฏิสงัขรณ์ครัง้นีส้มเด็จฯ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ทรงรับท่ีจะเป็นแม่

กองการออกแบบทัง้ ๒ หลัง ดงัท่ีหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตพงศ์ ทรงเล่าว่า “...ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจปู่ ในสมยัท่ียงัดํารงพระยศเปนพระองค์เจ้าจิตรเจริญ   เปนแม่กองอํานวยการ

ซอ่มแซมและปลกูสร้าง ท่านเคยรับสัง่ให้ป้าฟังหลายเร่ือง เช่นเร่ืองท่ีท่านสร้างหอพระจอมและหอ

ไตร...”174

๑๗๕ หากแตก่ารเขียนแบบนัน้คงดําเนินไปอยา่งล่าช้าและคัง่ค้างอยู่หลายเดือน จนท่ีสดุกรม

หม่ืนสมมตอมรพนัธ์ ทรงมีหนงัสือกราบบงัคมทลูขอให้สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเตือน

และเร่งแบบเอง  
“...ปราสาทท่ีวดัราชประดิฐนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพทุธเจ้าทลูเจ้าฟ้ากรม

ขนุขอให้คิดแบบใหม ่ให้เปนก่อรวบเพ่ือจะได้ทนนาน เจ้าฟ้ากรมขนุรับไปคิดแลได้ทลูเตือนเปนอนั

ไดไปตรวจดแูล้ว ยงัไมไ่ด้เขียนตวัอยา่ง ขอพระบารมีปกเกล้าฯ ได้มีพระราชดํารัสเตือนสกัที จะเร็ว

กวา่ท่ีข้าพระพทุธเจ้าทลูเตือนมาแล้ว...”175

๑๗๖  
โดยงานออกแบบชิน้นีท้รงกําหนดระบบการก่อสร้างให้เป็นการหล่อด้วย

คอนกรีตทัง้หลงั “...ทําปราสาทเฟโรคอนกรีต ๒ หลงั...”176

๑๗๗  
ซึง่ตอ่มาสมเดจ็ฯ กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ก็ได้ทรงมีหนงัสือกราบทลูเร่ืองนีต้อ่พระ

เจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนสมมตอมรพนัธ์วา่ ทรงดําเนินการออกแบบและเขียนแบบอยู่ “...ทรงเตือน

เร่ืองปราสาทเล็ก ๒ หลงันัน้ ได้ทราบแล้ว เกล้ากระหม่อมกําลงัเขียนตวัอย่างอยู่ เม่ือเสรจแล้วจะ

                                                           
๑๗๔ เอกสารจดหมายเหต ุเร่ือง “ปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐ์” เลขท่ี  มร. ๕ ศ/ ๒๙. 
๑๗๕ หมอ่มเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์, ป้าป้อนหลาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๔. 
๑๗๖ เอกสารจดหมายเหต ุเร่ือง “ซอ่มวดัราชประดิษฐ์” เลขท่ี มร. ๕ศ/ ๒๙. 
๑๗๗ เอกสารจดหมายเหต ุเร่ือง “รายงานการซอ่มพระอารามตา่งๆ” เลขท่ี มร. ๖ว/ ๙. 
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๑๗๘ และนีคื้อหลกัฐานชิน้สําคญัอีกชิน้หนึ่งท่ีบ่งบอกอย่างชดัเจนว่าสมเด็จฯ กรม

พระยานริศรานวุดัตวิงศ์ทรงเป็นผู้ออกแบบพระปรางค์ทัง้ ๒ องนี ้178

๑๗๙  

อยา่งไรก็ดี คงมีเหตใุห้การบรูณปฏิสงัขรณ์ปราสาท ๒ หลงั ตามแนวพระราชดําริต้อง

ยตุ ิ ตราบจนรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) ทรงโปรดเกล้าให้รือ้ฟืน้

โครงการนีใ้หม่อีกครัง้ ในพ.ศ. ๒๔๕๖  ปรากฏใน “บาญชีเงิน สําหรับปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐ 

ซึ่งได้รับแลจ่าย จํานวน แต่ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงสิน้ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗” 1 7 9

๑๘๐  กล่าวถึง

รายรับท่ีทางวดัได้จากคา่ขายอิฐหกักากปนู ซึง่รือ้จากการทําปราสาท และรายจ่ายท่ีทางวดัจ่ายแก่

กรมศลิปากรในการปฏิสงัขรณ์ปราสาท ๒ หลงั  ซึง่ได้แล้วเสร็จสมบรูณ์เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๕๗  
 
รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
รูปแบบ   ปราสาทยอดปรางค์ 
โครงสร้างและวัสดุ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนงัฉาบปนูและตกแตง่ด้วยลวดลายปนูปัน้  
แผนผังอาคาร    “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร  

ขนานไปกบัแนวแกนหลกั 

   หนัหน้าไปทางทิศเหนือ 

ผงัจตรุมขุ ย่อมมุไม้สิบสอง มขุหน้าและหลงัยาว ยกเก็จ ทิศตะวนัออก

และทิศตะวนัตก ๑ ชัน้  และ ยกเก็จ ๒ ชัน้ (ทิศเหนือและทิศใต้)  

 
หอพระจอม : ด้านทศิตะวันตกของพระอุโบสถ 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานปรางค์ เป็นฐานกระดาน ๒ ชัน้ ท่ีมมุทําเป็นเชิงงอน ถดั

ขึน้ไปเป็นฐานบวัลกูแก้ว ๑ ชัน้  ในผงัย่อมมุไว้สิบสอง และตกแตง่ส่วนฐานด้วยลวดลายปนูปัน้ใน

เกือบทุกรายละเอียด ท่ีด้านทิศเหนือมีบนัไดลด ๙ ชัน้ จากพืน้เข้าสู่เรือนธาต ุโดยมีลกัษณะเป็น

บนัไดท่ีซอ่นอยูใ่นจงัหวะท่ีพอดีกบัการย่ืนมขุอาคาร  

                                                           
๑๗๘ เอกสารจดหมายเหต ุเร่ือง “ซอ่มวดัราชประดิษฐ์” มร. ๕ศ/ ๒๙. 
๑๗๙ สมคิด จิระทศันะกลุ, งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหตัถ์ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ์ (ภาคต้น) (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จํากดั 

(มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า๑๒๑. 
๑๘๐ เอกสารจดหมายเหต ุเร่ือง ปฏิสงัขรณ์วดัราชบพิธ และ วดัราชประดิษฐ์ เลขท่ี มร.๖ ศ/

๘. 
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ส่วนเรือน  อยู่ในผงัจตัรุมขุย่อมมุไม้สิบสอง ท่ีทัง้ ๔ ทิศ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ ได้แก่ มขุลด

ชดุท่ี ๑ คือ ชดุท่ีแนบชิดกบัส่วนยอดทัง้ ๔ ด้าน และชดุท่ี ๒ คือ ชดุท่ียืดยาวออกมา ได้แก่ ด้านทิศ

ตะวนัออกกบัทิศตะวนัตก ทําเป็นมขุลดเพิ่มอีก ๑ ชัน้ และด้านทิศเหนือกบัทิศใต้ ทําเป็นหลงัคามขุ

ลดเพิ่มอีก ๒ ชัน้    

เสาอาคารและเสามุขเป็นเสาส่ีเหล่ียม ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปัน้ในเกือบทุก

รายละเอียด มีบวัฐานเสา ประกอบด้วย หน้ากระดาน   บวัคว่ํา ๒ ชัน้ ลกูแก้ว หน้ากระดาน และ

ลกูแก้ว ซึ่งแต่ละชัน้คาดด้วยลวดบวัท่ีมุมทําเป็นเชิงงอน มีต้นเสาท่ีตกแตง่แตล่ะด้านตกแต่งด้วย

ลวดลายก้านต่อดอกซึ่งท่ีตําแหน่งล่างเป็นรูปเทพบุตรและหรือเทพธิดาล้ออย่างศิลปกรรมขอม 

และมีบวัหวัเสา ประกอบด้วย ลกูแก้ว หน้ากระดาน ลกูแก้ว และบวัหงาย ๒ ชัน้ รองรับรัดเกล้าซึ่ง

ประกอบด้วย บวัหงาย ลกูแก้ว และแถวลายกระจงับนแนวบริเวณตําแหนง่กลางของรัดเกล้า 

ท่ีกรอบหน้าบนัมุขทุกด้านและทุกชัน้ เป็นทรงบรรพแถลง ประดบัด้วยเคร่ืองลํายอง

ปนูปัน้ล้ออยา่ง    ชอ่ฟ้า  รวยระกา ใบระกา และในตําแหน่งหางหงส์ตกแตง่เป็นปนูปัน้รูปมกรคาย

พญานาค ๕ เศียร  ท่ีหลงัคา มุขจําลองแบบอย่างหลังคามุงกระเบือ้งกาบู  เฉพาะท่ีหน้าบนัชัน้

ล่างสุดตกแต่งด้วยภาพปนูปัน้ท่ีมีความหมายเก่ียวเน่ืองกับเทพเจ้า ในคติศาสนาฮินดเูร่ืองราวท่ี

แตกตา่งกนัในแตล่ะด้าน ได้แก่ 

 ทิศเหนือ  เร่ือง  นารายณ์บรรทมสินธุ์ 

 ทิศใต้  เร่ือง นารายณ์บรรทมสินธุ์ 

 ทิศตะวนัออก เร่ือง นารายณ์ทรงสบุรรณ 

 ทิศตะวนัตก  เร่ือง นารายณ์ทรงสบุรรณ 

ด้านทิศตะวนัออกกับทิศตะวนัตก เป็นมขุหน้าตา่ง ประกอบด้วย มุขลด ๒ ชัน้ ท่ีผนงั

ด้านหน้าเป็นช่องหน้าต่างท่ีตกแต่งพืน้ท่ีผนังโดยรอบล้อรูปแบบและลวดลายซุ้มประตูแบบขอม 

ประกอบด้วยเสากรอบประตเูหล่ียม และทบัหลงัท่ีตกแต่งด้วยปนูปัน้รูปวานร ๕ ตวั แต่ละตวัยืน

ประจําภายในภายซุ้มหน้านางทัง้ ๕ ซุ้ม     มีบานหน้าตา่งเป็นไม้ ท่ีส่วนล่างแบง่เป็น ๓ ช่อง พืน้ท่ี

ภายในของแต่ละช่องประดบัด้วยรูปยักษ์แบก ท่ีส่วนบนเป็นบานเปิดคู่ ตกแต่งบานด้วยลูกฟัก

กระดานดนุ 

ด้านทิศเหนือกบัด้านทิศใต้ เป็นมุขทางเข้า ประกอบด้วย มขุลด ๓ ชัน้ เฉพาะมขุลด

ชัน้ท่ี ๑ และ ๒   มีลกัษณะท่ีย่ืนยาวออกมามากกวา่ด้านอ่ืน จงึทําให้ผนงัด้านข้างของมขุลดมีพืน้ท่ี
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สําหรับทําหน้าตา่ง ซึ่งหน้าตา่งมขุลดชัน้ท่ี ๒ เป็นบานไม้เปิดคู ่ตกแตง่บานด้วยลกูฟักกระดานดนุ 

และหน้าต่างมุขลดชัน้ท่ี ๑ ทําเป็นช่องลูกกรงล้ออย่างลูกกรงมะหวดแบบศิลปกรรมขอมในส่วน

ของผนงัด้านหน้าทําเป็นประตทูางเข้า ท่ีมีบนัไดลด ๙ ชัน้ จากพืน้ขึน้สู่อาคาร และท่ีผนงัด้านข้าง

บริเวณประตทูางเข้า ตกแตง่ด้วยปนูปัน้รูปเทพบตุรท่ามกลางพรรณพฤษา  

ภายในเรือนธาต ุท่ีส่วนกลางคหูาเป็นห้องแปดเหล่ียม และตกแตง่รายละเอียดต่างๆ 

ด้วยลวดลายปนูปัน้ ท่ีระนาบด้านบนของผนงัตกแตง่ด้วยคิว้และลวดลาย บริเวณคอสองประดบั

ด้วยแถวสิงห์แบก มีเพดานเป็นโดมและประดับด้วยดาวเพดานท่ีก่ึงกลาง ท่ีส่วนกลางคูหา

ประดษิฐานพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั   

ส่วนยอด  ประกอบด้วย ชัน้อสัดง ๑ ชัน้ ในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ เหนือขึน้ไปจึงเป็นยอด

ปรางค์ มีทรวดทรงป้อมและสัน้ ประกอบด้วย ชัน้รัดประคดจํานวน ๗ ชัน้ ท่ีทิศหลกัทัง้ ๔ ทิศของ

รัดประคด ในชัน้แรกประดบัด้วยใบหน้าพรหมพกัตร์สวมเทริดอย่างศิลปะขอม และถดัขึน้ไปในแต่

ละชัน้เป็นซุ้มบญัชร มีกรอบเป็นซุ้มหน้านาง และท่ีทกุย่อมมุทกุมมุในทกุชัน้ ประดบัด้วยกลีบขนนุ

ท่ีภายในประดบัด้วยลายเทพพนม (นาคปัก) ก่อนจะรวบไปบรรจบกนัท่ีท่ีชัน้ท้ายสดุในตําแหน่งท่ี

เรียกวา่จอมโมฬี และประดบัด้วยนภศลูท่ียอดบนสดุ  

 

หอพระไตรปิฎก : ด้านทศิตะวันออกของพระอุโบสถ 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานกระดาน ๒ ชัน้ ท่ีมมุทําเป็นเชิงงอน ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวั

คาดลูกแก้ว ๑ ชัน้ ในผังย่อมุมไว้สิบสอง และตกแต่งส่วนฐานด้วยลวดลายปูนปัน้ในเกือบทุก

รายละเอียด 

ส่วนเรือน อยูใ่นผงัจตัรุมขุยอ่มมุไม้สิบสอง ท่ีทัง้ ๔ ทิศ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ ได้แก่ มขุลด

ชดุท่ี ๑ คือ ชดุท่ีแนบชิดกบัส่วนยอดทัง้ ๔ ด้าน และชดุท่ี ๒ คือ ชดุท่ียืดยาวออกมา ได้แก่ ด้านทิศ

ตะวนัออกกบัทิศตะวนัตก ทําเป็นมขุลดเพิ่มอีก ๑ ชัน้ และด้านทิศเหนือกบัทิศใต้ ทําเป็นหลงัคามขุ

ลดเพิ่มอีก ๒ ชัน้    

 เสาอาคารและเสามุขเป็นเสาส่ีเหล่ียม ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปัน้ในเกือบทุก

รายละเอียด มีบวัฐานเสา ประกอบด้วย หน้ากระดาน   บวัคว่ํา ๒ ชัน้ ลกูแก้ว หน้ากระดาน และ

ลกูแก้ว ซึ่งแต่ละชัน้คาดด้วยลวดบวัท่ีมุมทําเป็นเชิงงอน มีต้นเสาท่ีตกแตง่แตล่ะด้านตกแต่งด้วย

ลวดลายก้านต่อดอกซึ่งท่ีตําแหน่งล่างเป็นรูปเทพบุตรและหรือเทพธิดาล้ออย่างศิลปกรรมขอม 
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และมีบวัหวัเสา ประกอบด้วย ลกูแก้ว หน้ากระดาน ลกูแก้ว และบวัหงาย ๒ ชัน้ รองรับรัดเกล้าซึ่ง

ประกอบด้วย บวัหงาย ลกูแก้ว และแถวลายกระจงับนแนวบริเวณตําแหนง่กลางของรัดเกล้า  

ท่ีกรอบหน้าบนัมุขทุกด้านและทุกชัน้ เป็นทรงบรรพแถลง ประดบัด้วยเคร่ืองลํายอง

ปนูปัน้ล้ออยา่ง    ชอ่ฟ้า  รวยระกา ใบระกา และในตําแหน่งหางหงส์ตกแตง่เป็นปนูปัน้รูปมกรคาย

พญานาค ๕ เศียร  ท่ีหลงัคา มุขจําลองแบบอย่างหลังคามุงกระเบือ้งกาบู  เฉพาะท่ีหน้าบนัชัน้

ล่างสุดตกแต่งด้วยภาพปนูปัน้ท่ีมีความหมายเก่ียวเน่ืองกับเทพเจ้า ในคติศาสนาฮินดเูร่ืองราวท่ี

แตกตา่งกนัในแตล่ะด้าน ได้แก่ 

 “หอพระไตรปิฎก” ตกแตง่ด้วยภาพซึง่มีความหมายเก่ียวเน่ืองกบัสมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าในคตศิาสนาพทุธ ได้แก่ 

 ทิศเหนือ  เร่ือง พระพทุธเจ้าตอนประสตู ิ

 ทิศใต้  เร่ือง พระพทุธเจ้าตอนประสตู ิ

 ทิศตะวนัออก เร่ือง พระพทุธเจ้าตอนปรินิพาน 

 ทิศตะวนัตก  เร่ือง พระพทุธเจ้าตอนปรินิพพาน 

 

ด้านทิศตะวนัออกกับทิศตะวนัตก เป็นมขุหน้าตา่ง ประกอบด้วย มุขลด ๒ ชัน้ ท่ีผนงั

ด้านหน้าเป็นช่องหน้าต่างท่ีตกแต่งพืน้ท่ีผนังโดยรอบล้อรูปแบบและลวดลายซุ้มประตูแบบขอม 

ประกอบด้วยเสากรอบประตเูหล่ียม และทบัหลงัท่ีตกแตง่ด้วยปนูปัน้รูปเทพพนม ๕ องค์ แตล่ะตวั

ยืนประจําภายในภายซุ้มหน้านาง         ทัง้ ๕ ซุ้ม มีบานหน้าตา่งเป็นไม้ ท่ีส่วนล่างแบง่เป็น ๓ ช่อง 

พืน้ท่ีภายในของแตล่ะชอ่งประดบัด้วยรูปยกัษ์แบก ท่ีสว่นบนเป็นบานเปิดคู ่ตกแตง่บานด้วยลกูฟัก

กระดานดนุ 

ด้านทิศเหนือกบัด้านทิศใต้ เป็นมุขทางเข้า ประกอบด้วย มขุลด ๓ ชัน้ เฉพาะมขุลด

ชัน้ท่ี ๑ และ ๒  มีลกัษณะท่ีย่ืนยาวออกมามากกว่าด้านอ่ืน จึงทําให้ผนงัด้านข้างของมขุลดมีพืน้ท่ี

สําหรับทําหน้าตา่ง ซึ่งหน้าตา่งมขุลดชัน้ท่ี ๒ เป็นบานไม้เปิดคู ่ตกแตง่บานด้วยลกูฟักกระดานดนุ 

และหน้าต่างมุขลดชัน้ท่ี ๑ ทําเป็นช่องลูกกรงล้ออย่างลูกกรงมะหวดแบบศิลปกรรมขอมในส่วน

ของผนงัด้านหน้าทําเป็นประตทูางเข้า ท่ีมีบนัไดลด ๙ ชัน้ จากพืน้ขึน้สู่อาคาร และท่ีผนงัด้านข้าง

บริเวณประตทูางเข้า ตกแตง่ด้วยปนูปัน้รูปเทพบตุรท่ามกลางพรรณพฤษา  



๒๑๗ 
 

ภายในเรือนธาต ุท่ีส่วนกลางเป็นคหูาแปดเหล่ียม และตกแตง่รายละเอียดตา่งๆ ด้วย

ลวดลายปนูปัน้ท่ีระนาบด้านบนของผนงัตกแต่งด้วยคิว้และลวดลาย บริเวณคอสองประดบัด้วย

แถวสิงห์แบก มีเพดานเป็นโดมและประดับด้วยดาวเพดานท่ีก่ึงกลาง ท่ีส่วนกลางคูหาตู้

พระไตรปิฎก 

ส่วนยอด ประกอบด้วย ชัน้อสัดง ๑ ชัน้ ในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบ เหนือขึน้ไปจึงเป็นยอด

ปรางค์ มีทรวดทรงป้อมและสัน้ แบบท่ีเรียกว่า ทรงงาเนียม ประกอบด้วย ชัน้รัดประคตจํานวน ๗ 

ชัน้ ท่ีทิศหลกัทัง้ ๔ ทิศของรัดประคต ในแตล่ะชัน้เป็นซุ้มบญัชร  มีกรอบเป็นซุ้มหน้านาง และท่ีทกุ

ย่อมุมทุกมุมในทุกชัน้ ประดบัด้วยกลีบขนุนท่ีภายในประดบัด้วยลายเทพพนม (นาคปัก) ก่อนจะ

รวบไปบรรจบกนัท่ีท่ีชัน้ท้ายสดุในตําแหนง่ท่ีเรียกวา่จอมโมฬี และประดบัด้วยนภศลูท่ียอดบนสดุ  

 

 
ภาพท่ี ๕๔ ปราสาทน้อย หรือปราสาทศลิาหลงัเดมิ วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

ท่ีมา: พิชญา สุม่จินดา, ราชประดษิฐพิพธิทรรศนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มตชินปากเกร็ด, 

๒๕๕๕). 

 



๒๑๘ 
 

 
ภาพท่ี ๕๕ ปราสาทน้อย หรือปราสาทศลิาหลงัเดมิ ท่ีวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

ท่ีมา: พิชญา สุม่จินดา, ราชประดษิฐพิพธิทรรศนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มตชินปากเกร็ด, 

๒๕๕๕). 

 

 
ลายเส้นท่ี ๓๕ ผงับริเวณ เขตพทุธาวาส วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗). 

 



๒๑๙ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๓๖ ผงัพืน้ หอพระจอม และหอพระไตร  

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันะกลุ, งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัดตวิงศ์ (ภาคต้น). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๕๖. 

 



๒๒๐ 
 

 
ภาพท่ี ๕๖ หอพระจอม 

 



๒๒๑ 
 

 
ภาพท่ี ๕๗ หอพระจอม 

 
 



๒๒๒ 
 

 
ภาพท่ี ๕๘ หอพระจอม 

 
 
 

 



๒๒๓ 
 

 
ภาพท่ี ๕๙ หอพระไตร 

 



๒๒๔ 
 

 
ภาพท่ี ๖๐ หอพระไตร 

 
 



๒๒๕ 
 

๗. อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ สุสานหลวงวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

 
ท่ีตัง้   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ผู้ออกแบบ  ไมป่รากฏ 

ปีท่ีสร้าง  สนันิษฐานวา่นา่จะสร้างขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ หรือ 

ไมเ่กินไปกวา่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

 
อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ เป็นอนสุรณ์ท่ีบรรจุพระสรีรางคารเจ้าจอมมารดามร

กฎ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) เป็นธิดาของพระยามหินทร

ศกัดิ์ธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล)  เกิดเม่ือวนัจันทร์ท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๙๘ ถึงและแก่อนิจกรรมใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) เม่ือวนัพธุท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๔๕๘ อาย ุ๖๐ ปี 

มีพระราชธิดา ๑ พระองค์ และราชโอรส ๑ พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าจฑุารัตนราชกมุารี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพฒันพงศ์ กรมหม่ืนพิไชยมหินท

โรดม (ต้นราชสกลุ เพ็ญพฒัน์) 

ภายในอนสุาวรีย์ยงัเป็นท่ีบรรจพุระอฐิัและพระสรีรางคารของพระราชโอรส พระราชธิดา 

และสายราชสกลุเพ็ญพฒัน์180

๑๘๑ ได้แก่ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ประสตูเิม่ือวนัองัคารท่ี ๑๗ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ สิน้พระชนม์ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๗) 

เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พระชนัษา ๕๘ ปี 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม 

(ต้นราชสกลุ เพ็ญพฒัน์) ประสตูเิม่ือวนัพธุท่ี ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๒๕ สิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี ๕ 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระชนัษา ๒๘ ปี 

ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ กฤษดากร  พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    

พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม และหม่อมเจ้าวรรวิลัย (กฤดากร) 

                                                           
๑๘๑ ตาํนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั, ๒๕๕๓), ๑๐๙ – ๑๑๐ 



๒๒๖ 
 

เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา ประสูติเม่ือวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ สิน้ชีพิตักษัยใน    

รัชกาลปัจจบุนั เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ พระชนัษา ๔๕ ปี 

หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    พระองค์

เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม และหม่อมเทียม คชเสนี เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา 

ประสูติเม่ือวันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ สิน้ชีพิตกัษัยในรัชกาลปัจจุบนั เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ พระชนัษา ๕๔ ปี 

หม่อมราชวงศ์พัฒน์มหินทร์ เพ็ญพัฒน์ โอรสหม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ 

เพ็ญพัฒน์ และหม่อมหลวงพอจิตต์ ปัทมสิงห์ เกิดเม่ือวนัพธุท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ถึงแก่

อนิจกรรมในรัชกาลปัจจบุนั เม่ือวนัพธุท่ี ๑๓ สิงหาคา พ.ศ. ๒๕๒๓ อาย ุ๔๓ ปี 

 
รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

รูปแบบ   กฎุาคารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์ 

โครงสร้างและวัสดุ ก่อด้วยอิฐ ฉาบปนู  

แผนผังอาคาร  เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว  ไมอ่ยูใ่นแนวแกนใด  

   ทิศตะวนัตก 

ผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า มี ๒ มขุ ยกเก็จท่ีมขุหน้า (ทิศตะวนัตก) 

และมขุหลงั (ทิศตะวนัออก) ยกเก็จ ๔ ชัน้  

ยกเก็จด้านข้าง (ทิศเหนือ และทิศใต้) ๒ ชัน้  

 

ส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานสิงห์คาดลูกแก้ว (อกไก่) ๑ ชัน้ ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้

ย่ีสิบส่ี ตกแต่งแข่งสิงห์ด้วยปูนปัน้ลายกระจงั และท่ีด้านทิศตะวนัตกย่ืนออกเป็นชานบนัไดท่ีมี

ความสูงเสมอฐานปรางค์ ท่ีส่วนฐานของชานทําเป็นฐานบัวคาดลูกแก้ว (อกไก่) ๑ ชัน้ ในผัง

ส่ีเหล่ียม และมีบนัไดลด ๔ ชัน้ จากพืน้ขึน้สูช่าน 

ส่วนเรือนธาต ุอยูใ่นผงัจตัรุมขุยอ่มมุไม้ย่ีสิบส่ี ท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ เป็นมขุลด ๒ ชัน้ และ

มีมุขทางเข้าด้านทิศตะวนัตกเสาอาคารและเสามุขเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัฐานเสา (ประกอบด้วย 

หน้ากระดาน บวัคว่ํา และลูกแก้วอกไก่) มีต้นเสาท่ีเรียบเกลีย้ง ท่ีปลายด้านล่างและด้านบนของ

ต้นเสาทําเป็นบวัปากปลิงตกแต่งด้วยลายกระจงัปูนปัน้ และมีบวัหวัเสา (ประกอบด้วย ลูกแก้ว



๒๒๗ 
 

อกไก่ บวัหงาย ลกูแก้ว และหน้ากระดานบนรองรับกรอบหน้าบนั) และเฉพาะหน้ากระดานบนของ

บวัหวัเสาอาคารจะประดบัด้วยแถวกระจงัปนูปัน้ตลอดแนว 

ท่ีกรอบหน้าบนัมขุทกุด้านและทุกชัน้ ประดบัด้วยเคร่ืองลํายองปนูปัน้ (ประกอบด้วย 

ชอ่ฟ้าปากนก กาบลํายอง รวยระกา ใบระกา และหางหงส์) 

เฉพาะมุขทิศตะวนัตกทําเป็นซุ้มทางเข้า และปิดด้วยบานประตเูหล็กดดั สําหรับมุข

ด้านทิศตะวนัตก มีลกัษณะอย่างเดียวกนั คือ เป็นมุขตนัท่ีเซาะร่องเป็นกรอบอย่างช่องทางเข้า ท่ี

ภายในกรอบประดบัด้วยปนูปัน้ลายบวก (+) เรียงเต็มพืน้ท่ี และท่ีมขุด้านทิศเหนือและทิศใต้ มี

ลกัษณะอยา่งเดียวกบัมขุทิศตะวนัตกแตมี่ขนาดกรอบและลายท่ีย่อมกว่า 

ภายในเรือนธาต ุเป็นคหูาแปดเหล่ียม ท่ีผนงัทําเป็นซุ้มทรงกลีบบวัและตัง้ฐานบวัคาด

ลกูแก้วอกไก่ สําหรับประดิษฐานพระพทุธรูป ท่ีระนาบของหน้ากระดานล่างมีแผ่นจารึกพระนาม 

วนั เดือน ปีท่ีเกิด/ประสตูิ ถึงแก่อนิจกรรม/สิน้พระชนม์ และถวายพระเพลิง ของเจ้าจอมมารดามร

กฎ พระราชโอรส พระราชธิดา และทายาท เฉพาะคูหากลางด้านตรงข้ามกับซุ้มประตูทางเข้า 

ประดษิฐานพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิปางประทานอภยั 

ส่วนยอด เป็นปรางค์ ๓ ยอด ท่ีมีทรวดทรงป้อมและสัน้ ยอดประธานท่ีตําแหน่งกลาง

อยู่ในผงัย่อมุมไม้สิบสอง ประกอบด้วย ชัน้อสัดง ๔ ชัน้ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยแถวกระจงัปนูปัน้ 

เหนือขึน้ไปเป็นชัน้รัดประคดจํานวน ๕ ในแตล่ะชัน้ประดบัด้วยกลีบขนนุและบรรพแถลงท่ีแนบชิด 

และจอมโมฬีท่ีด้านบนรองรับนภศูลท่ียอดบนสุด ขณะท่ียอดบริวารซึ่งขนาบอยู่ทัง้ ๒ ข้าง มี

รูปแบบเชน่เดียวกบัยอดบริวารแตมี่ขนาดย่อมกว่า 
 



๒๒๘ 
 

 
ลายเส้นท่ี ๓๗ ผงับริเวณ สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ท่ีมา: สดุจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, เร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพธิสถติมหา

สีมาราม (กรุงเทพฯ: กราฟฟิคอาร์ต ๒๘, ๒๕๔๑). 



๒๒๙ 
 

 
ภาพท่ี ๖๑ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ 

 



๒๓๐ 
 

 
ภาพท่ี ๖๒ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ 

 
 



  ๒๓๑ 

 

 
บทท่ี ๔ 

ประเภทและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ 
 และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

จากการศกึษาในบทท่ีผ่านมา สามารถจดัประเภทสถาปัตยกรรมท่ีมียอด “ปรางค์” ในสมยัรัชกาล

ท่ี ๔ – ๖ ได้เป็น ๓ ประเภท คือ  

พระปรางค์ 

พระปรางค์ล้อแบบเขมร 

กฎุาคารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์ 

เรือนชัน้แบบเตม็เรือน 

เรือนชัน้แบบย่อเรือน  

 

 
ภาพท่ี ๖๓ พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖  



๒๓๒ 
 

โดยสถาปัตยกรรมแต่ละประเภทนัน้ ล้วนมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่ง

หมายถึง สิ่งและส่วนของอาคาร รวมทัง้สภาพแวดล้อมโดยรอบอนัเก่ียวเน่ืองมาประสานให้เกิด

งานสถาปัตยกรรมชิน้หนึ่งท่ีมีความหมายและความสมบูรณ์ในลักษณะของแผนผังรวมและ

รูปลกัษณ์อาคาร หรือ กล่าวโดยนยั ก็คือ สถาปัตยกรรมชิน้ใดชิน้หนึ่งย่อมจะต้องประกอบขึน้ด้วย

โครงสร้างส่วนตา่งๆ มารวมกัน เพ่ือก่อให้เกิดรูปลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสามารถตอบความ

ต้องการของผู้ ใช้สอยได้ โดยมีองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ มาประดับตกแต่งเพ่ือให้อาคารนัน้มี

รูปลกัษณะภายนอกท่ีงดงามขึน้ ภายในตําแหน่งท่ีตัง้ และสิ่งแวดล้อมรอบๆท่ีมีคณุคา่อนัจะช่วย

สง่เสริมสถาปัตยกรรมทัง้หมดนัน้ให้มีความหมายอนับริบรูณ์ย่ิงขึน้0

๑ 

ซึ่งตามความหมายขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมดังกล่าว สามารถแยก

องค์ประกอบหลกัของสถาปัตยกรรม ได้ ๓ สว่น คือ  

๑. ส่วนฐานเรือน หมายถึง สว่นประกอบท่ีอยูบ่ริเวณตอนลา่งของสถาปัตยกรรม 

๒. ส่วนเรือนธาตุ หมายถึง สว่นประกอบท่ีอยูบ่ริเวณตอนกลางของสถาปัตยกรรม 

๓. ส่วนหลังคา / ส่วนยอด หมายถึง สว่นประกอบท่ีอยู่บริเวณตอนบนของสถาปัตยกรรม 

สําหรับองค์ประกอบ “ส่วนฐานเรือน” และ “ส่วนเรือนธาตุ” นัน้ ในอาคารทัง้ ๓ 

ประเภทนีมี้ลกัษณะ เหมือนกันแทบทุกประการ โดยจะแตกต่างกันเฉพาะ “ส่วนหลังคา / ส่วน

ยอดปรางค์” เท่านัน้ และความแตกต่างท่ีส่วนนีเ้อง ได้กลายมาเป็นตัวกําหนดประเภท

สถาปัตยกรรมท่ีมียอด “ปรางค์ 

                                                           
๑ สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๙๐. 



๒๓๓ 
 

พระปรางค์  

“พระปรางค์” หมายถึง เจดีย์ประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทยท่ีพฒันามาจาก 

“ปราสาท” ในอารยธรรมเขมร เช่ือกนัว่าพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ สร้างขึน้

ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาประมาณ ๑๐๐ ปี และน่าจะมีอายุอยู่ในราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 

๑๘ 1

๒ ได้แสดงให้เห็นถึงต้นเค้าพัฒนาการของความเป็น “พระปรางค์” 2

๓ ในระยะเร่ิมแรก ด้วย

รูปทรงท่ีเร่ิมโปร่งเพรียวขึน้ และการลดทอนลกัษณะท่ีซบัซ้อนดนู่าเกรงขามแบบปราสาทเขมรลง 

และนบัจากนีเ้ป็นต้นไปรูปแบบของ  “พระปรางค์” ได้มีพฒันาการไปสู่การแสดงออกทางศิลปะ

สถาปัตยกรรมท่ีมีประเพณีและเอกลกัษณ์เป็นของตนเองในสมยักรุงศรีอยธุยาและรัตนโกสินทร์  

ท่ีมาของคําเรียก “ปรางค์” ตามความหมายเดิม คงไม่ได้หมายถึงสิ่งก่อสร้างแบบ

เดียวกบัอาคารปราสาท 3

๔ เม่ือวิเคราะห์จากจารึกอกัษรขอม ท่ีทําขึน้ในระหว่างพทุธศตวรรษท่ี ๑๖ 

– ๑๗ ได้แสดงให้เห็นวา่       “ปราสาท” และ “ปรางค์” เป็นอาคารคนละส่วนกนั 4

๕ สนันิษฐานว่าคํา

วา่ ”ปรางค์” มาจากคําวา่ “ปรางคณ” แปลวา่ ชาลา หรือทางเดินเข้า 5

๖ ท่ีเป็นมขุหรือชาลามีหลงัคา

คลุม 6

๗ หรือระยะทางนับตัง้แต่ซุ้มประตูทางเข้า (โคปุระ)  จนถึงองค์ปราสาท 7

๘ แต่ต่อมาคําว่า 

“ปรางค์” ได้กลายเป็นช่ือท่ีใช้เรียก เจดีย์ประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย และในบางครัง้ยงั

ใช้เรียกรวมไปถึงสถาปัตยกรรมในดินแดนไทยท่ีมีลกัษณะใกล้ชิดกับปราสาทในวฒันธรรมเขมร

ด้วย  

                                                           
๒ ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พฒันาการศิลปกรรมเมืองลพบรีุ ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๒๔,” ใน 

โครงการลพบุรีศึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจไทย โครงการย่อยท่ี ๓.๓ 

“พัฒนาการของศิลปกรรมสมยัก่อนอยุธยาและสมยัอยุธยา  (พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๓)”, เอกสารอดั

สําเนา, ๒๕๔๙, ๑ – ๓. 
๓ เร่ืองเดียวกนั. 
๔ หมายถงึ ปราสาทในวฒันธรรมขอม ซึง่เป็นอาคารศาสนาสถาน 
๕ สนัติ เล็กสขุุม, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐), ๒๐. 
๖ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาสน์สมเดจ็ เล่ม ๒ (พระนคร: โรงพิมพ์ครุุสภา, ๒๕๑๕), ๒๕๙. 
๗ สนัติ เล็กสขุุม, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐), ๒๐. 
๘ สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ : พุทธสถาปัตยกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ:    มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๔), ๖๖. 



๒๓๔ 
 

แม้พิจารณาคําเรียกใช้ของนกัวิชาการไทยในอดีต ก็ยงัพบคําเรียกท่ีใช้ปะปนกันอยู่

เสมอ ดงัข้อสนันิษฐานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เก่ียวกับคําว่า “ปรางค์” 

และ “ปราสาท” วา่ “...เป็นของติดตอ่ปะปนกนัอยู่ เลยทําให้เข้าใจไปผิดๆ คําว่าปรางค์ แม้บดันีย้งั

เข้าใจเป็น ๒ อยา่ง วา่ท่ีอยูก็่ได้ วา่ยอดรูปดอกข้าวโพดก็ได้...”8

๙  

ด้วยทรงมีความเห็นว่าปรางค์ก็เป็นปราสาทเหมือนกัน 9

๑๐ ดังนีจ้ึงมีบางท่านเรียก

สถาปัตยกรรมประเภทนีว้่า “ปรางค์ปราสาท” 1 0

๑๑ นอกจากนีก็้มีผู้ ให้ข้อเสนอเพ่ือจําแนกความ

แตกต่างทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมด้วยคําเรียกรูปแบบใกล้ชิดและคล่ีคลายจนมีเอกลกัษณ์

แบบไทยแล้ววา่ “ปรางค์แบบไทย” และเรียกปราสาทซึ่งมีรูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรมใกล้ชิดกบั

วัฒนธรรมเขมรอย่างมากว่า “ปรางค์แบบขอม” 1 1

๑๒ แม้การเรียก “ปรางค์แบบขอม (เขมร)” ว่า 

“ปราสาท” ก็ไม่ใช่สิ่งผิด  หากแต่นกัวิชาการเขมรและนักวิชาการตะวนัตกต่างนิยมท่ีจะใช้คําว่า 

“ปรางค์” สําหรับศลิปะไทย และ “ปราสาท” สําหรับศลิปะเขมรเสมอ12

๑๓  

และเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะท่ีแตกต่างได้ชดัเจนขึน้ ในการศึกษานีไ้ด้เลือกใช้คําว่า 

“พระปรางค์” ด้วยเกณฑ์ทางประวตัิศาสตร์และศิลปกรรม  กล่าวคือ ใช้เรียกสถาปัตยกรรมท่ีมี

ต้นแบบจากอารยธรรมเขมร ท่ีสร้างขึน้ภายหลังจากความเส่ือมสลายของอารยธรรมเขมรใน

                                                           
๙ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชา     นุภาพ, สาส์นสมเด็จ, เล่มท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 

๒๕๐๕), ๒๕๙. 
๑๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน, เล่ม ๕ 

(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช จํากดั, ๒๕๒๑), ๒๐๘ และทรงอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของปราสาทไว้ว่า 

“...ถ้ามีมุข เรียกว่าปราสาท...” ดูใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ, เล่มท่ี ๑๘ (กรุงเทพฯ: 

องค์การค้าของครุุสภา, ๒๕๐๕), ๑๙๔. 
๑๑ ดใูน สมคิด จิระทศันกุล, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ : พุทธสถาปัตยกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๔), ๖๖ – ๘๐. 
๑๒ สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ:    มติชน, ๒๕๔๐), ๒๒. 
๑๓ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๒๑ อ้างจาก Carbonnel, J.P. “Le stupa cambodgien actuel” 

Arts Asiatiques. Tome XXVI, 1973 and  Parmentier, Henri. “L’art pseudo Khmère du siam et le 

Prang” Repr. From The Journal of the Greater India Society. Vol. IV, No. 1, 1937. 



๒๓๕ 
 

ดนิแดนไทยนบัจากกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ เป็นต้นมา ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีการสืบทอดงานช่างแบบ

เขมรเส่ือมความนิยมพร้อมๆ กบัการเกิดขึน้ของชว่งพฒันาการมาสูค่วามเป็น “ปรางค์” ในท่ีสดุ 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ “พระปรางค์” 

มีรูปแบบและองค์ประกอบหลกัใช้ในการศกึษา ดงันี ้

๑. ผังอาคาร  

๑.๑ รูปแบบแผนผัง และ  

๑.๒ ทิศท่ีหันหน้า : ลกัษณะภาพรวมทางกายภาพของอาคารทัง้หลงับนระนาบ

นอนของพืน้ท่ี  ซึง่สามารถบอกได้ถึงตําแหนง่ท่ีตัง้ และรูปลกัษณะของผงัพืน้อาคาร ถึงรูปแบบของ

การแตกมมุใหญ่ของรูปส่ีเหล่ียมออกเป็นมมุยอ่ยๆ อยา่งท่ีเรียกวา่ “ย่อมุม” ได้แก่ ย่อมมุไม้สิบสอง 

ย่อมมุไม้สิบหก ย่อมุมไม้ย่ีสิบ เป็นต้น หรือการยกกระเปาะท่ีด้าน อย่างท่ีเรียกว่า “ยกเก็จ” ได้แก่ 

ยกเก็จซ้อน ๒ ชัน้ ยกเก็จย้อน ๔ ชัน้ เป็นต้น ตลอดจนการทํา “มุข” ซึ่งก็คือส่วนของตกึหรือเรือนท่ี

ย่ืนออกมาจากสว่นใหญ่13

๑๔ และสง่ผลตอ่รูปแบบแผนผงัของสถาปัตยกรรมให้เห็นได้ในระนาบนอน

อยา่งชดัเจน หากย่ืนเป็นมขุท่ีด้านหน้าเรียกวา่ “มุขหน้า” ย่ืนมขุท่ีด้านหลงัเรียกว่า “มุขหลัง” หาก

ย่ืนเป็นมุข ๓ ด้าน เรียกว่า “ตรีมุข” และหากย่ืนเป็นมุขทัง้ ๔ ด้าน แบบรูปกากบาท เรียกว่า 

“จตุรมุข” ทัง้นีก็้อาจเน้นความสําคญัด้วยการย่ืนมขุด้านใดด้านหนึง่ให้ยาวออกมาเป็นพิเศษ 

๒. ส่วนฐานเรือน 

๒.๑ ฐาน หมายถึง รูปลักษณะทางกายภาพของส่วนฐานในระนาบตัง้ ในงาน

สถาปัตยกรรมไทยนิยมใช้รูปแบบฐานหลายลักษณะประกอบกัน จึงพบว่าในอาคารหนึ่งๆ 

สามารถมีชัน้ฐานได้หลากหลายรูปแบบ สําหรับรูปแบบฐานในงานสถาปัตยกรรมไทยนัน้ มีช่ือ

เรียกตามรูปลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้

๒.๒.๑ ฐานเขียง : มีลักษณะเป็นฐานหน้ากระดานเกลีย้ง ไม่ประดับ

ลวดลายหรือองค์ประกอบใดๆ  

๒.๒.๒ ฐานบัว : หรือฐานปัทม์ มีลกัษณะเป็นบวัคว่ําและบวัหงายประกอบ

กนั โดยมีท้องไม้คัน่กลาง ในกรณีท่ีท้องไม้ยืดสูง ก็จะนิยมทํา “บัวลูกแก้ว” คัน่ ๑ – ๒ เส้น มีช่ือ

เรียกตามลกัษณะ หากมีลกัษณะเป็นสนัแหลม เรียกว่า  “ฐานบัวลูกแก้วอกไก่” หากมีลกัษณะ

เป็นลูกแก้วปาดมุมเหล่ียม เรียกว่า “ฐานบัวลูกแก้วปลายตัด” และหากคั่นรอบท้องไม้ด้วย

ลกูแก้วปาดมมุมนท่ีมีขนาดใหญ่เกือบเต็มพืน้ท่ีของท้องไม้และมีลกัษณะคล้ายลกูฟัก ไม้ เรียกว่า 

                                                           
๑๔ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖), ๒๘๖. 



๒๓๖ 
 

“ฐานบัวลูกแก้วชนิดลูกฟัก” 1 4

๑๕ หรือ “ฐานบัวลูกฟัก” 1 5

๑๖ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดความนิยมมา

จากศลิปกรรมแบบเขมร16

๑๗ 

๒.๒.๓ ฐานบัวถลา : มีลักษณะเป็นเพียงฐานบวัคว่ําท่ีมีลกัษณะไปทาง

นอนนมากกวา่ทางตัง้ซ้อนบนหน้ากระดานล่าง 

๒.๒.๔ ฐานสิงห์ : มีโครงสร้างฐานล้อลกัษณะส่วนเท้าของสิงห์แบบ “สิงห์

หย่อง” ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญัคือ “เท้าสิงห์” “แข้งสิงห์” “น่องสิงห์” “หลังสิงห์” และ 

“นมสิงห์” เฉพาะบนหลังสิงห์นัน้ซ้อนชัน้ “บัวหงาย” อีกชัน้หนึ่ง และถ้าบริเวณท้องไม้คาดด้วย 

“บัวลูกแก้ว” เรียกวา่ “ฐานสิงห์บัวลูกแก้ว”  

๒.๒ บันได หมายถึง ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมท่ีใช้เป็นทางเช่ือมตอ่ระหว่าง

พืน้ท่ีท่ีมีระดับแตกต่างกัน แบ่งประเภทตามตําแหน่งท่ีตัง้ โดยแต่ละประเภทนัน้ก็มีรูปแบบท่ี

แตกตา่งกนัตามรูปลกัษณะ ดงันี ้17

๑๘ 

๒.๒.๑ บันไดพะไล/ บันไดเฉลียง/ บันไดมุขโถง/ บันไดฐานไพที / ฐาน

ประทักษิณ : เป็นบนัไดภายในอาคารท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างพืน้ลานกบัพืน้พะไล หรือพืน้เฉลียง หรือ

พืน้มุขโถง หรือพืน้ไพที หรือพืน้ประทกัษิณ มีรูปแบบท่ีนิยม ได้แก่  “แบบบันไดประชัน” คือ 

บนัไดท่ีมีทิศทางการขึน้ในลกัษณะตัง้ฉากกบัระนาบฐาน และสว่นใหญ่อยูท่างด้านสกดัของอาคาร 

โดยทําราวหรือพนกับนัไดขนาบ ๒ ข้าง และ “แบบบันไดประชิด” คือ บนัไดท่ีมีทิศทางการขึน้อยู่

ในลกัษณะขวางกบัระนาบฐาน บนัไดประเภทนีจ้งึมีราวหรือพนกับนัไดเพียงด้านเดียว 

๒.๒.๑ บันไดเรือน เป็นบนัไดท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างพืน้ลานกบัพืน้อาคาร หรือ

เช่ือมต่อหว่างพืน้พะไล หรือพืน้เฉลียง หรือพืน้มุขโถง หรือพืน้ไพที หรือพืน้ประทักษิณกับพืน้

อาคาร มีรูปแบบท่ีนิยม ได้แก่ “แบบบันไดย่ืน” คือ บนัไดท่ีย่ืนออกมาจากช่องประตทูางเข้า และ 

“แบบบันไดซุก” คือ บนัไดท่ีไม่ย่ืนออกจากอาคาร แต่จะใช้ส่วนความหนาของคหูาทางเข้าเป็น

ระยะของช่วงลึกบนัได ดงันัน้โครงสร้างของบนัไดทัง้หมดจะหลบอยู่ภายในความหนาของหลืบ

คหูาซุ้มประต ูบนัไดประเภทนีจ้งึไมมี่พนกับนัได 

                                                           
๑๕ สมใจ น่ิมเลก็, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๗), ๖๙. 
๑๖ สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐), ๔๓. 
๑๗ เร่ืองเดียวกนั, ๔๔. 
๑๘ ดใูน สมคิด จิระทศันกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๓๙ – ๑๔๐. 



๒๓๗ 
 

๓. ส่วนเรือนธาตุ  

๓.๑ เรือนธาตุ : รูปลกัษณะทางกายของส่วนฐานในระนาบตัง้ มีรูปแบบท่ี

จําแนกได้ดงันี ้

 ๓.๑.๑ แบบโถง : คือลกัษณะท่ีปลอ่ยโถง ไมมี่ผนงั 

      ๓.๑.๒ แบบห้องคูหา : หรือ “ครรภธาตุ” 1 8

๑๙ คือลกัษณะท่ีทําเป็นห้องมีผนงั

ล้อม 

๓.๑.๓ แบบตัน : คือลกัษณะท่ีก่อปิดผนงัตนัทัง้ ๔ ทิศ  

และสําหรับองค์ประกอบของเรือนธาตภุายนอกท่ีสําคญัซึง่ในการศกึษา ได้แก่ 

  ๓.๒ ผนังเรือนธาตุ เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเช่ือมต่อระหว่างเสา

กบัเสาหรือมมุกบัมมุ เพ่ือกัน้ให้เกิดขอบเขตระหว่างส่วนนอกและส่วนใน  นิยมใช้รูปลกัษณะของ 

“ฐานบัว” มายืดส่วนท้องไม้ให้สูงกว่าส่วนอ่ืน ด้วยเหตนีุจ้ึงปรากฎลกัษณะของ บวัคว่ําท่ีตีนผนงั 

ซึง่เรียกวา่ “บัวเชิงผนัง” และบวัหงายท่ีปลายผนงั ซึง่เรียกวา่ “บัวปลายผนัง” แตก็่มีผนงัเรือนธาตุ

ของสถาปัตยกรรมบางหลงัท่ีทําผืน “ผนังเรียบเสมอกัน” จากเชิงผนงัจรดปลายผนงั 

- เสาเรือนธาตุ 1 9

๒๐ เป็นองค์ประกอบทางโครงสร้างทําหน้าท่ีรับนํา้หนกัของส่วนหลงัคาเรือน ใน

งานสถาปัตยกรรมไทยแบง่ประเภทเสาตามตําแหน่งท่ีตัง้ท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ “เสาร่วมนอก” คือ 

เสาท่ีทําหน้าท่ีรับส่วนของปีกหลังคาชัน้ซ้อนท่ีถัดลงมาจากโครงสร้างหลงัคาประธาน มักใช้กับ

อาคารท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ โดยจะเป็นคูเ่สาท่ีถดัออกมาจากเสาร่วมใน บ้างเรียกว่า “เสาหาน” 2 0

๒๑ 

สําหรับ “เสาอิง” คือ เสาท่ีแนบผนงัภายนอกอาคาร เพ่ือแสดงแนวโครงสร้าง และจุดท่ีต้องรับ

นํา้หนกัจากโครงสร้างจัว่หลงัคาท่ีอยู่ตอนบน ทัง้ยงัถือเป็นองค์ประกอบตกแตง่ ท่ีช่วยสร้างจงัหวะ

เพ่ือให้กบัแนวผนงับ้างเรียกว่า “เสาหลอก” หรือ “เสาเก็จ” 2 1

๒๒ และ “เสาพะไล” คือ เสาท่ีตัง้เป็น

แถวนอกอาคาร เพ่ือรับส่วนของตบัหลงัคาสุดท้ายท่ีย่ืนเลยออกมาจากผนงัคลมุทางเดินด้านข้าง

หรือโดยรอบ ถ้าคลมุเฉพาะด้านสกดัเรียกวา่ “เสาเฉลียง” 

                                                           
๑๙ โชติ กลัยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเก่ียวเน่ือง (พระนคร: การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ๒๕๑๘), ๒๙๓. 
๒๐ แบ่งประเภทตามแนวทางการศกึษาของ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และ

ความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั 

(มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๕๔. 
๒๑ สมใจ น่ิมเลก็, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,๒๕๔๗), ๖๐. 
๒๒ เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๕๙. 



๒๓๘ 
 

โดยเสาแต่ละประเภทนัน้มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกันหลากหลายรูปลกัษณะ ได้แก่ “เสา

กลม” “เสาส่ีเหล่ียม” “เสาแปดเหล่ียม” “เสาย่อมุม” และ “เสาแต่งมุม” เป็นต้น  อย่างไรก็ดีมกั

ให้ความสําคญัท่ีปลายหวัเสาและเชิงเสาเป็นพิเศษ โดยนิยมปัน้เป็นรูปบวัท่ีปลายหวัเสา เรียกว่า 

“บัวหัวเสา” มีลกัษณะเป็นบวัหงายและมีรูปแบบท่ีแตกตา่งหลากหลายตามความนิยมท่ีแตกตา่ง

กันตามยุคสมัย ได้แก่ “แบบบัวกลุ่มหรือบัวโถ” มีลักษณะกลมคล้ายดอกบวักําลงัขยายกลีบ 

“แบบบัวจงกล”  มีลกัษณะเป็นบวักลีบยาว มีปลายกลีบจะโค้งงอเข้าอย่างอ่อนช้อย และ “แบบ

บัวแวง” มีลกัษณะเป็นบวักลีบยาว มีปลายกลีบตัง้ตรงหรือผายออกเพียงเล็กน้อย เป็นต้น   แต่

หากปัน้เป็นบวัท่ีเชิงเสา เรียกว่า “บัวเชิงเสา” มีลกัษณะเป็นบวัคว่ําและทัง้นีก็้อาจตกแตง่บริเวณ

เชิงเสาเพิ่มเตมิด้วยการหุ้มด้วยลายกาบท่ีมมุของเชิงเสาแทนได้ 

๓.๓ มุข : ส่วนของตึกหรือเรือนท่ีย่ืนออกมาจากส่วนใหญ่ 2 2

๒๓  มีรูปลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมท่ีสําคญั ประกอบด้วย ส่วนฐาน ส่วนเรือน และส่วนหลงัคา สําหรับ “ส่วนฐานมุข” 

นัน้ มีลกัษณะทางกายภาพท่ีไม่แตกตา่งไปจากส่วนฐานของเรือนธาต ุอาจมีการเน้นฐานมุขด้วย

รูปแบบฐานท่ีแตกตา่งไปจากรูปแบบฐานของเรือนธาตเุพ่ือไม่ให้เกิดความจําเจ ในส่วนของ “ส่วน

เรือนมุข” มีทัง้ท่ีทําเป็นแบบเสารับนํา้หนัก โดยไม่มีผนงักัน้ เรียกว่า “มุขโถง” และแบบผนังรับ

นํา้หนกั และในส่วนของ “ส่วนหลังคามุข” นัน้นิยมซ้อนลดระดบัลงมาเป็นชัน้ๆ และสมัพนัธ์กับ

การลดระดบัของระนาบมุข เรียกว่า “มุขลด” โดยเรียกหลงัคาซ้อนท่ีต่ําสุดว่า ซ้อนท่ี ๑ ถัดขึน้ไป

เรียกเป็นซ้อนท่ี ๒, ๓ และ ๔ ตามลําดบั2 3

๒๔ สําหรับมีรูปแบบของหลงัคามขุท่ีนิยมใช้ได้แก่ “ทรงจ่ัว 

” มีรูปทรงหลงัคาแหลมแอ่นลงอย่างจัว่เคร่ืองไม้ของอาคารทรงคฤห์  และ “ทรงบันแถลง” ซึ่งมี

ลักษณะเด่นอยู่ท่ีโครงรูปของเคร่ืองลํายอง ซึ่งทําเป็นรูปทรงโค้งออกอย่างกลีบบวั โดยตกแต่ง

พืน้ผิวของ “หน้าบัน” ซึ่งหมายถึงแผงไม้หรือผืนปูนปิดบริเวณส่วนโพรงหลังคาด้านสกัด เป็น

ลวดลายหรือเร่ืองราวต่างๆ ด้วยวิธีการแกะสลักไม้ ปัน้ปูนประดบักระจก หรือติดด้วยกระเบือ้ง

เคลือบสีตามแตน่ิยม เรียกกนัวา่ “ลวดลายหน้าบัน” 

สําหรับมุขของสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก นิยมท่ีจะทํามุขสัน้ๆ โดยใช้ระบบผนังรับ

นํา้หนัก ซึ่งอาจชวนให้เข้าใจว่า “มุข” คือ “ซุ้ม” ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีเพ่ือให้เกิดความสับสน

ระหว่าง “ซุ้ม” และ “มุข” ซึ่งยากจะจําแนกได้ในสําหรับสถาปัตยกรรมบางประเภท ในท่ีนีจ้ึง

                                                           
๒๓ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖), ๒๘๖. 
๒๔ สมใจ น่ิมเลก็, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ), ๒๕๔๗, ๗๓ – 

๗๔. 



๒๓๙ 
 

พิจารณาถึงแง่ท่ีว่า “มุข” ย่อมมีขนาดและความสําคญัซึ่งผลต่อรูปแบบของอาคารทัง้ในระนาบ

นอนและระนาบตัง้ท่ีเดน่ชดักว่า รวมถึงแนวความคิดท่ีว่าการทํา “ซุ้ม” มาจากการล้อลกัษณะของ 

“มุข” 2 4

๒๕ ดงันัน้ในท่ีนีจ้ึงอนโุลมเรียกสถาปัตยกรรมท่ีเห็นว่าคาบเก่ียวกับลกัษณะดงักล่าวให้เป็น 

“มุข” ทัง้สิน้  

๓.๔ ซุ้ม : สว่นประดบัตกแตง่ช่องเปิด มีรูปลกัษณะท่ีคล้ายอย่างหลงัคาซึ่งใช้ปก

คลุมท่ีโล่งว่างทัว่ๆ ไป จึงทําให้มกัเรียกกรอบคหูาของช่องเปิดเหล่านีว้่า “ซุ้ม” สําหรับซุ้มในงาน

สถาปัตยกรรมไทยก็คือการจําลองโครงสร้างของอาคารจริง จึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั คือ 

สว่นฐาน ส่วนเรือน (เสา) 2 5

๒๖ และส่วนยอด เฉกเช่นเดียวกบัองค์ประกอบสําคญัของสถาปัตยกรรม

จริงแทบทุกประการ 2 6

๒๗ อย่างไรก็ดี ซุ้มมกัประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเหมือนกนั ๒ ส่วน คือ ส่วน

ฐานซุ้ ม และส่วนเรือนซุ้ม โดยจะแตกต่างกันเฉพาะท่ีส่วนหลังคาซุ้ม หรือยอดซุ้ มเท่านัน้ ด้วย

เพราะอาศยัการออกแบบด้วยรูปลกัษณะท่ีแตกตา่งหลากหลายตามแตค่วามนิยม 

- “ซุ้มคูหา” ๒๘ : ซุ้มท่ีทําขึน้ประกอบกบับริเวณผนงัด้านนอกของเรือนธาตจุึงเป็นซุ้มบนผนงัตนั ซึ่ง

มีพืน้ท่ีว่างภายในสําหรับประดิษฐานสิ่งควรเคารพหรือใช้คําจารึกตา่งๆ นิยมทําประกอบไว้ทัง้ ๔ 

หรือ ๘ ด้าน  จงึเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “ซุ้มทศิ”   

- ซุ้มประตู – ซุ้มหน้าต่าง :  คือการตกแต่งกรอบช่องเปิดประตู – หน้าต่างด้านนอก ด้วย

องค์ประกอบแบบซุ้ม จงึประกอบด้วย สว่นฐาน สว่นเรือน และสว่นยอด ด้วยเชน่เดียวกนั 

อย่างไรก็ดีหากซุ้มมีลกัษณะ “แบบซุ้มโครงเดียว” ๒๙ คือ มีลกัษณะของโครงสร้างซุ้ม

ตอ่เน่ืองเป็นกรอบเดียวกนั โดยไม่มีการแยกให้เห็นองค์ประกอบของ ส่วนฐาน ส่วนเรือน (เสา) ละ

สว่นยอด อยา่งชดัเจนแล้วในท่ีนีจ้ะเรียกวา่ “กรอบซุ้ม” ทัง้สิน้ 

                                                           
๒๕ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง ไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๐๗. 
๒๖ สว่นเรือนซุ้ม หมายถงึ สว่นกลางของซุ้มทัง้หมดท่ีตัง้รับสว่นยอดซุ้ม แตเ่พ่ือให้สามารถใช้

พืน้ท่ีภายในของซุ้มได้ เรือนซุ้มจงึมีลกัษณะเป็นเสา 
๒๗ ดใูน สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง 

ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๖), ๗๗. 
๒๘ โชติ กลัยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเก่ียวเน่ือง (พระนคร: การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ๒๕๑๘), ๖๕๙. 
๒๙ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง ไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๔๔. 



๒๔๐ 
 

๓.๕ วัตถุประดิษฐาน ภายในเรือนธาตุ / มุข / ซุ้ม : วตัถุอนัควรด้วยการ

เคารพบชูา ซึง่ประดษิฐานเป็นประธานในอาคารสถาปัตยกรรมนัน้ๆ 

๔. ส่วนยอดปรางค์  

๔.๑ รูปแบบยอดปรางค์ :  หมายถึง รูปลกัษณะทางกายภาพของส่วนยอด ท่ี

บ่งบอกถึงจํานวนยอดปรางค์ อาทิ “แบบปรางค์ (ยอดเดี่ยว)” “แบบปรางค์ ๓ ยอด” หรือ 

“ปรางค์ ๕ ยอด” โดยหากเป็นยอดประธาน คือ มีขนาดใหญ่อยู่ในตําแหน่งท่ีโดด่เดน่กว่ายอดอ่ืน 

เรียกยอดปรางค์ลกัษณะนีว้า่ “ยอดประธาน” และหากเป็นยอดท่ีมีขนาดย่อม อยู่ในตําแหน่งราย

รอบ เรียกยอดปรางค์ลกัษณะนีว้า่ “ยอดบริวาร” 

๔.๒ รูปทรงยอดปรางค์ : หมายถึง รูปลกัษณะของทรวดทรงของยอดปรางค์  

สามารถจําแนกได้ ๔ แบบ 2 9

๓๐ คือ “ทรงศิขระ” หมายถึง รูปทรงปรางค์ท่ีเน้นแบบแผนรูปลกัษณ์

ตามต้นแบบเดิมทุกประการ กล่าวคือ สร้างขึน้ตามแบบแผนเดิมของเขมร “ทรงงาเนียม” 

หมายถึง รูปทรงของส่วนยอดปรางค์แบบหนึ่ง  ท่ีมีลกัษณะคล้ายงาช้างชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “งา

เนียม” กลา่วคือ รูปทรงสว่นยอดนัน้จะมีลกัษณะท่ีใหญ่แตส่ัน้ โดยเฉพาะตอนปลายจะมีลกัษณะท่ี

โค้งและคอ่นข้างเรียวแหลม ปรางค์ทรงงาเนียมนีถื้อเป็นประดิษฐกรรมของช่างไทยโดยแท้ เพราะ

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีพฒันารูปแบบเดิมจนมีลกัษณะเฉพาะของตนเองสําเร็จในสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนต้น “ทรงฝักข้าวโพด” หมายถึง รูปทรงของส่วนยอดปรางค์แบบหนึ่ง  ท่ีมีลกัษณะผอมบาง

และตรงยาวคล้ายฝักข้าวโพด กล่าวคือการออกแบบปรางค์แบบนีเ้น้นรูปทรงทางด้านตัง้ใน

ลกัษณะแนวดิ่งของเส้นตรงเป็นหลกั โดยท่ีส่วนยอดนัน้จะค่อยๆ เรียวเล็กลงอย่างช้าๆ ก่อนรวบ

เป็นเส้นโค้งท่ีปลาย พัฒนาการของปรางค์รูปทรงนีถื้อเป็นลักษณะเฉพาะของปรางค์สมยักรุง

รัตนโกสินทร์ และ “ทรงจอมแห” หมายถึง รูปทรงของส่วนยอดปรางค์แบบหนึ่ง  ท่ีมีลกัษณะของ

โครงรูปเส้นรอบนอกแอ่นโค้งเหมือนอาการทิง้นํา้หนกัของแหท่ีถูกยกขึน้ รูปทรงนีค้วามจริงถูก

นํามาใช้ในการออกแบบเจดีย์สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนแล้ว และต่อมาพัฒนานํามาใช้กับ

รูปทรงปรางค์บ้าง ซึง่อาจกลา่วได้วา่มีเพียง        พระปรางค์ประธาน วดัอรุณราชวราราม เท่านัน้ท่ี

งดงามท่ีสดุ  

                                                           
๓๐ สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ : พุทธสถาปัตยกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๔), ๗๒ -๗๖.  



๒๔๑ 
 

๔.๓ ชัน้อัสดง : คําว่า “อสัดง” มีความหมายว่า พระอาทิตย์ตกก็ได้ ลบัเหล่ียม

โลกก็ได้ 3 0

๓๑ นัน้ ถูกนํามาใช้เป็นช่ือเรียกของชัน้ท่ีอยู่ระหว่างเรือนธาตุกับชัน้ของยอดปรางค์ มี

ลกัษณะเป็น “เชิงบาตร” คือ มีคอฐานโค้งเข้า เพ่ือให้มีพืน้ท่ีสําหรับประดบัประติมากรรมต่างๆ 

เช่น เทวดา หรือครุฑ และคงเป็นท่ีมาของคําเรียกอีกอย่างว่า “ชัน้ครุฑแบก” 3 1

๓๒ สําหรับช่ือเรียกว่า 

“ชัน้อสัดง” ท่ีดเูหมือนจะไม่ได้สมัพนัธ์กับรูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรมนัน้ เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่ือ

เรียกอนัเก่ียวเน่ืองด้วยคติ “ความเป็นศนูย์กลางจกัรวาล” คือ ยอดปรางค์เป็นสญัลกัษณ์แทนเขา

พระสเุมรุ และคงมีชัน้อสัดงเป็นสญัลกัษณ์แทนด้วยท้องฟ้า จึงมีประดบัด้วยรูปครุฑผู้ เจ้าแห่งนภา

กาศ  

๔.๔ ชัน้รัดประคด : คือช่ือเรียกตามรูปลักษณะของชัน้ของยอดปรางค์ท่ีมี

ลกัษณะโค้งเข้าคล้ายเอวพระภิกษุท่ีคอดเข้าอนัเน่ืองมาจากการนุ่งสบงท่ีรัดด้วยสายรัดประคด จึง

เรียกวา่ “ชัน้รัดประคด” ความจริงแล้วการคอดเข้าขององค์ประกอบส่วนนีเ้กิดขึน้จากการทํา “เชิง

บาตร” คือ มีคอฐานโค้งเข้า เพ่ือให้เกิดพืน้ท่ีสําหรับตัง้ประดบัด้วย “บันแถลง” และ “กลีบขนุน” 

และอาจคัน่ชัน้รัดประคดแตล่ะชัน้ด้วย “ท้องไม้” เพ่ือสร้างระยะระหวา่งชัน้รัดประคดแตล่ะชัน้  

๔.๕ บันแถลง : หรือ “บรรพแถลง” 3 2

๓๓ หรือ “บรรพ์แถลง” สําหรับพระปรางค์ 

คือ ช่ือเรียกองค์ประกอบตกแตง่ท่ีมีลกัษณะเป็นกลีบรูปโค้งแหลมทํานองกลีบบวั และตกแตง่อยู่ท่ี 

“ชัน้รัดประคด” ทกุชัน้ในระหว่างกลางของ “กลีบขนุน” คูใ่น นิยมให้มีรูปแบบท่ีเรียบเกลีย้ง หรือ

ประดบัตกแตง่ด้วยลวดลายเพียงเล็กน้อย 

๔.๖ กลีบขนุน : คือช่ือเรียกองค์ประกอบตกแตง่ท่ีมีลกัษณะเป็นคร่ึงซีกของบนั

แถลง และตกแตง่อยูท่ี่ตําแหน่งย่อมมุของ “ชัน้รัดประคด” ทกุชัน้ สําหรับช่ือเรียกว่า “กลีบขนุน” 

นัน้ เป็นช่ือเรียกท่ีสืบมาจากลกัษณะอนัเป็นต้นเค้า คือ องค์ประกอบท่ีประดบัไว้บนตําแหน่งย่อมมุ

ของชัน้รัดประคดในปราสาทเขมร ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบลอยตัว และมี

ลกัษณะทํานองหนึง่ในส่ีของกลีบขนนุท่ีผา่ตามแนวยาว33

๓๔ นัน่เอง  

                                                           
๓๑ มานิต มานิตเจริญ, รวบรวม, พจนานุกรมไทย (พระนคร: เอกศิลปการพิมพ์, ๒๕๑๕), 

หน้า ๑๕๔๐. 
๓๒ สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พมิพ์ครัง้ที่ ๔ (กรุงเทพฯ:      มติชน, ๒๕๔๕), ๔๓. 
๓๓ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, ๒๕๕๐), ๕๕.  
๓๔ สนัติ เลก็สขุมุ, คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๓๘๐. 



๒๔๒ 
 

๔.๗ จอมโมฬี : คําว่า “จอม” มีความหมายว่า ยอด 3 4

๓๕ และคําว่า “โมฬี” หรือ 

“เมาฬี” มีความหมายว่า ผมจุก  คงเรียกสืบต่อมาเน่ืองด้วยตําแหน่งท่ีตัง้อยู่ด้านบนเหนือชัน้

หลงัคานัน่เอง มีเรียกตามลกัษณะท่ีคล้ายกบัหม้อนํา้มนต์ท่ีพวยยาวแบบของพราหมณ์ ว่า “กลศ” 

ก็มี หรือเรียกตามลักษณะกลมแบนและเป็นริว้ตัง้ว่า “อมลกะ” (amalaka) ก็มี แต่ในงาน

สถาปัตยกรรมไทยส่วนใหญ่มีลกัษณะคล้ายกับ “บัวกลุ่ม” โดย นิยมทําเป็นรูปกลีบบวัแย้ม  หรือ

บวักลุม่ คือมีลกัษณะเป็นดอกบวับานท่ีมีกลีบซ้อนถ่ี3 5

๓๖ ทําหน้าท่ีเป็นส่วนตัง้รับนภศลูไว้ตอ่หนึ่งถือ

เป็นองค์ประกอบท่ีอยูบ่นยอดสดุตัง้รับ “นภศูล”  

๔.๘ นภศูล : มีความหมายว่า อาวธุด้ามยาวท่ีแทงยอดสู่ฟ้า 3 6

๓๗ สะกดว่า “นพ

ศลู” ท่ีหมายถึง อาวธุ ๙ แฉก หรือ “ตรีศลู” ท่ีหมายถึง อาวธุ ๓ แฉกประจํากายพระศิวะ แตต่อ่มา

เม่ือพระปรางค์ถกูสร้างขึน้ภายใต้คติจกัรวาลในทางพุทธศาสนาแล้ว “ตรีศลู” ย่อมน่าจะหมายถึง

อาวธุประจํากายของพระอินทร์37

๓๘ และไว้ท่ีปลายสดุของยอดพระปรางค์ สําหรับรูปลกัษณะของนภ

ศลูโดยทัว่ไปนัน้ ประกอบด้วย แกนกลางในแนวตัง้มีปลายด้านบนคล้ายหอก และแตกออกเป็นก่ิง 

๔ ทิศ แต่ละทิศเป็นก่ิงซ้อน ๒ – ๓ ชัน้ และด้วยลกัษณะท่ีแตกออกเป็นก่ิงๆ เช่นนี ้จึงมีท่ีเรียกว่า 

“แง่งขิง” ๓๙ หรือ “ฝักเพกา”39

๔๐  

 

 

 

 

 

                                                           
๓๕ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖), ๘๗๔. 
๓๖ เร่ือเดียวกนั, ๒๙๐. 
๓๗ สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พมิพ์ครัง้ที่ ๔ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๔๓. 
๓๘ โชติ กลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดมิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์, ๒๕๓๙), ๓๘. 
๓๙ สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ : พุทธสถาปัตยกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๔), ๒๗๓. 
๔๐ น. ณ ปากนํา้, พจนานุกรมศิลป, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๒), 

๑๘๘. 



๒๔๓ 
 

พระปรางค์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 

๔) ถงึรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) 

พระปรางค์ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) 

ไมมี่ 

พระปรางค์ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) 

๑. อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา  

สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๒. อนสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระราช

อทุยานสราญรมย์ 

๓. เหมมณเฑียรเทวราช พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรียธุยา 

๔. อนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร 

ในอดีต “ปราสาทเขมร” ในประเทศไทยเกิดขึน้ได้ด้วยโครงข่ายอารยธรรมแบบเขมร

ผ่านทางวฒันธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองท่ีแผ่ขยายมาสู่แว่นแคว้นหรือรัฐต่างๆ 

ภายใต้มณฑลในส่วนของประเทศไทย 4 0

๔๑ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ ถึงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 

๑๘ นําไปสู่การเรียกช่ือศิลปะสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนีว้่า “ศิลปะลพบุรี” 4 1

๔๒ “ศิลปะเขมรใน

ประเทศไทย” 4 2

๔๓ “ศิลปะเขมร” 4 3

๔๔ “ศิลปร่วมแบบเขมรในประเทศไทย” 4 4

๔๕ และ “ศิลปแบบเขมรใน

                                                           
๔๑ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ในส่วนของ

สถาปัตยกรรมหิน,” อาษา ๑๒ (มีนาคม – เมษายน, ๒๕๓๓); ๔๒ – ๔๓. 
๔๒ ดรูายละเอียดใน ยอร์ช เซเดส์, โบราณสถานวัตถุพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร          

(ม.ป.ท.: โสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๑๗), ๓๕. 
๔๓ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๑๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), ๑๘. 
๔๔ ดรูายละเอียดใน พิริยะ ไกรฤกษ์, ข้อคิดเหน็เก่ียวกับศิลปในประเทศไทย คัดเลือก

จากพพิธิภัณฑ์สถานส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๐), ๑๔ – ๑๕.   
๔๕ ดูรายละเอียดใน หม่อมราชวงศ์สริุยวฒิุ สุขสวสัด์ิ, ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศ

ไทย ภูมิหลังทางปัญญา – รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๗), ๓๗ - ๓๘. 



๒๔๔ 
 

ประเทศไทย”45

๔๖ เพ่ือให้สามารถกําหนดขอบเขตของพืน้ท่ี อายสุมยั ตลอดจนสามารถประเมินด้าน

สุนทรียภาพของ “ปราสาทเขมร” ในประเทศไทยว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างสกุลใด และ

ตอ่มาภายหลงัจากการเส่ือมสลายของอารยธรรมเขมร การสืบทอดงานช่างแบบเขมรในดินแดน

ไทยก็ค่อยๆ ลดบทบาทความสําคญัลง  ดงัจะเห็นได้ว่า “ปราสาทเขมร” ก็ได้เกิดพัฒนาการใน

ลกัษณะท่ีคล่ีคลายทัง้ในด้านของขนาดและรูปลกัษณะท่ีเรียบง่ายไปสู่ความเป็น  “ปรางค์” ในยุค

สมยัตอ่ๆ มา  

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงระหว่างรัชกาลท่ี ๔ – ๖ ได้เกิดพัฒนาการของ 

“ปรางค์” ในลกัษณะของการย้อนกลบัไปใช้เค้าโครงแบบ “ปราสาทเขมร” งานสร้างสรรค์ลกัษณะ

ดงักล่าวจึงไม่ใช่ “ปราสาทเขมร” ในประเทศไทยอย่างในอดีต เพราะไม่ได้เกิดขึน้ภายใต้อํานาจ

อารยธรรมเขมรซึ่งเคยรุ่งโรจน์เหนือดินแดนไทย ดงันัน้สถาปัตยกรรมลกัษณะดงักล่าว จึงไม่ควร

ถกูเรียกด้วยช่ืออย่างในอดีต ดงัเช่นว่า ศิลปะเขมรในประเทศไทย” “ศิลปะเขมร” “ศิลปะร่วมแบบ

เขมรในประเทศไทย”  หรือ “ศลิปะแบบเขมรในประเทศไทย” อีกทัง้สถาปัตยกรรมลกัษณะดงักล่าว

ได้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความเป็น “ไทย” และ “เขมร” เข้าไว้ด้วยกนัแล้ว เกิดเป็น

เอกลกัษณ์ของความคดิสร้างสรรค์แหง่ยคุสมยั ด้วยเหตนีุจ้ึงขนานนามสถาปัตยกรรมลกัษณะนีว้่า 

“ปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” ซึ่งคําว่า “ล้อ” ในความหมายทางสถาปัตยกรรม มาจากคําว่า “ล้อ

แบบ” มีความหมายถึง ทําคล้ายแบบ หรือทําได้ใกล้เคียงแบบ 4 6

๔๗ แตกต่างจาก “ลอกแบบ” ท่ีมี

ความหมายวา่ คดัหรือจําลองออกมาจากต้นแบบ47

๔๘ นัน่เอง 

การจําแนก “ปรางค์” และ “ปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” ออกจากกันได้นัน้ อาศยั

ทรวดทรงองค์ประกอบโดยเฉพาะท่ีสว่นยอดภายใต้หลกัเกณฑ์สําคญัท่ีสมเด็จฯ กรมพระยานริศรา

นวุดัติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงมีพระวินิจฉัยประทานไว้ถึงคณุลกัษณะ

เชิงรูปทรงและองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนัระหวา่ง “ปรางค์เขมร” (ปราสาทเขมร) และ “ปรางค์ไทย” 

(ปรางค์)  โดยสมเดจ็ฯ กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ทรงมีพระวินิจฉยัไว้วา่ 

 ...พระปรางค์เปนของเขมรคิด แล้วไทยจําอย่างทําต่อมา ลกัษณะท่ีทํานัน้เปลี่ยนแปลงมา

เป็นชัน้ๆ สอ่ให้เห็นอายใุนตวัเอง... ชัน้ท่ี ๑ คือปรางค์เขมรคิดทําขึน้จากปราสาทไม้ คือเรือนชัน้ซึ่ง

                                                           
๔๖ ดรูายละเอียดใน อนวิุทย์ เจริญศภุกุล, “ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ใน

สว่นของสถาปัตยกรรมหิน,” อาษา ๑๒ (มีนาคม – เมษายน, ๒๕๓๓): ๔๓. 
๔๗ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์

, ๒๕๔๖), ๙๙๓. 
๔๘ เร่ืองเดียวกนั.  



๒๔๕ 
 

มีลกัษณะเดียวกับถะของจีน ในชัน้หนึ่งย่อมมีเสามีฝามีบญัชร มีหลงัคาประดบัด้วยนาคปักบนั

แถลงซ้อนกนัขึน้ไป แต่ทัง้หมดนัน้มีลกัษณะเป็นทรงอ้วนสัน้ ถ้าจะเปรียบกบังาช้างเนียม ปรางค์

เขมรก็เป็นเนียมเอก คือ มีงาดจุจาวมะพร้าว ชัน้ท่ี ๒ ไทยโบราณจํามาทําบ้าง นิสยัไทยชอบทรงสงู

ผอม จึงไขทรงขึน้ประดจุข้าวโพด แต่ก็คงยงัแบ่งเป็นชัน้ มีฝามีบญัชรมีหลงัคาอยู่ตามเดิม ถ้าจะ

เปรียบกบังาช้างเนียมก็เป็นเนียมโท คือมีงาดจุหวัปล ีชัน้ท่ี ๓ ไทยชัน้หลงัทําตอ่มา หมดความรู้เสยี

แล้วว่าปรางค์คืออะไร ทําตามบญุตามกรรม เหมือนเอาดุ้นแสมมาซุ่มปลาย แล้วขวัน้เปนปล้องๆ 

ในระยะปล้องเซาะเป็นกลบีขนนุเป็นจบ...48

๔๙ 

 ทรงอธิบายถึง พฒันาการจาก “ปรางค์เขมร” มาสู่ลกัษณะอย่าง “ปรางค์ไทย” ว่ามี

ด้วยกนั ๓ ระยะ คือ 

ระยะท่ี ๑ เป็นระยะท่ีนําแบบอยา่งมาจาก “ปรางค์เขมร” มีลกัษณะท่ีอ้วนสัน้ เทียบได้

กบั “งาเนียม” คืองาช้างท่ีใหญ่แตส่ัน้และชีต้รง ทัง้มีการทํา “บญัชร” และประดบัด้วย “นาคปักบนั

แถลง”  

ระยะท่ี ๒ ได้เร่ิมพฒันาการสู่ความเป็น “ปรางค์ไทย” โดยเร่ิมจากทนวดทรงท่ีสงูผอม 

แตย่งัคงทํา “บญัชร” สืบมาจากต้นแบบ  

และ ระยะท่ี ๓ “ปรางค์ไทย” ได้มีพฒันาขึน้เป็นอีก ๒ รูปแบบคือ แบบท่ีมีลกัษณะ

ผอมเรียวกว่า ซึ่งทรงเปรียบเทียบกับ “ฝักข้าวโพด” กับอีกลกัษณะหนึ่งซึ่งเป็นพฒันาการในช่วง

กรุงศรีอยธุยาตอนปลายตอ่ลงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ แบบท่ีมีรูปทรงผอมเรียวย่ิงขึน้ไป

อีก ด้วยรูปทรงและสัดส่วนท่ีลดลงอย่างมากนี ้ส่งผลให้เกิดการตัดทอนรายละเอียดและ

องค์ประกอบให้มีลักษณะท่ีเรียบเกลีย้งขึน้ด้วย โดยทรงเปรียบเทียบกับดุ้น “ไม้แสม” ท่ีนํามา

เซาะควัน้ พอเป็นรูปเป็นร่างเพียงแคใ่ห้รู้ว่าคืออะไรเท่านัน้                    (นกัวิชาการไทยปัจจบุนั 

เรียกคณุลกัษณะของปรางค์แบบนีว้า่ “ซงัข้าวโพด”)  

จากพระวินิจฉัยข้างต้นทรงกล่าวถึง คุณลักษณะสําคัญของ “ปรางค์เขมร” ไว้ ๓ 

ลกัษณะ คือ  

๑. ทรวดทรงปรางค์ 

๒. การทําบญัชร 

๓. การทํานาคปักบนัแถลง 

                                                           
๔๙ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ท่ี ๖ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 

๒๕๐๔), ๖. 



๒๔๖ 
 

การทํา “บญัชร” หรือ “ซุ้มบญัชร” ของ “ปรางค์เขมร” มีลกัษณะเป็น “ซุ้มคหูา” ซึ่งก็

คือการจําลองส่วนเรือนธาตท่ีุมีซุ้มประตเูรือนธาต ุมาซ้อนชัน้กนัขึน้ไปอย่าง “เรือนซ้อนชัน้” หรือ 

“เรือนปราสาท” แตด้่วยข้อจํากดัในเร่ืองมิติและสดัส่วน ทําให้เรือนและซุ้มประตมีูขนาดลดลงจนดู

คล้ายดงัซุ้มหน้าต่าง 4 9

๕๐ จึงเรียกตามรูปลกัษณะว่า “ซุ้มบญัชร” ซึ่งก็มีความหมายว่า ซุ้มหน้าต่าง

ด้วยเช่นกนั และเน่ืองจากทํา “ซุ้มบญัชร” ไว้ท่ีทกุชัน้รัดประคด จึงทําให้เรียกชัน้รัดประคดอนัเป็น

ท่ีตัง้ของ “ซุ้มบญัชร” ว่า “ชัน้บญัชร” ๕๑   ด้วยเช่นกนั ซึ่งการทํา “เรือนซ้อนชัน้” เช่นนีน้ัน้ ก็เพ่ือส่ือ

แสดงสญัลกัษณ์ถึง “เทพวิมาน” ๕๒ ชัน้วิมานอนัเป็นสถิตของเทพเทวดาตามลําดบัความสําคญั จึง

ทําให้เรียก “ซุ้มบญัชร” หรือ “ชัน้บญัชร” ว่าเป็น “ซุ้มวิมาน” หรือ “ชัน้วิมาน” ก็มี แต่ต่อมาเม่ือ

ขนาดและทรวดทรงยอดปรางค์ได้ค่อยๆ เล็กและเรียวลง จึงได้กลายเป็นข้อจํากดัในด้านมิติและ

สดัสว่นท่ีทําให้เค้า “ซุ้มบญัชร” ในยคุสมยัตอ่ๆ มาได้คล่ีคลายและหายไปในท่ีสดุ  

ดงัท่ีสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ทรงมีพระวินิฉัยเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้ว่า “...

ปรางค์เก่าเขาทํายอดอ้วนมีบญัชรนัน้ เปนการทําด้วยความเข้าใจไปคนละอย่าง ท่ีทํายอดอ้วนนัน้

กินทรงกบัชัน้ล่างท่ีใช้อยู่ ด้วยตัง้ใจท่ีจะให้เปนเรือนชัน้ตามหลกัคํา “ปราสาท” ซึ่งแปลว่าเรือนชัน้

...”52

๕๓   

  แต่ “ปรางค์ไทย” ได้ตดัทอนลกัษณะดงักล่าว โดยไม่ทําเป็น “ซุ้มบญัชร” อีกต่อไป 

แตแ่ทนท่ีตําแหนง่เดมิด้วย “กลีบบวั” หรือ “บนัแถลง” อนัเป็นลกัษณะอย่างไทยท่ีคล่ีคลายให้เรียบ

ง่ายขึน้ ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงมีพระวินิจฉยัไว้วา่“...หมอ่มฉันได้เคยพิจารณา

ลกัษณะพระปรางค์ท่ีสร้างในเมืองไทย ดเูปน ๒ อยา่งตา่งกนั อยา่ง ๑ มีคหูาทกุชัน้ เหนได้ว่าแก้มา

                                                           
๕๐ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง ไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๑๔. 
๕๑ สนัติ เลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศ

ไทย, พมิพ์ครัง้ที่ ๔ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๖๖. 
๕๒ โชติ กลัยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเก่ียวเน่ือง (พระนคร: การ

ไฟฟ้าผ่ายผลิต, ๒๕๑๘), ๔๓๕. 
๕๓ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ ๒๑ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 

๒๕๐๕), ๔๐. 



๒๔๗ 
 

แตแ่บบปรางค์เขมรอนัมลูเป็นเทวสถาน อีกอย่าง ๑ มีแตก่ลีบบวั ซึ่งเรียกกนัว่ากลีบขนนุ ไม่มีคหูา

ตามชัน้ อยา่งนีเ้ป็นปรางค์ไทย...”53

๕๔  

และสําหรับ “นาคปักบนัแถลง” ก็ถือเป็นคณุลกัษณะสําคญัอีกประการของ “ปรางค์

เขมร” คําเรียก “นาคปัก” คือ ช่ือเรียกองค์ประกอบท่ีทําเป็นเศียรพญานาค ประดบัท่ีมุมประธาน

ของชัน้วิมาน ส่วนคําเรียก “บนัแถลง” หมายถึง รูปทรงจัว่ ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ

วดัตวิงศ์ทรงมีอรรถธิบายถึง “บนัแถลง” วา่คือ “ซุ้มหน้าตา่ง” 5 4

๕๕ ดงักล่าวนีจ้ึงสงัเกตได้ว่า บนัแถลง

ในศิลปกรรมเขมรนิยมสลกัหรือปัน้เป็นรูปซุ้มท่ีมีรูปเทวดาสถิตอยู่ภายใน สําหรับบนัแถลงท่ีตัง้อยู่

ก่ึงกลางด้าน จะตัง้อยู่ทางด้านหน้าของซุ้มบญัชร มีรูปลักษณะเป็นทรงจั่ว ท่ีหักก่ึงกลางเป็นสัน

ทางตัง้เพียงเล็กน้อย คล้ายรูปลกัษณะของ “ใบขนนุ” หรือ “กลีบบวั” ๕๖ แตบ่นัแถลงท่ีตัง้มมุ จะหกั

ก่ึงกลางเป็นสนัทํามมุฉาก คล้ายรูปลกัษณะของ “กลีบขนนุ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในส่ีของลกูขนนุท่ีผ่า

ตามแนวยาว ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ทรงมีพระวินิฉัยถึงแบบอย่างท่ีต่อมาได้

คล่ีคลายจาก “นาคปักบนัแถลง” กลายเป็น “กลีบขนุน” หรือ “ใบขนุน” หรือ “กลีบบวั” ซึ่งเป็น

ลกัษณะเฉพาะของ “ปรางค์ไทย” ไว้วา่ 

“...ปรางค์ไทยท่ีมีแต่กลีบขนนุ คิดว่าเน่ืองมาแต่ทําของเล็กๆ ซึ่งหยกัแต่พอเปนที แท้จริง

กลบีขนนุก็คือนาคปักบนัแถลงนัน่เอง แต่เพราะทําเป็นก่งออกให้สมกบัท่ีเปนของก่อ จึงได้ทํานาค

ปักบนัแถลงเป็นทรงก่งออกไปตามกัน เพ่ือให้เข้ากันทําให้คําเรียกช่ือเปลี่ยนไปเปนว่ากลีบขนุน 

ตามรูปซึ่งเหมือนใบขนนุ จะว่ากลีบขนนุเปนของพราหมณ์ไม่ได้เพราะในอินเดียไม่มี มีแต่ท่ีเมือง

เขมร ท่ีตรัสเรียกว่า “ช่องวิมาน” นัน่แหละคือ “ช่องบญัชร” เหตท่ีุปรางค์ไทยเราไม่มีช่องบญัชรจึง

คิดวา่สบืมาแตทํ่าของเลก็อนัหยกัแตพ่อที...”56

๕๗  

                                                           
๕๔ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ ๒๑ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 

๒๕๐๕), ๒๗ – ๒๘. 
๕๕ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, บันทกึความรู้ต่างๆ เล่ม ๕, พิมพ์ครัง้ท่ี 

๒  (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิชย์, ๒๕๒๑), ๒๐๙ – ๒๑๐. 
๕๖ เร่ืองเดียวกนั, ๘๖. 
๕๗ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ท่ี ๒๔ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 

๒๕๐๕), ๖๗. 



๒๔๘ 
 

และสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ก็ได้ทรงมีพระวินิจฉัยเพิ่มไว้ด้วยว่า “...ไทย

ได้แบบปรางค์เขมรมาแก้ ทําเป็นรูปกลีบบวั (ท่ีเรียกกนัวา่ – กลีบขนนุ)...แทนชอ่งวิมาน...”57

๕๘  

ด้วยหลักเกณฑ์ท่ีทัง้ ๒ พระองค์ได้ทรงมีพระวินิจฉัยประทานไว้ถึงคณุลกัษณะเชิง

รูปทรงและองค์ประกอบท่ีแตกตา่งของ “ปรางค์เขมร” (ปราสาทเขมร) กบั “ปรางค์ไทย” (ปรางค์)  

ทัง้ในเร่ืองของ “รูปทรง” และองค์ประกอบซึ่งได้แก่ “ซุ้มบญัชร” และ “นาคปักบนัแถลง” จึงเป็น

ส่วนหนึ่งท่ีจะนําใช้พิจารณาเพ่ือจําแนกลกัษณะของปรางค์ท่ีมีเค้าโครงของรูปทรงและรูปแบบซึ่ง

กระเดียดไปทางรูปลกัษณะแบบ “ปราสาทเขมร” วา่ “ปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร”  

อนึ่ง “พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” มีบางท่านท่ีถือให้เป็นกุฎาคารอีกประเภท

หนึ่งด้วย 5 8

๕๙  เพราะมีลักษณะอย่าง “เรือนปราสาท” ท่ีมี “ยอดปรางค์” แต่เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ

เข้าใจท่ีชดัเจนขึน้ ในท่ีนีจ้ึงแบ่งประเภทตามรูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ี 

“สว่นหลงัคา” ดงัจะเห็นวา่ “ปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” และ “กฎุาคารแบบมณฑปยอดปรางค์”  

แตกตา่งกนัด้วยระเบียบแบบแผนและเทคนิควิธีการท่ี “สว่นหลงัคา” อยา่งชดัเจน  

 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ “พระปรางค์ล้อแบบปราสาท

เขมร”  มีรูปแบบและองค์ประกอบหลกัใช้ในการศกึษา59

๖๐ ดงันี ้

๑. ผังอาคาร 

๑.๑ แผนผัง  

๑.๒ ทศิท่ีหันหน้า  

๒. ส่วนฐานเรือน 

๒.๑ ฐาน 

๒.๒ บันได 

๓. ส่วนเรือนธาต ุ 

๓.๑ เรือนธาตุ 

๓.๒ มุข 

๓.๓ ซุ้ม 

                                                           
๕๘ เร่ืองเดียวกนั, ๑๒. 
๕๙ สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ ว่าด้วย กุฎาคาร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการ

พิมพ์, ๒๕๑๓), ๑๑๔.  
๖๐ องค์ประกอบซึง่ได้แก่ ๑. ผงัอาคาร ๒. สว่นฐานเรือน และ ๓. สว่นเรือนธาต ุมี

รายละเอียดและลกัษณะเหมือนกนัในทกุประเภท  



๒๔๙ 
 

๓.๔ วัตถุประดษิฐานภายในเรือนธาตุ / ซุ้ม 

๔. ส่วนยอด : 

๔.๑ รูปแบบบอดปรางค์ 

๔.๒ รูปทรงยอดปรางค์ 

๔.๓ ชัน้อัสดง 

๔.๔ ชัน้รัดประคด 

๔.๕ บันแถลง 

๔.๖ กลีบขนุน 

๔.๗ จอมโมฬี 

๔.๘ นภศูล 

 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถงึรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 

๖) 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔)  

๑. ปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ 

๒. ปรางค์เขมร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) 

๓. ปรางค์ ๓ ยอด สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 
๔. หอพระจอม วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

๕. หอพระไตรปิฎก วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

 

 

\ 

 

 

 



๒๕๐ 
 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์  

เป็นคําท่ีมีรากศพัท์มาจากคําว่า “กูฏาคาร” ในภาษาบาลี ซึ่งคําว่า “กูฏ” (kūta) 

หมายถึง ยอด และคําว่า“อาคาร” (âgāra) หมายถึง เรือน 6 0

๖๑ แต่ในภาษาไทยใช้คําว่า “กฎุาคาร” 

คือใช้ “ฎ” แทน “ฏ” และใช้ “สระอ”ุ แทน “สระอ”ู61

๖๒  

คําว่า “กุฎาคาร” หมายถึง สถาปัตยกรรมท่ีแสดงลักษณะของ “เรือนมียอด” หรือ

เรียกโดยทัว่ไปวา่ “เรือนยอด” คือประกอบด้วย “สว่นหลงัคา” รองรับสว่น “ส่วนยอด” และแม้มีบาง

ทา่นรวมเรียกวา่สถาปัตยกรรมลกัษณะนีว้่า “ปราสาทยอด” 6 2

๖๓ ตามลกัษณะของ “เรือนยอด” ตาม

นิยามความหมายในรากศพัท์เดิม แต่ก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะท่ีกว้างมากเกินไป เพราะอาคาร

ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารท่ีมียอดแหลมอย่าง “มณฑป” “บุษบก” หรือแม้แตอ่าคารท่ีมี

หลงัคาลาดซ้อนลดหลัน่กันหลายชัน้ อย่างท่ีเรียกว่า  “อาคารลดชัน้” อย่างพระอุโบสถหรือพระ

วิหาร รวมทัง้อาคารแบบ “เรือนยอด” ทุกชนิด หากมีการศ้อนชัน้ต่างก็ล้วนมีความหมายเป็น 

“ปราสาท”63

๖๔ ได้ทัง้สิน้ ดงัท่ีสมเดจ็กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ทรงอรรถาธิบายไว้วา่ 

“...พดูถึงมณฑปก็เห็นขนั ปราสาท มณฑป และบษุบกก็เป็นอนัเดียวกันนัน้เอง ถ้ามีมุข

เรียกว่าปราสาท ถ้าไม่มีมุขและคนเข้าไปได้หลายคนเรียกว่ามณฑป ถ้าเล็กเข้าได้คนเดียวหรือ

ไม่ได้เลยเรียกว่าบุษบก ท่ีจริงเราเอาคําบาลีมาใช้ผิด ทางบาลีปราสาทหมายถึงเรือนชัน้ แม้จะ

เป็นหลงัคาตัดก็เรียกว่าปราสาท มณฑปนัน้เป็นสิ่งท่ีปลูกขึน้ชั่วคราว แม้ปะรําก็เป็นมณฑป 

บษุบกนัน้ถ้าแปลตามคําก็วา่ทําด้วยดอกไม้ ไปฉวยเอาช่ือรถของกเุพรซึง่ทศกรรฐ์ไปแยง่เอามาใช้ 

                                                           
๖๑ T.W. Rhys Davids และ William Stede, แปลโดย มลูนิธิภูมิพโลภิกข,ุ พจนานุกรม 

บาลี – ไทย – อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภกิขุ, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิฯ, ๒๕๓๐), ๑๑๙๑ – ๑๑๙๒. 
๖๒ สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ ว่าด้วย กุฎาคาร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการ

พิมพ์, ๒๕๑๓), หน้า ๒ และด ู“กฏุ” ใน T.W. Rhys Davids และ William Stede, แปลโดย มลูนิธิภมิูพโล

ภิกข,ุ พจนานุกรม บาลี – ไทย – อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภกิขุ, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิฯ, ๒๕๓๐), ๑๑๖๒. 
๖๓ เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร์,๒๕๔๑), ๖๐ และ สนัติ เล็กสขุุม, ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ใน

ประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐), ๑๕. 
๖๔ ดใูน สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง 

ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๑๔. 



๒๕๑ 
 

ทัง้สามอยา่งเราล้วนแต่เป็นยอดทัง้นัน้ แต่ทางบาลีเรือนท่ีเป็นยอดท่านมีช่ือเรียกไปอย่างหนึ่งว่า 

“กฏูาคาร”...64

๖๕ 

ดงันัน้รากศพัท์เดิมของคําว่า “ปราสาท”  จึงหมายถึง “เรือนซ้อนชัน้” ซึ่งจะมีหรือไม่มี

ยอดก็ได้ ในท่ีจึงเลือกใช้คําว่า “กุฎาคาร” เพ่ือเรียกใช้เฉพาะเจาะจงกับสถาปัตยกรรมประเภทท่ี

เป็นเรือนมียอดเท่านัน้ อย่างไรก็ดีก็มิได้หมายว่าสถาปัตยกรรมท่ีมียอดทุกประเภทจะจดัว่าเป็น 

“กฎุาคาร” เพราะหากสถาปัตยกรรมหลงันัน้ๆ ไม่ได้แสดงถึงลกัษณะขององค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ 

“ส่วนหลงัคา” ท่ีรองรับ “ส่วนยอด” อย่างท่ีเรียกว่า “เรือนยอด” อย่างชดัเจนแล้ว ก็จะไม่ถือว่าเป็น 

“กฎุาคาร” แตจ่ะถือเรียกเป็นอยา่งอ่ืน อาทิ สถปู เจดีย์ ปรางค์ และ บษุบก65

๖๖  

  “กฎุาคาร” ในวฒันธรรมไทยไม่ใช้สถาปัตยกรรมท่ีบุคคลทัว่ไปจะสามารถสร้างเพ่ือ

ใช้สอยเองได้ หากแต่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมี “ศักดิ์สูง” อย่างท่ียกย่องกันว่าเป็น “เรือน

ฐานนัดรสงู” ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยสถาบนัศาสนาและพระมหากษัตริย์ภายใต้พระบรมราชโองการโปรด

เกล้าให้สร้างได้เพียงเท่านัน้ ซึ่งคุณลักษณ์ของสถาปัตยกรรมประเภท “เรือนยอด” ก็เป็นไป

เพ่ือท่ีจะแสดง “ รูปแบบเชิงสัญลักษณ์” ถึงความเป็น “ศูนย์กลางของจักรวาล” ณ สถานท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหรือ ณ สถานท่ีประทับของ

พระมหากษัตริย์ผู้ เป็นพระจกัรพรรดริาช 

 

ประเภทของ “กุฎาคาร” ในงานสถาปัตยกรรมไทย  

การแบง่ประเภทของ “กฎุาคาร” ในงานสถาปัตยกรรมไทย ได้มีผู้ จําแนกประเภทตาม

ลกัษณะของ “สว่นยอด” ท่ีแตกตา่งกนัเป็น ๕ ประเภท66

๖๗  ดงันี ้

๑. กฎุาคารทรงปรางค์ 

๒. กฎุาคารทรงมณฑป 

๓. กฎุาคารทรงมงกฎุ 

๔. กฎุาคารทรงสถปู 

                                                           
๖๕ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ, เล่มท่ี ๑๘ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 

๒๕๐๕), ๑๙๔. 
๖๖ ตามแนวทางการศกึษาของ สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ ว่าด้วย กุฎา

คาร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๓), ๔๗. 
๖๗ แบ่งประเภทตามแนวทางการศกึษาของ สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ ว่า

ด้วย กุฎาคาร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๓), ๔๗.  



๒๕๒ 
 

๕. กฎุาคารทรงอ่ืนๆ 

(ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะ “กฎุาคารทรงปรางค์” ซึง่เป็นลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา) 

สําหรับ “กุฎาคารทรงปรางค์” ซึ่งหมายถึง เรือนท่ีมียอดแบบปรางค์ กล่าวคือ เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีประกอบด้วย “ส่วนหลังคา” รองรับ “ส่วนยอดปรางค์”  นัน้ เม่ือพิจารณาใน

รูปลกัษณะของ “ส่วนหลงัคา” กลบัพบว่าล้วนแต่เพิ่มรูปลกัษณะของ “เรือนซ้อนชัน้” เข้าไว้ด้วย

ทัง้สิน้ ซึ่งการท่ีจะเรียกสถาปัตยกรรมลักษณะนีเ้พียงว่า “กุฎาคารทรงปรางค์” โดยไม่กล่าวถึง 

“เรือนซ้อนชัน้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีช่วยให้รูปทรงหลงัคาของอาคารสามารถสอบเรียวขึน้

จนเหมาะสมท่ีจะตัง้รับยอดปรางค์ได้อย่างไม่ขดัเขิน ย่อมไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจสถาปัตยกรรม

ประเภทนีไ้ด้อย่างสมบูรณ์ และเพราะ “เรือนซ้อนชัน้” ดงักล่าว มีทรวดทรงแบบหลงัคามณฑป 

ด้วยเหตนีุจ้ึงเห็นสมควรท่ีจะเรียกสถาปัตยกรรมลกัษณะนีว้่า กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑป

ยอดปรางค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบักฎุาคารประเภทนีไ้ด้ถ้วนถ่ีทกุองค์ประกอบ ซึ่งรูปแบบ

หลงัคาทรงมณฑป ซึ่งมีท่ีมาจากรูปลกัษณ์ของ “เรือนซ้อนชัน้” นัน้มีลักษณะท่ีจําแนกได้เป็น ๒ 

กลุม่ คือ  

เรือนชัน้แบบเต็มเรือน หมายถึง กุฎาคารแบบเรือนซ้อนชัน้ยอดปรางค์ ท่ีมี

หลงัคาแบบ “เรือนซ้อนชัน้เตม็เรือน” รองรับส่วน “ยอดปรางค์” กล่าวคือ ท่ีส่วนหลงัคามีโครงสร้าง

ในการจดัระเบียบวิธีซ้อนชัน้หลงัคาแบบการจําลองหรือย่อส่วนรูปทรงของเรือนธาตมุาซ้อนชัน้กัน

ขึน้ไป อนัเป็นลกัษณะสําคญัเพ่ือส่ือสญัลกัษณ์ถึง “ชัน้วิมาน” ท่ีสถิตของเทพเทวดา ดงันัน้หลงัคา

แตล่ะชัน้จงึใช้รูปแบบของ “บวัเชิงบาตร” ท่ีสว่นเชิงยืดสงูเพ่ือให้เกิดเป็นพืน้ท่ีทํานองเรือนธาต ุและ

ก่ึงกลางด้านของแตล่ะชัน้ยกระนาบทําเป็น “ซุ้มวิมาน” ทํานองอย่างซุ้มประต ู– หน้าตา่งของเรือน

ธาต ุและการซ้อนชัน้เรือนธาตแุต่ละชัน้จะค่อยๆ ลดหลัน่ทัง้ความกว้างและความสูงของ “บวัเชิง

บาตร” เข้าเร่ือยๆ จนได้ทรวดทรงท่ีสอบเพียงพอรูปทรงท่ีแอ่นโค้งอย่างลกัษณะไทยอีกแบบหนึ่ง 

แล้วอาจเสริมด้วย “ชัน้อสัดง” จงึตอ่สว่นท้ายสดุด้วย “ยอดปรางค์”  

รูปลกัษณ์สําคญัของ “กฎุาคารทรงปราสาทยอดปรางค์” คือรูปลกัษณะและเบียบวิธี

ของส่วนหลงัคาและส่วนยอดท่ีสามารถเทียบได้กบัรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีปรากฎในตําแหน่งมุม

ทัง้ส่ี และก่ึงกลางแต่ละด้านของระเบียงคด วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสร้าง

ขึน้เม่ือปีพ.ศ. ๒๑๗๓ ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง โดยเรียกขานสถาปัตยกรรมลักษณะนีว้่า 

“ทรงเมรุ” หรือ “ทรงพระเมรุ”67

๖๘ ตามในพระราชพงศาวดารฯ ฉบบัพนัจนัทนมุาศท่ีบนัทกึไว้วา่  

                                                           
๖๘ น. ณ ปากนํา้ เรียกวา่ “ทรงพระเมรุทิศ” ดใูน น. ณ ปากนํา้, ศิลปะกับโบราณคดีใน

สยาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พีระพทัธนา, ๒๕๒๐), ๘๘. 



๒๕๓ 
 

“...ท่ีบ้านสมเด็จพระพนัปีหลวงนัน้ พระเจ้าอยูห่วัให้สถาปนาสร้างพระมหาธาตเุจดีย์ มีพระ

ระเบียงล้อมรอบและมมุพระระเบียงนัน้ กระทําเป็นทรงเมรุทิศ เมรุรายอนัรจนา และประกอบด้วย

พระอโุบสถ พระวิหาร การเปรียญ และสร้างกุฎีถวายพระสงฆ์เป็นอนัมาก เสร็จแล้วให้นามช่ือ วดั

ชยัวฒันาราม...”68

๖๙  

และคงจะเป็นรูปแบบท่ีเพิ่งมีขึน้มาในสมยัพระเจ้าปราสาททอง69

๗๐  โดยเดมิในเบือ้งต้น

นา่จะใช้เฉพาะแตก่บัอาคารศานสถานเทา่นัน้ ดงัปรากฏเป็นอาคารประกอบอยูใ่นภาพปนูปัน้ตอน

พระพทุธเจ้าเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  บนผนงัเมรุทิศ ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัไชย

วฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สง่ตอ่มาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  ได้ปรากฏใน

ภาพจิตกาธานสําหรับถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระภายในหอไตร วงัสวนผกักาด และจากการถกู

นํามาใช้กบังานถวายพระเพลิงเชน่นีเ้อง ท่ีสดุก็กลายเป็นคตนิิยมในการนํามาเป็นแบบอย่างสําคญั

ตอ่การสร้าง “พระเมรุมาศ” หรือ “พระเมรุ” นบัแตน่ัน้มาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ ใน

ภาพถ่ายทัง้ชว่งสมยัรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ ซึง่ตา่งมีรูปทรงเค้าโครงเดียวกบัลกัษณะของ “เมรุ

ทิศ เมรุราย” ท่ีวดัไชยวฒันารามแทบทัง้สิน้ 

เรือนชัน้แบบย่อเรือน หมายถึง กุฎาคารแบบเรือนซ้อนชัน้ยอดปรางค์ ท่ีมี

หลงัคาแบบ “เรือนซ้อนชัน้ยอ่เรือน” รองรับส่วน “ยอดปรางค์” กล่าวคือ ส่วนหลงัคามีโครงสร้างใน

การจดัระเบียบวิธีท่ีคล่ีคลายจาก “เรือนชัน้แบบเต็มเรือน” ให้มีรูปลกัษณะท่ีย่นย่อเหลือเพียงส่วน

หลงัคาของเรือนชัน้ ด้วยการใช้ “บวัเชิงบาตร” เตีย้ๆ วางเทินขึน้ไปเป็นชัน้ๆ อาจมีการย่อมมุไม้สิบ

สอง รวมทัง้ยกระนาบท่ีส่วนกลางของหน้ากระดานแตล่ะชัน้ออกเป็นช่วงๆ อย่างท่ีเรียกว่า “ยก

เก็จ” เพ่ือประดับด้วยแถว “กระจังเจิม” และหรือ “บันแถลง” เพ่ือลดพืน้ท่ีว่างและช่วยส่ือ

สญัลกัษณ์ได้ถึง “ซุ้มวิมาน” ท่ีเรียงรายภายใต้รูปลกัษณ์ของ “ซุ้มบนัแถลง” และเม่ือได้ทรวดทรงท่ี

สอบตามต้องการแล้ว จงึนําสว่น “ยอดปรางค์” มาตอ่เสริมขึน้ไปท่ีตรงสว่นปลายยอด70

๗๑ 

 

 

                                                           
๖๙ ประชุมพงศาวดารเล่มที่ ๓๙ (ภาคที่ ๖๔), “พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุ

มาศ (เจิม),” (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, ๒๕๒๑), ๑๐๙ – ๑๑๑.  
๗๐ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง ไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๒๔. 
๗๑ เร่ืองเดียวกนั. 



๒๕๔ 
 

รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ “กุฎาคารแบบหลังคาทรง

มณฑปยอดปรางค์” ทัง้แบบเต็มเรือน และแบบย่อเรือน มีรูปแบบและองค์ประกอบหลักใช้ใน

การศกึษา71

๗๒  

๑. วัสดุและเทคนิค 

๒. ผังอาคาร 

๒.๑ แผนผัง  

๒.๒ ทศิท่ีหันหน้า  

๓. ส่วนฐานเรือน 

๓.๑ ฐาน 

๓.๒ บันได 

๔. ส่วนเรือนธาต ุ 

๔.๑ เรือนธาตุ 

๔.๒ มุข 

๔.๓ ซุ้ม 

๔.๔ วัตถุประดษิฐานภายในเรือนธาตุ / ซุ้ม 

๕. ส่วนหลังคา 

๕.๑ รูปแบบหลังคา : คือลกัษณะทางกายภาพในระนาบตัง้ท่ีด้านนอกท่ีบง่บอก

ถึงจํานวนของส่วนหลังคาปราสาท ซึ่งทําเป็นเรือนซ้อนชัน้เทินกันขึน้ไปจนได้ทรวดทรงท่ีคล้าย

หลงัคามณฑป ท่ีสอบเพียงพอท่ีต่อรับกบัยอดปรางค์ทําให้ได้ลกัษณะส่วนหลงัคาท่ีสอบสูงส่งให้

ยอดปรางค์สงูตระหง่านท่ีส่วนบน เป็นรูปแบบซึ่งในท่ีนีเ้รียกว่า “หลังคาแบบมณฑป” แต่อาคาร

บางหลงัท่ีมียอดปรางค์มากว่า ๑ ยอด ก็จะมีส่วนหลงัคาอนัเป็นเรือนซ้อนชัน้ หรือ “หลังคาแบบ

มณฑป” เพิ่มขึน้รองรับท่ีรองรับยอดปรางค์ในแต่ละยอด หากเป็นหลังคาท่ีรองรับยอดปรางค์

ประธาน เรียกส่วนหลงัคานีว้่า “หลังคาประธาน” และหากเป็นหลงัคาท่ีรองรับยอดปรางค์บริวาร 

เรียกส่วนหลงัคานีว้่า “หลังคาบริวาร” ซึ่งการกําหนดคําเรียกรูปลกัษณะหลงัคานัน้ เพ่ือให้เข้าใจ

ถึงความแตกตา่งของรูปแบบหลงัคาได้ชดัเจนขึน้ 

๕.๒ เชิงบาตร : องค์ประกอบท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัซ้อนชัน้หลังคาแตล่ะชัน้ ใน

อาคารบางหลงัใช้แบบ “บวัเชิงบาตรคู”่ เพ่ือเป็นการยืดสว่นหลงัคามณฑปให้สงูเรียวขึน้ 

                                                           
๗๒ องค์ประกอบซึง่ได้แก่ ๑. ผงัอาคาร ๒. สว่นฐานเรือน และ ๓. สว่นเรือนธาต ุมี

รายละเอียดและลกัษณะเหมือนกนัในทกุประเภท  



๒๕๕ 
 

๕.๓ เชิงกลอน : สว่นท่ีทําหน้าท่ีรับปลายตบัหลงัคาของแตล่ะชัน้ มีลกัษณะเป็น

รูปหน้ากระดานยาว  

๕.๔ ซุ้มบัญชร : คือรูปสัญลักษณ์ของ “ซุ้มวิมาน” นิยมใช้ “รูปแบบซุ้มบัน

แถลง” จึงประกอบด้วย ส่วนฐาน ส่วนเรือน และส่วนยอด และอาจลดทอนให้เหลือเพียง “บัน

แถลง” เพียงเพ่ือให้เป็นสญัลกัษณ์ของเรือนวิมานเทา่นัน้ และอาจคล่ีคลายให้เรียบง่ายย่ิงขึน้ไปอีก

ด้วยการทําให้มีรูปลกัษณะเป็นแถว “กระจัง” ซึ่งยงัคงลักษณะเด่นท่ีเค้าโครงรูปทรงโค้งกลีบบวั

แบบบนัแถลง 

๖. ส่วนยอด 

๖.๑ รูปลักษณะส่วนยอดปรางค์  

๖.๒ รูปแบบส่วนยอดปรางค์ 

๖.๓ ชัน้อัสดง 

๖.๔ ชัน้รัดประคด 

๖.๕ บันแถลง 

๖.๖ กลีบขนุน 

๖.๗ จอมโมฬี 

๖.๘ นภศูล 

 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในสมัยรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถงึ รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) 

 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔)  

๑. พระปรางค์ ๔ องค์ วดัมหาพฤฒาราม 

๒. พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) 

๓. ปราสาทพระเทพบดิร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

ไมมี่ 



๒๕๖ 
 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน) ในสมัยรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถงึรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) 

 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน) ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔)  

๑. หอพระคนัธารราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

๒. มณฑปยอดปรางค์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (ยอ่เรือน) ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) 

ไมมี่ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน) ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) 

๓. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๔. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่  สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๖. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ  สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม 

 



๒๕๗ 

 

 
บทท่ี ๕ 

วิเคราะห์รูปแบบพระปรางค์ และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ในรัชกาลท่ี ๔  - ๖ 

 

วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ “พระปรางค์”

สถาปัตยกรรมท่ียอดปรางค์ ประเภท “พระปรางค์” ท่ีสร้างหรือบูรณะภายใต้พระราชดําริส่วน

พระองค์ ในชว่งรัชกาลนี ้มีด้วยกนัทัง้สิน้ ๕ องค์ ได้แก่ 

พระปรางค์ในรัชกาลท่ี ๔ 

ไมมี่ 

พระปรางค์ในรัชกาลท่ี ๕ 

๑. อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา  สสุานหลวง

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๒. อนสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระราช

อทุยานสราญรมย์ 

๓. เหมมณเฑียรเทวราช พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรียธุยา 

๔. อนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ในรัชกาลท่ี ๖ 

๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 

 
ภาพท่ี ๖๔ พระปรางค์ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 

 

๑. วัสดุและเทคนิค 

วสัดพุระปรางค์สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ถือได้ว่าแตกตา่งออกไปจาก

พระปรางค์ในอดีต ด้วยการใช้วสัด ุได้แก่ หินออ่น ดงัเชน่ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” และ “อุนสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” หรือ หินทราย 

ดงัเชน่ “เหมมณเฑียรเทวราช” แม้วา่ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบก่อ

อิฐ ฉาบปนู ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าความนิยมใช้วัสดุจากต่างประเทศจะเส่ือมไป เม่ือพิจารณาร่วมกับอาคาร

สาธารณประโยชน์ และหรือวังต่างๆในรัชกาลนี ้ก็ล้วนพบความนิยมใช้วัสดุ เทคนิค และรูป

แบบอยา่งตา่งชาตอิยูแ่พร่หลาย 

 

๒. ผังอาคาร 

๒.๑ รูปแบบแผนผัง พระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ส่วนใหญ่

เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว คือ ตัง้อยู่อย่างโดดเด่ียว และไม่สมัพนัธ์กับในแกนหลกัสําคญัใดๆ 

ภายในบริเวณ มีแต ่“อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” เทา่นัน้ ท่ีมีตําแหน่งท่ีตัง้สมัพนัธ์

กบัแนวแกนหลกัของผงับริเวณ โดยตัง้ขนานไปกบัแนวแกนประธาน และเม่ือพิจารณาร่วมกบัพระ

ปรางค์อีกองค์ (สร้างสมัยหลัง) ซึ่งตัง้ในตําแหน่งท่ีสมดุลกัน และขนานไปกับแนวแกนประธาน

เช่นเดียวกันด้วยแล้ว พระปรางค์ทัง้ ๒ องค์นี ้จึงเป็นพระปรางค์คู่ ท่ีตัง้ขนานไปกับแนวแกน

ประธาน  

สําหรับแผนผงัทางสถาปัตยกรรม พระปรางค์ในช่วงรัชกาลนีล้้วนแตอ่ยู่ในผงัส่ีเหล่ียม

ย่อมุมทัง้สิน้ ทัง้นีก็้มีท่ียกเก็จเพิ่ม  อันเน่ืองมาจากการซ้อนชัน้ของซุ้มคูหา ดงัเช่น “อนุสาวรีย์

สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” หรือเน่ืองมาจากการยกระนาบท่ีผนงั 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  

๒.๒ ทิศท่ีหันหน้า  พระปรางค์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๕) ส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ดงัเช่น  “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม

ราชเทวี” และ “เหมมณเฑียรเทวราช” ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออทุิศให้แดส่มเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่ง



๒๕๙ 

 

พระปรางค์กลุ่มนีล้้วนสร้างขึน้ด้วยเหตคุติท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีล่วงลบั เร่ืองทิศท่ีหนัหน้าจึงวิเคราะห์

วา่นา่จะสมัพนัธ์กบัความเช่ือในเร่ืองท่ีวา่ทิศตะวนัตกนัน้เป็นทิศของผู้ตาย0

๑  

แตก่ารท่ี “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และพระปรางค์ท่ีสร้างคู ่(สร้าง

ในสมัยหลัง) ท่ีสร้างขึน้ด้วยเหตุคติของการล่วงลับเช่นเดียวกัน กลับไม่ได้หันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัตก โดยหนัหน้าไปทางทิศเหนือนัน้ วิเคราะห์ว่าน่าจะมีสาเหตมุาจากการท่ีพระปรางค์ทัง้ ๒ 

องค์ เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของแผนผงัเขตพทุธาวาสอนัมีพระเจดีย์ซึ่งตัง้อยู่ด้านทิศเหนือ

ของพระปรางค์เป็นสิ่งสําคญัสูงสุดในแผนผัง การท่ีพระปรางค์หันหน้าไปยงัพระเจดีย์  จึงเป็น

เสมือนการสร้างเอกภาพให้แก่อาคารสําคญั เสมือนดัง่ให้ความเคารพตอ่องค์สมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าซึง่ประดษิฐนอยูศ่นูย์กลางของแผนผงันัน่เอง 

แต่เหตุผลข้างต้นคงไม่สามารถใช้อธิบายได้กับ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” 

สร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) และหนัหน้าไปทางทิศ

เหนือ ซึ่งวิเคราะห์ว่าการท่ีไม่สามารถสร้างพระปรางค์องค์นีใ้ห้หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตกได้นัน้ 

น่าจะเป็นเพราะข้อจํากัดของพืน้ท่ีภายในบริเวณของสุสานหลว ดงัจะสงัเกตได้ว่าภายในสุสาน

หลวงมีสถาปัตยกรรมอยู่จํานวนไม่น้อยท่ีไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยเฉพาะกับ

สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในสมยัหลงั ท่ีมีขนาดและความสําคญัไมโ่ดดเดน่นกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑
 เสฐียรโกเศศ, ประเพณีเก่าของคนไทย ๕. ประเพณีเน่ืองในการตาย (พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเร่ืองธรรม, 

๒๕๐๕. พิมพ์เป็นท่ีระลกึในงานพระราชทานเพลิงศพ คณุหญิงองุ่น อธิกรณ์ประกาศ ณ เมรุวดัธาตทุอง ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๐๕), ๗๕. 



๒๖๐ 

 

๓. ส่วนฐานเรือน 

 

 
ภาพท่ี ๖๕ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของอนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์ 

อรรคยพุา 

 

 
ภาพท่ี ๖๖ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของอนสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี 

 



๒๖๑ 

 

 
ภาพท่ี ๖๗ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของเหมมณเฑียรเทวราช 

 

 
ภาพท่ี ๖๘ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของอนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร 

 



๒๖๒ 

 

 
ภาพท่ี ๖๙ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ 

 

๓.๑ รูปแบบฐาน รูปแบบของฐานพระปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๖) สว่นใหญ่เป็นฐานแบบประเพณี ได้แก่ การใช้รูปแบบ “ฐานเขียง” “ฐานบัว” “ฐานบัวลูกแก้ว” 

“ฐานบัวลูกแก้วปลายตัด” และ “ฐานสิงห์” โดยใช้ระเบียบวิธีการซ้อนฐานตามแบบอย่าง

สถาปัตยกรรมไทยประเพณี กล่าวคือ หากใช้รูปแบบฐานสิงห์เป็นฐานซ้อนสดุท้ายท่ีอยู่ด้านบนสดุ

เสมอ ทัง้นีก็้ได้เพิ่มความอ่อนช้อยให้แก่ส่วนฐานด้วย “การแอ่นท้องสําเภา” ซึ่งเป็นลกัษณะฐาน

ท่ีนิยมใช้ในสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาอยุธยา ดงัเช่น ฐานสิงห์ของ “อนุสาวรีย์พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” สําหรับฐานบัวลูกแก้ว นิยมคาดด้วยลูกแก้ว

ลกัษณะตา่งๆ ๑ – ๒ เส้น ทัง้นีก็้ขึน้อยูก่บัระยะความกว้างของท้องไม้เป็นสําคญั  

นอกจากนีรู้ปแบบของฐานพระปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ยงัมีฐานรูปแบบหนึง่ท่ีเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงลกัษณะบางอย่างของฐาน

แบบประเพณี ให้มีรูปลกัษณะบางส่วนท่ีแตกต่างไปจากเดิม ในท่ีนีจํ้ากัดความเรียกว่า เรียกว่า 

“ฐานแผลง” ของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” ดังจะ

สงัเกตได้ว่า ท่ีฐานส่วนท่ี ๒ มีลกัษณะเป็นบวัคว่ําและบวัหงายประกอบกันโดยมีท้องไม้คัน่กลาง 

จงึเรียกวา่ ฐานบวั แตเ่พราะได้แผลงเส้นลวดท่ีตําแหนง่ปากบวัคว่ํา และปากบวัหงายให้กลายเป็น

ลูกแก้วขนาดใหญ่อย่างชัดเจน  จึงรวมเรียกลักษณะฐานดงันีว้่า “ฐานบัวแบบแผลง” และถัด

ขึน้มาท่ีฐานสว่นท่ี ๓ ซึง่ควรจะมีรูปแบบเป็นฐานเขียงซ้อน ๒ ฐาน แตก็่ได้แผลงให้ฐานเขียงชัน้แรก

กลายเป็นฐานบวัคว่ํารองรับฐานเขียง ซึ่งรูปลกัษณะอย่างหลงันีก็้พบท่ีส่วนฐานของ “อนุสาวรีย์

พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” ด้วยเชน่กนั  



๒๖๓ 

 

๓.๒ รูปแบบบันได รูปแบบบันไดของพระปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๖) ส่วนใหญ่นัน้เป็นบันไดขนาดเล็กท่ีเช่ือมระหว่างระดับเตีย้ๆ มีเช่ือมระหว่างพืน้ลานกับพืน้

อาคาร “แบบบันไดย่ืน” คือ บนัไดท่ีย่ืนออกมาจากช่องประตูทางเข้า ดงัเช่น บนัไดของ “เหม

มณเฑียรเทวราช” และมีท่ีเป็นบนัไดท่ีเช่ือมต่อระหว่างพืน้ลานกับพืน้ประทกัษิณ “แบบบันได

ประชัน” คือ บันไดท่ีมีทิศทางการขึน้ในลักษณะตัง้ฉากกับระนาบฐาน ดังเช่น บันไดของ 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  

 

๔. ส่วนเรือนธาตุ 

 

 
ภาพท่ี ๗๐ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์ 

อรรคยพุา 

 



๒๖๔ 

 

 
ภาพท่ี ๗๑ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของสมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์  

 

 

 



๒๖๕ 

 

 
ภาพท่ี ๗๒ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองเหมมณเฑียรเทวราช 

 

 



๒๖๖ 

 

 
ภาพท่ี ๗๓ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร 

 

 
ภาพท่ี ๗๔ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์พระเจ้าจอมมารดาชุม่ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๗ 

 

๔.๑ เรือนธาตุ 

๔.๑.๑ รูปแบบเรือนธาตุ รูปแบบเรือนธาตุของพระปรางค์ในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕)และรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖)  แตกตา่งกนัตามเหตปัุจจยัใช้สอยของพระปรางค์แตล่ะองค์ ดงัจะเห็นว่ามี

รูปแบบเรือนธาต ุ “แบบตัน” ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้จากภายในเรือนธาตุ

นี ้และเหตุนีเ้องจึงได้ทํา “ซุ้ ม” เพิ่มเข้าไว้ท่ีผนังทัง้ ๔ ด้าน ดังเช่น เรือนธาตุของ “อนุสาวรีย์

พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ

บรมราชเทวี” สําหรับเรือนธาตุ “แบบห้องคูหา”  ซึ่งเป็นเรือนธาตุท่ีมีผนังล้อมรอบนัน้ 

นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีสามารถใช้พืน้ท่ีภายในได้แล้ว ยงัเป็นช่วยรักษาสภาพศาสนวตัถภุายใน

ให้พ้นจากแสงแดด ลม และฝน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ศาสนวัตถุภายท่ีมีค่าภายในด้วย 

ดงัเชน่ เรือนธาตขุอง “เหมมณเฑียรเทวราช”  

แต่สําหรับเรือนธาตุ “แบบคูหาโถง” นัน้ถือเป็นรูปลักษณะท่ีไม่เคยมีปรากฏใช้กับ

พระปรางค์มาก่อน และพบว่าเป็นรูปแบบท่ีมีใช้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) เป็นครัง้แรก ทัง้นีก็้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงท่ีส่วนยอด

ปรางค์ (ดงัจะกลา่วถึงตอ่ไปในเร่ืองท่ีว่าด้วย “ส่วนยอดปรางค์”) ซึ่งพระปรางค์ขนาดเล็กท่ีทําเรือน

ธาตแุบบโถงเช่นนี ้แม้จะมีพืน้ท่ีอยู่เล็กน้อยแต่ก็เพียงพอสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน

เรือนโถงนัน้ ซึ่งก็ให้ภาพเสมือนดัง่มีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ภายในเรือน

ได้อย่างสมบูรณ์ ดงัเช่น เรือนธาตขุอง “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์

อรรคยุพา” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  

๔.๑.๒ รูปแบบผนังเรือนธาตุ และ  

๔.๑.๓ รูปแบบเสาเรือนธาตุ แต่เน่ืองจากว่าพระปรางค์ทุกองค์ล้วนมีโครงสร้าง

แบบผนงัรับนํา้หนกั จึงไม่มีเสาเรือนธาต ุด้วยเหตนีุจ้ึงจะกล่าวถึงเฉพาะผนงัเรือนธาตซุึ่งรูปแบบ

ผนงัเรือนธาตนุัน้ ยกเว้นแต่เพียง “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรค

ยุพา”  เท่านัน้ท่ีไม่มีผนงัเรือนธาต ุเน่ืองจากการย่อ ๒ มุม อย่างท่ีรวมเรียกว่าย่อมมุไม้แปด และ

การเซาะแตง่ทํามมุย่อทัง้ ๒ นีใ้ห้มีรูปแบบเสานีเ้องจึงทําให้ส่วนผนงัของเรือนธาตหุายไปกบัมมุท่ี

ยอ่นัน้  

สําหรับผนงัเรือนธาตขุองพระปรางค์องค์อ่ืนซึ่งล้วนแตเ่ป็นผนงัย่อมมุ พบว่าส่วนใหญ่

ทําทัง้ “บัวเชิงผนัง” และ “บัวปลายผนัง” ด้วยรูปแบบอย่างเดียวกบับวัเชิงและบวัหวัเสาของเสา

มุขหรือเสาซุ้ม เพ่ือให้ทัง้ผนังและเสาเกิดจังหวะท่ีความกลมกลืนเข้ากนั และมีบางกรณีท่ีจงใจ



๒๖๘ 

 

ตกแต่งเฉพาะท่ีมมุของผืนผนงัด้วยรูปแบบเสาอย่างท่ีเรียกว่า “เสาหลอก” ได้แก่ ผนงัเรือนธาตุ

ของ “เหมมณเฑียรเทวราช” และถดัขึน้ไปจากบวัปลายผนงัเรือนธาต ุอาจมี “รัดเกล้า” ซึ่งก็คือ

องค์ประกอบท่ีทําหน้าท่ีเป็นหน้ากระดานยาวรัดบนปลายผนงัและหรือปลายหวัเสาของเรือนธาต ุ

เพ่ือตัง้รับเคร่ืองบนหลงัคาสว่นยอด โดยรูปแบบรัดเกล้าของพระปรางค์ในยคุสมยันี ้มีข้อสงัเกตว่า

ท่ีข้างใต้ของหน้ากระดานได้เสริมด้วยบวัหงาย ๑ ชัน้ถ่อน ถดัขึน้มาจึงเป็นหน้ากระดานยาว ได้แก่ 

รัดเกล้าของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”  และ “เหม

มณเฑียรเทวราช”  

๔.๒ มุข 

๔.๒.๑ ประเภทของมุข เน่ืองจากพระปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาล

ท่ี ๖) ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีฐานสงู การทํา “มขุ” จึงถกูย่นย่อกลายเป็น “ซุ้ม” ในท่ีสดุ เว้นแต่

เพียง “เหมมณเฑียรเทวราช” (รูปท่ี)  ทําเป็นมขุทัง้ ๔ ด้านของพระปรางค์ เรียกว่า “จตรุมขุ” แต่

เน้นความสําคญัเฉพาะมขุด้านหน้าทิศตะวนัตกฉียงเหนือท่ีทําเป็นมขุทางเข้า – ออก ด้วยการยก

ระนาบมขุให้ย่ืนยาวออกมาพิเศษกวา่มขุด้านอ่ืนๆ จงึอาจเรียกได้วา่เป็น “มขุทางเข้า”  

๔.๒.๒ รูปแบบฐานมุข ฐานมุขทัง้ ๔ ด้านของ “เหมมณเฑียรเทวราช”  

รองรับด้วยฐานเขียงเตีย้ๆ ๑ ชัน้ 

 ๔.๒.๓ รูปแบบเรือนมุข (ผนัง – เสามุข) สําหรับมขุหน้าของ “เหมมณเฑียร

เทวราช” มีโครงสร้างแบบผนงัรับนํา้หนกั จึงไม่มีเสามุข โดยก่อเป็นผนงัเรียบเกลีย้งย่ืนออกจาก

ผนงัเรือนธาต ุท่ีผนงับริเวณทางเข้ามขุเซาะแตง่ท่ีเป็นต้นเสา มีบวัเชิงเสา และบวัหวัเสารูปลกัษณะ

เดียวกันกับบวัเชิงผนังและบวัปลายผนังเรือน สําหรับรูปแบบของมุขอีก ๓ ด้าน ล้วนมีลักษณะ

อยา่งเดียวกนั กล่าวคือ เป็นมขุสัน้ๆ ท่ีมียกระนาบเสมอด้วยปริมาตรของเสามขุ ภายในซุ้มก่อเป็น

ผนงัตนัจงึไมมี่ชอ่งคหูา  

๔.๒.๔ รูปแบบหลังคามุข – ลวดลายหน้าบันมุข หลงัคามุขทัง้ ๔ ด้าน ของ 

“เหมมณเฑียรเทวราช” มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั แตจ่ะสงัเกตได้ชดัเจนท่ีมขุหน้า โดยหลงัคามขุมี

รูปทรงแบบสันโค้งแหลม และเซาะแต่งผืนหลังคาให้มีลักษณะเป็นลอนตัง้ล้ออย่างหลังคามุง

กระเบือ้งลอน ซึง่ประกอบด้วยกระเบือ้งตวัผู้ ท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่โค้งคล้ายกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกหรือ

กาบกล้วย ครอบลงบนกระเบือ้งตวัเมียท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นแบนขอบทัง้สองข้างงอขึน้เล็กน้อย 

กระเบือ้งลอนมีช่ือเรียกอ่ืนๆ อีกวา่ กระเบือ้งกาบกล้วย กระเบือ้งกระบ ูหรือกาบ ู 



๒๖๙ 

 

สําหรับหน้าบนัของมขุทัง้ ๔ ด้านนัน้ มีรูปลกัษณะอยา่งเดียวกนัทัง้หมด กล่าวคือ เป็น

หน้าบนัทรงบนัแถลง ท่ีมีหน้าบนัเรียบเกลีย้ง แตมี่สิ่งท่ีหน้าสนใจอยู่ท่ีรูปแบบศิลปกรรมของหน้า

บนัซึ่งไมไ่ด้ประกอบขึน้ด้วยเคร่ืองบนอย่างประเพณี กล่าวคือ ท่ีตําแหน่งช่อฟ้าทําเป็นรูป “เกียรติ

มุข” มีทา่ทีจบัคายท่ีท้ายลําตวัของ “พญานาค” ซึ่งทอดตวัขยกัเข้าออกเป็นจงัหวะและสิน้สดุลงท่ี

ปลายด้านลา่งในตําแหนง่หางหงส์ ทําเป็นรูป “เศียรนาค ๓ เศียร” ลกัษณะดงักล่าวนีวิ้เคราะห์ว่า

น่าจะเป็นศิลปกรรมท่ีเกิดขึน้จากการผสมผสานระหว่างจังหวะลีลาของกรอบหน้าบันอย่าง

ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ท่ีกรอบซุ้มประตูเมรุทิศ วัดไชย

วฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กบัศลิปกรรมเขมร ซึง่มีเกียรตมิขุ และนาค เป็นองค์ประกอบ

ของหน้าบนัด้วยเชน่กนั 

 

 
ภาพท่ี  ๗๕ หน้าบนัมขุเหมมณเฑียรเทวราช 
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ภาพท่ี ๗๖ หน้าบนัของซุ้มประตเูมรุทิศ วดัไชยวฒันาราม จ. พระนครศรีอยธุยา 

 

๔.๓ ซุ้ม 

๔.๓.๑ ประเภทของซุ้ม ซุ้ มของพระปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาล

ท่ี ๖) ส่วนใหญ่เป็น “ประเภทซุ้มคูหา” ท่ีผนงัด้านนอกของเรือนธาตทุัง้ ๔ ด้าน และภายในซุ้มใช้

สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ยกเว้นแต่เพียงซุ้มคหูาทัง้ ๔ ด้านของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระ

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” ซึ่งเป็นซุ้ มจารึกข้อความ ซึ่งการทําซุ้ มจารึก

ข้อความ และการทําพระบรมราชสญัลกัษณ์ไว้ท่ีซุ้มเรือนธาตขุองพระปรางค์เช่นนี ้นบัเป็นความ

เปล่ียนแปลงทางด้านรูปแบบและคตินิยมในการสร้างพระปรางค์อยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อน 

๔.๓.๒ รูปแบบฐานซุ้ม  สําหรับรูปแบบองค์ประกอบสําคญัของซุ้ ม ซึ่งได้แก่ 

“รูปแบบฐานซุ้ม” พบวา่ได้เว้นการทําสว่นฐานซุ้มไว้ทัง้สิน้ ในข้อนีวิ้เคราะห์ว่าเพราะเรือนธาตขุอง

พระปรางค์มีขนาดเล็ก การทําฐานซุ้มย่ิงจะเบียดบงัพืน้ท่ีภายในซุ้มให้มีขนาดสัน้ลงไปอีก แต่ท่ี

สําคญันา่จะมีเหตผุลมาจากการความต้องการจะให้ภาพเสมือนว่าซุ้มนัน้เป็นดัง่ประตเูรือนซึ่งแยก

ขาดจากกนัท่ีฐาน ผนวกกับเม่ือประดิษฐานพระพทุธรูปไว้ภายในซุ้มแล้ว ย่อมให้ภาพเสมือนมอง

ผ่านซุ้มประตเูรือนนีเ้ข้าไปยงัภายในอาคารท่ีมีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าประดิษฐานเป็น

ประธานอยู่ภายใน และด้วยวิธีคิดดงันี ้จึงกลายมาเป็นกลวิธีในการทําซุ้มคหูาสําหรับประดิษฐาน

พระพทุธรูปไว้ทัง้ ๔ ด้านของเรือนธาตขุองพระปรางค์ เพ่ือท่ีว่าให้สามารถมองเห็นพระพทุธองค์ได้



๒๗๑ 

 

จากทกุทิศนัน่เอง ซึ่งการประดิษฐานพระพทุธรูปไว้ภายในซุ้มเรือนธาตพุระปรางค์เช่นนีมี้มาแล้ว

ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา1

๒ 

๔.๓.๓ รูปแบบเรือนซุ้ม (ผนัง - เสา) ในส่วนของรูปแบบเรือนซุ้ม หรือ เสาซุ้ม 

นัน้ ส่วนใหญ่เป็นเสาส่ีเหล่ียม มีบวัเชิงเสาและบวัหวัเสาท่ีมีรูปแบบอย่างเดียวกบับวัเชิงผนงัและ

บวัปลายปลายของผนงัเรือนธาตทุัง้สิน้ ซึ่งรูปลกัษณะดงักล่าวก็ล้วนแต่สามารถอ้างอิงได้กบัเสา

ซุ้มของเรืองธาตพุระปรางค์ท่ีทําสืบต่อกันมา แต่ก็มีเสาบางรูปแบบท่ีมีทรวดทรงแตกต่างไปจาก

เสาซุ้มในงานประเพณี ได้แก่ เสาซุ้มท่ีมีลักษณะโค้งเข้าของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา”  

และระเบียบวิธีท่ีเป็นแบบแผนสําคญัประการหนึ่งคือ การยกระนาบของเสาซุ้ม โดย

สงัเกตได้วา่เสาซุ้มท่ีเรือนธาตขุองพระปรางค์ในช่วงรัชกาลนีมี้การยกระนาบของเสาซุ้ม ๑ – ๒ ชัน้ 

ซึง่การยกระนาบของเสาซุ้มนัน้สมัพนัธ์กบัการซ้อนชัน้หลงัคาซุ้มด้วยเช่นกนั กล่าวคือ เสาเรือนซุ้ม

แนวหนึ่งย่อมหมายถึงการรองรับหลงัคาซุ้มชุดหนึ่ง เพ่ือล้อธรรมชาติของการออกแบบมุขลด 2

๓ 

ดงันัน้ หากมี เสาซุ้ม ๒ ระนาบ ย่อมท่ีจะหมายความว่ามีหลงัคาซุ้มซ้อน ๒ ชัน้ เช่นเดียวกัน ซึ่ง

ได้แก่ เสาซุ้มและหลงัคาซุ้มของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม

ราชเทวี” แต่ก็มีบ้างท่ีการออกแบบไม่ได้อาศยัตรรกวิธีคิดเช่นนี ้กล่าวคือ มีเสาซุ้มแนวเดียวแต่

กลบัซ้อนด้วยหลังคาซุ้ม ๒ ชัน้ ดงัเช่น “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์

อรรคยุพา”  

 นอกจากนีท่ี้ระนาบของซุ้มด้านข้าง ยงัสงัเกตได้ว่ามีด้วยกนั ๒ รูปแบบ คือ  “แบบไม่

มีผนังข้างซุ้ม” เน่ืองมาจากการยระนาบซุ้มให้มีช่วงกว้างเสมอด้วยปริมาตรของเสาซุ้ม ได้แก่ 

“อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และ “แบบมีผนังซุ้มด้านข้าง” เน่ืองมาจากการยก

ระนาบซุ้มด้วยช่วงท่ีกว้างกว่าปริมาตรของเสาซุ้ม และด้วยเหตนีุช้่วงกว้างระหว่างผนงัเรือนธาตุ

และเสาซุ้มจึงถกูเสริมเข้าด้วยเชิงผนงัด้านข้างและทํา “เชิงชาย” รับปลายหลงัคาตามรูปลกัษณะ

ของอาคารจริง ซึง่ได้แก่ ซุ้มชัน้ท่ี ๒ หรือซุ้มท่ีตดิกบัผนงัเรือนธาตขุอง “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”  

                                                           
๒ สนัติ เลก็สมุ, ลีลาไทย เพ่ือความเข้าใจความคดิเหน็ของช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖), 

๑๑๖. 
๓ สมคิด จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์ และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่าง ไทย (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๔๖), ๑๐๗. 



๒๗๒ 

 

๔.๓.๔ รูปแบบหลังคา - หน้าบันซุ้ม – ลวดลายหน้าบันซุ้ม รูปแบบหลงัคา

ซุ้มท่ีเรือนธาตุของพระปรางค์  ล้วนเป็น “ทรงบันแถลง” ซึ่งถือเป็นรูปแบบท่ีเน่ืองมาจากการ

จําลองหรือย่อส่วนรูปทรงหลงัคาด้านสกดัของอาคารทรงคฤห์ และภายใต้แนวคิดดงักล่าวนีทํ้าให้

หลังคาซุ้ มด้านข้างมีรูปลักษณะทํานองหลังคาด้านยาวของอาคารทรงคฤห์ด้วยเช่นเดียวกัน 

ดงัเช่น รูปแบบหลงัคาท่ีด้านหน้าและด้านข้างของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าอรองค์อรรคยุพา”  และ “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” เว้นแตรู่ปแบบหลงัคา

ท่ีด้านข้างของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” ซึ่งทําเป็น

หลังคาโค้ง ๓ ตอน ล้อไปกับโครงกรอบหน้าบนั มีหลังคาโค้งแหลมท่ีตอนกลาง และเพิ่มโค้งท่ี

ด้านข้างด้านละอีก ๑ ตอน ซึง่การทําหลงัคาซุ้มท่ีเรือนธาตขุองพระปรางค์ด้วยลกัษณะเช่นนีไ้ม่เคย

มีมาก่อน  

ซุ้มทรงบนัแถลงท่ีเรือนธาตขุองพระปรางค์ นิยมซ้อน ๑ – ๒ ชัน้ และน่าสงัเกตว่าซุ้ม

ทรงบนัแถลงท่ีเรือนธาตขุองพระปรางค์ไม่ทํา “รัดเกล้า” ซึ่งเป็นองค์ประกอบรูปหน้ากระดานยาว

รัดบนปลายหวัเสาของเรือนซุ้มทรงบนัแถลง และการไม่มีรัดเกล้านัน่เองได้ทําให้ซุ้มไม่มีพืน้ท่ีส่วน

หน้าบนั ด้วยเหตนีุทํ้าให้ได้โครงรูปของพืน้ท่ีภายในซุ้มคล้ายอย่างซุ้มทรงเรือนแก้ว คือ มีโครงสร้าง

ของซุ้มล้อไล่ไปตามโครงรูปของพระวรกายพระพุทธรูปได้ต่อเน่ืองสอดรับกับการประดิษฐาน

พระพทุธรูปในทว่งทา่ประทบัยืน ดงัเช่น ซุ้มทรงบนัแถลงท่ีเรือนธาตขุอง “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรม

วงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา”  และ “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” 

นอกจากนีซุ้้มทรงบนัแถลงลกัษณะดงักล่าวยงัถกูนํามาใช้ใน รูปแบบอ่ืนๆ ดงัเช่น ซุ้มจารึกทรงบนั

แถลงท่ีเรือนธาตขุอง “อนุสาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”  

รูปแบบศลิปกรรมของเคร่ืองลํายองของซุ้มทรงบนัแถลงท่ีเรือนธาตขุองพระปรางค์นัน้ 

สามารถจําแนกได้เป็น ๒ แบบ คือ “แบบไทยประเพณี” ซึ่งมีรูปแบบและตําแหน่งเคร่ืองลํายองท่ี

ประกอบด้วยของช่อฟ้า ลํายอง ใบระกา และหางหงส์ เป็นสําคญั ดงัเช่น รูปแบบหน้าบันของ 

“อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี

รัตน์ พระบรมราชเทวี” และ “แบบผสม” ซึ่งหมายถึงรูปลักษณะของเคร่ืองลํายองซึ่งได้รับ

อิทธิพลมาจากศิลปกรรมหลายรูปแบบ ดงัเช่น เคร่ืองลํายองของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” ดงัจะสงัเกตได้ว่า ท่ีตําแหน่งหางส์หงส์ทําเป็นรูปเศียรนาค 

๓ เศียร และท่ีตําแหน่งช่อฟ้าทําเป็นรูปคล้ายหวัครุฑ 3

๔ ซึ่งองค์ประกอบดงักล่าวเป็นลกัษณะของ

                                                           
๔

 แม้จะมีรูปลกัษณะท่ีเรียบง่าย แตก่็แสดงออกถึงรายละเอียดของจงอยปากนกชดัเจน 



๒๗๓ 

 

เคร่ืองลํายองแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) และ

ในส่วนท่ีเป็นอิทธิพลแบบตะวนัตกนัน้ สงัเกตได้จากความเปล่ียนแปลงของตวัลํายองท่ีกลายเป็น

โครงรูปท่ีมีลกัษณะอย่างเลขาคณิต กล่าวคือ ประกอบด้วยเส้นโค้งและเส้นตรงมมุฉาก แม้เช่นนัน้

ก็ยงัคงสอดแทรกลกัษณะอยา่งไทยประเพณีด้วยการทําใบระกาท่ีลกัษณะแบบครีบไล่ล้อไปตลอด

แนว และการตกแตง่ด้วยสญัลกัษณ์รูปดอกจิกไว้ท่ีบริเวณชอ่ฟ้า จึงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงอิทธิพลของ

ศลิปกรรมแบบตะตกท่ีมีตอ่เคร่ืองลํายองท่ีบนัแถลงของซุ้มท่ีเรือนธาตขุองพระปรางค์อย่างท่ีไม่เคย

มีใช้มาก่อน 

 

๕. ส่วนยอดปรางค์ 

 

 
ภาพท่ี ๗๗ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของพระเจ้าบรมวงศ์ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา  

 

 

 

 

 

 



๒๗๔ 

 

 
ภาพท่ี ๗๘ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของอนสุาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี 



๒๗๕ 

 

 
ภาพท่ี ๗๙ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของเหมมณเฑียรเทวราช 



๒๗๖ 

 

 
ภาพท่ี ๘๐ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของอนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร 



๒๗๗ 

 

 
ภาพท่ี ๘๑ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ 

 

๕.๑ รูปแบบยอดปรางค์ รูปแบบยอดปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๖) มีทัง้ “แบบปรางค์ยอดเดี่ยว” ดงัเชน่ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์

อรรคยุพา” “เหมมณเฑียรเทวราช” และ “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร”  และ 

“แบบปรางค์ ๓ ยอด” ดงัเชน่ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” และ “แบบปรางค์ ๕ ยอด” ดงัเช่น 

“อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” ล้วนแล้วแตเ่ป็นจํานวน

ยอดปรางค์ท่ีเคยมีการทํามาก่อนแล้วในอดีต นัน่เพราะเป็นจํานวนท่ีสามารถเช่ือมโยงได้กับคติ

พทุธศาสนา ดงัเชน่ พระปรางค์ ๓ ยอด จงัหวดัลพบรีุ สร้างขึน้ช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ 

ภายใต้คติความเช่ือแบบรัตนตรัยมหายานในคติรัตนตรัยมหายาน  มีรูปแบบเป็นพระปรางค์ ๓ 



๒๗๘ 

 

หลงั ท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยฉนวนทางเดิน หรือพระปรางค์ ๕ ยอด วดัพระศรีมหาธาตวุรวิหาร จงัหวดั

เพชรบุรี ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกบูรณะปฏิสงัขรณ์และสร้างเพิ่มพระปรางค์ ๔ องค์ ในสมัยกรุงศรี

อยุธยาตอนปลาย ภายใต้คติไตรภูมิจกัวาล มีรูปแบบเป็น พระปรางค์ ๕ องค์ เช่ือมต่อมกันด้วย

ฉนวนทางเดิน หรือพระปรางค์ ๕ ยอด วดัอรุณราชวราราม สร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

(รัชกาลท่ี ๓) ภายใต้คติไตรภูมิจักรวาล มีรูปแบบเป็นยอดปรางค์ตัง้อยู่เหนือสนัหลังคามุขของ

เรือนธาต ุทัง้ ๔ ด้าน  

แตพ่ระปรางค์ ๓ ยอดและหรือ ๕ ยอด ในยคุสมยันี ้กลบัแตกตา่งจากอดีตในแง่ของ

ตําแหน่งท่ีตัง้ของยอดปรางค์ ดงัจะสงัเกตได้ว่ายอดปรางค์ในสมัยนีล้้วนตัง้อยู่ท่ีตําแหน่งเหนือ

เรือนธาตุเดียวกันทัง้สิน้ ดงัเช่น “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” มีรูปแบบเป็นปรางค์ ๓ ยอด 

ตัง้อยู่เหนือเรือนธาตซุึ่งถกูออกแบบให้เป็นเรือนยาวเพ่ือให้เรือนธาตหุลงัเดียวกนันีมี้พืน้ท่ีเพียงพอ

ตัง้รับยอดปรางค์ ๓ ยอด หรือ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช

เทวี” มีรูปแบบเป็นปรางค์ ๕ ยอด มียอดปรางค์ประธาน ตัง้อยู่ท่ีตําแหน่งกลาง และยอดปรางค์

บริวาร ตัง้อยูท่ี่ตําแหนง่มมุทัง้ส่ี ซึง่ยอดปรางค์ทัง้ ๕ ยอดนัน้ตัง้อยูเ่หนือเรือนธาตเุดียวกนัทัง้หมด  

อนึง่ เทคนิควิธีการทํายอดปรางค์ในชว่งรัชกาลนี ้มีวิธีการท่ีแตกตา่งออกไป คือ มียอด

ปรางค์ท่ีโปร่งโล่งตลอดทัง้ส่วนยอด ดงัเช่น “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอร

องค์อรรคยุพา” “เหมมณเฑียรเทวราช”  ซึง่เป็นเทคนิควิธีการก่อแบบ 

๕.๒ รูปทรงยอดปรางค์ รูปทรงยอดปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๖) เป็น “ทรงงาเนียม”  คือ มีลักษณะท่ีใหญ่ แต่สัน้ เฉพาะตอนปลายจะมีลักษณะเป็นโค้ง

คอ่นข้างเรียวแหลม ดงัเช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” “อนุสาวรีย์

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” “เหมมณเฑียรเทวราช” และ 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” โดยยอดปรางค์ทรงงาเนียมนี ้ถือเป็นรูปทรงท่ีได้พัฒนาขึน้ใน

สมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้น ได้แก่ พระปรางค์ประธาน วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง จงัหวดัสโุขทยั   

พระปรางค์ประธาน วดัพระราม และพระปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

เป็นต้น แม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสืบมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาล



๒๗๙ 

 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี ๑) ก็ยงัมีให้เห็น ได้แก่ พระปรางค์ประธาน วดั

ไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และพระปรางค์ วดัระฆงัโฆสิตาราม4

๕ เป็นต้น 

ก่อนท่ีตอ่มาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) ทรวดทรง

ของยอดปรางค์จะพัฒนาไปสู่รูปทรงฝักข้าวโพด คือ มีลักษณะผอมบาง และตรงยาวคล้ายฝัก

ข้าวโพดซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของพระปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 5

๖ ดงักล่าวนีจ้ึงแสดงให้

เห็นวา่ยอดปรางค์รูปทรงงาเนียมท่ีทําขึน้ในชว่งสมยันี ้เป็นการรือ้ฟืน้รูปทรงจากสมยักรุงศรีอยธุยา

ขึน้ใช้ใหมอี่กครัง้หนึ่ง อย่างไรก็ดียอดปรางค์ “รูปทรงฝักข้าวโพด” ท่ีสร้างขึน้ในสมยันี ้ก็ยงัมีบ้าง

ท่ีสืบรูปแบบมาจากรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๓) ดงัเช่น “อนุสาวรีย์

พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร”  

๕.๓ รูปแบบและจํานวนชัน้อัสดง รูปแบบและจํานวนชัน้อัสดงของปรางค์ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) มีลักษณะเป็น “เชิงบาตร”  จํานวน ๑ – ๒ ชัน้ ดังเช่น 

“อนุสาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้า

อรุณนิภาคุณากร” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” สําหรับ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” นัน้ได้เพิ่ม “บวัคว่ํา ๒ ชัน้” รองรับเชิงบาตร ของยอด

ปรางค์ประธาน และเพิ่ม “หน้ากระดาน ๑ ชัน้” รองรับเชิงบาตรของยอดปรางค์บริวารด้วย ซึ่งการ

เพิ่มสว่นท่ีเข้ามารองรับเชิงบาตรรองรับยอดปรางค์เชน่นีไ้มเ่คยมีมาก่อน  

ทัง้ยงัสงัเกตได้ว่า เชิงบาตรของพระปรางค์ในยุคสมยันีไ้ม่ได้ตกแต่งด้วยรูปพลแบก 

วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะพระปรางค์ในยุคสมัยนีไ้ม่ได้ถูกสร้างขึน้ในอุดมคติทางพุทธศาสนาอย่าง

อดีตอีกต่อไป การสอดแทรกด้วยองค์ประกอบเพ่ือท่ีจะส่ือสญัลักษณ์ถึงคติจักรวาลจึงได้ถูกตดั

ทอนออกไปเพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีเรียบง่ายเพียงท่ีสดุเพียงเทา่นัน้ 

๕.๔ รูปแบบและจํานวนชัน้รัดประคด รูปแบบชัน้รัดประคดของพระปรางค์ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้จากการเซาะร่องแต่ง

                                                           
๕

 สนันิษฐานจากวา่น่าจะเป็นพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย หรือในสมยัรัตนโกสินทร์

ช่วงต้น คือ ไมเ่กินรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี ๑) ดใูน ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระ

น่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), ๑๒๖ – ๑๓๕. 

๖
 สมคิด จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วัด วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์มิว

เซียมเพรส, ๒๕๕๔), ๗๕. 



๒๘๐ 

 

เป็นรูป “บันแถลง” และ “กลีบขนุน” โดยใช้รูป “หน้ากระดาน” แบง่แตล่ะชัน้ซึ่งนิยมจํานวนค่ี ซึ่ง

ได้แก่ ๓ ๕ ๗ หรือ ๙ ชัน้ ดงัเช่น ชัน้รัดประคดของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าอรองค์อรรคยุพา”  ชัน้รัดประคดของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี” และ ชัน้รัดประคดของ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม” โดยลกัษณะดงักล่าว

ถือเป็นลกัษณะเฉพาะของพระปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และถึงแม้ว่า “ชัน้รัดประคด” 

ในยุคสมัยนีจ้ะได้รวมเข้าเป็นเนือ้เดียวกันกับองค์ประกอบท่ีชัน้รัดประคดจนไม่เหลือให้เห็น

ลกัษณะโค้งเข้าดงัท่ีเปรียบเทียบไว้ว่าคล้ายลกัษณะการนุ่งสบงท่ีรัดด้วยสายรัดประคดอีกต่อไป 

แตก็่ยงัคงเรียกชว่งชัน้ท่ียอดปรางค์ว่า “ชัน้รัดประคด” สืบตอ่มา 

ทัง้นีก็้มีพระปรางค์บางองค์ท่ีมีชัน้รัดประคดลักษณะแบบท้องไม้ และใช้การติด

ประดบัองค์ประกอบรูป “บันแถลง” และ “กลีบขนุน” ไว้บนระนาบของรัดประคดแทน ดงัเช่น 

“อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และยงัมีข้อน่าสังเกตว่า ท่ีรัดประคดชัน้สุดท้ายมี

ลักษณะโค้งคล้ายหลังคาโดม และระนาบโค้งเช่นนี ้น่าจะไม่สามารถติดประดับด้วยรูป “บัน

แถลง” และ “กลีบขนุน” ซึง่ตดัจากแผน่หินออ่นได้ดงัเชน่รัดประคดชัน้อ่ืนๆ และคงด้วยสาเหตนีุจ้ึง

ทําให้รัดประคดท่ีชัน้สดุท้ายต้องเปล่ียนรูปแบบการประดบัด้วยการใช้ปนูปัน้เป็นรูปคล้ายเส้นลวด 

โดยวางเป็นแนวตัง้สมัพนัธ์กบัตําแหนง่ของแทน “บันแถลง” และ “กลีบขนุน” ในชัน้ถดัลงมา 

แตสํ่าหรับ “เหมมณเฑียรเทวราช” นัน้ มีรูปแบบของชัน้รัดประคดท่ีแตกตา่งออกไป 

คือ ทําเป็นรัดประคด “แบบเชิงบาตร” จึงทําให้มีพืน้ท่ีคอดเข้าสําหรับตัง้ “บันแถลง” และ “กลีบ

ขนุน” อีกทัง้ยงัคัน่ระหว่างชัน้ด้วย “ท้องไม้” รูปลกัษณะดงักล่าวนีเ้ปรียบเทียบได้กับพระปรางค์ 

ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้น ดงัเช่น พระปรางค์ วดัลงักา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ ปรางค์ 

วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นต้น  

๕.๕ รูปแบบบันแถลง และ  

๕.๖ รูปแบบกลีบขนุน รูปแบบบนัแถลงและรูปแบบกลีบขนุนของพระปรางค์ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ล้วนแต่มีรายละเอียดของรูปลักษณะไปในทํานองเดียวกัน 

แตกตา่งกนัแตเ่พียงว่า กลีบขนุนมีขนาดเป็นคร่ึงหนึ่งของบนัแถลงเท่านัน้ซึ่งรูปแบบของบนัแถลง

และกลีบขนุนในช่วงรัชกาลนี ้ได้แก่ “แบบกลีบโค้งแหลม และเรียบเกลีย้ง” ดงัเช่น บนัแถลง

ของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” และ บันแถลงของ 

“อนุสาวรีย์สมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” “แบบกลีบโค้งมน และ

ยกขอบเป็นสันนูน” ดงัเชน่ บนัแถลงของ “เหมมณเฑียรเทวราช” “แบบกลีบโค้งแหลม และมี



๒๘๑ 

 

ระนาบโค้งคล้ายกลีบบัว” ดงัเช่น “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และ “แบบกลีบ

โค้งแหลม ซ้อน ๓ ชัน้ ผายออกท่ีส่วนปลาย” ดงัเชน่ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  

   ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวนี ้ไม่ได้มีเป็นแบบแผนเฉพาะ หากแต่ขึน้จากความ

สร้างสรรค์แห่งยุคสมัย ดังจะเห็นได้ว่า รูปแบบบันแถลงและกลีบขนุนได้เร่ิมคล่ีคลายไปสู่

รูปลกัษณะแบบกลีบบวั 

๕.๗ รูปแบบจอมโมฬี พระปรางค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) มีทัง้ท่ีไม่

ทําจอมโมฬี ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทรวดทรงท่ีปลายของยอดปรางค์กลุ่มนีจ้ะเป็นทรงพุ่มเรียวแหลม 

ดงัเช่น “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา” และ ยอดปรางค์

บริวารของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” สําหรับพระ

ปรางค์กลุ่มท่ีทําจอมโมฬี ก็มีข้อน่าสงัเกตว่าทรวดทรงท่ีปลายยอดปรางค์จะเป็นโค้งมน การเสริม

ด้วยส่วนตัง้รับจึงเสริมทรวดทรงของยอดปรางค์และเป็นฐานตัง้รับให้รับนภศูลโดดเด่นมากขึน้ 

ดงัเช่น จอมโมฬีแบบแป้นเหล่ียม ๑ ชัน้ ท่ียอดปรางค์ประธานของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”  จอมโมฬีแบบลูกแก้ว ๑ ชัน้ ของ “เหมมณเฑียร

เทวราช” จอมโมฬีแบบแป้นกลม ๑ ชัน้ ของ “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” และ

จอมโมฬีแบบทรงมณัฑ์ หรือเหล่ียมซ้อนหลายชัน้ท่ียอดประธานและยอดบริวารของ “อนุสาวรีย์

เจ้าจอมมารดาชุ่ม” 

๕.๘ นภศูล นภศลูในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) 

ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) นภศูลทุกเล่มจะมีปลายแกน

คล้ายหอก และท่ีแกนกลางจะแตกออกเป็นก่ิง ๔ ทิศ แตล่ะทิศเป็นก่ิงซ้อน ๒ – ๓ ชัน้ 

แต่น่าสงัเกตว่าลกัษณะท่ีส่วนล่างของก่ิงท่ีแตกกันไปนัน้ มี ๒ ลกัษณะ ได้แก่ “แบบ

ขยัก” คือ ส่วนล่างของก่ิงมีลกัษณะคดเป็นขยกัไปมา ๒ - ๓ ขยกั แต่จะมีขยกัท่ีเดน่ชดัแคไ่หนนัน้

ขึน้อยูท่ี่ขนาดและความสําคญัของพระปรางค์ด้วย ดงัเชน่ นภศลูของ “อนุสาวรีย์สมเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” นภศูลของ “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภา

คุณากร” และนภศลูของ “เหมมณเฑียรเทวราช” ซึ่งรูปลกัษณะของนภศลูเช่นนีน้ัน้ น่าจะเรียก

ได้วา่เป็นรูปแบบประเพณี ดงัท่ีเห็นรูปลกัษณะของนภศลูเชน่นี ้ในสมยักรุงศรีอยธุยา และทําสืบมา

ในสมยัรัตนโกสินทร์ ในพระปรางค์องค์สําคญัๆ และ “แบบโค้ง” คือ ส่วนล่างของก่ิงท่ีย่ืนเป็นโค้ง

ออกจากแกนกลาง ดงัเช่น นภศลูของ “อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์

อรรคยุพา” นภศลูท่ียอดประธานและยอดบริวารของ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  



๒๘๒ 

 

วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ “พระปรางค์ล้อ

แบบปราสาทเขมร” สถาปัตยกรรมท่ียอดปรางค์ ประเภท “พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” ท่ี

สร้างหรือบรูณะภายใต้พระราชดําริสว่นพระองค์ ในชว่งรัชกาลนี ้มีด้วยกนัทัง้สิน้ ๕ องค์ ได้แก่ 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลท่ี ๔ 

๑. ปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ 

๒. ปรางค์เขมร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลท่ี ๕ 

๓. อนสุาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลท่ี ๖ 

๔. หอพระจอม วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

๕. หอพระไตรปิฎก วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

 

 
ภาพท่ี ๘๒ พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

๑. วัสดุและเทคนิค 

วสัดแุละเทคนิคของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร มีทัง้ท่ีเป็นอาคาร “ก่ออิฐ ฉาบ

ปูนทัง้หลัง” ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังเช่น 

“ปรางค์แดง” และ “ปรางค์เขมร”  

แต่ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) และ 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) เม่ือวิทยาการตะวนัตกได้หลัง่ไหล

เข้าสู่สยาม และส่งผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในสยามให้ปรับเปล่ียนไปจากอดีต ด้วย

รูปแบบ วสัด ุและเทคนิคสมยัใหม ่ดงัเชน่ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด” “หอพระจอม” และ “หอ

พระไตรปิฎก” ท่ีสร้างขึน้ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ฉาบปูนปัน้ประดบัด้วยลวดลายอย่าง

มากมาย โดยมีแบบอยา่งจากกระบวนลายในปราสาทเขมร มาปรับปรุงให้เรียบง่าย  

สําหรับลวดลายปูนปัน้ประดับท่ี “หอพระจอม” และ “หอพระไตรปิฎก” นัน้ 

วิเคราะห์น่าจะนําแบบอย่างจากปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นส่วนใหญ่  ดงัจะ



๒๘๓ 

 

สงัเกตได้ถึงระเบียบของตําแหน่งหรือแถวลวดลายท่ีคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันก็แต่รายละเอียด

ของกระบวนลายอนัเกิดจากการผสมผสานระหวา่งลายแบบเขมรและลายไทยเข้าไว้ด้วยกนั 

 

๒. ผังอาคาร 

๒.๑ รูปแบบแผนผัง พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) ถึง รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) 

มีทัง้ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ี “อยู่ในแนวแกนประธาน” ดังเช่น “ปรางค์แดง” 6

๗ และ “อยู่ใน

แนวแกนบริวาร” ดงัเชน่ “ปรางค์เขมร” “หอพระจอม” และ “หอพระไตรปิฎก”  

สําหรับแผนผงัทางสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรนัน้ ล้วนแตเ่ป็น

ผงัจตรุมขุ ท่ีมีทัง้การยอ่มมุ และการยกเก็จ และนา่สงัเกตวา่ แม้เป็นอาคารทัง้หมดนีเ้ป็นผงัจตัรุมขุ

เช่นเดียวกัน แต่การทํามุขก็ไม่ได้มีแบบแผนตายตัว ดังจะเห็นว่าแม้ว่าอาคารจะมีรูปแบบท่ี

ใกล้เคียงกันท่ีสุดและสร้างขึน้ในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกันก็ตาม ก็ยังมีผังอาคารท่ีต่างกันด้วย

ข้อจํากดัของพืน้ท่ีและความกลมกลืนกบัผงัรวม ดงัเช่น “ปรางค์แดง” มี “ผังจัตุรมุขแบบมุขยาว

เสมอกันทุกด้าน” ขณะท่ี “ปรางค์เขมร” มี “ผังจตุรมุขแบบมุขยาวท่ีด้านข้าง ๒ ด้าน” แตก่าร

ท่ี “ปรางค์เขมร” ไม่ทํามขุให้มีความยาวเสมอกนัทกุด้าน แตก่ลบัทํามขุยาวท่ีด้านข้าง ๒ ด้านนัน้ 

วิเคราะห์ว่า นอกจากประโยชน์ในการเข้าออกอาคารแล้ว ก็คงพิจารณาถึงความสมมาตรด้วย ดงั

จะเห็นวา่ การทํามขุยาวท่ีด้านข้าง ๒ ด้านนัน้ ทําให้แผนผงัขยายออกในทางยาว ซึ่งความยาวของ

ผงั “ปรางค์เขมร” ก็เป็นความยาวท่ีคูข่นานไปกบัความกว้างของพระอโุบสถนัน่เอง  

นอกจากนีย้งัมี “ผังจัตุรมุขแบบมุขหน้าและมุขหลังยาว” ดงัเช่น “หอพระจอม” 

และ “หอพระไตรปิฎก” ซึง่การทํามขุไว้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงันอกจากประโยชน์สําหรับใช้เป็น

ทางเข้าออกแล้ว วิเคราะห์ว่าเหตุผลอีกประการหนึ่งคงเน่ืองจากต้องการให้แผนผังเกิดความ

สมมาตรทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ขนานไปกบัแนวแกนประธาน สืบตามแบบแผนผงัของอาคาร

หลงัเก่าท่ีเป็น ปราสาทน้อย หรือปราสาทศิลา ซึ่งเป็นอาคารจตัรุมขุ แบบมขุหน้าและมขุหลงัยาว

เชน่กนั 

สําหรับ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด” มีแผนผงัท่ีจําลองมาจากพระปรางค์ ๓ ยอด 

จงัหวดัลพบรีุ กล่าวคือ เป็นอาคารจตรุมขุ ๓ หลงั ท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยฉนวนทางเดิน ซึ่งการเลือกใช้

                                                           
๗

 แม้อาคารตัง้ทําองศาเบ่ียงไปจากแกนประธานเลก็น้อย แตก่็ถือวา่อยู่ในแกนประธาน 



๒๘๔ 

 

รูปแบบของอาคาร ๓ หลงั วิเคราะห์ว่าน่าจะมีเหตผุลมาจากเจตนาท่ีต้องการจะให้พระปรางค์ทัง้ 

๓ หลงันี ้เป็นอนสุาวรีย์ของ พระอรรคชายา ทัง้ ๓ พระองค์ ทรงเป็นเชษฐภคนีิร่วมอทุรกนั 

๒.๒ ทิศท่ีหันหน้า พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) ถึง รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) 

ล้วนแต่เป็นอาคารบริวาร ท่ีตัง้อยู่ในแนวแกนหลกั หรือแนวแกนบริวารของผงับริเวณ จึงสงัเกตได้

วา่ทิศทางท่ีหนัหน้าล้วนสมัพนัธ์กบัทิศทางของอาคารสําคญัในผงัรวมทัง้สิน้ 

ยกเว้นแต่ “ปรางค์แดง” ซึ่งเป็นอาคารหลงัเดียวท่ีแม้ว่าจะอยู่ในแนวแกนหลัก แต่

กลบัหนัหน้าอาคารไปทางทิศตะวนัตก ซึง่เป็นทิศทางตรงข้ามกบัอาคารหลกั ซึ่งความแตกตา่งดงันี ้

วิเคราะห์วา่นา่จะเป็นเพราะการสร้าง “ปรางค์แดง” ไม่ได้มีจดุประสงค์มุ่งในทางประโยชน์ใช้สอย

ด้านพิธีกรรมทางศาสนา แตน่า่จะสร้างขึน้ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งท่ีรังสรรค์

ขึน้ในยคุสมยันี ้

 

๓. ส่วนฐานเรือน 

 

 
ภาพท่ี ๘๓ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของพระปรางค์แดง 



๒๘๕ 

 

 
ภาพท่ี ๘๔ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของพระปรางค์เขมร 

 



๒๘๖ 

 

 
ภาพท่ี ๘๕ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของอนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 

 

 
ภาพท่ี ๘๖ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของหอพระจอม 

 



๒๘๗ 

 

 
ภาพท่ี ๘๗ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของหอพระไตร 

 

๓.๑ รูปแบบฐาน 

 รูปแบบฐานเรือนของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร สามารถแบง่ได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 

“แบบไทยประเพณี”  มีลกัษณะสําคญัท่ีการใช้รูปแบบของฐานสิงห์บวัลกูแก้วอกไก่ ดงัเช่น ส่วน

ฐานของ “ปรางค์แดง” และ ส่วนฐานของ “ปรางค์เขมร” ดงักล่าวนีล้้วนแตเ่ป็นรูปแบบฐานเรือน

ของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๔)  

และ “แบบฐานบัวลูกแก้วอิทธิพลเขมร” คือ ฐานบวัท่ีลูกแก้วท่ีนําแบบอย่างของ

ระเบียบชัน้ฐานหรือกระบวนลายมาจากปราสาทเขมร ซึ่งพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรท่ีสร้าง

ขึน้ในสมยันี ้ได้แสดงออกถึงระเบียบชัน้ฐานหรือกระบวนลายแตกตา่งกันไปตามแตท่ี่ได้เลือกสรร

มา ดงัเช่นรูปแบบฐานของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” ท่ีทําเป็นฐานบวัลกูแก้ว ๓ 

ชดุ ๑ ชัน้ วิเคราะห์วา่นา่จะมีแบบอยา่งมาจากฐานของปราสาทนครวดัท่ีคาดด้วยบวัลกูแก้วหลาย

เส้นท่ีท้องไม้ แตสํ่าหรับรูปแบบฐานของ “หอพระจอม” และ “หอพระไตรปิฎก” แม้จะเป็นฐาน

ชัน้เดียว แตก็่แพรวพราวด้วยชดุลายท่ีมีแบบอย่างมาจากปราสาทเขมร ซึ่งดงักล่าวนีล้้วนแตเ่ป็น

รูปแบบฐานเรือนของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) ท่ีแสดงให้

เห็นถึงการหยิบยืมและการปรับปรุงศลิปกรรมเขมรขึน้ใช้ในรูปแบบใหม ่

 



๒๘๘ 

 

 
ภาพท่ี ๘๘ ฐานของอนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 

 

 
ภาพท่ี ๘๙ ฐานของปราสาทนครวดั ประเทศกมัพชูา 

ท่ีมา : Claude Jacques and Michael Freeman, Angkor cities and temples (Bangkok: 

River Book, 2008). 

 

๓.๒ รูปแบบบันได รูปแบบบนัไดของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) เป็นบนัไดเรือนมีทัง้ “แบบย่ืน” คือ บนัไดท่ีย่ืนออกจากประตทูางเข้า โดยมี

พนกับนัไดขนาบไว้ ๒ ข้าง ดงัเช่น บนัไดของ “ปรางค์เขมร” ซึ่งทําขึน้ด้วยรูปทรงท่ีเรียบง่าย และ 

บนัไดของ “ปรางค์ ๓ ยอด” ซึ่งถือได้ว่ามีลกัษณะพิเศษด้วยการทําเป็นรูปพญานาคหนัเศียรออก



๒๘๙ 

 

ทางด้านหน้าอาคาร โดยทอดตวัยาวบนพนกับนัไดสิน้สุดท่ีหน้าประตมูุข อย่างท่ีเรียกว่า “บันได

นาค” ซึง่เป็นศลิปกรรมเขมรอีกอยา่งหนึง่ท่ีได้นํามาประยกุต์ใช้ท่ีน่ี 

สําหรับบนัได “แบบซุก” คือ บนัไดท่ีไมย่ื่นออกจากอาคาร แตจ่ะใช้ส่วนความหนาของ

คหูาทางเข้าเป็นระยะของช่วงลึกบนัได ดงันัน้โครงสร้างของบนัไดทัง้หมดจะหลบอยู่ภายในความ

หนาของหลืบคูหาซุ้มประตู บันไดประเภทนีจ้ึงไม่มีพนกับนัได ดงัเช่น บนัไดของ “ปรางค์แดง” 

บนัไดของ “หอพระจอม” และ “หอพระไตร”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 

 

๔. ส่วนเรือนธาต ุ

 

 
ภาพท่ี ๙๐ องค์พระกอบสว่นเรือนธาตขุองพระปรางค์แดง 

 



๒๙๑ 

 

 
ภาพท่ี ๙๑ องค์พระกอบสว่นเรือนธาตขุองพระปรางค์เขมร 



๒๙๒ 

 

 
ภาพท่ี ๙๒ องค์พระกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 



๒๙๓ 

 

 
ภาพท่ี ๙๓ องค์พระกอบสว่นเรือนธาตขุองหอพระจอม 

 



๒๙๔ 

 

 
ภาพท่ี ๙๔ องค์พระกอบสว่นเรือนธาตขุองหอพระไตร 

 

๔.๑ เรือนธาตุ 

๔.๑.๑ รูปแบบเรือนธาต ุรูปแบบเรือนธาตขุองพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ล้วนแตเ่ป็น “แบบห้องคูหา” เช่นเดียวกับเรือนธาตุของ

ปราสาทในวฒันธรรมเขมร หากแตเ่รือนธาตขุองพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ไม่ได้ถกูใช้สอย



๒๙๕ 

 

ในทางพิธีกรรม แต่ถูกใช้สําหรับเป็นท่ีประดิษฐานวตัถุท่ีมีศกัดิ์หรือคณุค่าความสําคญัรองลงมา

จากอาคารหลัก เน่ืองมาจากว่าอาคารเหล่านีล้้วนแต่เป็นอาคารบริวารท่ีสร้างขึน้สําหรับเป็น

องค์ประกอบหนึง่ในแผนผงับริเวณเทา่นัน้ ดงันัน้วตัถปุระดษิฐานภายในจงึมีคณุคา่ความสําคญัใน

ลําดับรองลงมาจากสิ่งซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอาคารประธาน ดังเช่น พระไพรีพินาศท่ี

ประดิษฐานภายใน “ปรางค์แดง” ซึ่งมีคณุค่าความสําคญัในแง่ของวัสดรุองลงจากพระพุทธรูป

แก้วผลกึ7

๘ ซึง่ประดษิฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหาร  

หรือ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ประดิษฐาน

ภายใน “หอพระจอม” และตู้พระธรรม ภายใน “หอพระไตร” ซึ่งศกัดิ์และคณุคา่ความสําคญัรอง

ลงจาก “พระพทุธสิหงัคปฏิมากร” ประพทุธรูปประธานภายในพระวิหาร ท่ีหล่อจําลองมาจากพระ

พทุธสิหิงค์ในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหน้า)8

๙ 

หรือแม้แต่ สรีรางคารของพระอรรคชายาเธอในสายตระกูลยุคล ท่ีถกูบรรจุไว้ภายใน 

“ปรางค์ ๓ ยอด” เอง ก็นบัได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์มีพระเกียรติยศรองลงจากอนุสาวรีย์ในแนวแกน

ประธานท่ีบรรจพุระสรีรางคารของพระบรมราชเทวี และพระราชเทวี ด้วยเชน่กนั 

อย่างไรก็ดี ประโยชน์อีกทางหนึ่งของการทําเรือนธาตแุบบห้องคหูา ก็เพ่ือควบคมุให้

วตัถภุายในได้รับความปลอดภยั และป้องกนัเส่ือมโทรมจากอนัเกิดแสงแดด ลม และฝน นัน่เอง 

๔.๑.๒ รูปแบบผนังเรือนธาตุ และ  

๔.๑.๓ รูปแบบเสาเรือนธาตุ เน่ืองจากว่าพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) ทกุองค์ล้วนมีโครงสร้างแบบผนงัรับนํา้หนกั จึงไม่มีเสาเรือนธาต ุด้วย

เหตนีุจ้งึจะกลา่วถึงเฉพาะผนงัเรือนธาตซุึง่รูปแบบผนงัเรือนธาตนุัน้ 

ผนงัเรือนธาตขุองพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรแบง่ได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ “แบบไทย

ประเพณี” นิยมทําบัวปลายผนังด้วยรูปลักษณะท่ีเรียบง่าย ดังเช่น “ปรางค์แดง” และหรือ

สอดแทรกด้วยลกูแก้วอกไก่ ประชิดบวัปลายผนงั ทํานองหวัเสาในงานสถาปัตยกรรมไทย ดงัเช่น 

“ปรางค์เขมร” ซึง่ดงักลา่วนีล้้วนแล้วแตเ่ป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔) ทัง้สิน้ 

                                                           
๘

 เม่ือส่ินรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทางราชการได้อญัเชิญพระพทุธรูปหิน

ออ่นมาประดิษฐานเป็นพระประธานแทน ใน อุทยานประวัตศิาสตร์ พระนครคีรี, พิมพ์ครัง้ท่ี ๕ (กรุงเทพฯ: ไทภมิู พบัลิชช่ิง

, ๒๕๕๒), ๒๘. 
๙

 พิชญา สุม่จินดา, ราชประดษิฐ พิพธิทรรศนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, ๒๕๕๕), ๙๐. 



๒๙๖ 

 

สําหรับรูปแบบผนังเรือนธาตใุนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๕) ถึง รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) นัน้ ล้วนแต่เป็น

เรือนธาต ุ“แบบอิทธิพลศิลปกรรมเขมร” ซึ่งตกแตง่ท่ีบวัเชิงผนงัและบวัปลายผนงัด้วยเส้นลวด

จํานวนมากและแต่ละเส้นก็ตกแต่งลวดลายอย่างมากมาย เกิดเป็นชัน้ลวดลายประดบัท่ีเชิงผนงั

ด้านลา่งและด้านบน  

และอีกสิ่งท่ีนา่สนใจ คือ การให้รายละเอียดของลวดลายท่ีผืนผนงัของ ดงัเช่น ผืนผนงั

ของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด” ท่ีมีการทําร่องแนวยาวเลียนแบบการก่อหินของปราสาทใน

วฒันธรรมเขมร ทัง้ยงัตกแต่งผนงับริเวณช่องประต ูและช่องหน้าตา่ง ด้วยปนูปัน้รูปเทพธิดา และ

เทพบตุร สําหรับรูปเทพธิดานัน้ วิเคราะห์จากท่าทางและเคร่ืองแตง่กายว่าน่าจะได้รับแรงบนัดาล

ใจมาจากรูปนางอปัสรท่ีปราสาทนครวดั แตเ่ทพบตุรนัน้ น่าจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์โดยล้อ

อยา่งรูปลกัษณ์ของนางอปัสรในสมยันครวดันัน่เอง 

สําหรับผืนผนังของ “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” ตกแต่งด้วยลวดลายอย่าง

มากเต็มตลอดพืน้ท่ี และแทรกเพิ่มด้วยรูปเทวบตุรท่าทางตา่งๆ วิเคราะห์ว่าลวดลายและเทวบตุร

ทัง้หมดนีน้่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากระเบียบลวดลายท่ีปราสาทหินพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา  

 

 
ภาพท่ี ๙๕  รูปเทพบรุุษ และเทพธิดา ท่ีอนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด  

 



๒๙๗ 

 

 
ภาพท่ี ๙๖ รูปนางอปัสร ท่ีปราสาทนครวดั ประเทศกมัพชูา 

ท่ีมา : Claude Jacques and Michael Freeman.  Angkor cities and temples (Bangkok: 

River Book, 2008). 

 

  
ภาพท่ี ๙๗ รูปเทพบรุุษ ท่ีหอพระจอม 

 



๒๙๘ 

 

  
ภาพท่ี ๙๘ รูปเทพบรุุษ ท่ีปราสาทหินพิมาย จ. นครราชสีมา 

 

๔.๒ มุข 

๔.๒.๑ ประเภทของมุข มุขของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) ล้วนแตเ่ป็น “แบบจตุรมุข” โดยทําเป็นมขุทัง้ ๔ ด้าน และทําเป็นมขุลด ๒ 

– ๓ ชัน้ มีทัง้แบบทําเสมอกันทุกด้าน ดังเช่น “ปรางค์แดง” และ แบบเพิ่มเป็นลดมุขเฉพาะ

ด้านหน้า ดงัเช่น “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี”  แบบมุขหน้าและมุขหลังยาว ด้วย

การทําเพิ่มมขุลด ๑ ชัน้ ดงัเชน่ “ปรางค์เขมร” “หอพระจอม” และ “หอพระไตร”  

๔.๒.๒ รูปแบบฐานมุข รูปแบบฐานมขุของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) เป็นรูปแบบอยา่งเดียวกบัฐานเรือนทัง้สิน้ 

๔.๒.๓ รูปแบบเรือนมุข (ผนัง – เสามุข) รูปแบบเรือนมุขของพระปรางค์ล้อแบบ

ปราสาทเขมร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ล้วนแตมี่โครงสร้างแบบผนงัรับนํา้หนกั จึง

ไมมี่เสามขุ โดยก่อเป็นผนงัออกจากผนงัเรือนธาต ุท่ีผนงับริเวณทางเข้ามขุเซาะแตง่ท่ีเป็นต้นเสา มี

บวัเชิงเสา และบวัหวัเสารูปลกัษณะเดียวกนักบับวัเชิงผนงัและบวัปลายผนงัเรือน ดงัเช่น ผนงัมุข

ของ “ปรางค์แดง” และ ผนงัมขุของ “ปรางค์เขมร” มีการตกแตง่ผนงัมขุด้วยลกัษณะอย่างเดียวกบั

ผนงัอาคารเพ่ือให้เกิดลกัษณะท่ีตอ่เน่ืองกนั ดงัเชน่ ผนงัมขุของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด”  (รูป



๒๙๙ 

 

ท่ี) มีการทําร่องแนวยาวเลียนแบบการก่อหินของปราสาทในวฒันธรรมเขมร และตกแตง่ท่ีผนงัมขุ

ด้านข้างเป็นรูปเทพบตุร และเทพธิดา แบบเดียวกบัผนงัเรือนธาต ุ เชน่เดียวกนักบัผนงัมขุของ “หอ

พระจอม” และ “หอพระไตร” และเพราะผนงัมขุด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางค์ทัง้ ๒ 

องค์ นีไ้ด้เพิ่มด้วย “ชอ่งหน้าตา่งบานเปิด” แบบไทยประเพณี และ  “ช่องหน้าต่างลูกกรงแบบลูก

มะหวด” ท่ีแผลงรูปจากแบบเขมรไปสูรู่ปแบบท่ีกลมกลงึเสมอกนัคลอดแนว คล้ายดงัลกูประคํา  

๔.๒.๔ รูปแบบหลังคามุข – ลวดลายหน้าบันมุข รูปแบบหลงัคามขุและลวดลาย

หน้าบนัมขุของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) มีรูปแบบแตกตา่ง

กันทุกองค์ ดังเช่น รูปแบบหลังคามุขของ “ปรางค์แดง” เป็น “แบบไทยประเพณี” คือ มีผืน

หลังคามุขทํานองหลังคาทรงคฤห์ ซ้อน ๒ ชัน้ มีหน้าบนัทรงบันแถลง คือ ประกอบ ด้วยช่อฟ้า 

ลํายอง ใบระกา และหางหงส์ แบบไทยประเพณี และมีลวดลายหน้าบนัเป็นปนูปัน้รูปเครือเถา  

แตรู่ปแบบหลงัคามขุของ “ปรางค์เขมร” นัน้ สงัเกตได้ว่ามีผืนหลงัคาเป็นโค้ง ๒ ขยกั 

ล้อไปกบัจงัหวะโค้งกรอบหน้าบนั โดยมีหน้าบนัเป็นทรงบนัแถลง และมีเคร่ืองลํายอง “แบบพระ

ราชนิยมในรัชกาลท่ี ๓” ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะอยู่ท่ีลักษณะของช่อฟ้าและหางหงส์ซึ่งทําเป็นรูป

เศียรนาค กลางตัวลํายองทําเป็นใบคล้ายเกร็ด และมีใบระการูปใบเทศ ทัง้ยังแทรกเสริมด้วย

องค์ประกอบรูปใบไม้เสมือนจริง คือ มีเส้นแกน และขยกัแหลมคล้ายแบบตะวนัตก และไม่ทําหน้า

บนัแตเ่จาะเป็นช่องรูปสามเหล่ียมโปร่งทะลแุทน ซึ่งระเบียบแบบแผนของเคร่ืองลํายองเช่นนี ้เป็น

ส่วนหนึ่งของรูปลกัษณะเคร่ืองลํายองแบบพระราชนิยมท่ีริเร่ิมขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่

เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๓) แม้ในรัชกาลตอ่มา ก็ยงัพบว่ามีการใช้เคร่ืองลํายองแบบพระราชนิยม

ในรัชกาลท่ี ๓ นีสื้บตอ่มาด้วยเชน่กนั9

๑๐ เม่ือพิจารณาจากรูปแบบหน้าบนัมขุ ของพระปรางค์องค์นี ้

ก็ได้พบแบบแผนอยา่งเดียวกนักบัท่ีซุ้มประตวูดัแห่งเดียวกนันี ้(วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม) 

จงึวิเคราะห์วา่การทําหน้าบนัมขุเชน่นี ้ก็เพ่ือล้อไปกบัซุ้มประตวูดันัน่เอง  

สําหรับรูปแบบหลงัคามุขของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” “หอพระ

จอม” และ “หอพระไตร” ล้วนเป็น “แบบอิทธิพลเขมร” แต่ทว่าก็มีความโดดเด่นแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะท่ีทรวดทรงและองค์ประกอบของหน้าบนั ท่ีเกิดขึน้จากการเลือกสรรและปรับปรุงขึน้ใหม่

ภายใต้เค้าโครงแบบศลิปกรรมเขมร 

                                                           
๑๐

 ดใูน สมคิด จิระทศันะกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวหิาร ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๔๓ – ๑๔๔. 



๓๐๐ 

 

 รูปแบบหลงัคามุขของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” ท่ีสร้างขึน้ในสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) แทบจะสังเกตไม่เห็น เพราะการยก

ระนาบมขุเพียงสัน้ๆ และองค์ประกอบของหน้าบนัท่ีใหญ่โตก็ได้เบียดบงัหลงัคามขุแทบจะทัง้หมด 

แต่หลังคาของฉนวนทางเดิน ซึ่งทําหลังคาและปีกกันสาดคลุมระเบียงโค้งงุ้ ม โดยตกแต่งผืน

หลงัคาเป็นรูปลอนทางตัง้ ก็เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการจําลองแบบอย่างของหลงัคาพระระเบียง

เขมรอย่างชดัเจน และในส่วนของหน้าบนัมขุทัง้ ๓ หลงั มีรูปลกัษณะคล้ายคลึงกนั คือ กรอบหน้า

บนัมีสณัฐานพองคล้ายท่อนพวงมาลยั ทอดตวัเป็นวงโค้งคว่ําและสะบดัเป็นลอนคดเว้า ท่ีปลาย

ด้านล่างทําเป็นรูปนาค ๕ เศียร มีใบระกาท่ีทําปลายรูปเรียวโค้ง และท่ีก่ึงกลางทําเป็นรูปทรง

ทํานองกลีบบวั ท่ีหน้าบนัปัน้ปนูประดบัเป็นรูปกลุ่มบคุคลถืออาวธุในท่าทางกําลงัรบ แม้ทรวดทรง

และลวดลายประดบัจะเทียบไม่ได้กบัศิลปกรรมเขมร แตก็่ปฏิเสธไม่ได้ว่าได้อาศยัรูปลกัษณะและ

ระเบียบแบบแผนของศลิปะสถาปัตยกรรมเขมรใช้เป็นต้นแบบ  

สําหรับรูปแบบหลงัคามขุของ “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) มีลกัษณะเป็นหลงัคาโค้งล้อไปตามความ

โค้งของกรอบหน้าบนั ท่ีผืนหลงัคาปัน้ปนูประดบัล้ออย่างหลงัคามุงกระเบือ้งลอน แต่ท่ีน่าสนใจ

อย่างย่ิง ก็คือ หน้าบนัทรงบนัแถลงนีท่ี้มีกรอบด้านในเป็นวงโค้งขยกั ๓ วง ท่ีปลายวงโค้งด้านล่าง

ทําเป็นรูปมกรคายนาค ๓ เศียร มีใบระกาท่ีทําปลายรูปเรียวโค้งอย่างปลายดาบ และท่ีตําแหน่ง

หางหงส์ทําเป็นรูปทรงทํานองกลีบบัว ซึ่งรูปแบบหน้าบันเช่นนีไ้ม่เคยมีมาก่อนในปราสาทใน

วฒันธรรมเขมรซึ่งนิยมลักษณะกรอบหน้าบนัแบบสะบดัเป็นลอนคดเว้ามาโดยตลอด และเม่ือ

พิจารณาจากรูปลกัษณะของการทํากรอบวงโค้งขยกั ๓ วง เชน่นี ้พบวา่มีลกัษณะคล้ายกบัหน้าบนั

ของซุ้มประตทูางเข้าเมรุทิศ วัดไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยผสมผสานเข้ากับ

แบบแผนอิทธิพลศลิปะสถาปัตยกรรมเขมร ด้วยการปรับเปล่ียนเชิงซุ้มท่ีทําเป็นอินทรธน ูให้เป็นรูป

มกรคายนาค ๓ เศียรแทน  

ในส่วนของลายหน้าบนัท่ี “หอพระจอม” ปัน้ปนูประดบัเล่าเร่ือง นารายณ์ประวัต ิ

ด้านทิศเหนือกบัทิศใต้ เป็นตอนนารายณ์บรรทมสินธุ์ และ ทิศตะวนัออกกบัทิศตะวนัตก เป็นตอน

นารายณ์ทรงสุบรรณ์ ทัง้นีก็้เพ่ือท่ีจะให้ส่ือความถึงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น

อวตารของพระนารายณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ขณะลวดลายหน้าบนัท่ี “หอพระไตร” ปัน้ปนูประดบัเล่าเร่ือง พุทธ

ประวัติ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ เป็นตอนประสูติ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นตอน



๓๐๑ 

 

ปรินิพพาน ซึง่ก็สอดคล้องกบัหน้าท่ีใช้สอยเพ่ือให้เป็นสถานท่ีสําหรับบรรจพุระธรรม เปรียบเสมือน

ดัง่สิ่งแทนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน่เอง 

๔.๓ ซุ้ม 

๔.๓.๑ ประเภทของซุ้ม และ 

๔.๓.๒ รูปแบบฐานซุ้ม และ 

๔.๓.๓ รูปแบบเรือนซุ้ม (ผนัง - เสา) และ  

๔.๓.๔ รูปแบบหลังคาซุ้ม และลวดลายหน้าบันซุ้ม ซุ้มของพระปรางค์ล้อ

แบบปราสาทเขมร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) พบเพียงแค ่ซุ้มประตขูอง “ปรางค์แดง” ซึ่ง

มีรูปลกัษณะอย่างเดียวกับมุขทุกประการ แต่สําหรับ ซุ้มหน้าต่างของ “หอพระจอม” และ “หอ

พระไตร” นัน้ มีโครงสร้างซุ้มแบบเดียวกัน คือ ประกอบด้วยเสาอิง และทบัหลัง ตามอย่างแบบ

แผนศิลปะสถาปัตยกรรมเขมร และคงได้รับแรงบนัดาลใจมาจากกระบวนลายท่ีปราสาทหินพนม

รุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์ และหรือปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมาเป็นสําคญั แตกตา่งกนัแตเ่พียง

รูปลกัษณ์รายละเอียดตกแตง่ คือ ท่ีทบัหลงัของซุ้มหน้าตา่งของ “หอพระจอม” ปัน้ปนูประดบัเป็น

รูปวานรในเรือนแก้ว ๕ เรือน เรือนละ ๑ ตน วิเคราะห์การทํารูปวานรว่าน่าจะสืบเน่ืองมาจาก

วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งมีเป็บรรดาวานรเป็นบริวารถวายการอารักขาให้แก่พระราม ผู้ เป็น

อวตารของพระอินทร์ และ  ทบัหลงัของซุ้มหน้าต่างของ “หอพระไตร” ปัน้ปนูประดบัเป็นรูปเทพ

พนมในเรือนแก้ว ๕ เรือน เรือนละ ๑ องค์ ซึ่งการทํารูปเทพนมนัน่สามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในงาน

ศิลปกรรมไทย แตด้่วยท่านัง่ขดัสมาธิแบบยกเข่าสงูเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงการนําแรงบนัดาลใจท่ีมี

มาจากทว่งทา่ของร่ังบําเพ็ญตนของโยคีไศวนิกาย  

 

 

 



๓๐๒ 

 

   
ภาพท่ี ๙๙ รูปเทพพนม ท่ีหอไตร 

 

  
ภาพท่ี ๑๐๐ รูปโยคี ในท่านัง่พนมมือ ท่ีปราสาทหินพนมรุ้ง จ. บรีุรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๓ 

 

๕. ส่วนยอดปรางค์ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๑ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของพระปรางค์แดง 

 

 



๓๐๔ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๒ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของพระปรางค์เขมร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๕ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๓ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของอนสุาวรีย์พระปรางค์ ๓ ยอด 

 



๓๐๖ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๔ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของหอพระจอม 

 

 



๓๐๗ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๕ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของหอพระไตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 

 

๕.๑ รูปแบบยอดปรางค์ รูปแบบยอดปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) มีทัง้ “แบบปรางค์ยอดเดี่ยว” ดงัเช่น “ปรางค์แดง” “ปรางค์เขมร” “หอ

พระจอม” และ “หอพระไตร” และ “แบบปรางค์ ๓ ยอด” ดงัเช่น “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด 

แบบลพบุรี” ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นจํานวนยอดท่ีเคยมีการทํามาก่อนแล้วในอดีต 

๕.๒ รูปทรงยอดปรางค์ รูปแบบยอดของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ดงัเช่น “ปรางค์แดง” และ “ปรางค์เขมร” 

แม้จะไม่ได้มีทรวดทรงท่ีผอมบาง แตส่ดัส่วนของยอดปรางค์ท่ีสงูยาว ก่อนท่ีส่วนยอดจะคอ่ยๆ ลด

ขนาดให้เรียวลงอย่างช้าๆ แล้วรวบเป็นแนวโค้งท่ีปลายเช่นนี ้ก็ถือได้ว่าเป็นรูปทรงท่ีกระเดียดไป

ทาง “ทรงฝักข้าวโพด”  และการท่ีพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรทัง้ ๒ หลงันี ้ไม่ได้มีทรวงทรงท่ี

ผอมบาง วิเคราะห์วา่เกิดขึน้จากการออกแบบส่วนยอดด้วยลกัษณะแบบใหม่ คือ ทําส่วนยอดให้มี

ลกัษณะโปร่งโลง่ตอ่เน่ืองขึน้มาจากส่วนเรือน ด้วยเหตนีุจ้ึงจําเป็นท่ีจะต้องออกแบบยอดปรางค์ให้

มีทรวงทรงท่ีมัน่คงและแข็งแรงเพียงพอจะสามารถรับแรงจากยอดบนสุดท่ีกระจายไปสู่ผนงัและ

ฐานให้ได้อยา่งเหมาะสม ซึง่การทํายอดปรางค์ทรงฝักข้าวโพดอย่างในอดีตไม่ได้ต้องคํานึงถึงพืน้ท่ี

โปร่งโลง่ท่ีสว่นยอดปรางค์เชน่นี ้ทําให้ยอดปรางค์ทรงฝักข้าวโพดในสมยัรัตนโกสินทร์มีทรวดทรงท่ี

ผอม ยาว และมีเส้นรอบนอกของส่วนยอดเกือบจะเป็นแนวดิ่งตรง ดงัท่ีเปรียบเปรยยอดปรางค์ใน

ยคุสมยัต้นรัตนโกสินทร์ไว้วา่เหมือนดัง่ “ดุ้นแสม” ๑๑ 

สําหรับรูปแบบยอดของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) 

ดงัเช่น “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” ซึ่งมีทรวดทรงป้อมและพุ่มแหลม  “แบบทรง

ศิขร” ตามแบบปราสาทเขมร ขณะท่ี “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” มีทรวดทรงป้อม และสัน้ 

“แบบทรงงาเนียม” 

 ๕.๓ รูปแบบและจํานวนชัน้อัสดง รูปแบบและจํานวนชัน้อสัดงของพระปรางค์ล้อ

แบบปราสาทเขมร พบเฉพาะในพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) ดังเช่น 

“อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” เป็น แบบเชิงบาตรซ้อน ๒ ชัน้  ท่ีเชิงบาตรชัน้ล่างเพิ่ม

ลกูแก้ว ๓ เส้น  “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” เป็น แบบเชิงบาตร เพิ่มลกูแก้ว ๓ เส้น ๑ ชัน้ 

                                                           
๑๑ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม

พระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ท่ี ๖ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, ๒๕๐๔), ๖. 



๓๐๙ 

 

ซึ่งการทําชัน้อสัดงด้วยรูปแบบเชิงบาตรท่ีคาดด้วยลกูแก้วนี ้สงัเกตได้ว่ามีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกับ

ปลายผนงัของเรือนธาต ุซึ่งนบัว่าเป็นแบบแผนอีกประการหนึ่งท่ีทําตามอย่างปราสาทเขมร โดยมี

ข้อสงัเกตว่า มูลเหตทุางสถาปัตยกรรมของการทํา “ชัน้อัสดง” ในปราสาทเขมรนัน้ เป็นไปได้ว่า

เพ่ือท่ีจะยืดความสูงในส่วนท่ีถูกเบียดบงัด้วยหลงัคามุข เพ่ือให้ช่วงชัน้ถัดขึน้ไปมีพืน้ท่ีสําหรับทํา 

“ซุ้มบัญชร” 

๕.๔ รูปแบบและจํานวนชัน้รัดประคด รูปแบบและจํานวนชัน้รัดประคดและของ

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) 

ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีย่อ

จําลองลกัษณะของเรือนธาต ุเพ่ือให้ได้ความหมายว่าเป็นเรือนหลายชัน้ อนัเป็นลกัษณะหนึ่งของ 
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๑๒ และนิยมทําชัน้รัดประคด ๕ – ๖ ชัน้  

สําหรับรูปแบบชัน้รัดประคด ดงัเช่น  “ปรางค์แดง” และ “ปรางค์เขมร” มีลกัษณะ

เป็น “แบบฐานบัว” โดยยืดส่วนท้องไม้ให้สูงขึน้เพ่ือให้เกิดเป็นพืน้ท่ีทํานองเรือนธาต ุจึงมีส่วนท่ี

เป็นบวัคว่ําและบวัหงายท่ีเปรียบเสมือนกบับวัเชิงผนงัและบวัปลายผนงัเรือนธาต ุโดยจะสงัเกตได้

ว่าท่ีชัน้รัดประคดของ “ปรางค์เขมร” ก็ได้ให้รายละเอียดของชัน้รัดประคดในทุกๆ ชัน้ ด้วยการ

คาดลกูแก้ว ๑ เส้น ตามอย่างเรือนธาตดุ้วย ท่ีก่ึงกลางด้านของชัน้รัดประคดแตล่ะชัน้ได้ยกระนาบ

ทําเป็น “ซุ้มบัญชร” ซึ่งมีความน่าสนใจท่ีลักษณะแบบซุ้มโค้ง (arch) ดงัเช่น ซุ้มโค้งซ้อน ๒ ชัน้ 

ของ “พระปรางค์แดง” หรือแบบซุ้มคานโค้ง (segmental pediments) ดงัเช่น ซุ้มคานโค้งของ 

“ปรางค์เขมร” และการเจาะเป็นช่องโปร่งทะล ุ เพ่ือให้สามารถรับแสงจากบนยอดปรางค์มาสู่ห้อง

คหูาโดยตรงได้ พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรจึงกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดแทนท่ี

สถาปัตยกรรมแบบปิดแบบโบราณ 1 2

๑๓ อนัเป็นเทคนิคและวิธีการท่ีปรับปรุงขึน้จากแนวความคิด

ด้วยด้วยโครงสร้างแบบตะวนัตกท่ีช่างไทยนํามาผสมผสานใช้กบัพระปรางค์ไทยสมยันี ้

และสําหรับรูปแบบชัน้รัดประคด ดงัเช่น “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” 

“หอพระจอม” และ “หอพระไตร” นัน้ มีลักษณะเป็น “แบบเชิงบาตร” ท่ีคาดด้วยชุดลูกแก้ว 

                                                           
๑๒

 สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, พิมพ์ครัง้ท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๕๐), ๕๔. 

๑๓
 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, “จิตวิญญาณแบบไทยสมยัใหม:่ ผลงานสถาปัตยกรรมแบบ Modernism ของพระ

พรหมพิจิตร,” ใน  สูจบิัตร นิทรรศการ สถาปัตยกรรมไทยเฉลมิพระเกียรต ิ(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘), ๔๐. 



๓๑๐ 

 

ตามอยา่งแบบแผนปราสาทเขมร และสิ่งท่ีนา่สนใจคือ ท่ีก่ึงกลางด้านของชัน้รัดประคดแตล่ะชัน้ได้

ยกระนาบทําเป็น “ซุ้มบัญชร” ด้วยรูปลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป  

ดงัเชน่ ซุ้มบญัชรของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” มีลกัษณะกรอบซุ้ม

ท่ีเกิดจากการปัน้แต่งให้เป็นวงขอบทัง้ ๒ ข้างทําเป็นโค้งวงเดียวกนัมาบรรจบท่ียอดซุ้ม อย่างท่ี

เรียกวา่ “แบบกรอบหน้านาง”  โดยตลอดแนวกรอบด้านนอกตกแตง่ด้วยลวดลายอย่างมากและ

ท่ีปลายด้านล่างของกรอบซุ้มทําเป็นรูปนาค ๓ เศียร แต่ทว่ารูปลกัษณะของซุ้มบญัชรแห่งนีก็้ได้

ลดทอนทรวดทรงและรายละเอียดท่ีซบัซ้อนแบบปราสาทเขมรให้เรียบง่ายขึน้ อีกทัง้ไม่ได้ทําแบบ

ซุ้มคหูาสําหรับ “ตัง้ประดบั” ด้วยบนัแถลงอย่างปราสาทเขมร แต่ใช้วิธีการยกผนงัคหูาให้ตืน้ขึน้

สําหรับ “ตดิประดบั” บนัแถลงแทน 

และท่ีซุ้มบญัชรของ “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” แม้จะมีลกัษณะ “แบบซุ้ม

หน้านาง” แตก็่เป็นซุ้มท่ีเกิดขึน้จากการแผลงเค้าโครงและลวดลายในรูปลกัษณะใหม่ ดงัท่ีเห็นได้

ชดัท่ีปลายด้านลา่งของกรอบซุ้มได้ปรับเปล่ียนจาก “แบบชดุนาคหลายเศียร” ไปสู่ “แบบนาคเศียร

เดียว” ท่ีสําคญัคือ ได้แผลงรูปลกัษณะอยา่งใหมด้่วยการใช้ลายอย่างกระหนกแบบไทยแปลงใส่ลง

ไปบนโครงรูปนาค อนัเป็นระเบียบของงานออกแบบท่ีสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ 

ทรงคิดและใช้กับสถาปัตยกรรมหลังอ่ืนๆ อีก ได้แก่ ซุ้มคูหาด้านหน้าของพระอุโบสถ วดัราชาธิ
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๑๔ และสําหรับซุ้มหน้านางของพระปรางค์ทัง้ ๒ หลงันี ้ก็ได้เพิ่มการตกแตง่บริเวณ

หน้าบนัด้วยลวดลายปนูปัน้ และท่ีพิเศษเพิ่มขึน้มานัน่คือซุ้มบญัชรชัน้แรกทัง้ ๔ ด้านของ “หอพระ

จอม” ทําเป็นรูปใบหน้าบุรุษสวมเคร่ืองกระบงัหน้าท่ีมีโครงรูปแบบเดียวกับ “ซุ้มหน้านาง” หาก

เคร่ืองกระบงัหน้านีไ้ด้ยกระนาบขึน้เป็นสนัท่ีก่ึงกลางก็เพ่ือให้เป็นมิตรัิบกบัใบหน้านัน่เอง และเม่ือมี

รูปหน้าประกอบไว้ทัง้ ๔ ทิศ จึงเรียกกันว่า “จตรุพกัตร์” หรือ “พรหมพกัตร์” ด้วยความหมายท่ีว่า

เป็นพระพกัตร์ของพรหม และการทํายอดแบบพรหมพกัตร์เช่นนีก็้น่าจะเน่ืองมาจากปราสาทเขมร 

สมยับายน ท่ีสลกัสว่นยอดทัง้ ๔ ทิศ ของปราสาทเป็นรูปพระพกัตร์ของพระโพธิสตัว์อวโลกิเศวร 

 

                                                           
๑๔

 สมคิด จิระทสันกลุ, งานออกแบบสถาปัตยกรรมฝีพระหตัถ์ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด

ตวิงศ์ (ภาคปลาย) (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๖), ๕๗๓. 



๓๑๑ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๖ ซุ้มหน้านาง ท่ีหอพระไตร 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๗ ซุ้มหน้านาง ท่ีพระอโุบสถ วดัราชาธิวาสราชวรวิหาร 

 

๕.๕ รูปแบบบันแถลง รูปแบบบันแถลงของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร มี

เฉพาะแตท่ี่ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” ซึ่งสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) มีรูปลกัษณะ เป็นแผน่แบนแนบชิดติดกบัผนงัของซุ้มบญัชร มี

ทรวดทรงโค้งคว่ําแบบกลีบบวัท่ีทําขยกัเป็นลอนโค้ง ๓ วง ตกแตง่กรอบนอกด้วยลวดลายเต็มพืน้ท่ี 



๓๑๒ 

 

สําหรับพืน้ท่ีตรงกลางของบนัแถลงชัน้ท่ี ๑ - ๒ ปัน้ปนูประดบัเป็นลายพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั 

และบนัแถลงชัน้ท่ี ๓ - ๕ ปัน้ปนูพืน้ท่ีประดบัเป็นรูปเทวบรุุษ 

 น่าสังเกตว่า รูปทรงของบนัแถลงท่ีแบนแนบชิดไปกับผนงัของซุ้มบญัชรเช่นนี ้เป็น 

“การติดประดับ” กับซุ้มบญัชร ไม่ใช่ “การตัง้ประดับ” ไว้ด้านหน้าของบญัชรตามแบบปราสาท

เขมร ทัง้ยงัได้ปรับปรุงรูปทรงบนัแถลงแบบเขมรอนัเกิดจากการสลกัเสลาหินให้เป็นรูปเทพเทวดา

ประดิษฐานภายในเรือนแก้วจึงได้มาซึ่งโครงร่างทํานองใบขนุน หรือกลีบบวัทางตัง้ขึน้ โดยยก

ระนาบเป็นสนัตัง้ท่ีก่ึงกลางเพียงเล็กน้อย ทัง้นีก็้เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้จากทางด้านข้าง และ

เพ่ือให้ได้เส้นโครงรูปท่ีจะคอ่ยๆ พุ่มขึน้ไปท่ีส่วนยอด แตท่ว่าบนัแถลงของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ 

ยอด แบบลพบุรี” ปรับปรุงบนัแถลงให้เรียบง่ายและมัน่คงขึน้ด้วยการทําเป็นแผ่นแบนปัน้ติดไว้ท่ี

หน้าซุ้มบญัชร 

สําหรับการทําปัน้ประดบัด้วยเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีเฉพาะเพียงบนัแถลง

ชัน้ท่ี ๑ – ๒ วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะข้อจําจดัของเนือ้ท่ีบนัแถลง ดงัจะสงัเกตว่าท่ีชัน้ถดัขึน้ไป

จะมีขนาดท่ีเล็กลงเร่ือยๆ จงึเหลือเป็นเพียงรูปเทวบรุุษเทา่นัน้ 

๕.๖ รูปแบบกลีบขนุน รูปแบบของกลีบขนนุของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร มี

เฉพาะแต่ท่ี “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” “หอพระจอม” และ “หอพระไตร”  ซึ่ง

สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) มีรูปทรวดทรงแบบเดียวกัน คือ เป็นทรงกลีบบวั และยก

ระนาบท่ีก่ึงกลางเป็นสันตัง้ฉากเพ่ือให้รับกับย่อมุม  แตกต่างกันแต่เพียงลวดลายปนูปัน้ ดงัเช่น 

กลีบขนุนของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” ทําเป็นรูปเทพบุตรในท่ายืนย่อขาแยก

เขา่และย่ืนมือจบัท่ีหวัเขา่ทัง้ ๒ ข้าง กลีบขนนุของ “หอพระจอม” ทําเป็นรูปเทพบตุรในท่าพนมมือ 

และกลีบขนนุของ “หอไตร” ทําเป็นรูปนาค ๓ เศียร 

๕.๗ รูปแบบจอมโมฬี รูปแบบจอมโมฬีของพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔ ) มีทรวงทรง “แบบหลังคาโค้ง” 

ดงัเช่น จอมโมฬีของ “ปรางค์แดง” ทําเป็นหลังคาโค้งย่อมุมต่อเน่ืองมาจากชัน้รัดประคด และ 

จอมโมฬีของ “ปรางค์เขมร”  ก็ทําเป็นหลงัคาโค้งท่ีปัน้แตง่เป็นรูปกลีบบวัคว่ํา ซ้อน ๔ ชัน้ 

 สําหรับจอมโมฬีของ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” “หอพระจอม” และ 

“หอพระไตร”  อยู่ในรูปทรงท่ีน่าจะกล่าวได้ว่าแผลงมาจาก “ทรงหม้อนํา้” หรือ “กลศ” ของ

ปราสาทเขมร ซึง่มีลกัษณะเดน่ท่ีทรวดทรงท่ีผายท่ีสว่นลา่ง แล้วคอ่ยๆ สอบขึน้ท่ีสว่นบน  

 



๓๑๓ 

 

๕.๘ รูปแบบนภศูล รูปแบบนภศลูในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) มีลกัษณะคล้ายคลึง

กนั คือ เป็นโลหะหล่อ มีปลายแกนคล้ายหอก และท่ีแกนกลางจะแตกออกเป็นก่ิง ๔ ทิศ แตล่ะทิศ

เป็นก่ิงซ้อน ๒ – ๓ ชัน้ 

ซึง่ลกัษณะของก่ิงนี ้ท่ีแตกกนัไปนัน้ มี ๒ ลกัษณะ ได้แก่ “แบบขยัก” คือ ส่วนล่างของ

ก่ิงมีลักษณะคดเป็นขยกัไปมา ๒ - ๓ ขยัก ได้แก่ นภศูลของ “ปรางค์เขมร” และ นภศูลของ 

“อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด แบบลพบุรี” ซึ่งประดับบนก่ิงด้วยลายดอกเล็กๆ ๑ ดอก แต่

สําหรับนภศลูของ “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” มีลกัษณะท่ีแผลออกไปจากทรวดทรงท่ีเคย

มีมา โดยทําก่ิงนภศลูให้มีรูปลกัษณะ “ทาํนองช่อฟ้าปากครุฑ” ด้วยทรวดทรงเทียบได้กบั “อก” 

และ “จงอย” อยา่งชดัเจน 

 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์  

ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ถงึ 

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๖) 

  เน่ืองจาก “กุฎาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเต็มเรือน)” มีรูปแบบ

และองค์ประกอบของ “ส่วนยอด” แบบเดียวกนั นัน่คือมีหลงัคาแบบเรือนซ้อนชัน้ภายใต้ทรวดทรง

หลังคาแบบมณฑปรองรับยอดปรางค์ แต่ทว่าเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของรูปลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมของอาคารกลุ่มนี ้พบว่ามีทัง้ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบมณฑป (เป็นอาคารส่ีเหล่ียม

ไมทํ่ามขุ) และมีทัง้ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบปราสาท (เป็นอาคารมีมขุ) ซึ่งความแตกตา่งกนัเช่นนี ้

ทําให้การวิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ “กุฎาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอด

ปรางค์” ท่ี “สว่นเรือน” ไมส่ามารถอธิบายร่วมกนัได้ ดงันัน้ในท่ีนีจ้งึชีแ้จงถึงกลุ่มรูปแบบดงักล่าวซึ่ง

มีด้วยกนั ๒ ประเภท คือ 

  ประเภทมณฑป ได้แก่ พระปรางค์ ๔ องค์  และ มณฑปพระเจดีย์โบราณ 

  ประเภทปราสาท ได้แก่ พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ปราสาทพระเทพบิดร หอ

พระคนัธารราษฎร์ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม  สสุานหลวงวดั

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ และอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ   

 

 

 

 



๓๑๔ 

 

วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ“กุฎาคารแบบ

หลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเต็มเรือน) สถาปัตยกรรมท่ียอดปรางค์ ประเภท “กฎุาคา

รแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเต็มเรือน)”  ท่ีสร้างหรือบรูณะภายใต้พระราชดําริส่วน

พระองค์ ในชว่งรัชกาลนี ้มีด้วยกนัทัง้สิน้ ๓ องค์ ได้แก่ 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน)ในรัชกาลท่ี ๔ 

๑. พระปรางค์ ๔ องค์ วดัมหาพฤฒาราม 

๒. พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน)ในรัชกาลท่ี ๕ 

๓. ปราสาทพระเทพบดิร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

กุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน)ในรัชกาลท่ี ๖ 

ไมมี่ 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๘  กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

๑. วัสดุและเทคนิค 

วัสดุและเทคนิคของสถาปัตยกรรมทัง้ ๓ หลัง แตกต่างกันตามขนาดและศักดิ์

ความสําคญั แตก็่ล้วนแล้วแตเ่ป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทัง้สิน้ ดงัจะเห็นว่า “พระปรางค์ ๔ องค์” เป็นสถาปัตยกรรม

ประเภทมณฑปก่ออิฐ ฉาบปนูทัง้หลงั ทรงปฏิสงัขรณ์ขึน้ด้วยพระราชดําริท่ีจะทรงฟืน้ฟูวตัถสุถาน

ตา่งๆ ภายในพระอาราม วสัดแุละเทคนิกจงึเป็นไปอยา่งเรียบง่ายสืบจากแบบอยา่งเดมิท่ีทํามา 



๓๑๕ 

 

   ขณะท่ี “พระท่ีน่ังเวชยันต์วิเชียรปราสาท” สร้างขึน้ด้วยพระราชดําริท่ีทรงต้องการ

ให้มีปราสาทพอเป็นท่ีสงัเขปภายในพระราชวงั14

๑๕ คล้ายอยา่งการสร้างปราสาทไว้ในพระราชวงัเช่น

อดีต ปราสาทหลงันีจ้งึเป็นปราสาทขนาดยอ่ม สามารถก่ออิฐ ฉาบปนูได้ตลอดทัง้หลงั  

แตท่ี่ “ปราสาทพระเทพบิดร” เป็นสถาปัตยกรรมก่ออิฐ ฉาบปนู มีหลงัคาเป็นเคร่ือง

ปูนและเคร่ืองไม้ ประดับตกแต่งด้วยกระเบือ้งและกระจกอย่างงดงาม  ทัง้มีขนาดใหญ่กว่า

สถาปัตยกรรมทัง้ ๒ หลงั ข้างต้น  นัน่เพราะ “ปราสาทพระเทพบิดร” สร้างขึน้ด้วยพระราชดําริท่ี

ทรงต้องการให้เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคูก่รุง

รัตนโกสินท ร์  ทั ง้ เ ป็นปราสาท ท่ีตั ง้ อยู่ ภ ายในวัดพระ ศ รี รัตนศาสดาราม  วัดภ ายใน

พระบรมมหาราชวงั  

 

๒. ผังสถาปัตยกรรม 

๒.๑ แผนผัง และ 

๒.๒ ทศิท่ีหันหน้า ผงัสถาปัตยกรรมทัง้หมด ล้วนหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก โดยมี

ทัง้ท่ีเป็น “สถาปัตยกรรมหลังเดี่ยว และไม่อยู่ ในแนวแกนใด” ดงัเช่น “พระท่ีน่ังเวชยันต์

วิเชียรปราสาท” แตส่ถาปัตยกรรมอีก ๒ หลงั ได้แก่ “พระปรางค์ ๔ องค์” เป็น “สถาปัตยกรรม

บริวาร ขนานไปกับแนวแกนหลัก” และ “ปราสาทพระเทพบิดร” เป็น “สถาปัตยกรรมใน

แนวแกนหลัก”  

  มีข้อสงัเกตว่า การท่ี “พระปรางค์ ๔ องค์” และ “ปราสาทพระเทพบิดร” ตัง้อยู่ใน

ทิศทางและแนวแกนท่ีสัมพันธ์กับแนวแกนหลักนัน้ เพราะสถาปัตยกรรมเหล่านีต้ัง้อยู่ในพืน้ท่ี

พทุธาวาสซึง่ป็นพืน้ท่ีท่ีมีระบบระเบียบอนัเกิดจากคติและแนวความคดิท่ีแฝงไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๕

 อุทยานประวัตศิาสตร์ พระนครครีี (กรุงเทพฯ: บริษัท ไทภมิู พบัลิชช่ิง), ๔๗. 



๓๑๖ 

 

๓. ส่วนฐานเรือน 

 

 
ภาพท่ี ๑๐๙ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของพระปรางค์ ๔ องค์  

 

 
ภาพท่ี ๑๑๐ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 



๓๑๗ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๑ องค์ประกอบสว่นฐานเรือนของปราสาทพระเทพบดิร 

   

๓.๑ ฐาน และ  

๓.๒ บันได ฐานเรือนของ “พระปราค์ ๔ องค์” “เวชยันต์วิเชียรปราสาท” และ 

“ปราสาทพระเทพบิดร” นิยมใช้รูปแบบ “ฐานสิงห์บัวลูกแก้วอกไก่” สําหรับรูปแบบบนัได มีแต่

ในสถาปัตยกรรมประเภทปราสาท ดงัเช่น บนัไดของ “เวชยันต์วิเชียรปราสาท” ทําเป็น “บันได

แบบซุก” คือ บนัไดท่ีไม่ย่ืนออกจากตวัอาคาร แตใ่ช้ความหนาของคหูาทางเข้าเป็นระยะของช่วง

ลึกบนัได และ บนัไดของ “ปราสาทพระเทพบิดร” ทําเป็น “บันไดแบบย่ืน” คือ บนัไดท่ีย่ืนต่อ

จากประตทูางเข้าและมีพนกับนัไดแบบบนัไดนาค 

 



๓๑๘ 

 

๔. ส่วนเรือนธาต ุ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๒ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองพระปรางค์ ๔ องค์ 

 

 

 

 

 



๓๑๙ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๓ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 



๓๒๐ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๔ องค์ประกอบส่วนเรือนธาตขุองปราสาทพระเทพบดิร 

   

 

 

 

 

 



๓๒๑ 

 

๔.๑ เรือนธาตุ  

เรือนธาตุมณฑป  เรือนธาตมุณฑป ได้แก่  “พระปราค์ ๔ องค์” มีผงัส่ีเหล่ียมย่อมมุ

ไม้สิบสอง แบบทบึตนั และทําซุ้มคหูาท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ  

เรือนธาตุและมุขปราสาท : เรือนธาตขุอง “เวชยนัต์วิเชียรปราสาท” และ “ปราสาท

พระเทพบดิร” เป็นแบบจตัรุมขุ ท่ีมีความกว้างของมขุเสมอด้วยเรือน ผนงัเรือนและฐานเรือนจึงเป็น

ชุดเดียวกันกับมุขนัน่เอง  อย่างไรก็ดีแม้ว่าสถาปัตยกรรมทัง้ ๒ หลงั จะเป็นอาคารจตรุมุขแบบ

เดียวกัน แต่โครงสร้างของเรือนธาตุกลับแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ “เวชยันต์วิเชียร

ปราสาท” เป็นเรือนธาตุท่ีมีโครงสร้างแบบผนังรับนํา้หนกั จึงทําให้ไม่มีเสาเรือนธาตุสําหรับรับ

นํา้หนกัหลงัคา แต่ทว่าได้ตกแตง่ท่ีมุมผนงัด้วยการยกระนาบทําเป็นรูปเสาส่ีเหล่ียม มีกาบพรหม

ศรท่ีเชิงเสา และมีบวัหวัเสา ทํานองเสาอิง ในสว่นของรูปแบบหลงัคามขุนัน้ เป็นแบบหลงัคาเคร่ือง

ปนู ทําเป็นหลังคาซ้อนชัน้ ๒ – ๓ ชัน้ ผืนหลังคามีระนาบโค้งล้อไปกับโครงเคร่ืองลํายอง และมี

หน้าบนัทรงบนัแถลง แบบไทยประเพณี คือ มีเคร่ืองลํายองประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา ลํายอง 

และหางหงส์ ตกแตง่หน้าบนัด้วยลายชอ่หางโต 

๔.๒ มุข   

มขุ “ปราสาทพระเทพบดิร” เป็นเรือนธาตท่ีุมีโครงสร้างแบบผนงัและเสารับนํา้หนกั จึง

ทําให้เห็นแนวเสา ซึ่งมีทัง้เสาพะไล เสาร่วมนอก และเสาอิง โดยจะสังเกตได้ว่า เสาเหล่านีถู้ก

ตกแต่งประดบัประดาไว้อย่างพิถีพิถัน และล้วนแต่เป็นเสาย่อมุมไม้สิบสอง และมีบวัหัวเสา มี

เฉพาะเชิงของเสาอิงท่ีตกแตง่ด้วยกาบพรหมศร ซึง่เป็นลายกาบท่ีนิยมใช้กบัสถาปัตยกรรมท่ีมีศกัดิ์

และความสําคญัเป็นพิเศษ ในส่วนของหลงัคามขุนัน้ เป็นหลงัคาเคร่ืองไม้ มงุกระเบือ้ง แบบไทย

ประเพณี ทําเป็นหลังคาซ้อนชัน้ ๔ – ๖ ชัน้ สังเกตจังหวะการซ้อนชัน้ของหลังคามุขหน้า (ทิศ

ตะวนัออก) และหลงัคามขุข้าง (ทิศเหนือ และทิศใต้) ซึ่งซ้อนชัน้ และลดระดบัหลงัคามขุลงมาเป็น

คู่ๆ เว้นแต่หลังคามุขด้านหลัง (ทิศตะวนัตก) ทําเป็นหลงัซ้อน ๓ ชัน้ และมีหน้าบนัทรงบนัแถลง

แบบไทยประเพณีเช่นกัน ตกแต่งหน้าบันมุขแต่ละด้าน เป็นตราพระราชลัญจรประจํารัชกาล         

ท่ี ๑ – ๔ 

๔.๓ ซุ้ม  

ซุ้มของมณฑป ได้แก่ ซุ้มของ  “พระปราค์ ๔ องค์” เป็นซุ้มคหูาซ้อน ๒ ชัน้ ท่ีผนัง

ของเรือนธาตทุัง้ ๔ ทิศ มีฐานซุ้มเป็นฐานสิงห์บวัลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ท่ียกระนาบออกมาจากฐาน

เรือนอย่างชดัเจน ท่ีเสาซุ้มทําเป็นเสาเหล่ียม ซ้อน ๒ ชัน้ ท่ีต้นเสายกขอบและเซาะเป็นร่องยาว

ประดบัด้วยแถวเม็ดกลมตลอดแนวขอบ มีรัดอก และเชิงเสาตกแตง่ด้วยกาบพรหมศร ผืนหลงัคา



๓๒๒ 

 

ซุ้มเป็นหลงัคาโค้งล้อไปกบัโครงหน้าบนั มีหน้าบนัทรงบนัแถลง “แบบอิทธิพลเทศ” คือ ไม่ได้ใช้

คตคิรุฑยดุนาค ดงันัน้จงึไมมี่ชอ่ฟ้า ใบระกา และหางหงส์ แตใ่ช้ลกัษณะการทอดตวัแบบรวยละกา 

ท่ีมีกระบวนลายเป็นรูปใบไม้ และดอกไม้แบบเทศ ซึง่แสดงถึงอิทธิพลศลิปกรรมในสมยัรัชกาลก่อน 

ท่ียงัใช้ตอ่มาในรัชกาลนี ้

ซุ้มของปราสาท มีเฉพาะแต่ท่ี “ปราสาทพระเทพบิดร” ท่ีทําซุ้มประต ู– หน้าต่าง 

เฉพาะซุ้มหน้าตา่ง จึงมีฐานแบบฐานสิงห์บวัลกูแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ มีเสาซุ้มเป็นเสาส่ีเหล่ียมย่อมมมุ

ไม้สิบสอง มีบวัหวัเสา มีรัดอก และมีบวัเชิงเสา ส่วนหลงัคาซุ้มนัน้เป็นทรงมงกุฎ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

ริเร่ิมมีใช้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔) ในขณะท่ี “เวชยันต์

วิเชียรปราสาท” ไมไ่ด้มีการทําซุ้มประต ู– หน้าตา่ง หากแตทํ่าเป็นเพียงช่องเปิดประต ู– หน้าตา่ง 

และการทําชอ่งวงโค้งแบบกลีบบวั อยา่งเรียบง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๓ 

 

๕. ส่วนหลังคาทรงมณฑป 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๕ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปของพระปรางค์ ๔ องค์ 

 

 

 

 

 



๓๒๔ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๖ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปของพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 

 

 

 



๓๒๕ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๗ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปของปราสาทพระเทพบิดร 

 

 

 

 

 

 



๓๒๖ 

 

๕.๑ รูปแบบหลังคา และ 

๕.๒ เชิงบาตร และ 

๕.๓ เชิงกลอน และ  

๕.๔ ซุ้มบัญชร  รูปแบบหลงัคาทรงมณฑปของ “พระปราค์ ๔ องค์” และ “ปราสาท

พระเทพบิดร” เป็นหลงัคาทรงมณฑป (เด่ียว) คือ เป็นหลงัคาชดุเดียวท่ีรองรับยอดแบบปรางค์ 

(เด่ียว) แต่ “เวชยันต์วิเชียรปราสาท” เป็นหลงัคาทรงมณฑป ๕ ยอด คือ เป็นชุดหลงัคา ๕ ชุด 

รองรับยอดปรางค์ ๕ ยอดนัน่เอง 

ลกัษณะสําคญัของหลงัคามณฑปกลุม่นี ้อยูท่ี่การ “ซ้อนชัน้เชิงบาตร” และ “การทาํ

ซุ้มบัญชรท่ีเชิงบาตร” เพ่ือจะส่ือสญัลกัษณ์ถึงเรือนซ้อนชัน้ ภายใต้ทรวดทรงท่ีค่อยๆ สอบขึน้ท่ี

ด้านบนแบบหลงัคามณฑป สําหรับระเบียบชัน้ของเชิงบาตรก็มีเอกลกัษณ์แตกตา่งกนัไป ดงัเช่น 

เชิงบาตรของ “พระปรางค์ ๔ องค์” เป็นเชิงบาตร ซ้อนกนั ๗ ชัน้ ท่ีก่ึงกลางด้านของเชิงบาตรยก

ระนาบทําเป็นซุ้ มบญัชรแบบชัน้เว้นชัน้ คือ ทําซุ้ มบญัชรท่ีเชิงบาตรชัน้ท่ี ๑ เว้นชัน้ท่ี ๒ ทําซุ้ ม

บญัชรท่ีเชิงบาตรชัน้ท่ี ๓ เว้นชัน้ท่ี ๔ และทําซุ้มบญัชรท่ีเชิงบาตรชัน้ท่ี ๕ เว้นชัน้ท่ี ๖ และ ๗ สงัเกต

ได้ว่า การทําซุ้มบญัชรแบบชัน้เว้นชัน้นัน้ เน่ืองมาจากความสูงหลงัคาซุ้มจะเบียดบงัเรือนซุ้มของ

ช่วงชัน้ท่ีอยู่เหนือขึน้ไป แต่สําหรับเชิงบาตรชัน้สุดท้ายท่ีไม่ทําซุ้ มบญัชรนัน้ เข้าใจว่าไม่ต้องให้

หลงัคาซุ้มบญัชรไปเบียดบงัรูปเทพนมในชัน้ถดัขึน้ไปนัน่เอง 

สําหรับหลังคาทรงมณฑปของ “ปราสาทพระเทพบิดร” หากไม่มีมุข ก็คงจะเป็น

คล้ายอยา่งหลงัคามณฑปทัว่ไป แตเ่ม่ือมีมขุหลงัคาชนเข้ากบัหลงัคามณฑปเช่นนี ้ระเบียบชัน้ของ

เชิงบาตร จงึแบง่ได้เป็น ๒ ชดุ คือ ชดุท่ีอยู่แนวเดียวกบัผืนหลงัคามขุ กบัชดุท่ีสงูพ้นแนวหลงัคามขุ

แล้ว สําหรับ “เชิงบาตร ชุดท่ี ๑” คือ ชุดของชัน้เชิงบาตรท่ีอยู่แนวเดียวกบัผืนหลงัคามุข ทําเป็น

เชิงบาตรซ้อน ๕ ชัน้ ตกแต่งมมุทํานองรูปเสา สงัเกตว่าเชิงบาตรชดุนีจ้ะไม่ทําซุ้มบญัชรนัน่เพราะ

ได้ถูกแทนท่ีด้วยหลงัคามุขแล้ว ยกเว้นเพียงหน้ากระดานบนของเชิงบาตรชัน้สุดท้ายท่ีตัง้รับเชิง

กลอนและหลงัคาบญัชรเพราะเป็นส่วนท่ีพ้นจากหลงัคามขุชัน้สดุท้ายขึน้มา และนบัจากชัน้นีจ้ึง

เป็น “เชิงบาตรชุดท่ี ๒” คือ ชุดท่ีสูงพ้นแนวหลงัคามุขแล้ว ดงันัน้จึงมีพืน้ท่ีสําหรับทําซุ้มบุญชร 

และความสูงของซุ้มบญัชร ก็ทําให้ต้องทําเป็นเชิงบาตรคู่ เพ่ือให้ซุ้มบญัชรมีความสูงเพียงพอจะ

ประดิษฐานรูปเทวดาไว้ภายในคูหาซุ้ มบัญชร และท่ีหลังคาประธานของ “เวชยันต์วิเชียร

ปราสาท” ก็มีลกัษณะอย่างเดียวกัน  เว้นแต่หลงัคาบริวาร ซึ่งตัง้อยู่เหนือสันหลงัคามุข จึงไม่มี

ปัญหาดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น ทําให้สามารถทําเชิงบาตรซุ้มบญัชรท่ีเชิงบาตรได้ 

   



๓๒๗ 

 

๖. ส่วนยอดปรางค์  

 

 
ภาพท่ี ๑๑๘ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของพระปรางค์ ๔ องค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๘ 

 

 
ภาพท่ี ๑๑๙ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท 

 

 

 

 

 



๓๒๙ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๐ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของปราสาทพระเทพบิดร 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๐ 

 

๖.๑ รูปลักษณะส่วนยอดปรางค์ และ 

๖.๒ รูปแบบส่วนยอดปรางค์ ส่วนยอดของ “พระปรางค์ ๔ องค์” และ “ปราสาท

พระเทพบิดร” เป็นแบบปรางค์ (เด่ียว) เว้นเพียงแต ่“เวชยันต์วิเชียรปราสาท” เท่านัน้ ทําเป็น

ปรางค์ ๕ ยอด  

สําหรับรูปแบบส่วนยอดปรางค์ของ “พระปรางค์ ๔ องค์” และ “เวชยันต์วิเชียร

ปราสาท” เป็นทรงแบบฝักข้าวโพด คือ มีลกัษณะผอม ตรง และยาว แบบยอดปรางค์ในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น แต ่ทรวดทรงยอดของ “ปราสาทพระเทพบิดร”เป็นแบบทรงงาเนียม คือ มี

ลกัษณะป้อมและสัน้  

๖.๓ ชัน้อัสดง ชัน้อสัดงของสถาปัตยกรรมทัง้ ๓ หลงั ล้วนแตเ่ป็น “แบบเชิงบาตร” 

ซ้อน ๑ – ๒ ชัน้ แตกตา่งกนัเพียงแคง่านประดบัเท่านัน้ สําหรับ “พระปรางค์ ๔ องค์” ตกแตง่ด้วย

รูปเทพพนมท่ีด้านทัง้ ๔ ทิศ ส่วนชัน้อัสดงของยอดปรางค์ทัง้ ๕ ยอด ของ “เวชยันต์วิเชียร

ปราสาท” ปัน้ปูนประดับเป็นรูปกลีบบัวแนบไปกับความโค้งของเชิงบาตร  และชัน้อัสดงของ 

“ปราสาทพระเทพบิดร” ตกแตง่ด้วยแถวกระจงั 

๖.๔ ชัน้รัดประคด และ 

๖.๕ บันแถลง และ 

๖.๖ กลีบขนุน และ 

๖.๗ จอมโมฬี และ  

๖.๘ นภศูล สําหรับรูปแบบขององค์ประกอบส่วนยอดของสถาปัตยกรรมทัง้ ๓ หลงั 

นัน้ แทบจะคล้ายคลงึกนัเกือบทกุประการ ยกเว้นแตร่ายละเอียดของลวดลายท่ีตกแตง่แตกตา่งกนั

ไปเทา่นัน้  

ชัน้รัดประคดของสถาปัตยกรรมทัง้ ๓ หลัง มีด้วยกัน ๕ – ๖ ชัน้ และแต่ละชัน้ของ

รัดประคดปัน้ประดบัด้วยรูปบนัแถลงและกลีบขนนุท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกนัออกไป สําหรับบนัแถลง

และกลีบขนนุของ “พระปรางค์ ๔ องค์” เป็นแบบกลีบโค้งแหลม และมีระนาบโค้ง คล้ายกลีบบวั 

ซ้อน ๒ ชัน้  

แตบ่นัแถลงและกลีบขนนุของยอดปรางค์ทัง้ ๕ ยอด ของ “เวชยันต์วิเชียรปราสาท” 

เป็นแบบกลีบโค้งแหลมและยกขอบ โดยบนัแถลงและกลีบขนนุของยอดปรางค์ประธานท่ีมีขนาด

ใหญ่กวา่ ก็ได้ใส่รายละเอียดให้แก่พืน้ท่ีขอบด้วยลวดลายกระหนก และพืน้ท่ีตรงกลางปัน้แตง่เป็น

ลายพฤกษา และสําหรับบนัแถลงของ “ปราสาทพระเทพบิดร” เป็นแบบกลีบโค้งมน ยกขอบเป็น

สนันนู ๒ ชัน้ ขอบชัน้นอกแต่งเป็นลายกระหนก แตข่อบชัน้ในมีเชิงสะบดัออกเป็นกระหนก และมี



๓๓๑ 

 

ยอดเป็นลายกระจงัเจิม ขณะท่ีกลีบขนุนเป็นแบบกลีบโค้งแหลม ยกขอบเป็นลายกระหนก และ

ตกแตง่เฉพาะกลีบขนนุท่ีขนาบข้างบนัแถลงเป็นลายกระหนก 

การตกแตง่บนัแถลงและกลีบขนนุด้วยลายละเอียดอย่างมากมายเช่นนี ้เป็นลกัษณะ

ท่ีมีให้เห็นในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่นท่ี อษัฎามหาเจดีย์ หรือพระปรางค์ ๘ องค์ ท่ีวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม โดยสงัเกตได้ว่าการท่ีจะตกแตง่ด้วยลายละเอียดท่ีแพรวพราวเช่นนีไ้ด้ก็เฉพาะแต่

กบัสถาปัตยกรรมท่ีมีความสําคญัอยา่งย่ิงเทา่นัน้ 

  ถัดขึน้ไปจากชัน้รัดประคด ไม่พบว่ามีการทําจอมโมฬี มีแต่เพียงแป้นฐานเตีย้ๆ ท่ี

รองรับนภศลูเทา่นัน้ และนภศลูของสถาปัตยกรรมทัง้ ๓ หลงันี ้มีเพียง “ปรางค์ ๔ องค์” เท่านัน้ท่ี

ทําเป็นก่ิงซ้อน ๒ ชัน้ ในขณะท่ีนภศลูของหลงัอ่ืนๆ ทําเป็นก่ิงซ้อน ๓ ชัน้ แตท่ว่าก็ไม่ได้มีรูปแบบท่ี

แตกตา่งกนันกั เพราะล้วนแตมี่ลกัษณะก่ิงเป็นแบบขยกัด้วยกนัทัง้หมด และท่ีพิเศษย่ิงขึน้นัน้ ก็คือ

ท่ีมงกุฎท่ียอดนภศูลของ “ปราสาทพระเทพบิดร” อันเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงศักดิ์และ

ความสําคญัอยา่งสดุสดุของสถาปัตยกรรมหลงันี ้

 

วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ กุฎาคารแบบ

หลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน) สถาปัตยกรรมท่ียอดปรางค์ ประเภท “กฎุาคา

รแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน)”  ท่ีสร้างหรือบรูณะภายใต้พระราชดําริส่วน

พระองค์ ในชว่งรัชกาลนี ้มีด้วยกนัทัง้สิน้ ๓ องค์ ได้แก่ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน) ในรัชกาลท่ี ๔ 

๑. หอพระคนัธารราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

๒. มณฑปยอดปรางค์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (ยอ่เรือน) ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

ไมมี่ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือน) ในรัชกาลท่ี ๖ 

๓. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๔. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่  สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๖. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎสสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

 

 



๓๓๒ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๑ กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบยอ่เรือน) ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

 

๑. วัสดุและเทคนิค 

สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๔) ได้แก่ “หอพระคันธารราษฎร์” และ “มณฑปพระเจดีย์” มีโครงสร้างก่ออิฐ ฉาบปูน และ

ประดบัด้วยกระเบือ้งเคลือบทัง้หลงั 

  แต่สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๖) ดังเช่น “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์” “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม” 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” ล้วนแตมี่โครงสร้างก่ออิฐ 

ฉาบปนู อยา่งเรียบง่าย 

 

๒. ผังอาคาร 

๒.๑ แผนผัง และ  

๒.๒ ทิศท่ีหันหน้า สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ได้แก่ “หอพระคันธารราษฎร์” มีผงัอาคารแบบจตัรุมุข ท่ีมีมขุหน้า (ทิศ

เหนือ) ยาว และ “มณฑปพระเจดีย์” มีผงัอาคารแบบส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้สิบสอง ซึ่งสถาปัตยกรรม

ทัง้สองหลังนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมบริวาร ท่ีตัง้อยู่บนฐานไพทีบนแนวแกนเดียวกัน ขนานไปกับ

แนวแกนหลกั หนัหน้าไปทางทิศเหนือ 

 แต่บรรดาอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ล้วนแต่เป็นสถาปัตยกรรมหลงัเด่ียว และไม่ได้ตัง้อยู่ในแนวแกนใด 

นัน่เป็นเพราะอนสุาวรีย์เหลา่นี ้ไมไ่ด้สร้างขึน้พร้อมกนั ทัง้ยงัตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีท่ีจํากดั ด้วยเหตปัุจจยันี ้

จงึทําให้สถาปัตยกรรมบางหลงัท่ีไมไ่ด้หนัหน้าไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น คือทิศตะวนัตก ซึ่งเป็นทิศ

ของผู้ ท่ีลว่งลบั และเป็นทิศทางด้านหน้าของสสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามด้วย ดงัเช่น 



๓๓๓ 

 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม” ซึ่งหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ขณะท่ีสถาปัตยกรรมหลงัอ่ืนๆ 

ดงัเช่น “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์”  “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” และ “อนุสาวรีย์

เจ้าจอมมารดาสุด” ลว่นหนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก 

   

๓. ส่วนฐานเรือน 

  
ภาพท่ี ๑๒๒ องค์ประกอบสว่นฐานของหอพระคนัธารราษฎร์ 

 

 

 

 



๓๓๔ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๓ องค์ประกอบสว่นฐานของมณฑปพระเจดีย์โบราณ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๔ องค์ประกอบสว่นฐานของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๕ องค์ประกอบสว่นฐานของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่ 

 



๓๓๕ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๖ องค์ประกอบสว่นฐานของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๗  องค์ประกอบสว่นฐานของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ 

 

๓.๑ ฐาน และ 

๓.๒ บันได รูปแบบฐานเรือนท่ีทัง้ท่ีเป็นฐานบวัและฐานสิงห์ ยงัคงยึดระเบียบและ

รูปแบบฐานตามแบบไทยประเพณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๖ 

 

๔. ส่วนเรือนธาต ุ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๘ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองหอพระคนัธารราษฎร์ 

 

 



๓๓๗ 

 

 
ภาพท่ี ๑๒๙ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองมณฑปพระเจดีย์โบราณ 

 



๓๓๘ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๐ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๙ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๑ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่ 

 

 



๓๔๐ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๒ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ 

 

 



๓๔๑ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๓ องค์ประกอบสว่นเรือนธาตขุองอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ 

 

๔.๑ เรือนธาตุ  

เรือนธาตุมณฑป ได้แก่ “มณฑปพระเจดีย์” เป็นผงัส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้สิบสอง แบบ

คหูาโถง  

ไมมี่บวัเชิงผนงัและบวัปลายผนงั ท่ีผืนผนงัทัง้ ๔ ด้าน ทําเป็นช่องขยกัโค้ง ๓ วง ท่ีมมุผนงัมีการยก

ระนาบเป็นรูปเสาทํานองเสาอิง รูปส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้สิบสอง มีบวัเชิงเสา คาดลูกแก้ว และมีกาบ

เสาแบบกาบบวั มีบวัปลายเสา คาดลกูแก้ว และมีบวัคอเสือ้  

เรือนธาตุและมุขปราสาท  ได้แก่ เรือนธาตขุอง “หอพระคันธารราษฎร์” ท่ีสร้าง

ขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) เป็นแบบจตรุมุข ภายในเป็น

ห้องคูหา เช่นเดียวกับ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์” “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม” 

และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” ท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า



๓๔๒ 

 

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี๖) ยกเว้นเพียง “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฏ” ซึ่งไม่ใช่ผงัจตัรุมขุ มีเพียง

มขุหน้า (ทิศตะวนัตก) และมขุหลงั (ทิศตะวนัออก)  แตเ่พราะได้ยกเก็จ ๒ ชัน้ท่ีด้านข้าง (ทิศเหนือ

และทิศใต้) จงึทําให้ดคูล้ายกบัวา่มีมขุท่ีด้านข้างด้วย 

การทําห้องคูหาของสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์กลุ่มนีน้ัน้ ก็เฉกเช่นเดียวกับ

สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์กลุ่มอ่ืนๆ นัน่คือ เพ่ือท่ีจะสามารถป้องกนัรักษาวตัถภุายใน แต่ก็น่า

สงัเกตวา่ มีเฉพาะ “หอพระคนัธารราษฎร์” เทา่นัน้ ท่ีจะเปิดให้เห็นภายในเฉพาะในการพระราชพิธี

พระพิรุณศาสตร์ และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคลัแรกนาขวญัเท่านัน้ แต ่“อนุสาวรีย์เจ้า

จอมมารดาจันทร์” “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม” “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” และ 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” แม้จะทําเป็นห้องคหูาแต่ก็กัน้ไว้ด้วยประตเูหล็กดดั ท่ีสามารถ

มองผา่นเข้าไปยงัภายในได้  

รูปแบบผนังเรือนธาตขุอง “หอพระคันธารราษฎร์” ไม่มีบวัเชิงผนงั และบวัปลาย

ผนงั เป็นเพียงผืนผนงัเรียบๆ ท่ียกระนาบท่ีมมุเป็นรูปเสาทํานองเสาอิง รูปส่ีเหล่ียม ท่ีเชิงเสาหุ้มมมุ

ด้วยกาบแบบพรหมศร และมีบวัปลายเสา คาดลกูแก้ว  

สําหรับรูปแบบเรือนธาตขุอง “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์” “อนุสาวรีย์เจ้า

จอมมารดาแช่ม” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” มีรูปแบบอย่างเดียวกนัคือ มีบวัเชิงผนงั

คาดลกูแก้วอกไก่ และปลายปลายผนงัคาดด้วยลกูแก้วอกไก่เช่นเดียวกนั แต ่“อนุสาวรีย์เจ้าจอม

มารดามรกฏ” ได้ตกแตง่เพิ่มเติมด้วยกาบบวัหุ้มท่ีมมุผนงัทัง้ด้านบนและด้านล่าง ทัง้ตกแตง่ผนงั

ท่ียกเก็จออกมาด้านข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้) ด้วยรูปกรอบโค้งรูปกลีบบวั ท่ีภายในปัน้แต่งเป็น

ลายแถวแนวตัง้รูปเคร่ืองหมายบวก ในส่วนเสาเรือนธาตนุัน้ไม่มี เพราะอาคารทัง้หมดนี ้ล้วนแต่มี

โครงสร้างแบบผนงัรับนํา้หนกั  

๔.๒ มุข เรือนธาตุของสถาปัตยกรรมในกลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นแบบจัตุรมุข มีเพียง 

“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฏ” ท่ีทําเป็น ๒ มุข คือ มขุหน้า (ทิศตะวนัตก) และมุขหลงั (ทิศ

ตะวนัออก) 

  มีสิ่งน่าสงัเกตว่านอกเหนือไปจากมุขทางเข้าออก มขุอ่ืนๆ อีก ๓ ด้านจะทําเป็นผนงั

ตนัและตกแต่งผนงัคหูานัน้ด้วยรูปแบบหรือลวดลายอย่างง่ายๆ ดงัเช่น ผนงัคหูา “อนุสาวรีย์เจ้า

จอมมารดาจันทร์” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม” เซาะเป็นร่องล้อไปกับโครงซุ้ม หรือ 

ผนงัคหูาของ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมาดาสุด” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฏ” เซาะเป็น

ร่องรูปวงโค้งและปัน้แตง่ด้วยแถวทางตัง้รูปเคร่ืองหมายบวก 



๓๔๓ 

 

 สําหรับรูปแบบของผืนหลงัคามขุล้อไปตามความโค้งของโครงหน้าบนั มีหน้าบนัทรง

บนัแถลงซ้อน๒ ชัน้ มีเคร่ืองลํายองทัง้แบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี ๓ ดงัเช่น เคร่ืองลํายองของ 

“หอพระคันธารราษฎร์” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์” แบบไทยประเพณี ดงัเช่น 

เคร่ืองลํายองของ “เจ้าจอมมารดาแช่ม” “เจ้าจอมมารดามรกฏ” และ “เจ้าจอมมารดามรกฏ”  

๔.๓ ซุ้ม 

 มีเพียงแต ่“หอพระคนัธารราษฎร์” เท่านัน้ ท่ีทําเป็นซุ้มหน้าต่าง ทรงบนัแถลงซ้อน ๒ 

ชัน้ มีฐานแบบฐานสิงห์ และมีเสาซุ้มแบบเสาเหล่ียม มีบวัเชิงเสาคาดด้วยลกูแก้ว  และมีบีวปลาย

เสาคาดด้วยลูกแก้ว สําหรับหน้าบนัทรงบนัแถลงนัน้ มีเคร่ืองลํายองแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 

๓ ท่ีหน้าบนัทําลายพรรณพฤษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๔ 

 

๕. ส่วนหลังคา 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๔ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปของหอพระคนัธารราษฎร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๕ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๕ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปของมณฑปพระเจดีย์โบราณ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๖ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ 



๓๔๖ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๗ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๘ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ 

 

 



๓๔๗ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓๙ องค์ประกอบสว่นหลงัคาทรงมณฑปอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ 

 

๕.๑ รูปแบบหลังคา และ 

๕.๒ เชิงบาตร และ  

๕.๓ บันแถลง รูปแบบหลงัคาของสถาปัตยกรรมในกลุ่มนีมี้รูปลกัษณะสําคญัอยู่ท่ี

การตกแตง่ด้วยแถวบนัแถลง ดงัเชน่ “หอพระคันธารราษฎร์” และ “มณฑปพระเจดีย์” 

  ซึ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) แถวบนัแถลงนีก็้

ได้ถกูคล่ีคล้ายและแทนท่ีด้วยแถวกระจงัเจิม ท่ียงัคงรูปลกัษณะแบบทรงจัว่สามเหล่ียมอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๘ 

 

๖. ส่วนยอดปรางค์ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๐ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของหอพระคนัธารราษฎร์ 

 

 

 

 

 

 



๓๔๙ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๑ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของมณฑปพระเจดีย์โบราณ 

 

 

 

 

 

 



๓๕๐ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๒ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของอนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ 

 

 



๓๕๑ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๓ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของเจ้าจอมมารดาแชม่ 

 



๓๕๒ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๔ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของเจ้าจอมมารดาสดุ 



๓๕๓ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๕ องค์ประกอบสว่นยอดปรางค์ของเจ้าจอมมารดามรกฎ 

 

 

 



๓๕๔ 

 

๖.๑ รูปลักษณะส่วนยอดปรางค์ และ 

๖.๒ รูปแบบส่วนยอดปรางค์ รูปแบบหลงัคาของสถาปัตยกรรมกลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็น 

แบบปรางค์ (ยอดเด่ียว) เว้นแต ่“อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ” ท่ีทําเป็นปรางค์ ๓ ยอด 

  สําหรับรูปแบบยอดปรางค์ของ “หอพระคันธาราษฎร์” และ “มณฑปพระเจดีย์” ท่ี

สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) นัน้ ล้วนเป็นทรงฝักข้าวโพด

ทัง้สิน้ 

  แตรู่ปแบบยอดปรางค์ของ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์” “อนุสาวรีย์เจ้าจอม

มารดาแช่ม” “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” ท่ีสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) เป็นเป็นทรงงามเนียม คือ มีลกัษณะท่ีป้อม และสัน้ เว้นแต ่“อนุสาวรีย์เจ้า

จอมมารดามรกฏ” ท่ีมีทรงแบบฝักข้าวโพด 

๖.๓ ชัน้อัสดง และ 

๖.๔ ชัน้รัดประคด และ 

๖.๕ บันแถลง และ  

๖.๖ กลีบขนุน และ 

๖.๗ จอมโมฬี และ 

๖.๘ นภศูล รูปแบบชัน้อสัดงมีเพียง “หอพระคันธารราษฎร์” ทําเป็นเชิงบาตร ๑ 

ชัน้ แต่สําหรับชดัรัดประคดล้วนแตมี่ลกัษณะอย่างเด่ียวกันทัง้สิน้ คือ เป็นชัน้รัดประคดท่ีปัน้แต่ง

เป็นรูปบนัแถลงและกลีบขนุน สําหรับรูปแบบบนัแถลง และ กลีบขนุนนัน้ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 

กลุม่ท่ีสร้างในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัเชน่ บนัแถลงและกลีบขนนุท่ี “หอ

พระคันธารราษฎร์” และ “มณฑปพระเจดีย์โบราณ” จะมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนัคือ เป็นแบบ

กลีบโค้งแหลม และประดบัตกแตง่ด้วยลวดลายเตม็พืน้ท่ี 

   สําหรับกลุม่ท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาล

ท่ี ๖) แม้จะเป็นกลีบโค้งแหลม แตก็่สงัเกตได้ถึงลกัษณะของการจบัจีบ เพ่ือให้เกิดลกัษณะทํานอง

กลีบบวัท่ีบานออก และนิยมทําซ้อน ๒ ชัน้ รูปแบบของบนัแถลงและกลีบขนุนเช่นนี ้คือลกัษณะท่ี

แตกตา่งออกไปจากบนัแถลงและกลีบขนนุท่ีปรางค์ของยคุก่อน และก็ไมน่ิยมทําจอมโมฬี จึงพบว่า

มีเพียง “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” เท่านัน้ และในส่วนของนภศลูก็มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกัน 

แตกตา่งกนัท่ีลกัษณะของก่ิงท่ีชีอ้อก ซึ่งมีทัง้แบบโค้ง ดงัเช่น นภศลูของ “หอพระคันธารราษฎร์” 

และ “มณฑปพระเจดีย์โบราณ”  “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร์” และ “อนุสาวรีย์เจ้าจอม



๓๕๕ 

 

มารดาแช่ม” และแบบขยกั ดงัเชน่ นภศลู ของ “อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด” และ “อนุสาวรีย์

เจ้าจอมมารดามรกฏ” 

 



๓๕๖ 

 

 
บทท่ี ๖ 

บทสรุป 

 

 รูปแบบการออกแบบ “พระปรางค์” และ “สถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์” ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั พิจารณาและจําแนกด้วยความแตกตา่งของโครงสร้างและรูปลกัษณะของ “ส่วนยอด” มี

ด้วยกนั ๓ ประเภท คือ  

๑. พระปรางค์ 

๒. ปราสาทล้อแบบเขมร 

๓. กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบยอ่เรือนและแบบเตม็เรือน) 

 

สรุปรูปแบบพระปรางค์ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

พระปรางค์  คือ สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปลกัษณะสืบทอดจากรูปแบบของพระปรางค์ใน

สมยัต้นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะท่ี “ส่วนยอดปรางค์” ซึ่งมีรูปลกัษณะเฉพาะอยู่ท่ีการเซาะแตง่หรือ

ติดประดบัท่ี “ชัน้เชิงบาตร” เป็นรูป “บนัแถลง” และ “กลีบขนนุ” ไว้อย่างเรียบง่าย จึงไม่เหลือเค้า

ของรูปคติเดิมท่ีหมายจะให้เป็น “เรือนซ้อนชัน้” แบบส่วนยอดของปราสาทเขมรอนัเป็นต้นกําเนิด 

ซึง่ “พระปรางค์” ในสมยันี ้ได้แก่ 

พระปรางค์ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 

ไมมี่ 

พระปรางค์ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ 

๑. อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยพุา  

สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๒. อนสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระราช

อทุยานสราญรมย์ 

๓. เหมมณเฑียรเทวราช พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรียธุยา 

๔. อนสุาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคณุากร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ 

๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุม่ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 



๓๕๗ 

 

 

  รูปแบบของพระปรางค์ในสมยันี ้มีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากพระปรางค์ในสมยั

ต้นรัตนโกสินทร์ ท่ีทรวดทรงของส่วนยอด  ดงัจะเห็นว่าทรวดทรงยอดปรางค์ไม่ได้ผอมยาว คล้าย

ฝักข้าวโพดดงัเช่นพระปรางค์ในยุคก่อน แต่นิยมรวดทรงแบบท่ีเรียกว่า “ทรงงามเนียม” คือ มี

ทรวดทรงป้อมและสัน้ แม้วา่ “อนุสาวรีย์พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร” จะเป็นพระปรางค์เพียง

องค์เดียวท่ีมีทรวดทรงยอดแบบฝักข้าวโพด แตก็่เป็นทรงฝักข้าวโพดท่ีไม่ได้ผอมและสงูยาวดงัเช่น

อดีต  

  พระปรางค์ท่ีมียอดทรงงาเนียมถือได้ว่าเป็นประดิษฐกรรมของช่างไทยท่ีพฒันาขึน้ใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก่อนจะคล่ีคลายมาสู่ทรงฝักข้าวโพดในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ และดู

เหมือนวา่การสร้างพระปรางค์จะได้หยดุชะงกัลงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี ๔) ซึ่งในยุคสมัยนี ้พระปรางค์ได้ถูกนําไปใช้เป็นองค์ประกอบส่วนยอดในงาน

สถาปัตยกรรมแทน แต่ก็น่าสังเกตว่าทรวดทรงของยอดปรางค์ท่ีใช้ประกอบส่วนยอดของงาน

สถาปัตยกรรมนัน้ ก็มีรูปทรงท่ีสืบแบบอย่างมากพระปรางค์ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่

เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๓) คือ เป็นทรงฝักข้าวโพดท่ีผอมและยาวอยูเ่ชน่เดมิ 

  ตอ่มาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) พระปรางค์

ทรงงาเนียมก็ได้ถูกฟืน้ฟูขึน้ใช้อีกครัง้ และไม่เพียงแต่พระปรางค์เท่านัน้ สถาปัตยกรรมท่ีมียอด

ปรางค์ในยคุสมยันีก็้มีทรวดทรงแบบงาเนียมด้วยเชน่เดียวกนั แม้พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมี

ยอดปรางค์ท่ีสร้างตอ่มาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) ก็ยงัสืบ

ทรวดทรงแบบงาเนียมต่อมาด้วยเช่นกัน ดังนัน้จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบพระราชนิยมใน

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ก็วา่ได้ 

 

สรุปรูปแบบพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร คือ พระปรางค์ท่ีมี รูปแบบท่ีย้อนกลับไปใช้

แบบอย่างจากปราสาทเขมร โดยเฉพาะท่ี “ส่วนยอดปรางค์” ซึ่งมีรูปลักษณะเฉพาะอยู่การ

เลียนแบบสว่นหลงัคาของปราสาทเขมร ซึง่ทําเป็น “เรือนซ้อนชัน้” โดยในแตล่ะ “ชัน้เชิงบาตร” ก็ได้

ทําเป็น “ซุ้มบญัชร” หรือซุ้มหน้าตา่งประกอบไว้ เสมือน “จําลองเรือนธาต”ุ ขึน้ซ้อนตอ่กนัขึน้ไป ซึ่ง

ระเบียบวิธีเช่นนีถื้อเป็นคณุลกัษณะสําคญัท่ีแตกต่างกนัระหว่าง “ปรางค์ไทย” และ “ปรางค์หรือ

ปราสาทเขมร” ดงัท่ีสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานภุาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานวุดัตวิงศ์ได้ประทานอธิบายจําแนกไว้ถึงข้อแตกตา่งนีไ้ว้  



๓๕๘ 

 

 อย่างไรก็ดี การท่ีใช้คําว่า “ล้อแบบ” นัน้ เน่ืองจากสถาปัตยกรรมในกลุ่มนีไ้ม่ได้สร้าง

ขึน้ภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมหรืออํานาจทางการเมืองของเขมรท่ีมีเหนือดินแดนไทยแบบใน

อดีต จงึไมใ่ช ่“ศลิปะเขมร” หรือ “ศลิปะเขมรในประเทศไทย” หรือ “ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศ

ไทย”  หรือ “ศลิปะแบบเขมรในประเทศไทย” ตามอยา่งท่ีใช้เรียกสถาปัตยกรรมเขมรในดินแดนไทย

อยา่งอดีต อีกทัง้ไมไ่ด้จะจงใจ “ลอกแบบ” ให้เหมือนกบัปราสาทเขมรอนัเป็นต้นฉบบั หากแตเ่พียง

อาศยัระเบียบเค้าโครงแบบจากปราสาทเขมรเป็นแรงบนัดาลใจ และผสมผสานกับความเป็น 

“ไทย” เข้าไว้ด้วยกัน เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของความคิดสร้างสรรค์แห่งยุคสมยั จึงเป็นท่ีมาของคํา

เรียกวา่ “ล้อแบบเขมร” นัน่เอง 

และนอกไปจากเร่ืองรูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรมดงักล่าวไปข้างต้น อีกข้อหนึ่งท่ี

สนบัสนนุวา่สถาปัตยกรรมในกลุ่มนีเ้ป็นรูปแบบท่ีล้อมาจากปราสาทเขมร นัน่เพราะมีการกล่าวถึง

รูปลกัษณะว่าเป็น “เขมร” ดงัเช่น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงเรียก “ปรางค์

เขมร ท่ีวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” และ “ปรางค์แดง ท่ีวัดพระแก้วเขาวัง จังหวัด

เพชรบุรี” ว่า “...ปรางค์เขมร เช่นท่ีทลูกระหม่อมโปรดให้สร้างท่ีวดัราชประดิษฐ์องค์ ๑ กบัท่ีบน

ยอดเขามไหสวรรย์เมืองเพชรบุรีแห่ง ๑...” 0

๑ และหรือกล่าวถึงในราชกิจจานุเบกษา ท่ีเรียก 

“อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด ท่ีสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม” ว่า “...อนุสาวรีย์ 

ของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสวภาคนารีรัตน ซึ่งทําเป็นรูปปรางค์เขมร...” 1

๒ ซึ่ง “พระ

ปรางค์ล้อแบบปราสามเขมร” ในสมยันี ้ได้แก่ 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 

๑. ปรางค์แดง วดัพระแก้วน้อย พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ 

๒. ปรางค์เขมร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในสมัยรัชกาลท่ี ๕ 

๓. อนสุาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในรัชกาลท่ี ๖ 

๔. หอพระจอม วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

                                                           
๑ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงรา

ชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ ๒๔ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, ๒๕๐๖), ๑๓. 
๒ ราชกิจจานุเบกษา รัชกาลท่ี ๕,  เลม่ ๔ (กรุงเทพฯ: กระทรวงการตา่งประเทศ, 

๒๕๔๙), ๓๗๕. 



๓๕๙ 

 

๕. หอพระไตร วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

 

 การสร้างพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เช่ือว่าได้มีขึน้ใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) เป็นครัง้แรก ได้แก่ “ปรางค์แดง” และ 

“ปรางค์เขมร”  

อันท่ีจริงแล้วการท่ีเกิดรูปแบบพระปรางค์ล้อแบบเขมรขึน้มาได้นัน้ วิเคราะห์ว่า

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) ทรงช่ืนชมว่าปราสาทเขมรว่าเป็นสิ่งย่ิงใหญ่

และอศัจรรย์ ถึงกับมีพระบรมราชโองการ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ให้รือ้ปราสาทมาสร้างไว้ท่ีเขามหา

สวรรค์ และท่ีวดัปทุมวนาราม แต่ก็มีเหตใุห้ต้องล้มเลิกไป แม้ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ก็ได้โปรด

เกล้าฯ ให้มีการไปถ่ายแบบปราสาทนครวดัมาจําลองไว้ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 2

๓ แต่

ดงักลา่วนีก็้ได้เป็นไปในลกัษณะของการถ่ายแบบ หรือจําลองจากแบบจากต้นฉบบัมาสร้างใหม ่ 

แต่สําหรับสถาปัตยกรรมท่ีล้อแบบเขมรนัน้ เป็นการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมใน

ลักษณะท่ียังอาศัยระเบียบแบบแผนของเค้าโครงเดิมผสมผสานเข้ากับแบบแผนของ

สถาปัตยกรรมในยคุสมยั ดงัจะเห็นว่า ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หวั “พระปรางค์

แดง” และ “พระปรางค์เขมร” มีการผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมทัง้แบบไทย แบบพระราชนิยม

ในรัชกาลท่ี ๓ และแบบอิทธิพลตะวนัตก และท่ีสําคญัคือแม้ว่าจะยงัคงใช้อิฐเป็นวสัดหุลกั แตไ่ด้

ปรับเปล่ียนโครงสร้างด้วยเทคนิคแบบตะวนัตก นัน่ก็คือการก่อหลงัคาเพ่ือให้ได้ส่วนยอดโปร่ง และ

การทําซุ้ มบัญชรแบบซุ้มโค้ง และเจาะเป็นช่องแสงเพ่ือให้แสงสว่างสามารถเข้าสู่เรือนธาตุได้

โดยตรง 

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ถึงรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖) เม่ือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านตา่งๆ 

มีขึน้มากกวา่อดีต ได้เอือ้ให้สร้างสรรค์พระปรางค์ล้อแบบเขมรแตกตา่งออกไปจากรัชกาลก่อน ซึ่ง

ความแตกต่างประการแรกคือรูปแบบดังจะเห็นว่าพระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมรในสมัยนี ้

ดงัเชน่ “อนุสาวรีย์ ปรางค์ ๓ ยอด” “หอพระจอม” และ “หอพระไตร” มีรูปแบบ ทรวดทรง และ

ชดุกระบวนลายเกิดขึน้จากโลกทศัน์และองค์ความรู้ของผู้ออกแบบ  ดงัจะเห็นได้ว่ามีการแผลงใช้

รูปทรงและลวดลายท่ีมีต้นแบบมาจากปราสาทเขมร และในประการท่ีสอง คือวสัดแุละโครงสร้างก็

                                                           
๓ หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ,์ “นครวดัจําลอง พระราชโชบายในรัชกาลท่ี ๔ 

เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมแบบเขมร,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๔, ๒ (ธนัวาคม ๒๕๓๕); ๙๑ – ๙๔. 



๓๖๐ 

 

ได้ปรับเปล่ียนจากอดีต ไปสู่การใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีช่วยให้สถาปัตยกรรมมีความแข็งแรง

คงทนย่ิงขึน้ แต่ทว่าภายนอกนัน้ก็ยังให้รายละเอียดด้วยวิธีการปัน้ปูนประดบัเป็นลวดลายอยู่

เชน่เดมิ 

 

สรุปรูปแบบกุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบย่อเรือนและ

แบบเตม็เรือน) 

กฎุาคาร หมายถึง “เรือนมียอด” หรือเรียกโดยทัว่ไปว่า “เรือนยอด” คือประกอบด้วย 

“สว่นหลงัคาแบบมณฑป” รองรับ “สว่นยอดปรางค์” แตท่ว่าไม่ได้หมายความว่าสถาปัตยกรรมท่ีมี

ยอดทกุประเภทจะจดัว่าเป็นกฎุาคารไปทัง้หมด เพราะหากสถาปัตยกรรมหลงันัน้ๆ ไม่ได้แสดงถึง

ลกัษณะขององค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ “ส่วนหลงัคา” ท่ีรองรับ “ส่วนยอด” อย่างท่ีเรียกว่า “เรือน

ยอด” อย่างชดัเจนแล้ว ก็จะไม่ถือว่าเป็น “กฎุาคาร” แต่จะถือเรียกเป็นอย่างอ่ืน อาทิ สถปู เจดีย์ 

ปรางค์ และ บษุบก3

๔ ซึง่กฎุาคารแบบหลงัทรงมณฑปยอดปรางค์ ท่ีสร้างขึน้ในสมยันี ้ได้แก่ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในรัชกาลท่ี ๔  

๑. พระปรางค์ ๔ องค์ วดัมหาพฤฒาราม 

๒. พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในรัชกาลท่ี ๕  

๓. ปราสาทพระเทพบดิร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบเตม็เรือน) ในรัชกาลท่ี ๖  

ไมมี่ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบยอ่เรือน) ในรัชกาลท่ี ๔ 

๑. หอพระคนัธารราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

๒. มณฑปยอดปรางค์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบยอ่เรือน) ในรัชกาลท่ี ๕ 

ไมมี่ 

กฎุาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ (แบบยอ่เรือน) ในรัชกาลท่ี ๖ 

๓. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาจนัทร์ สสุานหลวงวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม 

                                                           
๔ ตามแนวทางการศึกษาของ สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ ว่าด้วย 

กุฎาคาร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๓), ๔๗. 



๓๖๑ 

 

๔. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาแชม่  สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๕. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

๖. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ  สสุานหลวงวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

 

สําหรับ “กุฎาคารยอดปรางค์” นัน้ เป็นลกัษณะท่ีมีปรากฏมาแล้วอย่างน้อยในสมัย

กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย สืบมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยงัมี ได้แก่ มณฑปยอดปรางค์ ท่ี

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งน่าจะสร้างขึน้ในช่วงสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และพระวิหารทรง

ปราสาทยอดปรางค์ ท่ีวดัย่านอ่างทอง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี ๓) สงัเกตวา่ “กฎุาคารยอดปรางค์” ในยคุสมยัดงักล่าว มีลกัษณะ

ทํานองยกพระปรางค์เกือบเต็มองค์ขึน้ไปตัง้ไว้ท่ีส่วนยอด ดงัจะเห็นได้ตัง้แต่ส่วนฐานของยอด

ปรางค์นัน้ นอกไปจากนีก็้เป็นแตเ่พียง “กฎุาคารยอดปรางค์” ขนาดเล็กท่ีไม่ได้มีระเบียบแบบแผน

ความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยใช้ส่วนยอดปรางค์ประกอบเข้ากับส่วนฐานท่ีมีรูปแบบแตกต่าง

หลากหลาย ดงัเช่น ซุ้มยอดปรางค์ ท่ีวดับวรสถานสทุธาวาส ซุ้มยอดปรางค์ ท่ีหน้าพระอโุบสถ วดั

บวรนิเวศวิหาร และซุ้มเสมายอดปรางค์ วดัพิชยัญาติการาม และก็มีบางส่วนท่ีสร้างขึน้โดยพระ

ดําริของพระวชิรญาณ (ต่อมา คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔)) ดงัเช่น  

ซุ้มทิศยอดปรางค์ ท่ีวดับวรนิเวศวิหาร และ พระปรางค์ท่ีสันหลงัคาของพระระเบียงคด วัดบรม

นิวาสวิหาร  

 

 
ภาพท่ี ๑๔๖ มณฑปยอดปรางค์ ท่ีวดัไลย์ จ. ลพบรีุ 

 



๓๖๒ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๗ พระวิหารทรงปราสาทยอดปรางค์ วดัยา่นอา่งทอง จ. พระนครศรีอยธุยา 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๘  ซุ้มยอดปรางค์ ท่ีมมุพระอโุบสถวดับวรสถานสทุธาวาส 

 



๓๖๓ 

 

 
ภาพท่ี ๑๔๙  ซุ้มยอดปรางค์ท่ีหน้าพระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร 

 

 
ภาพท่ี ๑๕๐  ซุ้มเสมายอดปรางค์ วดัพิชยัญาตกิาราม 

 



๓๖๔ 

 

 
ภาพท่ี ๑๕๑ ซุ้มเสมายอดปรางค์ วดับวรนิเวศวิหาร 

 

 
ภาพท่ี ๑๕๒ พระปรางค์ท่ีสนัหลงัคาของพระระเบียงคด วดับรมนิวาสวิหาร 

 

  



๓๖๕ 

 

 

และต่อมาในเม่ือเสด็จขึน้ครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี ๔) แล้ว “กุฎาคารยอดปรางค์” ในรัชกาลนีก็้ได้ถกูสร้างขึน้ด้วยรูปลกัษณะท่ีได้แตกตา่ง

ออกไปจากยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กลา่วคือ ได้ตดัส่วน “ฐานปรางค์” และ “เรือนธาตปุรางค์” ออก 

แต่ใช้ทรวดทรงของหลังคามณฑปเข้ามารับ “ส่วนยอดปรางค์” แทน ซึ่งระเบียบวิธีดังกล่าวนี ้

คล้ายคลึงกับพระเมรุทิศวัดไชยวัฒนาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในแง่ของการทําเป็นเรือน

ซ้อนชัน้ ดงัเช่น “ปรางค์ ๔ องค์ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร” “เวชยันต์วิเชียรปราสาท พระ

นครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ” และ “ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”4

๕  

 

 
ภาพท่ี ๑๕๓ พระเมรุทิศ วดัไชยวฒันาราม จ. พระนครศรีอยธุยา 

 

และด้วยรูปลกัษณะเช่นนี ้จึงทําให้เรียก “กฎุาคารยอดปรางค์” ในยคุสมยันีว้่า “กุฎา

คารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์” นัน่เป็นสงัเกตเพราะวา่  “ส่วนหลังคา” ท่ีรองรับ “ส่วน

ยอดปรางค์”  นัน้ ล้วนแตอ่ยูใ่นทรวดทรงของหลงัคามณฑปทัง้สิน้ 

                                                           
๕ รูปแบบเป็นไปตามพระราชดําริในพระบาทสมเจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 

๔) 



๓๖๖ 

 

สําหรับโครงสร้างของหลังคามณฑปนัน้ ก็อาศยัการ “ซ้อนชัน้หลังคา” เสมือนดั่ง 

“เรือนซ้อนชัน้”ด้วยการใช้ “เชิงบาตร” วางเทินขึน้ไปเป็นชัน้ๆ จนได้ความลาดเอียงสอบสงูขึน้ไป

ท่ีด้านบน ก่อนจะย่อมุม รวมทัง้ยกระนาบท่ีส่วนกลางของหน้ากระดานออกมาเป็นช่วงๆ อย่างท่ี

เรียกว่า “ยกเก็จ” เพ่ือประดบัด้วย “ซุ้มบัญชร” ทรงบนัแถลง จึงเรียกรูปแบบดงักล่าวนีว้่า “เรือน

ชัน้แบบเตม็เรือน”  

แต่สําหรับสถาปัตยกรรมท่ีมีขนาดและความสําคญัย่อมลงมาแล้ว ดงัเช่น “หอพระ

คันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” และ “มณฑปยอดปรางค์ วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม” ก็ได้มีการย่นย่อเรือนชัน้ให้เหลือเพียงแถวของ “หลังคาของซุ้มบัญชร” ทรงบนัแถลง จึง

เรียกรูปแบบดงักล่าวนีว้่า “เรือนชัน้แบบย่อเรือน” การทําเรือนชัน้แบบย่อเช่นนี ้แม้จะไม่พบว่า

เคยถกูใช้ให้เป็นหลงัคาของสถาปัตยกรรมมาก่อน แตก็่หลกัฐานให้เห็นว่าเคยเป็นรูปแบบของซุ้ม

ทรงมณฑปยอดปรางค์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ท่ีวดับรมพุทธราม และวัดพระยาแมน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

 

 
ลายเส้นท่ี ๓๘  แบบซุ้มทรงมณฑปยอดปรางค์ วดับรมพทุธาราม จ. พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันะกลุ, คตสัิญลักษณ์และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่างไทย

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๓๗). 

 



๓๖๗ 

 

 
ลายเส้นท่ี ๓๙ แบบซุ้มทรงมณฑปยอดปรางค์ วดัพระยาแมน จ. พระนครศรีอยธุยา   

ท่ีมา: สมคดิ จิระทศันะกลุ, คตสัิญลักษณ์และความหมาย ของซุ้มประตู – หน้าต่างไทย

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิง่, ๒๕๓๗). 

 

มีข้อสงัเกตว่า การสร้างกุฎาคารแบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ ล้วนเกิดขึน้จาก

พระราชดําริในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๔) เกือบทัง้สิน้ และไม่

เพียงแต่ใช้เป็นส่วนยอดในงานสถาปัตยกรรม แบบหลงัคาทรงมณฑปยอดปรางค์ ยงัถกูนําไปใช้

เป็นเคร่ืองยอดในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ อาทิ ซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีพระบรมมหาราชวงั 

ซุ้มประตพูระอโุบสถ วดัเขมาภิรตาราม ซุ้มบุษบกยอดปรางค์ ท่ีผนงัสกดัวดัอรุณราชวราราม เป็น

ต้น ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่กฎูาคารแบบหลงัคาทรงปราสาทยอดปรางค์ เป็นพระราชนิยมในรัชกาลนี ้

 



๓๖๘ 

 

 
ภาพท่ี ๑๕๔  ซุ้มประตยูอดปรางค์ ท่ีพระบรมมหาราชวงั 

 

 
ภาพท่ี ๑๕๕ ซุ้มประตทูรงมณฑปยอดปรางค์ ท่ีพระอโุบสถ วดัเขมาภิรตาราม 



๓๖๙ 

 

 
ภาพท่ี ๑๕๖ ซุ้มบษุบกยอดปรางค์ ท่ีพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม 

 

ต่อมาในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๕) ส่วน

ใหญ่พระองค์ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์สิ่งท่ียงัคัง่ค้างมาจากราชการก่อน ดงัเช่น 

“ปราสาทพระเทพบิดร” “หอพระคันธารราษฎร์” และ “มณฑปพระเจดีย์โบราณ” ตลอดจน

เคร่ืองยอดในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้เสร็จสิน้เรียบร้อย และไม่ได้

สร้างเพิ่มกุฎาคารแบบหลังคาทรงมณฑปยอดปรางค์หลงัไหนขึน้อีกจนตลอดรัชกาล คงมีเพียง 

“ตึกถาวรวตัถ”ุ ท่ีทรงหมายจะให้เป็นปราสาทยอดปรางค์ ๓ ยอดแต่ในท้ายท่ีสุดก็ได้ล้มเลิกท่ีทํา

ยอดปรางค์ แตห่ากทําได้สําเร็จตามโครงการท่ีทรงวางไว้ก็จะนบัว่าเป็น “กฎุาคารยอดปรางค์” อีก

ลกัษณะหนึง่ในยคุสมยันีเ้ลยทีเดียว 

  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี ๖) การสร้าง “กุฎา      

คารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์” ก็ยงัมีอยู่อย่างตอ่เน่ือง แตด้่วยขนาดและความสําคญั ซึ่งคง

จะเห็นได้ว่าได้คล่ีคลายจนเรียบง่ายอย่างมาก ด้วยการปรับเปล่ียนจาก “บนัแถลง” ให้กลายเป็น

แถว “กระจงัเจิม” ในท่ีสดุ  



๓๗๐ 

 
รายการอ้างอิง 

 

กรมศิลปากร, ประวัติวัดอรุณราชวราราม.(พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพฒุา

จารย์ (วน ฐิติญาณมหาเถร) ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส             

๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑). 

___________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์. พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๐๖. 

___________. อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้, ๒๕๓๒. 

___________. จ ด หม า ย เ ห ตุ บู ร ณ ป ฏิ สั ง ข ร ณ์ วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น ศ า ส ด า ร า ม  แ ล ะ

พระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาค

ท่ี ๑ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. คณะกรรมการอํานวยการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตน

ศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จัดพิมพ์เป็นท่ีระลึกในพระราชพิธีสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. 

กฤษฎา พิณศรี. “วิวฒันาการเจติยสถานทรงสถปูและปรางค์.” ใน วิวัฒนาการพุทธสถานไทย. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้, ๒๕๔๖. 

คณะกรรมการชําระประวตัศิาสตร์ไทยและจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดี. “ว่า

ด้วยพระราชวงัหลวงและพระราชวงัชัน้ใน และพระมหาปราสาทตา่งๆ.” ใน คําให้การ

ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชําระประวตัิศาสตร์ไทยและ

จดัพิมพ์เอกสารทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดี, ๒๕๓๔. 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ. “พระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่ และ

การบูรณะ และปฏิสงัขรณ์พระปฐมเจดีย์.” ใน พระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: ยนูิตี ้โพร

เกลส, ๒๕๒๘.  

ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์   

ชาตนิิยม. กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๗.  

เชษฐ์  ติงสญัชลี. “เทวาลยัราชีวโลจนะ เมืองราชิม เทวาลยัลกัษมณั เมืองสิรปรุะ กบัประเด็นการ

เกิดศิขรในศิลปะอินเดียเหนือ.” เมืองโบราณ ๓๓, ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๐); 

๑๓๐ – ๑๓๖. 

ดํารงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตาํนานพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๔๕.  

_____________. ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๒๕. พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๐๗. 



๓๗๑ 

 
เดชา สุดสวาท. “พระบรมรูปองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” สารกรม

ศิลปากร ๙, ๘ (สิงหาคม ๒๕๓๙): ๒๑ – ๒๓. 

นริศรานวุดัติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรง

บันทึกความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน เล่ม ๕. พระนคร: สมาคม

สงัคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย, ๒๕๐๖. 

นริศรานวุดัตวิงศ์,สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยา และดํารงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยา. สาส์นสมเดจ็. เลม่ ๑, ๒, ๕, ๒๔ , ๒๘. พระนคร: กรมศลิปากร. 
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