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52052207: สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
คําสําคัญ: วัดพระสี่อิริยาบถ/มณฑปพระสี่อิริยาบถ/การสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ศิริปุณย์ ดิสริยะกุล: การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัด
กําแพงเพชร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.เสนอ นิลเดช และ รศ.สมคิด จิระทัศนกุล. 260 หน้า.
วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชร
ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ภายในวัดมีอาคารที่มีลักษณะพิเศษ คือ มณฑปพระสี่
อิริย าบถ ที่ภ ายในมีพระพุทธรูป สี่อิริยาบถเป็น ประธาน สภาพของอาคารในปัจ จุบัน อยู่ในสภาพ
ไม่สมบุรณ์ จึงยังไม่มีการศึกษาสถาปัตยกรรมของวัดนี้ วิทยานิพนธ์นี้จึงทําการศึกษาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ เพื่อทําการสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อเข้าใจถึง
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ
จากการศึกษาแบ่งอาคารออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) อาคารในแนวแกนประธาน ได้แก่
วิหารประธาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ และเจดีย์ราย 2) อาคารนอกแนวแกนประธาน ได้แก่ พระ
อุโบสถ ศาลา ที่สรงน้ําและเว็จ
ในกลุ่มอาคารในแนวแกนประธาน สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
มณฑปพระสี่อิริยาบถ ได้ทั้งหมด 6 แบบ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีหลังคาตรงกลางเป็น
จตุรมุข กับกลุ่มมีหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป โดยกลุ่มแรกจะมีความเป็นไปได้ทางโครงสร้าง
มากกว่า แต่อาจจะมีความสวยงามโดดเด่นน้อยกว่ากลุ่มหลัง สําหรับวิหารประธานสามารถสันนิษฐาน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ เป็นแบบมีผนังกับเป็นแบบอาคารโถง ส่วนเจดีย์
รายเมื่อทําการสันนิษฐานแบบแล้ว มีเจดีย์รายอยู่ 3 แบบคือ เจดีย์แบบมีซุ้ม เจดีย์แบบฐานสี่เหลี่ยม
เจดีย์แบบฐานแปดเหลี่ยม สําหรับอาคารนอกแนวแกนประธาน ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่ทําการบุรณะ
ซ่อมแซมในภายหลัง จึงสันนิษฐานตามลักษณะกายภาพที่ปรากฎ
บทสรุปถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของมณฑปพระสี่อิริยาบถ คือ ความสําคัญของการ
รวมกลุ่มของพระพุทธรูปในหลายอิริยาบถทําให้เกิดความสําคัญแก่งานศิลปกรรมและมีการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมเพื่อตอบรับศิลปกรรมนั้นอย่างสอดคล้อง เช่น การออกแบบผังรูปกากบาทและหลังคา
แบบมีมุขทั้งสี่ด้าน การสร้างผนังด้านหลังพระพุทธรูปให้โค้งต่อเนื่องกัน
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52052207: MAJOR: HISTORY OF ARCHITECTURE
KEYWORDS: TEMPLE OF THE FOUR POSTURES BUDDHA/MANDAPA OF THE FOUR
POSTURES BUDDHA/ARCHITECTURAL RESTORATION
SIRIPOONYA DISSARIYAKUL: A STUDY ON ARCHITECTURAL HISTORY OF WAT PHRA SI
ARIYABOT (TEMPLE OF THE FOUR POSTURES BUDDHA) KAMPHAENG PHET. THESIS ADVISORS:
ASST.PROF.SANER NILADECH AND ASST.PROF.SOMKID JIRATATSANAKUL. 260 pp.
Wat Phra Si Ariyabot (Temple of The Four Postures Buddha) is important
temple in Kamphaeng Phet province. Located in Kamphaeng Phet Historical Park. The
temple has a specifically building that called Mandapa Phra Si Ariyabot (Mandapa of the
four postures Buddha). Inside the mandapa has the four postures Buddha as president.
Condition of the current building is in poor condition resulted there are no studies architecture of
this temple. This thesis studied the history of architecture of Wat Phra Si Ariyabot by
Architectural Restoration Method for understand the value of the architecture of Wat Phra Si
Ariyabot.
The study divided the building into two groups: 1) Building in axial of Mandapa Phra
Si Ariyabot as Mandapa, Vihara and pagodas. 2) Building outside the axial of Mandapa Phra Si
Ariyabot as Ubosot, Pavillions, Showers and Toilets. Building in axial of Mandapa Phra Si
Ariyabot, Mandapa Phra Si Ariyabot can be assumed six models of architectural style that
were divided into two groups: The roof with four porches and The Mandapa-style roof. The
first group will have the possibility of construction over. But may be beautiful, less
prominent than the latter group. For Vihara can be assumed two models is a walled building
and no walled building. There are 3 types pagoda is pagoda with arched, square base pagoda,
octagonal base pagoda. For buildings outside the axial of Mandapa Phra Si Ariyabot Most
buildings repairs later. Assumed by physical appearance.
A summary of the architectural value of Mandapa Phra Si Ariyabot is the
importance of integration of the Buddha in various postures, causing importance to the artistic
and creative architectural response to art is very consistent as for designing cross plan and the
porch roof on sall four sides. Creating a curved wall behind the Buddha continuity.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์นี้สําเร็จรอดปลอดภัยไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์
จากบุคคลหลายฝ่าย ได้รับคําแนะนํา ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์
ซึ่งรายนามทีผ่ ู้เขียนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง มีดังนี้
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช ที่ได้ให้คําปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นหาหัวข้อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ จนกระทั่ ง เป็ น แรงผลั ก ดั น ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ จนถึ ง ที่ สุ ด ของความสํ า เร็ จ ของ
วิทยานิพนธ์
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์ ส มคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล ที่ ไ ด้ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาในการทํ า
วิทยานิพนธ์ มุมมองและเรื่องราวของอาจารย์ ได้ทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่ติดอยู่ในความคิดอันตื้น
เขินของผู้เขียน
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคํา สําหรับการเป็นกรรมการในการ
ตรวจวิทยานิพนธ์ และคําแนะนําในศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ สําหรับการเป็นประธานคณะกรรมการใน
การตรวจวิทยานิพนธ์ คําแนะนําและความอดทนจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
ขอบคุณ รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สําหรับชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษและ
คําแนะนําแบบชาวโรแมนติก รองศาสตราจารย์อนุวิทย์ เจริญศุภกุล สําหรับการแนะนําที่ออกรสใน
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงศ์ สําหรับแนวทางและวิถีปฏิบัติ
ในการทํางานวิชาการ ขอขอบคุณ อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สําหรับข้อมูลแบบบูรณะวัดใน
เขตอรัญญิก จังหวัดกําแพงเพชร และข้อมูลที่สําคัญในการทําวิทยานิพนธ์ ขอบคุณ อาจารย์ ปองพล
ยาศรี สําหรับข้อมูลในการทําแบบสถาปัตยกรรม ขอบคุณ สุทธิอร ณ ลําพูน สําหรับการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ขอบคุณ ภารณี อินทร์เล็ก และสิริเดช วังกรานต์ สําหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
รูปภาพสําหรับโบราณสถานเมืองกําแพงเพชร
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ขอบคุณ คุณจินดารัตน์ ณ บัณฑิตวิทยาลัย และพี่เขียด ณ คณะสถาปัตยกรรม ที่ช่วยเหลือ
เป็ นอั น มากในการจั ด ทํา รูป เล่ม และดํ าเนิ นการทางเทคนิค ที่ เปี่ ยมไปด้ วยใจที่ อยากจะช่ ว ยให้เรี ยนจบ

ขอบคุณ แม่และพ่อ สําหรับความอดทน ความเชื่อ และทุนทรัพย์ที่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรบ้าง
ขอบคุณ คนที่อยู่กันมาช่วงนึง แม้ในวิทยานิพนธ์นี้จะไม่มีคําพูดใดๆกล่าวถึง แต่มันก็ถูก
กล่าวถึงแล้ว ขอบคุณ คุณสตีเวน เจอร์ราร์ด สําหรับแรงใจที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและ
ความเป็นลูกพี่ในทุกวิกฤติการณ์ในระหว่างวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอบคุณ ในหลายๆคนที่รู้ว่าต้องขอบคุณในกําลังใจแต่ไม่ได้ถูกเอ่ยนาม อาจเพราะความ
หลงลืมไปก็ตาม พวกคุณจะไม่มีวันเดินคนเดียวอย่างเดียวดายแน่นอน
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ข้อมูลทางกายภาพของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ………………….….
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บทที่
ผังบริเวณ …………………………………………………………….………………………..
วิหารประธาน …………………………………………………….…………………………
มณฑปพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………..……………………..
เจดีย์ราย ………………………………………………………………..…………………….
กําแพงแก้ว …………………………………………………………….…………………….
พระอุโบสถ …………………………………………………………………….…………….
ศาลาทางเข้า …………………………………………………………….………………….
กําแพงวัดและซุ้มประตูทางเข้า …………………………………….…………………
ศาลา ……………………………………………………………………..…………………….
ที่สรงน้ํา ………………………………………………………………….……………………
เว็จ ………………………………………………………………………..…………………….
4 บทวิเคราะห์ วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ……………………..…………………..
วิหารประธาน …………………...…………………………………………….……………………
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน วิหารประธาน ………………………………………
การสันนิษฐานรูปแบบ วิหารประธาน …………………………………………….
มณฑปพระสี่อิริยาบถ …………………………………..………………………………………
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน มณฑปพระสี่อิริยาบถ ……………………………
การสันนิษฐานรูปแบบ มณฑปพระสี่อิริยาบถ …………………..…………….
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ ….…
เจดีย์ราย ……………………………………………………………………………………..……….
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เจดีย์ราย …………………………………..……….
การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์ราย ………………………………………..…………
การสันนิษฐานลําดับการสร้าง เจดีย์ราย ……………………………..…………
การวิเคราะห์อาคารในแกนประธาน ……………………………………………………….
พระอุโบสถ ………………………………………………………………………………………….
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน พระอุโบสถ ………………….……………….......
การสันนิษฐานรูปแบบ พระอุโบสถ ……………………………..………………..
ศาลาทางเข้า ……………………………………………………………………………..………….
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ศาลาทางเข้า ………………………..…………….
การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาทางเข้า …………………………………….……...
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บทที่
ศาลา ……………………………………………………………………………………….………....
ที่สรงน้ํา ………………………………………………………………………………………………
เว็จ ……………………………………………………………………………………………….…….
บทสรุปบทวิเคราะห์ …………………………………………………………………….……….
5 บทสรุป …………………………………………………………………………………………………..……
บทสรุป ……………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………….……….
รายการอ้างอิง …………………………………………………………………………………………………..………
ประวัติผู้วิจัย …………………………………………………………………………………………………..…………
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แผนที่เมืองกําแพงเพชร เมืองนครชุม ………………………………………………........………..
วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………………………..……….
รูปด้านหน้าฐานไพที วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ปัจจุบัน ………….………………..
บันไดด้านหน้า ฐานไพทีของวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………
รูปด้านข้าง ฐานไพที วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………..………..
บันไดด้านหลัง ฐานไพทีของวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ …………………..….……..
รูปด้านหน้า วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………..….……...
แท่นประติมากรรม ด้านหน้าวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….……
บันไดด้านหน้า วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………...……….
ด้านข้าง วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………
ภายใน วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………………..…………
อาสนะสงฆ์ วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………….
ด้านหลัง วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………..……….……
พระพุทธรูปลีลา มุขทิศตะวันออก มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ………….
พระพุทธรูปนั่ง มุขทิศใต้ มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ……………..….…….
พระพุทธรูปยืน มุขทิศตะวันตก มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ……..………
พระพุทธรูปนอน มุขทิศเหนือ มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………..
ผนังด้านนอกตรงมุขทิศตะวันออก ที่ยังเหลือให้เห็นถึงเสาและผนังมณฑป
พระสี่อิริยาบถ ……………………………………………………………………………………....
เสาที่ยังเหลือให้เห็นรูเต้าและผนังด้านนอกที่ถูกซ่อมให้เป็นผนังก่อไม่มีเสา ……..…….
ด้านหน้า เจดีย์ราย หมายเลข 1 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………….…….….
ด้านหลัง เจดีย์ราย หมายเลข 1 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..…………..
เจดีย์ราย หมายเลข 2 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………………..………..
เจดีย์ราย หมายเลข 3 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………….….………..
เจดีย์ราย หมายเลข 4 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………...….…..………..
เจดีย์ราย หมายเลข 5 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………………...………..
เจดีย์ราย หมายเลข 6 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………..………
เจดีย์ราย หมายเลข 7 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………….……………
ด้านหน้า เจดีย์ราย หมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………….…………..
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ด้านข้าง เจดีย์ราย หมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..……………
ด้านหลัง เจดีย์ราย หมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………….……………
เจดีย์ราย หมายเลข 9 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….…….………..
เจดีย์ราย หมายเลข 10 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………………….
เจดีย์ราย หมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….….………..
เจดีย์ราย หมายเลข 11 และ 12 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………….………….
เจดีย์ราย หมายเลข 12 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………….………….
เจดีย์ราย หมายเลข 13 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………..………….
เจดีย์ราย หมายเลข 14 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….…………….
เจดีย์ราย หมายเลข 13 และ 14 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………….………….………….
เจดีย์ราย หมายเลข 15 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………..…………….
ด้านหน้า เจดีย์ราย หมายเลข 15 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………..…………………
ด้านหลัง เจดีย์ราย หมายเลข 15 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………..………………
เจดีย์ราย หมายเลข 16 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………….………………….
มุมกําแพงแก้ว วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………………..……………...
ซุ้มประตูกําแพงแก้ว วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………….
พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………..……………..
รูเต้าด้านข้างพระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….…………..
รอยบากด้านในเสา พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………….……………
เสมา พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………….…………..
ด้านหน้า ศาลาทางเข้า วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………………………….
ด้านข้าง ศาลาทางเข้า วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………..
ซุ้มประตูทางเข้า วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………………..…………………
มุมกําแพงวัด วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………………..………………..
ด้านหน้า ศาลาหมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………….……………….
ด้านข้าง ศาลาหมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………
ศาลาหมายเลข 12 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………..………………..
ด้านหน้า ศาลาหมายเลข 27 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………….……………….
ส่วนหน้า ศาลาหมายเลข 27 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………….….………………
ส่วนหลัง ศาลาหมายเลข 27 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..……..…………
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ภาพที่
59 ด้านหน้า ศาลาหมายเลข 28 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………..……….………………
60 ศาลาหมายเลข 28 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….…..……………….
61 ด้านหน้า ศาลาหมายเลข 29 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………….…..………………
62 ศาลาหมายเลข 29 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………………...…………….
63 ศาลาหมายเลข 34 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………..….……….
64 ส่วนหลังของศาลาหมายเลข 34 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..….……….
65 ที่สรงน้ํา วัดพระสี่อิริยาบถ…………………………………………………………………….…………
66 เว็จ วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………………….……………….
67 บันไดของฐานไพที วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….
68 รูปแบบของวิหารที่มีลักษณะฐานย่อมุมในเมืองกําแพงเพชร ………………………….…….
69 ภาพถ่ายเก่า มุขทิศตะวันตก (พระยืน) ที่บ่าของส่วนปลายของผนังโค้งด้านหลัง
พระพุทธรูปมีรูปปั้นนารายณ์ทรงครุฑ ………………………………………….…………..
70 เสามุขทิศตะวันออก (ซ้าย) เสามุขทิศตะวันตก (ขวา) ……………………………..………….
71 ภาพถ่ายเก่า พระพุทธรูปลีลา (ซ้าย) พระพุทธรูปยืน (ขวา) …………………..……………
72 ภาพถ่ายเก่า มุขทิศตะวันตก (พระยืน) ………………………………………………..….………..
73 รูปด้านเสาแสดงระยะความสูงรูเต้า ……………………………………………………..….……….
74 ผังบริเวณเจดีย์ราย ………………………………………………………………………………...………
75 ภาพถ่ายเก่า เจดีย์รายหมายเลข 1 …………………………………………………………..………
76 ผังพื้นและรูปด้าน เจดีย์รายหมายเลข 13 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชชนาลัย ………
77 เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม วัดพระนอน (ซ้าย) วัดพระธาตุ (ขวา) ….…………………………….
78 การสันนิษฐานถึงลําดับของการสร้างเจดีย์ราย ……………………………..…………………...
79 แสดงแผนผังและรูปด้านอาคารในแนวแกนประธาน ………………………….………………
80 แสดงรูปด้านของอาคารในแนวแกนประธาน โดยแสดงแบบสันนิษฐานครบทุกแบบ..
81 แผนผังของวัดที่มีมณฑปเป็นประธาน วัดหนองพิกุล เมืองนครชุม ………………..……..
82 แผนผังของวัดที่มีมณฑปเป็นประธาน วัดพระเชตุพน เมืองสุโขทัย …………..…………..
83 เสาพระอุโบสถ แสดงรอยบากและรอยเข้าไม้ด้านในของเสาที่ไม่ได้มีที่เสาทุกต้น ……
84 พระอุโบสถ จากเอกสารการบูรณะวัดพระสี่อิริยาบถ …………………..……………………..
85 แผนผังศาลาทางเข้า ………………………………………………………………..……………………..
86 ภายในศาลาทางเข้าในสภาพปัจจุบัน ………………………………………………………………
87 แผนผังศาลาหมายเลข 11 ……………………………………………………………………………..
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88
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แผนผังศาลาหมายเลข 12 ……………………………………………………….…….………………..
แผนผังศาลาหมายเลข 27 ………………………………………………………….….………………..
แผนผังศาลาหมายเลข 28 ………………………………………………………….….………………..
แผนผังศาลาหมายเลข 34 ………………………………………………………….…….……………..
แผนผัง เว็จ โบราณสถานหมายเลข 21 ………………………………………….….……………..

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฐ

หน้า
237
239
242
249
253

สารบัญแผนผัง
แผนผังที่
1 แบบสํารวจ ผังบริเวณ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………...………..………………
2 แบบสํารวจ ผังพื้นวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ …………………..……………………….
3 แบบสํารวจ รูปด้านวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..………..
4 แบบสํารวจ รูปตัดวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………..…………….
5 แบบสํารวจ ฐานพระ วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………..…………..
6 แบบสํารวจ ผังพื้น มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………..…………
7 แบบสํารวจ รูปด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ มณฑปพระสีอ่ ิริยาบถ
วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………………………………..
8 แบบสํารวจ รูปด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ มณฑปพระสี่อิริยาบถ
วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………………………………..
9 แบบสํารวจ รูปด้านเสา เฉพาะต้นที่มีรูเต้า มณฑปพระสี่อิริยาบถ
วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………………………………..
10 แบบสํารวจ รูปด้านเสาของมุขทิศตะวันออก มณฑปพระสี่อิริยาบถ ……….…..………..
11 แบบสํารวจ รูปด้านเสาของมุขทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือ
มณฑปพระสี่อิริยาบถ …………………………………………………………………………….
12 แบบสํารวจ ผังบริเวณ กลุ่มอาคารแนวแกนประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………..
13 แบบสํารวจ ผังพื้น เจดีย์รายหมายเลข 1 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………..…....……..…
14 แบบสํารวจ รูปด้าน เจดีย์รายหมายเลข 1 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………
15 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 2 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………….…………….
16 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 3 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………….……………….
17 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 4 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………….…….
18 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 5 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….……..…………..
19 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 6 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………….…………….
20 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 7 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….……..…………..
21 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………..…….……..
22 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 9 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..…………
23 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 10 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………..…………
24 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..………
25 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 12 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………….…….……………
26 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 13 และ 14 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………..……………
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34
40
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63
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68
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75
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87

แผนผังที่
27 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 15 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………..
28 แบบสํารวจ เจดีย์รายหมายเลข 16 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………..
29 แบบสํารวจ มุมกําแพงแก้ว วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….………..
30 แบบสํารวจ ซุ้มประตูกําแพงแก้ว ด้านทิศใต้ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………….………..
31 แบบสํารวจ ซุ้มประตูกําแพงแก้ว ด้านทิศตะวันตก วัดพระสี่อิริยาบถ ………….……….
32 แบบสํารวจ ซุ้มประตูกําแพงแก้ว ด้านทิศเหนือ วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….
33 แบบสํารวจ ผังพื้น พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………….………..
34 แบบสํารวจ รูปด้าน 1 และ 2 พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………
35 แบบสํารวจ รูปด้าน 3 พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………………………
36 แบบสํารวจ ศาลาทางเข้า วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………………..
37 แบบสํารวจ ซุ้มประตูทางเข้า มุมกําแพงวัด วัดพระสี่อิริยาบถ …………………….……….
38 แบบสํารวจ ศาลาหมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………….……………….
39 แบบสํารวจ ศาลาหมายเลข 12 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………..………
40 แบบสํารวจ ศาลาหมายเลข 27 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………..………
41 แบบสํารวจ ศาลาหมายเลข 28 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………..………
42 แบบสํารวจ ผังพื้น ศาลาหมายเลข 29 วัดพระสี่อริ ิยาบถ …………………………..……….
43 แบบสํารวจ รูปด้าน ศาลาหมายเลข 29 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………………..……..
44 แบบสํารวจ ศาลาหมายเลข 34 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………..……
45 แบบสํารวจ โบราณสถานหมายเลข 15, 16, 17 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………
46 แบบสํารวจ ที่สรงน้ํา โบราณสถานหมายเลข 5, 22, 23, 24 วัดพระสี่อิริยาบถ …….
47 แบบสํารวจ เว็จ โบราณสถานหมายเลข 19, 21, 30 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………..
48 แบบสํารวจ ผังบริเวณ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….……………….
49 แบบสํารวจ ผังพื้นวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………………………
50 แบบสํารวจ รูปด้านวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………………….
51 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ………………..……..
52 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ……………..……..
53 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ……………..……..
54 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 …………..………
55 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ………..………...
56 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 ………………….……
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88
91
92
94
95
96
99
100
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104
106
108
112
113
115
117
118
121
123
124
125
128
131
132
133
134
135
136
137
138

แผนผังที่
57 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 ……………….……
58 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 …………….………
59 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 …………….…….
60 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 …………….…….
61 แบบสํารวจ ผังพื้น มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………..
62 แบบสํารวจ รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………………
63 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ (สําหรับทุกแบบ) …
64 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ……..….
65 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ……..….
66 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ……..….
67 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิรยิ าบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ……..……
68 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 ….……..
69 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 …….…..
70 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 ….……..
71 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 …….……
72 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3 ….……..
73 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3 ….……..
74 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3 ….……..
75 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3 …….……
76 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4 …….…..
77 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4 …….…..
78 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4 …….……
79 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5 …….…..
80 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5 ….……..
81 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5 …….……
82 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6 …….…..
83 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6 …….…..
84 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6 ……….…
85 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 1 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………..……..
86 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 15 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………………..……
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139
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149
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176
177
178
189
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แผนผังที่
87 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ………………..........
88 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 ……………….……..
89 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 4 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………..
90 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 9 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………..
91 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 10 วัดพระสี่อิริยาบถ …………………….……………
92 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 2 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………..
93 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 3 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………..
94 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 7 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………….………..
95 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………
96 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 13 และ 14 วัดพระสี่อิริยาบถ ………….…………
97 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 5 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………….………..
98 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 12 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………
99 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 6 วัดพระสี่อิริยาบถ ………………………….………..
100 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 16 วัดพระสี่อิริยาบถ ……………………….…………
101 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น พระอุโบสถ แบบที่ 1 ……………………………………………………
102 แบบสันนิษฐาน รูปตัด พระอุโบสถ แบบที่ 1 ………………………………………….…………
103 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน พระอุโบสถ แบบที่ 1 ………………………………………….………
104 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น พระอุโบสถ แบบที่ 2 …………………………………………..………..
105 แบบสันนิษฐาน รูปตัด พระอุโบสถ แบบที่ 2 …………………………………………….………
106 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน พระอุโบสถ แบบที่ 2 ………………………………………..…………
107 แบบสันนิษฐาน ศาลาทางเข้า แบบที่ 1 …………………………………………………..………..
108 แบบสันนิษฐาน ศาลาทางเข้า แบบที่ 2 ………………………………………………….….……..
109 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น ศาลาหมายเลข 11 ……………………………………………..…………
110 แบบสันนิษฐาน รูปตัด ศาลาหมายเลข 11 ……………………………………………..…………
111 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน ศาลาหมายเลข 11 ………………………………………….………….
112 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน ศาลาหมายเลข 12 ………………………………………….………….
113 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 27 …………………………..………
114 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 27 ……………………………………..……..
115 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 1 ………….….……..
116 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 1 …………………….…………
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191
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195
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244

แผนผังที่
117 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 2 ……………..………
118 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 2 ………………………..…….
119 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 29 …………………………..………
120 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 29 …………………………………..………..
121 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 34 ………………………..…………
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Statements and significance of the
problems)
การสร้างพระพุทธรูปเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีที่มาจากประเทศอินเดีย ซึ่งก่อนจะมี
การสร้างพระพุทธรูปนั้น มีเพียงการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้น1 เช่น ดอกบัว
วัชรอาสน์ รอยพระพุทธบาท ธรรมจักรเป็นต้น ครั้นเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าได้มีการกําหนด “ท่าทาง” หรือที่เรียกว่า “ปาง” ของพระพุทธรูป2 ซึ่งเป็นอิริยาบถของ
พระพุทธเจ้า ตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ซึ่งจากปางทั้งหลายที่สร้างขึ้น
นั้น ก็มีอิริยาบถหลักอยู่ 4 อิริย าบถ คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน ต่อมาการสร้างพระพุทธรูปก็ได้มี
พัฒนาการโดยการผสมผสานแนวความคิดและความเชื่อในรูปแบบต่างๆ3 เช่น ผสมกับศาสนา
พราหมณ์และลัทธิพื้นเมืองของอินเดีย จึงมีปรากฎปางของพระพุทธรูปที่ไม่มีอยู่ในพุทธประวัติ คือ
ปางประทานอภัยและปางประทานพร หรือผสมกับความเชื่อของนิกายในชั้นหลังๆของพุทธศาสนา4
เช่น พระพุทธรูป ทรงเครื่องของฝ่ายมหายานที่แสดงถึงความเป็น ผู้เหนือมนุษย์ของพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปของพุทธตันตระสกุลวัชรยานที่มีศักติหรือนางคู่บารมีของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมี
การนําแนวความคิดเฉพาะอย่างมาใช้ในการสร้างพระพุทธรูป เช่น การสร้างอดีตพระพุทธเจ้าและ
อนาคตพระพุทธเจ้า เป็นต้น
จากจุดเริ่มต้นของการสร้างพระพุทธรูปที่อินเดีย ต่อมาก็ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นใน
อาณาจักรต่างๆที่มีการนับถือพุทธศาสนาตามการเผยแผ่ศาสนาและการขยายอํานาจทางการเมือง ซึ่ง
อาณาจักรสุโขทัยก็มีการนับถือพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน5 จึงมีการสร้างพระพุทธรูปในปางต่างๆ ทั้งใน
อิริย าบถ ยืน เดิน นั่ง และนอน ดังหลักฐานที่ป รากฎอยู่ทั่ว ไป และท่ามกลางพุทธศาสนสถานที่
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1

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 52.
2
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, เรื่องพระสี่อิริยาบถ (พระนคร: ศิวพร, 2512), 2.
3
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, 65.
4
เรื่องเดียวกัน, 79 - 81.
5
ประเสริฐ ณ นคร, การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 13.
1

2

ปรากฎในอาณาจักรสุโขทัยนั้น ก็ได้พบว่ามีการสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปขึ้นแบบหนึ่ง
ที่เรียกกันว่า “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ”6 โดยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปลอยตัวในหลายอิริยาบถ
ประดิษฐานเป็นกลุ่มรวมกันหรือประดิษฐานในบริเวณใกล้กัน ดังที่ปรากฎอยู่ที่วัดพระพายหลวง วัด
พระเชตุพน จังหวัดสุโขทัย และวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจากลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ได้นําไปสู่การศึกษาถึงแนวคิดของการสร้างกลุ่มพระพุทธรูปหลายอิริยาบถของ
นักวิชาการหลายท่าน ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นนั้น สามารถแบ่งแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 3
แนวคิด คือ
หนึ่ง เป็นปางต่างๆของพระพุทธเจ้าตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ คือ จากที่กล่าวมา
ข้างต้นว่าการสร้างพระพุทธรูป ได้มีการกําหนด “ท่าทาง” ของพระพุทธรูปจากพุทธประวัติ โดยมี
อิริยาบถหลักอยู่ 4 อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน
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กล่าวอย่างสั้นๆก็คือ การสร้างพระสี่อิริยาบถของสุโขทัย เป็นการสร้างภาพตอนต่างๆ ใน
พุทธประวัติ แต่ตัดรายละเอียดรายละเอียดที่ยุ่งยากออก7
...แม้ ว่ า พระสี่ อิ ริ ย าบถที่ ใ ช้ ป ระดิ ษ ฐานแท่ น แกนดั ง กล่ า วไม่ ทํ า ภาพรายละเอี ย ดใดๆ
ประกอบไว้แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ยังคงไว้ซึ่งความหมายในฉากภาพพุทธประวัติดังที่พบในศิลปะปาละ
โดยส่งผลอารยธรรมนี้มาให้กับสุโขทัยและได้ให้ความสําคัญในพุทธประวัติ 4 ตอน คือ
1 ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ ทําเป็นพระพุทธรูปลีลา
2 ตอนตรัสรู้ ทําเป็นพระพุทธนั่ง มารวิชัย
3 ตอนประทานเทศนา ทําเป็นพระพุทธรูปยืน
4 ตอนเสด็จปรินิพพาน ทําเป็นพระพุทธรูปนอน8

สอง เป็นหลักในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนา คือ หลักสติปัฏฐาน 4 อันเป็นหลักใน
การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานด้วยการกําหนดสติให้ตั้งมั่นในฐานทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วย กาย เวทนา จิต
และธรรม โดยเฉพาะฐานกายซึ่งมีการกล่าวถึงการพิจารณาอิริยาบถหลักทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง และ
นอน

6

หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัยความ
หมายทางพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2530): 57.
7
พั ค พดี อยู่ ค งดี , “พระสี่ อิ ริ ย าบถ เมื อ งกํ า แพงเพชร” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 14.
8
เรื่องเดียวกัน, 23.

3
การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป สี่ อิ ริ ย าบถ รวมเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น กลุ่ ม ดั ง กล่ า วนี้ นอกจากจะมี
ความหมายเพื่อระลึกนึกถึงเหตุการณ์บางตอนในพุทธประวัติ เช่นเดียวกับพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นทั่วไป
เป็ น เอกเทศประการหนึ่ง แล้ ว ก็ ยั ง อาจเป็น เครื่อ งชี้ นํา ถึ ง อิริ ย าบถสี่ ป ระการของบุ คคลที่ จะเจริ ญ
วิปัสสนากรรมฐานทั้งภิกษุสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีและฆราวาส9

สาม เป็นการบริห ารอิริยาบถของพระพุทธเจ้า คือ เป็น การพักผ่อนและปรับเปลี่ย น
อิริ ย าบถในชี วิ ตประจํ า วั น ของพระพุ ท ธเจ้ า อี กทั้ ง อาจยั ง แสดงถึ ง ความเป็ น มนุษ ย์ ธ รรมดาของ
พระพุทธเจ้าอีกด้วย
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เหตุ ใดศิ ลปิ นสมั ยสุ โขทั ยจึ งเปลี่ยนความหมายจากของเดิมในเรื่องพุท ธประวั ติมาเป็ น
อิริยาบถ ข้อนี้เป็นได้ 2 นัย คือ นัยหนึ่งความนิยมในเรื่องปางต่างๆสูญหายไป นัยหนึ่งคงจะเกิดเห็นว่า
อิริยาบถต่างๆ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน เป็นของสําคัญมากในการบริหารร่างกาย10
...แม้ว่าพระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนในอิริยาบถทั้ง 4 จะมีท่วงท่าตรงกับพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น เมื่อประมวลหลักฐานเอกสารที่เป็นคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทที่มีต้นตอมาจากลังกา ก็
จะได้ แนวคิ ด ที่อ ธิบ ายความหมายที่ ต่ างไปจากความหมายของปางต่ างๆที่แ สดงอยู่ใ นท่ว งท่ าของ
พระพุทธรูป คําอธิบายโดยรวมก็คือ พระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ย่อมต้องทรงพักผ่อน พระ
วรกายให้คลายจากความเมื่อยล้า เนื่องจากต้องทรงปฎิบัติกิจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และ การนั่ง ยืน
เดิน นอน ก็เป็นอิริยาบถทั้ง 4 ในการพักผ่อนของพระพุทธองค์11

จากทั้งสามแนวคิดที่กล่าวมา ก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าแนวคิดใดถูกต้องเป็น
สําคัญ เนื่องจากแต่ละแนวคิดต่างก็ใช้มุมมองและหลักฐานในการเชื่อมโยงในแต่ละส่วนต่างกัน ซึ่งยัง
ไม่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาข้ อ มู ล และหลั ก ฐานร่ ว มกั น ในการพิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ด ของการสร้ า งกลุ่ ม
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถ และนอกจากมีการศึกษาเรื่องแนวคิดในการสร้างกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
แล้ ว ยั ง มี ก ารศึ ก ษาถึ ง พั ฒ นาการของศิ ล ปกรรมด้ ว ย โดยจั ด ตามลํ า ดั บ อายุ ส มั ย ของการสร้ า ง
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม คือ วัดพระพายหลวง วัดพระเชตุพน จังหวัดสุโขทัย และวัดพระสี่
อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ตามลําดับ
จากรูปแบบศิลปกรรม ควรดูจากอาคารที่ทําเป็นมณฑปสี่อิริยาบถนั้นว่า น่าจะมีพัฒนาการ
สืบต่อมาจากวิหารด้านหน้าวัดพระพายหลวง ซึ่งมีการนําพระพุทธรูปหลายๆปางมารวมกัน โดยเฉพาะ
พระลี ล าและพระยื น หั น หลั ง ชนกั น มี พ ระนอนอยู่ ด้ า นหน้ า แยกกั น ที่ วั ด พระเชตุ พ นนี้ ได้ นํ า เอา
9

หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัยความ
หมายทางพุทธศาสนาบางประการ,” 61.
10
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, เรื่องพระสี่อิริยาบถ, 6.
11
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, หาพระ หาเจ้า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 111.

4
พระพุทธรูปทั้งสี่ปางมารวมกัน คือ ยืน เดิน(ลีลา) นั่ง นอน(ไสยาสน์) ในลักษณะหันหลังชนกัน ซึ่งไม่
เคยมีมาก่อนในศิลปะแห่งใดเลย ลักษณะเดียวกันนี้ได้ปรากฎอีกแห่งหนึ่งที่วัดพระสี่อิริยาบถ เมือง
กําแพงเพชร การกําหนดอายุในเบื้องต้น จึงน่าจะเกิดขึ้นไม่เก่าไปกว่าที่วัดพระพายหลวง...ส่วนที่วัด
พระเชตุพนที่มีวิวัฒนาการแล้ว คงสร้างขึ้นภายหลัง อาจอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20...ส่วนทีว่ ัดพระ
สี่อิริยาบถ เมืองกําแพงเพชรน่าจะสร้างหลังจากวัดพระเชตุพนเล็กน้อย12

จากที่กล่าวมาเป็นการศึกษาภาพรวมของกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ แต่หากพิจารณาไป
ในรายละเอียดแล้วจะพบข้อสังเกตุในเบื้องต้นที่น่าสนใจ ดังนี้
หนึ่ง ศิลปกรรมในกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่กล่าวถึงทั้งสามแห่ง ล้วนเป็นการกล่าวถึง
การรวมกันของกลุ่มพระพุทธรูปในอิริยาบถทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน โดยวัดพระเชตุพน
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และวั ด พระสี่ อิ ริ ย าบถ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เป็ น การกล่ า วโดยเจาะจงว่ า เป็ น
พระพุท ธรู ป สี่ อิริย าบถหั น หลัง ชนกั น แต่ จ ากหลักฐานทางเอกสารบางส่ ว นมีข้ อขัด กัน ว่า พระสี่
อิริยาบถที่วัดพระเชตุพนไม่ได้เป็นพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ แต่เป็นพระพุทธรูป ยืน 1 องค์ พระพุทธรูป
ลีลา 1 องค์ และพระพุทธรูปนั่ง 2 องค์ ส่วนวัดพระสี่อิริยาบถไม่ได้ปรากฎมีหลักฐานแย้งแต่อย่างใด
ดังที่ปรากฎในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
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ส่วนที่วัดพระสี่อิริยาบถนั้น มีชิ้นสําคัญอยู่ คือ วิหารสี่คูหา มีพระยืนด้านหนึ่ง พระนั่งด้าน
หนึ่ง พระลีลาด้านหนึ่ง พระไสยาสน์ด้านหนึ่ง พระยืน พระนั่ง พระลีลา ยังอยู่พอเป็นรูปร่างเห็นได้ถนัด
แต่พระนอนนั้นชํารุดจนไม่เป็นรูป ... แต่วัดนี้เหมือนวัดเชตุพนที่สุโขทัยเกือบจะไม่มีผิด แต่เล็กกว่าและ
ฝีมือทําเลวกว่า เพราะฉะนั้น จึงจะไม่กล่าวถึงให้ยืดยาวนักในที่นี้ รอไว้ไปกล่าวให้ละเอียดเมื่อเล่าถึงวัด
พระเชตุพนเมืองสุโขทัยทีเดียว13
...ทางทิศใต้นี้มีวัดสําคัญอยู่วัดหนึ่ง เรียกวัดเชตุพน...ในนั้นมีชิ้นสําคัญอยู่ คือ วิหารจัตุรมุข
ด้านตะวันออกมีพระพุทธรูปลีลา ด้านตะวันตกมีพระพุทธรูปยืน ด้านเหนือมีพระพุทธรูปนั่ง แต่ชํารุด
มากเสียจนไม่ปรากฎว่าจะเป็นสมาธิหรือมารวิชัย ด้านใต้ทําลายเสียหมดจนไม่เป็นรูป แต่เข้าใจว่าเป็น
พระนั่งเหมือนกัน เดิมเมื่อแรกเข้าไปแลเห็นแต่พระลีลา เข้าใจว่าคงจะเหมือนวิหารพระสี่อิริยาบถที่
กําแพงเพชร และคงจะมีรูปพระสี่อิริยาบถเช่นเดียวกัน แต่ครั้นพิจารณาดูต่อไปจึงได้เห็นว่า ทางที่ทลาย
เสียนั้นดูแคบนัก ผนังด้านนี้แคบกว่าด้านตะวันออกตะวันตกที่มีพระลีลากับพระยืน เพราะฉะนั้นถ้าทํา

12

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึก และ
ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 43.
13
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เที่ยวเมืองพระร่วง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
มงกุฏราชวิทยาลัย, 2519), 22.

5
เป็นพระนอนไว้ทางนั้น ก็จะได้องค์เล็กเต็มที จึงได้เปลี่ยนความคิดเสียว่าชะรอยด้านใต้นี้ ก็จะเป็นพระ
นั่งขนาดเดียวกับด้านเหนือที่ตรงกันข้าม แต่บางทีปางจะผิดกัน14

ซึ่งทั้งสองท่อนก็เห็นสอดคล้องกับจดหมายของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ในหนังสือจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก และพระราชนิพนธ์ในหนังสือจดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น
ในรัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสต้น) ดังนี้
ท่านพระยาจางวางพาไปเที่ยววัดเจตพน แปลว่ากระไรไม่ทราบ ฤๅเชตพนก็จะเปนได้...หลัก
สําคัญของวัดนี้ก็คืออ้ายก้อนกลางก่ออิฐทึบทือเปนลับแลขึ้นไปสูงประมาณ 6 ฤๅ 7 วา ด้านข้างหน้า
ตวันขึ้นรุ้งฟื้นลับแลเข้าไป ปั้นรูปพระลีลาใช้เนื้ออกมาสูงตง่านเต็มลับแล ด้านหลังข้างตวันตกก็ทําอย่าง
เดียวกัน แต่เปนรูปพระยืน ด้านสกัดข้างเหนือข้างใต้ก่อรูปพระนั่งแอบข้างลับแล ไม่ได้รุ้งพื้นหนุนฐาน
ขึ้นไปสูงจนองค์พระไล่เลี่ยกับพระยืน แต่ว่าพระนั่งทั้งสองด้านนั้น จะนั่งอาการอย่างเดียวกัน ฤๅอย่างไร
ไม่ทราบ ด้านเหนือรกด้านใต้ชํารุด เห็นไม่ได้แต่คิดว่าคงผิดกัน15
...ชิ้นกลางเห็นจะเป็นวิหารยอดจัตุรมุขแต่สูงใหญ่เหลือเกิน มุขหน้าเป็นพระเดิน มุขหลัง
เป็นพระยืน มุขซ้ายเป็นพระนอน มุขขวาเป็นพระนั่ง...แต่พระเหล่านี้เป็นพระปั้นด้วยปูน ใครจะมา
ซ่อมมาทําเพิ่มเติมภายหลัง แต่รูปพรรณสัณฐานคงเป็นพระกําแพง ไม่ใช่ช่างเมืองอื่นมาทํา16
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สอง พระพุทธรูปสี่อิริยาบถนั้นเป็นไปได้ว่า จะเป็นลักษณะเฉพาะของสุโขทัย เพราะไม่
พบปรากฎลักษณะเช่นนี้ในที่อื่น และพระพุทธรูปลีลานั้นก็เป็นศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของสุโขทัยด้วย17
การรวมกลุ่ ม ของพระพุ ท ธรู ป สี่ อ งค์ ก็ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากการแสดงพระพุ ท ธรู ป
ปางเดียวกัน ซึง่ เป็นที่นิยมในศิลปะพม่าแบบพุกามและศิลปะล้านนาอย่างเห็นได้ชัด18
...วัดสํ าคัญ อีก แห่ง หนึ่ง ในกลุ่ม นี้ได้ แก่ วัด พระสี่อิริ ยาบถ การสร้า งพระสี่ อิริย าบถเป็ น
ลักษณะเฉพาะศิลปะสถาปัตยกรรมสุโขทัยอย่างแท้จริง พระสี่อิริยาบถที่กําแพงเพชรนี้เท่าที่เหลือก็มี
14

เรื่องเดียวกัน, 81.
15
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร:
โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), 101 - 102.
16
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นใน
รัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสต้น) (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2519), 109.
17
พรชัย พฤติกุล, “ประติมานวิทยาของพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย” (สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 21.
18
หม่อมราชวงศ์ สุริย วุฒิ สุขสวัส ดิ์, “กลุ่มพระพุทธรูป สี่อิริย าบถในศิล ปะสุโ ขทัย
ความหมายทางพุทธศาสนาบางประการ,” 58.

6
เพียงพระยืนและพระปางลีลาเท่านั้น ส่วนพระนั่งและพระนอนนั้นถูกขุดทําลายพังเกือบหมด ลักษณะ
พระปางลีลาก็เป็นแบบสุโขทัย รวมทั้งพระพักตร์ของพระยืนด้วย19

สาม จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ลําดับ ของการก่อสร้างและตําแหน่งของอาคารที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในผังบริเวณ มีลําดับและตําแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะแสดงถึง
การให้ความสําคัญแก่อาคารทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถแตกต่างกัน ดังนี้
วัดพระพายหลวง ตัวอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายอิริยาบถเป็นอาคารที่มีการ
ก่อสร้างขึ้นภายหลัง20 โดยมีตําแหน่งอยู่ในแนวแกนของวัดแต่เยื้องออกมาและไม่ได้มีสถานะเป็น
ประธานของวัด
วัดพระเชตุพน มณฑปพระสี่อิริยาบถถูกสร้างในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างวัด โดย
มีตําแหน่งอยู่ในแกนประธานและมีสถานะเป็นประธานของวัด21 ภายหลังสร้างมณฑปยอดเจดีย์และ
วิหารขนาด 6 ห้อง เพิ่มเข้ามาในแนวแกนซึ่งอาจทําให้ลดความสําคัญของมณฑปพระสี่อริ ิยาบถลง
วัดพระสี่อิริยาบถ มณฑปพระสี่อิริยาบถถูกสร้างในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างวัด
โดยมีตําแหน่งอยู่ในแกนประธาน และ มีสถานะเป็นประธานของวัด 22 ภายหลังมีการสร้างวิหาร
ด้านหน้าเพิ่มเข้ามาในแนวแกน แต่ไม่ได้มีผลในการลดความสําคัญของมณฑปพระสี่อิริยาบถลงเท่ากับ
ที่วัดพระเชตุพน
หากรวมกับข้อมูลเบื้องต้นที่ว่า วัดพระพายหลวงสร้างอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายอิริยาบถก่อน แล้ว จึงมีการสร้างมณฑปพระสี่อิริย าบถของวัดพระเชตุพนและของวัดพระสี่
อิริ ย าบถตามลํ าดั บ ทํ า ให้ผู้ ศึก ษามีค วามสนใจเบื้ องต้น ภายใต้ ข้อ จํา กัด และขอบเขตของการทํ า
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19

ศรีศักร วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรย์ของกําแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน
- มิถุนายน 2536): 38.
20
ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง แนวความคิด ใหม่จากผลการขุดตรวจทาง
โบราณคดีกับงานวิเคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 153.
21
ปองพล ยาศรี และตะวัน วีระกุล, การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัดพระ
พายหลวง วัดเชตุพน สุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2553), 63 - 64.
22
เสนอ นิลเดช, “บรรยายสไลด์ โดย รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช,” ใน รายงาน
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กํา แพงเพชร อดีต ปัจ จุบั น อนาคต (กําแพงเพชร: วิทยาลัย ครู
กําแพงเพชร, 2534), 156.

7

วิทยานิพนธ์23 ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ใน
ฐานะที่ เ ป็ น วั ด ที่ มี การใช้ ค ติ ข องพระพุ ท ธรู ป สี่ อิ ริ ย าบถเป็ น หลั ก สํ า คั ญ ในการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ป
สถาปัตยกรรม ทั้งยังอาจจะเป็นวัดที่มีพัฒนาการของคติพระพุทธรูปสี่อิริยาบถมากกว่าวัดพระพาย
หลวงและวัดพระเชตุพน จังหวัดสุโขทัย ที่มีการสร้างมาก่อนหน้าด้วย
และจากการศึกษาเกี่ยวกับวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชรนั้น จะเห็นว่าที่ผ่านมา
เน้น ความสําคัญไปที่งานศิล ปกรรมเป็น หลัก ซึ่งทั้งหมดเป็น การศึกษาจากการที่นํากายภาพของ
พระพุทธรูปเป็นตัวตั้งแล้วจึงนําเสนอแนวคิด ทั้งที่จริงแล้วการศึกษางานสถาปัตยกรรมก็มีความสําคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะการออกแบบสถาปัตยกรรมจะต้องทําให้สอดรับกับศิลปกรรมทั้งในแง่
ของคติและรูปแบบ24 อีกทั้งการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมยังมีแนวคิด รูปแบบและเทคนิคการก่อสร้าง
ที่ได้จากการรับอิทธิพลภายนอกผสมผสานกับแนวคิดเฉพาะตัว ซึ่งหากเมื่อศึกษาแล้วจะเห็นถึงความ
เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรทําการศึกษาสถาปัตยกรรมของ
วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อความเข้าใจในตัวสถาปัตยกรรมที่มากขึ้นด้วย
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นของผู้ศึกษามีประเด็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม อันอาจ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
1. สถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชร ที่เป็นภาพกว้างของสถาปัตยกรรมวัดพระสี่
อิริย าบถนั้น ได้ รับ อิท ธิพลจากทั้ งสุโ ขทัย และอยุธ ยา เนื่อ งจากกําแพงเพชรเป็น เมืองอั น เป็ น
ยุทธศาสตร์สําคัญของทั้งสองอาณาจักร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงถูกวางภาพกว้างถึงการศึกษา
อิทธิพลของทั้งสุโขทัยและอยุธยาที่ส่งผลต่อศิลปสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ
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กล่าวได้โดยสรุปว่า จากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่เมืองกําแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของ
กรุ ง สุ โ ขทั ย และกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ศิ ล ปกรรมที่ เ มื อ งนี้ จึ ง มี ลั ก ษณะผสมกั น ระหว่ า งศิ ล ปะของทั้ ง สอง
อาณาจักร ในระยะแรกศิลปะสุโขทัยเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะศิลปกรรมเมืองนครชุม บน
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง แต่ในระยะต่อมาเมื่ออิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาเข้าครอบคลุมการเมืองของ
กําแพงเพชรอย่างแท้จริงแล้ว ศิลปกรรมอยุธยาก็เข้ามามีอิทธิพลเหนือรูปแบบของศิลปกรรมในเมือง
กําแพงเพชรด้วยลวดลายปูนปั้นและดินเผาที่ใช้ประดับตกแต่งโบราณสถานที่วัดพระแก้วและวัดช้าง
25
รอบ เป็นแบบและลวดลายของศิลปะอยุธยาตอนต้นอย่างชัดเจน
23

หมายถึง ข้อจํากัดเรื่องของเวลาในการทําวิทยานิพนธ์และความสามารถของผู้ศึกษา
เอง ซึ่งขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาด้วย คือ หากทําการศึกษาทั้งสามวัดจะมีประเด็นในการศึกษาที่
กว้างขึ้นมากจนไม่สามารถทําได้ตามกําหนดเวลา
24
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “แนวการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย,”
อาษา 13, 3 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2531): 70.
25
“ประวัติเมืองกําแพงเพชร,” พิพิธภัณฑ์สาร 2, 4 (กรกฎาคม 2532): 23.
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2. สถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชร นอกเหนือไปจากการได้รับอิทธิพลจากภายนอก
แล้ว ก็ยังมีการสร้างสรรค์รูปแบบเฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมเมืองกําแพงเพชรด้วย ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนีย้ ่อมต้องศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถกับสถาปัตยกรรมแบบ
กําแพงเพชรด้วย
พัฒ นาการของวัด กลุ่ม นี้ คงมี ม าแต่ สมั ยการสถาปนาเมือ งกํา แพงเพชรที เดี ย ว เพราะ
ลักษณะรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมของโบสถ์ วิหาร และพระสถูปเจดีย์นั้นถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพล
ของสุโขทัยอยู่บ้าง แต่ก็แตกต่างไปจนบอกได้ว่า เป็นรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นของตัวเองมากกว่า สิ่ง
ที่เห็นได้ชัดคือ การยกฐานโบสถ์และพระวิหารให้สูง ลักษณะเช่นนี้มีหลายแห่งทีเดียว26
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3. จากที่กล่าวมาว่าสถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชรนั้น มีส่วนที่ได้รับอิทธิพลจาก
สุ โ ขทั ย และอยุ ธ ยา ทั้ ง ยั ง มี ก ารสร้ า งสรรค์ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมเฉพาะตั ว ด้ ว ย ซึ่ ง ถ้ า มองที่ ตั ว
สถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริย าบถเอง ก็คงมีส่ว นที่ได้รับอิทธิพลดังกล่าวอยู่ในภาพใหญ่ แต่ใน
รายละเอียดแล้วยังต้องมีการศึกษาถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถโดยเฉพาะ ซึ่ง
อาจจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดในการออกแบบกับตัวสถาปัตยกรรมทั้งในแง่ของคติ
และเทคนิคการก่อสร้าง รวมถึงพัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัดพระสี่อิริยาบถ
อันจะทําให้สามารถย้อนกลับไปถึงรูปแบบและอิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็น
ภาพใหญ่ด้วย
แม้ว่าลักษณะของพระพุทธรูปและความคิดในเรื่องพระพุทธรูปสี่อิริยาบถจะเป็นสิ่งที่ได้รับ
มาจากสุโขทัยก็ตาม แต่การก่อผนังมณฑปที่เป็นแนวโค้งข้างหลังของพระสี่อิริยาบถนั้น เป็นเทคนิคและ
รูปแบบที่ไม่พบที่เมืองสุโขทัยเลย27
...เราก็จะถึงวัดที่เป็นลักษณะแปลกอีกวัดหนึ่ง คือ วัดพระสี่อิริยาบถ มีพระพุทธยืน เดิน นั่ง
นอน วัดสี่อิริยาบถนี่ก็จะทําฐานไพทีสูงประมาณ 2 เมตรนะครับ...แล้วตัววิหารนั้นก็แปลกประหลาด
วิหารของพระสี่อิริยาบถนี่ แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ส่วนห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ก็อยู่ตอนมุข แล้วก็มุขหน้าอีก
มุขหน้า มุขหลัง เท่ากัน นั่นก็หมายความว่าจะมีพะไลแค่ 3 ห้องตรงกลาง มุขทางด้านหน้าทางด้านหลัง

26

ศรีศักร วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรย์ของกําแพงเพชร,” 38.
ศรีศั กร วัล ลิโ ภดม, รายงานการวิจั ยเรื่อ ง เมือ งโบราณในอาณาจักรสุโ ขทั ย
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), 99.
27

9
สองอันไม่มีพะไลปีกนก นี่เป็นลักษณะเฉพาะที่บอกว่าแปลก ก็เพราะว่ามี พะไลเพียงแค่ 3 ห้องของวัด
พระสี่อิริยาบถ28
...มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเจดีย์ราย ล้อมรอบมณฑปพระสี่อิริยาบถ เจดีย์ประจํามุมน่าจะสร้าง
ขึ้นพร้อมกัน เพราะอยู่ในตําแหน่งสมมาตร เจดีย์ 2 องค์หน้าเป็นศิลปะพุกาม แต่ 2 องค์หลังเป็นเจดีย์
แปดเหลี่ยม29

นอกจากที่ยกมาข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นที่ยังไม่มีการกล่าวถึงมากนัก คือ ลักษณะของ
ผังรูปกากบาทหรือผังจตุร มุขของมณฑปวัดพระสี่อิริยาบถนั้น เป็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อคติและการใช้งานของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้
ว่าในการสร้างอาคารศาสนสถานที่ไม่ใช่ประเภทสถูป ปรางค์ หรือเจดีย์แล้ว ปกติอาคารมักจะอยู่ในผัง
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งก็ตอบรับต่อคติและการใช้งานในแบบหนึ่ง รวมถึงอาคารที่
มีพระประธานเป็นพระหลายอิริยาบถภายในเมืองกําแพงเพชรเองอย่าง วิหารในวัดพระแก้วหรือวิหาร
ในวัดพระนอน ต่างก็มีผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกัน แต่มณฑปของวัดพระสี่อิริยาบถนั้น มีลักษณะ
เป็นผังรูปกากบาท ซึ่งตอบสนองต่อศิลปกรรมพระพุทธรูปสี่อิริยาบถได้ดีกว่าผังแบบสี่เหลี่ยม และ
หากมองย้อนกลับไปในสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถแล้ว ก็จะเห็นได้ถึงพัฒนาการ
ของแผนผังรูปกากบาท ที่ทําให้งานสถาปัตยกรรมผสานเข้ากับศิลปกรรมได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และจากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ วัดพระสี่
อิริ ย าบถ มีเ อกสารชั้ น ปฐมภู มิน้ อ ยมาก 30และลั กษณะกายภาพทางสถาปั ต ยกรรมของวั ด พระสี่
อิริยาบถก็ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การศึกษาสถาปัตยกรรมจึงไม่สามารถทําได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นไป
ตามข้อมูล และหลักฐานที่ยังคงมีอยู่ จึงต้องมีวิธีการในการศึกษาเฉพาะสําหรับ กรณีเช่น นี้ คือ ใน
การศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนั้น สามารถทําการศึกษาได้จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่การสันนิษฐานถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมได้ ซึ่งสามารถ
จะทําให้เข้าใจถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชรได้มากขึ้น
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28

เสนอ นิลเดช, “กําแพงเพชร สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม,” ใน รายงานสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง กําแพงเพชร อดีต ปัจจุบัน อนาคต (กําแพงเพชร: วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, 2534),
145.
29
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึก และ
ศิลปกรรม, 30.
30
หมายถึง ไม่มีเอกสารชั้นต้น เช่น ศิลาจารึก หลักฐานหรือเอกสาร ที่บันทึกเกี่ยวกับคติ
แนวคิดในการสร้าง ประวัติผู้สร้าง หรือพัฒนาการของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อครั้ง
แรกสร้าง
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และจากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาทั้ ง หมด ผู้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งในแง่ของคติและศิลปสถาปัตยกรรม โดย
การศึกษานั้นใช้วิธีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งทางเอกสารและทางกายภาพ
รวมถึงการสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย เพื่อนําไปสู่ความเข้าใจในตัวสถาปัตยกรรมของ
วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ตามประเด็นต่างๆที่มีการนําเสนอ และยังอาจนําไปสู่ความ
เข้าใจในภาพกว้างของสถาปัตยกรรมเมืองกําแพงเพชรที่มากขึ้นด้วย การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเหมือน
การต่อรวมภาพเล็กๆ ที่ปรากฎอยู่อย่างกระจัดกระจายเพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมที่ปรากฎอยู่อย่าง
คลุมเครือให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective)
2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ในการสร้างพระพุทธรูป สี่อิริย าบถ จากศึกษาข้อมูล และ
หลักฐานที่ปรากฎแล้วนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ เชื่อมโยง นอกจากนั้นยังศึกษาผ่านรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่ทําการสันนิษฐาน และพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
2.2 เพื่อศึกษาหลักฐานทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถที่ปรากฎในปัจจุบัน เพื่อ
ทําการสันนิษฐาน เชื่อมโยง ไปถึงรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นไปได้อย่างน่าเชื่อถือ จากข้อมูลและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถาปัตยกรรม
2.3 เพื่อศึกษาคุณค่าของวัดพระสี่อิริยาบถ โดยเน้นคุณค่าที่เกิดจากคติ รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม พัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรม และแนวคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)
3.1 เข้าใจถึงรูปแบบและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัด
กําแพงเพชร
3.2 เข้าใจถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัด
กําแพงเพชร
3.3 เข้าใจถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสีอ่ ิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร
4. กรอบความคิดของการศึกษา (Conceptual framework)
4.1 การศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเป็นไปเพื่อการเข้าใจในสถาปัตยกรรม
และการเข้าใจในสถาปัตยกรรมก็เป็นไปเพื่อเข้าใจถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรม
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4.2 การศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เป็นไปได้ในหลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับหัวข้อ
ประเด็น หรือปัญหาของการศึกษา ว่าต้องศึกษาในแง่มุมใดจึงจะเหมาะสมในการได้มาซึ่งคําตอบที่
ต้องการ ซึ่งคําตอบนั้นก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจในสถาปัตยกรรม
ตั ว อย่ า งแง่ มุ ม ที่ ทํ า การศึ ก ษา ได้ แ ก่ การศึ ก ษารู ป แบบสถาปั ต ยกรรม การศึ ก ษา
พัฒนาการสถาปัตยกรรม การศึกษาอิทธิพลและบริบทต่างๆที่มีผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
การศึกษาคติและสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม การศึกษาการก่อสร้าง โครงสร้างและเทคนิคทาง
สถาปัตยกรรม การศึกษาแนวคิดของผู้ออกแบบ ผู้มีอิทธิพลสําคัญต่อการออกแบบ หรือสกุลช่างที่
ออกแบบ การศึกษาพื้นที่ใช้สอย การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ การศึกษาศิลปกรรมและองค์ประกอบ
ทางศิลปสถาปัตยกรรม การศึกษาสัดส่วนสัมพันธ์ทางเรขาคณิต การศึกษาผังบริเวณหรือผังของเมือง
เป็นต้น
4.3 การเข้าใจสถาปัตยกรรม ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยที่น่าเชื่อถือต่อไปนี้ คือ
4.3.1 หลักฐานและข้อมูล
4.3.2 วิธีการในการศึกษาวิจัย
4.3.3 เหตุผลในการวิเคราะห์เชื่อมโยง
4.4 การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อทําการสันนิษฐานถึงรูปแบบดั้งเดิม เป็น
การศึกษาความเป็นไปได้และความน่าจะเป็นของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยอาศัย 2 ส่วน คือ
ความเป็นไปได้ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และความเป็นไปได้ของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
โดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถาปัตยกรรม
ความเป็น ไปได้ของโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม คือ ศึกษาตัว กายภาพที่ป รากฏใน
ปั จ จุ บั น ว่ า มี รู ป แบบของโครงสร้ า งเป็ น อย่ า งไร และในส่ ว นที่ ไ ม่ ป รากฏในปั จ จุ บั น นั้ น ใช้ ก าร
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการก่อสร้างในช่วงสมัยนั้นๆ ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร
ความเป็นไปได้ของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม คือ ศึกษาตัวกายภาพที่ปรากฏในปัจจุบัน
ว่ามีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างไร และในส่วนที่ไม่ปรากฏในปัจจุบันนั้น ใช้การเปรียบเทียบ
กับตัวแบบที่นํามาศึกษา เพื่อศึกษาถึงลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรม อันจะทําให้
เกิดการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมขึ้น
4.5 การศึกษาพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายลําดับ
ของการสร้างสรรค์และการเปลี่ย นแปลงของสถาปัตยกรรม ซึ่ งเกิดจากการรั บ อิทธิพลภายนอก
ผสมผสานกับแนวคิดเฉพาะตัว
4.6 การศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เป็นการศึกษาหาเหตุผล ที่มาที่ไป
ของรูปแบบและพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งแนวคิดนั้นอาจตอบสนองต่อความ
ต้องการในการแก้ปัญหาหลายๆด้านได้
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4.7 คุณค่าของสถาปัตยกรรม เนื่องด้วยคําตอบที่ได้จากการศึกษาวิจัย ไม่ใช่ความจริง
เชิงปรมัตถ์ แต่เป็นความจริงเชิงสัมพัทธ์ คือ คําตอบนั้นอาจเปลี่ยนไปได้ ขึ้นอยู่กับหลักฐาน ข้อมูล
วิธีการในการศึกษาวิจัย และเหตุผลในการวิเคราะห์เชื่อมโยง ที่เปลี่ยนไปเมื่อพบสิ่งที่น่าเชื่อถือกว่า
ดังนั้นถ้าคําตอบในการศึกษาวิจัยไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ไปตลอดกาลแล้ว จึงมีควรมีการประเมินคุณค่าของ
คําตอบที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้นว่ามีคุณค่าอย่างไร ณ ขณะนั้น ซึ่งคุณค่าของคําตอบเป็นไปได้หลาย
แง่ มุ ม เช่ น คุ ณค่ า ทางวิช าการ คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ คุ ณ ค่า ทางสถาปั ต ยกรรม คุณ ค่ า ทาง
สุนทรียะ เป็นต้น และจากที่กล่าวว่า การศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเป็นไปเพื่อการเข้าใจ
ในสถาปัตยกรรม ดังนั้นคุณค่าในการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม จึงควรเน้นไปที่
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม มีลักษณะเป็นอัตวิสัยแบบมีเงื่อนไข คือ ถึงแม้ว่าการเสนอ
คุ ณ ค่ า ทางสถาปั ต ยกรรมจะเป็ น เรื่ อ งเฉพาะบุ ค คล แต่ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่
ทําการศึกษามาเป็นฐานในการนําเสนอคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
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5. ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study)
5.1 ขอบเขตของพื้นทีแ่ ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา ศึกษาเฉพาะบริเวณที่ตั้งของวัดพระสี่
อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ช่วงเวลาที่ทําการศึกษาเน้นศึกษาในสมัยสุโขทัย คือ ช่วงพุทธศตวรรษที่
19 - 20
5.2 ขอบเขตของประเภทอาคาร เน้นศึกษาอาคารที่เป็นส่วนสําคัญของวัด คือ วิหาร
ประธาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ ส่วนอาคารที่เป็นองค์ประกอบอื่นของวัด เช่น เจดีย์ราย วิหาร โบสถ์
กําแพงแก้วศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ให้เห็นภาพรวมของสถาปัตยกรรมวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัด
กําแพงเพชร
6. ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)
6.1 การเก็บข้อมูล หมายถึง การหาข้อมูลที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการศึกษาวิจัย แบ่งการศึกษาข้อมูลได้เป็น 3 ประเภท คือ
6.1.1 การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) คือ การศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ในส่วนที่เป็นเนื้อหา ที่มา ความเป็นไปของเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย โดย
แบ่งเป็น
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก พงศาวดาร จดหมายเหตุ รายงาน
การสํารวจและขุดแต่งโบราณสถาน หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ และ
เอกสารที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น แผนที่ แผนภาพ รูปวาด รูปถ่าย แบบทางสถาปัตยกรรม
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แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางเอกสาร ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ หอสมุ ด
แห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ห้องสมุดส่วนบุคคล กรม
แผนที่ทหาร
6.1.2 การศึกษาข้อมูลทางภาคสนาม (Field Research) เป็นข้อมูลทางกายภาพที่
ได้จากสถานที่จริง ด้วยวิธกี ารบันทึกสภาพ การสํารวจรังวัด การถ่ายภาพ การร่างภาพ
แหล่งข้อมูล ทางภาคสนาม ได้แก่ สถาปัตยกรรมที่ทําการศึกษาวิจัย และ
สถาปัตยกรรมอื่นๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในการศึกษาวิจัย
6.1.3 การศึกษาข้อมูลทางการสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นลักษณะของข้อมูลที่ไม่
อาจศึกษาได้จากทางเอกสาร หรือภาคสนาม เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของบุคคลที่มีความชํานาญเฉพาะตัว
6.2 การจัดลําดับข้อมูล หมายถึง การนําข้อมูลพื้นฐาน มาทําการคัดกรอง จัดกลุ่ม แบ่ง
ประเภท ตามลําดับศักดิข์ องข้อมูล เพื่อเป็นโครงร่างคร่าวๆ สําหรับนําไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
6.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หมายถึ ง การประเมิ น และตี ค วามข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ด้ ว ยการ
เปรียบเทียบ อ้างอิง เชื่อมโยง อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ และลักษณะ
ทางกายภาพของสถาปัตยกรรมเป็นหลัก
6.4 การสรุปผล หมายถึง การอธิบายความคิดรวบยอดของการศึกษาวิจัย เพื่อให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆของสถาปัตยกรรมที่ทําการศึกษาวิจัย
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7. วิธีดําเนินการวิจัย (Method of study)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากข้อมูลภาคสนาม
เป็นหลัก ประกอบกับการใช้ข้อมูลภาคเอกสารและการสัมภาษณ์เพื่อรองรับสนับสนุน โดยการคัด
กรองข้อมูลเน้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นข้อมูลที่ทําให้เข้าใกล้กับสภาพดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมที่
ทําการศึกษา ส่วนข้อมูลอื่นๆนั้นเพื่อรองรับสนับสนุนและสําหรับวิเคราะห์เชื่อมโยง ในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธีการเปรียบเทียบและเชือ่ มโยงเป็นหลัก ซึ่งจากที่กล่าวมามีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
7.1 ศึกษาข้อมูลทางเอกสารของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อทําการ
จัดลําดับข้อมูลถึงความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม
7.2 ศึกษาข้อมูลทางภาคสนามของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร พร้อมทั้ง
ตรวจสอบกับข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงสภาพดั้งเดิมของวัดพระ
สีอ่ ิริยาบถ
7.3 ศึกษาข้อมูลทางเอกสารและภาคสนามของตัวแบบที่ทําการศึกษา ทําการเชื่อมโยง
ข้อมูลของรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เพื่อทําแบบสันนิษฐาน
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7.4 ศึกษาวิเคราะห์ถึงพัฒนาการของแนวคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร โดยเชื่อมโยงแบบที่ทําการ
สันนิษฐานกับตัวแบบและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของตัวแบบที่ทําการศึกษา
7.5 ประเมินคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร จากผล
ของการศึกษาในเรื่อง รูปแบบ พัฒนาการของรูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
7.6 สรุปผลการศึกษาวิจัย
8. คําจํากัดความที่ใช้ในการศึกษา (Definition)
8.1 มณฑป หมายถึง อาคารประเภทหนึ่ง สําหรับประดิษฐานพระไตรปิฎก รูปเคารพ
หรือสิ่งที่ใช้แทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น รอยพระพุทธบาท เป็นต้น โดยมากมักมีผังอาคารเป็น รูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส
8.2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ หมายถึง มณฑปสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถ
ทั้งสี่ คือ ยืน เดิน นอน และนั่ง เป็นประธาน แต่ในการศึกษาวิจัยนี้ ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นชื่อเฉพาะ คือ
ใช้เป็นชื่อเรียก มณฑปของวัดพระสีอ่ ิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร
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บทที่ 2
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชร
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกําแพงเพชร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดกําแพงเพชร
จั ง หวั ด กํ า แพงเพชรตั้ ง อยู่ ใ นเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า งของประเทศไทย ที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ที่ เส้นรุ้ง 16 องศาเหนือ และเส้นแวง 99 องศาตะวันออก ตัวจังหวัดตั้งอยู่ระหว่างสอง
ฝั่งของแม่น้ําปิง มีพื้นที่ประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,687.5 ไร่) แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 11 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอคลองลาน อําเภอไทรงาม อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอ
คลองขลุง อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอปางศิลาทอง อําเภอพรานกระต่าย อําเภอลานกระบือ
อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก และอําเภอสามง่าม อําเภอโพธิท์ ะเล
จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภออุ้มผางจังหวัดตาก
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกําแพงเพชร
พื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน
โดยมีแม่น้ําปิงเป็นแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านตัวจังหวัด เป็นระยะทางยาว 104 กิโลเมตร พื้นที่ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ําปิงจะมีหนองบึงและร่องน้ําต่างๆ ส่วนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิงจะเป็นที่ราบแคบ
ตามที่ลุ่มของแม่น้ําปิง และมีคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ําปิง เช่น คลองสวน
หมาก คลองขลุง ถัดจากที่ราบริมน้ําจะเป็นที่ราบแบบลอนลาดถึงลอนชัน เนินเขาและทิวเขาเป็นทิว
ยาวตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดกําแพงเพชรไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์1
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กรมศิ ล ปากร, นํ า ชมอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย ศรี สั ช ชนาลั ย กํ า แพงเพชร
(สุโขทัย: โรงพิมพ์วิทยา คอมพิวเตอร์-ซอฟเซท, 2546), 129.
15

16

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกําแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ํา (Alluvial Terrace) มี
ระดับความสูงประมาณ 43-107 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยู่ทางบริเวณทิศตะวันออกและ
ใต้ของจังหวัดกําแพงเพชร
ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ยๆสลับกับที่ราบ พบเห็นบริเวณตอนเหนือและกลาง
ของจังหวัดกําแพงเพชร
ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกําแพงเพชร เป็น
แหล่งแร่ธาตุและต้นน้ําต่างๆ เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําปิง
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2. ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดกําแพงเพชร
2.1 จังหวัดกําแพงเพชรสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ผลจากการสํารวจทางด้านโบราณคดี ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ได้พบหลักฐาน
การอยู่อาศัยของกลุ่มคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ (Neolithic) คือ ยุคที่ใช้หินขัด
เป็นเครื่องมือ ทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ สําหรับแหล่งที่พบโบราณวัตถุในสมัยดังกล่าว เช่น
บริเวณเขากะล่อน ตั้งอยู่ที่บ้านหาดชะอม ตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี ได้พบโบราณวัตถุ
ประเภท ขวานหินขัด หัวธนูหิน กําไลหิน ลูกปัดหิน หินลับมีด จักรหิน และชิ้นส่วนภาชนะดินเผา
รูปทรงต่างๆ เช่น ทรงพาน หรือแหล่งโบราณคดีเชิงเขาโป่งตะคอง ได้พบเครื่องหินขัดแบบต่างๆ และ
ภาชนะดิน เผาประเภทเนื้ อหยาบ เผาด้ว ยอุ ณหภู มิต่ํ า มีลั กษณะคล้า ยกั บ ที่ แหล่ง โบราณคดี เขา
สามเหลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดอายุ 2,000 – 2,500 ปี ซึ่งจัดอยู่ในยุคหินใหม่2
2.2 จังหวัดกําแพงเพชร สมัยทวารวดี
พบหลั ก ฐานชุ ม ชนโบราณสมั ย ทวารวดี ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งสมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ เช่น ชุมชนโบราณริมแม่น้ําปิงทั้งสองฟาก ได้แก่ เมืองไตรตรึงษ์
ทางฝั่งตะวันตกและเมืองเทพนครทางฝั่งตะวันออก ยังคงปรากฎร่องรอยคูน้ํา คันดิน และโบราณวัตถุ
อื่นๆ เช่นลูกปัดแก้ว ตะเกียงดินเผาแบบอินเดีย ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เป็นต้น หลักฐานเหล่านี้ถูก
กําหนดอายุอยู่ในสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรี ส่วนบริเวณพื้นที่บ้านลานดอกไม้และบ้านโกสัมพี ยังได้
พบโบราณสถานขนาดใหญ่ รวมถึงชิ้นส่วนพระพุทธรูปแบบหริภุญไชยที่ทําด้วยหินเป็นจํานวนมาก ซึ่ง
โบราณวัตถุโบราณสถานเหล่านี้ถูกกําหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 183
2

นคร สําเภาทิพย์, “เขากะล่อน แหล่งโบราณคดีที่จุดประกายความคิดโบราณคดี
มวลชน,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2536): 95.
3
ธีรศักดิ์ วิเศษชัยนุสรณ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีกําแพงเพชร (ม.ป.ท., 2546), 8.
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2.3 จังหวัดกําแพงเพชร สมัยสุโขทัย
ราวพุทธศตวรรษที่ 19 สุโ ขทัย ถือเป็น เมืองศูน ย์กลางและราชธานีที่สําคัญ มี
หลักฐานปรากฎถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักร ทั้งงานลายลักษณ์อักษรและศิลปวัตถุ แต่เมื่อกรุงศรี
อยุธยาได้เข้ายึดอํานาจของอาณาจักรสุโขทัยได้ทั้งหมด จึงไม่ได้ปรากฎหลักฐานงานช่างสุโขทัยอีก
ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา
ในสมัยที่อาณาจักรสุโขทัยยังปกครองตนเองอยู่นั้น ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้างเมือง
กําแพงเพชร มีเพียงการสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจมีชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ ต่อมาภายหลังได้
ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 3 (ศิลาจารึกนครชุม) กล่าวถึงการสร้างเมืองนครชุม ใจความว่า พระมหา
ธรรมราชาลิไท (ครองราชย์ราว พ.ศ. 1890 – 1911) ได้นําพระบรมสารีริกธาตุมาสถาปนาไว้ที่เมือง
นครชุม เมื่อ พ.ศ. 19004
เมืองนครชุมที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของสุโขทัยในบริเวณลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่าง5 เนื่องจากตําแหน่งที่ตั้งของเมืองมีภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมในการค้าระหว่างที่ราบสูง คือ เมืองต่างๆ บริเวณต้นแม่น้ําปิง กับที่ราบภาคกลาง โดยใช้
แม่น้ําปิงเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อค้าขาย นอกจากนี้เมืองนครชุมยังสามารถเป็นช่องทางติดต่อ
ผ่านไปยังเมืองมอญ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสุโขทัย อันเป็นทางออกทะเลที่เมาะตะมะได้ ดังนั้น
เมืองนครชุมจึงเป็นเหมือนปากประตูด้านตะวันตกของสุโขทัย
ต่อมาในปี พ.ศ. 1905 เนื่องจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง พ.ศ.
1893 -1912) ได้ยึดเมืองสองแควและให้วัตติเดชอํามาตย์ (ขุนหลวงพะงั่ว) ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมือง
สุพรรณบุรมี าขึ้นครองสองแควแทน แต่หลังจากนั้นพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้ถวายบรรณาการ
จํานวนมากจนได้เมืองคืน แต่สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ทรงตั้งเงื่อนไขว่าพระมหา
ธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ต้องเสด็จไปประทับที่เมืองสองแควเป็นเวลา 7 ปี พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
จึงโปรดให้พระมหาเทวี ซึ่งเป็นพระขนิษฐาขึ้น ครองสุโ ขทัยแทน และโปรดให้พระศรีเทพาหูร าช
พระโอรสของพระมหาเทวีขึ้นครองกําแพงเพชร (ชากังราว) เมืองกําแพงเพชร (ชากังราว) จึงมีฐานะ
เป็นเมืองพระยามหานครและเมืองลูกหลวงของสุโขทัย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, หลักที่ 3 ศิลาจารึก
นครชุม จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2521), 67.
5
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, กําแพงเพชร มรดกโลกทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภา, 2541), 5.
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ในปี พ.ศ. 1912 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สวรรคต พระราเมศวรจึง
ขึ้นครองราชย์ต่อ แต่อีก 1 ปีให้หลังก็ถูกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว พ.ศ. 1913 1931) ขึ้นครองราชย์แทนกลายเป็นต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิ และโปรดให้พระราเมศวรไปครองลพบุรี
อันเป็นปีเดียวกับที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) สวรรคต พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไทพ.ศ. 1914
- 1942) ขึ้นครองราชย์ต่อ
ครั้นเมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) สวรรคตแล้ว สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว) ได้ยึดเมืองพระบาง และตีเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) พิษณุโลก สุโขทัย จนในที่สุด
ยึดอาณาจักรสุโขทัยได้ในปี พ.ศ. 1914
หลังจากที่ส มเด็จ พระบรมราชาธิร าชที่ 1 (ขุน หลวงพะงั่ว ) ได้ดิน แดนสุโ ขทัย ทั้ง
หมดแล้ว ก็ไม่มีเมืองใดคิดต่อต้านพระองค์ เว้นแต่เมืองสองแควและเมืองชากังราว (กําแพงเพชร)
เท่านั้นที่คิดต่อต้าน แต่เมื่อพระองค์ย กกองทัพมาปราบปรามและจับ เจ้าเมืองสองแควไปได้ ก็ไม่
ปรากฎการต่อต้านจากเมืองสองแควอีก เหลือแต่เมืองชากังราว (กําแพงเพชร) เท่านั้น ที่พระองค์ต้อง
ยกทัพมาทําสงครามด้วยถึง 4 ครั้ง6
สองครั้งแรก ในปี พ.ศ. 1916 และ พ.ศ. 1919 ยึดเมืองไม่สําเร็จ มีเจ้าเมืองที่ชื่อพระ
ยาคําแหง โดยเฉพาะครั้งที่สองนั้นมีพันธมิตร คือ พระยาผากองเจ้าเมืองน่านซึ่งเป็นพระอัยกาของ
สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) ได้ทรงยกทัพมาช่วยสุโขทัย ทํา ให้อยุธยาต้องถอยกลับไป
ต่อมาครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 1921 อยุธยาได้ขึ้นมาตีเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) อีก ครั้งนี้สมเด็จพระ
มหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) ได้เสด็จมาป้องกันเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) ด้วยพระองค์เอง แต่ก็ทรง
ได้รับความพ่ายแพ้ จากนั้นจึงได้ถูกฝ่ายอยุธยานําตัวไปทําพิธีถวายสัตย์สาบาน จึงทําให้สุโขทัย มี
สถานะตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา แต่อย่างไรก็ตาม อยุธยาก็ยังต้องยกทัพมาตีเมือง ชากังราว
(กําแพงเพชร) อีกในปี พ.ศ. 1931 เนื่องจากมีสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนา จึงเป็นโอกาส
ให้สุโขทัยกับเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) เริ่มแข็งเมือง แต่ครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุน
หลวงพะงั่ว) ทรงประชวรจึงได้ยกทัพกลับ และสวรรคตระหว่างทาง
จากประวั ติ ศ าสตร์ ช่ ว งนี้ ได้ แ สดงถึ ง ว่ า ความสํ า คั ญ ของเมื อ งนครชุ ม ได้ ล ด
ความสําคัญลงในปลายสมัยของของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) และได้ย้ายมายังฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ําปิงมายังเมืองกําแพงเพชร (ชากังราว) แทน แต่อย่างไรก็ดีมีปรากฎชื่อเมืองนครชุม และเมืองชา
กังราว อยู่ในศิลาจารึกเดียวกัน คือ จารึกเขาสุมนกุฏ พ.ศ. 1902 อาจเป็นไปได้ว่าทั้งสองเมืองอยู่ร่วม
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พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “เมืองชากังราวอยู่ที่ไหน,” ใน ข้อมูลและทัศนะใหม่ด้านสุโขทัย
ศึกษา (นนทบุร:ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 49.
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ในสมัยเดียวกัน7 ไม่ได้เป็นเมืองที่พัฒนาสืบต่อกัน ดังที่เคยมีการสันนิษฐานกันไว้ก่อนว่า เมื่อเกิด
เหตุแม่น้ําปิงกัดเซาะตลิ่งเมืองนครชุม ทําให้ชุมชนโยกย้ายมาสร้างเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) แต่
น่าจะเป็นว่าทั้งเมืองนครชุมและเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) มีพัฒนาการร่วมกันมาตั้งแต่สมัยก่อน
สุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย โดยการสร้างเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) ผังเมืองสร้างตามลักษณะภูมิ
ประเทศ มีเขตคูคันดินสามชั้น โดยใช้แม่น้ําปิงเป็นแนวป้องกันข้าศึกศัตรูทางด้านทิศตะวันตก และ
อาศัยการนําน้ําจากแม่น้ําปิงเข้ามาหล่อเลี้ยงคูเมือง อีกทั้งคําว่า ชากังราว เป็นภาษามอญแปลว่า ชุม
ทาง ซึ่งอาจแสดงถึงความเป็นศูนย์กลางในการติดต่อค้าขาย
2.4 จังหวัดกําแพงเพชร สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมืองกําแพงเพชรคงสร้างขึ้นภายหลังการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
ซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว พ.ศ. 1913 - 1931) กษัตริย์
ราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งกรุงศรีอยุธยา8
หลักฐานที่เก่าที่สุดที่พบชื่อ เมืองกําแพงเพชร คือ ศิลาจารึกหลักที่ 38 กฎหมาย
ลักษณะโจร พ.ศ. 19409 กล่าวถึงกษัตริย์ทรงพระนาม ศรีบรมจักรพรรดิราช ผู้เสวยราชสมบัติเมือง
กําแพงเพชร และให้จารึกกฎหมายลักษณะโจรไปประกาศที่กลางเมืองสุโขทัย กษัตริย์พระองค์นี้น่าจะ
หมายถึง เจ้านายในราชวงศ์สุพรรณภูมิ ผู้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชวงศ์สุโขทัย คือ เจ้านคร
อินทร์10 (ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยา เป็นสมเด็จพระนครินทราธิราช หรือสมเด็จพระ
อินทรราชาธิราชที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 1952) พระองค์เป็นผู้ทรงอิทธิพลเหนือเมืองสุโขทัยและมีอํานาจ
ต่อรองกับกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากได้ทรงยกทัพไปตีเมืองสุโขทัย จนได้เป็นเมืองขึ้น อีกทั้งยังได้นําพระ
ราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) มาอภิเษกสมรสกับเจ้าสามพระยา พระโอรสของ
พระองค์ ต่อมาทั้งสองพระองค์ได้มีพระราชโอรสนามว่า พระบรมไตรโลกนาถ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
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ไกรสิน อุ่นใจจินต์, “การตั้งถิ่นฐานชุมชนและโบราณสถานเมืองกําแพงเพชร ข้อเสนอ
ใหม่,” เมืองโบราณ 26, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2543): 11.
8
ศรีศักร วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรย์ของกําแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน
– มิถุนายน 2536): 20.
9
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี, หลักที่ 38
ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี, 2508), 26.
10
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “แนวคิดเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติของแคว้นสุโขทัย,” ศิลปากร
21, 6 (มีนาคม 2521): 21.
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ราชวงศ์สุพรรณภูมิใช้เมืองกําแพงเพชรเป็น ฐานอํานาจในการเข้าปกครองสุโ ขทัย และขึ้น สู่การ
ครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยา
นอกจากความสําคัญทางด้านการเมืองการปกครองของเมืองกําแพงเพชรแล้ว จาก
ศิลาจารึกวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม (วัดตาเถรขึงหนัง)11 ซึ่งพบในเมืองสุโขทัย ยังเป็นหลักฐานแสดง
ถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาของเมืองกําแพงเพชร โดยจารึกมีใจความว่า พ.ศ. 1943 กษัตริย์ของ
สุโขทัยทรงพระนาม พระมหาธรรมราชา และพระราชมารดา ได้มีจิตศรัทธาที่จะสร้างพระอาราม ขึ้น
จึงได้ทรงนิมนต์พระมหาเถระมาจากเมืองกําแพงเพชรเพื่อมาสร้างวัดนี้
ในปี พ.ศ. 1962 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) ได้สิ้นพระชนม์ลง จึงเกิดการ
แย่งชิงราชสมบัติกันระหว่างพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ เจ้าบรมปาลกับเจ้าราม ทําให้สมเด็จพระ
อินทรราชาธิราชที่ 1 ได้ทรงเข้ามาไกล่เกลี่ย โดยให้เจ้าบรมปาลขึ้นครองราชย์ ประทับอยู่ที่เมืองสอง
แคว และให้เจ้ารามครองเมืองเชลียง ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล พ.ศ.
1962 - 1981) ถือว่าสุโขทัยตกอยู่ใต้อํานาจของอยุธยาโดยสิ้นเชิง
ในปี พ.ศ. 1967 สมเด็จพระอินทรราชาธิราชที่ 1 สวรรคต เจ้าสามพระยาที่ครอง
เมืองสองแควเสด็จขึ้นครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และ
โปรดให้พระราเมศวรไปครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ซึ่งมีความสําคัญในการเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองหัวเมืองทางเหนือ ส่วนเมืองกําแพงเพชรขณะนั้น มีฐานะเป็นเมืองพระยามหานคร12 อัน
หมายถึง หัวเมืองชั้นนอก เจ้าเมืองเป็นเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางผู้ใหญ่ที่กษัตริย์ส่งไปปกครองเมือง ทํา
หน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านในการสงคราม
ดังที่ปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ หรือที่
เรียกโดยทั่วไปว่า พงศาวดารฉบับปลีก นั้นมีกล่าวถึงเจ้าเมืองกําแพงเพชร ชื่อว่า พระยาแสนสอยดาว
หรือพระยาแสน13 เป็นกําลังสําคัญในการรบในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระ
ยา) พร้อมกับเจ้าเมืองสวรรคโลก (พระยาเชลียง) เจ้าเมืองพิษณุโลก (พระยาธรรมราชา) และเจ้าเมือง
สุโขทัย (พระยารามราช)
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คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี, หลักที่
46 ศิลาจารึกวัดตาเถรขึงหนัง ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี, 2508), 73.
12
กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521), 35.
13
วินัย พงศรีเพียร, บรรณาธิการ, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกหมายเลข
2/ก104 ต้นฉบับของหอพระสมุดวชิรญาณ,” ใน ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ พิพิธนิพนธ์เชิด
ชูเกียรติศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์, 2539), 197.
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นอกจากนั้นหลักฐานสําคัญที่ยังปรากฎอยู่คือ ร่องรอยของกําแพงเมืองที่ยังคง
แข็งแรง ซึ่งพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตกล่าวว่า14 ได้มีการซ่อมสร้างกําแพงเมืองกําแพงเพชร
ขึ้นมาใหม่ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - 2031) ซึ่งเป็นสมัยที่กรุงศรีอยุธยาทํา
สงครามชิงดินแดนแคว้นสุโขทัยกับพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา (พ.ศ. 1985 - 2030)
และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเมืองเหนือ ควบคุมกําลังหัวเมืองให้มั่นคง
แข็งแรง ไม่ไปขึ้นกับล้านนา ในปี พ.ศ. 2006 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้เสด็จไปเสวยราชสมบัติที่
เมืองพิษณุโลก และโปรดให้พระอินทราชา พระราชโอรสครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระองค์ โดยทรง
พระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พ.ศ. 2031 – 2034)
ในปี พ.ศ. 2008 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงคิดที่จะหย่าศึกล้านนา จึงเสด็จ
ออกผนวชที่เมืองพิษณุโลก และได้แต่งฑูตไปขอบิณฑบาตเมืองศรีสัชนาลัยคืนจากพระเจ้าติโลกราช
แต่ไม่สําเร็จ จึงลาผนวชหลังจากผนวชได้ 8 เดือน
จนปี พ.ศ. 2017 จึงสามารถยึดเมืองศรีสัชนาลัยคืนมาได้ จนเมื่อ พ.ศ. 2018 ทั้ง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระเจ้าติโลกราช ได้สงบศึกสงครามกัน ทั้งสองพระองค์ได้หันมา
ทะนุบํารุงศาสนาจนตลอดรัชกาล ทั้งนี้มีเหตุเป็นไปได้ว่า ในช่วงที่อาณาจักรทั้งสองยุติสงครามกันนั้น
เมืองกําแพงเพชรจะมีการเร่งสร้างบ้านเมืองวัดวาอาราม15
ปี พ.ศ. 2053 เจ้ า พระยาศรี ธ รรมโศกราชเจ้า เมื อ งกํา แพงเพชร ได้ ทํ า การ
ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร โดยมีจารึกที่ฐานว่า สถาปนาเทวรูปเมื่อปี พ.ศ. 2053 เพื่อช่วยคุ้มครอง
เมืองกําแพงเพชร ให้ช่วยทะนุบํารุงพุทธศาสนา และได้มีการซ่อมแปลงพระมหาธาตุและวัดบริวารทั้ง
ในเมืองและนอกเมือง ซ่อมถนน สุดท้ายได้ถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์16 คือ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และพระอาทิตยวงศ์ หลังจากช่วงนี้ประวัติศาสตร์ของเมืองกําแพงเพชรจะ
อิงกับการศึกสงครามของอยุธยา โดยมีกําแพงเพชรเป็นเมืองยุทธศาสตร์สําคัญที่กษัตริย์อยุธยาทรงใช้
เป็น ฐานในการขยายอํานาจสู่หัวเมืองเหนือ ซึ่งในช่วงเวลานั้น สงครามในภูมิภาคนี้ มีแต่ขยายตัว
ออกไปเรื่อยๆ ไม่ได้ยุติไว้ที่การรวมสุโขทัยหรือการขึ้นไปตีล้านนาเท่านั้น เพราะว่าในช่วงหลังเกิดการ
เผชิญหน้าระหว่างพม่ากับอยุธยา ซึ่งส่งผลโดยตรงกับเมืองกําแพงเพชรในฐานะเมืองยุทธศาสตร์ที่
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วันวลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182 แปลโดยวนาศรี สามน
เสน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523), 41.
15
ปฏิพัฒ น์ พุ่มพงษ์แพทย์, “กําแพงเพชร เมืองที่ถูกลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร์,”
ศิลปากร 32, 5 (พฤศจิกายน 2531): 17.
16
ประยูร อุลุชาฏะ, “ศิลปะแห่งกําแพงเพชร,” เมืองโบราณ 7, 1 (ธันวาคม 2524): 58.
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สําคัญ คือ เป็นที่พักพลเมื่อยกทัพไปทําสงครามพม่า และในทางกลับกันพม่าก็พยายามยึดเพื่อเป็น
แหล่งเสบียงอาหารสําหรับทําสงครามกับกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน
3. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของจังหวัดกําแพงเพชร
จากประวัติศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชร มีศูนย์กลางของเมืองอยู่ 2 แห่ง คือ เมืองนคร
ชุมทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง กับเมืองชากังราว (หรือเมืองกําแพงเพชร) ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ําปิง โดยช่วงเวลาก่อนยุคสุโขทัยจนถึงปลายสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ทางฝั่งของ
เมืองนครชุมน่าจะเป็น เมืองที่มีความสําคัญกว่า ส่ว นเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) จะมีบ ทบาท
มากกว่าในช่วงเวลาหลังจากนั้น ซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ตั้งและลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่
ปรากฎ
นครชุ ม ปั จ จุ บั น เป็ น เมื อ งที่ ตั้ ง อยู่ ฝั่ ง ตะวั น ตกของแม่ น้ํ า ปิ ง กํ า แพงตรงมุ ม ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือพังลงไปในแม่น้ํา ซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่วัดบรมธาตุจนสุดกําแพงเมือง คิดเฉลี่ยแล้ว
เมืองนี้พังลงไปในน้ําแล้ว 1 ใน 3 ส่วน สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้งของเมืองลาดเอียงมาจากภูเขาทาง
ทิศตะวันตกมาสู่แม่น้ําปิงทางทิศตะวันออก มีเส้นทางของลําน้ําสําคัญคือ คลองสวนหมาก
เมืองนครชุมเป็นเมืองขนาดใหญ่รูปรียาว มีคูน้ําและคันดินโอบล้อม 3 ชั้น กลางเมืองมี
พระเจดีย์ของวัดมหาธาตุเป็นประธาน ปัจจุบันพระมหาธาตุเจดีย์ได้ถูกบูรณะใหม่ในรูปของพระสถูป
แบบพม่า เพราะมีเศรษฐีชาวกะเหรี่ยงที่เป็นพ่อค้าไม้ในเมืองนครชุมทําขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5
ศาสนสถานที่เป็นวัดอื่นในเมืองถูกรื้อถอนไปหมด เพื่อเป็น ที่อยู่อาศัย ในปัจ จุบัน จะเหลือก็เพีย ง
โบราณสถานที่อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เช่น วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดเจดีย์ซุ้มกอ วัดหนอง
พิกุล บรรดาโบราณสถานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐ ซึ่งแตกต่างกับการใช้ศิลาแลงในการสร้าง
โบราณสถานในเมืองกําแพงเพชร17
นอกจากที่เมืองนครชุมแล้วที่เมืองไตรตรึงษ์ พบว่ามีสถาปัตยกรรมรูปแบบเจดีย์ของ
สุโขทัยเหมือนกัน เช่น วัดวังพระธาตุ ที่มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
เมืองกําแพงเพชร (ชากังราว) ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปิงตรงข้ามกับเมืองนคร
ชุม ลักษณะผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู วางตัวแนวยาวขนานไปกับแม่น้ําปิง ตามทิศตะวันตกเฉียง
เหนือถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความยาวของกําแพงเมืองด้านทิศเหนือประมาณ 2,200 เมตร ความ
ยาวด้านทิศใต้ประมาณ 2,000 เมตร ความกว้างด้านสกัดทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร และ
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ศรีศักร วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรย์ของกําแพงเพชร,” 20.
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ความกว้างด้านสกัดทางทิศตะวันตกประมาณ 250 เมตร คูเมืองกว้างประมาณ 15 – 33 เมตร ลึก 5
– 10 เมตร18
กําแพงเมืองเดิมเป็นกําแพงเมืองคันดิน 3 ชั้น ต่อมามีการซ่อมสร้างกําแพงเมืองชั้นใน
เป็นศิลาแลง ส่วนบนมีการสร้างชั้นเชิงเทินสําหรับตั้งปืนใหญ่และใบเสมา กําแพงกว้างประมาณ 10
เมตร สูงประมาณ 5 เมตร กําแพงเมืองที่เป็นคันดินชั้นนอกและชั้นกลางยังพอเหลือร่องรอยอยู่บ้าง
ทางด้านทิศเหนือ กําแพงเมืองโดยรอบมีป ระตูเข้าออก รวม 10 ประตู คือ ประตูน้ําอ้อย (ถูกรื้อ
ทําลายไปแล้ว) ประตูบ้านโนน ประตูดั้น ประตูเจ้าอินทร์ ประตูหัวเมือง ประตูผีหรือประตูผีออก
ประตูสะพานโคม ประตูวัดช้างประตูเตาอิฐ และประตูท้ายเมือง
นอกจากประตูเข้าออกแล้วยังมีป้อมปราการทั้งในแนวกําแพงเมืองและป้อมหน้าประตู
เมือง ปัจจุบันเหลือเพียง 9 ป้อม ได้แก่ ป้อมมุมเมือง 3 ป้อม สําหรับตั้งปืนใหญ่ (มุมด้านตะวันออก
เฉียงใต้ถูกทําลายไป) ป้อมเจ้าจันทร์ (ป้อมหน้าประตูดั้น) ป้อมเจ้าอินทร์ ป้อมเพชร ป้อมประตูวัดช้าง
ป้อมประตูเตาอิฐ และป้อมประตูบ้านโนน
ภายในเมืองมีกลุ่มโบราณสถานวัดพระแก้วและวัดพระธาตุเป็นศูนย์กลาง โดยก่อสร้างศา
สนสถานขนานไปกับแนวกําแพงด้านทิศใต้ วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง ด้านทิศ
ตะวันออกของวัดพระแก้ว เป็นบริเวณที่เรียกว่า สระมน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบริเวณวัง และยังมีการ
พบศาลพระอิศวรซึ่งเป็น เทวาลั ย ในศาสนาฮิน ดู เพีย งแห่ งเดีย วในกําแพงเพชร นอกจากนี้ยังพบ
โบราณสถานขนาดเล็กอยู่อีกจํานวนหนึ่ง
นอกเมืองด้านทิศใต้ของเมืองกําแพงเพชร ติดกับแม่น้ําปิง บริเวณกึ่งกลางเมืองมีประตู
ดั้นและคูน้ําล้อมรอบป้อมเจ้าจันทร์ สันนิษฐานจากลักษณะดังกล่าว อาจใช้ป้อมเจ้าจันทร์เป็นป้อม
หลักในการควบคุมเส้นทางเดินทางบริเวณแม่น้ําปิง และใช้เป็นจุดควบคุมการเข้าออกในการติดต่อ
ระหว่างเมือง
นอกเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองกําแพงเพชร มีโ บราณสถานอยู่กระจัดกระจาย
ประกอบกับมีการใช้พื้นที่ในการทําการเกษตรกรรมและสร้างบ้านเรือน โบราณสถานที่สําคัญได้แก่ วัด
กะโลทัย วัดตะแบกลาย วัดโพธิ์สามขา วัดช้าง และวัดดงหวาย
นอกเมืองด้านทิศเหนือของเมืองกําแพงเพชร เป็นบริเวณที่เรียกกันว่า อรัญญิก ห่างจาก
กําแพงเมืองด้านทิศเหนือประมาณ 500 เมตร พบกลุ่มโบราณสถานในพุทธศาสนา โดยตั้งอยู่บนเนิน
เขาลูกรังขนาดย่อมมากกว่า 40 แห่ง บริเวณนี้เป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญและมีความโดดเด่น
สําหรับเมืองกําแพงเพชร เนื่องจากทั้งขนาด รูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่ต่างไปจากโบราณสถาน
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กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชชนาลัย กําแพงเพชร, 129.
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ภายในเมือง วัดที่สําคัญได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ วัดอาวาส
น้อย วัดสิงห์ วัดกําแพงงาม วัดนาคเจ็ดเศียร วัดฆ้องชัย
ลักษณะสถาปัตยกรรมในเขตอรัญญิกมีทั้งได้อิทธิพลของสุโขทัย เช่น การทําฐานอาคาร
เตี้ย เจดีย์ทรงระฆังแบบลังกา มณฑปพระสี่อิริยาบถ และอิทธิพลแบบอยุธยา เช่นการทําฐานไพทีสูง
การมีมุขเด็จ การย่อมุมอาคารและย่อมุมเจดีย์ราย ซึ่งในหลายวัดมีอิทธิพลทั้งของสุโขทัยและอยุธยา
ปรากฎอยู่ ในแง่หนึ่งอาจจะเป็นการสร้างในคนละช่วงเวลาจึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ต่างกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงกัน คือ อิทธิพลทางศาสนาที่มีร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากําแพงเพชรเป็น
เมืองที่มีการศาสนาที่มั่นคง ดังที่มีปรากฎในศิลาจารึกวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม (วัดตาเถรขึงหนัง) ที่
มีการเชิญพระเถระจากเมืองกําแพงเพชรไปในการสร้างวัด ซึ่งการศาสนาที่สําคัญของทั้งอยุธ ยา
กําแพงเพชร สุโ ขทัย เป็นพุทธศาสนาที่มาจากลังกาแต่อาจจะต่างช่วงเวลา ต่างที่มากัน ตัวอย่าง
หลักฐานที่แสดงความเกี่ยวพันทางศาสนาของเมืองต่างๆ คือ การเดินทางของพระภิกษุที่มีการจาริก
ไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกา ซึ่งจะมีการจําพรรษาตามเมืองสําคัญ เช่น พระมหาญาณคัมภีร์ที่เดินทาง
ไปลังกา จําพรรษาที่ลังกา อยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย เชียงแสน เชียงของ19
สําหรับการศึกษาเรือ่ งสถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชรนั้น ชิ้นที่สําคัญ ได้แก่
บทความ “ความมหัศจรรย์ของกําแพงเพชร” ของ ศรีศักร วัลลิโภดม20 เป็นบทความ
ขนาด 23 หน้าเป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ และศิลปสถาปัตยกรรมของเมือง
กําแพงเพชร จุดเด่น ของงานชิ้น นี้ คือ เป็น การรวบรวมเรีย บเรีย งให้เห็น ภาพความเชื่อมโยงของ
ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ และศิลปสถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชรเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งมี
ประเด็นและข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเมืองกําแพงเพชร ซึ่งในหลายเรื่องนั้น ยังเป็นประเด็นที่ยัง
ต้องทําการศึกษาค้นความต่อไป
บทความ “กําแพงเพชร สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม” ของ ร.ศ. เสนอ นิล เดช ใน
หนังสือรายงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กําแพงเพชร อดีต ปัจจุบัน อนาคต21 เป็นบทความที่ถอดเท
ปการสัมมนาหัวข้อเดียวกับชื่อบทความ ประกอบกับ “บรรยายสไลด์ โดย รองศาสตราจารย์ เสนอ
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ภาควิช าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ,
ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่าแดง ภาคปริวรรต ลําดับที่ 9 แปลโดยสมหมาย เปรมจิตต์ (เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 23.
20
ศรีศักร วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรย์ของกําแพงเพชร,” 20.
21
เสนอ นิลเดช, “กําแพงเพชร สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม,” ใน รายงานสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง กําแพงเพชร อดีต ปัจจุบัน อนาคต (กําแพงเพชร: วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, 2534),
138.

25

นิลเดช” ซึ่งเป็นบทความประกอบการสัมมนาเดียวกัน ในบทความกล่าวถึงลักษณะของสถาปัตยกรรม
ในเมืองกําแพงเพชร ซึ่งมีข้อเด่น คือ เป็นการกล่าวถึงสถาปัตยกรรมโดยละเอียดกว่าบทความอื่นๆ
และยังมีข้อคิดเห็นที่ผู้เขียนมีต่อลักษณะของสถาปัตยกรรมนั้นๆด้วย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอจะสรุปลักษณะสถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชรได้ ดังนี้
เมืองกําแพงเพชรได้รับอิทธิพลของศิล ปสถาปัตยกรรมของทั้งสุโ ขทัยและอยุธ ยา ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการที่เมืองกําแพงเพชรตกอยู่ใต้อํานาจของทั้งสุโขทัยและอยุธยา และมีตําแหน่งที่
สําคัญในการติดต่อค้าขายหรือเดินทางผ่านทางแม่น้ําปิง
โดยอิทธิพลของสุโขทัยจะเห็นได้มาก ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง คือที่เมืองนครชุม
และเมืองไตรตรึงษ์ เช่น การสร้างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่วัดเจดีย์กลางทุ่ง เมืองนครชุม และวัดวัง
พระธาตุ เมืองไตรตรึงษ์ การใช้คูน้ําล้อมรอบเป็นอุทกเสมาแบบสุโขทัย ที่วัดหนองลังกา เมืองนครชุม
การใช้มณฑปเป็นประธานของวัดแทนการใช้เจดีย์ ที่วัดหนองพิกุล เมืองนครชุม
ส่ ว นอิ ท ธิ พ ลของอยุ ธ ยาจะเห็ น ได้ ม ากทางฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ น้ํ า ปิ ง คื อ ที่ เ มื อ ง
กําแพงเพชร (เมืองชากังราว) เช่น การย่อมุมเจดีย์เป็นเจดีย์ไม้สิบสอง การมีมุขเด็จของวิหาร การยก
ฐานอาคารสูง นอกจากนั้นอาจจะมีอิทธิพลอื่น ๆด้ว ย เช่น อิทธิพลของล้านนาที่ป รากฎให้เห็นใน
ลวดลายประดับ หรืออิทธิพลของศาสนาฮินดู เช่น มีการสร้างศาลพระอิศวร
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองฝั่งของแม่น้ําปิงแยกขาดกัน ดังที่จะเห็นได้ว่าทางฝั่งเมือง
กําแพงเพชร ก็มีปรากฎเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่วัดกโลทัย หรือการสร้างเจดีย์ช้างรอบ ที่วัดช้างรอบ
และวัดช้าง เนื่องด้วยการพัฒนาการของเมืองสองฝั่งแม่น้ําปิงมีไปพร้อมๆกัน
นอกจากนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า เมื อ งกํ า แพงเพชรเอง ก็ มี รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น การยกฐานไพทีสูง การย่อมุมบัลลังค์ของเจดีย์ การใช้ศิลาแลงในการก่อสร้าง
รวมไปถึงการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น วิหารพระนอน วัดพระนอน ที่ตัววิหารใช้เสา
ศิลาแลงขนาดใหญ่ การสร้างพระนอนด้านหลังมีพระพุทธรูปนั่งสามองค์ หรือการสร้างวิหารพระสี่
อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถที่มีการก่อผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป
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ภาพที่ 1 แผนทีเ่ มืองกําแพงเพชร เมืองนครชุม
ที่มา: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “ความเป็นมาของกําแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน มิถุนายน 2536): 46.

บทที่ 3
ข้อมูลและหลักฐานของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกาแพงเพชร
1. ข้อมูลทางเอกสารของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกาแพงเพชร
สำหรับ ข้อ มูล ทำงเอกสำรชั้นต้น เช่น ศิลำจำรึก หรือพงศำวดำร ที่ ระบุถึงวัดพระสี่
อิริย ำบถนั้ นเท่ ำ ที่ ท ำกำรศึก ษำค้น คว้ ำนั้ นไม่ ป รำกฎเป็ นที่ แน่ ชัด แต่วั ดพระสี่อิ ริย ำบถ จัง หวั ด
กำแพงเพชร ได้ถูกกล่ำวถึงครั้ง แรกในพระรำชนิพนธ์เ สด็จ ประพำสต้นของพระบำทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหนังสือจดหมำยเหตุเรื่องประพำสต้นในรัชกำลที่ 5 (เสด็จประพำสต้น) ดังนี้
เมื่อพ้นวัดกำแพงงำม จึงถึงวัดเขำตั้งชื่อไว้ว่ำ วั ดพระยืน มีสะพำนข้ำมคู เสำล้วนแต่ศิลำ
แลงทั้ง นั้น วิ หำรใหญ่ด้ำนหน้ำจะโตกว่ำวัดสุ ทัศน์ แต่ไม่ มีอะไรหลงเหลือเลยนอกจำกพระเศี ยรพระ
เล็กๆน้อยๆ ชิ้นกลำงเห็นจะเป็นวิหำรยอดจัตุรมุข แต่สูงใหญ่เหลือเกิน มุขหน้ำเป็นพระเดิน มุขหลังเป็น
พระยืน มุขซ้ำยเป็นพระนอน มุขขวำเป็นพระนั่ง ที่มุมปั้นเป็นรูปนำรำยณ์ขี่ครุฑใหญ่มำก จะรับหลังคำ
อย่ ำงไรน่ำคิ ด แต่พ ระเหล่ำนี้ เป็ นพระปั้นด้ วยปู น ใครจะมำซ่ อมมำท ำพิ่มเติมอย่ำงไรภำยหลัง แต่
รูปพรรณสัณฐำนคงเป็นพระกำแพง ไม่ใช่ช่ำงเมืองอื่นมำทำ พระยืนนั้นขนำดพระโลกนำถวัดพระเชตุ
พนแต่ประเปรียวกว่ำ เห็นว่ำให้ชื่อไว้ว่ำวัดพระยืนนั้นไม่เข้ำเค้ำจึงเปลี่ยนให้เรียกวัดพระเชตุพนไปพลำง
กว่ำจะมีชื่ออื่นดีกว่ำ เหตุด้วยเมืองสุโขทัยมีวัดเชตุพน บำงทีเขำจะตั้งชื่อซ้ำกันบ้ำง1

และมีปรำกฎในหนังสือ เที่ยวเมืองพระร่วง ของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั
ดังนี้
ส่วนที่วัดพระสี่อิริยำบถนั้น มีชิ้นสำคัญอยู่ คือ วิหำรสี่คูหำ มีพระยืนด้ำนหนึ่ง พระนั่งด้ำน
หนึ่ง พระลีลำด้ำนหนึ่ง พระไสยำสน์ด้ำนหนึ่ง พระยืน พระนั่ง พระลีลำ ยังอยู่พอเป็นรูปร่ำงเห็นได้ถนัด
แต่พระนอนนั้นชำรุดจนไม่เป็นรูป รอบวิหำรมีผนังลูกกรงโปร่ง มองเข้ำไปข้ำงในได้ทั้งสี่ด้ำน แต่วัดนี้
เหมือนวัดเชตุพนที่สุโขทัยเกือบจะไม่มีผิด2

1

พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นใน
รัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสต้น) (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยำ, 2519), 108.
2
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, เที่ยวเมืองพระร่วง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำ
มกุฏรำชวิทยำลัย, 2519), 22.
27

28

และจำกหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงระบุว่ำ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้
เสด็จเมืองกำแพงเพชรถึง 3 ครั้ง คือ เสด็จก่อนประพำสต้น (ร.ศ. 124) เสด็จพร้อมคณะประพำสต้น
(ร.ศ. 125) และในภำยหลังประพำสต้นอีกครั้งหนึ่ง (ร.ศ. 126) ดังนี้
เมื่อข้ำพเจ้ำไปเมืองกำแพงเพชรครั้งแรกเมื่อล่องกลับมำจำกเชียงใหม่ ร.ศ. 124 นั้น ได้พัก
อยู่ 3 คืน 2 วัน ได้เที่ยวดูในเมืองเก่ำและตำมวัดที่นอกเมืองบ้ำง แต่ในเวลำนั้นต้องนับว่ำยังอ่อนอยู่มำก
ในทำงโบรำณคดี คือยังไม่ใคร่ได้มีโอกำสตรวจค้นมำก ทั้งเวลำที่อยู่ก็น้อย ทั้งยังเป็นคนแรกที่ได้ไปดู จะ
อำศั ย ฟั ง ควำมคิ ด ควำมเห็ นผู้ ใ ดๆก็ ไ ม่ ไ ด้ เพรำะฉะนั้ น ควำมเห็ น ในเวลำนั้ นจึ ง ยั ง ไม่ ก ล้ ำแสดงให้
แพร่หลำยมำกนัก เป็นแต่ได้ทำรำยงำนกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวตำมที่ได้สังเกตเห็น
ด้วยตำ และแสดงควำมเห็นส่วนตัวบ้ำงเล็กน้อย ภำยหลังพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้เสด็จพระ
รำชด ำเนิ นขึ้ นไปประพำสเมืองกำแพงเพชร ทอดพระเนตรสถำนต่ำงๆแล้ว พระรำชทำนพระบรม
รำโชวำทเป็นอันมำก ครั้นเมื่อได้ทรำบกระแสพระรำชดำริแล้ว เมื่อปลำย ศก 126 ข้ำพเจ้ำได้ขึ้นไป
ตรวจดูสถำนที่ในเมืองกำแพงเพชรซ้ำอีก จึงเห็นทำงแจ่มแจ้งดีกว่ำครั้งก่อนเป็นอันมำก3

วันที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชนิพนธ์จดหมำยในหนังสือ
จดหมำยเหตุเรื่องประพำสต้นในรัชกำลที่ 5 (เสด็จประพำสต้น) นั้นเป็นวันที่ 24 สิงหำคม ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2450) ส่วนพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วง เมื่อ
ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2450) ตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรก ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2451) แต่ใ นเนื้อ หำกล่ ำ วถึ ง กำรเสด็ จ
กำแพงเพชรอยู่ 3 ครั้งคือ ร.ศ. 124 ร.ศ. 125 และ ร.ศ. 126 ซึ่งนับว่ำเป็นช่วงเวลำใกล้เคียงกัน แต่
ชื่อของวัดนั้นถูกเปลี่ยนจำกวัดพระยืน มำเป็น วัดพระเชตุพน ในปี ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2450) ดังนั้นชื่อ
ของวัด น่ำจะถูก เปลี่ยนจำกวัดพระเชตุพน มำเป็น วัดพระสี่อิริยำบถในภำยหลังอีกที ห นึ่ง ตำมที่
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงใช้เรียกในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง
ภำยหลังจำกนั้นไม่ได้มีเอกสำรใดเกี่ยวข้องกับวัดพระสี่อิริยำบถโดยเฉพำะ จนกระทั่ง
กรมศิลปำกร เริ่มมีกำรสำรวจและขุดแต่งโบรำณสถำนในจังหวัดกำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2508 – พ.ศ.
2512 จึงได้มีกำรเขียน รำยงำนกำรสำรวจและขุดแต่งบูรณะโบรำณวัตถุสถำน เมืองเก่ำกำแพงเพชร
เมื องศรีสัชชนำลัย พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2512 ขึ้นและได้ตีพิม พ์เ ผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็น
รำยงำนกำรขุดแต่งวัดพระสี่อิริยำบถเป็นครั้งแรก
หลังจำกกำรขุดแต่งบูรณะครั้งนั้นแล้วยังมีกำรขุดแต่งเท่ำที่ทรำบอีก 2 ครั้ง คือ ในช่วง
ประมำณปี พ.ศ. 2531 – 2533 และอีกช่วงประมำณปี พ.ศ. 2540 – 2542 โดยอำศัยกำรสอบถำม
สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่กรมศิลปำกรที่ดูแลอุท ยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร ประกอบกับหลักฐำนที่

3
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สำมำรถหำได้ คือ แบบในกำรขุดแต่งบูรณะของวัดพระสี่อิริยำบถเอง 4 และแบบผังบริเวณวัดในเขต
จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีผังของวัดพระสี่อิริยำบถรวมอยู่ด้วย5
และจำกกำรส ำรวจขุดแต่งบูรณะนี้เ อง ท ำให้มีห ลักฐำนประเภทภำพถ่ำยเพิ่ม ขึ้นด้วย
นอกเหนือไปจำกภำพถ่ำยเก่ำจำกหนังสือจดหมำยเหตุเรื่องประพำสต้นในรัชกำลที่ 5 (เสด็จประพำส
ต้น) ซึ่งหลักฐำนเหล่ำนี้สำมำรถค้นพบได้ที่ หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ จังหวัดกรุงเทพมหำนครและ
ได้รับจำกพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ จังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำของวัดพระสี่อิริยำบถนั้น มีกำรศึกษำไปในหลำยแนวทำงซึ่ง
พอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ ดังนี้
กลุ่ม ที่ ศึก ษำวัดพระสี่อิริยำบถโดยตรง ได้แก่ สำรนิพนธ์เ รื่อง พระสี่อิริยำบถ เมื อ ง
กำแพงเพชร ของ ภัคพดี อยู่คงดี ที่มีกำรค้นหำข้อมูลหลักฐำน และได้มีกำรอธิบำยควำมหมำยของ
พระพุทธรูปสี่อิริยำบถ ในควำมหมำยว่ำเป็นปำงของพระพุทธรูปที่แสดงถึงเรื่องรำวในพุทธประวัติ
กล่ำวอย่ำงสั้นๆก็คือ กำรสร้ำงพระสี่อิริยำบถของสุโขทัย เป็นกำรสร้ำงภำพตอนต่ำงๆ ใน
พุทธประวัติ แต่ตัดรำยละเอียดรำยละเอียดที่ยุ่งยำกออก 6...แม้ว่ำพระสี่อิริยำบถที่ใช้ประดิษฐำนแท่น
แกนดังกล่ำวไม่ทำภำพรำยละเอียดใดๆ ประกอบไว้แต่ก็อำจจะกล่ำวได้ว่ำ ยังคงไว้ซึ่งควำมหมำยในฉำก
ภำพพุทธประวัติดังที่พบในศิลปะ ปำละ โดยส่งผลอำรยธรรมนี้มำให้กับสุโขทัยและได้ให้ควำมสำคัญใน
พุทธประวัติ 4 ตอน คือ
1 ตอนเสด็จลงจำกดำวดึงส์ ทำเป็นพระพุทธรูปลีลำ
2 ตอนตรัสรู้ ทำเป็นพระพุทธนั่ง มำรวิชัย
3 ตอนประทำนเทศนำ ทำเป็นพระพุทธรูปยืน
4 ตอนเสด็จปรินิพพำน ทำเป็นพระพุทธรูปนอน7

4

อำศัยศึกษำเทียบเคียง และสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่อุทยำนประวัติศำสตร์ฝ่ำยโบรำณคดี
และอนุรักษ์สถำปัตยกรรม ซึ่งจำกแบบที่ได้มำลงวันที่ว่ำว่ำสำรวจและเขียนในช่วงเดือนกันยำยน พ.ศ.
2532 , เมษำยน – กรกฎำคม พ.ศ. 2533 , มีนำคม พ.ศ. 2542
5
ในแบบผั ง บริ เ วณของวั ด พระสี่ อิ ริ ย ำบถ ลงวั น ที่ ว่ ำ ส ำรวจและเขี ย นในวั นที่ 25
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2531
6
พั คพดี อยู่คงดี , “พระสี่อิริยำบถ เมื องก ำแพงเพชร” (สำรนิพนธ์ป ริญ ญำบัณฑิ ต
สำขำวิชำโบรำณคดี คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2523), 14.
7
เรื่องเดียวกัน, 23.
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กลุ่มที่ศึกษำกลุ่มวัดพระสี่อิริยำบถ (วัดพระพำยหลวง วัดพระเชตุพน จังหวัดสุโขทัยและ
วัดพระสี่อิริยำบถ จังหวัดกำแพงเพชร) ในแง่ของกำรหำควำมหมำยของพระพุทธรูปสี่อิริยำบถ ได้แก่
บทควำมกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยำบถในศิลปะสุโขทัย : ควำมหมำยทำงพระพุทธศำสนำบำงประกำร
ของ ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ได้มีกำรเสนอถึงควำมหมำยของพระพุทธรูปสี่อิริยำบถว่ำมีนัยยะถึงกำร
ปฏิบัติธรรมตำมหลักพุทธศำสนำ คือ หลักสติปัฏฐำน 4 อันเป็นหลักในกำรปฏิบัติวิปัสนำกรรมฐำน
ด้วยกำรกำหนดสติให้ตั้งมั่นในฐำนทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วย กำย เวทนำ จิต และธรรม โดยเฉพำะฐำน
กำย ซึ่งมีกำรกล่ำวถึงกำรพิจำรณำอิริยำบถหลักทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน
กำรสร้ ำ งพระพุ ท ธรู ป สี่ อิ ริ ย ำบถ รวมเข้ ำ ด้ ว ยกั น เป็ น กลุ่ ม ดั ง กล่ ำ วนี้ นอกจำกจะมี
ควำมหมำยเพื่อระลึกนึกถึงเหตุกำรณ์บำงตอนในพุทธประวัติ เช่นเดียวกับพระพุทธรูปซึ่งสร้ำงขึ้นทั่วไป เป็น
เอกเทศประกำรหนึ่งแล้ว ก็ยังอำจเป็นเครื่องชี้นำถึงอิริยำบถสี่ประกำรของบุคคลที่จะเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน
8
ทั้งภิกษุสงฆ์ฝ่ำยอรัญวำสีและฆรำวำส

และยังมีบทควำมพระสี่อิริยำบถ ของ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ได้มีกำรเสนอถึงควำมหมำย
ของพระพุทธรูปสี่อิริยำบถว่ำแสดงถึงควำมเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้ำ จึงต้องทรงพักผ่อนพระวรกำย
ให้คลำยจำกควำมเมื่อยล้ำ เนื่องจำกต้องทรงปฎิบัติกิจอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และ กำรนั่ง ยืน เดิน
นอน ก็เป็นอิริยำบถทั้ง 4 ในกำรพักผ่อนของพระพุทธองค์
แม้ว่ำพระพุ ทธรูปที่ วัด พระเชตุพ นในอิริ ยำบถทั้ ง 4 จะมีท่ วงท่ ำตรงกับพระพุทธรูป ปำง
ต่ำงๆ ดังที่กล่ำวข้ำงต้น เมื่อประมวลหลักฐำนเอกสำรที่เป็นคัมภีร์ฝ่ำยเถรวำทที่มีต้นตอมำจำกลังกำ ก็
จะได้ แ นวคิ ด ที่ อธิ บ ำยควำมหมำยที่ ต่ ำงไปจำกควำมหมำยของปำงต่ ำงๆที่ แ สดงอยู่ ใ นท่ วงท่ ำของ
พระพุทธรูป คำอธิบำยโดยรวมก็คือ พระพุทธองค์ในฐำนะที่เป็นมนุษย์ ย่อมต้องทรงพักผ่อนพระวรกำย
ให้คลำยจำกควำมเมื่อยล้ำ เนื่องจำกต้องทรงปฎิบัติกิจอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และ กำรนั่ง ยืน เดิน
9
นอน ก็เป็นอิริยำบถทั้ง 4 ในกำรพักผ่อนของพระพุทธองค์

กลุ่ม ที่ ศึก ษำวัดพระสี่อิริยำบถในแง่ของพัฒ นำกำรทำงศิล ปสถำปัตยกรรม โดยจัด
ตำมลำดับอำยุสมัยของกำรสร้ำงศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม คือ วัด พระพำยหลวง วัดพระเชตุพน
จังหวัดสุโขทัย และวัดพระสี่อิริยำบถ จังหวัดกำแพงเพชร ตำมลำดับ
8

หม่ อ มรำชวงศ์ สุ ริยวุ ฒิ สุขสวัส ดิ์ , “กลุ่ม พระพุท ธรูป สี่ อิริ ยำบถในศิล ปะสุ โ ขทั ย
ควำมหมำยทำงพุทธศำสนำบำงประกำร,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎำคม - กันยำยน 2530): 61.
9
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ , “พระสี่อิริยำบถ,” ศิลปวัฒนธรรม 16, 11 (กันยำยน 2538):
121.
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จำกรูปแบบศิลปกรรม ควรดูจำกอำคำรที่ทำเป็นมณฑปสี่อิริยำบถนั้นว่ำ น่ำจะมีพัฒนำกำร
สืบต่อมำจำกวิหำรด้ำนหน้ำวัดพระพำยหลวง ซึ่งมีกำรนำพระพุทธรูปหลำยๆปำงมำรวมกัน โดยเฉพำะ
พระลี ล ำและพระยื นหั นหลั ง ชนกั น มี พ ระนอนอยู่ ด้ ำนหน้ ำแยกกั น ที่ วั ด พระเชตุ พ นนี้ ได้ น ำเอำ
พระพุทธรูปทั้งสี่ปำงมำรวมกัน คือ ยืน เดิน (ลีลำ) นั่ง นอน(ไสยำสน์) ในลักษณะหันหลังชนกัน ซึ่งไม่
เคยมีมำก่อนในศิ ลปะแห่ งใดเลย ลักษณะเดีย วกั นนี้ไ ด้ปรำกฎอีกแห่งหนึ่ง ที่วัด พระสี่อิริ ยำบถ เมือง
กำแพงเพชร…กำรกำหนดอำยุในเบื้องต้น จึงน่ำจะเกิดขึ้นไม่เก่ำไปกว่ำที่วัดพระพำยหลวง...ส่วนที่วัด
พระเชตุพนที่มีวิวัฒนำกำรแล้ว คงสร้ำงขึ้นภำยหลัง อำจอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20...ส่วนที่วัดพระ
สี่อิริยำบถ เมืองกำแพงเพชรน่ำจะสร้ำงหลังจำกวัดพระเชตุพนเล็กน้อย10

นอกจำกนั้ น ยั ง มี ก ำรศึ ก ษำวั ด พระสี่ อิ ริ ย ำบถ ในแง่ ที่ ว่ ำ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเมื อ ง
กำแพงเพชร ซึ่งเป็นกำรแสดงถึงจุดร่วมบำงอย่ำงของสถำปัตยกรรมในเมืองกำแพงเพชร เช่น กำรใช้
ศิลำแลงเป็นวัสดุหลักในกำรก่อสร้ำงและกำรยกฐำนไพทีสูง เป็นต้น
พัฒ นำกำรของวั ด กลุ่ มนี้ คงมี มำแต่ ส มั ย กำรสถำปนำเมื องกำแพงเพชรที เ ดี ย ว เพรำะ
ลักษณะรูปแบบทำงศิลปะสถำปัตยกรรมของโบสถ์ วิหำร และพระสถูปเจดีย์นั้นถึงแม้ว่ำจะมีอิ ทธิพล
ของสุโขทัยอยู่บ้ำง แต่ก็แตกต่ำงไปจนบอกได้ว่ำ เป็นรูปแบบทำงศิลปกรรมที่เป็นของตัวเองมำกกว่ำ สิ่ง
ที่เห็นได้ชัดคือ กำรยกฐำนโบสถ์และพระวิหำรให้สูง ลักษณะเช่นนี้มีหลำยแห่งทีเดียว11

จำกที่กล่ำวมำพอจะเห็นได้ว่ำประเด็นควำมสนใจของกำรศึกษำเกี่ยวกับพระสี่อิริยำบถ
นั้น เป็นกำรศึกษำที่เกี่ยวกับแนวควำมคิดของกำรสร้ำงพระพุทธรูปสี่อิริยำบถ ส่วนกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ตั ว สถำปั ต ยกรรมนั้ น มี น้ อ ย ซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว ทั้ ง งำนศิ ล ปกรรมและสถำปั ต ยกรรมนั้ น ต่ ำ งก็ มี
ควำมสัมพันธ์กัน ดังนั้นในกำรกำรศึกษำวิจัยจึงมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำถึงตัวสถำปัตยกรรมด้วย
2. ข้อมูลทั่วไปของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกาแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยำบถ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดในเขตนอกเมือง โดยอยู่ห่ ำงออกไปจำก
เมื องก ำแพงเพชร ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมำณ 1 กิโ ลเมตร อยู่ในบริเ วณที่ เรียกกั นว่ำ

10

ศัก ดิ์ชัย สำยสิงห์ , ศิลปะสุโ ขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึก และ
ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2547), 43.
11
ศรีศักร วัลลิโภดม, “ควำมมหัศจรรย์ของกำแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษำยน
- มิถุนำยน 2536): 38.
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อรัญญิก ปัจจุบันอยู่ภำยในอุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยำบถ ตั้งอยู่ในบริเวณช่วงกลำงของกลุ่มโบรำณสถำนในเขตอรัญญิก โดยอยู่
ถัดจำกวัดพระนอนไปทำงทิศเหนือ ประมำณ 100 เมตร ลักษณะพื้นที่ของวัดมีรูปร่ำงใกล้เคียงกับ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีขนำดประมำณ 135 x 197 เมตร
วัดพระสี่อิริยำบถ มีอำณำเขตของวัดติดต่อกัน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับวัดสิงห์
ทิศตะวันออก ติดกับวัดฆ้องชัย
ทิศตะวันตก ติดกับไม่ติดกับวัดใด
ทิศใต้
ติดกับวัดพระนอน
3. ข้อมูลทางกายภาพของวัดพระสี่อิรยิ าบถ จังหวัดกาแพงเพชร จากการสารวจรังวัด
3.1 ผังบริเวณ
วัดพระสี่อิริยำบถ จังหวัดกำแพงเพชร วำงตัวอยู่ในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก
หันหน้ำวัดไปทำงทิศตะวันออก มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้ำน แต่คงสภำพไม่สมบูรณ์ มีระยะควำม
กว้ำงด้ำนหน้ำของวัด 135 เมตร ควำมยำวด้ำนข้ำง 197 เมตร ด้ำนหน้ำของวัดมีศำลำทำงเข้ำ บ่อน้ำ
และที่สรงน้ำ ลักษณะของผังมีส่วนพุทธำวำสอยู่ในส่วนกลำงของวัด ค่อนมำทำงด้ำนหน้ำ ซึ่งอยู่ใน
แกนประธำน มีเพียงพระอุโบสถที่สร้ำงอยู่ไกลออกไปทำงด้ำนทิศใต้ของวัด
อำคำรในแกนประธำนประกอบไปด้วย วิหำรประธำน มณฑปพระสี่อิริยำบถ โดยมี
เจดีย์ร ำยและกำแพงแก้ วล้อมตัวมณฑปอยู่ ตัววิหำรประธำนและมณฑปพระสี่อิริยำบถวำงอยู่ใน
ตำแหน่งที่ค่อนข้ำงชิดกัน ทำให้มีเจดีย์รำยล้อมมณฑปพระสี่อิริยำบถเพียงสำมด้ำน คือ ทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก ทิศใต้ ส่วนกำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปนั้นก็ล้อม 3 ด้ำนเช่นกัน ส่วนทำงด้ำนตะวันออกก็ก่อ
กำแพงแก้วเข้ำไปชนกับด้ำนข้ำงฐำนไพทีของวิหำรประธำน ส่วนพระอุโบสถอยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของวัด
บริเ วณใกล้กั บก ำแพงวัด ส่วนศำลำมี อยู่ด้วยกั นหลำยหลั ง อยู่ท ำงด้ำนทิ ศใต้ของอำคำรในแกน
ประธำน โดยสร้ำงไล่เ รียงกันไปตั้ง แต่ช่วงกลำงของวิห ำรประธำนไปจนถึงด้ำนหลัง มี เพียงศำลำ
โบรำณสถำนหมำยเลข 34 เท่ำนั้นที่ไปสร้ำงอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือของแกนประธำน นอกจำกนั้นยังมี
เว็จ บ่อน้ำและที่สรงน้ำ ที่สร้ำงอยู่ในส่วนนี้ด้วย พื้นที่ทำงด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันตกของวัด มีพื้นที่
เป็นที่ว่ำงอยู่ ซึ่งอำจจะเป็นที่อำคำรที่สร้ำงด้วยไม้ก็เป็นได้

33

3.2 วิหารประธาน
วิหำรประธำน อยู่ในแนวแกนประธำนชองวัด ตั้งอยู่ข้ำงหน้ำมณฑปพระสี่อิริยำบถ
หันหน้ำอำคำรไปทำงทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นอำคำรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำย่อมุม มีมุขเด็จทั้งข้ำงหน้ำ
และข้ำงหลัง ตั้งอยู่บนฐำนไพทีขนำดใหญ่ย่อมุม เท่ำที่เหลือในปัจจุบันทั้งหมดก่อสร้ำงโดยใช้ศิลำแลง
เป็นวัสดุหลัก
ฐำนไพที เป็นฐำนไพทีขนำดใหญ่ มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ย่อมุมด้ำนหน้ำ 2 ชั้น ย่อ
มุมด้ำนหลังชั้นเดียว ขนำดประมำณ 27.39 x 45.88 เมตร รูปแบบทำงสถำปัตยกรรมประกอบด้วย
ฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ฐำนปัทม์ 1 ชั้น ประกอบด้วย หน้ำกระดำนล่ำง บัวคว่ำ ท้องไม้ บัวหงำย
หน้ำกระดำนบน ช่วงตรงกลำงของท้องไม้มีกำรก่อให้ก้อนศิลำแลงยื่นออกมำดูคล้ำยกับเป็นบัวลูกแก้ว
มีบันไดทำงขึ้น 6 ทำง ด้ำนหน้ำ 2 ทำง ด้ำนข้ำงด้ำนละ 1 ทำง ด้ำนหลัง 2 ทำง ควำมสูงของฐำนไพที
ในปัจจุบันไม่เท่ำกัน โดยด้ำนหน้ำสูงกว่ำด้ำนหลัง และทำงฝั่งทิศใต้สูงกว่ำทำงฝั่งทิศเหนือ ฐำนไพทีมี
รำวระเบี ย งโปร่ ง วิ่ ง อยู่ ร อบ ควำมสู ง ประมำณ 0.70 เมตร ด้ ำ นหน้ ำ บนฐำนไพที มี แ ท่ น วำง
ประติมำกรรมอยู่ 8 แท่น เป็นแถวละ 4 แท่น แท่นข้ำงหน้ำใหญ่กว่ำข้ำงหลัง
วิหำรด้ำนบนฐำนไพที มีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ย่อมุมและมีมุขเด็จทั้งด้ำนหน้ำและ
หลัง ขนำดประมำณ 17.85 x 35.00 เมตร ทำเป็นอำคำรขนำด 9 ห้อง มีเสำ 4 แถว เสำประธำนเป็น
เสำสี่เหลี่ยม ขนำดประมำณ 0.50 เมตร เสำร่วมในเป็นเสำแปดเหลี่ยม ขนำดประมำณ 0.70 เมตร
สภำพปัจจุบันไม่หลงเหลือเสำต้นใดสูงถึงระยะที่ปรำกฎรอยเต้ำเหลืออยู่ ส่วนฐำนเป็นชุดฐำนปัทม์ มี
บันไดทำงขึ้น 4 ทำง อยู่ข้ำงหน้ำอำคำร 2 ทำง ด้ำนหลัง 2 ทำง ระหว่ำงเสำประธำนมีกำรก่อผนัง แต่
เท่ำที่ปรำกฎอยู่เป็นผนังเตี้ยๆ ในสภำพชำรุดผุพัง มีควำมสูงไม่เกิน 1.20 เมตร ในช่วงเสำที่ 6 มีฐำน
ชุกชีเหลืออยู่ ขนำดประมำณ 7.10 x 8.45 เมตร ประดิษฐำนพระพุทธรูป ปัจจุบันเหลือแต่โกลน วัด
ควำมกว้ำงหน้ำตัก ได้ประมำณ 5.00 เมตร มี อำสนะสงฆ์อยู่ทำงขวำมือของพระพุท ธรูป มีขนำด
ประมำณ 1.85 x 22.08 เมตร

แผนผังที่ 1 แบบสำรวจ ผังบริเวณ วัดพระสีอ่ ิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 2 วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 3 รูปด้ำนหน้ำฐำนไพที วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 4 บันไดด้ำนหน้ำ ฐำนไพทีของวิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 5 รูปด้ำนข้ำง ฐำนไพที วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 6 บันไดด้ำนหลัง ฐำนไพทีของวิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 7 รูปด้ำนหน้ำ วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 8 แท่นประติมำกรรม ด้ำนหน้ำวิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 9 บันไดด้ำนหน้ำ วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 10 ด้ำนข้ำง วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 11 ภำยใน วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 12 อำสนะสงฆ์ วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 13 ด้ำนหลัง วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 2 แบบสำรวจ ผังพื้นวิหำรประธำน วัดพระสี่อริ ิยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 3 แบบสำรวจ รูปด้ำนวิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
41

แผนผังที่ 4 แบบสำรวจ รูปตัดวิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
42

แผนผังที่ 5 แบบสำรวจ ฐำนพระ วิหำรประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
43

44

3.3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ
มณฑปพระสี่อิริยำบถ อยู่ในแนวแกนประธำนของวัด ตั้งอยู่ถัดจำกวิหำรประธำน
หัน หน้ ำ ไปทำงทิ ศตะวัน ออก มี ลั ก ษณะผั ง เป็ น รูป กำกบำท ฐำนอำคำรเป็ น ฐำนเตี้ ย ๆ มุ ขทั้ ง สี่
ประดิษฐำนพระพุทธรูปในอิริยำบถแตกต่ำงกัน มีกำรก่อผนังโค้งด้ำนหลังพระพุทธรูป เท่ำที่เหลือใน
สภำพปัจจุบันส่วนใหญ่ก่อสร้ำงโดยใช้ศิลำแลงเป็นวัสดุหลัก มีเพียงบำงส่วนของผนังและบำงส่วนของ
ฐำนพระพุทธรูปที่มีกำรใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้ำง
ฐำนของมณฑปพระสี่อิริยำบถ เป็นฐำนเขียงรูปกำกบำทตำมลักษณะของอำคำร สูง
0.15 เมตร มีกำรก่อผนังรอบแต่ปัจจุบันไม่เหลือสภำพ เหลือเป็นเพียงแนวผนังเตี้ยๆสูงประมำณ 0.70
เมตร หนำ 0.80 เมตร มีเพียงผนังตรงมุขด้ำนทิศตะวันออกที่เหลือพอให้เห็นเป็นเสำและผนัง ไม่ได้
เป็นผนังก่อไม่มีเสำอย่ำงด้ำนอื่นที่คำดว่ำจะถูกซ่อมภำยหลัง มีทำงเข้ำสู่ภำยในอำคำร 4 ทำง โดย
ทำงเข้ำนั้นอยู่ทำงมุขด้ำนทิศเหนือและทิศใต้ ในด้ำนผนังฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้ำนละ 1 ทำง
ทำงเข้ำกว้ำงไม่เท่ำกันเนื่องจำกกำรซ่อม ทำให้มีขนำดตั้งแต่ 1.95 – 2.55 เมตร
มณฑปพระสี่ อิ ริ ย ำบถ เป็ น อำคำรผั ง กำกบำท ตรงกลำงมี แ ท่ น ประดิ ษ ฐำน
พระพุทธรูป สี่อิริยำบท ขนำดประมำณ 9.54 x 14.17 เมตร สูงประมำณ 1.56 เมตร โดยฐำนด้ำน
ทิศเหนือ และทิศใต้จะยื่นยำวกว่ำด้ำนอื่นเนื่องจำกยื่นออกมำเพื่อให้มีพื้นที่ รับพระพุทธรูปนั่ง และ
พระพุทธรูปนอนที่ใช้พื้นที่แนวรำบมำกกว่ำพระพุทธรูปลีลำและพระพุทธรูปยืน ช่วงกลำงท้องไม้ของ
แท่นประดิษฐำนพระพุทธรูป มีกำรก่อศิลำแลงเป็นช่องเว้นช่องต่อเนื่องกันไปทั้ง 4 ด้ำน โดยแต่ละ
ช่องมีขนำดเท่ำกันบ้ำงไม่เท่ำกันบ้ำง บำงช่องมีกำรก่ออิฐปิดช่องไว้ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรซ่อมภำยหลัง
ลัก ษณะช่อ งดัง กล่ำวคล้ำยจะเพื่อ เป็นช่องส ำหรับ ไว้ประดับ ภำพสลัก หรื อภำพปูนปั้น บนแท่ นที่
ประดิษฐำนพระพุทธรูปมีกำรก่อผนังโค้งอยู่ด้ำนหลังพระพุทธรูป โดยใช้ศิลำแลงก่อขึ้นไปจนถึงช่วงบน
ได้มีกำรใช้อิฐก่อแทน
ในแต่ละมุขของมณฑปพระสี่อิริยำบถนั้นมีเสำสี่เหลี่ยมอยู่ 4 ต้น แบ่งเป็น 2 แถว
แถวละ 2 ต้น ตรงกับแนวของมุมของกำแพงโค้งด้ำนหลังพระพุทธรูป เสำมีขนำดตั้งแต่ 0.93 – 1.12
เมตร เนื่อ งจำกบำงต้นก็ ยังเหลือปูนที่ฉำบอยู่ บำงต้นเหลือแต่โกลนศิลำแลง อีกทั้ งยัง คงสภำพไม่
สมบูรณ์เหลือเพียงบำงต้นเท่ำนั้นที่สูงพอให้เห็นถึงระยะรูเต้ำ

45

ภำพที่ 14 พระพุทธรูปลีลำ มุขทิศตะวันออก มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 15 พระพุทธรูปนั่ง มุขทิศใต้ มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 16 พระพุทธรูปยืน มุขทิศตะวันตก มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 17 พระพุทธรูปนอน มุขทิศเหนือ มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 18 ผนังด้ำนนอกตรงมุขทิศตะวันออก ที่ยังเหลือให้เห็นถึงเสำและผนัง มณฑปพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 19 เสำที่ยังเหลือให้เห็นรูเต้ำและผนังด้ำนนอกที่ถูกซ่อมให้เป็นผนังก่อไม่มีเสำ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 6 แบบสำรวจ ผังพื้น มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 7 แบบสำรวจ รูปด้ำนทิศตะวันออกและทิศใต้ มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 8 แบบสำรวจ รูปด้ำนทิศตะวันตกและทิศเหนือ มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 9 แบบสำรวจ รูปด้ำนเสำ เฉพำะต้นที่มีรูเต้ำ มณฑปพระสี่อิริยำบถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 10 แบบสำรวจ รูปด้ำนเสำของมุขทิศตะวันออก มณฑปพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 11 แบบสำรวจ รูปด้ำนเสำของมุขทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือ มณฑปพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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พระพุทธรูปที่ประดิษฐำนในแต่ละมุขนั้นมีอิริยำบถต่ำงกันดังนี้
มุขด้ำนทิศตะวันออกประดิษฐำนพระพุทธรูปลีลำ สภำพปัจจุบันเหลือเพียงองค์พระ
เท่ำนั้น พระเศียร พระกร พระบำท หักชำรุดไป ร่องรอยเท่ำที่ปรำกฎแสดงถึงกำรยกพระหัตถ์ซ้ำย
พระหัตถ์ขวำแนบลำตัว พระบำทซ้ำยเหยียดตรง พระบำทขวำงอเล็กน้อยในลักษณะอำกำรเดิน กำร
ครองจีวรอยู่ในลักษณะห่มคลุม
มุขด้ำนทิศใต้ประดิษฐำนพระพุทธรูปนั่ง ขัดสมำธิ แต่ไม่ปรำกฎชัดว่ำอยู่ในปำงใด
หน้ำตักกว้ำงประมำณ 5.20 เมตร ที่กึ่งกลำงฐำนด้ำนล่ำงมีกำรก่อศิลำแลงเป็น แท่น อำจจะทำไว้
สำหรับประดิษฐำนพระพุทธรูป อีกทั้งบริเวณใกล้ๆก็มีพระพุทธรูปโกลนอยู่
มุขด้ำนทิศตะวันตกประดิษฐำนพระพุท ธรูปยืน พระองค์และพระเศียรค่อนข้ำง
สมบูรณ์ พระหัตถ์ขวำแนบลำตัว พระหัตถ์ซ้ำยน่ำจะยกงอ แต่หักชำรุดไป พระบำททั้งสองข้ำงเหยียด
ตรง ครองจีวรในลักษณะห่มคลุม ชำยจีวรตกเสมอกัน
มุขด้ำนทิศเหนือประดิษฐำนพระนอน แต่ชำรุดหมดไม่ ที่ปรำกฎพอให้เห็นคือด้ำน
ปลำยของพระบำท ซึ่งแสดงถึงกำรหันพระเศียรไปทำงทิศตะวันออก
3.4 เจดีย์ราย
เจดีย์รำยของวัดพระสี่อิริยำบถ มีอยู่ทั้งหมด 16 องค์ ตั้งอยู่ภำยในกำแพงแก้วที่ล้อม
มณฑปพระสี่อิริยำบถ โดยเจดีย์รำยนั้น ล้อมมณฑปพระสี่อิริยำบถอยู่ 3 ทิศ คือด้ำนทิศเหนือ ทิศใต้
และทิศตะวันตก ส่วนด้ำนทิศตะวันออกนั้นไม่มีเจดีย์รำยอยู่เนื่องจำกระยะของท้ำยวิหำรประธำนกับ
มณฑปพระสี่อิริยำบถมีเหลืออยู่น้อยจนไม่พอที่จะสร้ำงเจดีย์รำย กำรวำงตำแหน่งของเจดีย์รำยนัน้ พอ
ให้เห็นว่ำอยู่ในแนวเดียวกัน แต่ไม่ได้วำงตัวอย่ำงเป็นระเบียบ อีกทั้งเจดีย์รำยแต่ละองค์ต่ำงก็มีขนำด
และรูปแบบต่ำงกันไปด้วย ซึ่งแต่ละองค์จะมีรำยละเอียดดังนี้
3.4.1 เจดีย์รายหมายเลข 1
เจดีย์รำยหมำยเลข 1 ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของมณฑปพระสี่อิริยำบถ มีลั กษณะ
เป็นเจดีย์แบบมีซุ้ม สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียง เรือนธำตุ และส่วนยอดเหลือถึงบำงส่วนของ
ฐำนขององค์ระฆัง ด้ำนหลังของเจดีย์มีแนวศิลำแลงก่ออยู่เป็นฐำนเตี้ยๆน่ำจะเป็นกำรสร้ำงต่อเติม
ภำยหลัง
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมย่อมุมทำงด้ำนหน้ำ ซ้อนกัน 3 ชั้น ฐำนเขียง
ชั้นแรกมีขนำดประมำณ 4.15 x 4.15 เมตร สูง 0.50 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 3.70 x 3.90
เมตร สูง 0.45 เมตร ชั้นที่สำมขนำดประมำณ 3.10 x 3.35 เมตร สูง 0.60 เมตร

แผนผังที่ 12 แบบสำรวจ ผังบริเวณ กลุ่มอำคำรแนวแกนประธำน วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 20 ด้ำนหน้ำ เจดีย์รำย หมำยเลข 1 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 21 ด้ำนหลัง เจดีย์รำย หมำยเลข 1 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 13 แบบสำรวจ ผังพื้น เจดีย์รำยหมำยเลข 1 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 14 แบบสำรวจ รูปด้ำน เจดีย์รำยหมำยเลข 1 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ถัดมำเป็นส่วนเรือนธำตุ มีลัก ษณะเหมือนฐำนปัท ม์ ที่ยืดส่วนท้องไม้ให้สูงขึ้น
ขนำดประมำณ 2.65 x 2.70 เมตร สูง 1.50 เมตร มีซุ้มพระอยู่ทำงด้ำนหน้ำ ระยะช่องเปิดของซุ้ม
พระประมำณ 0.70 เมตร ส่วนยอดประกอบไปด้วยฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ถัดไปเป็นบัวถลำ คือเป็น
บัวคว่ำซ้อนกัน 3 ชั้น แล้วเป็นบัวปำกระฆังและองค์ระฆัง ส่วนยอดของเจดีย์นั้น ยังคงเหลือปูนที่ใช้
ฉำบองค์เจดีย์อยู่บำงส่วน ทำให้เห็นถึงลวดลำยของบัวปำกระฆังและองค์ระฆัง
เจดีย์รำยหมำยเลข 1 ก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงและอิฐ โดยส่วนฐำนและเรือนธำตุ
เป็นศิลำแลง ส่วนยอดนั้นฐำนเขียงเป็นศิลำแลง ส่วนชั้นบัวถลำขึ้นไปก่อด้วยอิฐ
3.4.2 เจดีย์รายหมายเลข 2
เจดีย์ร ำยหมำยเลข 2 ตั้ง อยู่ท ำงทิ ศใต้ของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น และส่วนฐำนปัทม์ที่ไม่เป็นรูปทรงแล้ว ด้ำนข้ำงเจดีย์มี
ต้นไม้ขนำดใหญ่งอกขึ้นมำทำให้ฐำนของเจดีย์ถูกดันจนผิดรูป
ส่ว นฐำน เป็น ฐำนเขี ยงสี่เ หลี่ย มซ้ อนกั น 2 ชั้ น ฐำนเขีย งชั้น แรกมี ขนำด
ประมำณ 3.88 x 3.93 เมตร สูง 0.38 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 3.40 x 3.45 เมตร สูง 0.32
เมตร ส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยม เหลือให้เห็นเพียงหน้ำกระดำนล่ำงขนำดประมำณ 2.98 x 3.03 เมตร สูง
0.24 เมตร ส่วนที่อยู่ถัดขึ้นไปเหลือเป็นซำกอยู่มี ควำมสูงประมำณ 0.80 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 2 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.3 เจดีย์รายหมายเลข 3
เจดีย์รำยหมำยเลข 3 ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพปัจจุบัน
เหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น และส่วนฐำนปัทม์ สี่เหลี่ยมบำงส่วน บริเวณฐำนเขียงด้ำนหน้ำ
ของเจดีย์ มีกำรก่อศิลำแลงเพิ่มลักษณะคล้ำยจะเพื่อเป็นฐำนพระ
ส่ว นฐำน เป็ น ฐำนเขี ย งสี่ เ หลี่ ย มซ้ อ นกั น 2 ชั้ น ฐำนเขี ย งชั้ น แรกมี ข นำด
ประมำณ 5.22 x 5.00 เมตร สูง 0.16 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 4.78 x 4.45 เมตร สูง 0.37
เมตร ส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอเหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัว
คว่ำ ท้องไม้ บัวหงำย และหน้ำกระดำนบนบำงส่วน หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 4.16 x
3.80 เมตร สูง 0.38 เมตร ส่วนขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 0.98 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 3 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
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ภำพที่ 22 เจดีย์รำย หมำยเลข 2 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 23 เจดีย์รำย หมำยเลข 3 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 15 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 2 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 16 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 3 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.4.4 เจดีย์รายหมายเลข 4
เจดีย์รำยหมำยเลข 4 ตั้งอยู่บริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑปพระสี่
อิริยำบถ สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียง 2 ชั้น เป็นฐำนสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ฐำนแปดเหลี่ยมอีก 1 ชั้น
ส่วนฐำนปัทม์เหลืออยู่บำงส่วน แต่พอให้เห็นเป็นรูปทรงว่ำเป็นฐำนปัทม์แปดเหลี่ยม
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงซ้อนกัน 2 ชั้น ฐำนเขียงชั้นแรกเป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม
มีขนำดประมำณ 3.57 x 3.50 เมตร สูง 0.37 เมตร ชั้นที่สองเป็นฐำนเขียงแปดเหลี่ยม มีขนำด
ประมำณ 3.14 x 3.14 เมตร สูง 0.31 เมตร ส่วนฐำนปัทม์แปดเหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอ
เหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัวคว่ำ ท้องไม้ หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 2.80 x
2.80 เมตร สูง 0.26 เมตร ส่วนขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 1.04 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 4 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.5 เจดีย์รายหมายเลข 5
เจดีย์รำยหมำยเลข 5 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น บริเวณฐำนเขียงด้ำนหน้ำของเจดีย์ มีกำรก่อศิลำแลงเพิ่ม
ลักษณะคล้ำยจะเพื่อเป็นฐำนพระ และมีบำงส่วนของโกลนพระพุทธรูปเหลือ อยู่ ส่วนฐำน เป็นฐำน
เขียงสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น ฐำนเขียงชั้นแรกมีขนำดประมำณ 3.68 x 3.55 เมตร สูง 0.38 เมตร ชั้น
ที่สองมีขนำดประมำณ 3.40 x 3.45 เมตร สูง 0.32 เมตร ชั้นที่สำมมีขนำดประมำณ 2.98 x 3.03
เมตร สูง 0.24 เมตร เจดีย์รำยหมำยเลข 5 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.6 เจดีย์รายหมายเลข 6
เจดีย์รำยหมำยเลข 6 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือ ให้เห็นเพียงฐำนเขียงสี่เ หลี่ยม 1 ชั้น ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น มีขนำด
ประมำณ 1.89 x 1.79 เมตร สูงประมำณ 0.44 เมตร เจดีย์รำยหมำยเลข 6 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพ
ปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.7 เจดีย์รายหมายเลข 7
เจดีย์รำยหมำยเลข 7 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น และส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมบำงส่วน
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ฐำนเขียงชั้นแรกมีขนำดประมำณ
2.40 x 2.35 เมตร สูง 0.35 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 2.06 x 2.01 เมตร สูง 0.26 เมตร ส่วนฐำน
ปัทม์สี่เหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอเหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัวคว่ำ ท้องไม้ บัวหงำย
และหน้ำกระดำนบนบำงส่วน หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 1.76 x 1.71 เมตร สูง 0.13 เมตร ส่วน
ขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 0.75 เมตร ช่วงตรงกลำงของท้องไม้ มีกำรก่อให้ก้อนศิลำแลงยื่ น
ออกมำดูคล้ำยกับเป็นบัวลูกแก้ว เจดีย์รำยหมำยเลข 7 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
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ภำพที่ 24 เจดีย์รำย หมำยเลข 4 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 25 เจดีย์รำย หมำยเลข 5 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 26 เจดีย์รำย หมำยเลข 6 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 27 เจดีย์รำย หมำยเลข 7 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 17 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 4 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 18 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 5 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 19 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 6 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่.20 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 7 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.4.8 เจดีย์รายหมายเลข 8
เจดีย์ร ำยหมำยเลข 8 ตั้งอยู่ทำงทิศ ตะวันตกของมณฑปพระสี่อิริยำบถ มี
ลักษณะเป็นเจดีย์แบบมีซุ้ม สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นส่วนฐำนและส่วนเรือนธำตุ
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ซ้อนด้วยฐำนเขียงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบ
สอง 2 ชั้น แล้วซ้อนด้วยฐำนปัทม์ย่อมุมไม้สิบสองอีก 1 ชั้น ฐำนเขียงชั้นแรกมีขนำดประมำณ 3.88 x
3.85 เมตร สูง 0.30 เมตร ฐำนเขียงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองชั้นแรกมีขนำดประมำณ 3.56 x 3.53
เมตร สูง 0.33 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 3.24 x 3.21 เมตร สูง 0.37 เมตร ฐำนปัทม์สี่เหลี่ยม
ย่อมุมไม้สิบสองมีขนำดประมำณ 3.00 x 2.97 เมตร สูง 0.33 เมตร ถัดมำเป็นส่วนเรือนธำตุมี
ลักษณะเหมือนฐำนปัทม์ที่ยืดส่วนท้องไม้ให้สูงขึ้น ขนำดประมำณ 2.06 x 2.47 เมตร สูง 1.65 เมตร
มีซุ้มพระอยู่ทำงด้ำนหน้ำ ระยะช่องเปิดของซุ้มพระประมำณ 0.75 เมตร ยังคงเหลือปูนที่ใช้ฉำบองค์
เจดีย์อยู่บำงส่วน ทำให้เห็นถึงลวดบัวตรงท้องไม้ของเรือนธำตุ
เจดีย์รำยหมำยเลข 8 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.9 เจดีย์รายหมายเลข 9
เจดีย์รำยหมำยเลข 9 ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑปพระสี่
อิริยำบถ สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียง 2 ชั้น เป็นฐำนสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ฐำนแปดเหลี่ยมอีก 1 ชั้น
ส่วนฐำนปัทม์เหลืออยู่บำงส่วน แต่พอให้เห็นเป็นรูปทรงว่ำเป็นฐำนปัทม์แปดเหลี่ยม
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงซ้อนกัน 2 ชั้น ฐำนเขียงชั้นแรกเป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม
มีขนำดประมำณ 3.71 x 3.84 เมตร สูง 0.30 เมตร ชั้นที่สองเป็นฐำนเขียงแปดเหลี่ยม มีขนำด
ประมำณ 3.38 x 3.38 เมตร สูง 0.22 เมตร ส่วนฐำนปัทม์แปดเหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอ
เหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัวคว่ำ ท้องไม้ หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 2.90 x
2.90 เมตร สูง 0.24 เมตร ส่วนขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 1.12 เมตร ยังคงเหลือปูนที่ใช้
ฉำบองค์เจดีย์อยู่บำงส่วน ทำให้เห็นถึงบัวลูกแก้วตรงท้องไม้ของฐำนปัทม์
เจดีย์รำยหมำยเลข 9 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
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ภำพที่ 28 ด้ำนหน้ำ เจดีย์รำย หมำยเลข 8 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 29 ด้ำนข้ำง เจดีย์รำย หมำยเลข 8 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 30 ด้ำนหลัง เจดีย์รำย หมำยเลข 8 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 31 เจดีย์รำย หมำยเลข 9 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 21 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 8 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 22 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 9 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.4.10 เจดีย์รายหมายเลข 10
เจดีย์รำยหมำยเลข 10 ตั้งอยู่บริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑป
พระสี่อิริยำบถ สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ส่วนฐำนปัทม์เหลืออยู่บำงส่วน แต่
พอให้เห็นเป็นรูปทรงว่ำเป็นฐำนปัทม์แปดเหลี่ยม
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ฐำนเขียงชั้นแรกเป็นฐำนเขียง
สี่เหลี่ยม มีขนำดประมำณ 1.87 x 1.87 เมตร สูง 0.42 เมตร ชั้นที่สอง มีขนำดประมำณ 1.62 x
1.62 เมตร สูง 0.27 เมตร ส่วนฐำนปัทม์แปดเหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอเหลือให้เห็นว่ำ
เป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัวคว่ำ หน้ำกระดำนล่ำงนั้ นมีขนำดประมำณ 1.40 x 1.40 เมตร สูง 0.14
เมตร ส่วนขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 0.30 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 10 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.11 เจดีย์รายหมายเลข 11
เจดีย์รำยหมำยเลข 11 ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น และส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยม
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขีย งสี่เ หลี่ยมซ้อนกั น 2 ชั้ น ฐำนเขี ยงชั้น แรกมี ขนำด
ประมำณ 2.62 x 2.58 เมตร สูง 0.24 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 2.33 x 2.32 เมตร สูง 0.24
เมตร ส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอเหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัว
คว่ำ ท้องไม้ บัวหงำย และหน้ำกระดำนบนบำงส่วน หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 1.98 x
1.96 เมตร สูง 0.29 เมตร ส่วนขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 0.81 เมตร ช่วงตรงกลำงของ
ท้องไม้มีกำรก่อให้ก้อนศิลำแลงยื่นออกมำดูคล้ำยกับเป็นบัวลูกแก้ว
เจดีย์รำยหมำยเลข 11 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.12 เจดีย์รายหมายเลข 12
เจดีย์รำยหมำยเลข 12 ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขีย งสี่เ หลี่ยมซ้อนกั น 3 ชั้ น ฐำนเขี ยงชั้น แรกมี ขนำด
ประมำณ 2.55 x 2.55 เมตร สูง 0.35 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 2.28 x 2.28 เมตร สูง 0.26
เมตร ชั้นที่สำมมีขนำดประมำณ 1.96 x 1.96 เมตร สูง 0.32 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 12 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
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ภำพที่ 32 เจดีย์รำย หมำยเลข 10 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 33 เจดีย์รำย หมำยเลข 11 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 34 เจดีย์รำย หมำยเลข 11 และ 12 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 35 เจดีย์รำย หมำยเลข 12 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 23 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 10 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 24 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 11 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 25 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 12 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.4.13 เจดีย์รายหมายเลข 13
เจดีย์รำยหมำยเลข 13 ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น และส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยม บริเวณด้ำนข้ำงฐำนของเจดีย์
มีแนวศิลำแลงที่ดูเหมือนเชื่อมต่อกับเจดีย์รำยหมำยเลข 14
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขีย งสี่เ หลี่ยมซ้อนกั น 2 ชั้ น ฐำนเขี ยงชั้น แรกมี ขนำด
ประมำณ 2.62 x 2.62 เมตร สูง 0.38 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 2.28 x 2.28 เมตร สูง 0.28
เมตร ส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอเหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัว
คว่ำ และท้องไม้บำงส่วน หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 2.04 x 2.04 เมตร สูง 0.19 เมตร
ส่วนขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 0.49 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 13 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.14 เจดีย์รายหมายเลข 14
เจดีย์รำยหมำยเลข 14 ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของมณฑปพระสี่อิริยำบถ สภำพ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น และส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมบำงส่วน บริเวณด้ำนข้ำงฐำน
ของเจดีย์มีแนวศิลำแลงที่ดูเหมือนเชื่อมต่อกับเจดีย์รำยหมำยเลข 13 นอกจำกนั้นถัดจำกทำงด้ำนหน้ำ
ของเจดีย์ยังมีกองศิลำแลงก่อเหมือนเป็นฐำนเตี้ยๆ
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขีย งสี่เ หลี่ยมซ้อนกั น 2 ชั้ น ฐำนเขี ยงชั้น แรกมี ขนำด
ประมำณ 2.66 x 2.66 เมตร สูง 0.30 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 2.16 x 2.16 เมตร สูง 0.37
เมตร ส่วนฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมไม่เหลือสมบูรณ์ทั้งชั้นแต่ยังพอเหลือให้เห็นว่ำเป็นหน้ำกระดำนล่ำง บัว
คว่ำและท้องไม้ หน้ำกระดำนล่ำงนั้นมีขนำดประมำณ 1.89 x 1.89 เมตร สูง 0.26 เมตร ส่วนที่เหลือ
ถัดขึ้นไปจำกหน้ำกระดำนล่ำงมีควำมสูง 0.20 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 14 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.4.15 เจดีย์รายหมายเลข 15
เจดีย์ร ำยหมำยเลข 15 ตั้งอยู่ทำงทิ ศเหนือของมณฑปพระสี่อิริยำบถ มี
ลักษณะเป็นเจดีย์แบบมีซุ้ม สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงและเรือนธำตุ ลักษระและขนำดของ
เจดีย์รำยหมำยเลข 15 ใกล้เคียงกับ เจดีย์รำยหมำยเลข 1
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมย่อมุมทำงด้ำนหน้ำซ้อนกัน 3 ชั้น ฐำนเขียงชั้น
แรกมีขนำดประมำณ 4.20 x 4.13 เมตร สูง 0.44 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 3.72 x 3.78 เมตร
สูง 0.53 เมตร ชั้นที่สำมมีขนำดประมำณ 3.14 x 3.10 เมตร สูง 0.60 เมตร ถัดมำเป็นส่วนเรือนธำตุมี
ลักษณะเหมือนฐำนปัทม์ที่ยืดส่วนท้องไม้ให้สูงขึ้น ขนำดประมำณ 2.74 x 2.67 เมตร สูง 1.35 เมตร มี
ซุ้มพระอยู่ทำงด้ำนหน้ำ ระยะช่องเปิดของซุ้มพระประมำณ 0.80 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 15 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
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ภำพที่ 36 เจดีย์รำย หมำยเลข 13 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 37 เจดีย์รำย หมำยเลข 14 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 38 เจดีย์รำย หมำยเลข 13 และ 14 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 39 เจดีย์รำย หมำยเลข 15 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 40 ด้ำนหน้ำ เจดีย์รำย หมำยเลข 15 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 41 ด้ำนหลัง เจดีย์รำย หมำยเลข 15 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 26 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 13 และ 14 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 27 แบบสำรวจ เจดียร์ ำยหมำยเลข 15 วัดพระสี่อริ ิยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.4.16 เจดีย์รายหมายเลข 16
เจดีย์รำยหมำยเลข 16 ตั้งอยู่ท ำงทิศตะวันตกของมณฑปพระสี่อิริยำบถ
สภำพปัจจุบันเหลือให้เห็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น
ส่วนฐำน เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ชั้นแรกมีขนำดประมำณ 2.45 x 2.33
เมตร สูง 0.43 เมตร ชั้นที่สองมีขนำดประมำณ 2.04 x 2.03 เมตร สูง 0.25 เมตร
เจดีย์รำยหมำยเลข 16 เท่ำที่เหลืออยู่ในสภำพปัจจุบันก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
3.5 กาแพงแก้ว
กำแพงแก้วของมณฑปพระสี่อิริยำบถ ล้อมรอบตัวมณฑปและเจดีย์รำยทั้งสำมทิศ
คือ ทิ ศเหนือ ทิ ศตะวันตก ทิ ศใต้ ซึ่ง กึ่ งกลำงของแต่ละด้ำนนั้นมี ซุ้มประตูอยู่ด้ำนละซุ้ม ส่วนทิ ศ
ตะวันออกนั้นล้อมไปชนกับฐำนไพทีของวิหำรประธำน โดยกำแพงแก้วด้ำนทิศตะวันออกฝั่งทิศเหนือมี
ระยะไม่ตรงกั บฝั่งทิศใต้ เนื่องจำกฝั่งทิศเหนือติดระยะของเจดีย์รำยหมำยเลข 16 ท ำให้กำรสร้ำง
กำแพงแก้วต้องเลื่อนยำวขึ้นไป
กำแพงแก้วทำด้วยศิลำแลงโดยตัวกำแพงแก้วเป็นแท่งศิลำแลง ควำมหนำประมำณ
0.18 เมตร ส่วนมุมกำแพงแก้วเป็นศิลำแลงก่อเป็นเสำ โดยมุมด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เป็น เสำที่มีฐำนสี่เหลี่ยมและฐำนบัวรองรับ
ส่วนมุมกำแพงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เท่ำที่ปรำกฎเป็นเสำสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ
3.6 พระอุโบสถ
พระอุโบสถตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของวัด ใกล้กับกำแพงด้ำนทิศใต้ หันหน้ำอำคำรไป
ทำงทิศตะวันออก เป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 5 ห้อง รอบอำคำรเหลือฐำนเสมำและใบเสมำ
ปรำกฎอยู่ อำคำรเท่ำที่ปรำกฎอยู่ใช้วัสดุทำจำกศิลำแลง
ตัวฐำนประกอบด้วยฐำนเขียงสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ขนำดประมำณ 9.95 x 14.95
เมตร ชั้นแรกสูงประมำณ 0.23 เมตร ชั้นที่สองสูงประมำณ 0.24 เมตร ฐำนชั้นแรกยื่นออกจำกฐำน
ชั้นสองจนเหมือนทำงเดิน คือ ด้ำนสกัดยืดออก 1.30 เมตร ด้ำนขวำงยืดออก 1.60 เมตร
ตัวอำคำร เป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำมีขนำดประมำณ 6.85 x 12.37 เมตร เป็น
อำคำรขนำด 5 ห้อง มีเ สำ 2 แถว โดยช่วงเสำแรกและช่วงเสำสุดท้ ำยมีระยะน้อยกว่ำช่วงเสำตรง
กลำง จำกสภำพปัจจุบันยังคงเหลือเสำอยู่ครบ โดยเป็นเสำสี่เหลี่ยม ขนำดประมำณ 0.50 เมตร ส่วน
ใหญ่จะยังคงเหลือให้เห็นถึงรูเต้ำ มีเพียงบำงต้นที่หักชำรุด ด้ำนในของเสำบำงต้น มีรอยบำกขนำด
0.10 เมตร ที่ระยะควำมสูง 0.40 เมตร ที่บริเวณริม ด้ำนในเสำ และมีรอยเข้ำไม้ยำว 0.60 เมตร ที่
บริเวณเกือบกลำงด้ำนข้ำงของเสำ ภำยในอำคำรมีก้อนศิลำแลงรูปร่ำงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำอยู่ขนำดประมำณ 0.90
x 0.60 เมตร ฐำนเสมำที่ปรำกฎมีขนำดประมำณ 0.96 x 0.99 เมตร สูงประมำณ 0.10 เมตร ส่วนใบเสมำ
นั้นเท่ำที่ปรำกฎเป็นใบเสมำเดี่ยวทำจำกหินชนวน
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ภำพที่ 42 เจดีย์รำย หมำยเลข 16 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 43 มุมกำแพงแก้ว วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 28 แบบสำรวจ เจดีย์รำยหมำยเลข 16 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 29 แบบสำรวจ มุมกำแพงแก้ว วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 44 ซุ้มประตูกำแพงแก้ว วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 30 แบบสำรวจ ซุ้มประตูกำแพงแก้ว ด้ำนทิศใต้ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 31 แบบสำรวจ ซุ้มประตูกำแพงแก้ว ด้ำนทิศตะวันตก วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 32 แบบสำรวจ ซุ้มประตูกำแพงแก้ว ด้ำนทิศเหนือ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 45 พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 46 รูเต้ำด้ำนข้ำงพระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 47 รอยบำกด้ำนในเสำ พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 48 เสมำ พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 33 แบบสำรวจ ผังพื้น พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 34 แบบสำรวจ รูปด้ำน 1 และ 2 พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

100

แผนผังที่ 35 แบบสำรวจ รูปด้ำน 3 พระอุโบสถ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.7 ศาลาทางเข้า
ศำลำทำงเข้ำของวัดพระสี่อิริยำบถ อยู่บริเวณด้ำนหน้ำของวัด ติดกับประตูทำงเข้ำ
ของวัด หันหน้ำอำคำรไปทำงทิศตะวันออก เป็นอำคำรโถงขนำด 5 ห้อง มีรำวระเบียงเป็นลูกกรงโปร่ง
เหลืออยู่ อำคำรเท่ำที่ปรำกฎอยู่วัสดุทำจำกศิลำแลง บริเวณด้ำนหน้ำของวัด ใกล้ๆกับศำลำทำงเข้ำมี
บ่อน้ำและที่สรงน้ำปรำกฎอยู่ ด้ำนท้ำยของศำลำทำงเข้ำมีซุ้มประตูทำงเข้ำวัดและมีฉนวน (ทำงเดิน)
ต่อออกไปถึงบริเวณใกล้กับอำคำรในแนวแกนประธำน
ฐำนของอำคำรเป็นฐำนเขียงขนำดประมำณ 5.1 x 9.88 เมตร สูงประมำณ 0.29
เมตร มีบันไดทำงขึ้นอยู่ทำงด้ำนหน้ำศำลำ ด้ำนหลังเชื่อมติดกับซุ้มประตูวัด ตัวอำคำร เป็นอำคำรโถง
ขนำด 5 ห้อง มีเสำอยู่ 4 แถว เสำด้ำนหน้ำอำคำรเป็นเสำแปดเหลี่ยมขนำด 0.30 x 0.30 เมตร ส่วน
เสำที่เหลือเป็นเสำสี่เหลี่ยมขนำด 0.30 x 0.30 เมตร ตัวรำวระเบียงเป็นรำวระเบียงโปร่ง ทำจำกศิลำ
แลงสูงประมำณ 0.60 เมตร
3.8 กาแพงวัดและซุ้มประตูทางเข้า
กำแพงของวัดพระสี่อิริยำบถมีอยู่ทั้งสี่ด้ำนล้อมรอบวัด โดยที่มุม มีลักษณะเป็นเสำ
ปัจจุบันเหลือให้เห็นถึงสภำพเดิมอยู่บ้ำง กำแพงเป็นแท่งศิลำแลงนำมำตั้งเรียงกันแล้วมีศิลำแลงทับ
ด้ำนบนอีกที ควำมสูงประมำณ 1.28 เมตร หนำ 0.20 เมตร เสำมุมกำแพงวัดเป็นเสำสี่เหลี่ยม ฐำน
เป็นหน้ำกระดำนและบัวคว่ำตรงกลำงเป็นเสำสี่เหลี่ยมด้ำนบนเป็นบัวหงำยและหน้ำกระดำน
ซุ้มประตูทำงเข้ำ เท่ำที่เหลืออยู่ในปัจจุบั นเหลืออยู่เพียงด้ำนทิศตะวันออก มีอยู่ 2
ประตู ประตูแรกอยู่ถัดจำกศำลำทำงเข้ำ เหลือเพียงเสำซุ้มประตู มีลักษณะเป็นฐำนย่อมุม อีกประตู
หนึ่งอยู่ถัดไปทำงทิศเหนือประมำณ 40 เมตร มีลักษณะเป็นเสำสี่เหลี่ยมคล้ำยเสำมุมกำแพงวัด คือ
ฐำนเป็นหน้ำกระดำนและบัวคว่ำตรงกลำงเป็นเสำสี่เหลี่ยมด้ำนบนเป็นบัวหงำยและหน้ำกระดำน
3.9 ศาลา12
ศำลำที่ปรำกฎอยู่ในวัดพระสี่อิริยำบถ มีอยู่หลำยหลังด้วยกัน โดยลักษณะที่มีร่วมกัน
คือ เป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ หันหน้ำอำคำรไปทำงทิศตะวันออก ส่วนใหญ่แล้วจะกระจำยตัวอยู่ทำงฝั่ง
ทิศใต้ของอำคำรกลุ่มแกนประธำนของวัด มีเพียง ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 34 ที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือ
ของแกนประธำนวัด วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นศิลำแลง
3.9.1 ศาลา โบราณสถานหมายเลข 11
ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 11 ตั้ง อยู่ ทำงฝั่งทิ ศใต้ของอำคำรกลุ่ม แกน
ประธำนของวัด ในระยะแนวเดียวกับช่วงกลำงของวิหำรประธำน มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
สองหลังมีฐำนต่อกัน สภำพปัจจุบันเหลือเพียงฐำนบำงส่วน และเสำที่ดูไม่เป็นแนวแถวชัดเจน เสำเป็น
เสำแปดเหลี่ยม ขนำดประมำณ 0.35 x0.35 เมตร
12

ศำลำ ในที่นี้ใช้เรียกแทนโบรำณสถำน ที่เป็นอำคำรที่ยังไม่ทรำบลักษณะกำรใช้งำนที่เด่นชัด
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ภำพที่ 49 ด้ำนหน้ำ ศำลำทำงเข้ำ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 50 ด้ำนข้ำง ศำลำทำงเข้ำ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 36 แบบสำรวจ ศำลำทำงเข้ำ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 51 ซุ้มประตูทำงเข้ำ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 52 มุมกำแพงวัด วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 37 แบบสำรวจ ซุ้มประตูทำงเข้ำ มุมกำแพงวัด วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 53 ด้ำนหน้ำ ศำลำหมำยเลข 11 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 54 ด้ำนข้ำง ศำลำหมำยเลข 11 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 38 แบบสำรวจ ศำลำหมำยเลข 11 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.9.2 ศาลา โบราณสถานหมายเลข 12
ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 12 ตั้ง อยู่ถัดไปทำงทิ ศใต้ของโบรำณสถำน
หมำยเลข 11 มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ สภำพปัจจุบันเหลือเพียงฐำนบำงส่วน และเสำเตีย้ ๆ
ขนำดฐำนประมำณ 3.55 x 8.77 เมตร เสำเป็นเสำสี่เหลี่ยม ขนำดประมำณ 0.35 x0.35 เมตร
3.9.3 ศาลา โบราณสถานหมายเลข 27
ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 27 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำคำร
กลุ่มแกนประธำนของวัด มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำต่อกันในแนวยำว 3 หลัง โดยอำคำร
ด้ำนหน้ำและด้ำ นหลังมีควำมกว้ำงอำคำรมำกกว่ำ ช่วงกลำงที่มี ขนำดแคบคล้ำยทำงเดิน หลังแรก
ด้ำนหน้ำมีขนำด 2 ห้อง มีเสำสี่เหลี่ยมขนำด 0.35 x 0.35 เมตร 2 แถว ฐำนเป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยม
ขนำดประมำณ 3.85 x 5.50 เมตร สูง 0.30 เมตร หลังกลำงมีขนำด 5 ห้อง มีเสำสี่เหลี่ยมขนำด 0.25
x 0.25 เมตร 2 แถว ฐำนเป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมขนำดประมำณ 3.05 x 16.00 เมตร สูง 0.30 เมตร
หลังที่สำมที่อยู่ด้ำนท้ำยอำคำรมีขนำด 4 ห้อง มีเสำสี่เหลี่ยมขนำด 0.25 x 0.25 เมตร 4 แถว ฐำน
เป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมขนำดประมำณ 5.70 x 10.25 เมตร สูง 0.60 เมตร
3.9.4 ศาลา โบราณสถานหมายเลข 28
ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 28 อยู่ถัดขึ้นไปทำงทิศเหนือของโบรำณสถำน
หมำยเลข 27 ประมำณ 4.50 เมตร มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 6 ห้อง มีส่วนฐำนยื่น
ด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงของอำคำร ฐำนเป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมขนำดประมำณ 4.95 x 17.30 เมตร สูง
0.50 เมตร มีเสำ 3 แถว เป็นเสำแปดเหลี่ยมขนำด 0.50 x 0.50 เมตร ส่วนที่ยื่นด้ำนหน้ำยื่นออกมำ
2.70 เมตร สูง 0.35 เมตร ด้ำนข้ำงยื่นออกมำข้ำงละ 1.30 เมตร สูง 0.20 เมตร วัสดุที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำงเป็นศิลำแลง
3.9.5 ศาลา โบราณสถานหมายเลข 29
ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 29 ตั้ ง อยู่ ถั ด ขึ้ น ไปทำงทิ ศ เหนื อ ของ
โบรำณสถำนหมำยเลข 28 ประมำณ 2.55 เมตร มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีมุขด้ำนหน้ำ
ยกฐำนสูง ขนำด 9 ห้อง มีฐำนเป็นฐำนปัทม์สี่เหลี่ยมขนำดประมำณ 9.05 x 29.60 เมตร สูง 1.70
เมตร ฐำนปัทม์ประกอบด้วย หน้ำกระดำนล่ำง บัวคว่ำ ท้องไม้ บัวหงำยและหน้ำกระดำนบน ช่วง
กลำงของท้องไม้ก่อศิลำแลงยื่นออกมำคล้ำยจะเป็นบัวลูกแก้ว มีบันไดทำงขึ้น 2 ทำง อยู่ทำงด้ำนหน้ำ
ของอำคำร
ตัวอำคำรมีเสำสี่เหลี่ยม 4 แถว ขนำดประมำณ 0.35 x 0.35 เมตร ส่วนมุขมี
เสำ 2 ต้น ขนำดเท่ำกัน มีปรำกฎแนวของผนังเป็นผนังเตี้ยๆ คล้ำยรำวระเบียงทึบอยู่รอบอำคำรและ
ส่วนมุข วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นศิลำแลง
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ภำพที่ 55 ศำลำหมำยเลข 12 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 56 ด้ำนหน้ำ ศำลำหมำยเลข 27 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

111

ภำพที่ 57 ส่วนหน้ำ ศำลำหมำยเลข 27 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 58 ส่วนหลัง ศำลำหมำยเลข 27 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 39 แบบสำรวจ ศำลำหมำยเลข 12 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 40 แบบสำรวจ ศำลำหมำยเลข 27 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 59 ด้ำนหน้ำ ศำลำหมำยเลข 28 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 60 ศำลำหมำยเลข 28 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 41 แบบสำรวจ ศำลำหมำยเลข 28 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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ภำพที่ 61 ด้ำนหน้ำ ศำลำหมำยเลข 29 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 62 ศำลำหมำยเลข 29 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 42 แบบสำรวจ ผังพื้น ศำลำหมำยเลข 29 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 43 แบบสำรวจ รูปด้ำน ศำลำหมำยเลข 29 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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3.9.6 ศาลา โบราณสถานหมายเลข 34
ศำลำ โบรำณสถำนหมำยเลข 34 ตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
อำคำรกลุ่มแกนประธำนของวัด อยู่ถัดขึ้นไปทำงทิศเหนือของโบรำณสถำนหมำยเลข 29 ประมำณ
44.30 เมตร มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำด 5 ห้อง ที่มีมุขด้ำนหน้ำและด้ำนหลังยืดยำว
ออกไป ฐำนเป็นฐำนเขียงสองชั้นซ้อนกัน ขนำด 7.90 x 15.60 เมตร สูง 0.60 เมตร มุขด้ำนหน้ำยืด
ออกไป 7.90 เมตร มีบันไดทำงขึ้นด้ำนหน้ำ 1 ทำง มุขด้ำนหลังยืดออกไป 2.80 เมตร
ตัวอำคำรมีเ สำ 4 แถว เป็นเสำสี่เ หลี่ยมขนำด 0.30 x 0.30 เมตร มุ ข
ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังมีเสำสี่เหลี่ยม 2 แถว ขนำดเดียวกัน มีปรำกฎแนวของผนังเป็นผนังเตี้ยๆ คล้ำย
รำวระเบียงทึบอยู่รอบอำคำรและส่วนมุข ช่วงกลำงของมุขด้ำนหลังมีกำรเอำแท่งศิลำแลงมำก่อเป็น
แถวคล้ำยกำแพงเตี้ยๆ วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นศิลำแลง
3.10 ที่สรงนา
ที่สรงน้ำภำยในวัดพระสี่อิริยำบถมีปรำกฎอยู่หลำยจุดด้วยกัน โดยมีลักษณะร่วม
กันคือ มักจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำ ลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ เท่ำที่ปรำกฎอยู่ใช้ศิลำแลงเป็น
ฐำนและเสำ ฐำนจะเป็นฐำนเขียงเตี้ยๆหรือไม่มีฐำนเลย เสำที่ปรำกฎเหลื ออยู่เป็นเสำสี่เหลี่ยมหรือ
อำจก่อสร้ำงโดยใช้แท่งเสำศิลำแลงมำก่อเป็นผนังเลย ส่วนขนำดที่ปรำกฎมีทั้งแบบเป็นห้องเดี่ยว คือ
โบรำณสถำนหมำยเลข 22, 23, 24 ห้องคู่ คือ โบรำณสถำนหมำยเลข 5 และแบบสำมห้อง คือ
โบรำณสถำนหมำยเลข 16
3.11 เว็จ
เว็จหรือเว็จกุฎี เป็นห้องส้วมสำหรับพระสงฆ์ ภำยในวัดพระสี่อิริยำบถเท่ำที่ปรำกฎ
มีสำมแห่ง คือ โบรำณสถำนหมำยเลข 19, 21, 30 มีลักษณะเป็นอำคำรสี่เหลี่ยม มีฐำนเตี้ยๆทำจำก
ศิลำแลง ด้ำนท้ำยมีช่องขับถ่ำย โดยขุดเป็นหลุมลึกลงไป มีแผ่นหินปิดเหลือเป็นช่องสำหรับขับถ่ำย
เท่ำนั้น อำคำรมีขนำดประมำณ 2.00 x 3.00 เมตร
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ภำพที่ 63 ศำลำหมำยเลข 34 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 64 ส่วนหลังของศำลำหมำยเลข 34 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 44 แบบสำรวจ ศำลำหมำยเลข 34 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภำพที่ 65 ที่สรงน้ำ วัดพระสี่อิริยำบถ
(ก) ประเภทห้องเดี่ยว โบรำณสถำนหมำยเลข 22, 23
(ข) ประเภทห้องเดี่ยว โบรำณสถำนหมำยเลข 24
(ค) ประเภทห้องคู่ โบรำณสถำนหมำยเลข 5
(ง) ประเภทสำมห้อง โบรำณสถำนหมำยเลข 16
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

ภำพที่ 66 เว็จ วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)

แผนผังที่ 45 แบบสำรวจ โบรำณสถำนหมำยเลข 15, 16, 17 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 46 แบบสำรวจ ที่สรงน้ำ โบรำณสถำนหมำยเลข 5, 22, 23, 24 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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แผนผังที่ 47 แบบสำรวจ เว็จ โบรำณสถำนหมำยเลข 19, 21, 30 วัดพระสี่อิริยำบถ
(จำกกำรสำรวจภำคสนำมเมื่อ 20 สิงหำคม 2555)
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บทที่ 4
บทวิเคราะห์ วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร
1. วิหารประธาน
1.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน วิหารประธาน
ฐานไพทีของวิหารประธานนั้น ความสูงของฐานไพทีไม่เท่ากัน โดยด้านหน้าสูงกว่า
ด้านหลัง และทางฝั่งทิศใต้สูงกว่าทางฝั่งทิศเหนือ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการทรุดตัวของฐานไพที
มากกว่าเป็นการสร้างโดยตั้งใจให้มีความสูงไม่เท่ากัน ส่วนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมน่าจะเป็นไป
ตามที่ปรากฎ คือ ฐานเขียง 1 ชั้น ฐานปัทม์ 1 ชั้น โดยส่วนกลางของท้องไม้มีบัวลูกแก้ว
บันไดทางขึ้นของฐานไพที มีอยู่ 6 บันได และเนื่องจากความสูงของแต่ละด้านของ
ฐานไพทีไม่เท่ากันจึงมีจํานวนขั้นบันไดไม่เท่ากัน โดยมีเพียงบันไดด้านทิศใต้ที่มีส่วนของศิลาแลงก่ออยู่
บริเวณริมของบัน ได ซึ่งสัน นิษฐานว่าอาจจะเป็น ส่ว นหนึ่งของพลสิงห์ และบัน ไดด้านอื่น น่าจะมี
รูป แบบเดีย วกัน ฐานไพทีมีร าวระเบีย งโปร่ งวิ่ งอยู่ ร อบ บนฐานไพทีบ ริ เวณด้า นหน้ า มี แท่น วาง
ประติมากรรมอยู่ 8 แท่น
วิหารด้านบนฐานไพที เป็นอาคารขนาด 9 ห้อง มีเสา 4 แถว เสาประธานเป็นเสา
สี่เหลี่ยม เสาร่วมในเป็นเสาแปดเหลี่ยม สภาพปัจจุบันไม่เหลือเสาต้นใดสูงถึงระยะที่ปรากฎรอยเต้า
เหลืออยู่ ส่วนฐานเป็นชุดฐานปัทม์ มีบันไดทางขึ้น 4 ทาง ในช่วงเสาที่ 6 ปรากฎมีฐานชุกชีเหลืออยู่
ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง มีอาสนะสงฆ์อยู่ทางขวามือของพระพุทธรูป ระหว่างเสาประธานมีการก่อ
ผนัง แต่เท่าที่ปรากฎอยู่เป็นผนังเตี้ยๆ ซึ่งอาจจะสันนิษฐานว่าเป็นแค่ราวระเบียงหรือเป็นผนังก็ได้ทั้ง
สองแบบ
1.2 การสันนิษฐานรูปแบบ วิหารประธาน
การวิเคราะห์ผังของวิหารประธาน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ผังของฐานไพที กับผังวิหาร
ด้านบนฐานไพที โดยส่วนผังของฐานไพที มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ย่อมุมด้านหน้า 2 ชั้น
ย่อมุมด้านหลังชั้นเดียว ซึ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผังของฐานไพทีของวัดอื่นที่ปรากฎฐานไพทีจะ
พบว่า โดยทั่วไปแล้ว ผังของฐานไพทีจะมีลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมไม่มีย่อมุม ได้แก่ วัดพระแก้ว วัด
พระนอน วัดอาวาสใหญ่ วัดอาวาสน้อย ส่วนผังของฐานไพทีที่มีการย่อมุมนั้นมีอยู่น้อยกว่า ได้แก่ วัด
พระแก้ว วัดฆ้องชัย และวัดพระสี่อิริยาบถ แต่ในกลุ่มที่มีฐานไพทีย่อมุมนั้นก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน
คือ วัดพระแก้วนั้นมีการย่อมุมด้านหน้า วัดฆ้องชัยมีการย่อมุมด้านหลัง ส่วนวัดพระสี่อิริยาบถมีการ
ย่อมุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
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ส่วนผังวิหารด้านบนฐานไพที มีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ย่อมุมและมีมุขเด็จทั้งด้านหน้า
และหลัง ลักษณะของผังแบบนี้ ซึ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผังวิหารของวัดอื่นจะพบว่า โดยทั่วไปแล้ว
จะเป็นผังสี่เหลี่ยม หรือมีผังสี่เหลี่ยมมีมุขเด็จทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งพบได้ทั่วไปในเขตอรัญญิก
ส่วนที่ปรากฎผังที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวัดพระสี่อิริยาบถ ได้แก่ วิหารของวัดพระธาตุ และวิหารของ
วัดฆ้องชัย โดยวิหารของวัดพระธาตุนั้นแตกต่างตรงที่บันไดทางด้านหลังหันทิศไม่เหมือนกัน ส่วน
วิหารวัดฆ้องชัยมีลักษณะใกล้เคียงมากกว่าวัดพระธาตุ ต่างกันเพียงเสาร่วมในของวัดพระสี่อิริยาบถ
เป็นเสาแปดเหลี่ยม
จากทั้งสองส่วนที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ผังของฐานไพทีกับผังวิหารด้านบนฐาน
ไพทีของวัดพระสี่อิริยาบถ ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะที่แปลก
จนไม่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เลย จึงพอสัน นิษฐานได้ว่าลักษณะของผังของฐานไพทีกับ ผังวิห าร
ด้านบนฐานไพทีที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นลักษณะดั้งเดิม
ส่วนของหลังคาจากสภาพปัจจุบันไม่มีปรากฎเหลืออยู่ เสาของวิหารประธานเองก็ไม่
เหลือให้เห็นถึงรอยเต้าที่จะทําให้เห็นถึงระยะโครงหลังคา ดังนั้นส่วนที่นํามาพิจารณาถัดไปถึงรูปแบบ
โครงหลังคา คือ ลักษณะของผังพืน้ ทีโ่ ครงหลังคานั้นจําเป็นต้องสอดรับกันทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอยที่
ต้องกันแดดกันฝนได้และสอดคล้องกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งลักษณะของผังพื้นจะเห็นได้ว่ามี
การย่อมุมและมีมุขเด็จ โดยเสาร่วมในมีระยะใกล้เคียงกันทั้งในส่วนตัวอาคาร ส่วนที่ย่อมุม และส่วน
มุขเด็จ แต่เสาประธานมีระยะไม่เท่ากัน คือ ส่วนที่ย่อมุมมีระยะระหว่างเสาประธานกับเสาร่วมในสั้น
กว่าช่วงที่เป็นตัวอาคาร ส่วนช่วงที่เป็นมุขเด็จ ไม่มีเสาประธาน จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าโครงหลังคาจะ
มีการแบ่งส่วนและลดชั้นเป็นสามช่วง คือ ส่วนตัวอาคารและส่วนที่ย่อมุมจะมีหลังคาจั่วสองตับ โดย
ส่วนที่ย่อมุมระดับความสูงหลังคาจะต่ํากว่าส่วนตัวอาคาร ส่วนช่วงมุขเด็จมีหลังคาจั่วตับเดียวและ
ระดับความสูงหลังคาต่ําที่สุด สําหรับองศาหลังคาใช้การศึกษาจากระยะของรูเต้าของอาคารข้างเคียง
เช่น ระยะรูเต้าของมณฑปพระสี่อิริยาบถ และระยะรูเต้าของวิหารพระนอน วัดพระนอน ส่วนองศา
ของจั่วกลางนั้นปรับตามองศาของสัดส่วนที่ได้จากระยะรูเต้าดังกล่าว
จากที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้มีการสันนิษฐานรูปแบบ วิหารประธานออกมาเป็น 2
แบบ คือ แบบที่ 1 แบบไม่มีผนัง กับ แบบที่ 2 แบบมีผนัง โดยส่วนอื่นของทั้งสองแบบนั้นเหมือนกัน
ดังที่ได้วเิ คราะห์มาแล้ว ทั้งในส่วนของฐานไพที บันได ฐานวิหาร เสา และหลังคา

แผนผังที่ 48 แบบสํารวจ ผังบริเวณ วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 67 บันไดของฐานไพที วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ
(ก) บันไดด้านหน้าทิศเหนือ
(ข) บันไดด้านหน้าทิศใต้
(ค) บันไดด้านข้างทิศใต้
(ง) บันไดด้านข้างทิศใต้
(จ) บันไดด้านหลังทิศเหนือ
(ฉ) บันไดด้านหลังทิศใต้
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)

(ฉ)

130

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 68 รูปแบบของวิหารที่มีลักษณะฐานย่อมุมในเมืองกําแพงเพชร
(ก) วัดพระธาตุ
(ข) วัดฆ้องชัย
(ค) วัดพระสี่อิริยาบถ
(อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)

แผนผังที่ 49 แบบสํารวจ ผังพื้นวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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แผนผังที่ 50 แบบสํารวจ รูปด้านวิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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แผนผังที่ 51 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 52 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 53 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 54 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 55 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 56 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 57 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 58 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 59 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 1 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 60 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน 2 วิหารประธาน วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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2. มณฑปพระสี่อิริยาบถ
2.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน มณฑปพระสี่อิริยาบถ
ฐานของมณฑปพระสี่ อิริย าบถมีลัก ษณะเป็ น ฐานเขี ย งเตี้ย ๆ ผั งรูป กากบาท แม้
ปัจจุบันจะโดนซ่อมแซมจากการขุดแต่งไปเป็นส่วนมาก แต่กส็ ันนิษฐานว่าสภาพดั้งเดิมคงไม่ต่างจากที่
ปรากฎในปัจจุบันมากนัก เนื่องจากเป็นส่วนฐานของอาคารขนาดใหญ่ และหากเป็นฐานรูปแบบอื่น
น่าจะถูกพบเมื่อทําการขุดแต่งแต่แรกแล้ว
ผนังด้านนอกของมณฑปพระสี่อิริยาบถมีการก่อผนังรอบแต่ปัจจุบันไม่เหลือสภาพ มี
เพียงผนังตรงมุขด้านทิศตะวันออกที่เหลือพอให้เห็นเป็นเสาและผนัง ไม่ได้เป็นผนังก่อไม่มีเสาอย่าง
ด้านอื่นที่คาดว่าจะถูกซ่อมภายหลัง ซึ่งเมื่อประกอบกับหลักฐานจากภาพถ่ายเก่าของมณฑปพระสี่
อิริยาบถที่ปรากฎให้เห็นถึงเสาและผนังที่ปรากฎให้เห็นช่องลมแล้วก็สอดคล้องกันว่า มณฑปพระสี่
อิริยาบถเป็นอาคารที่มีโครงสร้างเป็นเสาคานไม่ใช่กําแพงรับน้ําหนัก และเป็นอาคารที่มีผนังและมีช่อง
ลมไม่ใช่อาคารโถงเปิดโล่ง
มณฑปพระสี่อิริยาบถมีระยะห่างระหว่างเสาร่วมในกับเสาร่วมในที่ใกล้เคียงกัน ดังที่
ปรากฎในตาราง 1 สาเหตุอาจเกิดจากการที่เสานั้นชํารุดไป เช่น เกิดจากการเอียงหรือการหลุดของ
ปูนฉาบหรือเกิดจากการซ่อมในภายหลัง จึงเป็นไปได้ว่าระยะที่ใกล้เคียงกันนั้น ที่จริงแล้วอาจจะมี
ระยะเท่ากันก็ได้ ทําให้มีความเป็นไปได้ที่หลังคาของมณฑปพระสี่อิริยาบถจะเป็นหลังคาทรงมณฑป
ได้อีกแบบหนึ่ง นอกเหนือไปจากหลังคาทรงจั่วแบบจตุรมุขที่สามารถเป็นไปได้แม้ว่าระยะของเสาร่วม
ในแต่ละด้านจะไม่เท่ากันก็ตาม
ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะกึ่งกลางเสาถึงกึ่งกลางเสาของมณฑปพระสี่อิริยาบถ
(จากการสํารวจรังวัด วัดพระสี่อิริยาบถเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
ด้านของพระพุทธรูป
พระเดิน (ทิศตะวันออก)
พระยืน (ทิศตะวันตก)
พระนั่ง (ทิศใต้)
พระนอน (ทิศเหนือ)

รหัสเสา

ระยะ (เมตร)

C5-D5
C6-D6
C1-D1
C2-D2
A3-A4
B3-B4
E3-E4
F3-F4

7.13
7.27
7.38
7.23
7.28
7.26
7.38
7.45
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เสาของมณฑปพระสี่อิริยาบถเท่าที่ปรากฎให้เห็นถึงระยะของรูเต้า มีด้วยกัน 6 ต้น
แบ่งเป็น มุขด้านทิศตะวันตก 1 ต้น มุขด้านทิศเหนือ 1 ต้น มุขด้านทิศตะวันออก 4 ต้น โดยเฉพาะ
เสาด้านทิศตะวันออกมีจํานวน 2 ต้นที่เหลือรูเต้า 3 รู และจากเสาด้านทิศตะวันออกนี้เองที่ทําให้
ทราบว่า มณฑปพระสี่อิริยาบถมีส่วนหนึ่งของหลังคาเป็นปีกนกวิ่งรอบ เนื่องจากรูเต้าที่ปรากฎอยู่นั้น
มีอยู่ทั้งด้านหน้ามุขและด้านข้างมุข และยังมีระยะห่างระหว่างเสากับผนังรอบนอกเท่ากันทั้งด้านหน้า
มุขและด้านข้างมุขด้วย
ผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป มีภาพถ่ายเก่าที่ปรากฎให้เห็นถึงรูที่มีการขุดเป็นโพลง
อาจจะเป็นรูที่มีคนมาขุดค้นกรุพระ และจากรายงานสํารวจและขุดแต่งได้ระบุว่ามีการอุดรูที่ถูกขุดค้น
บริ เ วณมณฑปกว่ า 10 แห่ ง 1 ซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วมาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง โครงสร้ า งของผนั ง โค้ ง ด้ า นหลั ง
พระพุทธรูปว่าอาจจะไม่ใช่ผนังรับน้ําหนักทั้งหมดเนื่องจากมีโพลง ซึ่งอาจจะมีเพียงส่วนปลายของผนัง
โค้งที่ก่อศิลาแลงทึบจนมีรูปร่างคล้ายเสาและทําหน้าที่เดียวกับเสา นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายเก่าที่
แสดงให้เห็นถึงวัสดุที่ใช้ก่อสร้างส่วนโค้งด้านหลังพระพุทธรูป ส่วนล่างเป็นศิลาแลง ส่วนบนเป็นอิฐก่อ
แสดงว่าเป็นของดั้งเดิม ซึ่งการที่ส่วนบนใช้อิฐในการก่อสร้างอาจเนื่องด้วยขนาดและน้ําหนักของอิฐ
เหมาะในการก่อสร้างส่วนบนของมณฑปมากกว่าจะใช้ศิลาแลง
2.2 การสันนิษฐานรูปแบบ มณฑปพระสี่อิริยาบถ
จากข้อมูลทางเอกสารและกายภาพที่ได้ทําการวิเคราะห์มาข้างต้น การสันนิษฐาน
รูปแบบ มณฑปพระสี่อิริยาบถนั้น เท่ากับว่าส่วนที่ยังต้องหาความเป็นไปได้ คือส่วนของหลังคาของ
มณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งมีความเป็นไปได้ ดังนี้
2.2.1 แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสีอ่ ิริยาบถ แบบที่ 1
หลังคาของมณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 เริ่มจากข้อมูลทางกายภาพของรู
เต้าที่ปรากฎอยู่บริเวณเสาร่วมในที่เป็นตัวกําหนดให้หลังคาของมณฑปมีปีกนกวิ่งรอบ โดยลักษณะ
รูป แบบหลังคาปีกนกนั้น ก็เป็นโครงสร้างแบบตุ๊กตาตามระยะรูของเต้าที่ป รากฎ และมีองศาของ
หลังคาเป็นไปตามความชันของระยะรูเต้า
สําหรับหลังคาในช่วงกลางที่ต่อขึ้นไปจากหลังคาปีกนกที่วิ่งรอบแล้ว มีความ
เป็นไปได้ที่จะเป็นหลังคาแบบจั่วจตุรมุขและหลังคาแบบมณฑป ซึ่งในแบบสันนิษฐานแบบที่ 1 จะ
เลือกเป็นหลังคาแบบจั่วจตุรมุข เนื่องจากเป็นแบบที่เป็นไปได้มากกว่าในแง่ที่ระยะห่างของเสาร่วมใน
ของแต่ละด้านไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้ โดยองศาของหลังคานั้นก็ปรับตามความชันของหลังคาปีกนก
1

คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถาน จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร,
รายงานการสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเก่ากําแพงเพชร เมืองศรีสัชชนาลัย
พ.ศ.2508-2512 (พระนคร: การศาสนา, 2514), 15.
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เมื่อทําการทดลองเขียนแบบสันนิษฐานปรากฎว่าหลังคาจั่ว ที่ต่อขึ้นไปจาก
หลังคาปีกนกนั้น ความสูงจะไม่พ้นกับผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป และทําให้ระยะระหว่างโครง
หลังคาและพระพุทธรูปยืนกระชั้นชิดเกินไป ดังนั้นหลังคาจั่วในส่วนที่อยู่เหนือฐานพระพุทธรูปจึง
จําเป็นที่จะต้องยกสูงขึ้นเพื่อให้พ้นระยะของผนังโค้ง
ส่วนผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูปนั้น สันนิษฐานว่าต้องก่อศิลาแลงและอิฐขึ้น
ไป เป็นแนวตรงระดับเดียวกับที่ปรากฎในภาพถ่ายเก่าที่มีรูปปั้นนารายณ์ทรงครุฑที่ส่วนปลายของ
ผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป เพื่อรับโครงสร้างของหลังคาส่วนที่เป็นแปและสันตะเฆ่ ซึ่งจะต้องมายึด
กับผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป
เมื่ อ หลั ง คาส่ ว นจั่ ว ที่ อ ยู่ เ หนื อ ฐานพระพุ ท ธรู ป ถู ก ยกขึ้ น แล้ ว ทํ า ให้ ร ะยะ
ระหว่างส่วนหลังคาปีกนกกับหลังคาจั่วตรงกลางมีช่องว่างเกิดขึ้น จึงสันนิษฐานว่าบริเวณใต้หลังคาจั่ว
ที่ถูกยกขึ้นนั้น จะต้องมีคอสองเพื่อปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมคือ ด้วยจากฐานอาคารแบบเตี้ย ลักษณะการสร้าง
พระพุทธรูปที่มีส่วนเชื่อมโยงถึงสุโขทัย อีกทั้งหลักฐานที่พบในวัดอย่างพระพิมพ์ เศษกระเบื้องแบบ
สุโขทัยที่ตกในบริเวณวัด2 หรืออาคารอย่างพระอุโบสถที่เป็นอาคารฐานเตี้ยและแยกออกไปต่างหาก
จากแกนประธานของวัด ทําให้การสันนิษฐานส่วนองค์ประกอบเช่น ปั้นลม หางหงส์ บราลี ได้เลือกนํา
องค์ประกอบแบบสุโขทัยมาใช้ รวมถึงลักษณะของโครงสร้างหลังคาด้วย
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 นั้น ถือว่าเป็นแบบพื้นฐาน
สําหรับการสันนิษฐานแบบมณฑปพระสี่อิริยาบถแบบอื่นๆต่อไป

2

เรื่องเดียวกัน, 15.
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ภาพที่ 69 ภาพถ่ายเก่า มุขทิศตะวันตก (พระยืน) ที่บ่าของส่วนปลายของผนัง โค้งด้านหลัง
พระพุทธรูปมีรูปปั้นนารายณ์ทรงครุฑ
(สําเนารูปถ่ายจากสํานักงาน พิพิธภัณฑ์สถายแห่งชาติ จังหวัดกําแพงเพชร)
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ภาพที่ 70 เสามุขทิศตะวันออก (ซ้าย) เสามุขทิศตะวันตก (ขวา)
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 71 ภาพถ่ายเก่า พระพุทธรูปลีลา (ซ้าย) พระพุทธรูปยืน (ขวา)
(สําเนารูปถ่ายจากสํานักงาน พิพิธภัณฑ์สถายแห่งชาติ จังหวัดกําแพงเพชร)

ภาพที่ 72 ภาพถ่ายเก่า มุขทิศตะวันตก (พระยืน)
(สําเนารูปถ่ายจากสํานักงาน พิพิธภัณฑ์สถายแห่งชาติ จังหวัดกําแพงเพชร)

148

แผนผังที่ 61 แบบสํารวจ ผังพื้น มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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แผนผังที่ 62 แบบสํารวจ รูปด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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ภาพที่ 73 รูปด้านเสาแสดงระยะความสูงรูเต้า
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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แผนผังที่ 63 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ (สําหรับทุกแบบ)
(จากการสันนิษฐานแบบ)

152

แผนผังที่ 64 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)

153

แผนผังที่ 65 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 66 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)

155

แผนผังที่ 67 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)

156
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2.2.2 แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี
ลักษณะเหมือนกับแบบสันนิษฐาน แบบที่ 1 แต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือ หลังคาจั่วแบบจตุรมุขส่วนที่
อยู่เหนือบริเวณพระพุทธรูปนั้นมีการยืดชายคาลงมาและมีเต้ามารับชายคาส่วนที่ยืดลงมา โดยตัวเต้า
จะยึดกับส่วนของเสาและส่วนปลายของผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป ซึ่งการที่ยืดชายคาลงมานั้นจะ
ทําให้ส่วนที่เป็นคอสองที่อยู่ระหว่างหลังคาจั่วแบบจตุรมุขกับหลังคาแบบปีกนกนั้นมีขนาดเล็กลง คือ
จากขนาดความสูงคอสอง 2.80 เมตร ในแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 เหลือ ความ
สูงคอสอง 1.80 เมตร ในแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 นอกจากนั้นการที่มีชายคา
ยื่นออกมาทําให้ส่วนที่เป็นบ่าของผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูปที่มีรูปปั้นนารายณ์ทรงครุฑมีหน้าที่ใน
การรับชายคาส่วนที่ยื่นออกมา ซึง่ อาจจะดูสมเหตุสมผลกว่าการเป็นรูปปั้นประดับเฉยๆถ้าเป็นไปตาม
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2 คือ
ขนาดของคอสองจะมีขนาดเล็กลง กว่าแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1 ซึ่งจะมีความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้างมากกว่า และมีความสวยงามมากกว่ามีคอสองขนาดใหญ่

แผนผังที่ 68 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 69 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)

159

แผนผังที่ 70 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)

160

แผนผังที่ 71 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)

161
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2.2.3 แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3 โดยส่ว นใหญ่แล้วจะมี
ลักษณะเหมือนกับแบบสันนิษฐาน แบบที่ 1 แต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือ ในส่วนของหลังคาปีกนกที่วิ่ง
รอบมณฑปนั้น ในแบบสันนิษฐานแบบที่ 3 ได้แบ่งหลังคาปีกนกออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรก หลังคา
ปีกนกที่อยู่ใต้หลังคาจั่วด้านหน้า กับส่วนที่สอง หลังคาปีกนกที่อยู่ใต้หลังคาจั่วที่ถูกยกขึ้น ในหลังคา
ปีกนกส่วนแรกให้คงอยู่ตามเดิม ส่วนหลังคาปีกนกส่วนที่สองได้สันนิษฐานให้ทําการยกขึ้นไปติดกับ
หลังคาจั่วที่ถูกยกขึ้น ทําให้ส่วนที่เป็นคอสองตามแบบสันนิษฐาน แบบที่ 1 หายไป และจะมีส่วนที่
เพิ่มขึ้นมา คือ จะต้องมีการก่อผนังปิดส่วนที่อยู่ใต้ปีกนกส่วนที่ถูกยกขึ้น เพื่อปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3 คือ
หลังคาจั่วตัวที่ยกขึ้นไปจะถูกยกลอยเป็นชุดที่สมบูรณ์กว่าแบบที่ 1 คือมีทั้งชุดหลังคาจั่วและปีกนกไม่
ถูกคั่นด้วยคอสอง แต่ก็มีข้อด้อย คือ ต้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นในการก่อกําแพงเพื่อปิดช่องว่างใต้
ปีกนก

แผนผังที่ 72 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 73 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3
(จากการสันนิษฐานแบบ)

164

แผนผังที่ 74 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 3 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3
(จากการสันนิษฐานแบบ)

165

แผนผังที่ 75 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 3
(จากการสันนิษฐานแบบ)

166
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2.2.4 แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4 เริ่มจากความเป็นไปได้ของ
รูปแบบหลังคา เนื่องจากทุกด้านของมณฑปพระสี่อิริยาบถนั้น ระยะระหว่างเสาร่วมในกับเสาร่วมใน
อาจจะมีระยะเท่ากันได้ จึงมีความเป็นไปได้ทรี่ ูปแบบของหลังคาจะเป็นหลังคาแบบมณฑป
การทําหลังคาเป็นทรงมณฑปนั้น ปกติจะอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ส่วนผัง
ของมณฑปพระสี่อิริยาบถนั้นเป็นผังรูปกากบาท แต่จากที่กล่าวมาแล้วว่าระยะของเสาร่วมในอาจจะ
เท่ากันได้ ประกอบกับระยะจากเสาร่วมในไปถึงเสาประธานด้านที่เป็นด้านข้างของมุขอาจจะมีระยะ
เท่ากันด้วย ทําให้ผังกากบาทของมณฑปพระสี่อิริยาบถนั้นสมมาตรกัน จึงเหมือนมีผังสี่เหลี่ยมจตุรัส
ซ้อนอยู่ในผังกากบาท ทําให้สามารถสันนิษฐานรูปแบบของหลังคาเป็นหลังคาแบบมณฑปได้
เมื่อทําการสันนิษฐานส่วนหลังคาแบบมณฑป ได้อิงระดับความสูงกับหลังคา
ของแบบสันนิษฐานแบบที่ 1 เพื่อให้หลังคาส่วนนี้พ้นระดับของผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูปพอดี โดย
หลังคาแบบมณฑปที่ทําการสันนิษฐานนั้นจะถูกแบ่งเป็น สองส่วน คือส่วนแรก เป็นหลังคามณฑป
ตัวกลาง เป็นหลังคาแบบมณฑป 2 ชั้น กับส่วนที่สอง เป็นหลังคาปีกนกที่ต่อมาจากหลังคามณฑป
ตัวกลาง หลังคาส่วนแรกสันตะเฆ่จะถูกพาดอยู่บนผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป หลังคาส่วนที่สองสัน
ตะเฆ่จะถูกพาดอยู่ระหว่างเสาประธานกับมุมของผนังโค้งที่มีลักษณะเป็นเสา
สําหรับหลังคาส่วนที่ต้องคลุมผังพื้น ในส่วนที่มีมุขยื่นไปจากตัวหลังคาแบบ
มณฑปนั้น สันนิษฐานว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบสันนิษฐานแบบที่ 1 คือ เป็นหลังคาจั่วมีปีกนก
วิ่งรอบ ต่างกันเพียงหลังคาจั่วในแบบสันนิษฐาน แบบที่ 4 จะต่อเนื่องจนไปชนกับหลังคาของมณฑป
ตัวกลาง ซึ่งจะทําให้มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมา คือ จะต้องมีการก่อผนังปิดส่วนที่อยู่ใต้ปีกนกของหลังคาแบบ
มณฑป เพื่อปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น คล้ายกันกับแบบสันนิษฐาน แบบที่ 3
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4 คือ
เป็นแบบสันนิษฐานที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของการมีหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป แต่ก็มีข้อด้อย
คือ ต้ องมีโ ครงสร้า งที่ ซับ ซ้อ นขึ้ น ในการก่อ กํา แพงเพื่อ ปิด ช่อ งว่ างใต้ ห ลั งคาแบบมณฑป รวมถึ ง
โครงสร้างที่ซับซ้อนในการทําโครงหลังคาแบบมณฑปที่มีหลังคาจั่วเข้ามาชน อีกทั้งในแง่ความงามแล้ว
หลังคาแบบมณฑปของแบบสันนิษฐาน แบบที่ 4 จะถูกบดบังจากหลังคาจั่วด้านหน้าและด้วยความสูง
ของหลังคาแบบมณฑปเอง ทําให้หลังคาแบบมณฑปดูไม่สง่างามสมกับเป็นส่วนสําคัญของอาคาร

แผนผังที่ 76 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 77 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4
(จากการสันนิษฐานแบบ)

169

แผนผังที่ 78 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 4
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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2.2.5 แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5 เริ่มจากข้อด้อยของแบบ
สันนิษฐานแบบที่ 4 ที่หลังคาแบบมณฑปตรงกลางดูไม่โดดเด่น ดูจมลงไปไม่สมกับเป็นส่วนสําคัญของ
อาคาร แบบสันนิษฐาน แบบที่ 5 จึงทําการสันนิษฐานให้หลังคาแบบมณฑปตรงกลางและหลังคาแบบ
ปีกนกที่ต่อลงมา ยกตัวสูงขึ้นเพื่อแก้ไขข้อด้อยดังกล่าว
เมื่อทําการเขียนแบบสันนิษฐานให้ห ลังคามณฑปตรงกลางยกสูงขึ้น ทําให้
หลังคาแบบมณฑปดูลอยเด่นขึ้นมาแล้ว แต่ก็พบว่าหลังคาปีกนกที่ต่อลงมาจากหลังคาแบบมณฑปกับ
หลังคาปีกนกทีต่ ่อลงมาจากหลังคาจั่วด้านหน้ามีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงทําการแบ่งหลังคาปีกนก
ที่ต่อจากหลังคาแบบมณฑปให้เป็น 2 ตับ เพื่อให้หลังคาแบบมณฑปดูสําคัญขึ้นอีกทั้งด้านมุมมองและ
ด้านฐานานุศักดิ์ เนื่องจากมีหลังคาหลายชั้นกว่า
ส่ว นที่สํ า คั ญเมื่ อทํ า การยกหลั ง คาแบบมณฑปให้ สูง ขึ้ น อีก ส่ ว นหนึ่ งก็ คื อ
โครงสร้างของหลังคาที่จะมารับตัวหลังคาแบบมณฑป ซึ่งสามารถทําได้ทั้งในแง่การก่อผนังโค้งให้
สูงขึ้นเพื่อตามไปรับโครงหลังคา หรือการต่อโครงสร้างไม้ขึ้นไปจากผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป ซึ่งใน
แบบสันนิษฐาน แบบที่ 5 เลือกใช้การต่อโครงสร้างไม้ขึ้นไป ด้วยเหตุผลว่าการก่อสร้างทําได้ง่ายกว่า
และมีผลต่อความมั่นคงของโครงสร้างผนังโค้งน้อยกว่าการก่ออิฐเพิ่มขึ้นไปรับหลังคา
นอกจากนั้น การยกหลังคาแบบมณฑปให้สูงขึ้น จะทําให้ต้องมีการก่อผนังปิด
ส่ว นที่อยู่ ใต้ปี กนกของหลัง คาแบบมณฑปสูงขึ้ น เพื่อปิ ดช่อ งว่า งที่เ กิดขึ้ น เป็ น พื้น ที่มากกว่ าแบบ
สันนิษฐาน แบบที่ 4
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5 คือ
เป็น แบบสัน นิษฐานที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของการมีห ลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑปอีกทั้งตัว
หลั งคาแบบมณฑปยั งมี ค วามโดดเด่ น มากกว่ าแบบสั น นิ ษ ฐาน แบบที่ 4 ทั้ งในแง่ ความงามและ
ความสํ า คั ญ แต่ แ บบสั น นิ ษ ฐาน แบบที่ 5 ก็ มี ข้ อ ด้ อ ยกว่ า แบบสั น นิ ษ ฐาน แบบที่ 4 คื อ ต้ อ งมี
โครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นในการทําโครงสร้างของหลังคาที่จะมารับตัวหลังคาแบบมณฑป และต้อง
ก่อผนังปิดส่วนที่อยู่ใต้ปีกนกของหลังคาแบบมณฑปสูงขึ้น การก่อสร้างจึงซับซ้อนขึ้น

แผนผังที่ 79 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 80 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5
(จากการสันนิษฐานแบบ)

173

แผนผังที่ 81 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 5
(จากการสันนิษฐานแบบ)

174
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2.2.6 แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6
แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6 เริ่มจากการทดลองที่จะยก
หลังคาแบบมณฑปในแบบสันนิษฐาน แบบที่ 5 ให้ลอยเหนือหลังคาจั่วด้านหน้า ซึ่งจะทําให้มุมมองต่อ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเปลี่ยนไป คือ จากที่หลังคาหลังแบบมณฑปตัวกลางกับหลังคาจั่วด้านหน้า
ยังคงเชื่อมต่อกัน กลายเป็นหลังคาทั้งสองส่วนนั้น ถูกแยกออกจากกัน ทําให้ความสําคัญของหลังคา
แบบมณฑปมีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
โดยทั่วไปแล้วแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6 มีลักษณะที่
ใกล้เคียงกับแบบสันนิษฐาน แบบที่ 5 คือ มีหลังคาแบบมณฑปตรงกลาง 2 ชั้นและต่อลงมาเป็น
หลังคาปีกนก 2 ตับ ซึ่งเมื่อมองภาพรวมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นหลังคาแบบมณฑปซ้อนกัน 4 ชั้น แต่
ในแบบสันนิษฐาน แบบที่ 6 หลังคาส่วนนี้ได้ถูกยกขึ้นจนลอยเหนือหลังคาจั่วที่อยู่ด้านหน้า ทําให้
โครงสร้างหลังคาทั้งสองส่วนแยกออกจากกัน
จากการที่หลังคาแบบมณฑปตรงกลางถูกยกลอยขึ้น โครงสร้างที่รับหลังคาที่
เป็นโครงสร้างไม้ต่อจากผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูปตามแบบสันนิษฐาน แบบที่ 5 ต้องสูงขึ้นตามเพื่อ
ไปรับหลังคาแบบมณฑปที่ถูกยกขึ้น และเช่นเดียวกันส่วนผนังข้างใต้หลังคาปีกนกที่ต่อจากหลังคา
แบบมณฑปก็ต้องก่อสูงขึ้นตามไปเช่นกัน ซึ่งหากดูจากแบบสันนิษฐานแล้วจะต้องต่อโครงหลังคาไม้
และก่อผนังขึ้นไปสูงกว่าแบบสันนิษฐานแบบที่ 5 เป็นระยะถึง 7 เมตร ทําให้รวมแล้วต่อโครงสร้างไม้
รับหลังคาขึ้นไป 8.6 เมตร และต้องก่อผนังขึ้นไป 11 เมตร ซึ่งทําให้แบบสันนิษฐาน แบบที่ 6 มี
โครงสร้างที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่มากกว่าแบบสันนิษฐาน แบบที่ 5
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6 คือ
เป็นแบบสันนิษฐานที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของการมีหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑปและหลังคา
มณฑปนั้นถูกยกลอยเหนือหลังคาจั่วด้านหน้า ทําให้หลังคาแบบมณฑปตรงกลางโดดเด่นกว่าหลังคา
จั่วด้านหน้า แต่แบบสันนิษฐาน แบบที่ 6 ก็มีข้อด้อย คือ ความที่ต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่และ
ซับ ซ้อนทํา ให้แม้มีความเป็น ไปได้ของแบบสัน นิษฐาน แต่ความน่าจะเป็น ของแบบสัน นิษฐานลด
น้อยลงมาก

แผนผังที่ 82 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 1 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6
(จากการสันนิษฐานแบบ)

176

แผนผังที่ 83 แบบสันนิษฐาน รูปตัด 2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อริ ิยาบถ แบบที่ 6
(จากการสันนิษฐานแบบ)

177

แผนผังที่ 84 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 6
(จากการสันนิษฐานแบบ)

178
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2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ
การสันนิษฐานแบบ มณฑปพระสี่อิริยาบถ เป็นการศึกษาเพื่อทําการสันนิษฐานถึง
รูปแบบดั้งเดิม เป็นการศึกษาความเป็นไปได้และความน่าจะเป็นของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดย
อาศัย 2 ส่วน คือ ความเป็นไปได้ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรม โดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานทางเอกสารและทางกายภาพ
เมื่ อ ได้ ทํ า การสั น นิ ษ ฐานแบบออกมา คื อ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ส่ ว นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ คือ การศึกษาถึงความน่าจะเป็นโดยนําข้อเด่นข้อด้อยของแบบสันนิษฐานแต่ละ
แบบมาเปรียบเทียบกัน และอาจจะมีการนําข้อมูลเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนถึงความน่าจะเป็นของแบบ
สันนิษฐานแต่ละแบบด้วย
ในการสันนิษฐานแบบมณฑปพระสี่อิริยาบถนั้น โดยเบื้องต้นมีจํากัดเฉพาะของการ
สันนิษฐานแบบอยู่ คือ เป็นอาคารที่เป็นแบบเฉพาะ ไม่ได้เป็นอาคารที่มีรูปแบบทั่วไป ทั้งการที่มีผัง
กากบาทและการเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ การก่อสร้างผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูป
รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ทั้งหมดนี้ไม่มีที่ใดพอจะเป็นแบบอย่างหรือใช้อ้างอิงถึงโดยเฉพาะเจาะจงได้
สําหรับกรณีโบราณสถานกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ อย่างวัดพระพายหลวง และวัด
พระเชตุ พ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย นั้ น โดยเฉพาะวั ด พระเชตุ พ น ที่ อ าจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ตั ว แบบสํ า หรั บ
ทําการศึก ษาเพื่อการสั น นิษ ฐานแบบนั้น ก็มีข้ อจํากั ด คื อ ตั ว วัด พระเชตุ พนเองก็ อยู่ใ นสภาพไม่
สมบูรณ์มากพอที่จะนํามาอ้างอิงได้ว่า มณฑปพระสี่อิริยาบถของวัดพระสี่อิริยาบถ กับมณฑปพระสี่
อิริย าบถของวัดพระเชตุพนนั้น มีรู ป แบบเหมือ นกัน เพราะมณฑปของวัด พระเชตุพนเองก็ ต้องมี
การศึกษาเพื่อทําการสันนิษฐานแบบด้วยเหมือนกัน ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องเป็นการสันนิษฐานแบบ
ซ้อนการสันนิษฐานแบบ ซึ่งจะทําให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง อีกทั้งตัวกายภาพในหลายส่ว นที่
ปรากฎอยู่ของทั้งสองแห่งก็มีส่วนที่ไม่เหมือนกัน เช่น การวางตําแหน่งของพระพุทธรูป ลักษณะ
โครงสร้างของผนังด้านหลังพระพุทธรูป การวางตําแหน่งเสา รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างด้ว ย
ทั้ง หมดนี้ อ าจทํา ให้ก ารอ้ างอิง มาโดยตรงอาจจะผิด พลาดได้ แต่ทั้ งหมดนี้ ไม่ ใช่ ว่ า ไม่ส ามารถนํ า
หลักฐาน ข้อมูลของวัดพระเชตุพน และวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย มาใช้ในการศึกษาไม่ได้เลย
เพียงแต่ต้องเลือกเป็นกรณีไป
ดังนั้น เมื่อกลับมาสู่การสันนิษฐานแบบ มณฑปพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถ ก็
เป็นไปดังที่ได้ทําการศึกษาในหัวข้อก่อนหน้านี้ คือ การสันนิษฐานแบบมณฑปพระสี่อิริยาบถ เริ่มต้น
จากข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลทางกายภาพที่ได้จากการค้นคว้าและสํารวจภาคสนาม ประกอบกับ
การวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ทางด้านรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้
และเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า
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สําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ เป็นการ
เปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อย เพื่อศึกษาถึงความน่าจะเป็นของมณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งความน่าจะเป็น
นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วยว่าจะโน้มเอียงไปตามเหตุผลใด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะแสดง
ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทําการตัดสินว่าแบบสันนิษฐานใดจะ
ถูกต้องอย่างแน่นอน ดังทีจ่ ะแสดงต่อไปในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบ แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
แบบสันนิษฐาน

ข้อเด่น

ข้อด้อย

แบบที่ 1

-สั น นิ ษ ฐ า น ต า ม ก า ย ภ า พ ที่
ปรากฎอยู่
-เป็นแบบที่เรียบง่ายที่สุด
-โครงสร้างไม่ซับซ้อน
-เป็นแบบพื้นฐานของแบบอื่นๆ

-ชุดหลังคาจั่ว ตัว กลางดูไม่ค่อ ย
สําคัญ และไม่ต่อเนื่องเพราะมี
คอสองคั่น
-คอสองมีขนาดใหญ่

แบบที่ 2

-สั น นิ ษ ฐ า น ต า ม ก า ย ภ า พ ที่ -ชุ ด ห ลั งค า จั่ ว ตั ว ก ลา ง ดู ไ ม่
ปรากฎอยู่
ต่อเนื่องเพราะมีคอสองคั่น
-เป็นแบบที่เรียบง่าย
-โครงสร้างซับซ้อนกว่าแบบที่ 1
-ขนาดคอสองเล็กลง

แบบที่ 3

-สั น นิ ษ ฐ า น ต า ม ก า ย ภ า พ ที่ -โครงสร้างซับซ้อนกว่าแบบที่ 2
ปรากฎอยู่
-เป็นแบบที่เรียบง่าย
-ชุดหลังคาแบ่งเป็นชุดสมบูรณ์

แบบที่ 4

-มีหลังคาตรงกลางเป็นมณฑป

-ถ้า ระยะระหว่ างเสาร่ ว มในไม่
เท่ากัน จะไม่สามารถเป็นได้
-หลั ง คามณฑปตรงกลางไม่
โดดเด่น
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบ แบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ (ต่อ)
แบบสันนิษฐาน

ข้อเด่น

ข้อด้อย

แบบที่ 5

-มีหลังคาตรงกลางเป็นมณฑป
-หลังคามณฑปตรงกลางโดดเด่น

-ถ้ า ระยะระหว่ า งเสาร่ ว มในไม่
เท่ากัน จะไม่สามารถเป็นได้
-โครงสร้างซับซ้อนมาก

แบบที่ 6

-มีหลังคาตรงกลางเป็นมณฑป
-ถ้ า ระยะระหว่ า งเสาร่ ว มในไม่
-หลังคามณฑปตรงกลางโดดเด่น เท่ากัน จะไม่สามารถเป็นได้
ลอย ออกมาจากหลังคาจั่วทั้งสี่มุข -โครงสร้างซับซ้อนที่สุดและต้อง
มีขนาดใหญ่
-ความเป็ น ไปได้ ท างโครงสร้ า ง
น้อยที่สุด
-รูปด้านไม่เข้ากับผังกากบาท

จากตารางที่ 2 ที่แสดงการเปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยของแบบสันนิษฐานแบบต่างๆ
ถ้ามองภาพกว้างๆจะเห็นว่าแบ่งแบบสันนิษฐานเป็นสองกลุ่ม คือ แบบที่หลังคาตรงกลางเป็นหลังคา
จั่วแบบจตุรมุข และแบบหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป โดยหลังคาจั่วแบบจตุรมุขจะมีความเป็นไป
ได้ทางโครงสร้างมากกว่า แต่อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยเรื่องความสวยงาม เช่นมีขนาดของคอสองที่ใหญ่
หรือหลังคาตรงกลางแบบหลังคาจั่วจตุรมุขอาจจะไม่โดดเด่นเท่าแบบหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป
แต่ ถ้ า หากต้ อ งการให้ ห ลั ง คาตรงกลางเป็ น แบบมณฑปก็ ต้ อ งรั บ ข้ อ ด้ อ ยทาง
โครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าหลังคาแบบจั่วจตุรมุข และหากต้องการยกหลังคาแบบมณฑปสูงขึ้นมากเท่าไร
ความเป็นไปได้ทางโครงสร้างก็ยิ่งลดน้อยลงตามลําดับ สําหรับข้อสรุปว่าแบบสันนิษฐาน มณฑปพระสี่
อิริยาบถแบบใดจะเป็นแบบที่ถูกต้องอย่างสัมบูรณ์นั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละบุคคลด้วยว่าจะโน้มเอียงไปตามเหตุผลใด
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3. เจดีย์ราย
3.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เจดีย์ราย
ในการวิเคราะห์เจดีย์รายนั้นจะคํานึงถึง ตําแหน่ง ขนาด และรูป แบบของสภาพ
ปัจจุบัน เพื่อทําการจัดกลุ่ม แล้วนําไปวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงรูปแบบสันนิษฐาน และสุดท้ายจะนําไปสู่
การสันนิษฐานถึงลําดับของการสร้างเจดีย์รายด้วย
หากพิจารณาถึงตําแหน่ง ขนาดและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จากสภาพปัจจุบัน
จะเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนของเจดีย์รายหมายเลข 1 และเจดีย์รายหมายเลข 15 ที่เป็นเจดีย์แบบมี
ซุ้มที่มีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกัน อีกทั้งตําแหน่งที่ตั้งยังอยู่ในแนวเดียวกันและอยู่บริเวณมุมของ
กําแพงแก้วเหมือนกัน ส่วนเจดีย์รายหมายเลข 8 เป็นเจดีย์แบบมีซุ้มเหมือนกันแต่รูปแบบ ตําแหน่ง
และขนาด ต่างกัน ในกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็น กลุ่มเจดีย์แบบมีซุ้ม
เจดีย์รายที่จัดกลุ่มได้จากสภาพปัจ จุบัน คือ กลุ่มเจดีย์แบบฐานปัทม์แปดเหลี่ย ม
เป็นเจดีย์รายที่ยังเหลือสภาพปัจจุบันเหลือให้เห็นถึงชั้นฐานปัทม์แปดเหลี่ยม โดยทั่วไปแล้วจะเป็น
กลุ่มเจดีย์ที่มีชุดฐานเขียงสี่เหลี่ยม แล้วต่อด้วยฐานปัทม์แปดเหลี่ยม ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 4 เจดีย์
รายหมายเลข 9 และเจดีย์รายหมายเลข 10
เจดีย์รายอีกกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มเจดีย์แบบฐานปัทม์สี่เหลี่ยม เป็นเจดีย์รายที่
ยังเหลือสภาพปัจจุบันเหลือให้เห็นถึงชั้นฐานปัทม์สี่เหลี่ยม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกลุ่มเจดีย์ที่มีชุดฐาน
เขียงสี่เหลี่ยม แล้วต่อด้วยฐานปัทม์สี่เหลี่ยม ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 2 เจดีย์รายหมายเลข 3 เจดีย์
รายหมายเลข 7 และเจดีย์รายหมายเลข 11
สําหรับเจดีย์รายที่เหลือ คือ กลุ่มเจดีย์ฐานเขียงสี่เหลี่ยม เป็นเจดีย์รายที่เหลือสภาพ
ปัจจุบันเพียงฐานเขียงสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มย่อย คือ กลุ่มเจดีย์รายที่มีฐาน
เขียงสี่เหลี่ยมเกิน 2 ชั้น ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 5 และ 12 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มเจดีย์รายที่มี
ฐานเขียงสี่เหลี่ยมไม่เกิน 2 ชั้น ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 6 และ 16
สําหรับขนาดของเจดีย์ราย ถ้าแบ่งขนาดของฐานออกเป็นช่วงๆจะได้ดังนี้
ขนาดมากกว่า 5.00 เมตร ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 3
ขนาด 4.01 – 5.00 เมตร ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 1 และ 15
ขนาด 3.01 – 4.00 เมตร ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 2, 4, 5, 8 และ 9
ขนาด 2.01 – 3.00 เมตร ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 7, 11, 12. 13, 14 และ 16
ขนาดน้อยกว่า 2.00 เมตร ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 6 และ 10

จากข้อมูลขนาดของเจดีย์ราย เจดีย์รายทางฝั่งทิศเหนือ (หมายเลข 11-16) จะมี
ขนาดเล็กกว่าทิศอื่น ยกเว้นเจดีย์รายหมายเลข 15 ที่เป็นเจดีย์แบบมีซุ้ม จากการแบ่งกลุ่มรูปแบบ
เจดีย์ราย สามารถนําไปเขียนเป็นตารางเพื่อทําการพิจารณาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ดังที่แสดงในตารางที่ 3
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ภาพที่ 74 ผังบริเวณเจดีย์ราย
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลกายภาพของเจดีย์ราย ตามการแบ่งกลุ่มตามสภาพปัจจุบัน
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
กลุ่มเจดีย์

รหัสเจดีย์

ขนาดฐาน (ม.)

ฐาน

หมายเลข 1

4.15 x 4.15

หมายเลข 8

3.88 x 3.85

ย่อมุมด้านหน้า
ซ้อน 3 ชั้น
ย่ อ มุ ม ไ ม้ สิ บ
สอง
ซ้อน 3 ชั้น

หมายเลข 15

4.20 x 4.13

รหัสเจดีย์

ขนาดฐาน (ม.)

หมายเลข 4

3.57 x 3.50

ฐานปัทม์
หมายเลข 9
แปดเหลี่ยม

3.71 x 3.84

แบบมีซุ้ม

กลุ่มเจดีย์

ฐานปัทม์
สี่เหลี่ยม

กลุ่มเจดีย์

หมายเลข 10
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 7
หมายเลข 11
หมายเลข 13
หมายเลข 14

1.87 x 1.87
3.88 x 3.93
5.22 x 5.00
2.40 x 2.35
2.62 x 2.58
2.62 x 2.62
2.66 x 2.66

รหัสเจดีย์

ขนาดฐาน (ม.)

ฐานเขียง หมายเลข 5
เกิน 2 ชั้น หมายเลข 12
ฐานเขียง หมายเลข 6
ไม่เกิน 2 ชั้น หมายเลข 16

3.68 x 3.55
2.55 x 2.55
1.89 x 1.79
2.45 x 2.33

เรือนธาตุ

ย่อมุมด้านหน้า
มีซุ้มพระ 1 ซุ้ม
ย่ อ มุ ม ไ ม้ สิ บ
สอง
มีลูกแก้ว
มีซุ้มพระ 1 ซุ้ม
ย่อมุมด้านหน้า ย่อมุมด้านหน้า
ซ้อน 3 ชั้น
มีซุ้มพระ 1 ซุ้ม

ฐานเขียง
สี่เหลี่ยม 1 ชั้น
แปดเหลี่ยม 1 ชั้น
สี่เหลี่ยม 1 ชั้น
แปดเหลี่ยม 1 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น

เจดีย์กลม
ไม่เหลือ
สภาพ

ไม่เหลือ
สภาพ

ฐานปัทม์
แปดเหลี่ยม
แปดเหลี่ยม
มีลูกแก้ว
แปดเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม มีลูกแก้ว
สี่เหลี่ยม มีลูกแก้ว
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม

ฐานเขียง
สี่เหลี่ยม 3 ชั้น
สี่เหลี่ยม 3 ชั้น
สี่เหลี่ยม 1 ชั้น
สี่เหลี่ยม 2 ชั้น

ยอด
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3.2 การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์ราย
การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์รายของวัดพระสี่อิริยาบถ จะทําการสันนิษฐานเป็นกลุ่ม
ตามลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นอาจจะหาตัวแบบหรือข้อมูล
สนับสนุนถึงรูปแบบที่น่าจะเป็นของเจดีย์ราย
สําหรับตัวแบบที่นํามาใช้ในการสันนิษฐานเจดีย์รายนั้น มีวิธีพจิ ารณา คือ เทียบเคียง
กับส่วนที่มีปรากฎในสภาพปัจจุบัน ถ้ามีส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก ก็น่าจะนํามาเป็นตัวแบบมาก ทั้งนี้
อาจจะต้องพิจารณาถึง ตําแหน่งที่ตั้ง หน้าที่ใช้สอย ยุคสมัยที่สร้าง ความสําคัญของวัดที่เป็นที่ตั้งของ
ตัวแบบ รวมถึงวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างด้วย
3.2.1 การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์ราย กลุ่มเจดีย์แบบมีซุ้ม
กลุ่มเจดีย์รายแบบมีซุ้มประกอบไปด้วย เจดีย์รายหมายเลข 1, 8 และ 15 ซึ่ง
จากกายภาพที่ปรากฎจะเห็นได้ว่า เจดีย์รายหมายเลข 1 และเจดีย์รายหมายเลข 15 เป็นเจดีย์รายที่มี
ขนาดและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกัน อีกทั้งตําแหน่งที่ตั้งยังอยู่ในแนวเดียวกันและอยู่
บริ เ วณมุ ม ของกํ า แพงแก้ ว เหมื อ นกั น จึ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า เจดี ย์ ร ายทั้ ง สององค์ น่ า จะมี รู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมเหมือนกัน
ส่วนของฐานและเรือนธาตุน่าจะเป็นไปตามลักษณะที่ปรากฎ คือ เป็นเจดีย์ชุด
ฐานสี่เหลี่ยม 3 ชั้น ย่อมุมด้านหน้า มีบันไดตรงกับซุ้มพระ เรือนธาตุมีลักษณะเหมือนฐานปัทม์ที่ยืด
ส่วนท้องไม้ขึ้น สําหรับส่วนยอดของเจดีย์รายสภาพปัจจุบันเหลืออยู่เฉพาะเจดีย์รายหมายเลข 1 คือ มี
ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ชั้นบัวถลา บัวปากระฆังและองค์ระฆังกลม ก็สันนิษฐานว่าเจดีย์ราย
หมายเลข 15 ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกัน
ตัวแบบที่นํามาใช้ในการสันนิษฐานนั้น เท่าที่ทําการศึกษาเจดีย์แบบมีซุ้ม มี
ปรากฎให้เห็นเด่นชัดที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นวัดสําคัญของเมือง มีเจดีย์แบบมีซุ้ม
อยู่จํานวนมาก แต่เจดีย์รายที่มีลักษณะเหมือนกับเจดีย์รายหมายเลข 1 นั้นไม่มี อาจจะด้วยเพราะ
เจดีย์รายแบบมีซุ้ม เป็นเจดีย์รายที่น่าจะมีพัฒนาการไปกว่าเจดีย์รูปแบบพื้นฐาน จึงไม่ได้มีรูปแบบ
ตายตัว ดังนั้นจึงได้เลือกเฉพาะส่วน เพื่อมาเป็นตัวแบบในการสันนิษฐาน โดยส่วนฐาน เรือนธาตุ และ
ส่วนยอดบางส่วนที่เหลือก็ให้คงเป็นไปตามลักษณะกายภาพปัจจุบัน
ส่วนที่ต้องอ้างอิงกับตัวแบบ คือ ส่วนยอดตั้งแต่องค์ระฆังขึ้นไป และส่วนซุ้ม
พระ จากการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปแล้วเจดีย์แบบมีซุ้มของวัดเจดีย์เจ็ดแถว ส่วนยอดจะมีฐานสี่เหลี่ยม
หรือฐานแปดเหลี่ยม จากนั้นเป็นชั้นบัวถลา บัวปากระฆัง องค์ระฆัง บัลลังค์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉน และ
ปลียอด ส่วนซุ้มพระก็มักจะมีซุ้มบันแถลงอยู่ด้านบน ซึ่งเจดีย์ที่ใช้เป็นตัวแบบ คือ เจดีย์รายหมายเลข
13 ของวัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย โดยมีส่วนที่คล้ายกัน ตรงที่เป็นเจดีย์มีซุ้มพระซุ้มเดียว ส่วน
ซุ้มบันแถลงสันนิษฐานว่ามีซุ้มเพียงซุ้มเดียวไม่เป็น 4 ซุ้ม เนื่องจากลักษณะรูปแบบฐานและเรือนธาตุ
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ที่ไม่เหมือนกัน คือ เจดีย์รายหมายเลข 1 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมด้านหน้า ต่างกับเจดีย์ราย
หมายเลข 13 ของวัดเจดีย์เจ็ดแถวที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง และจากภาพถ่ายเก่าที่พบว่า
เจดีย์หมายเลข 1 อาจจะมีซุ้มบันแถลงเพียงด้านหน้าด้านเดียว จึงสันนิษฐานว่า เจดีย์รายหมายเลข 1
มีซุ้มบันแถลงเพียงซุ้มเดียว
สําหรับเจดีย์รายหมายเลข 8 ที่เป็นเจดีย์รายแบบมีซุ้มเหมือนกัน แต่มีข้อ
แตกต่างคือ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีความซับซ้อนกว่า เช่น ฐานของเจดีย์รายหมายเลข 8 เป็น
ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง แต่เจดีย์รายหมายเลข 1 และ 15 เป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมเฉพาะ
ด้านหน้า แต่พออิงกับตัวแบบ คือ เจดีย์รายหมายเลข 13 ของวัดเจดีย์เจ็ดแถว กลับมีความคล้ายคลึง
กว่าทั้งการมีฐานและเรือนธาตุย่อมุมไม้สิบ สอง การมีซุ้มพระซุ้มเดียว จึงสันนิษฐานว่า เจดีย์ราย
หมายเลข 8 มีลักษณะใกล้เคียงกับเจดีย์รายหมายเลข 13 ของวัดเจดีย์เจ็ดแถว คือ มีการย่อมุมไม้สิบ
สองทั้งส่วนฐานและเรือนธาตุ มีซุ้มพระ 1 ซุ้ม แต่มีซุ้มบันแถลง 4 ด้าน องค์ระฆังกลม ด้านล่างมี ชั้น
บัวถลารองรับ ส่วนยอดมีบัลลังค์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉน และปลียอด
ทั้งนี้ในการสันนิษฐานแม้ว่าจะอิงกับตัวแบบก็ตาม แต่ต้องปรับองค์ประกอบ
บางอย่างให้มีลักษณะคล้ายกับ เจดีย์รายหมายเลข 1 และ 15 ที่เป็นเจดีย์รายแบบมีซุ้มเหมือนกัน
และยังอยู่ในอาณาเขตวัดเดียวกันด้วย อีกทั้งน่าจะมีการสร้างขึ้นก่อนเจดีย์รายหมายเลข 8 ด้วย
เนื่องจากตําแหน่งของเจดีย์รายหมายเลข 1 และ 15 มีลักษณะที่เหมือนกับเป็นเจดีย์มุม ซึ่งมี
ความสําคัญมากกว่า จึงมีการสันนิษฐานรูปแบบของเจดีย์รายหมายเลข 8 เพิ่มอีกแบบหนึ่งให้มี
รูปแบบใกล้เคียงกับเจดีย์รายหมายเลข 1 และ 15
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ภาพที่ 75 ภาพถ่ายเก่า เจดีย์รายหมายเลข 1
(สําเนารูปถ่ายจากสํานักงาน พิพิธภัณฑ์สถายแห่งชาติ จังหวัดกําแพงเพชร)
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ภาพที่ 76 ผังพื้นและรูปด้าน เจดีย์รายหมายเลข 13 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชชนาลัย
ที่มา: ภาคศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร, รายงานแบบ
สํารวจรังวัด โบราณสถาน เมืองศรีสัชชนาลัย อําเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภาค 1)(ม.
ป.ท., 2549), 44.
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แผนผังที่ 85 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 1 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 86 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 15 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 87 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 88 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 8 วัดพระสี่อิริยาบถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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3.2.2 การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์ราย กลุ่มเจดีย์ฐานปัทม์แปดเหลี่ยม
กลุ่มเจดีย์รายแบบฐานปัทม์แปดเหลี่ยมประกอบไปด้วย เจดีย์รายหมายเลข 4,
9 และ 10 ซึ่งจากกายภาพที่ปรากฎจะเห็นได้ว่า เจดีย์รายหมายเลข 4 และเจดีย์รายหมายเลข 9 เป็น
เจดีย์รายที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกัน อีกทั้งตําแหน่งที่ตั้งยังอยู่ในแนวเดียวกันและอยู่
บริ เ วณมุ ม ของกํ า แพงแก้ ว เหมื อ นกั น จึ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า เจดี ย์ ร ายทั้ ง สององค์ น่ า จะมี รู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมเหมือนกัน
ส่วนที่ต่างกันระหว่างเจดีย์รายหมายเลข 4 และเจดีย์รายหมายเลข 9 คือ มี
ขนาดต่างกันอยู่เล็กน้อย และเท่าที่ปรากฎเจดีย์รายหมายเลข 9 ปรากฎปูนปั้นบัวลูกแก้วที่บริเวณ
ด้านล่างของท้องไม้ของฐานปัทม์แปดเหลี่ยม ส่วนเจดีย์รายหมายเลข 4 นั้นเหลือเพียงโกลนศิลาแลง
ซึ่งจากส่วนที่ต่างกันก็ไม่ได้ทําให้นัยสําคัญของเจดีย์รายทั้งสององค์เปลี่ยนไป คือ ยังคงสันนิษฐานว่า
เจดีย์รายทั้งสององค์น่าจะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกัน
เพี ย งแต่อ าจจะเพิ่ม ข้ อสั น นิษ ฐานว่า ถ้ า เจดีย์ ทั้ งสองมี ขนาดและรู ป แบบ
เหมือนกัน รวมถึงตําแหน่งที่ตั้งยังอยู่ในแนวเดียวกันและอยู่บริเวณมุมของกําแพงแก้วเหมือนกัน เจดีย์
รายทั้งคู่อาจจะเป็นเจดีย์มุมและอาจจะสร้างพร้อมกันหรือสร้างด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ถ้ามี
ขนาดต่างกันเล็กน้อยและตําแหน่งยังคงตั้งอยู่บริเวณมุมกําแพงแก้วก็ยังคงเป็นเจดีย์มุมอยู่ แต่อาจจะ
สร้างในเวลาใกล้เคียงกันหรือวัตถุประสงค์ใกล้เคีย งกันแทน เช่น เป็น เจดีย์อุทิศแต่อุทิศให้บุคคล
ต่างกัน หรือต่างวาระกัน
ส่วนเจดีย์รายหมายเลข 10 เป็นเจดีย์แบบมีฐานปัทม์แปดเหลี่ยมเช่นกัน แต่มี
ขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งรูปแบบไม่เหมือนกัน คือ ฐานเขียงของเจดีย์รายหมายเลข 4 และ
9 เป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ฐานเขียงแปดเหลี่ยม 1 ชั้น แต่ของเจดีย์รายหมายเลข 10 เป็นฐาน
เขียงสี่เหลี่ยมสองชั้น นอกจากนั้นตําแหน่งของเจดีย์รายหมายเลข 10 แม้จะอยู่บริเวณมุมของกําแพง
แก้วแต่ก็ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นภายหลัง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเจดีย์มุมโดยเฉพาะ จึงสันนิษฐานว่า
รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมคงมี ลั ก ษณะเป็ น เช่ น ที่ ป รากฎ และส่ ว นที่ เ หลื อ น่ า จะมี รู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมเหมือนกันกับเจดีย์รายหมายเลข 4 และ 9 เนื่องจากการสร้างเจดีย์รายที่มีทั้งขนาดและ
ตําแหน่งที่ไม่สําคัญภายในวัดเดียวกัน อาจจะนําแบบมาจากเจดีย์รายองค์อื่นที่สําคัญกว่าในวัด
ตัวแบบที่นํามาใช้ในการสันนิษฐานนั้น เท่าที่ทําการศึกษาเจดีย์แบบฐานปัทม์
แปดเหลี่ยม มีปรากฎให้เห็นทั่วไปในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร เช่น วัดพระนอน วัดอาวาสใหญ่
หรือในเขตเมืองกําแพงเพชร เช่น วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ โดยจะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ
พื้นฐานคือ ชั้นฐานเขียงสี่เหลี่ยม ชั้นฐานเขียงแปดเหลี่ยม ชั้นฐานปัทม์แปดเหลี่ยม ชั้นบัวถลา บัวปาก
ระฆั ง องค์ ร ะฆั ง กลม บั ล ลั ง ค์ สี่ เ หลี่ ย ม ปล้ อ งไฉน และปลี ย อด ซึ่ ง ในการสั น นิ ษ ฐานแบบนั้ น ก็
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สัน นิ ษ ฐานไปตามลั กษณะกายภาพที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บัน ก่ อ นและส่ ว นไหนที่ข าดเหลื อชํ า รุ ด ก็ จ ะ
สันนิษฐานไปตามลักษณะที่พบทั่วไปของเจดีย์ที่มีฐานปัทม์แปดเหลี่ยมดังที่กล่าวมาแล้ว
สําหรับบัวลูกแก้วที่มีปรากฎตรงส่วนล่างของท้องไม้ของฐานปัทม์แปดเหลี่ยม
เจดีย์รายหมายเลข 9 ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อมีบัวลูกแก้วคาดตรงส่วนล่าง จะมีบัวลูกแก้วอีกเส้นหนึ่งคาด
ด้านบนของท้องไม้ ทําให้สันนิษฐานว่าน่าจะมีบัวลูกแก้วคาดอยู่บริเวณท้องไม้ของเจดีย์รายหมายเลข
9 สองเส้น ซึ่งจากการสันนิษฐาน บัวลูกแก้วของเจดีย์รายหมายเลข 9 ยังใช้เป็นแบบอ้างอิงถึงรูปแบบ
สันนิษฐานอีกแบบหนึ่งของเจดีย์รายหมายเลข 4 และ 10 ที่อาจจะมีบัวลูกแก้วปรากฎที่ท้องไม้
เหมือนกัน โดยเจดีย์รายหมายเลขสี่นั้นจะมีบัวลูกแก้วคาดสองเส้นเหมือนกับเจดีย์รายหมายเลข 9
ส่วนเจดีย์รายหมายเลข 4 นั้นคาดได้เส้นเดียวเนื่องจากพื้นที่ของท้องไม้มีน้อย

ภาพที่ 77 เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม วัดพระนอน (ซ้าย) วัดพระธาตุ (ขวา)
ที่มา: มะลิ โคกสันเทียะ, นําชมโบราณวัตถุสถานในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513), 16.
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แผนผังที่ 89 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 4 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 90 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 9 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 91 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 10 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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3.2.3 การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์ราย กลุ่มเจดีย์ฐานปัทม์สี่เหลี่ยม
กลุ่มเจดีย์รายแบบฐานปัทม์สี่เหลี่ยมประกอบไปด้วย เจดีย์รายหมายเลข 2,
3, 7, 11, 13 และ 14 โดยทั้งหมดมีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน คือ มีชุดฐานเขียงสี่เหลี่ยม 2
ชั้น ฐานปัทม์สี่เหลี่ยม สิ่งที่แตกต่างกันคือขนาดของเจดีย์รายซึ่งจะเห็นได้ว่า เจดีย์รายหมายเลข 3 มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้และใหญ่ที่สุดในเจดีย์รายทั้งหมดด้วย ที่มีขนาดใหญ่รองลงมาเป็นเจดีย์ราย
หมายเลข 2 ส่วนเจดีย์หมายเลข 7, 11, 13 และ 14 มีขนาดใกล้เคียงกัน ส่วนในเรื่องตําแหน่งของ
เจดีย์นั้นเจดีย์แบบฐานปัทม์สี่เหลี่ยมกระจายอยู่ในทุกด้านของกําแพงแก้ว
ตัวแบบที่นํามาใช้ในการสันนิษฐานนั้น เท่าที่ทําการศึกษาเจดีย์แบบฐานปัทม์
สี่เหลี่ยม มีปรากฎให้เห็นในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร ที่วัดอาวาสใหญ่ แต่ไม่ได้คงสภาพสมบูรณ์
ให้เห็นทั้งองค์เจดีย์ แต่เนื่องด้วยรูปแบบเจดียแ์ บบฐานปัทม์สี่เหลี่ยม ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ซับซ้อน จึงได้
ทําการสันนิษฐานจากรูปแบบพื้นฐานทั่วไปของเจดีย์ คือ ชั้นฐานเขียงสี่เหลี่ยม ชั้นฐานปัทม์สี่เหลี่ยม
ชั้นบัวถลา บัวปากระฆัง องค์ระฆังกลม บัลลังค์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉน และปลียอด ซึ่งในการสันนิษฐาน
แบบนั้นก็สันนิษฐานไปตามลักษณะกายภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนและส่วนไหนที่ขาดเหลือชํารุดก็
จะสันนิษฐานไปตามลักษณะรูปแบบพื้นฐานทั่วไปของเจดีย์ที่มีฐานปัทม์สเี่ หลี่ยม
สําหรับบัวลูกแก้วที่มีปรากฎตรงกลางของท้องไม้ของฐานปัทม์สี่เหลี่ยม เจดีย์
รายหมายเลข 7 และ 11 ทําให้สันนิษฐานว่าน่าจะมีบัวลูกแก้วคาดอยู่บริเวณกึ่งกลางท้องไม้ของเจดีย์
รายทั้งสององค์ และด้วยเหตุนี้จึงได้สันนิษฐานเพิ่มถึงเจดีย์รายองค์อื่นว่าอาจจะมีบัวลูกแก้วคาดตรง
กลางท้องไม้ด้วยอีกแบบหนึ่ง
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แผนผังที่ 92 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 2 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 93 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 3 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 94 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 7 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 95 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 11 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 96 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 13 และ 14 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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3.2.4 การสันนิษฐานรูปแบบ เจดีย์ราย กลุ่มเจดีย์ฐานเขียงสี่เหลี่ยม
กลุ่มเจดีย์รายแบบฐานเขียงสี่เหลี่ยม สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มย่อย
คือ กลุ่มเจดีย์รายที่มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเกิน 2 ชั้น ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 5 และ 12 ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่ง คือ กลุ่มเจดีย์รายฐานที่มเี ขียงสี่เหลี่ยมไม่เกิน 2 ชั้น ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 6 และ 16 ซึ่งการ
ที่ทั้งสองกลุ่มมีจํานวนชั้นฐานเขียงต่างกันนั้น ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้โดย หากดูรูปแบบเจดีย์รายที่
ปรากฎทั้งหมดในวัดพระสี่อิริยาบถแล้วนั้น ถ้าเป็นเจดีย์รายที่มีฐานปัทม์แปดเหลี่ยมแล้วจะมีฐานเขียง
สี่เหลี่ยมไม่เกิน 2 ชั้น แต่ถ้าเป็นเจดีย์รายที่มีฐานปัทม์สี่เหลี่ยมแล้ว จะมีฐานเขียงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ทํา
ให้สันนิษฐานได้ว่า ถ้าหากเป็นกลุ่มที่มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเกิน 2 ชั้นแล้ว น่าจะเป็นเจดีย์ที่มีฐานปัทม์
สี่เหลี่ยม โดยฐานเขียงสองชั้นแรกเป็นฐานเขียง ส่วนที่เห็นเป็นฐานเขียงชั้นที่สามนั้น เป็นเพียงหน้า
กระดานล่างของฐานปัทม์สี่เหลี่ยม ส่วนกลุ่มที่มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมไม่เกิน 2 ชั้น สามารถเป็นไปได้ทั้ง
เจดีย์แบบฐานปัทม์แปดเหลี่ยมและเจดีย์แบบฐานปัทม์สี่เหลีย่ ม
รูปแบบที่นํามาสันนิษฐานนั้น ให้อิงกับรูปแบบของเจดีย์รายที่ปรากฏในวัด
พระสี่อิริยาบถ โดยการสันนิษฐานแบบนั้น สันนิษฐานตามลักษณะกายภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อน
และส่วนไหนที่ขาดเหลือชํารุดก็จะสันนิษฐานไปตามลักษณะรูปแบบเจดีย์ฐานปัทม์แปดเหลี่ยมและ
เจดีย์ฐานปัทม์สี่เหลี่ยม
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แผนผังที่ 97 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 5 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 98 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 12 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 99 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 6 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 100 แบบสันนิษฐาน เจดีย์รายหมายเลข 16 วัดพระสี่อิริยาบถ
(จากการสันนิษฐานแบบ)

209

3.3 การสันนิษฐานลําดับการสร้าง เจดีย์ราย
การสันนิษฐานถึงลําดับของการสร้างเจดีย์รายนั้น ไม่สามารถสันนิษฐานได้เป็นลําดับ
ชัดเจนได้ทุกองค์ แต่สามารถสันนิษฐานได้เป็นช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงตําแหน่ง ขนาดและรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ราย ซึ่งสันนิษฐานได้ดังนี้
ช่วงแรกของการสร้างเจดีย์ราย จากตําแหน่งจะเห็นได้ว่า เจดีย์รายหมายเลข 1 และ
15 มีตําแหน่งอยู่ในแนวเดียวกัน ขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกัน จึงสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นเจดีย์มุม
และ เจดีย์รายหมายเลข 4 และ 9 ก็มีตําแหน่งอยู่ในแนวเดียวกัน ขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกัน จึง
สันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นเจดีย์มุมเช่นเดียวกัน จึงได้สันนิษฐานว่าเจดีย์รายทั้งสี่องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์
รายที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงแรก เนื่องจากความสําคัญในการเป็นเจดีย์มุม
ช่วงที่สองของการสร้างเจดีย์ราย จากตําแหน่งจะเห็นได้ว่า เจดีย์รายหมายเลข 5
และ 8 ตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน แม้ว่ารูปแบบจะไม่เหมือนกันแต่ก็มีตําแหน่งที่สมมาตรกัน และมีขนาด
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งเมื่อดูในแผนผังแล้วเป็นตําแหน่งที่สร้างแล้ว ก็ยังมีระยะพอให้เดินรอบมณฑปพระ
สี่อิริยาบถได้อยู่ จึงสันนิษฐานว่าสร้างในช่วงที่สองถัดจากกลุ่มที่เป็นเจดีย์มุม นอกจากนี้แล้วยังมีเจดีย์
รายหมายเลข 2 ที่ขนาดและตําแหน่งใกล้เคียงกันในแง่ที่ว่าตั้งอยู่ใกล้เจดีย์มุมและระยะหลังจากสร้าง
แล้วไม่ได้ทําให้การเดินรอบมณฑปไม่สะดวก
ช่วงที่สามของการสร้างเจดีย์ราย เจดีย์รายหมายเลข 7, 11, 12, 13 และ 14 เป็น
เจดีย์ที่มีรูปแบบและขนาดใกล้เคียงกัน อีกทั้งตําแหน่งในการสร้างเป็นตําแหน่งที่ต่อมาจากเจดีย์ที่
สร้างก่อนหน้า อีกทั้งขนาดก็ยังพอดีให้มีระยะในการเดินรอบมณฑปได้สะดวก จึงสันนิษฐานว่าถูก
สร้างในช่วงถัดมา สําหรับเจดีย์รายหมายเลข 3 เป็นเจดีย์รายที่ขนาดใหญ่ที่สุด น่าจะมีความสําคัญใน
แง่วัตถุประสงค์การสร้าง แต่การสร้างขึ้นทําให้ระยะเดินรอบมณฑปพระสี่อิริยาบถไม่สะดวกนัก จึง
คาดว่าถูกสร้างในช่วงหลัง
ช่วงสุดท้ายของการสร้างเจดีย์ราย เจดีย์หมายเลข 6 และ 10 เนื่องจากขนาดที่เล็ก
และตําแหน่งการสร้างอยู่ในตําแหน่งที่ต้องมาเติมในทีหลัง คือ เจดีย์รายหมายเลข 6 ตั้งอยู่ในช่วง
กลางของกําแพงแก้วและระยะที่สร้างห่างออกมาจากเจดีย์อื่น ส่วนเจดีย์รายหมายเลข 10 เหมือนถูก
สร้างเพิ่มตรงที่ว่างตรงมุมกําแพงแก้วเนื่องจากระยะของเจดีย์รายชิดกับกําแพงแก้วมาก สําหรับเจดีย์
รายหมายเลข 16 น่าจะถูกสร้างภายหลังสุด เพราะมีการเขยิบระยะกําแพงแก้วออกไป สังเกตุได้จาก
ระยะกําแพงแก้วที่เลื่อนไปและมุมกําแพงแก้วที่ลักษณะไม่เหมือนมุมอื่น
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 78 การสันนิษฐานถึงลําดับของการสร้างเจดีย์ราย
(ก) ช่วงที่ 1 เป็นการสร้างเจดีย์มุม
(ข) ช่วงที่ 2 สร้างเจดีย์รายใกล้กับเจดีย์มุม ยังมีระยะให้เดินรอบมณฑปได้สะดวก
(ค) ช่วงที่ 3 สร้างเจดีย์รายห่างจากมุมมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ และอาจมีบางจุดที่ทํา
ให้การเดินรอบมณฑปไม่สะดวก
(ง) ช่วงที่ 4 สร้างเจดีย์ที่เป็นส่วนเติมในที่ว่างของผัง มีการเลื่อนกําแพงแก้วเพื่อให้สร้าง
เจดีย์รายหมายเลข 16 ได้
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555 และจากการสันนิษฐานแบบ)
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4. การวิเคราะห์อาคารในแกนประธาน
ประเด็นแรกในการวิเคราะห์อาคารในแกนประธาน คือ การศึกษาถึงพัฒนาการของผัง
อาคารทีอ่ ยู่ในแกนประธาน ซึ่งประกอบไปด้วย วิหารประธาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ และเจดีย์ราย โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์ลักษณะผังบริเวณและรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารภายในวัดพระสี่อิริยาบถ
แล้ว จึง นํา ไปวิเ คราะห์เ ปรี ยบเทีย บเชื่อ มโยงกับ ผัง บริ เวณและรูปแบบสถาปั ตยกรรมของวั ดอื่ นๆที่
เกี่ยวข้อง อาคารในแกนประธาน วางตัวอยู่ในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก ตัววิหารประธานและ
มณฑปพระสี่อิริยาบถวางอยู่ในตําแหน่ง ที่ค่อ นข้างกระชั้นชิดกัน ทําให้มีเจดีย์ร ายล้อมมณฑปพระสี่
อิริยาบถได้เพียงสามด้าน คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต้ ส่วนกําแพงแก้วที่ล้อมมณฑปนั้นก็ล้อม 3
ด้านเช่นกัน ส่วนทางด้านตะวันออกก็ก่อกําแพงแก้วเข้าไปชนกับด้านข้างฐานไพทีของวิหารประธาน
จากลักษณะของผังบริเวณที่กล่าวมามีข้อสังเกตุ คือ การวางผังอาคารที่ค่อนข้างกระชั้นชิด
ระหว่างมณฑปพระสี่อิริยาบถกับวิหารประธาน ซึ่งเมื่อดูจากผังบริเวณแล้วนอกจากเจดีย์รายบางองค์ที่
ทําให้การเดินรอบมณฑปพระสี่อิริยาบถไม่สะดวกแล้ว ผังของวิหารประธานเองก็มีลักษณะเข้ามาชิดมาก
โดยเฉพาะส่วนท้ายของวิหารประธานที่เมื่อประกอบกับการสันนิษฐานแบบแล้ว จะยิ่งเห็นถึงข้อสังเกตุ
ดังกล่าวว่า จากระยะที่แคบอยู่แล้ว เมื่อประกอบกับความสูงของอาคารจะทําให้พื้นที่ท้ายวิหารเป็นช่อง
แคบทีม่ ีส่วนของอาคารทั้งสองด้านกั้น ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งในแง่การออกแบบ
แล้วมีวิธีที่จะสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องมากกว่านี้ นั่นย่อมหมายถึงต้องมีเงื่อนไข
ข้อจํากัดบางอย่าง หรือมีความตั้งใจเฉพาะอย่าง ที่ทําให้เกิดลักษณะการวางผังอาคารให้กระชั้นชิดเช่นนี้
เมื่อพิจารณาวิหารประธานและมณฑปพระสี่อิริยาบถแล้ว ทําให้พบความไม่สอดคล้องกัน
มากขึ้น คือ ความสูงของฐานที่ตัววิหารประธานสูงกว่ามณฑปพระสี่อิริยาบถมาก จึงดูเหมือนตัววิหาร
ประธานความสําคัญมากกว่า มีศักดิ์สูงกว่าตัวมณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งเมื่อดูจากความสําคัญของพระ
ประธานและรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น คือ พระสี่อิริยาบถนั้นน่าจะมีความสําคัญกว่า
พระประธานในวิหารจากทั้งขนาดและจํานวน ส่วนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมถึงแม้วิหารประธานจะมี
ขนาดใหญ่กว่ามณฑปพระสี่อิริยาบถ แต่ถ้าดูเฉพาะตัวอาคารก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างมีนัยสําคัญ
หรื อ ในแง่ ค วามซั บซ้ อ นของอาคาร ตั วมณฑปพระสี่ อิ ริย าบถก็ มี ม ากกว่ า ทั้ ง ในแผนผั ง หรื อ รู ปแบบ
สถาปัตยกรรม ดังนั้นจากความไม่สอดคล้องดังที่กล่าวมา จึงมีความเป็นไปได้ว่า ตัววิหารประธานและ
มณฑปพระสี่อิรยิ าบถนั้น ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน
จากข้ อ สัน นิษ ฐานว่า วิห ารประธานและมณฑปพระสี่อิริ ยาบถไม่ ไ ด้ถูก สร้า งขึ้น ในสมั ย
เดียวกัน ทําให้เรื่องที่ควรพิจารณาต่อไป คือ ลําดับการสร้างก่อนหลังของอาคารในแนวแกนประธาน โดย
เริ่มจากข้อสังเกตุเรื่องผังบริเวณ การที่มณฑปพระสี่อิริยาบถจะสร้างทีหลังวิหารประธานนั้นมีความ
เป็นไปได้น้อยกว่า เพราะการสร้างมณฑปพระสี่อิริยาบถเข้าไปชิดวิหารประธาน ทั้งที่มีพื้นที่ว่างด้านหลัง
เหลืออีกมากนั้น ดูไม่สมเหตุสมผลกัน ถ้าเทียบกับการสร้างวิหารประธานทีหลัง แต่ด้วยพื้นที่ด้านหน้ามี
เหลืออยูน่ ้อยจึงต้องสร้างให้ชิดมณฑปพระสี่อิริยาบถจะมีเหตุผลมากกว่า

ภาพที่ 79 แสดงแผนผังและรูปด้านอาคารในแนวแกนประธาน
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555 และจากการสันนิษฐานแบบ)
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ภาพที่ 80 แสดงรูปด้านของอาคารในแนวแกนประธาน โดยแสดงแบบสันนิษฐานครบทุกแบบ
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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สําหรับเจดีย์ราย ต้องสร้างขึ้นหลังจากสร้างมณฑปพระสี่อิริยาบถแล้ว แต่จะสร้างก่อนหรือ
หลังวิหารประธานนั้นยังมีความเป็นไปได้ทั้งสองทาง แต่หากพิจารณาตรงเจดีย์มุมที่ติดกับท้ายวิหาร
ประธาน จะเห็นได้ว่าอยู่ชิดพอดีกับส่วนที่ย่อมุมของฐานไพทีของวิหารประธาน ถ้าเจดีย์รายสร้างขึ้นก่อน
วิหารประธานอาจหมายความว่า เจดีย์มุมนี้ต้องมีความสําคัญบางอย่างจึงได้สร้างหลบโดยไม่รื้อออก แม้
อาจจะมีการรื้อเจดีย์รายที่อยู่ระหว่างเจดีย์มุมก็ตาม นอกจากนั้นจะหมายความว่า มณฑปพระสี่อิริยาบถ
นั้นจะมีเจดีย์รายล้อมรอบมาแต่แรก ซึ่งลักษณะมณฑปที่มีเจดีย์รายล้อมนั้น ไม่ได้มีปรากฎเป็นที่นิยมนัก
แต่ถ้าเจดีย์รายสร้างหลังวิหารประธานแล้วจะไม่มีเรื่องการรื้อเจดีย์ราย หรือผังแบบมณฑปพระสี่อิริยาบถ
ที่มีเจดีย์รายล้อมรอบก็จะเป็นเรื่องที่มีเพิ่มขึ้นมาภายหลัง ดังนั้นจึงมีความน่าจะเป็นมากกว่าที่เจดีย์ราย
นั้นจะสร้างภายหลังการสร้างวิหารประธานที่มีฐานไพทียกสูง
ถ้ามณฑปพระสี่อิริยาบถสร้างก่อนวิหารประธานแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ มีอาคาร
ที่อยู่ข้างหน้ามณฑปพระสี่อิริยาบถหรือไม่ หรือมีอาคารมณฑปพระสี่อิริยาบถเพียงหลังเดียว ซึ่งจาก
การศึกษาจะพบว่าอาคารประเภทมณฑปที่เป็นประธานของวัดนั้น มักจะมีวิหารที่มีขนาดเล็กกว่าตั้งอยู่
ด้านหน้า เช่น วัดหนองพิกุล เมืองนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร วัดพระเชตุพน เมืองสุโ ขทัย จังหวัด
สุโขทัย จึงมีความเป็นไปได้ว่า ก่อนหน้าที่จะมีการสร้า งวิหารประธานที่มีฐานไพทียกสูง จะมีอาคาร
ประเภทวิหารอยู่ข้างหน้า มณฑปพระสี่อิริยาบถอยู่ก่อน
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นไปตามการวิเคราะห์ อาคารในแนวแกนประธานจะมีการ
สร้างคนละช่วงเวลากัน คือ เริ่มจากการสร้างมณฑปพระสี่อิริยาบถก่อน แล้วจึงสร้างวิหารประธานที่มี
ฐานไพทียกสูง จากนั้นจึงมีการสร้างเจดีย์ราย ดังนั้นความเกี่ยวข้องกันของอาคารในแนวแกนประธาน จึง
ไม่ถูกสร้า งพร้อมกันแต่แ รก แต่เป็นการสร้างแต่ละส่วนให้สัมพันธ์กันภายหลัง อย่า งการสร้า งวิหาร
ประธานเข้าไปชิดมณฑปพระสี่อิริยาบถ การสร้างเจดีย์รายที่มีกําแพงแก้วล้อมไปชนกับฐานไพทีของ
วิหารประธาน ทําให้อาคารในแนวแกนประธานเหมือนถูกเชื่อมต่อเกาะเกี่ยวเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นความ
ตั้งใจที่จะสร้างอาคารให้สัมพันธ์กันในลักษณะเป็นมิตร เพียงแต่ไม่ได้เข้าชุดกันมาแต่แรก
ประเด็นที่สองในการวิเคราะห์อาคารในแนวแกนประธาน คือ ความหมายของอาคารใน
แนวแกนประธาน ซึ่งในที่นี้จะเป็นการวิเคราะห์จากสภาพสถาปัตยกรรมที่ปรากฎอยู่เป็นหลัก จากที่
วิเคราะห์ในเรื่องพัฒนาการของอาคารในแนวแกนประธานจะเห็นได้ว่า มณฑปพระสี่อิริยาบถ วิหาร
ประธาน และเจดีย์รายอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นชุดพร้อมกัน ดังนั้นความหมายของอาคารในแนวแกน
ประธาน จึงสามารถกล่าวแยกกันได้ คือ สําหรับวิหารประธานนั้นแม้จะมีขนาดใหญ่และมีรูปแบบที่
ซับซ้อนกว่าวิหารประธานวัดอื่น เช่น มีการย่อมุมฐานไพทีที่มากกว่าซึ่งปกติฐานไพทีเป็นแค่ฐานสี่เหลี่ยม
ธรรมดา มีการยืดพื้นที่ส่วนหน้าของฐานไพทีเพื่อทําการวางประติมากรรม การที่ตัววิหารบนฐานไพทีมี
การย่อมุมและมีมุขเด็จเป็นผังที่ซับซ้อนกว่าวิหารทั่วไป ที่เป็นเพียงวิหารสี่เหลี่ยมหรือวิหารสี่เหลี่ยมมี
มุขเด็จไม่มีการย่อมุม แต่จากที่กล่าวมาเป็นเพียงการเพิ่มศักดิ์หรือความสําคัญของอาคาร ไม่ได้ทําให้การ
อธิบายความหมายของตัววิหารประธานของวัดพระสี่อิริยาบถต่างไปจากที่อื่น เช่นเดียวกันกับเจดีย์ราย
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ภาพที่ 81 แผนผังของวัดที่มีมณฑปเป็นประธาน วัดหนองพิกุล เมืองนครชุม
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)

ภาพที่ 82 แผนผังของวัดที่มีมณฑปเป็นประธาน วัดพระเชตุพน เมืองสุโขทัย
ที่มา: กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2531), 194.
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สําหรับมณฑปพระสี่อิริยาบถทีถ่ ูกกล่าวถึงในแง่ของความหมาย คือ ความหมายของพระ
ประธานในมณฑป ที่มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสี่องค์หันหลังชนกัน แสดงอิริยาบถทั้งสี่ คือ ยืน เดิน
นั่งและนอน จากการศึกษาที่ผ่านมาความหมายของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ
หนึ่ง เป็นปางของพระพุทธรูปที่แสดงถึงเรื่องราวในพุทธประวัต3ิ
สอง เป็นหลักในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานด้วยการกําหนดสติในฐานทั้ง 4 คือ กาย
เวทนา จิต และธรรม โดยเฉพาะฐานกาย ซึ่งมีการกล่าวถึงการพิจารณาอิริยาบถหลักทั้ง 4 คือ ยืน
เดิน นั่ง และนอน4
สาม เป็นการแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า จึงต้องทรงพักผ่อนพระวรกายให้
คลายจากความเมื่อยล้าและการนั่ง ยืน เดิน นอน ก็เป็นอิริยาบถทั้งในการพักผ่อนของพระพุทธองค์5
ความหมายของทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมา ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มใดถูกต้องเป็นสําคัญ
เนื่องจากแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้มุมมองและหลักฐานในการเชื่อมโยงต่างกัน และที่สําคัญความหมายของ
พระสี่ อิ ริ ย าบถของทั้ ง สามกลุ่ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ ขั ด แย้ ง กั น ด้ ว ย คื อ สามารถเป็ น ไปพร้ อ มกั น ได้ ทั้ ง สาม
ความหมาย
ในการวิเคราะห์ครั้งนีจ้ ะเห็นได้ว่า มีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถปรากฎอยู่แล้ว ซึ่งจากจุดนี้เอง
จึงย้อนวิเคราะห์ได้ว่า ก่อนที่จะมีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถได้ จําเป็นที่จะต้องมีการสร้างพระพุทธรูปใน
อิริยาบถต่างๆ จนเมื่อพบเห็นเป็นการทั่วไปแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปหลายอิริยาบถขึ้นในที่
เดียวกัน การเกิดขึ้นลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะพัฒนาการที่เป็นสากล ดังที่จะเห็นถึงการรวมกลุ่ม
ของพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถเองก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกัน
ดังนั้นจุดที่ต้องการแสดงถึงความสําคัญ คือ ความสําคัญของการมารวมกลุ่มกันของพระพุทธรูปจน
เป็น พระพุทธรู ป สี่อิริ ย าบถ แม้จ ะเป็น การรวมกัน ที่ไม่ ทราบความหมายแน่ ชัดของพระพุ ทธรูป สี่
อิริยาบถ แต่ด้วยขนาดและรูปแบบของการรวมตัวกัน ก็ทรงพลังมากพอในตัวเอง จนผู้พบเห็นต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
นอกจากนั้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้น ยังส่งเสริมลักษณะของพระพุทธรูปสี่
อิริยาบถให้เด่นชัดขึ้น คือ ภายใต้ผังรูปกากบาททําให้มีลักษณะเป็นมุข 4 มุข แต่ละมุขก็มีพระพุทธรูป
3

พัคพดี อยู่คงดี, “พระสี่อิริยาบถ เมืองกําแพงเพชร” (สารนิพนธ์ป ริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 14.
4
หม่อมราชวงศ์ สุริย วุ ฒิ สุขสวัส ดิ์, “กลุ่มพระพุ ทธรูป สี่อิริ ย าบถในศิ ล ปะสุโ ขทั ย
ความหมายทางพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2530): 61.
5
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “พระสี่อิริยาบถ,” ศิลปวัฒนธรรม 16, 11 (กันยายน 2538):
121.

217

ประดิษฐานอยู่เป็น การที่ทํา ให้ภ ายในและภายนอกสอดคล้องกัน อีกทั้งยังทํา ให้มีพื้น ที่ด้านหน้ า
พระพุทธรูปสําหรับการสักการะบูชา เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งแล้วผังกากบาทก็เหมือนนําเอาอาคารสี่
หลังมาชนกัน หรือการสร้างผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูปที่ทําให้ความต่อเนื่องภายในอาคารมีมากขึ้น
และการมีพื้นที่โค้งด้านหลังยังสามารถทําปูนปั้นหรือเขียนเรื่องราวในลักษณะที่มีมิติมากกว่าผนังเรียบ
แบน จากที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงถึงความพิเศษของมณฑปพระสี่อิริยาบถ อันเกิดจากการสร้าง
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถนั่นเอง
5. พระอุโบสถ
5.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน พระอุโบสถ
พระอุโ บสถ วัดพระสี่อิริยาบถ จากสภาพปัจจุบัน ตัวฐานประกอบด้วยฐานเขีย ง
สี่เหลี่ยมเตี้ยๆซ้อนกัน 2 ฐานชั้นแรกยื่นออกจากฐานชั้นสองจนเหมือนทางเดิน ตัวอาคารเป็นอาคาร
ขนาด 5 ห้อง มีเสา 2 แถว เป็นเสาสี่เหลี่ยม ส่วนใหญ่จะยังคงเหลือให้เห็นถึงรูเต้า ด้านในของเสาบาง
ต้นมีร อยบากที่บ ริเวณริมด้านในเสา และมีรอยเข้า ไม้ที่ด้านข้างเสา ภายในอาคารมีก้อนศิล าแลง
รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่
จากสภาพปัจจุบันที่ไม่ปรากฎร่องรอยของผนัง อีกทั้งยังปรากฎรอยบากและรอยเข้า
ไม้ด้านในของเสา จึงเป็นไปได้ว่าพระอุโบสถเป็นอาคารโถง สําหรับรอยบากและรอยเข้าไม้ด้านในของ
เสานั้น เท่าที่ปรากฎไม่ได้ปรากฎในเสาทุกต้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า มีการวางตําแหน่งของเสาไม่
ถูกต้องและอาจเป็นไปได้ว่า ถ้าหากจัดเรียงใหม่ รอยบากนั้นจะเกิดที่เสาแค่ฝั่งเดียวซึ่งอาจจะเป็นรอย
บากไม้ สําหรับเป็นพื้นอาสนะสงฆ์และราวจับก็เป็นได้ ก้อนศิลาแลงภายในอาคาร ถ้าดูในเอกสารการ
บูรณะวัดพระสี่อิริยาบถ ที่ระบุวันที่สํารวจ 1 กันยายน พ.ศ. 2532 พบว่าไม่มีก้อนศิลาแลงนั้นปรากฎ
อยู่ จึงวิเคราะห์ว่าเป็นก้อนที่ยกมาภายหลัง
รูเต้าที่ปรากฎให้เห็นบริเวณด้านนอกของเสา มีระยะความสูงของรูเต้าอยู่ในแนว
ใกล้เคียงกัน ซึ่งจากความสูงนี้เอง ทําให้วิเคราะห์ว่าแม้ว่าระยะช่วงเสาจะไม่เท่ากันแต่แนวรูเต้าสูง
เท่ากัน จึงเป็นไปได้ว่าตัวหลังคาของพระอุโบสถไม่ได้มีการซ้อนชั้นหลังคา แต่การที่ช่วงเสาไม่เท่ากัน
นั้น อาจเป็นเพราะเกิดจากการซ่อมแซมหรือเป็นรูปแบบเดิมของอาคารก็เป็นไปได้ทั้งคู่
ด้านนอกที่ปรากฎเสมา โดยฐานเสมาเป็นฐานสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ ส่วนใบเสมาเป็นใบ
เสมาเดี่ยวทําจากหินชนวน อาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอุโบสถนี้ มีมาแต่เดิม ไม่ได้มีการสร้างทับ
หรือสร้างเพิ่มเนื่องจากใบเสมาเป็นใบเสมาเดี่ยว ซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของอาคารที่มีรูปแบบเรียบ
ง่าย อาคารเป็นอาคารฐานเตี้ย ไม่มีการย่อมุม หรือมีรูปแบบหลังคาที่จะซับซ้อน
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5.2 การสันนิษฐานรูปแบบ พระอุโบสถ
พระอุโ บสถ วัดพระสี่อิ ริย าบถ จากการวิเคราะห์จ ะมีลัก ษณะเป็น ฐานเตี้ย เป็ น
อาคารโถง ภายในมีอาสนะสงฆ์ มีราวระเบียงและมีเสมาอยู่ภายนอก ส่วนที่ต้องทําการสันนิษฐาน
รูปแบบของพระอุโบสถ คือ ส่วนของหลังคา โดยเริ่มจากส่วนที่เป็นรูเต้าที่ปรากฎมีความสูงใกล้เคียง
กัน จึงวิเคราะห์ต่อไปว่าหลังคาไม่มีการซ้อนชั้นหลังคาเป็นปีกนกลงมา แต่ระยะด้านสกัดของเสามี
ขนาดกว้าง หากเป็นหลังคาจั่วตับเดียวจะต้องใช้โครงสร้างขนาดใหญ่
จึงสันนิษฐานว่าตัวหลังคานั้นจะต้องมีการแบ่งตับหลังคา อีกทั้งโครงสร้างที่ต่อตุ๊กตา
(ตอม่อ) ขึ้น ไป ก็มีลักษณะเป็น สถาปั ตยกรรมสุโ ขทัย มากกว่ า ดังนั้น จากความเป็น ไปได้นี้ จึง ได้
สันนิษฐานแบบพระอุโบสถเป็นหลังคาจั่ว มีการแบ่งตับหลังคา เป็นแบบสันนิษฐานแบบแรก
สําหรับความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งของรูเต้าที่ปรากฎ คือ ไม่ใช่รูเต้าแต่เป็นรูของขื่อ
ที่ไปต่อกับเสาพะไล จึงได้เสนอแบบสันนิษฐานที่มีเสาพะไล เป็นแบบสันนิษฐานแบบที่สอง เนื่องด้วย
ระยะของฐานที่ยื่นออกมาจนเป็นเหมือนทางเดิน และด้วยความที่เป็นอาคารโถง จึงมีความน่าจะเป็น
ที่หลังคาจะต้องกันฝนได้ ซึ่งการมีหลังคาพะไลจะช่วยกันฝนได้
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ภาพที่ 83 เสาพระอุโบสถ แสดงรอยบากและรอยเข้าไม้ด้านในของเสาที่ไม่ได้มีที่เสาทุกต้น
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)

ภาพที่ 84 พระอุโบสถ จากเอกสารการบูรณะวัดพระสี่อิริยาบถ
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)
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แผนผังที่ 101 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น พระอุโบสถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 102 แบบสันนิษฐาน รูปตัด พระอุโบสถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 103 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน พระอุโบสถ แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 104 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น พระอุโบสถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 105 แบบสันนิษฐาน รูปตัด พระอุโบสถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 106 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน พระอุโบสถ แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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6. ศาลาทางเข้า
6.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ศาลาทางเข้า
ศาลาทางเข้า วัดพระสี่อิริยาบถ จากสภาพปัจจุบัน มีฐานของอาคารเป็นฐานเขียง มี
บันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านหน้า ตัวอาคารเป็นอาคารโถงขนาด 5 ห้อง มีเสาอยู่ 4 แถว เสาด้านหน้า
อาคารเป็นเสาแปดเหลี่ยม ส่วนเสาที่เหลือเป็นเสาสี่เหลี่ยม ตัวราวระเบียงเป็นราวระเบียงโปร่ง
จากการที่ไม่พบร่องรอยของผนัง และยังคงเหลือราวระเบียง จึงเห็นว่าลักษณะของ
ศาลาทางเข้านั้นเป็นศาลาโถง แต่ตัวเสาที่ปรากฎเป็นสองชนิดแบบคละกันของศาลาทางเข้า เป็น
ลักษณะที่ไม่ปกติ ซึ่งอาจจะเป็นมาแต่เดิมหรืออาจจะเกิดจากการบูรณะซ่อมแซมไม่ถูกต้องก็เป็นได้
เช่น วางตําแหน่งเสาผิดหรือจํานวนเสาที่หัก สูญหายไปทําให้ต้องซ่อมออกมาเป็น สภาพที่เห็นใน
ปัจจุบัน ซึ่งในส่วนนี้มีรายงานการสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่ากําแพงเพชร
เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2512 เขียนแบบไว้เป็นแบบมีเสาครบทั้ง 4 แถว โดยไม่ระบุ
ชนิดเสา แต่ก็มีแผนผังที่ทําการสํารวจเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เขียนแบบไว้ว่ามีเสาเพียง
2 แถว จึงยังไม่สามารถสรุปในส่วนนี้ได้ชัดเจน
6.2 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาทางเข้า
การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาทางเข้า วัดพระสี่อิริยาบถ เริ่มจากการพิจารณาเรื่องผัง
ของอาคารว่า ลักษณะของเสาของอาคารที่จากหลักฐานมีทั้งแบบมีเสา 4 แถวและเสา 2 แถว แต่
สภาพปัจจุบันมีอยู่ 4 แถวแต่ไม่ครบทุกช่วงเสา ในข้อนี้ไม่สามารถพิจารณาจากหลักฐานได้แต่ใช้
วิธีการอธิบายถึงบริบทเรื่องการใช้สอยของอาคาร คือ บริเวณใกล้เคียงศาลาทางเข้านั้นมีปรากฎ บ่อ
น้ําและที่สรงน้ําอยู่ อีกทั้งศาลาทางเข้ายังติดกับทางสัญจร คือ ดูได้จากแนวของศาลาทางเข้าของวัด
พระสี่อิริยาบถ ศาลาด้านหน้าวัดพระนอน ศาลาด้านหน้าวัดสิงห์ จึงได้สันนิษฐานว่าด้วยจากการที่
เป็นศาลาด้านหน้าวัด และเป็นศาลาริมทางไปด้วย อาจมีการที่จะต้องใช้ศาลาในการพักผ่อนจากการ
เดินทาง จัดแต่งเครื่องแต่งตัวภายหลังจากชําระล้างร่างกายก่อนเข้าวัด ภายในศาลาทางเข้าจึงไม่ควร
ที่จะเป็นโถงโล่ง แต่ควรมีที่นั่งพักและที่วางของสัมภาระ จึงได้เสนอความเป็นไปได้ว่า ถ้าเป็นอาคารที่
มีเสา 4 แถวก็อาจจะมีการทําที่พักวางของสองด้านระหว่างทางเดินของศาลาทางเข้า หรือถ้าเป็น
อย่างที่เห็นในสภาพปัจจุบันก็ในส่วนที่เป็นเสา 4 แถวก็ทําที่วางของ ส่วนกรณีเป็นอาคารที่มีเสา 2
แถวนั้นข้างในจะโล่ง ต้องทําที่วางของขึ้นมาต่างหาก
สําหรับการสันนิษฐานรูปแบบหลังคา เริ่มจากลักษณะของผังพื้น คือ ถ้าผังพื้นแบบมี
เสา 4 แถว หลังคาก็ควรจะเป็นหลังคาจั่วตรงกลางและมีปีกนกต่อลงมาสองข้าง แต่ถ้าเป็นผังพื้นแบบ
มีเสา 2 แถว หลังคาก็อาจจะเป็นหลังคาจั่วอย่างเดียว จึงได้นําเสนอแบบสันนิษฐานหลังคาเป็นสอง
แบบดังที่กล่าวมา ไปจับคู่กับลักษณะผังพื้นที่เป็นแบบสี่แถวกับแบบที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน
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ภาพที่ 85 แผนผังศาลาทางเข้า ซึ่งแสดงรายละเอียดของเสาภายในอาคารต่างกัน
ที่มา: คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถาน จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงาน
การสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเก่ากําแพงเพชร เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ.
2508-2512 (พระนคร: การศาสนา, 2514), 15.

ภาพที่ 86 ภายในศาลาทางเข้าในสภาพปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงเสาภายในอาคารต่างกัน
(จากการสํารวจภาคสนามเมื่อ 20 สิงหาคม 2555)
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แผนผังที่ 107 แบบสันนิษฐาน ศาลาทางเข้า แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 108 แบบสันนิษฐาน ศาลาทางเข้า แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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7. ศาลา
ศาลา วัดพระสี่อิริย าบถ นั้นมีอยู่ด้ว ยกัน หลายหลัง แต่การวิเคราะห์และสันนิษฐาน
รูปแบบของศาลานั้นมีจุดร่วมกัน คือ จากหลักฐานการบูรณะของกรมศิลปากร6 จะเห็นได้ว่าแต่เดิมตัว
ศาลานั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่ถูกทําการบูรณะซ่อมแซมให้เห็นดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
การสันนิษฐานรูปแบบจึงยึดเอาสภาพปัจจุบันเป็นสําคัญ
7.1 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาหมายเลข 11
จากสภาพปัจจุบันของศาลาหมายเลข 11 ที่เหลืออยู่เพียงแนวเสา ประกอบกับ
เอกสารจากการบูรณะของกรมศิลปากร7 จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองหลังมีฐาน
ต่อกัน จึงสันนิษฐานว่าเป็นอาคารสองหลัง หลังใหญ่มีแนวเสา 4 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วมีหลังคา
ปีกนกพาดต่อลงมา ส่วนหลังเล็กมีแนวเสา 2 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วตับเดียว ทั้งสองหลังเป็น
อาคารโถง
7.2 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาหมายเลข 12
จากสภาพปัจจุบันของศาลาหมายเลข 12 ที่เหลืออยู่เพียงแนวเสา ประกอบกับ
เอกสารจากการบูรณะของกรมศิลปากร8 จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแนวเสา 2
แถว จึงสันนิษฐานว่าเป็นอาคารมีแนวเสา 2 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจัว่ ตับเดียว เป็นอาคารโถง
7.3 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาหมายเลข 27
จากสภาพปัจจุบันของศาลาหมายเลข 27 ประกอบกับเอกสารจากการบูรณะของ
9
กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางต่อกัน 3 หลัง โดยอาคารหลังแรกด้านหน้ามี
ขนาด 2 ห้อง มีเสา 2 แถว หลังกลางมีขนาด 5 ห้อง มีเสา 2 แถว หลังที่สามด้านท้ายมีขนาด 4 ห้อง
มีเสาสี่เหลี่ยม 4 แถว จึงสันนิษฐานว่าอาคารด้านหน้าและตรงกลางที่มีแนวเสา 2 แถว มีหลังคาเป็น
หลังคาจั่วตับเดียว ส่วนอาคารด้านหลังที่มีแนวเสา 4 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วมีหลังคาปีกนกพาด
ต่อลงมา ทั้งสามหลังเป็นอาคารโถง
7.4 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาหมายเลข 28
จากสภาพปัจจุบันของศาลาหมายเลข 28 ประกอบกับเอกสารจากการบูรณะของ
กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นอาคารขนาด 6 ห้อง มีส่วนฐานยื่นด้านหน้าและด้านข้างของอาคาร มีเสา
6

อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม, ผังรูปแบบโบราณสถานวัดพระสี่อิริยาบถ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). (อัดสําเนา)
7
เรื่องเดียวกัน.
8
เรื่องเดียวกัน.
9
เรื่องเดียวกัน.
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3 แถว เป็นเสาแปดเหลี่ยม สําหรับการสันนิษฐานแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรกเป็นอาคารไม่มีพะไล
มีแนวเสา 3 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วตับเดียว เป็นอาคารโถง แบบที่สองเป็นอาคารแบบมีพะไล มี
การเพิ่มแนวเสาพะไลในส่วนที่มีการยื่นฐานออกมา มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วมีหลังคาปีกนกพาดต่อลง
มา เป็นอาคารโถง
7.5 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาหมายเลข 29
จากสภาพปัจจุบันของศาลาหมายเลข 29 มีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุข
ด้านหน้า ขนาด 9 ห้อง มีเสา 4 แถว ส่วนมุขมีเสา 2 ต้น ยกฐานสูงเป็นฐานปัทม์สี่เหลี่ยม มีบัวลูกแก้ว
มี บั น ไดทางขึ้ น 2 ทาง มี ป รากฎแนวของผนั ง คล้ า ยราวระเบี ย งอยู่ ร อบอาคารและส่ ว นมุ ข จึ ง
สันนิษฐานว่า ส่วนตัวอาคารที่มีแนวเสา 4 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วมีหลังคาปีกนกพาดต่อลงมา
ส่วนตรงมุขมีหลังคาเป็นหลังคาจั่วตับเดียว
7.6 การสันนิษฐานรูปแบบ ศาลาหมายเลข 34
จากสภาพปัจจุบันของศาลาหมายเลข 34 ประกอบกับเอกสารจากการบูรณะของ
กรมศิลปากร10 มีลักษณะเป็นอาคารขนาด 5 ห้อง มีเสา 4 แถว มีมุขด้านหน้าและด้านหลัง มีบันได
ด้านหน้า 1 ทาง มีปรากฎแนวของผนังคล้ายราวระเบียงอยู่รอบอาคารและส่วนมุขด้านหลัง จึง
สันนิษฐานว่า ตัวอาคารที่มีแนวเสา 4 แถว มีหลังคาเป็นหลังคาจั่วมีหลังคาปีกนกพาดต่อลงมา ส่วน
ตรงมุขด้านหน้าและด้านหลังมีหลังคาเป็นหลังคาจั่วตับเดียว
8. ที่สรงน้ํา
ที่ส รงน้ํ า ภายในวั ด พระสี่ อิริ ย าบถมี ป รากฎอยู่ห ลายจุ ด ด้ว ยกั น ลั กษณะเป็ น อาคาร
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานจะเป็นฐานเขียงเตี้ยๆหรือไม่มีฐานเลย เสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมหรืออาจใช้แท่งเสาศิลา
แลงมาก่อเป็นผนัง ส่วนขนาดที่ปรากฎมีทั้งแบบเป็นห้องเดี่ยว ห้องคู่ และแบบสามห้อง จึงสันนิษฐาน
ว่า การสร้างที่สรงน้ําคงไม่มีแบบแผน แต่น่าจะมีลักษณะเป็นการก่อผนัง สูงพอบังสายตาได้ ไม่มี
หลังคาคลุม
9. เว็จ
เว็จหรือเว็จกุฎี เป็นห้องส้วมสําหรับพระสงฆ์ มีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยม มีฐานเตี้ยๆ
ทําจากศิลาแลง ด้านท้ายมีช่องขับถ่าย โดยขุดเป็นหลุมลึกลงไป มีแผ่นหินปิดเหลือเป็นช่องสําหรับ
ขับถ่าย จึงสันนิษฐานว่า เว็จน่าจะมีลักษณะเป็นอาคารมีผนังมีหลังคาคลุม เพื่อสุขอนามัยที่ดีจากการ
ป้องกันฝนตกลงไปในช่องขับถ่าย รูปแบบหลังคาน่าจะเป็นโครงสร้างไม้แบบง่ายๆ
10

เรื่องเดียวกัน.

ภาพที่ 87 แผนผังศาลาหมายเลข 11
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)
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234

แผนผังที่ 109 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น ศาลาหมายเลข 11
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 110 แบบสันนิษฐาน รูปตัด ศาลาหมายเลข 11
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 111 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน ศาลาหมายเลข 11
(จากการสันนิษฐานแบบ)

ภาพที่ 88 แผนผังศาลาหมายเลข 12
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)
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238

แผนผังที่ 112 แบบสันนิษฐาน รูปด้าน ศาลาหมายเลข 12
(จากการสันนิษฐานแบบ)

ภาพที่ 89 แผนผังศาลาหมายเลข 27
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)
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แผนผังที่ 113 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 27
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 114 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 27
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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ภาพที่ 90 แผนผังศาลาหมายเลข 28
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)

242

แผนผังที่ 115 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)

243

แผนผังที่ 116 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 1
(จากการสันนิษฐานแบบ)

244

แผนผังที่ 117 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 118 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 28 แบบที่ 2
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 119 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 29
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 120 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 29
(จากการสันนิษฐานแบบ)

248

ภาพที่ 91 แผนผังศาลาหมายเลข 34
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)

249

แผนผังที่ 121 แบบสันนิษฐาน ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 34
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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แผนผังที่ 122 แบบสันนิษฐาน รูปตัด รูปด้าน ศาลาหมายเลข 34
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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252

แผนผังที่ 123 แบบสันนิษฐาน ที่สรงน้ํา หมายเลข 5
(จากการสันนิษฐานแบบ)

ภาพที่ 92 แผนผัง เว็จ โบราณสถานหมายเลข 21
(สําเนาแบบจากอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6)

253

254

แผนผังที่ 124 แบบสันนิษฐาน เว็จ หมายเลข 21
(จากการสันนิษฐานแบบ)
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10. สรุปบทวิเคราะห์
ในบทที่ 4 บทวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์อาคารในวัดพระสี่อิริยาบถจากหลักฐานและ
ข้อมูลจากบทที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อทําการสันนิษฐานแบบ และเมื่อได้แบบ
สันนิษฐานแล้วสําหรับอาคารที่สําคัญและมีข้อมูลมากเพียงพอก็จะทําการวิเคราะหลังการสันนิษฐาน
แบบ เช่น การวิเคราะห์ลําดับการสร้างอาคาร การศึกษาถึงที่มาความหมายหรือคุณค่าของอาคาร
และศึกษาถึงการใช้สอยพื้นที่ภายในวัดพระสี่อิริยาบถ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. วิหารประธานสามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็น 2 แบบ คือเป็น
อาคารแบบโถงและอาคารแบบมีผนัง สําหรับโครงหลังคานั้นเหมือนกันคือ จะมีการแบ่งส่วนและลด
ชั้นเป็นสามช่วง คือ ส่วนตัวอาคารและส่วนที่ย่อมุมจะมีหลังคาจั่วสองตับ โดยส่วนที่ย่อมุมระดับความ
สูงหลังคาจะต่ํากว่าส่วนตัวอาคาร ส่วนช่วงมุขเด็จมีหลังคาจั่วตับเดียวและระดับความสูงหลังคาต่ํา
ที่สุด
2. มณฑปพระสี่อิริยาบถ สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็น 6 แบบ
โดยแบ่งเป็นภาพกว้างจะแบ่งแบบสันนิษฐานเป็นสองกลุ่ม คือ แบบที่หลังคาตรงกลางเป็นหลังคาจั่ว
แบบจตุรมุข และแบบหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป โดยหลังคาจั่วแบบจตุรมุขจะมีความเป็นไปได้
ทางโครงสร้างมากกว่า แต่อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยเรื่องความโดดเด่นสวยงาม แต่ถ้าหากต้องการให้
หลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑปก็ต้องรับข้อด้อยทางโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าหลังคาแบบจั่วจตุรมุข
และหากต้องการยกหลังคาแบบมณฑปสูงขึ้นมากเท่าไรความเป็นไปได้ทางโครงสร้างก็ยิ่งลดน้อยลง
ตามลําดับ
3. เจดีย์รายแบ่งการสันนิษฐานรูปแบบเป็น 4 กลุ่ม คือ หนึ่ง กลุ่มเจดีย์รายแบบมีซุ้ม
ประกอบไปด้วย เจดีย์รายหมายเลข 1, 8 และ 15 สอง กลุ่มเจดีย์รายแบบฐานปัทม์แปดเหลี่ยม
ประกอบไปด้วย เจดีย์รายหมายเลข 4, 9 และ 10 สาม กลุ่มเจดีย์รายแบบฐานปัทม์สี่เหลี่ยมประกอบ
ไปด้วย เจดีย์รายหมายเลข 2, 3, 7, 11, 13 และ 14 สี่ กลุ่มเจดีย์รายแบบฐานเขียงสี่เหลี่ยม สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มย่อย คือ กลุ่มเจดีย์รายที่มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเกิน 2 ชั้น ได้แก่ เจดีย์ราย
หมายเลข 5 และ 12 กับกลุ่มเจดีย์รายฐานที่มีเขียงสี่เหลี่ยมไม่เกิน 2 ชั้น ได้แก่ เจดีย์รายหมายเลข 6
และ 16 และเมื่ อ สัน นิ ษฐานแบบแล้ว มี เจดี ย์อ ยู่ ส ามประเภทคือ เจดีย์ แ บบมี ซุ้ม เจดี ย์แ บบฐาน
สี่เหลี่ยม เจดีย์แบบฐานแปดเหลี่ยม สําหรับลําดับการสร้างเจดรย์รายนั้น เริ่มจากตรงมุมของกําแพง
แก้ว แล้วค่อยขยับเข้าในตรงกลางของแต่ละด้าน
4. ลําดับการสร้างของอาคารในแนวแกนประธาน สันนิษฐานว่ามณฑปพระสี่อิริยาบถ
สร้างก่อน โดยอาจจะมีวิหารที่ไม่ได้ยกฐานไพทีสูงอยู่ด้านหน้าแล้วจึงมีการก่อสร้างวิหารประธานและ
เจดีย์รายภายหลังตามลําดับ ดังนั้นแนวคิดในการก่อสร้างจึงไม่ได้มาพร้อมกัน แต่ก็ไม่ได้สร้างเพื่อข่ม
กัน สําหรับแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถนั้นยังไม่ชัดเจนว่ามีแนวความคิดใดถูกต้องอย่าง

256

สัมบูรณ์ แต่ได้ให้ความหมายในเชิงคุณค่าถึงการมารวมกันของพระพุทธรูปจึงรวมกันเป็นสิ่งที่สําคัญ
และมีความหมาย นอกจากนั้นการสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของมณฑปพระสี่อิริยาบถยัง
ส่งเสริมกันด้วย เช่น มีมุขสี่ด้านรับกับพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
5. พระอุโบสถ สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็น 2 แบบ คือ แบบไม่
มีเสาพะไลกับแบบมีเสาพะไล โดยแบบไม่มีเสาพะไลนั้นเป็นหลังคาจั่ว มีการแบ่งตับหลังคา ส่วนแบบ
มีเสาพะไลมีลักษณะคล้ายแบบแรกแต่มีพะไลอยู่สองข้างพระอุโบสถ
6. ศาลาทางเข้าและศาลา เป็นการสันนิษฐานไปตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ
ประกอบกับแบบสํารวจของกรมศิลปากรที่เป็นหลักฐานทางกายภาพที่เก่ากว่า สําหรับการสันนิษฐาน
รูปแบบนั้นโดยทั่วไปจะเป็นหลังคาจั่วถ้าเป็นส่วนที่มีเสา 2 ต้น เป็นหลังคาจั่วมีปีกนกถ้าเป็นส่วนที่มี
เสา 4 ต้น
7. ที่สรงน้ําและเว็จ เป็นการสันนิษฐานไปตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ โดยที่สรง
น้ําเป็นอาคารสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคา โครงสร้างอาจเป็นแท่งแลงหรือโครงสร้างไม้ก็ได้ ส่ว นเว็จเป็น
อาคารสี่เหลี่ยม มีหลังคาคลุมเพื่อสุขอนามัย โครงสร้างเป็นอาคารไม้
8. การใช้สอยของพื้นที่จากภาพรวมของผังบริเวณ อาคารที่สําคัญคืออาคารในแนวแกน
ประธาน คือ วิหารประธาน มณฑปพระสี่อิริยาบถ และเจดีย์ราย เป็นส่วนพุทธาวาส ส่วนอาคารที่อยู่
ทางด้านทิศใต้และด้านหลังของอาคารในแนวแกนประธาน คือ โบสถ์ ศาลา ที่สรงน้ําและเว็จ เป็น
ส่วนสังฆาวาส สําหรับพื้นที่ว่างทางด้านทิศเหนือและด้านหลังของอาคารในแนวแกนประธานก็น่าจะ
เป็นส่วนสังฆาวาสเช่นกัน แต่อาจจะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยไม้ จึงไม่เหลือหลักฐานถึงปัจจุบัน

บทที่ 5
บทสรุป
1. บทสรุป
การศึ กษาประวั ติศาสตร์ ส ถาปั ตยกรรมวัดพระสี่อิ ริย าบถ จั งหวั ดกํา แพงเพชร เป็ น
การศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิด พัฒนาการและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัด
กําแพงเพชร โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม อันได้แก่ การศึกษาเอกสารข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ การศึกษาสํารวจรังวัดสภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชื่อมโยงตัวแบบทาง
สถาปัตยกรรมกับข้อมูลหลักฐานที่ค้นคว้ามาได้ รวมถึงการสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
สําหรับข้อมูลทางเอกสารของวัดพระสี่อิริยาบถนั้น มีอยู่น้อยมาก คือ ไม่มีเอกสารชั้นต้น
เลย มีเพียงการศึกษาที่ผ่านมาจํานวนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่การศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงถึงวัดพระสี่อิริยาบถ
ยิ่งหมายถึงการศึกษาถึงตัวสถาปัตยกรรมนั้นเป็นเพียงการศึกษาอย่างทั่วไป
สําหรับข้อมูลทางกายภาพที่ได้จากการสํารวจรังวัด ประกอบกับข้อมูลเอกสาร ภาพถ่าย
และแผนผัง แม้จากสภาพปัจจุบันจะถูกซ่อมแซมไปบางส่วนหรือคงสภาพไม่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่
ก็ ทํ า ให้ มี ข้ อ มู ล ทางกายภาพมากพอที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาเชื่ อ มโยงและสั น นิ ษ ฐานรู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมได้
โดยการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้น อิงอาศัยจากสภาพหลักฐานทางกายภาพ
และเอกสารแล้ว ยังต้องใช้การวิเคราะห์เชื่อมโยงในการหาความเป็นไปได้ของตัวสถาปัตยกรรม ทั้งใน
แง่ ข องโครงสร้ า งและรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรม ซึ่ ง ในภาพกว้ า งแล้ ว จํ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาผ่ า นตั ว
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของจังหวัดกําแพงเพชร โดยสามารถสรุปได้ว่า เมืองกําแพงเพชร
ได้รับอิทธิพลจากทั้งสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากอยู่ในฐานะหัวเมืองสําคัญ ซึ่งไม่ได้เป็นการสืบทอด
ต่อเนื่องกันแต่เกิดขึ้นพร้อมกัน ขึ้นกับว่าช่วงไหนฝ่ายใดมีอํานาจมากกว่ากัน นอกจากนั้นยังมีบางช่วง
ที่เมืองกําแพงเพชรมีความเข้มแข็งของตัวเอง ทั้งหมดนั้นจึงส่งผลถึงตัวรูปแบบและโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมในลักษณะที่มีทั้งแบบสุโขทัย แบบอยุธยาและแบบกําแพงเพชรเอง และเมื่อทําการ
สํารวจรังวัด ก็จะสามารถแบ่งแยกข้อมูลที่ได้ทําการศึกษามาก่อนหน้าได้ว่า รูปแบบและโครงสร้างใน
แบบใดนั้น ใกล้เคียงกับลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎอยู่ตรงหน้า ข้อมูลส่วนใดที่ขาดหายไปและ
จําเป็นต้องได้รับการเชื่อมโยงไปสู่การทําแบบสันนิษฐานทางสถาปัตยกรรม
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จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม จะพบว่าอาคารในวัดพระสี่อิริยาบถนั้น มี
บางส่วนที่ใช้การอ้างอิงถึงตัวแบบ ซึ่งก็ได้แก่ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวัดที่เป็นรูปแบบทั่วไป เช่น
วิหาร ศาลา เจดีย์ ส่วนนั้นจะไม่มีความซับซ้อน และสามารถเป็นที่เข้าใจได้จากการอ้างอิงลักษณะ
จากสถาปัตยกรรมทั่วไป
แต่ในส่วนทีม่ ีความซับซ้อน ซึ่งได้แก่ มณฑปพระสี่อิริยาบถ จําเป็นต้องหาความเป็นไปได้
แล้วค่อยพิจารณาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการสันนิษฐานแบบแล้วนั้น มณฑปพระสี่อิริยาบถ
มีแบบสันนิษฐานจํานวน 6 แบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม คือ แบบที่หลังคาตรงกลางเป็น
หลังคาจั่วแบบจตุรมุข และแบบหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป
โดยแต่ละอาคารแต่ละประเภท มีข้อสรุปในการสันนิษฐานแบบดังนี้
1 วิหารประธานสามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็น 2 แบบ คือเป็น
อาคารแบบโถงและอาคารแบบมีผนัง สําหรับโครงหลังคานั้นเหมือนกันคือ จะมีการแบ่งส่วนและลด
ชั้นเป็นสามช่วง คือ ส่วนตัวอาคารและส่วนที่ย่อมุมจะมีหลังคาจั่วสองตับ โดยส่วนที่ย่อมุมระดับความ
สูงหลังคาจะต่ํากว่าส่วนตัวอาคาร ส่วนช่วงมุขเด็จมีหลังคาจั่วตับเดียวและระดับความสูงหลังคาต่ํา
ที่สุด
2 มณฑปพระสี่อิริยาบถ สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็น 6 แบบ
โดยแบ่งเป็นภาพกว้างจะแบ่งแบบสันนิษฐานเป็นสองกลุ่ม คือ แบบที่หลังคาตรงกลางเป็นหลังคาจั่ว
แบบจตุรมุข และแบบหลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑป โดยหลังคาจั่วแบบจตุรมุขจะมีความเป็นไปได้
ทางโครงสร้างมากกว่า แต่อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยเรื่องความโดดเด่นสวยงาม แต่ถ้าหากต้องการให้
หลังคาตรงกลางเป็นแบบมณฑปก็ต้องรับข้อด้อยทางโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าหลังคาแบบจั่วจตุรมุข
และหากต้องการยกหลังคาแบบมณฑปสูงขึ้นมากเท่าไรความเป็นไปได้ทางโครงสร้างก็ยิ่งลดน้อยลง
ตามลําดับ
3เจดีย์ราย เมื่อสันนิษฐานแบบแล้วมีเจดีย์อยู่สามประเภทคือ เจดีย์แบบมีซุ้ม เจดีย์แบบ
ฐานสี่เหลี่ยม เจดีย์แบบฐานแปดเหลี่ยม สําหรับลําดับการสร้างเจดรย์รายนั้น เริ่มจากตรงมุมของ
กําแพงแก้ว แล้วค่อยขยับเข้าในตรงกลางของแต่ละด้าน
4 พระอุโบสถ สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็น 2 แบบ คือ แบบไม่มี
เสาพะไลกับแบบมีเสาพะไล โดยแบบไม่มีเสาพะไลนั้นเป็นหลังคาจั่ว มีการแบ่งตับหลังคา ส่วนแบบมี
เสาพะไลมีลักษณะคล้ายแบบแรกแต่มีพะไลอยู่สองข้างพระอุโบสถ
5 ศาลาทางเข้าและศาลา เป็นการสันนิษฐานไปตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ
ประกอบกับแบบสํารวจของกรมศิลปากรที่เป็นหลักฐานทางกายภาพที่เก่ากว่า สําหรับการสันนิษฐาน
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รูปแบบนั้นโดยทั่วไปจะเป็นหลังคาจั่วถ้าเป็นส่วนที่มีเสา 2 ต้น เป็นหลังคาจั่วมีปีกนกถ้าเป็นส่วนที่มี
เสา 4 ต้น
6 ที่สรงน้ําและเว็จ เป็นการสันนิษฐานไปตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ โดยที่สรง
น้ําเป็นอาคารสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคา โครงสร้างอาจเป็นแท่งแลงหรือโครงสร้างไม้ก็ได้ ส่ว นเว็จเป็น
อาคารสี่เหลี่ยม มีหลังคาคลุมเพื่อสุขอนามัย โครงสร้างเป็นอาคารไม้
ภายหลั งจากการสัน นิ ษฐานแบบแล้ ว จึ ง ได้ มีก ารศึ กษาถึง พัฒ นาการของอาคารใน
แนวแกนประธาน ซึ่งได้เสนอว่าอาจจะมีการสร้างมณฑปพระสี่อิริยาบถขึ้นก่อน โดยอาจจะมีวิหาร
ขนาดเล็กกว่ามณฑปอยู่ด้านหน้า จากนั้นจึงมีการรื้อสร้างวิหารประธานที่มีฐานไพทีสูงขึ้นทีหลัง แล้ว
จึงได้มีการสร้างเจดีย์รายจนล้อมมณฑปพระสี่อิริยาบถในภายหลัง นอกจากการศึกษาพัฒนาการของ
อาคารแล้ว ก็ได้มีการศึกษาถึงความหมายของอาคารด้วย ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาก็ได้มีการเสนอ
ความหมายของคติการสร้างพระสี่อิริยาบถอยู่ 3 กลุ่ม คือ
หนึ่ง เป็นปางของพระพุทธรูปที่แสดงถึงเรื่องราวในพุทธประวัต1ิ
สอง เป็นหลักในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานด้วยการกําหนดสติในฐานทั้ง 4 คือ กาย
เวทนา จิต และธรรม โดยเฉพาะฐานกาย ซึ่งมีการกล่าวถึงการพิจารณาอิริยาบถหลักทั้ง 4 คือ ยืน
เดิน นั่ง และนอน2
สาม เป็นการแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า จึงต้องทรงพักผ่อนพระวรกายให้
คลายจากความเมื่อยล้า และ การนั่ง ยืน เดิน นอน ก็เป็นอิริยาบถทั้ง 4 ในการพักผ่อนของพระพุทธ
องค์3
ซึ่งความหมายของทั้ งสามกลุ่ ม ยังไม่ส ามารถสรุป ได้ว่ ากลุ่ม ใดถูกต้ อง และที่สํ าคั ญ
ความหมายของพระสี่อิริยาบถของทั้งสามกลุ่มก็ไม่ได้ขัดแย้งกันด้วย คือ สามารถเป็นไปพร้อมกันได้ทั้ง
สามความหมาย
ดังนั้ น จึง ได้เ สนอถึงคุ ณค่า ของมณฑปพระสี่อิ ริย าบถว่ า คื อ ความสําคั ญของการมา
รวมกลุ่มกันของพระพุทธรูปจนเป็นพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ แม้จะเป็นการรวมกันที่ไม่ทราบความหมาย
แน่ชัดของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ แต่ด้วยขนาดและรูปแบบของการรวมตัวกัน ก็ทรงพลังมากพอใน
1

พัคพดี อยู่คงดี, “พระสี่อิริยาบถ เมืองกําแพงเพชร” (สารนิพนธ์ป ริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 14.
2
หม่อมราชวงศ์ สุริย วุ ฒิ สุขสวัส ดิ์, “กลุ่มพระพุ ทธรูป สี่อิริ ย าบถในศิ ล ปะสุโ ขทั ย
ความหมายทางพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2530): 61.
3
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “พระสี่อิริยาบถ,” ศิลปวัฒนธรรม 16, 11 (กันยายน 2538):
121.
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ตัวเอง จนผู้พบเห็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ประกอบกับการสร้างสรรค์
งานสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมลักษณะของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถให้เด่นชัดขึ้น คือ ภายใต้ผังรูปกากบาท
ทํา ให้มีลักษณะเป็นมุข 4 มุข แต่ล ะมุขก็มีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่เป็นการที่ทําให้ภายในและ
ภายนอกสอดคล้อง หรือการสร้างผนังโค้งด้านหลังพระพุทธรูปที่ทําให้ความต่อเนื่องภายในอาคารมี
มากขึ้นและการมีพื้นที่โค้งด้านหลังยังสามารถทําปูนปั้นหรือเขียนเรื่องราวในลักษณะที่มีมิติมากกว่า
ผนังเรียบแบน
2. ข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยหัวข้อ การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัด
กําแพงเพชร หรือการทําวิจัยเกี่ยวกับเมืองกําแพงเพชร ยังขาดข้อมูลในการศึกษาอีกจํานวนมาก ใน
หลายหัวข้อจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในหัวข้อที่เป็นวัดเดียว เช่นวัดที่สําคัญในเมืองกําแพงเพชร
เช่น วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ วัดพระนอน วัดช้างล้อม เป็นกลุ่มวัด เช่น กลุ่มวัดในเขตอรัญญิก เมือง
กําแพงเพชร หรื อเป็ น กลุ่ มอาคารบางประเภท เช่น กลุ่ม วิห ารที่ มีฐ านไพทีย กสูง อีกกลุ่มหนึ่ง ที่
น่าสนใจในการศึกษา คือ การศึกษากลุ่มอาคารพระพุทธรูปหลายอิริยาบถ ดังเช่นที่ปรากฎที่วัดพระสี่
อิริยาบถ วัดพระนอน วัดพระแก้ว เมืองกําแพงเพชร ซึ่งการทําในหัวข้อเหล่านี้จะเป็นการสนับสนุนให้
ฐานความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก้าวหน้าขึ้น
นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจเมื่อทําการศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระสี่อิริยาบถ คือ
เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตั้งชื่อวัดพระสี่อิริยาบถว่า วัด
พระเชตุพน ซึ่งทําให้สนใจในการตั้งชื่อดังกล่าวว่า วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร หรือ วัด
พระเชตุพน จังหวัดสุโขทัย เป็นไปได้หรือไม่ว่า นอกจากเป็นชื่อวัดสําคัญแล้ว คือ เชตุพนหรือเชตวัน
จะสื่ อ ถึ ง ความหมายว่ า เป็ น วั ด เชตวั น ในทางศิ ล ปสถาปั ต ยกรรมด้ ว ยได้ ห รื อ ไม่ เช่ น การสร้ า ง
พระพุทธรูป สี่อิริยาบถภายในอาคารหลังเดีย วอาจจะหมายถึง พระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในทุก
อิริยาบถ ซึ่งก็คือ การจําพรรษา และวัดเชตวันนี้เองก็เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าจําพรรษาอยู่มากที่สุด
สุดท้ายเป็นข้อเสนอถึงการศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างสถาปัตยกรรมของลังกา
กับสถาปัตยกรรมของเมืองกําแพงเพชร โดยผ่านการเชื่อมต่อทางศาสนา เช่น การเดินทางไปลังกา
ของพระภิกษุและได้มีการเดิน ทางผ่านเมืองกําแพงเพชร และเชื่อมต่อผ่านตัว สถาปัตยกรรมที่มี
รูปแบบเฉพาะ เช่น กัลวิหาร (Gal Vihara) ในเมืองโปโลนนาลุวะ ประเทศศรีลังกา ที่มีพระพุทธรูป
หลายอิริยาบท ซึ่งในกําแพงเพชรก็มีพระพุทธรูปหลายอิริยาบถเช่นกัน หรือการพบเว็จแบบลังกาที่
บริเวณท้า ยวัด อาวาสใหญ่ บริเวณด้านหลัง ของส่ว นที่ เป็น สังฆาวาส เป็ น ต้น ซึ่งอาจจะแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมแบบลังกากับตัวสถาปัตยกรรมในเมืองกําแพงเพชรก็เป็นได้
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