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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยเรายังคงรั กษาเอกราชมาจนถึงทุกวันนีได้ ก็เพราะเหตุที"คนในชาติมีความ
สามัคคีกนั มีศาสนาหลายศาสนาเป็ นเครื" องยึดเหนี" ยวจิตใจให้ประชาชนครองตนอยูใ่ นศีลธรรม มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นร่ มเกล้าธงชัยให้เราได้อยูอ่ ย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ขสื บมาทุกยุคทุกสมัย ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริ ยก์ บั สถาบันศาสนา จึงเป็ นลักษณะพิเศษอย่างหนึ" งของชน
ชาติไทย
ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที" 2) กษัตริ ยอ์ งค์ที" 18
แห่ ง อาณาจัก รอยุธ ยา พระองค์ทรงเป็ นพระโอรสของพระมหาธรรมราชา ซึ" ง เป็ นเชื อสายของ
ราชวงศ์สุโขทัยและพระมารดาคือ พระวิสุทธิกษัตรี ซึ"งเป็ นพระราชธิดาของพระมหาจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์สุพรรณบุรี พระนเรศวรเป็ นที"รู้จกั ในฐานะวีรกษัตริ ยผ์ กู้ อบกูเ้ อกราชให้กบั กรุ งศรี อยุธยา
ซึ"งตกเป็ นเมืองขึนของพม่าอยูถ่ ึง 15 ปี คนไทยเรายกย่ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะ
ที" ทรงเป็ นนักรบและนัก การปกครองเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ความจริ ง แล้ว พระองค์ยงั ทรงมี บทบาท
สําคัญในด้านอื"นๆ อีกมากมาย เช่น ในด้านการฑูต การพาณิ ชย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตลอดจนด้า นการทํา นุ บ าํ รุ ง พระพุ ท ธศาสนา ตามหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมัย ที" นัก
จดหมายเหตุชาวตะวันตกได้บนั ทึกเอาไว้ เช่น “ ในขณะที"สภาพทางการเมืองมีความปลอดภัย
และประชาชนมี ข วัญดี เศรษฐกิ จก็ กลับมารุ่ ง เรื อง สภาพทางสั งคมก็ดีด้วย สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชอาจจะทรงเข้มงวดกับเจ้านายและขุนพลซึ" งเป็ นชนชันสู ง แต่ไม่ทรงถือพระองค์ และยังมี
พระทัยห่วงใยสวัสดิภาพของไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิน ขนาดทรงออกตรวจราชการแบบไม่ให้ราษฎรรู้ตวั
”1 หรื อ “ ทรงเป็ นอัค รศาสนู ป ถัม ภกและทรงฟื นฟู ส ภาพจิ ต ใจของประชาชน ทํา นุ บ าํ รุ ง
พระพุทธศาสนา นัน" คือพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ
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วินยั พงศ์ศรี เพียร, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ , พิมพ์ครังที"
5 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2551), 141.
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ให้มีการคัดลอกพระไตรปิ ฏกทัง 84,000 พระธรรมขันธ์ ขึนมาใหม่ ” 2 ซึ" งนับว่ามีความสําคัญยิ"ง
เป็ นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เกิดขึนบนผืนแผ่นดินไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็ น
กษัตริ ยท์ ี"ดุดนั เด็ดขาดในสายตาข้าราชบริ พาร แต่ในพระทัยลึกๆ แล้ว พระองค์หาได้มีใจโหดเหี ยม
เพียงแต่ว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงกระทําศึกสงครามมาโดยตลอด และพระองค์ทรง
ปกครองคนหมู่มาก การปกครองจึง ต้องเข้มงวด และนําพระทัยที"มีเมตตากรุ ณา คงจะเป็ นนิ สัย
วาสนาของพระองค์ แต่ครังบรรพชาเป็ นสามเณร
เมื"อกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของพืนที"ต งั โครงการ ณ ทุ่งภูเขาทอง ซึ" งแต่เดิมคือทุ่ง
ลุมพลี พืนที"บริ เวณนีเป็ นที"ลุ่มรับนําในฤดูน าํ หลากมาแต่ครังโบราณ บ้านเรื อนของราษฎรที"ต งั อยู่
บริ เ วณนี ต้องปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อมในฤดู ที" ต่ า งกัน เฉกเช่ น การสร้ า งบ้า นริ ม แม่ น ํา
เจ้าพระยาที"สามารถรองรับสภาพอากาศได้ทุกฤดู อันเป็ นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยในอดี ตที"
สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยัง" ยืน แต่ในปั จจุบนั สภาวะอากาศของโลกเปลี"ยนแปลงไป
อย่างมาก ปั ญหาอุทกภัยส่ งผลต่อพืนที"รุนแรงมากขึนกว่าในอดี ต อุทกภัยที"ส่งผลต่อจังหวัดแต่ละ
ครังจะอยู่ใ นระดับวิกฤติ บ้า นเมืองและโบราณสถานเสี ยหายเป็ นอันมาก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พืนที"บริ เวณทุ่งมะขามหย่องที"อยูต่ ิดกันกับทุ่งภูเขา
ทอง ซึ" งเป็ นที"ดินส่ วนพระองค์จดั ตังโครงการตามแนวพระราชดําริ เป็ นพืนที"แก้มลิง เพื"อรองรับ
และป้ องกันนําท่วม โดยได้ทรงมีพระบรมราชานุ ญาต ให้ผนั นําเหนื อจากแม่น าํ เจ้าพระยาเข้าสู่
ที" ดิ นส่ ว นพระองค์บ ริ เ วณทุ่ ง มะขามหย่อ ง นับ เป็ นพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่อ ชาวบ้า นในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาเป็ นอย่างมาก และเมื"อกล่าวถึ งความสําคัญของพืนที"น ี ทางด้านประวัติศาสตร์
พืนที"บริ เวณนี มีความสําคัญอย่างมากในการสู้รบของวีรชนไทย รวมไปถึงองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ซึ" งพระองค์เคยสร้ างวีรกรรมออกปล้นค่ายและทรงม้าออกมาสังหาร “ลักไวทํามู” ทหาร
เอกของพระเจ้าหงสาวดีนนั ทบุเรงในพืนที"น ี จนต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชดําริ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิตL ิ พระบรมราชิ นีนาถ โปรดให้สร้ างพระบรมราชานุ สาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวร
มหาราชขึ น บริ เวณหน้าพระเจดี ย ์โบราณภูเขาทอง เพื"อเทิ ดพระเกี ย รติ แด่ ส มเด็ จพระนเรศวร
มหาราชและสดุ ดีพ ระองค์ในวีรกรรมนัน ทังยังสร้ างเพื"อเฉลิ มพระเกี ยรติพ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนื"องในวโรกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 50 ปี และจัดพืนที"รอบๆ เป็ นแหล่งกักเก็บนําเพื"อ
การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยของประชาชนในพืนที"น ีอีกด้วย
การออกแบบวัดเพื"อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช เป็ นผลผลิ ตจาก
แนวความคิดอันเกิด จากการนํารู ปแบบของสถาปั ตยกรรมไทยในอดีตมาประยุกต์สร้างสรรค์ข ึนมา
ใหม่ ซึ" งตังอยูบ่ นรากฐานอันเป็ นแก่นแท้ของวัฒนธรรมเดิม ได้แก่ คติความเชื"อเรื" องเทวราชาและ
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เรื องเดียวกัน, 141.
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ยอดเขาพระสุ เมรุ คติจกั รวาลและการอวตารของพระมหากษัตริ ย ์ สมมติสัญลักษณ์และการกําหนด
ฐานานุ รูป ฐานานุ ศกั ด์ ในงานสถาปั ตยกรรมไทย ที"จะนําไปสู่ การวางผัง รู ปแบบ รู ปทรง และ
องค์ประกอบของอาคาร มาผสานกับเรื" องราวการตีความตามพระราชประวัติของพระองค์ที"ไ ด้
อ้า งอิ งมาจากพระราชพงศาวดาร เช่ น รู ป แบบสถาปั ตยกรรมที" สื" อ ถึ งองค์ส มเด็ จพระนเรศวร
เรื" องราวในคัมภีร์ปถมัง (คําภีร์พระเวท) ที"รับอิทธิ พลจากลัทธิ พราหมณ์มาสู่ พุทธนิ กายมหายาน
และหินยานตามลําดับ อันเป็ นต้นกําเนิดของวิชาคงกระพัน การลงเลขสักยันต์ ซึ" งเป็ นส่ วนหนึ" งของ
ตําราพิชยั สงคราม ผนวกกับภูมิปัญญาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างชาญฉลาดของบรรพบุรุษที"
สามารถสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมให้อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เช่นการแก้ปัญหาพืนที"รับ
นํา วัสดุ โครงสร้ าง การระบายอากาศ ความโปร่ ง โล่ง สบาย นําเอาแนวความคิดทังหมดมา
บูรณาการร่ วมกันให้เหมาะสมกับบริ บทของสภาพเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ก้าวหน้าในโลกปั จจุบนั การออกแบบจึงไม่ใช่แค่เพียงการนํารู ปแบบของสถาปั ตยกรรมไทยแบบ
ประเพณี มาประยุกต์ในบริ บทสังคมสมัยใหม่ อันเป็ นข้อกําหนดแต่เพียงสุ นทรี ยศาสตร์ ของเส้น
สาย3 แต่จะเป็ นการประยุกต์เพื"อตอบสนองต่อมิติอื"นๆ ซึ" งเป็ นลักษณะของการบูรณาการร่ วมกัน
ระหว่างภายในกับภายนอกอาคาร เพื"อให้ได้เอกลักษณ์อนั เป็ นหนึ" งเดียวของโครงการ ให้ได้มาซึ" ง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที"รังสรรค์ร่วมกันเป็ นเรื" องราวบนพืนที"แห่งนี อันจะทํา
ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและเข้า ใจถึ ง ความเป็ นมาของสถานที" ไ ด้อ ย่า งลึ ก ซึ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวติ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผูค้ นในอดีตที"มีความสัมพันธ์ต่อพืนที"ได้อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล ประชาชนเกิดจิตสํานึ กต่อพืนที" จนเกิดเป็ นความภาคภูมิใจที"จะก้าวไปสู่ การอนุรักษ์วดั
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี ให้เป็ นมรดกของชาติสืบไป
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วิมลสิ ทธิL หรยางกูร, การสร้ างสรรค์ มรดกวัฒนธรรม: สู่ การสร้ างสรรค์ เอกลักษณ์
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ , เข้าถึงเมื"อ 3 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ap.tu.ac.th/jars/
download/jars/v81/01%20The%20Creation%20of%20Cultural%20Heritage_Vimolsiddhi.pdfww
w.
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ความมุ่งหมายของโครงการ
1.สร้างพืนที"พุทธศาสนสถานที"เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถรับรู้ถึงความสําคัญแห่ง
องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที"ทรงเป็ นแบบอย่างแห่งความรักชาติ ก่อเกิดพลังสามัคคี เป็ นนํา
หนึ"งใจเดียวกัน เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติต งั แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั
2.เป็ นการต่อยอดถึงความสําคัญของพืนที" " ทุ่งภูเขาทอง – ทุ่งมะขามหย่อง " และการ
ให้ความรู ้ที"เชื" อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพืนที" ตามหลักฐานที"อา้ งอิงมาจากประวัติศาสตร์ เพื"อให้
เกิดการจดจําและสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3.เป็ นศูนย์รวมความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การพาณิ ชย์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์
และโบราณคดีในพืนที"บริ เวณดังกล่าวในสมัยกรุ งศรี อยุธยา อีกทังให้ความรู้เพื"อต่อยอดการบริ หาร
จัดการศาสนสถานที"ประสบอุทกภัยให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างยังยืน และยังเป็ นแนวทางให้ภาคส่ วนที"
เกี"ยวข้องนําไปต่อยอดองค์ความรู ้ เพื"อนําไปบูรณาการร่ วมกันได้ในอนาคต
4.เกิดความภาคภูมิใจต่อคนในพืนที" คนในชุมชนและประชาชนทัว" ไป อีกทังยังใช้พืนที"
โครงการในการปฏิบตั ิธรรมขัดเกลาจิตใจ ให้เหมาะสมกับฐานะแห่งความเป็ นพุทธมามกะได้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.ศึ ก ษาพระราชประวัติ ข ององค์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ที" ม าจากพระราช
พงศาวดารและหลักฐานต่างๆ ของไทยและเอกสารตะวันตก รวมไปถึงคติความเชื"อของลัทธิ เทวรา
ชา ตํานานโบราณ ระบบสัญลักษณ์ ต่างๆ นํามาตีความเพื"อกําหนดเอกลักษณ์ รู ปทรง ที"ว่าง ให้
เหมาะสมกับการเฉลิมพระเกียรติโดยคํานึงถึงฐานานุศกั ดิLและฐานานุรูปเป็ นสําคัญ
2.ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของวัด หน้า ที" แ ละจุ ด ประสงค์ ตัง แต่ อ ดี ต สู่ ปั จ จุ บ ัน ความ
เปลี"ยนแปลงของฟั งก์ชนั" การใช้งานอันเกิดจากยุคสมัย เพื"อนํามาออกแบบวัดเฉลิมพระเกียรติได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและไม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั
3. ศึกษาภูมิปัญญาการก่อสร้างของช่างไทยโบราณในสมัยสุ โขทัยส่ งผ่านอิทธิ พลมาถึง
สมัย อยุ ธ ยาในยุค กลาง อันเป็ นยุ ค สมัย ประวัติศ าสตร์ ที" เ กี" ย วเนื" องกับ องค์ส มเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช นํามารังสรรค์ข ึนใหม่ นําเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างในยุคปั จจุบนั ที"จะสามารถปรับใช้กบั
โครงสร้างและรายละเอียดต่างๆ ให้เกิดเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ยงั คงรักษารากเหง้าแห่ งความเป็ น
วัฒนธรรมเดิมไว้ และยังคงสื" อความหมายถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที"สร้างสรรค์มาแต่เดิมไว้ได้
4. ศึ กษาภูมิปัญญาของช่างโบราณในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมพืนที"ต งั ที"มีปัญหา
เรี ยนรู้การใช้วสั ดุทอ้ งถิ"นและวัสดุสมัยใหม่มาร่ วมในการแก้ปัญหา ประยุกต์เพื"อตอบสนองต่อมิติ
ต่างๆ ซึ" งเป็ นลักษณะบูรณาการร่ วมกันระหว่างภายในกับภายนอกอาคาร
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5. สร้ า งสรรค์ ส ถาปั ต ยกรรมไทยในแง่ มุ ม ของความเป็ นศิ ล ปสาธารณะ เพื" อ ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการใช้พืนที" และการเรี ยนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ อันจะทําให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมและเข้าใจถึงความเป็ นมาของสถานที"ได้อย่างลึกซึ ง เห็ นคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ตลอดจนวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผูค้ นในอดี ต ที" มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พื น ที" ไ ด้อ ย่า งเป็ นเหตุ เ ป็ นผล
ประชาชนเกิ ดจิตสํานึ กต่อพืนที" จนเกิ ดเป็ นความภาคภูมิใจที"จะก้าวไปสู่ การอนุ รักษ์วดั เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี ให้เป็ นมรดกของชาติสืบไป
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ขอบเขตของวิทยานิพนธ์
1. วัดที"ทาํ การออกแบบจัดอยูใ่ นประเภท วัดคามวาสี
2. ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะสถาปั ตยกรรมไทยและศิลปะสมัยสุ โขทัยที"มีเอกลักษณ์
เฉพาะ และเกี"ยวข้องกับองค์สมเด็จพระนเรศวร ตามหลักฐานอ้างอิงเท่าที"จะสามารถค้นคว้าได้
ศิลปสถาปัตยกรรมสมัยสุ โขทัยที"มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น วัดมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอยุธยาตอนกลาง ตังแต่พระรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีที" 2 จนถึงรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ( พระเจ้าเสื อ ) พ.ศ. 2034-21714 รวมระยะเวลา 137 ปี
3.ศึกษางานสกุลช่างอยุธยารวมไปถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ"น ภูมิปัญญาการก่อสร้าง วัสดุ
และสัญลักษณ์ที"เกิดในท้องถิ"น เพื"อก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที"สอดคล้องร่ วมกับชุมชนและยุคสมัย
4. พืนที"ออกแบบหลักๆ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนสําคัญ คือ
ส่ วนพุทธาวาส
ส่ วนสังฆาวาส
ส่ วนปฏิบตั ิธรรม ( ธรณี สงฆ์ )
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ประมาณ 9 เดือน
คาดว่าจะเริ" มโครงการ ตังแต่เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2555
และเสนอโครงการ ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2556
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ตรี อมาตยกุล, “ศิลปะสมัยอยุธยา,” ใน ศิลปะสมัยอู่ทอง ศิลปะสมัยอยุธยา ศิลปะสมัย
รัตนโกสิ นทร์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 44.
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วิธีการดําเนินงาน
1. กําหนดขอบเขตทางด้านข้อมูล
ตามที"ได้กล่าวไว้แล้วข้อ 1 - 4 ในขอบเขตของวิทยานิพนธ์
2. เก็บข้อมูลภาคสนาม
ศึกษาปั จจัยทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ" งแวดล้อมพืนฐาน ปั ญหา
อุทกภัยในบริ เวณชุมชนโดยรอบที"ส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมและภาพรวมของโครงการ และความ
เป็ นไปได้ของพืนที"โครงการ
3. โครงการออกแบบ
นําข้อมูลที"ได้จากการศึกษาค้นคว้าในข้อ 1 และข้อ 2 มาเป็ นองค์ประกอบในการวาง
แนวคิดและรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมให้เกิดเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะในลักษณะของสถาปั ตยกรรม
ไทยร่ วมสมัย ที"บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
1.รู ้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมทังด้านประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม
อิทธิพลทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที"มีเอกลักษณ์เฉพาะของสุ โขทัยและอยุธยา เพื"อก่อให้เกิดการ
ประยุกต์ทางสถาปั ตยกรรมไทยที"สามารถเข้ากันได้กบั วัฒนธรรมในชุมชน
2. ต่อยอดองค์ความรู ้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที"สามารถอยูร่ ่ วมกับนําได้ ได้ศึกษา
โครงสร้าง วัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างที"อยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างยังยืน รวมทังคงไว้ซ" ึง
เอกลักษณ์ของพืนที"ที"เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจ เกิดความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ศรัทธาต่อความดีงาม
โดยอาศัยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็ นแบบอย่างน้อมนํา
แหล่งข้ อมูล
1.แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเอกสารทางโบราณคดีที"เกี"ยวข้อง รวมทังหนังสื อ
วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์และสิ" งพิมพ์ต่างๆ
2.สถาบันหรื อหน่วยงานต่างๆ ที"เกี"ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร , หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดตามสถาบันในระดับอุดมศึกษาต่างๆ
3.แหล่งโบราณสถานที"อยูใ่ นขอบเขตใกล้เคียงกับพืนที"โครงการ ชุมชนและบุคคล
4. ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านโบราณคดี , ประวัติศาสตร์ , และสถาปัตยกรรมไทย
5.โบราณสถานสําคัญต่างๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ
6.สื บค้นข้อมูลจาก

internet

บทที 2
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพที" 1
ที"มา :

พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
อัลบัมภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เข้าถึงเมื"อ 1 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก

http://www.ad.nu.ac.th/gallery/?pic=31
พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระนาม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามจริ งว่าอย่างไรยังไม่เป็ นที"ยุติ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ปี 2542 ว่า “นร” แปลว่า “คน, ชาย” ส่ วน “อิศวร” แปลว่า “ความเป็ น
เจ้า เป็ นใหญ่ มักใช้เป็ นส่ วนท้ายของสมาส และแผลงเป็ นเอศวร เช่น นเรศวร.... แต่คาํ ว่า “นเรศวร”
เป็ นคําสนธิ ไม่ใช่คาํ สมาสตามที"พจนานุกรมกล่าว เช่นเดียวกับคําว่า “ราเมศวร” มาจากคําว่า “ราม”
สนธิ กับ “อิศวร”
1. นเรศวร มาจากการสนธิของคําว่า “นร” แปลว่า “คน, ชาย” ส่ วน “อิศวร” แผลง อิ
เป็ น เอ หมายถึงเทพ รวมกันแล้วแปลได้วา่ คนของเทพ คํานีเป็ นที"รู้จกั ของคนไทยโดยทัว" ไป เพราะ
มีปรากฏตรงกันพงศาวดารไทยแทบทุกฉบับ
7
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2. นเรศ มาจากคํา ว่า “นร” เข้า “อิ ศะ” เป็ น นเรศ หรื อ นเรศราชาธิ ราช มี เรี ย กใน
พงศาวดารอยุธยา ฉบับ วัน วลิต บางทีเรี ยกมะริ ต (Marit) ฟังดูคล้ายชื"อเมือง หนังสื อ พระไอยการ
กระบดศึก ในสมเด็จพระเอกาทศรถเรี ยกว่า เจ้าฟ้ านเรศเชษฐาบดี พงศาวดารเชี ยงใหม่ ใช้วา่ พระยา
นเรศ เป็ นการเติมบรรดาศักดิLเข้าไปข้างหน้าให้ดูยิ"งใหญ่สมพระเกียรติ วินยั พงศ์ศรี เพียร เขียนไว้
ใน ความสําคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในประวัติศาสตร์ ชาติไทย ว่า
“เราทราบพระนามอันถูกต้องของพระเธี ยรราชา เมื"อขึนครองราชย์แล้ว จากศิลาจารึ ก
วัดพระธาตุศรี สองรัก ซึ" งพอนําสร้อยพระนามของพระองค์มาเปรี ยบเทียบกับพระนามอันถูกต้อง
ของพระนเรศวร ได้ดงั นี
สมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ วรราชาธิราช
สมเด็จพระนเรศวร วรราชาธิราช
“ ถ้าหากว่า อาลักษณ์ในราชสํานักพระรายณ์ ซึ" งชําระพระราชพงศาวดารได้พบเอกสาร
เก่า ซึ" งเผอิญมีพระนามที"ถูกต้องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็มีความเป็ นไปได้ไม่นอ้ ยที"จะตัด
คําผิดเป็ น “นเรศวรราชาธิ ราช” โดยเข้าใจผิดคิดว่า “ราชาธิ ราช” เป็ นสร้อยวลียกย่องพระเกียรติยศ
ของพระมหากษัต ริ ย ์ที" ท รงพระนามว่า “นเรศวร” (นร+อิ ศ วร) .. ขอเดาว่า “วรราชาธิ ราช” มี
ความสําคัญในเชิ งสัญลักษณ์ ที"แสดงสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวร กับสมเด็จพระเจ้า
จักรพรรดิ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าตา ” 1
3. นริ ศร์ หรื อ นริ ศ ปรากฏใน พงศาวดารพม่า ฉบับหอแก้ว ศ.ดร. ขจร สุ ข พานิ ช
ยืนยันว่าในต้นฉบับภาษาฮอลันดาเขียนว่า Phra Narasr (ลงพิมพ์ในสมุดว่า พระนริ ศร์ ) สังคีตยวงศ์
เรี ยกว่า นริ สสุ ร ออกเสี ยงว่า นริ สสุ ระ หมายถึงพระนริ ส (บาลี) แล้วเติมคํา สุ ร แปลว่ากล้าหาญเข้า
ไปข้า งหลัง หมายถึ ง พระนริ ส ผูก้ ล้า หาญ บางครั งเติ มพระยศเข้าไปเป็ น พระนริ สสรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Phra Narasr ลงพิมพ์ในสมุดว่า Phra
Narit – พระนฤทธิL 2
4. พระนารายณ์ มีปรากฏใน พงศาวดารไทยฉบับหลวงประเสริ ฐฯ และ พงศาวดาร
เหนือ ซึ" งบางครังก็เรี ยกว่า พระราชกุมาร
5. หัวเจ้ าซุง เรี ยกโดยหนังสื อ กว๋ อเฉีย
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วินยั พงศ์ศรี เพียร, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ , พิมพ์ครังที"
5 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2551), 104–105.
2
ในหนังสื อ History of Burma แต่งโดย G.E. Harvey และหนังสื อ A History of SouthEast Asia แต่งโดย D. G. E. Hall ใช้คาํ ว่า “Phra Naret”
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6. หัวไถจู เรี ยกโดยหนังสื อ หมิงสื อลู่
7. Black Prince ชาวยุโรปเรี ยกตามชาวไทยบางกลุ่มและพม่าว่า “พระองค์ดาํ ” คู่กบั
“พระองค์ขาว” คือพระเอกาทศรถ
8. Raja Api แปลว่า ราชาแห่งไฟ หรื อ เจ้าแห่งอัคนี เรี ยกโดยชาวมลายู
พระราชวงศ์
วันพระราชสมภพของเจ้าฟ้ าชายดําตรงกับวันพฤหัสบดี คนไทยถือเป็ นวันครู ไม่แปลก
ที"เจ้าชายพระองค์น ี จะฝึ กทหารได้เก่ง สอนให้ทหารไทยรู้จกั ทังภาษาพม่า ลาว เขมร ญวน มลายู
และโปรตุเกส ถึงแม้จะเป็ นเพียงบางคําก็เป็ นประโยชน์ในการสู้รบ เมื"อทรงพระเยาว์ พระฉวี (สี
ผิว) น่ าจะเป็ นสี ขาวเช่นเดียวกับพระพี"นางและพระอนุชา เนื"องจากมาจากพระราชบิดามารดาองค์
เดี ยวกัน ไม่น่าจะแตกต่างกับพี"น้องร่ วมอุทร แต่การที"ทรงใช้พระชนม์ชีพกลางแจ้งเป็ นส่ วนใหญ่
ทังในด้านกีฬา ตกปลา ล่าสัตว์ และการฝึ กวิชาเพื"อรักษาดินแดน จึงมีพระวรกายดําคลํา
สมัยนัน การใช้วิทยาคมเครื" องรางของขลังเป็ นเรื" องที"นิยมกันอย่างแพร่ หลาย ทังใน
กองทัพ และชาวบ้าน เนื"องจากมีศึกสงครามบ่อยครัง จึงเป็ นเครื" องที"ให้กาํ ลังใจได้เป็ นอย่างดี เข้าใจ
ว่าเจ้าฟ้ าชายดําก็ทรงมีพระทัยปรารถนาความอยูย่ งคงกระพันเมื"อรับมือข้าศึก จึงได้ทรงสักยันต์ทวั"
พระวรกาย รวมทังเสวยว่านและสรงนําแช่วา่ นบางชนิด เช่น ว่านคางคก ว่านเมฆดํา ว่านลิงดํา ว่าน
หอมดํา หรื อว่านกระชายดํา ทําให้พระฉวีมืดมิดเป็ นสี คลํา จนทรงได้รับพระสมัญญาว่า “พระองค์
ดํา” ตรงกันข้ามกับพระอนุชา ที"ทรงใฝ่ สันติ มุ่งมัน" ในธรรมะของพระพุทธศาสนา มักประทับอยูใ่ น
พระราชวังเป็ นนิตย์ พระฉวีจึงนวลผ่อง ได้รับสมญานามว่า “พระองค์ขาว” 3
เจ้าฟ้ าชายดําทรงมีรูปร่ างสันทัด ลํ"าสันแข็งแรงบึกบึน พระราชอุปนิสัยเด็ดขาดกล้าหาญ
ไม่หวัน" เกรงอันตราย ค่อนข้างจะดือรันถือนําพระทัยของพระองค์เองเป็ นใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มี
ความเคารพรักใคร่ พระพี"นางและเมตตาอารี ต่อพระองค์ขาว กล่าวได้วา่ ทังสามองค์เป็ นพี"นอ้ งที"รัก
ใคร่ กลมเกลียวกันเป็ นอย่างดี พระสุ พรรณกัลยามีพระชนม์มากกว่าเจ้าฟ้ าชายดําสองพรรษา พระฉวี
ค่อนข้างขาว เพราะประทับอยู่ในพระราชวังเป็ นส่ วนใหญ่ เมื"อจะเสด็จออกกลางแจ้งก็ทรงใช้พระ
กลด ทรงพระสิ ริโฉมงดงาม ต้องตาต้องใจผูไ้ ด้พบเห็น พระกิ ริยามารยาสุ ภาพอ่อนโยน สายพระ
เนตรหวานซึ ง พระสุ รเสี ยงไพเราะ ร่ าเริ ง และมัน" คงหนักแน่น พระองค์ขาวมีพระชนม์น้อยกว่า
พระองค์ดาํ ร่ วมห้าพรรษา เป็ นพระราชกุมารที"ค่อนข้างจะซุ กซน อยากรู้อยากเห็น ช่างเจรจา แต่แวว
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,2550), 34.

พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์
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พระเนตรส่ อให้เห็นความทะเยอทะยาน กล้าหาญ แต่มีน าํ พระทัยโอบอ้อมอารี และใฝ่ สันติ มุ่งทาง
บุญกุศลมากกว่าการสงคราม ทุกองค์ต่างทรงสมภพในพระราชวังเดียวกัน คือพระราชวังจันทน์
จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จเจ้ากรมพระนริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงอธิบายไว้ใน “สาส์นสมเด็จ” ว่า
“อันชื" อว่าวังจันทรเกษมนัน คําสร้อยว่าเกษมเป็ นของทูลกระหม่อมทรงตัง ด้วยเกล้า
กระหม่อมได้เห็นร่ างในออฟฟิ ศหลวงแต่ยงั หนุ่มๆ ..เดิมเป็ นวังหน้า เรี ยกกันว่า “วังจันทร์ บวร” ให้
เปลี"ยนเรี ยกเสี ยใหม่วา่ “วังจันทรเกษม” มีโคลงอยูข่ า้ งท้ายข้อความจําได้แค่สองบาทครึ" ง ว่าดังนี
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วังจันทรเกษมที"น ี
วังน่ากรุ งเก่าเห็น
บ้านเมืองเมื"อเคืองเข็ญ

เดิมเป็ น
แน่แท้
...”

อย่างไรก็ตาม สาแหรกของราชวงศ์อยุธยาแสดงให้เห็นว่า พระมหาธรรมราชากับ
พระวิสุทธิ กษัตริ ย ์ มีพระราชโอรสธิ ดาทังหมด 4 พระองค์ และองค์สุดท้องคือ พระอินทรเทวี ถวาย
เป็ นมเหสี พระเจ้าบุเรงนอง 4 ดังแผนผังต่อไปนี

4

145.

Derick Garnier, Ayutthaya Venice of the East (Bangkok: River Books, 2004), 142–
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แผนภาพที" 1 แสดงสาแหรกของราชวงศ์อยุธยา พ.ศ. 1983 – 2310
ที"มา : พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550), 36–37.
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แผนภาพที" 2 แสดงสาแหรกพระประยูรญาติของสมเด็จพระนเรศวร
ที"มา :
พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2550), 38-39.
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แผนภาพที" 3 แสดงสาแหรกของบุเรงนอง + ไทย
ที"มา : พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2550), 40.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

14

เรื" องพระอิ นทรเทวี ตรงกับ พงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว ที"กล่าวถึ งเหตุ การณ์ หลังบุเรงนองชนะ
สงครามช้างเผือกว่า
“ณ วัน อัง คาร ขึ น 13 คํ"า เดื อ นมี น าคม ปี พ.ศ. 2110 ออกธรรมราชาที" ค รองเมื อ ง
พิษณุ โลก ได้ถวายธิดาแก่พระองค์ ทรงพระนามว่า พระอินทรเทวีหนึ"ง ในเวลานัน เจ้าประเทศราช
เมืองเชียงหนี ได้ถวายธิดาองค์หนึ"ง ซึ" งพระองค์ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้เป็ นพระมเหสี วนั นัน
แล้วโปรดเกล้ามีรับสั"งให้ทาํ ตําหนักให้กบั มเหสี ท งั สอง...” ส่ วนการถวายพระสุ พรรณกัลยา เกิดขึน
หลังพม่าชนะศึกเมื"อปี พ.ศ.2112 ดังข้อความในพงศาวดารพม่าฉบับเดียวกันว่า “....ในเวลานัน
พระองค์ทรงตังให้นนั ทจอถิงสองคนนี คุม จันทรเทวี พระอัครมเหสี และสนมกรมในทังปวง กับ
เครื" องศาสตราวุธทังปวงที"ตีไปจากกรุ งศรี อยุธยา และคนเจ็บคนไข้ท งั หลายรวมทังสิ น 10,000 คน
เศษ บรรทุกเรื อใหญ่ไปกรุ งหงสาวดี ในขณะนันออกญาพิษณุ โลกผูค้ รองราชสมบัติกรุ งศรี อยุธยา
ได้ถวายบุตรี พระชนม์ 17 ปี กับพระพี"เลี ยง 15 คน ทรงพระนามพระราชบุตรี น นั ว่า พระสุ วรรณ
พระเจ้าหงสาวดี ก็ทรงรับไว้ แล้วพระองค์รับสั"งให้ตามเสด็จพระองค์ไปเมืองเวียงจันทน์ดว้ ย ”
จะเห็ นว่าเป็ นเรื" องแปลก ตรงที"พระอินทรเทวีน่าจะเป็ นพระพี"นาง ไม่ใช่พระน้องนาง
ของพระนเรศวร เพราะถวายบุเรงนองในปี พ.ศ.2110 ขณะนันพระนเรศวรมีพระชนมายุ 12 พรรษา
ถ้าเป็ นพระน้องนางก็จะมีพระชันษาน้อยกว่านัน จึงเป็ นไปไม่ได้ ส่ วนพระสุ พรรณกัลยานัน ถวาย
เมื"อตอนพระชนม์ 17 พรรษา ในปี พ.ศ.2112 พระนเรศวรมีพระชนม์ 15 พรรษา อาจจะถูกเชิญไป
เป็ นองค์ประกันพร้อมกัน หรื อส่ งไปแลกกันภายหลัง ตอนนันพระอินทรเทวีน่าจะประทับอยูใ่ นหง
สาวดีแล้ว พงศาวดารพม่ากล่าวว่า พระสุ พรรณกัลยากับพระอินทรเทวีเป็ นองค์เดียวกัน 9 บุเรงนอง
พระราชทานตําหนักที"ประทับให้กบั ผูท้ ี"ได้รับพระราชทานมาจากอยุธยาองค์ละหลัง แยกกับพระ
ตําหนักของพระเทพกษัตรี พระขนิษฐาของพระวิสุทธิ กษัตริ ย ์ ซึ" งทรงแต่งทัพไปแย่งเอามาตอนที"
พระมหาจักรพรรดิ พระราชทานให้แก่พระไชยเชษฐา เจ้าเมืองล้านช้าง พระอินทรเทวี และพระ
สุ พรรณกัลยา ซึ" งยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าส่ งไปแลกกับพระนเรศวร หรื อพระนเรศวรหนี กลับมาด้วย
พระองค์เอง
ถ้าเป็ นไปตามนี ราชสํานักบุเรงนองจะเคยมีราชนิ กุลไทยอยู่ถึงสี" องค์ ถ้านับพระเชษฐ
ภคินีหรื อพระขนิษฐาของพระนเรศวรคือพระอินทรเทวีดว้ ย ก็จะเป็ นองค์ที"สี" ( เรื" องพระอินทรเทวี
นี สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีความเห็นว่า น่าจะเป็ นองค์เดียวกับพระเทพกษัตรี )
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พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, 42.
93

15

ปฐมวัย

ภาพที" 2 เจ้าฟ้ าองค์ดาํ ฉากหนึ"งในภาพยนตร์ตาํ นานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2550
ที"มา : หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคล, ผูก้ าํ กับ, ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน องค์
ประกันหงสา [ภาพยนตร์ ], กรุ งเทพฯ: พร้อมมิตร โปรดักชัน" , 2550.
ตามพระราชพงศาวดาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จออกราชสมภพ ณ เมือง
พิษณุโลก ในปี เถาะ พ.ศ. 2098 พระเจ้าหงสาวดีขอตัวไปเป็ นบุตรบุญธรรมในปี กุน พ.ศ. 2106 เจ้า
ฟ้ าดําออกศึกครังแรกเมื"อพระชนม์ 11 พรรษา พ.ศ.2109 คราวโดยเสด็จพระราชบิดาไปช่วยบุเรง
นองตีเมืองล้านช้าง เมื"อกรุ งศรี อยุธยาเสี ยแก่พม่าข้าศึกในปี พ.ศ.2112 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนํา
พระองค์ดาํ กลับไปพม่าในฐานะองค์ประกัน และพระราชทานตําหนักให้
สมัยนัน ดินแดนอุษาอาคเนย์นิยมกีฬาชนไก่ และหนีไม่พน้ การพนันขันต่อ ขณะที"กรุ ง
ศรี อยุธยากําลังจะเสี ยแก่พม่า
พระมหิ นทร์ก็มิได้งดการเสด็จพระราชการดําเนินไปสนามชนไก่
กีฬาชนไก่ เป็ นกีฬาที"แพร่ หลายในภูมิภาคนี วัน วลิต พ่อค้าชาวดัตซ์ เขียนไว้วา่ ขนาดกําลังจะเสี ย
เมืองแก่พม่า พระมหินทร์ กษัตริ ยไ์ ทยยังเสด็จทอดพระเนตรการชนไก่ กีฬาการต่อสู้ระหว่างสัตว์
กับสัตว์ เริ" มจากสัตว์ใหญ่ที"สุดคือการชนช้าง ลงไปถึงสัตว์ขนาดกลางคือชนวัวชนควาย และสัตว์
ขนาดเล็กคือจิงหรี ดและปลากัด มันสนองสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้และการพนันของมนุษย์ได้ใน
ระดับหนึ"ง ตามพระราชพงศาวดารไทยคําให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง กล่าวถึงการชนไก่ครัง
สําคัญ
“ พระนเรศร์ กุมารกับพระประทุมราชา อันเป็ นที"อุปราชนันชอบพอรักใคร่ ต่อกัน สัญญา
ว่าพี"นอ้ งพระครรภ์เดียวกัน ก็มิได้มีความรังเกียจเดียดฉันท์ต่อกัน เล่นชนไก่กนั อยูอ่ ตั รา มาเมื"อเกิด
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เหตุใหญ่น นั พระนเรศร์ กบั พระอุปราชาชนไก่กนั ไก่ขา้ งอุปราชานันแพ้ไก่พระนเรศร์ในเพลานัน
มิได้มีชยั ข้างฝ่ ายอุปราชาสั"นพลาง จึงว่ามาว่า ไก่ขนุ เฉลยนีมีชยั กับเราหนักหนา พระนเรศร์จึง
อัชฌาสัย เพราะว่าตัวนีพลัดมาต่างเมือง จึงทํากันได้ที"กลางสนามแล้วจึงจําใจพูดไปตามเรื" องว่า ไก่
นีราคาค่าเมือง ก็คุมแค้นกันมาแต่วนั นัน จึงคิดว่าเป็ นชายเหมือนกัน จักได้เห็นกัน พระนเรศร์หมาย
มัน" กับอุปราชาหงสามาแต่ครังนัน แล้วก็หาพลโยธา จึงได้โจรป่ ากับหมอเฒ่าเหล่าพรานป่ า ๆ จึง
ถวายช้างชื"อ ชัยมงคลคชา นัน มีฝีเท้าฝี งากล้าหาญหนักหนา ถวายทังพวกพลเหล่าพรานล้วนกล้า
หาญชาญชัย...”
Ship of Sulaiman บันทึกของทูตเปอร์เซีย เล่าถึงข้อขัดแย้งของสองยุพราช ว่า
โอรสของผูค้ รองสยามที"ประทับอยูท่ ี"ราชสํานัก (หงสาวดี) ในฐานะผูถ้ วายงานพระเจ้า
แผ่นดินนัน ต้องมาได้เคราะห์ดว้ ยพระราชอัชฌาสัยที"ซื"อสัตย์สุจริ ตและพระมหากรุ ณาธิคุณที"พระ
เจ้าแผ่นดินพระราชทานให้น นั ก่อให้เกิดแรงริ ษยาแก่พระราชโอรส (พระเจ้าหงสาวดี) ซึ"งก็เป็ น
อุปนิสัยอันมิสมขององค์รัชทายาทเอง และนัน" ก็มิชา้ นานก่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองเชือพระ
วงศ์หนุ่ม จะหักเหไปสู่ สภาพที"ทรุ ดหนักลงไปกว่าเดิม พระยุพราช (หงสาวดี) ผูถ้ ูกขับด้วยแรงริ ษยา
จึงคอยจับจ้องหาเหตุเพื"อกระทําอันตรายแก่พระโอรสผูส้ ัตย์ซื"อ
ต่อมาอีก 5 ปี บุเรงนองดํารัสสั"งให้พระมหาธรรมราชายกทัพไปช่วยรุ มตีเมืองล้านช้าง
พระนเรศวรโดยเสด็จด้วย แต่พระนเรศวรประชวรด้วยพระโรคฝี ดาษ บุเรงนองจึงทรงอนุญาตให้
เสด็จกลับเพราะเกรงจะลุกลามติดต่อไปทังกองทัพ หลังจากนันเขมรมักจะยกทัพมารังควานไทยอยู่
เนืองๆ เพราะพระนเรศวรทรงยกทัพไปปราบปรามครังแล้วครังเล่า ครังที"มีชื"อเสี ยงปรากฏใน
พงศาวดารไทย คือสงครามทางเรื อกับพระยาจีนจันตุ และสงครามคราวพิธีปฐมกรรม นักพระสัตถา
การผลัดเปลี"ยนแผ่นดิน ทําให้เจ้าฟ้ าไทยใหญ่เมืองคังเป็ นเมืองในจํานวนสามทัพที"ยกไป
ปราบคือทัพพระมหาอุปราชา ทัพพระสังกะทัต (นัดจินหน่อง) และทัพพระนเรศวร กลายเป็ นทัพที"
มีชยั โดยใช้ยทุ ธวิธีกองโจร เรื องนีสร้างความอัปยศและความอาฆาตแค้นเคืองแก่พระมหาอุปราชา
และพระสังกะทัตมากขึนไปอีก พระนเรศวรเสด็จกลับมาถึงพิษณุ โลก ทรงเปลืองเครื" องถวายพระ
พุทธชินราชและพระพุทธชินสี ห์ และมหรสพฉลองสามวันสามคืนเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจและ
เหล่าทหารหาญและประชาชนให้เตรี ยมรับศึกใหญ่...
พิษณุโลก
เมื"อ พ.ศ. 2116 พระชนม์มายุ 18 พรรษา หลังจากเสด็จกลับจากกรุ งศรี อยุธยา
พระองค์ดาํ ได้รับการสถาปนาให้เป็ นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก สิ" งแรกที"เจ้าฟ้ าดําทรง
กระทําหลังจากเสด็จไปประทับที"พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก คือฝึ กกุลบุตรชาวเหนือให้รู้จกั
เพลงศึก ทรงตระหนักดีวา่ สยามหนีไม่พน้ สงคราม ประกอบกับได้วทิ ยายุทธและกลศึกจากพม่ามา
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มากต่อมาก ทรงจัดตังหน่วยรบพิเศษเคลื"อนที"เร็ ว ประกอบด้วยทหารฝี มือดี 136 คน ขึนตรงต่อ
พระองค์ เพื"อจู่โจมข้าศึกทํานองกองโจร นอกจากนีการไปอยูห่ งสาวดีหลายปี ย่อมทําให้พระ
นเรศวรทรงรู ้ภาษาพม่า สามารถสื" อความหมายได้ และนัน" คือข้อได้เปรี ยบในการทําศึก ปรากฏว่า
ทรงใช้หน่วยรบพิเศษนีปราบปรามโจรผูร้ ้าย โดยสมมุติให้โจรเป็ นพม่าข้าศึก ได้ผลมาก เพราะ
ทหารเคร่ งครัดในระเบียบวินยั กล้าหาญ และยอมตายไม่มีวนั ยอมแพ้ สมกับคํากล่าวที"วา่ ทหารไทย
กลัวพระนเรศวรมากกว่ากลัวตาย
เมื"อครังกรุ งแตกใหม่ๆ เมืองไทยถูกพม่ายึด กัมพูชาฉวยโอกาสส่ งทัพใหญ่มีกาํ ลังถึง
20,000 คน เข้ามาทางนครนายกเพื"อกวาดต้อนผูค้ น พระมหาธรรมราชาโปรดให้ขนุ เทพอรชุน
เตรี ยมทัพเรื อเพื"อหนีไปอยูพ่ ิษณุ โลก แล้วตรัสถามความคิดเห็น ขุนเทพอรชุนทูลตอบว่า ควรลอง
รบพุง่ ดูก่อน ทัพพระยาละแวกยกมาตังค่ายที"ชานเมืองแล้วแต่งทัพเข้าปล้นผูค้ นทหารไทยก็ออก
เที"ยวปราบปรามพระมหาธรรมราชาทอดพระเนตรเห็นนายทหารเขมรสั"งการอยูบ่ นหลังช้าง จึง
โปรดให้ทหารยิงปื นจ่ารงค์เข้าใส่ กระสุ นถูกพระจําปาธิราชนายทัพหน้าของเขมร ตายคาคอช้าง
ต่อมากัมพูชาก็ถอยทัพพร้อมกับกวาดต้อนผูค้ นแถวจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และนาเกลือ
กลับไปประเทศ ขณะที"เจ้าฟ้ าดํามีพระชนม์ 19 พรรษา และประทับอยูท่ ี"พิษณุ โลก บุเรงนองทรง
ยกทัพไปตีลา้ นช้าง และให้ไทยไปช่วยในฐานะประเทศราช พระมหาธรรมราชาจึงเสด็จไปพร้อม
กับเจ้าฟ้ าดําโดยให้พระเอกาทศรถอยูร่ ักษาเมือง ไทยเดินทัพผ่านหนองบัวลําภู บังเอิญเจ้าฟ้ าดําเป็ น
พระไข้ทรพิษ บุเรงนองเกรงจะติดเชื อลุกลามไปทังกองทัพ จึงเร่ งให้เสด็จกลับ แต่พม่าก็ตีลา้ นช้าง
ไม่สาํ เร็ จ เรี ยกได้วา่ ตลอดพระชนม์ชีพของบุเรงนอง สามารถเอาชนะใครต่อใครได้ แต่ไม่สามารถ
เอาชนะบุรุษหนึ"งเดียวผูท้ รงพระนามว่าพระไชยเชษฐา กษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งศรี สัตนาคนหุ ตหรื อล้านช้าง
ได้เลย ขณะทัพไทยสาละวนช่วยพม่า นักพระสัตถายกเข้ามาตีทา้ ยครัว กวาดต้อนผูค้ นอยูแ่ ถว
ธนบุรี พระมหาธรรมราชาโปรดให้เจ้าเมืองยโสธรนําทหาร 2,000 คนลงไปที"ธนบุรี แต่สู้ไม่ได้ตอ้ ง
ถอยทัพขึนมา เขมรยกทัพเรื อเข้ามาถึงวัดพนัญเชิงถูกฝ่ ายไทยระดมยิงตายลงจํานวนมาก พระยา
ละแวกได้แต่กวาดต้อนผูค้ นแถวธนบุรี พระประแดง สมุทรสาครและชลบุรีกลับไป
เจ้าฟ้ าดําพระชนม์ 23 พรรษา ขณะเสด็จมาที"อยุธยา พระยาจีนจันตุ ขุนนางจีน รับอาสา
พระเจ้าแผ่นดินเขมรยกทัพเข้ามาตีเพชรบุรี แต่ทาํ การไม่สาํ เร็ จ ไม่กล้ายกทัพกลับ ได้เข้ามา
สวามิภกั ดิLกบั ไทย พระมหาธรรมราชาโปรดรับเลียงไว้ แต่พระยาจีนจันตุคิดมิซื"อลอบลงเรื อสําเภา
หนีไป ช่วงนันเจ้าฟ้ าดําเสด็จมาเฝ้ าพระราชบิดาที"อยุธยา โดยประทับอยูท่ ี"พระราชวังจันทรเกษมซึ"ง
สร้างขึนใหม่ พอทราบเรื" องก็ให้หน่วยเคลื"อนที"เร็ วซึ" งทรงนํามาจากเมืองเหนือลงเรื อพายรี บตามไป
ส่ วนพระองค์ลงเรื อกันยาลําหนึ"ง และพระเอกาทศรถลงเรื ออีกลําหนึ"ง ทรงไล่ตามไปทันที"ปากนํา
เจ้าฟ้ าดําทรงเร่ งเรื อออกหน้าเรื อลําอื"น เสด็จออกประทับยืน ยิงพระแสงปื นนกสับที"หน้ากันยาเรื อ
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กระชันชิดเข้าไป ทรงยิงถูกขุนนางจีนตายไปสามคน พระยาจีนจันตุยงิ โต้มาต้องรางพระแสงปื น
แตกอยูก่ บั พระหัตถ์ พระเอกาทศรถต้องเร่ งเรื อพระที"นงั" เข้ามาช่วย เรื อสําเภาจีนสู้พลางหนีพลางไป
จนถึงธนบุรี ก็ตกนําลึกออกปากนําได้ลมแล่นออกทะเลไป
ไทยส่ งทูตไปเมืองจีนพระจักรพรรดิราชวงค์หมิงพระราชทานตราคําหับแทนของเก่าที"
ถูกพระเจ้าหงสาวดียดึ ไปพร้อมพระราชสาส์นกล่าวถึงบทบาทของพระนเรศวร ที"ช่วยปราบโจร
สลัดหลินต้ากานที"กวางตุง้
ไทยกับจีนเร่ งค้าขายทําให้ไทยสามารถใช้ทองแดงหล่อปื นใหญ่เป็ น
ผลสําเร็ จ เมื"อเจ้าฟ้ าดํามีพระชนม์ 25 พรรษา ได้มีการขยายกําแพงเมืองกรุ งศรี อยุธยา
เจ้าฟ้ าดําพระชนม์ 26 พรรษา บุเรงนอง “ผูช้ นะสิ บทิศ” สวรรคตด้วยพระโรคปั จจุบนั
เมื"อ พ.ศ. 2124 นันทบุเรง (มังเอิงหรื อมังชัยสิ งห์) ราชโอรสได้ราชสมบัติ ทรงแต่งตังมังกะยอชะวา
(มังสามเกียด) พระราชโอรส เป็ นพระมหาอุปราชา
หลังการผลัดเปลี"ยนแผ่นดินของพม่า เกิดการรบเป็ นทํานอง “แข่งขัน” สมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ทรงเล่าเหตุการณ์ตอนนีใน พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่า ไทย
ใหญ่เมืองลุมเมืองคังแข็งเมือง นันทบุเรงให้ยกไปตีพร้อมกันสามทัพ คือทัพพระมหาอุปราชา (มัง
สามเกียด) ทัพนัตจินหน่อง (สังหะทัต) และทัพเจ้าฟ้ าดํา ยกไปปราบปราม เมืองลุมเมืองคังอยูใ่ นที"
สู ง ทางขึนทางลงคับแคบ จึงต้องผลัดกันยกขึนไปตีทีละทัพ พระมหาอุปราชาขึนไปตีก่อนโดย
เลือกฤกษ์เวลากลางคืน แต่โดนต่อต้านโดนข้าศึกโยนก้อนหินลงมาถูกไพร่ พลล้มตายระเนระนาด
รุ่ งขึนนัตจินหน่องจึงเข้าตีบา้ ง เจ้าฟ้ าดําใช้เวลาช่วงนีสาํ รวจภูมิประเทศ พบทางขึนอีกทางหนึ"ง เมื"อ
ทัพนัตจินหน่องพลาดพลังพ่ายแพ้กลับมา จึงเร่ งวางแผนแยกเข้าตีเป็ นสองทัพ ให้ทพั หลอกยกขึน
ไปด้านหน้าเหมือนเช่นเคย แต่ให้ทพั จริ งยกขึนไปด้านหลัง ก็ตีได้สาํ เร็ จ จับเจ้าเมืองไปถวายนันท
บุเรง ได้รับรางวัลเป็ นพานทองใส่ พระภูษา และทองคําหนัก 5 ชัง" จําหนักเป็ นรู ปเทวดา พระราช
พงศาวดารฉบับจักรพรรดิพงศ์ กล่าวว่า เจ้าฟ้ าดําได้เสด็จกลับพิษณุโลก ถวายเครื" องบูชาแก่พระ
พุทธชินราช พระพุทธชินสี ห์ และโปรดให้มีมหรสพสมโภชน์สามวัน 10
เจ้าฟ้ าดําพระชนม์ 29 พรรษา เกิดเหตุร้ายขึนในพม่าเมื"อปี พ.ศ. 2127 พระเจ้าอังวะ พระ
เจ้าตองอู พระเจ้าแปร และพระเจ้าเชียงใหม่ ร่ วมกันก่อกบฏ เจ้าฟ้ าดําได้รับพระบรมราชโองการ
จากพระมหาธรรมราชาให้ยกทัพจากพิษณุโลกไปปราบ เมื"อเสด็จมาถึงเมืองแครง ทรงทราบจาก
พระมหาเถรคันฉ่องว่า นันทบุเรงคิดไม่ซื"อ สัง" กําจัดพระองค์ และยังได้เกลียกล่อมพระยาเกียรติพระ
ยารามให้สวามิภกั ดิLและกราบทูลความจริ งทังหมด เจ้าฟ้ าดําจึงได้ทรงประชุมทัพและหลัง" นําด้วย

10

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชประวัติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพ,: วิสดอม, 2553), 33–34.
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สุ วรรณภิงคารลงเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสรภาพ ด้วยข้อความว่า “ตังแต่วนั นี กรุ งศรี อยุธยาขาด
ทางไมตรี กบั กรุ งหงสาวดี มิได้เป็ นมิตรดังแต่ก่อนสื บไป

ภาพที" 3 สมเด็จพระนเรศวรทรงหลัง" ทักษิโณทกตัดสัมพันธไมตรี กบั หงสาวดี ณ. เมืองแครง
ฉากหนึ"งในภาพยนตร์ตาํ นานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ประกาศอิสรภาพ
ที"มา : หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคล, ผูก้ าํ กับ, ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ประกาศ
อิสรภาพ [ภาพยนตร์ ], กรุ งเทพฯ: พร้อมมิตร โปรดักชัน" , 2550.
หลังจากทรงประกาศอิสรภาพ พม่าได้ส่งทัพมาตีไทยสองทัพ ทัพหนึ"งมีพระยาพสิ ม
พระเจ้าอา ยกมาทางด่านเจดียส์ ามองค์ อีกทัพหนึ"งมังนรธาช่อ พระอนุชาของพระเจ้าหงสาวดี เจ้า
เมืองเชียงใหม่และทัพเรื อตรงลงมา พระนเรศวรโปรดให้เจ้าพระยาสุ โขทัยเป็ นแม่ทพั บก และพระ
ยาจักรี เป็ นแม่ทพั เรื อ พอทัพพระยาพสิ มยกเข้ามาใกล้สุพรรณบุรีก็เอาปื นใหญ่ระดมยิงจนต้องถอย
ทัพขึนไปบนดอนเขาพระยาแมน เจ้าพระยาสุ โขทัยยกทัพบกเข้าตามตี จนทัพพระยาพสิ มแตกพ่าย
ยับเยิน มังนรธาช่อยกทัพบกทัพเรื อผ่านเมืองตาก ชัยนาท ลงมาตังอยูท่ ี"ปากนําบางพุทรา พระ
นเรศวรจึงให้พระราชมนูคุมทัพหน้า มีทหารม้า 200 นาย ทหารราบ 3,000 นาย ยกไปยันทัพพม่า
พระราชมนูเห็นข้าศึกมีกาํ ลังพลหลายหมื"น จึงใช้วธี ี รบแบบกองโจรคือซุ่มทหารไว้ในป่ า ส่ งออกไป
รังควานทัพพม่าทีละหน่วย จนพม่าตังตัวไม่ติด ต้องถอยกลับไปชัยนาทพอได้ข่าวทัพพระยาพสิ ม
เสี ยทีแก่ไทย มังนรธาช่อก็ถอนทัพกลับไปเชียงใหม่
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ในปี พ.ศ. 2128 นันทบุเรงยกทัพมาอีกครัง ตังอยูท่ ี"กาํ แพงเพชร เกณฑ์คนไทยให้ทาํ นา
เพื"อสะสมสะเบียงอาหาร จากนันก็ยกทัพลงมาทางนครสวรรค์ ถึงบ้านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษไชย
ชาญ เจ้าเมืองพระเยาคุมทหารม้าเข้ามาเผาบ้านราษฎรที"สะพานเผาข้าวในเขตอยุธยา พระนเรศวร
และพระเอกาทศรถยกทัพไปขับไล่ เจ้าเมืองพระเยาตายในที"รบ จากนันทัพไทยก็ยกไปถึงป่ าโมก
น้อยโดยทางเรื อ พบกองกําลังของสเรนันทสู เกิดการปะทะกันขึน พระนเรศวรทรงยิงถูกทหาร
เชียงใหม่ตาย ทัพเชียงใหม่แตกพ่าย พระนเรศวรเสด็จนําขบวนเรื อขึนไปลอยลําอยูเ่ หนือปากคลอง
ป่ าโมกน้อย พอข้าศึกไล่กองอาสาถึง ก็ระดมยิงปื นใหญ่ข ึนไปจากเรื อ จนข้าศึกหนีไป
ทัพพระเจ้าเชียงใหม่ต งั อยูท่ ี"บา้ นสระเกศ อ่างทอง เมื"อได้ข่าวว่า ทัพพระนเรศวรตีทพั ส
เรนันทสู แตก พระยาเชียงแสนถอยหนี พระเจ้าเชียงใหม่จึงจัดกองกําลังระวังหน้า ให้พระยาเชียง
แสนกับสเรนันทสู แก้ตวั ใหม่ เคลื"อนที"มาวันที" 16 เมษายน พ.ศ. 2128 ทางฝ่ ายไทย มีพระราชมนู
เป็ นกองกําลังระวังหน้า เคลื"อนที"ไปถึงบางแก้ว เกิดปะทะกันขึนกับทัพพระเจ้าเชียงใหม่ พระ
นเรศวรยกทัพตามมาเมื"อได้ยินเสี ยงปื นใหญ่เล็กดังขึนสนัน" หวัน" ไหว จึงซุ่มทัพอยูท่ ี"ป่าจิกป่ ากระทุ่ม
ข้างฝั"งตะวันตก และสั"งม้าเร็ วให้ข ึนไปบอกพระราชมนูให้ถอย แต่พระราชมนูไม่เข้าใจจึงไม่ยอม
ถอย พระนเรศวรต้องดํารัสสัง" ให้เจ้าหมื"นทิพรักษาขึนไปเร่ งให้ถอย พระราชมนูก็ยงั ไม่ยอมถอย
พระนเรศวรก็ทรงพระพิโรธ ดํารัสสั"งเจ้าหมื"นทิพรักษาให้ข ึนไปบอกอีกครัง ถ้าพระราชมนูไม่ถอย
ก็ให้ตดั ศีรษะลงมา พระราชมนูจึงยอมถอย พม่าตามตีลงมา พระนเรศวรสัง" ให้ทหารที"ซุ่มไว้ยกออก
ตีกระหนาบจนในที"สุดไทยก็ได้รับชัยชะ นายทัพเชียงใหม่เสี ยชีวติ 5 คน คือ พระยาลอ พระยากาว
พระยานคร พระยาเชียงรายและพระยางิบ รวมทังสองทัพมอญคือ สมิงโยคราช และสเรนันทสู เจ้า
เมืองเตริ น ตายในที"รบ
พระนเรศวรพระชนม์ 31 พรรษา นันทบุเรงยกทัพ 6 ทัพมาในช่วงที"ไทยกําลังมีการเกี"ยว
ข้าว พระนเรศวรนําทัพเข้าค่ายหลังจากยึดค่ายได้ ก็ไล่ไปถึงค่ายหลวงที"ขนอนปากคู การศึกครังนี
ได้ทรงคาบดาบขึนตีค่ายหลวงและถูกแทงตกลงมาโดยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด
พระนเรศวรพระชนม์ 38 พรรษา ปรากฏผลงานของพระราชมนูอีกครังเมื"อทรงยกทัพ
ใหญ่ไปตีกมั พูชา โดยเกณฑ์ทพั บกจากนครราชสี มา และทัพเรื อจากปักษ์ใต้ ใช้เรื อรบ 250 ลํา
มีพระราชมนูเป็ นแม่ทพั หน้า พอถึงกัมพูชาทัพพระราชมนูก็ตีพระตะบองแตก จับพระยามโนไมตรี
เจ้าเมืองมาถวายพระนเรศวร และโปรดให้เลียงไว้ฐานพูดจากล้าหาญ และเฉลียวฉลาด
หลังจากนัน พระราชมนูก็ยกทัพไปตีเมืองโพธิสัตว์ เอาชนะได้อีกครัง แล้วก็เดินทาง
ต่อไปตีเมืองบริ บูรณ์พระศรี สุพรรณาธิราชพระอนุชาของกษัตริ ยเ์ ขมรหลบหนีไปได้ แล้วก็ยกทัพ
ต่อไปยังเมืองละแวก พร้อมๆกับพระยาราชวังสรรค์ยกทัพเรื อไปถึง ทหารกัมพูชาป้ องกันเมืองเป็ น
สามารถ พระราชมนูจึงให้ทหารถมมูลดินเป็ นคันสุ งแล้วลากเอาปื นใหญ่ข ึนไปตังจังก้ายิงเข้าไปใน
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เมืองเกือบทังวัน ตกกลางคืนพร้อมกับพระยาสี หราชเดโชชัยและพระยาท้ายนํา ก็นาํ ทัพเข้าโจมตี
จับตัวพระยาละแวกมาถวายพระนเรศวร ตามบันทึกของพงศาวดารไทย กล่าวว่าพระนเรศวรโปรด
ให้ทาํ พิธีปฐมกรรมตัดศีรษะชําระพระบาท ส่ วนพงศาวดารเขมรมิได้กล่าวถึงเรื" องนี ทางด้านบันทึก
ของฝรั"ง กล่าวว่านักพระสัตถา เจ้าเมืองละแวก พร้อมพระราชโอรสสององค์ เสด็จหนีไปอยูท่ ี"เมือง
ศรี ส่อชอ เข้าประเทศแล้วแล้วสิ นพระชนม์ขณะทรงหลบซ่อนพระองค์
จากความดีความชอบอันมากมาย พระนเรศวรจึงโปรดให้เลื"อนพระราชมนู ข้ามขัน
ระดับพระยาขึนเป็ นเจ้าพระยา ตําแหน่งอัครมหาเสนาบดี รับพระราชทานพานทอง เต้านําทอง เจียด
ทองซ้ายขวา กระบี"ฝักทองและเครื" องอุปโภคต่างๆ อย่างมากมาย
เจ้ าฟ้ าดําเสด็จขึน< เสวยราชย์

ภาพที" 4 สมเด็จพระนเรศวรขึนครองราชย์ พ.ศ. 2134 ฉากหนึ"งในภาพยนตร์ ตํานานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ตอนศึกนันทบุเรง พระนเรศวรรับบทโดย พ.ท.วันชนะ สวัสดี
ที"มา : หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคล, ผูก้ าํ กับ, ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนศึกนันท
บุเรง [ภาพยนตร์ ], กรุ งเทพฯ: พร้อมมิตร โปรดักชัน" , 2554.
พ.ศ. 2134 พระมหาธรรมราชาสวรรคต พระนเรศวรเสด็จขึ นครองราชย์สมบัติ นันท
บุเรงโปรดให้พระมหาอุปราชายกทัพผ่านด่านเจดียส์ ามองค์เข้ามาทางกาญจนบุรี เกิดรบพุ่งกับทัพ
ไทยที"ตาํ บลจระเข้สามพัน พม่าเสี ยแม่ทพั ไปสองคน คือพระยาพุกามและพระยาพสิ มและต้องยก
ทัพกลับ นันทบุเรงสั"งรื อป้ อมที"หงสาวดี หันมาสร้างป้ อมใหม่แบบไทย
พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชาทรงยกทัพใหญ่มาตีกรุ งศรี อยุธยา พระองค์ดาํ และพระองค์
ขาวทรงยกทัพไปตังรับที"หนองสาหร่ าย จังหวัดสุ พรรณบุรี เกิดสงครามยุทธหัตถี ฝ่ ายไทยโดยพระ
เจ้าแผ่นดินทังสองพระองค์ ได้สังหารฝ่ ายตรงข้ามเป็ นผลสําเร็ จ พม่าถอยทัพกลับ
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พงศาวดารเจิงสื อ กล่าวว่า
“ในระหว่างรัชศกว่านลี" กองทัพข้าศึกได้ยกเข้ามาอีก กษัตริ ยไ์ ด้จดั กองทัพเข้ากระหนํ"า
ตีจนข้าศึกแตกพ่ายไปราบคาบและได้ฆ่าโอรสของกษัตริ ยต์ งหมานหนิวด้วย ทหารที"เหลือแตกทัพ
หนีไปในความมืดตอนกลางคืน จากนันเป็ นต้นมา สยามก็ครองความยิง" ใหญ่ผงาดในน่านนําทาง
ทะเล...” “ครังนัน ญี"ปุ่นเข้ายํ"ายีเกาหลีในโอกาสเดียวกันนี สยามได้เข้าถวายเครื" องราชบรรณาการ
ราชทูตประเทศนี ขออาสาส่ งกองทัพเข้าช่วยทําศึกสงคราม” ปลายปี นันปรากฏใน บันทึกของสื อลู่
ว่า ราชทูตแห่งสยาม จํานวน 27 คน ได้เดินทางไปนครหลวงเพื"อถวายเครื" องราชบรรณาการ องค์
จักรพรรดิทรงพระราชทานหมวกและสายคาดเอวตามธรรมเนียม
พระชนม์ 38 พรรษา บันทึกของสื อลู่ หรื อ จดหมายเหตุประจํารัชกาลจักรพรรดิจีน ว่า
“…เมื"อวันที" 6 เดือนอ้าย ปี ที" 21 (พ.ศ. 2136) แห่งรัชศกว่านลี"... มีทูตบรรณาการมาขออาสาต่อทาง
กลาโหม ขอนํากองทัพมาช่วยทําศึกสงคราม...อันทูตบรรณาการแห่งสยามมีความโกรธแค้นต่อการ
กระทําที"ผดิ ทํานองคลองธรรมนีจึงได้แสดงความจงรักภักดีโดยอาสายกทัพไปช่วยรบจักรพรรดิ
ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ชมเชยความจงรักภักดี และเมตตาธรรมเช่นนี ” 11
บันทึกทะเลตะวันออกและตะวันตกของจางเซี"ย ว่า “รัชกาลพระนเรศวรนัน สยามเริ" ม
เป็ นผูเ้ กรี ยงไกรบนท้องทะเลแดนไกล ต่อแต่น นั ไปทําศึกสงครามทุกปี จนสามารถดํารงความเป็ น
ใหญ่เหนือประเทศทังหลาย ” 12
ในปี เดียวกันนี ที"พม่า พระนเรศวรทรงนําทัพไปตีกมั พูชา เนื"องจากเมืองละแวกมีกอไผ่
อยูห่ นาแน่น ไม่สะดวกในการยกทัพเข้าโจมตี จึงโปรดให้ยงิ ปื นด้วยลูกกระสุ นเงิน แล้วแสร้งถอย
ทัพ พวกเขมรออกมาตัดต้นไผ่เพื"อเก็บลูกกระสุ นเงิน พอต้นไผ่ถูกตัดหมด พระนเรศวรก็ยกทัพเข้า
เมืองได้ทนั ที
พระชนม์ 40 พรรษา พระนเรศวรทรงยกทัพไปล้อมกรุ งหงสาวดีร่วมกับกองทัพมะระ
แหม่ง พอได้ข่าวว่า ตองอูกบั แปรยกกําลังมาช่วยจึงถอนทัพกลับ
พระชนม์ 45 พรรษา ทรงยกทัพไปล้อมตองอู โปรดให้ขดุ คลองเชื" อมคูเมืองกับแม่น าํ
ปองลองเพื"อระบายนําออกจากคูเมือง พม่าเรี ยกว่าเมืองสยาม ล้อมเมืองอยูต่  งั แต่เดือนมีนาคมจนถึง
เดือนพฤษภาคมเกิดขาดแคลนเสบียงอาหารต้องถอนทัพกลับ ปัจจุบนั เมืองสยามถูกถมแล้ว
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คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการ
ครองราชย์ , พิมพ์ครังที" 5 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2551), 50.
12
เรื" องเดียวกัน, 52.
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การทรงพระประชวร
ความเจ็บป่ วยอันเนื"องมาจากการสู้รบ อุบตั ิเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บนันปรากฏกับ
พระองค์ดาํ หลายครัง เท่าที"รวมได้มีดงั นี
ครังที" 1 ขณะพระชนม์ 19 พรรษา ประชวรเป็ นไข้ทรพิษ เมื"อตนตามเสด็จพระ
ราชบิดาไปร่ วมกับพม่าปราบเวียงจันทน์ ต้องรี บเสด็จกลับกรุ งศรี อยุธยา โรคฝี ดาษดังว่าทําให้พระ
นเรศวรทรงมีแผลเป็ นทัว" พระวรกาย แต่เป็ นสัญญาณว่าจะไม่ทรงเป็ นซําอีกในอนาคต
ครังที" 2 ต้องกระสุ นปื นที"พระหัตถ์คราวเสด็จยกทัพเรื อพร้อมพระอนุชาตามไล่เรื อ
สําเภาของพระยาจีนจันตุ ขณะพระชนม์ 23 พรรษา
ครังที" 3 ขณะพระชนม์ 31 พรรษา ทรงนําทหารออกปล้นค่ายพม่า นันทบุเรงดํารัส
สั"งให้ลกั ไวทํามูพยายามออกอุบายวางแผนจับเป็ น โดยเลือกทหารม้าฝี มือดีคอยซุ่มโจมตี เมื"อ
พระองค์ดาํ นําทหารจํานวนหนึ"งเข้าโจมตี ที"ทุ่งลุมพลี จึงให้ทหารพม่าสู้พลางหนีพลางทหารไทยฮึก
เหิ มตามติดจึงโดนทหารพม่าที"ซุ่มอยูย่ กออกมารุ มตีกระหนาบ ลักไวทํามูชกั ม้าออกมาประจัญบาน
เกิดการรบกันตัวต่อตัว พระองค์ดาํ ทรงแทงด้วยพระแสงทวนถูกลักไวทํามูตกม้าตาย ทหารพม่ารี บ
เข้ามาช่วยก็ถูกพระองค์ดาํ ฟันด้วยพระแสงดาบตายไปอีกคนหนึ"ง จากนันทหารพม่าก็เข้ากลุม้ รุ ม
พระนเรศวรหวุดหวิดจะได้รับบาดเจ็บ แต่รอดมาได้เพราะความกล้าหาญและฝี พระหัตถ์ในการใช้
เพลงดาบ
ครังที" 4 ในสงครามคราวเดียวกัน พระนเรศวรทรงจัดกองทหารออกปล้นค่ายพม่า
ทําลายค่ายกองหน้าเป็ นผลสําเร็ จ ติดตามทหารพม่าเข้าไปถึงค่ายหลวง เสด็จลงจากม้าศึกคาบดาบ
ขึนปี นค่ายถูกทหารรักษาการณ์แทงตกลงมาทรงได้รับบาดเจ็บ แต่ทหารคู่พระทัยเข้าไปช่วยนํากลับ
เมืองได้
ครังที" 5 สงครามยุทธหัตถี หลังจากทรงสังหารพระมหาอุปราชาแล้ว ถูกทหารพม่าใช้
ปื นระดมยิง กระสุ นถูกพระหัตถ์พระนเรศวรบาดเจ็บ ทหารไทยที"ตามไปทันต้องเข้าไปรบพุง่
ป้ องกันแย่งชิงพระองค์ออกมา
ครังที" 6 พระชนม์ 50 พรรษา โปรดให้ยกทัพไปตีตองอูอีกครังหนึ"ง พอไปถึงเมืองหาง
หรื อเมืองห้างหลวง ห่างจากอังวะประมาณ 100 กิโลเมตร ก็ทรงประชวรกะทันหัน เสด็จสวรรคต
เมื"อวันที" 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ศิริรวมพระชนมายุ 50 พรรษา
หนังสื อ Ayutthaya, Venice of the East โดย DerickGarnier กล่าวว่า พระนเรศวรทรง
ประชวรด้วยฝี ที"เรี ยกว่า Carbuncle ภาษาไทยเรี ยกว่า “ฝี ฝักบัว” Atlas of Pathophysiology
Encyclopedia อธิบายว่า เป็ นฝี ที"เกิดเป็ นกลุ่ม หัวของมันอยูล่ ึกและก่อให้เกิดความปวดกว่าฝี
ธรรมดา ฝี ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรี ย และการมีภูมิตา้ นทานตํ"าโดยเฉพาะผูท้ ี"เป็ นโรคเบาหวาน มา
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จากความสกปรกของมนุษย์ เช่นไม่ชาํ ระล้างร่ างกาย โดยทัว" ไปมักจะเกิดที"ตน้ คอ สะบักหลัง และ
ก้น ถ้ารักษาถูกต้อง จะหายภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ ขึนอยูก่ บั ความรุ นแรงของเชื อ สุ ขภาพของ
ร่ างกาย และความสามารถในการต้านทานโรคพงศาวดารไทยส่ วนใหญ่กล่าวแต่เพียงว่า ทรงพระ
ประชวรเป็ นระลอกขึนที"พระพักตร์ชาวบ้านลือกันว่า เพราะพระนเรศวรไม่ยอมเสด็จลงจากช้างทรง
มาเคารพเจ้าแม่ที"ศกั ดิLสิทธิL 13 จึงเสด็จสวรรคตบนดอยสี น าํ ตาล ชายแดนไทย ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตพม่า

ภาพที" 5 Carbuncle ภาษาไทยเรี ยกว่า “ ฝี ฝักบัว ”
ที"มา : Norman Levine, Skin Problem and Treatments Guide, accessed July1, 2012.
available from http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/carbuncles

ภาพที" 6 ใบหน้าของผูท้ ี"ป่วยด้วยโรค “ Carbuncle ” หรื อ ในภาษาไทยเรี ยกว่าโรค “ ฝี ฝักบัว ”
ที"มา : Furunculosis, accessed July1, 2012. available from http://www.webmd.com/skinproblems-and-treatments/guide/carbuncles
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พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวรเป็ นเจ้ า, พิมพ์ครังที" 3 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2550),

169.
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การคํานวณวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึน< เสวยราชย์ทเี มืองพิษณุโลก
คณะกรรมการการชําระประวัติศาสตร์ ไทย กับ สํานักพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีสํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี จึงได้จดั งานวันที"ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เสวยราชย์ครบ 400 ปี ขึนและเป็ นที"น่ายินดีวา่ จังหวัดพิษณุ โลกได้สอบถามเรื" องวันเสวยราชย์ทาง
สุ ริยคติมาทางกรมศิลปากร เจ้าหน้าที"กรมศิลปากรได้คาํ นวณและยืนยันวันที" นายประเสริ ฐ ณ นคร
คํานวณไว้ว่า วันที" 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 เป็ นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึนเสวย
ราชย์ที"จงั หวัดพิษณุโลก จึงได้จดั งานวันที"ระลึกในโอกาสครบรอบ 400 ปี เป็ นงานใหญ่ 14
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การคํานวณวันยุทธหัตถีและวันประกาศอิสรภาพทีเ มืองแครง
คุณชิน ชินพัฒน์ ผูเ้ ขียน “ฉลาดปราดเปรื" องเฟื" องปฏิทินหมื"นปี ” ได้คาํ นวณออกมาเป็ น
ที"ยอมรับโดยทัว" กันแล้วว่า วันยุทธหัตถี ตามพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิติ
บอกว่า ตรงกับวันจันทร์ เดือนยี" แรม 2 คํ"า จุลศักราช 954 พ.ศ. 2135
ฉะนัน วันที" 26 เมษายน พ.ศ. 2127 ต้องตรงกับวันพฤหัสบดีอย่างแน่นอน นันคือ
วันที" 26 เมษายน 2127 ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือน 6 แรม 2 คํ"า พ.ศ. 2127 อันเป็ นวัน
ประกาศอิสรภาพของกรุ งศรี อยุธยาโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่ วนการตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องใช้คาบ 372 บวกนัน ได้แสดงไว้ก่อนแล้วว่าถูกต้อง
ราชบัณฑิตยสถานได้มีหนังสื อที" รบ. 0002 /0558 ลงวันที" 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
ยืนยันว่า สํานักธรรมศาสตร์ และการเมืองของราชบัณฑิตยสถาน พิจารณาตรวจสอบดูแล้ว มี
ความเห็นตรงกับผลการคํานวณของท่านทุกประการ คือยุทธหัตถี ตรงกับวันจันทร์ที" 18 มกราคม
พ.ศ. 2135 และวันประกาศอิสรภาพ ตรงกับวันพฤหัสบดีที" 26 เมษายน พ.ศ. 2127…
หลักฐานตะวันตกเกีย วกับรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จดหมายเหตุของชาวตะวันตกนันมีท งั เอกสารที"เขียนขึนในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ
เอง และที"เขียนขึนในภายหลัง แต่เล่าถึงเหตุการณ์ในรัชกาลของพระองค์ เอกสารภาษาตะวันตกที"
สําคัญที"สุดในแง่ของการให้ขอ้ เท็จจริ งเกี"ยวกับรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้แก่เอกสารของชาว
สเปนและชาวฮอลันดา ชนสองชาติน ี เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยเป็ นครังแรกในรัชกาลสมเด็จพระ
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คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการ
ครองราชย์ , 153–158.
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นเรศวรฯ โดยชาวสเปนจากมะนิลาเข้ามาติดต่ออย่างเป็ นทางการเป็ นครังแรกใน ค.ศ. 2598 / พ.ศ.
2141 ส่ วนชาวฮอลันดานันเข้ามาเป็ นครังแรกใน ค.ศ. 1604 / พ.ศ. 2147 ในช่วงปลายรัชกาล
เอกสารสเปน
หลักฐานเกี" ยวกับ เมื องไทยในเอกสารภาษาสเปนนัน แปลเป็ นภาษาอังกฤษแล้วใน
หนังสื อชุ ด The Philippine Islands 1493 – 1898 ของ Emma Helen Blair และ J.A.
Robertson ซึ" งตีพิมพ์ที"เมือง Cleveland, Ohio ระหว่างปี ค.ศ. 1903 – 1909 เอกสารสเปนที"มี
ข้อความเกี"ยวกับกรุ งศรี อยุธยาทังหลายนี จันทร์ ฉาย ภัคอธิ คม แปลเป็ นภาษาไทยแล้วในหนังสื อ
เรื" อง กรุ งศรี อยุธยาในเอกสารหลักฐานสเปน (สมาคมประวัติศาสตร์ กรุ งเทพฯ 2532) เอกสารใน
หนังสื อของ Blair และ Robertson มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน มีท งั พระราชสาสน์ จดหมาย
บัน ทึ ก และรายงานเอกสารบางฉบับ เขี ย นขึ น โดยข้า ราชการ และบางฉบับ เป็ นเรื" อ งราวที"
บาทหลวงได้บนั ทึกไว้
ในสมัยที"เริ" มติดต่อกับไทย สเปน ได้ต งั ฐานทัพและอาณานิ คมไว้ ณ กรุ งมะนิ ลาใน
หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ หลายสิ บปี ก่อนหน้าที"สเปนจะเข้ามาติดต่อกับไทยนัน โปรตุเกสได้เริ" มสร้าง
สัมพันธภาพทางการทูตและการค้ากับราชอาณาจักรสยามไว้แล้ว แต่ในช่วง ค.ศ. 1580 – 1640
(พ.ศ. 2123 – 2183) กษัตริ ยแ์ ห่ งสเปนเริ" มด้วยพระเจ้า Philip ที" 2 ได้ผนวกโปรตุเกสเข้าไว้ใน
อาณาจักรสเปน จึงเป็ นธรรมดาที"สเปนพยายามเผยแผ่ศาสนาและติดต่อค้าขายกับดินแดนซึ" งชาว
โปรตุเกสเคยติดต่อด้วยเป็ นประจํา อาทิเช่น อาณาจักรอยุธยา เป็ นต้น
เมื"อ ค.ศ. 1598 ข้าหลวงใหญ่สเปนที"กรุ งมะนิลา Don Francisco Tello ได้ส่งนาย
Juan Tello de Aguirre มาติดต่อค้าขายกับกรุ งศรี อยุธยา ทังนี เนื" องจากสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้
ทรงส่ งพระราชสาสน์ไปถึ งข้าหลวงใหญ่แห่ งกรุ งมะนิ ลา แสดงความสนพระทัยที" จะค้าขายกับ
สเปน เป็ นอันว่าในกรณี น ีฝ่ายไทยเป็ นฝ่ ายที"ริเริ" มการติดต่อกับสเปน ดังรายละเอียดในจดหมายจาก
Don Francisco Tello ถวายพระเจ้า Philip ที" 3
“ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชสาสน์จากพระเจ้ากรุ งสยาม… ในพระราชสาสน์น นั
พระเจ้ากรุ งสยามทรงประสงค์การพาณิ ชย์และการค้ากับหมู่เกาะเหล่านี (หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ ) …
โดยที" ได้เห็ นว่า พระมหากษัตริ ยอ์ งค์น ี โปรดเช่ นนัน ปี ที" แล้ว (ค.ศ. 1598) ข้าพระพุทธเจ้าได้
แต่งตังกัปตัน Juan Tello พร้อมคณะทูตไปเข้าเฝ้ าพระเจ้ากรุ งสยามเป็ นการตอบพระราชสาสน์
โดยได้ ก ล่ า วถึ ง ความนิ ย มชมชื" น อย่ า งใหญ่ ห ลวงสํ า หรั บ พระราชไมตรี ที" ท รงแสดงต่ อ
ข้า พระพุ ท ธเจ้า และความนิ ย มชื" น ชมสํ า หรั บ พระราชปรารถนาที" จ ะให้ช าวสเปนค้า ขายใน
ราชอาณาจักร… กับตัน Juan Tello ได้ออกเดินทาง (ไปสยาม) และเมื"อปฏิบตั ิการทูตสมบูรณ์
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แล้ว เขาได้ทาํ ข้อตกลงด้วยว่า (สยาม) ควรเปิ ดเมืองท่าเมืองหนึ"งสําหรับการค้าเพื"อให้ชาวสเปน
สามารถไปเมืองนันได้และตังหลักแหล่งได้เป็ นอิสระ และได้รับการยกเว้นจากภาษีทงั ปวง”
สัญญาฉบับนีเป็ นเพียงฉบับที"สองที"ไทยตกลงเซ็นกับประเทศตะวันตก ฉบับแรกได้แก่
สนธิ สัญญาที"เซ็นกับโปรตุเกสในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดีที" 2 เพื"อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปนกับไทยเอือประโยชน์ต่อสเปนในหลายๆทาง Don Francisco Tello ได้ส่งคณะทูตคณะที"
สองมาถึ งกรุ ง ศรี อยุธ ยา โดยประสงค์ที"จะขออนุ ญาตสมเด็จพระนเรศวรฯ ส่ ง บาทหลวงคณะ
Dominican มาเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาในเมืองไทย หัวหน้าคณะทูตคณะที"สองนีชื"อว่า Juan de
Mendoza Gamboa เอกสารเรื" อง Sucesos de las Islas Filipinas (“เรื" องเหตุการณ์ในหมู่เกาะ
ฟิ ลิปปิ นส์”) ของ Antonio de Morga ซึ"งตีพิมพ์ครังแรกในเม็กซิโกเมื"อ ค.ศ. 1609 / พ.ศ. 2152
ได้ระบุไว้วา่ 15 นาย Mendoza ล้มเหลวในการติดต่อกับราชสํานักสมเด็จพระนเรศวรฯ เนื" องจาก
ขัดแย้งกับข้าราชการไทยเรื" องของขวัญที"นาํ มาให้ฝ่ายไทย ทางฝ่ ายราชสํานักไทยต้องการของขวัญ
ที"ดีกว่าของขวัญที"ได้รับจากคณะทูตสเปนสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงประสงค์ที"จะยึดปื นใหญ่ของ
พวกสเปน นาย Mendoza จึงเห็นจําเป็ นที"จะต้องโยนปื นใหญ่เหล่านันลงไปในแม่น าํ เจ้าพระยาเพื"อ
ไม่ให้ปืนตกเป็ นของไทยเสี ย การเจรจาทางการทูตระว่าง Mendoza กับราชสํานักไทยไม่ประสบ
ผลสําเร็ จมากนัก ทางฝ่ ายสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงผิดหวังในการค้ากับสเปน ซึ" งมิได้นาํ กําไร
รายได้ม าสู่ พ ระคลัง เท่ า ที" ค วร จึ ง ไม่ ท รงตอบสาสน์ ข องข้า หลวงใหญ่ ก รุ ง มะนิ ล า ส่ ว นนาย
Mendoza นันพยายามออกไปจากเมืองไทยโดยมิได้รับ ตราอนุญาตจากกรมพระคลัง (โกษาธิ
บดี ) นอกจากนันแล้วเขายังกลับมางมปื นใหญ่ที"จมไว้ใต้น าํ กลับขึนสู่ เรื อของเขา และมารับตัว
ชาวสเปนกับชาวโปรตุเกส ซึ"งประสงค์จะออกนอกประเทศไปพร้อมกับเขา การกระทําเหล่านีทาํ
ให้ สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงดําเนิ นการอย่างเด็ดขาด ทรงส่ งทหารพร้ อมเรื อไล่ ตามเรื อของ
Mendoza มีการรบพุ่งกันในแม่น าํ ทหารทังสองฝ่ ายล้มตายไปหลายคน ในที"สุดเรื อสเปนก็
หลบหนี ไปได้ แต่นาย Mendoza เองนันบาดเจ็บถึ งตาย หลังจากนันความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจักรอยุธยากับสเปนก็ได้หยุดชะงักไปชัว" คราว
สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงประสงค์อะไรบ้างจากการติดต่อกับชาวสเปน สิ" งแรกก็คือ
การค้า พระองค์ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการค้านานาชาติ โดยเฉพาะการค้าทางทะเลเพื"อ
ช่ ว ยฟื นฟู เศรษฐกิ จ อยุ ธ ยาซึ" ง ได้รั บ ความเสี ย หายพอสมควรจากสงครามต่ า ง ๆ ในสมัย นัน
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Antonio de Morga, Sucessos de las Islas Filipinas, trans. J.S. Cummins
(Cambridge: Cambridge University Press, 1971), 189–190.
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นอกจากนันแล้วยังทรงต้องการสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยจากการค้ากับกรุ งมะนิ ลาด้วย16 ดังนันจึงไม่แปลก
เลยที"พระองค์ทรงเป็ นฝ่ ายเริ" มติดต่อกับกรุ งมะนิลา (ตังแต่ปี ค.ศ. 1594 / พ.ศ. 2137)
สิ" งที"สองซึ" งสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงต้องการนันเป็ นเพียงข้อสันนิ ษฐานของผูเ้ ขียน
ภายหลังจากที"ได้ศึกษาเอกสารชันต้นมาแล้วจํานวนหนึ"ง จุดประสงค์ประการที"สองของสมเด็จพระ
นเรศวรฯ ในการติดต่อกับสเปนน่าจะเกี"ยวเนื"องจากสถานการณ์ทางการเมืองอันปั" นป่ วนในเขมร
กล่าวคือ พระองค์ทรงต้องระมัดระวังมิให้ชาวสเปนและชาวโปรตุเกสเข้ามามีบทบาทมากเกินไป
ในการเมืองภายในของเขมร แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงพยายามรักษาสัมพันธภาพที"ดีไว้ดว้ ยการ
ติดต่อกับสเปนทางการทูตและการค้า
จดหมายเหตุของ de Morga และหลักฐานสเปนฉบับอื"น ๆ กล่าวถึงเหตุการณ์ใน
เขมร (เมืองละแวก) ไว้มาก เนื" องจากในช่ วงปลายคริ สต์ศตวรรษที" 16 ชาวสเปนได้เข้าไปมี
บทบาทในเหตุการณ์ทางการเมืองภายในของเขมร สเปนพยายามเข้ามามีบทบาทในช่วงที"เขมรต้อง
รบกับไทย และนอกจากนันแล้ว เจ้านายเขมรก็แย่งชิ งอํานาจกันเองอยู่ตลอดเวลา ความสัมพันธ์
สามเส้าระหว่างไทย เขมร และสเปน จึงเป็ นเรื" องที"น่าศึกษาอย่างยิ"ง เอกสารภาษาสเปนหลาย
ฉบับเน้นเหตุ ก ารณ์ ใ นเขมรสมัย ปลายคริ ส ต์ศตวรรษที" 16 เพราะชาวสเปนและชาวโปรตุ เกส
โดยเฉพาะอย่างยิ"ง “นักผจญภัย” สองราย อันได้แก่ Blas Ruiz และ Diogo Veloso (Belloso)
ได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญทางการเมืองและการต่างประเทศของเขมร
สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงกรี ธาทัพไปตีเมืองละแวกแตกใน ค.ศ. 1594 / พ.ศ. 2137
ทําให้นกั พระสัฏฐา กษัตริ ยเ์ ขมรพยายามขอความช่วยเหลือจากสเปน ข้าหลวงใหญ่ของสเปน ณ
กรุ งมะนิลา ตัดสิ นใจส่ งกองทัพมาช่วยเหลือนักพระสัฏฐา ในต้นปี ค.ศ. 1596 / พ.ศ. 2138 ทัง ๆ ที"
ชาวสเปนหลายคนที"กรุ งมะนิ ลาไม่เห็นด้วยกับเขา คนจํานวนหนึ" งเกรงว่าสเปนจะต้องกลายเป็ น
ศัตรู ของกรุ งศรี อยุธยาไปโดยที"ไม่จาํ เป็ น เพราะสมเด็จพระนเรศวรฯ เพิ"งส่ งพระราชสาสน์มายัง
กรุ งมะนิลาและทรงเชือเชิญให้ชาวสเปนไปค้าขายในประเทศสยาม ในที"สุดกองทัพสเปนในบังคับ
บัญชาของ Juan Jurez Gallinato ก็ประสบปั ญหามากมาย และประสบความล้มเหลวเนื"องจาก
สถานการณ์ในเขมรเปลี"ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
แม้ว่าจะมีปัญหามากมายในเมืองเขมรในช่วง ค.ศ. 1594 – 1596 และแม้วา่ นักแสวง
โชคชาวสเปนและโปรตุ เกสจะเข้าไปมี บ ทบาทโดยมี รัฐบาลกรุ งมะนิ ล าหนุ นหลัง อยู่ ทางฝ่ าย
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กล่ าวว่าสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงต้องการอัญมณี หรื อหิ นสี ขนาดใหญ่เพื"อนํามาทํา
ด้ามพระแสง ดูรายละเอียดจาก Antonio de Morga, Sucessos de las Islas Filipinas, trans. J.S.
Cummins (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), 81.
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สมเด็จพระนเรศวรฯ ก็ยงั ทรงติดต่อกับข้าหลวงใหญ่แห่งกรุ งมะนิลาต่อไป ในบรรดาเอกสารสเปน
ยังคงมีสําเนาพระราชสาสน์ (ฉบับแปล) หลงเหลืออยูฉ่ บับหนึ" งเป็ นเอกสารซึ" งเขียนขึนเมื"อ ค.ศ.
1598 หรื อ 1599 (ราว ๆ พ. ศ. 2141 – 2) ในพระราชสาสน์ฉบับนีสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงแสดง
ความพึงพอพระทัยที"ทางกรุ งมนิ ลาส่ งคณะทูตมาเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักรอยุธยา พระองค์
มิได้เอ่ยถึงปั ญหาในเขมรเลย แสดงว่าทรงเน้นแต่เรื" องมิตรภาพและการค้าขายก่อนหน้าที"จะเผชิ ญ
ปัญหาคณะทูต Mendoza
จึ ง สรุ ป ได้ว่า สัมพัน ธภาพระหว่างไทยกับสเปนในรั ชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้
ดําเนิ นไปด้วยมิตรภาพบ้าง ความเข้าใจผิดบ้าง และมีการขัดผลประโยชน์กนั บ้าง เพราะสเปน
มุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาที"จะขยายอิทธิ พลมาสู่ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ภาคพืนทวีป ในขณะที"สมเด็จ
พระนเรศวรฯ ทรงพยายามควบคุมเขมรให้เป็ นเมืองประเทศราชของกรุ งศรี อยุธยา
เอกสารฮอลันดา
เนื"องจากบริ ษทั อินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Vereenigde Oost-Indische Compagnie
หรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า VOC) ได้เริ" มเปิ ดสํานักงานการค้าขึนที"กรุ งศรี อยุธยา เมื"อ ค.ศ. 1608 / พ.ศ. 2151
ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ เอกสารร่ วมสมัยที" มี ขอ้ ความเกี" ย วกับ กรุ ง ศรี อยุธ ยาในรั ชกาล
สมเด็จพระ-นเรศวรฯ จึงไม่มีหลงเหลืออยูเ่ ลย ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ กรุ งเฮก (Algemeen
Rijksarchief, Den Haag) แต่มีเฉพาะเอกสารของสํานักงาน VOC ในสยามซึ" งเขียนขึน หลังปี
1608 แล้วเท่านัน
ในตอนแรก บริ ษทั VOC เข้ามาในเมืองไทยโดยหวังที"จะอาศัยเรื อสําเภาหลวงของ
ราชสํานักสยามไปขายที"เมืองจีน ทังนีเพราะ Wijbrand van Warwijck ได้ทราบจากราชทูตไทยซึ" ง
แวะมาที"ปัตตานีวา่ พระเจ้ากรุ งสยามส่ งเรื อสําเภาไปเมืองจีนเป็ นประจํา และชาวฮอลันดาอาจอาศัย
เรื อสําเภาหลวงไปได้ VOC ต้องการซื อสิ นค้าจีนโดยเฉพาะผ้าไหมและเครื" องลายคราม และ
ต้องการหาลู่ทางไปค้าขายที"เมืองจีนโดยตรง Van Warwijck จึงส่ งผูแ้ ทนของบริ ษทั ไปยังกรุ งศรี
อยุธยาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1604 พ่อค้าฮอลันดากลุ่มแรกที"มาเมืองไทย มี Lambert Jacobsz.
และ Cornelis Specx เป็ นผูน้ าํ พวกเขาได้นาํ ปื นใหญ่ 2 กระบอกเป็ นเครื" องบรรณาการถวายสมเด็จ
พระนเรศวรฯ พร้อมสารคํากราบบังคมทูลของ Van Warwijck ซึ" งอธิ บายถึงเหตุผลที"บริ ษทั VOC
เข้ามาติ ดต่อราชสํานัก สิ นค้าที" VOC นําเข้ามาครั งแรกนี มีมูลค่า 4,000 กิ ลเดอร์ สมเด็จพระ
นเรศวรฯทรงให้รับรอง Heijn และ Specx เป็ นอย่างดี แต่ความฝันของพ่อค้า VOC ที"อาศัยเรื อ
สําเภาหลวงไปค้าขายที"เมืองจีนต้องสลายไป เพราะกรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางการค้า ของป่ า ข้าว
สิ นค้าจีน และอื"นฯ ซึ" งสามารถเป็ นประโยชน์ต่อการค้าของบริ ษทั ภายในภูมิภาคเอเชีย
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ข้อมูลว่าด้วยการเริ" มต้นติดต่อระหว่างไทยกับฮอลันดาส่ วนใหญ่มาจากหนังสื อ Begin
ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-lndische
Compagnie ของ lsaac Commelin ของ ( เล่ม 1 ตอน 11, 1646) และ Oud en Nieuw Oostlndien ของ Francois Valentijn (1726) หนังสื อทังสองเล่มนีเป็ นการประมวลข้อมูลจากหลาย
แหล่งเพื"ออธิ บายประวัติของ VOC เอกสารภาษาฮอลันดาอื"นฯ ที"น่าสนใจในแง่ของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทยรัชสมัยพระนเรศวรฯ ได้แก่ ผลงานของนาย Jeremias van Vliet หัวหน้า
สํานักงานบริ ษทั VOC ที"กรุ งศรี อยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระปราสาททอง ผลงานของ van Vliet
ที"เอ่ยถึงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ อย่างละเอียดที"สุด ได้แก่เรื" อง Cort Van’t Naturel sijnde
der Volbrachter Tijt, ende Successie der Coningen Van Siam voor soo veel daar
bij d’oude Historien bekent zijn หรื อ The Short History of the Kings of Siam ( ค.ศ.
1640 / พ.ศ. 2182 ) ซึ" งแปลเป็ นภาษาไทยแล้ว เอกสารนี เขียนขึนในเชิงพระราชพงศาวดาร จึงให้
ความสําคัญกับรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ค่อนข้างมาก Van Vliet ได้ขอ้ มูลมาจากพงศาวดาร
ไทย และจากการสัมภาษณ์คนไทยที"รู้เรื" องราวเกี"ยวกับอดีต
ข้อความที"เกี"ยวกับสมเด็จพระนเรศวรฯ ใน Cort Verhaal หรื อ “พงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยาฉบับวันวลิต” นีมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน ดังต่อไปนี
1. พรรณนาเกี" ยวกับสมเด็จพระนเรศวรฯ ว่าทรงเป็ นนักรบที"เก่งกาจ เป็ น “วีรบุรุษ
นักรบ(“een strijtbaer helt”) ทรงรบชนะข้าศึกหลายครังและในหลายแดน ทรงทําสงครามอยู่
เกือบตลอดราชกาล Van Vliet อ้างว่า “ทรงครองราชย์อยูเ่ ป็ นเวลา 20 ปี แต่ทรงพํานักอยูใ่ นกรุ งศรี
อยุธยาไม่เกินกว่า 2 ปี เท่านัน” หมายความว่าอีก 18 ปี นัน พระองค์ทรงออกศึกอยู่นอกอยุธยา
ตลอดเวลา
2. เล่าเรื" องเกี"ยวกับองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ ในเชิ งนิทานหรื อเกร็ ด อาทิเช่น เรื" องที"
วันหนึ"งพระองค์ตอ้ งหลบหนีพายุฝนเข้าไปอาศัยบ้านหญิงชราคนหนึ"ง หญิงชราคนนี แม้วา่ จะเป็ น
คนจน แต่ก็เลียงดูและรับรองพระองค์เป็ นอย่างดี โดยที"ไม่ทราบว่าทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ แต่
เมื"อทรงขอดื"มเหล้า หญิงชราก็กลัวมากว่าจะเป็ นการละเมิดกฎหมาย เนื" องจากช่วงนันเป็ นระยะ
เข้าพรรษา ในที"สุดก็ยอมเอาสุ ราออกมาให้พระองค์ทรงดื"ม หลังจากนันก็ได้เสด็จกลับพระราชวัง
หลวงต่อมาอีกวันหนึ" ง มีเรื อมาจากพระราชวังมารับหญิงชราผูน้  ี ไปเข้าเฝ้ าฯ สมเด็จพระนเรศวรฯ
หญิ งชรารู ้ สึ ก กลัว มาก เพราะสํ า นึ ก ว่า ตนได้ก ระทํา ผิด ในการนํา สุ ร าออกมาให้ค นดื" ม ในช่ ว ง
เข้าพรรษา แต่ที"จริ งแล้วสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงประสงค์เพียงแต่จะยกย่องและเลียงดูหญิงชรา
คนนีเหมือนเป็ นพระมารดา เกร็ ด หรื อ “นิทาน” เรื" องนี สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยในสมัยอยุธยา
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เพียงไม่กี"ปีหลังจากที"สมเด็จพระนเรศวรฯ เสด็จสวรรคตก็เริ" มยกย่องพระองค์เสมือนเป็ น “ folk
hero” หรื อพระเอกในนิทานพืนบ้านแล้ว
3. การเน้นเรื" องความเข้มงวดรุ นแรงในการปกครอง Van Vlient อ้างว่ามีหลักฐาน
(รวมทังหลักฐานของผูท้ ี"เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง) ซึ" งกล่าวว่า ในระหว่างที"ทรงครองราชย์
สมเด็จพระนเรศวรฯได้ทรงสังหารหรื อสั"งให้ประหารชีวิตผูค้ นกว่า 50,000 คน ทังนีไม่นบั พวกที"
ล้มตายในการสงคราม การปกครองของพระองค์เป็ นที"เข้มงวดที"สุดในประวัติศาสตร์ สยาม : “ls
den strijtbaersten ende gestrengsten in regeringe geweest die in Siam bekent is.”
ข้อความใน Cort Verhaal ของ Van Vlit เกี"ยวกับความเข้มงวดของการปกครองใน
รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที"เรามองข้ามไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ขอตังข้อสังเกตไว้บางประการเกี"ยวกับเอกสารฉบับนี :
1.Van Vliet เข้ามาในเมืองไทยเกื อบ 30 ปี หลังจากที"สมเด็จพระนเรศวรฯ เสด็จ
สวรรคต17 ข้อมูลที"เขานํามาเสนอเกี"ยวกับรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ จึงมิได้เป็ น “eye-witnees
account” หรื อ หลักฐานประจักษ์พยานที"แท้จริ ง หากเป็ นเพียงข้อมูลที"เขาได้มาจากการศึกษา
พงศาวดารไทยและการบอกเล่า
2. แต่ในขณะเดียวกัน Van Vliet ก็อา้ งว่าข้อมูลที"เขานํามาเรี ยบเรี ยงไว้ใน Cort
Verhaal ส่ วนหนึ"งนันได้มาจากการบอกเล่าของผูท้ ี"มีชีวิตอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ และ
ยังคงมีชีวิตอยู่ในช่วงที"เขาเข้ามาอยู่ในกรุ งศรี อยุธยา กล่าวคือ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทอง
3. ในเรื" องการปกครองด้านความเข้มงวดรุ นแรงนัน แม้แต่พระราชพงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยาของไทยเองก็ได้ระบุไว้เช่ นเดียวกัน ถ้าพิจารณาบริ บททางประวัติศาสตร์ ดูแล้วก็จะเห็ นว่า
รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ เป็ นช่ วงเวลาอันวิกฤตสําหรับอาณาจักรอยุธยา ไทยต้องทําสงคราม
กับ รั ฐเพื"อนบ้านเป็ นประจํา จึงเป็ นเรื" องธรรมดาที" สมเด็จพระนเรศวรฯ อาจทรงใช้มาตรการที"
รุ นแรงเป็ นพิเศษในการปกครองพระราชอาณาจักร
4. อันที"จริ งแล้ว Van Vlient
มิได้พยายามเจาะจงโจมตีสมเด็จพระนเรศวรฯ
ข้อความใน Cort Verhall ได้สรุ ปไว้วา่ บ้านเมือง “เจริ ญรุ่ งเรื อง” ในรัชกาลของพระองค์คงจะ
เป็ นเพราะ “พระนเรศวร ราชาธิราชทรงเป็ นวีรบุรุษนักรบ”
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George Vinal Smith, The Dutch in Seventeenth- century Thailand (Illinois:
Northern Illinois University Press, 1977), 144.
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เอกสารอังกฤษ/ฮอลันดา
เอกสารตะวันตกอีกฉบับหนึ" งซึ" งเล่าถึงเหตุการณ์ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้แก่
จดหมายเหตุปีเตอร์ ฟลอริ ส แม้วา่ Floris จะเข้ามาในเมืองไทยในต้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้า ทรง
ธรรมก็ตาม แต่เขาก็ได้บนั ทึกข้อความเกี"ยวกับพระนเรศวรฯ ไว้บา้ ง อาทิเช่น เรื" องสงครามระหว่าง
อยุธ ยากับพระโค เรื" องที" พ ระองค์ทรงได้รับพระสมัญ ญานามในภาษามลายูว่า “Raja Api”
(“พระราชาไฟ”) ส่ วนชาวต่างชาติอื"นๆ ขนานพระนามว่า “พระองค์ดาํ ” เอกสาร จดหมายเหตุปี
เตอร์ ฟลอริ ส เดิมเป็ นภาษาฮอลันดา เนื"องจาก Pieter willemsz. Floris (Pieter Williamson
Floris) เป็ นชาวฮอลันดาแต่มาเป็ นลูกจ้างบริ ษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษ จึงมักจะถือว่า
จดหมายเหตุน ีเป็ นเอกสารอังกฤษ
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เอกสาร Jacques de Coutre
ยังคงมีเอกสารสําคัญอยูอ่ ีกฉบับหนึ"ง ซึ" งปั จจุบนั ยังไม่มีสําเนาต้นฉบับในประเทศไทย
เอกสารฉบับนีได้แก่เรื" อง ชีวประวัติ Jacques de Couttre (หรื อ Jacques de Coutre) ซึ" งเป็ น
เอกสารภาษาสเปนแต่เขียนโดยชาวเฟลมิช Jacques de Coutre เป็ นชาวเมือง Bruges เดินทางมา
ในเอเชี ยกับพวกโปรตุเกสในฐานะทหารรับจ้าง และภายหลังมีอาชี พค้าเพชรค้าพลอยอัญมณี de
Coutre ใช้ชีวิตอยู่ในเอเชี ยเป็ นเวลานาน และได้เดิ นทางมาที"กรุ งศรี อยุธยารั ชกาลสมเด็จพระ
นเรศวรฯ เมื"อประมาณ ค.ศ. 1596 / พ.ศ. 2139 แม้วา่ จะยังไม่มีสาํ เนาต้นฉบับในประเทศไทย ก็ยงั
พอทราบเนื อหาเอกสารฉบับนี ได้เป็ นบางตอนจากบทความของ Geroge Winius ในวารสาร
Itinerrio ( พิมพ์ที"มหาวิทยาลัย Leiden) เรื" อง “ The Life of Jaques de Couttre : A Prime
Source emerges from the Shades” 18 เนือหาในเอกสาร ชี วประวัติ Jacques de Coutre ที"เป็ น
เรื" องเกี" ยวกับเมืองไทยนันนาย Winius ได้แปลไว้บา้ งเป็ นส่ วนหนึ" งในบทความของเขา (เป็ น
ภาษาอังกฤษ) ส่ วน E.O. Stols และ Johan Verberckmooes แห่งมหาวิทยาลัย Louvain ได้
แปลเอกสาร ชีวประวัติ Jacques de Coutre ทังหมดเป็ นภาษาเฟลมิช (ดัชต์)
เชื" อว่าเอกสาร ชี วประวัติ Jacques de Coutre เป็ นหลักฐานที"สําคัญมากสําหรับ
ประวัติศาสตร์ อยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ เพราะ de Coutre เขียนในฐานะเป็ น “ eye
witness” ในส่ วนที"เกี"ยวกับกรุ งศรี อยุธยา de Coutre พรรณนาถึงเรื" องพระราชวังหลวง เรื" องช้าง
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หลวง (พร้อมทังบรรยายเรื" องงานศพช้างหลวง) เรื" องประติมากรรมขอมจากเมือง “Anguor” (นคร
วัด) ซึ" งพระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงนํามาตังแสดงไว้ตามที"ต่างๆ ในบริ เวณพระราชวังหลวง รวมทัง
เรื" องราวเกี"ยวกับองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ เอง อาทิ การที"พระองค์ทรงโปรดการแข่งขัน และโปรด
การแล่นเรื อขึนไปทางทิศเหนื อในฤดูฝนเพื"อไปล่าสัตว์19 สรุ ปได้วา่ ผูท้ ี"ศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
ควรพยายามแปลและวิเคราะห์เอกสาร ชีวประวัติ Jacques de Coutre เพราะเอกสารฉบับนีน่าจะ
ช่วยเราได้มากในการค้นคว้ารายละเอียด เกี"ยวกับอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สรุ ป

ในการอ่ า นเอกสารภาษาตะวัน ตกที" มี ข ้อ ความเกี" ย วกับ รั ช กาลสมเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช จะพบทังเรื" องราวเกี"ยวกับการสงคราม การปกครองประเทศ การทูตและการค้านานาชาติ
จึงทําให้นกั ศึกษาประวัติศาสตร์รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้เห็นภาพที"มีความหลากหลายกว่าใน
ราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ซึ" งมักจะเน้นแต่ในเรื" องของการรบ จะเห็ นได้ชัดว่า เอกสารเช่ น
Cort Verhaal หรื อ พระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต มีท งั ข้อความเกี"ยวกับการสงครามและ
ข้อ ความที" เล่า ว่า ในรั ชกาลสมเด็จพระนเรศวรฯ มี ช าวต่างชาติ ม าติ ดต่ อพระองค์มาก เพราะ
พระองค์ “ทรงนิยมชาวต่างชาติ” ส่ วนเอกสารภาษาสเปนก็มีเรื" องราวเกี"ยวกับการติดต่อทางการทูต
และการค้าระหว่างมะนิลากับกรุ งศรี อยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ อาจสรุ ปได้วา่ แม้วา่ ไทย
รบกับ รั ฐ เพื" อ นบ้า นอยู่เ กื อ บตลอดรั ช กาลนี แต่ ท างราชสํ า นัก ไทยก็ ย งั คงพยายามติ ด ต่ อ กับ
ต่างประเทศ ทังนี เพื"อส่ งเสริ มพระบารมีของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย และเพื"อหารายได้เข้าพระคลัง
และการที"มีความสัมพันธ์กบั สเปนและฮอลันดาก็เป็ นผลพลอยได้ที"ทาํ ให้มีหลักฐานประวัติศาสตร์
เพิ"มขึนจํานวนหนึ" ง ซึ" งชาวตะวันตกได้จดบันทึกไว้เกี"ยวกับรัชกาลพระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงมีพระ
เกียรติยศเกริ กไกรพระองค์น ี20

19

George Vinal Smith, The Dutch in Seventeenth- century Thailand (Illinois:
Northern Illinois University Press, 1977), 142-144.
20
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการ
ครองราชย์ , 31.
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พระราชปรีชาในด้ านต่ างๆ ขององค์ สมเด็จพระนเรศวร
เนื" องจากพระนเรศวรเป็ นเสมือนนักศึกษาที"เสด็จ ไปเรี ยนมาจากเมืองนอก จึงทรงมี
ความรอบรู ้หลายด้าน ต่างกับนักศึกษาในประเทศ ซึ"งอาจกล่าวได้ดงั นี
ด้ านภาษา
ทรงรู ้ ภาษาพม่า ภาษาฮินดู และอาจจะภาษาถิ"นอีกหลายภาษา เช่น มอญ ไทยใหญ่
ชาวเขา แม้กระทัง" โปรตุเกสบางคํา ได้ทรงใช้ภาษาเหล่านีให้เป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะภาษาพม่า
ซึ" งทรงใช้ขณะทําการรบ ทรงฟั งการส่ งภาษาของทหารพม่าออก ทําให้ได้เปรี ยบในการสงคราม
เพราะพม่าไม่รู้ภาษาไทย อาจารย์ผสู้ อนประวัติศาสตร์ ท่านหนึ"งกล่าวว่า พระนเรศวรเอาชนะพม่า
ได้เพราะรู ้ภาษาพม่า คําภาษาพม่าที"คาดว่าพระนเรศวรทรงทราบ และอาจโปรดให้กุลบุตรกุลธิ ดา
ลูกหลานของแม่ทพั นายกองได้ท่องจําศึกษาขณะเตรี ยมทําศึกอยูท่ ี"พิษณุ โลก มีคร่ าวๆ ดังนี
ภาษาพม่าง่ายๆที"เกี"ยวข้องกับการรบ
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เร็ วเข้า
ระวัง
ขวา
ซ้าย
ถอย
ฉิบหายแล้ว
เราชนะ
เราแพ้
หิวไหม
จุจ๊ ุ๊!
เดิน
ลง
อย่าขยับ
อยูน่ ิ"งนิ"ง
ยิง
แทง
ตี

เมียนเมียน
ตะตีท่า
ยา
แป
เนาสก
เตปิ
ไนบี
โซง
ซาตะลา
ตูตู่
เชา
ซิน
มะโรคแน่
เนียน
ไพอิท
โท
ไยพ์

โจมตี
อย่า
ช้าง
ม้า
แม่น าํ
ดาบ
หอก
ฝน
ร้อน
เย็น
หิว
ฆ่ามัน
แย่ชะมัด
ใจเย็นๆ
อย่ากลัว
อย่าง่วง
สู้ตาย

ไต้
มโลเนะ
ซิน
มยีน
มีต
ตา
ลาน
โม
ปูเด่
เอเด่
ซา
ตูโกตัด
ปะกอกู
หะหลีล่า
เซดเอเอ
มูซูเน่ เอะดีเล
ชะเต
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ตัด
หยุด

เพียต
เพียต

ช้างตกมัน
ชนช้างกันเถอะ

ซินมอยู
ซินมองโย

ตารางที" 1 ภาษาพม่าที"เกี"ยวข้องกับการรบ
ที"มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หม่องซอจี ด่านท่าขีเหล็ก แม่สาย เมื"อวันที" 20 พฤษภาคม พ.ศ.
2548 และไซมานิ ต ไกด์ไทยใหญ่ เมื"อวันที" 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ตรวจสอบโดย หม่องเอ
นักหนังสื อพิมพ์เมียนมาร์ 21
ด้ านการทหาร
เนื" อ งจากการฝึ กฝนมาจากในราชสํ า นัก พม่ า หลายปี ควบคู่ ไ ปกับ มัง สามเกี ย ด
มกุฎราชกุมาร พระนเรศวรจึงทรงเชี" ยวชาญในการใช้อาวุธต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นดาบ ทวน หอก
ง้าว แม้กระทัง" ปื นไฟ ทรงยิงได้แม่นยํา อย่างน่าอัศจรรย์ อย่างเช่ นกรณี ทรงพระแสงปื นต้นข้าม
แม่น าํ สะโตง ยิงถูกสุ รกรรมาตายคาคอช้าง การยิงต่อสู้กบั พระยาจีนจันตุ การยิงจากเรื อรบพระที"
นัง" ขึนไปบนบกเมื"อคราวศึกเมืองเหนื อ การยิงสัตว์จากคอช้างที"ประทับเมื"อเสด็จออกล่าสัตว์พร้อม
พวกโปรตุเกส ด้วยความที"เชื"อว่าทรงแม่นปื น ฝรั"งคนหนึ"งเขียนไว้วา่ การที"พระนเรศวรชนะศึกที"
หนองสาหร่ าย เป็ นเพราะทรงยิงพระมหาอุปราชาจากพระแสงปื นที"ทรงซ่อนไว้ใต้ทอ้ งช้างด้วยซํา
เมื"อเสด็จออกรบ ก็คงจะใช้การข่าวให้เป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะสงครามแบบกองโจร กรณี การตี
เมืองคัง ทรงทราบว่ามี ทางลับอีกทางหนึ" งที"อาจยกทัพขึ นไปได้ กรณี ทรงสื บทราบจากหัวหน้า
สายลับ คือมหาเถรคันฉ่ อง ว่าพระเจ้านันทบุเรงคิดไม่ซื"อ จึงทรงประกาศอิสรภาพที"เมืองแครง
เหล่านีเป็ นต้น
สิ" งหนึ" งที"ทรงแสดงให้เห็ นว่าพระนเรศวรทรงใฝ่ รู้ คือการมีพระบรมราชโองการให้
ชําระ ตําราพิชยั สงคราม ที"มีอยูเ่ ป็ นแบบร้อยกรองเดิมให้เป็ นแบบร้อยแก้ว22 เพื"อเก็บไว้ให้อนุชน
รุ่ นหลังได้ใช้หาความรู ้ต่อไป
ด้ านการทูต
ทรงรู ้ ดีว่า พวกฝรั" ง มี ค วามสามารถในการรบและมี อาวุธ ที" ดีก ว่า จึ ง มัก จะผ่อนปรน
ให้กบั ต่างประเทศเสมอมา อย่างเช่นกรณี ที"โปรตุเกสมายึดมะละกาซึ"งเป็ นของไทย ก็มิได้ทรงตอบ
โต้แต่อย่างใด การที"ฝรั"งเอาพระราชทรัพย์ที"ทรงฝากให้นาํ ไปซื ออาวุธ ไปเล่นการพนันเสี ยหมดตัว
แล้วกลับมารับสารภาพ กลับทรงชมเชยว่าเป็ นคนซื" อสัตย์ การต้อนรับคณะทูตจากมะละกาด้วย
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21

พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวรเป็ นเจ้ า, 134.
22
เรื" องเดียวกัน, 135.
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การพระราชทานสิ" งของให้มากจนต้องใช้คนหาบหามถึง 15 คน การที"พวกคาทอลิกโกหกจนถูกจับ
ได้ ก็ โ ปรดให้ ก ลับ ประเทศได้โ ดยไม่ เ อาโทษ การผูก มิ ต รกับ จี น จนถึ ง ขัน ทรงชวนให้เ ป็ น
พันธมิตร ยกทัพเรื อไปตีญี"ปุ่น เป็ นต้น
ด้ านการค้ ากับต่ างประเทศ
การค้ากับจี น เริ" มติ ดต่อส่ งเครื" องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิ จีน ในพระราช
ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ข้อมูลตรวจสอบใหม่) โดย วศิน ปั ญญาวุธตระกูล กล่าวว่า
หลังจากพระนเรศวรครองราชย์ใ หม่ๆ ในปี พ.ศ. 2135 มี การส่ ง เครื" องราชบรรณาการแก่ องค์
จักรพรรดิของจีนตามธรรมเนียม ปรากฏในบันทึกของจีนทัง 3 ฉบับ23 คือ
1. เจิงสื อ หรื อ ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ฉบับหลวง ในส่ วนว่าด้วยสยาม บันทึกตอน
หนึ" งว่า “ …ในโอกาสเดียวกันนี สยามได้เข้าถวายเครื" องราชบรรณาการราชทูตประเทศนี ขออาสา
ส่ งกองทัพเข้าช่วยทําศึกสงคราม...”
2. ลือลู่ หรื อ จดหมายเหตุประจํารัชกาล มีบนั ทึกเหตุการณ์ตอนหนึ"งว่า
“เมื"อวันที" 13 เดือน 10 ปี ที" 20 (พ.ศ. 2135) แห่งรัชศกว่านลี" ราชทูตแห่งประเทศสยามจํานวน 27
คน ได้เดินทางไปนครหลวงเพื"อถวายเครื" องราชบรรณาการ องค์จกั รพรรดิทรงพระราชทานหมวก
และสายคาดเอวตามธรรมเนียม
3. เอกสารโบราณภาคเอกชน เช่น บันทึกทะเลตะวันออกและตะวันตก ของจางเซี"ย
ยกย่องว่า “รัชกาลพระนเรศวรนัน สยามเริ" มเป็ นผูเ้ กรี ยงไกรบนท้องทะเลแดนไกล ต่อแต่น นั ไป
ทําศึกสงครามทุกปี จนสามารถดํารงความเป็ นใหญ่เหนือประเทศทังหลาย
การค้ ากับสเปน
พระนเรศวรสนพระทัยในการค้ากับสเปน โปรดให้มีหนังสื อไปถึงข้าหลวงใหญ่สเปน
ที"กรุ งมะนิ ลา เมื"อประมาณปี พ.ศ. 2137 ดังปรากฏในจดหมายจากดอน ฟรานซิ สโก เทลโล
(Don Francisco Tello) ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าได้รับสาส์นจากพระเจ้ากรุ งสยาม… ทรงประสงค์การ
พาณิ ชย์ และการค้ากับหมู่เกาะเหล่านี (หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ )… โดยที"เห็นว่าพระมหากษัตริ ยอ์ งค์น ี
โปรดเช่นนัน ปี ที"แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้แต่งกัปตันฮวน เทลโล (Juan Tello) พร้อมคณะทูตไป
เข้าเฝ้ าพระเจ้ากรุ งสยาม เป็ นการตอบพระราชสาส์ น โดยได้กล่าวถึงความนิ ยมชมชื" นอย่างใหญ่
หลวง สําหรับพระราชไมตรี ที"ได้ทรงแสดงต่อข้าพระพุทธเจ้า และความนิ ยมชมชื" นสําหรับพระ
ราชปรารถนาที"จะให้ชาวสเปนค้าขายในราชอาณาจักร… กัปตันฮวน เทลโลได้ออกเดินทาง (ไป
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23

คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการ
ครองราชย์ , 35–36.
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สยาม) และเมื"อปฏิ บตั ิการทูตสมบูรณ์ แล้ว เขาได้ทาํ การตกลงด้วยว่า (สยาม) ควรเปิ ดเมืองท่า
เมืองหนึ"งสําหรับการค้า เพื"อให้ชาวสเปนสามารถไปตังหลักแหล่งโดยอิสระ และได้รับการยกเว้น
จากภาษีท งั ปวง24 พร้ อมกันนัน ข้าหลวงใหญ่สเปนที"กรุ งมะนิลา ได้ส่งผูแ้ ทนเข้ามาติดต่อค้าขาย
กับกรุ งศรี อยุธยาในปี พ.ศ. 2142 แต่ความสัมพันธ์กบั สเปนดําเนินอย่างไม่ราบรื" น ทังกรณี การรบ
ในเขมร ที"สเปนเข้ามาเกี"ยวข้องด้วย และกรณี กองทัพไทยต้องการปื นใหญ่ของพวกสเปนจนพวก
สเปนตัดสิ นใจโยนปื นใหญ่ลงแม่น าํ เจ้าพระยา แล้วกลับมางมเพื"อนําขึนเรื อ เดินทางออกจากสยาม
โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมพระคลัง ทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างทหารไทยกับสเปน ท้ายที"สุด เรื อ
สเปนหลบหนี ไปได้ แต่นายเมนโดซาทูตผูน้ าํ มาได้รับบาดเจ็บเสี ยชี วิต ประกอบกับการค้ากับ
สเปนไม่มีกาํ ไรมากนัก จึงต้องชะงักไป
การค้ากับฮอลันดา บริ ษทั อีสต์อินเดียของฮอลันดา (Vereennignia Oost Indisce หรื อ
VOC) เข้ามาเมืองไทยหวังอาศัยเรื อสําเภาหลวงของราชสํานักอยุธยาไปค้าขายที"เมืองจีนและ
ต้องการหาลู่ทางไปค้าขายที"เมืองจีน จึงส่ งผูแ้ ทนของบริ ษทั มายังกรุ งศรี อยุธยา ในเดือนมิถุนายน
ปี พ.ศ. 2147 พ่อค้าฮอลันดากลุ่มแรกที"มาถึงกรุ งศรี อยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้นาํ ปื นใหญ่
สองกระบอก มาถวายเป็ นเครื" องราชบรรณาการ สิ นค้าที" VOC กลุ่มแรกนําเข้ามามีมูลค่า 4,000กิล
เดอร์ พระนเรศวรเป็ นเจ้าให้การต้อนรับอย่างดี แต่ฝันของ VOC ที"จะอาศัยเรื อสําเภาหลวงของ
ราชสํานักอยุธยาไปเมืองจีนต้องดับสลายเพราะเกิดศึกพม่า และพระนเรศวรเสด็จสวรรคต…
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อุบายศึกพระนเรศวร
หนังสื อถิ"นกําเนิดพระนเรศวรมหาราช ได้กล่าวถึงอุบายศึกของพระนเรศวรไว้ ดังนี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะที"ทรงเป็ นนักรบและแม่ทพั … ทรงรอบรู้ใน
ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีอย่างยอดเยี"ยม… จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้ าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณุ โลกประชานาถ อดีตเสนาธิ การทหารบกและอดีตผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารบก ดังทรงกล่าว
ไว้ในหนังสื อพงศาวดารยุทธศิลปตอนหนึ" งว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงดําริ ด้วยพระปรี ชา
ญาณแห่งจอมทัพด้วยความองอาจและเด็ดเดี"ยว… การที"ขา้ ศึกยกมาเป็ นสองทางเช่นนี ถ้าปล่อยให้
เข้ามารวมกําลังกันได้ ก็ยอ่ มไม่มีทางที"จะเอาชัยชนะ อย่างดีก็เพียงจะหน่วงเหนี" ยวข้าศึกไว้อย่าง
เมื"อ พ.ศ. 2129 แต่บดั นี พระองค์ก็มีกาํ ลังใจพอที" จะทําการชิ งชัยในสมรภูมิเฉพาะแก่กองทัพใด
กองทัพหนึ" งของข้าศึกได้แล้ว ถ้าจะทําสงครามด้วยการประวิงพอให้ขา้ ศึกอ่อนระอาไปเองอย่าง
คราวก่อน ก็ยอ่ มจะผิดด้วยหลักสําคัญแห่งพิชยั สงคราม คือไม่ได้ใช้โอกาสที"ยงั มีอยูน่  นั เพื"อทําลาย
ข้าศึกให้ย่อยยับ จึงตกลงพระราชหฤทัย ที"จะยกเข้าตีขา้ ศึกที"จะยกมาถึ งก่อนนันให้แตกไปก่อน
24
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แล้วจึงจะยกหวนกลับไปตีกองที"จ ะยกมาถึงภายหลังให้แตกพ่ายพินาศไปทีละกอง นับว่าสมเด็จ
พระนเรศวรในฐานะที" ท รงเป็ นแม่ ท พั ทรงเข้า พระราชหฤทัย ในหลัก การแปรขบวนรบและ
หลักการรวมกําลัง เฉพาะในด้านตําราพิชยั สงครามเป็ นอย่างดี และปรากฏว่านอกจากนัน สมเด็จ
พระนเรศวรทรงเข้าพระราชหฤทัยเป็ นอย่างดีถึงหลักการเลือกทําเลที"จะเข้าทําการรบ ซึ" งเป็ นข้อ
สําคัญอันหนึ"งในยุทธศิลป…
อุบายในการทําศึก เป็ นสิ" งหนึ"งที"พระนเรศวรนํามาใช้อยูเ่ สมอ เช่น ครังเมื"อยกทัพไปตี
กรุ งละแวก หนังสื อภาษาฝรั"งเศสฉบับหนึ" งบรรยายว่า กรุ งละแวกมีกอไผ่ลอ้ มอยู่อย่างหนาแน่น
พระนเรศวรทรงใช้อุบายให้ใช้ลูกกระสุ นเงินยิงเข้าไปในกอไผ่ แล้วแอบซุ่ มทัพอยู่ พอให้หลังพวก
ทหารกัมพูชาก็ออกมาตัดกอไผ่หาลูกปื นเงิน จนกอไผ่ที"หอ้ มล้อมเมืองอยูโ่ ล้นเกลียง พระนเรศวรก็
เสด็จยกทัพมาตีได้โดยง่าย ทํานองเดียวกับนิ ทานอีสป เสื อมองไม่เห็นเนื อทรายที"หนีเข้าไปซ่อน
ตัวอยู่ใ นดงทึ บ จึง ได้แต่ซุ่ม คอยที เนื อทรายคิ ดว่า เสื อไปแล้ว ก็ค่อยเล็มใบไม้จนเกลี ย ง เสื อ
มองเห็นเนือทรายก็กระโจนเข้าสังหารโดยง่าย กลศึกเช่นนี พระนเรศวรเป็ นเจ้าทรงนํามาใช้ได้ผล
หลายครัง เช่ นกรณี ศึกเมืองคัง กรณี ส"ังพระราชมนู ให้ถอยทัพเพื"อจะทรงตีโอบ และกรณี แสร้ ง
เดิ นทัพช้า ๆ เพื"อถ่วงเวลา...”ชาวพิษณุ โลกเล่าให้ฟังต่อ ๆ กันมาว่า ที"วดั สมอแครง ไม่ห่างจากตัว
เมื อง มี ก ารสร้ างเจดี ยบ์ นยอดดอย แต่สร้ างเสร็ จที ไรฟ้ าก็ ผ่า ลงมาถู กยอดเจดี ยข์ าดทุก ครัง รวม
ทังหมด 7 ครัง จนชาวบ้านเลยเรี ยกกันว่า เจดียด์ ว้ น ก่อนจะเสด็จยกทัพจับศึก พระนเรศวรเป็ นเจ้า
จะเสด็จขึนไปบนยอดดอยแห่งนี เป็ นที"เข้าใจกันว่า เพื"อทรงมองดินฟ้ าอากาศ และเหล่าลาดตระเวน
ของข้าศึก แต่จากทางสันนิษฐานของ นพ. นิสิต ตังตระการพงษ์เป็ นไปในทํานองว่า เจดียม์ ิได้ดว้ น
เพราะถูกฟ้ าผ่า แต่เพราะทรงกําหนดให้ดว้ น และสร้างเป็ นฐานสี" เหลี"ยมต่อ ๆ กัน ทหารเดินขึนไป
ได้ พอถึงองค์เจดียท์ ี"มียอดด้วน ก็ใช้พะองไม้ไผ่ปีนขึนไปสู่ จุดสู งสุ ดเพื"อดูลาดเลาข้าศึก กล่าวได้วา่
ก่ อนออกศึ ก พระนเรศวรเป็ นเจ้า จะเสด็ จขึ นไปบนยอดเขาสมอแครงเพื"อทอดพระเนตรดิ นฟ้ า
อากาศและสังเกตลาดเลาของข้าศึกหลังเสร็ จสงคราม จะเสด็จมากราบพระพุทธชิ นราชและพระ
พุทธชินสี ห์ถอดเครื" องทรงถวายเป็ นพุทธบูชา
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ภาพที" 7 เจดียย์ อดด้วน ตังอยูบ่ นเขาสมอแครง จังหวัดพิษณุโลก
ที"มา : ชาวเล [นามแฝง], เขาสมอแคลง วังทอง พิษณุโลก, เข้าถึงเมื"อ 1 กรกฎาคม 2555, เข้าถึง
ได้จาก http://www.weekendhobby.com/offroad/kia/question.asp?page=2&id=14767
เครืองราชู ปโภคสํ าคัญ 4 อย่าง สั ญลักษณ์ แห่ งพระปรีชาสามารถ
1. พระแสงปื นข้ ามแม่ นํา< สะโตง
ในปี ที"ทรงประกาศอิ ส รภาพ สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงมี พระชนมายุไ ด้ 29 พรรษา
หลังจากประกาศอิสรภาพแล้ว จากนันจึงยกกองทัพหลวงจากเมืองแครงไปตีเมืองหงสาวดี เมื"อข้าม
แม่น าํ สะโตงไปจนใกล้ถึงเมืองหงสาวดี ทรงทราบว่าพระเจ้าหงสาวดีชนช้างรบชนะพระเจ้าอังวะ
และกําลังยกกองทัพกลับคืนเมือง หงสาวดี สมเด็จพระนเรศวรฯ พิจารณาความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ
แล้วจึงระงับการเข้าตีเมืองหงสาวดีไว้ก่อน ให้ทหารแยกย้ายกันช่วยบอกครอบครัวคนไทยที"พม่า
กวาดต้อนมาแต่ก่อน ให้อพยพกลับเมืองไทยได้หมื"นเศษ พร้อมกับครอบครัวมอญอีกจํานวนหนึ" ง
กําลังทังหมดเดินทางข้ามแม่น าํ สะโตง โดยกําลังของสมเด็จพระนเรศวรฯ ข้ามเป็ นส่ วนสุ ดท้าย
พระมหาอุปราชาทรงทราบว่า สมเด็จพระนเรศวรฯกวาดต้อนครอบครัวไทยมอญถอยกลับมา จึงจัด
กองทัพให้สุรกรรมาเป็ นทัพหน้า ติดตามกองทัพสมเด็จพระนเรศวรฯ มาทันถึงฝั"งแม่น าํ สะโตง ตรง
ข้ามกันกับทัพสมเด็จพระนเรศวรฯ ซึ" งนําทหารข้ามนํามาหมดแล้ว แม่น าํ สะโตงช่วงนีกว้างมาก มี
บันทึ กว่ากว้าง 400 เมตร กระสุ นปื นที"ทหารไทย กับทหารพม่ายิงใส่ กนั นันไม่ถึงฝั" งทังสอง ฝ่ าย
สมเด็จพระนเรศวรฯทรงยิงพระแสงปื นนกสับกระบอกหนึ" งยาว 9 คืบ (2.30 เมตร) ถูกสุ รกรรมา
นายทัพของพม่าตายอยูบ่ นคอช้าง พวกรี พลเห็นเช่นนันก็พากันครั"นคร้าม พระมหาอุปราชานําทัพ
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ตามหลังมาเห็นว่าจะติดตามสมเด็จพระนเรศวรไปก็คงไม่ทนั เป็ นแน่แท้ จึงเลิกทัพกลับเมืองหงสาว
ดี พระแสงปื น ซึ" งทรงยิงถูกสุ รกรรมาตายนี สมเด็จพระนเรศวรทรงพระราชทานนามพระแสงปื น
นันว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่น าํ สะโตง"

ภาพที" 8 สมเด็จพระนเรศวรทรงยิงพระแสงปื น ถูกสุ รกรรมานายทัพของพม่า ตายอยูบ่ นคอช้าง
ที"มา : หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคล, ผูก้ าํ กับ, ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนประกาศ
อิสรภาพ [ภาพยนตร์ ], กรุ งเทพฯ: พร้อมมิตร โปรดักชัน" , 2550.
นักแม่ นปื นแห่ งลุ่มแม่ นํา< เจ้ าพระยา
แม่ น ํา สะโตงนัน กว้า งใหญ่ นัก แรงปื นที" พ ลทหารยิง ไม่ ถึ ง ฝั" ง ด้ว ยกัน ทัง สองฝ่ าย
สมเด็จพระนเรศวรทรงยิงพระแสงปื นกระบอกหนึ" งยาว 9 คืบ ถูกสุ รกรรมา นายทัพหน้าของ
ข้าศึกตายกับคอช้าง…พระแสงปื นซึ" งทรงยิงถูกสุ รกรรมาตายครังนัน มีนามปรากฏว่า “พระแสง
ปื นต้นข้ามแม่น าํ สะโตง” ข้อความดังกล่าว นํามาจาก ประชุมพงศาวดารภาคที" 6
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ภาพที" 9 แม่น าํ สะโตง เมืองหงสาวดี หรื อ พะโค จากมุมนีจะเห็นว่ากว้างใหญ่ แต่สมเด็จพระนเร
น
ศวรทรงพระแสงปื นต้นยิงถูกสุ รกรรมา แม่ทพั พม่าตายคาคอช้าง ขณะยกทัพติดตาม
แสดง แสดงว่ า ทรงแม่ น ปื นและรู้ จ ั ก อั ด ดิ น ปื นให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ปื นนกสั บ
ที" ม า :
สนทนาภาษาปื น, เข้า ถึ ง เมื" อ 18 กรกฎาคม 2555, เข้า ถึ ง ได้จ าก
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=27630.15
สมเด็จพระนเรศวร สมควรที"จะรับการถวายพระสมัญญาว่า “นักแม่นปื นแห่งลุ่มแม่น าํ
เจ้าพระยา” เพราะทรงยิงได้ไกลและแม่นยํา ยิงจากหลังช้างไปถูกข้าศึกบนหลังช้าง เช่นกรณี ยิงสุ
รกรรมาข้ามแม่น าํ สะโตง ยิงจากเรื อไปหาเรื อ เช่นกรณี พระยาจีนจันตุ ยิงจากเรื อขึนไปบนบก
เช่น กรณี ศึกเมืองเหนือ ปั ญหาอยูท่ ี"วา่ ทรงใช้ปืนอะไร พระราชพงศาวดารได้บนั ทึกไว้วา่ ได้ทรง
ใช้พ ระแสงปื นนกสั บ ยาว 9 คื บ (ประมาณ 235 ซม. ) ส่ ว นใหญ่ ก ล่ า วว่า เป็ นปื นคาบศิ ล า
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คาํ จํากัดความว่า “ เป็ นปื นเล็กยาวอย่างโบราณ มีนกเป็ น
เหล็กคาบ หิ นเหล็กไฟ หรื อหิ นปากนกสับลงกับเหล็กให้เป็ นประกายติดดินหู ”
นายแพทย์สําราญ วังศพ่าห์ ได้เสนอเรื" อง “ปื นข้ามแม่น าํ สะโตง”
ในหนังสื อ
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์” มีรายละเอียดที"น่าสนใจและภาพประกอบ
ดังต่อไปนี
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พระแสงปื นที" ส มเด็จ พระนเรศวรและสมเด็ จ พระเอกาทศรถทรงใช้เ ป็ นปื น กลับ
ทังหมด คําว่า นกสับ นัน สร้ างความสับสน บางท่านเข้าใจว่าเป็ นปื นคาบศิลา (Flintlock)
เพราะตัวที"จบั หิ นเหล็กไฟ (Pyrites) ส่ วนมากจะออกแบบเป็ นรู ปนกคาบหิ นเหล็กไฟ จึงทําให้
หลายท่านเข้าใจว่า ปื นที"มีกลไกลจุดชนวนแบบนกสับ เป็ นปื นคาบศิลา แต่ผเู้ ขียนสันนิ ษฐาน ให้
หลายท่านเข้าใจว่า ปื นนกสับเป็ นปื นคาบ-ชุด (Match lock) มากกว่า…

ภาพที" 10 แสดงตัวกลไกปื นนกสับคาบศิลา (Flintlock) มีใช้กนั ช่วงประมาณกลางศตวรรษที" 17
ที"มา : ภาพพระราชพงศาวดาร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เข้าถึงเมื"อ 18 กรกฎาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=4341.15

สมัยก่อน การจุดดินระเบิดสําหรับขับลูกกระสุ นออกจากลํากล้อง ใช้คบไฟจุ ดชนวนที"
รู ชนวนโดยตรง ซึ" งทําให้ล่าช้าและเสี" ยงต่ออันตรายแก่ผยู้ งิ ปื น โดยเฉพาะปื นแบบมือถือ จึงมีผคู้ ิด
การจุ ดชนวน และเครื" องลัน" ไกขึน โดยใช้เครื" องกลไกเข้ามาช่ วย แทนที" จะจุดชนวนแบบเอาไฟ
จุดชนวน ลักษณะของการจุดชนวนแบบนี มีเหล็กที"ด้านหนึ" งคี บเอาปลายชุ ดที"จุดไฟอยู่อีกด้าน
หนึ"งติดกับสปริ งตรงกลางตัว ยึดกับตัวปื นไว้หลวม ๆ เวลาต้องการยิงต้องง้างปลายที"ติดกับชุดขึน
จะทําให้ปลายอีกข้างหนึ" งไปขัดกับสปริ ง เมื"อต้องการยิงจึงเหนี" ยวไก จะทําให้ปลายที"ขดั สปริ ง
หลุ ด ตัวสปริ งจะทําให้ดา้ นที"ติดไฟ สับลงบนจานใส่ ดินล่อให้ติดไฟ ไฟก็จะลุ กลามเข้าไปในรัง
เพลิง จะทําให้ดินระเบิดที"บรรจุในรังเพลิง เกิดการเผาไหม้แล้วจะขับกระสุ นออกมาจากลํากล้อง
ปื นที"มีกลไกดังกล่าวมานี เรี ยกว่าปื นคาบชุด (Match lock) เมื"อต้องการจะยิงใหม่ก็งา้ งนกขึน
และทําความสะอาดลํากล้อง แล้วบรรจุดินลงไป บรรจุหมอน แล้วจึงบรรจุลูกกระสุ น ลูกกระสุ น
เหล่านี ส่ วนใหญ่ทาํ ด้วยตะกัว" หนักลูกละประมาณ 1/8 ออนซ์ เพื"อความรวดเร็ วในการบรรจุลูก
กระสุ น ทหารที"ยิงปื นจะอมลูกกระสุ นไว้ในปากสองลูก แทนที"จะต้องล้วงหยิบลูกกระสุ นจากถุง
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ส่ วนตัวชนวนที"ติดไฟนัน จะใช้ดา้ ยควัน" ด้วยเชือก แล้วแช่ในนํายาโปแตสเซี ยมไนเตรด จะทําให้
ติดไฟได้เร็ ว 1/1 นาที หลังจากยิงได้ในอัตราเร็ ว 1 นาที /1 นัด ในแอ่งที"ใส่ ดินลิ"มของปื นจะมีฝา
ปิ ดกันดินล่อหก และกันอุบตั ิเหตุจากการติดไฟก่อนยิง เมื"อต้องการยิงจึงจะเปิ ดฝาออก ตัวจับชุ ด
นัน มักจะทําเป็ นรู ปนกหรื อสัตว์ต่าง ๆ หรื อเป็ นกระบอกเล็ก ๆ มีรูสอดสายชนวนออกมา… ปื น
แบบนียาว 3 ฟุต หนัก 10 ปอนด์ ลํากล้องกว้างสามในสี" นิว บรรจุลูกกระสุ นและดินดําทางปาก
กระบอก ลํากล้องเรี ยบ ยิง ได้แม่นประมาณ 100 หลา

ภาพที" 11 แสดงตัวกลไกปื นคาบชุด (Match lock) เรี ยกกันว่าอาร์กิวบัส ปื นคาบชุดหรื อปื นชนวน
ที"มา : ภาพพระราชพงศาวดาร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เข้าถึงเมื"อ 18 กรกฎาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=4341.15

ลักษณะของเหล็กที"จบั หิ นเหล็กไฟ บางครังสร้างเป็ นรู ปนกค้างอยู่ จึงเรี ยกว่านกสับ
หรื อคาบศิลา บางแบบสร้างเป็ นรู ปสุ นขั หนุมาน มัจฉานุ ภาษาอังกฤษเรี ยก Dog lock ปื น
แบบนี ใช้อ ยู่ 200 ปี จึ ง มี ผูค้ ิ ด แบบใหม่ ข ึ น เป็ นใช้แ ก๊ ป ซึ" งสะดวกกว่า เรี ย กว่า ปื นสั บ แก๊ ป
(Percussion Lock) ต้นแบบของการลัน" ไกและลูกกระสุ นปั จจุบนั ชื"อพระแสงปื นที"พระนเรศวร
ทรงใช้ยิง ตามประวัติศาสตร์ ไทยเรี ยกว่าปื นสับนก หลายท่านเข้าใจว่าปื นคาบศิลา เพราะปื น
คาบศิลามีรูปร่ างคล้ายนกคาบหิ น เวลาเหนี"ยวไก นกจะจิกลงบนแผ่นเหล็ก เกิ ดประกายไฟ ทํา
ให้เกิ ดความสั บสนในคําว่า นกสับ…จะเห็ นว่าพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นที" แม่น าํ สะโตง
ก่อนจะสร้างปื นคาบศิลา 50 ปี ในปี พ.ศ. 2133 มีนามเรี ยกต่อ ๆ มาว่า "พระแสงปื นข้ามแม่น าํ สะ
โตง" นั บ เป็ นพระแสงอัษ ฎาวุ ธ อัน เป็ นเครื" องราชู ป โภคสํ า หรั บ แผ่ น ดิ น ซึ" งเก็ บ อยู่ ใ น
พระบรมมหาราชวังตราบจนทุกวันนี
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2. พระแสงดาบคาบค่ าย
ปี พศ.2129 สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างวีรกรรมอย่างชายชาติทหารที"มีความกล้าหาญ
เหนือฝ่ ายพม่าหลายครัง เนื"องด้วยทางพระเจ้าหงสาวดีนนั ทบุเรงยังไม่เข็ดหลาบในความพ่ายแพ้ จึง
ประชุมกองทัพจํานวนสองแสนห้าหมื"นคนยกทัพมาตีกรุ งศรี อยุธยา ในช่วงต้นเดือนยี" ข้าวในนายัง
เกี"ยวไม่เสร็ จ สมเด็จพระนเรศวรจึงรับสั"งให้เจ้าพระยากําแพงเพชร ยกทัพออกไปป้ องกันชาวนาที"
กํา ลัง เกี" ย วข้า ว พอทัพ พม่า ของพระมหาอุ ป ราชยก ทัพ มาถึ ง ก็ใ ห้ท ัพ ม้า เข้า ตี จนทัพ เจ้า พระยา
กําแพงเพชรแตกพ่ายหนีเข้าเมือง สมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธอย่างมาก เพราะไทยไม่เคยแตกพ่าย
แพ้ต่อข้าศึ ก อาจทําให้ทหารขวัญเสี ย พระองค์และสมเด็จเอกาทศรถทรงเสด็จลงเรื อพระที" นั"ง
ออกไปรบทันที ผลปรากฏว่า ทรงยึดค่ า ยคื นมาได้ สมเด็ จพระนเรศวรทรงรั บ สั"ง ประหารชี วิต
เจ้าพระยากําแพงเพชร แต่โชคดีที"พระบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงขอชีวิตเอาไว้ การศึกครัง
นี พม่าหมายหมันจะตีกรุ งศรี อยุธยาให้ได้ แต่ดว้ ยความแข็งแกร่ งของทหารไทยจึงรักษาที"มนั" เอาไว้
ได้เสมอ วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรในการศึกมีดงั นี ทรงเสด็จออกปล้นค่ายพม่าซึ" งเป็ นทัพ
หน้าของหงสาวดี ข้าศึกแตกพ่ายถอยหนี พระองค์จึงไล่ตีมาจนถึงค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี
ทรงเสด็จลงจากม้าคาบพระแสงดาบแล้วนําทหารปี นบันไดขึนกําแพงข้าศึก แต่ถูกพม่าใช้หอกแทง
ตกลงมาข้างล่างหลายครัง จึงทรงเสด็จกลับพระนคร พระแสงดาบนีมีนามว่า “ พระแสงดาบคาบ
ค่าย ” ในพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดี ทรงทราบการกระทําอันห้าวหาญของสมเด็จพระ
นเรศวร จึ งทรงตรั ส ว่า ถ้าพระนเรศวรออกมาอี ก จะต้องจับพระองค์ ให้ไ ด้ถึ งแม้ว่า จะใช้ท หาร
มากมายเพียงใด จึงวางแผนให้ลกั ไวทํามูนาํ ทหารจํานวนหนึ" งหมื"นคนไปดักจับ พม่าจึงใช้ทหาร
จํานวนน้อยเข้าล่อให้พระองค์ไล่ตี เข้ามาจนถึงบริ เวณที" ลักไวทํามูซุ่มรออยู่ ลักไวทํามูจะเข้ามาจับ
พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรจึงใช้พระแสงทวนแทงลักไวทํามู ตายทันที แต่พระองค์ยงั ถูกล้อมอยู่
และสู ้กบั ทหารพม่า จํานวนมากนานร่ วมชัว" โมง จนทัพไทยตามมาทันจึงเสด็จกลับพระนครได้

ภาพที" 12 พระแสงดาบคาบค่าย (จําลอง) พระแสงดาบที"ปล้นค่ายพระเจ้าหงสาวดีปี พ.ศ.2128
ประดิษฐานอยูภ่ ายในพระที"นง"ั จักรพรรดิพิมาน หมู่พระมหามณเฑียร สํานักพระราชวัง
ที"มา : bancha_ktb [นามแฝง], ดาบไทยโบราณ, เข้าถึงเมื"อ 18 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://topicstock.pantip.com/supachalasai/ topicstock /2006 /11 /S4888864/S4888864.html
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3. พระแสงแสนพลพ่าย
ครันถึ งวันจันทร์ เดือนยี" แรม 2 คํ"า ปี มะโรง พ.ศ. 2135 สองวีรกษัตริ ยไ์ ทย คือ สมเด็จ
พระนเรศวร และสมเด็ จ พระเอกาทศรถได้เข้า ตี ก องทัพ หน้า ของพม่ า ที" ย กมาครั งใหม่แ ตกหนี
อลหม่าน ขณะนันเองช้างพระที"น"งั ของสมเด็จพระนเรศวรชื" อ เจ้าพระยาไชยานุ ภาพ กับช้างของ
สมเด็จพระเอกาทศรถชื" อ เจ้าพระยาปราบไตรจักร ซึ" งเป็ นช้างตกมันทังคู่ ได้ไล่ตามพวกข้าศึกไป
อย่างเมามันทําให้กองกําลังทหารไทยตามไม่ทนั สองวีรกษัตริ ยไ์ ทยเข้าไปอยูก่ ลางวงล้อมของเหล่า
ข้า ศึ ก มี แ ต่ จ ตุ ร งคบาทและพวกทหารรั ก ษาพระองค์เ ท่ า นัน ที" ติ ด ตามไปทัน เมื" อ พระนเรศวร
ทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระคชธารอยู่ในร่ มไม้กบั เหล่าท้าวพระยา จึงทราบว่าได้
ถลําเข้ามาจนถึงกลางกองทัพของปั จจามิตรแล้ว แต่พระองค์ทรงมีสติมนั" ไม่หวัน" ไหวจึงไสช้างเข้า
ไปใกล้แล้วตรัสไปโดยฐานคุน้ เคยกันมาก่อนทังในวัยเยาว์และวัยเติบใหญ่วา่ "เจ้าพี"จะยืนช้างอยูใ่ น
ร่ มไม้ทาํ ไม ขอเชิญเสด็จมาทํายุทธหัตถีกนั ให้เป็ นเกียรติยศเถิด กษัตริ ยภ์ ายหน้าที"จะชนช้างอย่างเรา
จะไม่มีอีกแล้ว" ด้วยความมี ขตั ติยมานะ พระมหาอุปราชาจึงไสช้าง พลายพัธกอ ออกมาชนกับ
เจ้าพระยาไชยานุภาพซึ" งกําลังตกมัน เมื"อเห็ นข้าศึกตรงออกมาท้าทายก็โถมแทงทันทีไม่ยบั ยัง เลย
พลาดท่าทําให้พลายพัธกอได้ล่างแบกรุ นเอาเจ้าพระยาไชยานุภาพเบนจะขวางตัว พระมหาอุปราชา
ได้ทีฟันด้วยพระแสงของ้าว สมเด็จพระนเรศวรเบี"ยงพระองค์หลบทันเลยถูกแต่พระมาลาหนังขาด
วิน" ไป

ภาพที" 13 พระแสงของ้าวที"สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประหารพระมหาอุปราชาขาดบนคอช้าง
ใน
ในครังนัน ได้นามต่อมาว่า " พระแสงแสนพลพ่าย "
ที"มา : ภาพพระราชพงศาวดาร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เข้าถึงเมื"อ 18 กรกฎาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=4341.150
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4. พระมาลาเบียง
(เรื" องราวต่อจากหน้าที"แล้ว) พอดีกบั เจ้าพระยาไชยานุภาพสะบัดหลุ ดแล้วกลับได้ล่าง
แบกรุ นพลายพัธกอหันเบนไปบ้าง สมเด็จพระนเรศวรจึงจ้วงฟันด้วยพระ แสงของ้าวถูกพระมหา
อุปราชาที"องั สะขวา (ไหล่ขวา) ขาดสะพายลงมา ซบสิ นพระชนม์อยูก่ บั คอช้าง
ส่ วนสมเด็จพระเอกาทศรถได้ชนช้างกับเจ้าเมืองจาปาโรขาดสะพายแล่งตายคาคอช้าง
เช่ นกัน พวกท้าวพระยาเมืองหงสาวดี เห็ นเจ้านายเสี ยทีต่างก็กรู กนั เข้ามาช่ วย ใช้ปืนระดมยิงถูก
สมเด็จพระนเรศวรที"พระหัตถ์ถึงบาดเจ็บ พอดีขณะนันกองทัพหลวงของไทยตามมาทัน จึงเข้ารบ
พุง่ แก้เอาจนจอมทัพไทยออกมาได้ ฝ่ ายกรุ งหงสาวดีก็เลิกทัพกลับไป
พระแสงของ้าวที"ส มเด็จพระนเรศวรทรงประหารพระมหาอุ ปราชาครั งนัน ได้นาม
ต่อมาว่า "พระแสงแสนพลพ่าย" และพระมาลาที"ถูกฟั นปรากฏนามว่า "พระมาลาเบี"ยง" นับเป็ น
เครื" องมงคลราชูปโภคมาจนบัดนี ส่ วนช้างศึกที"ชนะก็ได้รับพระราชทานชื"อว่า " เจ้าพระยาปราบหง
สาวดี "

ภาพที" 14 พระมาลาเบี"ยง พระมาลาที"ถูกฟันขาดวิน" ในศึกยุทธหัตถี เมื"อ ปี มะโรง พ.ศ. 2135
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้จาํ ลอง
พระแสงต่าง ๆ ขึนมาใหม่หมด รวมไปถึงอาวุธในอดีตและพระมาลาเบี"ยงองค์น ีดว้ ย
ที"มา :
พระพุทธรู ปบนพระมาลาเบียง, เข้าถึงเมื"อ 18 กรกฎาคม 2555, เข้าถึ งได้จาก
http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=543
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สั ตว์ ค่ ูบารมีองค์ สมเด็จพระนเรศวร
กองทัพช้ าง
เป็ นหน่ วยรบที"สําคัญ และพระมหากษัตริ ยก์ ็โปรดบัญชาการรบหรื อทรงรบด้วยช้าง
เช่นกัน ในประวัติศาสตร์ ของกรุ งศรี อยุธยา ปรากฏเหตุการณ์ที"พระมหากษัตริ ยท์ รงรบด้วยช้าง ที"
เรี ยกว่า การชนช้าง หรื อ ยุทธหัตถีอยูเ่ สมอ อย่างเช่น
พ.ศ. 1961 เจ้าอ้าย เจ้ายี" ทรงชนช้างกันที"เชิงสะพานป่ าถ่าน สิ นพระชนม์ดว้ ยกันทังคู่
พ.ศ. 1990 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระอินทราชา ทรงชนช้างด้วย
หมื"นด้งนคร ที"กาํ แพงเพชร
พ.ศ. 2079 พระองค์สวรรคโลก เข้ารบต่อต้านทัพญวน สิ นพระชนม์บนคอช้าง
พ.ศ. 2079 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงกระทําศึกยุทธหัตถีกบั เจ้าหงสาวดี
พ.ศ. 2089 รัชกาลพระมหินทราธิราช พม่าถมถนนเข้าตีกรุ งศรี อยุธยาพระเจ้าลูกเธอ
พระศรี เสาวราชเสด็จมายืนช้างพระที"นงั" ให้พลอาสาช่วยพระมหาเทพรบ
พ.ศ. 2107 รัชกาลพระมหาธรรมราชา พระอาชัยบูรณ์ขี"ชา้ งพลายปิ" นพระราม ชน
ช้างกับนันทสู และ ขุนพลศรี ขี"ชา้ งพลายศัตรู วนิ าศชนช้าง กับ พระราช
สงคราม
พ.ศ. 2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงรบด้วยพระเจ้าเชียงใหม่ ประทัพพลาย
มงคลทวีปเป็ นพระคชาธาร ทรงมีชยั ชนะได้ชา้ งพลายพัง ถึง 120เชือก
พ.ศ. 2122 สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง พระคชาธารเจ้าพระยาไชยานุภาพ (พลาย
ภูเขาทอง) ทรงกระทํายุทธหัตถีดว้ ยพระมหาอุปราชา จนกระทัง" พระมหา
อุปราชาสิ นพระชนม์กบั คอช้าง
พระราชมนู ขี"ชา้ งพลายหัสดินทร์พิชยั ถือพลปี" กลองชนะซ้ายขวาข้างละห้าร้อย
หลวงพิเดชสงคราม ขี"ชา้ งพลายบุญยิง"
หลวงรามพิชยั ขี"ชา้ งพลายมิ"งมงกุฎ ถือพลดาบโล่ ดาบ ดัง ข้างละห้าร้อย
พระเสนาภิมุข ขี"ชา้ งพลายเฟื" องภพไตร ( พระราชพงศาวดารฉบับพระนพรัตน์ ว่า
เฟื" องปราบไตร ) ถือพลอาสาญี"ปุ่นห้าร้อย
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ภาพที" 15 แสดงรู ปช้างศึกซึ" งจะมีสัปคับบนหลังช้างเพื"อเก็บอาวุธ ซึ"งตําแหน่งกลางช้าง จะส่ งให้
กษัตริ ยห์ รื อแม่ทพั อาวุธต่างๆได้แก่ ทวน ง้าว โตมร ปื นไฟ หอกซัด เป็ นต้น
ที"มา : ยุทธหัตถี, เข้าถึงเมื"อ 22 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.siamsouth.com/smf
/index.php?topic=4122.0
จตุลงั คบาท
การรบกันด้วยกองทัพช้างนัน ช้างทรงของจอมทัพจะต้องมีกลางช้าง ท้ายช้าง และจตุ
ลังคบาทประจําเท้าช้าง 4 คน ซึ"งผูท้ ี"จะเป็ นจตุลงั คบาทนีตอ้ งเป็ นคนที"มีความสามารถมากและเป็ น
นายทหารระดับสู ง ตัวอย่างเช่น ช้างพระที"นง"ั เจ้าพระยาไชยานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื"อครังทรงกระทํายุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชาแห่งกรุ งหงสาวดี มีจตุลงั คบาท คือ พระมหามนตรี
เจ้ากรมพระตํารวจในขวา ประจําเท้าหน้าขวา พระมหาเทพ เจ้ากรมพระตํารวจในซ้าย ประจําเท้า
หน้าซ้าย หลวงอินทรเทพ เจ้ากรมพระตํารวจใหญ่ซา้ ย ประจําเท้าหลังขวา และหลวงพิเรนทรเทพ
เจ้ากรมพระตํารวจใหญ่ขวา ประจําเท้าหลังซ้าย ต่อมา เมื"อเลิกทําสงครามด้วยช้างแล้ว เจ้ากรมพระ
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ตํารวจทัง 4 ไม่ตอ้ งเป็ นจตุลงั คบาท แต่ยงั ต้องตามเสด็จและทําหน้าที"รักษาพระองค์ใกล้ชิด ซึ" งใน
ปัจจุบนั ก็คือตํารวจหลวงนัน" เอง.
กองทัพช้ าง
พลช้างหรื อกองทัพช้าง เป็ นกําลังใจในการออกรบ ใช้เป็ นหน่วยประจัญบาน มีการ
จัดกระบวนช้างออกเป็ นหมวด ดังนี
1. ช้างดัง เดินอยูก่ ลางริ วขบวนหน้า
2. ช้างกัน เดินอยูก่ ลางริ วขบวนหลัง
3. ช้างแทรก ทําหน้าที"ตรวจตราริ วนอกสองข้าง ไม่มีควาญหลังทําหน้าที"สารวัตรช้าง
4. ช้างแซง เดินเป็ นริ วเรี ยงกันทังสองข้างตลอดแนว ไม่มีควาญหลัง ทําหน้าที"คล้าย
สารวัตรช้าง
5. ช้างล้อมวัง มีหน้าที"แวดล้อมพระคชาธาร ผูกสัปคับโถง
6. ช้างคําและช้างค่าย หรื อเรี ยกว่าช้างดัน เดินอยูว่ งในของช้างล้อมวัง ทําหน้าที"
องครักษ์
7. ช้างพังคา สําหรับพระยาเสนาบดีและเจ้าประเทศราช เป็ นช้างเผือกเครื" องมัน"
8. ช้างพระชัย ตังสัปคับหลังคากันยา สําหรับประดิษฐานพระพุทธรู ปนําหน้าพระ
คชาธาร
9. พระคชาธาร ช้างทรงของพระมหากษัตริ ย ์
10. ช้างโคตรแล่น เป็ นช้างสัปคับเดินอยูท่ า้ ยขบวนช้าง ช้างโคตรแล่นจะเป็ นช้าง
ประจัญบาน เพราะเป็ นช้างที"ดุร้าย
ตะพุ่น
“ตะพุน่ ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต หมายถึงพวกคนหลวงที"ถูกเกณฑ์ให้เกี"ยวหญ้า
เลียงช้าง สมัยโบราณการเลียงช้างศึกน่าจะใช้คนเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะการจัดคนเพื"อหา
หญ้าให้ชา้ ง เรี ยกว่า ตะพุ่น ตําแหน่งตะพุ่นไม่ปรากฏในตําแหน่งนาพลเรื อนของกรมพระคชบาล
คนหลวงเหล่านี จะอยู่ในฐานะที"ต" าํ จากตําแหน่งหมอเลว ที"มีนา 50 ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นเชลยศึก
และพวกที"ได้รับโทษจากการกระทําผิดคดี อุกฉกรรจ์ ผูท้ ี"อยู่ในตําแหน่งตะพุ่น ส่ วนใหญ่เป็ นผู้
ต้องโทษหลวง
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ม้ าศึก
หนังสื อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : การสงคราม บรรยายไว้วา่
ม้าลักษณะดี รู ปร่ างกึ"งราชสิ งห์ จักษุดงั มหิงษ์และมฤค นํา ในจักษุเป็ นนิล จักษุดวงกลม
ดําขลับดังตานกแขกเต้าขนกายทัว" ไปเกรี ยนดังขนโคป่ า คอคดแววกลม เชื" อมวงน่องดังราชสี ห์ เท้า
เรี ยว จุดเส้นชักเท้าดังขนจามรี ตน้ เสมอหู หูปลายแหลมงอนดังฝักบัวอ่อน อกใหญ่ ฟันถ้วน 12 หาง
สัน ม้าทรง 7 หมู่ คัดเลือกม้าที"มีลกั ษณะดี ถูกตามตํารามีสีดงั นี แดง ดํา ปลัง (เขียว) กะเลียว ผ่าน
แซม ขาว เทา
เครื" องม้าสงคราม ประกอบด้วย
1. ขลุม เครื" องผูกปากม้า ทําด้วยสายถักหรื อหนัง มีเหล็กผ่าปาก ติดอยูด่ ว้ ย ใช้
สวมเข้ากับปากม้า มีห่วงสําหรับติดสายบังเหี ยน
2. สายถือ สายบังเหียน ทําด้วยหนัง ผูกติดกับปลายห่วงเหล็กซึ"งผ่าปากม้า ใช้
สําหรับบังคับม้าให้เลียวไปตามความต้องการ
3. สายง่อง สายโยงคางม้าไม่ให้หงายในเวลาขึนขี" ผูกติดกับขลุมโยง ลงมาคล้อย
สายรัดทึบตรงระหว่างขาหน้า ( ม้าโดยมากไม่ใคร่ มีสายง่อง )
4. คาบ ที"ติดห้อยจากพานหน้าลงมาอยูต่ รงหน้าผากม้า
5. พานหน้า สายรัดหน้าม้า สําหรับช่วยขลุมที"ผกู ปากให้มนั" คงขึน
6. พานท้าย สายรัดที"อยูห่ ลังหูมา้ สําหรับดึงมิให้ขลุมที"สวมปากเลื"อนลง พานหน้า
และพานท้ายทังสองอย่างนี มักมีทองหรื อเงิน ฯลฯ ทําเป็ นรู ปดาวประดับเรี ยง
เป็ นแถวไป
7. อาน คือที"รองนัง" บนหลังม้า
8. โกลน ที"วางเท้าที"ขี"อยูบ่ นหลังม้า ทําด้วยเหล็กเป็ นรู ปคล้ายครึ" งวงกลม สําหรับ
เอาเท้าสอดเข้าไป มีสายห้อยต่อจากอานม้า
9. สายเหา สายสําหรับยึดอาน ผูกกับอานแล้วมาคล้องกับที"หางม้าเพื"อมิให้เลื"อน
ไปข้างหน้าในเวลาที"สูง ๆ เช่น ภูเขา
10. สายรัดทึบ ทําด้วยหนังอย่างหนา ติดอยูก่ บั อาน ใช้รัดท้องม้าเพื"อมิให้
โคลงเคลง
11. พะนัง แผ่นหนังสําหรับปิ ดข้างม้า
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ภาพที" 16 แสดงรู ปม้าศึกที"ใช้ในราชการสงคราม กองทัพไทยใช้ในสมัยโบราณ
ที"มา : พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวรมหาราช, พิมพ์ครังที" 5 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2550),
173.
อาวุธสงคราม
อาวุธที"ใช้ทาํ สงครามสมัยพระนเรศวร ฯ มีดงั นี
1. ดาบ มีดยาว โดยมากสําหรับใช้ฟันการรบในสมัยโบราณใช้ดาบมากกว่าอาวุธอื"น
2. กระบี" รู ปคล้ายดาบ แต่ปลายเรี ยวเล็ก โดยมากใช้แทง ในสมัยปัจจุบนั นายทหาร
ใช้กระบี"ฝรั"งแทนดาบ
3. หลาว ไม้ที"เสี ยมปลาย สําหรับใช้แทง
4. แหลน เหล็กกลมปลายแหลม สําหรับใช้แทง
5. ง้าว รู ปคล้ายดาบ มีดา้ มยาวสําหรับใช้ฟันในระยะไกล เช่น อยู่ บนหลังช้างหรื อ
หลังม้า ชนิดที"ใช้บนหลังช้างมีขอช้างติดอยูด่ ว้ ย เรี ยกว่า “ของ้าว”
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กริ ช มีดสองคม รู ปคดไปคดมา ปลายแหลม สําหรับใช้แทง
ทวน มีรูปคล้ายหอก แต่มีพทู่ ี"โคน สําหรับใช้แทงเช่นเดียวกับหอก
ขวาน มีรูปคล้ายลิ"ม สันหนาและมีดา้ มสําหรับถือ
หอก รู ปคล้ายพระขรรค์ ปลายแหลม แต่มีดา้ มยาว ใช้แทง หรื อพุง่ (ชนิดพุง่ ด้าม
สันและเล็ก เรี ยกว่า หอกซัด)
เกาทัณฑ์ ธนูรูปคล้ายคันกระสุ น สําหรับใช้ยงิ
กันหยัน" มีดสองคม เป็ นอาวุธของจีน ใช้ได้ท งั แทงและฟัน
เสน่า (อ่าน สะเหน่า) ลูกศร เกาทัณฑ์ หอก
หน้าไม้ รู ปร่ างคล้ายธนู ระหว่างกลางไม้ทาํ เป็ นรางสําหรับวางลูกดอก
โตมร รู ปร่ างคล้ายธนู ระหว่างกลางมีไม้ทาํ เป็ นรางสําหรับวางลูกดอก
ปื น คําว่าปื นนีหมายความว่า ธนูหรื อศรก็ได้ เช่น ศรเพลิงก็คือ ปื นไฟ ปื นยา
คือลูกศรอาบนํายา เทวรู ปทรงปื นก็คือ เทวรู ปถือธนูแต่ในปัจจุบนั มีคาํ ว่า ปื น
มักหมายความเฉพาะปื นไฟอย่างเดียว ปื นไฟโบราณมีชื"อหลายอย่าง เช่น
“ปื นนกสับ” คือปื นที"มีนก ( เหล็กรู ปงอ ๆ สําหรับตีแก๊ปให้ดินระเบิด )
“ปื นคาบศิลา” มีลกั ษณะคล้ายปื นนกสับ แต่ที"นกนันมีหินเหล็กไฟ คาบอยู่ เมื"อ
เวลายิง หินเหล็กไฟตีลงให้เกิดประกายติดฉนวน
“ปื นคาบชุด” คือปื นที"ใช้ชุดชนวนดินระเบิด
“ปื นขานกยาง” คือปื นที"มีขาตังคล้ายขานกยาง
“ปื นหามเล่น” คือปื นที"หามเอาไปยิงที"สนามรบ
นอกจากนียงั มีอีกหลายอย่าง เช่น ปื นจ่ารงค์ มนทก ฯลฯ

เครืองสํ าหรับป้องกันอาวุธ
1. โล่ รู ปสี" เหลี"ยมผืนผ้า
2. ดัง รู ปคล้ายโล่แต่บางกว่าและเล็กกว่า
3. เขน เครื" องกันอาวุธอย่างเดียวกับโล่ แต่เขนมีรูปกลม
พระแสงอัษฎาวุธ คืออาวุธ 8 อย่าง ไทยกําหนดว่า
1. พระแสงหอกเพชรรัตน์
2. พระแสงดาบเชลย
3. พระแสงตรี
4. พระแสงจักร
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5.
6.
7.
8.

พระแสงดาบเขน
พระแสงธนู
พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย
พระแสงปื นคาบชุดข้ามแม่น าํ สะโตง

ภาพที" 17 อาวุธไทยโบราณ จัดแสดงไว้ที" ศูนย์การเรี ยนศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจําชาติไทย
ภายในวัดศรี นวลธรรมวิมล เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ที"มา : อาวุธไทยโบราณ, เข้าถึงเมื"อ 22 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://203.155.220.217
/localmuseum/website/11/info.html
ไก่ชนนเรศวร
ประยูร ทิศนาคะ กล่าวไว้ว่า "ขณะที"ไก่ของสมเด็จพระนเรศวรกับไก่ของพระมหาอุป
ราชาแห่ งกรุ งหงสาวดี กําลังชนกันอยู่อย่างทรหด ต่างตัวต่างเข้าจิกตีฟาดแข้ง แทงเดือยอย่างไม่
ลดละ ฝ่ ายทางเจ้าของไก่ คือ สมเด็จพระนเรศวร และพระมหาอุปราชแห่งกรุ งหงสาวดี พร้อมทังข้า
ราชบริ พารทังหลาย ที"เสมอนอก ก็เขม็งมองด้วยความตังอกตังใจ และผูท้ ี"ปากเปราะหน่อย ก็ตีปีก
ร้องสนับสนุนไก่ขา้ งฝ่ ายเจ้านายของตนเป็ นที"สนุกอย่างคาดไม่ ถึง ขณะที"ไก่ฟาดแข้งกันอย่างอุตลุด
พัลวัน สายตาผูด้ ู ทุกคู่ต่างก็เอาใจช่ วย และแทบว่าจะไปชนแทนไก่ ก็ว่าได้ คล้ายกับว่าไก่ ชนกัน
ไม่ได้ดงั ใจตน เมื"อทังสองไก่พวั พันกันอยูพ่ กั หนึ" ง ไก่ของพระมหาอุปราชก็มีอนั ล้มกลิงไปต่อหน้า
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ต่อตา ไก่ของพระนเรศวรกระพือปี กอย่างทระนงและ ขันเสี ยงใส พระมหาอุปราชถึงสะอึกสะกด
พระทัยไว้ไม่ได้"25
นับว่าเมื องไทยเรามี ไก่ช นที" เก่งมาก จึงทําให้สมเด็จพระนเรศวรฯ เชื" อพระทัย อย่า ง
แน่นอนว่า เมื"อชนไก่ตอ้ งชนะพม่า จึงกล้าท้าทายเดิมพันบ้านเมืองกัน พงศาวดารยังกล่าวถึงการตี
ไก่เป็ นที"นิยมอย่างกว้างขวางในพม่า โดยเฉพาะราชสํานักถือกันว่า "การตีไก่เป็ นกีฬาในวัง" บรรดา
เชื อพระวงศ์จึงนิ ยมเลี ยงไก่ชนกัน ทัว" แทบทุกตําหนัก จะเห็น ได้วา่ การตีไก่เป็ นที"โปรดปรานของ
เชื อพระวงศ์ในวังของพม่า จึ งเชื" อได้ว่าคนไทยสมัยนัน การตี ไก่ ก็เป็ นที"นิยมกันอย่างแพร่ หลาย
เช่นกัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดปรานการตีไก่มาแต่ทรงเยาว์วยั ทรงใฝ่ หาความรู้และ
เสาะหาไก่เก่งมาเลียงไว้ ครันเสด็จไปประทับที"พม่าก็ ทรงนําไก่ชนไปด้วย
"บ้านกร่ าง" อําเภอเมืองพิษณุ โลก แดนไก่ชนนเรศวร เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่สืบเชือสายมา
จากบรรพบุรุษไทยโบราณ ปัจจุบนั พบ ซากปรักหักพังของวัดวาอารามเป็ นจํานวนมาก เป็ นสิ" งที"บ่ง
บอกถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต และมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มายาวนาน ผูค้ นใน
หมู่บา้ นยังสื บทอดขนบธรรมเนียมมาตังแต่บรรพบุรุษ คือมีงานเทศกาลต่าง ๆ ก็จะนัดชนไก่กนั ณ
บ่อนไก่ชนประจําหมู่บา้ น

ภาพที" 18 "ไก่ชนบ้านกร่ าง" อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดินแดนไก่ชนนเรศวร เป็ นหมู่บา้ น
เก่าแก่ สื บเชือสายมาจากบรรพบุรุษไทยโบราณ
ที"มา : ชมพล ชาลี, ไก่ชน, เข้าถึงเมื"อ 22 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.chalee-gun123gun.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
25

ประยูร ทิศนาคะ, สมเด็จพระนเรศวร ฉบับออกอากาศ (พระนคร: สํานักงาน
หอสมุดกลาง 09, 2513), 65.
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ในหนังสื อสารานุกรมพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2529 เล่ม 3 เรี ยก "ไก่เหลืองหางขาว" ว่า "ไก่
เหลืองใหญ่" ลักษณะขนสี แดงอ่อน คล้ายสี ทอง ขนปี กขาว ปากขาว หางขาว ปากเป็ นร่ อง เกล็ดเป็ น
ผิวหวายตะกร้า (ขาวแกมเหลือง) จัดเป็ นยอดไก่
ลักษณะไก่ชนนเรศวร

ภาพที" 19 ไก่ชนนเรศวร หรื อสุ ดยอดไก่ ที"มีชื"อเรี ยกกันว่า “ เหลืองหางขาว พระเจ้าห้าพระองค์ ”
ที"มา : ไก่เหลืองหางขาว, เข้าถึงเมื"อ 22 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.pradd.igetweb.com/index.php?mo=3&art=334790
ไก่ชนนเรศวรเป็ นไก่ชนในสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวดังคํากล่าว ที"ว่า "ไก่เหลืองหาง
ขาวไก่เจ้าเลียง" จึงเป็ นที"ตอ้ งการของนักเลงไก่ในปั จจุบนั อย่างมาก ถึงกับพูดว่า "ไก่เหลืองหางขาว
กินเหล้าเชื"อ" หมายความว่า ไก่เหลืองหางขาวเมื"อได้คู่ตีไม่ตอ้ งมานัง" ดู ไปสั"งเหล้ามากิน เชื" อก่อนได้
ต้องชนะแน่ ๆ ตําราไก่ชนของ เกรี ยงไกร ไทยอ่อน บอกว่าไก่ เหลื องหางขาว เป็ นไก่มีสกุล มี
ประวัติเด่นมาก มีลาํ หักลําโค่นดี แทงแม่นยํา อาจ แทงเข้าตาหรื อเข้ารู หูพอดี รู ปร่ างยาว 2 ท่อน สู ง
ระหงดี สี สร้อยเป็ น สี เหลือง ปากสี เหลือง เนือชมพูอมแดง แข้งเหลืองอมขาว เล็บและ เดือยสี เหลือ
งอมขาว ได้มีผรู ้ ู ้และนักเลงไก่หลายท่าน ได้ให้ความรู้เพิ"มเติมว่า ไก่เหลือง หางขาวต้องมีลกั ษณะดู
เป็ นพิเศษโดยทัว" ไปอีก คือ
"หน้าหงอนบาง
กลางหงอนสู ง
สร้อยระย้า
หน้านกยูง "
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สถาปัตยกรรม วัด วัง และสถานที ทีเ กีย วข้ องกับพระนเรศวรมหาราช
ไทย
1. เมืองหลวง : อยุธยาเมืองเก่า
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตัง ขึ นเมื" อ ปี พ.ศ. 1893 เป็ นราชธานี ข องอาณาจัก รไทยนาน 417 ปี
ลักษณะเป็ นเกาะยาวรี มีแม่น าํ ล้อมรอบสามสาย คือ แม่น าํ เจ้าพระยา ด้านตะวันตก แม่น าํ ป่ าสัก
ด้านตะวันออก และแม่น าํ ลพบุรี (คลองเมือง) ด้านเหนือ มีความยาว 3.92 กิโลเมตร ส่ วนแคบ
ที"สุด 1.5 กิโลเมตร มีกาํ แพงอิฐล้อมเกาะเมือง 12.5 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร สู ง 6 เมตร อิฐ
เหล่านีถูกรื อมาสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน พระบรมหาราชวัง และป้ อมกําแพง
เมืองต่าง ๆ ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์
1.1 พระราชวัง
เกาะเมืองมีพระราชวัง 3 แห่ง คือ
1.1.1 พระราชวังหลวง (วังโบราณ) อยูห่ ลังวัดพระศรี สรรเพชญ์ โยเชาเด็น พ่อค้า
ชาวดัตช์ เขีย นบรรยายไว้ว่า ปราสาทราชวัง ดูสวยงาม อาคารเป็ นสี ท องตระการตา พระเจ้า
แผ่นดินสยามรํ"ารวยที"สุดในภูมิภาคแกมเฟอร์ หมอเยอรมัน กล่าวในบรรดาชาติผิวคลําแห่งเอเชีย
ราชอาณาจักรสยามยิ"งใหญ่ ที"สุด ราชสํานักก็วิจิตรตระการตา มีตาํ หนักหลายแห่ ง ทําเป็ นชัน
ด้านหน้าปิ ดทอง มี ช้างกว่าร้ อยเชื อกอยู่ในโรงช้างขนาดยาว ลาลูแบร์ ชาวฝรั"งเศสเขีย นไว้ว่า
พระราชมณเฑียรและโบสถ์วหิ ารหลายแห่งสร้างด้วยอิฐหลายแห่ ง แต่พระราชมณเฑียรเตีย เพราะ
มีช นั เดี ยว หลังคามุงด้วยแผ่นดีบุกธรรมดาหรื อกระเบืองเคลือบสี เหลืองเหมือนอย่างหลังคาพระ
ราชมณเฑียรพระเจ้ากรุ งจีน… ทูตลังกาบรรยายว่า ปราสาทราชมณเฑียรปิ ดทองเหลืองอร่ าม ขุน
นางมหาดเล็กเดินนําทูตานุทูตเข้าไปในพระราชวัง ผ่านประตูประดับทองคําสองชัน พอผ่านประตู
ที"สองก็ถึงพระที"นงั" สรรเพชญ์ปราสาท สองข้างฐานมุขเด็จมีรูปภาพต่าง ๆ เช่น หมีราชสี ห์ ยักษ์
เทวดา นาค… วางไว้เป็ นคู่ ๆ ทังหมดปิ ดทอง
1.1.2 พระราชวังจันทรเกษม (วังหน้า) อยูต่ ลาดหัวรอ
1.1.3 วังสวนหลวง (วังหลัง) อยูข่ า้ งเจดียส์ ุ ริโยทัย
นอกเกาะเมื อ งยัง มี พ ระราชวัง บางปะอิ น และวัง นครหลวงอี ก 2 แห่ ง รวมแล้ว มี 5 วัง
พระราชวังหลวงมีพืนที" 180 ไร่ เศษ เมื"อพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างมีพระที"นงั" สามหลังคือ พระที"นงั"
มณเฑี ย รมหาปราสาท พระที" นั"ง ไพชยนต์ม หาปราสาท และพระที" นั"งไอศวรรย์ม หาปราสาท
ทังหมดนีเป็ นที"ประทับของพระเจ้าอู่ทองมาจนถึงพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ รวม 8 รัชกาล ต่อมา
พระบรมไตรโลกนาถถวายเป็ นที" สร้ างวัดพระศรี สรรเพชญ์ แล้วย้ายพระราชวังไปอยู่ริมแม่น าํ
ลพบุรีทางด้านเหนือ
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1.2 พระทีน ัง
1.2.1 พระที"นงั" สุ ริยาอมริ นทร์ (เบญจรัตนมหาปราสาท) พระบรมไตรโลกนาถโปรด
ให้สร้างขึนใกล้แม่น าํ ลพบุรี พระเจ้าปราสาททองประทับอยูข่ ณะทรงพระประชวรและได้มอบราช
สมบัติและพระขรรค์ไชยศรี ให้เจ้าฟ้ าไชย พระราชโอรส ก่อนสวรรคตในอีก 2 วันต่อมา
พระนารายณ์โปรดให้ยิงปื นใหญ่เข้ามาที"วงั นีจนพังทลาย ทรงไม่พอพระทัยพระศรี สุ
ธรรมราชา ครันเสด็จขึนครองราชย์ ก็โปรดให้สร้ างขึนใหม่เป็ นที"รับแขกเมือง พระที"นงั" องค์น ี
เคยเป็ นที"ประทับของพระเจ้าเสื อ และพระเจ้าเอกทัศน์ พระเจ้าอลองพญาทรงจุดชนวนยิงปื น
ใหญ่ด้วยพระองค์เอง กระสุ นถู ดยอดพระที"นั"งหัก และเกิ ดเพลิ งไหม้ แต่ปืนใหญ่ระเบิดทําให้
ได้รับบาดเจ็บและสิ นพระชนม์
1.2.2 พระที"นงั" สรรเพชญ์ปราสาท อยูต่ ิดกับพระที"นง"ั สุ ริยาอมริ นทร์ ลักษณะคล้าย
โค้งสําเภา ( แอ่นท้องช้าง ) มีสองมุขคือมุขตะวันออกและมุขตะวันตก หลังคา 5 ชัน โรงช้างเผือก
(โรงยอด) ตังอยูท่ างด้านขวา พระเจ้าบรมโกศเคยโปรดให้ซ่อมแซมครังใหญ่ เคยเป็ นที"ประกอบ
พิธีปราบดาภิเษกของพระเจ้าปราสาททอง และพระเพทราชา ส่ วนใหญ่ใช้เป็ นที"ตอ้ นรับทูตานุทูต
จากต่างประเทศ

ภาพที" 20 พระที"นงั" สรรเพชญ์ปราสาทจําลอง สถานที"ท่องเที"ยวเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
ที"มา : พระทีน ังสรรเพชญ์ปราสาทจําลอง , เข้าถึงเมื"อ 22 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/data/c/chillup/picture/1270995378.jpg
1.2.3 พระที"นง"ั มังคลาภิเษก อยูท่ างใต้ของพระศรี สรรเพชญ์ปราสาท พระนเรศวรเคย
เสด็ จ ออกรั บ พระราชสาน์ ส ที" พ ระเจ้า เชี ย งใหม่ถ วายการสวามิ ภ ัก ดิL พระเอกาทศรถใช้เ ป็ นที"
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ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก และรับรองราชทูต อุปทูต ตรี ทูตของพระยาตองอู แผ่นดินพระเจ้า
ปราสาททอง ฟ้ าผ่าพระราชมณเฑียร เกิดเพลิงไหม้บา้ นเรื อนร้อยกว่าหลัง ท่านทรงโปรดให้สร้าง
ปราสาทขึ น ใหม่ ชื" อพระที" นั"ง วิห ารสมเด็ จ มี ส องมุ ข เหมื อ นพระที" น"ัง สรรเพชญ์ม หาปราสาท
ด้านซ้ายเป็ นโรงช้างเผือก และพระที"นงั" อีกสิ บหลัง
1.2.4 พระที"นง"ั จักรวรรดิไพชยนต์ ตังอยูร่ ิ มกําแพงข้างสนามหลวง สร้างในสมัยพระ
เจ้าปราสาททอง เป็ นปราสาทสามหลัง ชันบนเป็ นที"ประทับของพระบรมศานุ วงศ์ ชันกลางเป็ นที"
ประทับของฝ่ ายใน ชันล่างเป็ นที"ประทับของฝ่ ายหน้า และที"ประทับทอดพระเนตรการสวนสนาม
พระเจ้าปราสาททองได้ประกอบพิธีลบศักราชที"นี" เพราะทรงเห็นว่าจุลศักราช 1,000 ขาล สัมฤทธิ
ศกเป็ นกลียคุ และทรงชักชวนพม่าให้ร่วมด้วย ในฐานะที"ทรงบังคับไทยให้ใช้จุลศักราช แต่พม่า
ปฏิเสธ ปี พุทธศักราชของพม่าจึงแม่นยําตรงตามความเป็ นจริ งเช่ นเดียวกับ พงศาวดารไทยฉบับ
หลวงประเสริ ฐอักษรนิติ
1.2.5 พระที"นง"ั บรรยงก์รัตนาสน์ สร้างสมัยพระเพทราชา มีคูน าํ ล้อมรอบอ่างแก้วที"มี
นําไหล นอกอ่างแก้วมีแท่งยาวสําหรับให้อาหารปลาในสระ มีพระที"นงั" จตุรมุขก่ออิฐสลับศิลาแลง
เป็ นที"เสด็จออก พระเจ้าบรมโกศและพระเจ้าท้ายสระโปรดการเสด็จที"นี"
1.2.6 พระที"นง"ั ทรงปื น สันนิษฐานว่าเป็ นที"สําหรับฝึ กอาวุธ พระเพทราชาโปรดให้
เป็ นที" เสด็จออกขุนนาง เมื" อพระเจ้าบรมโกศทรงพระประชวร โปรดให้พระเจ้าลู กยาเธอทัง สี"
พระองค์เข้าเฝ้ า และตรัสมอบสมบัติแก่กรมขุนพระพรพินิต หรื อพระเจ้าอุทุมพร
1.2.7 พระที"นงั" เพนียด ทรงสําหรับเป็ นที"ประทับทอดเพนียดการคล้องช้าง ประเพณี
การคล้องช้างเพิ"งเลิกไปสมัยรัชกาลที" 5 ลักษณะคอกล้อมด้วยซุ งทังต้น มีปีกกาแยกออกเป็ นรัว
ไปสองข้าง รอบเพนียดเป็ นกําแพงดินประกอบอิฐ
1.2.8 พระที" นงั" ตรี มุข ไม่ปรากฏว่าสร้ างในสมัยใด เคยใช้เป็ นที"บวงสรวงมาหลาย
รัชกาล ได้แก่รัชกาลที" 5, 6, 7 และ 9
1.3 นอกจากนีย< งั มีตําหนักและอาคารอีกเป็ นอันมาก เช่ น
1.3.1 ตําหนักตึก เคยเป็ นที"ประทับของกรมหลวงโยธาทิพ พระกนิ ษฐภคิณี และ
กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาของพระนารายณ์
1.3.2 ตําหนักสวนกระต่าย ทางเหนือมีสระนําเรี ยกว่า สระระฆัง ราชสํานักใช้น าํ ใน
สระนี พระเจ้าอุทุมพรเคยเสด็จประทับที"นี"ก่อนเสด็จขึนครองราชย์
1.3.3 ตําหนักสระแก้วและตําหนักศาลาลวด เป็ นที"ซ" ึ งเจ้าฟ้ าธรรมาธิ เบศร์ กล่าวโทษ
เจ้าสามกรมว่ายกตน มักใหญ่ใฝ่ สู ง เป็ นเพียงหมื" นตังกันเป็ นขุน ได้ให้คนมาด้อมมองริ มประตู
สระแก้ว ตนกรมหมื" นสุ นทรเทพ โอรสในพระเจ้าบรมโกศต้องหนี ไปบรรทมที" ทิมโรงเตี ย บ
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กลางวันจึงเสด็จไปอยูต่ าํ หนักสระแก้ว อีกเหตุการณ์คือ พระเจ้าเสื อเคยเสด็จมาประทับ แล้วหลอก
ให้เจ้าพระขวัญ โอรสของพระเพทราชา มาทรงม้า จากนันก็ส"ังทหารให้ปิดประตูกาํ แพงแก้ว จับ
เจ้าพระขวัญสําเร็ จโทษด้วยท่อนพระจันทน์
1.3.4 ตําหนักสองห้อง เจ้าฟ้ าธรรมาธิ เบศต้องราชภัยว่าเป็ นชู้กบั เจ้าฟ้ านิ" มเจ้าฟ้ า
สังวาล พระสนมของพระเจ้าบรมโกศ พระราชบิดา จึงถูกโบยจนสิ นพระชนม์
1.4 วัด
1.4.1 วัดพระศรี สรรเพชญ์ พืนที" 28 ไร่ ประกอบด้วยปราสาทสามหลัง ได้แก่พระ
ที"น"งั ไอศวรรย์มหา-ปราสาท ไพทูรย์มหาปราสาท และไพชยนต์มหาปราสาท เป็ นพระราชวัง
หลวงอยู่นาน 98 ปี ตัง แต่ สมัย พระเจ้าอู่ทองเป็ นต้นมา พระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ขยาย
บริ เวณออกไปทางเหนื อ ริ มแม่ น าํ ลพบุ รี (คลองเมื อง) แล้ว ถวายเป็ นพืนที" วดั ประเภทไม่ มี
พระสงฆ์จาํ พรรษา ในปี พ.ศ. 2035 พระรามาธิ บดีที" 2 โปรดให้สร้างพระเจดียส์ ององค์ คือองค์
ทางทิศตะวันตกและองค์กลาง สําหรับบรรจุพระบรมอัฐของพระราชบิดาคือพระบรมไตรโลกนาถ
และพระเชษฐา พระบรมราชาธิ ราช ในปี พ.ศ. 2042 พระรามาธิบดีที" 2 โปรดให้สร้างวิหารหลวง
และหล่อพระพุทธรู ปปางห้ามญาติ ใช้ทองสัมฤทธิL หล่อเป็ นแกนในนําหนัก 70.528 กรัม หุ ้มด้วย
ทองคําหนัก 347.776 กรัม ต่อมาใน พ.ศ. 2075 พระบรมราชาธิ ราชที" 4 โปรดให้สร้างเจดียอ์ งค์ที"
3 ด้านตะวันตกเพื"อบรรจุพระบรมอัฐิของพระรามาธิ บดีที" 2 พระราชบิดา เมื"อกรุ งแตกในครังที" 2
พม่าได้จุดไฟเผาองค์พระพุทธรู ปจนละลายและเอาทองไปหมดสิ น
1.4.2 วัดมงคลบพิตร พระมงคลบพิตรเป็ นพระพุทธรู ปสําริ ดปางมารวิชยั สร้างขึน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ พระนเรศวรมหาราชโปรดให้ยา้ ยจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก
สมัยพระเจ้าเสื อเมื"อปี พ.ศ. 2249 เกิดฟ้ าผ่ายอดพระมณฑปเกิ ดไฟลุกไหม้ เมื"อเสี ยกรุ งครังที" 2
พ.ศ. 2310 พม่าเผาทําลายเช่นเดียวกับวัดอื"น คราวอูนุ นายกรัฐมนตรี พม่า มาเยือนไทยในปี พ.ศ.
2498 ได้บริ จาคเงิน 250,000 บาท เพื"อบูรณะวัด
1.4.3 วัดพระราม ตังอยู่ตรงข้ามวัดมงคลบพิตร สร้ างในสมัยพระรามาธิ บ ดี ที" 1
พระเจ้าอู่ทอง พระราเมศวรโปรดให้สร้างขึนเพื"อถวายพระเพลิงพระเจ้าอู่ทอง พระราชบิดา ใน
ปี พ.ศ. 1912 ต่ อมา ขุนหลวงพระงัว" โปรดให้ซ่ อมแซมจนแล้ว เสร็ จ ด้านข้า งวัดมี บึง ใหญ่
เรี ยกว่าบึงพระราม หรื อบึงชีขนั ปัจจุบนั คือสวนสาธารณะบึงพระราม
1.4.4 วัดมหาธาตุ ตังอยู่ริมบึงพระราม สร้างในสมัยพระบรมราชาธิ ราชที" 1 และ
พระราเมศวรอันเชิญพระบรมสารี ริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์สูง 38 เมตร เมื"อ พ.ศ. 1927
เป็ นที"ประทับของพระสังฆราช วัดนี มีพระปรางค์บริ วารรวม 5 พระองค์ มีบนั ไดถึงซุ ้มองค์พระ
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มหาธาตุ หลังพนักบันได มีนาคราชตัวโตเท่าลําตาล เลือยลงมาแผ่พงั พาน สมัยพระเจ้าทรงธรรม
ปรางค์พระประธานได้พงั ลงมาถึงชันครุ ฑ ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์อีกสองครัง คือสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง และพระเจ้าบรมโกศ ในปี พ.ศ. 2309 พระสังฆราชสิ นพระชนม์ ยังไม่ทนั จะปลง
พระศพ พระสังฆราชองค์ใหม่ คือพระเทพมุณี กุฎีดาวอยูใ่ นตําแหน่งได้ 7 เดือนก็สินพระชนม์
อีก จึงได้ตงั พระศพคู่กนั ก่อนกรุ งแตก อีกาสองตัวตีกนั แล้วโผบินลงถูกยอดเจดียเ์ สี ยบอกตาย
1.4.5 วัดราชบูรณะ ตังอยูท่ ี"ถนนมหาราช ใกล้วดั มหาธาตุ เมื"อพระอินทราธิ ราชหรื อ
เจ้านครอินทร์ สวรรคต เจ้าอ้ายพระยา โอรสองค์ใหญ่ครองเมืองสุ พรรณบุรี กับเจ้ายี"พระยา โอรส
องค์กลางครองเมืองแพรกบุรี ทําสงครามยุทธหัตถีแย่งราชสมบัติกนั สิ นพระชนม์ท งั สองพระองค์
เจ้าสามพระยาเสด็จจากเมืองชัยนาทมาครองราชย์สมบัติ จัดการถวายพระเพลิงศพของพระเชษฐา
ทังสอง แล้วสร้ างพระปรางค์และพระวิหารขึนตรงนัน พร้อมกับถวายพระนามว่าวัดราชบูรณะ
ภายในพระปรางค์มีกรุ ลึกและใหญ่ เมื"อปี พ.ศ. 2500 คนร้ายลอบขุดกรุ สมบัติไปจํานวนมาก
ต่อมากรมศิลปากรได้ขุดรอยตามคนร้ าย ได้ทองคําจํานวน 100 แท่ง ปั จจุบนั นําออกแสดงอยู่ที"
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อยุธยา
1.4.6 วัดหน้าพระเมรุ ตังอยู่ริมคลองสระบัว ตําบลท่าวาสุ ก รี สร้ างขึนสมัยพระ
รามาธิ บดีที" 2 หรื อรัชกาลที" 10 แห่ งกรุ งศรี อยุธยา เมื"อ พ.ศ. 2046 พระประธานเป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั หล่อด้วยทองสัมฤทธิL ภายนอก ส่ วนแกนในก่ออิฐ เป็ นวัดที"มีอุโบสถแบบอยุธยา ไม่
มีหน้าต่างมีแต่ช่องระบายลม และให้แสงสว่าง พระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้ างพลับพลาไว้ใน
วัด เพื"อเป็ นที"ทาํ สัญญาสงบศึกกับพระเจ้าตะเบงชเวตี ไทยต้องเสี ยช้างเผือก 4 เชือก เสี ยพระราเม
ศวร พระยาจักรี และพยาสุ นทรสงครามให้กบั พม่า และต้องส่ งส่ วยเป็ นประจํา วัดนี เป็ นวัดเดียว
ในอยุธยาที"ไม่ถูกทําลาย
1.4.7 วัดเชิ งท่า อยูน่ อกเกาะเมืองทางเหนื อของคลองเมือง หมู่ที" 3 ตําบลท่าวาสุ กรี
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้าง มีมาตังแต่ปี พ.ศ. 1900 เดิมเรี ยกวัดตีนท่า เจ้าพระยาโกษาปานได้
บูรณะในสมัยพระนารายณ์ ต่อมาเปลี"ยนชื" อเป็ นวัดโกศาวาส สมัยอยุธยาตอนปลาย เด็กชายสิ น
บุตรบุญธรรม เมื"ออายุ 21 ปี อุปสมบทและศึกษาภาษาไทย บาลี และขอมที"นี"
1.4.8 วัดไชยวัฒนาราม สร้ างขึนเมื"อ พ.ศ. 2173 สันนิ ษฐานว่าพระเจ้าปราสาททอง
สร้างถวายเป็ นพระราชกุศลแก่นางอินพระราชชนนี โดยจําลองแบบมาจากนครวัด เมื"อครังรบ
ชนะกัม พูช าในวัดมี พ ระปรางค์ป ระธานสู ง 35 เมตร และพระปรางค์มุ มอยู่บ นฐานทัก ษิ ณ
เดียวกัน ล้อมรอบด้วยระเบียงคต บรรจุพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ลงรักปิ ดทอง 120 องค์ ที"ริม
กําแพงด้านเหนือมีปรางค์นอ้ ยหรื อศาลเจ้าแม่ดุสิต และที"ดา้ นซ้ายของระเบียงคต มีเจดียท์ รงระฆัง
ที"เรี ยกว่าเจดี ยเ์ จ้าฟ้ ากุง้ บรรจุอฐั ิของเจ้าฟ้ าธรรมาธิ เบศร์ ใช้เป็ นที"ถวายพระเพลิ งแก่เจ้านายหลาย
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พระองค์ วัดนี ได้รับอิทธิ พลจากพราหมณ์ที"ว่า ปรางค์พระประธานของวัดเปรี ยบเสมือนยอดเขา
พระสุ เมรุ พระเจ้าปราสาททองได้นาํ อัฐิของมารดามาไว้ที"พระปรางค์วดั นี

ภาพที" 21 วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึนเมื"อ พ.ศ. 2173 สันนิษฐานว่าพระเจ้าปราสาททองสร้าง
ถวายเป็ นพระราชกุศลแก่นางอิน พระราชชนนี
ที" ม า : วั ด ไชยวั ฒ นาราม อยุ ธ ยา, เข้ า ถึ ง เมื" อ 22 กรกฎาคม
2555, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://images.palungjit.com/f548/วัดไชยวัฒนาราม

1.4.9 วัดโลกยสุ ทธาราม หรื อวัดพระนอน ตังอยูห่ มู่ที" 8 ตําบลประตูชยั ไม่ปรากฏ
ว่าใครสร้ าง พืนวัดปูดว้ ยกระเบืองเคลือบจากเตาบ้านเกาะน้อยสุ โขทัย ในวัดมีพระพุทธรู ปปาง
ไสยาสน์ สร้างด้วยอิฐถือปูน ยาว 38 เมตร สู ง 8 เมตร พระเศียรมีบวั รองรับ พระบาทซ้อนกัน
เป็ นมุมฉาก นิวพระบาทยาวเท่ากัน
1.4.10 วัดใหญ่ชยั มงคล อยูน่ อกเกาะเมือง ตังอยูท่ ี"ตาํ บลคลองสวนพลู พระเจ้าอู่ทอง
โปรดให้ขุดศพ เจ้าแก้ว - เจ้าไทย ซึ" งสิ นพระชนม์เพราะอหิ วาตกโลกขึนมาเผา แล้วพระราชทาน
นามว่า วัดป่ าแก้ว พ.ศ. 2091 ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ หมื"นราชเสน่หา และหลวงศรี ยศ
ได้ไปทูลเชิ ญพระเฑียรราชาที"ผนวชอยูม่ าเสี" ยงเทียนที"พระอุโบสถวัดป่ าแก้ว โดยจุดเทียนขึนสอง
เล่ม สมมุติให้เป็ นของพระเฑียรราชาเล่มหนึ"ง ของขุนวรวงศาธิ ราชอีกเล่มหนึ"ง ตกลงกันว่าเทียน
ของใครดับก่อนจะไม่ได้เป็ นกษัตริ ย ์ ปรากฏว่าเทียนของขุนวรวงศาธิ ราชดับก่ อน (บางแห่ งว่า
ขุนพิเรนทรเทพเป็ นผูพ้ ่นนําหมากใส่ ) ใน พ.ศ. 2135 บรรดานายทหารที"ได้รับพระราชทานอภัย
โทษจากการถูกประหารชี วิตเพราะตามเสด็จไม่ทนั ในสงครามกับพม่า ได้ร่วมกันบูรณะเจดียว์ ดั
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ใหญ่ชยั มงคล ภายในวัดมีพระราชานุ สาวรี ยพ์ ระนเรศวรทรงหลัง" นําทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ
หลังกรุ งแตกครังที"สอง วัดใหญ่ชยั มงคลกลายเป็ นวัดร้าง

ภาพที" 22 ภาพพระนอนด้านหลังพระเจดียช์ ยั มงคล ซึ"ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึน
ที"วดั ใหญ่ชยั มงคล เพื"อเป็ นอนุสรณ์แห่งการที"ได้ทรงทํายุทธหัตถีได้ชยั ชนะแก่สมเด็จ
พระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื"อ พ.ศ. 2135
ที"มา : พระเจดีย์ชัยมงคล, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www . เที"ยว
เมืองไทย.com
1.4.11 วัดพนัญเชิง อยูร่ ิ มแม่น าํ ป่ าสัก ตําบลคลองสวนพลู พงศาวดารเหนือว่า พระ
เจ้าสายนําผึงเป็ นผูส้ ร้ าง ตรงบริ เวณที"พระราชทานเพลิงศพเจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก ในวิหารมี
พระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ ส ร้ า งก่ อ นกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา 26 ปี นามว่า พระพุ ท ธรั ต นไตรรั ต นนายก
ชาวบ้านเรี ยกว่า หลวงพ่อโต ภาษาจีนเรี ยกซําปากง (ผูค้ ุม้ ครองทางทะเล) หน้าตักกว้าง 14 เมตร
สู ง 19.13 เมตร งดงามมาก เบืองหน้ามีพดั ยศ
1.4.12 วัดธรรมิกราช เดิมชื"อวัดมุขราช สร้างโดยพระเจ้าธรรมิกราช โอรสพระเจ้า
สายนําผึง สร้างตรงที"ต งั สังขบุรี เมืองเก่า ก่อนสมัยอยุธยา กรมศิลปากรนําเศียรพระพุทธรู ปหล่อ
สํ า ริ ด ขนาดใหญ่ ไ ปเก็ บ รั ก ษาไว้ใ นพิ พิ ธ ภัน ฑสถานแห่ ง ชาติ เ จ้า สามพระยา ส่ ว นวิห ารพุ ท ธ
ไสยาสน์ มเหสี ของพระเจ้าธรรมิกราชทรงสร้ างขึนโดยอธิ ษฐานขอให้พระราชธิ ดาหายประชวร
ทางทิศเหนือมีเจดียส์ ิ งห์ลอ้ ม 52 ตัว
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1.4.13 วัดภูเขาทอง อยูบ่ นเส้นทางไปจังหวัดอ่างทอง บุเรงนองเป็ นผูส้ ร้างเมื"อปี พ.ศ.
2112 เพื"อฉลองชัยชนะ ฐานเจดียม์ ีลกั ษณะมอญทําได้เพียงฐานแล้วยกทัพกลับ เมื"อพระนเรศวร
กูเ้ อกราชสําเร็ จ ในปี พ.ศ. 2117 โปรดให้สร้างเจดียแ์ บบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญ ปั จจุบนั
กรมศิลปากรได้สร้างอนุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกไว้หน้าวัด

ภาพที" 23 ภาพวัดภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที"มา : วัดภูเขาทอง, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.travel.
upyim.com/2011/09/25
( พระราชพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า วัดภูเขาทอง นัน สถาปนาในรัชสมัยพระราเม
ศวร หรื อสมัยต้นอยุธยา แต่ไม่มีรายละเอียดถึงสิ" งก่อสร้างสมัยนัน ขณะเดียวกันก็ยงั ได้ระบุไว้ดว้ ย
ว่า ในคราวสงครามที"พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่ามีชยั เหนื ออยุธยาในคราวเสี ยกรุ ง ครังที" 1 พ.ศ.2112
นัน พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สร้างเจดียก์ ่อทับองค์เจดียเ์ ดิมของวัดแห่งนี แต่ก็ไม่มีรายละเอียด
เกี"ยวกับรู ปแบบของเจดียเ์ ช่นกัน )

1.4.14 วัดพุทไธสวรรค์ ตังอยูร่ ิ มแม่น าํ ฝั"งตรงข้ามเกาะเมือง เดิมเป็ นที"ประทับของ
พระเจ้าอู่ทอง เรี ยกว่าตําหนักเวียงเหล็ก หรื อ เวียงเล็ก จากนันก็ไปทรงสร้างวัดใหม่ที"หนองโสน
บึ ง พระราม ภายในวัด มี ป รางค์ป ระธานองค์ใ หญ่ แ บบขอม มี ท างขึ น ทางทิ ศ ตะวัน ออกและ
ตะวันตก และมีมณฑปทางทิศเหนื อและทิศใต้สองหลัง ในมณฑปมีพระประทาน พระตําหนัก
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
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1.5 กําแพงเมือง
กําแพงเมืองพระนครศรี อยุธยา เริ" มสร้างในปี พ.ศ. 1893 สันนิ ษฐานว่าเป็ นกําแพงดิน
คํา ให้ ก ารของชาวกรุ ง เก่ า กล่ า วว่า เมื" อ แรกสร้ า งกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา พระเจ้า อู่ ท องโปรดให้ส ร้ า ง
พระราชวังเป็ นที"ประทับเป็ นพระมหาปราสาทสามหลัง แล้วจึงก่อสร้างตําหนักใหญ่น้อย ทังคลัง
เงิน คลังทอง โรงช้าง โรงม้า จากนันจึงก่อกําแพงรอบพระนคร มีป้อมค่ายคูประตูหอรอบ แล้ว
สร้างสวนราชอุทยาน ขุดสระ ขุดบ่อ ทําถนนสําหรับสัญจรไปมา และศาลเทพารักษ์ใหญ่กลาง
พระนคร พงศาวดารฉบับหลวงประเสริ ฐฯ กล่าวว่า ในรัชกาลพระมหาจักรพรรดิ … ครังแรกนัน
ให้ ก่ อ กํา แพงพระนครศรี อ ยุ ธ ยา นั"น คื อ กํา แพงที" ส ร้ า งด้ว ยอิ ฐ เพราะต้อ งวางปื นใหญ่ ที" ช าว
โปรตุเกสนําเข้ามาเผยแพร่ … “ในสมัยพระมหาธรรมราชาโปรดให้รื อกําแพงกรุ งพระนครออกไป
ตังเถิงริ มแม่น าํ ” แสดงว่ามีการขยายกําแพงเมือง

ภาพที" 24 “ ป้ อมเพชร ” ในบรรดาป้ อมทัง 29 ป้ อม ที"สร้างขึนในสมัยอยุธยา ป้ อมเพชรนับว่า
เป็ นป้ อมที"มีความสําคัญมากที"สุดในเชิงยุทธศาสตร์ โดยเป็ นปราการป้ องกันศัตรู รุกราน
ได้ดี เนื"องจากตังอยูใ่ นบริ เวณที"แม่น าํ 3 สาย ไหลมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น าํ เจ้าพระยา
แม่น าํ ป่ าสัก และ แม่น าํ ลพบุรี
ที"มา : ป้อมเพชร, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.thailandsworld.com
/th/ /ayutthaya-travel-guide
วัน วลิตบอกว่า “ออกญาพิษณุ โลก (พระมหาธรรมราชา) ขึนเป็ นพระเจ้าแผ่นดินเมื"อ
อายุได้ 54 ปี เจ้าแผ่นดินมีความเมตตา และขยันขันแข็ง ทรงขยายตัวเมืองศรี อยุธยาออกไปซึ" งยัง
ปรากฏรู ปอยูจ่ นกระทัง" บัดนี และสร้างกําแพงเมืองล้อมรอบ ” ตามแนวกําแพงเมืองมีป้อมปราการ
16 ป้ อมเป็ นระยะ ปั จจุบนั มีให้เห็ นเพียงสองป้ อม คือป้ อมเพชรและป้ อมริ มประตูข้าวเปลื อก
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ระหว่า งป้ อมปราการมี ป ระตูก ว่า 80 บาน ในจํา นวนนี 73 บานเป็ นประตูบ ก ที" เ หลื อ เป็ น
ประตูน าํ ให้เรื อผ่าน 11 บาน
1.6 คลองและท่าเรือ
ภายในเกาะเมือง มีคลองหลายสายสําหรับระบายนํา และชักนําเข้ามาใช้ประโยชน์ ที"
ปากคลองมีที"ทาํ นบกันนํา หรื อประตูน าํ เพื"อกักเก็บนําสําหรับอุปโภคบริ โภค และป้ องกันข้าศึก
เนื"องจากการคมนาคมใช้เรื อเป็ นส่ วนใหญ่ รอบเกาะเมืองจึงมีท่าเรื อถึง 22 แห่ง
นอกจากพระราชวัง พระที"นงั" และวัดแล้ว อยุธยายังมีปูชนี ยสถานสําคัญ เช่น พระ
บรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย ตังอยูต่ าํ บลบ้านใหม่ ทุ่งมะขามหย่อง ภายในมีพระรู ปพระ
สุ ริโยทัย ขนาดหนึ"งเท่าครึ" งขององค์จริ งประทับบนหลังพระคชาธาร หลังพระนเรศวรประกาศเอก
ราชแล้วสองปี นันทบุเรงให้มงั มอด พระราชบุตร ยกทัพมาที"ทุ่งมะขามหย่อง ทัพหลวงตังค่ายอยู่
ที"บริ เวณขนอนปากคู่ ถัดลงมาทางใต้ พระนเรศวรทรงคาบพระแสงดาบปี นเสาระเนี ยดเข้าตีค่าย
นันทบุเรง จนถูกแทงตกลงมา ดาบอันนันได้ชื"อว่า พระแสงดาบคาบค่าย เพนี ยดคล้องช้าง อยูท่ ี"
สวนพริ ก มีลานกว้างเป็ นพลับพลาประทับทอดพระเนตรการจับช้าง มีกาํ แพงสู ง 5 เมตร พระ
นารายณ์โปรดให้ยา้ ยจากหลังวังจันทรเกษมมาไว้ที"นี" กําแพงพระราชวังหลวง มีป้อมและกําแพงยัง
เหลืออยูส่ ามแห่ ง คือป้ อมหน้าศาลาพระมงคลบพิตร และป้ อมริ มสระแก้ว หลังจากพระบรมไตร
โลกนาถทรงถวายพระราชวังเป็ นวัดแล้วขยายวังไปทางเหนื อฝั"งแม่น าํ ลพบุรีและต่อกําแพงเสี ยใหม่
สร้างป้ อมสวนองุ่นและกําแพงเลี ยบคลองท่อไปทางเหนื อที"ป้อมท้ายสนม ต่อมาพระเจ้าปราสาท
ทองก็ขยายกําแพงออกไปอีก สนามหลวง อยูห่ น้าวิหารพระมงคลบพิตร เป็ นสถานที"ทาํ พระเมรุ
มาศ พระบรมศพของพระมหากษัต ริ ย ์ พระบรมวงศานุ วงศ์ และเจ้า นายเชื อ พระวงศ์ช ัน สู ง
เช่นเดียวกับท้องสนามหลวงในปัจจุบนั
2. พิษณุโลก
ถือเป็ นเมือง “ลูกหลวง” “เมืองกําเนิดของมหาราช” ของพระนเรศวรมหาราช และ
พระเอกาทศรถ พระบรมไตรโลกนาถได้สถาปนาเป็ นเมืองหลวงและประทับอยูถ่ ึง 25 ปี สมญา
นามอย่างอื"นคือ “เมืองสองแคว” เพราะมีแม่น าํ ไหลผ่านสองสาย และเป็ น “เมืองอกแตก” เพราะ
มีแม่น าํ ไหลผ่ากลางเมือง สมัยก่อนถือเป็ นเมืองหน้าด่านที"สําคัญ ช่วยสกัดศึกใหญ่ไว้หลายครัง
ครังสําคัญคือศึกอะแซหวุ่นกี ได้ทาํ ลายเมืองย่อยยับ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ก็ยงั ให้เกียรติประวัติ
อันยิ"งใหญ่แก่พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและเจ้าพระยาสุ รสี ห์ สมัยที"ไม่มีเจ้านายในราชวงศ์จกั รี ข ึน
ไปครอง ได้ต งั พระนามพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และได้เป็ นเมืองเอกฝ่ าย
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เหนือ คู่กบั นครศรี ธรรมราช เมืองเอกฝ่ ายใต้ ผูส้ ําเร็ จราชการเมืองมีบรรดาศักดิLเป็ นเจ้าพระยา สู ง
กว่าเสนาบดีช นั จตุสดมภ์
พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองคือพระพุทธชิ นราช เป็ นพระพุทธรู ปมารวิชยั หล่อด้วยสําริ ด
ในซุ ้มเรื องแก้ว ประทับอยูท่ ี"วดั พระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรื อ วัดหลวงพ่อ เจ้าพระยาลิ
ไททรงสร้างขึนเมื"อนับถือพระสงฆ์ลทั ธิลงั กาวงศ์ หน้าตักกว้าง 5 ศอก 5 นิว มีวงพักตร์ ค่อนข้าง
กลม พระอุณาโลมฝั งด้วยแก้วผลึกอยู่ระหว่างพระขนง หล่อถึงสามครังก็ยงั ไม่ได้ ตํานานเล่าว่า
พระอินทร์ ตอ้ งแปลงกายเป็ นชี ปะขาวช่วยทํารู ปและคุมพิมพ์จนสําเร็ จ ถื อเป็ นพระพุทธรู ปงดงาม
ที"สุดในประเทศไทย พระนเรศวรเมื"อจะเสด็จกลับจากศึก จะเสด็จมากราบไหว้ และทรงเปลือง
เครื" องทรงถวายทุกครัง

ภาพที" 25 พระพุทธชินราช เป็ นพระพุทธรู ปที"มีสัดส่ วนสมตามแบบประติมากรรมมีพุทธลักษณะ
งดงามมากที"สุดองค์หนึ"งของประเทศไทย
ที"มา : พระพุทธชิ นราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555,
เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=19299
พิ ษ ณุ โ ลกตัง อยู่ร ะหว่ า งแม่ น ํา สองสาย คื อ แม่ น ํา ยมกับ แม่ น ําน่ า น ไหลมาทาง
ตะวันออกสายหนึ" ง และตะวันตกสายหนึ" ง มาบรรจบกันทางใต้ของเมือง สมัยพระเจ้าลิไททรง
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สร้างเมืองขึนใหม่ ย้ายจากที"เดิมมาทางเหนือเล็กน้อย ผูค้ นยังเรี ยกว่าเมืองสองแคว จนถึงรัชกาล
พระบรมไตรโลกนาถ จึงเปลี"ยนมาเรี ยกว่า พิษณุโลก หลังปี พุทธศักราช 2000
2.1 พระราชวังจันทน์ ( ในฐานะสถานที"ประทับขององค์พระมหากษัตริ ย ์ พระมหา
อุปราช และเจ้านายชันสู ง )
เมืองพิษณุ โลก มีฐานะเป็ นราชธานี ของไทยอยู่ 25 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2006 – 2031
เมื"อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเปลี" ยนราชธานี มาใช้พิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
และทรงประทับที"พระราชวังจันทน์มาโดยตลอด จนสวรรคตที"พิษณุ โลกใน พ.ศ. 2031 สาเหตุ
สําคัญที"ทาํ ให้พระองค์ยา้ ยราชธานีมาอยูท่ ี"พิษณุ โลกนัน เนื" องจากการเกิดสงครามแย่งชิ งดินแดน
ของอาณาจักรสุ โขทัยเดิ ม ที" สินอํา นาจลง และถูกรวมเข้า กับอาณาจัก รกรุ งศรี อยุธยามาตัง แต่ปี
พ.ศ. 1981 เจ้านายเชือพระวงศ์ของสุ โขทัยยังคงคิดกอบกูอ้ ิสรภาพอยูต่ ลอดเวลา สงครามระหว่าง
สุ โขทัยกับล้านนาเกิดขึนในช่วงปี พ.ศ. 1999 – 2004 โดยทางฝ่ ายล้านนาส่ งกําลังมารุ กรานในเขต
เมืองสุ โขทัย กําแพงเพชร และพิษณุ โลก ฝ่ ายกรุ งศรี อยุธยาได้ป้องกันรักษาดินแดนเอาไว้ได้จน
เสร็ จสิ นสงครามครังสุ ดท้ายในปี พ.ศ. 2004 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงพระราชดําริ เห็น
ว่า ราชการหัวเมืองฝ่ ายเหนื อไม่หนักแน่น เวลามีศึกส่ งกองทัพจากกรุ งศรี อยุธยาขึนไปช่ วยไม่
ค่อยทัน จึงขึนเสวยราชย์อยู่ ณ เมืองพิษณุโลก แล้วให้พระราชโอรสครองกรุ งศรี อยุธยา

ภาพที" 26 พระราชวังจันทน์บนเนินดินบนฝั"งตะวันตกของแม่น าํ น่าน และสันนิษฐานว่าเคยเป็ นที"
ประทับของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยมาตังแต่สมัยสุ โขทัย จนถึงอยุธยา
ที"มา
Mikon [นามแฝง], พระราชวังจันทร์ , เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555,
เข้าถึงได้จาก http://www.photohobby.net/content.php

68

การใช้เมื อ งพิ ษ ณุ โลกเป็ นราชธานี มี ผ ลทํา ให้ก รุ ง ศรี อยุธ ยาสามารถป้ องกัน รั ก ษา
ดินแดนหัวเมื องฝ่ ายเหนื อทังหมดเอาไว้ได้ และขึ นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยามาจนตลอดสมัย เมือง
พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็ นราชธานีอย่างแท้จริ ง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระราชวัง
จันทน์มีฐานะเป็ นพระบรมมหาราชวัง มิใช่พระราชวังชันสามัญเท่านัน สมัยพระองค์ได้ออกพระ
ราชกํา หนดที" เ รี ย กว่า
กฎมณเฑี ย รบาล (สํา หรั บ รั ก ษาเรื อ นเจ้า แผ่น ดิ น ) เมื" อ ครั งขึ น
ครองราชย์ที"กรุ งศรี อยุธยา ดังนัน การจัดรู ปแบบพระราชวังจันทน์น่าจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
การจัด ระเบี ย บราชสํ า นัก ณ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เช่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที" เ กี" ย วกับ องค์
พระมหากษัตริ ยท์ ี" เรี ยกว่า พระราชานุ กิจ ซึ" งหมายถึ งกําหนดกิ จและการที" พระเจ้าแผ่นดิ นทรง
ปฏิบตั ิ
2.2 พระราชวังจันทน์ ( ในฐานะที"ประทับของพระมหาอุปราช )
ตําแหน่งพระมหาอุปราชเป็ นตําแหน่งสําคัญรองจากองค์พระมหากษัตริ ย ์ หลังจาก
พระมหากษัตริ ยส์ วรรคต พระมหาอุปราชจะได้รับราชสมบัติ ในบรรดากษัตริ ยข์ องกรุ งศรี อยุธยา
ก่อนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ กพระองค์จะประทับอยู่ที"เมื องพิษณุ โลกในฐานะเมื อง
ลูกหลวงชันเอก ไม่ปรากฏว่ามีพระมหาอุปราช เสด็จไปครองเมืองลูกหลวงอื"นใด นอกจากเมือง
พิษณุ โลก ยิง" ภายหลังรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว พระมหาอุปราชทุกพระองค์ลว้ นแต่
ประทับอยู่กรุ งศรี อยุธยาทังสิ น นับว่าเมืองพิษณุ โลกโดยเฉพาะพระราชวังจันทน์เป็ นสถานที"
ฝึ กหัดบุคคลผูจ้ ะดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริ ง
นอกจากนันบทบาทราชสํานัก
พิษณุ โลก ยังคงมีสถานภาพที"โดดเด่นเทียบเคียงราชสํานักที"กรุ งศรี อยุธยาด้วยเช่นกัน เห็นได้จาก
บทบาทพระอาทิ ตย์ว งศ์หรื อพระบรมราชาหน่ อพุ ท ธางกูรเมื" อ ครั งเป็ นอุ ปราชของสมเด็ จ พระ
รามาธิ บดีที" 2 ในจารึ กฐานพระอิศวร ที"เจ้าเมืองกําแพงเพชรสร้างขึนใน พ.ศ. 2053 ได้กล่าวถึง
การทําบุญเพื"อถวายพระราชกุศลแด่ พระเจ้าอยูห่ วั ทังสองพระองค์ หมายถึงพระรามาธิ บดีที" 2 กับ
พระอาทิตย์วงศ์ซ" ึ งเป็ นอุ ปราช นอกจากนันพระราชอํานาจของพระอาทิตย์วงศ์ยงั ปรากฏในฐานะ
กษัตริ ย ์ เช่ น ในตํานานพืนเมืองเชี ยงใหม่กล่า วว่าพระอาทิ ตย์กินเมื องใต้ ภายหลังได้เสด็จขึ น
ครองราชย์ที"กรุ งศรี อยุธยา26
ภายใต้แนวความคิดในการให้พิษณุ โลกเป็ นหัวเมืองชันเอกคอยรับศึกล้านนาและพม่า
และเป็ นกองกําลังสําคัญในการควบคุมดูแลหัวเมืองฝ่ ายเหนือ เห็นได้จากหลังเกิดปั ญหาการเมือง
ภายใน ในกรณี ทา้ วศรี สุดาจันทร์ จนในที"สุดพระมหาจักรพรรดิสามารถแก้ไขในพระราชสํานัก
อยุธยาโดยได้รับการช่วยเหลือจากขุนพิเรนทรเทพ จึงนําไปสู่ การอวยยศให้เป็ นมหาอุปราชครอง
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พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวรเป็ นเจ้ า, 318.
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เมืองพิษณุ โลก พร้ อมทังพระราชทานพระธิ ดานามวิสุทธิ กษัตรี ย ์ ตลอดจนสถาปนาขุนพิเรนทร
เทพ เป็ นพระมหาธรรมราชา เสด็จขึนมาประทับที"พระราชวังจันทน์ พระมหาธรรมราชาและพระ
วิสุทธิกษัตรี ย ์ มีพระราชสมภพโอรส ธิดา 3 พระองค์ คือ พระสุ พรรณกัลยา พระนเรศวร และ
พระเอกาทศรถ ปกครองเมืองพิษณุ โลกอยู่ 21 ปี จึงได้ราชสมบัติที"กรุ ง ศรี อยุธยา ในปี พ.ศ.
2114
ราชสํ า นัก พิ ษ ณุ โ ลกมี พ ระราชวัง จัน ทน์ เ ป็ นพระราชวัง ที" ป ระทับ ของอุ ป ราช มี
สถานภาพโดดเด่นเทียบเท่าราชสํานักกรุ งศรี อยุธยาอีกครังหนึ" ง เมื"อสมเด็จพระนเรศวรทรงดํารง
ตําแหน่ งเป็ นอุปราชครองเมืองพิษณุ โลก ในปี พ.ศ. 2114 ขณะพระชนม์พรรษาได้ 16 ชันษา
พระราชวังจันทน์ในขณะนัน มีสถานภาพเป็ นราชสํานักที"ตอ้ งรับแขกบ้านแขกเมือง ปรากฏใน
พระราชพงศาวดารได้กล่าวถึงบทบาทของราชสํานักพิษณุโลกความว่า
และเมื" อขณะนันพระเจ้าละแวกได้ความไปว่า สมเด็จพระนเรศวรเจ้าเมืองพิษณุ โลก
พระบรมเดชานุ ภาพ พระยาละแวกคิดปรึ กษาด้วยท้าวพระยามนตรี มุ ขทังหลาย ก็ก่อนที"พระไชย
ราชาธิราชจะได้ ราชสมบัติน นั น่าจะปกครองเป็ นเจ้าเมืองพิษณุ โลก เพราะเมืองมีพระมหาอุปราช
ปกครอง ต่อ ๆ มา ซึ" งถ้าเจ้านายปกครองเมืองเหนือก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่เรี ยบร้อย เมื"อสมเด็จพระ
บรมราชาหน่อพุทธางกูรได้ราชสมบัติกรุ งศรี อยุธยา พระเจ้าลูกยาเธอยังทรงพระเยาว์ เห็นจะให้
พระไชยราชาขึนครอง และในแผ่นดิ นสมเด็จพระไชยราชาธิ ราชได้ทาํ ศึกสงครามกับล้านนาและ
พม่าอยูต่ ลอดเวลา ทรงชํานาญราชการเมืองเหนือ และที"นบั ถือยําเกรงของชาวเมืองเหนือเพราะเคย
ปกครองมาแล้ว จึงไม่มีเหตุการณ์วนุ่ วายในเมืองเหนือตลอดรัชกาล
2.3 พระราชวังจันทร์ ( ในฐานะเป็ นพระบรมมหาราชวัง )
ที"ประทับของมหากษัตริ ย ์ พระมหาอุปราช และเจ้านายชันสู งในฐานะผูค้ รองเมือง
เสมอมาจนถึ งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไม่ทรงแต่งตังพระมหาอุปราชหรื อเจ้านายขึนมา
ครองอี ก โดยทรงเลิ ก ประเพณี ที" ต ัง เจ้า นายไปครองเมื อ ง แต่ ไ ด้ท รงแต่ ง ตัง ขุน นางปกครอง
พิษณุโลกในฐานะเมืองเอก โดยมีเจ้าพระยาสุ รสี ห์ปกครองดูแล ในปี พ.ศ. 2135 และตังแต่น นั มา
พิษณุโลกจึงมีขนุ นางระดับสู งปกครองดูแลโดยตลอด
2.4 พระราชวังจันทน์ ( ในฐานะสถานที"สร้างสรรค์นกั ปราชญ์และนักรบ )
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมัยครองราชย์สมบัติอยู่ที"เมื องพิษณุ โลก ได้ทรง
สร้ างสรรค์ผลงานหลายประการ เช่ น พระราชนิ พนธ์ลิลิตยวนพ่าย การออกกฎมณเฑี ยรบาล
พ.ศ. 2011 การวางระบบปกครองใหม่ สมเด็จพระรามาธิ บดีที" 2 เมื"อครังเป็ นอุปราชครองเมือง
พิษณุ โลก มี พระราชกรณี ยกิ จที" สําคัญคือ การจัดทําสารบัญชี (การเกณฑ์ทหาร) ตําราพิชัย
สงคราม
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะขึนมาครองพิษณุ โลกได้ทรงใช้พระราชวังจันทน์เป็ น
สถานที"ฝึกซ้อมไพร่ พลสะสมกําลัง ซึ" งได้นาํ ไปใช้ในการออกศึกสงครามเพื"อช่ วยพระราชบิดา
หลายครั ง บรรดาทหารข้า ราชบริ พ ารก็ล้วนแต่ช าวพิษ ณุ โลกและใกล้เคี ยงทัง สิ น จึ ง ถื อได้ว่า
พิษณุ โลกและคนในหัวเมืองต่างก็มีส่วนร่ วมในการกูเ้ อกราช
3. เชียงราย
พระยาเม็งรายผูค้ รองเชียงแสนรวบรวมหัวเมืองเหนื อได้ และคิดจะแผ่อาํ นาจลงไปทาง
ใต้ จึงยกลงไปตังที"ตาํ บลเต่าร้อย ลาวกู่เต๊า ได้ลูกชื"อขุนเครื" อง เมื"อปี พ.ศ. 1806 ในปี นี ช้างมงคล
ซึ" งตกปลอกไว้เกิดพลัดไป เจ้าเม็งรายตามช้างไปถึงดอยจอมทอง ริ มแม่กก เห็นเป็ นชัยภูมิดี จึงให้
สร้างพระนครขึนที"นน"ั เสร็ จแล้วขนานนามว่าเมืองเชียงราย ตามนามผูส้ ร้าง ต่อมาสามปี ได้ลูกอีก
หนึ"งคน ชื"อ ขุนคราม ปี ถัดมาได้ลูกอีกคน ชื"อ ขุนเครื อ เมื"ออายุ 36 ยกไปตีเมืองเซิ งได้ จึงย้ายไป
อยูเ่ มืองฝาง แล้วตีได้หริ ภุญชัยในสมัยพระยายีบา เมื"อปี พ.ศ. 1826 รวมแล้ว หริ ภุญชัยมีอายุ 618
ปี มีเจ้าของครอง 49 องค์
ปัจจุบนั เชียงรายเป็ นเมืองเศรษฐกิจและท่องเที"ยว บริ เวณที"สําคัญคือสามเหลี"ยมทองคํา
อําเภอเชี ยงแสน แหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่ที"สุดในโลก เป็ นที"อยูข่ องชนกลุ่มน้อย ตลอดจนตลาด
ท่าขีเหล็ก อําเภอแม่สายติ ดชายแดนพม่า ปูชนี ยสถานที"สําคัญของจังหวัดคือ พระธาตุดอยตุง
บรรจุพระรากขวัญ วัดพระเจ้าแก้วเคยเป็ นที"ประดิษฐาน พระแก้วมรกต วัดพระธาตุเจดียห์ ลวง มี
เจดี ย ์ใหญ่ที" สุดในเชี ย งแสน สถานที" เกี" ยวข้องกับ พระนเรศวรคือวัดพระธาตุดอยเวา และศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที"อาํ เภอแม่สรวย
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4. เชียงใหม่
มองโกลยึดเมืองต้าลี" เชียงแสน เชียงรุ ้ง และตังเกียได้ พระยาเม็งราย ผูค้ รองเมืองเงิน
ยาง จึงทรงย้ายเมืองมาจากแม่สาย เชี ยงรายในปี พ.ศ. 1839 มาสร้างเมืองใหม่ ระหว่างเชิงดอยสุ
เทพกับแม่น าํ ปิ ง ชื"อนพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่ “คนเมือง” เปรี ยบเชียงใหม่เหมือนตัวคน ประตู
เข้าเรี ยกว่า ประตูหวั เวียง หรื อประตูชา้ งเผือก ลําตัวคือสะดือเมือง เป็ นวัดร้างหลังอนุสาวรี ยส์ าม
กษัตริ ย ์ ส่ วนล่างสุ ดเรี ยกว่า ตีนเวียง หรื อหางเวียง หรื อสวนปรุ ง หรื อประตูผี สําหรับนําศพไป
ป่ าช้า27
เชี ยงใหม่มีวดั สําคัญหลายวัด วัดแรกของเมืองคือวัดเชี ยงมัน" อยู่ที"ตาํ บลศรี ภูมิ เป็ นที"
ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปสําคัญ คือพระสตังคมุนี หรื อพระแก้วขาว พระยาเม็งรายอัญเชิญมาจาก
27

พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวรเป็ นเจ้ า, พิมพ์ครังที" 3 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ , 2550),

324.
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เมืองหริ ภุญชัย สิ" งสําคัญอีกอย่างในวัดนีคือ เจดียส์ ี" เหลี"ยมผสมทรงกลม ฐานช้างล้อมตามแนวคิด
สุ โขทัย ต่อมาคื อวัดเจดี ยห์ ลวง ตําบลพระสิ งห์ เคยเป็ นที" ประดิ ษฐานพระแก้วมรกต ก่อนจะ
อัญเชิญไปเวียงจันทร์ เมื"อเกิดแผ่นดินไหว ทําให้ยอดเจดียห์ กั เหลือซี กเดียว สิ" งสําคัญในวัดคืออิน
ทขิล หรื อเสาหลักเมือง วัดพระสิ งห์วรวิหาร ตําบลพระสิ งห์ เป็ นที"ประดิษฐานพระพุทธสิ หิงค์
พระเจ้าผายูสร้างขึ นเมื"อ พ.ศ. 1888 วัดเจ็ดยอด หรื อวัดโพธามหาวิหารมหาธาตุโพธิL พุกาม วัด
สวนดอก พระเจ้ากือนา ทรงยกพระราชอุทยานให้เป็ นที"จาํ พรรษาเมื"อปี พ.ศ. 1941 พระธาตุดอย
สุ เทพวรวิหาร ตามตํานานเล่าว่า หลังจากบรรจุพระธาตุองค์แรกที"วดั สวนดอกแล้ว พระสุ มรเถระ
ได้อญั เชิญอีกองค์หนึ"งขึนหลังช้างเพื"อหาที"ประดิษฐาน เมื"อถึงยอดดอยสุ เทพก็หมอบลงไปไม่ยอม
เดินต่อ พระเจ้ากื อนาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดียบ์ รรจุพระธาตุสูง 5 วา เมื"อปี พ.ศ. 1972 มี
บันได 185 ขัน เชี ยงใหม่เกี" ยวข้องกับสงครามสมัยพระนเรศวรมาก โดยเฉพาะสงครามครั ง
สุ ดท้าย ซึ" งเสด็จผ่านเชียงใหม่จะไปตีพม่า สถูปบรรจุพระอังคารของพระองค์อยูท่ ี"เมืองงาย อําเภอ
เชียงดาว
5. น่ าน
เข้าใจว่ามาจากคําว่า น่าง ภาษาจีน แปลว่า ทิศใต้ เดิมชื"อนันทบุรี ศิลาจารึ กเรี ยกว่า
นันทบุรีศรี นครน่าน เป็ นเมืองเก่าอยูท่ ี"ตาํ บลศิลาเพรช อําเภอปั ว สร้างเมื"อ พ.ศ. 1825 ขุนฟอง ผู้
ครองเมืององค์ที" 5 เห็นว่าชัยภูมิไม่เหมาะสม จึงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที"ตาํ บลบ้านไคร้ อันเป็ นที"ต งั
ในปั จจุบนั ต่อมาพระเจ้าติโลกนาถตีได้ น่านจึงขึนอยู่กบั ล้านช้างเกือบร้อยปี พ.ศ. 2103 บุเรง
นองยกมาตีได้ น่านตกเป็ นเมืองขึนพม่าอยูน่ านถึง 200 ปี จนถึงสมัยพระพุทธยอดฟ้ าฯ จึงเข้ามา
สวามิภกั ดิL กบั ไทย ผูค้ รองนครคนสุ ดท้ายคือ มหาพรหมสุ รธาดา ถึงแก่พิราลัยปี พ.ศ. 2474 เจ้า
นครน่ า นที" โ ดดเด่ น คื อ เจ้ า สุ ริ ยพงษ์ ผ ริ ตเดชฯ มี อ นุ ส าวรี ย์ อ ยู่ ที" ห อคํา ต่ อ มาได้ ใ ช้ เ ป็ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่านมีงาช้างสี ดาํ เป็ นปูชนียวัตถุสาํ คัญ
วัดสําคัญ คือวัดพระธาตุแช่แห้ง อายุกว่า 600 ปี วัดพระธาตุช้างคําวรวิหาร ในวัดมี
เจดี ยช์ ้างคํา รอบฐานเจดี ยม์ ีรูปปั นช้างโผล่ออกมาครึ" งตัว ที"กุฏิเจ้าอาวาส มีพระพุทธนันทบุรีศรี
ศากยมุนี เป็ นพระพุทธนันทบุรีศรี ศากยมุนี เป็ นพระพุทธรู ปปางลีลาทําด้วยทองคํา และที"สําคัญ
คือ วัดภูมินทร์ เดิมชื"อวัดพรหมมินทร์ สร้างเมื"อปี พ.ศ. 2139 รัชกาลพระนเรศวรเป็ นเจ้า ภายใน
พระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง แสดงความเป็ นอยู่ของชาวน่าน รวมทังภาพอีโรติกและภาพฝรั"ง
ต่างชาติที"เข้ามาเมืองไทยในสมัยนัน
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6. สุ โขทัย
เมืองหลวงแรก เดิมอยูใ่ นอํานาจของขอม พ.ศ. 1800 ขุนผาเมืองกับขุนบางกลางหาว
ร่ วมกันยึดเมื องขับ ไล่ขอมออกไป พ่อขุนบางกลางหาวขึนครองราชย์ ทรงพระนามว่า ขุนศรี
อินทราทิตย์ มีมเหสี ชื"อนางเสื องและพระราชโอรสองค์ที"สอง มหาราชย์องค์แรกของไทย คือพ่อ
ขุนรามคําแหง วัดสําคัญคือวัดมหาธาตุ มีพระพุทธรู ปทอง และพุทธรู ปองค์ ใหญ่ วัดที"มีชื"อเสี ยง
คือวัดสี ชุม ประดิษฐานพระอจนะ หรื อ พระพูดได้ สร้างสมัยพระเจ้าไสยลือไท กล่าวกันว่าก่อน
ออกศึ ก ทหารจะขอพรจากพระพุทธรู ปองค์น ี โดยมีกษัตริ ย ์ แม่ทพั หรื อพระสงฆ์แอบอยู่หลัง
พระเศียร เพื"อให้พรและปลุกขวัญทหาร
นอกจากนี ยังมีจงั หวัดที"เกี" ยวข้องกับพระนเรศวรอีกหลายจังหวัดเช่น กําแพงเพชร
เมืองหน้าด่านในสมัยไทยรบพม่า พระเจ้าเลอไทยเป็ นผูส้ ร้าง ขุนหลวงพะงัว" มาตีเมืองชากังราว
แตก โปรดให้เมืองนครชุมขึนกับชากังราว แล้วเปลี"ยนชื"อเมืองเป็ นกําแพงเพชร

ภาพที" 27 วัดสี ชุม ประดิษฐานพระอจนะ ตํานานว่าพระพุทธรู ปพูดได้สร้างสมัยพระเจ้าไสยลือไท
ที"มา : ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.thaigoodview.com
/node/83551?page=0%2C16
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7. กาญจนบุรี
เมื องหน้า ด่า นอีก เมื องหนึ" งของไทย พม่ายกเข้ามาผ่า นด่ านเจดี ย ์ส ามองค์ เมื" อมาถึ ง
อําเภอพนมทวน ปรากฏว่าเกิดลมแรงพัดหวน ทําเอาคันธงชัยหักสะบัน และลาดหญ้าเป็ นยุทธภูมิ
ที"สําคัญอีกแห่ งหนึ" ง สุ พรรณบุรี เคยเป็ นอาณาจักรทวารวดี ก่อนสมัยอู่ทอง เมืองหน้าด่านทาง
ตะวันตกของอยุธยา เมื"อขุนหลวงพะงัว" เจ้าเมืองสุ พรรณบุรีได้ข ึนครองราชสมบัติและเป็ นสนามรบ
ระหว่างไทยกับพม่า ในปี พ.ศ. 1913 ได้สถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิข ึน
8. สุ พรรณบุรี
เป็ นเมืองลูกหลวงตลอดมาจนถึ งปี พ.ศ. 1952 เจ้านครอินทร์ เจ้าเมืองสุ พรรณได้ข ึ น
ครองราชสมบัติราชวงศ์สุพรรณภูมิครองกรุ งศรี อยุธยามาอีก 3 รัชกาลจนถึงสมัยพระชัยราชาธิ ราช
เมื"อพระเจ้าตะเบงชเวตียกทัพมาใน พ.ศ. 2091 ทัพไทยยกมาตังรับที"น ี ถือกันว่าตําบลหนองสาหร่ าย
เป็ นสมรภูมิระหว่างพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา ยังมีดอนเจดียป์ รากฏอยูเ่ ป็ นประจักษ์พยาน
9. เพชรบุรี
เคยเป็ นเมืองหลวง สร้างขึนสมัยขอมเรื องอํานาจ ต่อมาบางยุค เขมรเกิดมีอาํ นาจที"นี" พระยาจีนจัน
ตุก็เคยเข้ามาช่วยงานอยูน่ านหลังเสด็จกลับจากศึกตองอู พระนเรศวรและพระเอกาทศรถเคยเสด็จ
มาประทับและแล่นเรื อใบในที"นี" พร้อมกับซ้อมรบทางเรื อเตรี ยมทัพไปช่วยจนรบญี"ปุ่นอยูเ่ ป็ นเวลา
สิ บกว่าวัน ชาดหาดตังแต่ชะอําไปจนถึงปราณบุรี และสามร้อยยอด ได้รับพระราชทานนามว่า
หาดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยังมีอยู่ในปั จจุบนั นี กล่าวกันว่า เมื"อพระนเรศวรเสด็จถึ งชะอํา
เนื" องจากอานม้าสกปรกเลอะเทอะ จึงโปรดให้นาํ ไปชะล้างบริ เวณนัน จึงเรี ยกกันว่า “ชะอาน”
แล้วเพียนมาเป็ น “ ชะอํา ” 28 ในภายหลัง

28

เรื" องเดียวกัน, 324.
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พม่ า
2. เมืองหลวง : หงสาวดี
เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง พ ม่ า ส มั ย พ ร ะ น เ ร ศ ว ร คื อ ห ง ส า ว ดี อ ยู่ ห่ า ง ไ ป ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของย่างกุง้ ราว 80 กิโลเมตร ตังอยู่ริมแม่น าํ พะโคเส้นทางจากย่างกุง้ ไปหง
สาวดีสองเส้นทาง คือไปทางตะวันตกผ่านเมืองแปรและที"ราบลุ่มแม่น าํ อิรวดี ถ้าไปทางตะวันออก
จะผ่านที"ราบลุ่มแม่น าํ ชิตตาวน์และสุ สานทหารสัมพันธมิตรสมัยสงครามโลกครังที" 2 ราล์ฟ ฟิ ทซ์
ชาวอังกฤษผูท้ ่องพม่าด้วยเท้าในปี พ.ศ. 2129 ได้บรรยายถึงหงสาวดีสมัยพระนเรศวรไว้อย่าง
ละเอียด ต่อไปนีเป็ นบางตอนจาก “เมืองหงสาวดี” สํานวนแปลของ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 29
2.1 พะโค (หงสาวดี) เป็ นเมืองใหญ่โตมาก มัน" คงแข็งแรง และงดงามยิ"ง มีกาํ แพง
หิ นและคูน าํ เป็ นอันมาก …เมืองมีประตูใหญ่ 20 ประตู ทําด้วยหิ น กําแพงแต่ละด้านมีประตู 5
ประตู มีป้อมปื นหลายป้ อม สําหรับให้ทหารยามได้อยูย่ ามระวังภัย ป้ อมปื นทําด้วยไม้ลงรักปิ ดทอง
งดงามมาก… ถนนหนทางสวยที"สุดเท่าที"ขา้ พเจ้าเคยเห็นตรงแน่วเหมือนเส้นบรรทัด จากประตูหนึ"ง
ถึงอีกประตูหนึ"ง กว้างมากขนาดคน 10 หรื อ 20 คนสามารถขี"มา้ เรี ยงหน้ากันผ่านไปได้…

ภาพที" 28 พะโค (หงสาวดี) เป็ นเมืองใหญ่โตมาก มัน" คงแข็งแรง และงดงามยิง"
ที"มา : สงครามช้ างเผือกและการเสี ยกรุงครั<งแรก, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://blog.eduzones.com/poonpreecha/79323

29
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พระราชวังตังอยูก่ ลางเมือง ตําหนักสร้างด้วยไม้ปิดทองอย่างหรู หรา และฝี มือช่างยอด
เยี"ยม พระเจ้าแผ่นดิ นทรงรักษาท่าทีสง่างามมาก ขณะเมื"อพระองค์ประทับนัง" ออกขุนนางวันละ
สองครัง พระเจ้าแผ่นดินมีคลังเก็บพระราชทรัพย์ไปด้วยทองและเงินหลายหลัง ทรงใช้เขาเข้ามา
เติมบ่อยๆ แต่จ่ายเพียงเล็กน้อย …พระเจ้าแผ่นดิ นทรงมีพระมเหสี องค์เดียว และมีสนมอีกกว่า
300 คน เหตุ น ี คนจึงพูดกันว่า ทรงมีโอรสและธิ ดา 80 – 90 องค์… โบสถ์ที"ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรู ป มุงหลังคาด้วยกระเบืองทําด้วยเงิน และผนังทุกด้านปิ ดทอง… โบสถ์หลังแรกมี
พระพุท ธรู ปของพระเจ้า แผ่นดิ นทํา ด้วยทองคํา สวมมงกุฎ ทอง ประดับ ทับ ทิ มและมรกตเม็ด
ใหญ่… พระพุทธรู ปองค์อื"นๆ ก็ปิดทองทังพระองค์ ค่าใช้จ่ายในการปิ ดทองคงสู งมากอย่างน่า
พิศวง…
สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ นิ พนธ์ไว้ใน เที"ยวเมืองพม่า ว่า พระราชวังตังอยูต่ รงกลาง
เมือง มีประตูซุม้ ยอดด้านละสามประตู… ให้เรี ยกตามชื"อเมืองประเทศราชที"ถูกเกณฑ์คนไปทําการ
เช่นเรี ยกว่าประตูองั วะ ประตูอโยธยา และประตูเชียงใหม่ เป็ นต้น
ประชาชนส่ วนใหญ่ของหงสาวดีมีเชือสายมอญ ซึ" งเข้ามาตังหลักแหล่งอยูก่ ่อนชาวปยู
อันเป็ นบรรพบุรุษของพม่า ตังราชธานีอยูท่ ี"เมืองสะเทิมหรื อตะโกง ตํานานเล่าว่า ตัวเมืองเป็ นเกาะ
ขนาดเล็กอยูใ่ นอ่าวเมาะตะมะครังหนึ"งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาที"นี" หงส์ สองตัวผัวเมียจะบินลงฟ้ า
แต่เนื อที"ไม่พอ หงส์ ตวั เมียจึงเกาะอยู่บนหลังตัวผู้ ได้รับคําทํานายว่าต่อไปบริ เวณนี จะกว้างใหญ่
ไพศาล และจะมีผหู ้ ญิงเป็ นใหญ่ เมืองนีจึงได้ชื"อว่า หงสาวดี การเป็ นไปดังคําทํานาย โคลนตม
เศษหิ นดินทรายได้ทบั ถมพอกพูนจึงเกิดแผ่นดินใหญ่ข ึนแทนทะเล ยุคที"เจริ ญรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ดยุค
หนึ" งของหงสาวดี มี เจ้า แม่ยวั" เมื องชื" อชิ นสอบู กล่าวกันว่าบุรุษมัก ไม่นิยมมี คู่เป็ นสาวหงสาวดี
เกรงจะเป็ นเบียล่างสตรี
ต่อมาพระเจ้าอโนธาตีสะเทิมได้ในปี พ.ศ. 1830 (สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช) ทํา
ให้มอญตกอยูใ่ ต้อาํ นาจพม่านานถึง 250 ปี จนกระทัง" พระเจ้าวเรรุ (พระเจ้าฟ้ ารั"ว) รวบรวมมอญ
ยึดอํานาจคืนได้ แต่ถูกกุบไลข่านนําทัพมองโกลเข้ามายึดไว้แล้วย้ายเมืองหลวงไปเมาะตะมะ ในปี
พ.ศ. 1908 ราชธานี ยา้ ยมาอยู่ที"หงสาวดี พระเจ้าราชฤทธิL (ไทยเรี ยกราชาธิ ราช) ทรงบรรจุพระ
เขียวแก้วไว้ในพระธาตุ ชิ นสอบู พระราชธิ ดาของพระเจ้าราชฤทธิL ขณะพระชนม์ 30 พรรษา ได้
อภิเษกเป็ นครังที" 3 กับพระเจ้ากรุ งอังวะ พระนางทรงเลื"อมใสในพระพุทธศาสนา และไม่ค่อยมี
ความสุ ขทางโลก พระสงฆ์มอญสองรู ปจึงช่วยให้เสด็จหนีกลับหงสาวดีในปี พ.ศ. 1973 (สมัย
พระบรมราชาธิราชที" 2) โดยเสกคาถาเปลี"ยนสี เรื อไปตลอดทาง พระนางเสด็จขึนครองราชย์ในอีก
23 ปี ต่อมา และถวายทองคําหนักเท่านําหนักพระองค์หุ้มเจดียช์ เวดากอง เนื" องจากไม่มีราชโอรส
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จึงทรงเสี" ยงทายด้วยการเอาฉลองพระองค์ ฉัตรจําลอง พระแส้จามรี พระมหามงกุฎ พระแสง
ขนนค์ และฉลองพระบาทใส่ ร วมกัน ในบาตรขนาดใหญ่ แล้ว นํา ไปกองรวมกับ บาตรอื" น ๆ
จากนันก็ทรงอธิ ฐานหาผูเ้ ป็ นรัชทายาท ผลปรากฏว่าพระธรรมเจดียเ์ ป็ นผูเ้ ลือกได้ สร้างความไม่
พอใจให้กบั พระธรรมปาลถึ งกับท้าลองวิชากัน แต่ก็ตอ้ งพ่ายแพ้เป็ นครังที" สอง พระนางมีพระ
ชนม์ยนื ยาวถึง 78 พรรษา จากนันพระธรรมเจดียข์  ึนครองราชย์สมบัติ
หงสาวดีเป็ นเมืองแห่ งพระธาตุมุเตา ซึ" งเป็ นภาษามอญแปลว่าจมูกร้อน เพราะสู งมาก
ต้องเงยหน้า ขึ น มองจนจมู ก ร้ อ นเพราะถู ก แดดเผาเปรี ย บกับ ไทยผูเ้ ขี ย นเคยได้ยินว่า พระธาตุ
นครศรี ธรรมราชสู งจนผ้าโพกหัวหล่น หรื อ พระปฐมเจดียส์ ู งชัว" นกเขาเหิ น พม่าเรี ยกพระธาตุมุ
เตาว่าชเวมอดอ แปลว่า มหาเจดียพ์ ระเจ้าทองคํา ส่ วนย่างกุง้ เป็ นเมืองแห่ งพระธาตุชเวดากอง ซึ" ง
แปลว่า เมืองทอง
จากเสี ยงเล่าลือถึงความศักดิL สิทธิL ของพระธาตุมุเตา ประกอบกับต้องการจะเอาใจพวก
มอญ เจ้าชายตองอูองค์หนึ" งคือตะเบงชเวตี จึ งทรงเลื อกพระธาตุมุเตาหงสาวดี แดนศัตรู เป็ น
สถานที"เจาะพระกรรณตามประเพณี ก่อนเสด็จขึนครองราชย์เมื"อพระชนม์ 14 พรรษา ทรงเลือก
ทหารม้า 500 ติดตามไปทรงทําพิธี การคัดเลื อกคนกล้าใช้วิธีตอกเล็บใครทนเจ็บไม่ได้ ส่ งเสี ยง
ร้องโอดโอยก็ตอ้ งไป จากนันก็ยกพลไปประกอบพิธีจนแล้วเสร็ จ ขณะมอญส่ งทหารมาล้อมไว้
ก่อนทําพิธี มีรับสั"งว่า “เจาะรู ดีๆ หูขา้ สําคัญกว่ามอญ” เสร็ จการก็พาทหารม้าแหกวงล้อมกลับ
เมืองตองอูอย่างสง่างาม เจ้าชายองค์น ี คือ ตะเบงชเวตี เรื" องนีพอเชื"อได้ เพราะทรงรักสวยรักงาม
สันนิษฐานกันว่าเป็ นบุคคลที"นิยมรักร่ วมเพศ เสด็จขึนครองราชย์ที"เมืองตองอูแล้วยึดหงสาวดีได้ใน
พ.ศ. 2084 และทรงกระทําพิธีราชาธิ เษกใหม่ สถาปนา หงสาวดีเป็ นราชธานี จากนันก็ถวาย
มงกุฎทรงยอดพระมหาธาตุ
เมื"อบุเรงนองขึนครองราชย์ ทรงแกะมณี ประดับมงกุฎของพระองค์ถวายมหาธาตุมุเตา
เป็ นพุทธบูชา กับทรงสร้างพระราชวังขึนใหม่ชื"อ “กัมโพชธานี” ตรงจุดที"จะทอดพระเนตรเห็น
องค์พระธาตุมุเตาได้ทงั ก่อนบรรทมหลับและหลังบรรทมตื"น
ในปี พ.ศ. 2142 นันทบุเรงแห่งตองอู ยกทัพมาตีหงสาวดีและเผาทําลายเมืองเรี ยบ ปี
พ.ศ. 2283 หงสาวดี กลายเป็ นเมืองหลวงของมอญอยูไ่ ด้นาน 17 ปี พระเจ้าอลองพญาก็ยกทัพมา
ปราบได้สําเร็ จ มอญส่ วนใหญ่ หนี ม าพึ"ง ไทย ที" เหลื อพยายามแต่ ง งานกับ ชาวพม่ าเพื"อเปลี" ย น
สัญชาติชีวติ ชาวมอญจึงเหมือนกับแม่น าํ หงสาวดีที"เปลี"ยนเส้นทางจนความรุ่ งโรจน์กลายเป็ นความ
โรยรา
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2.1 อังวะ (อินน์ วะ)
อยูใ่ กล้อมรปุระ คําว่า อินน์วะ ในภาษาไทยใหญ่แปลว่า “ประตูสู่ สายนํา” ฤดูฝนนํา
จะท่วม ใช้ได้แต่ทางเรื อ เดิมชื" อเมืองรัตนปุระ มาจากการรวมตัวของหมู่บา้ น 11 แห่ง ในเขตที"
ราบเจ๊าะแส่ หลังจากอาณาจักรพุกามถูกพวกมองโกลของกุบไลข่านพิชิตลง ประตูทางทิศเหนือชื" อ
คาวเซตัน" ดา สําหรับทําพิธีสระผมในเทศกาลติ"นจ่าน (สงกรานต์) เดือน เมษายน ใกล้กบั เมืองนี
เป็ นซากหอสังเกตการณ์ ถือว่าเป็ น “หอสังเกตการณ์แห่งอังวะ” เคยเป็ นส่ วนหนึ"งในพระราชวัง
หลวงของพระเจ้าปะจีตอ สู ง 27 เมตร เมื"อแผ่นดินไหวครังใหญ่ยอดหักลงมาและตัวหอเอียง
2.2 ตองอู (ต่ าวน์ ง่ ู)
ตังอยูท่ างเหนือของหงสาวดี เป็ นราชธานีของกษัตริ ย ์ 7 องค์ ติดต่อยาวนานกว่า 150
ปี เจดียส์ ําคัญ คือ เจดียช์ เวสั"นตอว์ เป็ นเจดียท์ รงระฆังหุ ้มทองทังองค์ เจดียม์ ยะซี โกง ห้องคูหา
ใต้สถูปมีฉายาลักษณ์ กษัตริ ยต์ องอู และรู ปเทพธิ ดาจีนสององค์ พิพิธภัณฑ์ที"อยู่ติดกันมีรูปหล่อ
สําริ ดช้างเอราวัณ พระพุทธรู ปยืนที"บุเรงนองนําไปจากเมืองไทย

ภาพที" 29 เจดียช์ เวสัน" ตอว์ นับเป็ นเจดียอ์ งค์แรกที"พระเจ้าอโนรธาทรงสัง" ให้สร้าง หลังรบชนะ
มอญและพาช่างจากเมืองตะโถ่งตามมาด้วย เป็ นศิลปตามพุทธนิกายเถรวาท
ที"มา : เจดีย์ชเวสั นตอว์ , เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/
main blog.php?id=anyways&month=20-12-2010&group=9&gblog=
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2.3 พุกาม
มี ก ารสร้ า งวัด วาอารามและสถู ป เจดี ย ์ข ึ น บนที" ร าบอันกว้า งใหญ่ ไ พศาลนี มากกว่า
13,000 แห่ ง หลังจาก 700 ปี ผ่านไป เหลืออยู่เพียง 2,000 แห่ ง พระเจ้าอโนรธาขึ นครองราชย์
มอญแข็งเมือง ส่ อหลู่ยกทัพไปปราบและถูกพวกมอญสังหาร จันสิ ธธา (พระเจ้าครรชิต) โอรส
อีกองค์หนึ" งของอโนรธาก็ข ึนครองราชย์สมบัติ ช่วงนันพุกามได้ชื"อว่าเป็ น “ เมืองแห่งเจดียล์ า้ น
องค์” ทรงสร้างศาสนสถานขึนอีกหลายแห่งตลอดเวลา 28 ปี แห่ งการครองราชย์ พระเจ้าอลอง
สิ ทธูเป็ นผูส้ ื บราชสมบัติต่อมา ทรงส่ งเสริ มเศรษฐกิจและการเกษตรแต่ก็ตอ้ งปราชัยแก่ทพั มองโกล
โบราณสถานที" สําคัญคือ วัดอนันดา พระเจ้าจันสิ ทธาทรงสร้ าง วัดสัพพัญู เป็ นวัดสู งที"สุ ด
ตังอยูใ่ จกลางเมือง วัดชเวกู่จี สร้างโดยพระเจ้าอลองสิ ทธู ซึ" งเสด็จมาขณะพระชนม์ 81 พรรษา
และถูกนรธูพระราชบุตร ปลงพระชนม์ วัดธรรมหยัน" จี นรธูสร้างขึนเพื"อล้างบาปที"กระทําปิ ตุฆาต
เจดียช์ เวสัน" ตอว์ ภายในบรรจุพระเกตุธาตุ วัดติโลมินโล สร้างขึนตามโองการของพระเจ้านันต่าวมยา พระเจดียห์ ลวงองค์สุดท้าย คือ เจดียม์ งั กลาเซตี พระเจ้านราธิ หะปติเป็ นผูส้ ร้าง มัณฑเลย์
อดีตราชธานีของพม่าตอนบน พระเจ้ามินดงเป็ นผูส้ ร้างขึนในปี พ.ศ. 2400 โดยย้ายเมืองหลวงมา
จากอมรปุระ

ภาพที" 30 เขาปุ๊ บป่ าหรื อเขาบุปผา (ในภาษาสันสกฤต) หรื อ Mt.Popa อยูน่ อกเขตเมืองปะกัน" ความ
สู งทังสิ น 1,518 เมตร ชาวบ้านแถบนีเชื"อว่า เป็ นที"สถิตย์ของเทพยดา
ที"มา : เขาบุปผา, เข้าถึงเมื"อ 1 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/main
blog. php?id=anyways&month=20-12-2010&group=9&gblog=
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ต่อไปนีผทู ้ าํ วิทยานิพนธ์จะขอยกบทความของนายตรี อมาตยกุล ที"ได้อภิปรายไว้ในงาน
ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสวยราชย์ครบ 400 ปี ความสําคัญของรัชกาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในประวัติศาสตร์ไทย ในวันอาทิตย์ที" 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2533 ที"ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล และ หนังสื อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ คณะกรรมการ
ชําระประวัติศาสตร์ไทย พิมพ์ครังที" 5 โดย สํานักพิมพ์สร้างสรรค์บุค๊ ส์ หน้า 206 – 222 ได้นาํ มา
เผยแพร่ ไว้เป็ นความรู ้เพิ"มเติม ดังนี
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
นายตรี อมาตยกุล
ในคราวที" ข ้า พเจ้า ไปล่ อ งแม่ น ํา กก 30 กับ ศู น ย์ท่ อ งเที" ย วเพื" อ การศึ ก ษาเมื" อ วัน ที" 26
กุมภาพันธ์ 2515 นัน ได้ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปตามถนนที"จะไปอําเภอฝาง 31 เมื"อรถนํา
เที"ยวได้แล่นมาในระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ได้พบถนนลูกรังอยู่
ทางซ้ายมือ ถนนสายนี เป็ นทางแยกเข้าสู่ เมืองงาย ซึ" งอยู่ในเขตอําเภอเชี ยงดาว ตรงปากทางแยกมี
ป้ ายปั กไว้ มีขอ้ ความว่า พระสถูปเจดียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราชานุ สรณ์ ผูน้ าํ เที"ยวได้นาํ รถแวะ
เข้าไปชม รถแล่นไปตามถนนลูกรังประมาณ 4 กิโลเมตร ก็ถึงเจดียส์ ู งใหญ่ต งั อยูบ่ นที"ราบเชิงเขามี
บริ เวณกว้างขวาง ในบริ เวณนัน
มีค่ายจําลองสร้ างตามแบบทหารโบราณสมัยอยุธยาและมีศาลาคอนกรี ตอีกหลังหนึ" ง
ตังอยูไ่ ม่ห่างจากเจดียม์ ากนักผูน้ าํ เที"ยวได้อธิ บายว่า เจดียอ์ งค์น ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ปัจจุบนั โปรดให้สร้างขึนเป็ นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ" งสวรรคตที"เมืองหาง เมื"อได้
เห็นเจดี ยอ์ งค์น ี และได้ทราบเรื" องโดยย่อจากผูน้ าํ เที"ยวเช่นนัน ทําให้ขา้ พเจ้าหวนระลึกถึงเรื" องเดิม
ก่อนที"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึนคือ เมื"อ พ.ศ. 2498 ได้
มีหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ"ง พาดหัวข่าวว่า พบอัฐิพระนเรศวรในเจดียร์ ้าง และได้แถลงข่าวต่อไปว่า
"ในการตระเวนชายแดนของกองอาสารักษาดินแดงร่ วมกับกองทหารพม่าในเขตแดน
ระหว่างพม่ากับไทยทางจังหวัดภาคเหนือในฤดูแล้งนี เจ้าหน้าที"กองอาสารักษาดินแดนได้รายงาน
มายังกระทรวงมหาดไทยว่า ได้พบที"บรรจุอฐั ิ ของพระนเรศวรมหาราชในที"แห่ งหนึ" งในเขตเมือง
หาง โดยมี สถูปเจดียร์ ้างอยูใ่ นป่ าโดยไม่มีวดั เจดียด์ งั กล่าวนันยังบริ บูรณ์ดี จากข้อสันนิ ษฐานของ
เจ้าหน้าที"กองอาสารักษาดินแดนคาดว่าจะเป็ นที"บรรจุอฐั ิของ (สมเด็จ) พระนเรศวรมหาราช เพราะ
ทางนันเป็ นแนวทางที"สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงนําทัพออกไปรบกับพม่าโดยใช้เส้นทาง

30

แม่น าํ สายนีตน้ นําอยูใ่ นประเทศสหภาพพม่า ไหลผ่านเข้ามายังอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ , 206.
31

เพื"อจะไปลงเรื อล่องแม่น าํ กกที" ตาํ บลท่า ตอน กิ" งอําเภอแม่อาย ดู รายละเอียดจาก
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ ,
206.
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สายนี เมื" อได้ส อบถามชาวพื นเมื องที" น ัน กล่ า วกันว่าเป็ นพระเจดี ย ์บรรจุ อฐั ิ ข องจ้า วไทยตัง แต่
โบราณ เมื"อได้ทราบตามคําบอกเล่าของชาวบ้านดังนัน เจ้าหน้าที"กองอาสารักษาดินแดนจึงรายงาน
เข้ามาให้กระทรวงมหาดไทยทราบ...

ภาพที" 31 สถูปอนุสาวรี ยพ์ ระนเรศวรมหาราช พระสถูปนีต งั อยู่ ใกล้ ๆ กับตลาดเมืองงาย อ.เชียง
ดาว จ.เชียงใหม่ สถานที"น ีสร้างขึนเพื"อเป็ นการรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ ของพระ
นเรศวรมหาราชที"มีต่อปวงชนชาวไทย เมื"อคราวเสด็จไปตังค่ายเพื"อไปตีกรุ งอังวะ เมื"อ
พ.ศ.2148
ที"มา : พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช อําเภอฝาง เชียงใหม่ , เข้าถึงเมื"อ 11 สิ งหาคม 2555,
เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=174143
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื" องให้ทางกองโบราณดี กรมศิลปากร จัดส่ งเจ้าหน้าที"ไป
ตรวจสอบเพื"อจะได้จดั การแก่อฐั ิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผูม้ ีบุญคุ ณแก่ชาติบา้ นเมืองไทย
เพื"อจะได้จดั การอย่างหนึ"งอย่างใดให้สมพระเกียรติ พระสถูปเจดียน์  ี ไม่ห่างจากเมืองเชี ยงรายมาก
นัก ทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะจัดเจ้าหน้าที"กรมศิลปากรติดต่อกับรัฐบาลพม่า เพื"อขอส่ ง
เจ้าหน้าที"ไปสํารวจต่อไปเช่ นกัน32 แต่เนื" องจากในเวลาที"หนังสื อพิมพ์ลงข่าวนันเป็ นฤดูฝน ฝน
กําลังตกชุ ก กรมศิลปากรจึงไม่สามารถส่ งเจ้าหน้าที"ออกไปสํารวจตามหนังสื อพิมพ์ได้ลงข่าว และ
คัดจากหนังสื อพิมพ์เช้า ฉบับวันอังคารที" 19 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ดูรายละเอียดจาก
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ ,
210.
32
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ในฤดูแล้งปี ต่อ ๆมาก็ไม่ได้ไปสํารวจ ทังนีคงจะเนื"องด้วยเจดียน์  นั อยูใ่ นดินแดนของประเทศอื"น ไม่
สะดวกในการเดินทางเข้าไป หรื อมีเหตุขดั ข้องอื"นใดนอกเหนื อจากนี ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะทราบ
ได้ จนกระทัง" ถึง พ.ศ. 2508 ซึ" งเป็ นเวลาห่างกันตัง 10 ปี จึงได้มีหนังสื อพิมพ์ในนครหลวงกรุ งเทพ
ธนบุรีลงข่าวกันเกรี ยวกราวอีกครังหนึ" งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปั จจุบนั ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้ างสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยโปรดให้ทาํ แบบเดี ยวกับสถูปที"
เมืองหางซึ" งอยู่ในประเทศสหภาพพม่าและบางฉบับลงข่าวว่า เมื"อข่าวนี แพร่ สะพัดออกไป ก็จะมี
คหบดี และคหปตานี ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเข้าร่ วมโดยเสด็จพระราชกุศลครังนี โดยอุทิศที"ดินใน
บริ เวณที"จะสร้างพระสถูปให้บา้ ง และร่ วมในการบริ จาคอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้บา้ ง

ภาพที" 32 เจดียเ์ ก่าเมืองหาง หรื อที"บา้ นเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบนั
ที"มา : เจดีย์เก่าเมืองหาง, เข้าถึงเมื"อ 11 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://board.palungjit.
com/f15
เพื"อให้ท่านผูอ้ ่านได้ทราบเรื" องติดต่อกันตามลําดับ ข้าพเจ้าจึงขอคัดข่าวจากหนังสื อพิมพ์
ฉบับที"ลงข่าวสันที"สุด แต่มีขอ้ ความสมบูรณ์มาลงไว้ดว้ ย
"ชาวเชียงใหม่ตื"นเต้นข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดําริ จะสร้างพระ
สถูปเพื"อเป็ นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริ เวณ "เมืองงาย"
ในเขตอําเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยต่างคนต่างคนต่างเตรี ยมตัวที"จะร่ วมโดยเสด็จในการ
พระราชกุศลครังนีอย่างเต็มที" สถูปซึ" งทรงมีพระราชดําริ จะสร้างขึนนี ตามรายงานของผูส้ ื" อข่าว
( คัดจากหนังสื อพิมพ์เช้า ฉบับวันอังคารที" 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2498 )
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พิเศษ "ชาวไทย"ประจําจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า อันเป็ นสถูปซึ" งทหารหาญแห่งกองทัพ
ไทยสร้ างขึ น เมื" อสมเด็ จพระมหาราชองค์น นั เสด็จสวรรคตขณะกรี ธาทัพโจมตีพม่ าเมื" อ 300 ปี
มาแล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่าทันทีที"ข่าวนี แพร่ ออกไป นายอินตา ใจบุญ และนางบัวจันทร์ ภรรยา
คหบดีและคหปตานีของ "เมืองงาย" ก็ได้แสดงความจํานงขอเข้าร่ วมโดยเสด็จในการพระราชกุศล
ดังกล่าวนี โดยแจ้งนายยง ภักดี นายอําเภอเชี ยงดาวว่า ยินดีที"จะบริ จาคที"ดินจํานวน 4 ไร่ ให้เพื"อใช้
เป็ นสถานที" ก่อสร้ างในขณะเดี ยวกันประชาชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่างก็ได้แจ้งความจํานงไปยัง
นายอําเภอเชี ย งดาวอยู่เรื" อยๆ ว่า ยินดี จะร่ วมในการพระราชกุศ ลครั ง นี โดยการบริ จาคสิ" งของ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ หิ น ไม้และอื"นๆ"33

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ก่อนที"หนังสื อพิมพ์ลงข่าวนี ประมาณ 1 เดือน คือในกลางเดือนมกราคม กรมศิลปากร
ได้รับหนังสื อของผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ขอให้สอบเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชในคราวเสด็จไปตีเมืองอังวะว่า เสด็จจากเมืองเชียงใหม่ไปทางใด จะเสด็จผ่านเมืองงายด้วย
หรื อไม่ เพราะปรากฏที"เมืองนีมีซากปรักหักพังของแนวค่ายพักกองทหารเป็ นบางตอนเหลือปรากฏ
อยู่ แต่ไม่มีเรื" องราวปรากฏในหนังสื อพงศาวดาร
เรื" องนี กรมศิลปากรได้ตอบว่า ไม่มีรายละเอียดเกี"ยวกับเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช แต่พอจะอนุ มานได้ คื อ ทังกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จ
พระเอกาทศรถจะต้อ งเสด็ จ จากเชี ย งใหม่ โ ดยเส้ น ทางเดี ย วกัน คื อ ผ่า นบ้า นแม่ ริ ม (คัด จาก
หนังสื อพิมพ์ชาวไทย ฉบับวันพฤหัสบดีที" 18 กุมภาพันธ์ 2508 )
บ้านแม่แตง เมืองเชี ยงดาว และเมืองงาย ทังสองกองทัพคงจะพักแรมที"เมืองงายหลาย
ราตรี เพื"อรวบรวมพลให้พรักพร้อม โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรถ
เป็ นแม่ทพั กองทัพหน้า เคลื" อนพลไปทางเหนื อตรงไปยังเมืองฝาง ส่ วนกองทัพสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชได้เคลื" อนไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อตรงไปเมืองหางหรื อเมืองห้างหลวง ซึ" งมีเขตแดน
ติดต่อกับเมืองงาย แต่เนื"องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตที"เมืองหาง กองทัพไทยยัง
ไม่ได้รบกับพม่า

33

คัดจากหนังสื อพิมพ์เช้า ฉบับวันพฤหัสบดีที" 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2508 ดูรายละเอียด
จาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์
, 210.
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หลักฐานอีกอย่างหนึ" งซึ" งเกี"ยวกับการชุ มนุ มพลที"เมืองงายของกองทัพไทยนัน ในเวลา
ต่อมาอาจารย์คนหนึ" งในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งสําเนาบันทึกในคราวไปสํารวจโบราณสถาน
ทางจังหวัดเชียงใหม่มาให้ขา้ พเจ้าทราบ ดังต่อไปนี
"วันที" 4 พฤศจิ ก ายน ไปอําเภอฝาง ผ่านอําเภอแม่ริม แม่แตง ถึ ง กม. 115 หยุดพัก
รับประทานอาหาร ณ หมู่บา้ นปางมะขามป้ อมเวลา 14.00 น. กลับเชียงใหม่ ระยะทางระหว่าง กม.
ที" 80 ทางเชี ยงใหม่ - ฝาง มีทางแยกเข้าเมืองงาย ได้เดิ นด้วยเท้าระยะทาง 4 กม. เพื"อชมหมู่บา้ น
พืนเมืองซึ" งยังคงรักษาสภาพสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิมไว้ได้ดีที"สุด ซึ" งเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยแบบ
พืนเมื องของเชี ยงใหม่ ได้มีช าวบ้านมาบอกให้ไปชมบ่อนํา ซึ" งชาวบ้านเรี ยกว่า "บ่อนํา ของพระ
นเรศวร" ซึ" งบริ เวณบ่ออยูใ่ นที"ราบตํ"าลงมา เพราะเมืองงายตังอยูท่ ี"ลาดตํ"าจากเชิ งเขา บ่อนันมีน าํ ไหล
อยู่ตลอดเวลา มีบ่อนําซึ" งขุดเป็ นแนวขนานกับถนนของหมู่บา้ นประมาณประมาณ 10 บ่อ แต่ที"ได้
ไปดูเพียง 3 บ่อ เพราะบางแห่งอยูใ่ นต้นไม้ปกคลุมไม่สามารถจะถ่ายรู ปได้ ประจวบกับเวลากับเวลา
ก็จวนคํ"า ได้สอบถามชาวบ้านที"มีอายุก็ได้รับคําบอกเล่าว่าครังปู่ ย่าตายายเล่าให้ฟังว่าเป็ นที"พกั ไพร่
พลและกองทัพที"จะไปเมืองหางและเมืองฝางของกองทัพสมัยโบราณ ปากบ่อในปั จจุบนั ได้มีอิฐ
เรี ยงสู งขึ นมาเหนื อพืนระดับ 30 ซม. ปากบ่อกว้าง 1 เมตร 20 เซนติ เมตร กลับถึ งเชี ยงใหม่เวลา
20.00 น. พักแรม ณ บ้านเวฬุวนั "
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จากหลักฐานดังกล่าวมานี แม้จะไม่มีปรากฏในหนังสื อพระราชพงศาวดารก็ตาม แต่ก็
พอจะเชื"อได้วา่ กองทัพของกรุ งศรี อยุธยาที"ยกไปตีเมืองอังวะโดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
สมเด็จพระเอกาทศรถเป็ นจอมทัพในครังนัน ได้ยกไปตังชุมนุมไพร่ พลที"เมืองงายจริ ง ต่อจากนี ก็ได้
แยกออกไปสองกองทัพ ดังปรากฏเรื" องราวในพระราชพงศาวดาร ต่อมากรมศิ ลปากรก็ ได้รับ
หนังสื อจากผูว้ ่า ราชการจัง หวัดเชี ยงใหม่มี ขอ้ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี พระราช
ประสงค์จะทรงสร้ างพระบรมราชานุ สรณ์ ข องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ นที" ตาํ บลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้กรมศิลปากรช่วยออกแบบพระสถูปเจดียใ์ ห้เหมือนกับพระ
เจดียท์ ี"บรรจุพระอัฐิของพระนเรศวรมหาราชที"เมืองหาง ในประเทศสหภาพพม่าให้ดว้ ย
แต่เนื"องจากปรากฏว่า เจดียท์ ี"เมืองหางซึ" งเชื"อกันว่าเป็ นเจดียท์ ี"บรรจุอฐั ิของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชนัน ได้ถูกระเบิดทําลายไปเสี ยแล้วตังแต่ประมาณ พ.ศ. 2501 และอิฐหักกากปูนก็
ถูก เก็บ กวาดลงไปทิ งในแม่น าํ หางจนหมดสิ น ไม่มี ซ ากเหลื ออยู่บ นพืนดิ นเลย ทํา อย่างไรกรม
ศิลปากรจึงจะได้รูปถ่ายก่อนที"เจดี ยอ์ งค์น ี ถูกระเบิดมาเพื"อเป็ นตัวอย่างสําหรับออกแบบให้เหมือน
ของเดิมต่อไปได้
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เจ้า หน้า ที" ข องกรมศิ ล ปากรซึ" งมี ห น้า ที" อ อกแบบและเขี ย นแบบโบราณได้ พ ยายาม
เสาะหารู ปถ่ายของเจดียโ์ บราณที"เมืองหางอยูเ่ ป็ นเวลาหลายเดือน แต่ก็หาไม่ได้ วันหนึ"ง อธิ บดีกรม
ศิลปากร34 ได้ปรารภกับข้าพเจ้าจึงถ่ายเจดียท์ ี"เมืองหางว่า ทําอย่างไรจึงจะได้รูปถ่ายมาเพื"อใช้เป็ น
แบบสําหรับเขียนแผนผังที"จะสร้างขึนที"เมืองงาย จังหวัดเชี ยงใหม่ ขอให้ขา้ พเจ้าช่วยนึ กว่า เคยเห็น
ที"ไหนบ้าง และขอให้ช่วยค้นหาให้ดว้ ย35
ข้าพเจ้าได้พยายามค้นหารู ปเก่าๆ ที"เก็บรักษาไว้ ณ ห้องรู ปของกองโบราณคดี ซึ" งรู ปถ่าย
เหล่ า นี ส มเด็ จฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพทรงสะสมไว้ต งั แต่ย งั ทรงดํารงตําแหน่ ง นายกราช
บัณฑิตยสภา และได้คน้ หาที"อื"นๆ อีกหลายแห่งก็ไม่พบ จึงพึ"งภาพที"ตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์รายวัน
หลายฉบับที"เคยลงข่าวเกี"ยวกับเจดียอ์ งค์น ี ก็ปรากฏว่ามีแต่ภาพไม่ชดั เจนทังนัน มิหนําซําในภาพที"
ตีพิมพ์น นั ยังมีหมึกสี ดาํ ป้ ายทับฐานเจดียเ์ ป็ นแนวยาว คงเห็นแต่เฉพาะตอนข้างบนเพียงนิดเดียว ซึ" ง
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะไม่ตอ้ งการให้เห็ นภาพคนที"ถ่ายติดอยู่ในรู ปนันก็ได้ ฉะนันก็ไม่สามารถจะ
นํามาใช้เป็ นแบบอย่างได้ เคราะห์ดีที"ขา้ พเจ้าได้ถูกเลือกส่ งไปศึกษา ณ สถาบันชันสู งแห่ งหนึ" ง
ก่ อนหน้านี สัก 3 - 4 ปี ในรุ่ นที" ขา้ พเจ้าไปศึก ษาคราวนัน มีท งั นายทหารชัน นายพันทุ กเหล่ า ทัพ
นายตํารวจชันนายพันตํารวจเอกและข้าราชการพลเรื อนชันเอกทุกกระทรวง กระทรวงละ 3 คน
มาร่ วมศึกษารวมอยูด่ ว้ ย และเมื"อสอบไล่ได้ตามหลักสู ตรฝ่ ายอํานวยการแล้วในปี ต่อๆ มาอีกหลายปี
ก็ยงั ได้นดั พบและเลียงกันสนุ กสนานทุกครัง ข้าพเจ้าจึงได้พยายามสอบถามเพื"อนร่ วมรุ่ นบางท่าน
ในที"สุดก็ได้สืบเสาะหาภาพที"ตอ้ งการให้อธิบดีกรมศิลปากรจนได้
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อธิ บดีกรมศิลปากรจึงได้สั"งให้ นายจํารัส เกียรติกอ้ ง 36 ช่างศิลป์ เอกกองโบราณคดีมา
หาข้าพเจ้า และรับภาพที"ขา้ พเจ้าได้มานันไปออกแบบ โดยข้าพเจ้าได้ให้คาํ แนะนําบางประการไป
ด้วย เพราะภาพถ่ายที"ขา้ พเจ้าได้มานันโดยเฉพาะยอดเจดีย ์ ปรากฏว่าได้พงั ลง ในขณะนัน ข้าพเจ้า
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คุ ณ ธนิ ต อยู่ โ พธิL แต่ ใ นปั จจุ บ ั น ได้ เ กษี ย ณอายุ ไ ปแล้ ว ดู ร ายละเอี ย ดจาก
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ ,
214.
35
ในขณะนัน ข้าพเจ้ายังรับราชการอยูก่ องวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ดู
รายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของ
การครองราชย์ , 214.
36
ในปั จจุ บนั ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ดูรายละเอี ยดจาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์
ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ , 214.
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ยังรับราชการอยูก่ องวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในปั จจุบนั ได้ถึงแก่กรรมเสี ยแล้ว
หมดแล้ว ส่ วนตอนบนขององค์ระฆังก็ได้พงั ลงมาครึ" งหนึ" ง มากองทัพถมอยู่บนส่ วนล่างขององค์
ระฆัง ฉะนันจึงมองไม่เห็นว่าองค์ระฆังของเดิมนันมีรูปร่ างอย่างไร จําเป็ นจะต้องหาแบบอย่างของ
เจดียท์ ี"สร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกันมาเพื"อเป็ นหลักสําหรับเขียนแบบต่อไป
ข้าพเจ้าได้แนะนําให้ใช้รูปทรงตอนบนของเจดียท์ ี"วดั วังชัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยามา
เป็ นแบบอย่างเพราะเจดี ยอ์ งค์น ี ฐานก็เป็ น 8 เหลี" ยมคล้ายกับเจดียท์ ี"เมืองหาง และได้สร้างในเวลา
ใกล้เคียงกัน คือสร้ างในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ฉะนันรู ปทรงคงจะไม่ผิดแผกแตกต่าง
กันเท่าใดนัก เมื"อได้ออกแบบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว กรมศิลปากรจึงได้ส่งไปให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ตังแต่ พ.ศ. 2509 และต่อมาปรากฏว่าได้สร้างเจดียข์  ึนที"เมืองงาย โดยทางจังหวัดเชี ยงใหม่
ได้จดั หาช่างมาสร้างขึนเอง ตลอดจนหาคนมาคอยควบคุมการก่อสร้างด้วย แต่แบบอย่างที"สร้างขึน
นัน ไม่ เหมื อนแบบที" ก รมศิ ล ปากรส่ ง ไปให้ ทัง นี คงเป็ นเพราะทางจังหวัดอาจจะใช้แ บบที" ก รม
ศิลปากรเป็ นหลัก แล้วก็ใส่ ส่วนประกอบเพิ"มเติมขึน เช่น ซุ ้มที"ประดิษฐานพระบรมรู ปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชก็ได้
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โดยเฉพาะฐานเจดี ยท์ าํ เป็ นรู ปแปดเหลี"ยมสู งขึนเหมือนกับแบบของกรมศิลปากร แต่
องค์ระฆังหาได้ทาํ กลมตามแบบอย่างของกรมศิลปากรไม่ หากทําเป็ นแปดเหลี"ยมของฐานเจดีย ์ มี
พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน ทรงสุ วรรณภิงคาร หลัง" นําทักษิ โณทกลงบน
พืนดิ น ส่ วนอีกด้านหนึ" งเป็ นแผ่นหิ นอ่อนจารึ กคําประกาศสังเวยสดุดีพระเกี ยรติคุณของพระองค์
ซึ" งพราหมณ์ได้อ่านในวันที"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จไปสังเวย อีกด้านหนึ" งก็มีพระราช
ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจารึ กในแผ่นหิ นอ่อนเช่ นเดียวกันมีร ัวคอนกรี ตและลาน
เล็กๆ รอบองค์เจดี ย ์ ส่ วนเสารั วคอนกรี ตนันมีหัวเม็ดครอบบนเสาอี กชันหนึ" ง ทํารู ปร่ างเหมือน
หมวกจีน ขนาดใหญ่กว่าเสาและรัวมาก ไม่ได้ส่วนสัมพันธ์กนั ทําให้รู้สึกขัดตาของผูพ้ บเห็นอยูบ่ า้ ง
เพราะมองดูแล้วไม่กลมกลืนกับรัวและเสารัว ส่ วนองค์ระฆังของเจดียซ์ " ึ งทําเป็ นรู ปแปดเหลี"ยมนัน
ก็รู้สึกว่าทําแปลกไปกว่าเดิมที" คนโบราณเคยสร้ างกันมาแต่ก่อน จะเป็ นด้วยเหตุ ผลกลใดในการ
แก้ไขแบบของเดิ ม หรื อว่าจะคิดแบบขึนใหม่ให้แตกต่างไปจากของเดิมนัน ข้าพเจ้าไม่สามารถจะ
ทราบได้ แต่ขา้ พเจ้าขอยืนยันว่าแบบอย่างของเจดียท์ ี"สร้างขึนที"เมืองงายนัน ไม่ใช่เป็ นแบบของกรม
ศิลปากรที"ได้ออกแบบไปอย่างแน่นอน คราวนีมีปัญหาว่ารู ปถ่ายที"ขา้ พเจ้าได้มานัน เป็ นเจดียอ์ งค์
ที"เชื" อกันว่าได้บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที"เมืองหาง และซึ" งได้ถูกระเบิดทําลาย
ไปแล้วแน่ น อนหรื อ หรื อว่า เป็ นเจดี ย ์องค์อื"น เพราะปรากฏว่า ในรายงานของประชาคดี กิ จ ซึ" ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้ออกไปทําแผนที"เขตแดนทางด้านตะวันตกเฉี ยง
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เหนื อของเมื อ งเชี ย งใหม่ ร่ ว มกับ มิ ส เตอร์ ค อลิ น ส์ ซึ" ง เป็ นที" ป รึ ก ษาเมื" อ พ.ศ. 2433 ได้ร ายงาน
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังข้อความต่อไปนี
"...วันศุกร์ ที" 31 มกราคม (พ.ศ. 2433) เวลายํ"ารุ่ งออกจากทุ่งนาหวาย ไปข้ามห้วยเชี ยง
ประตูผาเวลา 4 โมงหนองหมูหวั แลหนองอุกหนองหมอน เรี ยงกันไป เป็ นหนองดอนหว่างเนินไม่มี
นําเป็ นแต่แดนดินตํ"าในแวลลียน์  าํ ยูน เวลาเที"ยงครึ" งถึงนามะเดือย แสนอินทรวิไชยกับเงียวที"น นั รวม
7 คน เอาขันข้าวตอกดอกไม้มาต้อนรับเวลาบ่ายโมงครึ" งไปพักที"แม่น าํ ยูน ซึ" งพระยาปราบพลมาร
เมืองงายได้ก่อเจดี ยเ์ ป็ นสําคัญ แขวงเมืองหางกับเมืองงายต่อกันโดยคําสั"งหลวงศิลประศาสตราวุธ
นัน..." แต่เมื"อกรมศิลปากรได้สอบถามไปยังกองอาสารักษาดินแดนอีกครังหนึ"งก็ได้รับตอบมาว่า
"ไม่ใช่เจดียท์ ี"พระยาปราบพลมาร เจ้าเมืองงายสร้างขึนในสมัยรัชกาล 5 แน่นอน ทังนี เพราะเจดีย ์
ดังกล่าวมิได้ตงั อยูใ่ กล้แม่น าํ ยูน หากแต่ตงั อยูใ่ กล้ลาํ นําหางประมาณไม่ถึง 1 กม. ไกลกับลํานํายูนตัง
20 กม. ที"ตงั องค์เจดียท์ ี"กล่าวถึงอยูห่ ่างจากเมืองหางหรื อห้างหลวงเพียง 8 กม. พอจะเชื" อได้วา่ ไม่ใช่
เส้นเขตแดน ระหว่างเมืองงายและเมืองหาง เพราะไม่มีอะไรพอที"จะเชื"อได้วา่ เป็ นเขตแดน"และกอง
อาสารักษาดิ นแดนยังให้ความเห็ นต่อไปอี กว่า "เมื"อพระองค์ทรงประชวรและสิ นพระชนม์ลง
เช่นนัน พิธีถวายพระเพลิงคงตังทําขึนบริ เวณที"ต งั ทัพอย่างแน่นอน เพื"อจะได้นาํ พระบรมอัฐิและ
พระอังคารกลับกรุ งศรี อยุธยา ต่อฐานหลังเจดียท์ างทิศตะวันตก ซึ" งยาวประมาณ 10 เมตร กว้าง 4
เมตร น่าจะเป็ นพระสุ เมรุ "
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เมื"อเป็ นเช่ นนี ก็เป็ นอันสิ นปั ญหาว่าเจดียอ์ งค์ที"กล่าว ไม่ใช่ เป็ นเจดียท์ ี"สร้างขึนในที"อื"น
หากเป็ นเจดี ยท์ ี"สร้างใกล้แม่น าํ หางซึ" งตังอยูห่ ่างจากเมืองหางประมาณ 8 กิโลเมตร ในบริ เวณนันก็
ไม่ปรากฏว่ามีซากโบสถ์วิหารใดๆ ที"พอจะเชื" อว่าเป็ นเจดียท์ ี"สร้างในวัด และตามรู ปถ่ายที"มีอยู่ก็
ปรากฏว่าเป็ นเจดียแ์ บบไทย ไม่ใช่เจดียแ์ บบพม่า ฉะนันจึงจะเป็ นเจดียอ์ งค์อื"นไปไม่ได้ จะต้องเป็ น
เจดี ยอ์ นุ สรณ์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างแน่นอน นอกจากนี ยังมีหลักฐานอีกอย่างหนึ" ง
คือมีป้ายติดไว้ที"ตน้ ไม้ใหญ่ขา้ งเจดียอ์ งค์น ีเป็ นภาษาพม่าว่า
...เชโยเดียตัดมูโอ้กกุ พระนาเรศวร....
ซึ" ง เจ้า หน้า ที" ส ถานทู ต พม่า จึ ง แปลให้ฟั ง ว่า สถานที" ก่ อ อิ ฐ บรรจุ อฐั ิ แ ม่ ท พั ไทยสมัย
โบราณ พระนเรศวร เจดียอ์ งค์ที"กล่าวนี ถ้าจะพิจารณาขนาดกว้างยาวและสู งโดยเปรี ยบเทียบกับ
รู ปคนที" ติดอยู่ในภาพนันแล้ว จะต้องมี ขนาดกว้างยาวไม่ต" าํ กว่าด้านละ 8.00 เมตร และส่ วนสู ง
ประมาณ 16.00 เมตร เป็ นเจดียท์ ี"ไม่ใหญ่โตนัก ทหารในกองทัพที"ยกไปในคราวนันอาจสร้างขึนได้
ในเวลาไม่นาน แต่ปั ญหาก็ มี อยู่ว่า เจดี ย ์อ งค์น ี จะเป็ นเจดี ย ์ที" บรรจุ พ ระบรมอัฐิ ข องสมเด็ จ พระ
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นเรศวรมหาราชจริ งหรื อไม่ เพราะในพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาแทบทุกฉบับกล่ าวว่า ได้
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที"กรุ งศรี อยุธยา และมีบางท่านก็สงสัยต่อไป
อีกว่าทําไมสมเด็จพระเอกาทศรถจึงได้ทรงสร้างเจดียบ์ รรจุอฐั ิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ใน
ดินแดนของข้าศึกซึ" งกําลังจะทําสงครามกันอยู่ ไม่กลัวข้าศึ กจะมาโจมตีในขณะก่อสร้ างและรื อ
ทําลายเสี ยหรื ออาจจะเป็ นเพียงเจดียอ์ นุสรณ์ซ" ึ งสร้างขึนตรงที"ที"สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคต
จะเป็ นไปได้หรื อไม่
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ในข้อความที"วา่ ทําไมจึงได้โปรดสร้างเจดียไ์ ว้ในดินแดนข้าศึก ไม่กลัวข้าศึกจะเข้าโจมตี
อย่างฉับพลันหรื อ ข้อนีขา้ พเจ้าตอบได้ทนั ทีวา่ ดินแดนของประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนัน กว้างใหญ่ไพศาลอย่างยิ"ง ไม่มีสมัยใดจะเทียบเทียมได้โดยเฉพาะทางตอนเหนื อของ
ตะวันตกเฉียงเหนือนันได้แผ่ไปในสมัยอยุธยาครอบคลุมไปในจนถึงเมืองแสนหวีและรัฐไทยใหญ่
ทังหมด เมืองหางซึ" งมีเขตแดนติดต่อกับเมืองงาย อยู่ในพิกดั เส้นรุ ้ งเส้นแวงของแผนที" 37 ประมาณ
99 องศาเหนื อ กับ22 องศาตะวันออก ก็เป็ นดินแดนที"อยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์ ดินแดนที"
เป็ นราชอาณาเขตของประเทศไทยในรั ช สมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน ปรากฏว่า ได้แ ผ่
ออกไปจนถึงเมืองหน่าย เมืองรุ ม เมืองคัง เมืองสี ป่อ เมืองแสนหวี และเมืองเขมรัฐ ชาย
พระราชอาณาเขตของสมเด็จพระนเรศรมหาราชจึงอยู่ห่างจากเมืองอังวะอันเป็ นเมือง
หลวงของพม่าเพียง 100 กิ โลเมตรเท่านัน ฉะนันการที"สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสร้ างเจดียข์  ึนที"
เมืองหาง ก็มิใช่ทรงสร้างในดินแดนของข้าศึก หากเป็ นดินแดนซึ" งอยูใ่ นราชอาณาจักรของพระองค์
การที"สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเคลื" อนพลทางนี ก็ตอ้ งนับว่าพระองค์ทรงเป็ นนักการทหาร
อย่างยอดเยีย" มพระองค์หนึ" งเพราะเป็ นที"วางใจได้วา่ กองทัพของพระองค์จะไม่ตอ้ งเสี ยกําลังพลไป
ในการปะทะกับ ข้า ศึ ก เนื" องจากได้เคลื" อนไปภายในพระราชอาณาเขตของพระองค์ ผิดกับ การ
เคลื"อนพลไปทางใต้ซ" ึ งจะต้องรบกับเมืองใหญ่ๆ ของข้าศึกอีกหลายเมืองกว่าจะเข้าถึงชานกรุ งอังวะ
ส่ วนในข้อที"ว่าเจดี ยอ์ งค์น ี จะเป็ นเจดี ยท์ ี"บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตามที"หนังสื อพิมพ์หลายฉบับได้ลงไว้ และที"ชาวพม่าได้เขียนป้ ายปั กไว้เป็ นเจดียท์ ี"บรรจุอฐั ิ ของ
พระองค์จริ งหรื อไม่น นั ปั ญหาข้อนี ขา้ พเจ้ายังไม่สามารถจะตอบตัวเองได้ เพราะเจดียอ์ งค์ที"เป็ น
37

แผนที"แสดงอาณาจักรกรุ งเทพ ฯ ทวาราวดีศรี อยุธยา ยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ของกรมแผนที"ทหารบกพิมพ์ พ.ศ. 2479 ในแผนที"ฉบับนันเรี ยกชื" อเมืองหางว่าเมืองห้างหลวงทุ่ง
แก้ว ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี
ของการครองราชย์ , 218.
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หลักฐานสําหรับตรวจสอบก็ได้ถูกทําลายไปจนหมดสิ นแล้ว โดยเฉพาะหลักฐานที"วา่ ได้ถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที"กรุ งศรี อยุธยานัน มีปรากฏอยูใ่ นพระราชพงศาวดาร
แทบทุ ก ฉบับ แต่ พ ระราชพงศาวดารฉบับ พระราชหั ต ถเลขามี ข ้อ ความละเอี ย ดกว่ า พระราช
พงศาวดารฉบับอื"น ข้าพเจ้าจึงขอย่อความมาลงไว้เพื"อท่านผูอ้ ่านจะช่วยกันพิจารณาและวินิจฉัยว่า
รู ปการณ์ ควรจะเป็ นประการใด โดยข้าพเจ้าจะลําดับเหตุการณ์ ต งั แต่สมเด็จพระนเรศวรหาราช
สวรรคตที"เมืองหางดังต่อไปนี
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หลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคต และสมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จกลับมา
ยังเมืองหางแล้ว พระราชครู ท งั 4 และท้าวพระยาสามนตรามหาเสนาบดีก็ต งั พลับพลาชัยสุ พรรณ
มหาวิมานในทัพชัยกลางพยุหโยธา แล้วอัญเชิ ญสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึนเสวยราชสมบัติตาม
พระราชประเพณี สมเด็จพระเอกาทศรถจึงตรัสสั"งท้าวพระยาทังหลายให้ตกแต่งการที"จะรับพระ
บรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชลงมายังกรุ งศรี อยุธยา ก่อนที"สมเด็จพระเอกาทศรถจะเสด็จกลับ
กรุ งศรี อยุธยาได้เสด็จไปประทับที"เมืองเชียงใหม่ 1 ราตรี ตรัสสั"งให้พระเจ้าเชี ยงใหม่บาํ รุ งรักษาช้าง
ม้ารี พลให้บริ บูรณ์ เพื"อเตรี ยมกําลังไว้สาํ หรับต่อสู้กบั ข้าศึกต่อไป การที"สมเด็จพระเอกาทศรถทรง
ทําราชพิธีบรมราชาภิเษกที"เมืองหางนัน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงกระทําพอเป็ นสังเขป เพื"อไม่ให้แผ่นดิน
ว่างพระมหากษัตริ ยล์ งตามโบราณราชประเพณี ต่อมาอีกปี หนึ" งจึงได้ทรงกระทําพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกเต็มตามตําราที"กรุ งศรี อยุธยาอีกครังหนึ"ง ครันเมื"อได้ทรงจัดการบ้านเมืองเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้ว สมเด็จพระเอกาทศรถจึงโปรดให้สร้ างพระเมรุ มาศถวายพระเพลิ งพระบรมศพสมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราชต่อไป ซึ" งเป็ นเรื" องที"ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อพระราชพงศาวดารแทบทุกฉบับ
ยังมีหนังสื ออีกเรื" องหนึ" งซึ" งกล่าวว่า สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิ ญพระบรมศพ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมื องหางมายังกรุ งศรี อยุธยา แล้วโปรดให้สร้างพระสุ เมรุ ทอง
สู งใหญ่ข ึนที"วดั สบสวรรค์เชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปถวายพระเพลิงที"นนั" 38
เมื" อหลัก ฐานขัดแย้ง กันเช่ นนี ก็จ าํ เป็ นจะต้อ งพิ จ ารณาว่า หลัก ฐานใดจะมี น ํา หนัก มากกว่า กัน
นําหนักในทางที"วา่ เจดียท์ ี"เมืองหางเป็ นเจดียท์ ี"บรรจุอฐั ิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน เป็ นแต่เพียง
คําบอกเล่าของผูท้ ี"ได้พบเห็นดังที"ได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นแต่มิได้ยนื ยันว่า ได้พบร่ องรอยของพระ
บรมอัฐิหรื อพระอังคารอยู่ในเจดี ยน์  นั เป็ นแต่อา้ งว่า มีสิ"งก่อสร้ างอยู่ใกล้กบั เจดียอ์ ีกอย่างหนึ" งซึ" ง
เข้าใจว่าจะเป็ นพระเมรุ ถึงแม้จะอ้างว่าการที"จะนําพระบรมศพกลับมายังกรุ งศรี อยุธยานัน เป็ นการ
38

คําให้การขุนหลวงหาวัด ( ฉบับหลวง ) สํานักพิมพ์คลังวิทยา พ.ศ. 2507 หน้า 315 –
316 ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี
ของการครองราชย์ , 220.
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ลําบากยากเย็น เนื" องจากภูมิประเทศเป็ นภูเขาสู ง ช้าง ม้า ไม่สามารถจะเดินข้ามไปได้ ประกอบทัง
เมืองที"สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตก็อยูห่ ่างไกลจากราชธานีมาก ต้องใช้เวลาเดินทาง
แรมเดือนกว่าจะถึง จึงจําเป็ นต้องถวายพระเพลิงบรมศพเสี ยชันหนึ"งก่อน เพื"อสะดวกในการนําพระ
อัฐิและพระอังคารกลับมาถวายพระเพลิงที"กรุ งศรี อยุธยาอีกครังหนึ"ง
โดยเฉพาะในข้ออ้างนี ข้าพเจ้าก็ยง"ิ เห็นว่า ไม่น่าจะเป็ นไปได้เพราะถ้าจะนําพระอัฐิมา
ถวายพระเพลิงที"กรุ งศรี อยุธยาจริ งแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอย่างใดที"จะแบ่งพระอัฐิบรรจุไว้ในพระเจดียท์ ี"
เมืองหาง ควรจะนําพระอัฐิอนั เป็ นพระสรี รังคารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทังหมดกลับมาเพื"อ
บรรจุไว้ ณ เจดียท์ ี"สาํ คัญในกรุ งศรี อยุธยาจะไม่ดีกว่าหรื อ อีกประการหนึ" ง ข้าพเจ้าก็ไม่เชื"อว่าสมเด็จ
พระเอกาทศรถซึ" งเป็ นพระอนุ ชาร่ วมพระชนนี ซึ" งทรงมีกตัญูกตเวทีและเคารพรักสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชอย่างสุ ดซึ ง จะทรงปฏิบตั ิต่อพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างไม่
สมพระเกียรติเช่นนัน ถึงแม้การนําพระบรมศพกลับมานัน จะต้องผ่านขุนเขาสู งใหญ่และมีเส้นทาง
ทุรกันดารสักเพียงใดก็ตาม ก็จะต้องโปรดให้นาํ พระบรมศพคืนมายังกรุ งศรี อยุธยาจนได้ และโปรด
ถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติดงั ที"พระราชพงศาวดารแทบทุกฉบับได้กล่าวไว้
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ด้วยเหตุน ีขา้ พเจ้าจึงปั กใจเชื" อตามพระราชพงศาวดารว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรด
ให้นาํ พระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาถวายพระเพลิงที"กรุ งศรี อยุธยา ใช่ถวายพระ
เพลิงพระบรมศพที"เมืองหางก่อนแล้วจึงนําพระอัฐิและพระอังคารกลับมา ถ้าเป็ นจริ งอย่างที"ขา้ พเจ้า
เชื" อแล้ว พระเจดี ยท์ ี" เมื องหางก็เป็ นแต่เพียงเจดี ย ์อนุ ส รณ์ ที"ส ร้ า งขึน ณ ที" ซ" ึ งสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชสวรรคตเท่านัน หาใช่ที"เจดียท์ ี"บรรจุพระอัฐิของพระองค์ไม่ ฉะนันถ้าใช้คาํ ว่า พระสถูป
เจดีย ์ อย่างป้ ายที"เขียนปั กไว้ที"ทางแยกเข้าเมืองงายแล้ว ก็อาจจะทําเข้าใจว่าเป็ นสิ" งก่อสร้างที"บรรจุ
พระอัฐิของพระองค์ไว้ดว้ ย เพราะความหมายของสถูปนัน ย่อมหมายถึงเจดียท์ ี"บรรจุอฐั ิของบุคคล
สําคัญที"ควรเคารพบูชา โดยเฉพาะการสร้างเจดียอ์ นุสรณ์ในสมัยอยุธยานัน ก็ยงั มีเหลือปรากฏอยู่
ในปัจจุบนั นีหลายแห่ง เช่น พระเจดียศ์ รี สองรัก ที"อาํ เภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งหนึ"ง
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เป็ นเจดียท์ ี"สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุ งศรี อยุธยากับพระไชยเชษฐาธิ ราชแห่งกรุ ง
ศรี สัตนาคนหุ ต ได้ทรงร่ วมกันสร้ างขึนตรงชายแดนของแต่ละฝ่ ายที"มีเขตติดต่อกัน ทังนี เพื"อเป็ น
อนุ สรณ์ในการดํารงสัมพันธไมตรี อนั ซื" อสัตย์สุจริ ตต่อกัน39 กับมีเจดียอ์ ีกองค์หนึ" งที"อยู่ใกล้หนอง
สาหร่ าย จังหวัดสุ พรรณบุรี เจดี ยอ์ งค์น ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึนเพื"อเป็ นพระ
บรมราชู ทิศ แด่ พระมหาอุ ปราชาแห่ ง ประเทศพม่า ตรงที" ที"พ ระอุ ป ราชาสิ นพระชนม์บ นคอช้า ง
ในขณะทํายุทธหัตถีกบั พระองค์ และยังมีเจดียช์ ยั มงคล ที"วดั ใหญ่ชยั มงคล จังหวัดนครศรี อยุธยาอีก
แห่งหนึ"งซึ" งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการที"พระองค์ได้
ทรงทํา สงครามอันยิ"ง ใหญ่ เพื" อกอบกู้เอกราชของชาติ ไ ทย เมื" อ พ.ศ. 2135 การสร้ างพระเจดี ย ์
ดังกล่ าวทังสามองค์น ี ชันเดิ ม ก็มุ่ง เพี ยงแต่ใ ห้เป็ นพระเจดี ย ์อนุ ส รณ์ อย่างเดี ยวเท่า นัน หาได้มี
วัตถุประสงค์ที"จะบรรจุอฐั ิธาตุของผูใ้ ดลงไปแต่อย่างใดไม่
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พระมหาราชานุ ส รณ์ ข องสมเด็ จพระนเรศวรมหาราชซึ" งปรากฏอยู่ใ นประเทศไทย
ปัจจุบนั นีมีหลายแห่ ง มีท งั ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบําเพ็ญราชกุศลและบวงสรวงสังเวยอุทิศถวายแด่ดวงพระ
วิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สถานที"สําคัญแต่ละแห่ ง อันเนื"องด้วยพระราชประวัติของ
พระองค์ต่อเนื" องกันเป็ นเวลา 10 ปี มาแล้ว โดยเฉพาะพระมหาราชานุ สรณ์ในทางประวัติศาสตร์ ที"
ชาวไทยทุกคนควรหาโอกาสไปเยือน เพื"อรําลึกถึงและเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ที"ได้ทรงกอบ
กูอ้ ิสรภาพของชาติไทย และได้ทรงตรากตรํางานพระราชสงครามอันใหญ่หลวงมาหลายต่อหลาย
ครัง ทรงยอมเสี" ยงพระชนม์ชีพของพระองค์เพื"อให้พสกนิกรได้อยู่เย็นเป็ นสุ ข ไม่ทรงยอมให้ศตั รู
ใดๆ มายํ"ายีบีฑาได้
โดยเฉพาะพระมหาราชานุ ส รณ์ ที" เมื องงาย จังหวัดเชี ย งใหม่ น ี พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดําเนิ นไปทรงทําพระราชพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชมาแล้วตังแต่วนั ที" 25 มกราคม 2508 การก่อสร้างเจดียไ์ ด้เริ" มขึนเมื"อวันที" 5 กันยายน
2512 ในที"ดินซึ" งมีผูอ้ ุทิศให้เป็ นจํานวน 25ไร่ เศษและพระเจดียม์ ีฐานกว้าง 10.30 เมตร สู ง 25.12
เมตร ส่ วนรายละเอียดอันเป็ นเครื" องประดับเจดียน์  นั ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ตงั แต่ตอนต้นแล้ว

39

มีศิลาจารึ กอยูข่ า้ งเจดียห์ ลัก 1 บอกเรื" องกระทําสัตย์สาบานกันระหว่างกษัตริ ยท์  งั สอง
พระองค์ คําจารึ กนันสํานักนายกรัฐมนตรี ได้นาํ มาพิมพ์รวมอยู่ในประชุ มจดหมายเหตุสมัยอยุธยา
ภาค 1 เมื"อ พ.ศ. 2510 ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 400 ปี ของการครองราชย์ , 222.
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ข้าพเจ้าหวัง ว่าพี" น้องชาวไทยที" มี โอกาสผ่านไปจังหวัดเชี ย งใหม่ค งจะหาโอกาสไป
เคารพสักการะดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริ ยผ์ ยู้ ิ"งใหญ่ของชาวไทย
ณ พระเจดียอ์ นุสรณ์ที"เมืองงายนีทุกคน

ภาพที" 33 เจดียพ์ ระบรมราชนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที"มา : สถูปพระนเรศวร ณ เมืองงาย, เข้าถึงเมื"อ 11 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://pimpatchara

บทที 3
ข้ อมูลพืน< ฐานของโครงการ
วัด : ความหมายและมูลเหตุแห่ งการกําเนิดวัด

ภาพที" 34 วัดไชยวัฒนาราม ต.บ้านป้ อม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา ตังอยูร่ ิ ม
แม่น าํ เจ้าพระยา ทางฝั"งตะวันตกของเกาะเมือง ถ่ายเมื"อวันที" 2 เมษายน 2550
ที"มา : สะพายกล้ องท่ องกรุ งเก่ า@อยุธยา, เข้าถึงเมื"อ 12 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G5284801/G5284801.html
วัด : มูลเหตุแห่ งการกําเนิด
“วัด” หมายถึงสถานที"ทางพระพุทธศาสนาซึ"งปกติมกั ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระ
วิหาร พระเจดีย ์ รวมทังมีพระภิกษุสงฆ์อยูอ่ าศัย40 คําว่า “วัด” เป็ นคําเรี ยกชื"อศาสนสถานแบบคําไทย
โดยที"มาของคํา ๆ นียงั ไม่มีขอ้ ยุติ ด้วยบ้างอธิ บายว่ามาจากคําว่า “วตวา” ในภาษาบาลีแปลว่าเป็ นที"
สนทนาธรรม41 บ้างก็วา่ มาจากคํา “วัตร” อันหมายถึง กิจปฏิบตั ิหรื อหน้าที"ของพระภิกษุที"พึงกระทํา
หรื อแปลอีกอย่างหนึ"งว่า การจําศีล ซึ"งวัด (วัตร) ตามนัยนี จึงน่าจะหมายถึงสถานที"ซ" ึงพระภิกษุสงฆ์
40

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (กรุ งเทพฯ: อักษร
เจริ ญทัศน์, 2525), 747.
41
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ และพระยาอนุม านราชธน,
บันทึกเรืองความรู้ ต่างๆ เล่ ม 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิ ชย์, 2521), 73.
93
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ใช้เป็ นที"จาํ ศีลภาวนา หรื อสถานที"พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบตั ิภารกิจที"พึงกระทํานันเอง แต่
ก็มีบา้ งที"สันนิษฐานว่ามาจากคําว่า “วัดวา” อันหมายถึงการกําหนดขอบเขตของดินแดนที"สร้าง
เป็ นศาสนสถาน 42 เพราะวัดกับวามีความหมายอย่างเดียวกัน คือการสอบขนาดหรื อปริ มาณของสิ" ง
ต่าง ๆ เช่น ความยาว ความกว้าง เป็ นต้น วัดในความหมายอย่างหลังนีจึงหมายถึงพืนที" 43

ภาพที" 35 เวฬุวนาราม วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คําว่า " เวฬุวนาราม " เป็ นภาษามคธ หรื อ
บาลี 3 คําเชื"อมกันคือ "เวฬุ" ไม้ไผ่ วน ป่ าหรื อสวนและ อาราม วัด
ที"มา : สะพายกล้องท่องกรุ งเก่า [นามแฝง], เวฬุ วนาราม, เข้าถึงเมื"อ 12 สิ งหาคม 2555,
เข้าถึงได้จาก http://topicstock.pantip.com/religious /topicstock /2006/11/ Y4920561.html
แต่เดิมครังพระพุทธกาลมีการใช้คาํ ว่า “อาราม” สําหรับเรี ยกชื"อศาสนสถานในทาง
พระพุทธศาสนา โดยใช้เรี ยกเสนาสนะที"มีผศู้ รัทธาถวายพระพุทธองค์ในระยะแรก ๆ เช่น “เชตวนา
ราม” (ชื"อเต็มคือ “เชตวเนอนาถบิณฑิกสสอาราเม แปลว่าสวนของอนาถบิณฑิกะที"ป่าเชต”) หรื
“เวฬุวนาราม” หรื อ“บุปพาราม” เป็ นต้น โดยนัยนีคาํ ว่า “อาราเม” หรื อ “อาราม” (ในคําอ่านของ
ไทย) แปลว่าสวน 44 นอกจากนีในยุคหลัง ๆ มายังมีคาํ ที"ใช้เรี ยกวัดอีกอย่างหนึ"งว่า “วิหาระ” หรื อ

42

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน ,
บันทึกเรืองความรู้ ต่างๆ เล่ ม 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิ ชย์, 2521), 248.
43
สมคิ ด จิ ร ะทัศ นกุ ล , รู้ เรื อ ง วั ด วิ ห าร โบสถ์ เจดี ย์ พุ ท ธสถาปั ต ยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2554), 6-7.
44
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 14, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ สภา,
2515), 131.
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“วิหาร” ด้วย รวมทังอีกคําที"หมายถึงวัดเช่นกัน นัน" คือ “อาวาส” ดังชื"อเรี ยกวัดต่าง ๆ เช่น วัดเทพศิริ
นทราวาส (เทพ + ศิรินทรา + อาวาส) ฯลฯ โดยคําๆ นี ยังมาใช้เรี ยกสมภารผูค้ รองวัดอีกว่า “เจ้า
อาวาส” ซึ" งแปลว่าผูเ้ ป็ นใหญ่ในวัดอีกด้วย อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วคําว่า “อาวาส” ไม่เป็ นที"นิยม
ใช้ในความหมายว่าวัดกันมากนัก ส่ วนใหญ่ใช้ในความหมายที"แคบกว่าวัดอื"น ๆ โดยมักให้
ความหมายที"เน้นไปใช้เชิงตัวเรื อนที"ใช้อยูอ่ าศัยมากกว่า “อาวาส” จึงเสมือนเป็ นที"อยูส่ ่ วนย่อย
ภายใน “อาราม” ที"หมายถึงพืนที"เป็ นศาสนสถานทังเขต 45

ภาพที" 36 วัดเชตวันมหาวิหาร หรื อ วัดพระเชตวัน อารามของบิณฑิกเศรษฐี เป็ นอาราม (วัด) ที"
สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที"ตงั ของเชตวัน หรื อ
สวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ" งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ
ที"มา : วัดเชตวันมหาวิหาร, เข้าถึงเมื"อ 12 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org
/wiki/

45

เรื" องเดียวกัน, 109.
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ชนิดของวัด
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในประเทศไทยปี พุทธศักราช 2505 กําหนดไว้วา่ วัดมี 2 ชนิด 46 คือ
1. วัดที"ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา
วิสุงคามสี มา หมายถึงพืนที"ที"พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตเพื"อใช้จดั ตังวัดขึน
แต่ในทางปฏิบตั ิน นั เป็ นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแต่บริ เวณที"ต งั พระอุโบสถเท่านัน 47 วัดที"
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาถือว่าเป็ นวัดที"ถูกต้องและมีมานะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย วัด
ประเภทนียงั แยกเป็ น 2 ประเภท คือ “วัดหลวง” หรื อ “พระอารามหลวง” กับ “วัดราษฎร์ ”
1.1 วัดหลวง หมายถึงวัดที"รัฐบาลหรื อราษฎรทัว" ไปสร้างขึน แล้วทรงรับไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
1.2 วัดราษฎร์ หมายถึงวัดที"ราษฎรทังหลายสร้างขึนตามศรัทธา
1.3 สํานักสงฆ์ หมายถึงสถานที"พาํ นักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ซ" ึ งไม่ได้ขอ
พระบรมราชานุญาตใช้ผนื ที"ดินแห่งนันเพื"อจัดตังเป็ นวัดขึนดังนันสํานักสงฆ์จึงไม่มีโรง
พระอุโบสถเพื"อใช้เป็ นที"ทาํ สังฆกรรม
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ลําดับชันและประเภทของพระอารามหลวง
พระอารามหลวงแบ่งออกได้เป็ น 3 ชัน คือ
1. พระอารามหลวงชันเอก หมายถึงวัดที"มีเจติยสถานสําคัญเป็ นวัดที"บรรจุพระบรมอิฐิ
หรื อวัดที"มีเกียรติอย่างสู ง มีเจ้าอาวาสเป็ นพระราชาคณะผูใ้ หญ่ข ึนไป
2. พระอารามหลวงชันโท หมายถึงวัดที"มีเกียรติ มีเจ้าอาวาสเป็ นพระราชาคณะสามัญ
ขึนไป
3. พระอารามหลวงชันตรี หมายถึงวัดที"มีเกียรติหรื อวัดสามัญ เจ้าอาวาสเป็ นคณะครู ช นั
สู งขึนไป นอกจากนีแล้วยังสามารถแบ่งพระอารามหลวงตามฐานันดรศักดิL ได้อีก 4
ชนิด คือ

46

กรมการศาสนา, ประวัติวัดสํ าคัญทางพุทธศาสนาตอน3, (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2526), 2.
47

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ ม3, พิมพ์ครังที" 21
(กรุ งเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2529), 43.
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3.1 ราชวรมหาวิหาร หมายถึงพระอารามที"พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราช ทรงสร้างหรื อปฏิสังขรณ์เป็ นการส่ วนพระองค์ โดยที"ส"ิ งปลูกสร้างนันมีขนาดใหญ่โต
สมพระเกียรติ
3.2 วรมหาวิหาร ลักษณะเดียวกับราชวรมหาวิหาร แต่มีความสําคัญน้อยกว่า
3.3 ราชวรวิหาร หมายถึงพระอารามที"พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราช ทรงสร้างหรื อปฏิสังขรณ์ เป็ นการส่ วนพระองค์
3.4 วรวิหาร หมายถึงพระอารามที"พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราชทรงสร้างหรื อปฏิสังขรณ์ แล้วพระราชทานเป็ นเกียรติแก่ผอู้ ื"น
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อย่างไรก็ดีแม้จะมีการแบ่งพระอารามหลวงออกเป็ นแต่ละชันแต่ก็มิได้หมายความว่าจะ
มีชนิดพระอารามครบทัง 4 ประเภท ทังนียอ่ มขึนอยูก่ บั ความสําคัญของสถานที" ขนาด และผูส้ ร้าง
ซึ"งจะเป็ นสิ" งกําหนดชนิ ดของพระอารามดังกล่าว ในปัจจุบนั ได้มีการจัดแบ่งชนิดของพระอาราม
ตามระดับชัน ดังนี
พระอารามหลวงชันเอก แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ราชวรมหาวิหาร
2. ราชวรวิหาร
3. วรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชันโท แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. ราชวรมหาวิหาร
2. ราชวรวิหาร
3. วรมหาวิหาร
4. วรวิหาร
พระอารามชันตรี แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ราชวรวิหาร
2. วรวิหาร
3. สามัญ ไม่มีสร้อยต่อท้ายชื"อ
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ทีม าของวัดยุคเริมแรกในพระพุทธศาสนา
แต่ เ ดิ ม ในสมัย ครั งพุ ท ธกาลนัน ยัง ไม่ มี ก ารสร้ า งอาคารสถานที" เ ป็ นที" อ ยู่อ าศัย ของ
พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง ทังนี ก็เนื" องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุ ญาตให้พระภิกษุ มีที"อยู่
อาศัย อย่า งเป็ นหลักแหล่ งถาวร ด้วยจะทํา ให้เกิ ดการยึดติด ในทรั พ ย์ทางโลภ อันจะกระทบต่ อ
เป้ าหมายของการบวชที"มุ่งบรรลุถึงโมกขธรรม ซึ" งเป็ นหนทางเข้าสู่ การนิพพานที"ถือเป็ นเป้ าหมาย
สู งสุ ดแห่ งชี วิตตามแนวทางวิถีปฏิ บตั ิของพระพุทธศาสนา ฉะนันเสนาสนะที"ใช้อยู่อาศัย จึงทรง
กําหนดสถานที"สําหรับใช้เป็ นที"อาศัยพืนฐานสุ ด คือ “รุ กขมูลเสนาสนะ” อันหมายถึง การอยูร่ อบ
โคนต้นไม้ 48 แล้วให้จาริ กไปเรื" อย ๆ ด้วยเพราะมิให้จิตมีสิ"งผูกพัน วิถีปฏิบตั ิเช่นนีถือเป็ นแบบแผน
พืนฐานทัว" ไปของพระภิกษุทุกรู ป
อย่า งไรก็ ต าม วัต รปฏิ บ ตั ิ ข องพระสงฆ์ใ นทางพุท ธศาสนาก็ มิ ใ ช่ มุ่ ง เน้นให้บ าํ เพ็ญ
วิปัสสนาญาณเพื"อชําระล้างจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน หน้าที"หลักสําคัญอีก
ประการหนึ" งก็คือ การจาริ กออกไป ณ ที"ต่าง ๆ เพื"อมุ่งสั"งสอนพระธรรมแก่ชาวบ้านชาวเมืองทัว" ๆ
ไปอีกด้วย ซึ" งเป้ าหมายสําคัญของการออกเผยแผ่คาํ สั"งสอนนี นอกจากเพื"อช่วยให้ประชาชนผูย้ งั
ข้อ งเกี" ย วในทางโลกนัน ได้พ บแสงสว่า งแห่ ง หนทางแก่ ชี วิ ต แล้ว ยัง ถื อ เป็ นการสื บ ทอดให้
พระพุทธศาสนายัง" ยืนต่อไปอีกด้วย เพราะศาสนาจะดํารงอยู่ได้ก็ตอ้ งประกอบด้วยองค์ประกอบ
สําคัญ 3 ส่ วน คื อ พระธรรมคําสอน พระภิกษุผสู้ ั"งสอนพระธรรม และประชาชนผูร้ ั บพระธรรม
คําสั"งสอนแล้วนําไปปฏิบตั ิ
เหตุน ีในเวลาถัดมาเมื"อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าพระสาวกเริ" มออกเผยแผ่พระศาสนาในที"
ต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผเู ้ ลื" อมใสศรัทธาพากันบวชเป็ นพระภิกษุจาํ นวนมากมายแม้บางส่ วนไม่ได้บวช
แต่ต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื อกูลเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริ ยแ์ ห่ งนครราชคฤห์
ทรงประกาศตนเป็ นองค์ศาสนู ปถัมภกต่อพระพุทธศาสนาทังยังถวาย “เวฬุวนั ” 49 หรื อ “เวฬุวรา
ราม” เพื"อให้เป็ นที"ประทับของพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวกซึ" งพระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้และ
เป็ นมูลเหตุให้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับอารามที"เหล่าทายกถวายได้ “เวฬุวนาราม” จึง
ถื อได้ว่าเป็ นวัดแห่ งแรกของพระพุทธศาสนา (ซึ" งในความจริ งแล้วควรจะเรี ยกว่า “สํานักสงฆ์”
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48

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), จาริ กบุญจาริ กธรรม (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั สหธรรมิก,

2539), 321.
49

เวฬุวนั = สวนไผ่ ดูรายละเอียดจาก สมคิด จิระทัศนกุล, รู้ เรือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์
พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554), 11.
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เพราะมีเพียงอาคารที"พกั สําหรับพระสงฆ์เท่านัน อีกทังยังเป็ นเพียงที"พกั ชัว" คราวเมื"อเสด็จผ่านมายัง
นครแห่ งนี แต่ในยามที"เสด็จออกจาริ กไปยังพืนที"อื"น อารามแห่ งนี ก็จะถูกปล่อยทิงร้างไว้) อาราม
ลักษณะเช่นนี ยงั มีอีกหลายแห่ ง อาทิ “เชตวนาราม” ซึ" งอนาถบิณฑิ กะมหาเศรษฐีแห่งกรุ งสาวัตถี
เลื" อมใส จึ ง สร้ า งถวายจากการประมู ล ซื อที" ดิ นด้วยการใช้เ หรี ย ญทองคํา เกลี" ย เต็ม ทุ ก พื นที" ทุ ก
ตารางนิวที"ตอ้ งการ หรื อ “ปุพพารามวิหาร” ที"นางวิสาขาสร้างถวายเป็ นอาคารใหญ่ 2 ชันเรี ยกว่า
“มิคารมาตุปราสาท” ซึ" งกล่าวกันว่ามีหอ้ งพักสําหรับภิกษุอาศัยมากถึง 1,000 ห้อง50
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วัด 2 ประเภท : อรัญวาสี คามวาสี
จวบจนถึงสมัยหลังพุทธกาลเมื"อมีการสร้างพระสถูปเจดีย ์ ทังที"เป็ นพระธาตุเจดีย ์ พระ
ธรรมเจดี ย ์ พระบริ โ ภคเจดี ย ์ และพระอุ เ ทสิ ก ะเจดี ย ์ ณ ที" ต่ า งๆ เพื" อ เป็ นที" เ คารพบู ช าสํา หรั บ
พุทธศาสนิ กชนทังหลายก็ทาํ ให้บริ เวณเหล่ านี เกิ ดเป็ นที"ชุมนุ มของเหล่าพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที"
เดินทางมาถึ ง ที"สุดแล้วจึงมีพระภิกษุบางรู ปสมัครใจที"จะอยู่พาํ นักต่อไปเพื"อบํารุ งรักษาสังเวชนี ย
สถานเหล่านัน51 ทังมีผศู ้ รัทธาสร้างที"พกั กุฎีสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุเหล่านี สถานที"ดงั กล่าวที"สุดแล้ว
จึงได้กลายสภาพเป็ น “วัด” ที"สมบูรณ์แบบ คือเป็ นศาสนาสถานที"มีพระภิกษุสงฆ์อยูอ่ าศัยอย่างถาวร
นัน" คือมีทงั ส่ วนประกอบที"เกี"ยวเนื"องกับพระพุทธองค์และพระสงฆ์อยูใ่ นที"เดียวกัน แบบแผนเช่นนี
ได้รับการสื บทอดต่อกันมาจนเกิดเป็ นแบบอย่างที"มีระเบียบกฎเกณฑ์ชดั เจนดังปัจจุบนั และด้วยเหตุ
ที"การสร้างวัดกลายเป็ นประเพณี ที"นิยมกันในที"ต่าง ๆ แทบทุกพืนที"วงล้อมแห่งพระพุทธธรรมไป
ถึง เพื"อใช้เป็ นที"ระลึกถึงพระพุทธองค์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพืนที"ของตนเองโดยไม่
ต้องเดินทางรอนแรมไปสักการะถึงแดนไกล วัดจึงมีปรากฏอย่างแพร่ หลาย ทังในเมืองใหญ่และ
แถบถิ" นชนบท การเกิ ดขึนของวัดอย่างมากมายนี" เองที"ทาํ ให้จุดมุ่งหมายเดิ มจริ ง ๆ ของการบวช
เปลี"ยนไปในเวลาต่อมา เพราะการบวชนันแท้จริ งแล้วหมายถึงการมุง้ เน้นปฏิบตั ิเพื"อรื อออกซึ" งความ

50

พินเยนทรนาถ เชาธุ รี, พุทธสถานในอินเดียโบราณ (พระนคร: โรงพิมพ์ประชาชน,

2514), 80.
51

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํา นานพระพุ ทธเจดีย์

(ธนบุรี: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2541), 23–24.
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ทุกข์ และเพื"อทําให้แจ้งแห่งการดับทุกข์น นั คําว่า “บวช” จึงมาจากคําว่า ป + วช ซึ" งแปลว่าเว้นทัว" 52
หมายถึงเว้นห่ างจากกาม จากกิ เลสดังนันเมื"อพระสงฆ์ส่วนหนึ"งมีที"พกั อาศัยอย่างถาวร ย่อมเท่ากับ
เป็ นการยึดติดในเสนาสนะทําให้แนวปฏิ บตั ิเดิมคือหลักในทางโลกุตรธรรมนันเปลี"ยนไป เหตุน ี
พระภิกษุในเวลาถัดมาจึงมีลกั ษณะที"แตกต่างกัน 2 แบบ คือ
ฝ่ ายหนึ" งยังคงตังมัน" อยูใ่ นแนวปฏิบตั ิเดิม นัน" คือปลีกความวุน่ วายจากโลกออกสู่ ป่าอยู่
ถํา เพื"อแสวงหาความวิเวก มุ่งเน้นทาง “วิปัสสนาธุ ระ” ในการพัฒนาจิตสู่ พระนฤพานโดยคําว่า
“วิ ปั ส สนา” แปลว่ า การทํา ใจให้ ส งบ การเห็ น แจ้ง ส่ ว นคํา ว่ า “ธุ ร ะ” ก็ คื อ กิ จ ที" พึ ง กระทํา
“วิปัสสนาธุระ” จึงหมายถึงการทําจิตให้สงบ เพื"อพิจารณาให้เห็นแจ้ง
ส่ วนอีกฝ่ ายหนึ" งซึ" งนิ ยมการอยูช่ ิ ดติดวัดภายในเขตชุ มชน โดยมุ่งเน้นการศึกษาในทาง
“คันถธุระ” “คันถ” แปลว่าคัมภีร์ “คันธุระ” จึงหมายถึงการมุ่งศึกษาเพื"อให้รู้ถึงพระพุทธพจน์ พระ
ธรรมวินยั รวมทังพระอภิธรรมต่าง ๆ
การแยกสงฆ์ออกเป็ น 2 ลักษณะนี มาแบ่งชัดเจนเป็ นสองฝ่ ายในลังกา โดยจะเรี ยกฝ่ ายที"
อยูใ่ นป่ าว่า “พระอรัญวาสี ” และเรี ยกฝ่ ายที"อยูใ่ นเมืองว่า “พระคามวาสี ”53 ความเป็ นพระภิกษุไม่วา่
จะเป็ นฝ่ ายอรัญวาสี หรื อคามวาสี ทุกรู ปจะต้องมีตน้ สังกัดไม่วดั ใดก็วดั หนึ" ง วัดฝ่ ายคามวาสี น ัน
แน่ นอนว่าอยู่ภายในหรื อรอบนอกเมื องที"มีชุมชนอาศัยอยู่ แต่วดั ฝ่ ายอรั ญวาสี จะต้องถอยร่ นให้
ห่ างไกลชุ มชนให้มากที" สุด แต่เนื" องเพราะพระภิกษุสงฆ์ไม่อาจประกอบอาชี พเลียงตนได้ ความ
จําเป็ นในการพึ"งพาอาศัยการแบ่งปั นอาหารจากสังคมจึงยังต้องมีอยู่ ดังนันในพระธรรมวินัยจึง
กํา หนดไว้ว่า วัดฝ่ ายอรั ญวาสี จ ะต้องตัง ไม่ ห่า งจากหมู่บ ้า นที" ใกล้ที"สุ ดจนเกิ นไป คื อให้อยู่ระยะ
ประมาณ 500 ชัว" คันธนู หรื อประมาณ 1 กิโลเมตร54 เพื"อเอือให้พระภิกษุสงฆ์สามารถเดินไปรับการ
บิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพลก่อนเที"ยงวัน
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พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), พิธีชีวิต (ธนบุรี: โรงพิมพ์กรมสารบรรณ
ทหารเรื อ, 2513. พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางบําราปอริ พินาศ (เชื"อม พุกกะรัตน์) วัดโสมนัสวิหาร
12 กันยายน 2513 ), 5.
53

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต), จาริ กบุญจาริ กธรรม (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั สหธรรมิก,

2539), 325.
54

โชติ กัลยาณมิตร, สถาปั ตยกรรมแบบไทยเดิม, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539), 89.
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วัดอรัญวาสี
ส่ วนใหญ่นิยมตังอยู่ในบริ เวณที"เป็ นป่ าเขา ไม่ไกลจากแหล่งนําธรรมชาติ นิ ยมเรี ยกว่า
“วัดป่ า” เป็ นวัดที" มีองค์ประกอบในแง่ของสถาปั ตยกรรมที"เป็ นอาคารไม่มากนัก ทังไม่เน้นการ
กําหนดแบบแผนทังในเชิ งของรู ปแบบและแผนผังรวมที"มีกฎเกณฑ์ตายตัว ด้วยทุกอย่างเป็ นการ
ปรับตัวให้กลมกลื นกับธรรมชาติ อาคารหลังสําคัญที"สุดของวัดจึงไม่ใช่ “พระเจดีย”์ “พระวิหาร”
หรื อ “พระอุโบสถ” หากแต่กลับเป็ น “กุฏิ” และ “ศาลาอเนกประสงค์” (ใช้เป็ นหอฉัน หอสวด
มนต์ หรื อศาลาการเปรี ยญ) มากกว่าทังนีเพราะพระสงฆ์เหล่านีจะอยูจ่ าํ วัดเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา
เท่านัน เมื"อพ้นฤดูฝนแล้วก็จะมุ่งธุ ดงค์เข้าป่ าลึก ปั กกลด ฝึ กหัดกรรมฐานจิต และจาริ กไปเรื" อย ๆ
ก่อนกลับออกมาจําวัดอีกครังเมื"อฤดูเข้าพรรษาใหม่ ดังนันวงจรชี วิตหลักที"แท้จริ งจึงเป็ นการมุ่ง
ปฎิบตั ิเฉพาะตน เพื"อหาแนวทางในการหลุดพ้นมากกว่าการประพฤติปฏิบตั ิในเชิ งพิธีกรรม ความ
ต้องการทําสังฆกรรมใด ๆ ก็เพียงอาศัยการกําหนดขึนใช้เพียงชัว" คราวเท่านันโดยเฉพาะอย่างยิ"ง
พระเจดี ย ์ดูเหมื อนจะไม่ มี ก ารสร้ า งในวัดอรั ญวาสี หรื อ “วัดป่ า” แท้ ๆ เลย ทัง นี คงเป็ นเพราะ
แนวความคิดของพระภิกษุสายนี เน้นที" “ธรรม” อันพึงปรากฎขึนจากการแสวงหาด้วยการปฎิบตั ิ
ของตนเองมากกว่า “รู ป” ที"แม้เป็ นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็เป็ นเพียงภาพสัญลักษณ์
ที"ไม่ใช่วิถีทางแห่ งการหลุ ดพ้น การยึดมัน" ในพระพุทธองค์จึงไม่ใช่แนวทางปฎิบตั ิตามพระพุทธ
วจนะที"วา่ “… เมื"อใดเห็นธรรมเมื"อนันเห็นตถาคต…”
วัดคามวาสี
เป็ นวัด ที" ส ร้ า งขึ น สํา หรั บ เป็ นที" พ" ึ ง ของชุ ม ชนหรื อ เมื อ งโดยตรง ภารกิ จ หลัก ของ
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ฝ่ ายนี จึง มุ่ ง ไปในทางปฎิ บ ตั ิ ด้านพิธี ก รรมทางศาสนาและการเน้นการศึ ก ษาทาง
หนังสื อ เพื"อแสวงหาความรู ้สําหรับใช้ในการสั"งสอนฆราวาสมากกว่าการฝึ กปฎิบตั ิดา้ นวิปัสสนา
ธุ ระ ทําให้พระสงฆ์ฝ่ายนี มีความสัมพันธ์และเกี" ยวข้องกับโลกภายนอกตลอดเวลา เหตุน ี ทาํ ให้
แนวทางหลักด้านปฎิ บตั ิตอ้ งเปลี"ยนไปจากมุ่งหาหนทางเพื"อให้ “ตนเอง” หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
มาเป็ นผูช้ ่วยให้ “ผูอ้ ื"น” พ้นทุกข์แทน แนวความคิดเช่นนีอาจถูกมองว่าไม่ใช่จุดมุ่งหมายที"แท้จริ ง
ของการบวชเป็ นพระ หากแต่มองลึก ๆ แล้วจะเห็นได้วา่ เป็ นความจําเป็ นที"ตอ้ งมีกลุ่มพระภิกษุสงฆ์
แยกออกเป็ น 2 ฝ่ าย ดังกล่าว เพราะเมื"อพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี กาํ หนดจิตแน่วแน่ที"มุ่งปฏิบตั ิเพื"อ
เข้าจะถึ งนิ พพานแล้ว ก็จาํ เป็ นต้องใช้เวลาและความอดทนในการปฎิบตั ิสูง ดังนันจึงย่อมเป็ นไป
ไม่ ไ ด้ ที" จ ะปล่ อ ยให้ สั ง คมเข้ า ไปเกี" ย วข้อ งจนเป็ นอุ ป สรรคขัด ขวางต่ อ การปฎิ บ ัติ ข องตน
ขณะเดี ย วกันตราบใดที" ตนเองยังค้นหนทางที"เข้าถึ ง โมกขธรรมไม่พบ ก็คงไม่อยากก้าวจากป่ า
ออกมาสั"งสอนหรื อชี แนะให้ผูอ้ ื"นปฎิบตั ิ ตามได้ วัตรปฏิ บตั ิเช่ นนี ทาํ ให้ดูเหมือนพระสงฆ์ฝ่ายนี
พยายามปฎิ เ สธหรื อ หลี ก หนี เ ร้ นกายห่ า งไกลจากสั ง คม เหตุ น ี เองหากพระพุ ท ธศาสนามี แ ต่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

102

พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี แล้วปุถุชนทัว" ไปจะอาศัยใครเล่าเป็ นหลักที"จะเอือให้ท งั ทางด้านการสั"งสอน
หลักธรรม และทังเป็ นผูอ้ าํ นวยการในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
การมีพระภิกษุฝ่ายคามวาสี จึงเป็ นเสมือนสิ" งทดแทนช่องว่างดังกล่าวเพราะในความเป็ น
จริ งพระพุทธศาสนาจะจรรโลงอยูไ่ ด้ นอกจากพระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ตราบใดที"พระภิกษุยงั
ต้องพึ" ง พาอาศัยฆราวาสในเรื" องการสร้ างวัตถุ สถานหรื อปั จจัย 4 ประการ ตราบนันก็ย งั ต้องมี
อุ บ าสกอุ บ าสิ ก าเป็ นองค์ประกอบสําคัญ อี ก ส่ วนหนึ" ง ด้ว ย ดัง นันแม้ว่า เป้ าหมายที" แท้จริ ง ของ
พระสงฆ์ฝ่ายคามวาสี จะไม่ใช่ การปฎิบตั ิตนเพื"อมุ่งผลตรัสรู้และนิ พพานก็ตาม หากแต่การเน้นผล
ทางด้านปริ ยตั ิธรรม ทังคอยชีแนะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เวไนยสัตว์ท งั ปวงได้ ก็เท่ากับเป็ นการ
สั"งสมทานบารมีและยกระดับจิตของตนให้สูงขึนในขณะเดียวกัน อันถือเป็ นหลักสําคัญในการฝึ ก
จิตเพื"อการ “ละวาง” 55ได้เช่นกันนันเอง
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อานิสงส์ การสร้ างวัด
สําหรับในสังคมไทยเนื" องจากคนไทยนับถือศาสนาพระพุทธศาสนาลัท ธิ เถรวาทหรื อ
หิ นยานผ่านมาทางสายของ “ลังกา” (แบบลังกาวงศ์) การสร้ า งวัดจึ งสื บทอดแบบอย่า งการ
สร้างศาสนสถานที"เป็ นอิทธิ พลแบบลังกา แต่อย่างไรก็ตามการที"ชนชาติไทยต่างนิ ยมสร้างวัดกัน
นันมูลเหตุสาํ คัญนอกเหนือจากการสร้างให้เป็ นศาสนสถานเพื"อเอือต่อการกระทําศาสนพิธีแล้ว ยัง
มีเหตุผลอีกประการหนึ" งซึ" งเป็ นผลสื บเนื" องมาจากเนื อหาคําสอนใน “ไตรภูมิ” ที"นิพนธ์ข ึนโดย
พระยาลิไทยกษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งสุ โขทัยในราว พ.ศ. 1888 ซึ" งเนือหาส่ วนใหญ่จะเน้นในเรื" องของปุพ
เพกตปุญญตา อันเป็ นเรื" องที"พรรณนาเกี"ยวกับสวรรค์และนรกเป็ นอย่างมาก56 จนทําให้สาระสําคัญ
ที"แท้จริ ง คื อเป้ าหมายแห่ ง นิ พ พานนันกลายเป็ นเรื" องรองไป การปลู ก ฝั ง ความคิ ดในเรื" องของ
สวรรค์และนรกนีมีผลต่อพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดบนพืนฐานความ
เชื" อที"วา่ “บุญและกรรม” คือที"มาแห่งวิธีทางที"จะนําไปสู่ สวรรค์และนรก ซึ" งภาพของสวรรค์น นั
คือดิ นแดนที"เต็ม ไปด้วยความสุ ข ความสวยงามและความดี งามในขณะที" น รกคื อดิ นแดนที" น่า
สะพรึ งกลัว เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความชัว" ร้าย ผูใ้ ดเป็ นคนดีทาํ บุญมากก็จะได้ไปจุติ
บนแดนสวรรค์ หรื อกลับชาติมาเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ที"สมบูรณ์แบบในชาติถดั ไป ส่ วนผูใ้ ดทําความชัว"
สร้ างแต่กรรมก็จะตกลงไปอยู่ในแดนนรกเพื"อชดใช้กรรมที"กระทําไว้น นั ด้วยการได้รับทารุ ณ
55

สมคิ ด จิ ร ะทัศ นกุ ล , รู้ เรื อ ง วั ด วิ ห าร โบสถ์ เจดี ย์ พุ ท ธสถาปั ต ยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2554), 16.
56
ส. ศิวรักษ์ [นามแฝง], แนวคิดทางปรัชญาไทย (กรุ งเทพฯ: ม.ป.ท., 2532), 27.
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กรรมให้มีแต่ความทุกข์เวทนา สุ ดท้ายต้องกลับชาติมาเกิดในภพใหม่ที"มีสภาพยากแค้นแสนเข็ญ
พิกลพิการตามแต่บุญกุศลที"กระทําไว้ในชาติน ี
ความเชื"อเช่นนีแม้วา่ จะขัดกับแนวทางหลักในพุทธศาสนาก็ตาม แต่ในแง่ดีน นั ก็คือเป็ น
การกระตุน้ ให้เกิดความกลัวในเรื" องของการทําความชัว" ขณะเดียวกันก็โน้มน้าวให้เกิดแรงบรรดาล
ใจในการเร่ งสร้างสมบุญความดีเพื"อจะได้ข ึนไปเสวยสุ ขบนแดนสวรรค์ หรื อได้เกิดใหม่ในชาติภพ
หน้าที"เพียบพร้ อมด้วยฐานันดรศักดิL ที"สูงส่ ง หรื อพร้ อมสั"งสมบุญสําหรับไปเกิ ดในยุคเดี ยวกับ
“พระศรี อาริ ยเมตตรัย ” และการทําบุญที"ให้ได้มาซึ"งอานิสงส์มากที"สุดก็คือการสร้างวัดนัน" เอง เหตุ
นีคนไทยจึงนิยมสร้างวัดกันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย จนถึงมีคาํ กล่าวในเชิงประชดประชันที"เล่า
ต่อกันมาแต่ครังกรุ งศรี อยุธยาว่า “…ครังกรุ งเก่าคนเป็ นเศรษฐีมีเงิ นมากถึงสร้างวัดให้บุญเล่น ถ้า
บุญผูใ้ ดไปเล่นวัดผูอ้ ื"นก็เป็ นที" อบั อาย…”57 คตินิยมในเรื" องการแข่งขันกันสร้างวัดด้วยถือว่าเป็ น
ที"สุดแห่ งการแสวงบุญนี เอง ความคิดในเรื" อง “การซ่ อมวัดไม่ได้บุญเท่าสร้างวัด” จึงเป็ นเหตุผล
หนึ" งที"จะหาคนมาบูรณะวัดที"มีอยู่แล้วแต่เดิมได้น้อยมาก ด้วยคนที"พอมีทรัพย์สมบัติเงินทองมาก
พอที"จะสร้างวัดได้ก็มกั จะสร้างวัดของตนเสี ยเอง เพราะเหตุน ี วดั ในยุคกรุ งศรี อยุธยาจึงถูกสร้างขึน
อย่างมากมายจนแทบจะทุกตารางพืนที"เลยทีเดียว
จากการที" ค นไทยสมัย ก่ อ นนิ ย มสร้ า งวัด กั น อย่ า งมากมายนี" เ อง มี ผ ลให้ เ กิ ด
ขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิอย่างหนึ" งสําหรับชายไทยเกือบทุกคน คือในเสี ยวหนึ"งของชีวิตจะต้องมีสัก
ครังที"โกนผม เพื"อปวารณาตนเองเป็ นพระสาวกของพระตถาคตเจ้า แม้ว่าสังคมไทยส่ วนใหญ่จะ
มิได้หวังให้บุตรชายที"บวชนันต้องถึงซึ" งพระอรหันตผลก็ตาม หากแต่ก็หวังเพียงแค่ให้ได้มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรี ยนพระธรรมวินยั พระพุทธวจนะตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการสํารวมกายใจ ละ
กระทําชัว" รู ้ จกั บาปบุ ญคุ ณโทษก็เพียงพอแล้ว เพื"อว่าเมื"อสึ กออกมาจะได้นาํ สิ" งที"เรี ยนรู้ และฝึ ก
ปฎิ บตั ิเอามาปรับใช้กบั ชี วิตแบบคฤหัสถ์ต่อไปเหตุน ี ครอบครัวคนไทยจึงนิ ยมให้ลูกชายบวชเป็ น
พระเมื"ออายุยา่ ง 20 ปี ด้วยถือว่าเริ" มเป็ นวัยที"เข้าสู่ ภาวะของผูใ้ หญ่เต็มตัวแล้ว หากได้รับการขัด
เกลาทังกายและใจในระหว่างช่วงเวลานี เมื"อสึ กออกมาจะเป็ นผูใ้ หญ่ที"มีคุณค่าคนที"ไม่ได้บวชจึงมัก
ถูกสังคมเปรี ยบเปรยว่าเป็ น “คนดิ บ ” เนื" องด้วยในสมัย นันการจะได้รับการศึ กษาก็มี เพีย งแต่
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พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์), ตํานานกรุ งเก่ า (พระนคร: โรงพิมพ์สห
อุปกรณ์การพิมพ์, 2502. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงจําเริ ญ โบราณราชธานินทร์ ณ
เมรุ วดั เทพศิรินทราวาส 4 เมษายน 2502), 95. อ้างถึงใน ชัย เรื องศิลป์ , ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณ
ก่อนศตวรรษ 25 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2523), 203.
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“วัด” ซึ" งเป็ นสถานที"เดียวในสังคมเท่านันทังผูท้ ี"ผา่ นการบวชเรี ยนแล้วจึงย่อมจักได้ชื"อว่าเป็ นผูท้ ี"มี
การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ท งั ทางโลกและทางธรรม ดังคําที"เรี ยกผูส้ ึ กใหม่วา่ “ทิด” ซึ" งย่อมาจาก
คําว่า “บัณฑิ ต” อันหมายถึ งนักศึก ษาหรื อผูไ้ ด้รับการศึ กษา นอกจากนี ผูบ้ วชแล้วเท่ านันที"จะมี
โอกาสได้เข้าไปเจริ ญเติ บโตเป็ นเจ้าคนนายคนในทางราชการ เหตุน ี วดั ในสังคมไทยจึงจัดให้อยูใ่ น
โลกของผูม้ ีชีวิตที"สูงส่ งมาก ส่ วนโลกของคฤหัสถ์เป็ นโลกของผูม้ ีชีวิตที"ต"าํ กว่า ดังนันคติการบวช
และสึ กจึงถือเป็ นเสมือนการตายแล้วเกิดใหม่ 58 กล่าวคือเมื"อลาจากทางโลกโดยเปลี"ยนสถานะเป็ น
พระ นัน" หมายถึ งการจะต้องลาจากบ้าน ตัดความสัมพันธ์ฉนั เครื อญาติกบั ครอบครัว ทุกสิ" งทุก
อย่างดูแตกต่างไปเสมือนหนึ"งอยูค่ นละโลก การปฎิบตั ิต่อกันก็เปลี"ยนแปลงไป เช่น จากที"เคยกราบ
ไหว้พ่อแม่ตนเอง แต่กลับเป็ นสิ" งเลอค่าให้พ่อแม่กราบไหว้ หรื อแม้แต่คาํ พูดก็เปลี"ยนไป จากผม
เป็ น “อาตมา” จากบุพการี ที"เรี ยกพ่อแม่ตอ้ งเปลี"ยนไปเรี ยกว่า “โยม” ทังกลับไปเรี ยกพระอุปัชฌาย์
เป็ นพ่อแทนว่า “หลวงพ่อ” สถานภาพเช่นนีจึงเป็ นคล้ายดัง" ได้จากไปจากความคุน้ เคยชัว" ขณะ จน
สึ กแล้วความสัมพันธ์เช่นเดิ มนันจึงจะกลับคืนมาเป็ นปกติเหมือนเก่า ที"สําคัญการถูกขัดเกลาแล้ว
ทังทางกายวาจาและใจ ก็เป็ นเสมือนการเกิ ดใหม่เพื"อกลายเป็ นคนดีคนใหม่ที"สมบูรณ์พร้ อมของ
ครอบครัว การสึ กทุกครังจึงมักมีการผูกฤกษ์ดูยาม เพราะเชื"อกันว่าหากสึ กในฤกษ์ที"ดี ชีวิตใหม่ก็
พบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญและก้าวหน้า แต่ถ้า หากสึ ก ในฤกษ์ไ ม่ดี ชี วิตก็อาจจะพบแต่ ค วาม
อุปสรรค ความขัดสนและเคราะห์ร้าย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ คตินิยมของการบวชในสังคมไทยจะเปลี"ยนไป โดยที"การบวชนัน
ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื"อการหลุดพ้นตามเป้ าหมายเดิม เป็ นการบวชเพื"อศึกษาเล่าเรี ยนชัว" ขณะ แล้ว
สึ กออกมาเป็ นคฤหัสถ์เช่นเดิม แต่ในแง่ของพิธีกรรมแล้ว การบวชนันจะมีขนั ตอนที"ยงุ่ ยากและ
ซับซ้อนกว่าการสึ กมาก ดังเห็นได้วา่ นับแต่ก่อนการบวช “นาค” จักต้องมีการเตรี ยมพร้อมทังกาย
และใจ มีการตระเตรี ยมเครื" องอัฐบริ ขาร มีการฝึ กท่องคําสวดต่าง ๆ ที"ตอ้ งจํา เพื"อใช้โต้ตอบขณะ
บวช ซึ"งจะมีพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจา (พระคู่สวด) เป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบท่ามกลาง
หมู่สงฆ์ที"ร่วมรับรู ้อีก 25 รู ป เป็ นพระอันดับทังต้องบวชภายในสถานที"อนั สําคัญและศักดิLสิทธิL
สําหรับทําพิธีกรรมนี นัน" คือพระอุโบสถเท่านัน ส่ วนการสึ กไม่มีพิธีกรรมที"เป็ นทางการ ไม่ตอ้ ง
สึ กกับพระอุปัชฌาย์ ทังจะสึ ก ณ ที"ใดก็ได้โดยไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเป็ นอุโบสถเพียงแต่นดั พระภิกษุ
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คําว่า “สึ ก” กร่ อนมาจากคําว่า ลาสิ ก คือลาสิ กขา หมายถึงลาจากการศึกษาเล่าเรี ยน
นัน" เอง ดูรายละเอียดจาก สมคิด จิระทัศนกุล, รู้ เรือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปั ตยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2554), 18.
58
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ผูอ้ าวุโสพร้อมกับพระรู ปอื"นอีก 5 รู ป พร้อมเปร่ งวาจาขอสึ กเพียงไม่กี"ประโยคเท่านันก็เป็ นอัน
เสร็ จพิธี
มูลเหตุการสร้ างวัดในประเทศไทย
การสร้างวัดในประเทศไทยนัน นอกเหนือจากจะเป็ นการสร้างตามคติโบราณเพื"อสื บ
ทอดพระศาสนาเป็ นหลักแล้ว ในเวลาต่อมายังมีปัจจัยหลักสําคัญบางประการที"เป็ นเหตุจูงใจไปสู่
การสร้างวัด ดังนี 59
1. สร้างเพื"อให้เป็ นสิ" งคู่บา้ นคู่เมือง ดังเช่น การสร้างวัดพระมหาธาตุเพื"อประดิษฐาน
พระบรมสาริ กธาตุ เช่น วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรี อยุธยา หรื อการสร้างวัดหลวงเพื"อประดิษฐาน
พระพุทธรู ปสําคัญ เช่น วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรี อยุธยา เป็ นต้น อันล้วนเป็ นสิ" งที"ใช้ยดึ เหนี"ยว
จิตใจของสังคมที"พระมหากษัตริ ยท์ ุกยุคทุกสมัยได้ทรงกระทําและนิยมสร้างขึนจนเป็ นประเพณี
2. สร้างเพื"อให้เป็ นวัดประจําวัง สําหรับพระมหากษัตริ ยท์ รงใช้เป็ นที"ประกอบพระราช
พิธีหรื อพระราชกุศล ส่ วนใหญ่มกั สร้างอยูต่ ิดกับพระบรมมหาราชวัง เช่น วัดพระศรี สรรเพชญ์
จ.พระนครศรี อยุธยา วัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ เป็ นต้น
3. สร้างให้เป็ นวัดประจําราชกาล คตินิยมนีพ" งึ มีข ึนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เช่น วัดราช
ประดิษฐ์ฯ กรุ งเทพฯ เป็ นวัดประจํารัชกาลที" 4 วัดราชบพิธฯ กรุ งเทพฯ เป็ นวัดประจํารัชกาลที" 5
เป็ นต้น
4. สร้างขึนเพื"อเป็ นอนุสรณ์ ในบริ เวณที"เป็ นนิวาสสถานเดิมของพระราชบุพการี ของ
พระมหากษัตริ ย ์ หรื อพระบรมวงศานุวงศ์ หรื อคหบดี เพื"อเป็ นการอุทิศกุศลบุญแห่งการถวาย
ที"ดินและการสร้างนันแด่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว เช่น วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรี อยุธยา ซึ"งเป็ นวัด
ที"พระเจ้าปราสาททองโปรดฯ ให้สร้างขึนในนิวาสสถานเดิมของพระราชชนนี วัดเฉลิมพระเกียติ
จ.นนทบุรี ซึ" งเป็ นวัดที"พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้สร้าง ณ นิวาสสถานเดิม
ของพระอัยกา พระอัยกีของพระองค์ เป็ นต้น
5. สร้างขึนบทพืนที"เดิมซึ"งเคยเป็ นที"ถวายพระเพลิงพระบรมศพหรื อพระศพ เพื"อให้
เป็ นอนุสรณ์ในการรําลึกถึงรวมทังเป็ นการอุทิศบุญแด่บุคคลผูน้  นั
เช่น วัดพระราม จ.
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โชติ กัลยาณมิตร, สถาปั ตยกรรมแบบไทยเดิม, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539), 87–88.
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พระนครศรี อยุธยา เป็ นวัดที"สมเด็จพระราเมศวรโปรดฯ ให้สร้างขึน ณ ที"ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระเจ้าอู่ทอง
6. สร้างขึน ณ ที"ปรากฎเหตุการณ์สาํ คัญ เช่น วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรี อยุธยา สร้าง
ขึน ณ ที"ตาํ แหน่งที"พระราเมศวรทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารี ริกธาตุแสดงปาฎิหารย์ตกลงมา
ส่ วนวัดโพธิL ประทับช้าง จ.พิจิตร พระเจ้าเสื อทรงสร้าง ณ สถานที"ประสู ติของพระองค์เอง
7. สร้างขึนตามคติประเพณี นิยมบางประการ เช่นการสร้างวัดคู่สามี- ภรรยา อย่างวัด
กุฎีดาวและวัดสมณโกฏ จ.พระนครศรี อยุธยา ซึ" งเป็ นวัดคู่ระหว่างพระเจ้าบรมโกศกับพระมเหสี
หรื ออย่างวัดมงกุฏกษัตริ ยารามฯ และวัดโสมนัญวิหารฯ กรุ งเทพฯ ซึ"งเป็ นวัดคู่ระหว่างรัชกาลที" 4
กับพระอัครมเหสี
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นอกจากนีแล้วยังมีคติการสร้างวัดให้เป็ น “วัดประจําเมือง” อันเป็ นคติที"สืบเนื"องมาแต่โบราณที"วา่
ทุกราชธานีที"ต งั ขึนใหม่จะต้องสร้างวัดสําคัญ 4 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดพระเชตุพน วัดราชบูรณะ
และวัดราชประดิษฐ์
การขนานนามวัด
วัดต่าง ๆ ที"ปรากฏนามเรี ยกขานกันนัน มีที"มาของการตังชื"อดังนี
1. ขนานนามตามสิ" งสําคัญที"เกี"ยวเนื"องกับพระพุทธเจ้า หมายถึงตังชื"อตามสิ" งสําคัญที"
ประดิษฐานอยูภ่ ายในวัดนัน ตัวอย่างเช่น วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรี ธรรมราช ได้ชื"อนีเพราะ
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ หรื อวัดพระศรี สรรเพชญ์ จ.พระนครศรี อยุธยา ก็ต งั ชื"อตาม
พระพุทธรู ปองค์สาํ คัญที"ประดิษฐานอยูค่ ือพระศรี สรรเพชญ์
2. ขนานนามตามฐานานุศกั ดิLของผูส้ ร้างหรื อผูส้ ร้างอุทิศให้ เช่น วัดราชบูรณะ หมายถึง
วัดที"พระราชาทรงปฎิสังขรณ์ หรื อวัดราชประดิษฐ์หมายถึงวัดที"พระราชาทรงสร้างขึน วัดวร
เชษฐารามหมายถึง วัดที"พระมหากษัตริ ยผ์ เู้ ป็ นน้อง อาทิ พระเอกาทศรถสร้างอุทิศแด่พระนเรศวร
พระเชษฐา
วัดคณิ กาผลหมายถึงวัดที"เจ้าสํานักนางกลางเมืองชื"อแฟง
นําผลประโยชน์จาก
นําพักนําแรงของเหล่านางคณิ กามาสร้าง
3. ขนานตามเหตุการณ์ที"เป็ นศุภนิมิตร ตัวอย่างเช่น วัดชนะสงครามซึ"งสมเด็จพระบรม
ราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาทพระราชทานนามให้ใหม่ ภายหลังจากที"ชนะศึกสงคราม 9 ทัพ หรื อวัดแจ้ง
(วัดอรุ ณราชวรารามฯ)ซึ"งสมเด็จพระเจ้าตากสิ นพระราชทานนามใหม่ให้แก่วดั มะกอกหลังจากทรง
กูอ้ ิสรภาพและเสด็จกรี ฑาพลมาทางชลมารคเพื"อมาตังราชธานีใหม่ที"กรุ งธนบุรี พอถึงวัดมะกอกก็
สว่างรุ่ งแจ้งพอดี
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4. ขนานนามตามชื" อวัดสําคัญแต่โบราณ เช่น วัดพระเชตุพนซึ" งเป็ นชื"อวัดที"สาํ คัญใน
ครังพุทธกาล (เชตวนาราม) หรื อวัดมเหยงคณ์ที"เป็ นวัดสําคัญในลังกา เป็ นต้น
5. ขนานนามตามลักษณะสิ" งสําคัญภายในวัด เช่น วัดพระศรี อิริยบถที"มีพระพุทธรู ป 4
ปาง คือ ยืน นัง" เดิน นอน ประดิษฐานเป็ นพระประทานในวัด หรื อวัดระฆังได้ชื"อนีเนื" องจากได้
พบระฆังใบใหญ่เสี ยงกังวาน หรื อวัดโพธิL เอนที"ได้ชื"อวัดเช่นนี เพราะมีตน้ โพธิL ยนื โอนเอนไม่ตรง
หรื อวัดไผ่ลอ้ มที"เรี ยกชื"อตามสภาพวัดที"ปลูกต้นไผ่ปกคลุมโดยล้อม หรื อวัดช้างล้อมและวัดช้างรอบ
ซึ"งมีชื"อมาจากการทํารู ปช้างปูนปั นล้อมรอบฐานเจดีย ์
6. ขนานนามตามนามตําบลที"ตงั หรื อสภาพพืนที"ตงั เช่น วัดถําคูหา วัดห้วยลึก วัดหนอง
บัว วัดปากนํา เป็ นต้น
7. ขนานนามตามชื" อผูส้ ร้าง เช่น วัดพระยาไกร วัดประยูรวงศาวาส วัดพิชยญาติการาม
วัดยายร่ ม เป็ นต้น
8. ขนานนามจากสาเหตุอื"น ๆ ซึ"งมีผตู้ งั ขึนหรื อเรี ยกขาน เช่น วัดไก่เตีย วัดช่องลม วัด
สี กุก วัดใหม่ วัดสว่างอารมณ์ เป็ นต้น
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ความสั มพันธ์ ระหว่างบ้ านกับวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที"มีต่อวัด ความจริ งหากจะกล่าวไปแล้ววัดมีความ
ผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวติ ของคนไทยทุกคนนับแต่เกิดจนตายเลยทีเดียว ทังนีเพราะสถาบันทาง
ศาสนาได้รับการเคารพนับถือเชื"อมัน" และเลื"อมใสศรัทธาจากสังคม ในแง่ที"วา่ พระภิกษุน นั เป็ นผูม้ ี
ความรู้มากกว่าฆราวาส เป็ นผูท้ รงศรี ย่อมรู้แต่ขอ้ เท็จจริ งและเป็ นครู บาอาจารย์ 60 คําสั"งสอน
ตักเตือนหรื อบอกเล่าจึงได้รับความเชื"อถืออย่างไร้ความแคลงใจ ดังนันพระสงฆ์จึงกลายเป็ นที"พ" งึ
ของสังคมในทุก ๆ เรื" อง ไม่วา่ ในทางที"เป็ นมงคลหรื ออวมงคล อาทิ การทํานาย ทายฝัน การตังชื"อ
เด็กทารก การทําพิธีตดั จุก พิธีสะเดาะเคราะห์ การเกือกูลปัดเป่ าความเดือดร้อนทางความเชื"อ เช่น
ขับไล่ภูตผีวญ
ิ ญาณ เป่ าปั ดรังควาญสิ" งชัว" ร้ายที"เข้ามากลํากราย ไม่วา่ จะเป็ นผีเข้าสิ ง หรื อวิญญาณ
คุกคาม การเอือในเรื" องของขวัญและกําลังใจ เช่น ปลุกเสกเครื" องรางของขลังสําหรับการออกรบ
การลงยันต์ ลงตะกรุ ด การสักยันต์เพื"อความคงกระพันชาตรี การดูฤกษ์ยามสําหรับพิธีมงคลต่าง ๆ

60

ชัย เรื องศิลป์ , ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. 2352 – 2453 ด้ านสั งคม (กรุ งเทพฯ: โรง

พิมพ์อมรการพิมพ์, ม.ป.ป.), 433.

108

ส่ วนวัดนันเป็ นสถานที"รับใช้บริ การงานประเพณี และการทําบุญต่างๆเพื"อให้เกิดกุศลบุญแก่ฆราวาส
เนื"องในวันสําคัญ ๆ ทางศาสนา ซึ"งมีอยูแ่ ทบตลอดทังปี อาทิเช่น
เดือนห้า เนื"องในบุญประเพณี สงกรานต์
เดือนเจ็ด เนื" องในบุญประเพณี ถวายสลากภัตร
เดือนแปด เนื"องในบุญประเพณี เข้าพรรษา
เดือนสิ บ เนื"องในบุญประเพณี วนั สารท
เดือนสิ บเอ็ด เนื"องในบุญประเพณี ถวายผ้ากฐิน
เดือนสิ บสอง เนื"องในบุญประเพณี ลอยกระทง
ส่ วนในช่วงเดือนอ้าย เดือนยี" เดือนสาม และเดือนสี" มักเว้นประเพณี ทาํ บุญตามวัด ด้วยเป็ นช่วงที"
ชาวไร่ ชาวนาต่างต้องปฏิบตั ิภารกิจของตนกับฤดูกาลในการเก็บเกี"ยวข้าวและการนวดข้าว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

นอกจากนีวดั ยังเป็ น
สถานที"ให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การบวชเณรจนบวชเป็ นพระภิกษุ
สถานที"ให้ความสงบเยือกเย็นทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบตั ิธรรม
สมาธิ
สถานที"ชุมชนของสังคมทุกวาระกาล เช่น การประชุมหมู่บา้ น เป็ นสถานที"สาํ คัญ
ใช้เลือกตังผูน้ าํ ชุมชน หรื องานเทศกาลรื" นเริ งที"มีการออกร้าน มีมหรสพต่าง ๆ เป็ นต้น
สถานที"ประกอบพิธีกรรมเนื"องในการตาย เช่น การตังศพสวดพระอภิธรรมตลอดจน
การเผา
สถานที"ซ" ึ งแม้สุดท้ายของชีวติ ก็ยงั ต้องฝากฝังอัฐิธาตุของบุพการี ไว้กบั วัด ด้วยเชื"อกัน
ว่าสถานที"อนั เหมาะสมที"ดีที"สุดสําหรับพุทธศาสนิกชนเมื"อสิ นบุญแล้วนันไม่มีที"ใดที"ดี
ไปกว่าการได้อยูใ่ นวัดซึ"งได้อยูใ่ กล้กบั พระพุทธเจ้า นอกจากนี
ยังเชื"อว่าเป็ นอานิสงส์ ผลบุญยิ"งของบุพการี ที"พลอยร่ วมได้รับจากการทําสังฆกรรมและงานบุญใด
ๆ ที"พึงจะมีข ึนในวัดทุกครังตลอดกาล คติความเชื" อนี เป็ นส่ วนหนึ"งที"ทาํ ให้มีการพยายามสร้างวัด
สําหรับเก็บอัฐิของวงศ์ตระกูลไว้ ส่ วนผูท้ ี"ไม่มีเงินมากพอก็พยายามสร้างเพียงเจดียใ์ นวัดใกล้บา้ น
สําหรับบรรจุอฐั ิบรรพชนแทน ทําให้ภายในวัดสมัยก่อนเต็มไปด้วยเจดียเ์ รี ยงรายกลาดเกลื"อนไป
หมดหรื อบ้า งก็บรรจุ ใ ต้ฐานชุ ก ชี ใต้ต้นโพธิL หรื อแม้แต่ใ ต้ธ รรมาสน์ก็มี 61 จนแต่ ล ะวัด แทบจะ
61

สมคิด จิระทัศนกุล, รู้ เรือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ:

มิวเซียมเพรส, 2554), 27.
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กลายเป็ น “สุ สานอัฐิ” ไป จวบจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น จึงได้มีประกาศข้อห้ามในการ
เก็บหรื อบรรจุ อฐั ิ ในวัดการเก็บอัฐิไว้บูชาที"บา้ นแทนจึงเริ" มเกิ ดขึนแต่ในยุคสมัยปั จจุบนั ความคิด
ความเชื"อในการนําอัฐิไปฝากไว้ที"วดั เช่น เจดียห์ รื อกําแพงเก่าก็กลับมานิยมใหม่อีกครัง ซึ" งบางแห่ ง
ดูเหมือนจะกลายเป็ นธุ รกิจไปแล้ว เมื"อวัดได้มีการจัดทําเป็ นช่องเตรี ยมไว้อย่างดีอย่างเป็ นระบบ
โดยบางแห่งติดตังกระจกใส มีภาชนะชุดเบญจรงค์ ชนิดเครื" องโถสําหรับใส่ อฐั ิต งั เรี ยงรายโดยรอบ
ภายใต้แนวความคิดสมัยใหม่ที"วา่ ช่องบรรจุเดิมที"ทาํ ทึบตันมีป้ายชื" อและรู ปผูเ้ สี ยชีวิตประดับดูแล้ว
หดหู่ น่ากลัว การทําให้ดูโปร่ งและมีภาชนะที"สวยงาม คล้ายดัง" ตูโ้ ชว์เครื" องถ้วยลายครามในเรื อน
เช่นนี จึงเป็ นเสมือนเฟอร์ นิเจอร์ประดับตกแต่งวัดไปในตัว
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ความสั มพันธ์ ระหว่างวัดกับวัง
ที"จริ งแล้ววัดมิได้มีความสัมพันธ์เกี" ยวเนื" องเฉพาะแต่กบั ชุ มชนหรื อชาวบ้านในระดับ
ล่างเท่านัน แต่ยงั มีความสัมพันธ์กบั ชุ มชนระดับสู งอย่างสถาบันชันปกครองหรื อกษัตริ ยอ์ ีกด้วย
ดังเห็ นได้จากพระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ทรงให้ความสําคัญและส่ งเสริ มต่อบูรณาการทัง
ทางด้านศาสนสถานและสถาบันสงฆ์มาโดยตลอด ซึ" งการทะนุ บาํ รุ งพระศาสนาของผูน้ าํ ประเทศ
นอกเหนือจากความเลื"อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เฉกเช่นเดียวกับพุทธศาสนิ กชนทัว" ไปที"พึง
มีแล้วส่ วนหนึ"งยังเป็ นผลสื บเนื"องมาจากภาพลักษณ์ในอุดมคติของสังคมไทย ที"รับแนวความคิดจาก
วัฒนธรรมของอินเดียที"วา่ พระมหากษัตริ ยท์ ี"สมบูรณ์แบบนัน ย่อมต้องแสดงศักยภาพของพระองค์
ใน 2 ลักษณะ คือ
1. ความเป็ นพระจักรพรรดิราช หมายถึงพระราชาผูเ้ ป็ นจัก รพรรดิที"ย"ิงใหญ่เหนือราชา
ทังปวง เป็ นราชาผูเ้ กรี ยงไกร ผูซ้ " ึ งสามารถปกป้ องปวงประชาให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข ปราศจากข้าศึก
รุ กรานหรื ออีกนัยหนึ"งก็คือพระราชาผูเ้ ป็ นเจ้าในทางโลก
2. ความเป็ นพระมหาธรรมราชา หมายถึง พระราชาผูท้ รงคุณธรรม ทรงเป็ นพระราชาที"
เปี" ยมด้วยความมีเมตตากรุ ณาต่อไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิน ซึ" งในแง่ธรรมาธิ ษฐานก็คือพระราชาผูเ้ ป็ นเลิศ
ในทางธรรม
เหตุน ี พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์จึงต้องดําเนิ นนโยบายตามแนวความคิดดังกล่าว
นีมาโดยตลอด ด้วยเหตุน ี การสร้างหรื อบูรณะปฎิสังขรณ์วดั วาอารามต่าง ๆ จึงเป็ นไปเพื"อส่ งเสริ ม
ให้ภาพลักษณ์แห่ งความเป็ น “ธรรมราชา” ของพระองค์สมบูรณ์แบบขึนนัน" เองนอกจากนี แล้วฝ่ าย
พระราชสํานักยังต้องอาศัยพระสงฆ์มาช่วยทําพิธีกรรมทางศาสนาบางโอกาส เพื"อสร้างความศรัทธา
และเชื"อมัน" แก่พสกนิกร เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงประจําปี หรื อบางครังยังใช้สร้าง
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ขวัญและกําลังใจ เช่ น พระราชพิธีรุณศาสตร์ เพื"อสวดขอฝนในยามแห้งแล้งหรื อพระราชพิธีตดั
สายนําในกรณี เกิดวิกฤตการณ์น าํ ท่วมพระนคร เป็ นต้น
“วัด”ศูนย์ กลางชุ มชนและสายใยทีเ ชื อมโยง “วัง” กับ “บ้ าน”
ความสัมพันธ์ที"เกิดขึนในสังคมไทยดังกล่าวมาทังหมดจะเห็นได้วา่ มีความเกี"ยวเนื"องกับ
สถาบันหลัก 3 ประการ คือ บ้าน วัด และ วัง สถาบันทัง 3 หน่วยนีมีความสัมพันธ์เกี"ยวเนื"องซึ" ง
กันและกันตลอดเวลาโดย“วัง” นันอยู่ในสถานะสถานที"ประทับของกษัตริ ยห์ รื อผูน้ าํ สังคมและ
ประเทศชาติ วังจึงเป็ นเสมือนหนึ"งสัญลักษณ์แห่งส่ วนรวมในทางอาณาจักร ในขณะที" “บ้าน” ที"พกั
อาศัยของเหล่าราษฎรภายใต้ร่มเงาโพธิ สมภารที"ทรงแผ่ไปถึง บ้านจึงเป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญ
หน่วยหนึ"งในฐานะโครงสร้างพืนฐานที"ทาํ ให้ความเป็ นรัฐหรื อชาติหนึ" ง ๆ สมบูรณ์ข ึนซึ" งความเป็ น
อาณาจักรหรื อรัฐที"ยง"ิ ใหญ่ สามารถวัดได้จากปริ มาณโครงข่ายของชุ มชนที"มีบา้ นเป็ นหน่วยหลักใน
อาณาจักรนัน ๆ สําหรับ “วัด” อันเป็ นที"ต งั ของพุทธสถานก็จะดํารงอยูใ่ นฐานะศูนย์ร่วมทางจิตใจที"
เป็ นตัวกลางเชื" อมต่อระหว่าง “วัง” กับ “บ้าน” หรื ออีกนัยหนึ" งระหว่าง “กษัตริ ย”์ กับ “ราษฎร”
ทัง" ที"เป็ นที"ทราบกันดีแล้วว่า “กษัตริ ย”์ นันทรงอยูใ่ นฐานะผูน้ าํ ของชาติที"มีความยิ"งใหญ่โดยเฉพาะ
ในเวลาต่อมาเมื"อไทยรับเอาอิทธิ พลความเชื"อในเรื" องของ “สมมุติเทพ” จากเขมรเข้ามาใช้ในสังคม
สมัยอยุธยาด้วยแล้ว ภาพลักษณ์และบทบาทแห่ งกษัตริ ยข์ องไทยยิ"งเพิ"มความสู งส่ งและศักดิLสิทธิL
ยิง" ขึน จนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริ ยก์ บั ราษฎรมีช่องว่างหากกันมาก ราษฎรแทบจะ
ไม่ มีโอกาสได้เข้าเฝ้ าพบปะผูน้ ําของตนเลยบางยุคสมัยในยามที"เสด็จประพาสหรื อดํา เนิ นผ่า น
ประชาชนก็ไม่สามารถออกมาเฝ้ ารับเสด็จได้อย่างปกติ ต้องปิ ดประตูหน้าต่างหลบซ่ อนในเรื อน
หรื อเมื"อยามเข้าเฝ้ าก็ไม่สามารถแหงนหน้าสบพระพักตร์ ได้เพราะอาจถูกเจ้าพนักงานใช้กระสุ นยิง
เอา 62 ความห่ างเหิ นเช่นนี ความจริ งแล้วถือเป็ นจุดด้อยอย่างยิ"งของความมัน" คงในเชิ งนโยบาย
ทางการเมื อ ง เพราะทํา ให้ ป ระชาชนขาดความยึ ด เหนี" ย วในตัว ผูน้ ํา เป็ นผลต่ อ การบั"น ทอน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาคม ที"สุดแล้วรัฐหรื ออาณาจักรนัน ๆ ก็ยอ่ มไม่สามารถดํารงสื บ
ต่อไปได้ หากแต่สังคมไทยนันยังเคราะห์ดีที"มี “วัด” เป็ นเสมือนสายใยที"เชื"อมโยงช่องว่างดังกล่าว
เพราะวัดใหญ่ ๆ สํ า คัญ ๆ โดยเฉพาะอย่า งวัด มหาธาตุ ด้ว ยแล้ว จะถู ก สถาปนาขึ นด้ว ยชนชัน
ปกครองทังสิ นเนื"องจากต้องอาศัยแรงงาน วัสดุ ก่อสร้าง รวมทังทรัพย์ในการก่อสร้างจํานวนมาก
โดยที" ช าวบ้ า นธรรมดาทั" ว ไปไม่ มี ปั จจั ย หรื อโอกาสเหล่ า นั นสนั บ สนุ น เพี ย งพอ วัด ที"
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สรรค์ รังสฤษฎิL, วิวฒ
ั นาการแห่ งสั งคมสยาม (กรุ งเทพฯ: รุ่ งเรื องการพิมพ์, 2522), 81.
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พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้ างขึนจึงงามวิจิตรบรรจงด้วยงานศิ ลปกรรมที"ผ่านฝี มือช่ างหลวงจากราช
สํานัก
ดังนันเมื"อวัดดังกล่าวถูกสร้างขึนเพื"อใช้เป็ นส่ วนรวมในทางจิตใจของชุมชนแล้วกษัตริ ย ์
ในฐานะผูส้ ร้างวัดก็ยอ่ มได้รับความเคารพศรัทธาและซื" อสัตย์จงรักภักดีจากทวยราษฎร์ในชุมชน
นันโดยปริ ยายด้วย อํานาจและพลังมวลชนที"กษัตริ ยพ์ ึงได้มา ก็อาศัยการส่ งผ่านทางเจ้าอาวาสวัด
ต่าง ๆ เหล่านี โดยตรงวัดจึงกลายเป็ นเสมือนสื" อแสดงฐานานุภาพทางสังคมในแง่ที"วา่ วัดสามัญ
ทัว" ไปเป็ น “สัญลักษณ์” แห่งศูนย์กลางชุมชนบ้าน ในขณะที"วดั ที"มีพระบรมธาตุให้ความหมายใน
เชิงศูนย์กลางชุมชนเมือง63 และนี"คือความสัมพันธ์ซ" ึงกันและกันระหว่าง บ้าน วัด และวัง
ดังนันโดยสรุ ปแล้ว
วัดในสถานะที"เป็ นศูนย์กลางของสังคมจึงมีความสําคัญและ
บทบาทหน้าที"สรุ ปได้ดงั นี 64
1. วัดในฐานะตัวแทนความมัน" คงของแผ่นดิน เพราะการสร้างวัดทุกครังต้องใช้กาํ ลัง
ทรัพย์และกําลังกายจํานวนมาก อาณาจักรในยุคสมัยใดที"มน"ั คงและมีความเจริ ญ ก็อาจวัดได้จาก
ปริ มาณจํานวนของวัดในแผ่นดินนัน ๆ ดังจะเห็นได้เช่น อาณาจักรอยุธยา หรื อกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ตอนต้นยุคสมัยรัชกาลที" 3
2. วัดในฐานะสถาบันที"สืบทอดศาสนาให้ยง"ั ยืน เพราะวัดเป็ นสถานที"เดียวที"เป็ นที"ต งั
และที"รวมไตรรัตน์ อันเป็ นหลักสําคัญสู งสุ ดในทางพระพุทธศาสนา คือพระพุทธ (พระพุทธรู ป)
พระธรรม (พระไตรปิ ฎก = พระธรรมคัมภีร์) และพระสงฆ์
3. วัดในฐานะสถานที"ให้การศึกษา เพราะเป็ นแหล่งเดียวที"ให้ความรู้ทงั ทางโลกและ
ทางธรรมแก่บุตรหลานของชนทุกระดับในสังคมแบบดังเดิมของไทย
4. วัดในฐานะที"พ" ึงทางกายและสังคม เพราะวัดมีพระภิกษุซ" ึงเป็ นภาพลักษณ์ของผูม้ ี
คุณธรรม ผูส้ ันโดษ ผูน้ าํ ของสังคม ทังเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ จึงได้รับความเชื"อถือยอมรับ
ของสังคมในทุก ๆ เรื" องที"ตอ้ งการปรึ กษาหารื อ หรื อช่วยเหลือทังในเชิงชีแนะสั"งสอนและพิธีกรรม
ทางศาสนา
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ศรี ศกั ร วัล ลิ โ ภดม, ความหมายของพระบรมธาตุ ใ นอารยธรรมสยามประเทศ
(กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 61–67.
64

เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ, วัดในกรุ งเทพฯ (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 252–288.
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5. วัดในฐานะส่ วนรวมของศิลปกรรม เพราะวัดถูกจรรโลงขึนโดยกระแสศรัทธาจาก
สังคมที"มีต่อพระศาสนา ศิลปกรรมต่าง ๆ ทังในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
รวมทังประณี ตศิลป์ จึงได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์และงดงาม เต็มเปี" ยมไปด้วย
ความหมายที"ลว้ นสื" อแสดงทังในเชิงนามธรรมและรู ปธรรม
อย่างไรก็ตามสถานภาพของวัดในฐานะที"เป็ นหน่วยหนึ"งอันสําคัญทางสังคมของไทย ที"
เป็ นแกนเชื" อมโยงถึ ง ความสัมพันธ์ ของชนทุ ก ระดับให้มีวิ ถี ชีวิตที"ส อดคล้องและดําเนิ นไปบน
เส้นทางที"สงบสุ ข ภายใต้หลักเกณฑ์บนพืนฐานทางความคิดและความเชื"อของศาสนาเดี ยวกันจน
กลายเป็ นสิ" ง ที" ทาํ ให้เกิ ดความสมดุ ล ในสัง คมที" เอื อต่อกันมาช้านานก็ตอ้ งเปลี" ย นไปนับแต่ส มัย
รัชกาลที" 5 เป็ นต้นมา เมื"อสังคมไทยไม่อาจต้านกระแสอิทธิ พลทางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกที"
กําลังโหมรุ กรานไปทัง" ทังแถบเอเชี ย ความจําเป็ นในการปรับเปลี" ย นท่าทีและแนวความคิดบาง
ประการของสังคมเพื"อให้กา้ วทันเทียบเคียงกับโลกภายนอก มีผลให้บทบาทของวัดที"เคยเป็ นเสมือน
ดัง" ศูนย์กลางของพืนฐานทางความคิดของคนไทยได้พลอยเปลี"ยนแปลงไปด้วย นัน" คือ ภายหลังจาก
การปรับปรุ งประเทศครังใหญ่ มีการแบ่งการปกครองออกเป็ นกระทรวง ทบวง กรม รวมทังรัฐมี
นโยบายที" จะดําเนิ นการเร่ ง พัฒนาประเทศ ด้ว ยการโหมนํา รายได้ข องรั ฐไปใช้ใ นการก่ อสร้ า ง
สาธารณู ปการต่า ง ๆ ทัง เขื" อน ถนน ทางรถไฟ ประปา ตลอดจนไฟฟ้ า รวมทังหน่ วยงานหรื อ
องค์ ก รที" แ ยกหน้ า ที" รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะอย่ า งเช่ น การสร้ า งโรงพยาบาล กรมสุ ขาภิ บ าล
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กรมอนามัย โรงผลิตยาตํา ราหลวง โรงเรี ยน สาธารณประโยชน์ที"รัฐบาล
หยิบยื"นให้เหล่านี ทาํ ให้คุณภาพชี วิตของคนไทยมีความสุ ขสบายและสะดวกยิ"งขึนชาวบ้านจึงเริ" ม
หันมาพึ"งพาหน่วยงานของรัฐเหล่านี บทบาทของ “วัด” ที"เคยเป็ นที"พ" ึงในทุก ๆ เรื" องของชุมชนก็
เลยเปลี"ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิง" บทบาทในฐานะสถานที"ซ" ึงชายไทยทุกผูน้ ามต้องผ่านการอบรมสั"ง
สอนทัง ทางพฤติ ก รรมและความรู้ ไ ด้ถู ก ลื ม หายไป เพราะรั ฐ บาลบัง คับ ให้ เ ป็ นหน้ า ที" ข อง
“โรงเรี ยน” แทน การปรับเปลี"ยนบทบาทโดยเฉพาะเรื" องการศึกษานี"เอง มีผลให้สังคมห่ างเหิ นวัด
ออกไปทุกที วัดในช่วงหลังนี จึงมีฐานะเป็ นเพียงสถาบันที"เอือต่อการทําพิธีกรรมที"เกี"ยวเนื" องด้วย
ในทางศาสนาเท่านัน พืนฐานที"เป็ นกรอบทางความคิดของสังคมถู กหลอมด้วยวิถีทางของระบบ
ความคิดแบบตะวันตกที" ผ่านเข้ามาทางสถาบันการศึกษา วัดจึงถูกมองว่าเป็ นเพียงศาสนสถานที"
ไม่ใช่สถาบันทางความรู ้อีกต่อไป
ความคิดและความรู ้สึกเช่นนีจะเห็นได้จากเดิมทีครังหนึ"งชนทุกหน่วยของสังคม ไม่วา่
จะเป็ นชนปกครอง ชันกลางหรื อชันล่าง ต่างให้ความสําคัญและถือเป็ นหน้าที"ในการพยายามสร้าง
วัดขึนอย่างมากมายในอดีต กลับยุติบทบาทนันอย่างสิ นเชิง เห็นได้จากภายหลังที"วดั หลวง 4 แห่ง
สุ ดท้ายที"พระมหากษัตริ ยค์ ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างขึน ได้แก่ วัดราช
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บพิธฯ วัดเทพศิรินทราวาสฯ วัดเบญจมบพิตรฯ และวัดนิเวศธรรมประวัติฯ นับจากนันมาก็ไม่
ปรากฏว่ามีการสร้างวัดหลวงขึนอีกเลย นอกจากจะบูรณะแต่ของเดิมที"มีอยูก่ ่อนแล้วเท่านัน กระทัง"
เพิ"งมาสร้างขึนใหม่อีกครังคือวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน ในสมัยรัชกาลที" 8 ส่ วนในรัชกาลที" 9 ก็มี
เพียงวัดวชิรธรรมสาธิตฯ เท่านันที"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดฯ ให้สร้างนอกนันเป็ น
วัดที"ราษฎรสร้างขึนเองเพื"อทูลเกล้าฯ ถวาย เช่น วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุ งเทพฯ วัด
ญาณสังวรารามฯ จ.ชลบุรี
สําหรับวัดราษฎรทัว" ๆ ไปที"ประชาชนหันกลับมานิยมสร้างอย่างมากมายอีกครังใน
รัชกาลนีก็มีเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ในการสร้างที"แตกต่างไปจากความนิยมในสมัยก่อน กล่าวคือ
เป็ นการมุ่งไปในทางวัตถุนิยมเป็ นหลัก ซึ"งส่ วนใหญ่จะคล้ายตามกระแสที"หนั ไปนับถือตัวบุคคล
คือชื"อเสี ยงของพระภิกษุรูปใดรู ปหนึ"งมากกว่าหลักธรรมหรื อคําสั"งสอนที"เป็ นแก่นแท้ของศาสนา
ขณะเดียวกันก็เป็ นการหวนกลับไปเชื"อในเรื" องของบุญกริ ยาในภพหน้าอีกครัง อันเป็ นสิ" งที"ช ีให้เห็น
ถึงภาวะของสังคมที"ขาดแล้วซึ"งสิ" งยึดเหนี"ยวอันแท้จริ งของชีวติ ในปัจจุบนั สมัยนัน" เอง
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เขตและพืน< ทีว ดั
วัดโดยทัว" ไปนิยมแบ่งเขตพืนที"ภายในออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
1. เขตพุทธาวาส
2. เขตสังฆวาส
3. เขตธรณี สงฆ์
เขตพุทธาวาส
หมายถึงขอบเขตบริ เวณส่ วนที"สาํ คัญที"สุดของวัด
ที"ถูกกําหนดให้เป็ นพืนที"สาํ หรับ
พระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แต่ดว้ ยเหตุที"เป็ นสถานที"ซ" ึงต้องมีพระสถูปเจดียห์ รื อ
อาคารประกอบศาสนพิธีที"ภายในมักมีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูด่ ว้ ยเสมอ เขตแดนแห่งนีจึงเป็ น
เสมือนสัญลักษณ์แห่งสถาน“ที"ประทับ”ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน" เอง เพราะคําว่าพุทธาวาส
มีความหมายโดยตรงอยูแ่ ล้วว่าเป็ นสถานที"ประทับของพระพุทธเจ้า (พุทธาวาส = พุทธะ + อาวาส)
แนวความคิดในการใช้คาํ เพื"อให้มีความหมายเช่นนี ก็เพราะต้องการให้พืนที"ดงั กล่าวเป็ นเขตแดน
ศักดิLสิทธิL ที"เสมือนหนึ"งมีพระพุทธองค์สถิตย์อยูเ่ พื"อเป็ นประธาน ณ ที"น นั เหตุน ีเขตพุทธาวาสจึงมัก
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักสําคัญ ๆ ที"เกี"ยวเนื"องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมต่าง ๆ คือ
1. พระเจดีย ์ พระมณฑป พระปรางค์ อาคารที"สร้างขึนเพื"อใช้เป็ นศูนย์กลางหลักของวัด
ในฐานะสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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2 . พระอุโบสถ อาคารสําหรับใช้ประกอบศาสนพิธีในการทําสังฆกรรมต่าง ๆ
3. พระวิหาร อาคารที"ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส
4. เจดีย ์ (มณฑป ปรางค์) ราย – เจดีย ์ (มณฑป ปรางค์) ทิศ อาคารที"ใช้บรรจุอฐั ิ หรื อ
สร้างประกอบเพื"อให้ผงั รวมนันสมบูรณ์ในเชิงสัญลักษณ์
5. หอระฆัง – หอกลอง อาคารที"ใช้เป็ นสถานที"ตีบอกเวลาสําหรับพระภิกษุสงฆ์ทาํ
กิจวัตรในทางสงฆ์
6. ศาลาต่าง ๆ เช่น
- ศาลาราย อาคารที"ใช้เป็ นที"นง"ั พักของผูม้ าเยือน
- ศาลาทิศ อาคารที"ใช้ลอ้ มอาคารสําคัญสําหรับให้คฤหัสถ์นงั" พัก หรื อประกอบเพื"อให้
ผังรวมสมบูรณ์ในเชิงความหมาย
7. พระระเบียง อาคารลักษณะเป็ นเรื อนยาว ใช้ลอ้ มรอบอาคารสําคัญ หรื อล้อมแสดง
เป็ นขอบเขตเพื"อแสดงนัยในเชิงสัญลักษณ์
8. พลับพลาเปลืองเครื" อง อาคารที"พระมหากษัตริ ย ์ ทรงใช้เป็ นที"เปลี"ยนชุดฉลอง
พระองค์ในวาระที"เสด็จพระราชดําเนินมาบําเพ็ญพระราชกุศล

พระอุโบสถตังอยูด่ า้ นหลัง

ปรางค์ประธานอยูก่ " ึงกลาง

พระวิหารตังอยูด่ า้ นหน้า

ภาพที" 37 วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรี อยุธยา อาคารหลักตังอยูใ่ น “ แนวแกนประธาน ”
ที"มา : แผนกสํารวจรังวัด กองโบราณคดี กรมศิลปากร ( 10 มิถุนายน พ.ศ. 2500 )
ในกลุ่มขององค์ประกอบแผนผังที"เป็ นอาคารต่าง ๆ เหล่านี พระเจดีย ์ พระปรางค์ และ
พระมณฑป ถือเป็ นกลุ่มอาคารที"สาํ คัญที"สุดในฐานะหลักประธานของวัด จึงถูกมักวางตําแหน่งลง
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ในผังตรงส่ วนที"สาํ คัญที"สุดของเขตพุทธวาส เช่น บริ เวณกึ"งกลางหรื อศูนย์กลางหรื อแกนกลางของ
ผัง อาคารสําคัญรองลงมากลุ่มแรกคือ พระอุโบสถ และพระวิหาร ซึ"งเป็ นอาคารที"มกั ใช้ประกอบคู่
กันกับพระเจดียพ์ ระมณฑป หรื อพระปรางค์ประธาน อย่างใดอย่างหนึ"งเสมอ หรื ออาจใช้ประกอบ
ร่ วมกันทัง 3 ประการ คือ พระอุโบสถ พระเจดียแ์ ละพระวิหาร ทังนีเนื"องเพราะอาคารทัง 2 ใช้เป็ น
สถานที"ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงต้องอิงร่ วมกับพระเจดีย ์ เพื"อเป็ นความหมายโดยนัยว่าศา
สนพิธีหรื อสังฆกรรมทังปวงที"จะบังเกิดขึน จะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็ นองค์ประธาน
ร่ วมที"จะทรงรับรู ้ในพิธีกรรมเหล่านันทุกครัง เหตุน ีพระอุโบสถหรื อพระวิหารจึงมักวางทางด้าน
หน้าของพระเจดีย ์ (หรื อพระปรางค์ พระมณฑป) เสมอ 65 ในลักษณะของแนวแกนดิ"งเพื"อว่าเวลา
ประกอบพิธีกรรม ทุกผูท้ ุกนาม ณ ที"น นั จะได้หนั หน้าไปยังพระพุทธองค์และถึงแม้วา่ บางครังจะมี
การใช้ประกอบร่ วมกันทัง 3 อย่างก็ตาม เช่นพระวิหารวางด้านหน้าสุ ด มีพระเจดียอ์ ยูก่ ลางและพระ
อุโบสถอยูด่ า้ นหลัง ตัวพระอุโบสถด้านหลังนีก็มกั จะหันส่ วนหน้าของอาคารไปทางด้านหลังด้วย
เพื"อว่าเวลาที"เข้าไปทําทุกศาสนพิธี ก็จะยังคงสามารถหันหน้าเข้าสู่ องค์พระเจดียไ์ ด้เช่นเดียวกัน

พระอุโบสถตังอยูด่ า้ นข้าง

พระวิหาร
พระเจดียเ์ ป็ นประธานของวัด

ภาพที" 38 วัดมหาธาตุ จ.สุ โขทัย พระอุโบสถมีความสําคัญน้อย จึงไม่ได้อยูใ่ นแนวแกนประธาน
ที"มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เรือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ:
มิวเซียมเพรส, 2554), 28

65

, 37.

สมคิ ด จิ ร ะทัศ นกุ ล ,

รู้ เ รื อ ง วั ด วิ ห าร โบสถ์ เจดี ย์ พุ ท ธสถาปั ต ยกรรมไทย
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อย่างไรก็ดีการกําหนดหน้าที"ของอาคารกลุ่มนีในแต่ละประเภทและแต่ละตําแหน่งบน
ผังก็ไม่ได้มีขอ้ กําหนดเป็ นกฏเกณฑ์ตายตัวเสมอไป (ยกเว้นพระเจดีย ์ พระปรางค์ หรื อพระมณฑป
ประธานที"ยงั คงตังอยูใ่ นตําแหน่งหลัก) ทังนีข ึนอยูก่ บั แนวความคิดและคตินิยมของแต่ละสมัยเป็ น
ปัจจัยสําคัญ เช่น พระอุโบสถสมัยสุ โขทัยจะมีความสําคัญน้อยตําแหน่งที"ตงั จึงไม่ถูกเน้นให้อยูใ่ น
แนวแกนประธานอย่างพระวิหาร ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้นพระอุโบสถเริ" มมีความสําคัญมากขึน
จึงเข้ามาอยูใ่ นแนวแกนประธาน โดยตังอยูส่ ่ วนปลายด้านหลังพระเจดียป์ ระธาน แต่เมื"อถึงปลาย
สมัยอยุธยาพระอุโบสถกลับมาอยูด่ า้ นหน้าสุ ดแทนที"ตาํ แหน่งของพระวิหาร ในขณะที"พระวิหาร
หลุดออกไปจากแนวแกนประธานนัน ที"สาํ คัญคือเมื"อมาถึงยุคสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์พระอุโบสถ
กลับมามีบทบาทสําคัญเพียงหนึ"งเดียวในผัง ในฐานะของหลักประธานสําคัญของวัดไปเลยทีเดียว66
โดยที"วดั นันอาจไม่จาํ เป็ นที"จะต้องมีพระเจดีย ์ หรื อพระปรางค์ หรื อพระมณฑปอีกต่อไปแล้ว เช่น
พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ เช่นเดียวกับพระวิหารที"บางยุคสมัยได้กลายเป็ น
หลักประธานของวัดเช่นกัน เช่น พระวิหารวัดสุ ทศั น์เทพวรารามฯ กรุ งเทพฯ สําหรับอาคาร
ประกอบอื"นๆ เช่น พระระเบียง ศาลาราย จะปรากฏร่ วมในผังอาคารในฐานะกลุ่มย่อย ซึ"งเป็ นเพียง
องค์ประกอบช่วยสร้างให้ผงั มีความสมบูรณ์ยงิ" ขึนไม่วา่ จะในแง่ของประโยชน์ใช้สอย หรื อในเชิง
ความหมายของ “ระบบสัญลักษณ์” ตามคติความเชื" อก็ตามโดยมักปรากฏในลักษณะที"โอบล้อม
กลุ่มอาคารหลักประธานสําคัญเหล่านัน

พระอุโบสถ
พระวิหารหลักประธานของวัด

ภาพที" 39 วัดสุ ทศั นเทพวรารามฯ กรุ งเทพฯ พระวิหารหลักเป็ นประธานอยูด่ า้ นหน้าพระอุโบสถ
ที"มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, งานวันพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หัวประจําปี 2552 :
พระนังเกล้าฯ กับความเป็ นศูนย์ กลางจักรวาลของวัดสุ ทัศน์ (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ นติงแอนด์พบั
ลิชชิ"ง, 2552), 1.
การวางตําแหน่งอาคารในเขตพุทธวาส
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เรื" องเดียวกัน, 38.
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สื บเนื" องจากพืนฐานพุทธสถาปั ตยกรรมของไทยได้รับอิทธิ พลทางศาสนาจากอินเดี ย
ซึ" งมีท งั เข้ามาโดยตรงและผ่านมาทางลังกาอีกทีหนึ" ง ดังนันแบบแผนและแนวความคิดรวมทังคติ
ความเชื" อ ต่ า ง ๆ จึ ง สะท้อนออกถึ งวัฒนธรรมที" เป็ นรากฐานอันเป็ นต้น กํา เนิ ดเดิ ม นัน ๆ แม้ว่า
ระเบี ย บแบบแผนต่า ง ๆ จะมี ก ารคลี" ค ลายมากมายหลากหลายลัษ ณะตามยุค สมัย ที" มี ข นบนิ ย ม
แตกต่างกันหากแต่การพัฒนาและการเปลี"ยนแปลงนัน จะสังเกตได้วา่ ยังคงตังอยูบ่ นกรอบของเค้า
โครงที" เป็ นแม่บทเดิ ม นัน" คื อการสร้ างพระเจดี ยใ์ ห้เป็ นหลักประธานของพระอาราม โดยมีพระ
วิหารที"เป็ นสถานที"สาํ คัญประกอบพิธีกรรมอยูเ่ บืองหน้า โดยแบบแผนเช่นนี มีการพัฒนามาจากการ
สร้างพระเจดีย อ์ ยูต่ อนท้ายของ “เจติยสถาน” ซึ" งสร้างอยู่ภายในถํา หรื อที"เรี ยกว่า “ถําวิหาร” ใน
ประเทศอินเดีย ก่อนที"ต่อมาจะมีการสร้างอาคารที"เป็ นพระวิหารในที"กลางแจ้งขึน โดยพระเจดียน์  นั
ได้พฒั นาเปลี"ยนออกมาอยูน่ อกอาคาร หากแต่ก็ยงั คงรักษาตําแหน่งและแนวแกนเดิมอยู่ คือตังอยู่
ท้ายอาคาร พร้อม ๆ กับสร้างรู ปพระพุทธปฏิมาประดิษฐานไว้ ณ ตําแหน่งที"เคยตังพระเจดียภ์ ายใน
ห้องพิธีน นั ทังนีก็เพื"อใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะองค์ประธานของการ
ประชุ มกิ จของสงฆ์ที"จะมี ข ึน ตําแหน่ งที" ต งั แห่ ง “พระเจดี ย ์” และอาคารประกอบพิธีกรรมอัน
หมายถึง “ถําวิหาร”ส่ วนนี คือที"มาของแบบแผนแม่บทของการวางผังประธานในเขตพุทธวาสสํา
หรัพระพุทธศาสนานับแต่น นั มา

ภาพที" 40 ถําคูหาแบบต่างๆ ในประเทศอินเดีย
ที"มา : Percy Brown, Indian Architecture (Buddhist and Hindu Period) (n.p.: Upton
Press, 2010), 285.
พุทธสถานในประเทศไทยก็อาศัยกฏเกณฑ์ของการวางแผนผังเช่นนีมาใช้ในวิธีปฏิบตั ิ นับแต่พุทธ
ศตวรรษที" 11 อันตรงกับสมัยทวารวดีสืบมาจนถึงยุคปัจจุบนั ซึ"งมีการพัฒนาเปลี"ยนแปลงและ

118

คลี"คลายแบบอย่างแผนผังของอาคารหลักสําคัญ คือพระเจดีย ์ (พระปรางค์ พระมณฑป) พระวิหาร
และพระอุโบสถ ในรู ปลักษณะต่าง ๆ กัน 5 แบบดังนี
1. ผังแบบแนวแกนเดี"ยว หมายถึง การออกแบบผังพุทธาวาส โดยให้อาคารหลักสําคัญ
ทังหมดจัดวางเรี ยงอยูบ่ นแนวแกนหลักประธานเพียงแนวเดียว คือ
มีพระเจดีย ์ (พระปรางค์ พระมณฑป) และพระวิหาร วางอยู่ บนแนวแกนหลักเพียง
แนวเดียว เช่น วัดช้างล้อม จ.สุ โขทัย
มีพระเจดีย ์ (พระปรางค์ พระมณฑป) และ พระอุโบสถ วางอยู่ บนแนวแกนหลัก
เพียงแนวเดียว เช่น วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรี อยุธยา
มีพระเจดีย ์ (พระปรางค์ พระมณฑป) พระอุโบสถ และ พระวิหาร วางอยู่ บนแนว
แกนหลักเพียงแนวเดียว เช่น วัดกุฎีดาว จ.พระนครศรี อยุธยา
2. ผังแบบแนวแกนคู่ หมายถึงการออกแบบแผนผังพุทธวาสโดยการสร้างแนวแกน
ประธาน 2 แนววางคู่ขนานกัน ทังนีเพื"อหมายให้แนวแกนทัง 2 มีความสําคัญเท่าๆ กัน แล้วกําหนด
ตําแหน่งอาคารหลักสําคัญลงบนแนวแกนทัง 2 นัน เช่น วัดสุ วรรณารามฯ ธนบุรี วัดสุ วรรณ
ดาราราม จ.พระนครศรี อยุธยา
3. ผังแบบแนวขนาน 3 แกน หมายถึงการออกแบบแผนผังพุทธวาส โดยการสร้าง
แกนประธานขึน 3 แนวขนานกัน หรื อการสร้างแนวแกนหลักประธานขึนแกนหนึ"ง แล้วสร้าง
แนวแกนย่อยหรื อแกนรองประกบขนานอีก 2 ข้าง ก่อนวางอาคารหลัก สําคัญลงบนแต่ละแนวแกน
เช่น วัดเทพธิดารามฯ กรุ งเทพฯ
วัดนีมีอาคารหลักประธานของผังคืออุโบสถตังอยูบ่ นแกน
ประธานกลาง แล้วมีพระวิหารและศาลาการเปรี ยญวางเพิ"มลงบนแนวแกนย่อยทัง 2 ด้าน
4. ผังแบบแนวแกนฉาก หมายถึงการออกแบบแผนผังพุทธวาส โดยการสร้างแนวแกน
ประธานขึนแกนหนึ"ง แล้วสร้างแนวแกนย่อยอีกแนว วางขวางใน ทิศทางที" ตังฉากกับแกนประธาน
นัน ๆ เช่น วัดนางพญา จ. สุ โขทัย วัดมกุฏกษัตริ ยารามฯ กรุ งเทพฯ ซึ"งวัดเหล่านีมกั จะมีพระวิหาร
อยูห่ น้าเจดียป์ ระธาน แล้วมีพระอุโบสถวางขวางในทิศทางที"ต งั ฉากในตอนท้ายของเจดียน์  นั
5. ผังแบบกากบาท หมายถึงการออกแบบแผนผังพุทธวาส โดยการสร้างแนวแกน
ประธานขึนแกนหนึ" ง แล้วสร้างแนวแกนย่อยอีกแนว ขวางในทิศทางที"ต งั ฉากตัดกับแกนประธาน
นัน เช่น วัดราชบพิธฯ กรุ งเทพฯ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุฯ จ.พิษณุ โลก ผังลักษณะนีมกั เป็ น
วัดที"มีพระวิหารหลวง พระวิหารทิศและพระระเบียง ชักเป็ นวงล้อมพระเจดียห์ รื อพระปรางค์
ประธาน
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ภาพที" 41 ภาพลายเส้น กาวางผังส่ วนต่างๆ ของวัด ตามแนวแกนต่างๆ อย่างที"อธิ บายได้ขา้ งต้น
ที"มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รู้ เรือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปั ตยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2554), 42–44.
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เขตสังฆาวาส
หมายถึงขอบเขตบริ เวณพืนที"ส่วนหนึ"งของวัดที"กาํ หนดไว้ให้เป็ นที"อยูอ่ าศัยขอพระภิกษุ
สงฆ์
เพื"อให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวที"ไม่เกี"ยวเนื"องกับพิธีการใดทางศาสนาโดยตรงคําว่า
“สังฆาวาส” มาจากคําว่า สงฆ์ + อาวาส แปลว่าที"อยูแ่ ห่งหมู่สงฆ์ พืนที"บริ เวณนีจึงมักมีขอบเขตที"
มิดชิด และประกอบไปด้วยอาคารสถานที"สัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบตั ิที"เป็ นวิถีแห่ง
การดําเนิ นชีวติ ของเพศสมณะเท่านัน อันได้แก่
1. กุฎิ อาคารที"ใช้สาํ หรับอยูอ่ าศัยหลับนอน
2. กัปปิ ยกุฏิ โรงเก็บอาหาร
3. หอฉัน อาคารที"ใช้เป็ นที"ฉนั ภัตตาหาร
4. วัจจกุฏี หรื อ เว็จกุฏี อาคารสําหรับใช้ขบั ถ่าย
5. ศาลาการเปรี ยญ อาคารที"ใช้เป็ นที"เรี ยนหนังสื อของพระสงฆ์
6. หอไตร อาคารที"ใช้เก็บรักษาพระคัมภีร์ทางศาสนา
7. ชันตาฆร โรงรักษาไฟและต้มนํา
8. ธรรมศาลา โรงเทศนาธรรม
9. ห้องสรงนํา ห้องชําระกาย
10. ศาลาท่านํา อาคารที"ใช้เป็ นท่าและทางเข้าสู่ วดั ทางนํา
การวางตําแหน่งอาคารในผังเขตสังฆาวาส
ในกลุ่มอาคารทังหมดนี “กุฏิ” ถือเป็ นอาคารหลักสําคัญที"เป็ นตัวกําหนดโครงสร้าง
แผนผังของเขตสังฆวาสทังหมด โดยจะมีอาคารประเภทอื"น ๆ ประกอบร่ วมอยูใ่ นตําแหน่งใด ก็
ขึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์มากหรื อน้อยในเชิงประโยชน์ใช้สอยที"เกี"ยวเนื" องกับกุฏิน นั ยังไม่รวมในเชิง
ของประเภทของวัด ชันของวัด ที"ตงั และขนาดที"มีผลต่อการจัดวางผังไม่นอ้ ย กล่าวคือหากเป็ นวัด
ราษฎร์ขนาดเล็กอยูใ่ นแถบถิ"นชนบท การวางผังแม้ไม่มีกฏเกณฑ์เข้มงวดตายตัว โดยนิยมวางตัวกุฏิ
ในลักษณะกระจายตัวเป็ นหลัง ๆ แต่ก็ยงั คงมีความเป็ นระเบียบอยูอ่ ย่างหลวม ๆ ในลักษณะที"เป็ น
หมู่หรื อกลุ่ม สําหรับอาคารที"เป็ นองค์ประกอบรองหลังอื"น ๆ ที"อยูน่ อกเหนือไปจากนีก็จดั วางใน
ตําแหน่งที"อาํ นวยความสะดวกให้พระภิกษุได้ใช้ประโยชน์อย่างง่ายที"สุดมากกว่าคิดคํานึงความงาม
ในเชิงสุ นทรี ยภาพทางสถาปั ตยกรรมเป็ นเกณฑ์ แต่ทงั นีส่วนใหญ่จะมีวถิ ีการจัดที"คล้ายคลึงกัน คือ
กําหนดให้ “กุฏิ” อย่รวมเป็ นกลุ่ม ซึ"งอาจแยกเป็ นหลัง ๆ หรื อเชื"อมต่อด้วยชานให้รวมเป็ นหมู่หรื อ
คณะฯ โดยมี “หอฉัน” อยูต่ รงกลางชาน ถัดเลยออกมาเป็ นเรื อน “เว็จกุฏี” ซึ"งปัจจุบนั อาจรวมเข้า
กับ “ห้องสรงนํา” ทังนิยมสร้างต่อเรี ยงเป็ นแถว ๆ สําหรับ “กัปปปิ ยกุฏี” หรื อโรงเก็บอาหารก็มกั
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รวมเข้ากับเรื อน “ชันตาฆร” เป็ นอาคารหลังเดียวกัน โดยอาจมีเพียงจุดเดียวรวมกันสําหรับวัดขนาด
เล็ก หรื อแยกเฉพาะตามหมู่หรื อคณะสําหรับวัดขนาดใหญ่ ส่ วน “หอไตร” ก็จะแยกออกไปตังเดี"ยว
อยูก่ ลางสระนําใหญ่
ซึ" งอาจอยูบ่ ริ เวณส่ วนหลังหรื อส่ วนหน้าหรื อด้านใดด้านหนึ" งของหมู่กุฏิ
เช่นเดียวกับ “ศาลาการเปรี ยญ” ที"มกั ตังอยูใ่ นตําแหน่งที"พระสงฆ์ทงั ปวงสามารถเข้ามาใช้สอยได้
อย่างสะดวกทัว" ถึงขณะเดียวกันก็สามารถเอือต่อประชาชนที"เข้ามาใช้ประโยชน์อาคารหลังนี
โดยตรงเช่นเดียวกันเหตุน ีเองศาลาการเปรี ยญจึงมักวางอยูด่ า้ นหน้าเขตสังฆาวาส หรื อบริ เวณส่ วนที"
ต่อกับเขตพุทธาวาส หรื ออาจอยูท่ างด้านข้างของเขตธรณี สงฆ์ ซึ" งประชาชนสามารถเข้ามาจาก
ทางด้านนีได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านเข้าทางเขตพุทธาวาส สําหรับ “ธรรมศาลา” จะสร้างขึนในกรณี ที"วดั
นันไม่มีศาลาการเปรี ยญ

เขตพุทธาวาส

เขตสังฆาวาส

ภาพที" 42 ภาพลายเส้น กาวางผังเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาสโดยชัดเจนของวัดพระเชตุพนฯ
ที"มา : ผังบริ เวณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ
แต่สาํ หรับวัดในเมืองแล้วการวางผังเขตสังฆาวาสค่อนข้างจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจน
โดยเฉพาะวัดหลวงขนาดใหญ่จะมีการกําหนดตําแหน่งที"ตงั และระบบของโครงสร้างผังอย่างตังใจ
ความง่ายในการจัดผังของวัดกลุ่มนีอยูท่ ี"การจัดแบ่งระบบการปกครองภายในวัดที"แยกเป็ น “คณะ”
ดังนันการแบ่งพืนที"ของเขตสังฆาวาส จึงอาศัยการแบ่งขนาดตามจํานวนพระสงฆ์และองค์ประกอบ
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ย่อย เช่น หอฉัน หอไตร เว็จกุฏี กัปปิ ยกุฏิ ฯลฯ ของแต่ละคณะซึ"งวิธีการจัดแบ่งก็อาศัยการแบ่งผัง
ออกเป็ นลักษณะอย่าง “ช่องตาราง” (Grid) เช่น เขตสังฆาวาส วัดสุ ทศั นเทพวรารามฯ กรุ งเทพฯ

ภาพที" 43 วัดสุ ทศั นเทพวรารามฯ อาศัยการแบ่งผังเขตสงฆ์ออกเป็ นลักษณะ “ช่องตาราง” (Grid)
ที"มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, งานวันพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หัวประจําปี 2552 :
พระนังเกล้ าฯ กับความเป็ นศู นย์ กลางจักรวาลของวัดสุ ทัศน์ (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ นติงแอนด์พบั
ลิชชิ"ง, 2552), 25.
เขตธรณี สงฆ์
หมายถึงเขตพืนที"ในพระอารามหลวง ซึ" งเป็ นพืนที"ที"เหลือจากการจัดแบ่งสําคัญ คือเขต
พุทธาวาสและเขตสังฆาวาส เป็ นเขตพืนที"สาํ หรับเอือประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณประโยชน์
ในลักษณะต่าง ๆ ของวัด เช่น ใช้เป็ นพืนที"เปิ ดโล่งเพื"อสร้างความร่ มรื" นให้วดั หรื อใช้เป็ นสถานที"
ก่อสร้างอาคารอื"น ๆ เช่น สร้าง “เมรุ ” สําหรับฌาปนกิจศพของชุมชน หรื อตังโรงเรี ยนเพื"อให้
การศึกษาแก่สังคม หรื ออาจแบ่งเป็ นพืนที"ให้คฤหัสถ์เช่าเพื"อใช้ให้เป็ นแหล่งทํามาหากิน อาทิ การ
สร้างตึกแถว หรื อการทําเป็ นตลาด เป็ นต้น เช่น เขตธรณี สงฆ์วดั ระฆังโฆษิตารามฯ ธนบุรี ใช้
สร้างเป็ นโรงเรี ยนวัดราชโอรสารามฯ ธนบุรี ใช้เป็ นตลาดนัดขายสิ นค้า วัดมหาธาตุฯ กรุ งเทพฯ
ใช้สร้างเป็ นตึกแถวให้เช่า การแบ่งแยกพืนที"ของวัดออกเป็ น 3 ส่ วน ดังกล่าว ก็เพื"อให้เกิดความ
เป็ นระเบียบและความชัดเจนในการใช้พืนที"ของพระสงฆ์ โดยตังอยูบ่ นกรอบพืนฐานหลักของวิถี
ชีวติ แบบสมถะอันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือการทําสังฆกรรมที"ตอ้ งการทําร่ วมกับพระภิกษุสงฆ์รูปอื"น
และการอยูอ่ าศัยที"ใช้เป็ นที"ปลีกตัวไปอาศัยหลับนอนเฉพาะรู ป ซึ"งวิถีปฏิบตั ิทงั 2 ลักษณะต่างก็มี
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ความแตกต่างที"ชดั เจนในตัวอยูแ่ ล้ว โดยที"การทําศาสนพิธีในเขตพุทธาวาสนันมีลกั ษณะที"เป็ นพิธี
การเป็ นหน้าที"
ซึ" งต้องการความสํารวมอย่างมากทังในหมู่พระสงฆ์เองและหมู่พุทธศาสนิกชน
ในขณะที"การอยูอ่ าศัยในเขตสังฆาวาสอาจไม่ตอ้ งการความสํารวมมากนัก ด้วยเป็ นเขตที"มีความเป็ น
ส่ วนตัวสู ง ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื"น ๆ ก็มีเฉพาะแต่กบั หมู่พระภิกษุสงฆ์และหมู่ลูกวัดหรื อผูด้ ูแล
รับใช้วดั ที"อาศัยอยูใ่ นเขตเดียวกันเท่านัน เหตุน ีเองการแบ่งพืนที"วดั ออกเป็ น 3 ส่ วนนี ในเชิงการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงมีการให้ความหมายของ 3 เขตนีวา่ “เขตพุทธาวาส” เป็ นพืนที"ก" ึง
สาธารณะ (Semi – Public Zone) สําหรับพระสงฆ์ร่วมกับฆราวาส “เขตสังฆาวาส” เป็ นพืนที"
ส่ วนตัว (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ์ ส่ วน “เขตธรณี สงฆ์” เป็ นเสมือนเขตพืนที"สาธารณะ
(Public Zone) สําหรับคนทัว" ไปนัน" เอง
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ความสัมพันธ์ระหว่างเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส
ในดินแดนของไทยนับแต่สมัยสุ โขทัยลงมาจะมีความสัมพันธ์และเกี"ยวเนื"องซึ" งกันและ
กันของทัง 2 เขต ในลักษณะของการวางผังซึ" ง มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 แบบคือ
1. แบบประกบหน้า – หลัง หมายถึงการแบ่งเขตพืนที"พุทธวาสและสังฆวาสออกเป็ น 2
ส่ วนในลักษณะแกนดิ"งตามแนวทิศการหันหน้าออกไปทางด้านทางเข้าหลักของวัด
โดยมีเขต
สังฆาวาสอยูต่ ่อออกไปทางด้านหลัง เช่น วัดเทพธิดารามฯ กรุ งเทพฯ วัดชนะสงครามฯ กรุ งเทพฯ
วัดสุ ทศั น์เทพวรารามฯ กรุ งเทพฯ
2. แบบชิดข้าง หมายถึงการแบ่งเขตพืนที"วดั ออกเป็ น 2 ส่ วน โดยทังเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาสจะวางประกบชิดกันและต่างหันไปทางด้านหน้าวัด
ซึ"งเขตสังฆาวาสจะวางประกบ
ทางด้านซ้ายหรื อขวาก็ได้ เช่น วัดพระสี" อิริยบถ จ.กําแพงเพชร วัดมหาธาตุฯ กรุ งเทพฯ วัดพระเชตุ
พนฯ กรุ งเทพฯ
3. แบบคู่ประกบ หมายึงการแบ่งเขตพืนที"วดั ออกเป็ น 3 ส่ วน โดยวางเขตพุทธาวาสอยู่
ตรงกลางส่ วนเขตสังฆาวาสก็จะแยกเป็ นอีก 2 ส่ วนวางประกบทังข้างซ้ายและข้างขวาของเขต
พุทธาวาสนัน เช่น
วัดมกุฏกษัตริ ยารามฯ กรุ งเทพฯ วัดโสมมนัสวิหารฯ กรุ งเทพฯ วัดราชสิ ทธารามฯ ธนบุรี
4. แบบล้อม 3 ด้าน หมายถึงการปรับพืนที"เขตสังฆาวาสให้มีรูปลักษณะของพืนที"หกั
เป็ นรู ปลักษณะของพืนที"หกั เป็ นรู ปตัว U เพื"อใช้โอบล้อมเขตพุทธาวาสซึ"งตังอยูต่ รงส่ วนด้านหน้า
ของวัดไว้ตรงกลาง การปิ ดล้อมลักษณะเช่นนีมกั ใช้กบั วัดที"มีพืนที"และจํานวนพระภิกษุสงฆ์มาก ๆ
เช่น วัดราชนัดดารามฯ กรุ งเทพฯ
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5. แบบโอบหักศอก หมายถึงการปรับส่ วนปลายของพืนที"เขตสังฆาวาสให้หกั เลียวไป
ทางด้านหนึ"งเพื"อโอบล้อมส่ วนท้ายของเขตพุทธาวาสทําให้รูปลักษณะพืนที"สังฆาวาสนีคล้ายตัว L
เช่น วัดใหญ่สุวรรณารามฯ กรุ งเทพฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างเขตแดนพุทธาวาสและสังฆาวาสในแบบต่าง ๆ นี มีขอ้ สังเกต
ประการหนึ"งคือ การวาง “เขตพุทธาวาส” จะถูกกําหนดเอาไว้วา่ ต้องอยูด่ า้ นหน้าเสมอ และไม่เคย
ปรากฎว่าจะมีวดั ใดที"วางเขตสังฆาวาสขวางทางเข้าด้านหน้าเขตพุทธาวาสเลย ทังนีเป็ นคตินิยมที"วา่
ให้พืนที"ซ" ึ งเกี"ยวเนื"องกับพระพุทธเจ้าเป็ นหลักสําคัญที"สุด จึงต้องอยูใ่ นตําแหน่งประกอบด้านอื"น ๆ
สําหรับเขตธรณี สงฆ์น นั มักจะอยูบ่ ริ เวณส่ วนที"เป็ นด้านข้างด้านใดด้านหนึ"ง
หรื อบริ เวณส่ วน
ด้านหลังของพืนที"วดั เสมอ เช่น วัดอรุ ณราชวรารามฯ กรุ งเทพฯ ซึ"งมีเขตธรณี สงฆ์ผนื ใหญ่อยู่
บริ เวณส่ วนหลังของวัด เป็ นต้น โดยนัยนีแสดงให้เห็นว่า “เขตพุทธาวาส” เป็ นเขตแดนที"สาํ คัญ
ที"สุดกว่าพืนที"ส่วนอื"นใดทังหลายภายในวัด 67
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สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เรือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2554), 51.

บทที 4
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยทีเกีย วข้ อง รวมถึงกรณีศึกษา
ศิลปะสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรื อ สมเด็จพระสรรเพชญที" 2
แห่ งอาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา เป็ นสถาปั ตยกรรมที"อยูใ่ นช่วง พ.ศ. 2133 – 2148 อันเป็ นระยะเวลาที"
ทรงครองราชย์ ถ้าจะว่าไปแล้ว พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยน์ กั รบที"ตอ้ งเสด็จพระราชดําเนิ นไปใน
หลายที"ตลอดพระชนมายุ จึงมีสถาปั ตยกรรมในหลายแห่ งที"เกี"ยวข้องกับพระองค์ ดังตัวอย่างที"ได้
ยกไว้ในบทที" 2 แต่กรณี ศึ กษาที" จะยกมาดังต่อไปนี จะเป็ นอาคารที"เกี" ย วข้องกับพระองค์ที"เห็ น
เด่นชัดที"สุด แต่หลายๆ แห่ งก็เป็ นที"น่าเสี ยดายที"ปัจจุบนั มีรูปแบบของอาคารเหล่านันเหลืออยูเ่ ป็ น
ส่ วนน้อย ซํายังถูกขุดและทําลายไปเป็ นส่ วนมาก จึงเป็ นการยากที"ผูท้ าํ วิทยานิ พนธ์จะอธิ บายถึ ง
อาคาร สถานที" ต่างๆ ได้อย่างถี" ถ้วน จึงเป็ นเพียงกรณี ศึกษาจากพระราชพงศาวดาร ประกอบกับ
จดหมายเหตุของต่างประเทศเท่านัน และเป็ นการยากที"จะคาดคะเนว่า สิ" งก่อสร้างแต่ละแห่งนันควร
มีรูปทรงและลักษณะที"ถูกต้องเป็ นเช่นไร การกล่าวอ้างถึงลักษณะรู ปทรงของอาคารสถานที"ต่างๆ
ตลอดจนโครงสร้ างและศิ ล ปะสถาปั ตยกรรม จึ งต้องอ้างจากพระราชพงศาวดาร ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมในยุคสมัยดังกล่าว หรื อจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศ
ซึ"งบันทึกไว้ในอดีต จึงต้องฝากผูเ้ ชี"ยวชาญพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพิ"มเติมในอนาคตต่อไป
การเชื"อมโยงศิลปะสถาปั ตกรรมในตัวโครงการวัดเฉลิมพระเกียรติพระนเรศวรมหาราช
นี จะประกอบไปด้วย ประการที" หนึ" ง คือ ศิลปะสถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธยาที"เกี" ยวข้องกับองค์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยตรงนัน" คือ พระเจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคลที"ยงั คงสภาพได้อย่างสมบูรณ์
ที"สุดแห่งหนึ"ง ประการที"สอง คือ สถาปั ตยกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนกลางตังแต่รัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีที" 2 จนถึงรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ที"มีเอกลักษณ์ โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ เกี"ยวข้อง
ด้านแนวคิดและคติความเชื"อที" สามารถส่ งผลต่อรู ปแบบสถาปั ตยกรรมในโครงการ ประการที"สาม
คื อ ศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมในสมัย สุ โ ขทัย อัน เป็ นต้น กํา เนิ ด ของราชวงศ์พ ระร่ ว ง ที" ส มเด็จ พระ
นเรศวรทรงสื บเชื อสายของราชวงศ์น ีมา เป็ นการเทิดพระเกียรติสถานที"ทรงประสู ติและสถานที"ที"
พระองค์เสด็จจากมา นั"นคื อ เมื องพิษณุ โลกสองแคว เป็ นการผนวกศิล ปะที"มีความเกี"ยวข้องกับ
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โครงการของทังสองอาณาจักรเข้าด้วยกัน ให้เกิดเอกลักษณ์ ใหม่ที"โดดเด่นสอดคล้อง
กัน รวมถึงเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยปั จจุบนั ไปแก้ปัญหาเรื" องพืนที"ภายใน – ภายนอก เพื"อเพิ"ม
ประโยชน์ใช้สอย ให้คนในพืนที"และผูใ้ ช้โครงการได้ภาคภูมิใจ เป็ นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรได้อย่างสมพระเกียรติ
สรุ ปการศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมที"เกี"ยวข้องกับวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เพื"อนําไปใช้ในการออกแบบ จึงประกอบด้วย 3 ส่ วนสําคัญ คือ
1. ศิลปะสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยาที"เกี"ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวร โดยโปรดให้สร้าง
2. ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอยุธยาตอนกลาง ตังแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที"
2 จนถึงรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2034-217168 รวมระยะเวลา 137 ปี
3. ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยสุ โขทัยที"มีลกั ษณะโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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1. ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาทีเ กีย วข้ องกับพืน< ทีโ ครงการและสมเด็จพระนเรศวร
สถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธ ยาที" เกี" ยวข้องในรั ชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย
โปรดให้สร้างขึนมา ที"สาํ คัญมีอยู่ 2 สถานที" นัน" คือ
1.1 พระเจดียช์ ยั มงคล วัดใหญ่ชยั มงคล จ.พระนครศรี อยุธยา
1.2 พระเจดียย์ ทุ ธหัตถี ตําบลตะพังตรุ อ.หนองสาหร่ าย จ.สุ พรรณบุรี
แม้ไม่อาจทราบได้วา่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดอาคารสถานที"แห่งใดเป็ นพิเศษ เพราะ
ไม่ปรากฏเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกล่าวอ้างได้ในพระราชพงศาวดาร แต่จากหลักฐานที"พระทรงโปรด
ให้สร้ างหรื อปฏิ สั งขรณ์ อาคารทัง 5 แห่ ง ดัง ที"ไ ด้ก ล่า วมาแล้ว ทํา ให้พอที"จะทราบแนวทางของ
สถาปั ตยกรรมที"จะส่ งผลต่อไปในโครงการได้ โดยเฉพาะรู ปแบบขององค์เจดียท์ ี"พระองค์ทรงสั"ง
ให้สร้าง จากหลักฐานเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันหมด นัน" คือได้รับอิทธิ พลมาจากการสร้างเจดี ย ์
ทรงกลมที"เราเรี ยกกันว่า เจดียแ์ บบทรงลังกา ถึงแม้วา่ ใน สมัยสุ โขทัยระยะแรกๆ จะนิยมสร้างเจดีย ์
ประธานของวัดเป็ นแบบปรางค์ เช่ น ปรางค์ที"วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุ โลก โดยการเปลี"ยน
แบบของเจดียท์ รงดอกบัวแบบสุ โขทัย แต่ก็มีเพียงองค์เดียวเท่านัน การสร้างเจดียท์ รงกลมแบบทรง
ลังกา ดูเผินๆ แล้วจะเห็นว่า มีลกั ษณะเหมือนกับเจดียท์ รงกลมสมัยสุ โขทัย แต่ถา้ พิจารณาแล้วจะ
เห็นว่า มีความแตกต่างกันจนเราสามารถแยกสมัยได้ ดังจะได้กล่าวรายละเอียด ต่อไป
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ตรี อมาตยกุล , ศิ ลปะสมัยอยุธยา ศิ ลปะสมัยอู่ทอง ศิ ลปะสมัยอยุธยา ศิ ลปะสมัย
รัตนโกสิ นทร์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 44.

127

1.1 พระเจดียช์ ยั มงคล วัดใหญ่ชยั มงคล จ.พระนครศรี อยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล เดิ มชื" อ "วัดป่ าแก้ว" หรื อ "วัดเจ้าไท" ปั จจุบนั เป็ นพืนที"ตาํ บลคลอง
สวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ"งที"มาของการสร้างที"นี" ดังนี
ตามตํานานกล่าวว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที" 1 ( พระเจ้าอู่ทอง ) ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้า ฯ ให้ขดุ เอาศพเจ้าแก้ว เจ้าไทย ซึ"งตายด้วยอหิวาตกโรคขึนเผาเสี ย ที"ปลงศพนันให้สถาปนา
พระเจดียแ์ ละวิหารเป็ นพระอาราม แล้วโปรดพระราชทานชื"อว่า “วัดป่ าแก้ว” และโปรดให้ตงั เป็ น
สํานักของสงฆ์ซ" ึ งไปบวชเรี ยนมาแต่สาํ นักวันรัตนมหาเถรในลังกาทวีป คณะสงฆ์ที"ไปศึกษาพระ
ธรรมวินยั มานี เรี ยกนามในภาษาไทยว่า “คณะป่ าแก้ว” วัดจึงได้นามปรากฏว่า วัดป่ าแก้ว
พระสงฆ์คณะป่ าแก้วปฏิบตั ิทางวิปัสสนาธุระ คือ บําเพ็ญภาวนาเป็ นสําคัญ ต่อมาคนทังหลายพากัน
เลื"อมใสบวชเรี ยนในสํานักพระสงฆ์คณะป่ าแก้วมากขึน พระสงฆ์นิกายนีก็เจริ ญแพร่ หลาย สมเด็จ
พระรามาธิบดีจึงทรงตังอธิ บดีสงฆ์นิกายนีเป็ นสมเด็จพระวันรัตน มีตาํ แหน่งเป็ นสังฆราชฝ่ ายขวา
คู่กบั สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซ" ึ งเป็ นอธิ บดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระ คือ ที"เล่าเรี ยนพระไตรปิ ฎก เป็ น
สังฆราชฝ่ ายซ้าย วัดป่ าแก้วก็เป็ นที"สถิตของสมเด็จพระวันรัตนต่อมา จึงได้นามว่า “วัดเจ้าพระยา
ไทย” หมายความว่าวัดของอธิบดีสงฆ์หรื อสังฆราช ด้วยแต่โบราณเรี ยกพระสงฆ์วา่ “ เจ้าไทย ”
(“ เจ้าไทย ” เป็ นศัพท์เก่าแปลว่า “พระ” มีปรากฏในหนังสื อไตรภูมิพระร่ วงและหนังสื อสวดพระ
มาลัย เจ้าพระยาไทย จึงแปลว่า “สังฆราช” )69

ภาพที" 44 พระเจดียช์ ยั มงคล (ของเดิม) คณะกรรมการพิจารณาออกแบบไปสํารวจเมื"อ วันที" 3
เมษายน พ.ศ. 2495
ที"มา : สงัด ชะลออยู่ และคณะ, เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ทีสุพรรณบุรี, (กรุ งเทพฯ: มิตรนราการ
พิมพ์, 2516), 20.
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สมพร อยูโ่ พธิL , “วัดใหญ่ชยั มงคล,” ศิลปากร 2,3 (ตุลาคม 2501): 27.
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ครันถึ งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2135 ปี มะโรง พระเจ้าหงสาวดีนนั ท
บุ เรงให้ราชโอรสผูเ้ ปนพระมหาอุ ปราชยกกองทัพ เข้า มาหมายจะเอายึด กรุ ง ศรี อยุธ ยาให้อยู่ใ น
อํานาจ สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพออกไปต่อสู้โดยได้ทาํ ยุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราช ต่อสู้กนั
จนพระมหาอุปราชสิ นพระชนม์บนคอช้าง ชัยชนะในครังนีสมเด็จพระพนรัตน์ (วันรัต) วัดป่ าแก้ว
ได้ทูล แนะนําให้ทรงสร้ างเจดี ย ์เป็ นที"ระลึ กเฉลิ มพระเกี ยรติ ย ศที"ไ ด้ชัยชนะครั งนัน สมเด็ จพระ
นเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดียข์  ึนที"ตาํ บลหนองสาหร่ ายบริ เวณที"ทาํ ยุทธหัตถี ในเขตเมืองสุ พรรณบุรี
แห่ งหนึ" ง และสร้างพระเจดียใ์ หญ่ที"วดั เจ้าพระยาไทย ให้เป็ นคู่กบั พระเจดียภ์ ูเขาทองซึ" งพระเจ้าหง
สาวดีสร้างไว้เมื"อตอนชนะอยุธยาอีกองค์หนึ" ง จึงขนานนามว่า พระเจดียช์ ยั มงคล ราษฎรคงเรี ยก
กันเป็ นสามัญว่า พระเจดียใ์ หญ่ ครันต่อมาจึงเรี ยกชื"อวัดอย่างนึงว่า “ วัดใหญ่ชยั มงคล ”

ภาพที" 45 สมเด็จพระอริ ยวงศญาณ ปริ ยตั ิวราสังฆราชาธิ ปดี ศรี สมณุตมาปริ นายก ติปีฎกธราจารย์
สฤษติL ขัตติยสารสุ นทร มหาคณาฤศรอุดมวาม คณะสังฆรามคามวาสี สมเด็จพระพน
รัตน์ (พระมหาเถรคันฉ่ อง ) พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที"มา : จิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดใหญ่ชยั มงคล จ.พระนครศรี อยุธยา
พระเจดียช์ ยั มงคลที"อยู่ในปั จจุบนั นี สูงทังหมดประมาณ 60 เมตร มีฐานทักษิณเดินได้
รอบองค์พระเจดีย ์ ทังพระเจดียช์ ยั มงคลและพระเจดียท์ ิศตังอยูบ่ นพืนสี" เหลี"ยม กว้างด้านละ 32.40
เมตร สู งจากระดับพื นดิ นประมาณ 15 เมตร ติดกับกําแพงล้อมบริ เวณพระเจดี ย ์ชัย มงคลด้า น
ตะวันตกมีวิหารหลวงหลังหนึ"ง (หมายเลข 13) กว้าง 15.30 เมตร ยาว 39 เมตร มีมุขยื"นไปทางทิศ
ตะวันตกกว้าง 7.50 เมตร ยาวตามพระอุโบสถ 3.50 เมตร ทางด้านทิ ศตะวันตกมีบนั ไดขึนพระ
วิหารอยูส่ องข้างมุข ข้างละหนึ"งบันได กว้าง 1.50 เมตร ผูท้ ี"ประสงค์จะออกไปที"มุขจะต้องเข้าใน
วิหารเสี ย ก่ อนแล้วขึ นบัน ไดภายในพระวิหารออกมุ ข ที หลัง พระวิหารหลัง นี ไ ม่มี ฐานชุ ก ชี ต งั
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พระพุ ท ธรู ป สงสั ย ว่า ในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาเป็ นราชธานี คงจะใช้เ ป็ นที" ท าํ พิ ธี ท างศาสนาเมื" อ
พระมหากษัตริ ยเ์ สด็จมาวัดป่ าแก้วก็เป็ นได้70 เพราะทางด้านทิศตะวันออกเอาแนวกําแพงกันบริ เวณ
พระเจดี ยอ์ งค์ใหญ่เป็ นผนังด้านหลังแล้ว ยังมีรอยก่ออิฐไปติดกับระเบียงหรื อวิหารคด ส่ วนด้าน
ทิศเหนือและด้านทิศใต้มีรอยแนวกําแพงก่อเลยมุขพระวิหารไปอีก อาจจะถึงแนวกําแพงกันบริ เวณ
วัดก็เป็ นได้

ภาพที" 46 แผนผังและตําแหน่งอาคารต่างๆ ของวัดใหญ่ชยั มงคล จัดทําขึนเมื"อปี พ.ศ. 2500
ที"มา : สมพร อยูโ่ พธิL , “วัดใหญ่ชยั มงคล,” ศิลปากร 2,3 (ตุลาคม 2501)
วิหารพระนอนกว้าง 12.50 เมตร ตัววิหารยาว 24 เมตร มีหลังคายื"นมาตอนหน้าอีก
3.90 เมตร มีบนั ไดขึนด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 บันได ( หมายเลข 15 ) เป็ นเนินก่ออิฐถือ
ปูนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกกว้าง 3.80 เมตร ไม่ทราบว่าเป็ นอะไรกันแน่ ( หมายเลข 16 )
เป็ นพระเจดี ยร์ ายขนาดต่างๆ ด้านทิศเหนื อมี 11 องค์ ด้านทิศใต้มี 13 องค์ แต่ถูกขุดทําลายเป็ น
ส่ วนมาก พระเจดียร์ ายเหล่านีบางองค์สร้างติดกับแนวกําแพงมาก และสร้างไม่ค่อยได้ระเบียบ คง
จะเป็ นของสร้างต่อเติมขึนในภายหลัง

ภาพที" 47 พระเจดียช์ ยั มงคล วัดใหญ่ชยั มงคล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที"มา : วัดใหญ่ชัยมงคล, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://bangkok-guide.zxxl.com/tour_temple/5605

เรื" องเดียวกัน, 29.
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1.2 พระเจดียย์ ทุ ธหัตถี ตําบลตะพังตรุ อ.หนองสาหร่ าย จ.สุ พรรณบุรี
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ พระบิดาแห่ งวิชาประวัติศาสตร์ ไทย ขณะดํารง
ตํา แหน่ งเสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย ทรงสอบข้อความในหนัง สื อพระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี
อยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ กับพระราชพงศาวดารกรุ งเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิติ จึงได้
วินิจฉัยว่าสถานที"ชนช้างเรี ยกว่า หนองสาหร่ าย สถานที"ต งั ค่ายของพระมหาอุปราชเรี ยกว่า ตระพัง
ตรุ สถานที"ท งั สองแห่ งอยู่ในเมืองสุ พรรณบุรี จากนันทรงมอบหมายให้พระยาสุ พรรณ (อี กรรณ
สู ตร) เจ้าเมืองสุ พรรณในขณะนัน ออกสื บหาจนพบเจดียโ์ บราณตรงที"ชาวบ้านเรี ยกว่า ดอนพระ
เจดี ย ์ ที"ตาํ บลหนองสาหร่ าย ขณะที"พบเจดียห์ ักพังหมดแล้วไม่เหลือรู ปพรรณสัณฐาน คงมีแต่ฐาน
ทักษิณสี" เหลี" ยมสามชันเท่านัน เมื"อสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพเสด็จตรวจราชการที"เมือง
สุ พรรณ ทอดพระเนตรแล้วก็ทรงเชื" อว่าเป็ นเจดียย์ ุทธหัตถี จึงทรงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว รั ช กาลที" 6 เสด็จ พระราชดํา เนิ นสั ก การะองค์พ ระเจดี ย ์ เมื" อวันที" 22
กุมภาพันธ์ 2456
ระหว่างการเสด็จครังนัน รัชกาลที" 6 ทรงสํารวจเส้นทางเดินทัพ ตลอดจนที"ต งั ค่ายของ
พระมหาอุปราชตามข้อวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ และทรงเห็ นพ้องด้วยว่า
เจดียท์ ี"ดอนเจดียค์ ือเจดียย์ ุทธหัตถี พร้อมกับทรงบันทึกการเดินทางสํารวจครังนี และข้อวินิจฉัยของ
พระองค์ไว้ในจดหมายเหตุรายวัน จากนันโปรดให้จดั พระราชพิธีบวงสรวงสมโภชพระเจดีย ์ โดย
พระองค์ทรงนิพนธ์คาํ ประกาศดุษฎีสังเวยขึนเพื"อพระราชพิธีน ี โดยเฉพาะ ว่าด้วยการสรรเสริ ญพระ
ราชกรณี ยกิจในการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร เพื"อทรงมุ่งให้พระเจดียอ์ งค์น ี และพิธีกรรมนี
เป็ นเครื" องจูงใจให้คนไทยรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ เสร็ จสิ นพิธีกรรมนี แล้วพระองค์
ทรงมีพระราชดําริ ให้บูรณะพระเจดียอ์ งค์น ีโดยสร้างพระเจดียอ์ งค์ใหม่ครอบองค์เก่า เจ้าพระยาธรร
มาธิ กรณ์ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรซึ"งดูแลรับผิดชอบกรมศิลปากรในเวลานัน กราบทูลเสนอแบบ
พระเจดียใ์ หม่ที"จะสร้างครอบ เป็ นเจดียท์ รงพุม่ ข้าวบิณท์ 71

71

กาญจนี ละอองศรี , เจดีย์ยุทธหัตถี ตั<งอยู่ทไี หนกันแน่ , เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555
เข้าถึงได้จาก http://brainbank.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=222&articleType=ArticleView
&articleId=243
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ภาพที" 48 อนุสรณ์ดอนเจดีย ์ (ของเดิม) จากพระราชพงศาวดารระบุวา่ สมเด็จพระนเรศวรได้รับสั"ง
ให้สร้างไว้เมื"อครังกระทําศึกมีชยั แก่พระมหาอุปราช และเมื"อวันที" 27 มกราคม
พ.ศ. 2456 พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที" 6 เสด็จประพาสทอดพระเนตรและทําพิธีบวงสรวง
ที"มา : สงัด ชะลออยู่ และคณะ, เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ทีสุพรรณบุรี, (กรุ งเทพฯ:มิตรนราการพิมพ์
, 2516), 5.
กระแสการรื อฟื นการบูรณะด้วยการสร้างพระเจดียอ์ งค์ใหม่ครอบเจดียอ์ งค์เก่าที"ดอน
เจดี ยเ์ กิ ดขึนในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามสมัยที" 2 เพื"อปลุ กเร้ าให้ผูค้ นเกิ ดความสํานึ ก
ร่ วมกันในชุ มชนเพื"อการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครังที" 2 ดังนันใน พ.ศ. 2495 ที"ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากรรับผิดชอบในการบูรณะพระเจดียท์ ี"ดอนเจดีย ์ นายตรี
อมาตยกุล ได้รับมอบหมายให้คิดค้นแบบโดยได้เสนอแบบเป็ นเจดียท์ รงกลมองค์ระฆังแบบลังกา
เนื"องจากร่ องรอยฐานเจดี ยเ์ ก่าเป็ นทรงสี" เหลี"ยม การก่อสร้างเริ" มขึนใน พ.ศ.2498 แล้วเสร็ จในวันที"
25 มกราคม 2502 นอกจากบูรณะพระเจดียท์ ี"ดอนเจดียแ์ ล้วยังมีการปรับพืนที"รอบองค์พระเจดียซ์ " ึ ง
มีสภาพเป็ นป่ าโปร่ งไม่มีหมู่บา้ นให้กลายเป็ นชุมชนแห่งใหม่ จึงมีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาว
รี ยส์ มเด็จพระนเรศวรประทับช้างทรงยุทธหัตถีอยูต่ รงด้านหน้าพระเจดียอ์ งค์ใหม่ ภายในพระเจดีย ์
มีการเขียนภาพสี น าํ มันแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรประดับโดยรอบ นอกจากนันได้มี
การสร้ างวัดแห่ งใหม่ให้เป็ นศูนย์กลางของชุ มชนและตังชื" อว่า วัดดอนเจดีย ์ สร้ างพระประธาน
ภายในวัดเป็ นพระพุทธรู ปสมัยอู่ทองเพื"อเชื"อมโยงกับพระเจ้าอู่ทอง มีการสร้างโรงเรี ยน สร้างตลาด
ขุดสระนํา และตัดถนนจากอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และจากอําเภอพนมทวน จังหวัด
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กาญจนบุรีมาสู่ องค์พระเจดี ยแ์ ห่ งนี ต่อมาชุ มชนแห่ งนี ได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอดอนเจดีย ์ ใน
พ.ศ. 2505 และเป็ นแหล่งท่องเที"ยวสําคัญแห่งหนึ"งของจังหวัดที"คนรุ่ นปั จจุบนั เรี ยกขานแบบง่ายๆ
ว่า อนุสรณ์ดอนเจดีย ์

ภาพที" 49 อนุสรณ์ดอนเจดีย ์ (ปัจจุบนั ) ตําบลตะพังตรุ อ.หนองสาหร่ าย จ.สุ พรรณบุรี
ที"มา : อนุสรณ์ ดอนเจดีย์, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 255, เข้าถึงได้จาก http://supicha.siam.im
/Page6.html
เมื" อ การบู ร ณะพระเจดี ย ์ แ ละการสร้ า งพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ เ สร็ จเรี ยบร้ อ ย
กระทรวงกลาโหมกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เสด็จพระราชดําเนิ นเปิ ด
งาน และรั ฐบาลถื อเอาวันที" 25 มกราคมของทุก ๆปี เป็ นวันกองทัพบก (ปั จจุบนั วันกองทัพบก
เปลี" ยนไปเป็ นวันที" 18 มกราคมของทุก ๆ ปี แล้ว เพราะนักวิช าการด้านประวัติศาสตร์ ได้สืบค้น
หลักฐานใหม่จากฝ่ ายพม่า) นับเป็ นวันสําคัญของชาติ และจะทําพิธีบวงสรวงในวันดังกล่าว เพื"อ
รําลึกถึงวีรกรรมอันเป็ นชัยชนะของพระมหากษัตริ ยผ์ ปู้ กป้ องผืนแผ่นดินสยามไว้

ภาพที" 50 ภายในอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ จะเห็นมีซากพระเจดียอ์ งค์เดิมประทับอยู่
ที"มา : อนุสรณ์ ดอนเจดีย์, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://risingsun.diaryis.com/2009/09/01?view=200908
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ภาพที" 51 ศูนย์กลางของส่ วนนิทรรศการคือรู ปปั นการชนช้างในสงครามยุทธหัตถี พ.ศ. 2134
ที"มา : รู ปปั<นการชนช้ าง, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://risingsun.diaryis.com/2009/09/01?view=200908
2. ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอยุธยาตอนกลาง ตั<งแต่ พระรัชกาลสมเด็จพระบรม ไตร
โลกนาถ จนถึงรัชกาลพระเจ้ าทรงธรรม ( พระเจ้ าเสื อ ) พ.ศ. 1991-2171
2.1 พระเจดียช์ ยั มงคล วัดใหญ่ชยั มงคล
ดังที"ได้กล่าวรายละเอียดที"มาของวัดใหญ่ชยั มงคลไว้แล้วในหัวข้อ 1.1 แต่ในหัวข้อนี จะ
เจาะลึกถึงรู ปแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดียช์ ยั มงคล
ในหนังสื อ ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่ งแผ่นดิน ศ.ดร.สันติ เล็กสุ ขุม ได้แบ่งเจดีย ์
วัดใหญ่ชยั มงคลเป็ นเจดียป์ ระเภทเจดียท์ รงแปดเหลี"ยมยุคกลางในสมัยอยุธยา คือมีลกั ษณะผนังของ
ฐานประทักษิณสู งและประดับด้วยเสาอิง รู ปแบบเดิมนีก็ควรเก่าถึงยุคต้น ดังภาพ72 แผนผังหลักของ
วัดใหญ่ชยั มงคล คือเจดี ยป์ ระธานมีระเบียงคดล้อมรอบ ด้านหนึ" งต่อเนื" องเป็ นวิหารหลวง ซึ" งท้าย
วิหารหลวงยืน" เข้ามาในระเบียงคด ด้านตรงข้ามเป้ นพระอุโบสถ อันเป็ นแบบแผนมาตังแต่อยุธยายุค
ต้น พืนที"และการใช้งานในปั จจุบนั ได้ถูกเปลี" ยนแปลงไปมาก ดังนันหากจะนับเจดียป์ ระธานวัด
ใหญ่ชยั มงคลเป็ นงานในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คงเป็ นงานบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย ์
ประธานที"มีอยูก่ ่อนแล้ว 73

72

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ ศิลปในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา (กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์การพิมพ์, 2528), 252-253.
73
สมพร อยูโ่ พธิL , “วัดใหญ่ชยั มงคล,” ศิลปากร 2,3 (ตุลาคม 2501): 27.
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ภาพที" 52 เจดียป์ ระธานทรงแปดเหลี"ยม วัดใหญ่ชยั มงคล อยุธยายุคต้น บูรณะในยุคกลาง
ที"มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ ศิลปในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา (กรุ งเทพฯ
อมริ นทร์การพิมพ์, 2528), 252.
2.2 พระเจดียว์ ดั สมณโกษฐาราม
เรี ยกอีกชื" อว่า วัดพระยาคลัง สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น และบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัย
อยุธยาตอนปลาย โดย เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และ เจ้าพระยาโกษาธิ บดี (ปาน) ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ (กษัตริ ยอ์ งค์ที" 27) ต่อมาในปี พ.ศ. 2233 สมัยสมเด็จพระเพทราชา (กษัตริ ยอ์ งค์ที" 28)
ได้เสด็จพระราชทานเพลิ งศพเจ้าแม่ดุสิต มารดาของเจ้าพระยาโกษาธิ บดี (เหล็ก) และเจ้าพระยา
โกษาธิ บดี (ปาน) และเป็ นพระนามของสมเด็จพระนารายณ์ ณ วัดแห่งนี อีกทังยังเป็ นวัดที" สมเด็จ
พระเจ้าตากสิ น ได้เคยทรงอุปสมบทเป็ นพระภิกษุอีกด้วย
เจดียป์ ระธานวัดสมณโกษฐาราม เป็ นเจดียท์ รงระฆัง เรี ยกอีกอย่างว่า “ ทรงลังกา ”74 มี
ลักษณะเด่นขององค์เจดียค์ ล้ายองค์ระฆังควํ"า ตลอดสมัยอยุธยา เจดียไ์ ม่มีการเปลี" ยนแปลงอะไรที"
สําคัญนอกจากสัดส่ วนหรื อลักษณะบางประการที"คลี"คลายไปตามยุคสมัย เจดียท์ รงระฆังที"สร้างขึน
ก่อนการสถาปนาราชธานี หากมีอยูค่ งชํารุ ดและถูกบูรณะเปลี"ยนแปลงในภายหลังหรื ออาจทลายลง
จนหมดสิ นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเจดียท์ รงนีเกี"ยวข้องกับเจดียท์ รงเดียวกันในศิลปะสุ โขทัย ในขณะ
ที" มีความเป็ นไปได้ว่าเจดี ยท์ รงระฆังในเครื อข่ายของศิ ล ปะลังกาซึ" งมี อยู่ในพม่าตังแต่สมัยเมือง

74

สันติ เล็กสุ ขุม, ศิ ลปะอยุธยา งานช่ างหลวงแห่ งแผ่ นดิน, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2542), 70.
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พุกาม เช่น แบบอย่างของ “ เจดียฉ์ ปั ตย์ ” ในหมู่บา้ นมินนั ธุ ทางตะวันออกของเมืองพุกาม เจดียอ์ งค์
นี สร้ างขึนราวพุทธศตวรรษที" 18 และแพร่ หลายในศิลปะพุกามช่ วงสันๆ ก่ อนจะผ่านมาสู่ ศิลปะ
สุ โขทัยในราวครึ" งแรกของพุทธศตวรรษที" 19 และคงผ่านมาที"อยุธยาด้วย จึงเป็ นเหตุให้เจดียท์ รง
ระฆังของทังสุ โขทัยและอยุธยามีลกั ษณะบางประการคล้ายคลึงกัน เจดียท์ รงระฆังในยุคต้นจะเห็น
ลักษณะเด่นชัดใน 3 ส่ วนดังนี
ส่ วนล่าง หรื อฐานประทักษิณ บางองค์อาจจะเป็ นเพียงฐานเขียง ซ้อนลดหลัน" เป็ นชุด
มีผงั รู ปสี" เหลี"ยมจตุรัส รองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ในผังกลมหรื อสี" เหลี"ยมจตุรัส
ส่ วนกลาง หรื อชันหน้ากระดานต่อขึนไปเป็ นวงกลมสามวงลดหลัน" เรี ยกว่า ชันมาลัย
เถา แล้วจึงเป็ นบัวปากระฆัง คือลวดบัวควํ"า – ลวดบัวหงาย อันประกอบกันเพื"อรองรับองค์ระฆัง
ขนาดใหญ่
ส่ วนบน เหนือจากทรงระฆัง อาจจะอนุ โลมนับส่ วนยอด เริ" มที"บลั ลังก์ ต่อขึนไปคือ
ทรงกรวย อันประกอบด้วย ปล้องไฉน หรื อวงแหวนช้อนกันเรี ยวสอบขึนไป ต่อจากนันคือปลี เป็ น
ยอดเรี ยวแหลม เปรี ยบเทียบลักษณะคล้ายปลีกล้วย

ภาพที" 53 เจดียป์ ระธานทรงระฆัง วัดสมณโกษฐาราม อยุธยายุคต้น
ที"มา :
สันติ เล็กสุ ขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่ างหลวงแห่ งแผ่ นดิน, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2542), 73.
3. ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยสุ โขทัยทีม ีลักษณะโดดเด่ น เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
จะขอกล่าวถึงพระเจดียใ์ นสมัยสุ โขทัยที"มีความสําคัญมากแห่งหนึ" ง นัน" คือ เจดียว์ ดั ช้าง
ล้อม เมืองสุ โขทัย มีเจดียท์ รงระฆังที"มีชา้ งล้อมเป็ นประธานของวัด นับเป็ นวัดที"มีความสําคัญมาก
ที"สุดวัดหนึ" งในการศึกษารู ปแบบเจดียท์ รงระฆังแบบสุ โขทัย เพราะได้พบศิลาจารึ กในบริ เวณวัด
จารึ กระบุผสู้ ร้ างคือ “พนมไสคํา ” และศักราชในปี พ.ศ. 1927 และจากการตรวจสอบหลักฐาน
ทางด้านรู ปแบบก่อนการบูรณะและประวัติการบูรณะในสมัยต่างๆ แล้วได้พบว่าเจดียอ์ งค์น ี ยงั รักษา
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ระเบี ย บเดิ ม ไว้ม ากที" สุ ด องค์หนึ" ง 75 จึ ง นับ เป็ นหลัก ฐานสํา คัญที" อ าจใช้เป็ นแบบมาตรฐานใน
การศึกษาและกําหนดอายุเจดียท์ รงระฆังแบบสุ โขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที" 20
วัด ช้า งล้อ ม เมื อ งสุ โ ขทัย มี เจดี ย ์ท รงระฆัง ที" มี ช้า งล้อ มที" ฐ านเป็ นเจดี ย ์ป ระธานมี
ระเบี ย งคดล้อมรอบ ด้านหน้า มี วิหารที" เ ชื" อมต่ อกับ ระเบี ย งคด และมี ก ํา แพงแก้ว ล้อมรอบอี ก
ชันหนึ" ง มีทางเข้า 4 ทาง บริ เวณวัดล้อมรอบด้วยคูน าํ พระอุโบสถตังอยู่ดา้ นหน้าเยืองไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ มีคูน าํ ล้อมรอบเป็ นขอบเขตต่างหาก ระเบียบของแผนผังที"เจดียป์ ระธานมีวหิ าร
อยู่ดา้ นหน้าและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก บริ เวณวัดมีคูน าํ ล้อมรอบปรากฏอยู่ทุกแห่ งของวัด
ในเขตเมืองโบราณสุ โขทัย จึงจัดเป็ นลักษณะเฉพาะของการวางผังวัดในสมัยสุ โขทัยได้อย่างหนึ"ง

ภาพที" 54 เจดียว์ ดั ช้างล้อม เมืองสุ โขทัย ( ภาพถ่ายปัจจุบนั )
ที"มา : เจดี ย์วัดช้ า งล้ อม เมืองสุ โขทัย , เข้าถึ งเมื" อ 7 พฤศจิ กายน 2555, เข้าถึ งได้จาก
http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-750.htm

ภาพที" 55 ผังวัดช้างล้อม เมืองสุ โขทัย ซึ"งมีลกั ษณะเฉพาะของการวางผังวัดในสมัยสุ โขทัย
ที"มา : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
75

ศักดิLชยั สายสิ งห์, ศิลปะสุ โขทัย บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 87.
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จากลักษณะของแผนผังวัดที"มีเจดียท์ รงระฆังช้างล้อมเป็ นประธานระเบียงคดล้อมรอบ
นี คล้ า ยกับ กลุ่ ม วัด ที" มี เ จดี ย ์ท รงระฆัง เป็ นประธานที" ว ัด อื" น ๆ ในสมัย สุ โ ขทัย เพี ย งแต่ จ ะมี
ลักษณะเฉพาะบางอย่างที"แตกต่างกัน เช่น วัดสระศรี วัดตระกวน วัดช้างรอบ และวัดสรศักดิL
เมืองสุ โขทัย รวมทัง วัดช้า งล้อม เมืองศรี สัชนาลัย แต่ที" ศรี สัชนาลัยนี มี ขอ้ แตกต่างกันคื อเจดี ย ์
ประธานที"มีชา้ งล้อมนันมีฐานลานประทักษิณยกขึน 1 ชัน มีกาํ แพงแก้วล้อมรอบ วิหารแยกอยูน่ อก
กําแพงแก้วและมีกาํ แพงแก้วล้อมรอบเจดียแ์ ละวิหารอีกชันหนึ"ง

ภาพที" 56 เจดียว์ ดั ช้างล้อม เมืองสุ โขทัย ( ภาพถ่ายเก่าก่อนการบูรณะ )
ที"มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จากภาพถ่ายเก่าก่อนการขุดแต่งและบูรณะในปี พ.ศ. 2507 แสดงให้เห็นว่าเจดียอ์ งค์น ี
ได้รับการบูรณะที"ยงั รักษารู ปแบบเดิ มไว้ได้มากที"สุดองค์หนึ" ง จึงน่ าจะใช้เป็ นรู ปแบบสําคัญใน
การศึกษากลุ่มเจดียท์ รงระฆังสมัยสุ โขทัย ที"มีกาํ หนดอายุการสร้างที"แน่นอน ตามที"ปรากฏในจารึ ก
ปี พ.ศ. 1927 อย่างน้อยเจดียก์ ลุ่มนีน่าจะได้รับความนิยมในช่วงต้นพุทธศตวรรษที" 20 หรื อมีมาแล้ว
ก่อนหน้านี นอกจากนี หลักฐานสําคัญที"ได้จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2507 คือพระพิมพ์ชินเป็ น
พระพุ ท ธรู ป ลี ล าหลายองค์ พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ในซุ ้ ม เรื อนแก้ว และพระพุ ท ธรู ป ยื น
โดยเฉพาะพระพุทธรู ปลีลาแสดงว่ามีการสร้างแล้ว และลักษณะกรอบซุ ้มเรื อนแก้วเป้ นกรอบหน้า
นางที"เป็ นแบบเฉพาะของสุ โขทัยที"ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา 76
รู ปแบบเจดีย ์
เจดียว์ ดั ช้างล้อมจัดเป็ นเจดียท์ รงระฆังที"มีลกั ษณะเฉพาะของศิลปะสมัยสุ โขทัย ประกอบด้วยฐาน
เขียง (หรื อเขียง) รองรับฐานบัวควํ"า -บัวหงายซึ" งส่ วนนี ได้ขยายท้องไม้ให้สูงและแบ่งเป็ นช่ องๆ
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ประดับด้วยช้างล้อมรอบ โผล่เพียงครึ" งตัว เหนื อฐานช้างเป็ นส่ วนของฐานเขียง (ชุดเขียง) ในผัง
สี" เหลี" ยมและผังกลมที"ซ้อนกัน 3 ฐาน ถัดขึนไปเป็ นชุ ดบัวถลา 3 ฐานอันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
เจดียท์ รงระฆังในสมัยสุ โขทัย ถัดขึนไปเป็ นบัวปากระฆังประกอบด้วย บัวควํ"า-บัวหงาย ประดับ
ลายกลีบบัวขนาดใหญ่ รองรับส่ วนองค์ระฆังที"มีขนาดใหญ่ บัลลังก์อยูใ่ นผังสี" เหลี"ยม เหนือขึนไป
เป็ นส่ วนยอดอันประกอบไปด้วย ก้านฉัตร ปล้องไฉนและปลี ตามระเบี ยบของเจดี ยท์ รงระฆัง
โดยทัว" ไป

ภาพที" 57 ภาพลายเส้นเจดียว์ ดั ช้างล้อม เมืองสุ โขทัย
ที"มา : ศักดิLชยั สายสิ งห์, ศิลปะสุ โขทัย บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 82.
กล่าวโดยสรุ ปคื อวัดช้า งล้อมที" ศรี สัชนาลัยน่ าจะเป็ นงานที"สร้ างขึ นในราวปลายพุท ธ
ศตวรรษที" 19 ในสมัยของพญาลิไทย โดยมีเหตุผลเพิ"มเติมจากข้อสันนิษฐานของกรมศิลปากรคือ
ยุคนีถือเป็ นยุคแห่งความรุ่ งเรื องของอาณาจักรสุ โขทัย โดยเฉพาะด้านการพระศาสนา และที"สําคัญ
คือการติดต่อกับลังกา จากหลักฐานจารึ กที"กล่าวถึงพระสุ มนเถรที"มาจากสํานักเมืองพันของมหาเถร
อุทุมพรมหาสวามีหรื อมหาสังฆราชาที"เสด็จมาจากลังกาตามที"ปรากฏในจารึ กวัดป่ ามะม่วง และ
รวมทังมหาสังฆราชาพระบรมครู ติโลกดิ ลกฯ ตามที"ปรากฏในศิลาจารึ กวัดป่ าแดงที"มาพํานักยัง
เมืองศรี สัชนาลัยและสุ โขทัย แสดงให้เห็นว่าในยุคนี มีการติดต่อกับลังกาโดยทางตรงหรื อผ่านมา
ทางเมืองมอญทางตอนใต้ของพม่า จากรู ปแบบของเจดียว์ ดั ช้างล้อมที"มีลกั ษณะและคติการสร้าง
เช่ น ฐานที"ยงั อยูใ่ นผังสี" เหลี"ยมจตุรัส บัวถลา องค์ระฆังที"มีขนาดใหญ่ บัลลังก์อยูใ่ นผังสี" เหลี" ยม
จตุรัส และโดยเฉพาะช้างล้อมและการประดับพระสาวกรอบก้านฉัตรอันเป็ นรู ปแบบที"ใกล้เคียงกับ
ที"พบในลังกามากกว่าที"อื"น จึงน่าจะเป็ นไปได้วา่ เจดียท์ รงระฆังแบบสุ โขทัยนี ได้รับความนิ ยมอย่าง
มากในสมัยของพญาลิไทยเป็ นต้นมา 77
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(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 86.

บทที 5
พืน< ทีต <งั และพืน< ทีใ ช้ สอยโดยทัว ไปของโครงการ
1. การเลือกทีต <งั โครงการ
เมื"อพิจารณาจากพระราชพงศาวดารพร้อมทังเอกสารโบราณ ในยุคสมัยของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช จะพบว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณี ยกิจมากมายทําให้ตอ้ งเดินทางไปประจํายัง
ต่างถิ" นอยู่ไม่เว้น จนถึ ง พ.ศ. 2134 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึนครองราชย์สมบัติ 78 ท่านจึ งได้
ประทับอยูป่ ระจําที"พระนครศรี อยุธยาเป็ นหลัก เพราะฉะนันช่วงชีวิตของพระองค์จึงอยูท่ ี"พระนคร
ฯ มากกว่าที"ประทับอื"นๆ ที"ทรงมีความจําเป็ นต้องไปทําพระราชกรณี ยกิจด้านการทหาร ด้านการ
ปกป้ องประเทศ จึงสามารถสร้างหลักเกณฑ์และเหตุผลในการพิจารณาเลือกพืนที"ต งั โครงการได้
ดังต่อไปนี
1.1 หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาเลือกพืน< ทีต <งั โครงการ
1.1.1 เป็ นพื น ที" ที" ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราชประทับ อยู่ อ ย่ า งยาวนาน มี
ความสําคัญ มีความสัมพันธ์ต่อพระองค์ท่านในด้านต่างๆ อย่างมาก และเมื"อพูดถึงพระองค์ท่านแล้ว
ประชาชนส่ วนใหญ่นึกถึงที"น ี นัน" คือ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1.1.2 เป็ นพืนที"สมพระเกียรติ ในแง่การส่ งเสริ มศิลปะสถาปั ตยกรรมโครงการ
1.1.3 เป็ นพืนที"ที"มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ บ่งบอกเรื" องราวความสําคัญ
ในพืนที"ท งั อดีตและปั จจุบนั ได้
1.1.4 ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการต่างๆ ครบถ้วน หรื ออยู่ไ ม่ห่ า งจาก
บริ เวณดังกล่าวมาก หากมีความจําเป็ น
1.1.5 ระบบการคมนาคม การเข้าถึงสะดวก อาจอยูใ่ นพืนที"ที"มีความสําคัญอยูก่ ่อน
แล้ว เช่นมีอนุสาวรี ย ์ วัดสําคัญ ใกล้แหล่งโบราณสถาน ( แต่อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกฏหมายการ
ก่อสร้างศาสนสถาน ) หรื อสถานที"ท่องเที"ยวที"รองรับผูค้ นอย่างไม่ขาดสาย
1.1.6 ความอุดมสมบูรณ์ของพืนที" ต้นไม้ และพืชพรรณธรรมชาติ
1.1.7 ทัศนียภาพที"เอือต่อมุมมอง การเข้าถึง และความสวยงาม
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พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุค๊ ส์ ,

2550), 45.
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1.1.8 หลักกายภาพของพืนที" เนื"องจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยาประสบปั ญหา
ด้านอุทกภัยบ่อยๆ พืนที"โครงการจึงควรมีมาตรการรองรับหรื อเป็ นพืนที"ที"ไม่เกิดปั ญหาด้านอุทกภัย
หรื อปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ
1.1.9 ความสัมพันธ์กบั ชุมชนอื"นๆ มีความสะดวกและรวดเร็ วในการเดินทาง
1.1.10 ศักยภาพของพืนที"ในการส่ งเสริ มการทํากิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ
1.2 หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาย่านทีต <งั โครงการ
การพิจารณาย่านที"ต งั โครงการ จะพิจารณาจากจังหวัดเป็ นหลักก่อน ตามที"ได้กล่าว
ไว้แ ล้ว ในการเลื อกพื นที" ที" เกี" ย วข้อ งกับ พระองค์ท่ าน เพราะเมื" อพิ จ ารณาจากจัง หวัด จะเห็ น
ความสําคัญของ 2 จังหวัดที"เกี"ยวโยงกับพระองค์โดยตรง คือ 1. จังหวัดพิษณุ โลก (สถานที"ประสู ติ
และทรงเป็ นพระมหาอุ ป ราชของเมื อ ง ) 2. จัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา (ในฐานะทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ยป์ กครองเต็มรู ปแบบ ) แต่ที"เลือกจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพราะช่วงชีวิตหลังจาก
ขึนเสวยราชย์ข ึนเป็ นสมเด็จพระสรรเพชญที" 2 พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ที" 18 แห่ งกรุ งศรี อยุธยา
(ราชวงศ์สุโขทัย) พระองค์ก็ประทับอยูท่ ี"นี"เป็ นหลัก อีกทังพระราชวงศ์ต งั แต่พระอัยกา – พระอัยกี
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรื อสมเด็จพระศรี สุริโยทัย หรื อ พระมหาธรรมราชา – พระวิสุทธิ กษัตรี
ก็ทรงประทับอยู่ที"กรุ งศรี อยุธยาเป็ นส่ วนใหญ่เช่นกัน อีกทังกรุ งศรี อยุธยาเป็ นเมืองหลวงเก่า เป็ น
ดิ น แดนที" พ ระมหากษัต ริ ย ์ทุ ก พระองค์ แ ละราษฎรทุ ก หมู่ เ หล่ า ในสมัย นัน ต้อ งปกป้ องรั ก ษา
อธิ ป ไตยไว้ ทัง ยัง เป็ นศู น ย์ร วมศิ ล ปะและสรรพวิ ท ยาการในหลายแขนง รวมไปถึ ง ศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึ งวัฒนธรรมของยุคสมัยได้ หลายสถานที"ก็เป็ นพืนที"ทาํ
การรบ เป็ นพืนที"กระทําสงคราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงเหมาะสมที"สุดในการจัดตังโครงการ
เกี"ยวศาสนสถาน เช่น วัด เพื"อเป็ นเครื" องรําลึกถึงคุณความดีแห่งองค์พระมหากษัตริ ย ์ เพื"อเป็ นเครื" อง
เตือนใจให้คนรุ่ นหลังได้เห็นถึงนําพระทัยแห่งความรักชาติ ความเป็ นพุทธมามกะ และความเป็ น
อัครศาสนูปถัมภก อีกทังเป็ นพืนที"อุทิศส่ วนกุศลให่แก่บรรพชนที"ได้ร่วมต่อสู้ทาํ ให้เป็ นชาติไทยได้
ในทุกวันนี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ในอดีต )
นามว่า “พระนครศรี อยุธยา” ที"ปรากฏอย่างเป็ นทางการ พบอยู่ในพระราชสาสน์ที"
สมเด็จพระเจ้าเอกาทศรุ ทธ (ทรงธรรม) มีถึงอุปราชโปรตุเกส แห่งเมืองกัว เมื"อ พ.ศ. 2159 เขียนไว้
ว่า …“ กรุ งเทพพระมหานคอรทวาราวดี ศรี อยุธยามหาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมสวามี
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ศรี สุพรรณคฤหรัตน ”79… จะเห็นได้วา่ คําว่า “ ทวารวดี ” ที"สมเด็จพระเจ้าเอกาทศรุ ทธ (ทรงธรรม)
กล่าวถึง ได้แสดงให้เห็นว่าพระนครศรี อยุธยามีความต่อเนื" องกับอาณาจักรทวารวดีที"กาํ เนิ ดขึนใน
ดินแดนลุ่มแม่น าํ เจ้าพระยามาก่อนหน้า ของดีที"โอ้อวดปรากฏอยูใ่ นนามเมือง คือ เมืองอันอุดมด้วย
“สวามี” ซึ" งหมายถึง “สมณพราหมณาจารย์” และ “ ศรี สุพรรณคฤหรัตน” ซึ" งหมายถึง “เรื อนแก้ว
ทาบทอง” และนามว่า “ พระนครศรี อยุธยา ” เพิ"งจะใช้กนั หลังปี พ.ส. 2112 หรื อเมื"อเสี ยกรุ งฯ ครัง
ที" 1 ไปแล้ว เมื"อครังที"พระเจ้าบุเรงนองแห่งพะโคหรื อหงสาวดี ได้สนับสนุ นให้สมเด็จพระธรรม
ราชาธิ ราชแห่งราชวงส์ สุโขทัย ผูเ้ ป็ นพระราชบิดาแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึนมาครอง
อํานาจในแผ่นดินสยาม คําว่า “อยุธยา” นัน แปลว่า “ (ใคร) จักรบชนะมิได้ ( unconquerable )” 80

ภาพที" 58 แผนที"แสดงเกาะเมืองอยุธยา เป็ นภาพมุมสู ง (Bird Eye View) เขียนโดย Johannes
Vingboons เมื"อปี ค.ศ.1665 จะเห็นยอดเจดียแ์ ละพระมหาปราสาทต่างๆ เรี ยงยอดกัน
มากมาย งดงาม ดังสมญาว่า “ อยุธยา ยศยิง" ฟ้ า ลงดิน แลฤา ”
ที"มา : วินยั พงศ์ศรี เพียร, มรดกความทรงจําพระนครศรีอยุธยา (กรุ งเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551), 2.
ความรุ่ งเรื องของพระนครศรี อยุธยา จึงเกิดจากการเติบโตขึนเป็ นเมืองศูนย์กลางที"สามารถควบคุม
ทรัพยากรจํานวนมากที"เก็บเกี"ยวได้จากดินแดนตอนในที"อยูล่ ึกเข้าไปในแผ่นดิน ตามเส้นทางลํานํา
สายต่างๆ อยุธยาจึงเปรี ยบเสมือนชุมทางเส้นทางคมนาคมทางนํา แห่งดินแดนลุ่มแม่น าํ เจ้าพระยา
และแม่น าํ สาขา อีกทังมีบทบาทเป็ นเมืองท่า ที"สามารถควบคุมการค้าชายฝั"งทะเลทังหมดในอ่าว
ไทยและทําการค้าเชื"อมโยงข้ามภูมิภาคได้
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วินัย พงศ์ศ รี เพี ยร, มรดกความทรงจํ าพระนครศรี อ ยุธยา (กรุ งเทพฯ: อุษาคเนย์,

2551), 8.
80

เรื" องเดียวกัน, 7.
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การศาสนาในพระนครศรีอยุธยาครั<งอดีต
พระนครศรี อยุธยา เป็ นสังคมพระพุทธศาสนา มีลกั ษณะพิเศษคื อ เป็ นการผสานกัน
ระหว่า งความเชื" อในเรื" องเหนื อธรรมชาติเข้า กันกับหลัก ธรรมแห่ ง พระพุท ธศาสนา รวมไปถึ ง
อิทธิพลความเชื"อพิธีกรรมตามหลักของศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย
“ วัด ” เป็ นสิ" งที"แสดงให้เห็นว่าพระนครศรี อยุธยาเป็ นสังคมพระพุทธศาสนา ทังใน
เกาะเมืองและบริ เวณรายรอบ อาจจะมีราว 250 วัด81 เป็ นวัดในเกาะเมืองประมาณ 80 วัด และเป้ นวัด
สําคัญของพระนครศรี อยุธยาด้วย เช่ นวัดพระศรสรรเพชญ วัดมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ เป็ นต้น
นอกจากนียงั พบศาสนสถานอื"นๆ อยูใ่ นเกาะเมืองด้วย ซึ" งแสดงให้เห็นว่าไม่มีการแบ่งแยกทางด้าน
ศาสนา คนทุกชาติทุกศาสนาสามารถปฏิบตั ิศาสนกิจตามความเชื"อของตนได้อย่างเสรี
ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ สมัยอยุธยา
เจ้าคณะฝ่ ายซ้าย
สมเด็จพระอริ ยวงศ์
สังฆราชาธิบดี
วัดมหาธาตุ
(เจ้าคณะฝ่ ายซ้าย)

ฝ่ ายอรัญวาสี
พระพุทธาจารย์อยู่
วัดโบสถราชเดชะ
(เจ้าคณะกลาง)

เจ้าคณะฝ่ ายขวา
พระวันรัตน วัดป่ าแก้ว
ในกําแพงพระนคร
ศรี อยุธยา
(เจ้าคณะฝ่ ายขวา)

พระราชาคณะ 8 รู ป
พระราชาคณะ 8 รู ป

พระราชาคณะ 11 รู ป
ขอบเขตสังฆมณฑล

ขอบเขตสังฆมณฑล
ดูแลวัดใน
พระนครศรี อยุธยาที"
ขึนตรง 17 วัด
ดูแลวัดหัวเมือง
เหนือ 49 หัวเมือง

ดูแลพระสงฆ์ฝ่าย
วิปัสสนาอรัญวาสี
ทัว" ทังอาณาจักร
ดูแลพระสงฆ์ฝ่าย
รามัญ ลาว และ
ดูแลเทศนาแด่พระมหากษัตริ ยเ์ มื"อทรงเสด็จออกจากเมือง

ขอบเขตสังฆมณฑล
ดูแลวัดใน
พระนครศรี อยุธยาที"
ขึนตรง 17 วัด
ดูแลวัดหัวเมืองปักษ์
ใต้ 47 เมือง

แผนภาพที" 4 แสดงลักษณะการปกครองคณะสงฆ์อยุธยาในสมัยก่อน
ที"มา : วินยั พงศ์ศรี เพียร, มรดกความทรงจําพระนครศรีอยุธยา (กรุ งเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551), 35.
80

2551), 35.

วินัย พงศ์ศรี เพี ยร, มรดกความทรงจํา พระนครศรี อยุธยา (กรุ งเทพฯ: อุ ษาคเนย์,
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ในปัจจุบัน )
สมเด็จพระรามาธิบดีที" 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เมื"อ
พ.ศ.1893 กรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางของประเทศสยามสื บต่อยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริ ย ์
ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย
ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์บา้ นพลูหลวง กรุ งศรี อยุธยาสู ญเสี ยเอกราชให้ แก่พม่า 2 ครัง ครัง
แรกใน พ.ศ. 2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกูเ้ อกราชคืนมาได้ใน พ.ศ.2127 และเสี ยกรุ งศรี
อยุธยาครังที" 2 พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิ น มหาราช ทรงกอบกูเ้ อกราชได้ในปลายปี เดียวกัน
แล้วทรงสถาปนากรุ งธนบุรีเป็ นราชธานีแห่งใหม่

ภาพที" 59 ดวงตราประจําจังหวัดพระนครศรี อยุธยา รู ปหอยสังข์ประดิษฐานอยูบ่ นพานแว่นฟ้ า
ภายในปราสาทใต้ตน้ หมัน
ที"มา : ดวงตราประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.ayutthaya.go.th/royalthought.html
ในยุคของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที"
1 ทรงยกเมืองอยุธยาขึนเป็ นหัวเมืองจัตวาเช่นเดียวกับสมัยกรุ งธนบุรี หลังจากนัน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที" 5 โปรดให้จดั การปฏิรูปการปกครองทังส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาคโดยการปกครองส่ วนภูมิภาคนันโปรดให้จดั การปกครองแบบเทศาภิบาลขึนโดยให้รวม
เมืองที"ใกล้เคียงกัน 3 - 4 เมือง ขึนเป็ นมณฑล มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครอง โดยในปี พ.ศ.
2438 ทรงโปรดให้จดั ตังมณฑลกรุ งเก่าขึน ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คื อ กรุ งเก่ าหรื ออยุธยา
อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิ งห์บุรี ต่อมาโปรดให้รวมเมืองอินทร์ และเมือง
พรหมเข้ากับเมื องสิ งห์ บุรี ตังที" ว่าการมณฑลที"อยุธยา และต่อมาในปี พ.ศ. 2469 เปลี" ยนชื" อจาก
มณฑลกรุ ง เก่ า เป็ นมณฑลอยุธ ยา ซึ" ง จากการจัด ตัง มณฑลอยุธ ยามี ผ ลให้อยุ ธ ยามี ค วามสํา คัญ
ทางการบริ หาร การปกครองมากขึนการสร้างสิ" งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมือง
อยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื" อยกเลิ กการปกครองระบบเทศาภิ บาล ภายหลังการเปลี" ยนแปลงการ
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ปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี"ยนฐานะเป็ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจนถึงปั จจุบนั ในสมัยจอม
พล ป.พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยาเพื"อเป็ น
การฉลอง 25 พุทธศตวรรษประจวบกับในปี พ.ศ.2498 นายกรัฐมนตรี ประเทศพม่าเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยและมอบเงินจํานวน200,000 บาท เพื"อปฏิสังขรณ์วดั และองค์พระมงคลบพิตร เป็ นการ
เริ" มต้นการบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริ งจัง ซึ" งต่อมากรมศิลปากรเป็ นหน่วยงานสําคัญใน
การดําเนิ นการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรื อยูเนสโก มีมติ
ให้ข ึนทะเบียนนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาเป็ น " มรดกโลก " เมื"อวันที" 13 ธันวาคม 2534
มีพนื ที"ครอบคลุมในบริ เวณโบราณสถานเมืองอยุธยา 82
ภูมิประเทศ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาตังอยูบ่ ริ เวณที"ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจาก
กรุ งเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซี ย ประมาณ 75 กิ โลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร
และทางเรื อประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนือที"ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรื อ 1,579,900
ไร่ นับว่าเป็ น ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นที"ราบลุ่มนําท่วมถึง พืนที"ส่วนใหญ่เป็ นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่
มีป่าไม้ มีแม่น าํ ไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น าํ เจ้าพระยา แม่น าํ ป่ าสัก แม่น าํ ลพบุรีและแม่น าํ น้อย
รวมความยาวประมาณ 200 กิ โลเมตร มีลาํ คลอง ใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง เชื" อมต่อกับ
แม่น าํ เกือบทัว" บริ เวณพืนที"
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุ พรรณบุรี
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีลกั ษณะร้ อนชื นอยู่ภายใต้อิทธิ พลของลม
มรสุ ม 2 ฤดู คือลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในฤดูหนาวซึ" งอากาศจะเย็นและแห้งแล้ง และลม

82

นพพร แสงสร้ อย, จั งหวัด อยุธยา, เข้าถึ งเมื" อ 7 พฤศจิ กายน 2555, เข้าถึ ง ได้จาก
http://www.ayutthaya.go.th/showatg.php?selatg=14
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มรสุ ม ตะวันตกเฉี ยงใต้ใ นฤดู ฝน ทําให้มี ฝนตกชุ ก เป็ นเวลานาน ปี 2554 อุณหภูมิ สูงสุ ด 37.0
องศาเซลเซียส ในวันที" 4 พฤษภาคม 2554 อุณหภูมิต"าํ สุ ด 16.5 องศาเซลเซี ยส เมื"อวันที" 26 ธันวาคม
2554 ปริ มาณนําฝนรวม 1,154.3 มิลลิเมตร ซึ" งตํ"ากว่าค่าเฉลี" ยเพียง 9.9 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก
116 วัน วันที"ฝนตกมากที"สุด 60.0 มิลลิเมตร เมื"อวันที" 12 พฤษภาคม 2554
เขตการปกครอง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 16 อําเภอ 1,445 หมู่บา้ น 209
ตําบล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาล 36 แห่ ง (เทศบาลนคร 1 แห่ ง เทศบาลเมือง 3
แห่ง เทศบาลตําบล 32 แห่ง) และองค์การบริ หารส่ วนตําบล 121 แห่ง จังหวัดพระนครศรี อยุธยามี
สมาชิกวุฒิสภา 1 คน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 5 คน
ประชากร
ประชากรรวม 787,653 คน เป็ นชาย 380,310 คน เป็ นหญิง 407,343 คน อําเภอที"มี
ประชากรมากที"สุดได้แก่ อําเภอพระนครศรี อยุธยา จํานวน 139,630 คน และอําเภอที"มีประชากร
น้อยที"สุด ได้แก่ อําเภอบ้านแพรก จํานวน 9,032 คน

ตารางที" 2 แสดงเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2554
ที"มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื" อสาร สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, เขตการ
ปกครอง, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.ayutthaya.go.th/Ayu/people
.html
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ตารางที" 3 แสดงจํานวนประชากรของแต่ละอําเภอ ภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ 2554
ที"มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื" อสาร สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, จํานวน
ประชากร, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.ayutthaya.go.th/Ayu/people
.html
ทางด้านศาสนา
ประชากรของจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยานับถื อศาสนาพุ ทธ ประมาณร้ อ ยละ 89.4
ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 10 และศาสนาคริ สต์ ประมาณร้อยละ 0.6 ศาสนสถานในจังหวัดมี
ทังสิ น 576 แห่ง แยกเป็ น วัด 505 วัด มัสยิด 60 แห่ง และโบสถ์คริ สต์ 11 แห่ง นอกจากนันยังมี
วัดร้าง 436 วัด สํานักสงฆ์ 9 แห่ง โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญรวม 3 แห่ง
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 85 แห่ ง พระอารามหลวงชันเอกชนิ ดราชวรวิหาร 3 แห่ ง
ชันโทชนิ ดราชวรวิหาร 1 แห่ ง ชันโทชนิ ดวรวิหาร 3 แห่ ง และชันตรี ชนิ ดสามัญ 7 แห่ ง มี
จํานวนพระภิกษุ (มหานิกาย) 5,533 รู ป สามเณร 351 รู ป จํานวนพระภิกษุ (ธรรมยุต) 211 รู ป
สามเณร 863 รู ป ศูนย์การเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 40 แห่ง83
ได้มีก ารแต่งตังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เมื"อวันที" 25 ธันวาคม 2505ให้
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์มหาเถรสมาคม ตามกฎหมาย
และพระธรรมวินยั เพื"อความเจริ ญรุ่ งเรื องแห่งพระพุทธศาสนา

83

สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา , ศาสนาในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://aya.onab.go.th/
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การบริ หารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 และตามกฎมหาเถรสมาคมที"
ออกตามกฎหมายคณะสงฆ์น ี ประกอบด้วย
1. สมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการคณะสงฆ์และตราพระบัญชา โดยไม่ขดั แย้งกับ
กฎหมาย พระธรรมวินยั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
2. มหาเถรสมาคม ประกอบด้วย
2.1 สมเด็จพระสังฆราช ประธานโดยตําแหน่ง
2.2 สมเด็จพระราชาคณะทุกรู ป กรรมการฯ โดยตําแหน่ง
2.3 พระราชาคณะมีจาํ นวนไม่ต"าํ กว่า 4 รู ป ไม่เกิน 8 รู ป เป็ นกรรมการ โดยสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต่งตัง
มหาเถรสมาคมมีอาํ นาจหน้าที"ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยเพื"อการนี ให้มี
อํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรื อออกคําสั"งโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย
และพระธรรมวินยั ใช้บงั คับได้
3. คณะใหญ่ท งั 5 และเจ้าคณะใหญ่ทงั 5 คือ
3.1 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ( ในเขตภาค 1, 2 , 3 , 13 , 14 , 15 )
3.2 เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ( ในเขตภาค 4 , 5 , 6 , 7 )
3.3 เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ( ในเขตภาค 8 , 9 , 10 , 11 , 12 )
3.4 เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ( ในเขตภาค 16 , 17 , 18 )
3.5 เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ( เขตปกครองธรรมยุตทุกภาค )
เจ้า คณะใหญ่ หนทัง 4 ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที" เ กี" ย วกับ การคณะสงฆ์ม หานิ ก าย เจ้า คณะใหญ่
ธรรมยุตเฉพาะคณะสงฆ์ธรรมยุต เพื"อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ที"บญั ญัติให้มีเจ้าคณะ
สงฆ์ทงั สองนิกาย ปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนันๆทุกส่ วนทุกชัน และ
เพื"อแบ่งเบาภาระของมหาเถรสมาคม คณะใหญ่ท งั 5 นี นับเข้าในระเบี ยบการปกครองคณะสงฆ์
ส่ วนกลาง เนื"องด้วยมหาเถรสมาคม(ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที" 4 พ.ศ. 2506 ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์
4. ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
4.1 ภาค เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
4.2 จังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด
4.3 อําเภอ เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ
4.4 ตําบล เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล
4.5 วัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส
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1.3 ทีต <งั โครงการ
สรุ ปดังที" กล่าวมาทังหมด ที"ต งั โครงการที"เหมาะสมที"สุดพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น จะอยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยูใ่ กล้พืนที"ประวัติศาสตร์ ทุ่งมะขามหย่อง-พระบรมรา
ชานุ สาวรี ยส์ มเด็จพระศรี สุริโยทัย ในตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรี อยุธยา อยู่ห่างจากเกาะ
เมืองมาทางทิศตะวันตก ตามถนนสายอยุธยา – อ่างทอง (ทางหลวงหมายเลข 309) เป็ นระยะทาง
ประมาณ 3 กิ โลเมตร อยู่ห่างจากวัดภูเขาทองและพระบรมราชานุ สาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวร เป็ น
ระยะทาง 2 กิ โลเมตร พิจารณาตามศักยภาพด้านต่างๆ ตามเกณฑ์แล้วเห็ นว่าเหมาะสมที"สุด ทัง
ศักยภาพของชุ มชนหลักและชุ มชนใกล้เคียง มีความเหมาะสมสัปปายะเหมาะแก่การเป็ นวัด การ
ปฏิบตั ิธรรมและการเล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม

ตําบลภูเขาทอง
ที"ต งั และพืนที"
ตําบลภูเขาทองตังอยูท่ างทิศตะวันตกของอําเภอพระนครศรี อยุธยา มีถนนลาดยางผ่าน
ทุกหมู่บา้ น อยู่ห่างจากตัวอําเภอพระนครศรี อยุธยา ประมาณ 5 กิ โลเมตร โดยมีเนื อที"ท งั หมด
ประมาณ 7.1 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 4,491 ไร่ แบ่งเป็ นพืนที"ทางการเกษตร 1,274 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลวัดตูม และตําบลบ้านใหม่ อําเภอพระนครศรี อยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลบ้านป้ อม และตําบลท่าวาสุ กรี อําเภอพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลลุมพลี อําเภอพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบ้านใหม่ ตําบลบ้านป้ อม อําเภอพระนครศรี อยุธยา
สภาพพืนที"ของตําบลภูเขาทอง มีลกั ษณะเป็ นที"ราบลุ่ม มีทุ่งนากว้าง เดิมเมื"อถึงฤดูน าํ
หลาก นําจะเข้าท่วมทุ่งนา และบริ เวณใกล้เคียง จนได้มีการสร้างอ่างเก็บนําและอนุ สาวรี ยอ์ งค์
สมเด็จพระนเรศวรขีน ณ บริ เวณเจดียภ์ ูเขาทอง ทําให้น าํ ไม่หลากมากเหมือนเคย สภาพอากาศ
โดยทัว" ไปค่อนข้างร้อน อุณหภูมิโดยทัว" ไป เป็ นไปตามฤดูกาล ซึ"งอุณหภูมิโดยเฉลี"ย จะอยูใ่ นช่วง
ฤดูร้อนอยูท่ ี" 35-40 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี"ยอยูท่ ี" 18-25 องศาเซลเซี ยส ตําบล
ภูเขาทองมีพืนที"ปลูกป่ าประมาณ 5 ไร่ ซึ" งปลูกในบริ เวณวัดภูเขาทองและพืนที"ของทางหลวง
แผ่นดิน
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ข้อมูลสิ" งก่อสร้างต่าง ๆ
หมู่ที
1
2
3
4
รวม

ศูนย์ เด็กเล็ก
(แห่ ง)
1
1

โรงเรียน
(แห่ ง)
1
1

วัด/สํานักสงฆ์
(แห่ ง)
1
1

สถานีอนามัย
(แห่ ง)
1
1

ร้ านค้า
(ร้ าน)
10
10
3
2
25

โทรศัพท์
สาธารณะ(ตู้)
1
2
1
1
5

มัคยิค
1
1
2

ตารางที" 4 ข้อมูลสิ" งก่อสร้างต่าง ๆ ตําบลภูเขาทอง ปี พ.ศ. 2552
ที"มา : ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลภูเขาทอง, ข้ อมูลสิ งก่อสร้ าง
ต่ าง ๆ, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.mueang.ayutthaya.doae.go.th
/plan_phukhaothong.doc
รู ปแบบการตังถิ"นฐาน
ประชากรชาวตําบลภูเขาทองตังบ้านเรื อนอยู่ชายฝั" งแม่ น าํ เจ้าพระยาตลอดแนวหมู่ ที"
1 – 4 ของตําบล ตามความยาวของแม่น าํ เจ้าพระยา ตลอดแนวหมู่ 1 – 4 ของตําบลตามความยาว
ของแม่น าํ ส่ วนใหญ่ตงั บ้านเรื อนชิดติดกันมีการเอือเฟื อเกือกูลกันอย่างเรี ยบง่าย
ศาสนาและสิ" งยึดเหนี"ยว
ประชากรในตําบลภูเขาทองส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม โดย
ประชากรที"นบั ถือศาสนาพุทธมีวดั เป็ นศูนย์รวมจิตใจ คือ
1. วัดภูเขาทอง ตังอยู่หมู่ที" 2 มีเจดียใ์ หญ่ก่ออิฐถือปูนกว้างด้านละ 4 เมตร สู ง 88
เมตร ตังอยู่บนฐานประทักษิน 4 ชัน เป็ นรู ปสี" เหลี"ยมจตุรัส ปั จจุบนั มีนกั ท่องเที"ยวทังชาวไทย
และต่างประเทศมาเที"ยวชมสักการะเป็ นจํานวนมาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
1. ประเพณี รดนําดําหัว ผูส้ ู งอายุ (วัดสงกรานต์)
2. วันมาฆะบูชา
3. วันวิสาขบูชา
4. วันเข้าพรรษา
5. วันสาร์ทไทย

150

6. วันออกพรรษา
7. งานกฐิน,ผ้าป่ า
8. งานลอยกระทง
9. งานวันปี ใหม่
ประชากรที"นบั ถือศาสนาอิสลามมีสถานที"ยดึ เหนี"ยวทางจิตใจอยู่ 2 แห่ง คือ
1. มัสยิคดารุ ซซุนนะห์ ตังอยู่ หมู่ที" 1
2. มัสยิคอาลียดิ ดารอยห์ ตังอยู่ หมู่ที" 2
ขนบธรรมเนียมประเพณี
1. วันตรุ ษอีฎิลพตร์
2. วันตรุ ษอีฎิลอัฎาอา
3. การทํากรุ ปั"น
4. พิธีสุนทั
5. การไปประกอบพิธีอสั ยี
ศักยภาพของชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถิ"น จุดขายของท้องถิ"น)
ภูมิปัญญาท้องถิ"นของตําบลภูเขาทอง คือ การแกะสลักไม้ , การทําขนมทองม้วน, การ
นวดแผนไทย, การทําเปลญวน , การทําใบลานปลาตะเพียน ตําบลภูเขาทองมีแหล่งท่องเที"ยวที"
สําคัญ คือ เจดียภ์ ูเขาทอง
1. ปัญหาของชุมชน
2. ปั ญหาเรื" องนํา
3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
4. ภัยธรรมชาติ
5. คูคลอง ลํารางตืนเขิน

แผนภาพที" 5 แสดงพืนที"ตาํ บลภูเขาทอง และ บริ เวณตําบลใกล้เคียง
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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แผนภาพที" 6 แสดงพืนที"สาํ รวจชุมชนไทย-พุทธ , ไทย – มุสลิม ตําบลภูเขาทอง และ บริ เวณตําบลใกล้เคียง
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

153

แผนภาพที" 7 แสดงพืนที"สาํ รวจสถานที"สาํ คัญและสถานที"ท่องเที"ยวในตําบลภูเขาทองและตําบลใกล้เคียง
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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แผนภาพที" 8 แสดงพืนที"สาํ รวจสถานที"สาํ คัญและสถานที"ท่องเที"ยวในตําบลภูเขาทอง
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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2 วิเคราะห์ ทตี <งั โครงการ
2.1 กฏหมาย 84
การสร้ างวัดในพระพุทธศาสนา ตามมาตรา 31 แห่ ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ"มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที" 2) พ.ศ. 2535 บัญญัติวา่ “วัดมีสอง
อย่าง (1) วัดที"ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา (2) สํานักสงฆ์ ...........” และมาตรา 32 บัญญัติว่า
“การสร้าง การตัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา ให้
เป็ นไปตามวิ ธี ก ารที" ก ํา หนดในกฎกระทรวง ..............”
ดัง นัน การจะสร้ า งวัด ขึ น ใน
พระพุ ท ธศาสนาให้ถู ก ต้อ งเป็ นวัด โดยสมบู ร ณ์ มี เ ขตวิสุ ง คามสี ม าที" ไ ด้รั บ พระราชทานเพื" อ
พระสงฆ์ก ระทํา สังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย จะต้องดําเนิ น การให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ขัน ตอน และวิ ธี ก ารที" ก ํา หนดในกฎกระทรวง ฉบับ ที" 1 (พ.ศ. 2507)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หมวด 1 การสร้างวัด หมวด 2 การตังวัด และหมวด 6 การ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา
1. หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัด
1.1 ต้องมีที"ดินที"จะใช้สร้างวัดซึ" งต้องติดต่อเป็ นผืนเดียวกัน เนือที"ไม่นอ้ ยกว่า 6 ไร่
(ไม่มีขอ้ ยกเว้น) โดยเจ้าของกรรมสิ ทธิL ที"ดินตามกฎหมายทําหนังสื อสัญญาตกลงยกที"ดินให้สร้าง
วัด ไว้กบั นายอําเภอ และเจ้าพนักงานที"ดินอําเภอ แสดงความประสงค์จะยกที"ดินให้เพื"อใช้สร้างวัด
กรณี ที"ดินที"จะให้สร้ างวัดเป็ นที"ดินของทางราชการ ต้องผ่านขันตอนการขอใช้
ที"ดินจนถึงส่ วนราชการผูด้ ูแลรักษาที"ดินนัน ออกหนังสื ออนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ในที"ดินเพื"อสร้าง
วัดก่อน แล้วจึงจะใช้ หนังสื ออนุญาตให้ใช้ที"ดินดังกล่าวแทนเอกสารแสดงสิ ทธิ ในที"ดิน ประกอบ
เรื" องเสนอขออนุญาตสร้างวัด ตังวัด ได้โดยอนุโลม
1.2 ต้องเป็ นสถานที"ที"เหมาะสมสําหรับเป็ นที"พาํ นักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์
1.3 ตังอยูห่ ่างจากวัดอื"นไม่นอ้ ยกว่า 2 กิโลเมตร เว้นแต่จะมีเหตุจาํ เป็ น
1.4 มีประชาชนที"จะได้รับประโยชน์และให้การสนับสนุ นเมื"อได้ต งั เป็ นวัดแล้วใน
รัศมี 2 กิโลเมตร เฉลี"ยวัดละไม่นอ้ ยกว่า 1.000 คน เว้นแต่จะมีเหตุจาํ เป็ น
1.5 เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ เจ้าคณะอําเภอ และผูว้ า่ ราชการจังหวัด พิจารณา
เห็นสมควรให้สร้างวัด

84

สิ รภัทร อาวอร่ ามรัศมิL , นักวิชาการศาสนาชํ านาญการ สํ านั กงานพระพุทธศาสนา
แห่ งชาติ, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/
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เนื"องจากมีกฏหมายการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน ที"ข ึนทะเบียน
แล้ว เนื"องจากการปลูกสร้างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต่อโบราณสถาน หากไม่มีการควบคุมปล่อย
ให้ปลูกสร้างกันได้อย่างเสรี ยอ่ มทําให้สภาพภูมิทศั น์ของโบราณสถานเสี ยไป เกิด “ทัศนอุจาด” ใน
แง่ของกฎหมายสิ" งแวดล้อมฯ จึงกําหนดให้มีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติฉบับที" 1 พ.ศ. 2504 และฉบับแก้ไข (ฉบับที" 2) พ.ศ. 253585 กําหนด
เรื" องการขึ นทะเบียนโบราณสถานไว้ในมาตรา 7 มีใจความสําคัญที" เกี" ยวข้องกับโครงการ สรุ ป
ใจความสําคัญได้ดงั นี
(ก) ห้ามมิให้ผใู ้ ดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารภายในเขตของ
โบราณสถาน ซึ" งอธิ บดีได้ประกาศขึนทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากอธิบดี
(ข) กรณี ที"มีการปลูกสร้ างอาคารโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ให้อธิ บดีมีอาํ นาจสั"งระงับการ
ก่อสร้าง และให้รื อถอนอาคารหรื อส่ วนแห่งอาคารนันภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที"ได้รับคําสั"ง
(ค) ผูท้ ี"ขดั ขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรื อรื อถอนอาคารตามคําสั"งอธิ บดีมีความผิดฐานขัด
คําสัง" เจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิ บวัน หรื อปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรื อทังจําทังปรับ
(ง) กรณี ที"ขดั ขืนไม่ระงับการก่อสร้ างหรื อรื อถอนอาคาร ให้อธิ บดีดาํ เนิ นการรื อถอน
อาคารนันได้โดยเจ้าของ ผูค้ รอบครอง หรื อผูป้ ลูกสร้างไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อดําเนินคดี
แก่ผรู ้ ื อถอน
(จ) สัมภาระที"รื อถอนแล้ว ถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในสิ บ
ห้า วัน นับ แต่ ว นั ที" รื อถอนเสร็ จ ให้ อ ธิ บ ดี ข ายทอดตลาดสั ม ภาระนัน เงิ น ที" ไ ด้จ ากการขาย หัก
ค่าใช้จ่ายในการรื อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของสัมภาระ
และเนื" องจากวัดเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็ นเพียงการศึกษาของ
ผูท้ าํ วิทยานิ พนธ์ เท่านัน ข้อกําหนดบางประการ อย่างเช่ นการตังอยู่ห่างจากวัดอื" นไม่น้อยกว่า 2
กิ โ ลเมตร เว้น แต่ มี เ หตุ จ ํา เป็ น จึ ง เป็ นเรื" องที" เ ป็ นไปได้ ย ากในทางปฏิ บ ัติ เพราะจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยามีวดั ที"ข ึนทะเบียนเป็ นโบราณสถานและวัดร้างที"ยงั ไม่มีภิกษุไปจําพรรษาอยูอ่ ีก
หลายวัด และมีวดั ที"มีภิกษุจาํ พรรษาอยูแ่ ล้ว แต่อยู่ติดกันในระยะห่างที"นอ้ ยกว่า 2 กิโลเมตร นับวัด
ไม่ ถ้ว น โครงการนี จึ ง เป็ นเพี ย งการศึ ก ษาที" ห วัง ว่า จะเป็ นข้อ มู ล แก่ ผูส้ นใจในภายหน้า สื บ ไป
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บ้านจอมยุทธ์ คลังความรู้ทางกฏหมาย, การขึน< ทะเบียนโบราณสถาน, เข้าถึงเมื"อ 7
พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.baanjomyut.com/library/law/97.html
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แผนภาพที" 9 แสดงพืนที"สาํ รวจระยะห่างตามกฏหมายโบราณสถานและกฏหมายที"สาํ คัญต่อโครงการ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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2.2 หลักทางกายภาพของพืน< ที

แผนภาพที" 10 ระยะและพืนที"ใช้สอยในการออกแบบโครงการ

แผนภาพที" 11 พืนที"รับนําสู งสุ ดเมื"อครังมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
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แผนภาพที" 12 ทัศนียภาพส่ วนต่างๆ บริ เวณรอบพืนที"โครงการ

แผนภาพที" 13 มุมมองจากพืนที"โครงการ มุ่งไปยังสถานที"สาํ คัญต่างๆ โดยรอบ
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3. วิเคราะห์ พนื< ทีภ ายในโครงการ ( ZONING ANALYSIS )

พืน< ทีรับนํา< -อุ้มนํา<

แผนภาพที" 14 แสดงการวิเคราะห์พนื ที"ใช้สอยส่ วนต่างๆ ในโครงการ
จากการวิเคราะห์พืนที"ต่างๆ ภายในโครงการ จะแบ่งพืนที"ออกได้เป็ น 3 ส่ วน ( ZONE )
นํามาสรุ ป และกําหนดการใช้สอยพืนที"ในโครงการได้ดงั นี
พืนที"ท งั 3 ติดถนนใหญ่ทางหลวงหมายเลข 309 อยุธยา – อ่างทอง เป็ นพืนที"ที"ตอ้ งรับ
มลพิษทางอากาศและเสี ยงอยูต่ ลอดเวลา เพราะติดกับเส้นทางสัญจรหลัก แต่ยงั มีไม้ยืนต้นบางส่ วน
ป้ องกันพืนที"ในแนวนีจากมลพิษไว้อยู่ ฝั"งตรงข้ามเป็ นการไฟฟ้ า(ก.ฟ.ผ.)อยุธยา ส่ งผลทางด้านภูมิ
ทัศน์ที"มองออกไปจากจุดนี จึงต้องจัดภูมิทศั น์ใหม่และปลูกไม้ใหญ่เพิ"มเติม อาจจะพิจารณาทางเข้า
หลักให้อยูใ่ นพืนที"ของพืนที"ที" 2
พืน ที" 1 ด้า นข้า ง พืน ที" น ี เ ชื" อมต่ อกับ พืน ที" ข องราชานุ ส าวรี ย ์ส มเด็ จพระนเรศวร
มหาราช ติดกับอ่างเก็บนําขนาดใหญ่ ซึ" งได้รับลมปะทะอยู่ตลอดเวลา แต่เป็ นลมเย็นสะอาด มี
ถนนสายรอง ( เปิ ดให้ใช้เฉพาะกิจ ) บริ เวณติดกับพืนที"โครงการ เงียบสงบและไม่พลุกพล่านมาก
มาก เป็ นพืนที"เชื"อมต่อกับพืนที"ที" 2 ได้อย่างเหมาะสม ซึ"งจะพิจารณาฟังก์ชนั" การเชื"อมโยงของพืนที"
ทังสองในภายหน้า
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พืนที" 1 ด้านหลัง พืนที"โล่งด้านนีเป็ นพืนที"ที"มีความเป็ นส่ วนตัวสู ง เงียบ สงบ และมี
ต้นไม้ใหญ่อยู่บางส่ วน ปั ญหาทางด้านมลพิษทางอากาศและเสี ยงมีน้อย เหมาะสมที"จะเป็ นพืนที"
ปฏิบตั ิธรรมและพืนที"สวนตัวของสงฆ์
พืนที" 2 ด้านหลัง พืนที" บริ เวณนี จะมีปัญหาทางด้า นเสี ย งพอสมควร เพราะอยู่ใกล้
ชุ มชนมุสลิมและมัสยิคดารุ ซซุ นนะห์ ที"มีการทําละหมาดผ่านเครื" องเสี ยง 5 เวลา ตามหลักของ
สาสนาอิสลาม แม้เสี ยงที"ส่งผ่านมาจะไม่ชดั เจนนัก แต่ในพืนที"โล่งหรื อการปฏิบตั ิธรรมนัง" สมาธิ จะ
ได้ยินเสี ยงอยู่บา้ ง จําเป็ นต้องจัดภูมิทศั น์โดยการปลูกไม้ยืนต้นที"มีขนาดใหญ่ที"มีใบละเอียด เพื"อ
แก้ปัญหา
พืนที" 3 ด้านหลัง พืนที" บริ เวณนี จะมีปัญหาทางด้า นเสี ย งพอสมควร เพราะอยู่ใกล้
ชุ มชนมุสลิมและมัสยิคดารุ ซซุ นนะห์ ที"มีการทําละหมาดผ่านเครื" องเสี ยง 5 เวลา ตามหลักของ
สาสนาอิสลาม แม้เสี ยงที"ส่งผ่านมาจะไม่ชดั เจนนัก แต่ในพืนที"โล่งหรื อการปฏิบตั ิธรรมนัง" สมาธิ จะ
ได้ยินเสี ยงอยู่บา้ ง จําเป็ นต้องจัดภูมิทศั น์โดยการปลูกไม้ยืนต้นที"มีขนาดใหญ่ที"มีใบละเอี ยด เพื"อ
แก้ปัญหา
พืนที" 3 ด้านข้าง เป็ นพืนที"ที"ติดถนนทางเข้าไปยังชุมชนภูเขาทอง เป็ นถนนสายรองที"
ไม่ค่อยมีรถผ่านเข้ามามาก จึงเป็ นที"ที"เงียบสงบรองลงมาจากพืนที"ที" 1 แต่อาจจะพิจารณาทําเป็ น
พืนที"เพื"อสาธารณะหรื อพืนที"ธรณี สงฆ์

แ
แผนภาพที" 15 แสดงปัญหาจากอาคารที"กลุ่มคนบางกลุ่มมาจัดสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาต
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ในบริ เวณด้านหน้าถนนใหญ่ ซึ" งเป็ นพืนที"ของโครงการ ได้มีอาคารซึ" งไม่ได้รับการ
อนุ ญาตอย่างเป็ นทางการให้จดั สร้ างมาตังอยู่ คือศาลเจ้าแม่กวนอิม ตังอยูต่ ิดกับ ศาลาสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) แล้วตังชื" อเป็ นวัดแก้วฟ้ าน้อย โดยมีพระจากวัดหน้าพระเมรุ มาดูแล (ไม่
ทราบว่า ท่ า นมาจากจากวัด หน้า พระเมรุ จ ริ ง หรื อ ไม่ เพราะผูท้ าํ วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้แ ต่ เ พี ย งพูด คุ ย
สอบถามท่านเป็ นการส่ วนตัวเท่านัน) ซึ"งอาคารเหล่านีถือเป็ นทัศนะอุจาด เพราะฉะนันในโครงการ
วัดเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระนเรศวรนี จึ งจะขอทํา การเคลื" อนย้า ยอาคารเหล่ า นี ไปอยู่ย งั ที" ที"
เหมาะสม มีการขออนุญาตก่อสร้างที"เป็ นทางการ เหมาะสมกับสถานที"ต่อไป
การวางผังโครงการกับระดับนํา< ไม่ คงทีใ นพืน< ที

แผนภาพที" 16 แสดงพืนที"รับนําในระดับนําสู งสุ ด เมื"อมหาอุทกภัย เดือนธันวาคม ปี 2554

แผนภาพที" 17 แสดงพืนที"รับนําในระดับนําสู งสุ ด เมื"อมหาอุทกภัย เดือนธันวาคม ปี 2554
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จากแผนภาพจะเห็ นถึ งพืนที" รับนํา – อุม้ นํา ซึ" งพืนที"ไม่มีศกั ยภาพในการระบายนําเพียงพอ และ
ควบคุมปริ มาณนําไม่ได้ โดยจะใช้พืนที"อุม้ นําและพืนที"เหนื อนําเหล่านี เพื"อเป็ นประโยชน์ในการ
ปรับภูมิทศั น์ โดยไม่มีการขุดหรื อถมดิน ฉะนันการวางผังในส่ วนพุทธวาส – สังฆาวาส – ธรณี สงฆ์
ซึ"งจะแบ่งโซนออกตามลําดับความสําคัญและความเป็ นส่ วนตัว จะมีจุดเชื"อมต่อโดยสะพานทางเดิน
(Cover way) หรื อการยกพืนสู งในส่ วนของอาคารและเทคโนโลยีกนั นํากันความชืนสมัยใหม่จะได้
นํามาใช้ เพื"อให้ทุกส่ วนสอดคล้องกันและใช้ประโยชน์ของพืนที"ได้อย่างน่าสนใจ

แผนภาพที" 18 แสดงพืนที"รับนําในระดับตํ"าสุ ด เมื"อวันที" 25 เดือนสิ งหาคม ปี 2554 เวลา 12.30 น.

แผนภาพที" 19 แสดงพืนที"รับนําในระดับตํ"าสุ ด เมื"อวันที" 25 เดือนสิ งหาคม ปี 2554 เวลา 12.30 น.
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แผนภาพที" 20 แสดงการจัดวางโซนพืนที"ส่วนต่างๆ ของโครงการกับระดับนําสู งสุ ด
1. PUBLIC AREA ได้แก่ พืนที"ธรณี สงฆ์ เพื"อการเอนกประสงค์ และส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์
2. SEMI PUBLIC AREA ได้แก่ พืนที"ส่วนพุทธาวาส + สังฆาวาส
3. SERVICE AREA ได้แก่ พืนที"ส่วนบริ การสาธารณะ
4. PRIVATE AREA ได้แก่ ได้แก่ พืนที"สังฆาวาส ส่ วนปฏิบตั ิธรรม และกุฏิสงฆ์
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4. วิเคราะห์ องค์ ประกอบพืน< ทีใ ช้ สอยภายในโครงการ
องค์ประกอบของโครงการ มาจากกิจกรรมที"เกิดขึนจากกรณี ศึกษา ซึ"งกรณี ศึกษาเป็ นวัด
สําคัญที"อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงและวัดมหานิกายที"ได้รับการยอมรับเรื" องการศึกษาปริ ยตั ิ-ปฏิบตั ิ ดังนี
ตารางที" 5 กิจวัตรประจําวันของพระ วัดหน้าพระเมรุ อ.พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา
เวลา
05.00
06.00
07.30
08.30
09.30
11.00
13.00
17.00
20.00

กิจของพระสงฆ์
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ตื"นจากจําวัด
ออกบิณฑบาต
ทําวัตรเช้า
ฉันเช้า
ทําธุระส่ วนตัว
ฉันเพล
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ – บาลี – นักธรรมตรี
ทําวัตรเย็น
ทบทวนพระปริ ยตั ิ – ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน

ตารางที" 6 กิจวัตรประจําวันของพระ วัดศาลาปูน อ.พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา
เวลา
04.30
05.00
06.00
07.30
08.30
11.00
13.00
18.00
20.00

กิจของพระสงฆ์
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ตื"นจากจําวัด
ทําวัตรเช้า
ออกบิณฑบาต
ฉันเช้า
พัฒนาพืนที"วดั
ฉันเพล
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ นักธรรมตรี – โท
ทําวัตรเย็น
ทบทวนพระปริ ยตั ิ – ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน
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ตารางที" 7 กิจวัตรประจําวันของพระ วัดพนัญเชิง อ.พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา
เวลา
04.00
04.30
05.30
07.30
09.00
11.00
13.00
16.30
18.00
20.00

กิจของพระสงฆ์
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ตื"นจากจําวัด
ทําวัตรเช้า
ออกบิณฑบาต
ฉันเช้า
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ นักธรรมตรี – โท – เอก
ฉันเพล
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ นักธรรมตรี – โท – เอก
พักผ่อน
ทําวัตรเย็น
ทบทวนพระปริ ยตั ิ – ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน

ตารางที" 8 กิจวัตรประจําวันของพระ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เวลา
04.00
04.30
05.30
07.00
09.00
11.00
13.00
16.30
18.30
19.00
21.00

กิจของพระสงฆ์
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ตื"นจากจําวัด
ทําวัตรเช้า
ออกบิณฑบาต
ฉันเช้า
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ –นักธรรม , บรรยายธรรม
ฉันเพล
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ –นักธรรม , บรรยายธรรม
พักผ่อน
ทําวัตรเย็น
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ –นักธรรม , บรรยายธรรม
ทบทวนพระปริ ยตั ิ – ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน
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จากข้อมูลนําไปสู่ การวิเคราะห์ความต้องการพืนที" โดยการพิจารณาจากกิ จกรรมของ
พระสงฆ์ กิจกรรมของผูเ้ ข้าอบรมจิต ปฏิบตั ิธรรม และกิจกรรมต่างๆ ของอุบาสก–อุบาสิ กา ได้ดงั นี
ตารางที" 9 ตารางสรุ ปกิ จวัตรประจําวันของพระสงฆ์ต่อการใช้อาคารต่างๆ ในแต่ละเวลา ของ
โครงการ วัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา

กิจของพระสงฆ์ในโครงการ

ตื"นจากจําวัด
น.
ทําวัตรเช้า
น.
ออกบิณฑบาต
น.
ฉันเช้า
น.
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ –นักธรรม
น.
ฉันเพล
น.
เล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิ –นักธรรม
น.
พักผ่อน – ดื"มนําปานะ
น.
ทําวัตรเย็น
น.
น. ทบทวนพระปริ ย ตั ิ – ปฏิ บ ัติ พ ระ
กรรมฐาน , บรรยายธรรมแก่ผมู้ าฝึ ก
ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน
21.00 น.
04.00
04.30
05.30
07.00
09.00
11.00
13.00
16.30
18.00
19.00

สถานทีป ฏิบัติกจิ ของสงฆ์
กุฏิ - ห้องสรงนํา – เว็จกุฏิ
หอระฆัง - พระอุโบสถ
ศาลาบาตร
โรงทาน – หอฉัน
ศาลาการเปรี ยญ - ลานธรรม
โรงทาน – หอฉัน
ศาลาการเปรี ยญ - ลานธรรม
โรงทาน – ชันตาฆร
หอระฆัง - พระอุโบสถ
ลานธรรม – พระมหาเจดีย ์
ศาลาการเปรี ยญ
ลานธรรม – พระมหาเจดีย ์

ตารางที" 10 ความต้องการอาคารใช้สอยในการจัดกิจกรรมของฆราวาส
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ

โรงทาน–โรงครัว , ศาลาการเปรี ยญ ,พระอุโบสถ
พระมหาเจดีย ์ , ลานธรรม , ลานเอนกประสงค์
ศาลาการเปรี ยญ , ลานเอนกประสงค์
พระมหาเจดีย ์ , ลานธรรม , ร้านค้า – ที"พกั
ศาลาเอนกประสงค์ , ลานเอนกประสงค์
ลานธรรม , ร้านค้าสาธารณะ
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ตารางที" 11 ตารางสรุ ปกิ จวัตรประจําวันของผูเ้ ข้ามาอบรมประพฤติปฏิบตั ิธรรม ต่อการใช้อาคาร
ส่ วนต่างๆ ในแต่ละเวลา ของโครงการ วัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา

กิจของผู้เข้ าปฏิบัติกรรมฐาน

04.00 น.
04.30 น.

ตื"นนอน
ทําวัตรเช้าพร้อมพระภิกษุ
( ยกเว้นวันที"มีสังฆกรรม )
ตามพระบิณฑบาต (แล้วแต่บุคคล)
อาหารเช้า
ฝึ กปฏิบตั ิ – อ่านหนังสื อธรรม
อาหารกลางวัน
ฝึ กปฏิบตั ิ – อ่านหนังสื อธรรม
พักผ่อน – ทานของว่าง
ทําวัตรเย็นพร้อมพระภิกษุ
( ยกเว้นวันที"มีสังฆกรรม )
ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน , ฟั งบรรยาย
ธรรมจากครู บาอาจารย์
พักผ่อน

05.30
07.30
09.00
11.30
13.00
16.30
18.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

19.00 น.
21.00 น.

สถานทีป ฏิบัติ
ศาลาที"พกั
พระอุโบสถ
( ศาลาการเปรี ยญ )
ศาลาบาตร
โรงทาน – โรงครัว
ศาลาการเปรี ยญ - โรงธรรม
โรงทาน – โรงครัว
ศาลาการเปรี ยญ - โรงธรรม
โรงทาน – โรงครัว
พระอุโบสถ
( ศาลาการเปรี ยญ )
ศาลาการเปรี ยญ
( พระมหาเจดีย ์ )
ลานธรรม - ศาลาที"พกั

5. วิเคราะห์ ขนาดของพืน< ทีใ ช้ สอยภายในโครงการ
จากการศึกษาที"ผา่ นมาพบว่า พืนที"ของวัดแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ
1. เขตพุทธาวาส หมายถึง ขอบเขตบริ เวณส่ วนที"สาํ คัญที"สุดของวัด ที"ถูกกําหนดให้
เป็ นพืนที"สาํ หรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ดว้ ยเหตุที"เป็ นสถานที"ซ" ึ งต้องมีพระ
สถูปเจดียห์ รื ออาคารประกอบศาสนพิธีที"ภายในมักมีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูด่ ว้ ยเสมอ เขตแดน
แห่งนีจึงเป็ นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถาน “ที"ประทับ” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เขตสังฆาวาส หมายถึง ขอบเขตบริ เวณพืนที"ส่วนหนึ" งของวัดที"กาํ หนดไว้ให้เป็ น
ที"อยู่อาศัยขอพระภิกษุสงฆ์ เพื"อให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวที"ไม่เกี"ยวเนื" องกับพิธีการใดทาง
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ศาสนาโดยตรง พืนที"บริ เวณนีจึงมักมีขอบเขตที"มิดชิด และประกอบไปด้วยอาคารสถานที"สัมพันธ์
เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบตั ิที"เป็ นวิถีแห่งการดําเนินชีวติ ของเพศสมณะเท่านัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเขตแดนพุทธาวาสและสังฆาวาสในแบบต่าง ๆ นี มีขอ้ สังเกต
ประการหนึ"งคือ การวาง “เขตพุทธาวาส” จะถูกกําหนดเอาไว้วา่ ต้องอยูด่ า้ นหน้าเสมอ และไม่เคย
ปรากฎว่าจะมีวดั ใดที"วางเขตสังฆาวาสขวางทางเข้าด้านหน้าเขตพุทธาวาสเลย ทังนีเป็ นคตินิยมที"วา่
ให้พืนที"ซ" ึ งเกี"ยวเนื"องกับพระพุทธเจ้าเป็ นหลักสําคัญที"สุด จึงต้องอยูใ่ นตําแหน่งประกอบด้านอื"น ๆ
สําหรับเขตธรณี สงฆ์น นั มักจะอยูบ่ ริ เวณส่ วนที"เป็ นด้านข้างด้านใดด้านหนึ"ง
3. เขตธรณี สงฆ์ หมายถึง เขตพืนที"ในวัด ซึ" งเป็ นพืนที"ที"เหลือจากการจัดแบ่งสําคัญ
คื อ เขตพุ ท ธาวาสและเขตสั ง ฆาวาส เป็ นเขตพื น ที" สํ า หรั บ เอื อ ประโยชน์ ใ ช้ ส อยในเชิ ง
สาธารณประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ของวัด เช่น ใช้เป็ นพืนที"เปิ ดโล่งเพื"อสร้ างความร่ มรื" นให้วดั
หรื อใช้เป็ นสถานที"ก่อสร้างอาคารอื"น ๆ
ส่ วนพุทธาวาส จึงประกอบไปด้วย
1. พระอุโบสถ
2. พระมหาเจดีย ์
ส่ วนสั งฆาวาส จึงประกอบไปด้วย
1. กุฎิ
2. หอฉัน
3. หอระฆัง - หอกลอง
4. วัจจกุฏี และ ห้องสรงนํา
5. ศาลาการเปรี ยญ
6. ชันตาฆร (โรงรักษาไฟและต้มนํา )
7. ศาลาพัก ศาลาธรรม
8 . ลานธรรม
ส่ วนธรณีสงฆ์ จึงประกอบไปด้วย
1. โรงทาน
2. โรงธรรม
3. ลานประกอบกิจกรรม
4. ห้องนําหญิง – ชาย สาธารณะ
5. พืนที"จอดรถยนต์
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1. ส่ วนพุทธาวาส ( เขตพุทธาวาส )
1.1 พระอุโบสถ พิจารณา ได้จากการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ
ต้องมีภิกษุอย่างน้อย 21 รู ป อยูใ่ นระยะหัตถบาตรของสงฆ์ พระสงฆ์ 1 รู ป ทําหัตถบาตรใช้พืนที"
ประมาณ 1.00 x 1.50 = 1.50 ตร.ม. พืนที"สาํ หรับฆราวาส 1 คน นัง" รับศีลระมาณ 0.80 x 1.00 =
0.80 ตร.ม. ทังนีคิดพืนที"รองรับพระอาคันตุกะเพิ"มเป็ น 25 รู ป เพราะฉะนัน พืนที"ของพระสงฆ์
รวมระยะหัตถบาตรแล้ว ประมาณ 1.50 x 25 = 37.50 ตร.ม.

0.80 ม.

1.00 ม.

1.50 ม.

0.80 ม.

ภาพที" 60 ภาพตัวอย่างแสดงพืนที"ใช้สอยภายในพระอุโบสถของพระสงฆ์และฆราวาส
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
พืนที"สาํ หรับฆราวาส ภายในพระอุโบสถต้องการให้รองรับฆราวาสได้ประมาณ 30 คน
ดังนัน จะได้พืนที"จากการคํานวน ( 0.80 x 0.80 ) x 30 = 19.20 ตร.ม.
*** รวมพืนที"พระสงฆ์และฆราวาส 37.50 + 19.20 = 56.70 ตร.ม. โดยประมาณ
ตารางที" 12 ตารางแสดงการหาขนาดพืนที"พระอุโบสถ จากพืนที"ใช้สอย
องค์ ประกอบภายใน
เกณฑ์ การพิจารณา
ขนาดพืน< ที ( ตร.ม.)
พระสงฆ์ 25 รู ป
พระคู่สวด 2 รูป
นาค 1 รูป
ฆราวาส 30 คน
พระประธานหน้ าตัก 2 เมตร
เครืองนมัสการ
รวม

1.50 ตร.ม. / รู ป
1.50 ตร.ม. / รู ป
1.50 ตร.ม. / รู ป
0.80 ตร.ม. / คน
2.50 x 4.50 ( ตร.ม. )
1.00 x 4.00 ( ตร.ม. )
-

37.50
3.00
1.50
24.00
11.25
4.00
81.25

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
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40 % ของพืนที"
Circulation
รวมพืน< ทีท <งั หมด
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
ตารางที" 13 ขนาดพืนที"พระอุโบสถจากการศึกษา
วัดศาลาปูน วัดหน้าพระเมรุ
พระอุโบสถ
120.00
336.00
ขนาดพืน< ที (ตร.ม.)
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

32.50 ตร.ม.
113.75 ตร.ม.

วัดภูเขาทอง
120.00

วัดพนัญเชิง
300.00

คิดขนาดพืนที"โดยเฉลี"ย จากขนาดพืนที"พระอุโบสถข้างต้นทังหมด 120 + 336 + 120 +
300 / 4 จะได้พนื ที"พระอุโบสถโดยเฉลี"ย ประมาณ 219 ตารางเมตร
เมื"อพิจารณาขนาดของพืนที"พระอุโบสถของโครงการวัดเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ที"มีขนาด 113.75 ตร.ม. แล้วนัน ยังต้องพิจารณา พืนที"ระเบียงประมาณ 40 % ของ
พืนที"ภายในพระอุโบสถ ดังนันจะได้พืนที"ระเบียงประมาณ 45.50 ตร.ม. เพราะฉะนันจะได้พืนที"
พระอุโบสถอยูท่ ี" 159.25 นันคือ ขนาดพระอุโบสถเฉลีย แล้วต้ องอยู่ทปี ระมาณ 160 – 220 ตร.ม.
1.2 พระมหาเจดีย์
เมื"อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการและกิ จกรรมที"เกิดขึนภายในโครงการ
แล้ว พระเจดียจ์ ะเปรี ยบเสมือนจุดศูนย์กลางของโครงการ นอกจากจะใช้ประกอบพิธีในวันสําคัญ
แล้ว ยัง สามารถใช้พื นที" โดยรอบรองรั บกิ จกรรมที" เกิ ดขึ นในโครงการ กล่าวคื อ ใช้เป็ นส่ วนจัด
นิ ท รรศการอัน เกี" ย วเนื" อ งกับ องค์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราชและให้ ค วามรู้ เ กี" ย วกับ พื น ที"
ประวัติศาสตร์ เพื"อเป็ นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ พระเกียรติ
ตารางที" 14 ตารางแสดงการหาขนาดพืนที"พระมหาเจดีย ์ จากพืนที"ใช้สอย
องค์ ประกอบภายใน
เกณฑ์ การพิจารณา
ขนาดพืน< ที ( ตร.ม.)
ส่ วนบรรจุพระบรมธาตุ
ลานประทักษิณ 150 คน
ส่ วนจัดนิทรรศการ
รวม
Circulation

1.00 ตร.ม. / 1 คน
60 % ของพืนที"

8.00 x 8.00 = 64.00 ตร.ม.
150.00 ตร.ม.
150.00 ตร.ม.
364.00 ตร.ม.
218.40 ตร.ม.
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รวมพืน< ทีท <งั หมด
กว้าง
พระระเบียงคต
75.00
ขนาดพืน< ที (ตร.ม.)
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ยาว
75.00

582.40 ตร.ม.
Circulation
60%ของพืนที"

รวมพืนที"ทงั หมด
9000 ตร.ม.

ตารางที" 15 ขนาดพืนที"พระมหาเจดียจ์ ากการศึกษา
วัดศาลาปูน วัดใหญ่ชยั มงคล วัดราชบูรณะ วัดสมณโกฏฐาราม
พระเจดีย์
225.00
625.00
625.00
256.00
ขนาดพืน< ที (ตร.ม.)
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
เมื"อคิดเฉลี"ยจากขนาดพืนที"พระเจดียใ์ นข้างต้น 225 + 625 + 625 + 256 / 4 จะได้ขนาด
พืนที"พระเจดียป์ ระมาณ 432.75 ตารางเมตร + พระระเบียงคต 9000 .00 ตารางเมตร
ผลสรุ ป ขนาดพระมหาเจดีย์ของโครงการเฉลีย แล้วต้ องอยู่ทปี ระมาณ 9432 ตร.ม.
2. ส่ วนสั งฆาวาส (เขตสั งฆาวาส )
2.1 ศาลาการเปรียญ
การศึกษาพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกธรรม ที"เรี ยกว่า นักธรรม เกิ ดขึนตามพระดําริ ของ
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส เป็ นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาในภาค
ภาษาไทย จัดเป็ นการศึ กษาขันพืนฐานที" สําคัญของพระภิ กษุ ส ามเณร ตลอกถึ งพุ ทธศาสนิ กชน
ทัว" ไป การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมหรื อการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา
นิยมศึกษาเป็ นภาษาบาลี ซึ" งเป็ นสิ" งที"เรี ยนรู้ยาก สําหรับพระภิกษุ สามเณรทัว" ไป จึงปรากฏว่า ภิกษุ
ที"มีความรู ้ในพระธรรมวินยั อย่างทัว" ถึงมีจาํ นวนน้อย เป็ นเหตุให้สังฆมณฑล ขาดแคลนภิกษุผทู้ รง
ความรู ้ ค วามสามารถที" จะช่ วยกิ จการพระศาสนา ในด้านการศึ กษา การปกครอง ตลอดถึ ง การ
แนะนําสั"งสอนประชาชน เป็ นต้น
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงดําริ วธิ ีเรี ยนพระธรรมวินยั
ในภาคภาษาไทยขึนสําหรับสอนพระภิกษุสามเณรวัดบวรนิ เวศวิหารเป็ นครังแรก นับตังแต่ที"พร
องค์ทรงรับหน้าที"ปกครองวัดบวรนิ เวศวิหารเมื"อ พ.ศ. 2435 และต่อมาได้ทรงกําหนดหลักสู ตร
นักธรรมให้ภิกษุสามเณรได้เรี ยนพระพุทธศาสนา ในด้านหลักธรรม พุทธประวัติ พระวินยั และ
การหัดแต่งแก้กระทูธ้ รรม เมื"อ พ.ศ. 2456 ทรงปรับปรุ งหลักสู ตรองค์นกั ธรรม โดยเพิ"มหลักธรรม

173

หมวดคิหิปฏิบตั ิเข้ามาในส่ วนของธรรมวิภาคด้วยเพื"อให้เป็ นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส
หากภิกษุสามเณรรู ปนัน ๆ มีความจําเป็ นต้องลาสิ กขาไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ"ง
ในชันแรกกําหนดระดับไว้เรี ยกว่า นักธรรมชั< นตรี ครันต่อมาจึ งทรงขยายการศึกษา
นักธรรม ให้ทวั" ถึงแก่พระภิกษุสามเณรทุกระดับ คือทรงตังหลักสู ตรนักธรรมชันโทสําหรับภิกษุช นั
มัชฌิม คือมีพรรษาเกิน 5 แต่ไม่ถึง 10 และนักธรรมชันเอกสําหรับภิกษุช นั เถรคือมีพรรษา 10 ขึนไป
ถือเป็ นหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานของคณะสงฆ์มาตราบถึงทุกวันนี
ปี พุทธศักราช 2472 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าวัดราชบพิธ ฯ ทรงพิจารณาเห็ นว่าการศึกษานักธรรมมิได้เป็ นประโยชน์เพียงต่อภิกษุสามเณร
เท่านัน แม้ผยู ้ งั ครองฆราวาสก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย จึงทรงตังหลักสู ตร
นักธรรมสําหรับฆราวาสขึน เรี ยกว่า ธรรมศึกษา และได้เปิ ดสอนธรรมศึกษาชันตรี ครังแรกในปี
เดี ย วกันนี โดยมี ข ้า ราชการครู แ ละประชาชนผูส้ นใจสมัค รเข้า สอบ ซึ" ง ใช้ข ้อสอบชุ ดเดี ย วกับ
หลักสู ตรนักธรรม ต่อมาจึงมีการขยายหลักสู ตรครบ 3 ชัน คือ ธรรมศึกษาชันตรี ธรรมศึกษาชันโท
และธรรมศึกษาชันเอก นับเป็ นการส่ งเสริ มการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิง" ขึน
ระดับและหลักสู ตรการศึกษา
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม แบ่งการศึกษาออกเป็ น ๒ ฝ่ าย คือ ฝ่ ายนักธรรม
และ ฝ่ ายธรรมศึ กษา ฝ่ ายนักธรรมเป็ นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณร ส่ วนฝ่ ายธรรม
ศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษาและประชาชนทัว" ไป ทัง" ฝ่ ายนักธรรม
ศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. นักธรรม/ธรรมศึกษาชันตรี
2. นักธรรม/ธรรมศึกษาชันโท
3. นักธรรม/ธรรมศึกษาชันเอก
สําหรับหลักสู ตรศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม ทังในส่ วนของนักธรรมและธรรม
ศึกษากําหนดให้เรี ยน 4 วิชา ประกอบด้วย
1. วิชาเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม
2. วิชาธรรม
3. วิชาพุทธประวัติ
4. วิชาวินยั
ในการจัดการเรี ยนการสอนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม คณะสงฆ์ได้เปิ ดทําการสอน
ตังแต่เดือน พฤษภาคม (หลังวันวิสาขบูชา ๑ สัปดาห์) ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
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จากการสัมภาษณ์พระวัดหน้าพระเมรุ ปั จจุบนั จ.อยุธยา พระภิกษุสงฆ์ไปเล่าเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม หรื อ นักธรรม ตามวัดต่างๆ ที"เปิ ดสอนตามหลักสู ตรดังนี
1. หลักสู ตรนักธรรม/ธรรมศึกษาชันตรี เรี ยนที"วดั หน้าพระเมรุ ตําบลคลองสระบัว
2. หลักสู ตรนักธรรม/ธรรมศึกษาชันโทเรี ยนที"วดั ศาลาปูน ตําบลท่าวาสุ กรี
3. หลักสู ตรนักธรรม/ธรรมศึกษาชันเอกเรี ยนที"วดั พนัญเชิง ตําบลคลองสวนพลู
การวัดผลและประเมินผล
แม่กองธรรมสนามหลวง กําหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการศึ กษาพระปริ ยตั ิ
ธรรมแผนกธรรม ที"เรี ยกว่า สอบธรรมสนามหลวง โดยเริ" มออกข้อสอบ การให้นาํ ข้อสอบไปเปิ ด
สอบ ณ สนามสอบ ทัว" ประเทศ กํากับการจัดสอบและควบคุมการสอบให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบและออกหนังสื อสําคัญอันเป็ นหลัก ฐานแสดงวุฒิการศึ กษาพระ
ปริ ยตั ิธรรมของคณะสงฆ์ที"เรี ยกว่าประกาศนียบัตรให้แก่ผสู้ อบผ่านในแต่ละชันประโยค
ปัจจุบันกําหนดสอบธรรมสนามหลวง เป็ น ๒ ช่ วง คือ
1.ช่วงที" 1 ก่อนออกพรรษา 1 สัปดาห์ สอบเฉพาะนักธรรมชันตรี
2. ช่วงที" 2 หลังออกพรรษา 1 เดือน สอบนักธรรมชันโท เอก และธรรมศึกษา
สําหรับนักธรรมชันตรี /ธรรมศึกษาชันตรี จัดตรวจข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษาในส่ วนภูมิภาคใน
เขตปกครองคณะสงฆ์หนนันๆ โดยเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ แต่งตังพระภิกษุผเู้ ป็ นครู สอนพระปริ ยตั ิ
ธรรมเป็ นกรรมการตรวจข้อสอบ โดยนิมนต์กรรมการไปประชุ มตรวจข้อสอบพร้อมกัน ณ สถานที"
ซึ" งคณะสงฆ์ก าํ หนดโดยการกํากับดู แลของเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนนันๆ การ
ตรวจข้อสอบในปั จจุบนั ใช่ เวลาอย่างน้อย ๕ วัน และเจ้าคณะภาคต่าง ๆ แจ้งผลการสอบนักธรรม
ชันตรี /ธรรมศึกษาชันตรี ไปยังกองธรรมสนามหลวง เพื"อดําเนิ นการออกหนังสื อสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาต่อไป
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
กองธรรมสนามหลวง กําหนดหนังสื อสําคัญอันเป็ นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกธรรม สํ า หรั บ มอบให้ แ ก่ ผู้ส อบไล่ ไ ด้นั ก ธรรมและธรรมศึ ก ษาในชั น นั น ๆ เรี ยกว่ า
ประกาศนี ยบัตร ซึ" งออกให้โดยแม่กองธรรมสนามหลวงและผูอ้ าํ นวยการสํานักพระพุทธศาสนา
แห่ ง ชาติ (มี ล ายมือชื" อของแม่ ก องธรรมสนามหลวง และผูน้ วยการสํา นัก งานพระพุท ธศาสนา
แห่งชาติประทับไว้เป็ นสําคัญ)
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ตารางที" 16 ตารางแสดงหลักสู ตรพืนฐานของการเรี ยนนักธรรม/ธรรมศึกษาชันตรี
จํานวนชัว" โมง
สาระที"
วิชา
รวม
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบตั ิ
1 เรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม
45
40
85
2 ธรรม
70
20
90
3 พุทธ
70
20
90
4 วินยั
70
20
90
รวม
255
100
355
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
จากข้อมูลโดยสรุ ป การเล่าเรี ยนของพระภิกษุสงฆ์หรื อฆราวาสผูส้ นใจของวัดเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนเรศวรนัน จะให้เรี ยนเป็ นพืนฐานคือในหลักสู ตร นักธรรม/ธรรมศึกษาชันตรี
โดยการจํากัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นพระสงฆ์จาํ นวน 25 รู ป และฆราวาส 150 คน (กลุ่มละไม่เกิน 30 คน)
เพื"อเป็ นแนวทางในการหาพืนที"ออกแบบให้เหมาะสมกับการเล่าเรี ยน-การประพฤติปฏิ บตั ิ โดย
กลุ่มผูเ้ รี ยนจะสามารถใช้เวลาปฏิ บตั ิได้มากกว่าในหลักสู ตรทัว" ไป อันจะนําไปสู่ ปฏิเวธ คื อ การ
บรรลุผลสําเร็ จทางการศึกษาพระธรรมคําสัง" สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริ ง
พุทธวิธีในการสอน86
1. ปั ญญาเป็ นสิ" งสร้างสรรค์ข ึนภายในตัวของผูเ้ รี ยนเอง
2. ผูส้ อนทําหน้าที"เป็ นกัลยาณมิตร ช่วยชี นาํ ทางการเรี ยน
3. วิธีสอน อุบาย และกลวิธีต่างๆ เป็ นสื" อหรื อเป็ นเครื" องผ่อนแรงการเรี ยนการสอน
4. อิสรภาพในทางความคิดเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญในการสร้างปัญญา
ตารางที" 17 ตารางแสดงการหาขนาดพืนที"ศาลาการเปรี ยญ พิจารณาจากพืนที"ใช้สอย
องค์ ประกอบภายใน
เกณฑ์ การพิจารณา
ขนาดพืน< ที ( ตร.ม.)
พระสงฆ์ 25 รู ป
ฆราวาส 150 คน
พืน< ทีว างโต๊ ะหมู่บูชา
86

1.50 ตร.ม. / 1 รู ป
0.80 ตร.ม. / 1 คน
-

37.50 ตร.ม.
120.00 ตร.ม.
4.00 ตร.ม.

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีในการสอน (กรุ งเทพฯ: ธรรมสภา, 2547), 3-

7.
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พืน< ทีว างธรรมมาสน์
พืน< ทีเ ก็บของ
พืน< ทีโ รงครัว
4.00 ตร.ม. / ห้อง
ห้ องนํา< ญ /ช อย่างละ 3 ห้ อง
รวม
50 % ของพืนที"
Circulation
รวมพืน< ทีท <งั หมด
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
ตารางที" 18 ขนาดพืนที"ศาลาการเปรี ยญ จากการศึกษา
วัดหน้าพระเมรุ
วัดศาลาปูน
ศาลาการเปรียญ
240.00
264.00
ขนาดพืน< ที (ตร.ม.)
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

4.00 ตร.ม.
12.00 ตร.ม.
50.00 ตร.ม.
24.00 ตร.ม.
251.00 ตร.ม.
125.50 ตร.ม.
376.50 ตร.ม.

วัดพนัญเชิง
700.00

เมื"อคิดเฉลี"ยจากขนาดพืนที"ศาลาการเปรี ยญในข้างต้น 240 + 264 + 700 / 3 จะได้ขนาด
พืนที"ศาลาการเปรี ยญ ประมาณ 401.34 ตารางเมตร
ผลสรุ ป ขนาดศาลาการเปรียญของโครงการเฉลีย ต้ องอยู่ทปี ระมาณ 370 – 400 ตร.ม.
2.2 หอระฆัง – หอกลอง
ขนาดของหอกลองและหอระฆังมีขนาดใกล้เคียงกันหลายวัด โดยทังนี จะพิจารณาจาก
ขนาดของกลองเพลและระฆังที"มีขนาดมาตรฐาน จะได้ขนาดพืนที"ของหอกลอง-หอระฆัง ประมาณ
16 ตารางเมตร คิดพืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) ประมาณ 30 % ของพืนที"ตวั อาคาร
เท่ากับ 5 .00 ตร.ม. รวมกับพืนที"ใช้งานรอบบริ เวณทังสิ น ประมาณ 15.00 + 5.00 = 20 ตร.ม.
สรุ ปแล้ว ขนาดพืน< ทีของหอระฆัง – หอกลอง ของโครงการเฉลีย ต้ องอยู่ทปี ระมาณ 20.00 ตร.ม.

ภาพที" 61 ขนาดมาตรฐานโดยประมาณของกลองเพลที"ใช้ในวัด กับ ขนาดขององค์ระฆัง
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2.3 พระสงฆ์
อ้างอิงจากพระวินยั สังฆาทิเสส 13 ข้อ ข้อ 6 กําหนดว่าการสร้ างกุฏิ บัญญํติให้
สร้างขนาดเพียงแค่ประมาณ 7 x 12 คืบพระสุ คต ( 4.01 x 2.34 ประมาณ 9.40 ตร.ม.) และต้อง
ให้สงฆ์แสดงให้ก่อน ถ้าไม่ไห้สงฆ์แสดงที"ให้ก็ดี ทําให้เกินประมาณก็ดี ต้องสังฆาทิเสส แต่สมัย
ปั จจุบนั จําเป็ นต้องมี พืนที" เพียงพอต่อการเก็บเครื" องอัฐบริ ขาร สะดวกต่อการปฏิ บตั ิธรรม โดยมี
ระเบียงเตรี ยมไว้สาํ หรับรับแขกและดําเนินกิจการทางสงฆ์ต่างๆ
ตารางที" 19 ตารางแสดงการหาขนาดพืนที"กุฏิ พิจารณาจากพืนที"ใช้สอย
องค์ ประกอบภายใน
เกณฑ์ การพิจารณา
ขนาดพืน< ที ( ตร.ม.)
9.40 ตร.ม. / 1 รู ป
พระ 24 รู ป
9.40 ตร.ม. / 1 รู ป
เจ้ าอาวาส 1 รูป
รวม
30 % ของพืนที"
Circulation
รวมพืน< ทีท <งั หมด
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

225.60 ตร.ม.
9.40 ตร.ม.
235.00 ตร.ม.
70.50 ตร.ม.
305.50 ตร.ม.

ตารางที" 20 ตารางแสดงการหาขนาดพืนที"หอฉัน พิจารณาจากพืนที"ใช้สอย
องค์ ประกอบภายใน
เกณฑ์ การพิจารณา
ขนาดพืน< ที ( ตร.ม.)
1.50 ตร.ม. / 1 รู ป
พระ 24 รู ป
1.50 ตร.ม. / 1 รู ป
เจ้ าอาวาส 1 รูป
รวม
40 % ของพืนที"
ชาน
รวมพืน< ทีท <งั หมด
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

36.00 ตร.ม.
1.50 ตร.ม.
37.50 ตร.ม.
15.00 ตร.ม.
52.50 ตร.ม.

สรุ ปแล้ว ขนาดพืน< ทีก ุฏิรวมกับหอฉัน 305.50 + 52.50 อยู่ทปี ระมาณ 358.00 ตร.ม.
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2.4 วัจจกุฏิ
สํา หรั บ ห้องนําของพระสงฆ์ คิ ดจํานวนโดยอ้า งจากกฏหมายกํา หนดให้ อ าคาร
สํานักงาน โรงเรี ยน โรงพยาบาล อาคารพาณิ ชย์ ต้องมีห้องส้วม 1 ชุด ต่อพืนที" 75.00 ตร.ม. หาก
คิดว่าอาคารกุฏิสงฆ์ เป็ นอาคารหลังเดียว ชายคาเดียวกัน จะได้จาํ นวนห้องนํา 305.50 / 75.00 = 4.07
หน่วย หรื อ 4 ห้อง โดยแบ่งเป็ นห้องส้วม 3 ชุด และห้องส้วมที"มีพนื ที"สรงนํา 1 ชุด
ตารางที" 21 ตารางแสดงการหาขนาดพืนที"เวจกุฏิ พิจารณาจากพืนที"ใช้สอย
องค์ ประกอบภายใน
เกณฑ์ การพิจารณา
ขนาดพืน< ที ( ตร.ม.)
(1.50 x 1.50 ) x 3
ห้ องส้ วม
1.80 x 1.80
ห้ องส้ วมทีม ีพนื< ทีอ าบนํา< ได้
รวม
30 % ของพืนที"
ชาน
รวมพืน< ทีท <งั หมด
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

6.75 ตร.ม.
3.24 ตร.ม.
9.99 ประมาณ 10.00 ตร.ม.
3.00 ตร.ม.
13.00 ตร.ม.

1.50 ม.

1.80 ม.

1.50 ม.
1.80 ม.
ภาพที" 62 ขนาดของเวจกุฏิปกติ และ เวจกุฏิที"มีพืนที"อาบนําในตัว
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
2.5 ทีพ กั ข้ าพระ
ข้าพระคือผูท้ ี"เจ้านายหรื อตนเองถวายตนเป็ นผูร้ ับใช้พระสงฆ์ในวัด มีหน้าที"ทาํ งาน
เบ็ดเตล็ดตามที"พระสงฆ์ท่านใช้ หรื อ ช่วยพระสงฆ์ถือของเวลาท่านออกบิณฑบาตร
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พืนที"นอน สําหรับข้าพระ 1 คน คือ 3.00 x 3.00 แต่โครงการนีกาํ หนดให้ขา้ พระมี
3 คน เพราะฉะนัน จะได้พืนที"นอน
9.00 x 3 = 27 .00 ตร.ม.
พืนที"หอ้ งนํา 1 ห้อง คือ

1.50 x 2.00 = 3.00 ตร.ม.

ห้องนําโครงการ 2 ห้อง

3.00 x 2 = 6.00 ตร.ม.
รวม

= 33.00 ตร.ม.
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คิดพืนที"สัญจร 30 % ของพืนที"
รวมพืน< ทีท <งั หมดโดยประมาณ

= 9.90 ตร.ม.

43.00

ตารางเมตร

2.6 ชันตาฆร (โรงรักษาไฟและต้ มนํา< )
แม้ปัจจุบนั จะมีสิ"งอํานวยความสะดวก เช่น หม้อหุ งต้มไฟฟ้ า ที"ทาํ นําร้อน แล้วก็ตาม
แต่ตามวัดป่ าหรื อวัดนิ กายธรรมยุต ยังคงมีเรื อนนําร้อน หรื อ เรื อนชันตาฆร ไว้คอยจัดสรรค์พืนที"
ให้เป็ นระเบียบ โดยพืนที"อาจจะให้พระภิกษุมานัง" ฉันนําปานะและพูดคุยในเรื" องการปฏิบตั ิกนั ได้
คิดพืนที"ใช้สอยพระภิกษุ 25 รู ป / 1.50 ตร.ม. = 37.50 ตร.ม.
พืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 30 %
รวมพืน< ทีท <งั หมดโดยประมาณ

48.75

= 11.25 ตร.ม.
ตารางเมตร

2.7 ศาลพัก ศาลาธรรม
ศาลาพักนีเป็ นศาลาสําหรับพักผ่อน พักคอย หรื ออาจใช้ในการดําเนิ นพิธีกรรมเล็กๆ
ต่างๆ โดยผูใ้ ช้อาจจะเป็ นพระภิกษุ หรื อญาติโยม รวมพืนที"ใช้สอยประมาณ 10 คน จํานวศาลา
ประมาณ 4 หลัง ( อาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลัง )
คิดพืนที"ใช้สอยต่อคน

3.00 x 3.00 = 9.00 ตร.ม.

ผูใ้ ช้สอย 10 คน ใช้พืนที"

10.00 x 9.00 = 90.00 ตร.ม.

พืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 30 %
รวมพืน< ทีท <งั หมดโดยประมาณ

117.00

= 27.00 ตร.ม.
ตารางเมตร
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2.8 ลานธรรม
เป็ นพืนที"การเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิธรรมนอกตัวอาคาร จําเป็ นต้องใช้พืนที"ในการสร้ าง
ความสงบและเดินจงกรม พืนที"คิดจากจํานวนพระในวัด และพระอาคันตุกะรวมประมาณ 30 รู ป
พืนที"ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ 1 รู ป ใช้พืนที" 9.00 ตร.ม.
ภิกษุ 30 รู ป ใช้พนื ที"บริ เวณลานธรรม 30.00 x 9.00 = 270.00 ตร.ม.
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2.9 ทีเ ก็บของส่ วนกลาง
ที"เก็บของส่ วนกลางที"เหมาะสมกับโครงการควรมีพืนที" ประมาณ 30 ตร.ม.
3. ส่ วนธรณีสงฆ์ ( เขตธรณีสงฆ์ ) และพืน< ทีส าธารณประโยชน์
3.1 โรงทาน
ในสมัยปั จจุบนั การตังโรงทานในวัดเ นื" องในโอกาสต่างๆนัน จุดประสงค์ก็คือ
ต้องการแบ่งเบาภาระเรื" องอาหารของทางวัด เพราะหากไม่มีโรงทาน ทางวัดก็ตอ้ งสิ นเปลื องเงิ น
ทองจัดหาอาหารมาเลียงคนที"มาที"วดั ยิ"งโดยเฉพาะช่วงที"มีงานใหญ่ๆโตๆ คนมางานกันเยอะ ถ้าไม่
มีโรงทาน ภาระหนักก็จะตกอยูก่ บั ทางวัด ซึ" งการตังโรงทานในวัดนัน เป็ นการเปิ ดกว้างให้คนทุก
ชันทุกวรรณะ ไม่วา่ จะยากดีมีจนก็มีสิทธิมารับประทานอาหารได้ บางครังอาหารที"เรามาตังโรงทาน
เราก็แบ่งส่ วนหนึ" งไปถวายเพล ไปเลียงพระได้ หรื อไว้สําหรับผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิที"ถือศีล 5 ทานมือเย็น
ได้ เพราะฉะนันจําเป็ นต้องใช้พนื ที"ในการจัดตังโรงทานดูแลเรื" องอาหาร โดยการคาดคะเนจากคน
ประมาณ 100 คน
พืนที"ในการรับประทานอาหารของคน 1 คน
คน 100 คน ใช้พนื ที"โรงทาน

ใช้พืนที" 2.00 ตร.ม.

2.00 x 100 = 200.00 ตร.ม.

ห้องพักสําหรับแม่ครัวและผูด้ ูแล ( 3.00 x 3.00 ) 2

=

พืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 50 %

= 100.00 ตร.ม.

รวมพืน< ทีโ รงทานทั<งหมดโดยประมาณ

318.00

18.00 ตร.ม.

ตารางเมตร

3.2 โรงธรรม
พืนที"การเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ามาฝึ กประพฤติปฏิบตั ิธรรม โดยแบ่งเป็ นผูเ้ ข้ามาอยูค่ า้ งเพื"อ
ปฏิบตั ิ กับ ผูเ้ ข้ามาเยี"ยมชมศึกษาชัว" คราว ในวันที"วดั มีกิจกรรมหรื อประเพณี ทังนีส่วนหนึ"งอาจจะ
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ใช้ศาลาการเปรี ยญในการจัดกิ จกรรม หรื อ การศึกษา หรื อต้องการตําราในระดับสู งขึนไป พืนที"
บริ เ วณนี จึ ง มี ค วามสํ า คัญ ต่ อฆราวาสในการศึ ก ษาพระธรรม คล้า ยกันกับ ศาลาการเปรี ย ญที" มี
ความสําคัญต่อบรรพชิต เมื"อคิดพืนที"รองรับผูค้ นที"จะเข้าร่ วมปฏิบตั ิสูงสุ ด 100 คน
พืนที"สาํ หรับคน 1 คน ในการอ่านหนังสื อ ประมาณ 1.00 x 1.00 =
คน 100 คน ใช้พนื ที"อ่านหนังสื อ

ส

1.00 x 100 = 100.00 ตร.ม.
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ห้องพักสําหรับผูด้ ูแล

1.00 ตร.ม.

( 3.00 x 3.00 ) 1

= 9.00 ตร.ม.

พืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 30 %
รวมพืน< ทีท <งั หมด 141.7 ตร.ม. ประมาณ

142 . 00

= 32.70 ตร.ม.
ตารางเมตร

3.3 ลานประกอบกิจกรรม
เป็ นพืนที"ประกอบกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และประเพณี ต่างๆ และหลายพืนที"
ที"ยงั ใช้ปฏิ บ ตั ิธ รรมได้ ซึ" ง พืนที" บริ เวณนี ต้องรองรั บ ผูค้ นในชุ ม ชนและบริ เวณโดยรอบ จึ ง ต้อง
ประมาณจํานวนผูใ้ ช้สอยไว้ระดับนึง คือ 300 – 500 คน
พืนที"สาํ หรับคน 1 คน

1.00 x 1.00

=

คน 500 คน ใช้พนื ที"

1.00 x 500

= 500.00 ตร.ม.

พืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 30 %
รวมพืน< ทีใ นลานประกอบกิจกรรมทั<งหมด

1.00 ตร.ม.

= 150.00 ตร.ม.
650 . 00

ตารางเมตร

3.4 ห้ องนํา<
สํ า หรั บ ห้ อ งนํา คิ ด จํา นวนโดยอ้า งจากกฏหมายกํา หนดให้ อ าคาร สํ า นัก งาน
โรงเรี ยน โรงพยาบาล อาคารพาณิ ชย์ ต้องมีห้องส้วม 1 ชุ ด ต่อพืนที" 75.00 ตร.ม. หากคิดเอา 3
สถานที"มารวมกัน นัน" คือ 1.โรงทาน 2. โรงธรรม 3.ลานประกอบกิจกรรม รวมเป็ นอาคารหลัง
เดียว กัน ชายคาเดียวกัน จะได้จาํ นวนห้องนํา ( 318 + 142 + 650 ) / 75.00 = 14.80 หน่วย หรื อ 15
ห้อง โดยจะแบ่งเป็ น
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3.4.1 ห้องนําหญิง 9 ห้อง แบ่งเป็ นห้องส้วม 6 และห้องนําที"มีพนื ที"อาบนํา 3 ห้อง
ห้องส้วม 6 ห้องใช้พนื ที"
(1.50 x 1.50 ) x 6 =
13.50 ตร.ม.
ห้องส้วม 3 ห้องใช้พนื ที"
(1.80 x 1.80 ) x 3 =
9.72 ตร.ม.
รวมพืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 30 %
= 30.18 ตร.ม.
3.4.2 ห้องนําชาย 6 ห้อง แบ่งเป็ นห้องส้วม 4 และห้องนําที"มีพนื ที"อาบนํา 2 ห้อง
รวมไปถึงพืนที"สาํ หรับปัสสาวะอีก จํานวน 6 ที"
ห้องส้วม 4 ห้องใช้พนื ที"
(1.50 x 1.50 ) x 4 =
9.00 ตร.ม.
(1.80 x 1.80 ) x 2 =
6.48 ตร.ม.
ห้องส้วม 2 ห้องใช้พนื ที"
โถปัสสาวะชาย 6 ที" ใช้พนื ที"
(0.80 x 0.80 ) x 6 =
3.84 ตร.ม.
รวมพืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 30 %
=
25.11 ตร.ม .
รวมพืน< ทีห ้ องนํา< สาธารณะทั<งหมดประมาณ
55 . 30
ตารางเมตร
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3.5 ลานจอดรถยนต์
พืนที"จอดรถยนต์ทว"ั ไปสําหรับผูม้ าทําบุญ จํานวน 30 คันโดยประมาณ แบ่งออกเป็ น
รถยนต์ 25 คัน และรถทัวร์ 5 คัน
จอดรถ 25 คัน ใช้พืนที"
(2.50 x 6.00 ) x 25 = 375.00 ตร.ม.
จอดรถทัวร์ 5 คันใช้พืนที"
(4.20 x 12.00 ) x 5 = 252.00 ตร.ม.
รวมพืนที"เพื"อความคล่องตัว ( Circulation ) 40 %
= 877.80 ตร.ม.
รวม
รวมพืน< ทีห ้ องนํา< สาธารณะทั<งหมดประมาณ
878 .00
ตารางเมตร

สรุปพืน< ทีใ ช้ สอยและองค์ ประกอบของโครงการ
ตารางที" 22 ตารางสรุ ปพืนที"ใช้สอยและองค์ประกอบของโครงการ
เขตพุทธาวาส
ขนาดพืน< ที (ตารางเมตร)
1. พระอุโบสถ
113.75 ตร.ม.
2. พระมหาเจดีย ์
9582.40 ตร.ม.
รวมพืนที"ในเขตพุทธาวาส โดยประมาณ
9696. 15 ตร.ม.
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เขตสั งฆาวาส
1. กุฎิสงฆ์
2. หอฉัน
3. หอระฆัง – หอกลอง
4. วัจจกุฏี
5. ที"ขา้ พระ
6. ศาลาการเปรี ยญ
7. ชันตาฆร
8. ศาลาพัก ศาลาธรรม
9. ลานธรรม
10. ที"เก็บของส่ วนกลาง
รวมพืนที"ในเขตสังฆาวาส โดยประมาณ
เขตธรณีสงฆ์
1. โรงทาน
2. โรงธรรม
3. ลานประกอบกิจกรรม
4. ห้องนํา
5. ลานจอดรถยนต์
รวมพืนที"ในเขตธรณี สงฆ์ โดยประมาณ

ขนาดพืน< ที (ตารางเมตร)
305.50 ตร.ม.
52.50 ตร.ม.
20.00 ตร.ม.
13.00 ตร.ม.
43.00 ตร.ม.
376.50 ตร.ม.
48.75 ตร.ม.
117.00 ตร.ม.
270.00 ตร.ม.
30.00 ตร.ม.
1276.25 ตร.ม.
ขนาดพืน< ที (ตารางเมตร)
318.00 ตร.ม.
142.00 ตร.ม.
650.00 ตร.ม.
55.30 ตร.ม.
878.00 ตร.ม.
2043.00 ตร.ม.

พืน< ทีใ นโครงการ ( 9696 + 1276 + 2043 ) + Circulation 1000 % = 25,060 ตร.ม. หรือ 25 ไร่
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

บทที 6
แนวความคิดและกระบวนการออกแบบ
การออกแบบวัด เพื"อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็จ พระนเรศวรมหาราช เป็ นผลผลิ ตจาก
แนวความคิดอันเกิด จากการนํารู ปแบบของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตมาประยุกต์สร้างสรรค์ข ึนมา
ใหม่ ซึ" งตังอยูบ่ นรากฐานอันเป็ นแก่นแท้ของวัฒนธรรมเดิม ได้แก่ คติความเชื"อเรื" องเทวราชาและ
ยอดเขาพระสุ เมรุ คติจกั รวาลและการอวตารของพระมหากษัตริ ย ์ สมมติสัญลักษณ์และการกําหนด
ฐานานุ รูป ฐานานุ ศกั ด์ ในงานสถาปั ตยกรรมไทย ที"จะนําไปสู่ การวางผัง รู ปแบบ รู ปทรง และ
องค์ประกอบของอาคาร มาผสานกับเรื" องราวการตี ความตามพระราชประวัติของพระองค์ที"ไ ด้
อ้า งอิ งมาจากพระราชพงศาวดาร เช่ น รู ป แบบสถาปั ตยกรรมที" สื" อ ถึ งองค์ส มเด็ จพระนเรศวร
เรื" องราวในคัมภีร์ปถมัง (คําภีร์พระเวท) ที"รับอิทธิ พลจากลัทธิ พราหมณ์มาสู่ พุทธนิ กายมหายาน
และหิ นยานตามลําดับ อันเป็ นต้นกําเนิดของวิชาคงกระพัน การลงเลขสักยันต์ ซึ" งเป็ นส่ วนหนึ"งของ
ตําราพิชยั สงคราม ผนวกกับภูมิปัญญาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างชาญฉลาดของบรรพบุรุษที"
สามารถสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมให้อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เช่นการแก้ปัญหาพืนที"รับ
นํา วัสดุ โครงสร้าง การระบายอากาศ ความโปร่ ง โล่ง สบาย นําเอาแนวความคิดทังหมดมา
บูรณาการร่ วมกันให้เหมาะสมกับบริ บทของสภาพเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ก้าวหน้าในโลกปั จจุบนั การออกแบบจึงไม่ใช่แค่เพียงการนํารู ปแบบของสถาปั ตยกรรมไทยแบบ
ประเพณี มาประยุกต์ในบริ บทสังคมสมัยใหม่ อันเป็ นข้อกําหนดแต่เพียงสุ นทรี ยศาสตร์ ของเส้น
สาย87 แต่จะเป็ นการประยุกต์เพื"อตอบสนองต่อมิติอื"นๆ ซึ" งเป็ นลักษณะของการบูรณาการร่ วมกัน
ระหว่างภายในกับภายนอกอาคาร เพื"อให้ได้เอกลักษณ์อนั เป็ นหนึ" งเดียวของโครงการ ให้ได้มาซึ" ง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมที"รังสรรค์ร่วมกันเป็ นเรื" องราวบนพืนที"แห่งนี
เพราะฉะนันตัวกําหนดรู ปแบบและเอกลักษณ์ ของวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จะแสดงองค์ประกอบสําคัญได้ตามตาราง ดังนี

87

วิมลสิ ทธิL หรยางกูร, การสร้ างสรรค์ มรดกวัฒนธรรม: สู่ การสร้ างสรรค์ เอกลักษณ์
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ , เข้าถึงเมื"อ 3 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ap.tu.ac.th/jars/
download/jars/v81/01%20The%20Creation%20of%20Cultural%20Heritage_Vimolsiddhi.pdfww
w.
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แผนภาพที" 21 กําหนดรู ปแบบและเอกลักษณ์ของวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที"มา : จากการศึกษาของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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1. ปัจจัยทีเ ป็ นรากเหง้ าของวัฒนธรรมไทย
1.1 ความเชื อเรื องเทวราชาและยอดเขาพระสุ เมรุ คติจักรวาล และการอวตารของ
พระมหากษัตริย์ สมมติสัญลักษณ์และการกําหนดฐานานุรูป ฐานานุศักด์ ของโครงการ

ภาพที" 63 สมเด็จพระนเรศวรทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉากหนึ"งในภาพยนตร์ ตาํ นาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ประกาศอิสรภาพ
ที"มา :
หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคล, ผูก้ าํ กับ, ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน องค์
ประกาศอิสรภาพ [ภาพยนตร์], กรุ งเทพฯ: พร้อมมิตร โปรดักชัน" , 2550.
1.1.1 คติเทวราชา
"เทวราชา" คือ พระราชาที"เป็ นเทพปกครองสวรรค์และจักรวาล การยกย่อง
"ผูน้ าํ " ให้มีสถานภาพเป็ น "พระราชา" หรื อ "กษัตริ ย "์ พร้ อมทังยกย่องให้พระองค์เป็ นผูส้ นอง
โองการของเทพเจ้า หรื อเป็ นอวตารของเทพเจ้าลงมาปราบทุกข์เข็ญเพื"ออํานวยความสวัสดี แก่ปวง
ประชาราษฎร์ และแผ่นดินนัน เป็ นคติความเชื"อโบราณที"บา้ นเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคอุษาคเนย์ได้รับ
จากอินเดียมาแต่โบราณกาล นักวิชาการสันนิ ษฐานว่าความเชื" อดังกล่าวมีที"มาจากประเพณี ด งั เดิม
ของชาวอารยัน88 ซึ" งเป็ นกลุ่มคนที"มีอารยธรรมสู ง อพยพโยกย้ายเข้ามาทางตอนเหนื อของอินเดี ย
ต่อมาเมื"อชาวอารยันเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมและผสมผสานอารยธรรมเข้ากับคนพืนเมืองแล้ว ได้จดั การ
แบ่งระบบการปกครองคนในสังคมเป็ น 4 ชนชัน (วรรณะ) ได้แก่ กษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพทย์ และ
สู ตร เมื"อตําแหน่ งผูน้ าํ ว่างลง หัวหน้าของคนทัง 4 วรรณะจึงต้องประชุ มกันเพื"อเลื อก "ผูน้ าํ " คน
ใหม่ ซึ" งผูน้ าํ คนใหม่ตอ้ งผ่านพิธีสาํ คัญ 3 ขันตอน คือ การอภิเษก การกระทําสัตย์ และการถวายราช

88

นภาพร เล้าสิ นวัฒนา, การเสด็จขึ<นครองราชย์ พระราชพิธี คติ ความหมาย และ
สั ญลักษณ์แห่ ง “สมมติเทวราช” (กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพลส, 2549), 26.
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สมบัติ การอภิเษก หรื อ อินทราภิเษก ก็คือการสถาปนาผูน้ าํ นัน" เอง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึง
หมายถึ ง พิธีกรรมอันศักดิL สิทธิL ซึ" งจัดขึนเพื"อสถาปนาผูน้ าํ ขึนเป็ นพระราชาอย่างเป็ นทางการ และ
ถือเป็ นขันตอน "สําคัญ" ในการปรับเปลี"ยนสถานะจาก "บุคคล" ขึนสู่ การเป็ น "สมมติเทพ" เพื"อให้
ทรงพระราชอํา นาจในการปกครองราษฎรทัว" ทัง แผ่น ดิ น โดยถื อ ประเพณี สื บ เนื" อ งจากลัท ธิ
พราหมณ์ ซึ" งพระพุทธศาสนาได้อนุ โลมให้ใช้ได้ในด้านประเพณี เกี"ยวกับราชอาณาจักรมาแต่สมัย
แรกเริ" ม และให้พราหมณ์ มีส่วนสําคัญในพระราชพิธีน ี ตลอดมา ซึ" งนับจากนัน จึงถื อว่าพระองค์
กลายเป็ น "บุ ค คลศัก ดิL สิ ท ธิL " ตลอดไป กล่ า วเฉพาะความเชื" อ ทางพระพุ ท ธศาสนา เชื" อ ว่ า
พระมหากษัตริ ยถ์ ื อเป็ น "พระอินทร์ " โดยมักมีการเปรี ยบเที ยบคุ ณสมบัติของกษัตริ ยใ์ ห้ตรงกับ
บทบาทของพระอินทร์ ดังนี
1. นักปกครอง พระอินทร์ ทรงเป็ น "เทวกษัตริ ย"์ (หรื อเทวราชาของคุณเจ้าของกระทู้)
ทําหน้าที"ปกครองสวรรค์และจักรวาล ทรงมีความงามสง่าในคุณลักษณะของหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
แท่นบัณฑุรกัมพลศิลาอาสน์น นั ใช้เป็ นที"สําหรับพระอินทร์ ประทับเพื"อประกาศศักดิLของความเป็ น
พระราชาและบริ หารเพื" อประโยชน์สุ ข ของจัก รวาลแม้ว่า พระอิ นทร์ จ ะทรงมี อาํ นาจสู ง สุ ด แต่
พระองค์ก็มิได้ใช้อาํ นาจแบบเผด็จการ แต่ทรงรับฟั งความคิดเห็ นของเทพองค์อื"น ๆ ผ่านเทวสภา
ซึ" ง ณ ที"น นั จะมีการหารื อเรื" องต่าง ๆ อยู่เสมอ คุณลักษณะนี เป็ นคุณสมบัติของพระมหาจักรพรรดิ
ราชด้วย

ภาพที" 64 พระอินทร์ เป็ นตําแหน่งของพระราชาแห่งเทพทังปวง ในสรวงสวรรค์ช นั ดาวดึงส์
ตําแหน่งนีจะผลัดเปลี"ยนหมุนเวียนไปตามผลแห่งบุญกรรมที"ได้กระทําไว้ พระอินทร์องค์
ใดสิ นบุญ ก็จะมีองค์ใหม่ข ึนมาแทนที"
ที"มา :
ประวัติของพระอินทร์ (พระอินทร์ ในสวรรค์ ชั< นดาวดึงส์ ), เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=126
2. พระโพธิสัตว์ พระอินทร์ น นั ถือว่าเป็ นพระโพธิ สัตว์พระองค์หนึ" ง และจะได้ตรัสรู้
เป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วย ดังนัน พระอินทร์ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทและหน้าที"ใน
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นอันมาก จากคัมภีร์บาลีทางพระพุทธศาสนานัน จะเห็นว่าพระอินทร์
เกี"ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระธรรมของพระองค์มาโดยตลอด โดยในปางที"เสวยพระชาติต่าง ๆ
ในการบําเพ็ญบารมีเป็ นพระโพธิ สัตว์ เพื"อให้ได้มาซึ" งการเป็ นพระพุทธเจ้า หรื อแม้แต่หลังการตรัส
รู ้เป็ นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตาม พระอินทร์ ก็จะคอยให้ความช่ วยเหลือเกื อกูลอยู่เสมอ (มีตวั อย่างอยู่
มากมายในพระไตรปิ ฎก)และในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีข นั ตอนสําคัญคือ พระมหากษัตริ ย ์
พระองค์ใหม่จะต้องไปประกาศพระองค์เป็ น "เอกอัครศาสนูปถัมภก" ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ก็ถือเป็ นการแสดงถึงการเป็ นเอกศาสนูปถัมภกเช่นเดียวกับพระอินทร์นนั" เอง

ภาพที" 65 ภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ หลังที"พระองค์เสด็จไปจําพรรษา
และโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ช นั ดาวดึงส์ แล้วในวันเพ็ญเดือน 11 ซึ"งเป็ นวันออก
พรรษา พระองค์ก็เสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสะ โดยเสด็จลงทาง
บันไดแก้ว ขนาบด้วยบันไดเงินและบันไดทอง มีเหล่าทวยเทพพากันมาส่ งเสด็จซึ"งบันได
ที"พระองค์ทรงเสด็จนัน ท้าวสักกะเทวราช หรื อ พระอินทร์เป็ นผูเ้ นรมิตถวาย
ที"มา : หอมรดกไทย, เข้าถึงเมื"อ 7 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.heritage.thaigov.net
/religion/bio/index07.htm
3. นักรบ พระมหากษัตริ ยย์ อ่ มมีหน้าที"อยู่ ๒ ประการ คือ บําบัดทุกข์ และบํารุ งสุ ขใน
แผ่นดิน และกวาดล้างอริ ราชศัตรู มิให้มารบกวนยํ"ายีแผ่นดิน ในกรณี หลังนี ถือว่าพระมหากษัตริ ย ์
ย่อมเป็ นจอมทัพ เช่นเดียวกับพระอินทร์ ซ" ึ งทรงเป็ นจอมทัพในการสู้รบกับเหล่าอสู รนอกเหนือจาก
คติความเชื"อเรื" องพระมหากษัตริ ยค์ ือเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ ซึ" งได้แบ่งภาคเสด็จลงมาบํารุ งโลก ให้ความ
คุ ม้ ครองอาณาประชาราษฎร์ ให้อยู่เย็นเป็ นสุ ขแล้ว ในทางพุทธศาสนายังถื อว่าพระองค์ทรงเป็ น
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"พระโพธสัตว์" ผูป้ ระกอบด้วยทศพิธราชธรรมและบุญญาบารมี ซึ" งจะตรั สรู้เป็ นพระพุทธเจ้าใน
ภายภาคหน้า
นอกจากนีในสมัยอยุธยาเราได้รับเอาคติความเชื"อและวัฒนธรรมร่ วมในเรื" องของเทวรา
ชามาจากเขมร โดยถือประเพณี สืบเนื" องจากลัทธิ พราหมณ์ ซึ" งได้อนุ โลมให้ใช้ได้ในด้านประเพณี
เกี"ยวกับราชอาณาจักรและให้พราหมณ์มีส่วนสําคัญในพระราชพิธีน ี ตลอดมา ลัทธิ เทวราชานี คือ
ลัทธิ ที"เชื" อว่าพระมหากษัตริ ยน์  นั ทรงเป็ นเทพเจ้าสู งสุ ดของศาสนาฮินดู มีอยู่ดว้ ยกัน 3 องค์ ได้แก่
พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ หรื อ พระอิศวร มหาเทพทังสามองค์น ี ศาสนาฮินดูถือว่าจะ
รวมอยูเ่ ป็ นองค์เดียวกันเรี ยกกันว่า “พระตรี มูรติ” และพระมหากษัตริ ยจ์ ะปรากฏเป็ นพระพรหม
พระนารายณ์ หรื อ พระศิวะ ตามแต่ละโอกาส ในแต่ละโอกาสก็จะใช้สัญลักษณ์เป็ นตัวแทนเข้ามา
เกี"ยวข้อง เช่น พระองค์จะทรงแสดงองค์เป็ น “พระพรหม” ก็เมื"อเวลาที"เสด็จประทับในเรื อพระที"นง"ั
สุ พรรณหงส์ ทังนีก็เนื"องมาจากพระพรหมนันท่านมีหงส์เป็ นเทพพาหนะ

ภาพที" 66 องค์พระมหากษัตริ ยข์ องชาติไทย พระองค์เมื"อจะทรงแสดงองค์เป็ น “พระพรหม” ตาม
ความเชื"อมาแต่โบราณกาล ก็เมื"อเวลาที"เสด็จประทับในเรื อพระที"นงั" สุ พรรณหงส์
ที"มา : พระพรหม, เข้าถึงเมื"อ 9 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.indiaindream.com
เมื"อพระองค์จะทรงแสดงองค์เป็ น “พระศิวะ” หรื อ “พระอิศวร” ก็เมื"อพระองค์ได้เสด็จ
ขึนไปประทับที" “พระที"นงั" พุดตานกาญจนสิ งหาสน์” ซึ" งพระที"นง"ั พุดตานฯ นี สร้ างขึ นเพื"อเป็ น
สัญลักษณ์ ของภูเขาไกรลาส อันเป็ นที"ประทับของพระศิวะหรื อพระอิศวร โดยที"ดา้ นล่างนันจะมี
ต้นไม้เงิ นต้นไม้ทองวางประดับซึ" งก็หมายถึงป่ าหิ มพานต์ พอไล่ลาํ ดับของฐานพระที"นงั" พุดตานฯ
ขึ น ไปก็ จะมี ท งั สิ ง ห์ ครุ ฑ ยัก ษ์ เทพ ไล่ ข ึ น ไป ซึ" ง ก็ คื อ สิ" ง ที" อ าศัย อยู่ใ นป่ าหิ ม พานต์และเขา
ไกรลาสนันเอง ส่ วนพระมหาเศตวฉัตรนัน บางตํารากล่าวว่าที"จริ งแล้วสิ" งนี เป็ นสัญลักษณ์สําคัญ
อย่างหนึ" งของเขาไกรลาส คือ ฉัตรสี ขาวเป็ นตัวแทนของ “ภูเขาหิ มะ” นั"นเอง เนื" องจากคติของ
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ศาสนาฮินดูน นั มีรากความเชื"อมาจากอินเดีย ภูเขาสําคัญซึ"งเป็ นที"สถิตของเทพที"ชาวอินเดียมองเห็น
นันก็คือภูเขาหิ มาลัย ซึ" งมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดทังปี ดังนัน บนยอดเขาไกรลาสจึงต้องมีหิมะปก
คลุมอยูด่ ว้ ย

ภาพที" 67 องค์พระมหากษัตริ ยข์ องชาติไทย พระองค์เมื"อจะทรงแสดงองค์เป็ น “พระศิวะ” หรื อ
“พระอิศวร” ก็เมื"อพระองค์ได้เสด็จขึนไปประทับที" “พระที"นงั" พุดตานกาญจนสิ งหาสน์”
ที"มา : พระศิวะ กับรูปลักษณ์ อนั มหัศจรรย์ , เข้าถึงเมื"อ 9 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.siamganesh.com/shiva_2.html
ส่ ว นการแสดงพระองค์เป็ นพระนารายณ์ ข องพระมหากษัตริ ย ์ข องไทยนัน ในสมัย
โบราณพระมหากษัตริ ย ์จ ะมี ธ งประจํา พระองค์อยู่คู่หนึ" ง คื อ ธงกระบี" ธุ ช กับ ธงพระครุ ฑ พ่า ห์
ลักษณะธงเป็ นแผงมี 3 ชาย หุ ้มด้วยสักหลาดสี แดง ปั กดินทองลายกนก ยอดเป็ นปลายหอก ธง
พระครุ ฑพ่าห์ มีรูปพระนารายณ์ทรงครุ ฑหล่อด้วยโลหะสําริ ด เป็ นแผ่นติดอยูท่ ี"คอคันธง ส่ วนธง
กระบี"ธุช มีรูปหนุมาน หล่อด้วยโลหะสําริ ด ในท่ายืนก้าวเท้าออกไปข้างหน้า เท้าอีกข้างหนึ" งติดอยู่
ที" คอคัน ธง สมัย โบราณใช้ธ งคู่ น ี สํา หรั บแห่ นํา เสด็ จ ในกองทัพ ถื อว่า เป็ นธงชัย สํา คัญ ประจํา
พระองค์ของพระมหากษัตริ ย ์ผูเ้ ป็ นจอมทัพ ความหมาย คือ หนุ มานเป็ นทหารเอกของพระราม
(พระนารายณ์ อวตาร) ทังพระนารายณ์ ยงั ทรงพญาครุ ฑ เป็ นพาหนะอี กด้วย และยังคงใช้ส มมติ
สัญลักษณ์น ีกนั มา ตราบจนทุกวันนี

191

ภาพที" 68 องค์พระมหากษัตริ ยข์ องชาติไทย พระองค์เมื"อจะทรงแสดงองค์เป็ น “พระนารายณ์”
ก็เมื"อพระองค์ได้เสด็จขึนไปประทับที"รถพระที"นงั" ที"มีธงสัญลักษณ์รูปหนุมานและครุ ฑ
ปรากฏอยู่ ธงทังสองได้ชื"อว่าเป็ นธงชัยประจําองค์พระมหากษัตริ ยเ์ สมอมาจนถึงปัจจุบนั
ที"มา : ธงชัยราชกระบียุทธ ธงชัยพระครุ ฑพ่าห์ , เข้าถึงเมื"อ 9 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=122011&date=19&group=38&gbl
og=36
1.1.2 คติจักรวาล คติไตรภูมิ และ เขาพระสุ เมรุ
สําหรับในเรื" องจุดกําเนิ ดโลกและจักรวาลนัน แม้วา่ ศาสนาพราหมณ์จะอธิ บายว่า
เกิ ดจากการสร้ างของเทพเจ้าก็ตาม แต่พุทธศาสนาจะอธิ บายแตกต่างออกไป โดยมีความเชื" อที"ว่า
โลกและจักรวาลเป็ นอันหนึ"งอันเดียวกัน เกิดและอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองไม่มีใครสร้างขึน ที"ผา่ นมาเราคิด
ว่าเรื" องราวเกี" ยวกับโลกและจักรวาลปรากฏอยู่แต่เพียงพุทธศาสนานิ กายเถรวาทเท่านัน แต่ความ
เป็ นจริ งแล้วเรื" องราวนีเผยแพร่ อยูใ่ นพุทธศาสนานิกายต่างๆ ด้วย จึงหมายความว่ามีความเก่าแก่และ
มีมาก่อนการแตกออกไปแต่ละนิกาย เห็นได้จากคัมภีร์กถาวัตถุ ซึ" งเป็ นคัมภีร์ที"เกิดขึนเมื"อครังชําระ
พระไตรปิ ฎก สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหรื อราว พ.ศ. 200 ได้ปรากฏเรื" องราวเกี"ยวกับโลกอยูด่ ว้ ย
สําหรั บ แนวคิดการแบ่งโลกออกเป็ นภพภูมิต่างๆ พระพุทธศาสนาได้จาํ แนกออกเป็ น 3 ภูมิ ซึ" ง
เรี ยกว่า “ไตรภูมิ” อันประกอบด้วย กามภูมิ - รู ปภูมิ - อรู ปภูมิ การแบ่งโลกเช่นนียงั ปรากฏอยูใ่ น
นิ กายอื"นๆ เช่นกัน การแสดงออกของโลกที"ปรากฏในพระไตรปิ ฎกนัน บรรยายใน 2 ลักษณะ คือ
1. เชิ งนามธรรม กล่าวถึ งความดี และความชัว" 2. เชิ งรู ปธรรม เกี"ยวกับระบบจักรวาลและแกน
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สําคัญต่างๆ ความคิดเรื" องโลกในเชิ งนามธรรมพัฒนาลงไปสู่ วรรณคดีกลุ่มพระอภิธรรมปิ ฎกใน
สมัยหลัง ส่ วนโลกในเชิ งรู ปธรรมพัฒนาไปสู่ การตีความในรู ปแบบศิลปะและสถาปั ตยกรรมต่างๆ
สําหรับวรรณคดีไตรภูมิพระร่ วงของพระมหาธรรมราชาลิไทนัน แปลมาจากกลุ่มคัมภีร์ ดังนันก็ไม่
แตกต่างไปจากวรรณคดี อรรถกถาฎีกา เป็ นวรรณกรรมโลกชินเดียวที"แปลเป็ นไทย คนทัว" ไปจึงฝัง
จิตฝังใจเหมาว่าอะไรๆ ก็มาจากไตรภูมิพระร่ วง ซึ"งอาจจะไม่จาํ เป็ น89 จิตรกรรมบางเรื" องที"เขียนขึน
ก็ไม่ได้มาจากไตรภูมิพระร่ วง เช่นนรกในไตรภูมิพระร่ วงเน้นนรกขุมย่อย แต่ส่วนใหญ่จิตรกรรมฝา
ผนังหลังพระประธาน กลับเน้นนรกขุมใหญ่ และไตรภูมิโลกวินิจฉัยมีสองสํานวน คือ สํานวนต้น
รัชกาลที" 1 กับสํานวนปลายรัชกาลที" 1 ของพระยาธรรมปรี ชา ทังไตรภูมิพระร่ วงและไตรภูมิโลก
วินิจฉัยล้วนได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริ ย ์ การรับรู้เรื" องราวของจักรวาลในลักษณะของ
ศาสนาน่ าจะรั บรู ้ ได้เพียงชนชันสู งกับพระสงฆ์ ส่ วนผูค้ นทัว" ไปอาจรับรู้ได้แต่เพียงเรื" องของเวร
กรรมเท่านัน

ภาพที" 69 ความเชื"อที"วา่ จักรวาลที"เราอยูก่ ว้างใหญ่ไพศาลนันเป็ นแบบแนวนอน (Horizontal)
แบนๆ มีเขาพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลางเป็ นที"อยูข่ องเทพเจ้า เขาพระสุ เมรุ ถูกล้อมรอบด้วย
มหานทีสีทนั ดร(Cosmic Ocean) สลับกับภูเขาทัง 7 ที"มุมของจักรวาลทัง 4 จะมีทวีปอยู่
4 ทวีป ความสําคัญจะอยูท่ ี" จุดศูนย์กลาง หรื อ การรวมศูนย์ ในผังมีวงแหวนหลายวง
ซ้อนกันอยู่ วงต่างๆเหล่านี คือ มหาสมุทรและทวีปภูเขาซึ"งสลับกัน ในคติฮินดู มีรูปวง
แหวนเป็ น ทวีปหกวง ในคติพุทธมีวงแหวนเป็ นทวีป เจ็ดวง และมีทวีปนอกออกไปอีก
๔ มุม ตรงกับทิศ เหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ที"มา : ศาสนาฮินดู ภูมิจักรวาล และพืน< ฐานของสถาปัตยกรรมไทย, เข้าถึงเมื"อ 9 พฤศจิกายน
2555, เข้า ถึ ง ได้จ าก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=beambeaver&date=21-072010&group=1&gblog=7
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เรื" องรู ปแบบงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมที"เกี"ยวกับศูนย์กลางของโลกและจักรวาลไม่
ปรากฏเฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านัน ที"ญี"ปุ่นหรื อทิเบตก็มีจดั แสดงเรื" องโลกและจักรวาลเช่นกัน
สําหรับเอเซี ยตะวันตกเฉี ยงใต้กลุ่มที"เก่าที"สุด มีหลักฐานเก่าสุ ดในลุ่มนําอิระวดี ซึ" งน่าจะรับคติมา
จากเบงกอล จิตรกรรมพท่ากับทิเบตจึงมีความเหมือนกัน ฉากสําคัญของจิตรกรรมพม่าเกี"ยวพันกับ
การเสด็จลงจากสวรรค์ช นั ดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้าเป็ นหลัก
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1.1.3 ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการเชือมโยงสภาพภูมิศาสตร์ เข้ ากับวัฒนธรรม
โดยทัว" ไปเรามักมองสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ แยกต่างหากกับวัฒนธรรม แต่
ภูมิวฒั นธรรมก็คือการมองภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมที"มีการตีความของมนุษย์ ตังชื" อทางการต่างๆ
ว่าเป้ นอย่างไร อย่างเช่นมนุ ษย์เข้าไปสร้างบ้านเมืองอยูภ่ ูมิประเทศหนึ"ง เขาจะให้ชื"อสถานที"เพื"อทํา
ความรู ้จกั กับมัน ดังนันภูมิวฒั นธรรมจึงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คนกับคน ที"อยูร่ วมกันเป็ นชุมชน มีการสวร้างบ้านเมืองเป็ นหมู่เหล่า
2. คนกับธรรมชาติ หมายถึงการที"เราใช้ชีวิตอยู่ มีความสัมพันธ์กบั ดิ นฟ้ าอากาศ
และทําอย่างไร เพื"อให้มีชีวิตรอดร่ วมกัน เช่น การตังถิ"นฐานใกล้ที"ราบ ใกล้แหล่งนํา อันเป้ นการ
พึ"งพาธรรมชาติเอให้มนุ ษย์มีชีวิตอยูไ่ ด้ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ท งั สองอย่างข้างต้นที"กล่าวมาก็
ยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง
3. คนกับสิ" งเหนื อธรรมชาติ โดยผ่านทางธรรมชาติ เหตุเพราะมนุ ษย์ตอ้ งอยู่กบั
ธรรมชาติและต้องการที"จะควบคุม แต่เมื"อควบคุมไม่ได้ก็เกิดปั ญหา มนุษย์จะจินตนาการเป็ นเรื" อง
ของความเชื"อ ซึ"งอํานาจเหนือธรรมชาติดงั กล่าวนีนบั เป็ นผลดีที"ทาํ ให้คนอยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข
ในสังคมไทยแต่โบราณนัน เราให้ความสําคัญกับเรื" องความเชื" อที"เกี" ยวพันธ์ก ับ
พืนที" ศกั ดิL สิ ทธิL มากกว่าในปั จจุ บนั เห็ นได้จากยุคต้นรัตนโกสิ นทร์ บางพืนที"มีการกันเอาไว้เป็ น
พืนที"ศกั ดิL สิ ทธิL โดยมีการสร้ างธาตุเจดียข์  ึนเพื"อเป็ นหลักของบ้านเมือง ช่ น พระเจดี ยภ์ ูเขาทอง ที"
สะท้อนแนวคิดเกี"ยวกับไตรภูมิ อันมีเขาพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล การสร้างบ้านเมือง
ตังแต่รัชกาลที" 1 – 3 ยังคงให้ความสําคัญกับมิติทางจิตวิญญาณอยู่ พระบรมธาตุเป็ นสิ" งที"สูงส่ ง เรา
พบในวรรณกรรมตังแต่อดี ต เช่น นิ ราศหริ ภุญไชย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามก่อนยุคที"มีไตรภูมิ ก็มี
มนุษย์มองเห็นสิ" งศักดิLสิทธ์ในเรื" องอขงจักรวาลอยูแ่ ล้ว ได้มองภูเขาสู งเป็ นสิ" งศักดิLสิทธิL ซึ" งมีมานาน
แล้ว แล้วมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกแห่ง แม้แต่อาณาจักรโบราณจะมีภูเขาศักดิLสิทธิL ทงั นัน90
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เช่นที"ประเทศเปรู มีเขามาชูปิกชู (Machu Phicchu) เป็ นประธาน หน้าเขาเป็ นวิหารเป็ น
บ้านเป็ นเมือง หรื อที"ประเทศอียิปต์ที"เป็ นหมาวิหารของพระนางฮัทเซปสุ ต (Temple of Queen
Hatshepsut) ข้างหลังเป็ นเขารู ปปิ รามิด หมาวิหารนี อยู่ในหุ บเขาของกษัตริ ย ์ สะท้อนถึงสภาพภูมิ
ประเทศที" กว้างมาก อํานาจอันศักดิL สิ ทธิL ผ่านมาตรงนัน ความเชื" อเรื" องภูเขาศักดิL สิ ทธ์น ี เป็ นสากล
อย่างเช่นที"ประเทศอินโดนี เซี ย เป็ นประเทศที"มีภูเขาไฟทังเกาะ แกนกลางของประเทศเป็ นภูเขาไฟ
และเป้ นที"เคารพบุชามาก ภูเขาไฟสําคัญคือ เมราปี เข้าไปถึงชวาตะวันออก มีเขา สุ -เม-รุ กําลังพ่น
ควันอยู่ ชื" อ สุ -เม-รุ นี อินโดนี เซี ยรับคติมาจากอินเดี ย เป็ นสุ เมรุ แบบฮินดูไม่ใช่ พุทธ และในเขต
เดี ยนเพลโต้ก็เป็ นแหล่ ง กําเนิ ดของกษัตริ ยร์ าชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ" งเป็ นกษัตริ ยท์ ี"สําคัญของศรี วิชัย
เขมรก็รับคติมาจากไศเลนทร์ เช่นกัน
ในประเทศไทยมีภูเขาศักดิLสิทธิL อยูห่ ลายแห่ ง เช่นที"เพชรบูรณ์มีเขาถมอรัตน์ อันเป็ นเขา
ใหญ่สูงที"สุดในแถบศรี เทพและด้านตะวันออกของเขาเป็ นที"ต งั ของเมืองศรี เทพ ที"พระปรางค์เมือง
ศรี เทพ ที"ลพบุรี เมื"อหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ปรากฏถําศักดิL สิทธิL ที"เป็ นของพุทธมหายาน ภูเขา
ศักดิL สิทธิL เหล่านี เป็ นศูนย์กลางของภูมิวฒั นธรรม เปรี ยบเสมือนเขาพระสุ เมรุ ที"ผคู้ นไปกราบไหว้
และเป้ นที"คนจะไปจาริ กแสวงบุญ เพราะความเชื"อเรื" องจักรวาลเป็ นการแสดงออกในเรื" องพิธีกรรม
ในฤดูกาล แต่โดยปกติของจะเป็ นที"พาํ นักบําเบ็ญเพียรของพระสงฆ์และฤาษี ในเชี ยงใหม่มีดอย
หลวงเชียงดาว นับเป็ นภูศกั ดิLสิทธิL อีกแห่ งหนึ" งที"มีตาํ นานเกี"ยวกับเจ้าหลวงคําแดง ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยซ์ " ึ ง
เดินทางจากพะเยาตามเนื อตามกวางมายังที"นี" ตามความเชื"อแล้ว เจ้าหลวงคําแดงนับเป็ นผีใหญ่ใน
ล้านนาที"กลุ่มคนไตต้องตังศาลให้ ดอยหลวงเชียงดาวสําคัญเพราะอยูบ่ ริ เวณต้นนําปิ งอันเป็ นแหล่ง
นํากินนําใช้ของชาวเชียงใหม่ ธารนําที"ไหลลงจากภูเขามีการใช้อย่างทะนุถนอม
พนมกุเลนก็เป็ นแหล่ งนําศักดิLสิทธิL เป็ นภูศกั ดิL สิทธิL ของเมืองพระนคร นําจากพนมกุ
เลนไหลมาหล่อเลียงเมืองเสี ยมเรี ยบทังหมด บางส่ วนถูกดึงเข้าสู่ การใช้น าํ ในเมืองพระนครในบา
รายตะวันตกและตะวันออก ระบบการสร้ า งบารายก็คือ ระบบการสร้ า งเขาพระสุ เมรุ ข องฮิ นดู
เพราะหัวใจสําคัญของพระสุ เมรุ ของฮินดูพดู ถึงนทีสีทนั ดร แล้วภาพของเขาพระสุ เมรุ ก็ไปปรากฏที"
ปราสาทนครวัด คือการชักนาคระหว่างยักษ์กบั เทวดาเพื"อให้เกิดนําทิพย์ข ึน พิธีกรรมอันนีเรี ยกว่า
“อินทราภิเษก” เป็ นการอภิ เษกพระอินทร์ เข้าสู่ เขาพระเมรุ มาศ อันมี ความหมายถึ งการอภิ เษก
กษัตริ ย ์เข้า สู่ เมรุ ม าศ แต่เป็ นกษัตริ ย ์ที" ต ายไปแล้ว ความเชื" อเรื" องเขาพระสุ เมรุ ของฮิ นดู ท าํ ให้
ปราสาทนครวัดเป็ นปราสาทที"เกี"ยวกับความตายของพระมหากษัตริ ยร์ ะบบเทวราชาของฮินดูไม่ได้
หมายถึงกษัตริ ยเ์ ป็ นอวตารของพระนารายณ์ เพราะไม่มีใครอาจเอือมเป็ นอวตารของพระเป็ นเจ้า
แต่เป็ นเทพมาจุติเท่านัน พิธีน ี ไทยรับมาสู่ การนําพระศพขึนเมรุ มาศของไทย ซึ" งน่าจะรับในสมัย
พระเจ้าปราสาททอง แสดงความเป็ นจักรพรรดิราชของพระเจ้าปราสาททองในแนวพุทธ เป็ น
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สมมุติราชไม่ใช่เทวราช และกษัตริ ยจ์ ากสามัญชนมักสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื" องเพื"อแสดงความ
เป็ นจักรพรรดิราช เช่นรัชกาลที" 3 พระเจ้าปราสาททอง เป็ นต้น
ที"เชียงรายมีดอยนางนอนหรื อเรี ยกว่า “ภูสามเส้า” เป็ นภูศกั ดิLสิทธิL อันประกอบไปด้วย 3
ดอย คือ 1. ดอยจ้อง 2. ดอยปู่ เฒ่า 3. ดอยตุง เศียรของนางนอนคือดอยจ้อง เป็ นประธานของเมือง
แม่สาย คือเวียงพางคํา ดอยปู่ เฒ่าอยู่ตรงกลาง สุ ดท้ายคือดอยตุง เป็ นที"ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ดอยตุง เกิดตํานานถิ"นที"อยูข่ องปู่ เจ้าลาวจก ต้นราชวงศ์ลวจักราช
พวกลัว ะโบราณถื อ ว่ า หิ น สามก้อ นหรื อภู ส ามเส้ า เป็ นภู ศ ัก ดิL สิ ท ธิL การเกิ ด ของ
ราชวงศ์มงั รายจึงเกิดขึนที"นี" ปู่ เจ้าลาวจกอยูด่ อยตุง ใช้เสี ยมตุ่นเป็ นเครื" องมือทํามาหากิน ภายหลัง
ลูกหลานลงมาสร้างเมืองริ มแม่น าํ สาย สร้างบ้านแปงเมืองขึนมา ซึ" งดอยตุงเป็ นสถานที"สําคัญของ
พวกลัวะ ภูสามเส้าอันเป็ นแหล่งกําเนิดของผูน้ าํ สําคัญคือพญามังราย อีกทังนําจากดอยตุงลงมา
หล่อเลียงที"ราบ เกิดการสร้างบ้านแปงเมือง ภูศกั ดิLสิทธิL จึงเป็ นประธานของภูมิประเทศที"มาอธิ บาย
ถึงภูมิวฒั นธรรมในการสร้างบ้านแปงเมือง การศึกษาภูมิวฒั นธรรมเรื" องภูสามเส้านี สามารถย้อน
ไปถึ ง ยุค หิ น ตัง มนุ ษ ย์มองสิ" ง รอบตัว แล้ว มี วิวฒั นาการ จนแบ่ ง พืน ที" ศ กั ดิL สิ ท ธิL ออกจากพืน ที"
สาธารณ์ จึงเกิดระบบหิ นตังขึน ซึ" งแต่ละพืนที"มีวิวฒั นาการไม่เท่ากัน หิ นตังจะเกี"ยวข้องกับพืนที"
ศักดิL สิทธิL และ 1. มักเป็ นสถานที"ฝังศพของผูน้ าํ ผูม้ ีบุญ 2. เป็ นแหล่งที"สัมพันธ์กบั จักรวาลและ
ดวงดาวต่างๆ เช่น แนวพระอาทิตย์ลอดทุกช่องประตูที"พนมรุ ้ง
เมื"อย้อนไปดูเรื" องภูศกั ดิLสิทธิL ในชมพูทวีปในโลกหิ มาลายัน ด้านเหนื อของลํานําที"เป็ น
ด้า นภู เขา ก่ อนแม่น าํ คงคา ยมนา เป็ นเขาสู ง ไปทางเนปาล ภูฏ าน สิ ก ขิ ม เป็ นเขตเขาสู ง ใน
เทือกเขาหิ มาลัยที" มี หิม ะปกคลุ ม ผูค้ นในเขตนี จินตนาการสวรรค์นรกจากตรงนัน ในกลุ่ม เขา
หิ มาลัยมีหลายกระจุก กระจุกหนึ"งพวกฮินดูนบั ถือคือเขาไกรลาส ซึ" งยอดมีลกั ษณะมน เป็ นที"ไป
จาริ กแสวงบุญ กราบไหว้ มีเขาบริ วารล้อมรอบ
เขาไกรลาสเป็ นที"กาํ เนิ ดของลํานํายมนา ขณะที"บางคนมองเขาเอเวอเรสต์เป็ นเขาพระ
สุ เมรุ เพราะยอดสู งกว่า มีรูปทรงเป็ นกรวย เป็ นปิ รามิด เขาพระสุ เมรุ ในพุทธศาสนาน่าจะเอาแบบ
มาจากยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ" งมี เขาย่อยๆ ล้อมรอบ และมีธ ารนําไหลตามธรรมชาติ เหมื อนนที
สี ทนั ดร พืนที"รอบๆ เป็ นป่ าอันคล้ายกับป่ าหิมพานต์ ซึ" งมนุษย์มีจินตนาการที"จะสร้างขึน
ส่ วนในเขตทิ เบตซึ" ง เป็ นแหล่ ง พุ ท ธศาสนามหายานที" สํา คัญ หลายแห่ งถื อ เป็ นเขา
ศักดิL สิทธิL อย่างไตรภูมิ ไทยจะมองเขาไกรลาสเป็ นบริ วาร เป็ นหิ มพานต์ แต่ฮินดูถือว่าเป็ นเขา
พระสุ เมรุ ซ" ึ งเป็ นแหล่งศักดิLสิทธิL เป็ นแหล่งพิธีกรรม เกิดการสร้างสถูปเจดีย ์ วิหาร ขึนประกอบ
พิ ธี ก รรม ลานด้า นหน้า มี ก ารจัดการพื นที" เ พื"อ ใช้ท าํ พิธี ก รรมร่ ว มกัน ถึ ง ฤดู ก าลไปกราบไหว้
เรี ยกว่า จาริ กแสวงบุญ
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ความเชื" อเรื" อ งเขาพระสุ เ มรุ มี จุด กําเนิ ด อยู่ที" ช มพูท วีป และในส่ ว นของภูศ ัก ดิL สิ ท ธิL
นับเป็ นความเชื"อที"มีทุกแห่งในโลก สัมพันธ์กบั การสร้างบ้านสร้างเมืองของผูค้ นในคติความเชื"อทัง
ฮินดูและพุทธทัว" ไป ทังยังเป็ นความเชื"อที"มีตาํ นานและพิธีกรรมเป็ นตัวอธิบายสิ" งต่างๆ ที"อยูร่ อบตัว
มนุ ษย์ ทําให้เกิดความเข้าใจโลก และเป็ นเครื" องมือหรื อกฏเกณฑ์ในการบูรณาการผูค้ นในสังคม
ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข
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1.1.4 การนําคติจักรวาล ระบบสั ญลักษณ์ และแนวแกนมาใช้ ในงานสถาปัตยกรรม
เมื"อกล่าวถึ งการวางผังวัดในสมัยอยุธยา ก็จะเห็ นถึ งที"มาของการวางผังที"มาจาก
พุทธสถานในศิ ลปะอินเดีย โดยผ่านทางสุ โขทัยซึ" งเป็ นยุคที"มีมาแต่ก่อน และมีความสัมพันธ์ กบั
อยุธยาเป็ นอย่างมาก และจากการที"สุโขทัยเป็ นดินแดนที"ได้รับอิทธิ พลอารยธรรมจากเขมร ทําให้
รู ป แบบบางประการของสถาปั ต ยกรรมเขมรส่ ง ผลถึ ง อยุธ ยาด้ว ย เช่ นแนวคิ ด การวางผัง วัด ที"
สอดคล้องกับโครงสร้างจักรวาลตามตํานานและความเชื"อ เจดีย ์ พระปรางค์ วิหาร และพระอุโบสถ
ต่างมีความสมบูรณ์ในฐานะที"เป็ นสัญลักษณ์ของจักรวาลหนึ"งๆ ซึ" งสัญลักษณ์น ีจะแตกต่างไปตาม
ความนิยมและศิลปะของแต่ละสกุลช่าง 91 ซึ" งในแผนผังพุทธาวาสนันพระเจดียห์ รื อพระวิหาร จะมี
แนวแกนบ่งบอกดิ"งและราบได้อย่างเด่นชัด ได้ฉากสมัพนั ธ์กบั แผนผังทังหมดอันเป็ นจักรวาลใหญ่
ซึ"งจะเห็นได้ชดั เจนในวัดที"มีความสําคัญมีขนาดใหญ่และมีระเบียงคต อาจเป็ นวัดหลวง เช่น วัดพุท
ไธสวรรค์ในสมัยอยุธยาตอนต้น และวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา เป็ นต้น ซึ" งแบบแผนดังกล่าวได้รับ
อิทธิ พลร่ วมกันทังในอารยธรรมของสุ โขทัยและอยุธยา โดยใช้ระบบแนวแกนดิ" งเป็ นหลักและมี
แกนราบเข้ามาสัมพันธ์ โดยวางพระวิหารอยู่ตรงส่ วนหน้าของแนวแกน ถัดไปเป็ นเจดียป์ ระธาน
ล้อมรอบด้วยระเบียงคตรู ปสี" เหลี"ยมจตุรัส ที"สามารถเชื" อมกับพระวิหารส่ วนหน้าหรื อพระอุโบสถ
ส่ วนหลังในแนวแกนดิ"ง ถึงแม้บางที"จะมีการถอยอุโบสถออกไปเลย ไม่เชื"อมต่อกับระเบียงคต แต่ก็
ยังคงรู ปแบบ ของแนวแกนอยูด่ ี

91

อานนท์ เรื องกาญจนวิทย์, “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารแบบไทยประเพณี
สมัยอยุธยาตอนปลาย” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 61.
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พระเจดียป์ ระธาน
พระอุโบสถ
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พระวิหาร

ภาพที" 70 แผนผังและตําแน่งอาคารต่างๆ ของวัดวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรี อยุธยา ใช้ระบบแนว
แกนดิ"งเป็ นหลัก และมีแกนราบเข้ามาสัมพันธ์ โดยวางพระวิหารอยูต่ รงส่ วนหน้าของ
แนวแกน ถัดไปเป็ นเจดียป์ ระธานล้อมรอบด้วยระเบียงคตรู ปสี" เหลี"ยมจตุรัสเชื"อมพระ
อุโบสถในส่ วนหลัง
ที"มา : ถ่ายสําเนาจากแผนกสํารวจ กองโบราณคดี กรมศิลปากร
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชยั มงคล ในเขตตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา ที"มีฐานะเป็ นพระ
อารามหลวงในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ" งไม่ปรากฏหลักฐานทางด้านเอกสารเกี"ยวกับประวัติการสร้าง
ที"แน่ชดั แต่สันนิษฐานโดยนักวิชาการส่ วนใหญ่วา่ เป็ น “ วัดป่ าแก้ว ” ที"สมเด็จพระรามาธิ บดีที" 1
(พระเจ้าอู่ทอง) โปรดฯ ให้สร้างขึน เมื"อ พ.ศ. 1906 ณ.ที"ปลงศพเจ้าแก้วเจ้าไท เจ้าไทซึ" งเป็ นศัพท์
เก่าหมายถึง “พระ” มีปรากฎในหนังสื อไตรภูมิพระร่ วงและในหนังสื อสวดพระมาลัย “เจ้าพระยา
ไท” จึงหมายถึง“พระสังฆราช”92 ซึ" งสิ นพระชนม์ดว้ ยอหิวาตกโรค ดังข้อความที"ปรากฏในพระราช
พงศาวดารว่า ... “ ศักราช 725 ปี เถาะ เบญจศก (พ.ศ. 1906) ทรงพระกรุ ณาตรัสว่า เจ้าแก้วเจ้าไท
ออกอหิ วาตกโรคตาย ให้ขุดขึนเผาเสี ย ที"ปลงศพนันให้สถาปนาเจดี ยว์ ิหารเป็ นพระอารามแล้ว ให้
ชื"อว่า วัดป่ าแก้ว ” 93 และโปรดให้ต งั เป็ นสํานักสงฆ์ซ" ึ งไปบวชเรี ยนมาแต่สํานักวันรัตนมหาเถรใน
92

กรมศิล ปากร, การอนุ รัก ษ์ พระเจดีย์วัดใหญ่ ชั ยมงคล จั งหวัดพระนครศรี อยุธยา
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์กรมศิลปากร, 2522), 2.
93
พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์
(จาด) (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2502. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท
พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิ กบุตร) มีนาคม 2502), 3.

198

ลังกาทวีป เรี ยกกันว่า “ คณะสงฆ์ป่าแก้ว ” ซึ" งปฏิบตั ิทางวิปัสนาธุ ระ คือ บําเพ็ญภาวนาเป็ นสําคัญ
โดยมี อธิ บดี สงฆ์เป็ นสมเด็จพระวันรัตมีตาํ แหน่ งเป็ นพระสังฆราชฝ่ ายขวา (ในสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรทรงแต่งตังพระมหาเถรคันฉ่อง ซึ" งเป็ นพระอาจารย์ดาํ รงตําแหน่งในฝ่ ายนี ) ควบคู่กบั อธิ บดี
สงฆ์ฝ่ายคันถธุ ระ คือเล่าเรี ยนพระอภิธรรมเป็ นหลัก เป็ นพระสังฆราชฝ่ ายซ้าย ภายหลังในรัชกาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ. 2135 จึงโปรดให้สร้ างพระเจดียใ์ หญ่ข ึน ตามคําทูลแนะนํา
ของสมเด็จพระวันรัต (มหาเถรคันฉ่อง) เพื"อฉลองชัยชนะในการทํายุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชา
การจัดวางทิศทางของแผนผัง
ผังวัดหันหน้าไปสู่ ทิศตะวันออก โดยใช้เจดียป์ ระธานที"มีระเบียงคดล้อมรอบและพระ
อุโบสถเป็ นหลัก ห้องคูหาเจดีย ์ ทางเข้าตัวอาคาร การวางตําแหน่งพระพุทธรู ปประธานให้หนั พระ
พักตร์ สู่ทิศตะวันออก รวมทังการทําซุ ้มเข้า-ออก 3 ทาง ที"ก" ึงกงกําแพงแก้วทางด้านตะวันออก อีก
ทังมณฑป 2 หลัง ที"ต งั อยู่ดา้ นหน้าเจดียป์ ระธานทางทิศตะวันออก ส่ วนพระวิหารที"ต งั อยูด่ า้ นหลัง
เจดียป์ ระธานนัน กําหนดให้หนั หน้าไปทางทิศตะวันตก พระประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
โครงสร้ างผัง
แผนผังวัดใหญ่ชยั มงคลในเขตพุทธาวาส เป็ นรู ปสี" เหลี"ยมผืนผ้ามีแนวกําแพงล้อมทัง 4
ด้าน แกนประธานของผังเป็ นแกนดิ"งวางตัวในทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก อันเป็ นแกนหลักของ
อาคารโดยรวม ในส่ วนของเจดียป์ ระธานมีเจดียป์ ระจํามุมทังสี" ทิศ ซึ" งเป็ นการเพิ"มความซับซ้อนใน
แนวแกนขึ น คื อ ทํา ให้เกิ ด แนวแกนทะอยงมุ ม หรื อแนวแกนเฉี ย งอี ก 2 แนวตัดกัน ในแนวทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเจดียป์ ระธานเป็ นศูนย์กลาง
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พระอุโบสถ

พระเจดียป์ ระธาน
พระวิหาร

ภาพที" 71 แผนผังและตําแหน่งอาคารต่างๆ ของวัดใหญ่ชยั มงคล จัดทําขึนเมื"อปี พ.ศ. 2500
ที"มา : สมพร อยูโ่ พธิL , “วัดใหญ่ชยั มงคล,” ศิลปากร 2,3 (ตุลาคม 2501):ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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การเชื"อมต่อพืนที"ระหว่างเจดียป์ ระธาน ระเบียงคต และพระวิหาร มีการใช้ผนังร่ วมกัน
และมีแนวเสาที"ต่อเนื" องกัน เป็ นการออกแบบให้พระวิหารเกาะกลุ่มกับพระเจดียป์ ระธาน เสมือน
เป็ นอันหนึ"งอันเดียวกันในผัง ทําให้พระอุโบสถซึ"งวางตัวอยูใ่ นแนวแกนเดียวกัน มีระยะห่างของ
อาคารอย่างอิสระ ส่ วนมณฑปประดิษฐานพระอัฏฐารสคู่ดา้ นหน้าของเจดียป์ ระธานนัน ก็เป็ นการ
จัดวางเพื"อให้เกิดสมดุล ของแผนผังโดยวางขนาบแกนประธานไว้ทางทิศเหนือและใต้ และยังเป็ น
การเน้นให้ความสําคัญทิศทางแผนผังหันหน้าสู่ ทิศตะวันออกด้วยอีกประการนึง

ตะวันออก

ตะวันตก

ภาพที" 72 การวางแนวแกนทิศจาก ทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก ของวัดใหญ่ชยั มงคล
ที"มา : ปั ทมา วิชิตจรู ญ, “ การศึกษาแผนผังวัดสมัยอยุธยาในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 122.

ตะวันออก

ตะวันตก

ภาพที" 73 การวางแนวแกนทิศของเจดียร์ ายและมณฑปพระอัฏฐารส ในผังวัดใหญ่ชยั มงคล
ที"มา : ปั ทมา วิชิตจรู ญ, “ การศึกษาแผนผังวัดสมัยอยุธยาในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 122.
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วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
อารามหลวงชันเอก ชนิ ดวรมหาวิหาร เป็ นที"ต งั บรรจุพระอัฐิของเจ้าอาวาสที" เป็ นชัน
พระราชาคณะขึนไป94 เรี ยกกันโดยทัว" ไปว่า “วัดใหญ่” นอกจากนีในพระราชพงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยา กล่าวถึงการสมโภชอยูห่ ลายครัง โดยเฉพาะพระประธานองค์พระพุทธชิ นราช ที"ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นพระพุทธรู ปที"สวยงาม โดดเด่นที"สุดของประเทศไทย
โครงสร้างผัง
แผนผัง ของวัด แสดงการวางผัง แบบยึด ศู น ย์ก ลางเป็ นหลัก มี ก าํ แพงแก้ว ล้อ มรอบ
รู ปทรงสี" เหลี" ยมคางหมู ภายในกําแพงแก้วนันจะใช้องค์ประกอบต่างๆ ล้อมเป็ นชันๆ เข้าหาจุด
ศูนย์กลาง โดยยึดแนวแกนประธานในแนวดิ"ง หรื อ ตะวันออกไปตะวันตก และแนวแกนรองใน
ระนาบ เหนือ-ใต้
เหนือ

ตะวันตก

ตะวันออก

ใต้

ภาพที" 74 การวางแนวแกนทิศในบริ เวณเขตพุทธาวาส ของวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
ที"มา : ลักษณะไทย, เข้าถึงเมื"อ 10 มกราคม พ.ศ.2556, เข้าถึงได้จาก http://www.laksanathai.com
/book1/p222.aspx
94

สมคิด จิระทัศนกุล , เอกสารคําสอน รายวิชา 262-114 พืน< ฐานสถาปั ตยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 10.
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โครงสร้ า งผัง วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จ.พิ ษณุ โลก มี ล ักษณะร่ วมกันกับวัดมหาธาตุ
สุ โขทัย ,วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง , วัดเจดียเ์ จ็ดแถว ศรี สัชนาลัย โดยเฉพาะแนวระเบียง
รอบองค์ปรางค์ประธาน เพื"อเน้นความสําคัญของเจดียป์ ระธาน 95 แนวล้อมของระเบียงคตแสดง
ทางเดินทิ ศตะวันออกเชื" อมเข้าสู่ วิหารหลวงตะวันออก ซึ" งปั จจุบนั เหลื อร่ องรอยให้เห็ นเพียงพระ
อัฏฐารสและเสาศิลาแลงบนเนินดิน จากหลักฐานภาพถ่ายเก่านัน แสดงให้เห็นว่าเนินวิหารหลวง
พระอัฏฐารส เป็ นอาคารเชื"อมเข้ากับระเบียงคต รอบองค์พระปรางค์อย่างแน่นอน96 รวมทังหลักฐาน
ร่ องรอยของเสาคัน" ระหว่างด้านหลังองค์พระอัฏฐารสกับระเบียงคต รอบองค์พระปรางค์ประธาน
ซึ"งเป็ นเสาที"รองรับโครงสร้างหลังคาของวิหารหลวงอย่างแน่นอน
แนวคิดการสร้ างวิหารทิศทัง 4 นัน เป็ นไปได้ที"ได้รับแรงบันดาลใจจากเทวสถานของ
ขอม คื อ นิ ย มสร้ างพระระเบี ยงคตล้อมรอบปรางค์ปราสาท แล้วทําซุ ้มโคปุระเป็ นทางเข้าไว้ ที"
กึ" งกลางทัง 4 ทิศ ซึ" งเป็ นไปได้ที"ช่างสุ โขทัยจะดัดแปลงโคปุ ระให้เป็ นพระวิหารแทน มีผลทําให้
พื น ที" ใ ช้ ส อยมากขึ น ในแง่ ค วามหมายเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ คื อ จุ ด ศู น ย์ก ลางพุ ท ธภู มิ ที" เ ปิ ดรั บ
พุทธศาสนิกชนทังปวงที"มาจาริ กแสวงบุญจากทิศทัง 4 97
รศ.เสนอ นิลเดช ได้แสดงทัศนะต่อผังวัดนี ไว้วา่ ...เห็นว่าตําแหน่งหน้าวัดอยูท่ างด้าน
ทิศตะวันออก คือด้านวิหารพระอัฏฐารส นับตังแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั โดยสร้างตามคติลงั กา ซึ" งมี
พระมหาธาตุแบบดอกบัวตูมอยูด่ า้ นหลัง มีระเบียงคตล้อมรอบพระมหาธาตุ ต่อมาในปี พ.ศ. 1905 –
1911 อาจสร้างพระพุทธชินสี ห์ พระศรี ศาสดา และพระพุทธชินราช ขึน จึงมีการสร้างวิหารครบทุก
ทิ ศ เพื" อ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ปทั ง สามองค์ 98 เมื" อ พิ จ ารณาจากที" ม าได้ ท ราบว่ า อิ ท ธิ พ ล
พระพุทธศาสนาลัทธิ หินยาน นิ กายลังกาวงศ์ที"เริ" มเผยแผ่จากเกาะลังกา ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที"
18 มี การก่ อสร้ างวิหารขนาดใหญ่ด้วยการใช้วสั ดุ ประเภทอิฐ วิหารมีผนังสองข้า งประดับ ด้วย

95

สันติ เล็กสุ ขุม, เจดีย์สมัยสุ โขทัย วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534),

29.
96

อานนท์ เรื องกาญจนวิทย์, “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารแบบไทยประเพณี
สมัยอยุธยาตอนปลาย” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 82.
97
สมคิด จิระทัศนกุล , เอกสารคําสอน รายวิชา 262-114 พืน< ฐานสถาปั ตยกรรมไทย
(กรุ งเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 91
98
เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544), 39.
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ภาพเขียน ปลายสุ ดมีพระพุทธรู ปยืนขนาดใหญ่ประดิ ษฐานอยู่ ซึ" งทังหมดนี คงเป็ นต้นเค้าให้กบั
วิหารพระอัฏฐารสในศิลปะสมัยสุ โขทัย 99 วิหารพระอัฏฐารส และพระเจดียม์ หาธาตุดอกบัวตูม
น่ าจะเป็ นการสร้ างสรรค์ส ถาปั ตยกรรมที"เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของสุ โขทัย เช่ น การสร้ างเส้ น
หลังคาได้อ่อนโค้ง การใช้ช่อฟ้ า บราลี ประดับหลังคา การวางช่ วงเสาขยายโครงสร้ างส่ วนของ
หลังคาให้กว้างออก เพื"อประโยชน์ในการใช้อาคารเป็ นที"ฟังธรรมเพราะศาสนสถานเดิมแคบเล็ก 100
พระระเบียงคต

ภาพที" 75 รู ปตัดขวางพระระเบียงคตชันใน วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยาพนธ์
ความสําคัญของพระระเบียงคต เกิ ดขึนภายใต้แนวความคิดการจําลองคติจกั รวาล ที"
ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมขอม ซึ"งคลี"คลายรู ปแบบมาจากการสร้างวงล้อมปราสาทเทวสถาน
แผนผังสี" เหลี"ยมผืนผ้า กึ"งกลางแต่ละด้านทําซุ ้มประตูเรี ยก “โคปุระ” อีกบทบาทหน้าที"หนึ"งคือการ
ใช้ส อยเป็ นที" นั"ง ของผูม้ าทํา บุ ญ กราบไหว้พ ระภายในวัด 101 แต่ สุ เมธ ชุ ม สาย ณ อยุธ ยา ได้ใ ห้
ความเห็ นเรื" ององค์ประกอบการใช้น าํ ในผังสุ โขทัยว่า แม้ช่างจะเลียนแบบเขมรในเรื" องการจําลอง
เขาพระสุ เมรุ ตามคติจกั รวาล แต่เป็ นการเลียนแบบอย่างคร่ าวๆ เท่านัน เช่ นกรณี ของวัดมหาธาตุ
สุ โขทัย ว่าเป็ นการจําอลงจักรวาลที"ผดิ ไปจากแบบฉบับมากที"สุดโดยพิจารณาจากโครงสร้างแผนผัง
โดยรวมว่าไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ประกอบด้วยการวางคูน าํ ล้อมรอบที"ไม่มีระเบียบชัดเจนตายตัว102

99

หม่อมเจ้าสุ ภทั รดิ ศ ดิ ศกุล, ประวัติศาสตร์ ศิลปะประเทศใกล้ เคียง, พิมพ์ครังที" 2
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2540), 135.
100
เสนอ นิลเดช, “สถาปัตยกรรมแบบสุ โขทัย,” อาษา 1 (2508): 39.
101
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ, เล่ม 18 (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2505),
204
102
สุ เมธ ชุ มสาย ณ อยุธยา และคนอื"น ๆ, พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์ พุทธศิ ลป์ ไทย,
(กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2549), 244–248.
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2. ปัจจัยทีเ กิดขึน< ในสั งคมยุคใหม่
2.1 ระยะเวลาและการเปลีย นแปลงของพืน< ทีจ ากพืน< ดินไปสู่ พนื< นํา< ในรอบ 1 ปี

ภาพที" 76 พืนที"ออกแบบที"แบ่งออกเป็ น 2 บริ บท คือ ระยะเวลาที"น าํ แห้ง กับระยะเวลาที"น าํ ท่วม
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ ( ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยโปรแกรม Google Earth verion. 5.1 )
2.1.1 ปรัชญาทีน ํา “นํา< ” มาใช้ เป็ นองค์ ประกอบในโครงการ
องค์ประกอบของชี วิตคือธาตุท งั 4 อันได้แก่ ดิ น นํา ลม ไฟ แต่ธาตุ ที"มีอยู่อย่า ง
มหาศาลในมวลร่ างกายคือธาตุแห่งนํา นําเป็ นองค์ประกอบในร่ างกายถึงร้อยละ 70 หรื อแม้แต่โลก
ที"เราอาศัยอยู่น ี ก็มีน าํ เป็ นองค์ประกอบถึ ง 3 ใน 4 ส่ วน เพราะฉะนัน นําจึงเป็ นจุดกําเนิ ดของชี วิต
ประเพณี วัฒนธรรมในดินแดนต่างๆ หรื อแม้แต่ศาสนาต่างๆ ก็ยงั มีน าํ เข้าไปเป็ นส่ วนประกอบใน
พิธี ก รรม โดยในศาสนาพุ ทธนัน นํามี ค วามสั มพันธ์ ท างด้านพุทธประวัติ เช่ น ในคราวก่ อนที"
เจ้าชายสิ ทธัตถะจะตรัสรู้ พญาวสวัตตีมารเข้าขัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์โดยอ้างความเป็ น
เจ้าของบัลลังค์แห่ งความเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งอ้างถึงบารมีที"เคยทํามาในอดีต
โดยการหลั"ง นํา ทัก ษิ โ ณทกลงบนผื นแผ่น ดิ น เพื" อแผ่อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ส รรพสั ต ว์ท งั หลาย นํา
ทักษิโณทกทังหมดทังมวลที"พระองค์หลัง" มาทุกชาติภพนัน มีเพียงสิ" งเดียวที"รับรู้เป็ นพยานได้ นัน
คือพระธรณี (ดิน) ในตํานานพุทธประวัติจึงกล่าวอ้างแม่พระธรณี ในการมาเป็ นพยานการบําเพ็ญ
บารมีจนเต็มเปี" ยมของเจ้าชายสิ ทธัตถะจนกระทัง" เพียงพอที"จะสามารถตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าได้ในภัทรกัปป์ นัน
ในด้านวรรณกรรมทางพุ ทธศาสนาพระมหาธรรมราชาลิ ไท ก็ไ ด้ทรงรวบรวม
ข้อความต่างๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา นับแต่พระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์พิเศษต่างๆ
มาเรี ยบเรี ยงขึนเป็ นวรรณคดีโลกศาสตร์ เล่มแรกที"แต่งเป็ นภาษาไทยเท่าทีมีหลักฐานอยูใ่ นปั จจุบนั
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นี103 เรี ยกว่า “ไตรภูมิพระร่ วง” ก็ได้กล่าวถึงคติจกั รวาลที"มีทะเลมหาสี ทนั ดรและเทือกเขาพระสุ เมรุ
อันเป็ นคติเปรี ยบเทียบในงานสถาปั ตยกรรมโบราณที"ส่งผลต่อพุทธสถานต่างๆ อย่างมากมาย เป็ น
การอุปมาถึงความหมายพิเศษของนําในอุดมคติได้โดยตรง หรื อในวัฒนธรรมของประเทศเพื"อน
บ้าน เช่น ในวัฒนธรรมเขมรที"มีการขุดบารายและทําราวจับนาคหรื อชุ ดสะพานนาค เป็ นการสื" อ
ความหมายของแม่น าํ ศักดิLสิทธิL ตามวรรณกรรมหรื อตามความเชื"อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และคติ
จักรวาลและเรื" องราวของการกวนเกษียณสมุทรทํานําอมฤทธิL ของเหล่าอมนุ ษย์ท งั หลาย หรื อแม้แต่
การกําหนดหลักเสมาอันเป็ นขอบเขตที"สงฆ์จะทําสังฆกรรม เป็ นพืนที"ส่วนตัวเฉพาะที"จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ก็ยงั ใช้รูปสัญลักษณ์ บางอย่างสื" อความหมายโดยใช้น าํ บ่งบอกว่าเป็ นพืนที"
ศักดิLสิทธิL

ภาพที" 77 ปราสาทนครวัดมีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสู ง 60 เมตร ยาว
100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีคูน าํ ล้อมรอบตามแบบคติไตรภูมิ ที"มีมหานทีสีทนั ดร
ล้อมรอบเขาพระสุ เมรุ อันเป็ นที"อยูข่ องเหล่าเทวดาและมหาเทพใหญ่นน"ั คือ พระอินทร์
ที"มา : สถาปัตยกรรมเขมร, เข้าถึงเมื"อ 1 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
www.jawenoy.blogspot.com

พืนที"ที"ทาํ การออกแบบ แบ่งออกเป็ น 2 บริ บท คือ พืนที"น าํ แห้ง จะกินระยะเวลาในฤดู
แล้ง ตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือน ตุลาคม ( เดือน 2 – เดือน 8 กินระยะเวลา 6 เดือน ) และ
พืนที"น าํ หลาก ในฤดูฝน หรื ออาจจะก่อนหน้านัน 1 - 2 เดือน เพราะภูมิอากาศในโลกปั จจุ บนั ไม่
ปกติ คือตังแต่เดือน ตุลาคม ไปจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ( เดือน 10 – เดือน 2 กินระยะเวลา 4 เดือน )
ซึ"งพืนที"บริ เวณนี เป็ นพืนที"ในโครงการพระราชดําริ รับนําอยูแ่ ล้ว จึงมีโอกาสแน่นอนที"จะต้องรับนํา
อยู่ ในทุกๆ ปี การออกแบบจึงต้องเหมาะสมกับทุกสภาพอากาศและทุกสภาพผืนดินที"เปลี"ยนไป
103

นิ ยะดา เหล่าสุ นทร, ไตรภูมิพระร่ วง การศึกษาทีมา, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: แม่คาํ
ผาง, 2543), 11.
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2.1.2 แนวทางในการออกแบบอาคารลอยนํา< ในบางส่ วนของโครงการ
จากสถานการณ์น าํ ท่วมในมหาอุทกภัยปลายปี พ.ศ. 2554 หลายพืนที"ของประเทศไทย
รวมถึงจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที"ประสบภัยในระดับวิกฤต ได้รับผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจ
ประชาชนทังจังหวัด ประชาชนประสบความเดื อดร้ อน เกิ ดความเสี ยหายทังชี วิตและทรั พย์สิน
หลายชี วิต หลายครอบครั วต้องไร้ ที"อยู่อาศัย ดํารงชี วิตท่ามกลางความทุ กข์ยาก รวมไปถึ งวัดวา
อาราม และโบราณสถานที"ได้รับความเสี ยหายเป็ นอันมาก แนวคิดการสร้างบ้านลอยนํา หรื อกุฏิ
ลอยนํา นับเป็ นทางออกทางหนึ"งที"อาจช่วยผ่อนหนักให้เป็ นเบา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกี"ยวกับ
ที"อยูอ่ าศัยของประชาชนและพระสงฆ์ในช่วงที"เกิด วิกฤติน าํ ท่วมได้เป็ นอย่างดี
แนวทางที 1 หนีนํา<
การหนีน าํ หมายถึง การปลูกบ้านโดยยกใต้ถุนให้สูงเพื"อปล่อยให้น าํ ไหลผ่านไปได้
อย่างสะดวก หลักสําคัญของกลยุทธ์หนีน าํ คือ
1. พืนชันล่างของอาคารที"ใช้เป็ นที"อยูอ่ าศัย จะยกสู งเหนือนําเช่น 1.5 เมตร หรื อ 2.0
เมตร และอาจใช้ประโยชน์จากชันล่างเป็ นที"จอดรถหรื อเก็บของ
2. ชันล่างเปิ ดโล่ง ไม่ก่อกําแพงขวางทางนํา ให้น าํ ไหลผ่านไปได้สะดวก
3. เสาชันล่างอาจจะต้านทานแรงปะทะจากนําไม่ได้ จึงต้องเสริ มเหล็กคํายันทแยงเพื"อ
เสริ มความมัน" คงให้กบั ตัวบ้าน ในกรณี ที"เป็ นอาคารเก่าที"ก่อสร้างมานานแล้ว สามารถยกบ้านให้
สู งขึนเพื"อหนีน าํ ได้ โดยเทคนิคการยกบ้านหนีน าํ นันต้องทําให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มิฉะนัน
แล้วโครงสร้างอาจพังทลายได้การหนีน าํ นียงั รวมถึงการถมที"ในบริ เวณที"จะก่อสร้างอาคารให้เป็ น
เนินสู งที"น าํ ท่วมไม่ถึงแล้วปลูกสร้างอาคารบนเนินด้วย

ภาพที" 78 การปลูกบ้านโดยยกใต้ถุนให้สูงเพื"อปล่อยให้น าํ ไหลผ่านไปได้อย่างสะดวก
ที"มา : อมร พิมานมาศ, แนวทางการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านรับมือนํา< ท่วม, เข้าถึงเมื"อ 12
พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.eit.or.th/q_download /14102111Sandbagging
/5%20Build%20a%20house.pdf

206

แนวทางที 2 สู้ นํา<
การสู ้ น าํ หมายถึ ง การหาวิธี ป้องกันนํา ไม่ใ ห้เข้า มาสู่ บริ เวณภายในโครงการหรื อ
สถานที"ที"ประกอบด้วยอาคารหลายๆ หลัง เช่น หมู่บา้ นจัดสรร มหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ นิคม
อุตสาหกรรม แนวทางนี ถือเป็ นการลงทุนปิ ดล้อมพืนที"ท งั หมดเพื"อป้ องกันไม่ให้น าํ เข้ามาภายใน
พืนที" ซึ" งถือว่าเป็ นทางเลือกที"ประหยัดกว่าการป้ องกันอาคารแต่ละหลังในพืนที" การสู้น าํ หมายถึง
การทําพนังเพื"อกันนําเข้ามาบริ เวณโครงการ โดยพนังที"นิยมใช้มี 3 รู ปแบบคือ
1. พนังทําจากถุงทราย
2. พนังคันดิน
3. พนังคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การก่ อสร้ างพนังกันนําจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที"ถูกต้องจึงจะมีความแข็งแรง
ต้านทานแรงดันนําได้ หากใช้คนั ดินจะต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน มีการบดอัดที"แน่นและมีฐาน
กว้างคล้ายรู ปปิ รามิด พนังกันนําที"ถาวรคือพนังคอนกรี ตเสริ มเหล็กซึ" งมีความแข็งแรงและทนทาน
กว่าคันดินและคันถุงทรายมาก แต่จะมีราคาแพงกว่าด้วย หลักสําคัญอีกประการของการสู้น าํ คือ
จะต้องเตรี ยมเครื" องสู บนําอย่างพอเพียงเผือ" ในกรณี ที"มีการรั"วซึมของนําเข้ามาในบริ เวณพืนที"

ภาพที" 79 การสู ้น าํ หมายถึง การทําพนังเพื"อกันนําเข้ามาบริ เวณโครงการ
ที"มา : อมร พิมานมาศ, แนวทางการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านรับมือนํา< ท่วม, เข้าถึงเมื"อ 12
พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.eit.or.th/q_download/14102111Sandbagging
/5%20Build%20a%20house.pdf
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แนวทางที 3 กันนํา<
การกันนํา หมายถึงการป้ องกันมิให้น าํ เข้ามาภายในอาคาร โดยการปิ ดผนึกอาคารเป็ น
หลังๆ หลักการสําคัญจะต้องป้ องกันนําที"มาจากทังภายในและภายนอกอาคารและนําที"ผุดมาจาก
ทางด้านในอาคารเอง
1. การกันนําที"มาจากด้านนอก เช่นการก่ออิฐบล็อกหรื ออิฐมอญหน้าบ้าน การใช้แผ่น
ไฟเบอร์ ซีเมนบอร์ ดเช่ น แผ่นวีวา แผ่นเฌอร่ าบอร์ ด แผ่นสมาร์ ทบอร์ ด แผ่นสังกะสี แผ่นไม้
แผ่นพลาสติกบล็อกนําเข้าบ้าน เช่ นที" ประตูหน้าบ้านและช่องเปิ ดต่างๆ ของตัวบ้าน ตลอดจน
การอุดรอยต่อต่างๆ ตามแนวกําแพงด้วยซิลิโคนหรื ออะคริ ลิค
2. การกันนําที"ผุดขึนมาจากรู ระบายนําในบ้านหรื อจากชักโครก ทําได้โดยการต่อท่อ
ยืนพีวีซี (stand pipe) เข้ากับรู ระบายนําให้มีความสู ง 1.5 เมตรขึนไปเพื"อเลี ยงระดับนําด้านนอก
และด้านในให้สมดุลกัน หรื อใช้ถุงทรายกองทับรู ระบายนําให้มีความสู ง 1.5 เมตรขึนไป ข้อระวัง
การกันนําเป็ นแนวทางที"เหมาะสําหรับระดับนําสู งไม่เกิน 1.0 เมตรเท่านัน เพราะระดับนําที"สูง
กว่านี จะมีแรงดันนําที"มหาศาลกระทําต่อโครงสร้างอาคาร และอาจทําให้อาคารแตกร้าวเสี ยหาย
หรื อพังทลายลงมาได้ ดังนันหากนําระดับนําสู งเกิน 1.0 เมตรขึนไปไม่ควรใช้การกันนํา แต่ควร
ใช้แนวทางที" 4 การปล่อยนําเข้าจะดีกว่า

ภาพที" 80 การกันนํา หมายถึงการป้ องกันมิให้น าํ เข้ามาภายในอาคาร โดยการปิ ดผนึกอาคารเป็ น
หลังๆ หลักการสําคัญจะต้องป้ องกันนําที"มาจากทังภายในและภายนอกอาคาร
ที"มา : อมร พิมานมาศ, แนวทางการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านรับมือนํา< ท่วม, เข้าถึงเมื"อ 12
พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.eit.or.th/q_download/14102111Sandbagging
/5%20Build%20a%20house.pdf
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แนวทางที 4 ปล่อยนํา<
การปล่อยนํา คือการยอมให้น าํ ผ่านเข้ามาภายในบ้านเพื"อลดแรงดันนําที"จะกระทําต่อ
ตัวโครงสร้างของบ้าน มิฉะนันโครงสร้างอาจจะได้รับความเสี ยหายจากแรงดันนําภายนอก การ
ปล่ อยนําเข้าเป็ นทางเลื อกที" เหมาะสํา หรับกรณี ที" ระดับนําสู งเกิ น 1 เมตรขึนไป ซึ" งโครงสร้ า ง
อาคารอาจจะไม่สามารถต้านทางแรงดันนําได้ ลองพิจารณาดูน าํ ที"สูง 1 เมตรจะมี แรงดันต่อตัว
บ้า น 1 ตันต่ อตารางเมตรซึ" ง ถื อเป็ นแรงดัน ขนาดมหาศาล โดยทัว" ไปโครงสร้ า งบ้า นจะไม่ไ ด้
ออกแบบมาให้ตา้ นทานแรงดันนําที"สูงขนาดนีได้ หลักการของการปล่อยนํามีกฏ 3 ข้อดังนี
1. เจาะช่ องเปิ ดในกําแพงบ้านไว้แล้วทําฝาปิ ด หากระดับนําไม่ถึง 1เมตรให้ปิดฝาไว้
เพื"อกันนํา เข้าตามแนวทางที" 3 แต่เมื"อระดับนํา ด้านนอกสู งเกิ น 1 เมตรขึนไป ควรจะเปิ ดฝานี
เพื"อให้น าํ ไหลเข้ามาในบ้านเพื"อเป็ นการลดแรงดันภายนอกและปรับแรงดันด้านในและด้านนอก
ให้เท่ากัน เพื"อให้โครงสร้างบ้านปลอดภัยจากแรงดันนํา
2. การปล่อยนําเหมาะกับบ้านสองชันขึนไป เนื"องจากหากปล่อยนําเข้ามาในบ้าน ชัน
ล่างจะถูกนําท่วมและไม่สามารถใช้เป็ นที"อยูอ่ าศัยได้
3. วัสดุ ที"ใช้ใ นการก่ อสร้ า งบ้านในชันล่ างที"จะโดนนํา ท่วมจะต้องเป็ นวัสดุ ที"ทนนํา
เช่ น อิ ฐ คอนกรี ต กระเบืองเป็ นต้น ไม่ควรใช้วสั ดุ ที"อมนํา เช่ นไม้ปาร์ เก้ ผนังยิปซัมบอร์ ด
วอลล์เปเปอร์เป็ นต้น

ภาพที" 81 การปล่อยนํา คือการยอมให้น าํ ผ่านเข้ามาภายในบ้านเพื"อลดแรงดันนําที"จะกระทําต่อ
ตัวโครงสร้างของบ้าน มิฉะนันโครงสร้างอาจจะได้รับความเสี ยหายจากแรงดันนํา
ภายนอก
ที"มา : อมร พิมานมาศ, แนวทางการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านรับมือนํา< ท่วม, เข้าถึงเมื"อ 12
พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.eit.or.th/q_download /14102111Sandbagging
/5%20Build%20a%20house.pdf
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แนวทางที 5 ลอยนํา<
การลอยนํา คื อการก่อสร้ างอาคารที"สามารถปรั บให้เคลื"อนที"ข ึนลงตามระดับนําได้
โดยอาศัยหลักทางวิศวกรรมที"วา่ วัตถุที"จมนําจะมีแรงยกตัวดันวัตถุให้ลอยขึน ดังนันเมื"อระดับนํา
ขึนสู งถึงจุดหนึ" ง แรงยกตัวจะมีค่าเกินนําหนักของตัวบ้าน ทําให้บา้ นลอยขึนได้ แต่เมื"อระดับนํา
ลดลง ตัวบ้านก็จะเคลื"อนที"ลงกลับสู่ ตาํ แหน่งเดิม การสร้างบ้านลอยนําประกอบด้วยสองส่ วนคือ
โครงสร้ างตัวบ้า นตามปกติ ที" ก่อสร้ า งทัว" ไป และโครงสร้ างส่ วนที" ยกบ้า นให้ลอยนํา(เรี ย กว่า
โครงสร้างแพ) กฏของการสร้างบ้านลอยนําคือ
1. วัสดุก่อสร้างต้องเป็ นวัสดุเบา เช่น ไม้ ผนังอิฐมวลเบา
2. อาคารจะต้องไม่สูงมาก(ไม่ควรเกิน 2 ชัน) เพื"อลดนําหนักของอาคาร
3. โครงสร้างส่ วนที"ยกบ้านให้ลอยขึนหรื อโครงสร้างแพ จะอยูด่ า้ นล่างของตัวบ้าน
โดยก่ อสร้างคล้ายแพยึดกับโครงรู ปกล่องฝั งใต้ดินทําจากวัสดุ น าํ หนักเบาเช่ นคอนกรี ตมวลเบา
โครงไฟเบอร์ กลาส ในต่างประเทศมีการใช้แม้กระทัง" โฟมร่ วมกับคอนกรี ตผสมเส้นใยแก้ว การ
ออกแบบต้องทําให้ทึบนํา และมีปริ มาตรเพียงพอที"เมื"อจมนําแล้วจะเกิ ดแรงยกตัวมากพอที"จะยก
บ้านให้ลอยขึน
4. เสาเหล็กซึ" งยึดติดกับโครงสร้ างแพ คอยบังคับให้บา้ นเคลื"อนที"ข ึนลงในแนวดิ" ง
ตามแรงยกตัวของนํา

ภาพที" 82 การลอยนํา คือการก่อสร้างอาคารที"สามารถปรับให้เคลื"อนที"ข ึนลงตามระดับนําได้
ที"มา : อมร พิมานมาศ, แนวทางการออกแบบและก่อสร้ างบ้ านรับมือนํา< ท่วม, เข้าถึงเมื"อ 12
พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.eit.or.th/q_download /14102111Sandbagging
/5%20Build%20a%20house.pdf
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เลือกแนวทางที 5 อาคารลอยนํา< มาประยุกต์ ใช้ ในโครงการ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที" 83 ขันตอนการประกอบโฟม HDPE เพื"อสร้างเป็ นอาคารหรื อบ้านลอยนํา อย่างถาวร
ที"มา : บ้ านลอยนํา< , เข้าถึงเมื"อ 12 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ichat.in.th
/housewaterside/topic-readid71185-page1
1. ระบบพืนโฟม High-density polyethylene (HDPE) ที"มีค่าความแข็งแรงการหลอม
ไหลสู ง (High melt-strength (HMS) มีความสําคัญต่อการผลิตรถยนต์ที"มีน าํ หนักเบา HDPE ชนิด
ใหม่น ี ได้ถูกพัฒนาโดยบริ ษทั Tosoh Corp. (Tokyo) บริ ษทั Tosoh ได้คน้ พบวัสดุผสมชนิ ดใหม่ซ" ึ ง
เกิดจากการผสมระหว่าง HDPE ชนิด HMS กับ PP และโฟม ซึ" งโฟมผสมที"ผลิตได้จะมีอตั ราส่ วน
ของโฟมสู ง ซึ" ง จะทํา ให้ชิ น งานมี น าํ หนัก เบา โฟมผสมดัง กล่ าวถู ก นํา ไปใช้ผลิ ตเป็ นแผงประตู
รถยนต์เป็ นต้น ประสิ ทธิ ภาพการนํา HMS HDPE ไปใช้งานไม่ได้ถูกจํากัดอยูท่ ี"อุตสาหกรรมยาน
ยนต์เท่านัน แต่ยงั มีสมบัติที"ตา้ นทานความร้อนซึ"งจะสามารถนําไปเป็ นวัตถุดิบสําหรับกระบวนการ
เคลือบผิวด้วยเทคนิ คการหลอมอัดรี ดบนกระดาษเพื"อนําไปใช้งานในอุตสาหกรรม โดยพืนที" 4 x 5
เมตร จะรับนําหนักได้ถึง 21 ตัน ( 21000 กก.) ยกสู งสุ ดได้ถึง 4 เมตร

211

2. ผนังกุฏิเป็ นโฟมแข็งผสมซี เมนต์เคลือบสารป้ องกันไฟลาม (FLAME RETARANT)
ยิง pu โฟม กันความร้อนด้านใน
3. ของเสี ยจากส้วมบําบัดเป็ นปุ๋ ยหมักชีวภาพ
4. มีการใช้ระบบโซล่าเซลล์มาเป็ นองค์ประกอบในหลังคา
3. ปัจจัยของการสร้ างสรรค์ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมเพือ การเฉลิมพระเกียรติ
ลัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมที" บ่ ง บอกถึ ง ความพิ เ ศษของโครงการนี ทัง ฐานานุ รู ป
ฐานานุ ศกั ดิL เพื"อการเฉลิ มพระเกี ยรติแด่องค์พระมหากษัตริ ย ์ นัน" คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยการตีความตามพระราชประวัติ จากนามธรรมไปสู่ รูปธรรม หรื อ จากรู ปธรรมที"มี มาแต่เดิ ม
ประยุกต์สร้างสรรค์ข ึนใหม่ ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในปั จจุบนั ผนวกกับเรื" องราวอัน
เป็ นความเชื"อในสมัยโบราณ ที"บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ข ึนมา มาเป็ นองค์ประกอบ
3.1 "คัมภีร์ปถมัง" ( Buddha Tantric Book of Genesis ) ต้ นกําเนิดวิชาคงกระพัน
ในสมัย โบราณ การใช้ วิ ท ยาคมเครื" อ งรางของขลัง เป็ นเรื" องที" นิ ย มกัน อย่า ง
แพร่ หลาย ทังในกองทัพและพวกชาวบ้าน เนื" องจากมีศึกสงครามบ่อยครัง จึงเป็ นเครื" องมือที"ให้
กําลังใจได้เป็ นอย่างดี เข้าใจว่าองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงมีพระทัยปรารถนาความอยูย่ ง
คงกระพันเมื"อต้องรับมือข้าศึก จึงได้ทรงสักยันต์ทว"ั พระวรกาย รวมทังเสวยว่านและสรงนําแช่วา่ น
บางชนิ ด ทํา ให้ พ ระฉวี มื ดมิ ดเป็ นสี ค ลํา จนทรงได้รับ พระสมัญญาว่า “พระองค์ดาํ ” อนึ" งวิช า
โบราณซึ" งมีผสู ้ นใจเล่าเรี ยนกันมากคือ “วิชาคงกระพัน” ซึ" งเป็ นวิชาที"ทาํ ให้ร่างกายมีความสามารถ
ทนทานต่อคมอาวุธทังหลายได้ เพราะผูค้ นในสมัยโบราณนันต้องเป็ นทหารกันไปในตัวทุกคน เมื"อ
ยามรบทัพจับศึกก็ออกไปสู ้รบด้วยกัน ยิ"งท่านผูท้ ี"จะเป็ นแม่ทพั นายกองแล้วจําต้องเชี" ยวชาญทาง
วิชานี เป็ นพิเศษ เรี ยกกันตามศัพย์ทางเวทมนต์คาถาว่าต้อง “แต่งคน” ได้ การแต่งคนคือการใช้
ความรู ้ทางเวทมนต์น ี คุม้ กันอันตรายให้แก่พวกไพร่ พลเมื"อคราวที"จะส่ งทหารฝี มือดีของแต่ละข้าง
ออกไปฟาดฟั น กั น ตัว ต่ อ ตัว ซึ" งบางที ก็ มี พ ระมหากษัต ริ ย์ซ" ึ งเป็ นจอมทัพ ของแต่ ล ะฝ่ าย
ทอดพระเนตรด้วย จอมทัพนันจะต้องพยายามเสกสรรให้ทหารของตนมี ความอยู่คงเป็ นพิเศษ
เพราะถ้าเกิดพ่ายแพ้ จะพากองทัพย่อยยับไปด้วย
คัมภีร์ปถมังที"เริ" มเรี ยนนี นับเป็ นคัมภีร์แรกในการเรี ยนเวทมนต์ ถ้าจะเรี ยกอย่างคํา
ไทย ๆ เราก็คือเรี ยนชันปฐมนัน" เอง ในคัมภีร์กล่าวถึงครังปฐมกัปป์ ที"ว่างเปล่า ท้าวสหบดีพรหม
ท่านเล็งญาณลงมาเห็นโลกขณะนัน มีแต่น าํ ซึ" งกําลังงวดขึนมาจะเป็ นแผ่นดิน บังเกิดมีดอกบัวผุด
ขึนมา 5 ดอก แต่ละดอกมีอกั ขระกํากับดอกละอักขระ คือนะโมพุทธายะ จึงกระทําวันทนาการ

212

แล้วกล่าวคําพญากรณ์วา่ กัปป์ นีชื"อภัทรกัปป์ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 5 พระองค์ จึงได้ทรงเอา
หญ้าคาทิงลงมาบังเกิ ดเป็ นแผ่นดิ นขึนเริ" มมีมนุ ษย์สัตว์กนั แต่ครานัน ฉะนันก่อนที"จะเรี ยนทําผง
ปถมัง จึงต้องกล่าวคํานอบน้อมระลึกถึงท้าวสหบดีพรหมผูเ้ ป็ นผูเ้ ริ" มต้นเสี ยก่อน หัวใจใหญ่ของ
การเรี ยนปถมังนันก็คือการทํานะพินธุ ซึ" งนับเป็ นแบบฉบับที"จะทํานะทุกชนิดที"วางแบบแผนไว้ใน
ตําราเวทมนต์ท งั ปวง ผิวจะทํานะอันใดอันหนึ"งให้ศกั ดิLสิทธิL ได้ ก็จาํ ต้องเข้าใจนะพินธุ เสี ยก่อน ถ้า
มิได้เคยหัดเรี ยนทํานะพินธุ มาแล้ว เป็ นอันหมดหวังที"จะทํานะอื"นสําเร็ จ ถึงกับมีคาํ พังเพยกล่าวไว้
ว่า “ปถมังพินธุ น ีไซร้ ผูใ้ ดเรี ยนได้ นะ มิตอ้ งพักขอก็มาเอง”

ภาพที" 84 ภาพจําลองพิธีกรรมอาบนําว่าน 108 ชนิด เพื"อให้ร่างกาย “คงกระพัน”
ที"มา : พิธีกรรมอาบนํ<าว่ าน 108 ต่ อยอดฤทธานุภาพพลังมหาอุตม์ , เข้าถึงเมื"อ 12 พฤษภาคม
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.ichat.in.th/housewaterside/topic-readid71185-page1

อนึ" ง วิชาคงกระพันชาตรี เป็ นวิชาที"ทาํ ให้ร่างกายมีความสามารถทนทานต่อคมอาวุธ
ทังหลายได้ อาวุธตามที"กล่าวนี ก็ได้แก่มีด ไม้ หอก ดาบ แหลน หลาว ง้าว ทวน ฯลฯ ยกเว้น
แต่เป็ นเพราะวิชาที"จะคุม้ ปื นได้เรี ยกว่าวิชามหาอุด และเพชรหลีก แคล้วคลาด เฉพาะวิชามหาอุด
นันน่าจะเกิ ดขึนภายหลังวิชาจําพวกที"กล่าวนี เนื" องจากใช้สําหรับป้ องกันปื นเท่านัน และปื นนัน
เป็ นอาวุธประดิษฐ์ข ึนใหม่ได้ไม่กี"ร้อยปี มานี สมัยโบราณอาวุธพวกปื นก็มีแต่เกาทัณฑ์และธนูหน้า
ไม้เท่านัน วิชาที"จะคุม้ กันอาวุธประเภทนีใช้วชิ ชาทางแคล้วคลาด
วิชาคงกระพันชาตรี น ี เป็ นวิชาที"ขมักเขม้นมุ่งศึกษาเล่าเรี ยนกันมากเพราะผูค้ นในสมัย
โบราณนันต้องเป็ นทหารกันไปในตัวทุกคน หากเกิดรบทัพจับศึกก็ออกไปสู้รบด้วยกัน ทังนันมิได้
เลือกว่าเป็ นทหารเป็ นพลเรื อนเหมือนดังเช่นทุกวันนี ไม่ และการรบสมัยนันเป็ นการรบประชิดถึง
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ตัวกัน ต่ า งฝ่ ายต่า งรํ า อาวุธ เข้า ประหัตประหารซึ" ง กัน และกัน หากผูใ้ ดเป็ นผูอ้ ยู่ค งผูน้  ันก็รอด
อันตรายไป ถ้าหากไม่ดีจริ งก็ตอ้ งกลายเป็ นผีเฝ้ าสนามรบไปไม่มีการสมเพทเวทนากันเลยในที"รบ
นัน ฉะนันทุกคนจึงต้องเตรี ยมตัวหาวิชาทางนี ไว้ โดยเฉพาะตําราพิชยั สงคราม คือตําราที"สอน
วิชาการรบของคนไทยนันปรากฏว่ามี แต่เรื" องคาถาอาคมเป็ นส่ วนมาก ยิ"งท่านผูท้ ี" จะเป็ นแม่ทพั
นายกองแล้ว จําต้องเชี"ยวชาญทางวิชานี เป็ นพิเศษ เรี ยกกันตามศัพย์ทางเวทมนต์คาถาว่าต้อง “แต่ง
คน” ได้ การแต่งคนคือการที"มีความสามารถใช้วิชาความรู้อยูค่ งนี คุม้ กันอันตรายให้แก่พวกไพร่
พลได้ดว้ ย และเมื"อถึงคราวที"จะส่ งทหารฝี มือดีของแต่ละข้างออกไปกรายอาวุธฟาดฟั นกันด้วยตัว
ต่อตัว ซึ" งบางที ก็มีพระมหากษัตริ ยซ์ " ึ งเป็ นจอมทัพของแต่ละฝ่ ายทอดพระเนตรดูด้วยแม่ทพั นัน
จะต้องพยายามเสกสรรให้ทหารหาญของตัวที"จะปล่อยให้ออกไปรบเดียวนันมีความอยูค่ งเป็ นพิเศษ
เพราะถ้าเกิดการพ่ายแพ้เป็ นอันตรายขึนจะพลอยพาความขายขีหน้ามาสู่ ประเทศชาติดว้ ย แม่ทพั ที"
เก่งกล้าในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น ี เช่นเจ้าพระยาบดินทร์ เดชา (สิ งห์) ต้นตระกูลสิ งหเสนี จอม
ทัพในราชกาลที" 3 ท่านผูม้ ีชื"อเสี ยงปรากฏมากในวิชาแต่งคน วิชาการแต่งคนนีไม่จาํ กัดว่าจะใช้วิธี
ใดแน่ตายตัวลงไป เป็ นวิชาเฉพาะของแต่ละคณาจารย์จะมอบประสิ ทธิ ประสาธน์ให้ เฉพาะท่าน
เจ้าบดินทร์เดชา (สิ งห์) นี ท่านใช้แต่งคนด้วยการเสกนํามันงาดิบให้กินและทาตัว ซึ" งนํามันที"ท่าน
เสกไว้น นั ยังปรากฏว่ามีอยูท่ ี"บุตรหลานของท่านสื บมา

ภาพที" 85 ภาพกายสักเลขยันต์ไว้บนผิวหนังร่ างกาย เพื"อความ “คงกระพัน” หนังเหนียว ฟันไม่เข้า
ที" ม า : คงกระพั น 5 ประเภท, เข้า ถึ ง เมื" อ 12 พฤษภาคม 2556, เข้า ถึ ง ได้จ าก
http://siamyuth.blogspot.com/2007/03/blog-post_1958.html
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ต่อมาเมื"อเลิกวีธีการรบแบบประชิดถึงตัวมาเป็ นยุทธวิธีแบบใหม่ และจัดตังระบบการ
เกณฑ์ทหารขึนดังที"เป็ นอยูท่ ุกวันนี การหาของดีในทางอยูค่ งก็ค่อย ๆ สลายตัวไป จะมีการค้นคว้า
หากันก็ตอนมีเครื" องบินมาทิงระเบิดแต่ก็หาไว้เพียงป้ องกันตัวเป็ นส่ วนมาก เพราะมิตอ้ งออกไปรบ
ทัพ จับ ศึ ก กับ ใคร จะมี หนักหนาอยู่ก็ที" พ วกทหารที" จ ะต้องมี หน้า ที"ไ ปประจําการอยู่ใ นยุท ธภูมิ
เท่านัน แต่ก็เป็ นส่ วนน้อยไม่ตอ้ งเกณฑ์กนั ไปหมดเช่นในสมัยโบราณ การสลายตัวของวิชาคง
กระพันชาตรี น ี มิใช่วา่ จะสลายตัวสู ญหายไปทีเดียว กลับไปปรากฏอยูก่ บั พวกอันธพาลนักเลงหัว
ไม้ ที"คอยรังแกก่อกวนความยุ่งยากให้กบั ผูอ้ ื"นจนเขาบังเกิดความรําคาญจะเล่นงานตอบแทนเอา
บ้าง เลยต้องหาของทางนี ไว้คุม้ กันตัว ยิ"งมีลทั ธิ การสักแพร่ หลายเข้ามา เลยนําวิชานีเข้าประกอบ
ผสมกันพอดี เกิดมีคณาจารย์สักกันขึน ตังเป็ นหมู่คณะจนร้อนถึงทางบ้านเมืองต้องคอยควบคุมคน
จําพวกนีเป็ นพิเศษ
อันลัทธิ การสักนี แต่เดิ มทีมา เป็ นลัทธิ ที"นิยมกันในพวกลาวภาคพายัพและภาคอิสาน
ซึ" งได้รับแบบอย่างมาจากพวกเงี ยว เพราะแบบสักหรื อเลขยันต์ที"ใช้สักนันของดังเดิมเป็ นอักษร
เงียวเสี ยเป็ นส่ วนมากทําเป็ นรู ปยันต์ต่างๆ ถ้าหากจะเป็ นยันต์สักที"เป็ นรู ปภาพก็มกั นิ ยมสักเป็ นรู ป
หมูกนั โดยมากเรี ยกว่าหมูเขียวตันบ้าง หมูทองแดงบ้าง แผลงให้เป็ นรู ปต่างๆ แต่ก็คงไม่พน้ เป็ น
รู ปหมูอยูน่ นั" เอง การสักนีมีความหมายอยู่ 2 ประการ คือสักเป็ นลวดลายเพื"อความสวยงามบ้าง สัก
ไว้เพื"อเป็ นสิ" งที"คุม้ ตัวบ้าง แต่จะมีประโยชน์ทางใดอีกบ้างไม่ทราบชัด ทราบแต่เพียงเฉพาะคนใน
มณฑลพายัพที"นิยมสักกันนันโดยมากเป็ นพวกถ่อเรื อล่องแก่ง ทังนีก็เพราะว่าการคมนาคมในสมัย
โบราณนัน ถ้าจะไปทางภาคเหนือความสะดวกก็สะดวกแต่เพียงทางนําเท่านัน ต้องถ่อเรื อล่องแก่ง
กันไป พวกที"มีอาชีพถ่อเรื อนีจาํ ต้องอยูก่ บั นําวันยังคํ"า ประเดียวขึนประเดียวลง เพราะต้องการผ่าน
แก่งอยูเ่ รื" อยไม่ขาดระยะ จะมัวมาผลัดผ้าอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งใช้ผา้ อาบนํานุ่งอยูน่ น"ั เองวันยังคํ"า แถมนํายัง
กัดเอาผ้าขาดรุ่ งริ" งเสี ยอีก เพื"อป้ องกันความทุเรศนัยน์ตาที"ตอ้ งถลกขาขึนมาเหลือแต่ผา้ ผืนน้อยนิ ด
ปิ ดไว้นิดเดียว จึงได้คิดประดิษฐ์ลวดลายสักที"โคนต้นขาลงไป มองดูให้คล้ายๆ กับมีกางเกงเอามา
นุ่ งไว้ฉะนัน ต่อมาคนภาคอื"นๆ ได้มาเห็นเข้าเกิดนิ ยมในลัทธิ น ี ว่าสวยงามดี จึงนํามาสักกันบ้าง
และแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว ดังจะเห็นได้จากพวกนิยมสักชันผูใ้ หญ่ มักจะสักเป็ นรู ปลายเหมือน
กางเกงชัน ในไว้ และในสมัย ที" แล้วมานิ ย มนุ่ งโสร่ ง กันพอนั"ง ถลกโสร่ ง ขึ นเห็ นโคนขา ก็เห็ น
ลวดลายพร้อมดําสนิ ททีเดียว คาดคะเนว่าการสักที"แพร่ เข้ามาเมืองไทย คงจะเป็ นในระยะที"ได้มี
การติดต่อกันมากกับมณฑลพายัพเช่น จังหวัดเชี ยงใหม่ ตอนที"เปลี"ยนการปกครองมาเป็ นระบอบ
ใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยดําเนิ นการปกครองเองในรัชกาลที" 5 นี ส่ วนในมณฑลอิสานที"นิยม
การสักดุ จเดี ยวกัน ก็เห็ นจะเป็ นเพราะสื บคตินิยมมาจากกัน และคงเริ" มมาแต่พวกล่องแก่งแม่น าํ
โขงก่ อน ขันวิวฒั นาการต่อไปของการสักก็คือเกิ ดความเลื" อมใสในความสวยงามที"สักนัน เลย
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นําเอาเลขยันต์ที"ศกั ดิLสิทธิL มาสักเพิ"มขึนตามตัวผสมใส่ น าํ ว่านยาต่างๆ เพื"อให้ขลังขึนอีก และเมื"อ
แพร่ มาถึ งภาคกลางเช่ นกรุ งเทพฯ เรานี ก็ย"ิงนิ ยมดัดแปลงสักกันใหญ่ หนักเข้าถึ งกับสักเป็ นรู ป
มังกรพันแขนและภาพอื" นๆ แถมด้วยเลขยันต์จนเต็ม ตัว ไปตามๆ กัน โดยนิ ย มว่าเหนี ยวดี เลย
สื บ เนื" อ งมา จนทุ ก คนไหนเกิ ดเลื" อ มใสในการสั ก ยอมให้มี ล ายสั ก ด่ า งพร้ อ ยในกายตัว ก็ ม ัก
กลายเป็ นบุคคลในข่าวไป แต่ท งั นี ก็ตอ้ งขออภัยด้วยเพราะท่านผูเ้ ลื"อมใสเชื"อถือในเรื" องการสักลงก็
มีจาํ นวนมาก และท่านก็มนั" อยู่ในคุ ณงามความดี แต่ก็มีบางพวกที"มกั ชอบสักเพื"อการเป็ นพรรค
พวกกัน ต้องการมุ่งแต่เพียงว่า “พวกมากลากไปเท่านัน”
ตามหลักวิชาคงกระพันของโบราณไทยเรา ท่านวางแบบเลขยันต์ไว้มากมาย แต่มิได้
ปรากฏแน่นอนลงไปว่ายันต์ชนิดใดเป็ นยันต์ที"จะใช้สัก ที"นาํ มาสักกันทุกวันนีเป็ นบิดาของอาจารย์
ที"นาํ มาสักเอง จะมีอย่างเดียวก็เพียงลงกระหม่อมเท่านัน ทังนีเห็นจะเป็ นเพราะมิได้เคยมีการสักลง
กันในครังโบราณนัน" เอง จึงมิได้มีแบบยันต์สักวางไว้ ผิดกับยันต์ของพวกทางเหนื อซึ" งเป็ นพวก
เงียว เขามีแต่ยนั ต์ใช้สักทังนัน เนือมนต์คาถาหนักไปทางพม่า เพราะเหตุที"กล่าวมาแล้วว่าวิชาคง
กระพันชาตรี น ี ได้ค่อยๆ สลายตัวไปจากความนิ ยมของคนทัว" ๆ ไป เนื"องจากเลิกวิธีรบทัพจับศึก
แบบโบราณมาเป็ นแบบสมัยใหม่ และไปปรากฏตัวอยูก่ บั อันธพาลเสี ยเป็ นส่ วนมากเลยทําให้วิชา
ชนิดนีถูกเหยียดหยามไป เพราะเหตุที"คนนําวิชานีไปใช้กระทําตัวไม่งดงามนัน" เอง ถึงกับสมัยหนึ"ง
เมื" อไม่นานมานี กระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้สั"ง พิม พ์ข ้อความชี แ จงโทษห้ามมิ ให้เยาวชนของชาติ
ปฏิ บตั ิกนั ใส่ ไว้ตามหลังปกหนังสื อเรี ยนทัว" ๆ ไป ความเสื" อมของวิชาอยูค่ งนี ก็เข้ากับหลักภาษิต
โบราณที"ว่า “ต้นไม้ตายเพราะลูก” เพิ"งจะมาฟื นตัวอยู่ในความสนใจอีกครังหนึ" งก็เมื"อครังมหา
สงครามที"แล้ว และก็ได้แสดงผลให้เป็ นที"ประจักษ์แก่ตาโลกได้เป็ นอย่างดี ไม่ผิดเพียนกับที"เคย
แสดงมาแล้วในเบืองบรรพกาล
วิชาคงกระพันชาตรี เป็ นชื" อเรี ยกควบกันไป และก็รู้กนั อยูเ่ พียงว่า วิชาชนิดนีเป็ นวิชา
ที"ทาํ ตัวให้อยูค่ งอาวุธเท่านัน แท้ที"จริ งวิชาคงกระพันชาตรี เป็ นวิชาคนละประเภท คงกระพันเป็ น
วิชาชนิ ดหนึ" ง และชาตรี ก็เป็ นวิชาอีกชนิ ดหนึ"ง ถ้าจะแบ่งศิลปวิทยาการอันว่าด้วยการคุม้ ครองให้
มนุษย์พน้ จากอันตรายอันเกิดจากอาวุธต่างๆ แล้ว ในปั จจุบนั นี คงจะประมวลมาแบ่งออกได้เป็ น 5
ประเภท คือ
1. วิชาชาตรี
2. วิชาแคล้วคลาด
3. วิชามหาอุด
4. วิชาแต่งคน
5. วิชาล่องหนหายตัว
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มูลเหตุทเี กิดวิชาอาถรรพณ์ ศาสตร์
วิธีบาํ เพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ตามแบบแผนในลัทธิ พุทธศาสนา เพื"อที"จะปฏิบตั ิให้ใจเป็ น
สมาธิ น นั ท่านวางวิธีการปฏิบตั ิไว้เป็ นหลายวิธี เช่นใช้กสิ ณบ้าง ใช้คาถาบริ กรรมบ้าง เลื อกเอา
แล้วแต่จะเหมาะกับนิ สัยของผูป้ ฏิ บตั ิ จุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ดวงจิตเป็ นสมาธิ แน่วแน่เท่านัน
สําหรับการทําสมาธิ โดยใช้คาถาบริ กรรมนัน ได้เจริ ญแพร่ หลายมากในพระพุทธศาสนาฝ่ ายลัทธิ
มหายานก่อน บังเกิดมีการสั"งสอนเวทมนต์กนั ขึน โดยนําวิธีการทางไสยศาสตร์ ของพราหมณ์มา
ใช้ และได้จ ัด แจงดัด แปลงแก้ไ ขเสี ย ใหม่ คัด เอามนต์ข องพราหมณ์ อ อก จัด เอาพุ ท ธมนต์
แทรกแซงเข้าไป โดยให้ขอ้ แม้ มนต์ของพราหมณ์ยงั มีอาณุภาพได้ถึงเพียงนี ก็ถา้ หากเป็ นพุทธมนต์
จะต้องทรงอาณุ ภาพยิง" กว่าเป็ นแน่
วิธีการปลุกเสกเลขยันต์ ซึ" งแต่เดิมทีก็เป็ นวิธีการทางไสยศาสตร์ ของลัทธิ พราหมณ์ ได้
ถูกดัดแปลงแก้ไขนํามาใช้ลทั ธิ ทางพุทธศาสนา นับแต่ครังกระนันมาและหนักเข้าก็เลยแพร่ หลาย
จากลัทธิ มหายานสู่ ลทั ธิ หินยานหรื อเถรวาท คือลัทธิ ฝ่ายพระพุทธศาสนาที"พวกเรานับถือสื บต่อมา
จนตราบเท่าทุกวันนี
มติบริกรรมในเวทย์มนต์ คาถา
มีมติของบางคณาจารย์กล่าวว่าคาถาที"ใช้สาํ หรับบริ กรรมนัน ผูบ้ ริ กรรมจะรู้ความหมาย
หรื อไม่ ถือว่าไม่เป็ นสิ" งสําคัญอะไร เพราะผูบ้ ริ กรรมนัน ไม่มุ่งประสงค์จะรู้ชดั มุ่งหมายแต่จะ
กระทําให้ดวงจิตเป็ นสมาธิเท่านัน แต่มติของบางคณาจารย์กล่าวว่าจําเป็ นจะต้องเข้าใจความหมาย
ด้วย เพื"อจะได้เป็ นเครื" องจูงจิตให้โน้มน้าวตามไป แต่ท งั สองประการนีก็มิใช่เป็ นปัญหาที"สาํ คัญแต่
อย่างใด เพราะจุดมุ่งหมายที"สาํ คัญนันอยูท่ ี"วา่ ต้องกระทําให้ใจเป็ นสมาธิเท่านัน พระคาถาแต่ละ
บทที"ใช้ภาวนานัน บางทีก็จารึ กใส่ ลงในแผ่นโลหะเช่นแผ่นเงิน, แผ่นทองคํา, แผ่นทองแดง,
ตะกัว" , ผ้าขาว, ใบลานกระดาษ, เพื"อความมัน" คงแห่งจิตอีกขันหนึ"ง เลยเป็ นปฐมเหตุให้เกิดมีการ
ลงยันต์กนั ขึน
คําว่ายันต์น ีเพียนมาจากคําว่า “ยัญญ์ ” ซึ" งเป็ นภาษาบาลี แปลความหมายว่า “สิ งซึ ง
มนุษย์ พงึ เส้ นสรวงบูชา ให้ มีความสุ ขความเจริญ” ภาษาไทยเรามาเปลี"ยนเขียน “ยันต์ ” ไปหมายถึง
รอยเส้ นที"ขีดขวางไปขวางมาสําหรั บลงคาถา ทังนี เพราะคาถาบางบทต้องการความชัดเจนของ
อักษร ถ้าจะเขียนให้ติดๆ กันไปก็จะผิดความหมายฉะนัน ท่านจึงได้คิดทําเป็ นตารางบ้าง ทําเป็ น
รู ปปูชนียว์ ตั ถุบา้ ง แล้วจารึ กอักษรลงไป จึงได้บงั เกิดเป็ นรู ปยันต์ต่างๆ ตามที"เรานิ ยมนับถือกันจน
ทุกวันนี บางทีท่านก็ลงเป็ นตัวเลขจึงได้เรี ยกกันติดปากทัว" ๆ ไปว่า “เลขยันต์ ” ซึ" งการลงเป็ นตัวเลข
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นี แท้ที"จริ งก็เป็ นเครื" องย่อรวมของอักขระอีกทีหนึ"ง เพราะเหตุที"วา่ จะลงอักขระให้ครบถ้วนนันเป็ น
เหตุที"จะต้องสิ นเปลื องเนื อที"มาก จึงย่อรวมลงโดยใช้ตวั เลขแทน เช่ นจะจารึ กพระนวหรคุณ คือ
พระคุณของพระพุทธเจ้าทัง 9 ประการ ลงในยันต์อนั ได้แก่คาํ ๏ อะสํวสิ ุ โล ปุสะพุภะ ๚ ก็ใช้เขียน
เลข 9 แทนลงไป แต่คาถาที"จะภาวนาเพื"อความมัน" คงของดวงจิต คงภาวนาคําว่า ๏ อะสําวิสุโลปุ
สะพุภะ ๚ อยูน่ นั" เอง
เนื" องมาจากมีการใช้เวทมนต์เลขยันต์กนั ขึนในลัทธิ พุทธศาสนา ตามที"ได้กล่าวมาแล้ว
ฉะนันในการสร้างสรรพสิ" งศักดิLสิทธิL ต่างๆ จึงได้มีการนําวิธีการทางเลขยันต์เวทมนต์เข้ามาเจือปน
เช่นในการสร้างพระพุทธรู ป เป็ นต้น ได้มีหลักฐานปรากฏเป็ นพระตําหรับสร้างพระที"สําคัญ ซึ" ง
เรี ยกว่า “พระชัยวัฒน์” หรื อเรี ยกกันเพียงสันๆ ว่าพระชัย สื บมาตังแต่ครังสมเด็จพระพนรัตน์วดั
ป่ าแก้ว สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระพนรัตน์
องค์น ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเคารพยําเกรงนับถือมาก เป็ นผูท้ ี"ได้ทูลขอโทษแม่ทพั นายก
องที"โดยเสด็จงานพระราชสงคราม คราวชนช้างกับพระมหาอุปราชาหงษาวดีไม่ทนั ไว้ มิฉะนันแม่
ทัพนายกองเป็ นจํานวนมากเหล่านัน ก็คงจะไม่รอดพระราชอาญา ตามกําหนดพระอัยการศึกไปได้
สั ญลักษณ์มงคลโบราณ

ภาพที" 86 "คัมภีร์ปถมัง" คือ ตําราเล่มแรกในการเล่าเรี ยนเรื" องเลขยันต์ เนือความในคัมภีร์กล่าวถึง
การอุบตั ิของพระเจ้าทัง 5 พระองค์ การบําเพ็ญบารมี จนถึงสู ญนิพพาน โดยผูศ้ ึกษา
จะต้อง "เขียน" และ "ลบ" สัญลักษณ์ต่างๆ ผงปถมังที"ลบเสร็ จแล้ว คนโบราณเชื"อว่ามี
อานุภาพทางอยูย่ งคงกระพัน แคล้วคลาด กําบังกาย ตลอดจนล่องหนหายตัว เป็ นตบะ
เดชะ จังงังป้ องกันภยันตรายทุกประการ
ที"มา : สุ ดยอดตํารา 5 คัมภีร์มหาเวททีค วรรู้ , เข้าถึงเมื"อ 12 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.guyyasit.com/index.php?topic=101.0
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ยันต์ เดือนตะวันเบิกเมฆ หรือสั ญลักษณ์อติ ิปิโส
อยู่ในคัมภีร์ปถมัง วรรคที" 9 อันเป็ นบทสุ ดท้ายแสดงความหมายถึงปั ญญาอันเกิ ดแต่
ศรัทธาและพลังแห่งพุทธธรรม ย่อมกําจัดความมืดคืออวิชชา ทังกลางวันและกลางคืน มีความหมาย
อันศักดิLสิทธิL เสมอกับอักษร “โอม” ในไสยศาสตร์ ฝ่ายพราหมณ์ นอกจากนี ยงั เป็ นสัญลักษณ์ที"สื"อ
ถึงการเปิ ด 3 แดนโลกธาตุ ให้ความหมายถึงการที"ขอพรแล้วกระเทือนไปทัง 3 โลก

ภาพที" 87 สัญลักษณ์มหามงคล "อิติปิโส เดือนตะวันเบิกเมฆ"
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 88 ยันต์ประทุมรัตนจักร หลวงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา
พระอริ ยเจ้าที"ชาวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้ความเคารพเป็ นอย่างยิง" ท่านเป็ นผู้
สร้างเสกยันต์น ีข ึน โดยมีการนําพระบรมฉายาลักษณ์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(รู ปวาดจากจินตนาการ) เป็ นองค์ประกอบรวมไปถึงมีการใช้สัญลักษณ์มหามงคล
อิติปิโสเดือนตะวันเบิกเมฆเขียนกํากับลงไปด้วย
ที"มา : กายสิ ทธิ "ยุคอภิญญา"˪, เข้าถึงเมื"อ 12 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/cnxdonate/pra-2554/gayasith
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3.2 คติพระประจําวันเกิด
๏ อาทิตย์ถวายเนตร
อังคารไสยาสน์ศรี
๏ พฤหัสบดีสมาธิ
เสาร์นาคปรกสรร

จันทร์หา้ มพระญาติดี
พุทธอุม้ บาตร์คุณานันต์ ๚
ศุกร์ทรงรําพึงพรรณ
พสวัสดิมงคล ๚

ย่อมเป็ นที"ทราบกันอยูโ่ ดยทัว" ไปแล้วว่า ลัทธิประเพณี ตา่ งๆ ที"พุทธศาสนิกชนเราปฏิบตั ิ
กันอยูน่  ี ส่ วนมากมักจะดัดแปลงมาจากศาสนาพราหมณ์เป็ นส่ วนใหญ่ เราได้นาํ หลักการของเขามา
ใช้ โดยเปลี"ยนแปลงไปเอาทางพุทธศาสนาของเราแทรกลงไป โดยที"ถือว่า ลัทธิ ของพราหมณ์น นั
ยังมีอานุ ภาพเป็ นที" เชื" อถื อกันอยู่โดยทัว" ไป ถ้าหากเป็ นไปในทางพุทธศาสนาแล้ว คงจะรุ่ งเรื อง
อานุภาพกว่าเป็ นแน่ นอน ตามคติในทางไสยศาสตร์ ของพราหมณ์ ถือเอาว่าเทพเจ้าเป็ นสิ" งสําคัญ
ความสุ ขสวัสดีหรื อความวิบตั ิน นั ขึนอยูก่ บั เทพเจ้าผูเ้ ป็ นใหญ่ผใู้ ดได้กระทํายัญญกิจบวงสรวง เทพ
เจ้าก็จะบันดาลให้ได้รับความสุ ข ถ้าหากใครมิ ได้กระทําการบูชาเทพเจ้าก็จะพิโรธ บันดาลให้
ได้รับทุกข์ภยั ต่างๆ นานาประการ
อีกตําราหนึ" งคือตํารามหาทักษา ซึ" งเป็ นวิชาโหราศาสตร์ เป็ นวิชาแขนงหนึ" งในลัท ธิ
ของพราหมณาจารย์ ได้กล่าวถึงเทพยดาที"จะบันดาลผลดีชว"ั ให้กบั มนุษย์เรา โดยกําหนดว่าไม่ว่า
ชี วิตมนุ ษย์สัตว์และพืชทุกประการ บรรดาที"ได้อุบตั ิข ึ นมาในโลกนี ย่อมมี เทพยดาเข้าคุ ม้ ครอง
รั กษา นับแต่ เริ" ม อุ บตั ิ ข ึนมาที เดี ยว กล่ าวแต่เฉพาะคนเรานัน พอคลอดออกมาจากท้องมารดา
เทวดาที"ตรงกับวันเกิดนันก็เข้าเริ" มเสวยอายุ เช่นเกิดวันอาทิตย์ เทวดาพระอาทิตย์ก็เริ" มเข้าเสวยอายุ
คนเกิดวันจันทร์ เทวดาพระจันทร์ ก็เริ" มเสวยอายุ คนเกิดวันอังคาร เทวดาพระอังคารก็เริ" มเสวยอายุ
คนเกิดวันพุธ เทวดาพระพุธก็เข้าเสวยอายุ คนเกิ ดวันพฤหัสบดี เทวดาพระพฤหัสบดีก็เข้าเสวย
อายุ คนเกิดวันศุกร์ เทวดาพระศุกร์ก็เข้าเสวยอายุ คนเกิดวันเสาร์ เทวดาพระเสาร์ก็เข้าเสวยอายุ
การเสวยอายุน ีมีเวลาอันจํากัด พอหมดเวลาแล้วเทวดาองค์อื"นเข้าเสวยต่อ และระยะที"มี
เทวดาเสวยอายุอยูน่  ี ก็ยงั มีเทวดาองค์อื"นเป็ นแขกแทรกเข้ามาเสวยอีก ในระยะที"มีเทวดาเข้ามาเสวย
และแทรกนี ได้แสดงผลไว้ในตํารามหาทักษานัน และมีขอ้ แม้ว่า ถ้าหากในระยะใดเป็ นระยะที"
เทวดาอันเข้ามาเสวยและแทรกอยูน่  นั จะบันดาลผลทางทุกข์โทษให้ ในตํารานันก็กล่าวแนะนําให้
กระทํายัญญกรรมบูชาเสี ย เพื"อให้ลา้ งมลทินโทษ ก่อให้เกิดลาภยศ ต่อมาคติน ี ได้สืบเนื" องเข้ามา
ปะปนในศาสนาพุทธเรา เมื"อได้ทราบว่าจะเกิดมีเคราะห์ร้ายบังเกิดขึนกับตน ก็จาํ เป็ นต้องหาที"พ" ึง
ช่วยปั ดเป่ าให้ แต่ที"พ" ึงของพุทธศาสนิ กชนเรานัน คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าคุ ณพระรัตนตรัยอันมี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นอาทิ
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ด้วยเหตุน นั ท่านผูร้ ู ้ แต่ครังโบราณกาล จึงได้กาํ หนดเป็ นตําหรับตํารา นําเอาคุ ณพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาเป็ นเครื" อ งบําบัดทุกข์ภยั อันเกี"ยวกับผลที"เทวดาเข้ามาแทรกหรื อ
เข้ามาเสวยนี โดยกําหนดเอาพระปริ ตรมาเป็ นเครื" องสวดคุม้ ครองป้ องกัน ตบแต่งพระปริ ตรแต่ละ
บทให้เข้ากับเรื" องของเทวดาแต่ละองค์ไป แทนโศลกบทสวดของพราหมณ์ นอกจากนันยังกําหนด
เอาพุทธรู ปปางต่างๆ ให้ตรงกับเทวดาที"เข้ามาเสวยและแทรกเป็ นรายองค์ไป แทนที"จะทําการบูชา
เทวรู ปของเทวดานันๆ ตามในลัทธิพราหมณ์ที"ได้กระทํามา พระพุทธรู ปที"กาํ หนดพุทธลักษณะให้
ตรงกับเทวดาดาวเคราะห์ กําหนดไว้ดงั นีคือ
พระพุทธรู ปปางถวายเนตร ตรงกับ เทวดาพระอาทิตย์
พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ ตรงกับ เทวดาพระจันทร์
พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ ตรงกับ เทวดาพระอังคาร
พระพุทธรู ปปางอุม้ บาตร ตรงกับ เทวดาพระพุธ
พระพุทธรู ปปางสมาธิ
ตรงกับ เทวดาพระพฤหัสบดี
พระพุทธรู ปปางรําพึง
ตรงกับ เทวดาพระศุกร์
พระพุทธรู ปปางนาคปรก ตรงกับ เทวดาพระเสาร์
ภายหลังได้เพิ"มขึนอีก 2 ปาง เพื"อให้เข้ากับเทวดานพเคราะห์ทงั 9 คือ
พระราหู
พระพุทธรู ปปางป่ าเลไลยก์ ตรงกับ
พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ตรงกับ
พระเกตุ
เมื"อได้มีโหราจารย์ทาํ นายว่า ในขณะนี มี เทวดาองค์ใ ดเข้า มาเสวยอายุหรื อมาแทรก
และจะทําให้เกิดโทษทุกข์ พุทธศาสนิ กชนก็พากันจัดหาพระพุทธรู ปปางที"ตรงกับเทวดาองค์น นั
นํามาสักการะบูชาแล้วสวดพระปริ ตรมนต์ตามที"ท่านโบราณจารย์ได้กาํ หนดไว้ให้สวด

ภาพที" 89 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพวันพฤหัสบดี จึงมีแนวความคิดที"จะนํา
พระพุทธรู ปปางสมาธิ เข้ามาเป็ นองค์ประกอบเพื"อสื" อความหมายในงานสถาปัตยกรรม
ที"มา : ห้ องพระ˪, เข้าถึงเมื"อ 12 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.paoyingshub.net
/tabernacleshow.php?roo
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3.3 แนวทางการออกแบบอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศวรมหาราช
ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยอยุธยาตอนกลาง
โบสถ์และวิหารในสมัยอยุธยาตอนกลาง จะมีลกั ษณะที"พฒั นามาจากสมัยอยุธยา
ตอนต้น กล่าวคือ ผังพืนยังคงเป็ นสี" เหลี"ยมผืนผ้าเช่ นเดิ ม และไม่มีเสาร่ วมใน จึงต้องทําผนังหนา
เพื"อมารับนําหนักของเครื" องบนหลังคา ประกอบกับไม่นิยมใช้เสาพาไล แต่จะใช้คนั ทวยเพื"อคํายัน
รับนําหนักชายคาปี กนกแทน จึงทําให้อุโบสถในสมัยนี มีขนาดเล็กลง คันทวยที" ใช้มีขนาดใหญ่
เทอะทะ เช่ นที" วดั กษัตริ ยาราม104 เป็ นต้น ลัก ษณะดัง กล่ าวจึ ง ถื อได้ว่าเป็ นการปรับปรุ งรู ปแบบ
อาคารให้แตกต่างออกไป การเจาะช่องหน้าต่างยังคงนิยมเจาะแบบลูกกรง แต่สมัยนีเริ" มทําหน้าต่าง
เป็ นรู ปสี" เหลี" ยมสู งจากระดับพืน โดยมีคานไม้เป้ นตัวทับหลังรั บผนังก่ ออิฐด้านบน การเปิ ดช่ อง
ลัก ษณะนี ก็ ส อดคล้อ งกับ ความพยายามยื" น ชายคาปี กนกออกมาเพื" อ กัน ฝนสาดเข้า หน้า ต่ า ง105
ในขณะที"อาคารสมัยแรกมีเสาพาไลยืน" ไปลําพืนที"ผนังด้านข้างทังหมดเอาไว้ เพื"อให้หลังคากันฝนที"
จะสาดเข้าช่ องหน้าต่าง ที" ยาวจนเกื อบถึ งพืนอาคาร เมื"อชายคายื"นจนถึ งขนาดนัน เสาพาไลจึงไม่
จําเป็ นอีกต่อไป เพราะฝนไม่สามารถสาดถึงได้อีกแล้ว
ในพระอุโบสถหลังนี จะอัญเชิ ญพระอัฏฐารศ มาประดิษฐานเป็ นองค์พระประธาน
เนื" องจากมี ความเกี" ยวข้องทังในเรื" องอิทธิ พลร่ วมสื บทอดระหว่างลังกา – สุ โขทัย –อยุธยา ที"ใ ห้
ความสําคัญต่อองค์พระอัฏฐารศเป็ นอันมาก พระอัฏฐารศมีพระนามเต็มว่า พระอัฏฐารศศรี สุคตทศ
พลญาณบพิตร ศิลปะสกุลช่างสมัยสุ โขทัยตอนต้น อายุ 700 ปี หล่อด้วยทองสัมฤทธิL ทังองค์ โดยไม่
มีการเชื" อมต่อ นับว่าเป็ นการหล่อพระพุทธรู ปด้วยโลหะ ที"มีขนาดสู งใหญ่ที"สุดเป็ นครังแรก ใน
ประวัติศาสตร์ ชนชาติไทย เดิ มประดิ ษฐานอยู่วดั วิหารทอง เมืองพิษณุ โลก วัดประจําพระราชวัง
จันทน์ ซึ" ง เคยเป็ นที"ป ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็ จพระนั"ง เกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที" 3 โปรดเกล้ า ฯ ให้ อ ัญ เชิ ญ มาประดิ ษ ฐานไว้ที" พ ระวิ ห าร วัด สระเกศ
กรุ ง เทพมหานคร ธรรมเนี ย มการสร้ า งพระอัฏ ฐารส พระพุ ท ธรู ป ยืน ไว้ป ระจําพระนคร ของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในอดีต เพื"อให้บา้ นเมืองสงบสุ ขปราศจากสงคราม ป้ องกันความแตกแยกของ
คนในชาติ ให้คนในชาติเกิ ดความรั กความสามัคคี และให้ป ระเทศชาติ สถาพรมัน" คงยัง" ยืนนาน

104

ประยูร อุลุชาฎะ, “ศิลปะอยุธยาสมัยพระนารายณ์ ,” เมืองโบราณ 3,3 (เมษายนมิถุนายน 2520): 47.
105
อานนท์ เรื องกาญจนวิทย์, “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารแบบไทย
ประเพณี สมัย อยุธ ยาตอนปลาย” (วิท ยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 70.
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ประหนึ"งพระพุทธปฏิมากรประทับยืนสถิตสถาพรเป็ นนิรันดร์ นอกจากนัน พระวิหารพระอัฏฐารศ
ยังใช้เป็ นสถานที"ประกอบพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ บทมหาสมัยสู ตร เพื"อทํานําพระพุทธมนต์ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เพื"อแจกจ่ายให้ประชาชน สื บเนื" องมาแต่สมัยรัชกาลที" 3 จนถึงปั จจุบนั นับเป็ น
เวลาไม่ต"าํ กว่า 170 ปี
เมื"อกล่าวถึงวิหารพระอัฏฐารสที"วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ จ.พิษณุ โลก จากหลักฐานการ
ขุดแต่งส่ วนฐานพระวิหาร ของอาจารย์เสนอ นิ ลเดชร่ วมกับคุณธนพงศ์ ในปี พ.ศ. 2525 พบแนว
อิฐที"ก่อเป็ นกําแพงรับเต้าตัวสุ ดท้ายเพื"อพาดเชิงกลอน พร้อมกันนัน ยังอาจสันนิษฐานเบืองต้นว่า
หลังคาพระวิหารมีรูปแบบคล้ายคลึงกับวิหารพระพุทธชินราช คือ เป็ นแบบหลังคา 5 ตับ แต่ไม่เตีย
แจ้ เพราะมีขนาดสัมพันธ์กบั ความสู งของพระอัฏฐารส ( 9 เมตร) ซึ" งในบริ เวณด้านข้างกําแพงด้าน
นอกนันจะมีเสาพาไลประกอบกันไปด้วย วิหารด้านที"ติดกับองค์พระมหาธาตุ หลังองค์พระอัฏฐา
รส เป็ นส่ วนที"เชื" อมต่อกับพระระเบียงคตรอบองค์พระเจดีย ์106 รวมกับหลักฐานภาพถ่ายเก่าของ
ผนังที"ช่องลมหรื อช่องแสง และจากการสํารวจรังวัดพบรู เสี ยบขื"อบริ เวณเสาระเบียงเป็ นจํานว 3 รู
ซึ" งสามารถสันนิ ษฐานประกอบความสู งขององค์พระอัฏฐารสกับแผนผังเดิมได้ ซึ" งในภายหลัง
พบว่าตับหลังคาแต่ละตับแยกกันอิสระในแต่ละช่องระหว่างเสาถึงเสา เสาถึงผนัง และผนังถึงเสา
พาไล ที"จะสัมพันธ์กบั ความสู งของพระอัฏฐารสและระยะของรู ขื"อ ทําให้รูปแบบของวิหารนัน
ประกอบด้วยผืนหลังคา 4 ตับ107

ภาพที" 90 ภาพถ่ายเก่าวิหารหลวงพระอัฏฐารส เห็นแนวผนังพระระเบียงคตชันนอก อยูด่ า้ นหน้า
ผนังหุม้ กลองพระวิหารหลวง
ที"มา : เสนอ นิลเดช, สองแควเมือวานพิษณุโลกวันนี< (กรุ งเทพฯ: อักษรสัมพันธ์, 2532), 37.
106

เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544), 39.
107
สู นฤต เงิ นส่ ง เสริ ม , “การศึ กษาสถาปั ตยกรรมวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จังหวัด
พิษณุ โลก” (วิท ยานิ พ นธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิช าประวัติศ าสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 252.
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สําหรับคติที"รับมาจากลัทธิลงั กาวงศ์ ในประเทศศรี ลงั กา ซึ" งอารยธรรมดังกล่าวก็รับมา
จากอินเดี ยอีกทอดหนึ" ง โดยเฉพาะสถาปั ตยกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่เป็ นการปรับใช้ให้มี
ความเป็ นตัวของตัวเอง ส่ งมาจนถึงรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของไทย โดยเฉพาะศิลปะลังกาในยุคที"
สอง คือในสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุ (พ.ศ. 1707-1740) ซึ" งมีการก่อสร้างวิหารใหญ่โตด้วยอิฐ ผนัง
สองข้างประดับด้วยภาพเขียนและปลายสุ ดมีพระพุทธรู ปยืนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ เช่น วิหาร
ลังกาดิลก ที"อาจเป็ นต้นแบบให้กบั วิหารพระอัฏฐารสในสถาปัตยกรรมของสุ โขทัยได้ 108

ภาพที" 91 รู ปทัศนียภาพสันนิษฐานของวัดลังกาดิลกประเทศศรี ลงั กา ต้นแบบวิหารพระอัฏฐารส
ที"มา : เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544), 25.
รู ปแบบพระอุโบสถและการกําหนดความสู ง
สัดส่ วนของตัวอาคารที"เกิ ดขึนมาในมิติของความสู ง และการทําให้รูปแบบอาคารมี
ความสวยงาม จะเกิดจากองค์พระประธานอัฏฐารสเป็ นหลัก นัน" คือองค์พระอัฏฐารสมีความสู ง 9
เมตร (ไม่รวมฐานบาท) เพดานพระอุโบสถก็ตอ้ งสู งขึนไปในระดับที"เหมาะสม และได้สัดส่ วน
สวยงามตามคําแนะนําของอาจารย์ที"ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผูเ้ ชี"ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย

108

หม่อมเจ้าสุ ภทั รดิ ศ ดิ ศกุล, ประวัติศาสตร์ ศิลปะประเทศใกล้ เคียง, พิมพ์ครังที" 2
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2540), 135.
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ระดับความสู งของพระประธานอัฏฐารส

ภาพที" 92 ความสัมพันธ์ระหว่างพระประธานอัฏฐารส สู ง 9 เมตร กับ สัดส่ วนของตัวอาคาร
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 93 การขึนรู ปแบบสันนิษฐานวิหารพระอัฏฐารสในเบืองต้น ตามข้อสมมติฐาน
ที"มา : สู นฤต เงินส่ งเสริ ม, “การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุ โลก”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 247.
รูปแบบอาคาร เป็ นแนวคิดผนวกเอาความโดดเด่นของศิลปะในสองยุคสมัย คือ
สมัยสุ โขทัยส่ งผ่านมาถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง
อันเป็ นยุคสมัยของพระองค์เข้าไว้
ด้วยกัน เช่นในสมัยอยุธยาการทําฐานสําเภาหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “ฐานแอ่นท้องช้าง” ซึ"งจาก
หลักฐานทางโบราณคดีเชื"อว่าเป็ นที"นิยมทํากันมากในสมัยนี การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที"เป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของสุ โขทัย เช่น การสร้างเส้นหลังคาได้อ่อนโค้ง การใช้ช่อฟ้ า บราลีประดับ
หลังคา การวางช่วงเสาขยายโครงสร้างส่ วนของหลังคาให้กว้างออก
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ภายในพระอุโบสถประดิ ษฐานองค์พระประธานอัฏฐารศ นั"นคือ องค์พระอัฏฐารสมีความสู ง 9
เมตร (ไม่รวมฐานบาท) เพดานพระอุโบสถก็ตอ้ งสู งขึนไปในระดับที"เหมาะสมกับสัดส่ วนตามของ
โบราณ ทังนี การออกแบบจะประยุกต์ใช้โครงหลังคาแบบริ จิดเฟรม (Rigid Frame) เพื"อการ
แก้ปัญหาพืนที"ภายในคับแคบ โดยรักษารู ปแบบให้คงความเป็ นเอกลักษณ์เฉกเช่นของเดิม
โครงสร้ าง
โครงหลัง คาเครื" องประดุ เ ป็ นโครงหลัง คาระบบหนึ" งของหลัง คาไทย ช่ า งไทย
โดยทัว" ไปนิ ยมเรี ยกว่า แบบขื" อเอกขื"อโท มี การทํามาตังแต่สมัย สุ โขทัยส่ ง ต่อมาถึ งสมัยอยุธยา
ตอนต้น และตอนกลาง โดยสั น นิ ษ ฐานโครงหลัง คาจากวิห ารหลวงวัด พระศรี ส รรเพชญ จ.
พระนครศรี อยุธยา บ่งบอกได้ว่า เชิ งกลอน (ก) ที"รับกลอนขอ (ข) นัน มีลกั ษณะเอียงเหมือนทาง
วัฒนธรรมล้านนา อีกทังหัวเสาที"บ่งบอกถึงพัฒนาการของยุคสมัย ได้บ่งชีว่าหัวเสาบัวกลุ่มซึ" งทํา
ด้วยเซรามิ ค (ดิ นเผา) ในวิหารหลวงแห่ งนี เป็ นเอกลักษณ์ เพีย งหนึ" งเดี ย วของศิล ปะสมัยอยุธ ยา
ตอนกลางที"เห็นเด่นชัดที"สุด109

โครงหลังคาประดุ เชิงกลอน (ก) , กลอนขอชนิดเว้นข้อ (ข) , เสากลีบบัวเซรามิค (ค)
แผนภาพที" 22 องค์ประกอบของหลังคาเครื" องประดุไทยและรู ปแบบสันนิษฐานโครงหลังคาวัด
พระศรี สรรเพชญ จ.พระนครศรี อยุธยา
ที"มา :
ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
109

สันติ เล็กสุ ขมุ , งานช่ าง-คําช่ างโบราณ, (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 76.
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เครื" องประดุนบั ว่าเป็ นโครงสร้างที"สมบูรณ์แบบของยุคสมัยนัน โครงหลังคาที"แสดง
หน้าที"ของไม้แต่ละตัวอย่างตรงไปตรงมา การถ่ายนําหนักจะถ่ายเป็ นทอดๆ จากบนสุ ดลงสู่ เสาหรื อ
ผนังต่อไป ส่ วนไม้ตามแนวนอนที"พาดในตามยาว หรื อเรี ยกว่าไม้ยึดโครง จะทําหน้าที"ยึดโครงให้มี
ความมัน" คงเพียงเท่านัน ส่ วนกระเบืองมุงหลังคาที"ใช้กบั โครงหลังคาแบบเครื" องประดุน ีมกั จะใช้
กระเบืองกาบกล้วย มีลกั ษณะเป็ นกระเบืองควํ"าอันหนึ" ง หงายอันหนึ" ง เป็ นกระเบืองที"มีความหนา
และหนักจึงทําให้กลอนและระแนงรับนําหนักอ่อนตัวลง บางแห่ งจึงมีการเสริ มจันทันแบบเดียวกับ
ไม้ยึ ด โครง เครื" อ งประดุ น ี ใช้ เ ป็ นโครงสร้ า งหลัง คามาโดยตลอด จึ ง ปรากฏให้ เ ห็ น ในงาน
สถาปัตยกรรมไทยตลอดจนสิ นสุ ดสมัยอยุธยา
การสร้างพืนที"ใช้สอยแบบสาธารณะประโยชน์ซ" ึ งมีขนาดใหญ่ ภายใต้โครงประดุซ" ึ งมี
ขนาดของช่วงเสาจํากัดและยุง่ เหยิงไปด้วยเครื" องไม้ อาจมีผลทําให้การใช้ประโยชน์ภายในทําได้ไม่
เต็มที"นกั ผูท้ าํ วิทยานิ พนธ์ได้ประยุกต์โครงหลังคาใหม่ โดยการทําโครงหลังคาแบบริ จิดเฟรม
(Rigid Frame) ยกชุ ดหลังคาขึนทังหมด ทําให้พืนที"ภายในดูสะอาดตา ไม่มีโครงสร้างของเสา หรื อ
ขื"อเอก ขื"อโท มารบกวนการใช้พืนที"ในอาคาร ทําให้อาคารดู โปร่ ง โล่ง ทังยังสามารถรับนําหนัก
ของโครงหลังคาทังชุด ผ่านช่วงเสาได้ โดยไม่เกิดปั ญหา และไม่ตอ้ งมีจนั ทันมาเสริ มเหมือนเครื" อง
ไม้ใ นสมัย โบราณ ทํา ให้ไ ม่ จาํ เป็ นต้องมีค นั ทวยมารั บ ชายคาปี กนก ซึ" งจะลดทอนการประดับ
ประดาให้สถาปัตยกรรมดูเรี ยบง่าย สะอาดตายิง" ขึน ทังยังคงรู ปแบบของพระอุโบสถในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง เช่ น อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรี อยุธยา และอุโบสถวัดไลย์ จ.ลพบุรี ซึ" งตัว
พระอุโบสถไม่มีคนั ทวยรั บปี กนก อาศัยการเจาะช่องหน้าต่างแคบเพื"อให้ผนังรับนําหนักได้ดีข ึ น
เท่านัน
สถาปั ตยกรรมในโครงการส่ วนใหญ่จะใช้โครงหลังคาแบบริ จิดเฟรมแทบทังสิ น ทําให้
งานดูสะอาด โปร่ ง โล่ง สบาย มีการระบายของอากาศได้ดี แม้จะเป็ นอาคารศาสนสถานขนาดใหญ่
ซึ"งตอบโจทย์ของภูมิปัญญาบรรพบรุ ษ ซึ"งสามารถบูรณาการสถาปั ตยกรรมไทยทังภายใน และ
ภายนอก ได้อย่างลงตัว
3.4 แนวทางการออกแบบองค์ พระมหาเจดีย์พระนเรศวรมหาราช
อยุธยาในสมัยที" 2 เริ" มจากปี พ.ศ. 2034 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิ บดีที" 2 จนสิ น
รัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ในปี พ.ศ. 2171 รวมระยะเวลา 137 ปี จากการประดิษฐานพระพุทธศาสนา
นิกายสิ งหลภิกขุหรื อลังกาวงศ์ในกรุ งศรี อยุธยา ที"ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของสุ โขทัย ทําให้
เกิ ด ความเคลื" อ นไหวของวงการศาสนาครั งสํา คัญ การติ ดต่ อกับ ต่า งชาติ ข ยายวงกว้า งมากขึ น
โดยเฉพาะกับ ชาติ ตะวันตก เกิ ด สงครามกับ พม่ าในสมัย พระไชยราชาธิ ราช ดําเนิ นเรื" อยมาจน

227

สู ญเสี ยพระนครครังแรก และครังที"สองในสมัยสุ ดท้าย สมัยนี มีการสร้ างสถูปทรงระฆังกลมเป็ น
ประธานของศาสนสถานอย่างกว้างขวาง110
เช่นเดียวกับสถูปประธานวัดใหญ่ชยั มงคลที"เชื"อกันกันว่าเป็ นสถูปที"สมเด็จพระนเรศวร
ทรงสร้างเป็ นพระบรมราชานุ สรณ์ ในการยุทธหัตถี สถูปองค์น ี สร้ างบนฐานทักษิณใหญ่และสู ง
มาก กว้างประมาณด้านละ 32.40 เมตร สู งจากพืนดิน 15 เมตร มีบนั ไดขึนทางทิศตะวันออก ฐาน
ทักษิณประกอบด้วยฐานปัทม์ 2 ชัน ชันบนทําเสาอิงและลูกฟักประดับรอบ คล้ายกับฐานของวัดขุน
เมืองใจ , วัดพระเมรุ นครปฐม และวัดพระบรมธาตุ เมืองสรรคบุรี ลานประทักษิณมีสถูปทิศสร้าง
อยู่ท งั 4 ทิศ ตรงกลางองค์สถูปฐาน 8 เหลี" ยมยกเป็ นห้องสู งมีประตูทางเข้าด้านหน้า ที"บลั ลังค์ 8
เหลี"ยมประกอบด้วยฐานปั ทม์แบบบัวลูกแก้ว ก้านฉัตรใหญ่และสัน ปล้องไฉนถี" ภายในองค์สถูป
กลวงตลอดจนถึ ง องค์ร ะฆัง ตอนบน ภายในห้ อ งผัง 8 เหลี" ย ม มี ซุ้ ม จระนํา สั น นิ ษ ฐานว่า ใช้
ประดิ ษฐานพระพุทธรู ป อาจจะใช้เป็ นที"สักการะบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาแบบเดี ยวกับ
วิหารสถูปและมณฑปยอดสถูป อาจกล่าวได้วา่ เป็ นวัตถุประสงค์พิเศษของสถูปทรงนี ซ" ึ งมีการสร้าง
กระจายอยูเ่ ฉพาะในพระนครศรี อยุธยาเท่านัน111

ภาพที" 94 ภาพลายเส้นผังพืนและรู ปด้าน สันนิษฐานพระเจดียป์ ระธาน วัดใหญ่ชยั มงคล
ที"มา : ถ่ายสําเนาแบบลายเส้น จากแผนกกองสํารวจ กรมศิลปากร
110

จุฬิศพงศ์ จุฬารักษ์, “การศึกษาวิวฒั นาการทางสถาปั ตยกรรมของสถูปทรงกลม 2
แบบ (ทรงระฆัง และทรงระฆังกลมบนฐานชันบนแปดเหลี"ยม) ในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 250.
111
เรื" องเดียวกัน
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ภาพที" 95 ลักษณะขององค์ระฆังบนฐานปัทม์ 8 เหลี"ยม จะมีลกั ษณะที"เด่นชัดคือ เมื"อลากเส้น
สัดส่ วนจากบนลงมาล่าง (ตามภาพ) จะเป็ นเส้นตรง ไม่โค้งผายออกเหมือนองค์ระฆัง
บนชันมาลัยเถาว์ ภายในฐาน 8 เหลี"ยมเป็ นห้องเข้าไปข้างใน เรี ยกสถูปแบบนีวา่ สถูป
แบบมีคูหา
ที"มา : จุฬิศพงศ์ จุฬารักษ์, “การศึกษาวิวฒั นาการทางสถาปัตยกรรมของสถูปทรงกลม 2 แบบ
(ทรงระฆัง และทรงระฆังกลมบนฐานชันบนแปดเหลี"ยม) ในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 35.
ช้ าง : สั ตว์ คู่บารมีองค์ สมเด็จพระนเรศวร
ในสมัยโบราณมีการใช้ชา้ งในการทําสงคราม ซึ" งถือว่าช้างนันเป็ นกําลังสําคัญในการสู้
ศึกเพื"อเอกราชของไทยเลยก็วา่ ได้ การใช้ชา้ งในการทําสงครามนันได้มีการกล่าววิธีการต่อสู้เอาไว้
ว่าพระเจ้าแผ่นดิ นหรื อแม่ทพั ก็จะใช้อาวุธของ้าวต่อสู้กนั บนหลังช้าง ส่ วนช้างที"ใช้ต่อสู้น นั ก็จะ
ต่อสู ้กบั ช้างของศัตรู ช้างผูใ้ ดที" มีกาํ ลังมากและสามารถสู้งดั ช้างของศัตรู ก็จะเป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบ
เพราะจะทําให้แม่ทพั นันสามารถใช้ของ้าวฟั นคู่ต่อสู้ได้อย่างสะดวกและได้ชยั ชนะ ซึ" งการได้รับ
ชัยชนะนันจะต้องขึนอยูก่ บั ความเข้มแข็งของช้างและแม่ทพั ด้วย ช้างที"สําคัญกับคนไทยมากที"สุด
ซึ" งถือเป็ นการกูเ้ อกราชให้กบั ประเทศไทยเลยก็ว่าได้นน"ั คือ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ" ง
เป็ นการรบระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่ งกรุ งหงสาวดี โดยช้างที"
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ในการทําศึกครังนี คือ เจ้าพระยาไชยานุภาพและเมื"อได้รับชัย
ชนะก็ได้สมญานามว่า เจ้าพระยาปราบหงสา จึงมีแนวคิดที"จะนําลวดลายช้าง และประติมากรรม
ช้างศึกเข้ามาเป็ นองค์ประกอบหนึ" งการออกแบบ ประดับตกแต่งส่ วนต่างๆ ของโครงการด้วย ซึ" ง
ทัง นี จ ะสอดคล้อ งกับแนวคิ ด ที" จะนํา เอาศิ ล ปะที" โดดเด่ นในสมัย สุ โขทัย เข้ามาผสม ซึ" ง ศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมที"โดดเด่นในสมัยนันก็คือ เจดียว์ ดั ช้างล้อม จ. สุ โขทัย นัน" เอง
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ภาพที" 96 ภาพลายเส้นเจดียว์ ดั ช้างล้อม เมืองสุ โขทัย เป็ นการนําประติมากรรมรู ปช้างเข้ามาเป็ น
ส่ วนประกอบในสถาปัตยกรรม
ที"มา : ศักดิLชยั สายสิ งห์, ศิลปะสุ โขทัย บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 82.

ภาพที" 97 เจดียว์ ดั ช้างล้อม เมืองสุ โขทัย ( ภาพถ่ายปัจจุบนั )
ที"ม า :
เจดี ย์วัดช้ า งล้ อม เมืองสุ โขทัย , เข้าถึ งเมื" อ 7 พฤศจิ กายน 2555, เข้าถึ งได้จาก
http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-750.h
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3.5 ศาลาการเปรียญและรูปแบบการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมภายในวัด
เนื"องจากพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรคือพระมหาเถรคันฉ่อง (สมเด็จพระวันรัต
พระสัง ฆราชฝ่ ายวิปั ส นาธุ ระ) การจัดตัง วัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระนเรศวรมหาราชนี จึ ง
ต้องการจะดําเนิ นตามแนวทางที"จะสื บต่อพระพุทธศาสนาเฉกเช่นครังโบราณกาลมา แม้จะจัดตัง
เป็ นวัดประเภทคามวาสี ศึกษาพระอภิธรรมตามพระไตรปิ ฏก แต่จะศึกษาเพียงแค่ช นั ตรี เท่านัน ซึ" ง
จะเน้นการปฏิบตั ิวิปัสนากรรมฐานควบคู่กนั ไปด้วย เหมือนเท้าซ้ายเท้าขวาที"ตอ้ งดําเนิ นควบคู่กนั
ไปสู่ จุดมุ่ง หมาย
จึ งจํา กัดผูเ้ รี ยนทังพระและฆราวาสเพื"อให้ระบบการเรี ย นเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ อีกทังระบบการเรี ยนการสอนต้องไม่ใช่เป็ นเพียงห้องเรี ยนสี" เหลี"ยมมีกระดานดํา โต๊ะ
เก้าอี ฯลฯ ธรรมดา แต่จะเป็ นห้องเรี ยนที"มีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน จิตใจของผูเ้ รี ยน เช่น
สอนให้เรี ย นรู ้ เรื" องธาตุ ท งั 4 ดิ น นํา ลม ไฟ อันเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของชี วิต ห้องเรี ยนหรื อ
สถานที" ป ฏิ บ ัติ ก รรมฐานก็ จ ะออกแบบให้มี ส่ ว นสั ม พัน ธ์ ก ับ หลัก ธรรมนี หรื อหลัก ธรรมที" จ ะ
สามารถก่อรู ปขึนจากนามธรรมไปสู่ รูปธรรมได้ โดยเอาหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาคือ ธาตุ 4
ขันธ์ 5 มาเป็ นองค์ประกอบและเป็ นปรัชญาในการเรี ยนรู้พระธรรมเป็ นหลักในตัวโครงการ

แผนภาพที" 23 องค์ประกอบของชีวติ ธาตุ 4 ขันธ์ 5 และการเรี ยนรู้สู่ความไม่ยดึ มัน" ถือมัน" ในตัวตน
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ (สรุ ปจากพระธรรมคําสั"งสอนของพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท วัด
ป่ าเจริ ญธรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี)
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3.6 แนวความคิดของลวดลายประดับและสี สันในโครงการ
3.6.1 ลายไทยในสมัยอยุธยาตอนกลาง
ลายไทยถื อกําเนิ ดขึ นในดินแดนแห่ งนี สืบต่อกันมานานหลายร้อยปี มีการ
พัฒนามาตามยุคสมัยตังแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์ จนเป็ นแบบแผนที"เป็ นเอกลักษณ์
ของชาติโดยสมบูรณ์ โดยท่านประยูร อุลุชาฎะ (น.ณ ปากนํา หรื อ พลูหลวง) บูรพาจารย์ผอู้ ุทิศตน
เกือบครึ" งชีวติ ศึกษาเรื" องลวดลายต่างๆของไทยและสากล ได้ให้ขอ้ คิดเอาไว้วา่ ที"จริ งในสมัยก่อน
กรุ งศรี อยุธยา ลายไทยไม่ได้มีรูปร่ างหน้าตาแบบที"เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ลายที"ปรากฏนันไม่ได้เป้ น
ลายที"สืบต่อมาจากขอมหรื อทวารวดี แต่หากเป็ นลายที"เกิดจากการปลดแอกอิทธิ พลของอินเดียเข้า
สู่ ความเป็ นของตนเอง112 มีลกั ษณะเหมือนธรรมชาติ คือ เป็ นลายเครื อเถาว์ ก้านขด ประกอบด้วย
รู ปดอกไม้ ใบไม้ รู ปนก สัตว์จตุบาท ทวิบาทต่างๆ ซึ"งลวดลายเหล่านีเป็ นคนละตระกูลกับลวดลาย
ที"ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย
อันลักษณะลายของอินเดี ยนันได้ปรากฏอิทธิ พลในศิลปะทวารวดี รวมทัง
อาณาจัก รฟูนันด้วย ศิล ปะทวารวดี เจริ ญอยู่ในลุ่ มแม่ น าํ เจ้า พระยาและบนพื นที" ราบสู งในภาค
อีสานของประเทศไทย มีความแตกต่างจากลายของขอมในลุ่มแม่น าํ โขง แม้วา่ ต้นกําเนิ ดจะมาจาก
อินเดียซึ" งดูคล้ายกันมากในยุคแรกๆ แต่นานวันเข้าก็ลวดลายก็แตกต่างกันออกไปตามรสนิ ยมของ
แต่ละชาติ ลวดลายของทวารวดีน นั มักจะมน ปลายลายลายขมวดม้วนตัวแบบผักกูด ส่ วนลายขอม
ในสมัยอาณาจักรเฟื" องฟูสุดขีด ปลายลายจะถูกคุมให้เป็ นเส้นแหลมเล็กและคม 113 แต่เนื" องด้วยใน
ระยะหลังอาณาจักรขอมมีความเจริ ญมากกว่าทวารวดี จึงส่ งอิทธิ พลลายแก่อาณาจักรทวารวดีอย่าง
เต็มที"
ศิลปะลวดลายในสมัยก่อนอยุธยานับตังแต่อู่ทอง ลพบุรี จนถึงอยุธยา ถือเป็ น
ศิลปะที"เจริ ญชันสู ง แต่ยงั ไม่สุดทีเดียว ที"สุดยอดจริ งๆคือ ศิลปะสุ โขทัย กับอยุธยาตอนปลาย อัน
ได้รับยกย่องแล้วว่า คือศิลปะระดับคลาสสิ คของไทย114
ใบเสมา
ใบเสมาแบบหิ นยานลัทธิ ลงั กาวงศ์ ได้เริ" มปรากฏในสมัยอโยธยา (ก่อนสมัยอยุธยา)
และสุ โขทัย รวมทังอยุธยาต้อนต้น ซึ"งทังสามสมัยนีลว้ นเป้ นใบเสมาขนาดใหญ่ ไม่มีลวดลายอะไร
มีเพียงแต่เส้นกลางจากยอดถึงฐาน จะพบใบเสมาดังกล่าวนีอยูโ่ ดยทัว" ไป เช่นที"วดั สะพานหิ น วัด

112

น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 8.
เรื" องเดียวกัน, 10.
113
เรื" องเดียวกัน, 20.
112
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พระพายหลวง วัดมหาธาตุ ฯลฯ ในจังหวัดสุ โขทัย ส่ วนในอยุธยานันใบเสมาสมัยอโยธยา จะพบที"
วัดสามวิหาร วัดมเหยงคณ์ วัดเสลี"ยง ซึ" งแต่ละที"น นั จะพบเจดียท์ รงลังกาสมัยแรกเริ" มอยูด่ ว้ ย คือมี
ลักษณะขององค์ระฆังเตียและบัลลังก์สูง แต่เมื"อพูดถึงใบเสมาของลังกา ทังหมดจะไม่มีลวดลาย
ซึ" งลวดลายเพิ"งจะมาปรากฏในสมัยอยุธยาตอนกลาง เช่น ใบเสมาของวัดสวนหลวงสบสวรรย์
สมัย พระมหาจัก รพรรดิ ใบเสมาวัดไชยวัฒนาราม และใบเสมาวัด ศาลาปู น ในสมัย พระเจ้า
ปราสาททอง เป็ นต้น ลวดลายในใบเสมาสมัยอยุธยาตอนกลางส่ วนใหญ่มีแบบแผนสื บต่อมาจาก
อโยธยา แต่ได้เริ" มประดิ ษย์ลายกนกสามตัวขึ นใช้แล้ว โครงสร้ างของลายยังคงมีเครื อเถาแบบ
ธรรมชาติปะปนอยู่ ผิดกับลายสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ"งประดิษย์เป็ นลายล้วนๆ 115

ภาพที" 98 ส่ วนบนของใบเสมาวัดกลางริ มคลองมหาพราหมณ์ อยุธยาตอนกลาง ลายดอกไม้มีกลีบ
เป็ นกระจังตาอ้อย ตรงบ่าเสมาเป็ นลายขมวดถึง 5 ขมวด บ่งบอกว่ายังไม่เกิดลายกนก
ที"มา : น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534),150.

ภาพที" 99 ใบเสมาวัดไชยวัฒนารามสมัยพระเจ้าปราสาททอง อิทธิพลลวดลายจากอยุธยาตอนต้น
ที"มา : น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 150.
114

น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 22.
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การที"ลายสมัยอยุธยาตอนต้นหายไปจากใบเสมา เรื" องจากลัทธิ หินยานลังกาส่ วนใหญ่มุ่ง
ในทางปฏิ บตั ิกรรมฐาน พระสงฆ์ลงั กาที"มาสู่ เมืองไทยจะไปตังวัดของตนทางทิศตะวันตก ห่ าง
จากตัวเมืองไปประมาณ 2 – 3 กิโลเมตร เรี ยกว่าวัดอรัญญิก (วัดป่ าแก้ว) ซึ" งคณะสงฆ์กลุ่มดังกล่าว
มุ่งในทางหลุดพ้น จึงตัดเครื" องอลังการอันเป็ นพันธะร้อยรัดชีวิตออกไป ดังนันใบเสมาลัทธิ ลงั กา
วงศ์รุ่นแรกจึงไม่มีลวดลายประดับอยู่เลย ถึ งแม้ว่าใบเสมาจะไม่มีลวดลายอยู่เลยแต่ในยุคสมัย
เดี ย วกัน ปรากฏว่า มี ก ารตกแต่ ง อาคารและลายจํา หลัก ไม้ เช่ น ธรรมาสน์ แ ละหน้า บัน กันอยู่
ตามปกติ ส่ วนลวดลายสมัยอยุธยาตอนกลางที"เห็นเด่นชัด มีตวั อย่างดังต่อไป
ภาพปูนปั<นซุ้ มมณฑป บนยอดเขาพระฉาย จ. สระบุรี
ฝี มือนายช่างสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตรงก้านลายเป็ นเส้นใหญ่ เส้นก้านขออันเป็ นแกน
ของตัวลายมีขนาดเท่ากันตลอดและลายไม่แน่น ลายซุ ้มมณฑปบนยอดเขาพระฉายนี เหมือนลาย
ซุ ้มมณฑป วัดโรงช้าง จ.ราชบุรี ซึ" งลายซุ ้มมณฑปวัดโรงช้าง จ.ราชบุรีน ี แสดงถึงอิทธิ พลของ
ลวดลายสมัยอยุธยาตอนกลางอย่างเด่นชัด116

ภาพที" 100 ภาพปูนปั นซุ ม้ มณฑป บนยอดเขาพระฉาย จ. สระบุรี เส้นก้านลายใหญ่ ตัวลายมีกนก
ช่อดอกไม้ กนกสามตัว ซึ" งแบ่งลายละเอียดแล้ว
ที"มา : น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 178.
115

น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 25.
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ภาพที" 101 ภาพปูนปั นลายซุ ม้ มณฑป วัดโรงช้าง จ.ราชบุรี เส้นก้านลายใหญ่ มีช่อหางโต ที"ปลาย
ลายขมวดและกนก ซึ" งแบ่งลายละเอียดแล้ว
ที"มา : น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 178.
ท่านประยูร อุลุชาฎะ ให้ขอ้ สังเกตว่า ปลายของลายก้านขดในสมัยอยุธยาตอนปลาย
จะเป็ นรู ปช่อกนกหรื อลายหางโต เหมือนลายซุ ้มของมณฑป วัดโรงช้าง ที"มีท งั ช่อหางโตและช่ อ
กนกผสมกัน และมีภาพพระนารายณ์ทรงครุ ฑอยูต่ รงกลางหน้าบัน แสดงว่ายังได้รับอิทธิ พลจาก
อยุธยาตอนต้นอยู่ เอกลักษณ์ของลวดลายอยุธยาตอนต้นและอยุธยาตอนกลางคือรู ปพระนารายณ์
มีขนาดใหญ่และเป็ นประธานของลาย ซึ"งตรงกันข้ามกับสมัยอยุธยาตอนปลาย ที"ภาพพระนารายณ์
หรื อภาพคนตรงกลาง กลับเป็ นส่ วนประกอบของลาย ไม่เด่นชัดออกมา
รู ปเศียรพญานาค 7 เศียร เชิ งบันไดพระพุทธบาท จ. สระบุรี
เป็ นแบบแผนของศิลปะสมัยพระเจ้าปราสาททอง สังเกตุทรงมงกุฏเศียรนาค เหมือน
มงกุฏทรงเครื" องของวัดไชยวัฒนาราม และเป็ นแบบผสมระหว่างชฎาเทริ ด กับ ชฎายอดแหลมของ
อยุธยาตอนปลาย117

116

น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 25.
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ภาพที" 102 รู ปเศียรพญานาค 7 เศียร เชิงบันไดพระพุทธบาท จ. สระบุรี ลักษณะพิเศษคือมีชฎา
เทริ ดยอดแหลมแบบเดียวกับวัดไชยวัฒนาราม
ที"มา : น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 183.

ภาพที" 103 รู ปจําหลักไม้สิงห์แบก ที"ธรรมมาสน์ สมัยอยุธยาตอนกลาง วัดวรจรรยาวาส เป็ นงาน
จําหลักไม้ที"งดงามมาก มีชีวติ ชี วา เข้มแข็งดุดนั
ที"มา : น. ณ ปากนํา [นามแฝง], วิวฒ
ั นาการลายไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 185.
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3.6.2 ลายรดนํา<
เจ้าฟ้ าชายดําทรงมีพระทัยปรารถนาความอยูย่ งคงกระพันเมื"อรับมือข้าศึก จึงได้ทรงสัก
ยันต์ทวั" พระวรกาย รวมทังเสวยว่านและสรงนําแช่วา่ นบางชนิด เช่น ว่านคางคก ว่านเมฆดํา ว่านลิง
ดํา ว่านหอมดํา หรื อว่านกระชายดํา ทําให้พระฉวีมืดมิดเป็ นสี คลํา จนทรงได้รับพระสมัญญาว่า
“พระองค์ดาํ ” ตรงกันข้ามกับพระอนุ ชา ที" ทรงใฝ่ สันติ มุ่งมัน" ในธรรมะของพระพุทธศาสนา มัก
ประทับอยูใ่ นพระราชวังเป็ นนิตย์ พระฉวีจึงนวลผ่อง ได้รับสมญานามว่า “พระองค์ขาว” 118
นักจิตวิทยาเชื"อว่าสี มีความสัมพันธ์กบั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ของเราทุกคน สี บอกความ
เป็ นตัวตน สี โทนร้อนเช่นสี แดง สี ส้ม สี เหลือง สี ม่วง ให้ความรู้สึกที"ต่างจากสี โทนเย็นเช่นสี ขาว สี
เขียว สี ฟ้า สี ชมพู เป็ นต้น สี โทนร้อนหรื อสี โทนเย็นจะไปกระตุน้ ต่อมไพเนี ยล119 ซึ" งจะส่ งผลถึง
ฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ของแต่ละบุคคล
สี ดํา
เป็ นสี ที" มี ค วามหมายทังในแง่ ข องความสะดวกสบาย การปกป้ อง และความลึ ก ลับ
มัก จะเข้า ไปเกี" ย วข้อ งกับ ความเงี ย บสงัด มี ค วามหมายของหนทางอัน มี ล ัก ษณะอัน ไกลโพ้น
นอกจากนี สี ดาํ ยังเป็ นสี แทนสัญลักษณ์ของความลึกลับ น่ากลัว ความมีพลังอํานาจ
สี ทอง
สี ทอง เป็ นสี ที"จดั อยู่ในกลุ่มอิ ทธิ พลของพระอาทิตย์เช่ นเดี ยวกับสี เหลื องและมักจะ
เกี"ยวเนื"องกับพลังและความอุดมสมบูรณ์ เป้ าหมายสู งสุ ด ปัญญาอันสู งสุ ดความเข้าอกเข้าใจ ปกติสี
ทองหมายถึ งการให้ชีวิตใหม่ ให้พลังใหม่ ฉุ ดรังออกมาจากความกลัวความไม่แน่ นอนหรื อหัน
กลับมาใส่ ใจ สี ทองที"วาวแววจะทรงพลังอย่างยิ"งในการดึงให้หลุ ดพ้นจากความรู้สึกที"ตกตํ"าของ
จิตใจ
ลายรดนํา เป็ นงานประณี ตศิลป์ ด้านตกแต่ง อย่างหนึ" งซึ" งมีรูปแบบ และการทําสื บเนื" อง
กันมาแต่โบราณ จัด เป็ นงานช่ างศิลป์ ประเภทหนึ" งซึ" งรวมอยู่ในช่างรักอันเป็ นช่ างหมู่ หนึ" งใน
บรรดาช่ างหลวง หรื อช่ างประจําราชสํานักซึ" งเรี ยกกันว่า “ช่างสิ บหมู่” ลายรดนํา หมายถึง การ
เขียนลวดลาย หรื อรู ปภาพให้ ปรากฏเป็ นลายทองด้วยวิธีปิดทองแล้วเอานํารด จัดเป็ นงาน ประณี ต
ศิลป์ ที"มีความสําคัญมาก สําหรับตกแต่งสิ" งของ เครื" องใช้ และเครื" องประดับของขาวบ้านธรรมดา

117

พิมาน แจ่มจรัส, นเรศวร ราชาแห่ งไฟ, พิมพ์ครังที" 2 (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์,

2550), 34.
118

สุ ภวรรณ พันธุ์จนั ทร์ , “สี บาํ บัด,” สมุนไพรเพือสุ ขภาพ (HERB FOR HEALTH)
7,75 (มีนาคม 2550): 36-38.
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เครื" องใช้ในพระพุทธ ศาสนา ตลอดไปจนถึ งในส่ วนที"เกี" ยวกับพระมหากษัตริ ย ์ โดยใช้ ตกแต่ง
ตังแต่สิ"งของที"มีขนาดเล็กขึนไปจนถึงประดับตกแต่งผนัง ห้องที"มีขนาดใหญ่ อันหมายถึงตกแต่ง
ตังแต่เนือที"ไม่กี"ตารางนิว ไปจนถึงเนื อที"หลายร้อยตารางฟุตให้วิจิตรงดงาม สรุ ปโดยย่อลาย รดนํา
ก็คือลายทองที"ลา้ งด้วยนํา
ลายรดนํา จึ งเป็ นสี ที" เ หมาะสมกับองค์ส มเด็ จพระนเรศวร ในฐานะที" เกี" ย วเนื" องกับ
ลักษณะนิ สัยของพระองค์ที"มีอาํ นาจ ดุดนั จริ งจัง เข้มแข็ง (สี ดาํ ) แต่แฝงไปด้วยความเมตตาและ
ชอบทําบุญ ทํานุบาํ รุ งพระศาสนา (สี ทอง) จึงได้นาํ แนวคิดนีมาเป็ นองค์ประกอบในการประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมและลวดลายในโครงการ

ภาพที" 104 ภาพลายรดนําของช่างฝี มือวัดเชิงหวาย ในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2275 - 2310)
ที"มา : ครู วดั เซิงหวาย, ตู้พระธรรมลายรดนํา< , เข้าถึงเมื"อ 22 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=95257

ภาพที" 105 ภาพลายรดนําประยุกต์ของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ เทคนิคการเขียนสี อะคริ ลิคบนเฟรมผ้าใบ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

บทที 7
การออกแบบสถาปัตยกรรม
จากกระบวนการออกแบบที"ได้ทาํ การวิเคราะห์มาแล้วในบทที" 6 มาถึ งในบทนี จะ
กล่าวถึ งภาพรวมของงานสถาปั ตยกรรม โดยแสดงเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมที"มี"รายละเอียดและ
องค์ประกอบ ที"สื"อถึงความหมาย คติความเชื"อ ระบบสัญลักษณ์ ที"ได้วิเคราะห์มาแล้วทังหมด โดย
ไล่เรี ยงลําดับไปตามความสําคัญ อันได้แก่ ผังบริ เวณรวม เขตพุทธาวาสและอาคารในเขตพุทธวาส
เขตสังฆาวาสและอาคารในเขตสังฆาวาส และอาคารในเขตธรณี สงฆ์ ดังนี
1. ผังบริเวณ
เนื" องจากพืนที"ออกแบบโครงการมีระยะเวลาและการเปลี"ยนแปลงของพืนที"จากพืนที"
แห้งไปสู่ พืนที"น าํ ท่วม และจากพืนที"น าํ ท่วมมาสู่ พืนที"แห้งในรอบ 1 ปี เพราะฉะนัน ผังบริ เวณจึง
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ ผังบริ เวณในสภาวะปกติ กับ ผังบริ เวณเมื"อเกิดอุทกภัย (นําท่วม)

ภาพที" 106 พืนที"ออกแบบที"แบ่งออกเป็ น 2 บริ บท คือ ระยะเวลาที"น าํ แห้ง กับระยะเวลาที"น าํ ท่วม
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ ( ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยโปรแกรม Google Earth verion. 5.1 )
พืนที"น าํ แห้ง จะกินระยะเวลาในฤดูแล้ง ตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือน ตุลาคม (
เดือน 2 – เดือน 8 กินระยะเวลา 6 เดือน ) และ พืนที"น าํ หลาก ในฤดูฝน คือตังแต่เดือน ตุลาคม ไป
จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ( เดือน 10 – เดือน 2 กินระยะเวลา 4 เดือน )ซึ" งพืนที"บริ เวณนี เป็ นพืนที"ใน
โครงการพระราชดําริ รับนําอยู่แล้ว จึงมีโอกาสแน่นอนที"จะต้องรับนําอยู่ ในทุกๆ ปี การออกแบบ
จึงต้องเหมาะสมกับทุกสภาพอากาศและทุกสภาพผืนดินที"เปลี"ยนไป
238
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ภาพที" 107 ผังบริ เวณวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ในสภาวะปกติ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

1.1 ผังบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ในสภาวะปกติ
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ภาพที" 108 ผังบริ เวณวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เมื"อเกิดอุทกภัย
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

1.2 ผังบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ยามเมือเกิดอุทกภัย (นํา< ท่วม )

ศาลาการเปรียญ
ศาล สมเด็จพระนเรศ
ลานอริยสัจ 4

ธรรมศาลา

พระอุโบสถ

ลานพิธี

241

แผนภาพที" 24 ผังแสดงตําแหน่งของอาคารต่างๆ ในโครงการ
ที"มา
: ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ชันตาฆร + โรงทาน

ลานโพธิ

หอระฆัง

ลานจงกรม

หมู่กฏุ ิสงฆ์

ห้ องนํา< สาธารณะ

พระระเบียงคต

พระเจดีย์

ลานธรรม

1.3 ผังแสดงตําแหน่ งของอาคารต่ างๆ ในโครงการ
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1.4 ผังการใช้ ประโยชน์ พนื< ทีใ นแต่ ละส่ วนของโครงการ

แผนภาพที" 25 ผังการใช้ประโยชน์พนื ที"ในแต่ละส่ วนของโครงการ
ที"มา
: ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

พืนที"ส่วนบริ การชุมชนและสาธารณะประโยชน์ ( SERVICE ZONE )
พืนที"ส่วนพุทธาวาส ( SEMI PUBLIC ZONE )
พืนที"ส่วนประกอบกิจกรรม ( PUBLIC ZONE )
พืนที"ส่วนสังฆาวาส ( PRIVATE ZONE )
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1.5 การนําเอาคติโบราณพระนารายณ์ ทรงสุ บรรณ (ครุฑ) มาผนวกกับการวางผัง
พระนารายณ์ทรงครุ ฑ คือ สัญลักษณ์แต่โบราณของพระมหากษัตริ ย ์ หมายถึงอํานาจ
ทางการปกครองของแผ่นดิ น และถือเป็ นยอดแห่ งมหาปราบ ตามคติไทยโบราณ เชื" อว่าครุ ฑเป็ น
พญาแห่งนก และเป็ นพาหนะของพระนารายณ์ ปกติอาศัยอยูท่ ี"วิมานฉิ มพลี มีรูปเป็ นครึ" งคนครึ" งนก
อินทรี ได้รับพรให้เป็ นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทําลายลงได้ แม้กระทัง" สายฟ้ าของพระอินทร์ ก็ได้แต่
เพียงทําให้ขนของครุ ฑหลุดร่ วงลงมาเพียงเส้นหนึ" งเท่านัน ด้วยเหตุน ี ครุ ฑจึงมีชื"ออีกอย่างหนึ" งว่า
"สุ บรรณ" ซึ" งหมายถึ ง "ขนวิเศษ" ด้วยฤทธานุ ภาพของพญาครุ ฑ จึงได้มีการสร้างรู ป ครุ ฑพ่าห์
(หรื อ พระครุ ฑพ่าห์) หมายถึง ครุ ฑซึ"งเป็ นพาหนะ เป็ นรู ปครุ ฑกางปี ก และใช้เป็ นสัญลักษณ์สําคัญ
เกี"ยวกับพระมหากษัตริ ยข์ องไทยก็มีมาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา ด้วยว่าไทยเราได้รับลัทธิ เทวราชของ
อินเดียที"ถือว่าพระมหากษัตริ ยค์ ืออวตารของพระนารายณ์ ดังนัน ครุ ฑซึ" งเป็ นผูม้ ีฤทธิL มากและเป็ น
พาหนะของพระนารายณ์ จึงเป็ นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริ ย ์ ดังที"ปรากฏอยูใ่ นดวงตราหรื อพระ
ราชลัญจกรประจําพระองค์ ประจําแผ่นดิน ประจําราชวงศ์ และประจํารัชกาล เป็ นต้น

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ (ครุ ฑ)

แผนภาพที" 26 จินตนาการการวางผังบริ เวณ ของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ ต้องการให้ผงั ส่ วนพุทธาวาส
มีลกั ษณะคล้ายพระนารายณ์ทรงสุ บรรณ (ครุ ฑ) เพื"อเสริ มคติความเชื"อของความเป็ น
เทวราชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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1.6 ผังแสดงเส้ นทางการสั ญจรของผู้ใช้ ภายในโครงการ
1.6.1 บริ บทของพืนที"ในสภาวะปกติ (เมื"อนําแห้ง)

ทิศทางสัญจรของพระสงฆ์

ทิศทางสัญจรของผูป้ ฏิบตั ิธรรม

ทิศทางสัญจรของประชาชนทัว" ไป

แผนภาพที" 27 ทิศทางสัญจรของพระสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ิธรรม และฆราวาสประชาชนทัว" ไป
ในสภาวะปกติ ( เมื"อนําแห้ง )
ที"มา
: ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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1.6.2 บริ บทของพืนที"ในสภาวะอุทกภัย (เมื"อนําท่วม)

ทิศทางสัญจรของพระสงฆ์

ทิศทางสัญจรของผูป้ ฏิบตั ิธรรม

ทิศทางสัญจรของประชาชนทัว" ไป

แผนภาพที" 28 ทิศทางสัญจรของพระสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ิธรรม และฆราวาสประชาชนทัว" ไป
ในสภาวะการเกิดอุทกภัย ( เมื"อนําท่วม )
ที"มา
: ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

246

จากผังแสดงเส้นทางการสัญจรของผูใ้ ช้ภายในโครงการดังกล่าว ทังในบริ บทที"อยู่ใน
สภาวะปกติและบริ บทที"เกิดอุทกภัย จะเห็นได้วา่ ทางสัญจรของทังพระภิกษุสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ิธรรม
และฆราวาสประชาชนทัว" ไป มีลกั ษณะคล้ายกัน แต่จะไม่เหมือนกัน เพราะในบริ บทของช่วงเวลา
ที"น าํ แห้ง สามารถเดิ นเชื" อมต่อไปยังส่ วนต่างๆ ของโครงการ ตามที"ได้แบ่งเขตเฉพาะกลุ่มผูใ้ ช้ได้
เลย แต่เมื"อเกิดอุทกภัยเส้นทางของผูใ้ ช้โครงการจะถูกเปลี"ยนแปลงโดยพืนที"รับนํา ทําให้กลุ่มผูใ้ ช้
ต้องปรับเปลี"ยนเส้นทางสัญจรปกติ ซึ" งเป็ นระยะทางการเดินที"ไม่แตกต่างกันมาก ทําให้สะดวกใน
การสัญจรทังในสภาวะปกติและในสภาวะนําท่วมโครงการ
1.7 แนวทางการปลูกต้ นไม้ ใหม่ และต้ นไม้ ทมี ีอยู่เดิมในบริเวณพืน< ทีโ ครงการ
แนวต้ นไม้ สูง

ต้ นไม้ สําคัญ

ต้ นไม้ สําคัญ
ต้ นไม้ สําคัญ

ต้ นไม้ สําคัญ

ต้ นไม้ ประดับ

ต้ นไม้ ประดับ
ต้ นไม้ ประดับ
แนวต้ นไม้ สูง
ต้ นไม้ ประดับ
แนวต้ นไม้ สูง

แผนภาพที" 29 การแบ่งพืนที"ปลูกต้นไม้ เพื"อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับโครงการ
ที"มา
: ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
ต้ นไม้ สําคัญ

แนวต้ นไม้ สูง
ต้ นไม้ ประดับ

แนวต้
แ นไม้สาํ คัญที"นาํ มาปลูกใหม่ เพื"อเน้นความสําคัญของสถาปัตยกรรมและ
เน้นทางเข้า หรื อ เพื"อเพิ"มความน่าสนใจให้จุดนําสายตา ซึ"งเป็ นต้นไม้ที"มีความ
หมาย มีเรื" องราว มีความสําคัญ เช่น ต้นราชพฤกษ์ (สี เหลือง) เป็ นต้นไม้ประจํา
ชาติไทย บ่งบอกถึงการที"พระองค์ทรงกูช้ าติบา้ นเมือง ให้มีประเทศชาติอยูไ่ ด้ใน
ทุกวันนี หรื อต้นโพธิL ต้นไทรใหญ่ ที"มีอยูแ่ ต่เดิมก็ไม่ได้ตดั ออกแต่อย่างใด
แนวต้
แน นไม้สูงเพื"อป้ องกันเสี ยงและมลพิษ เช่น อโศกเซ็นคาเบียล , ต้นสน , ต้นไผ่
ต้นไม้ประดับพุม่ เตียคลุมดิน เช่น หูกระจง , เข็ม , พุดซ้อน , พุดชาติ , มะลิ ฯลฯ
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2. แบบสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาส
แสดงแบบสถาปัตยกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ" งมีลกั ษณะและ
เอกลักษณ์เฉพาะตามที"ได้กล่าวมาแล้วในบทกระบวนการออกแบบ และตังอยูบ่ นพืนที"ดอน ซึ" งนํา
ไม่สามารถท่วมถึ งได้อยู่สูงจากระดับดินปกติ 1 – 2 เมตร จะประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลัง อัน
ได้แก่
1. พระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
2. พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
3. ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติ
2.1 พระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
เป็ นอาคารหลักที"พระภิกษุสงฆ์ใช้ทาํ สังฆกรรม ทังยังเป็ นอาคารสาธารณะ วางอยู่
ในจุดที"มีความสําคัญของโครงการซึ"งเป็ นอาคารถาวรวัตถุ ที"ยอมให้น าํ ท่วมถึงไม่ได้
2.1.1 รู ปแบบอาคาร
เป็ นแนวคิดผนวกเอาความโดดเด่นของศิลปะในสองยุคสมัย คือ สมัยสุ โขทัย
ส่ งผ่านมาถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง อันเป็ นยุคสมัยของพระองค์เข้าไว้ ด้วยกัน เช่นในสมัยอยุธยา
การทําฐานสําเภาหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “ฐานแอ่นท้องช้าง” ซึ" งจากหลักฐานทางโบราณคดีเชื" อว่าเป็ น
ที"นิยมทํากันมากในสมัยนี การสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมที"เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของสุ โขทัย เช่น
การสร้างเส้นหลังคาได้อ่อนโค้ง การใช้ช่อฟ้ า บราลีประดับหลังคา การวางช่วงเสาขยายโครงสร้าง
ส่ วนของหลังคาให้กว้างออก ภายในพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธานอัฏฐารศ นัน" คือ องค์
พระอัฏฐารสมีความสู ง 9 เมตร (ไม่รวมฐานบาท) เพดานพระอุโบสถก็ตอ้ งสู งขึนไปในระดับที"
เหมาะสมกับสัดส่ วนตามของโบราณ ทังนีการออกแบบจะประยุกต์ใช้โครงหลังคาแบบริ จิดเฟรม
(Rigid Frame) เพื"อการแก้ปัญหาพืนที"ภายในคับแคบ ยกชุดหลังคาขึนทังหมด ทําให้พืนที"ภายในดู
สะอาดตา ไม่มีโครงสร้างของเสาโครง หรื อขื"อเอก ขื"อโท มารบกวนการใช้พืนที"ในอาคาร ทําให้
อาคารดู โปร่ ง โล่ง ทังยังสามารถรับนําหนักของโครงหลังคาทังชุด ผ่านช่วงเสาได้ โดยไม่เกิด
ปั ญหา และไม่ตอ้ งมีจนั ทันมาเสริ มเหมือนเครื" องไม้ในสมัยโบราณ ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องมีคนั ทวยมา
รับชายคาปี กนก ซึ"งจะลดทอนการประดับประดาให้สถาปัตยกรรมดูเรี ยบง่าย สะอาดตายิง" ขึน
ทังในส่ วนของฐานสําเภา ก็ได้มีการติดไฟประดับเข้าไปที"ฐาน เพื"อให้ดูเหมือนช่องใส่
ประทีปในสมัยโบราณ เป็ นการเพิ"มลูกเล่นให้กบั สถาปัตยกรรมเพื"อให้เกิดความโดดเด่นทังส่ วนล่าง
และส่ วนบน เหมาะสมกับการเฉลิมพระเกียรติให้สมฐานานุรูป ฐานนานุศกั ดิL อย่างแท้จริ ง

ภาพที" 109 ผังพืนอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 110 รู ปด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 111 รู ปด้านข้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 112 รู ปตัด ก-ก , ข-ข อุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 113 รู ปตัด ค -ค อุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 114 แบบขยายด้านหน้าอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 115 แบบขยายด้านหลังอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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2.1.2 โครงสร้ าง
การสร้างพืนที"ใช้สอยแบบสาธารณะประโยชน์ซ" ึ งมีขนาดใหญ่ ภายใต้โครงประดุซ" ึ งมี
ขนาดของช่วงเสาจํากัดและยุง่ เหยิงไปด้วยเครื" องไม้ อาจมีผลทําให้การใช้ประโยชน์ภายในทําได้ไม่
เต็มที"นกั ผูท้ าํ วิทยานิ พนธ์ได้ประยุกต์โครงหลังคาใหม่ โดยการทําโครงหลังคาแบบริ จิดเฟรม
(Rigid Frame) ยกชุดหลังคาขึนทังหมด ทําให้พืนที"ภายในดูสะอาดตา ไม่มีโครงสร้างของเสา หรื อ
ขื"อเอก ขื"อโท มารบกวนการใช้พืนที"ในอาคาร ทําให้อาคารดู โปร่ ง โล่ง ทังยังสามารถรับนําหนัก
ของโครงหลังคาทังชุ ด ผ่านช่วงเสาได้ โดยไม่เกิดปั ญหา และไม่ตอ้ งมีจนั ทันมาเสริ มเหมือนเครื" อง
ไม้ใ นสมัย โบราณ ทํา ให้ไ ม่ จาํ เป็ นต้องมีคนั ทวยมารั บ ชายคาปี กนก ซึ" งจะลดทอนการประดับ
ประดาให้สถาปั ตยกรรมดูเรี ยบง่าย สะอาดตายิง" ขึน ทังยังคงรู ปแบบของพระอุโบสถในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง เช่ น อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรี อยุธยา และอุโบสถวัดไลย์ จ.ลพบุรี ซึ" งตัว
พระอุโบสถไม่มีคนั ทวยรั บปี กนก อาศัยการเจาะช่องหน้าต่างแคบเพื"อให้ผนังรับนําหนักได้ดีข ึ น
เท่านัน

โครงหลังคา
แบบริ จิดเฟรม

ขนาดของตัวคน

ภาพที" 116 รู ปตัดของโถงมุขหน้าพระอุโบสถ ที"นาํ เอาโครงริ จิดเฟรม มาประยุกต์แทนโครงเครื" อง
ประดุโบราณ ที"ยงุ่ เหยิงไปด้วยเครื" องไม้
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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โครงหลังคา
แบบริ จิดเฟรม
เชิงกลอนเอียงแบบ
วัฒนธรรมล้านนา

ภาพที" 117 รู ปตัดโถงพระประธานอัฏฐารศ ซึ"งใช้โครงริ จิดเฟรมแทนโครงไม้ ทําให้พืนที"ภายใน
ดูกว้างขวางขึนมาก
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
2.1.3 องค์ ประกอบของศิลปกรรมในพระอุโบสถ
ปรัชญาและองค์ประกอบทางศิลปกรรมของพระอุโบสถเฉลิมพระเกี ยรติ ได้
นํา แนวคิ ด ของโบราณมาประยุ ก ต์ข ึ น ใหม่ แต่ย งั คงรั ก ษากรอบของวัฒ นธรรมเดิ ม ไว้ คื อ ไม่
ปรับเปลี"ยนจนเกินพอดี แต่ยงั คงแฝงความหมายให้ประชาชนผูใ้ ช้โดยทัว" สามารถเข้าใจ และ ค้นหา
ที"มาของศิลปกรรมและการประดับตกแต่งนันได้
ชฎาเทริ ดยอดแหลม

หางหงส์ประยุกต์ใหม่

แผนภาพที" 30 หางหงส์ออกแบบใหม่ที"ประยุกต์มาจากประติมากรรมพญานาค 7 เศียรแบบแผนของ
ศิลปะสมัยพระเจ้าปราสาททอง ที"เชิงบันไดวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ลักษณะพิเศษ
คือ มีชฎาเทริ ดยอดแหลมแบบเดียวกับวัดไชยวัฒนาราม
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

257

แผนภาพที" 31 กรอบหน้าต่างออกแบบใหม่ที"ประยุกต์ม์ าจากหน้าสิ งห์ รู ปจําหลักไม้สิงห์แบก ที"
ธรรมมาสน์ วัดวรจรรยาวาส สมัยอยุธยาตอนกลาง
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
หน้ าบัน
หน้าบันมุขที" 1 ด้านหน้าพระอุโบสถ จะผนวกเรื" องราวเกียวข้องกับสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เช่น สัญลักษณ์ พระมาลาเบี"ยง ที"เป็ น 1 ใน 4 ของเครื" องราชูปโภคที"สําคัญ พระนพปฎล
มหาเศวตฉัตร เป็ นฉัตร 9 ชัน สํา หรั บ พระมหากษัตริ ย ์ที" ท รงรั บพระราชพิธี บรมราชภิเษกตาม
โบราณราชประเพณี รวมไปถึงองค์ประกอบอื"นๆ เช่น อาวุธของพระนารายณ์ ตรี คฑา จักร สังข์
เข้ามาเป็ นองค์ประกอบเพื"อสื" อถึงคติความเป็ นเทวราชาขององค์พระมหากษัตริ ย ์ และพระพุทธรู ป
ปางสมาธิ ประจําวันพระราชสมภพ

ภาพที" 118 สัญลักษณ์ ที"เกี"ยวข้องกับคติเทวราชา - ภาพที" 119 สัญลักษณเกี"ยวกับพระนรเศวร
ที"มา : สารานุกรมเสรี , เข้าถึงเมื"อ 7 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org
/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ภาพที" 120 สัญลักษณ์สาํ คัญต่างๆ ที"นาํ เข้ามาเป็ นองค์ประกอบของหน้าบันมุขด้านหน้า
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
คติความเชือเรือง ตํานานพระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ (นะ โม พุท ธา ยะ)
เรื" องราวของพระพุทธเจ้าหรื อพระเจ้า 5 พระองค์ มีปรากฏอยู่ในตํานานเล่าขานมาว่า ใน
ยุคปฐมกัลป์ มีดอกไม้ชนิดหนึ"งผุดขึนมาก่อนดอกไม้อื"นๆ จํานวน 5 ชนิด ด้วยกัน ซึ" งเรี ยกว่า “ปทุม”
(ป แปลว่า ก่อน, ทุม แปลว่า ต้นไม้ ต่อมาเรี ยกดอกไม้ชนิ ดนี ว่า ดอกบัว ) เมื"อท้าวสหัมบดี พรหม
ทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมแต่ละดอกนันมีอกั ขระ คือ “นะ โม พุท ธา ยะ” จึงแสดงความเคารพ
แล้วได้ตรัสพยากรณ์วา่ ในภัทรกัลป์ นีจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 5 พระองค์ คือ
1. พระกกุสันโธ (ไก่)
2. พระโกนาคมโน (นาค)
3. พระกัสสโป (เต่า)
4. พระโคตรโม /พระพุทธเจ้าปัจจุบนั / (โค)
5. พระเมตตยโย /พระศรี อารยเมตตไตรย์ หรื อพระศรี อาริ ย/์ (สิ งห์)
จากเค้าตํานานข้างต้นนี เอง คนโบราณจึงถือได้ว่า อักขระทัง 5 คือ “นะ โม พุทธา ยะ”
เป็ นเครื" องหมายของพระพุทธเจ้าทัง 5 พระองค์ กล่าวคือ นะ ได้แก่ พระกุกกสันโธ , โม ได้แก่ พระ
โกนาคมโน , พุทโธ ได้แก่ พระกัสสโป , ธา ไ ด้แก่ พระโคตรโม และ ยะ ได้แก่ พระเมตตยโย และ
ก็มีคติโบราณสื บต่อกันมาด้วยว่า ผูใ้ ดภาวนาอักขระทัง 5 ตัวนีแล้ว ผูน้  นั ก็จะเป็ นเสมือนหนึ" งว่าได้
พบพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในคราวเดียวกัน จึงถือกันว่าเป็ นคาถาอาคมที"ทรงอานุ ภาพสู งสุ ดเป็ นที"
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นับถือกันในหมู่ชนชาวพุทธทังหลาย เมื"อบริ กรรมคาถานี ให้จิตใจแน่วแน่มนั" คงแล้ว ก็อาจเกิดความ
มหัศจรรย์เป็ นอิทธิ ปาฏิหาริ ยข์  ึนได้
จากตํานานเรื" องการถื อกําเนิดของพระเจ้า 5 องค์ดงั ที"กล่าวมาข้างต้น ซึ" งอยู่ใน “คัมภีร์
ปถมัง” อันเป็ นปฐมคัมภีร์ พอที"จะสรุ ปเนือความได้วา่ ตํานานเรื" องนี พยายามสอนหรื อบ่งชี ให้เห็น
ถึ งคุ ณค่าของสิ" งต่างๆว่าทุ กชี วิตล้วนมี ความหมายและมีคุณค่าในตัวของมันเอง อย่าพยายามมอง
รู ปลักษณะของสิ" งต่างๆเหล่านันด้วยดวงตาเพียงอย่างเดียวแต่ให้ใช้ดวงใจในการมองเห็นควบคู่กนั
ไปด้วย ซึ"งแม้นว่าจะเป็ นสัตว์สิ"งมีชีวิตต่างเผ่าต่างพันธุ์ หากแต่มีจิตใจสู งส่ งก็ยอ่ มส่ งผลสามารถฟูม
ฟักเลียงดูสิ"งดีงามให้ปรากฏออกมาได้ ดังที"แม่สัตว์ทงั 5 เก็บไข่ได้แล้วนําไปฟูมฟักเลียงดูจนปรากฏ
เป็ นมนุ ษย์รูปงามและกลายมาเป็ นพระพุทธเจ้าทัง 5 องค์ตามลําดับ ผูท้ าํ วิทยานิ พนธ์จึงได้นาํ คติ
เรื" องเหล่านี มาเป็ นองค์ประกอบของโครงการ
พระอุโบสถด้านหน้ า

พระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ ทีได้ถือกําเนิดขึน< แล้ว

สั ญ ลั ก ษณ์ ม งคล อิ ติ ปิ โส เดื อ น
ตะวันเบิกเมฆ
ตะ
สัญลักษณ์ต่างๆ ทีเกีย วข้ องกับองค์ สมเด็จพระ
นเรศวร นอบน้ อมพระพุทธเจ้ าทั<ง 4 พระองค์ ที
ได้ มาตรัสรู้แล้วในภัทรกัปป์ นี< ...อยู่เบือ< งล่ าง

พระอุโบสถด้านหลัง

พระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ ทีได้ถือกําเนิดขึน< แล้ว

สั ญ ลั ก ษณ์ ม งคล อิ ติ ปิ โส เดื อ น
ตะวันเบิกเมฆ
ตะ
พระศรีอาริยเมตตไตรย์ หรือพระศรีอาริย์ เป็ น
พระโพธิ สั ต ว์ ผู้ จ ะได้ ต รั ส รู้ เป็ นพระพุ ท ธเจ้ า
พระองค์ที 5 และองค์ สุดท้ ายแห่ งภัทรกัปนี<

แผนภาพที" 32 คติตาํ นานพระเจ้า 5 พระองค์ ที"นาํ มาเป็ นองค์ประกอบในอาคารพระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 121 ทัศนียภาพอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ 1
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

2.1.4 รูปทัศนียภาพของอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
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ภาพที" 122 ทัศนียภาพอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ 2
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 123 ทัศนียภาพอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ 3
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 124 ทัศนียภาพอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ เชื" อมต่อกับพระเจดีย ์
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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2.2 พระมหาเจดีย์สดุดีพระนเรศ ศรีอยุธเยศชัยมงคล
2.2.1 รูปแบบอาคาร
พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล มีความหมายว่า มหาเจดียท์ ี"ยก
ย่องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เช่นเดียวกับพระเจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคลที"พระองค์ทรงบูรณะ
ขึน เมื"อครังมีชยั ในสงคราม แห่งราชอาณาจักรอยุธยา (โครง ฉันท์ กาพย์ กลอน โบราณ บางครังใช้
คําว่า อยุธเยศ ซึ" งมีความหมายเดี ยวกัน) เป็ นพระมหาเจดียท์ ี"มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างศิลปะอันโดด
เด่นของอาณาจักรสุ โขทัยนัน" และศิลปะอันโดดเด่นของอาณาจักรอยุธยา โดยรู ปแบบจะเป็ น “เจดีย ์
แปดเหลี"ยมทรงกลม” และมีรายละเอียดแสดงแนวความคิดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี
1. ส่ วนของชุดฐาน ได้แนวคิดจากเจดียว์ ดั ช้างล้อม แต่ในเจดียแ์ ห่งนีจะใช้ชา้ งทังตัว
ไม่ได้โผล่มาจากผนังครึ" งตัวแบบที"เคยทํากัน และ ไล่เรี ยงขนาดและระดับของช้างตังแต่พญาช้างลง
ไปถึ งลูกช้าง เพื"อบ่งบอกถึ งความสามัคคีของสรรพสัตว์ในการร่ วมรบต่ อสู้ มาแต่ครั งอดี ต จน
ได้รับเอกราชเป็ นชาติ ไทยมาจนถึ งปั จจุบนั ส่ วนซุ ้ม หน้า บันได้รับ อิ ท ธิ พ ลร่ ว มสุ โขทัย – เขมร
เรี ยกว่าซุ ้มหน้านาง โดยมีลวดลายศิลปกรรมเป็ นสิ งห์ขบหน้ากาล เพื"อสื" อความหมายถึงชัยชนะที"
สมเด็จพระนเรศวรมีชยั เหนือเขมรในเวลานัน
2. ส่ วนของชุดกลาง ได้แนวคิดจากสถาปัตยกรรมอยุธยา โดยเฉพาะรู ปแบบของพระ
เจดี ยว์ ดั ใหญ่ชยั มงคล ซึ" งหลักฐานอันเด่นชัดที"สุดว่าได้รับการสร้างสรรค์ บูรณะซ่ อมแซม ในรัช
สมัยขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีซุ้มศาลาด้านหน้า 2 ซุ ้ม ประดิษฐานพระพุทธรู ปยืน
จากการเรี ยนถามอาจารย์เสนอ นิลเดช ท่านได้ให้ขอ้ มูลว่า แต่ก่อนนีซุ้มที"วดั ใหญ่ชยั มงคลนี น่าจะ
ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปยืน ก่อนจะมาซ่ อมแซมปรับเปลี"ยนเป็ นพระปางสมาธิ เหมือนในปั จจุบนั
ภายในเป็ นห้องสําหรับปลีกวิเวกของพระภิกษุสงฆ์และผูป้ ฏิบตั ิธรรม ส่ วนซุ ้มในด้านหลัง เป็ นซุ ้ม
ประดิษฐานพระยืนเช่นกัน แต่ภายในจะเป็ นลิฟต์โดยสาร จากชันล่างเจดียข์  ึนมาสู่ ดา้ นบน
3. ส่ วนยอดองค์พระเจดีย ์ เป็ นเจดีย ์ 5 ยอด มีเจดียป์ ระธานองค์กลาง ซึ"งมีประโยชน์
ใช้สอยด้านในเป็ นที"ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุและเจดียท์ ิศ ประดิษฐานอยูท่ งั 4 ทิศ ในส่ วน
ของซุม้ พระที"เจดียป์ ระธาน จะเป็ นช่องแสงที"ส่องเข้าไปยังภายใน สถาปัตยกรรมเป็ นแนวคิดที"ประ
ยุกตฺ สถาปั ตยกรรมตะวันตกเข้ามาร่ วม เพราะในสมัยของสมเด็จพระนเรศวร ท่านเองเป็ นนักการ
ฑูตด้วย คือ ติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกและเป็ นยุคที"รุ่งเรื องการค้ากับตะวันตกมาก ส่ วนปล้อง
มาลัยเถาว์เจดียป์ ระธานมี 7 ปล้อง และเจดียท์ ิศทัง 4 มี 5 ปล้อง อันมีความหมายเป็ นโดยนัย
สําหรับพระเจดียน์  ีจะรวมพระระเบียงคตเข้าไปเป็ นองค์ประกอบด้วย ความสําคัญของ
พระระเบียงคต คือคติการจําลองคติจกั รวาล แสดงถึงทิศต่างๆ ตามคัมภีร์โบราณ

265

ภาพที" 125 ผังพืนชัน 1 พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 126 ผังพืนชัน 2 พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 127 รู ปด้านหน้า พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 128 รู ปด้านข้าง พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 129 รู ปด้านหลัง พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 130 รู ปตัดด้านหน้า พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
สําหรับโครงสร้างภายในของพระเจดียน์  นั จะใช้ระบบโครงสร้างแบบริ จิดเฟรม (Rigid Frame) ซึ"ง
จะทําให้โถงภายในมีความกว้างขวางยิง" ขึน มีระยะช่วงเสาที"กว้างมากยิง" ขึน ได้พืนที"ใช้สอยเพิ"มขึน
โถงตรงกลางเป็ นห้องแสดงนิทรรศการ เกี"ยวกับพระราชประวัติ และ เ รื" องราวของประวัติศาสตร์
และความสําคัญของพืนที"แห่งนี รวมไปถึงแสดงเครื" องศาตราวุธโบราณ ที"ใช้ทาํ สงครามเพื"อให้
ชาติไทยได้เอกราชมาจนถึงปั จจุบนั นี ภายในจะมีลิฟต์โดยสารสําหรับอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูใ้ ช้โครงการ ทังผูส้ ู งอายุ และ ผูพ้ ิการ
ชัน 2 ของพระมหาเจดีย ์ เป็ นที"ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ผนังโดยรอบชันบน
ประดิษฐานพระกริ" งชัยวัฒน์จาํ ลอง ที"มีความเชื"อกันมาว่า สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรคันฉ่อง พระ
อาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ ตัวพระองค์เอง ได้ร่วมกันสร้างขึนมา มีชื"อเสี ยงด้าน
พุทธคุณและความศักดิLสิทธ์มาจวบจนปัจจุบนั
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ภาพที" 131 พระมหาเจดียส์ ดุดีพระนเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล กับ พระระเบียงคต
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 132 ระยะและมุมมองจากพระระเบียงคตไปพระมหาเจดียส์ ดุดีพระเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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2.2.2 รู ปแบบอาคาร 3 มิติ

ภาพที" 133 รวมผังพืน รู ปด้านหน้า รู ปด้านข้าง พระมหาเจดียส์ ดุดีพระเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 134 รู ป 3 มิติ พระมหาเจดียส์ ดุดีพระเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล พร้อมด้วย พระระเบียงคต
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 135 รู ปทัศนียภาพพระมหาเจดียส์ ดุดีพระเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล 1
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

2.2.3 รูปทัศนียภาพพระมหาเจดีย์สดุดีพระเรศ ศรีอยุธเยศชัยมงคล
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ภาพที" 136 รู ปทัศนียภาพพระมหาเจดียส์ ดุดีพระเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล 2
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

276

ภาพที" 137 รู ปทัศนียภาพพระมหาเจดียส์ ดุดีพระเรศ ศรี อยุธเยศชัยมงคล 3
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 138 ผังพืน ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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2.3 ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ศาลาธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี ได้แนวคิดมาจาก ธรรมมาสน์สงฆ์ในสมัยอยุธยาโบราณ

ภาพที" 139 รู ปด้านหน้า + ด้านข้าง ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 140 รู ปด้านหลัง + ด้านข้าง ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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3. แบบสถาปัตยกรรมในเขตสั งฆาวาส
แสดงแบบสถาปั ตยกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บนพืนที"ที" มี
ลักษณะพิเศษคือ มีระยะเวลาที"น าํ แห้งและนําท่วมสลับกันไปในรอบปี บางส่ วนของอาคารจึงใช้
ระบบทุ่นลอยนํา HDPE มาเป็ นองค์ประกอบในเรื" องของวัสดุก่อสร้าง อาคารในเขตสังฆาวาสนี
ได้แก่
1. ศาลาสัจธรรม (ศาลาการเปรี ยญ)
2. ศาลาโรงทาน – โรงนําร้อน (ชันตาฆร)
3. หอกลอง – หอระฆัง
4. หมู่กุฏิพระภิกษุสงฆ์
3.1 ศาลาสั จธรรม (ศาลาการเปรียญ)
เป็ นอาคารที" พระสงฆ์และฆราวาสใช้เรี ยนหนังสื อ และมีพนื ที"บางส่ วนต้องรับนํา
จากอุทกภัย จึงเกิดความคิดจะเอาพืนที"ที"ตอ้ งรับนํานันมาเป็ นปรัชญาในการออกแบบ นัน" คือ นําเอา
คติธรรม ธาตุท งั 4 ( ดิน นํา ลม ไฟ ) และขันธ์ทงั 5 มาเป็ นองค์ประกอบในอาคาร
3.1.1 รู ปแบบอาคาร
อาคารหลังนีจาํ กัดผูเ้ รี ยนในแต่ละห้อง โดยมีหอ้ งประชุมใหญ่เป็ นศูนย์รวม
ของผูใ้ ช้อาคาร อย่างที"กล่าวไปแล้ว คติธรรม ธาตุทงั 4 ( ดิน นํา ลม ไฟ ) และขันธ์ทงั 5 คือ ธาตุ
ปัจจัยหลักของชีวติ การออกแบบอาคารจึงมีลกั ษณะอาคารหมู่ ที"มีองค์ประกอบอาคารอยู่ 4 หลัง
หลัก และ 1 หลังย่อย อาคารหลัก หลังที" 1 ประกอบด้วย ชื"อว่า
1. ห้องวาโย (ลม) เป็ นอาคารที"มี 2 ชัน ชันที" 1 เป็ นห้องประชุมใหญ่ ส่ วนชันที"
2 เป็ นห้องเรี ยน ซึ"งชันที" 2 จะอยูท่ างทิศใต้ ซึ"งเป็ นทิศที"หนั ไปทางพระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เป็ นโครงการพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการเก็บกักนํา จึงมี
แอ่งนําขนาดใหญ่อยูบ่ ริ วณนี และพืนที"บริ วเณนีก็รับลมที"พดั มาจากแอ่งเก็บกักนํานันได้อย่างเต็มที"
ห้องนีจึงเป็ นตัวแทนของ ธาตุลม
2. ห้องปฐพี (ดิน) เป็ นอาคารชันเดียวอยูบ่ นพืนดินนําท่วมไม่ถึง ตัวแทนธาตุดิน
3. ห้องอาโป (นํา) เป็ นอาคารที"อยูบ่ นพืนที"รับนํา ซึ"งมีระดับนําไม่แน่นอน จึง
นําเอาวัสดุ HDPE มาทําเป็ นฐาน แล้วใส่ ไฟโคมที"ฐานเป็ นไฟใต้น าํ ห้องนีเป็ นตัวแทนของธาตุน าํ
4. ห้องเตโช (ไฟ) เป็ นอาคารที"มีการเชื"อมต่อไปยังโรงทาน – โรงนําร้อน ซึ"งคํา
ว่านําร้อนและอาหารนัน หมายถึงไฟและการเผาผลาญ อันเป้ นตัวแทนของธาตุไฟ
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5. ศาลาบาตร เป็ นอาคารที"มีการเชื"อมต่อไปยังอาคารทัง 4 ซึ"งรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที"คนจะมาทําบุญและทําทาน ที"ศาลาการเปรี ยญนี จึงต้องมีศาลาบาตรเป็ นที"รองรับพระและ
โยม ซึ" งประกอบกับอาคารทัง 4 แล้ว รวมเป็ น 5 อาคาร ซึ"งหมายถึง ขันธ์ท งั 5 (รู ป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ) ซึ"งใน ขันธ์ 5 จะมี ธาตุ 4 เป็ นองค์ประกอบย่อย และศูนย์กลางคือความไม่มี นัน"
คือพระนิพพานนัน" เอง ...พระนิพพานนี แสดงสัญลักษณ์เป็ นวงกลมตรงกลางหมู่อาคาร ซึ"งไม่มี
อะไรอยูเ่ ลย เป็ นเพียงพืนที"วา่ งๆ สี ขาวๆ เพียงเท่านัน
โดยแสดงเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมดังนี

5
3
4

2

1

ภาพที" 141 ผังพืนชันที" 1 ของศาลาสัจธรรม (ศาลาการเปรี ยญ) โดยมีองค์ประกอบของอาคารดังที"
ได้กล่าวไว้แล้วคือ 1. ห้องวาโย 2. ห้องปฐพี 3. ห้องอาโป 4. ห้องเตโช และ 5. คือ
ศาลาบาตร ที"ประชาชนผูใ้ ช้จะมารอพระเพื"อทําบุญ ในส่ วนของศาลาบาตรและศาลา
สัจธรรมนีมีส่วนเชื"อมต่อไปยังหมู่กุฏิสงฆ์ ซึ"งสะดวกต่อการสัญจรของพระภิกษุ ส่ วน
วงกลมตรงกลางนัน" หมายถึง “ พระนิพพาน” ซึ"งเป็ นแท่นคอนกรี ตว่างเปล่า สี ขาว
บริ สุทธิL ที"ดูธรรมดาที"สุด เพราะพระนิพพาน คือ “ความเป็ นที"สุด ที"คืนสู่ ความสามัญ”
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 142 ผังพืนชันที" 2 ของศาลาสัจธรรม (ศาลาการเปรี ยญ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 143 รู ปด้านหน้า ของศาลาสัจธรรม (ศาลาการเปรี ยญ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 144 รู ปด้านข้างศาลาสัจธรรม (ศาลาการเปรี ยญ) ฝั"งห้องวาโย ( ธาตุลม )
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 145 รู ปด้านข้างศาลาสัจธรรม (ศาลาการเปรี ยญ) ห้องอาโป ( ธาตุน าํ )
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 146 ผังพืน ศาลาโรงทาน – โรงนําร้อน (ชันตาฆร)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

3.2 ศาลาโรงทาน – โรงนํา< ร้ อน (ชันตาฆร)
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ภาพที" 147 รู ปด้านหน้า + ด้านข้าง ศาลาโรงทาน – โรงนําร้อน (ชันตาฆร)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 148 รู ปด้านหลัง + ด้านข้าง ศาลาโรงทาน – โรงนําร้อน (ชันตาฆร)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 149 หอกลอง – หอระฆัง
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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3.3 หอกลอง - หอระฆัง ซึ"งได้แนวคิดจากรู ปทรงของพระมาลาเบี"ยง 1 ใน 4 เครื" องราชูปโภคที"สาํ คัญ ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาใช้

ภาพที" 150 กุฏิเจ้าอาวาส
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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3.4 หมู่กุฏิพระภิกษุสงฆ์ หมูก่ ุฏิพระภิกษุสงฆ์ ในส่ วนฐานจะใช้โฟม HDPE มาเป็ นวัสดุลอยนํา และติดโคมไฟใต้น าํ เพื"อตกแต่ง
ผนังใช้วสั ดุมวลเบาพ่นสารกันไฟลาม หลังคามีระบบเซลแสงอาทิตย์ และมีระบบย่อยสลายของเสี ยในห้องนํา
3.4.1 กุฏิเจ้าอาวาส

ภาพที" 151 กุฏิพระลูกวัดและฆราวาสผูม้ าปฏิบตั ิธรรม
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

3.4.2 กุฏิพระลูกวัดและฆราวาสผูม้ าปฏิบตั ิธรรม
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4. แบบสถาปัตยกรรมในเขตธรณีสงฆ์
เขตธรณี สงฆ์น ีหมายถึง พืนที"กิจกรรมสาธารณะที"มีประโยชน์ ซึ" งอยูภ่ ายในเขตวัด และ
ในเขตธรณี สงฆ์น ียงั เป็ นที"ต งั ของศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ" งใช้ในการประกอบพิธีใน
วันสําคัญ เช่น วันที" 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ซึ"งเป็ นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึนเสวย
ราชย์ที"จงั หวัดพิษณุโลก วันกระทํายุทธหัตถีตรงกับวันจันทร์ที" 18 มกราคม พ.ศ. 2135 และวันที"
ทรงประกาศอิสรภาพที"เมืองแครง ตรงกับวันพฤหัสบดีที" 26 เมษายน พ.ศ. 2127 เมื"อครบรอบ
เหตุการณ์ในวันสําคัญดังกล่าว พืนที"บริ เวณนี จะเปิ ดให้ประชาชนได้ทาํ การสักการะและบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จท่าน เพื"อสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณที"ทรงกอบกูอ้ ิสระภาพ ให้
ลูกหลานไทยได้มีแผ่นดิ นอยู่ตราบจนปั จจุบนั โดยองค์ประกอบของอาคารจะมีศาลสดุดีสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ลานประกอบพิธี และศาลาที"พกั ของประชาชน โดยแบบสถาปั ตยกรรมจะ
รวมอาคารดังกล่าวเข้าไปพืนที"เดียวกัน นัน" คือ
4.1 ศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยได้แนวคิดและรู ปแบบมาจาก พระที"นงั" สรรเพชรปราสาท (จําลอง) ที"ตามพระ
ราชพงศาวดารกล่าวว่าเป็ นสถานที"สาํ คัญ ที"พระองค์ใช้วา่ ราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
รวมไปถึงคณะฑูตจากต่างประเทศ โดยการประยุกต์ใช้โครงสร้างคอนกรี ตแทนโครงสร้างไม้ใน
สมัยโบราณ ส่ วนภายในอาคารสดุดีพระนเรศวร จะมีหอ้ งแสดงเครื" องราชูปโภคทัง 4 อันได้แก่
1.
2.
3.
4.

พระมาลาเบี"ยง
พระแสงปื นต้นข้ามแม่น าํ สะโตง
พระแสงของ้าว
พระแสงดาบคาบค่าย

ซึ" งห้องแสดงพระศาตราวุธเครื" องราชูปโภคนี จะเป็ นห้องที"มีผนังเป็ นกระจก ซึ" งผูใ้ ช้
โครงการทัว" ไป จะมองเห็นเครื" องศาสตราวุธเหล่านีได้อย่างชัดเจน เพื"อให้เกิดความสํานึกในพระ
มหากรุ ณาธิคุณ และ สํานึกในความรักชาติ ความสามัคคี รวมไปถึงได้มองย้อนกลับไปถึงบรรพ
บุรุษที"ยอมเสี ยเลือดเนือ เสี ยนําตา เพื"อแลกแผ่นดินให้พวกเราได้อยูอ่ าศัย ส่ วนด้านบนห้องแสดง
เครื" องศาสตราวุธ จะเป็ นพานเครื" องบูชา ซึ"งประยุกต์ใหม่จากการออกแบบของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์เอง
จึงเกิดเป็ นรู ปแบบของงานสถาปัตยกรรมที"แปลกออกไป
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ภาพที" 152 ผังพืนรวมลานประกอบพิธี ศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

4.1 ศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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ภาพที" 153 รู ปด้านหน้า-ด้านหลัง ศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 154 รู ปด้านข้างรวมลานประกอบพิธี ศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 155 รู ปด้านข้างรวมลานประกอบพิธี ศาลสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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5. หุ่นจําลองสถาปัตยกรรม

ภาพที" 156 ภาพรวมของโครงการ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 157 ผังรวมโครงการด้านหน้า (ทิศตะวันออก)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 158 ผังรวมโครงการด้านข้าง (ทิศใต้)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 159 ผังรวมโครงการด้านข้าง (ทิศเหนือ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 160 ผังรวมโครงการด้านหลัง (ทิศตะวันตก)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 161 ผังรวมโครงการด้านหลัง (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 162 ทางเข้าด้านหน้าพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 163 มุมมองจากถนนทิศใต้
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 164 มุมมองด้านบนจากถนนทิศใต้
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

299

ภาพที" 165 มุมมองจากลานปฏิบตั ิธรรม
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 166 มุมมองจากด้านหลังพระเจดีย ์
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 167 มุมมองจากพระเจดียไ์ ปสู่ หมู่กุฏิ และ ศาลาโรงทาน
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 168 มุมมองจากธรรมศาลาไปสู่ พระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 169 มุมมองจากประตูทางเข้าที" 2 ไปยังพระเจดีย ์
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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หุ่นจําลองพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระนเรศ

ภาพที" 170 มุมมองจากด้านหน้าพระอุโบสถ (ทิศตะวันออก)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 171 มุมมองจากด้านข้างพระอุโบสถ (ทิศหนือ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 172 มุมมองจากด้านข้างพระอุโบสถ (ทิศหนือ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 173 มุมมองจากด้านข้างพระอุโบสถ (ทิศตะวันตก)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 174 มุมมองจากด้านบนพระอุโบสถ (ผังหลังคา)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 175 รายละเอียดหน้าบันของพระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์


ภาพที" 176 มุมเงยจากฐานแอ่นสําเภาของพระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 177 มุมด้านหน้าของพระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์


ภาพที" 178 มุมด้านข้างของพระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์


ภาพที" 179 มุมด้านหลังของพระอุโบสถ
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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หุ่นจําลองมหาเจดีย์สดุดีพระนเรศ ศรีอยุธเยศชัยมงคล

ภาพที" 180 มุมมองจากด้านหน้าพระเจดีย ์ (ทิศตะวันออก)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 181 มุมมองจากด้านข้างพระเจดีย ์ (ทิศเหนือ)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 182 มุมมองจากด้านข้างพระเจดีย ์ (ทิศใต้)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 183 มุมมองจากด้านหลังพระเจดีย ์ (ทิศตะวันตก)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 184 มุมมองจากด้านบนพระเจดีย ์ (ผังชันบน)
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 185 มุมมองจากด้านล่าง (หน้า) เงยขึนสู่ พระเจดีย ์
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 186 มุมมองจากด้านล่าง (เฉียงข้าง) เงยขึนสู่ พระเจดีย ์
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 187 มุมมองจากด้านบน (เฉียงข้าง) ของพระเจดีย ์ 1
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 188 มุมมองจากด้านบน (เฉียงข้าง) ของพระเจดีย ์ 2
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
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ภาพที" 189 มุมมองจากพระอุโบสถ ไปยัง พระเจดีย ์ 1
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

ภาพที" 190 มุมมองจากพระอุโบสถ ไปยัง พระเจดีย ์ 2
ที"มา : ผูท้ าํ วิทยานิพนธ์

บทที 8
บทสรุ ป
การออกแบบวัดเพื"อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็ นการนํารู ปแบบ
ของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตที"เกี"ยวข้องกับพระองค์มาประยุกต์สร้างสรรค์ข ึนใหม่ ซึ"งตังอยูบ่ น
รากฐานอันเป็ นแก่นแท้ของวัฒนธรรมเดิม โดยเรื" องราวต่างๆ มีความเกี"ยวข้องกับบรรพบุรุษของ
ไทยมาอย่างยาวนาน คติความเชื"อเรื" องต่างๆ ที"ไทยเรารับมาจากวัฒนธรรมอื"นๆ ยังคงมีให้เห็นจวบ
จนถึงปัจจุบนั อันเป็ นสิ" งที"บ่งบอกได้ถึงคุณค่าของสิ" งเหล่านัน ตลอดจนภูมิปัญญาที"บรรพบุรุษได้
สรรค์สร้างไว้ให้ชนรุ่ นหลังเพื"อนํามาพัฒนาและสื บต่อ เป็ นสิ" งที"คนรุ่ นใหม่ควรนํามาคิดเพื"อต่อยอด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยน์ กั รบที"ตอ้ งเสด็จพระราชดําเนิ น
ไปในหลากหลายสถานที"ตลอดพระชนมายุ จึงมีสถาปัตยกรรมในหลายแห่งที"เกี"ยวข้องกับพระองค์
หลายๆ แห่ งก็เป็ นที"น่าเสี ยดายที"ปัจจุบนั มีรากฐานของอาคารเหล่านันเหลืออยูเ่ ป็ นส่ วนน้อย ซํายัง
ถูกขุดและทําลายไปเป็ นส่ วนมาก จึงเป็ นการยากที"ผทู้ าํ วิทยานิพนธ์จะคาดคะเนว่า สิ" งก่อสร้างแต่ละ
แห่ งนันควรมีรูปทรงและลักษณะที"ถูกต้องเป็ นเช่นไร การกล่าวอ้างถึงลักษณะรู ปทรงของอาคาร
สถานที"ต่างๆ ตลอดจนโครงสร้ างและศิลปะสถาปั ตยกรรม จึงต้องอ้างอิงจากพระราชพงศาวดาร
และขอความรู้จากผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมไทย หรื อจดหมายเหตุ
ของชาวต่างประเทศซึ"งบันทึกไว้ในอดีต
แต่เมื"อการออกแบบมาจนถึงขันตอนสุ ดท้ายพบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนางานสถาปั ตยกรรมไทยได้มาก ทังในเรื" องของข้อจํากัดอันเกิดจากวัสดุบางชนิด เช่น ไม้
ปูน และสี ที"ใช้ในสมัยโบราณต่างๆ การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์สามารถแก้ไขปั ญหาใน
เรื" องของพืนที"ภายในและพืนที"ภายนอกของอาคาร เช่น การนําโครงริ จิเฟรม (Regid Frame) เข้าไป
เป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้ างอาคาร เพื"อให้พืนที"ใช้สอยมากขึน มีความ โปร่ ง โล่ง สะอาดตา
ยิ"งขึน การนําวัสดุ ให้แสงสว่าง เช่ น โคมไฟใต้น าํ หรื อ โคมไฟที" ฐานอาคาร ก็เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญที"ใช้ประโยชน์ได้ ซึ" งไม่ใช่เป็ นเพียงการประดับตกแต่งที"ไร้ประโยชน์จนดูรกสายตา จนหา
ประโยชน์อะไรไม่ได้ไปซะทีเดียว หรื อแม้แต่การนําโฟม HDPE มาใช้เป็ นวัสดุ ลอยนํา ซึ" งผูท้ าํ
วิทยานิพนธ์คิดว่าเป็ นวัสดุที"ดีที"สุดและมีราคาถูกที"สุดในตลาดบ้านเราตอนนี แต่ในอนาคตก็เชื" อได้
ว่าจะมี วสั ดุ ใหม่ๆ ที"เป็ นไปตามเทคโนโลยีก้าวลํานําสมัย เข้ามาแก้ปัญหาเรื" องอาคารที"ประสบ
ปัญหาด้านอุทกภัยเป็ นแน่ เพราะฉะนันการศึกษาเรี ยนรู้ให้ทนั โลกเป็ นสิ" งสําคัญแต่ในขณะเดียวกัน
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ก็ไม่ควรลืมกําพืดนัน" คือรากของวัฒนธรรมไทยเรา การผนวกกันระหว่างองค์ความรู้ใน
โลกสมัยใหม่กบั องค์ความรู ้ ที"บรรพบุรุษได้สร้ างสรรค์มา จะสามารถต่อยอดไปสู่ ความรู้ ใหม่ ๆ
เพิ"มขึนอีกในวงการสถาปัตยกรรมไทยได้ แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนานันควรคํานึ งถึงค่านิยมใน
แวดวงของสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติ ไม่หลงใหลเทคโนโลยีของต่างชาติ
อย่า งไร้ เหตุ ผ ล มี ความเคารพ การดํารงรั ก ษา และสื บ ทอดมรดกภู มิ ปัญญาของบรรพบุ รุษ ให้
สอดคล้องและเชื" อมโยงต่อเนื" องกันไปในอนาคต ทังยังต้องระมัดระวังอย่าให้สูญเสี ยเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมในระหว่างการพัฒนา
ดังที"จะได้เสนอแนะการพัฒนาทางสถาปั ตยกรรมไทยโบราณสู่ ความเป็ นสถาปั ตยกรรม
ไทยร่ วมสมัย หรื อ สถาปัตยกรรมไทยสากลได้ ดังต่อไปนี
1. ระลึกไว้อยูเ่ สมอว่าทุกสิ" งทุกอย่างมีการเปลี"ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แนวความคิดและ
วิธีการคิดทางสถาปั ตยกรรมย่อมมีการเปลี"ยนแปลงอยู่เสมอ จากสมัยหนึ"ง ไปยังสมัยหนึ" ง เพื"อต่อ
ยอดองค์ความรู ้น นั ๆ ให้เป็ นที"รับรู ้กว้างขวางมากยิง" ขึน
2. สถาปั ตยกรรมของไทย มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทําให้มีเอกลักษณ์และ
ความเชื"ออันหลากหลาย ไม่ควรมีการครอบงําหรื อนํามาใช้อย่างผิดๆ ทําให้สถาปั ตยกรรมไปอยูใ่ น
ภูมิภาคอื"นๆ ซึ" งไม่เหมาะสมกับภูมิภาคของตนเอง ทังยังต้องมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้
สถาปั ตยกรรมไทยในแต่ล ะภาค พัฒนาต่อยอดบนรากเหง้าและพื นฐานดังเดิ ม เพื"อดํารงรั ก ษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ"นต่อไป
3. ยอมรับการพัฒนาจากมิติพืนฐานของเราเอง นัน" คือ มิติของวัฒนธรรมและความเชื" อ
อันเป็ นจุดแรกเริ" มของอารยธรรมต่างๆ กับ อิทธิ พลที"มาจากภายนอก แต่พิจารณากลัน" กรอง เลือก
เอาเฉพาะสิ" งที"ดีงามและมีประโยชน์ เพื"อการพัฒนาจะเป้ นไปได้อย่างสมดุล
4. มีการดํารงรักษา โดยพยายามผสานเอาเอกลักษณ์และค่านิยมในวิถีชีวิตของไทย เข้า
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวัสดุก่อสร้างสมัยปั จจุบนั อย่างชาญฉลาด
5. พยายามคิดค้นรู ปแบบใหม่ๆ สร้ า งสรรค์ วิจยั และพัฒนาไปโดยยึดหลัก วิชาการ
แสวงหาความรู ้ และนํามาปรับใช้อย่างมีเหตุมีผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล มากกว่าที"จะจําจํา
นํา มาลอกเลี ย นแบบ อย่า งขาดประสบการณ์ โดยเฉพาะสถาปั ต ยกรรมของชาติ อื"น ๆ ไม่ ค วร
ลอกเลียนแบบมาใช้ อย่างขาดซึ"งความรู้และเหตุผล
6. สํานึ กในจรรยาบรรณและสิ" งที"ควรรับผิดชอบ เพื"อให้สังคมเป็ นที"น่าอยู่ เช่นปั ญหา
สภาพแวดล้อม พืนที"วา่ ง พืนที"สีเขียวในงานสถาปั ตยกรรมไทย มิใช่แค่เพียงประดับประดาตกแต่ง
แต่ตวั อาคาร จนลืมควมสําคัญของการอยูร่ ่ วมกันกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
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7. สร้ างมิติใหม่ของสถาปั ตยกรรมไทย ให้สะท้อนภาพของสังคมและประชาชน ปลูก
จิตศรัทธากับประชาชนให้เกิดขึนกับตัวสถาปั ตยกรรม เพื"อให้ประชาชนเห็นคุณค่า ดํารงรักษาไว้
ซึ"งประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ อันเป็ นหน้าที"ที"ทุกคนในชาติไทยควรกระทํา
ด้วยความเห็นของคนไทยสมัยครังบรรพบุรุษ ที"สะท้อนแนวคิดว่า ชีวติ เป็ นของชัว" คราว
ไม่ยงั" ยืน เป็ นอนิจจังที"วนั ใดวันนึงก็ตอ้ งจากไป สถาปัตยกรรมประเภทบ้านเรื อนของสามัญชนไทย
ในอดีต จึงถือเป็ นของชัว" คราวเช่ นกัน หรื ออย่างดีก็เป็ นเพียงกึ"งถาวร ย่อมเก่าแก่ทรุ ดโทรมไปเป็ น
ธรรมดา แม้เกิดไฟไหม้ก็สร้างขึนใหม่ง่ายๆ ใช้วธิ ี ลงแขกวันเดียวก็เสร็ จ
แต่วดั อันประกอบด้วย อุ โบสถ วิหาร ศาลาการเปรี ยญ เจดีย ์ ฯลฯ ถื อเป็ นถาวรวัตถุ ที"
สร้างอุ ทิศเพื"อพระพุทธศาสนา โดยความเลื"อมใสศรัทธาและความตังใจที"จะให้วิจิตรบรรจงด้วย
ความเคารพในฐานานุ ศกั ดิL โครงการวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี ได้ประสบ
ผลสําเร็ จแล้วในเบืองต้น นัน" คือการนําทุกสิ" งที"สําคัญมาบูรณาการร่ วมกันโดยคํานึ งถึงฐานานุศกั ดิL
ของพระมหากษัต ริ ย์ผู ้ก อบกู้เ อกราชองค์น ี เป็ นสํ า คัญ ปลู ก ศรั ท ธาให้ เ กิ ด ขึ น ได้โ ดยพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมไทย อันจะเป็ นต้นแบบวัดที"รวบรวมองค์ความรู้สาํ คัญหลายอย่างไว้ในอนาคต
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