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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในพระพุทธศาสนานั้นนอกจากพระสถูปเจดียแลว
พระปรางคหรือพุทธปรางค 1
นับเปนเจติยสถานหนึ่งที่มีความสําคัญ กลาวกันวาพุทธปรางคนั้นมีตนกําเนิดมาจากเทวสถาน
ของศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียที่เรียกวา “ศิขร”2 หรืออาคารที่มีหลังคาซอนชัน้ โดยหลังคา
แตละชั้นจะประดับดวยสถูปขนาดเล็ก ภายในประดิษฐานรูปเคารพที่สําคัญอันไดแก พระวิษณุ
และพระศิวะ ซึ่งรูปแบบของเทวสถานทรงศิขรนี้ไดมีอิทธิพลตอการสรางศาสนสถานในประเทศ
ตางๆที่รับนับถือศาสนาพราหมณหรือฮินดู รวมทั้งพระพุทธศาสนาดวย3 แตไดดัดแปลงรูปราง
ลักษณะไปตามวัสดุและวิธีการกอสราง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นนั้นๆ ทําให
รูปแบบของศาสนสถานมีความแตกตางกัน เชน จันทิ ในศิลปะชวา และปราสาท ในศิลปะขอมหรือ
เขมร4

1

พุทธปรางค หมายถึง สถาปตยกรรมที่มีผังของเรือนธาตุเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มักมี
การเพิ่มหรือยอมุม ตั้งอยูบนฐานสูง รูปทรงเพรียว หลังคาหรือเครื่องบนมีลักษณะคลายฝก
ขาวโพด ประดับดวยยอดนพศูล สําหรับใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สรางขึ้นภายใต
คติความเชื่อในทางพุทธศาสนา ทั้งลัทธิมหายานและหินยานหรือเถรวาท. ดู สงวน รอดบุญ,
ศิลปกรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2529), 189.
2
ศิขร คือ ลักษณะของศาสนสถานที่มีหลังคารูปโคงสูง ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของ
เทวาลัยพระวิษณุ ในศาสนาพราหมณ โดยจะมียอดสูงอันเปนสัญลักษณของหลักเสาแหงพระ
วิษณุหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ สวนมากจะพบในอินเดียภาคเหนือ. ดูกรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธ
สถานไทย,(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 32.
3
เรื่องเดียวกัน, 126.
4
ศิริวรรณ เวชวิทย, การศึกษารูปแบบพระปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่ฝงธนบุร,ี
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 2547), 1-2.
1

2

ตอมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-18 ขอมหรือเขมรไดแผอารยธรรมเขาสูบริเวณ
ประเทศไทย กอใหเกิดศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรเปนจํานวนมากทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันตก เชน ปราสาทหินพิมาย สรางในศาสนาพุทธมหายาน ปราสาทหิน
พนมรุง สรางในศาสนาพราหมณไศวะนิกาย และปราสาทเมืองสิงหสรางในศาสนาพุทธมหายาน
เปนตน จากรูปแบบของปราสาท และปรางคอิทธิพลขอมหรือเขมรดังกลาว ลวนเปนตนเคาหรือ
ตนแบบในการสรางสรรคพุทธปรางคไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบตอมา ซึ่งพระปรางคที่สรางใน
ระยะแรกๆนี้ ยังคงมีลักษณะโดยสวนรวมที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่สืบทอดมาจากปราสาทของ
เขมร แตไดวิวัฒนาการรูปทรงใหมีลักษณะสูงเพรียวขึ้นทุกสวน ทั้งสวนฐาน เรือนธาตุ และหลังคา
หรือยอดปรางค
รวมทั้งมณฑปทางดานหนาของปราสาทที่มีขนาดใหญก็ไดถูกลดขนาดลงจน
กลายเปนตรีมุขทางดานหนาของปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน นอกจากนีก้ าบหรือกลีบขนุนยัง
แนบชิดติดกับยอดปรางคจนมีลักษณะเหมือนฝกขาวโพด ซึ่งแตกตางกับหลังคาของปราสาทเขมร
โดยสิ้นเชิง5 ดังจะเห็นไดจากพระปรางควัดพุทไธสวรรค พระปรางควัดราชบูรณะ และพระปรางค
วัดมหาธาตุ เปนตน พระปรางคในชวงแรกนีจ้ ะมีขนาดสูงใหญ สรางเปนปรางคประธานของวัด
บริเวณเรือนธาตุจะมีคูหาอยูภายใน
ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทสี่ ามารถเขาไป
สักการะบูชาได ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจึงเริ่มนิยมสรางพระปรางคใหมขี นาดยอม
ลง เรือนธาตุทึบตันไมมีหองคูหาอยูภ ายในองคพระปรางค เชน พระปรางควัดพญาแมนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพระปรางควัดโพธิ์ประทับชาง ที่จังหวัดพิจิตร เปนตน6
การสรางพระปรางคไดมีการพัฒนารูปแบบ และลักษณะเฉพาะเรื่อยมา จนมีลักษณะ
พิเศษลงตัวดังเชนปรางคในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งรูปแบบนี้เองไดสืบเนื่องตอมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
แตทั้งนี้รูปแบบของพระปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้นมิได
ลอกเลียนแบบจากสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยตรงทุกประการ แตไดนํารูปแบบดังกลาวมาดัดแปลงแตง
เติมใหมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนสอดคลองกับยุคสมัย จึงเปนผลใหการสรางสรรคพระปรางค
ในยุคนี้มีเอกลักษณเปนของตนเอง ดังเชน พระปรางควัดอรุณราชวราราม เปนตน ซึ่งการสราง
พระปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้
ไดถูกนํามาสรางสรรคอยางมากมายอีกครั้งในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ซึ่งพระปรางคในสมัยนี้นอกจากจะมีรูปแบบที่
ยังคงเปนแบบประเพณีเดิมแลว ยังไดเกิดรูปแบบที่ไดมีการสรางสรรคขึ้นใหมในสมัยของพระองค
5

กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, 120.
6
สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการของพระปรางค” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 20.
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โดยมีลักษณะที่แปลกแตกตางไปจากสมัยกอนๆ เชน การนําฐานรูปแบบตางๆมาซอนกัน การทํา
ฐานประทักษิณสูงซอนกันมากกวา 1 ชั้น และการนําเอากระเบื้องแบบจีนเขามาเปนสวนประดับ
เปนตน ดังเชน การสรางพระปรางคเปนหลักของวัดที่วัดจักรวรรดิราชาวาส พระปรางคหนาวัด
ราชบูรณะ พระปรางคที่หนาอุโบสถวิหารวัดอัปสรสวรรค พระปรางคที่วัดนางนอง และพระปรางค
หนาอุโบสถวิหารวัดนางชี เปนตน โดยหลังจากสมัยของพระองคความนิยมในการสรางพระปรางค
ก็เริ่มเสื่อมคลายลง คงเปนแตเพียงสวนประดับในสถาปตยกรรม เชน การสรางพุทธปรางค
ปราสาท (ปราสาทยอดปรางค) ที่เปนที่นิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เชน
ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนตน7
จากความสําคัญดังกลาว รวมทั้งการศึกษาที่ผานมา ยังไมมีผูศึกษาและรวบรวม
เฉพาะพระปรางคในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งปรากฎอยูมากมายและมี
รูปแบบเฉพาะ โดยการศึกษาที่ผานมานั้นมีผูศึกษาไวแตเพียงรายละเอียดภาพรวมของพระปรางค
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทานั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาพระราชประวัติ รวมถึง
ประวัติศาสตรในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งรูปแบบ และแนวความคิด
ในการออกแบบพุทธปรางคในสมัยพระองค ซึ่งไมเพียงแตศึกษาเฉพาะดานใดดานหนึ่ง แตเปน
การศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อประโยชนสําหรับผูที่ตองการศึกษาในดานที่เกี่ยวของอืน่ ๆของพระ
ปรางคในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหัวตอไป
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของแผนผัง รูปแบบทางสถาปตยกรรม ตลอดจน
องคประกอบตางๆของพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะเดนเฉพาะของรูปแบบทางสถาปตยกรรม รวมทั้งแนวคิดใน
การออกแบบพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
สมมติฐานของการศึกษา
พุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้นนอกจากรูปแบบที่เปน
แบบประเพณีเดิม หรือแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายแลว ยังมีรูปแบบ (Style) ที่ถูก
สรางสรรคขึ้นใหมจนกลายเปนลักษณะเฉพาะในสมัยของพระองค
7

สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2526), 37.
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ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1. ไดทราบถึงเรื่องราวประวัติศาสตรในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
2. ไดทราบถึงลักษณะรูปแบบและองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมของพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
3. ไดทราบถึงแนวความคิดในการออกแบบพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
4. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยสําหรับผูท ี่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวของกับพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว หรือพุทธปรางคในสมัยอื่นๆ
ตอไป
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตดังตอไปนี้
1. ศึกษาเกี่ยวกับพุทธปรางคที่สรางในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ตั้งแตเมื่อครั้งพระองคยังทรงดํารงยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร และทรงเริ่มปฏิสังขรณวัดราชโอรสาราม (พ.ศ.2364) จนกระทั่งเสด็จสวรรคต (พ.ศ.2394) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ป โดย
ทําการศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในเขตฝงธนบุรี
2. ศึกษาพุทธปรางคที่สถาปนาขึ้นใหม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ. 2364-2398) ซึ่งปรากฏอยูในวัดที่พระองคทรงสรางและปฏิสังขรณ ทั้งนี้รวมถึงวัดที่พระองค
ทรงรับอุปการะ และวัดที่พระบรมวงศานุวงศสรางและปฏิสังขรณตามรอยพระยุคลบาทในสมัย
ของพระองคดวย โดยเลือกทําการศึกษาเฉพาะองคที่มีความสมบูรณและสําคัญทางดานรูปแบบ
สถาปตยกรรม ความงดงาม และประวัติความเปนมา
3. การศึกษาทางดานสถาปตยกรรม จะศึกษาในเรื่องของ
3.1 แบบแผนของผังบริเวณ โดยศึกษาเฉพาะเขตพุทธาวาสเทานั้น
3.2 แบบแผนการวางผังขององคพุทธปรางค
3.3 รูปแบบทางดานสถาปตยกรรม
3.4 องคประกอบทางดานสถาปตยกรรม โดยศึกษาถึงลักษณะดังตอไปนี้
3.4.1 สวนฐาน
3.4.2 สวนเรือนธาตุ
3.4.3 สวนยอด
3.4.4 สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม

5

3.5 วัสดุที่ใชในการกอสรางและประดับตกแตง
ขั้นตอนของการศึกษา
สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยนั้น เนื่องจากขอมูลที่จะทําการศึกษาวิจัยมีจํานวนมากและ
หลายลักษณะ ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไวจึงจําเปนตองกําหนดวิธีการ
ศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การเก็บขอมูล เปนการคนควาหาขอมูลดิบตางๆ อันเปนพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิจัย เพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับการศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อันจะนําไปสูการสรุปผลปญหาประเด็นตางๆที่เปนจริง หรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ซึ่ง
มีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลทางดานเอกสาร (Documentary Research) หมายถึงขอมูลที่เปน
หนังสือ เอกสาร ตํารา บทความ จดหมายเหตุ พงศาวดาร และงานวิจัยตางๆ เปนตน
1.2 ขอมูลทางดานภาคสนาม (Field Research) หมายถึงขอมูลทางดาน
กายภาพที่ไดจากสถานที่ศึกษาจริง เพื่อใชในการสนับสนุน เปรียบเทียบหรือสอบหาขอมูลภาค
เอกสาร โดยไดทําการสํารวจรังวัด ถายภาพ และรางภาพ ตลอดจนการจดบันทึกขอความตางๆ
เปนตน
1.3 ขอมูลจากการสัมภาษณ (Interviews) หมายถึงขอมูลที่ไมอาจศึกษาไดจาก
เอกสารหรือภาคสนาม เนื่องจากเปนขอมูลที่ไดจากความรูความสามารถ และประสบการณของ
บุคคลที่มีความชํานาญเฉพาะตัว
2. การจัดลําดับขอมูล เปนการนําขอมูลดิบเบื้องตนทั้งหมดมาทําการจัดกลุม แบง
ประเภท ฯลฯ ตามลําดับของชวงระยะเวลาจริงในเหตุการณ เพื่อทําเปนโครงรางคราวๆ สําหรับการ
นําไปใชในการวิเคราะหในชวงตอไป
3. การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลทั้งหมดมาทําการศึกษาประเมินผลดวยการ
เปรียบเทียบ อางอิง อยางเปนเหตุเปนผล โดยอาศัยหลักฐานความเปนจริงทางดานประวัติศาสตร
และรูปแบบตางๆทางดานศิลปสถาปตยกรรมมาเปนเกณฑกําหนด
4. การสรุปผล เปนการประมวลและเสนอความรูเบ็ดเสร็จในขั้นสุดทาย ตลอดจน
ความคิดเห็นอันเปนผลทีไ่ ดมาจากการศึกษา
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แหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลที่ไดจากสถานที่ศึกษาจริง อันไดแก พุทธปรางคที่
ประดิษฐานอยูภายในพระอารามตางๆ ที่มีสวนสัมพันธเกี่ยวของกับหัวขอการศึกษาวิจัย สวนใหญ
เปนขอมูลเกี่ยวกับแผนผัง รูปแบบ และองคประกอบตางๆขององคพุทธปรางค
2. ขอมูลภาคเอกสาร เปนขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร อันไดแก ประวัติ เนื้อหา
เรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ซึ่งจะศึกษาคนควาไดจาก
2.1 หอสมุดแหงชาติ
2.2 หอจดหมายเหตุ
2.3 หนวยงานของกรมศิลปากร ไดแก กองสถาปตยกรรม กองโบราณคดี
2.4 หองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ
2.5 แหลงขอมูลอื่นๆ หองสมุดสวนบุคคล กรมแผนที่ทหาร ฯลฯ
ขอตกลงเบื้องตน
1. ในการศึกษาวิจัยนั้นจะศึกษาเฉพาะรูปแบบและองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของในรูปลักษณะของพุทธปรางคเทานั้น สวนโครงสรางของพุทธปรางคจะไมทําการศึกษา
2. ในการศึกษาวิจัยจะใชภาพถายและภาพลายเสนแสดงรายละเอียดประกอบใหเห็น
จริง สําหรับภาพลายเสนจะเปนภาพที่แสดงเกี่ยวกับแผนผัง และรูปดาน ตลอดจนองคประกอบ
ตางๆที่เกี่ยวของกับองคพุทธปรางค ซึ่งมีเพียงสวนที่อยูในสัดสวนจริง เชน แผนผังของเขต
พุทธาวาส (บางวัด) ฐานประทักษิณ และฐานองคพุทธปรางค (บางสวนที่สามารถรางวัดได)
สําหรับเรือนธาตุและยอดปรางคนั้น
เปนลายเสนที่เขียนขึ้นตามลักษณะความเปนจริง
โดยประมาณ เนื่องจากพุทธปรางคมีขนาดสูงใหญเกินกวาที่จะรังวัดไดถึง
3. ในการศึกษาวิจัยพุทธปรางคองคที่พระองคทรงปฏิสังขรณ และองคที่พระบรมวงศานุวงศทรงปฏิสังขรณในสมัยของพระองคนั้น บางองคอาจไมพบขอมูลเดิมกอนการปฏิสังขรณ
ดังนั้นจึงเลือกศึกษาเฉพาะองคที่มีหลักฐานชัดเจน โดยพิจารณารูปแบบเพื่อการศึกษาจากสมัย
ของพระองคเปนหลัก
4. ในงานวิจัยเลมนี้ คําที่ใชเรียก “พุทธปรางค” นั้นจะมีอยูหลายคํา เชนคําวา
พุทธปรางค, พระปรางค, องคปรางค หรือปรางค ลวนมีความหมายเดียวกัน คือพุทธปรางคในพุทธ
ศาสนาทั้งสิ้น โดยจะใชเรียกองคพุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรเปนสําคัญ
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาขอมูลในเบื้องตนพบวา
การศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับหัวขอ
การศึกษาพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในครั้งนี้สวนใหญจะเนนไปใน
เรื่องของการศึกษาภาพรวมของรูปแบบพระปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งสามารถแบงได
ดังนี้คือ
1. การศึกษาที่เกี่ยวของกับพระปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนโดยตรง ไดแก
1.1 พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
โดย ศิริวรรณ เวชวิทย (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534)
วิทยานิพนธเลมนี้ไดกลาวถึงลักษณะรูปแบบขององคพุทธปรางค
ตลอดจน
องคประกอบทางสถาปตยกรรมตางๆของพระปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 1 - 3)
ถือวาเปนการศึกษาภาพรวมที่ชวยสรางความเขาใจพื้นฐานสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
1.2 การศึกษารูปแบบพระปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่ฝงธนบุรี
โดย ศิริวรรณ เวชวิทย ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปพ.ศ.2547
ทําการศึกษาเรื่องของพระปรางคอีกครั้ง โดยการศึกษาในครั้งนี้เปนการกลับมานําเสนอเรื่องพระ
ปรางค โดยเนนไปที่พระปรางคที่ตั้งอยูบนฝงธนบุรี โดยไดทําการศึกษาทางดานกายภาพขององค
ปรางครายละเอียดในสวนตางๆขององคปรางค ถือเปนงานที่เปนประโยชนสําหรับการวิเคราะห
รูปแบบสถาปตยกรรมของการศึกษาในครั้งนี้อีกชิ้นหนึ่ง
2. การศึกษาที่เกี่ยวของกับความเปนมาและวิวัฒนาการของพระปรางค ไดแก
2.1 วิวัฒนาการของพระปรางค
โดย สมิทธิ ศิริภัทร (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513)
เนื้อหาของสารนิพนธไดกลาวถึงวิวัฒนาการของพระปรางคที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะขอม โดยไดศึกษาถึงประวัติ และการกําหนดอายุพระปรางค โดยการสํารวจ บันทึก และ
ถายภาพพระปรางคตางๆในจังหวัดอยุธยา ลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย และนครราชสีมา
2.2 การศึกษาพระปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนที่จังหวัดอยุธยา
โดย ปนเพชร สาตราวาหะ (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534)
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วิทยานิพนธเลมนี้เปนการศึกษาพระปรางคที่ปรากฎขึ้นบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรือราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 เชน ศึกษารูปแบบ
พัฒนาการ และองคประกอบทางสถาปตยกรรมของพระปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน เปนตน
2.3 การศึกษาเรื่องการกลายรูปจากอาคารจําลอง - นาคปก – บรรพ-แถลงของ
ปราสาทในศิลปะขอม มาเปนกลีบขนุนของปรางคในศิลปะไทย
โดย สรศักดิ์ จันทรวัฒนกุล (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546)
เปนการศึกษาวิวัฒนาการการกลายรูปของอาคารจําลองที่ประดับที่มุขชั้นหลังคา
ของปราสาทศิลปะขอมสมัยแรกจนสมัยสุดทาย ตอเนื่องมาจนถึงปรางคแบบไทยในสมัยอยุธยา
ตอนตนวาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยใดบาง เปนตน

บทที่ 2
วิวัฒนาการพุทธปรางค
1. วิวัฒนาการพระปรางค
จากที่กลาวแลวในบทนํา พุทธปรางคนนั้ มีสายวิวัฒนาการสืบเนื่องมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน และเปนศาสนสถานที่ไดรับการออกแบบสรางสรรคขึ้นมาจากศาสนาอื่น เชื่อวามีตน
กําเนิดมาจากเทวสถานในอารยธรรมอินเดียโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ที่เรียกวา “ศิขร”1
หรือ สถาปตยกรรมที่มยี อดเปนรูปโคงสูง2 ปลายยอดเปนอมาลกะ ซึ่งพบมากในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือของอินเดีย3 โดยสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพในศาสนาพราหมณหรือฮินดู
ทั้งลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ในระยะเวลาตอมา เมื่อประเทศอินเดียซึ่งเปนแมบททางดาน
วัฒนธรรมของเอเชีย ไดแผกระจายอิทธิพลทางดานศาสนาและอารยธรรมความเจริญตางๆออก
ไปสูดินแดนในแถบเอเชียอาคเนย อันไดแก ประเทศพมา, เขมร, จัมปา(ญวน), ชวา, และไทย
รูปแบบของศาสนสถานทรงศิขรก็ไดแผกระแสอิทธิพลติดตามออกมาดวยเชนกัน4 แตไดมีการแกไข
ดัดแปลงรูปรางลักษณะใหสอดคลองกับวัสดุ และวิธีการกอสราง ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเปนที่นิยมในทองถิ่นนั้นๆ จึงทําใหรูปทรงของศาสนสถานมีความแตกตางกันออกไป
ในแตละแหลง แตละยุคสมัย5 ซึ่งสวนใหญก็ยังแฝงลักษณะหลังคาโคงสูงอยู โดยเฉพาะการ
สรางศาสนสถานในประเทศตางๆที่ยอมรับนับถือศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา เชน อาณาจักร
เขมรโบราณในประเทศกัมพูชา, เกาะชวา และบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย, พุกามในประเทศพมา
และในประเทศไทย
จากขอสันนิษฐานทางประวัติศาสตรของสมัยพระเวทถึงการกําเนิดศาสนสถานรูปทรง
ศิขรนี้ เนื่องจากทางภาคเหนือของอินเดียมีมรสุม ฝนตกมาก ทําใหดินที่ปนเปนเทวรูปเพื่อบูชา

1

กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ, 2533),

126.
2

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2519), 205.
3
เรื่องเดียวกัน.
4
กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, 126.
5
เรื่องเดียวกัน.
9

10
แทนไฟของลัทธิทราวิตละลายเสียหาย ศาสนิกชนจึงไดคิดหาวิธีปองกันดวยการสรางสิ่งปกคลุม
ประติมากรรมขึ้น โดยใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นอันไดแก ไมไผ6 ซึ่งมีอยูโดยทั่วไป (ลายเสนที่ 1)
เมื่อโครงสรางไมไผที่มุงดวยใบไมเปนวัสดุกอสรางไมถาวร ทําใหเกิดความตองการวัสดุทมี่ ีความ
ถาวรมากกวามาใชทดแทน ซึ่งในเบื้องตนคงหนีไมพนไมจริง เพราะมีลักษณะและวิธีการกอสราง
ใกลเคียงกับไมไผ แตมีความคงทนถาวรมากกวา โดยรูปรางลักษณะของตัวอาคารก็ยังคงใกลเคียง
กับของเดิมที่ทําดวยไมไผ

ลายเสนที่ 1 แบบโครงสรางอาคารทรงศิขรเมื่อแรกสรางดวยไมไผ
ที่มา : Andreas Volwahsen, Living architecture : Indian (Culcutta : Oxford & IBH, 1969)
การคํานึงถึงความคงทนถาวรนี้เองทําใหศาสนิกชนชาวอินเดียพยายามหาสิ่งที่ถาวร
ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งตามความรูสึกนึกคิดของชาวอินเดียเห็นวาที่ประทับถาวรของเทพเจาตางๆนั้น อยูที่
เขาพระสุเมรุ อันประกอบไปดวยหิน การสรางเทวสถานจึงควรสรางดวยวัสดุที่ถาวรเยี่ยงเขาพระ
สุเมรุเชนกัน สิ่งที่นาสังเกตในเรื่องรูปรางลักษณะของเทวสถานที่สรางดวยหินนี้ คือการคงรักษา
รูปแบบของการกอสรางดวยไมอยูคอนขางชัดเจน (ลายเลนที่ 2) โดยอาคารจะมีหลังคาเปนรูปโคง
สูง หรือ “ศิขร” ที่เกิดจากการมุงหลังคาเปนชั้นๆ ซึง่ กอใหเกิดอาคารรูปรางสูงขึ้น

6

เฉลิม รัตนทัศนัย, วิวัฒนาการศิลปสถาปตยกรรมไทยพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ :
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 73.

11
โดยตัวอยางเทวสถานที่เชื่อวานาจะเปนเทวาลัยทรงศิขรรุนแรก คือ เทวาลัยลักษมัณ
(Lakshmana) เมืองสิรปุระ (Sirpur) (ภาพที่ 1) ซึ่งเทวาลัยหลังนี้มีอายุอยูในสมัยหลังคุปตะ ราว
พุทธศตวรรษที่ 11-12 7

ลายเสนที่ 2 วิวัฒนาการอาคารทรงศิขร
ที่มา : Andreas Volwahsen, Living architecture : Indian (Culcutta : Oxford & IBH, 1969)

ภาพที่ 1 เทวาลัยลักษมัณ (Lakshmana) เมืองสิรปุระ (Sirpur)
ที่มา : Adam Hardy, The temple architecture of India (Chichester, West Sussex : John
Wiley & Sons, 2007), 172.

7

110.

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2534),

12
การแผอิทธิพลทางดานรูปแบบของเทวาลัยในศาสนาพราหมณหรือฮินดูจากอินเดีย
ไปสูด ินแดนประเทศใกลเคียงนั้น พบวามีศาสนสถานเกิดขึ้นทั้ง 2 ศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ
หรือฮินดู และพระพุทธศาสนา โดยไดนํารูปแบบดังกลาวไปสรางเปนเทวาลัยและพุทธสถาน ดัง
ปรากฎอยูที่ประเทศกัมพูชา เชน ปราสาทบาปวนสรางขึน้ เปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ หรือ
ฮินดูลัทธิไศวนิกาย8 ปราสาทนครธมหรือปราสาทบายน สรางเปนศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน9 หรือที่ประเทศอินโดนีเซีย ดังจะเห็นไดจากจันทิโลโรจงกรัง หรือเทวาลัยปรัมบะนัน
เปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในศาสนาพราหมณหรือฮินดูลัทธิไศวนิกาย10 และจันทิเซวู สรางขึ้น
เปนศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน11 สําหรับในประเทศไทยนั้นจะพบลักษณะดังกลาว
ไดที่ปราสาทเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในศาสนาพราหมณหรือฮินดู
ไศวนิกายลัทธิปาคุปตะ12 และที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี สรางขึ้นเปนศาสนสถานใน
ศาสนาพุทธมหายาน นอกจากนั้นยังพบวา ที่วิหารอานันทะในประเทศพมา ไดสรางขึ้นเปนพุทธ
สถานในลัทธิหินยาน เปนตน
สําหรับลักษณะรูปทรงของศาสนสถานทรงศิขรนี้ไดใหอิทธิพลแกศาสนสถานของไทย
ที่เรียกวา “ปราสาท” อันเปนสถาปตยกรรมทางศาสนาที่ไดรับรูปแบบตลอดจนการวางผังผานมา
จากอาณาจักรเขมรโบราณมากกวาที่จะไดรับรูปแบบและอิทธิพลจากอินเดียโดยตรง13 ซึ่งนับไดวา
อารยธรรมของเขมรที่แผกระจายเขามานั้น
ไดกอใหเกิดศาสนสถานรูปทรงปราสาทขึ้นอยาง
กวางขวางมากมายบนดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของ
8

มาดแลนจีโต, ประวัติเมืองพระนคร(ANGKOR)ของขอม, ทรงแปลโดยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : บริษัทจันวาณิชย จํากัด, 2527), 30-31, อางถึงในศิริวรรณ เวชวิทย,
“พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 20.
9
เรื่องเดียวกัน, 58, 66-67.
10
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปอินโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภา, 2518), 23-27.
11
เรื่องเดียวกัน, 20-21.
12
หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ “คติรูปวิษณุอนันตศายิน-ปทมนาภะ บนทับหลัง
ชั้นนอกของมณฑปปราสาทประธาน ปราสาทเขาพนมรุง” เมืองโบราณ 14, 2 (เมษายน-มิถุนายน
2531) : 14.
13
กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, 101.

13
ประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากนั้นยังนับเปนอารยธรรมที่สําคัญยิ่งที่กอใหเกิดตนแบบหรือตนเคา
ของพุทธปรางคที่จะวิวัฒนาการไปสูพุทธปรางคไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ในระยะเวลาตอมา
2. วิวัฒนาการพุทธปรางคในประเทศไทยกอนสมัยกรุงศรีอยุธยา
ดังกลาวแลววาพุทธปรางคของไทยนั้นไดรับรูปแบบและอิทธิพลโดยตรงมาจาก
อาณาจักรเขมรโบราณ โดยศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลดังกลาวจากเขมรจะเรียกวา “ศิลปะลพบุร”ี 14
ซึ่งเปนงานศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับศิลปกรรมของเขมรในประเทศเขมรหรือ
กัมพูชาในปจจุบัน15 ดังจะเห็นไดจากงานสถาปตยกรรมทางศาสนาที่เรียกวา “ปราสาท”16 และงาน
ประติมากรรมตางๆทางดานศาสนา เปนตน
อารยธรรมเขมรไดแผอิทธิพลเขาสูป ระเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 1817 เปนอารย
ธรรมทางศาสนาพราหมณหรือฮินดูลัทธิไศวนิกาย ไวษณพนิกาย และพุทธศาสนาลัทธิมหายาน18
โดยเริ่มปรากฏในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตพุทธศตววรษที1่ 2 และเริ่มมีอิทธิพลอยาง
แทจริงในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที1่ 6เปนตนมา โดยมีศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมอยูที่เมืองลพบุรี ซึ่งจากการศึกษาทางดานอารยธรรมของเขมรที่มาจากประเทศกัมพูชา
นั้น จะพบวาการแผอิทธิพลจะเกิดขึ้น 2 ชวงดวยกัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสภาพทางการเมืองของ
เขมรดวย อิทธิพลอารยธรรมของเขมรทั้ง 2 ชวงแบงออกไดดังนี้ คือ

14

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,

2518), 27.
15

เรื่องเดียวกัน.
16
สมเด็จพระบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ เลม 6 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2505),
196-198.
17
หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาทับหลังแบบเขมรในหนวยศิลปากรที่ 6
พิมาย,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 2.
18
กมเลศวร ภัตตาจารย, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, เรียบเรียงโดยหมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2516), 1-30.
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2.1

อิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 12-14)
สําหรับอิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครนั้น ไดปรากฏรองรอย
อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และบริเวณภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย
ในปจจุบัน ซึ่งตรงกับรัชสมัยของกษัตริยเขมรยุคเจนละ ไดแก พระเจามเหนทรวรมัน หรือเจาชาย
จิตเสน19(ราวพ.ศ.1150-1159) และพระเชษฐาของพระองคคือพระเจาภววรมันที่ 1 ปฐมกษัตริย
แหงอาณาจักรเจนละ(พ.ศ.1141)เปนสวนใหญ ตามหลักฐานจากจารึกที่พบแลวในปจจุบันพบวา
อํานาจของเจาชายจิตรเสนไดแผเขาครอบคลุมดินแดนบางสวนของประเทศไทย คือบริเวณปาก
แมน้ํามูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี20 แมน้ําชี จังหวัดบุรีรัมย และขอนแกน จากนั้นไดแผอิทธิพลขาม
เทือกเขาดงรักมาสูลุมแมน้ําบางปะกงที่จังหวัดปราจีนบุรี และลุมแมน้ําปาสักที่เมืองศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ เปนตน ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกลาวไดคนพบหลักศิลาจารึกของพระองคและพระเชษฐา เชน
จารึกของพระเจามเหนทรวรมันที่พบตรงบริเวณปากแมน้ํามูลที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขง บริเวณ
บานขันเทวดา ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม21 และที่ถ้ําปราสาท (ปจจุบันชาวบานเรียกวาถ้ํา
พระ) กิ่งอําเภอบานดาน จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน อยางไรก็ตาม อํานาจของเขมรในชวงนี้จะ
เจริญอยูในดินแดนประเทศไทยในชวงระยะเวลาอันสั้น เมื่อถึงตนพุทธศตวรรษที่ 14 ก็เกิดความ
วุนวายขึ้นในอาณาจักรเขมร การแผอารยธรรมจึงหยุดชะงักไป22
2.2 สถาปตยกรรมอิทธิพลเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร
สําหรับงานสถาปตยกรรมและประติมากรรมอิทธิพลเขมรสมัยกอนเมืองพระนครหรือที่เรียกวา “ศิลปะลพบุร”ี นั้น ในยุคนี้งานศิลปกรรมทีส่ รางขึ้นคงเปนงานฝมือของชาวเขมร
อยางแทจริง23 ซึ่งเหลือหลักฐานปรากฏอยูไมมากนักทัง้ งานดานสถาปตยกรรมและประติมากรรม
19

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิสกุล, “อาณาจักรเจนละ,” เมืองโบราณ 3, 1 (ตุลาคมธันวาคม 2519) : 17.
20
กองแกว วีระประจักร, “จารึกปราจีนบุร,ี ” อนุสาร อ.ส.ท. 32, 2 (กันยายน 2534) :
40.
21
ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสานระหวางพุทธศตวรรษ 12-16,” เมืองโบราณ 3, 1 (ตุลาคมกันยายน 2519) : 36.
22
สิวิกา ประกอบสันติสุข, “การศึกษาศิลปะเขมรแบบบายนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” (วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณดคี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 8.
23
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2510), 1.

15
โดยเฉพาะงานทางดานสถาปตยกรรมนั้น
ศาสนสถานตางๆที่สรางขึ้นไดผุพังไปตามกาลเวลา
เนื่องจากชวงระยะเวลาทีย่ าวนาน โดยสถาปตยกรรมบางแหงเหลือแตเพียงรองรอย แตทั้งนี้พบวา
บางแหงยังเหลือหลักฐานปรากฏอยูค อนขางชัดเจน เชน ปราสาทภูมิโพน24ที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณ
หมูบานดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนปราสาทสมัยเจนละที่กอดวยอิฐสอดิน25 ปราสาท
แหงนี้สรางราวตนพุทธศตววรษที่ 1326 เปนอาคารอิฐหลังเดียวโดดๆ ที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ฐานเตี้ย ตัวอาคารไมยอมุม มีประตูทางเขาทางเดียว คือทางดานทิศตะวันออก สวนอีก 3
ดานทําเปนประตูหลอก สวนยอดหรือสวนหลังคาเปนแบบแผนเดียวกับสวนเรือนธาตุ ที่มีลักษณะ
สูงซอนชั้นลดหลั่นขึ้นไป และจากลวดลายของ “ทับหลัง” อันหมายถึงศิลาจําหลักแทงสี่หลี่ยมที่
ประดับเหนือกรอบประตู กลาวไดวาเปนศิลปะแบบไพรกเม็ง27 แตเนื่องจากศาสนสถานตางๆในยุค
นี้ไดพุพังจนเกือบหมดสิ้นดังกลาวแลว จึงเหลือเฉพาะรองรอยขององคประกอบทางสถาปตยกรรม
บางสวนที่ปรากฏใหเห็น โดยเฉพาะทับหลังศิลา ไดมีการคนพบในพื้นที่ของจังหวัดตางๆ เชน ทับ
หลังที่วัดทองทั่ว จังหวัดจันทบุรี เปนทับหลังที่มอี ายุเกาที่สุดราวตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 1228
และเปนศิลปะแบบถาลาบริวัติ ทับหลังที่หนาพระอุโบสถวัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน
ทับหลังที่มีอายุปลายพุทธศตวรรษที่ 1229 ศิลปะแบบสมโบรไพรกุก เปนตน
2.3 อิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 15-18)
สําหรับอิทธิพลอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครนั้น ไดปรากฏรองรอยอยู
ทั่วไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และบริเวณภาคกลางของประเทศไทย อัน
ไดแก ภาคกลางตอนเหนือ ภาคกลางตอนกลาง และภาคตะวันตกของภาคกลาง เปนตน ในราว
พุทธศตวรรษที่ 15 หลังจากที่พระเจาชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1345-1393) ไดเสด็จกลับจากชวา ทรง

24

ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสานระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-16,” เมืองโบราณ : 38.
25
ประยูร อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], “ศิลปฟูนัน เจนละในสยาม,” เมืองโบราณ 3, 1
(ตุลาคม-ธันวาคม 2519) : 30.
26
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,
2518), 30.
27
หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ ทับหลังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษร
สัมพันธ, 2531), 12.
28
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย, 30.
29
เรื่องเดียวกัน.

16
รวบรวมแควนเจนละบกและเจนละน้ําเขาดวยกัน30 เขมรจึงเปนปกแผนขึน้ มาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น
เขมรจึงไดเริ่มแผอํานาจเขาสูประเทศไทย โดยหลั่งไหลเขามาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งชวงที่แผขยายเขามาอยางมากนั้นไดเริ่มตนตั้งแตรัชสมัยของกษัตริยที่
สําคัญและยิ่งใหญแหงอาณาจักรเขมรโบราณ 3 พระองค ไดแก พระเจาสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ.
1545-1593), พระเจาสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1656-หลัง 1685) และพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724ราว 1763) เปนสําคัญ31
ในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ซึ่งครองราชยอยูในระหวางป พ.ศ.1545 - 1593 อิทธิพล
อารยธรรมของเขมรไดแผขยายออกไปอยางกวางขวางในรูปแบบของศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนา32 ดังไดปรากฏหลักฐานการแผกระจายเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณลุม
แมน้ํามูล และทางภาคกลางบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาที่เมืองละโวหรือลพบุรี เปนสําคัญ จากศิลา
จารึกของพระองค เชนจารึกปราสาทหินพิมาย ที่จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏศักราชตรงกับ พ.ศ.
1579 และ 1589 และจารึกที่ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏศักราชตรงกับ พ.ศ.
1589 เนื้อความกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระราชานาม ศรีสูรยวรมัน และศรีอุทยทิตยวรมัน
ตามลําดับ ซึ่งนาจะหมายถึงพระเจาสุริยวรมันที่ 1 และพระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 15931609) นั่นเอง และจารึกที่คนพบที่เมืองลพบุรี เชน จารึกที่ศาลสูงหรือศาลพระกาฬในปจจุบัน เปน
ภาษาเขมร มีศักราช 3 ศักราช แตศักราชหลังสุดไมสมบูรณ 2 ศักราชแรกคือ พ.ศ. 1565 และ พ.ศ.
1568 อยูในรัชกาลพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ขอความในจารึกไดกลาวถึงประกาศขอใหบรรดานักบวช
อุทิศกุศลแหงการบําเพ็ญตบะของตนถวายแดพระองค และที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับจารึกนี้คือ การ
กลาวถึงนิกายในพระพุทธศาสนา 2 นิกาย คือ มหายานและลัถวีระ (เถรวาทหรือหินยาน) รวมทั้ง
โยคีหรือนักบวชในศาสนาพราหมณดวย33
ในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ทรงครองราชยอยูในระหวางป พ.ศ. 1656 - หลัง 1658
พระองคมีชื่อเสียงมากในฐานะนักรบและนักกอสราง ทรงเปนผูสรางเทวสถานอันสําคัญคือ “นคร
วัด”34 ศาสนสถานที่ยิ่งใหญเพื่ออุทิศถวายแดพระนารายณ35 ในลัทธิไวษณพนิกาย ของศาสนา
30

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปขอม (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2513), 6.
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุร,ี 1.
32
กมเลศวร ภัตตาจารย, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, เรียบเรียงโดยหมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, 25.
33
เรื่องเดียวกัน.
34
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปขอม, 10.
31

17
พราหมณ การแผพระราชอํานาจของพระองคไดปรากฏอยูในบริเวณลุมแมน้ํามูล36 และทางภาค
กลางบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาที่เมืองละโวหรือลพบุรี เปนสวนใหญ ดังจะเห็นไดจากภาพจําหลัก
ทางประวัติศาสตรที่ผนังระเบียงชั้นนอกของปราสาทนครวัด ซึ่งในภาพนั้นไดแสดงการยกทัพของ
พระเจาสุรยิ วรมันที่ 2 เสด็จออกจากเมืองยโศธรปุระเพื่อไปตอสูกับพวกจาม พวกเวียดนาม หรือ
พวกมอญในลุมน้ําเจาพระยา หนาขบวนมีกองทัพไทย(สยามกุก) ซึ่งดานลางมีจารึกสั้นๆกลาววา
“วระกมรเตงอัญศรีชัยสิงหวรมันอยูกลางปากําลังนํากองทัพเมืองละโว” ขอความดังกลาวแสดงให
เห็นวาในรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 เขมรยังคงมีอํานาจเหนือเมืองลพบุรีอยู
และถัดจากนี้ตอมาถึงสมัยพระเจาแผนดินเขมรอีกพระองคหนึ่งที่ทรงพระบรมเดชานุ
ภาพมาก คือ พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญพระองคสุดทายแหงเมืองพระนครของ
เขมร ในชวงระหวางป พ.ศ.1724 - ราว 1763 พระองคไดขยายอาณาเขตตลอดจนแผอารยธรรม
เขาสูพนื้ แผนดินไทยทางภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบัน อารยธรรมที่แผ
กระจายเขามาเปนอารยธรรมในรูปแบบของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
เนื่องจากเปนลัทธิทาง
ศาสนาที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส37 จารึกปราสาทพระขรรคที่คนพบในประเทศกัมพูชา
กลาววา พระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดทรงสราง “พระชัยพุทธมหานาถ” (พระพุทธรูปฉลองพระองคของ
พระเจาชัยวรมันที่ 7 ) พระราชทานไปตามหัวเมืองในราชอาณาจักรของพระองค 23 แหง และ
บรรดารายชื่อเมืองตางๆเหลานั้นบางเมืองคงตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศไทยปจจุบัน ซึ่งคาด
วามีอยูประมาณ 6 เมือง38 คือ “เมืองลโวทยปุระ” ซึ่งนาจะตรงกับเมืองละโวหรือลพบุรีในภาคกลาง
ของประเทศไทย “เมืองสุวรรณปุระ” ก็อาจหมายถึงเมืองสุพรรณบุรี “เมืองศัมพูกปฎฎนะ” คงจะ
เปนเมืองในแถบสระโกสินารายณ ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สวน “เมืองชัยราชบุรี” นั้น
เขาใจวานาจะตรงกับเมืองราชบุรีในปจจุบัน “เมืองศรีชัยสิงหบุร”ี คือเมืองสิงหในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี และ “เมืองศรีชัยวัชรวดี” ก็คงจะหมายถึงเมืองเพชรบุรี นอกจากนั้นในจารึกปราสาท
พระขรรค ยังไดกลาวถึง “เมืองวิมาย” ซึ่งก็คือเมืองพิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยใน
ปจจุบัน
35
36

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปขอม, 42.
ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสานสมัยลพบุร,ี ” เมืองโบราณ 3, 2 (มกราคม-มีนาคม 2520) :

48.
37

เรื่องเดียวกัน.
38
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันที่ 7,”
ศิลปากร 10, 2 (กรกฎาคม 2509) : 56.

18
และหลังจากสิ้นสุดรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 แลว ศิลปะเขมรก็เสื่อมลงเรื่อยๆ
จนกระทั่งในระยะเวลาตอมาเขมรถูกรุกรานโดยกองทัพไทยจากอยุธยา และตกเปนของไทยหลาย
ครั้ง ครั้งสุดทายในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ในป พ.ศ. 1974
และถือวาไดสิ้นสุดอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร39
2.4 สถาปตยกรรมอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร
สําหรับศิลปกรรมอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร หรือศิลปกรรมสมัยลพบุรี
นั้น ในยุคนี้คาดวาศิลปะที่สรางขึ้นคงเปนงานฝมือของชาวเขมรอยางแทจริง กับงานฝมือของชาว
ไทยที่สรางเลียนแบบอารยธรรมเขมรปะปนกันอยู
โดยเฉพาะงานทางดานสถาปตยกรรมนั้นมี
หลักฐานปรากฏอยูทั่วไปเกือบจะทุกภาคของประเทศไทย เชน บริเวณภาคกลางของประเทศไทยมี
ปรางคแขกหรือเทวาลัยในเมืองลพบุรีซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปรางคองคนี้มีอายุ
อยูในราวพุทธศตวรรษที1่ 540 บริเวณพื้นที่ทางภาคตะวันออกของไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี มี
ปราสาทสดกกอกธม ตั้งอยูที่ตําบลโคกสูง อําเภอตาพระยา ปราสาทแหงนี้สรางขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที1่ 541 เชนเดียวกัน นอกจากนั้นในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสานของ
ไทย อันเปนที่ตั้งของปราสาทพนมวัน ปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทพิมาย ที่
สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 – กลางพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนศิลปะแบบบาปวน และในราว
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 1742 นั้น ไดมีการสรางศาสนสถานแบบเขมรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
ขึ้นคือปราสาทหินพิมาย เปนสถาปตยกรรมแบบนครวัด ตั้งอยูที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดมีการสรางงานสถาปตยกรรม
แบบบายนขึ้นทั่วไปในดินแดนทางภาคกลางและภาคอิสานของไทย อันไดแก พระปรางคสามยอด
ที่อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี43 อารยธรรมดังกลาวยังไดไปเจริญอยูในพื้นที่ทางตะวันตกของภาค
กลาง เชนที่จังหวัดราชบุรี บริเวณกําแพงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชบุร44ี คือทับหลังของกําแพงที่
39

สิวิกา ประกอบสันติสุข, “การศึกษาศิลปะเขมรแบบบายนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย,” 9.
40
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุร,ี 3.
41
กองแกว วีระประจักร, “จารึกปราจีนบุร,ี ” อนุสาร อ.ส.ท. : 40.
42
หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาทับหลังแบบเขมรในหนวยศิลปากรที่
6 พิมาย,” 73.
43
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุร,ี 12.
44
เรื่องเดียวกัน. 13.
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ลอมรอบพระปรางคอยูนั้นจะมีการแกะสลักเปนรูปพระพุทธรูปประทับนั่งในซุมเรือนแกวที่เรียง
ติดตอกันเปนแถวยาว จากลักษณะของพระพุทธรูปและของทับหลังกําแพงดังกลาว จะเหมือนกับ
ทับหลังกําแพงที่ปราสาทพระขรรคในประเทศกัมพูชา อันเปนศิลปะแบบบายน นอกจากนั้นยังพบ
สถาปตยกรรมแบบบายนไดอีกที่วัดกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี ,ปราสาทเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี และพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนเหนือของไทยที่อําเภอเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งไดแก
พระปรางควัดพระพายหลวงและพระปรางควัดศรีสวาย
สวนทางภาคอิสานของไทยก็มีงาน
สถาปตยกรรมแบบบายนปรากฎอยูอยางมากมาย เชนบริเวณปราสาทหินพิมาย ในรัชสมัยของ
พระเจาชัยวรมันที่ 7 พระองคไดทรงสรางปรางคขึ้นเพิ่มเติมอีก 2 องคทางดานหนาของปราสาท
คือปรางคพรหมทัต และปรางคหินแดง45 นอกจากนั้นยังพบที่ปราสาทตาเหมือน อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร ฯลฯ เปนตน
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา สภาพทางภูมศิ าสตร ศิลาจารึก ผลงาน
ทางดานศิลปะอันไดแก งานทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม ลวนเปนหลักฐานที่เกี่ยวเนื่อง
กับศิลปะอารยธรรมของเขมรโบราณ ที่แสดงใหเห็นวาในชวงของเวลาดังกลาว ดินแดนสวนตางๆ
ของประเทศไทยคงมีความสัมพันธกับอาณาจักรเขมรหรือประเทศกัมพูชาอยางแนนอน จึงเปนผล
ใหมีการสรางสรรคงานศิลปะสถาปตยกรรมวัฒนธรรมเขมรเกิดขึ้น จากงานทางดานสถาปตยกรรม
อิทธิพลเขมรหรือสถาปตยกรรมสมัยลพบุรี อันไดแก ปราสาท ดังไดกลาวผานมาแลวนั้น จะเห็นได
วาผลงานที่สรางสรรคขึ้นมามีทั้งฝมือชางชาวเขมรอยางแทจริง
และฝมอื ชางชาวไทยหรือชาง
พื้นเมืองที่ทําเลียนแบบศิลปะเขมรปะปนกันอยู ซึ่งยากที่จะแยกแยะไดถูกตอง แตอยางไรก็ตาม
ปราสาทอิทธิพลเขมรที่ปรากฎอยูในพื้นที่ทางภาคตางๆของประเทศไทยในปจจุบัน ลวนใหอิทธิพล
ทางดานศาสนา และรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมตลอดจนองคประกอบตางๆ แกชุมชนที่อยูใน
ทองถิ่นนั้นๆทั้งทางตรงและทางออม
โดยเฉพาะอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครชวงพุทธ
ศตวรรษที1่ 6-18 อันเปนชวงระยะเวลาที่อาณาจักรเขมรแผอิทธิพลเขามาอยางเต็มที่ ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน
การแสดงออกทางดานศิลปสถาปตยกรรมก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน
ออกไปบางตามสภาพสิ่งแวดลอม สติปญญา ความคิดในการสรางสรรค เและทักษะฝมือชาง
ตลอดจนรสนิยมในแตละชุมชน ซี่งโครงสรางสวนใหญก็ยังคงดําเนินตามแบบวัฒนธรรมเขมรแหง
เมืองพระนคร

45

เบอรนาด ฟลลิป กรอสลีเยร, การซอมปราสาทหินพิมาย, ทรงแปลโดยหมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนศิวพร, 2508), 1.
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สําหรับปราสาทเขมรที่ถือเปนตนแบบหรือตนเคาที่ใหอิทธิพลแกพระปรางคไทยสมัย
ตอๆมา คือปราสาทหินพิมาย ที่จังหวัดนครราชสีมา และพระปรางคสามยอด ที่จังหวัดลพบุร46ี
เปนตน นอกจากนั้นหลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 แลว อิทธิพลอารยธรรมเขมรก็
ยังคงปรากฎอยู
และในระยะเวลานี้ไดปรากฎรองรอยของศาสนสถานอีกกลุมหนึ่งที่มีลักษณะ
สืบเนื่องตอมาจากสถาปตยกรรมแบบเขมร ซึ่งศาสนสถานกลุมนี้ถือไดวาเปนตนแบบหรือตนเคา
ของพระปรางคไทยในสมัยตอๆมาอีกกลุมหนึ่งดวย คือพระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุรี และพระปรางควัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี เปนตน ปรางคกลุมนี้มีปญหาในการกําหนดอายุ
มาก รองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล ไดกลาววานาจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 17
ตอนปลายถึงตนพุทธศตวรรษที่ 1847 อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร กลาววาอาจอยูในราว พ.ศ. 180048
และรองศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม กลาววามีอายุกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ราวพ.ศ.
183549 เปนตน อยางไรก็ตาม พระปรางคกลุมนี้กลาวไดวาเปนปรางคที่สรางขึ้นกอนสมัยกรุงศรี
อยุธยา
ดังจะไดกลาวถึงลักษณะทางสถาปตยกรรมโดยสังเขปของปราสาทและปรางคอันเปน
ตนแบบและตนเคาของพระปรางคในสมัยหลังดังตอไปนี้

46

สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 9.
47
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การกําหนดอายุปรางคที่เมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 5, 4
(เมษายน-พฤษภาคม 2522) : 90-92.
48
สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค”, 43.
49
สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน
(กรุงเทพฯ : อัมรินทรการพิมพ, 2522), 80-81.

21
2.5
ตัวอยางศาสนสถานในประเทศไทยซึง่ เปนตนแบบ
ปรางคในสมัยตอมา

หรือตนเคาใหกับพุทธ-

ปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ปรางคประธานปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทหินพิมายเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน 50 ตั้งอยูใจ
กลางเมืองพิมาย นับเปนศาสนสถานแบบเขมรที่สําคัญและใหญที่สุดในที่ราบบริเวณลุมแมน้ํามูลชี และในประเทศไทย สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ดวยหินทรายสีเทาที่งดงามและคงทน
ปราสาทหินพิมายจะหันหนาไปทางทิศใต สันนิษฐานวาเพื่อใหรับกับถนนที่ตัดมาจากกัมพูชาใน
รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะองคปราสาทประธาน จะมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่
ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญตางๆ คือ สวนฐาน สวนเรือนธาตุ สวนมณฑป และสวนยอด
โดยทุกสวนจะตั้งอยูบนฐานเดียวกัน ดังตอไปนี้

50

กรมศิลปากร, เมืองพิมาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2531), 34.
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สวนฐาน ฐานในตัวของปราสาทหินจะมีลักษณะเตี้ย แกะสลักเปนลวดลายรองรับดวย
ฐานอีกชั้นหนึ่งที่ประกอบไปดวย ฐานเขียงและฐานบัวลูกแกวอกไก ซึ่งจําหลักลวดลายโดยตลอด
เชนกัน ฐานดังกลาวจะมีลักษณะไมสูงมากนักทําหนาที่รองรับสวนเรือนธาตุและสวนมณฑป
สวนเรือนธาตุและสวนมณฑป สําหรับสวนเรือนธาตุนั้น ภายในจะเปนที่ประดิษฐาน
รูปเคารพทางศาสนา เปนอาคารโปรงตลอดทั้ง 4 ทิศ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม ผนัง
ของเรือนธาตุจะประกอบไปดวยซุมทิศที่ยื่นยาวออกมาจากดานทั้งสามของตัวเรือนธาตุทางดาน
ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก สวนทางดานทิศใตของตัวเรือนธาตุหรือทางดานหนาของ
องคปราสาทนั้น จะมีลักษณะพิเศษที่แตกตางออกไปคือ จะมีการกอมุขกระสันขึ้นเชื่อมระหวางตัว
เรือนธาตุกับมณฑปตรีมุขที่สรางตอยื่นออกมาทางดานหนา และที่บริเวณสันหลังคาของมณฑป
และฉนวนนั้นจะมีบราลีประดับอยู สวนบริเวณซุมทิศทั้ง 3 ดานของตัวเรือนธาตุและมุขทั้ง 3 ดาน
ของมณฑปที่ตงั้ อยูหางดานหนานั้นจะมีซุมประตูทางเขาและบันไดขึ้นสูภายในศาสนสถานทุกดาน
ลักษณะของบันไดจะต่ํา
โดยเฉพาะที่ซุมประตูทางเขานั้นจะประกอบไปดวยองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมที่สําคัญ คือ เสาติดผนัง เสาประดับกรอบประตู ทับหลัง หนาบัน และกรอบหนาบัน
ซึ่งลวนมีการจําหลักศิลาอยางงดงามประณีตยิ่ง
สวนยอด สําหรับสวนหลังคาของยอดปราสาทนั้นจะมีลักษณะเปนรูปพุมหรือรูปทรง
งาเนียมขนาดใหญ (งาเนียมเอก) ที่มีการเพิ่มมุม51 และซอนชั้นลดหลั่นขึ้นไป ประกอบไปดวยชั้น
รัดประคดแตละชั้นจะจําลองเอาสวนลางของปราสาท (สวนเรือนธาตุ) มาประดับตกแตงโดยการ
ยอสวนใหมีขนาดเล็กลง นอกจากนั้นยังมีกลีบขนุนจําหลักศิลาเปนรูปเทพประจําทิศตางๆ รูปเศียร
นาค และรูปภาพสัตว มาประดับตกแตงในแตละชั้น โดยจัดวางตําแหนงของกลีบขนุนใหตั้งอยูหาง
ไมแนบชิดกับลําตัวของยอดปราสาท (บัวเชิงบาตร) แตกลีบขนุนจะเอนสอบไปขางหลังเล็กนอย
อันเปนเหตุใหยอดปราสาทมีลักษณะเปนรูปพุม

51

กรมศิลปากร, เมืองพิมาย, 71.
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พระปรางคสามยอด (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี
พระปรางคสามยอดลพบุรี เปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในพุทธศานาลัทธิมหายาน เมื่อ
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 นับเปนปราสาทเขมรในศิลปะบายนที่
งดงามอีกแหงหนึ่ง พระปรางคสามยอดแหงนี้จะหันหนาไปทางทิศตะวันออก ประกอบดวยปรางค
3 องคตั้งอยูบนฐานเดียวกัน ลักษณะเหมือนกันทุกประการ โดยมีมุขกระสันเปนตัวเชื่อมระหวาง
พระปรางคแตละองคเขาดวยกัน พระปรางคสามยอดแหงนี้ จะกอสรางดวยศิลาแลง และบริเวณ
ผิวของศิลาแลงจะมีรองรอยการใชปูนฉาบประกอบอยู แลวจึงมีการประดับตกแตงดวยลวดลายปูน
ปนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งลักษณะดังกลาวนับเปนลักษณะเดนพิเศษของสถาปตยกรรมแบบบายน52 ใน
สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยมีลักษณะทางสถาปตยกรรมและองคประกอบดังนี้
สวนฐาน ฐานในตัวของปรางคสามยอดจะเตี้ย รองรับดวยฐานอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะไมสูงมากนัก เปนฐานบัวลูกฟก และฐานชั้นนี้จะทําหนาที่รองรับพระปรางคทั้ง 3 องคโดย
ตลอด (ดูภาพที่ 4)
สวนเรือนธาตุ เรือนธาตุของพระปรางคแตละองคจะมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และในตอนบนจะมีการเพิ่มมุมเพิ่มขึ้น53 ภายในองคพระปรางคจะเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพทาง
52

ประยูร อุลุชาฏะ [น. ณ ปากน้ํา], ความเปนมาของสถูปเจดียในสยามประเทศ
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 146.
53
สมิทธิ ศิริภัทร, วิวัฒนาการพระปรางค, 29.
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ศาสนา มีลักษณะเปนอาคารโปรงตลอดทั้ง 4 ทิศ ผนังของเรือนธาตุทั้ง 4 ดานจะประกอบไปดวย
มุขทิศที่กอยาวยื่นออกมาทั้ง 4 ทิศ ระหวางองคพระปรางคจะมีมุขกระสันทําหนาที่เชื่อมปรางคแต
ละองคเขาดวยกัน และบนสันหลังคาของมุขกระสันนั้นจะมีบราลีประดับตกแตงอยูดวย
ที่บริเวณซุมทิศของพระปรางคแตละองคจะมีซุมประตูและบันไดทางขึ้นสูภายในศา
สนสถานทุกดาน ลักษณะของบันไดจะเตี้ย ซุมประตูแตละดานจะประกอบไปดวยองคประกอบ
ทางดานสถาปตยกรรมที่สําคัญ คือ เสาติดผนัง, เสาประดับกรอบประตู, ทับหลัง, หนาบัน, และ
กรอบหนาบันซึ่งลวดลายปูนปนที่ประดับตกแตงอยูนั้น ลวนหลุดรวงลงมาจนหมดสิ้น โดยเฉพาะ
เสาประดับกรอบประตูจะจําหลักจากศิลาทราย โคนเสาแกะสลักเปนรูปฤาษีนั่งชันเขาอยูในซุม
เรือนแกว (ดูภาพที่ 4)
สวนยอด สําหรับสวนยอดหรือหลังคาของพระปรางคสามยอดแหงนี้จะมีลักษณะเปน
รูปทรงพุมหรือทรงงาเนียมขนาดใหญ ที่ประกอบไปดวยชั้นรัดประคด (ชั้นเชิงบาตร) จํานวน 4 ชั้น
สวนปลายยอดจะเปนรูปดอกบัวตูม บริเวณชั้นรัดประคดแตละชั้นจะจําลองเอาสวนลางของปรางค
(สวนเรือน-ธาตุ) มาประดับตกแตงโดยการยอสวน พรอมกับการประดับกลีบขนุนในแตละชั้น ซึ่ง
ตําแหนงการวางกลีบขนุนทั้งหมดยังคงอยูหางจากตัวยอดปรางค (บัวเชิงบาตร) (ดูภาพที่ 4)

สวนยอด

สวนเรือนธาตุ
สวนฐาน

ภาพที่ 4 แสดงสวนตางๆของพระปรางคสามยอด (จากตัวอยางปรางคดานทิศเหนือ)
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พระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 พระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
พระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี จะหันหนาไปทางทิศตะวันออกเปนศาสน
สถานที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิหินยาน ซึ่งภายในองคพระปรางคจะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ
อยูภายใน54 พระปรางคแหงนี้มีลักษณะสูงใหญกอดวยศิลาแลง บริเวณยอดภายในจะกออิฐทับ
ผิวของศิลาแลงมีรองรอยของการฉาบปูนและประดับตกแตงลวดลายดวยปูนปนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะมี
ลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ คือ สวนฐาน สวนเรือนธาตุ
สวนคูหา และสวนยอด ดังนี้
สวนฐาน ฐานในตัวขององคพระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุแหงนี้จะไมสูงนัก แต
จะตั้งอยูบนฐานบัวลูกฟก 2 ชั้นดวยกัน ซึ่งฐานบัวลูกฟกดังกลาวจะมีลักษณะคอนขางสูง และทํา
หนาที่รองรับองคพระปรางคกับคูหาโดยตลอด (ดูภาพที่ 6)

54

หวน พิทธุพันธ, ลพบุรที ี่นา รู (ลพบุรี : หัตถโกศลการพิมพ, 2512), 34.
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สวนเรือนธาตุและคูหา สําหรับเรือนธาตุนั้นจะมีลักษณะสูงเปนอาคารรูปสี่เหลี่ยม
จัตรัสเพิ่มมุม เชนเดียวกับปราสาทหินพิมาย55 ที่ไมทึบตัน และมีหองอยูภายใน ผนังของเรือนธาตุ
ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตกจะประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาเพียงเล็กนอย
เปนซุมอุดตันไมมีทางเขาสูภายในองคพระปรางค สวนทางดานทิศตะวันออกหรือทางดานหนานั้น
จะมีลักษณะแตกตางออกไปจากดานทั้งสาม คือจะมีการสรางคูหาตรีมุขขึ้นเชื่อมตอกับผนังของ
เรือนธาตุ โดยไมมีมุขกระสันมาเปนตัวเชื่อมเหมือนดังปรากฏที่ปราสาทหินพิมาย จึงทําใหสวน
ดังกลาวมีลักษณะเหมือนซุมทิศที่กอยาวยื่นออกมา และมีซุมมุขประกอบ 3 ดาน คือทางดานทิศ
เหนือ ใต และตะวันออก ซึ่งแตละดานจะมีบันไดขึน้ สูคูหาเพื่อไปสูองคพระปรางค ซึ่งสวนใหญ
คูหาดังกลาวจะมีสภาพชํารุด โดยเฉพาะบริเวณหลังคาและซุมมุขทางดานทิศตะวันออก
สําหรับรูปทรงของซุมที่ปรากฎในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแหงนี้จะมีลักษณะที่สืบเนื่องมาจากซุมปราสาทเขมร แตกม็ ีบางสวนที่เริ่มแตกตางออกไปบาง เชน บริเวณหนาบันของซุม
จะมีลักษณะสูงกวาหนาบันแบบเขมรมาก นอกจากนั้นลวดลายปูนปนที่ประดับตกแตงองคพระ
ปรางคบางแบบยังคงสืบเนื่องมาจากลวดลายศิลปะเขมรอยางชัดเจน
โดบบางแบบก็เริ่มที่จะ
56
คลี่คลายและมีอิทธิพลใหมๆเขามาผสม (ดูภาพที่ 7)
สวนยอด สวนยอดหรือสวนหลังคาจะมีลักษณะสูงรูปทรงเปนทรงพุมหรือทรงงาเนียม
ขนาดใหญเพิ่มมุม ประกอบไปดวยชั้นรัดประคด(ชั้นเชิงบาตร)จํานวน 5 ชั้น สวนปลายยอดจะเปน
รูปดอกบัว ชั้นรัดประคดแตละชั้นจะจําลองเอาสวนลางของพระปรางค (สวนเรือนธาตุ) มาประดับ
ตกแตงโดยการยอสวน เชน ลักษณะของซุม (ซุมบัญชร) และใตซุมจะมีประตูปลอมปรากฎอยู เปน
ตน จากนั้นจึงนํากลีบขนุนปูนปนมาประดับตกแตงรวมดวยในแตละชั้น ซึ่งการวางตําแหนงของ
กลีบขนุนบนยอดปรางคแหงนี้จะตั้งวางอยูเกือบชิดตัวยอดปรางค (บัวเชิงบาตร) มากกวาปราสาท
เขมร (ดูภาพที่ 8)

55

สมิทธิ ศิริภัทร, วิวัฒนาการพระปรางค,” 33.
56
สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน

, 11.
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ภาพที่ 6 สวนฐานพระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี

ภาพที่ 7 สวนเรือนธาตุพระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี

ภาพที่ 8 สวนยอดพระปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
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พระปรางควัดนครโกษา (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 พระปรางควัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี
พระปรางควัดนครโกษา ปจจุบันตั้งอยูริมทางรถไฟทางดานทิศตะวันออกของเมือง
ลพบุรี เปนปรางคขนาดเล็กที่หันหนาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งแตเดิมนั้นศาสนสถานแหงนี้คงเปน
เทวสถานเขมรอีกแหงหนึ่ง และตอมาภายหลังจึงมีผูสรางเปนวัดขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา องคพระ
ปรางคจะกออิฐสอดินอยางแนบสนิท และที่บริเวณผิวอิฐจะมีการฉาบปูนแลวประดับลวดลายปูน
ปนทับอีกชั้นหนึ่ง สภาพสวนใหญขององคปรางคชํารุดผุพังจนเกือบจะหมดสิ้น ดังจะไดกลาวถึง
ลักษณะทางสถาปตยกรรมและองคประกอบ ดังนี้
สวนฐาน ฐานของปรางควัดนครโกษาไดผุพังลงไปโดยตลอดเกือบทั้งหมด จนไม
สามารถสังเกตเห็นลวดลายและระเบียบของชั้นฐานไดอยางถูกตอง (ดูภาพที่ 10)
สวนเรือนธาตุ สําหรับเรือนธาตุนั้นจะมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม ไมทึบ
ตัน และมีหองอยูภายใน ผนังของเรือนธาตุจะประกอบไปดวย ซุมทิศ 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ดาน
ทิศใต และดานทิศตะวันตก ภายในซุมทิศมีพระพุทธรูปปางประทับยืนประดิษฐานอยูภายใน ซึ่งอยู
ในลักษณะชํารุดและบางซุมก็ผุพังสูญหายไป
สําหรับทางดานหนาหรือทางทิศตะวันออกนั้น

29
สันนิษฐานวานาจะเปนซุมทิศที่กอยาวยื่นออกมา แตก็ผุพังจนเกือบจะหมดสิ้นแลว และที่บริเวณ
ซุมทิศแหงนี้จะมีทางเขาสูหองภายในองคพระปรางค (ดูภาพที่ 10)
สวนยอด สวนของยอดปรางคจะเหลือชั้นรัดประคด(ชั้นเชิงบาตร)เพียงแค 2 ชั้น
เทานั้น นอกนั้นไดหักสูญหายไปจนหมดสิ้น ซึ่งชั้นรัดประคดแตละชั้นเทาที่ปรากฎอยูจะจําลองเอา
สวนลางของพระปรางค (สวนเรือนธาตุ) มาประดับตกแตงโดยการยอสวน และนํากลีบขนุนปูนปน
มาตั้งประดับรวมดวยในแตละชั้น ซึ่งกลีบขนุนดังกลาวจะตั้งอยูหางจากตัวของยอดปรางค (ชั้นเชิง
บาตร) เชนเดียวกับปราสาทเขมรที่ไดกลาวผานมาแลว (ดูภาพที่ 11)

ภาพที่ 10 สวนฐานและเรือนธาตุของพระปรางควัดนครโกษา

ภาพที่ 11 สวนยอดของพระปรางควัดนครโกษา
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3. พุทธปรางคสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อกรุงศรีอยุธยาไดถูกสถาปนาขึ้นบริเวณทางภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบัน
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 ป หรือชวงปพ.ศ. 1893 โดยปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) กรุงศรีอยุธยาไดเจริญรุงเรืองสืบตอมาเปนระยะเวลายาวนานถึง
417 ป และไดลมสลายสูญเสียกรุงใหพมาในป พ.ศ. 2310 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานดังกลาว
ราชธานีแหงนี้นับเปนศูนยกลางที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม57
โดยเฉพาะศิลปกรรมที่ไดถูกสรางสรรคขึ้นในยุคนี้จะแสดงใหเห็นถึงสุนทรียภาพแบบไทยอยาง
เดนชัดขึ้น ดังเชนสถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนา อันไดแก พระปรางค ซึ่งการสรางสรรคที่
เกิดขึ้นในยุคตนๆ ของกรุงศรีอยุธยานั้น ยังคงอิทธิพลสวนใหญจากวัฒนธรรมเขมร58 ที่สืบเนื่อง
ตอมาจากตนแบบหรือตนเคาของปราสาทและปรางคที่ถือวานาจะเปนตนแบบและตนเคาใหแก
พุทธปรางครุนแรกๆของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังไดกลาวผานมาแลว อิทธิพลดังกลาวไดเริ่มจะ
คลี่คลายและถูกปรับใหกลมกลืนผสมผสานไปกับวัฒนธรรมไทย
ซึ่งจะมีการแสดงออกเปน
ลักษณะเฉพาะของไทยมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนในชวงปลายของกรุงศรีอยุธยา
และจากการที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีแหงราชอาณาจักรไทยอยูนานถึง 417 ป การ
กลาวถึงศิลปกรรมตางๆจึงมักจะแบงออกเปน 3 ยุคคือ อยุธยาตอนตน อยุธยาตอนกลาง และ
อยุธยาตอนปลาย ดังนี้ คือ
ยุคที่ 1 อยุธยาตอนตน เริ่มตั้งแตสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ทรง
สถาปนากรุง-ศรีอยุธยาเปนราชธานีในป พ.ศ. 1893 จนสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ในปพ.ศ. 2031 รวมระยะเวลา 138 ป
ยุคที่ 2 อยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแตรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่ง
ครองราชยในปพ.ศ. 2034 จนสิ้นรัชกาลของพระเจาทรงธรรมในป พ.ศ. 2171 รวมระยะเวลา 138
ป
ยุคที่ 3 อยุธยาตอนปลาย เริ่มตั้งแตรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ซึ่ง
ครองราชยในป พ.ศ. 2173 จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดทายในป พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลา
137 ป

57

ศรีศักร วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา (กรุงเทพฯ : บริษัทมังกรการพิมพและ
โฆษณาจํากัด, 2527), 24.
58
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุร,ี 1.
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จะเห็นไดวาพุทธปรางคที่สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีจํานวนมากมายหลาย
องคดวยกัน ซึ่งจะปรากฎหลักฐานทางดานสถาปตยกรรมในชวงระยะเวลาตอนตนและตอนปลาย
ของสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนสําคัญ ดังเชนพุทธปรางคที่สรางขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนตน และ
นอกจากนั้นยังมีพุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม พุทธปรางควัดบรมพุทธาราม ซึ่งตั้งอยูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชางที่จงั หวัดพิจิตร ลวนเปนพระปรางคที่สราง
ขึ้นในชวงตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาทั้งสิ้น
ดังจะไดกลาวถึงลักษณะทางสถาปตยกรรมและ
องคประกอบโดยสังเขปดังตอไปนี้
3.1 พุทธปรางควัดราชบูรณะ (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 พุทธปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พุทธปรางควัดราชบูรณะ เปนพระปรางคที่สรางขึ้นในปพ.ศ.186759 ชวงอยุธยา
ตอนตนรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) (พ.ศ. 1967-1991) เนื่องจาก
สมเด็จพระนครอินทราธิราชกษัตริยองคที่ 6 แหงกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1952-1967) ไดมีพระราช
โอรส 3 พระองค องคใหญทรงพระนามวาเจาอายพระยา เปนเจาครองเมืองสุพรรณบุรี องคที่ 2
ทรงพระนามวาเจายี่พระยา เปนเจาผูครองเมืองแพรก (เมืองสรรค) และองคที่ 3 ทรงพระนามวา
เจาสามพระยา เปนเจาผูครองเมืองชัยนาท เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปพ.ศ. 1967 โอรสองค
ใหญทั้ง 2 องคตองการเปนกษัตริยครองกรุงศรีอยุธยาจึงรีบเรงนํากองทหารรุดมายังกรุงศรีอยุธยา
59

กรมศิลปากร, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราช
พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญธรรม, 2515), 446.
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พอทั้ง 2 มาถึงสะพานปาถานก็ไดเกิดชนชางกันจนสิ้นพระชนมอยูบนคอชางทั้ง 2 องค เจาสาม
พระยาจึงไดเสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาสืบตอมาและบริเวณที่เจาอายพระยาและเจายี่พระยา
ชนชางดวยกันจนสิ้นพระชนมทั้งคูนั้น เจาสามพระยา หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ได
สถาปนาวัดราชบูรณะขึ้นในปเดียวกัน60นั่นเอง
พุทธปรางคที่วัดราชบูรณะแหงนี้นับเปนหลักของวัด จะหันหนาไปทางทิศตะวันออก
องคปรางคกอดวยศิลาแลง
พื้นผิวนอกจะฉาบปูนแลวประดับตกแตงดวยลวดลายปูนปนอีก
ชั้นหนึ่ง พระปรางคองคนี้ เปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ดังจะไดกลาวถึง
ลักษณะทางสถาปตยกรรมและองคประกอบ ดังนี้
สวนฐาน องคพุทธปรางคจะตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญ61 ประกอบไปดวยชั้นฐาน
ตางๆ กลาวคือ ฐานในตัวขององคพุทธปรางคจะเปนฐานเตี้ย มีลักษณะเปนฐานบัวลูกฟกที่รองรับ
ดวยฐานสูงขนาดใหญอีก 3 ชั้น คือฐานบัวลูกฟก 2 ชั้น และฐานเขียงซึ่งเปนฐานชั้นลางสุดอีก 1
ชั้น ฐานทั้ง 3 ชั้น จะรองรับองคพุทธปรางคและมุขทิศทางดานทิศตะวันออก (ดูภาพที่ 13)
สวนเรือนธาตุ สําหรับเรือนธาตุนั้น จะมีลักษณะสูงเปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม ไม
ทึบตัน มีหองอยูภายใน ผนังของเรือนธาตุจะประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาเพียงเล็กนอย 3
ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก เปนซุมอุดตัน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ยืนปางตางๆ สวนทางดานหนาหรือทางดานทิศตะวันออกนั้นจะกอเปนซุมทิศยาวยื่นออกมาซึ่งจะ
ประกอบไปดวยซุมมุข 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ดานทิศใต ดานทิศตะวันออก และเหนือสันหลังคา
ขึ้นไปจะมีเจดียทรงกลมขนาดเล็กประดับอยู
ซุมทิศดังกลาวแตละดานจะมีบันไดขึ้นลงสูหอง
ภายในองคพระปรางค บันไดจากฐานไพทีจะมีลักษณะชัน สวนลักษณะของซุมทิศและซุมมุขทั้ง 3
ดาน จะมีองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เหมือนกัน คือ เสาติดผนัง หนาบัน และกรอบหนาบัน
เปนสําคัญ สวนเสาประดับกรอบประตูและทับหลังแบบวัฒนธรรมเขมรนั้นไมปรากฎ (ดูภาพที่ 13)
สวนยอด
สําหรับสวนหลังคาของยอดปรางคนั้นจะมีลักษณะเปนรูปทรงงาเนียม
ขนาดกลาง (งาเนียมโท) ที่มีรูปรางคอนขางสูงไมอวบใหญเหมือนยอดปราสาทเขมร ประกอบไป
ดวยชั้นอัสดง และชั้นรัดประคด (ชั้นเชิงบาตร) ซึ่งบริเวณชั้นอัสดงนั้นจะมีประติมากรรมลอยตัวรูป
พญาครุฑและยักษประดับตกแตงอยู สวนที่ชั้นรัดประคดแตละชั้นนั้นจะจําลองเอาสวนลางของ
องคพุทธปรางค (สวนเรือนธาตุ) มาประดับตกแตงโดยการยอสวน แตรายละเอียดบางอยางจะไม
60

กรมศิลปากร, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราช
พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ 446.
61
โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง, 563-564.
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เนนใหเห็นอยางชัดเจน เชน เสาติดผนังและประตูปลอม เปนตน นอกจากนั้นกลีบขนุนขององค
พุทธปรางคจะมีลักษณะเรียบเกลี้ยงไมมีลวดลาย วางตั้งอยูเกือบแนบชิดตัวยอดปรางค(บัวเชิง
บาตร)มากยิ่งขึ้น (ดูภาพที่ 14)

สวนเรือนธาตุ

สวนฐาน

ภาพที่ 13 สวนฐานและเรือนธาตุของพระปรางควัดราชบูรณะ

ภาพที่ 14 สวนยอดของพระปรางควัดราชบูรณะ
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3.2 พุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 7 พุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม เปนพระปรางคที่สรางขึ้นในป พ.ศ. 2173 62 ชวงอยุธยา
ตอนปลายในรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2199) ซึ่งพระองคไดสรางวัด
แหงนี้ขึ้นที่บริเวณบานพักของพระราชมารดา 63 โดยไดสรางพระมหาธาตุเจดีย มีพระระเบียงรอบ
และที่มุมของพระระเบียงทําเปนเมรุทิศและเมรุราย นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ
และกุฏิจํานวนมาก วัดไชยวัฒนารามแหงนี้เปนวัดที่ใหญโต นิยมสรางปรางคเปนหลักของวัด
เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน นอกจากนั้นรูปแบบแผนผังการสรางวัดดังกลาวยังเปน
แบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชา64
พุทธปรางควัดไชยวัฒนารามแหงนี้ จะหันหนาไปทางทิศตะวันออก องคปรางคกอ
ดวยอิฐสอปูน พื้นผิวนอกฉาบปูนแลวประดับตกแตงดวยลวดลายปูนปนอีกชั้นหนึ่ง พระปรางค
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ประชุมพงศาวดารเลมที่ 99 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 ตอ), ประชุมพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนมาศ (เจิม) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2512), 111-112.
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เรื่องเดียวกัน, 112.
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ศรีศักร วัลลิโภดม, “จากพระเจาอูทองถึงพระเจาปราสาททอง,” เมืองโบราณ 7, 3
(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524) : 44.
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องคนี้เปนปรางคที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิหินยาน ดังจะไดกลาวถึงลักษณะทางสถาปตยกรรม
และองคประกอบดังตอไปนี้
สวนฐาน ฐานขององคพุทธปรางคจะมีลักษณะเปนฐานสูงประกอบไปดวยฐานบัวลูก
ฟกเรียงลําดับซอนตอกันขึ้นไปทั้งหมด 3 ชั้น และฐานทุกชั้นจะเรียงสอบขึ้นไปจนจดเรือนธาตุ (ดู
ภาพที่ 16)
สวนเรือนธาตุ สําหรับเรือนธาตุจะมีลักษณะเปนอาคารสูงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม ทึบตัน ไม
มีชองคูหาอยูภายใน ตัวเรือนธาตุจะประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาคอนขางมากจํานวน 4
ซุม เปนซุมอุดตัน ภายในเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรงกับทิศทั้ง 4 คือ
ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซึ่งแตละดานจะมีบันไดขึ้นลงสูภายใน ลักษณะ
ของบันไดจะสูงชันมากยิ่งขึ้น (ดูภาพที่ 17)
สวนยอด สําหรับสวนยอดหรือสวนหลังคาขององคพุทธปรางคนั้นจะมีลักษณะเปน
รูปทรงงาเนียมขนาดกลาง ที่มีรูปรางคอนขางสูง ประกอบไปดวยชั้นรัดประคด (ชั้นเชิงบาตร) ซึ่ง
แตละชัน้ จะจําลองเอาสวนลางขององคพุทธปรางค (สวนเรือนธาตุ) มาประดับตกแตงโดยการ
ยอสวน แตรายละเอียดบางอยางจะถูกลดตัดทอนออกไป จนกลายเปนลักษณะของสัญลักษณ
มากยิ่งขึ้น สวนกลีบขนุนนั้นจะไมมีการจําหลักหรือประดับลวดลายใดๆ ลักษณะเรียบเกลี้ยง
ตั้งอยูใกลชิดกับตัวยอดปรางค (บัวเชิงบาตร) (ดูภาพที่ 18)

ภาพที่ 16 สวนฐานของพุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม
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ภาพที่ 17 สวนเรือนธาตุของพุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม

ภาพที่ 18 สวนยอดของพุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม
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3.3 พุทธปรางควัดบรมพุทธาราม (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 พุทธปรางควัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พุทธปรางควัดบรมพุทธาราม เปนปรางคที่สรางขึ้นในสมัยชวงอยุธยาตอนปลายรัช
สมัยของสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2264) โดยโปรดฯใหสรางขึ้นภายในบริเวณยานปาตอง
อันเปนนิวาสสถานเดิม เมื่อป พ.ศ. 2233 65 พุทธปรางคที่สรางขึ้นภายในวัดแหงนี้จะมีขนาดเล็ก
ลงมาก ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถซึ่งหันหนาไปทางดานทิศเหนือ องคปรางคกอดวยอิฐสอปูน
พื้นผิวนอกจะฉาบปูนทับและประดับตกแตงดวยปูนปนอีกชั้นหนึ่ง สภาพปจจุบันขององคพุทธ
ปรางคอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม ยอดปรางคหักลงมากองอยูกับพื้นดิน แตก็พอจะกลาวถึง
ลักษณะทางสถาปตยกรรมและองคประกอบไดบางพอสมควร ดังนี้คือ
สวนฐาน ฐานขององคพุทธปรางคจะเปนฐานสูงอยูในสภาพที่ชํารุด มีลักษณะเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 และเนื่องจากบนชั้นฐานที่เรียงซอนตอกันอยูนั้นจะมีลักษณะของฐาน
สิงหปรากฎใหเห็นอยูอยางชัดเจน 1 ชั้น จึงสันนิษฐานวาจากรองรอยที่ปรากฎเหลืออยูชั้นฐาน
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ประชุมพงศาวดารเลมที่ 39 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 (ตอ), พงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 222.

38
ตางๆที่เรียงสอบตอกันขึ้นไปจนจดเรือนธาตุนั้น นาจะเปนฐานสิงหทั้งหมด 2 หรือ 3 ชั้น
นอกจากนั้นฐานขององคพุทธปรางคยังรองรับดวยฐานบัวลูกแกวอกไก 1 ชั้น ซึ่งมีแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 และบริเวณชั้นฐานดังกลาวจะไมมีรองรอยของบันไดทางขึ้นลงปรากฎ
ใหเห็น (ดูภาพที่ 20)
สวนเรือนธาตุ สําหรับสวนเรือนธาตุนั้นไดพังทะลายลงมากองอยูขางๆเปนปรางคที่มี
ลักษณะทึบตัน ลักษณะของซุมทิศและสิ่งอื่นๆไมสามารถจะกลาวไดอยางชัดเจน เนื่องจากผุพัง
มาก (ดูภาพที่ 21)
สวนยอด สวนยอดปรางคหรือสวนของหลังคานั้นก็ไดหักพังทะลายลงมาเชนกัน คาด
วาคงจะมีลักษณะสูงเพรียว มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ประกอบไปดวยชั้น
รัดประคด (ชั้นเชิงบาตร) สําหรับการจําลองเอาสวนลางขององคปรางค (สวนเรือนธาตุ) มาประดับ
ตกแตงโดยการยอสวนที่ชั้นรัดประคดแตละชั้นนั้น
ในยุคนี้ไมมีปรากฎรูปแบบตางๆดังกลาวได
เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้น โดยเฉพาะกลีบขนุนนั้นจะกอติดกับลําตัวของยอดปรางค (บัวเชิง
บาตร) โดยตลอด ลักษณะเรียบเกลี้ยงไมมีการจําหลักหรือประดับลวดลายใด (ดูภาพที่ 22)

ภาพที่ 20 สวนฐานพุทธปรางควัดบรมพุทธาราม
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ภาพที่ 21 สวนเรือนธาตุพุทธปรางควัดบรมพุทธาราม

ภาพที่ 22 สวนยอดพุทธปรางควัดบรมพุทธาราม
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3.4 พุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชาง (ภาพที่ 23)

ภาพที่ 23 พุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
พุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนปรางคที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย รัชสมัยของสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 หรือพระเจาเสือ นับเปนวัดที่มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตรอีกวัดหนึ่ง เนื่องดวยสถานที่ตรงนั้นเปนที่ประสูติของพระเจาเสือ วัดโพธิ์ประทับชาง
แหงนี้ พระเจาเสือไดโปรดใหสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงภูมิชาติที่พระองคประสูติ โดยสรางขึ้นในป พ.ศ.
2242 66 เปนพระอารามที่หันหนาไปทางดานทิศตะวันตก พุทธปรางคที่สรางขึ้นภายในวัดแหงนี้จะ
ปรางคขนาดเล็กที่มีลักษณะสูงโปรงเพรียวลมทั้งหมด 2 องคดวยกัน โดยตั้งอยูทางดานหนาพระ
อุโบสถบริเวณดานทิศเหนือและใต สวนใหญอยูในสภาพชํารุดไมเต็มองค โดยเฉพาะองคทางดาน
ทิศเหนือนั้นคอนขางสมบูรณกวาองคทางดานทิศใตมาก พุทธปรางคทั้ง 2 องคจะมีลักษณะ
เหมือนกัน จะกออิฐสอปูนผิวนอกฉาบปูนเรียบ ดังจะไดกลาวถึงลักษณะทางดานสถาปตยกรรม
และองคประกอบดังนี้
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พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพน (พระนคร :
โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2515), 557-558.
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สวนฐาน ฐานขององคพุทธปรางคมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 เปน
ฐานสูงประกอบไปดวยชั้นฐานตางๆ ซอนกันอยูหลายชั้นและอยูในสภาพที่ชํารุด ฐานชั้นแรก(ชั้น
ลาง) จะเปนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 ผนังทั้ง 4 ดานของฐานชั้นนี้จะประดับตกแตงดวยซุม
โคงแหลมโดยตลอด
และถัดจากฐานชั้นนี้ขึ้นไปจะเปนชั้นฐานสิงหทเี่ หลือรองรอยของแขงสิงห
ปรากฎใหเห็นอยูเปนบางสวน
สวนฐานชั้นอื่นๆที่ซอนตอขึ้นไปนั้นผุพงั จนหมดสิ้นไมสามารถ
กลาวถึงสภาพดั้งเดิมได แตสันนิษฐานวานาจะเปนชั้นฐานสิงหโดยตลอด
ฐานขององคพุทธปรางคดังกลาวจะรองรับดวยฐานประทักษิณที่มีลักษณะเปนฐานบัว
ลูกแกวอกไก และมีบันไดทางขึ้นลงตลอดทั้ง 4 ทิศ คือ ทางดานทิศเหนือ ใต ตะวันออก และ
ตะวันตก
สวนเรือนธาตุ สําหรับเรือนธาตุนั้นจะมีลักษณะทึบตันไมมีหองอยูภายในเปนอาคาร
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาจากผนังของเรือนธาตุทั้ง 4
ดาน เปนซุมอุดตัน ภายในวางเปลาไมมีงานประติมากรรมใดๆปรากฎอยู ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรง
กับทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
สวนยอด สวนยอดของปรางคหรือสวนหลังคานั้น ปลายยอดสุดขององคพุทธปรางค
ไดพังทะลายลงมา คาดวายอดปรางคทั้งหมดคงจะมีลักษณะสูงเพรียว มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสยอมุมไม 20 ประกอบไปดวยชั้นรัดประคด (ชั้นเชิงบาตร) และชั้นอัสดง โดยเฉพาะที่ชั้นอัสดง
นั้นจะมีลักษณะพิเศษโดยทําเปน 2 ชั้นซอน แตละชั้นจะมีประติมากรรมคลายกับรูปซุมซึ่งมี
ลักษณะชํารุด ประดับตกแตงอยู สําหรับบริเวณชั้นรัดประคดนั้น การถือคติจําลองเอาสวนลางของ
ปรางค (สวนเรือนธาตุ) มาประดับตกแตงโดยการยอสวนที่ชั้นรัดประคดแตละชั้นนั้น ไมมีปรากฎ
เนื่องจากรูปแบบตางๆ ดังกลาวไดถูกเปลี่ยนแปลงตัดทอนออกไปจนหมดสิ้น นอกจากนั้นกลีบขนุน
ขององคพุทธปรางคจะมีลักษณะเรียบเกลี้ยงไมมีการประดับลวดลาย และจะกอติดกับลําตัวของ
ยอดปรางค (บัวเชิงบาตร) โดยตลอด
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4. พุทธปรางคสมัยรัตนโกสินทร
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแกพมาในป พ.ศ. 2310 แลว กรุงธนบุรีก็กลายมาเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรไทยอยูช วงระยะเวลาหนึ่ง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงรวบรวม
กําลังกอบกูอิสรภาพจากพมาไดสําเร็จภายในปเดียวกันนั้นเอง พระองคทรงมีพระราชดําริวากรุงศรี
อยุธยานั้นเสียหายมากเกินไปจนยากที่จะบูรณะปฏิสังขรณใหกลับคืนดังเดิม จึงทรงเห็นวาเมือง
ธนบุรีมีความเหมาะสมที่จะตั้งเปนราชธานีแหงใหมได
เนื่องจากเปนเมืองหนาดานที่สําคัญ
ประกอบกับเปนเมืองขนาดเล็กเหมาะสมกับกําลังไพรพลและราษฎรในขณะนั้น จึงโปรดใหพระ
บรมวงศานุวงศครั้งกรุงศรีอยุธยาและไพรพลตางๆลงมาตั้งมั่นอยูที่เมืองธนบุรี โดยสรางพระราชวัง
คูเมือง และกําแพงเมือง โดยมีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ในสมัย
นี้ยังใชเวลาสวนใหญไปกับการเตรียมการปองกันบานเมืองจากขาศึกศัตรู จึงไมเกิดพัฒนาการ
ทางดานสถาปตยกรรมขึ้นมาใหมนอกเหนือไปจากการซอมบูรณะวัดวาอารามที่มีอยูเดิมให
เรียบรอยเปนบางแหงที่สําคัญ และจําเปนแกบานเมืองเทานั้น จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรีในป
พ.ศ. 2325
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปน
กษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรสืบตอมา พระองคไดทรงยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีฝงตะวันตก มา
ตั้งเมืองหลวงแหงใหมบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เนื่องจากทรงพระราชดําริวาพื้นที่
ฝงตะวันออกมีชัยภูมทิ ี่ดีกวาทางฝงตะวันตก ปองกันขาศึกศัตรูไดงาย หลังจากนั้นพัฒนาการทาง
สถาปตยกรรมจึงไดเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะสวนที่มคี วามสําคัญ
และจําเปนเบื้องตนเปนสําคัญ เริ่มตนดวยการสรางพระราชวัง ซึ่งมีความหมายถึงศูนยบัญชาการ
ปกครองบานเมือง พรอมทั้งสรางปอมคายคูประตูหอรบตามวิธีการสรางบานแปลงเมือง และที่มี
ความสําคัญควบคูกันไปก็คือ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอันไดแก การสรางวัดวาอารามให
เปนศาสนสถานคูบานคูเมือง แมจะยายศูนยบัญชาการบานเมืองจากกรุงธนบุรีมาอยูฝ งตรงขาม
แมน้ําเจาพระยาแลวก็ตาม การศึกสงครามกับพมาก็ยังคงมีอยูตอไป ฉะนั้นการที่จะสรางบาน
แปลงเมืองโดยคิดอานวางแบบแผนผังเมืองใหมก็คงไมอาจมีเวลาทําได จึงจําเปนตองรีบเรงสราง
สวนสําคัญเบื้องตนใหแลวเสร็จกอนโดยเร็ว ทั้งนี้จะสังเกตเห็นไดวาการวางผัง และการกอสราง
บริเวณพระบรมมหาราชวังสวนหนานั้นไดดําเนินไปตามแนวเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังทีก่ รุง
ศรีอยุธยา สําหรับชางที่ออกแบบและชางกอสรางก็ไดระดมบรรดาชางจากกรุงศรีอยุธยา ให
กลับมาชวยสรางบานเมืองใหม
การสถาปนาพระพุทธปรางคขึ้นในแตละพระอารามในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เปนผล
สืบเนื่องในดานคตินิยมซึ่งตกทอดมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งคติการสรางวัดวาอารามโดยใชพระ
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พุทธปรางคเปนประธาน ในสมัยอยุธยาตอนปลายไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูคติเดิม คือใชพระสถูป
เจดียเปนประธานแทน สวนพระพุทธปรางคนั้นไดเริ่มถูกลดความสําคัญลงเปนพระปรางคราย หรือ
พระปรางคทิศ ทั้งยังลดขนาดใหเล็กลงอีกดวย นอกเหนือจากพระพุทธปรางคประธานที่ไดนํากลับ
มาสรางอีกครั้งแลว คตินิยมนี้ก็ไดสืบทอดตอมายังสมัยรัตนโกสินทรดวย
แตอยางไรก็ดี
แบบอยางของพระพุทธปรางคที่ไดรับการสถาปนาขึ้นใหมในสมัย
รัตนโกสินทรนั้นก็ไมไดลอกแบบอยาง และรูปทรงมาจากพระปรางคที่เคยปรากฏในสมัยกรุงศรี
อยุธยาทุกประการ พระปรางคที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร ไดรับเอาแตเพียงคตินิยมดานสาระ
และหนาที่ของพระปรางคซึ่งเปนที่ยอมรับกันมาแตสมัยสืบลงมาเทานั้น พระปรางคที่สรางขึ้นสมัย
รัตนโกสินทรจึงมีรูปแบบ ทรวดทรง และสวนละเอียดแตกตางออกมากวารูปแบบทีเ่ คยมีมากอนใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้ คือ
4.1 พุทธปรางคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
พระปรางคในสมัยแรกสรางกรุงรัตนโกสินทรนี้ จะมีลักษณะเปนพระปรางคทกี่ อดวย
อิฐถือปูนทั้งองค รูปทรงภายนอกมีลักษณะอวบล่ํา อันเปนอิทธิพลที่สืบเนื่องจากแบบอยางของ
พระปรางคสมัยอยุธยา แตรูปลักษณะอันเปนสวนละเอียดภายนอกนั้น มีลักษณะที่แสดงใหเห็น
วิวัฒนาการหางออกมาจากตนแบบเดิม หรือพระปรางคแบบกรุงศรีอยุธยา กลาวโดยสรุปคือ
พระพุทธปรางค จะสรางขึ้นบนฐานเทาสิงห หนากระดานเกลี้ยง ซอนกันถึง 2 ชั้น ซึ่งมี
ขนาดสูงกวาขนาดที่มีในสมัยอยุธยา โดยมีตัวเรือนธาตุ ทําเปนหองคูหาแคบๆ เปดเปนชองประตู
ประจําคูหาไวทางดานหนาแตเพียงดานเดียว ตรงสวนเหนือเรือนธาตุที่เรียกวา ชั้นอัษฎงคประดับ
ดวยรูปภาพ หลอดวยโลหะปดทอง ประจําแตละดานและแตละมุม รูปภาพประจําชั้นอัษฎงคนี้ใน
สมัยอยุธยาเปนรูปภาพปนดวยปูน ยอดปรางคประดับดวยกาบและกลีบ เปนรูปบัวกลีบขนุน มี
ลักษณะคอนขางผอม และทําพื้นกลีบเกลี้ยงๆสําหรับกลีบขนุนที่ปกแทนบันแถลงอยูทางดานตัว
ปรางค แตละดานแตละชั้นทําเปนชองคูหาตื้นๆ และปลอยวางไว ไมมีรูปภาพหรือลวดลายประดับ
แตอยางใด ดังตัวอยาง เชน
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พุทธปรางควัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (ภาพที่ 24)

ภาพที่ 24 พุทธปรางควัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพมหานคร
พระปรางควัดระฆังโฆษิตาราม ตั้งอยูภายในวัดระฆังโฆษิตาราม แขวงศิริราช เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนพระปรางคที่สรางขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุง
รัตนโกสินทร ทรงสรางพระปรางครวมพระกุศลกับสมเด็จพระพี่นางเธอพระองคใหญ “เจาฟากรม
พระยาเทพสุดาวดี” (สา) ในชวงตนรัชกาล พระปรางคองคนี้ไดฤกษกอสรางเมื่อวันอาทิตย เดือน 8
ขึ้น 8 ค่ํา ปฉลู พ.ศ. 2336
พระปรางควัดระฆังโฆษิตารามตั้งอยูในเขตพุทธาวาส ทางดานหนาของพระอุโบสถ
หลังเกา(ปจจุบันคือพระวิหาร) หันหนาไปทางทิศตะวันออก รูปทรงของพระปรางคจะมีลักษณะ
อวบล่ํา ฉาบปูนทาดวยสีขาว ปจจุบันยังอยูในสภาพสมบูรณ ทั้งชั้นฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค
ตลอดจนองคประกอบตางๆที่ประดับตกแตง เนื่องจากมีการบูรณะปฏิสังขรณตลอดมา
สวนฐาน ประกอบไปดวยชั้นฐานตางๆทั้งหมด 4 ชั้น ฐานชั้นลางมีลักษณะเปนฐาน
บัวที่มีหนากระดานลางใหญ ซอนตอดวยฐานสิงห ฐานบัวลูกแกวอกไก และฐานสิงหตามลําดับ
ฐานทั้งหมดจะมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่มจัตุรัสยอมุมไม 36 เรียงสอบตอเนื่องกันขึ้นไปจนจดเรือนธาตุ
ฐานทั้งหมดถูกรองรับดวยฐานประทักษิณที่มีขนาดใหญอีก 1 ชั้น โดยฐานประทักษิณมีลักษณะ
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เปนฐานสิงหรูปสี่เหลี่ยมยอมุมไม 12 บริเวณทางดานทิศตะวันออกหรือดานหนาขององคพระ
ปรางคจะมีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณและเรือนธาตุในแนวเดียวกัน
สวนเรือนธาตุ จะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม
ไม 20 ตัวเรือนธาตุจะไมทึบตัน ภายในทําเปนหองคูหาแคบๆที่มีประตูทางเขาอยูทางดานทิศ
ตะวันออก สวนบริเวณผนังดานนอกของตัวเรือนธาตุนั้นจะประกอบไปดวย ซุมทิศ หรือ จระนํา ที่
กอยื่นออกมาจากผนังทั้ง 4 ดาน ภายในซุมมีงานประติมากรรมลอยตัวรูป “พระอนุพุทธ” หรือ พุทธ
สาวกของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาลประดิษฐานอยู
สวนยอด จะมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 เปนปรางคแบบทรงงาเนียม
ที่มีสัดสวนงดงาม ประกอบดวย ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดปรางคมี 1 ชั้น ที่ตั้งอยูถัดจากเรือน
ธาตุขึ้นมาชั้นนี้บริเวณเชิงบาตรจะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมแบบลอยตัวรูป พญายักษ ยักษ
บริวาร และประติมากรรมรูปครุฑยุดนาค ชั้นรัดประคด ตั้งอยูสูงตอจากชั้นอัสดงขึ้นไป มีทั้งหมด 7
ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวย หนากระดาน บัวเชิงบาตร กลีบขนุน และบันแถลง ซึ่งกลีบขนุนนั้นจะ
วางอยูในแนวตั้ง กอติดกับบัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 7 ชั้น ลักษณะผิวเรียบเกลี้ยง ไม
ประดับตกแตงลวดลายใดๆ สําหรับบันแถลงจะประดับอยูตรงกลางทางดานตัวปรางคแตละดาน
แตละชั้นทําเปนซุมรูปโคงแหลมประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆโดยรอบ ชั้นบัวคลุม เปนชั้น
สูงสุดหรือปลายยอดของปรางค ชั้นนี้จะมีนภศูล หลอดวยโลหะปกประดับอยูตรงกลาง
4.2 พุทธปรางคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) เนื่องจาก
พระอารามทีส่ ราง และปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 1 ยังอยูในสภาพดี จึงไมมีการสถาปนาพระ
อารามขึ้นใหม แมวาพระองคจะทรงปฏิสังขรณวัดวาอารามบางไมมากก็นอย แตก็ไมปรากฏวามี
การสราง หรือวิวัฒนาการของพระพุทธปรางค อาจปรากฎหลักฐานวามีพระราชดําริเกี่ยวกับพระ
พุทธปรางคบางแตกไ็ ดแลวเสร็จในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ดังเชน พระ
ปรางควัดอรุณราชวราราม เปนตน
4.3 พุทธปรางคสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) แบบอยาง
ของพระปรางคที่ไดรับการสถาปนาสรางสรรคขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนี้ กลาวไดวาไดรับการพัฒนาทั้งทางรูปแบบ และการตกแตงตางจากพระปรางคทมี่ ีมาแต
กอนในสมัยตนกรุงรัตนโกลินทร ทั้งนี้เนื่องดวยรัชกาลที่ 3 เปนชวงระยะเวลาที่บรรดาวัดวาอาราม
ซึ่งไดรับการสถาปนา แตเมื่อแรกสรางกรุงรัตนโกสินทร ถึงกาลเวลาที่ทรุดโทรมลงตามสภาพ
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อายุขัยของเครื่องทัพสัมภาระไดใชในการกอสราง ประจวบกับเวลาอันสมควรที่จะตองไดรับการ
บูรณะปฏิสังขรณขึ้นใหคงสภาพที่มั่นคงและสวยงาม จึงเปนโอกาสใหเกิดชองทางในการสรางวัด
วาอาราม บูรณะปฏิสังขรณทั้งศาสนสถานเกาและสถาปนาสิ่งใหมๆขึ้นตามวาระอันสมควร พระ
ปรางคนั้นก็เปนปูชนียสถานอันควรไดรับการสถาปนาขึ้นในพระอารามแหงใหม หรือในพระอาราม
เดิมซึ่งไดรับการปฏิสังขรณ อันเปนไปตามความนิยมที่สืบทอดกันตอมาโดยลําดับ ซึ่งมีทรวดทรง
ลักษณะ และการตกแตงที่ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยลําดับ ซึ่งจะขอกลาวโดยละเอียดถึง
พุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในบทตอไป
4.4 พุทธปรางคสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) การ
สรางสรรคพระปรางคในสมัยนี้ จะเห็นไดชัดเจนวาพระปรางคไดถูกลดบทบาทลงอยางมาก โดย
สวนมากที่พบจะเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งของอาคาร แทนที่ความสําคัญเดิม เชน
4.4.1
พระพุทธปรางคปราสาท ซึ่งมีลักษณะและทรวดทรงเปนพระพุทธ
ปรางคกอตัวขึ้นไปบนหลังคาอาคารทรงปราสาทแบบจตุรมุข เชน (พุทธปรางค)ปราสาทพระเทพ
บิดร (ดูภาพที่ 25 ) ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
4.4.2
พระพุทธปรางคราย
4.4.3
อาคารยอดปรางค เชน ศาลหลักเมือง
4.4.4
และการนําพระปรางคมาประดับบนประตูพระบรมมหาราชวัง (ดู
ภาพที่ 26)
แบบอยางและวิวัฒนาการพระพุทธปรางคในสมัยหลังรัชกาลที่ 4 ตอมาไมปรากฏการ
สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานปูชนียวัตถุสําคัญในพระพุทธศาสนาอีก ความนิยมในการสรางพระพุทธ
ปรางคดูจะเสื่อมคลายลงตั้งแตตอนกลางรัชกาลที่ 4 และหมดความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
สมัยตอมาไดหันกลับมานิยมเจดียทรงระฆังตามคติลังกาแทน67

67

สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา), 45.
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ภาพที่ 25 ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพที่ 26 ปรางคประดับยอดประตูพระบรมมหาราชวัง

บทที่ 3
พุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแหงกรุงรัตนโกสินทร ถือเปนยุคแหง
การฟน ฟูศิลปะและวิทยาการ มีการสถาปนาและปฏิสังขรณวัดวาอารามอยางมากมาย เหตุผล
ประการหนึ่งเนื่องมาจากเปนยุคสมัยที่บา นเมืองเขาสูภาวะปกติ มีความสงบรมเย็น ทั้งนีส้ งผลให
ภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้น โดยเฉพาะทางดานการคากับจีน1 ประกอบกับความชํารุดทรุดโทรมของ
วัดที่สถาปนาขึ้นเมื่อครั้งกอตั้งกรุงรัตนโกสินทร นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ และขุนนาง ตางก็
ไดดําเนินรอยตามพระองค
ทําใหเกิดรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมขึ้นอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะพระพุทธปรางค ในสมัยของพระองคนั้นถือไดวาปรากฏใหเห็นมากแบบหนึ่ง โดยมี
รูปแบบที่มีการพัฒนาขึ้นอยางมาก ซึ่งจะกลาวตอไป แตกอนที่จะศึกษาถึงประเด็นดังกลาว จะขอ
กลาวถึงพระราชประวัติ และ สวนสําคัญตางๆในสมัยของพระองค เพื่อใหเขาใจถึงปจจัยที่สงเสริม
ใหเกิดศิลปกรรมแบบพระราชนิยม และรูปแบบทางศิลปกรรมดังกลาว
1. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367-2394)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) พระราชสมภพเมื่อวันจันทรที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2330 ตรงกับแรม 10 ค่ํา เดือน 4 ปมะแม เวลา 22.30 น. ณ พระราชวังเดิม กรุง
ธนบุรี เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนพระราชโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) เมื่อครั้งยังดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวง
อิศรสุนทร กับเจาจอมมารดาเรียม (ธิดาพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน) ซึ่งตอมาไดรับการสถาปนา
เปนสมเด็จกรมพระศรีสุราลัย2 เมื่อแรกประสูติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงดํารงพระ
อิสริยฐานันดรศักดิ์เปน “พระเจาหลานเธอหมอมเจาชายทับ” ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช
1

มหาวิทยาลัยศิลปากร, หนังสือรวมบทความทางวิชาการจากการประชุมทางวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง “มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบาน” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร, 2549),
108.
2
อุดม เชยกีวงศ, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) (กรุงเทพฯ : ภูมิ
ปญญา, 2550), 13.
48

49
หมอมเจาชายทับทรงเปนที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชมาก จึงเปนเหตุใหพระองคไดพระราชทานเกียรติเปนพิเศษ3 ดังเชน เมื่อครั้งพระชันษา
ครบปที่เจริญพระเมาฬีตามประเพณีนิยมของไทย ทรงไดรับการพระราชพิธีเกศากันต (ตัดจุก) ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง เปนตน
ตอมาในป พ.ศ. 2349 เมื่อสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงรับ
อุปราชาภิเษกขึ้นเปนสมเด็จพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้น โดยตามราช
ประเพณีอันมีมาแตโบราณแลว พระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค ไดดํารงพระยศเปน
พระองคเจา ดังนั้นจึงสงผลใหพระเจาหลานเธอ หมอมเจาชายทับ ดํารงพระอิสริยฐานันดรศักดิ์
เปนพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทับ4 ตั้งแตนั้นเปนตนมา
ครั้นพอพระชนมายุครบปที่พระองคเจาทับจะทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดใหทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จออกในพิธีดังกลาวตั้งแต
แรกเริ่มจนจบพิธี ดวยพระราชอุตสาหะ แมขณะนั้นพระองคทรงพระชรา และมีพระชนมพรรษา
มากถึง 72 พรรษา แลวก็ตาม พรอมกับทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระองคเจาชายทับ เสด็จไป
ประทับจําพรรษาอยู ณ วัดราชสิทธาราม บางกอกใหญ
ในป พ.ศ. 2352 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคต
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ไดรับการอัญเชิญใหเสด็จขึ้นครองราชย เพื่อ
สืบสันตติวงศตามราชประเพณี มีพระนามตามพระสุพรรณบัฏวา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย พระองคเจาทับ จึงไดเลื่อนพระราชฐานันดรเปนพระองคเจาลูกหลวง โดยใชคํา
นําหนาพระนามวา พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาชายทับ5
ดวยผลงานสําคัญดานตางๆเปนที่ประจักษตอสาธารณชนของพระเจาลูกยาเธอ
พระองคเจาทับ สงผลใหในป พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาขึ้นเปน พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร พรอมไดรับพระราช
กรุณาโปรดเกลาฯใหทรงกํากับราชการกรมทา กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตํารวจวาความ

3

กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม บริษัท มติชน จํากัด, ผูจัดทํา, สมเด็จพระมหา
เจษฎาธิบดินทร (นนทบุรี : กองบรรณาธิการ, 2551), 12.
4
เรื่องเดียวกัน.
5
เรื่องเดียวกัน, 14.
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ฎีกา6 ซึ่งเปนกรมสําคัญในราชการแผนดินในสมัยนั้นทั้งสิ้น ทั้งยังไดรับการวางพระราชหฤทัยให
รับราชการตางพระเนตรพระกรรณอีกเปนจํานวนมาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เสด็จสวรรคตในเวลากลางคืนของวันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2367 โดยมิไดมีรับสั่งมอบหมายใหพระราชวงศพระองคใดเปนผูไดรับราชสมบัติ
สืบพระราชสันตติวงศ ทําใหพระราชวงศานุวงศ เสนาบดี จึงพรอมใจกันทูลเชิญพระเจาลูกยาเธอ
กรมหมื่นเจษฎาบดินทรขึ้นครองราชยโดย อเนกมหาชนนิกร สโมสรสมมุติ ในวันอาทิตย เดือน 9
ขึ้น 7 ค่ํา ปวอก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 เปนพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกลาเจาอยู พระมหากษัตริยพระองคที่ 3 แหงราชวงศจักรี
ขณะมีพระชนมายุ 37 พรรษา7
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึน้ ครองราชสมบัตินั้น
พระองคได
โปรดฯใหจัดงานปลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และทรงจัดใหมีพระ
บรมราชาภิเษกขึน้ ในป พ.ศ. 2367 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ รัชกาลที่ 3 โปรดฯใหขาราชการ
ทั่วประเทศกระทําพิธีถอื น้ําพระพิพัฒสัตยา ทรงแตงตั้งกรมหมื่นศักดิพลเสพยพระปตุลาขึ้นเปน
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝายหนา ตําแหนงอุปราช8

6

ราชสกุลวงศ, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2536), 15.
7
เหตุการณตอนนี้ ปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 ฉบับ
เจาพระยาทิพากรวงศ วา “ บรรดาพระบรมวงศานุวงศตางกรม ผูใหญ เสนาบดี และขาทูลละออง
ธุลีพระบาท ผูใหญนอย นอนประจําอยูในพระราชวัง จึงอาราธนาพระสังฆราชราชาคณะผูใหญ
มาแลวพรอมดวยพระบรมราชวงศานุวงศตางกรม และทานเสนาบดีและขาละอองธุลีพระบาท
ผูใหญ ซึ่งเปนประธานในราชการแผนดิน เห็นวาพระเจาลูกยาเธอองคใหญ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร ทรงพระสติปญญาเฉลียวฉลาด ไดวาราชการตางพระเนตรพระกรรณในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาชานาน ทั้งขาทูลละอองธุลีพระบาทก็มีความจงรักสวามิภักดิ์ในพระองคทานมาก
สมควรจะครอบครองสิริราชสมบัติรักษาแผนดินสืบพระบรมราชตระกูลตอไป จึงพากันเขาเฝาพระ
เจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ซึ่งเปนพระราชโอรสผูใหญ เชิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
ดํารงราชอาณาจักรสยามพิภพตอไป...” ดู พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 พ.ศ.
2367-2394 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2481), 30.
8
เรื่องเดียวกัน, 1-2,153.
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาพระเกียรติยศสูงสุดใหกับเจาจอม
มารดาเรียม พระราชชนนี โดยทรงเฉลิมพระนามาภิไธยวา “กรมสมเด็จพระศรีสรุ าลัย”9 ทั้งยังทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหสถาปนาเจานายเปนเจาฟาตางกรม 8 พระองค ซึ่งเปนการแตงตั้งหรือ
เลื่อนยศเจานายตางกรม ที่นอยกวารัชกาลอื่นๆ ทั้งนี้เปนเพราะพระองคเคยทรงงานมากอนหลาย
หนาที่ จึงมีประสบการณมาก ทรงรอบรูกิจการบานเมือง และนิสัยใจคอของเจานาย ตลอดจน
ขาราชการเปนอยางดี เมื่อตําแหนงเสนาบดีวางลง เพราะคนเกาถึงแกกรรม หรือเลื่อนฐานะสูงขึ้น
พระองคทรงตั้งขึ้นใหมตามความชอบและคุณวุฒิ เปนตนวา โปรดเกลาใหเจาพระยาบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) เปนสมุหนายก โปรดใหเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เปนสมุหพระกลาโหม
และเสนาบดีกรมคลัง สวนเจานายและขาราชการคนใดที่ตําแหนงสูงอยูแลว และเปนเจานายหรือ
ขุนนางผูใหญที่มิไดทําความผิดอะไร ก็ใหคงอยูในตําแหนงเดิมจนสิ้นพระชนมหรือถึงแกกรรม จึง
จะแตงตั้งผูอื่นขึ้นดํารงตําแหนงแทน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงดํารงสิริราชสมบัติอยูเปนเวลา 26 ป 8
เดือน 12 วัน โดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธ ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 ปกุน ตรงกับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2394 รวมสิริพระชนมายุได 63 พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัตพิ ระองคไดทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติไวอยางมหาศาล ซึ่งมีเนื้อหาดังที่จะกลาวตอไป
2. พระราชกรณียกิจทางดานตางๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
2.1 การเมืองการปกครอง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ระบบบริหารราชการแผนดิน
ยังคงมีระเบียบแบบแผนตามแบบสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตอเนื่องมาจาก
สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับยุคสมัย ซึ่งการปกครองในสมัยนี้
พระมหากษัตริยยังคงมีอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดในการปกครองประเทศ มีศูนยกลางการปกครอง
อยูที่กรุงเทพฯ รัชกาลที่ 3 โปรดฯให สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ (พระปตุลา) ดํารง
ตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) สวนตําแหนง อัครมหาเสนาบดีทั้งฝายทหารและ
ฝายพลเรือนยังคงเปนขุนนางที่ดํารงตําแหนงในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งในระยะแรกยังไมไดทรงแตงตั้ง
ผูใดเลย จนกระทั่งในป พ.ศ. 2373 รัชกาลที่ 3 จึงโปรด ฯ ใหเจาพระยามหาเสนา ดํารงตําแหนงสมุ
หกลาโหม ซึ่งเปนหัวหนาฝายทหาร รับผิดชอบกิจการดานการทหารทั่วประเทศและปกครองหัว
9
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เรื่องเฉลิมพระยศเจานายฉะบับมีพระรูป (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร,
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เมืองฝายใต สวนสมุหนายกโปรดฯใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)10 ดํารงตําแหนง แต
อยูในตําแหนงไดไมนานก็ถึงแกอนิจกรรม จึงโปรดฯให เจาพระยาพระคลัง(พระยาสุรยิ วงษมนตรี ผู
ดํารงตําแหนงกรมพระคลังมาตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 2) รับผิดชอบราชการในตําแหนงสมุหกลาโหม
อีกตําแหนงหนึ่ง โดยเปนหัวหนาฝายพลเรือน รับผิดชอบกิจการดานพลเรือนทั้งหมดและปกครอง
หัวเมืองเหนือ
สวนหัวเมืองชายทะเลดานฝงตะวันออก อยูในความดูแลของกรมทา มีเจาพระยาพระ
คลัง ดํารงตําแหนงเสนาบดีกรมพระคลังทําหนาที่เกี่ยวกับการพานิช การตางประเทศและการ
ปองกันหัวเมืองใกลเคียง โดยโปรดฯให เจาพระยายมราช ดํารงตําแหนงเสนาบดีกรมพระนครบาล
ดูแลกิจการภายในพระนครทั้งปวง เจาพระยาธรรมา ดํารงตําแหนงเสนาบดีกรมพระธรรมาธิกรณ
เจาพระยาพลเทพดํารงตําแหนงเสนาบดีกรมพระเกษตราธิการ สวนการติดตอกิจการภายในทั้ง
ปวง เชน การติดตอโดยตรงระหวางรัฐบาลและราษฎรมีไมมากนักสวนใหญเจาหนาที่สวนภูมิภาค
เปนผูดูแลดําเนินการเองทั้งหมด
การปกครองสวนภูมิภาค หรือ การปกครองหัวเมือง ก็ยังคงใชรูปแบบเดิมเหมือนใน
สมัยรัชกาลที่ 2 โดยแบงภูมิภาค หรือเขตการปกครองออกเปน หัวเมือง 3 ประเภท ไดแก หัวเมือง
ชั้นใน หรือเมืองจัตวา ซึง่ เปนเมืองเล็กๆ ที่อยูบริเวณโดยรอบเมืองหลวง หัวเมืองชั้นนอก ไดแก
เมืองพระยามหานคร เมืองเอก โท ตรี ซึ่งอยูหางไกลจากราชธานีออกไป เจาเมืองมีอํานาจในการ
ปกครองเมืองอยางเต็มที่ เพราะอยูไกลจากราชธานี และหัวเมืองประเทศราช พระมหากษัตริยจะ
แตงตั้งเจาประเทศราชใหปกครองตนเอง แตตองสงเครื่องราชบรรณาการใหเมืองหลวง 3 ปตอ 1
ครั้ง หรือถาเปนเมืองที่อยูใกลราชธานี เชน อุบลราชธานี เขมร ไทยบุรี เชียงใหม หลวงพระบาง
ตองสงปละครั้ง เมื่อเกิดศึกสงคราม เมืองประเทศราชเหลานี้ตองสงทหารมาชวยรบทันที หรือใน
ยามปกติอาจเกณฑชาวเมืองประเทศราชมาชวยใหแรงงานในการปรับปรุงประเทศ
การปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน บาน ตําบล และแขวงตามลําดับ ซึ่งอาจ
เทียบไดกับ หมูบาน ตําบล และอําเภอ ในปจจุบัน
รัชกาลที่ 3 ทรงมีอํานาจเด็ดขาดดานความยุติธรรมไดโปรดฯใหนํากลอง “วินิจฉัยเภรี”
มาตั้งไวใหราษฎรตีในเวลาที่ตองการรองทุกข หรือตองการทูลเกลาถวายฎีกา แตระบบการรอง
ทุกขโดยตรงตอพระมหากษัตริยดูจะเปนพิธีการมากกวาจะอํานวยผลประโยชนอยางแทจริง
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กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 67 จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนใน
รัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2481), ฉ.
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รัฐบาลกลางมีหนาที่ในการประกอบพิธีการตางๆ การรักษาความสงบภายใน และการปองกันการ
รุกรานหรือภัยคุกคามจากภายนอก ทําใหเกิดความมั่นคงภายในประเทศมากขึ้น
2.1.1 เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกับการเมือง
การปราบปรามโจรผูรายและการคาฝน ในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดมี
การสองสุมผูคนอยูตามปาเขาเปนจํานวนมาก ซองโจรเหลานี้มีเจานายและขาราชการเปนผูคอย
สนับสนุนอยูเบื้องหลัง เจาเมืองตางๆก็ไมกลาปราบปราม เพราะผูสนับสนุนซองโจรเหลานี้เปนผูมี
อํานาจ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดฯใหออกกฏหมายประกาศหามการสองสุม
ผูคนเชนนี้ในป พ.ศ. 2380 ตอมาไดเกิดมีโจรผูรายกําเริบทําการปลนสะดมราษฎรในละแวกหัว
เมืองใกลเคียงกรุงเทพฯ พระองคจึงโปรดฯใหเจาพระยาพระคลังคุมตํารวจทั้งวังหนา11 และวังหลวง
ออกปราบปรามในเขตหัวเมืองเหลานี้ เฉพาะที่จังหวัดสมุทรสงครามจับผูรายไดถึง 30 คน
สําหรับการสูบฝนในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น แมจะมีกฏหมายฝนควบคุมมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 1 และ 2 แลวก็ตาม แตก็ยังมีการลักลอบสูบฝนมากขึ้นทุกที เพราะในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาว
จีนไดอพยพเขามาในประเทศไทยมากขึ้น
ชาวจีนเหลานี้ไดเขามาตั้งสมาคมลับขึ้น เรียกวา
“ตั้วเหี่ย” พวกตั้วเหี่ยกระทําผิดกฏหมายตางๆ เชน การลักลอบนําฝนมาขายในไทยเปนจํานวน
มากๆ ทําใหคนไทย คนจีน แมแตเจานายและขาราชการผูใหญบางคนก็ติดฝนไปดวย ตอมาในป
พ.ศ. 2382 รัชกาลที่ 3 จึงทรงออก พระราชกําหนดหามการคาฝน พระราชกําหนดฉบับนี้ประกาศ
ใหราษฎร ทราบถึงความมุงหมายของรัฐบาล ในการที่จะกําจัดฝนใหหมดไป โดยรัฐบาลได
ดําเนินการอยางไมหยุดยั้งที่จะปราบปรามผูลักลอบคาฝน เริ่มมีการปราบปรามตามภูมิภาคตางๆ
ของไทยโดยเฉพาะทางภาคใตตั้งแตปรานบุรีจนถึงนครศรีธรรมราช ในปพ.ศ. 2382 สามารถยึด
ฝนจากหัวเมืองภาคใตไดถึง 3,700 หาบ และใหเผาทําลายฝนเสียที่หนาพระที่นั่งพุทไธสวรรค
การปราบปรามจีนตั้วเหีย่ หรืออั้งยี่ ในระหวางป พ.ศ. 2382 ทางภาคใตของจีนเกิด
ความยุงยากในทางการเมือง และขาดแคลนอาหารอันเปนผลมาจากความหนาแนนของพลเมือง
ในเขตนี้ จึงเริ่มมีการอพยพชาวจีนเขามาในเอเชียอาคเนย โดยเริ่มเขามาทําการคาขาย เพาะปลูก
และเขามารับราชการเปนนายอากร ชาวจีนดังกลาวนิยมตั้งสมาคมลับเพื่อขับไลราชวงศใตเช็งของ
พวกเมงจู และนําราชวงศเหม็งกลับมาปกครองจีนอีกครั้งหนึ่ง โดยทั่วไปสมาคมลับเหลานี้มุง
ชวยเหลือชาวจีนดวยกันทางดานเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวจีนในไทยไดตั้งสมาคมลับขึ้นชื่อ
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วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, แปลโดย นิจ ทองโสภิต (พระนคร :
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), 31.
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“สมาคมตั้วเหี่ย”12 (แปลวาพี่ชายใหญ เลียนแบบมาจากตําแหนงหัวหนาใหญของพวกสนับสนุน
ราชวงศเหม็งในประเทศจีน) ในสมัยตอมาจะเรียกสมาคมลับในประเทศไทยเหลานี้วา “สมาคม
อั้งยี่”
พวกตั้วเหี่ยในประเทศไทยไดลักลอบกระทําผิดตางๆ ที่สําคัญ คือ การลักลอบคาฝน
ตามบริเวณหัวเมืองชายทะเลมีศูนยกลางคาฝนที่ปากแมน้ําบางปะกง ในป พ.ศ. 2385 รัชกาลที่ 3
โปรดฯใหปราบจีนตั้วเหี่ยที่นครไชยศรี และสมุทรสาคร สามารถจับโจรจีนไดเปนจํานวนมาก ตอมา
ไดมีการปราบปรามโจรสลัดจีนแถบแมน้ําบางปะกงและบริเวณสมุทรสาคร ที่รายแรงมากก็คือ
กรณีจีนตั้วเหี่ยคุมพวกเขาปลนโรงงานแถบฉะเชิงเทรา และฆาคนจีนเจาของโรงงานตาย ไทยตอง
สงเจาพระยาบดินทรเดชา และเจาพระยาพระคลังไปปราบไดสําเร็จ ชาวจีนที่หลบหนีจากภัยของ
จีนตั้วเหี่ย เมื่อทราบวาจีนตั้วเหี่ยถูกปราบปรามไดแลว ตางก็กลับมายังบานเรือนที่อยูของตนพบ
ชาวจีนที่ใดแมมิใชจนี ตั้วเหี่ยหรือใชก็ตาม
ชาวไทยก็จับโจรจีนและชาวจีนทั่วไปฆาตายหมด
ประมาณวาชาวจีนที่ถูกฆาตายหลังการปราบปรามโจรตั้วเหี่ยครั้งนี้ประมาณ 3,000 คน การ
ปราบปรามสมาคมลับของชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้มีความมุงหมายที่จะปราบปรามสมาคมลับ
นี้ใหหมดไป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรักษาความสงบของบานเมืองเทานั้น มิไดคิดวาสมาคมตั้วเหี่ย
เปนสมาคมที่ทําผิดกฏหมายแตประการใด
2.1.2 กฎหมายและการศาล
รากฐานกฎหมายของไทยที่ใชกันในสมัยรัตนโกสินทร ไดมาจาก
คัมภีรพระธรรมศาสตรหรือคัมภีรธมั สัตถัมของอินเดีย ซึ่งไทยไดรับมาจากมอญอีกตอหนึ่ง นํามา
เปนรากฐานกฎหมายของสุโขทัยและอยุธยา ตอเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร นอกจากนี้ยังมี
พระราชศาสตร
ซึ่งเปนพระบรมราชโองการและพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยที่ใช
สําหรับตัดสินคดีความตางๆ ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ.2310) พระราชกําหนด
กฎหมายตางๆ สูญหายกระจัดกระจายและถูกทําลายไปมากมาย มีเหลืออยูเพียงสวนนอย เมื่อ
มาถึงสมัยธนบุรีมีการปรับปรุงบานเมืองและปราบปรามศัตรูที่คอยมารุกรานอธิปไตยของชาติโดย
ตลอดรัชกาลของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทําใหมีเวลาแกไขตัวบทกฎหมายนอย สวนใหญ
ใชของเดิมซึ่งรับมาจากสมัยอยุธยา
ครั้นมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โปรดเกลาฯ ใหรวบรวมกฎหมายที่หลงเหลืออยูนํามาชําระใหถูกตอง และโปรดให
12

หมอมราชวงศ แสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงษพิพฒ
ั น, ประวัติศาสตรกรุง
รัตนโกสินทร เลม 1 รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325- พ.ศ. 2394 (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ,
2525), 244.
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อาลักษณคัดลอกไว 3 ชุด แตละชุดใหประทับตราไว ไดแก ตราราชสีหเปนตราประจําตําแหนงสมุ
หนายก ตราคชสีหเปนตราประจําตําแหนงสมุหกลาโหม และตราบัวแกวเปนตราประจําตําแหนง
พระคลัง หรือกรมทา หรือโกษาธิบดี กฎหมายฉบับนี้จึงมีชื่อวา “กฎหมายตราสามดวง” หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวา“ประมวลกฎหมายรัชกาลที1่ ”13
นอกจากจะทรงตรากฎหมายตราสามดวงแลว ยังมีอีกฉบับหนึ่งที่มิไดประทับตราสาม
ดวงไว เรียกวา “ฉบับรองทรง” กฎหมายตราสามดวงนี้เปนกฎหมายหลักในการปกครองประเทศมา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
2.2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของไทยในชวงตนรัตนโกสินทรนั้น ยังมีลักษณะ
ที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา คือ มีความเกี่ยวของผูกพันกับธรรมชาติมาก ชีวิตความเปนอยูจ ะ
สอดคลองกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่มีอยูตามธรรมชาติ โดยยึดอาชีพเกษตรกรรมเปน
อาชีพหลักมาแตดั้งเดิม การอยูรวมกันของคนในสังคมจึงเปนไปในลักษณะเลี้ยงตัวเองได สมาชิก
ในครอบครัวจะผลิตของที่จําเปนทุกอยางขึ้นใชเอง โดยไมนิยมสะสมสวนเกินของผลผลิตใหมาก
เกินความจําเปน ทําใหการพึ่งพากันทางดานวัตถุจึงมีนอย ประชาชนในชวงสมัยนี้ยังอยูภายใตการ
จัดระเบียบของสังคมที่เรียกวา “ระบบศักดินา” ซึ่ง ตามหลักจะมีพระมหากษัตริยเปนผูมอี ํานาจ
สูงสุด แตในความเปนจริงแลวภายในรัฐเดียวกันที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น อํานาจรัฐกลับ
กระจายไปอยูในกลุมคนหลายกลุม ไดแก พระบรมวงศานุวงศ ขุนนางและขาราชการระดับสูง
อํานาจนี้ครอบคลุมไปถึงการจัดการทางเศรษฐกิจดวย ซึ่งระบบศักดินานี้เองสงผลใหเกิดพันธะ
ของชนชั้นผูถูกปกครองอันไดแก ไพร และทาสที่มีตอชนชั้นผูปกครอง อันไดแก พระมหากษัตริย
พระบรมวงศานุวงศและขุนนาง ขาราชการ คือ การมอบผลผลิตสวนเกินที่เหลือจากทํากิน ในรูป
ของสวยสาอากรใหแกทางราชการ หรือกลุมชนชั้นผูปกครองผูมีหนาที่ดูแลหนวยงานราชการตางๆ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้อยูบนพื้นฐานความคิดในเรื่องของการตอบแทน ความเชื่อในเรื่องของ
กรรม
การสรางสมบุญ
และความชอบธรรมที่ประชาชนยินดีมอบสวนเกินเหลานั้นใหแก
พระมหากษัตริยผูเปนทั้งเจาชีวิต และเจาแผนดิน เพื่อนําไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
บานเมือง กลาวคือพระมหากษัตริยเปนผูมอบทีท่ ํากินและมอบความคุมครองปลอดภัยให ตาม
แนวความคิดแบบ “เทวราชา” ตามอุดมการพุทธ-พราหมณ ที่สั่งสมมากอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร
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ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้ง, 2550), 11.
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ตามแนวคิดนี้บานเมืองจะอยูเย็นเปนสุข ก็ดวยพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูใ นทศพิธราชธรรม และ
ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ
ดวยเหตุทเี่ กษตรกรรมเปนอาชีพหลักของคนในสังคม และขาวเปนอาหารหลักของคน
ทั้งประเทศ เปนเสบียงอาหารที่จําเปนในยามสงคราม และเปนสินคาออกที่มีราคาแพงเปนที่
ตองการของตลาด รัฐจึงใหความสนใจและสนับสนุนกับการปลูกขาวของชาวนาอยางยิ่ง โดยเมือง
ที่เปนแหลงปลูกขาว เชน เมืองในภาคกลาง เจาเมืองตอง “รายงานน้ําฝนตนขาว” ใหสวนกลาง
รับทราบอยูเสมอ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงเอาพระทัยใสในเรื่องนี้มาก นอกจากนี้
รัฐยังตองคอยดูแลเรื่องการปดน้ํา ยกคันคลอง ยกคันดินกั้นน้ํา ปองกันน้ําไหลเขานาในฤดูน้ํา
หลาก และเมื่อน้ําลด เจาเมืองยังตองคอยดูแลใหมีน้ําขังในนาอยางเพียงพอกับการเจริญเติบโต
ของเมล็ดขาวดวย อยางไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กลับทรงหามสงขาวออกนอก
ประเทศ ดวยทรงเกรงวาขาวจะขาดแคลน เปนเหตุใหราคาขาวเปลือกตกต่ํา ชาวนาไมมีแรงจูงใจที่
จะขยายพื้นที่การเพาะปลูก ความทุกขยากของเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนในสมัยนั้นยังมีที่มาจาก
ภัยธรรมชาติที่ทําใหผลผลิตไมไดตามเปาหมาย ความชวยเหลือของรัฐคือ การใชพิธีกรรมเขาชวย
เชน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหชาวนา รวมถึงการออก
พระราชบัญญัติใหใชขนาดถังหลวงเปนขนาดมาตรฐานมาใชตวงขาวราษฎร หรือการใหขุนนาง
ขาราชการเสียอากรทํานาเทาเทียมกันกับราษฎรทั่วไป ความทุกขยากของชาวนาที่รัฐชวยผอน
คลายนี้ ชวยลดความคับแคนในการทํามาหากินของชาวนาลงไปไดมาก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รายไดสวนใหญของประเทศนั้นมาจาก
การเก็บภาษีในรูปของเงินตรา เนื่องจากรายจายของประเทศในรัชกาลนี้เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งใน
การทํานุบํารุงประเทศ การกอสรางสถานที่สําคัญทางราชการ และทางศาสนา ดังเชน การกอสราง
กองทัพเรือเพื่อปองกันประเทศ การสั่งสินคาเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีรายจายที่เปนคา
เบี้ยหวัดขาราชการ คาสินคานําเขา และคาแรงงานดวย ดวยเหตุนจี้ ึงทําใหเกิดการปรับปรุงดาน
ภาษีอากรขึ้น โดยมีการสงเสริมการคาสําเภา และการคากับตะวันตกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการคากับ
ตางประเทศนี้เองเปนสวนที่ทํารายไดใหแกประเทศอยางมหาศาล การคาในลักษณะนี้ พระองค
เคยทรงดําเนินการเองมากอนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ซึ่งผลกําไรไดเกิด
ขึ้นมาจากการดําเนินงานที่แทบไมตองลงทุนอะไรเลย เพราะสินคาคือของปาที่เก็บมาจากไพรสวย
สงผลใหความสําคัญของไพรสวยเพิ่มมากขึ้นในสมัยของพระองค และมีสวนเกี่ยวของกับสภาพ
เศรษฐกิจในสมัยนี้อยางมาก นอกจากนีย้ ังมีการพัฒนารูปแบบจากสินคาของปาที่เก็บมาและสง
เปนสินคาออก จนเปนสินคาที่ตองผานกระบวนการผลิตแปรรูป เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการคา
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และความตองการของตลาดในเวลานั้น
การเติบโตของการคานีเ้ ปนผลใหไทยไมสามารถ
ดําเนินการคาแบบผูกขาดไดเหมือนเดิม หลังการทําสนธิสัญญาเบอรนี่ (พ.ศ. 2369) และสวยที่เคย
เรียกเก็บเปนสินคาออกก็ตองลดปริมาณลง โดยรัฐไดเรียกเก็บเปนตัวเงินทดแทน
การเลิกนโยบายผูกขาดในรัชกาลนีไ้ มไดเกิดจากแรงบีบบังคับของอังกฤษฝายเดียว
แตยังเนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงมีความคิดที่จะคาขายแบบเสรีอยูแลว
พระองคทรงเขาใจสถานการณบานเมืองเวลานั้นเปนอยางดี
นั่นคือการที่อังกฤษมีชัยชนะใน
สงครามกับพมา อีกทั้งยังทรงคิดวายังมีหนทางคาขายใหไดกําไรวิธีการอื่นที่นอกเหนือไปจากการ
ผูกขาดโดยพระคลังสินคาดังที่เคยทํามา เชน การคาขายกับจีนที่ยังคงดําเนินไปดวยดี การคาขาย
กับเมืองในอาณัติของอังกฤษ ไดแก ปนัง สิงคโปร และมะละกา ซึ่งเปนเมืองทาที่เจริญ และการ
จัดเก็บภาษีโดยใชระบบเจาภาษีนายอากร รวมทั้งการจัดหาสินคาสงออกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นกวา
กอน นอกจากนี้รายไดของรัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยังไดรับจากการ
เก็บภาษีทางการคากับตางประเทศ โดยมีการเก็บภาษีเรือเทียบทาทั้งสินคาเขาและออก และมี
การผูกขาดสินคาโดยการเลือกสินคาที่เขามาในประเทศและที่จะสงออกนอกประเทศ รัชกาลที่ 3
ยังทรงเปดโอกาสใหเอกชนเขามาผูกขาดการเก็บภาษีแทนรัฐบาล
ซึ่งในสมัยนีเ้ อกชนไดเขามา
ผูกขาดภาษีถึง 38 ประเภท14 สวนมากเปนการผูกขาดสินคาที่ชาวตางประเทศตองการ เชน ภาษี
พริกไทย ภาษีไมฝาง ไมแดง เกลือ น้ํามันมะพราว ฝาย ยาสูบ คราม ฯลฯ15 ซึ่งผูผูกขาดภาษีนั้น
เรียกวา “นายอากร” โดยมากจะเปนชาวจีน ซึ่งผูตองการผูกขาดภาษีตองยื่นประมูลตอรัฐบาล และ
รับรองวาจะสงเงินใหรัฐบาลเปนจํานวนเงินเทาใด ในเวลาเทาใด ผูใดสามารถสงภาษีใหรัฐบาล
มากที่สุดก็ไดรับอนุญาตใหผูกขาดสินคานั้นไป สวนมากผูผูกขาดภาษีตองจายเงินลวงหนาใหแก
รัฐบาลเปนเวลา 2 เดือน ที่เหลือคอยผอนผันใหรัฐบาล หลังจากนั้นผูผูกขาดก็จะไปเรียกเก็บภาษี
จากราษฎรเอง การใหเอกชนผูกขาดภาษีเปนผลดีตอรัฐบาล คือการทําใหรัฐบาลมีรายไดที่แนนอน
เพิ่มขึ้นกวาเดิม ทั้งยังสามารถเลี่ยงคําวาผูกขาดสินคาโดยรัฐบาลในการติดตอกับตางประเทศอีก
ดวย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ยังมีภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น ซึ่งลวนเก็บจากสิ่งจําเปนในการครอง
ชีพของราษฎรทั้งสิ้น เชน กระทะ เกลือ ฟน น้ําตาล น้ํามัน ไตชัน ฯลฯ แมวาผลจากการปรับปรุง
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มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ, วัดยานนาวา-วัด
ญาณนาวา รัชกาลที่ 3 พระบิดาแหงการคาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประดิพัทธ, 2547), 55.
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เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 (พระนคร :
ป.พิศนาคะการพิมพ, 2506), 361.
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ระบบการจัดเก็บภาษีจะทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวนมาก แตประชาชนกลับยังไดรับ
ความเดือดรอน เนื่องจากภาษีที่ตั้งขึ้นใหมนี้เปนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันของราษฎรทั่วไป อีกทั้ง
ระบบการผลิตของคนไทยในชวงสมัยนั้น
ก็ไมไดผลิตผลออกมามากมายจนเหลือเปนสวนเกิน
จํานวนมาก ยิ่งกวานั้นภาษีที่รฐั เก็บไดยังถูกกําหนดสวนแบงของรายจายไวใหแกกรมกองตางๆ
และพระบรมวงศานุวงศ สวนที่เหลือนําไปทํานุบํารุงศาสนาในดานตางๆ และการปองกันประเทศ
อีกดวย โดยมีหลักฐานกลาววารายไดของแผนดินในรัชกาลนี้ ทั้งที่เปนสินคา และเงินตรารวมกัน
แลวมีมูลคาประมาณปละมากกวา 14 ลานบาท16
การบริหารการคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อาจกลาวไดวามี
ประสิทธิภาพกวาในรัชกาลกอนๆ เห็นไดจากรายไดที่มีมากกวารายจาย รัฐสามารถหาเงินใชจาย
ในสวนหนึ่งไดอยางมหาศาล และมีจํานวนที่แนนอนในแตละปจากจํานวนเงินที่เจาภาษียื่นประมูล
แมวาโดยรูปการแลว รัฐยังคงสูญเสียผลประโยชนไปกับระบบเจาภาษีนายอากรและการเก็บสวย
ทุกปอันเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บที่หละหลวม ไมมีหลักเกณฑ เปดโอกาสใหมีการทุจริตได แตโดย
เหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนนักคาขายมาตั้งแตครั้งทรงวาราชการกรมทา
ทรงรูเลหเหลี่ยมพอคา และวิธีการติดตอคาขายกับคนจีนมากอน อีกทั้งทรงมีความใกลชิดกับเจา
ภาษีนายอากร ทําใหพระองคทรงเขาใจรูปแบบการทํางานของคนเหลานั้น เพราะฉะนั้นการเบียด
บังทุจริตที่นาจะเกิดขึ้นมากก็อยูในวงจํากัด ที่สําคัญนโยบายการจัดเก็บภาษียังแสดงใหเห็นพระ
ปรีชาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในการพยายามหาทางชดเชยการสูญเสียรายได
จากการตองยกเลิกการคาแบบผูกขาดภายหลังการทําสนธิสัญญาเบอรนี่ มาเปนการเก็บภาษีโดย
เจาภาษีแทน
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงสรางความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจใหแกรัฐโดยอาศัยการขยายอาณาเขตหรือการสงคราม ที่นอกจากจะแสดงใหเห็นความ
จงรักภักดีที่พสกนิกรทุกเหลาชั้นที่มีตอองคพระมหากษัตริยแลว ยังแสดงใหเห็นบุญญาธิการของ
16

รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯใหมีการสักเลกเพื่อเขารับราชการและทํางานในป พ.ศ. 2368
แตทรงเปลี่ยนแปลงในแงที่วา ชายฉกรรจสามารถชําระเงินแทนแรงงานได การชําระเงินนี้ตองขอ
อนุญาตจากรัฐบาลกอน กําหนดอัตราชําระเงินคนละ 6 บาทตอเดือน พวกทาสหากไดรับการ
ยกเวน แรงงานนายจางตองจายเงินแทนเปนรายปคิดปละ 5 บาท สวนชาวจีนเสียคายกเวนในการ
เกณฑแรงงานเพียงเล็กนอย คือ คนละ 1.50 บาทตอ 3 ป เกี่ยวกับการเสียอากรนาดวยขาว เดิม
เก็บเปนขาวจํานวน 2 ถังตอหนึ่งไร ไดเปลี่ยนมาเปนการชําระคานาเปนเงิน 3 เฟองตอนา 1 ไร, ดู
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3, 361.
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พระมหากษัตริยที่เมื่อชนะขาศึกไดก็สามารถกวาดตอนผูคนมาเปนแรงงานเพิ่มผลผลิต รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาเปนสวยเพิ่มพูนรายไดใหแกรัฐของตนอีกดวย พระราชภารกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในดานนี้ก็คือการขยายอาณาเขตไปทางหัวเมืองลาว
ตะวันออก ภายหลังการปราบกบฏเจาอนุวงศ ทําใหไทยไดประชากรลาวสวนหนึง่ มาเปนแรงงาน
ผลิตขาวและทําการกสิกรรมในหัวเมืองชั้นในซึ่งเปนแหลงอูขาวอูน้ําไดแก สระบุรี อยุธยา ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา เปนตน พวกชาวลาวเหลานี้ตองทําสวยสงรัฐเพื่อเปนเสบียงใหนครหลวงและสงขาย
เปนสินคาออก สวนหัวเมืองชั้นนอกที่รัฐยกฐานะจากบานใหเปนเมือง และใหเจาเมืองปกครอง
กันเอง ก็เปนแหลงเรียกเก็บสวยไดอยางเต็มที่ รายไดจากสวยสาอากรที่เก็บไดจากภูมิภาคนี้ จึง
ชวยใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางไมเคยเปนมากอน
การสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกรัฐอีกประการหนึ่ง คือ การสรางสาย
สัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับพระบรมวงศานุวงศ ขุนนางและขาราชการระดับสูงซึ่งมีอํานาจ
และบทบาททางการปกครองและเศรษฐกิจ เพื่อเปนฐานกําลังใหแกราชบัลลังกในดานความมั่นคง
และกวางขวางยิ่งขึ้น
ผลประโยชนที่พระมหากษัตริยทรงมีสวนไดและเปดโอกาสใหขุนนาง
ขาราชการไดมีสวนรวมยอมชวยลดแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการใหพระบรมวงศานุวงศ ขุน
นางและขาราชการระดับสูงที่มีอํานาจหนาที่ไดเขามามีสวนรวมในผลประโยชนทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ดังที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงดําเนินนโยบายใหอํานาจแกขุนนาง
และราชวงศในลักษณะอุปถัมภและการสรางสายสัมพันธทางเครือญาติ เชน ความสัมพันธระหวาง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กับขุนนางตระกูลบุนนาค เปนตน เปนสวนชวยให
เสถียรภาพทางการเมือง การปกครองตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 3 หนัก
แนนยิ่งขึ้นอีกทั้งยังชวยลดการแสวงหารายไดนอกระบบที่อาจเกิดขึ้นอีกดวย
การสงเสริมสนับสนุนใหชาวจีนอพยพเขามาตั้งหลักแหลงในเมืองไทยเปนจํานวนมาก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
กลาวไดวาเปนสวนชวยใหสภาพเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในดานที่คนจีนเปนตัวกลางในการรวบรวมผลประโยชนเขาสูรัฐ นั่นคือเปนเจา
ภาษีนายอากร ในขณะเดียวกันก็เปนพอคาไปดวย สังคมไทยจึงเกิดชนชั้นใหมคือ พวกพอคา
นายทุนที่มักจะแสวงหาผลประโยชนใหตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้ในเรื่องการจางแรงงานซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหไพรไดมีเวลาเพิ่มผลผลิตใหกับรัฐมากขึ้น และเมื่อสินคาสงออกเปลี่ยนรูปแบบ
จากของปาเปนสินคาที่ตองผานกระบวนการผลิตรัฐก็ไดอาศัยชาวจีนเหลานี้ซึ่งมีทั้งเวลา มีอิสระไม
ขึ้นสังกัดมูลนายใด และมีความสามารถเปนผูผลิตสินคา เชน พริกไทย น้ําตาลทราย ทําใหสินคา
ของไทยมีความหลากหลายมากขึ้น ยิ่งมีสนิ คาเกิดขึ้นมากมายรัฐก็ยิ่งไดประโยชนจากการเก็บภาษี
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อากรสินคานั้นดวย กลาวไดวา ชาวจีนอพยพเหลานี้เปนสวนสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจเพื่อการ
สงออกเติบโตไดอยางรวดเร็ว
นโยบายทางเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทําใหสังคมเกิดการ
พัฒนา และเจริญขึ้นอยางที่ไมเคยเปนในรัชกาลกอน โดยที่โครงสรางของระบบยังเปนเชนเดิม นั่น
คือโครงสรางเศรษฐกิจทางการเกษตรที่สามารถรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมไวไดอยางดี
อาจกลาวไดวาพัฒนาการทางสังคมอันเกิดจากการวางนโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหวั นับเปนพื้นฐานที่สําคัญที่นําไปสูระบบทุนนิยม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
คลี่คลายของระบบไพรอยางคอยเปนคอยไป จนแทบจะหมดความสําคัญในเวลาตอมา
2.3 ศิลปกรรม และคติความเชื่อทางศาสนา
ศิลปกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ถือไดวาเปนยุค
ทองแหงการสรางสรรคศิลปกรรมแขนงตางๆในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร
ทั้งสถาปตยกรรม
จิตรกรรม และประติมากรรม ไดถูกรังสรรคขึ้นเพื่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนหลัก โดยอยู
ภายใตกรอบแนวคิดที่มีมาแตสมัยอยุธยา
แตทั้งนี้รูปลักษณของงานศิลปกรรมที่ปรากฎกลับมี
ความโดดเดนและแปลกใหมกวายุคกอน ทั้งวัสดุประดับตกแตง และความคิดริเริ่มสรางสรรค ถือ
ไดวาเปนชวงสมัยที่มเี อกลักษณเฉพาะตัวเปนอยางยิ่ง ดังที่จะกลาวเปนแขนงตางๆ โดยยอ ดังนี้
2.3.1
งานสถาปตยกรรม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ถือไดวาเปนชวง
ระยะเวลาที่สภาพบานเมืองมีปจจัยความพรอมหลายๆดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง ยังผลใหมีการสรางวัดวาอาราม และบูรณปฏิสังขรณวัดหลายแหงที่ชํารุด
ทรุดโทรม ที่สําคัญนอกเหนือจากการปกครองบานเมือง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมี
พระราชปณิธาน คือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พระองคมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง
นัก โดยมีพระราชดําริวาการสรางถาวรวัตถุเปนบุญกุศลอยางยิ่ง ถึงขนาดมีคําพูดที่วา “ถาใครใจ
บุญสรางวัดวาอารามก็เปนคนโปรด”17 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยังทรงชักชวน
และสนับสนุนเหลาขุนนาง และราษฎรของพระองคมาชวยกันสรางวัดขึ้น โดยผูใดที่สรางวัดก็ไดรับ
บรรดาศักดิ์ จนเกิดเปนประเพณีอยางหนึ่งในการสรางวัดประจําตระกูลขึ้น
ในการสรางและปฏิสังขรณวัดวาอาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
แสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถทางการชางของพระองคในหลายดาน
ทั้งสถาปตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยเฉพาะทางดานสถาปตยกรรมในรัชสมัยของพระองคนั้น กลาวได
17

โอภาส วัลลิภากร, ประวัติและผลงานนายโอภาส วัลลิภากร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 11.
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วามีลักษณะเฉพาะที่ถือเปนเอกลักษณประจํารัชกาลที่เรียกวา “สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม”
ซึ่งเปนการผสมผสานกันระหวางศิลปะไทยกับศิลปะจีน รูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบพระราช
นิยมนี้ สันนิษฐานวาปรากฎรูปแบบขึ้นครั้งแรก ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร18 ซึ่งเปนวัดที่ทรง
บูรณปฏิสังขรณเมื่อครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร เปนไปไดวา เมื่อเปนวัดที่
พระองคทรงเปนผูสราง หรือทรงบูรณปฏิสังขรณดวยพระองคเอง พระองคจึงสามารถเปนผูกําหนด
รูปแบบสถาปตยกรรมแกวัดนั้นได โดยทรงสรางใหมีรูปแบบที่แตกตางไปจากประเพณีนิยม
การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงรับเอาอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีนเขามา
ผสมผสานกับศิลปะไทย อาจเปนเพราะการติดตอสัมพันธกับจีนในขณะนั้นยังมีอยูมาก แมวารัช
สมัยของพระองคจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตก็มีวัดจํานวนมากที่ตองบูรณปฏิสังขรณ จึงทําให
พระองคตองควบคุมคาใชจาย ทั้งยังตองคํานึงถึงความคงทนของวัสดุ ซึ่งกระเบื้องเคลือบ และปูน
ปนจากจีน จะเอื้อประโยชนใชสอยไดดีกวาวัสดุทเี่ ปนไมตามแบบวัดวาอารามเดิมๆ จะสังเกตไดวา
วัดวาอารามที่เปนแบบพระราชนิยมจะไมมีเครื่องไมที่เปนชอฟา ใบระกา หางหงส และหนาบัน ก็
จะกออิฐถือปูนประดับงานปูนปน หรือกระเบื้องเคลือบแทน สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ ในฐานะทรงเปนนายชางมีลายพระหัตถถึงสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กลาวถึง
ศิลปกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะวัดราชโอรสารามฯ วาเปน “วัด
นอกอยาง” การสรางและบูรณปฏิสังขรณวัดสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้นไมไดมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลัก เพียงแตปรับเปลี่ยนรูปแบบบางสวนเพื่อใหมีความทนทาน เรียบ
งาย และสะดวกในการดูแลรักษา สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมสวนใหญจะปรากฏในอาคารที่
เปนพระอุโบสถ และพระวิหารเปนสําคัญ นอกจากนี้พระเจดีย และพระปรางคไดถูกนํากลับมาเปน
สวนหนึ่งที่สําคัญของผังวัดในสมัยนี้อีกครั้ง19 ซึ่งกลาวไดวาปรากฏอยูในวัดทุกวัดที่พระองคทรง
สถาปนา หรือปฏิสังขรณ

18

เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร, อลังการสถาปตย ๒๐๐ ก่ําฟาเฟอนหาว (กรุงเทพฯ :
บริษัทสามเสนการพิมพ, 2548), 47.
19
กรมศิลปากร, สถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง
จํากัด, 2538), 195.
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2.3.2

งานจิตรกรรม
วิวัฒนาการจิตรกรรมฝาผนังแหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งเริ่มมาแต
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สืบตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว20 ซึ่งพระองคทรงโปรดการสราง
วัดวาอาราม
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนที่สุด
จึงเปนรัชสมัยที่มีความสําคัญยิ่งใน
ศิลปกรรมไทย และถือไดวาเปนยุคทองของจิตรกรรมยุครัตนโกสินทรตอนตน ดังจะเห็นไดจาก
ผลงานของจิตรกรที่มีฝมือสูง คือ หลวงเสนียบริรักษ (ครูคงแปะ) และหลวงวิจิตรเจษฎา (ครูทอง
อยู) ที่วัดสุวรรณาราม บางกอกนอย กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีผลงานของจิตรกรอีกหลายคนที่มี
คุณคาอันงดงาม อาทิเชน จิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศนเทพวราราม พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ
พระอุโบสถวัดบางขุนเทียนนอก ในตางจังหวัดไดแกที่อุโบสถวัดใหญอินทาราม จังหวัดชลบุรี
อุโบสถวัดโพธิ์บางโอ จังหวัดนนทบุรี อุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี เปนตน
ลักษณะโดยทั่วไปของงานจิตรกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตัวแทนของยุคสมัยที่
แสดงความแจมชัดในรูปแบบที่สอดคลองกับสภาพบานเมืองในขณะนั้น พุทธศาสนาที่เจริญรุงเรือง
และบานเมืองที่มั่งคั่ง เปนเหตุสําคัญใหมีการสรางงานจิตรกรรมฝาผนัง เมื่อประกอบเขากับองค
รวมของสถาปตยกรรมทางศาสนาที่มีอยูมาก ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะไดดังนี้
สี ในสมัยนี้ถือไดวามีการปฏิรูปการใชสี ในงานจิตรกรรมฝาผนังอยางเห็นไดชัด คือ
หลีกเลี่ยงการใชสีทึบ มาใชสีบางๆหลายสี และมักใชสีที่ดูสดใสตัดกันมากขึ้น มีชีวิตชีวา การใหสี
ในฉากธรรมชาติ มีการใชสีตามอิทธพลฝรั่ง ที่มีภาพพิมพเริ่มเผยแพรเขามา คือมีสีที่ใกลเคียงกับสี
ที่มีอยูในธรรมชาติ ไมวาจะเปนธารน้ํา ตนไม โขดหินประกอบกับมีการปดทองลงไปในบางสวนที่
ตองการเนน เชน เครื่องทรงของบุคคลชั้นสูง
องคประกอบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการแกปญหาทาง
องคประกอบศิลป มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไมเหมือนกับสมัยที่ผานมา โดยมักจะเปนเรื่องทศ
ชาติชาดก พุทธประวัติ อดีตพุทธ เวสสันดรชาดก โดยแบงผนังออกเปนสองฝาก เปนผนังฝงซาย
และขวาของพระประธาน ฝงซายนั้นมักเขียนเรื่องทศชาติ หรือพระเจาสิบชาติ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
บารมีที่สําคัญของพระโพธิสัตว ผนังฝงขวา ของพระประธานมักเขียนเปนเรื่องพระเวสสันดรชาดก
เขียนระหวางชองหนาตาง เหนือกรอบหนาตางขึ้นไป จนจรดคานรับหลังคาหรือเพดาน มักเขียน
เปนเทพชุมนุม เรียงเปนลําดับชั้นขึ้นไป บนสีพื้นสีแดงสลับกับน้ําตาลแกเกือบดํา สวนผนังหุมกลอง
20

กรมศิลปากร, คุณลักษณะในจิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2547), 26.
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ดานหนาพระประธาน เหนือกรอบประตู เขียนเปนภาพมารผจญเต็มพื้นที่ผนัง จึงเปนภาพที่มี
เนื้อหาเดียวและขนาดใหญ แสดงมวลของความเคลื่อนไหว และการรวมตัวกันของรูปทางเล็กๆ
มากมาย ที่กระหนาบขางรูปทรงที่ออนโยนของพระแมธรณี และรูปทรงสงบนิ่งของพระพุทธเจาที่
นั่งอยูในทามารวิชัย
ผนังหุมกลองดานหลังพระประธานนิยมเขียนภาพพระพุทธเจาเสด็จจากดาวดึงสเปน
ภาพขนาดใหญเชนกัน ประกอบดวยฉากไตรภูมิแสดงใหเห็นถึงชั้นเชิงตางของหมูเขาสัตบริภัณฑ
กลุมเทวดา ปราสาท วิมาน ชั้นพรหมตางๆมีเขาพระสุเมรุอยูตรงกลาง ซึ่งเบื้องบนเปนที่ตั้งของ
สวรรคชั้นดาวดึงส พรอมทั้งภาพพระพุทธเจาทรงเสด็จลงมาบนบันไดแกว มีบันไดเงินและทอง
ขนาบอยูดานขาง ทอดลงมาจนถึงดานลางของภาพ ภาพไตรภูมิที่อยูเบื้องหลังนี้ ชางเขียนตั้งใจให
ลอกันกับรูปนอกขององคพระประธานในโบสถและโครงสรางภายในอาคาร จึงแลดูสงเสริมซึ่งกัน
และกันอยางเหมาะสม ทําใหภาพรวมของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันอยางชาญฉลาด ดวยการควบคุมการลดหลั่นกันของขนาด ประติมากรรม
จิตรกรรมฝาผนัง และตัวอาคาร ประกอบกับการใชน้ําหนักของสีเพื่อสรางบรรยากาศภายในตัว
โบสถ ทําใหปฏิมากรพระประธานซึ่งถูกปดดวยทองคําเปลวทั้งองคนั้น ดูเดนชัดขึ้นมาจาก
สิ่งแวดลอมที่เปนบรรยากาศของสีสวนรวม เกิดรสชาติทางสายตามากกวาภาพเขียนในยุคสมัยที่
ผานมา21
เรื่องราวบนภาพจิตรกรรมสะทอนใหเห็นถึงพระราชประสงคของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงคิด
ประยุกตการเขียนจิตรกรรมเพื่อนําสรรพวิชาทั้งหลายมารวบรวมหรือแสดงไว มีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นหลายอยาง เชน การเขียนภาพปฐมสมโพธิ์ พระพุทธประวัติโดยพิสดารจากตนจนจบ , แปลง
ภาพไตรภูมิเปนเสด็จจากดาวดึงส คือเขียนภาพพุทธประวัตเิ รียงตามลําดับ คือเขียนภาพมารวิชยั
ไวที่หุมกลองดานหนา แลววนกลับมาถึงผนังตอนหลังก็เขียนภาพเสด็จจากดาวดึงสเต็มหนา เปน
ตน
2.2.3
งานประติมากรรม
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามีการ
สรางประติมากรรมโดยเฉพาะพระพุทธรูปขึ้นเปนจํานวนมากเชนเดียวกับงานดานสถาปตยกรรม
จนอาจกลาวไดวามีการสรางพระพุทธรูปสําคัญขึ้นมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลา-เจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหหลอพระพุทธรูปสําคัญขึ้นเปนจํานวนมาก
ทรงพระราช
ศรัทธาและเอาพระราชหฤทัยใสในการสรางพระพุทธรูปดวยพระองคเอง
ดังปรากฏในเอกสาร
21

ศิลปะรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1-8 (ม.ป.ท., 2539), 7.
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หมายรับสั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ระบุวาบางคราวเสด็จฯเปนผูรวมเททองหลอพระพุทธรูปดวย
พระองคเอง ณ โรงหลอ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงสนับสนุนผูอื่นให
สรางพระพุทธรูปขึ้นดวยเชนกัน
งานสรางพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนั้น ปรากฎวามีการสรางนอยมาก
เนื่องจากเปนระยะเวลาแหงการสรางบานแปลงเมือง การบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามที่มีอยูเดิม
เปนหลัก และที่สาํ คัญคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯใหมีการ
อัญเชิญพระพุทธรูปทองเหลืองทองสําริดจากเมืองอยุธยา และสุโขทัย เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ
อัญเชิญมาประดิษฐานไวภายในระเบียงคด และตามวิหารราย วิหารทิศ วัดพระเชตุพนฯ
พระพุทธรูปในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ที่พบโดยทั่วไปจะมีพระ
พักตรอยางหุน คือ สีพระพักตรแสดงอาการนิ่งคลายกับหุนละคร22 ซึ่งความจริงก็เปนงานที่สืบ
เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศ
หลานภาลัยมาแลว แตมาปรากฏอยางมากในรัชสมัยของพระองค ในกลุมที่มีการสรางอยู
โดยทั่วไปในสมัยหลัง เชน กลุมพระพุทธรูปประธานในพระอารามสําคัญที่พระองคทรงสถาปนา
หรือบูรณปฏิสังขรณขึ้นภายหลัง เชน วัดราชนัดดารามฯ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ วัดสุทัศนเทพวรา
รามฯ เปนตน ซึ่ง “พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร” พระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสา
ราม นาจะเปนตนแบบที่สําคัญ พระพุทธรูปประธานขนาดใหญที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหการหลอขึ้นเพื่อประดิษฐานในวัดสําคัญทีพ่ ระองคทรงสถาปนาขึ้นใหม
นอกเหนือจาก พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร ไดแก “พระพุทธตรีโลกเชษฐ” พระประธานใน
พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม “พระพุทธเสรฏฐมุน”ี พระประธานในศาลาการเปรียญ วัดสุทัศน
เทพวราราม “พระเสฏฐตมมุนี พระประธานในพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม “พระพุทธมหาโลกาภินิ
นทปฏิมา” พระประธานในพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ พระพุทธรูปทั้งหมดนี้มีลักษณะโดยรวม
ที่เหมือนกันเกือบทุกพระองค และจากหลักฐานการสรางที่ปรากฏอาจกลาวไดวาสรางขึ้นในโรง
หลอหลวง เสร็จแลวจึงอัญเชิญไปประดิษฐานตามวัดตางๆ ดังนั้นการที่พระพุทธรูปในกลุมนี้มี
ลักษณะเดียวกันทั้งหมดนั้นเกิดจากการสรางขึ้นโดยชางหลวง ซึ่งเรียกวา “กรมชางหลอ” ที่อาจ
เปนชางคนเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน
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ศักดิ์ชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระนั่งเกลา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 221.
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ในจํานวนพระพุทธรูปที่พระองคทรงสถาปนาขึ้นนั้น พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูใน
พระบรมมหาราชวังนับเปนจํานวนมากที่สุด23
และในจํานวนนี้มีพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญที่
เรียกวา “พระพุทธรูปทรงเครื่องอยางจักรพรรดิราช” ซึ่งสวนใหญเปนพระพุทธรูปหลอดวยสําริด
แลวหุมดวยทองคํา ทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิ ลายลงยาราชาวดี ประดับดวยเนาวรัตน
ทรงอยูในอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสองแสดงปางประทานอภัย โดยพระประสงคนั้นเพื่ออุทิศถวาย
เปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยในอดีต ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในพระองคเอง
และทรงอุทิศพระราชกุศลพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งปจจุบันพระพุทธรูปสําคัญที่ทรง
สรางชุดนี้หมูหนึ่งประดิษฐานภายในหอพระสุลาลัยพิมาน และอีกหมูหนึ่งประดิษฐานทีฐ่ านชุกชี
ของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ยังมีการสรางพระพุทธไสยาสนยาว 90 ศอก ที่วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม พระพุทธรูปทรงเครื่องอีกหลายองค และพระพุทธรูปปางตางๆตามพุทธประวัติ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังไดมีการสรางงานประติมากรรมรูป
เหมือนบุคคลขนาดเทาองคจริงเพื่ออุทิศแดพระเถระผูทรงคุณ คือสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก
เถื่อน) ซึ่งทานเคยเปนพระอุปชฌายาจารยของพระองค และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน วัด
โมลีโลกย) ประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ และวัดโมลีโลกยาราม ตามลําดับ ซึ่งการ
สรางรูปเถระมีความเหมือนจริงมากขึ้น เชนการเนนใบหนาสวนแกม รอยยนของคอและหัวไหล ทํา
ใหเกิดความแปลกใหมที่ตางไปจากประเพณีการสรางพระพุทธรูปขนาดเทาตัว เพื่อการอุทิศอยางที่
เคยปฏิบัติมา จึงนับเปนความกาวหนาอยางแทจริงในการสรางงานประติมากรรมที่เกิดขึ้นอยาง
ใหมในรัชสมัยของพระองค ทั้งนี้มีอิทธิพลสําคัญมาจากตะวันตกซึ่งเริ่มตนอยางมากในชวงเวลานี้
สําหรับงานประติมากรรมประเภทปูนปนเพชร เปนกรรมวิธีทไี่ ดรับอิทธิพลจีนซึ่งผสม
ดวยน้ํามันตั้งอี๊ว สวนใหญเปนงานประดับสถาปตยกรรม เชน ลายไทย ลายเครือเถา ลายแบบจีน
รูปสัตวหิมพานต รวมไปถึงตัวพระตัวนาง ซึ่งจะประดับตามหนาบัน คอสอง ซุมประตูหนาตาง และ
ยังมีการประดับดวยกระเบื้องถวยตามอิทธิพลจีนดวย
ซึ่งงานปนตกแตงมีการใชเทคนิคปูนปน
ตามแบบลักษณะจีนเขาไปผสมผสานในงานประติมากรรมประดับ ดังจะเห็นไดจากวัดประยูรวงศา
วาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเศวตฉัตร วัดราชโอรส และวัดนาง
นอง เปนตน
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หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ :
สํานักราชเลขาธิการ, 2535), 9.
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ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีชางปนที่มีฝมือสูงที่เห็นวาผลงานเดนชัด คือ หลวงเทพรจนา
(กัน) ซึ่งเปนผูปนรูปยักษทศกัณฑ กับสหัสสเดชะ คูกันในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอาจารยใจ
ผูแกะสลักภาพรามเกียรติ์ ดวยหินออน ประดับผนักรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เปนจํานวน 154 ภาพ ซึ่งถูกเผยแพรไปทั่วโลก โดยไดมีการ RUBBING ออกจําหนายแก
นักทองเที่ยว
2.3.4
คติความเชื่อทางศาสนา
คนไทยสมัยรัตนโกสินทรมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ควบคูไปกับความเชื่อถืออื่นๆ โดยเฉพาะลัทธิพราหมณ ที่มีความสําคัญในพระราชพิธีและราช
ประเพณีของพระมหากษัตริย โดยนํามาประกอบพิธีการในราชสํานัก เพื่อเปนการเสริมบารมี
ทางการปกครองของกษัตริย เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ฯลฯ เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูถือปฏิบัติและเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธี
การนั้นๆ พุทธศาสนาไดรับการยอมรับควบคูไปกับความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา คนไทยคิดหาวิธี
กําจัดความกลัวดวยเวทมนตคาถา นิยมสะสมเครื่องราง ของขลัง พระเครื่อง ตระกรุด ยันตและ
เหล็กไหล ฯลฯ ใชปองกันภัยอันตรายจากการทําสงคราม ดานความเชื่อเรื่องผี คนไทยเชื่อวาความ
ตายเปนการทิ้งดวงวิญญาณไวที่โลกมนุษยในวันสุดทายของป เปนวันที่ผีจะออกมาเดินตามถนน
คนไทยมีความผูกพันเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร โหราศาสตร อันเปนวัฒนธรรมพื้นบานของไทย ซึ่ง
ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน
และสอดคลองกับสังคมเกษตรกรรม
และเชื่อวา
ปรากฏการณธรรมชาติมีอํานาจลึกลับบางอยางคอยควบคุมอยู แมในปจจุบันความเชื่อนี้ยังคง
ปรากฏอยูในสังคมไทยคอนขางมาก ความศรัทธาอยางแรงกลาในศาสนามีแกนกลางอยูที่พระเจา
แผนดิน คือรัชกาลที่ 3 ทรงประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญทางพุทธศาสนายิ่งกวารัชกาลอื่นๆ มี
การสรางพระพุทธรูป พระสถูปเจดีย เปนอันมาก ในดานการทํานุบํารุงสงฆ ทรงบริจาคไทยธรรม
แกพระสงฆนับจํานวนมิได และทรงสงเสริมการศึกษาพระธรรมในหมูสงฆ เชน การสอนเปรียญ
และการบํารุงการศึกษาสมถวิปสสนา เปนตน
2.4 ความสัมพันธกบั ตางประเทศ
- ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367- 2394) ไทยมีความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบานทั้ง พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะความสัมพันธดานสงคราม
ดังปรากฎหลักฐานวา สงครามที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระองคนั้นมีทั้งสงครามทางทิศตะวันตกกับ
พมา และสงครามทางทิศตะวันออก ที่เกิดจากความขัดแยงระหวางไทยกับเวียดนาม เพื่อที่จะมี
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อํานาจเหนือลาว และเขมร ดังนัน้ สงครามระหวางไทยกับเวียดนามในชวงรัชกาลนี้สวนใหญจึงเปน
สงครามที่เกิดขึ้นในดินแดนของลาว และกัมพูชา ซึ่งเปนที่รูจักกันวา “สงครามอานามสยามยุทธ”
ผลกระทบของสงครามและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
ไดสงผลสืบเนื่องตอความเปนประเทศไทยในปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมเฉพาะแตเรื่องของ
อาณาเขตหรือดินแดนอยางที่สวนใหญเขาใจเทานั้น แตผลกระทบที่สงผลตอสังคมไทยมากที่สุด
นั้น นาจะไดแกการอพยพเคลื่อนยายประชากรในลักษณะที่เรียกวา “เทครัว” ไดแก ครัวลาว
เวียงจันทน ครัวลาวพวน ครัวเขมร ครัวญวณ และครัวจาม ทั้งภายในชวงเวลาที่เกิดสงคราม และ
ภายหลังสงครามสงบแลว นํามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพฯ ในเวลานั้น และเมือง
ตางๆใกลเคียง การ “เทครัว” ไดกอเกิดเปนรากฐานของชุมชนที่อาศัยอยูสืบมา และไดมีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมจนกลายเปนประชากรไทยในปจจุบัน และไดมีการจัดตั้งเมืองใหมใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เพื่อประโยชนตอการสงคราม แตตอมาเมือง
เหลานี้ไดพัฒนาจนกลายเปนจังหวัดตางๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัมพันธของไทยกับประเทศ
เพื่อนบานที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงขอกลาวถึงความสัมพันธ
ดังกลาวดังนี้
ความสัมพันธกับประเทศพมา
ความสัมพันธในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนความสัมพันธที่ไดรับ
ผลสืบเนื่องจากในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในสมัยนี้ อันตรายจากภัย
คุกคามของพมาตอกรุงรัตนโกสินทรไดสิ้นสุดลงเนื่องจากพมาไดรบแพอังกฤษในการสงครามครั้ง
แรก24
ทําใหพมาตองสูญเสียดินแดนตอนใตซึ่งเคยเปนดินแดนของมอญใหกับอังกฤษทั้งหมด
ดินแดนเหลานี้เคยเปนเสนทางที่พมาใชยกทัพเขามาทําสงครามกับไทย และเปนดินแดนที่ใชเปนที่
พักกองทัพเพื่อสะสมเสบียงอาหารกอนยกทัพเขามาทําสงครามกับไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาความสัมพันธระหวางไทยกับพมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวคอนขางสงบ และไมมีการติดตอกันมากนักเนื่องจากดินแดน
ที่เคยติดตอกันระหวางพมากับไทยไดตกเปนดินแดนของอังกฤษ ดังนั้นนับตั้งแตรัชกาลที่ 3 เปนตน
มาไทยกับพมาไมเคยไดทําสงครามครั้งใหญกันอีกยกเวนสงครามเมืองเชียงตุงในสมัยรัชกาลที่ 4
ซึ่งเปนสงครามครั้งสุดทายระหวางพมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
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วอลเตอร เอฟ. เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ แปลโดย นิจ ทองโสภิต, 202.
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ความสัมพันธกับประเทศลาว
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ความสัมพันธระหวางไทยกับลาวเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นใน
ฐานะเมืองประเทศราชของสยาม โดยเปนไปในดานการสงคราม คือสงครามครั้งศึกเจาอนุวงศเปน
กบฏในป พ.ศ. 2369 เริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 2 เจาอนุวงศแหงเวียงจันทนไดเริ่มสะสมกําลังผูคน
ดวยหวังที่จะแข็งเมืองกับไทย รวมทั้งไดพยายามขยายอํานาจไปยังเมืองจําปาศักดิ์ ซึ่งราชบุตรโย
โอรสเจาอนุวงศครองอยู ในเวลาเดียวกันเจาอนุวงศก็เอาใจไปฝกใฝกับญวณโดยเริ่มสงเครื่องราช
บรรณาการไปใหญวน พอทราบวาไทยและอังกฤษมีเรื่องการเจรจาไมตกลงกัน ปลายสมัยรัชกาลที่
3 เจาอนุวงศก็คาดวาไทยจะเสียที จึงยกทัพเขามาหวังตีกรุงเทพฯเพื่อที่จะไดครอบครองไทย
ทั้งหมด ถาทําไมสําเร็จก็จะกวาดตอนผูคนและสมบัติของไทยเทาที่จะสามารถทําได เจาอนุวงศยก
ทัพมา 3 ทาง ทัพใหญมุงตีนครราชสีมาโดยอางวาจะมาชวยไทยรบกับอังกฤษ ทัพใหญเจาอนุวงศ
ยกมาถึงโคราชในขณะที่ทัพหนาเขามาถึงสระบุรีซึ่งอยูหางจากกรุงเทพฯโดยการเดินทางเพียง 3
วัน
กองทัพไทยโดยเจาพระยาบดินทรเดชาคอยตานทานทัพเจาอนุวงศขณะที่เจาอนุวงศตีได
นครราชสีมา ไดกวาดตอนผูคนและทรัพยสินไปนัน้ ภรรยาของเจาเมืองนครราชสีมา คือคุณหญิง
โม25 คิดอุบายมอมเหลาทหารแลวฆาฝนบรรดาทหารลมตายลงมาก กอนที่ทัพไทยจะยกไปชวย
ตอมาคุณหญิงโมไดรับการเลื่อนเปน “ทาวสุรนารี” กองทัพไทยตีเวียงจันทนได เจาอนุวงศหนี
ไปญวณ แตญวณชวยไทยจับเจาอนุวงศสงตัวกลับมากรุงเทพฯ รัชกาลที่ 3 โปรดฯใหขังเจาอนุวงศ
และภรรยาไวประมาณ 7 วัน เจาอนุวงศลมปวยลงและถึงแกกรรม ไทยครองเวียงจันทนขึ้นตรงตอ
ไทยตอมา อยางไรก็ตามเจาอนุวงศนี้ชาวเวียงจันทนนับถือวาเปนผูกลาหาญ
ความสัมพันธกับประเทศกัมพูชา
ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
เปนผลกระทบโดยตรงจากการแทรกแซงของเวียดนามที่มีตอลาว และเปนผลมาจากการแทรกแซง
ของเวียดนามตอกัมพูชาในสมัยรัชกาลที่ 226 เดิมกัมพูชาฝกใฝญวนโดยมีเจานายบางพระองคที่มี
ใจฝกใฝไทย เมื่อเวียดนามเกิดสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใตขึ้น ไทยไดสงกองทัพไปชวย
กัมพูชารบปองกันชายแดนกัมพูชา
แตเนื่องจากไทยไมชํานาญทางขาดแคลนอาหารและทัพ
เวียดนามตอบโตทัพไทยอยางเหนียวแนน ทั้งการยกทัพไปชวยกัมพูชาครั้งนั้นไทยสงแมทัพไป 2
25

จดหมายเหตุเรื่องปราบกบฎเวียงจันทน (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร,

26

ประชุมพงศาวดาร เลม 41 ภาคที่ 66 (ตอ) – 67 (พระนคร : องคการคาคุรุสภา,

2469), 25.
2512), 234.
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คน คือ เจาพระยาบดินทรเดชา และเจาพระยาพระคลัง ซึง่ ตางคอยคัดคานความคิดเห็นของกัน
และกันอยูเสมอ ในที่สุดไทยก็ตองยกทัพกลับ เวียดนามไดครองกัมพูชาและกดขี่กัมพูชาอยางหนัก
จนในที่สุดกัมพูชากอการจราจลขึ้น ไทยไดสงกองทัพไปชวยอีกครั้งและไดชัยชนะจากเวียดนาม
ไทยไดแตงตั้งนักองคดวงซึ่งเคยมาอยูในไทยไปครองกัมพูชา ในป พ.ศ. 2384 แตเนื่องจากใน
ขณะนั้นกัมพูชาซึ่งมีความวุนวายมานานเกิดความขาดแคลน
เวียดนามเองก็เกิดอหิวาตกโรค
ระบาด สวนทัพไทยที่คอยชวยเหลือกัมพูชาก็อิดโรยจากการเดินทัพ และการสงคราม เวียดนาม
กลับมาตีกัมพูชาอีกครั้งในป พ.ศ. 2387 แตไทยก็โตตอบอยางแข็งขัน ในที่สุดเวียดนามขอทํา
สัญญาสงบศึกกับไทย และใหกัมพูชาสงบรรณาการใหทั้งเวียดนามและไทยเทาๆกัน แตระบบการ
ปกครองในกัมพูชานั้นใหเปนแบบกรุงเทพฯสืบตอมาตลอดรัชกาลที่ 3
ความสัมพันธกับประเทศเวียดนาม
ความสัมพันธระหวางไทยกับเวียดนามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหัว
ตรงกับรัชกาลพระเจามินมาง และพระเจาเทียวตรี ราชวงศเหงวียน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสัมพันธตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ถือไดวามีความสัมพันธที่ไมดีนัก เนื่องจาก
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ เวียดนามไดพยายามเขามาแทรกแซงทางการเมืองภายในหัวเมืองประเทศ
ราชของไทยมากขึ้น รวมทั้งใหการสนับสนุนในการตอตานอํานาจการปกครองของราชสํานักกรุง
รัตนโกสินทรเพื่อใหหันไปพึ่งพิงอํานาจของเวียดนาม การแทรกแซงของเวียดนามเริ่มตนมาตั้งแต
ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 แตเนื่องจากในเวลานั้นไทยยังตองกังวลกับสงครามกับพมาราช
สํานักสยามจึงคอนขางมีทาทีผอนปรนตอการพยายามเขามาแทรกแซงของเวียดนามในประเทศราชของไทย คือ อาณาจักรลานชาง เวียงจันทน และกัมพูชา เมื่อพมาเสียหัวเมืองภาคใตใหกับ
อังกฤษแลวการศึกกับพมาก็ยุติลง ราชสํานักไทยจึงไดหันกลับมาพิจารณาปญหาเกี่ยวกับดินแดน
ทางภาคตะวันออกที่มีพรมแดนติดตอกับเวียดนาม
ดินแดนเหลานี้จงึ มีลักษณะเปนรัฐกันชน
ระหวางไทยและเวียดนาม เมื่อเวียดนามพยายามเขามาแทรกแซงการเมืองในลาวและกัมพูชา จึง
ทําใหเกิดการกระทบกระทัง่ กันระหวางไทยกับเวียดนาม โดยทั้งไทยและเวียดนามไมไดทําสงคราม
ในดินแดนของตน
ความสัมพันธระหวางไทยกับเวียดนามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวสามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง คือ
1. ความสัมพันธระหวาง พ.ศ. 2367-2376 เปนชวงเวลาที่เวียดนามแทรกแซง
การเมืองของลาว โดยใหการสนับสนุนเจาอนุวงศ ทําใหเกิดการกบฏของเจาอนุวงศ เมื่อเจาอนุวงศ
หนีไปยังดินแดนของเวียดนาม เวียดนามไดใหที่พักพิง และสนับสนุนใหเจาอนุวงศกลับมาปกครอง
เวียงจันทนหลังการถอนทัพของไทย
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2. สงครามอานามสยามยุทธ (สงครามไทย-เวียดนาม) ระหวางพ.ศ. 2376-2390
รวมทั้งสิ้น 15 ป เปนชวงที่สยามกับเวียดนามขาดความสัมพันธ เนื่องจากไทยไดยกทัพไปตีเมือง
ไซงอน ในป พ.ศ. 2376 หลังจากนั้นไดเกิดสงครามอานามสยามยุทธระหวางสยามกับเวียดนามใน
ดินแดนกัมพูชาและลาว สืบตอมาจนมีการทําสนธิสัญญาสงบศึกกันในกัมพูชา และสถาปนา
พระองคดวงเปนสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดีกษัตริยครองกรุงกัมพูชาในป พ.ศ. 2390
3. ความสัมพันธระหวาง พ.ศ. 2390-2394 นอกจากความสัมพันธทางดานสงคราม
แลว ไทยกับเวียดนามยังมีความสัมพันธในดานการคา แมจะมีไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
การคากับจีนในรัชกาลนี้ซึ่งมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก
ดวยเหตุนี้แมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไทยจะมีสงครามกับ
ประเทศเพื่อนบานหลายครั้ง และใชเวลาการทําสงครามยาวนาน แตในปลายรัชกาลสงครามกับ
ประเทศเพื่อนบานไดยุติลง
พรอมกับบางประเทศตองเสียดินแดนและตกเปนเมืองขึ้นของชาติ
ตะวันตกที่เขามาลาอาณานิคมในเวลานัน้ ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระ
ประชวรหนัก จึงไดมีกระแสพระราชโองการตรัสกับพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) จางวาง
มหาดเล็ก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2393 มีความตอนหนึ่งวา “การศึกสงครามขางญวนขาง
พมาเห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตพวกขางฝรั่ง ใหระวังใหดีอยางเสียทีแกเขาได การงานสิ่งใดของ
เขาที่ดีควรจะร่ําเรียนเอาไวก็ใหเอาอยางเขาแตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”
ความสัมพันธกับประเทศจีน
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยมีไมตรีกับจีนเปนอยางดี จีนถือวาไทยมีฐานะเปนเมืองขึ้นมา
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จดหมายเหตุฝายจีน บันทึกถึงการสงเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มกองจีน
ทุกๆ 3 ป โดยสงผานไปทางเมืองกวางตุง รวมตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ไทยสงเครื่องราชบรรณาการไปจีน 13 ครั้ง ฝายไทยคิดวาการติดตอกับจีนเปนไปเพื่อผลประโยชน
ทางการคาเปนสวนใหญ ผลจากการจิ้มกองนี้เอง ทําใหการคาขายขยายตัวมาก ไทยไดรับอนุญาต
ใหจัดสงเรือสําเภาไปคาขายที่เมืองกวางตุงไดโดยไมตองเสียภาษีอากร เครื่องราชบรรณาการที่ไทย
นําไปนั้น ไดแก ดีบุก และน้ําตาล ซึ่งฝายไทยจะไดรับสินคาซึ่งสวนใหญ คือ ไหม เปนการตอบแทน
ชาวจีนที่เขามาอยูในไทยก็จะไดรับสิทธิพิเศษหลายอยางดวยเชนเดียวกัน ซึ่งการเขามาของชาวจีน
นี้ สงผลใหศิลปกรรม และสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ ไดรับอิทธิพลจากจีนอยางมาก เชน
การประดับกระเบื้องถวยจีนบนอาคารตางๆ เปนตน
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ความสัมพันธกับประเทศมลายู
การปกครองหัวเมืองมลายูของไทยนั้น เนื่องจากหัวเมืองเหลานี้อยูไกลจากกรุงเทพฯ
มาก รัฐบาลไทยจึงมอบอํานาจใหนครศรีธรรมราชและสงขลา27 รวมมือกันควบคุมหัวเมืองมลายู
เหลานี้ โดยรับนโยบายทางการปกครองจากกรุงเทพฯเพื่อใหทั้งสองเมืองกระจายอํานาจกันควบคุม
หัวเมืองมลายูโดยไมมีอํานาจฝายใดมากจนเกินไป ในระหวางป พ.ศ. 2368 อังกฤษมาเจรจา
ทางการฑูตกับไทยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมหัวเมืองมลายู
การยอมรับอํานาจของไทยเหนือ
ดินแดนกลันตัน และตรังกานู ทั้งยังมีการเจรจาลดหยอนภาษีระหวางไทยกับอังกฤษทางดาน
การคาขายเหนือดินแดนมลายูดังกลาว ทําใหการแขงขันอํานาจเหนือดินแดนมลายูของไทยและ
อังกฤษหมดสิ้นลงไปไดเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามการปกครองหัวเมืองมลายูในสมัยรัชกาลที่ 3
นี้ไมราบรื่นนัก เพราะหัวเมืองมลายูคอยแยกตัวเปนอิสระอยูเสมอ ในระหวางป พ.ศ. 2372 – 2374
หัวเมืองมลายูเกิดความยุง ยากในทางการเมืองและการขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนไดรับ
ความเดือดรอนทางดานภูมิศาสตร เชน น้ําทวม และฝนแลง ทําใหเกิดความยุงยากในทางการเมือง
เพราะชาวไทรบุรีไมพอใจการปกครองของไทย จึงเกิดการกบฏขึ้นในป พ.ศ. 2374 หัวเมืองของไทย
ที่ทําหนาที่ควบคุมหัวเมืองมลายู คือ นครศรีธรรมราช และสงขลาเกิดวิวาทกันขึ้น ไมสามารถที่จะ
ควบคุมสถานะการณในหัวเมืองไทรบุรี และหัวเมืองใกลเคียงได แมวากองทัพไทยทางหัวเมืองทาง
ใตจะยกไปปราบปราม
และหัวเมืองมลายูอื่นที่ยังไมไดแข็งเมืองกับกรุงเทพฯจะชวยไทยก็ตาม
รัชกาลที่ 3 จึงทรงมีพระราชดําริวาหากปลอยใหหัวเมืองไทรบุรีแข็งเมืองอยูบอยๆ ไทยจะตอง
ยุงยากในการปราบปรามตอไปภายหนา ครั้งหลังที่สุดที่รัชกาลที่ 3 โปรดฯใหลูกหลานเจาเมืองไทร
บุรีคนเดิมที่หลบหนีไปอยูที่อื่นกลับมาครองไทรบุรีตามเดิม ภายหลังเจาเมืองไทรบุรีไดมีหนังสือมา
ขอพระราชทานอภัยโทษ รัชกาลที่ 3 จึงโปรดฯใหปกครองไทรบุรีในฐานะเมืองประเทศราชของไทย
ความสัมพันธไทยมลายูจึงสงบเรียบรอยขึ้น
ความสัมพันธกับประเทศตะวันตก
การดําเนินนโยบายตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่
เกี่ยวของกับประเทศตะวันตกเกิดขึ้นเนื่องจากการเขามาของชาวตะวันตก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในครั้งนี้เปนผลมาจากการที่ไดรับการกระตุนทาทายและบีบบังคับจาก
วัฒนธรรมตะวันตก ที่มีลักษณะแตกตางจากสมัยกอนหนานี้อยางชัดเจน กลาวคือ ประเทศ
27

กรมศิลปากร, จดหมายหอวงอุดมสมบัติ พรอมดวย อธิบายของสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ม.ป.ท., 2505), 4.
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มหาอํานาจในยุโรปไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไปจากเดิม โดยได
พัฒนาระบบการเมืองเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผานการปฏิวัติอุตสาหกรรม กิจการ
อุตสาหกรรม และการพาณิชยเจริญกาวหนามาก รับทฤษฎีการคาเสรีของอดัม สมิธ(Adam
Smith) ซึ่งสงเสริมระบบการแขงขันโดยเสรี ยกเลิกระบบการผูกขาด การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
และการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังผลใหวิทยาการความรูดานเทคโนโลยีกาวหนาเหนือชาวตะวันออก
ทั้งในดานการคมนาคม และอาวุธยุทโธปกรณ มีพลังอํานาจในการบังคับใหประเทศตางๆที่ดอย
กําลังกวาคบคาสมาคมกับตนตามเงื่อนไขที่ตนตองการ ดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตไดรับการโยงใยเขาสูตลาดการคาโลกตามระบบการคาแบบเสรีเปนแหลงระบายสินคา
อุตสาหกรรมที่สําคัญของยุโรป รวมทั้งเปนแหลงวัตถุดิบอีกประการหนึ่ง ซึ่งชาวตะวันตกชาติแรกที่
เขามาติดตอคาขายกับไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร คือโปรตุเกส แตในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น
ไมไดมีบทบาทมากกับสังคมไทย
ความสัมพันธกับประเทศอังกฤษ
อังกฤษเขามาติดตอทําการคาขายกับไทยเปนผลมาจากการที่บริษัทอินเดียตะวันออก
ของอังกฤษเขามามีอิทธิพลในแหลมมลายู
เปนเหตุใหองั กฤษสนใจที่จะฟนฟูการคากับไทย
โดยตรง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ขาหลวงอังกฤษที่ปนังไดสงสารและ
บรรณาการมายังกรุงเทพฯ ทางฝายไทยไดตอบรับไมตรีของอังกฤษดวยการจัดสงงาชางและดีบุก
เปนบรรณาการแกขาหลวงที่ปนัง พรอมทั้งพระคลังไดมีจดหมายเชื้อเชิญใหอังกฤษสงเรือเขามา
จําหนายสินคาทุกชนิดในไทย ยกเวนฝนซึ่งเปนสินคาตองหาม ในป พ.ศ. 2364
ในขณะที่อังกฤษทําสงครามกับพมาในระหวางป พ.ศ. 2369-2370 อังกฤษไมสะดวก
ในซึ่งการทําสงครามกับพมาบางประการ ในป พ.ศ. 2368 รอยเอกเฮนรี่ เบอรนี่ ขาราชการอังกฤษ
ที่ปนังไดรับคําสั่งใหเขามาเจรจาเพื่อขอใหไทยเปนพันธมิตรชวยอังกฤษทําสงครามกับพมา เมื่อ
เริ่มทําสงครามระหวางไทย และอังกฤษนั้น ไทยเราเพียงแตสงกองทัพไปขัดตาทัพที่ชายแดนไทย
เทานั้น อังกฤษจึงสงเฮนรี่ เบอรนี่ เขามาเจรจาขอความชวยเหลือจากไทยมากขึ้น นอกจากนี้เบอรนี่
ยังมาเจรจากับไทยเรื่องมลายู ซึ่งอังกฤษยอมรับสิทธิของไทยเหนือดินแดนมลายู ในการเจรจาของ
เบอรนี่ในป พ.ศ. 2368 นี้ เบอรนี่ตองการใหไทยชวยดานการขนสงชางและพาหนะอื่นๆ อังกฤษไม
ตองการใหไทยสงทหารไปชวยอังกฤษรบกับพมา
แตการรบในระยะแรกๆพมาสามารถมีชัยตอ
อังกฤษ อังกฤษจึงใหเบอรนี่เขามาเจรจาใหไทยชวยอังกฤษรบพมาทางดานเหนือ และอังกฤษจะ
รบพมาทางดานใต การเจรจาระหวางไทยและอังกฤษยังยืดเยื้อจนอังกฤษรบชนะพมาทางดานใต
จึงทําใหชายแดนที่อังกฤษขยายอิทธิพลไดเขามาประชิดชายแดนไทย รัชกาลที่ 3 จึงทรงรีบทํา
สัญญาเบอรนี่ซึ่งเปนสัญญาทางการฑูตระหวางไทย-อังกฤษ ฉบับแรกลงวันที่ 20 มิถุนายน ป พ.ศ.
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2369 ไทยทําสัญญาจะไมกีดขวางรบกวนการคาของอังกฤษในมลายู ซึ่งอังกฤษก็รับรองวามลายู
เปนเมืองขึ้นของไทย ไทยรับรองวาเขตเวลลสะลีย และเกาะปนังเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ในขณะที่
อังกฤษรับรองวาไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูเปนเมืองขึ้นของไทย นอกจากนั้นไทยยังรับรองรัฐเปรัค
ซาลังงอ วาเปนรัฐอิสระ สวนอังกฤษก็ยอมใหสุลตานรัฐทั้งสอง (คือเปรัคและซาลังงอ) สงเครื่อง
บรรณาการไปถวายกรุงเทพฯ แตถาสุลตานของรัฐทั้งสองไมปรารถนาที่จะสงบรรณาการใหไทย
ไทยก็ไมควรที่จะบังคับ
สัญญาฉบับแรกระหวางไทย-อังกฤษนี้ มีใจความทั้งหมด 14 ขอ เปนสัญญาที่แสดง
ความเทาเทียมกันของไทย และอังกฤษในดานความยุติธรรมและผลประโยชน นอกจากนั้นยังมี
สนธิสัญญาเพิ่มเติมวาดวยการพาณิชยโดยเฉพาะ โดยไทยยกเลิกภาษีอื่นๆที่อังกฤษสงมาขาย
ยกเวนการเก็บภาษีปากเรือ อังกฤษก็ยินยอมไมตองใหไทยสงขาวไปขายตางประเทศ เพราะไทย
เองยังปลูกขาวไดไมเพียงพอ ตอมาสภาพการคา และสนธิสัญญาเปลี่ยนไป คนอังกฤษเองตองการ
เปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาบางประการ อังกฤษจึงสงเซอรเจมส บรุกเขามาในไทยในป พ.ศ.2393 28
บรุกไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากควีนวิคตอเรียแหงอังกฤษ เขามาเจรจาแกไขสัญญาที่ทําไวกับ
ไทยตั้งแตป พ.ศ. 2369 ซึ่งอังกฤษขอแกไขเรื่องสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาและการตั้งศาลกงศุล
ในไทย กับทั้งขอสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหคนในบังคับอังกฤษไมตองขึ้นศาลไทยทั้งยังขอยกเลิก
ไมใหไทยเก็บภาษีสินคาอังกฤษเกือบทุกประเภท และขอลดภาษีปากเรือเปน 1 ใน 3 ซึ่งไทยยัง
ไมไดตกลงทําสัญญาเพราะรัชกาลที่ 3 ทรงประชวรหนัก และไทยยังอางที่จะถือตามสัญญาป
2369 ในระหวางที่การเจรจาไทย-อังกฤษยังยืดเยื้ออยูนี้ สภาวการณทางการเมืองระหวางไทยอังกฤษคอนขางตรึงเครียด อยางไรก็ตามรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯใหมีการปรับปรุงปอมตางๆที่
ปากน้ําใหมีความแข็งแรงขึ้น และใหมีการเตรียมโซไวปดปากอาวมิใหเรือขาศึกเล็ดลอดเขามาได
สภาพการเมืองยังเปนเชนนี้จนสิ้นรัชกาล
ความสัมพันธกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ในป พ.ศ. 2373 ประธานาธิบดีแอนดรู แจคสัน สงเอ็ดมัน รอเบิตสเขามาเปนราชฑูต
เพื่อติดตอกับไทย ไทยใหการตอนรับราชฑูตอเมริกาอยางดี เพราะไทยเองก็อยากจะสนิทสนมกับ
อเมริกามานาน
ประกอบกับไทยเองก็ไมเคยมีเรื่องราวกับสหรัฐฯโดยเฉพาะทางดานการขยาย
ดินแดนเชนเดียวกับอังกฤษ ทั้งไทยยังตองการสหรัฐอเมริกาเพื่อถวงดุลยอํานาจ คอยปองกันการ
28

จดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก เขามาขอทําสัญญาในรัชกาลที่ ๓ เมื่อป พ.ศ.
๒๓๙๓(พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2466. พิมพในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ เมรุทองสนามหลวง ธันวาคม 2466), 5.
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ขยายอิทธิพลของประเทศทางตะวันตก ทั้งจะไดรับผลประโยชนทางดานการเมืองเพิ่มขึ้นอีก การ
เจรจาระหวางไทยกับสหรัฐฯในระยะแรกมีขอขัดของที่สหรัฐฯพยายามจะตั้งศาลกงศุลในไทย ซึ่ง
ไทยก็พยายามขอตอรองกับสหรัฐอเมริกาเชนกัน ในที่สุดสหรัฐอเมริกายอมทําสนธิสัญญาชั่วคราว
กับไทยในป พ.ศ. 237529 การที่สหรัฐฯไดรับผลประโยชนจากการเจรจาทางการฑูตอยางรวดเร็ว
เพราะไทยเห็นตัวอยางที่อังกฤษสามารถเอาชนะพมาไดอยางงายดาย ซึ่งจะเปนอันตรายแกไทย
มาก ไทยจึงยอมเปนไมตรีกับสหรัฐฯเพื่อเปนการถวงดุลยอํานาจกับอังกฤษ จัดเปนการแสวงหา
อํานาจความเปนกลางของไทยอยางฉลาด เมื่ออังกฤษรบชนะจีนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 23822386 อังกฤษไดยึดเมืองทาฮองกงและเมืองทาจีนที่สําคัญหลายแหง
และไดเปดเมืองทาทํา
การคากับพวกฝรั่งอยางเสรี อังกฤษ และอเมริกาจึงอยากไดรับความสะดวกในการคาขายในไทย
อยางจีนบาง สหรัฐอเมริกาไดสงฑูตจากสิงคโปรเขามาเจรจาทางการฑูตกับไทยอีกครั้งเพื่อแกไข
สัญญาที่เคยทําไวกับไทย และขอตั้งศาลกงศุลในไทยอีก แตการเจรจาระหวางสหรัฐและไทยไม
ไดผล เพราะโจเซฟ เบลาสเตียรมีอารมณมุทะลุดุดันตองการทีจ่ ะเจรจาใหไดดังใจ แมพระยาศรี
พิพัฒนขาราชการผูใหญของไทยก็ถูกโจเซฟฟองใหลงโทษ
เปนอันวาการเจรจาระหวางไทยสหรัฐอเมริกาคราวนี้ไมประสบความสําเร็จ แตสัมพันธภาพระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาก็ยังมีไมตรี
ตอกันไมเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ จะเห็นไดวาฐานะทางการเมืองของ
ไทยเริ่มเปนที่ยอมรับในทัศนะของชาวตางประเทศมากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกมี
ความสัมพันธทางการฑูต ตลอดจนการทําสัญญาผลประโยชนตอกันอยางคอนขางเสมอภาคกัน
พอสมควร สวนความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศทางเอเชียอาคเนยนั้น ก็ยังเปนในแงของการ
ทําสงคราม การควบคุมรักษาเอกราช หรือรักษาอํานาจที่มีอยูเหนือดินแดนอื่น ทั้งยังเปนระยะที่
มหาอํานาจตะวันตกเริ่มเขามาแทรกแซงเผยแพรอิทธิพลทางการเมืองในแถบนี้ จึงทําใหประเทศใน
เอเชียอาคเนยเริ่มสนใจในความอยูรอดของตนมากขึ้น จะมีที่ยังเกี่ยวของกันบางก็คือ เมืองที่มี
อํานาจการเมืองตอกันอยูเทานั้น สําหรับนโยบายของไทยก็เกรงการขยายอํานาจในทางการเมือง
ของมหาอํานาจตะวันตกมากเชนกัน จึงพยายามรักษานโยบายชวยตนเองมากขึ้น และจะยอม
ติดตอกับชาวตะวันตกเมื่อไดรับผลประโยชนตอบแทนที่ไมเสียเปรียบมากจนเกินไปเทานั้น

29

จดหมายเหตุเรื่องทูตอเมริกันเขามาในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปจอ พ.ศ. ๒๓๗๓ (พระนคร :
โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2466. พระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาฯ กรมหลวงนครสวรรควรพินิต โปรดใหพิมพในการบําเพ็ญพระกุศล พ.ศ. 2466), 9.
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3. พุทธปรางคสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3)
จากที่กลาวในหัวขอขางตนจะเห็นไดวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 3) นอกจากพระราชภารกิจหลัก คือการรวบรวมบานเมืองใหเปนปกแผน และการสราง
รายไดใหแกแผนดินแลว การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการสถาปนา และบูรณปฏิสังขรณ
ถาวรวัตถุสถานตางๆ ตลอดจนการฟน ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่เคยมีมาในสมัยกรุงศรี
อยุธยาที่สูญหายไปในคราวเสียกรุงแกพมา
ก็ถือไดวาเปนพระราชกรณียกิจที่โดดเดนมากของ
พระองค เนื่องดวยความสมบูรณพรอมในเรื่องของเศรษฐกิจ และกาลเวลาอันเหมาะสมทีก่ รุง
รัตนโกสินทร ซึ่งนับเวลาตั้งแตสรางกรุงมามีอายุได 44 ป วัตถุสถานตางๆที่สรางขึ้นเมื่อครั้งรัชกาล
ที่ 1 ไดชํารุดทรุดโทรมลงมากมายหลายแหง จึงตองทําการบูรณะปฏิสังขรณและสรางสรรคสิ่ง
ตางๆที่ยังขาดอยูเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
พุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น เปนพุทธปรางคที่สราง
ขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิหินยาน หรือเถรวาทที่สืบทอดตอมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา พุทธปรางค
ดังกลาวเปนศาสนสถานที่ไดรับการสถาปนาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหเปนสถานที่ที่มี
ความสําคัญควรแกการสักการะบูชานอมจิตระลึกถึง หรือเปนอนุสรณสถานที่ควรคํานึงถึง ซึ่งสวน
ใหญประเทศที่นับถือหินยาน เชน ลังกา พมา มอญ และไทย มักจะนิยมสรางพระสถูปเปนธาตุ
เจดีย ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางคในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สรางเปนหลักของวัด จะมีการนําพระบรม
สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอันเปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
มาประดิษฐานไวภายใน ซึ่งประเพณีการบรรจุอัฐิธาตุเพื่อการเคารพบูชานั้น มีมาแลวตั้งแต
สมัยกอนพุทธกาล ดังไดปรากฏเรื่องราวในคัมภีรอรรถกถาธรรมมาในพุทธศาสนากลาวไววา พระ
พาหิยะ เปนพุทธสาวกถูกโคชนถึงกาลมรณภาพ พระพุทธองคจึงโปรดใหสรางสถูปบรรจุอัฐิธาตุขึ้น
และในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจาทรงพระประชวรใกลจะเสด็จเขาสูปรินิพพาน
ณ ดงไมสาละ แขวงเมืองกุสินารานั้น พระอานนทเถรเจาผูเปนพุทธอุปฏฐาก ไดทูลถามถึงการที่
พุทธสาวกควรปฏิบัติตอพระพุทธสรีระฉันใด พระพุทธเจาไดตรัสตอบวา “อยากังวลดวยการบูชา
สรีระของตถาคตเลย หนาที่ของพระภิกษุทั้งหลายจงพยายามนําความเพียรดับทุกขดับกิเลสอัน
เปนประโยชนแหงตนเถิด สําหรับสรีระของเรานั้น เปนหนาที่ของคฤหัสถจะพึงกระทํากัน กษัตริย
พราหมณ และคหบดี เปนจํานวนมากที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยูไมนอย เขาเหลานั้นจะจัดการบูชา
สรีระของตถาคตเอง เชนเดียวกับสรีระของพระเจาจักรพรรดิ์ คือ เขาจะพันสรีระแหงพระเจา
จักรพรรดิ์นั้นดวยผาใหมและซับดวยสําลี แลวพันดวยผาใหมอีก ทํายางนี้ 500 ชั้น จากนั้นจึงนําไป
วางในรางเหล็กซึ่งมีน้ํามันเต็ม แลวปดครอบฝารางเหล็ก ทําจิตถาธาร (เชิงตะกอน) ดวยไมหอม
ของหอมนานาชนิด แลวจึงถวายพระเพลิง เสร็จแลวทําการเก็บอัฐิ เชิญพระอัฐิแหงพระเจา
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จักรพรรดิ์นั้นไปบรรจุในสถูปซึ่งจัดสรางไว ณ หนทางสี่แยก (ทางสี่แพรง) และเขาเหลานั้นจะพึง
ปฏิบัติในสรีระของตถาคต เชนเดียวกับที่ชนชั้นทั้งหลายปฏิบัติในสรีระชองพระมหาจักรพรรดิ์ ทั้งนี้
เพื่อผูเลื่อมใสจะไดบูชา และเปนประโยชนสุขแกเขาตลอดกาลนาน”
สําหรับการสรางสถูปบรรจุอัฐิธาตุ เพื่อใหเปนที่สักการะบูชาของบุคคลนั้นมี 4 จําพวก
คือ
1. พระสัมมาสัมพุทธเจา
2. พระปจเจกพุทธเจา
3. พระอรหันสาวก
4. พระเจาจักรพรรดิ์
บุคคลดังกลาวลวนเปนบุคคลที่ชนชั้นทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาถือเปน “ถูปารหบุคคล”
คือ บุคคลที่ควรแกการสรางสถูปไวบูชา และนอกจากนั้นยังมีการสรางสถูปเจดียบรรจุอัฐิธาตุของผู
ทรงคุณธรรมในทางศาสนา ทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถที่มีคุณแกพระศาสนาไวบูชาอีกดวย
จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตรทั้งเอกสารชั้นตน และเอกสารชั้นรอง ในเรื่อง
เกี่ยวกับการสถาปนา และปฏิสังขรณวัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นสามารถสรุปไดวาพระอารามที่
รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนามีทั้งสิ้น 9 พระอาราม โดยรวมพระอารามที่พระองคทรงบูรณปฏิสังขรณมี
ทั้งสิ้น 60 พระอาราม ซึ่งในจํานวนพระอารามเหลานี้ปรากฏพุทธปรางคทั้งสิ้น 18 พระอาราม ซึ่ง
ประกอบไปดวยพุทธปรางคประธาน และปรางคบวิวาร การศึกษาในครั้งนี้จะทําการศึกษาพุทธ
ปรางคประธานที่สําคัญเปนหลัก และกลาวถึงพุทธปรางคบริวารเฉพาะองคที่มีความสวยงาม และ
สมบูรณ ทั้งหมดจํานวน 10 องค ดังมีรายละเอียดดังที่จะกลาวตอไป
3.1 พุทธปรางคประธานที่สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(พุทธศักราช 2364 – 2394) ไดแก
3.1.1
พุทธปรางควัดหนังราชวรวิหาร (ภาพที่ 27)
วัดหนังเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูเลขที่
200 แขวงบางคอ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร30 ภายในพระอารามแหงนี้จะเปนที่ตั้งขององค
พุทธปรางคขนาดใหญ 1 องค ซึ่งนับเปนปูชนียสถานที่มีความสําคัญยิ่งอีกแหงหนึ่งของกรุง
รัตนโกสินทร ดังจะกลาวถึงตอไปนี้

30

ม.ป.ป.), 193.

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 1 (ม.ป.ท.,
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ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดหนัง
พุทธปรางควัดหนัง เปนพุทธปรางคที่สรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) แหงกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากพระอารามแหงนี้เดิมทีเดียวเปนวัดที่
กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจาจอมมารดาเรียม) พระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงบูรณะปฏิสังขรณพระอารามแหงนี้ทั้งหมด31 มูลเหตุทที่ รงสถาปนานั้น เนื่องจาก
ราชนิกูลสายทานเพ็ง ซึ่งเปนพระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย เปนคหบดีชาวสวน มีนิวาสถาน
ดั้งเดิมอยูแถววัดหนัง ริมคลองดาน ปจจุบันคือแขวงบางคอ เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จึงไดสรางวัดหนังขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดบรรพชนของพระชนนี เมื่อราวป พ.ศ.
2367-2378
ในการบูรณะปฏิสังขรณครั้งนั้น กลาวไดวาทําขึ้นใหมเกือบทั้งหมด ยกเวนพระ
ประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูป 2-3 องคในพระวิหาร และระฆัง มีลายพระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเรื่องนี้ไวในประชุมพงศาวดารภาคที่ 33 วาสมเด็จ
พระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยพิทักษ (ตนสกุลศิริวงศ) ทรงเปนนายงานทําการจน
สําเร็จ ซึ่งสิ่งกอสรางจากการสถาปนาในครั้งนี้ไดแก พระอุโบสถ32 ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวทรงรับเปนพระราชภาระและทรงบูรณะปฏิสังขรณใหม ซึ่งสันนิษฐานวา องคพุทธ
ปรางคตลอดจนปูชนียสถานตางๆ คงจะถูกสรางขึ้นใหมในครั้งนี้ดวย เนื่องจากในครั้งแรกนั้นการ
บูรณะปฏิสังขรณกลาวถึงเฉพาะพระอุโบสถแตเพียงอยางเดียว
อยางไรก็ตาม สําหรับปการ
กอสรางพุทธปรางคนั้นยังไมพบหลักฐานในการกอสรางที่แนชัด ซึ่งคาดวาคงจะสรางขึ้นในระหวาง
ป พ.ศ. 2367-2378 อันเปนชวงระยะเวลาที่มีการกอสรางบูรณะปฏิสังขรณพุทธสถานตางๆทั้งพระ
อาราม
พุทธปรางคดังกลาวมีขนาดความสูง 22 เมตร 30 เซนติเมตร ฐานมีเสนผาศูนยกลาง
13 เมตร 60 เซนติเมตร33 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวไดทําการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดหนังและพุทธปรางคอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นแลวก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
31

กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เลม 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร (ม.ป.ท.,

ม.ป.ป.), 176.
32

ราชบัณฑิตยสภา, ตํานานวัตถุสถานตางๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงสถาปนา (ธนบุรี : ผดุงวิทยาการพิมพ, 2514), 28.
33
กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เลม 4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 277.
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ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดหนังราชวรวิหาร
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดหนัง ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดหนังเปนพระอารามที่ตั้งอยูริมคลองดาน ฝงตะวันตก โดยหันหนาวัดไปสูทิศ
ตะวันออกที่มีลําคลองดานไหลผานอยูหนาวัด พระอารามแหงนี้แบงออกเปนพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกบริเวณดานหนาวัด มีแผนผัง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบดวยกําแพงตลอดทั้ง 4 ดาน มีประตูทางเขาสูเขตพุทธาวาสเกือบทุก
ดาน ยกเวนทางดานทิศตะวันตก สวนเขตสังฆาวาสนั้นจะตั้งลอมรอบเขตพุทธาวาสทางดานทิศ
เหนือ ใต และทิศตะวันตก
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ อัน
ประกอบไปดวย พุทธปรางค พระอุโบสถ พระวิหาร และเจดีย ฯลฯ เปนตน โดยเฉพาะพุทธปรางค
นั้น กลาวไดวามีลักษณะเปนแบบปรางคเดี่ยวองคเดียวโดดๆ 34 ไมมีปรางคบริวาร โดยจะตั้งอยูใน
ตําแหนงตรงกลางระหวางพระอุโบสถ และพระวิหาร
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดหนัง เปนปรางคองคเดี่ยวที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของเขตพุทธาวาส
เปนปรางคทึบ ไมมีหองคูหาอยูภายใน ยอดปรางคสูงเพรียว ตั้งอยูบนฐานสูงที่รองรับดวยฐาน
ประทักษิณ 2 ชั้น ฐานประทักษิณแตละชั้น จะมีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณเพียงทิศเดียว คือ
ทางดานทิศตะวันออก โครงสรางขององคพุทธปรางคและฐานประทักษิณ สันนิษฐานวาเปนการกอ
อิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาวโดยตลอด นอกจากนั้นรอบองคพุทธปรางคยังมีกําแพงแกว
เล็กๆ เตี้ยๆ ลอมรอบอยูอีกชั้นหนึ่งดวย
องคประกอบทางสถาปตยกรรมพุทธปรางควัดหนังราชวรวิหาร
พุทธปรางควัดหนัง จะมีองคประกอบตางๆ ซึ่งตั้งอยูบนฐานเดียวกัน 4 สวนใหญ ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้
1. สวนฐานขององคพระปรางคและฐานประทักษิณ (ดูภาพที่ 28, 29)
ฐานขององคพุทธปรางควัดหนังราชวรวิหาร จะตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นบนสุด
ประกอบไปดวยฐานชั้นตางๆซอนตอกันทั้งหมด 5 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีลักษณะผสมกัน
ระหวางฐานรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม ซึ่งจะตั้งอยูในตอนลางกับฐานรูปสี่เหลี่ยมยอมุมไม 20 จะตั้งอยู
ตอนบน แลวซอนตอดวยฐานชั้นที่ 2 , 3 และ 4 นั้น จะตั้งอยูสูงขึ้นไปมีลักษณะเปนฐานสิงหยอมุม
34

สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2526), 36.
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ไม 20 โดยตลอด สวนฐานชั้นที่ 5 ซึ่งเปนฐานชั้นสุดทายนั้นเปนฐานบัวลูกแกวอกไก ยอมุมไม 20
เชนเดียวกัน ฐานทั้งหมดตั้งแตชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 5 จะเรียงสอบตอเนื่องกันไปจนจดเรือนธาตุ
ฐานขององคพระปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานประทักษิณหรือฐานสําหรับเดิน
เวียนขวา ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชั้น แตละชั้นจะมีลักษณะจะมีองคประกอบทางสถาปตยกรรม ดังนี้คือ
ฐานประทักษิณชั้นที่ 1 สําหรับฐานประทักษิณชั้นที่ 1 (ชั้นลาง) จะมีลักษณะเปนฐาน
สูงที่มีบางสวนจมอยูภายใตดิน เปนฐานที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม (แปดเหลี่ยมดานไมเทา)
บริเวณผนังของฐานทั้ง 8 ดานจะเจาะเปนซุมรูปโคงแหลม ภายในเปนที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคล
ทั่วๆไป ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 29 ซุม สวนทางดานทิศตะวันออกของฐานประทักษิณนั้นจะมีบันได
ทางขึ้นสูลานประทักษิณเพียงทิศเดียว รอบลานประทักษิณจะมีกําแพง (พนักระเบียง) ปดกั้นลอม
โดยตลอด เปนกําแพงทึบที่มีกระเบื้องปรุเคลือบจีนสวนมากเปนสีเขียวเขมประดับอยูรอบนอกผนัง
ของกําแพงตลอดทุกดาน (ดูภาพที่ 28)
ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 สวนฐานประทักษิณชั้นที่ 2 ซึ่งตั้งตอขึ้นไปจากชั้นแรกนั้นจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับฐานประทักษิณในชั้นแรกดังไดกลาวแลว แตมีขนาดเล็กกวาบริเวณดานทิศ
ตะวันออกจะมีบันไดทางขึ้น สูลานประทักษิณโดยทําเปนบันไดที่มีทางขึ้นลง 2 ทาง คือทาง
ดานขวาและซาย
สําหรับกําแพงแกวที่ตั้งลอมรอบองคพุทธปรางคจะมีลักษณะเปนกําแพงขนาดเล็ก
และเตี้ยซึ่งมีบางสวนจมอยูใตดิน กําแพงแกวแหงนี้จะมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม (แปดเหลี่ยม
ดานไมเทา) มีทางเดินเขาสูฐานประทักษิณและองคพุทธปรางคทั้งหมด 4 ทิศทาง คือ ทางดานทิศ
เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก เปนกําแพงทึบที่มีการประดับกระเบื้องปรุเคลือบจีนสีเขียวเขม
เชนเดียวกับฐานประทักษิณ
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพระปรางควัดหนัง จะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา)จนถึงบัว
เชิงฐาน (บังเชิง)ของเรือนธาตุ ตัวเรือนธาตุทึบตัน ไมมีหอ งคูหาอยูภายใน ผนังทั้ง 4 ดานของตัว
เรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมาจํานวน 4 ซุม ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรงกับทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ ทิศ
ใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุมอีกดานละ 4 มุม
จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของซุมทิศรวมได
ทั้งสิ้น 28 มุม ซึ่งซุมทิศดังกลาวจะมีลักษณะเปนซุมทรง “บันแถลงตอชั้น” หรือ “ซุมลด” ที่มีการ
สรางตอกัน 2 ชั้น ซุมชั้นแรก(ชั้นลาง) จะมีขนาดใหญ สวนซุมชั้นที่ 2 (ชั้นบน) จะมีขนาดเล็กกวา
ซุมดังกลาวประกอบไปดวย ซุม, รัดเกลา และเสาบัวรองรับซุม รูปทรงของซุมจะทําเปนซุมทรงสูง
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หรือทรงจั่ว วางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมนูนสูง บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับดวยแถว
ในระกา สวนเสาบัว ซึ่งทําหนาที่รอบรับซุมนั้น จะทําเปนเสาติดผนัง ในซุมชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปน
เสาเรียงเหลื่อมกันขางละ 2 เสา สวนซุมชั้นที่ 2 (ชั้นบน) จะมีเสาขนาดเล็กรอบรับซุมขางละ 1 เสา
ผิวเสาจะฉาบปูนเรียบ ทาดวยสีขาว ไมมีการประดับตกแตงดวยงานปูนปนหรือชิ้นสวนของวัสดุ
ประดับตางๆแตอยางใด ซุมทิศแหงนี้
จะเปนซุมอุดตันภายในซุมมีชองเวาสําหรับประดิษฐาน
ประติมากรรมลอยตัวรูป “เทวดายืนประนมมือ” เชนเดียวกันตลอดทั้ง 4 ทิศ (ภาพที่ 30)
3. สวนยอด (ภาพที่ 31)
สวนยอดหรือสวนหลังคาของพุทธปรางควัดหนัง คือ สวนบนสุดที่ซอนตอขึ้นไปจาก
เรือนธาตุ ยอดปรางคจะมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง ปลายยอดแหลม และสอบเขาเล็กนอย เปน
ปรางคแบบทรงฝกขาวโพด ซึ่งประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้นรัดประคดหรือชั้นเชิงบาตร สวนปลาย
ยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี องคพระปรางควัดหนังจะมีแผนผังเปนรูป 4 เหลี่ยม
จัตุรัสยอมุมไม 20 ซึ่งมีรายละเอียดแตละชั้นดังนี้
ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดปรางคที่ตั้งอยูถัดจากเรือนธาตุขึ้นมา ชั้นนี้บริเวณเชิง
บาตรจะมีประติมากรรมปูนปนรูป “ครุฑยุดนาค” ประดับตกแตงตลอดทั้ง 8 ทิศ
ชั้นรัดประคด อยูสูงตอจากชั้นอัสดง แบงออกเปน 7 ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวย
หนากระดาน บัวเชิงบาตร บันแถลง และกลีบขนุน สําหรับกลีบขนุนจะวางอยูในแนวตั้ง กอติด
กับบัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 7 ชั้น มีลักษณะผิวเรียบเกลี้ยง ไมประดับตกแตงลวดลาย
ใดๆ สวนบันแถลงจะประดับอยูตรงกลางทางดานตัวปรางคแตละดาน แตละชั้น มีลักษณะเปนรูป
โคงแหลม ผิวเรียบเกลี้ยง ไมมีลวดลาย
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดหรือปลายยอดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมี นภศูลหลอดวย
โลหะ และฉัตรปกประดับอยูตรงกลาง
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดหนัง มี 2 สวน คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศ
ไดแก ประติมากรรมรูปเทวดาประนมมือ จะประดิษฐานอยูในซุมทิศทั้ง 4 ดานของ
องคพระปรางค มีลักษณะเปนประติมากรรมปูนปนแบบลอยตัว อยูในอริยาบททายืนพระองคตรง
พระพักตรตรง ประนมมืออยูเหนือพระอุระ บริเวณพระเศียรของประติมากรรมจะสวมใสมงกุฏมี
กรรเจียกจร กายสวนบนไมสวมเสื้อผา รอบคอมีกรองศอ ใสสังวาลย มีทับทรวงประดับ ที่แขนของ
ประติมากรรมจะตกแตงดวยพาหุรัดและทองกร
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สวนบริเวณกายสวนลางของประติมากรรม จะสวมใสสนับเพลาทรงภูษาหรือผานุง
เปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวและรัดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูดานหนา
เหนือเจียระบาดชายไหวชายแครง ประติมากรรมดังกลาวจะสวมใสทองบาท และฉลองบาทเชิง
งอน
2. ประติมากรรมตกแตงบริเวณชั้นอัสดง
ไดแก ประติมากรรมรูปครุฑยุดนาค ประดับตกแตงอยูบริเวณชั้นอัสดงขององคพระ
ปรางคทั้ง 8 ทิศ เปนประติมากรรมปูนปนแบบลอยตัว พญาครุฑจะมีลักษณะเปนอมนุษยประเภท
ครึ่งคนครึ่งสัตว หรือครึ่งคนครึ่งนก สวมใสมงกุฏ กายสวนบนไมสวมเสื้อผา รอบคอมีกรองศอ กาย
สวนลางทรงภูษาหรือผานุงเปนลวดลายคาดทับดวยรัดสะเอว หรือรัดพัสตรคาดเข็มขัด ใตหัวเข็ม
ขัดมีสุวรรณกระถอบอยอยูเบื้องหนา พญาครุฑอยูในลักษณะทายืนกางปกออกทั้ง 2 ขาง มือซาย
และมือขวาจับหางนาคชูไวขางละตัว สวนบริเวณหัวนาคทั้ง 2 นั้น จะถูกจิกอยูภายใตกรงเล็บของ
พญาครุฑ นาคมีลําตัวยาวคลายงูใหญมีเกล็ดและครีบแตไมมีอาภรณประดับตกแตง

ภาพที่ 27

พุทธปรางควัดหนัง
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ภาพที่ 28

ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดหนัง

ภาพที่ 29

ชั้นฐานขององคพุทธปรางควัดหนัง
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ภาพที่ 30

เรือนธาตุพุทธปรางควัดหนัง

ภาพที่ 31

ยอดพุทธปรางควัดหนัง
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E
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ลายเสนที่ 3
ผังบริเวณวัดหนัง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 266.
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ลายเสนที่ 4
รูปดานพุทธปรางควัดหนัง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 269.
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ลายเสนที่ 5
ผังพื้นพุทธปรางควัดหนัง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 268.
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3.1.2

พุทธปรางควัดนางนองวรวิหาร
วัดนางนองเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูเลขที่ 26
แขวงบางคอ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร35 พระอารามแหงนี้จะเปนที่ประดิษฐานพุทธ
ปรางคจํานวน 2 องค ที่มีลักษณะรูปทรงและองคประกอบที่แตกตางไปจากพระปรางคองคอื่นๆ ดัง
จะกลาวถึงตอไปนี้
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดนางนองวรวิหาร
สําหรับเรื่องราวความเปนมาเกี่ยวกับการกอสรางพุทธปรางควัดนางนองทั้ง 2 องคนั้น
กลาวไดวาไดรับการบูรณะปฏิสังขรณใหมในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากพระ
อารามแหงนี้เดิมทีเดียวเปนวัดโบราณเกาแกที่มีมาแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
ราวรัชสมัยของ
สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 หรือพระเจาเสือ (พ.ศ. 2246-2251) จนกระทั่งสืบตอมาถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ในป พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาใหรื้อวัดนางนอง
แลวทําการบูรณะปฏิสังขรณใหมทั้งพระอาราม36 โดยเฉพาะพุทธปรางคทั้ง 2 องคที่ทรงปฏิสังขรณ
นั้น เปนปรางคที่มีรูปแบบลักษณะพิเศษแตกตางจากพุทธปรางคใดๆในสมัยรัตนโกสินทร กลาวคือ
เปนปรางคที่มีรูปรางรูปทรงเปนหกเหลี่ยมสอบขึ้นไป ซึ่งแบบอยางดังกลาวจะไดมาจากที่ใดนั้นสุด
ที่จะหาหลักฐานได แตเชื่อวาชางในสมัยนั้นอาจจะพยายามที่จะลอกเลียนแบบ “ถะ” หรือเจดียจีน
แลวนํามาดัดแปลงสรางสรรคใหมเปนของไทยก็อาจจะเปนได เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นศิลปะสถาปตยกรรมของไทยสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากจีนเปนอยางมาก
พุทธปรางคดังกลาว มีความสูงราว 16 เมตร คาดวาคงจะทําการบูรณะปฏิสังขรณ
พรอมๆกับปูชนียสถานตางๆภายในเขตพระอารามตั้งแตป พ.ศ. 2375 เปนตนมา และไดรับการ
สถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวง
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดนางนองวรวิหาร
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดหนัง ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดนางนองเปนพระอารามหลวงที่หันหนาไปทางดานทิศตะวันตกติดกับคลองดานซึ่ง
ไหลผานทางดานหนาวัด
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดสวนมากจะเปนที่ราบลุม
บริเวณฝงตะวันออกของคลองดาน แตขณะนี้พื้นที่บางแหงสูงขึ้นเพราะอาศัยการถมดินเพิ่มเติม วัด
35

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 1, 180.
36
ราชบัณฑิตยสภา, ตํานานวัตถุสถานตางๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงสถาปนา, 16.
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นางนองจะมีผังบริเวณเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบงออกเปนเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส
สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูทางดานทิศเหนือ สวนเขตสังฆาวาสจะตั้งอยูทางดานทิศใต
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานตางๆอันไดแก พุทธ
ปรางค พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย ฯลฯ เปนตน พุทธปรางคทั้ง 2 องคไดถูกสรางครอมอยูบน
กําแพงแกวที่ลอมรอบพระวิหารทางดานหลัง หลังละ 1 องค ในขณะเดียวกัน พุทธปรางคทั้ง 2 องค
ก็ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถในตําแหนงทางดานทิศเหนือ และดานทิศใต
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางคทงั้ 2 องคของวัดนางนองแหงนี้ จะมีรูปรางขนาดสัดสวนตลอดจน
องคประกอบตางๆ เหมือนกันทุกประการ เปนปรางคที่มีขนาดไมใหญนัก สรางแบบองคเดียวโดดๆ
ไมมีปรางคบริวาร ยอดปรางคสูงเพรียวตั้งอยูบนฐานสูง เรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองอยู
ภายใน โครงสรางของพุทธปรางคคาดวาเปนการกออิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบ ทาดวยสีขาวโดยตลอด
บริเวณชั้นอัสดงมีประติมากรรมประดับตกแตงอยู
สวนภายในซุมทิศนั้นปรากฏวาไมมีงาน
ประติมากรรมแตอยางใด (ดูภาพที่ 32, 33)
สภาพของพุทธปรางคในปจจุบันทั้ง 2 องคนั้น สวนใหญอยูในลักษณะที่คอนขางจะ
สมบูรณ แตก็มีบางสวนที่ชํารุดทรุดโทรม ดังเชนฐานชั้นลางที่รองรับฐานองคพระปรางค ซึ่งมี
ลักษณะเปนรูปวงกลมขนาดใหญมีบางสวนทรุดแตกราวและจมอยูใตพื้นดิน มีวัชพืชขึ้นบางใน
บางสวน
กระเบื้องปรุที่ประดับตกแตงฐานบางสวนไดหลุดลวง นอกจากนั้นงานปูนปนที่ตก
แตงหนาบันของซุมทิศ ตลอดจนชอฟาใบระกาตางหลุดลวงลงมาจนเกือบหมด ผนังของปรางค
จากสีขาวไดกลายเปนสีกระดํากระดาง ปูนที่ฉาบไวบางสวนสึกกรอน โดยเฉพาะพุทธปรางคองค
ทางดานทิศเหนือ
เนื่องจากปจจุบันไดมีการบูรณะดวยการทาสีขาวใหมใหกับพุทธปรางคองค
ทางดานทิศใตแตเพียงองคเดียว
จากสภาพขององคพุทธปรางคที่กลาวมาแลวนั้น มีความเห็นวาทางวัดนาจะทําการ
บูรณะพุทธปรางคทั้ง 2 องค ไมเฉพาะองคใดองคหนึ่ง เพื่อดํารงไวซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร
และคุณคาทางดานสถาปตยกรรมใหคงอยูตลอดไป
องคประกอบทางสถาปตยกรรมพุทธปรางควัดนางนองวรวิหาร
พุทธปรางควัดนางนอง ประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญที่ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน
4 สวนใหญ คือ
1. สวนฐานขององคพระปรางคและฐานประทักษิณ
ฐานขององคพุทธปรางค จะตั้งอยูบนฐานกลมขนาดใหญอีกชั้นหนึ่ง ประกอบไปดวย
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ฐานชั้นตางๆซอนตอกันทั้งหมด 5 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) เปนฐานหกเหลี่ยมดานเทาทีมีความสูง
0.35 เมตร สวนฐานชั้นที่ 2 , 3 , 4 และ 5 ซึ่งเปนฐานชั้นสุดทายนั้นจะมีลักษณะเปนฐานสิงห
เหมือนกันโดยตลอดทั้งหมด ฐานของพุทธปรางควัดนางนองแหงนี้จะไมมีการยอมุมเหมือนกับฐาน
ของพุทธปรางคองคอื่นๆ แตจะมีแผนผังเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา ซึ่งในแตละดานจะมีการยกเก็จ
หรือยอเก็จ ยื่นออกมาเปนกระเปาะทางดานหนาเพื่อรองรับซุมทิศ ตั้งแตฐานชั้นที่ 2 จนถึงฐานชั้น
ที่ 5 และทุกชั้นจะเรียงสอบขึ้นไปจนจดเรือนธาตุ (ดูภาพที่ 34, 35)
ฐานขององคพุทธปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานกลมขนาดใหญ 1 ชั้น ที่มี
เสนผาศูนยกลางราว 10.65 เมตร ซึ่งฐานกลมนี้มีการประดับตกแตงดวยกระเบื้องปรุเคลือบจีนสี
เขียวเขมอยางงดงามโดยตลอด
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพุทธปรางคจะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูปหก
เหลี่ยมดานเทา ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา) จนถึงบัวเชิงฐาน (บัง
เชิง)ของเรือนธาตุจะผายออกเล็กนอยในตอนลาง ตัวเรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองคูหาอยู
ภายใน ผนังทั้ง 6 ดานของเรือนธาตุจะประกอบไปดวยซุมทิศจํานวน 6 ซุมทีก่ อยื่นออกมาจากดาน
ทั้ง 6 ของตัวเรือนธาตุ ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรงกับทิศตะวันออก, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต, ทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต ซุมทิศที่กอยื่น
ออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุมอีกดานละ 2 มุม รวมจํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือน
ธาตุ ทั้งมุมที่เพิ่มขึ้นใหมและมุมดั้งเดิมรวมไดทั้งสิ้น 18 มุม (ดูภาพที่ 36)
ซุมทิศดังกลาวจะมีลักษณะเปนซุมทรง “บันแถลงซุมเดียว” ไมมีการซอนชั้น ลดชั้น
หรือตอชั้น ซุมดังกลาวประกอบไปดวย ซุม, รัดเกลา และเสาบัวรองรับซุม รูปทรงของซุมจะทําเปน
ซุมทรงสูงหรือทรงจั่ววางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมนูนสูง บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับ
ดวยแถวในระกา สวนเสาบัว จะทําเปนเสาติดผนังที่กอยื่นออกมาจากเรือนธาตุขางละ 1 เสา ผนัง
ของเสาตั้งแตบริเวณหัวเสาลงมาจะคอยๆผายออกเล็กนอยในตอนลาง และมีการประดับตกแตง
อยู 2 ตําแหนงดวยกันคือ สวนบนที่บริเวณหัวเสาจะประดิษฐเปนรูปใบไมแบบฝรั่งอยางละเอียด
ปราณีต และสวนลางที่โคนเสาก็จะมีการประดับตกแตงลวดลายเชนเดียวกับหัวเสาแตกลับลายบน
ลงลางซุมทิศแหงนีจ้ ะเปนซุมอุดตัน
ภายในซุมสันนิษฐานวาแตเดิมนาจะมีงานประติมากรรม
ตกแตงอยูภายในดวย แตปจจุบันนี้ไมมีแลว คงถูกทําลายหรือหลุดผุพังไปตามกาลเวลา ซุมทิศ
ดังกลาวจะมีความสูงราวบัวปลายเชิงเรือนธาตุ
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3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของพุทธปรางควัดหนัง คือ สวนบนสุดที่ซอนตอขึ้นไปจาก
เรือนธาตุ มีแผนผังเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา ประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้นรัดประคดหรือชั้นเชิง
บาตร สวนปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ที่ประดับดวยนพศูลในสวนปลาย
สุด ชั้นรัดประคดขององคพุทธปรางคจะแบงออกเปน 6 ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวยหนากระดาน
บัวเชิงบาตร และกลีบขนุน
รูปทรงของยอดปรางคจะมีลักษณะเปนแบบทรงฝกขาวโพด
ตั้งแตบริเวณชั้น
รัดประคดชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคปรางคจะมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง ปลายยอดจะ
แหลมและสอบเขาเล็กนอย กลีบขนุนที่ประดับตกแตงลอมรอบยอดปรางคนั้น จะวางอยูในแนวตั้ง
โดยกอติดกับบัวเชิงบาตร ลักษณะพื้นผิวของกลีบขนุนจะฉาบปูนเรียบเกลี้ยงทาดวยสีขาว ไมมีการ
ประดับตกแตงลวดลายแตอยางใด
สวนบริเวณชั้นอัสดงของพุทธปรางควัดนางนองแหงนี้ จะทําชั้นอัสดงซอนกัน 2 ชั้น
แตละชั้นจะประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมลอยตัวรูป “หนาบันซุมทรงบันแถลง” ปรากฎอยู
โดยตลอดทั้ง 6 ดาน ซึ่งลักษณะของหนาบันแตละดานนั้นจะมีรูปทรงเชนเดียวกับหนาบันของซุม
ทิศทุกประการ (ดูภาพที่ 37)
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดนางนองนั้นจะมีอยูเพียง
สวนเดียว คือ
1. ประติมากรรมตกแตงบริเวณชั้นอัสดง
ชั้นอัสดงขององคพุทธปรางคจะมีอยู 2 ชั้นดังไดกลาวแลว ชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีงาน
ประติมากรรมลอยตัวรูปหนาบันซุมทรงบันแถลงประดับตกแตงอยูทั้ง 6 ดาน แตละดานจะตั้งตรง
กับซุมทิศทั้ง 6 ซุม สวนชั้นอัสดงชั้นที่ 2 (ชั้นบน) ก็จะประดับตกแตงดวยหนาบันทรงซุมบันแถลง
เชนเดียวกัน และวางอยูในตําแหนงทิศทางเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ
- ประติมากรรมรูปหนาบันซุม ทรงบันแถลง ที่ปรากฎอยูบนชั้นอัสดงทั้ง 2 ชั้นนั้น จะมี
ลักษณะรูปทรงตลอดจนองคประกอบเหมือนกับหนาบันซุมทิศทรงบันแถลง ดังไดกลาวมาแลวทุก
ประการ แตขนาดจะแตกตางกัน กลาวคือ หนาบันของซุมทิศนั้นจะมีขนาดใหญที่สุด รองลงมาคือ
หนาบันซุมทรงบันแถลงของชั้นอัสดงชั้นแรก (ชั้นลาง) และเล็กที่สุดจะเปนหนาบันซุมทรงบันแถลง
ของชั้นอัสดงชั้นที่ 2 (ชั้นบน)
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ภาพที่ 32

พุทธปรางควัดนางนองดานทิศเหนือ

ภาพที่ 33

พุทธปรางควัดนางนองดานทิศใต
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ลายเสนที่ 6
ผังบริเวณวัดนางนอง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 293.
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ภาพที่ 34

ฐานกลมรองรับฐานองคพุทธปรางควัดนางนอง (ภาพจากองคดานทิศใต)

ภาพที่ 35

ฐานองคพุทธปรางควัดนางนอง (ภาพจากองคดานทิศใต)
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ภาพที่ 36

เรือนธาตุพุทธปรางควัดนางนอง (ภาพจากองคดานทิศใต)

ภาพที่ 37

ยอดพุทธปรางควัดนางนอง (ภาพจากองคดานทิศใต)

ลายเสนที่ 6
ผังบริเวณวัดนางนอง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 293.
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ลายเสนที่ 7
รูปดานพุทธปรางควัดนางนอง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 296.
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ลายเสนที่ 8
ผังพื้นพุทธปรางควัดนางนอง
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 295.
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3.1.3

พุทธปรางควัดราชบูรณะราชวรวิหาร
วัดราชบูรณะ เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู
เลขที่ 119 แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร37 ภายในพระอารามแหงนี้จะเปนที่
ประดิษฐานพุทธปรางคขนาดใหญ 1 องค ที่มีความงดงามยิ่งของกรุงรัตนโกสินทรอีกองคหนึ่ง
โดยเฉพาะรูปทรง องคประกอบ ตลอดจนการประดับตกแตงพื้นผิวขององคพุทธปรางค กลาวไดวา
เปนงานพุทธสถาปตยกรรมที่งดงามยิ่ง (ดูภาพที่ 38)
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดราชบูรณะ
พุทธปรางควัดราชบูรณะ เปนพุทธปรางคที่สรางขึ้นใหมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 338 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคไดทรงโปรดฯใหสรางพุทธปรางค
องคใหญขึ้นใหมอีกองคหนึ่ง โดยมีฐานกวางดานละ 15 วา สูงจากฐานถึงยอดฉัตร 16 วา 2 ศอก
ประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีตลอดทั้งองค สําหรับปการกอสรางองคพุทธปรางคนั้น ไมปรากฎแน
ชัดวาเมื่อใด แตคาดวาคงอยูในระหวางป พ.ศ. 2367-2394 อันเปนชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเดิมทีเดียวพระอารามแหงนี้เปนวัดเกาแกโบราณ ชื่อวา “วัดเลียบ” ซึ่งมี
หลักฐานการกอสรางมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กลาวคือ ไดพบแผนที่เมืองธนบุรีที่ชาว
ฝรั่งเศสทําขึ้นในสมัยแผนดินพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199-2231) เขียนโดยเรือเอก เดอ ฟอร
บัง (Claude de Forbin) กับนายชาง เดอ ลามาร ในแผนที่นั้นมีชื่อวัดเลียบปรากฎอยูดวย
นอกจากนั้นในแผนที่เมืองปอมธนบุรี ซึ่งมองซิเออร วอลลันเดส นายทหารชางชาวฝรั่งเศสผูรักษา
ปอม ทําไวเมื่อป พ.ศ. 2231 ตนแผนดินสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2246 ) ก็มีชื่อวัดเลียบ
ปรากฎอยูดวยเชนกัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา วัดเลียบหรือวัดราชบูรณะแหงนี้ เปนพระอารามที่เกาแก
มีมาแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวกอนสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช หรือตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราชเปนตนมา
และตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรครั้งรัชกาลที่ 1 ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดเลียบ
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ ทรงมีพระราชศรัทธา
บูรณะพระอุโบสถและกุฏิ ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทําการ
บูรณะตอจนเสร็จ แลวพระราชทานนามเปลี่ยนใหมวา “วัดราชบูรณะ” ในสมัยรัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดโปรดฯใหถอนสีมาเกา แลวสรางพระอุโบสถหลังใหม

37

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 1, 102.
38
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 เลม 2, 165.
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แทนตรงที่เดิม เนื่องจากพระอุโบสถหลังเกาชํารุด และในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ไดโปรดฯใหสรางพุทธปรางคขึ้นทางดานหนาของพระอุโบสถ ดังไดกลาวแลว
สําหรับพุทธปรางคองคนี้คาดวาคงจะไดรับการบูรณะปฏิสังขรณเสมอมา เนื่องจาก
สมัยรัชกาลที่ 5, 6 และ 7 ตามประวัติกลาววาไดมีการบูรณะปฏิสังขรณพระอารามแหงนี้โดยตลอด
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 8 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477-2489)
ในป พ.ศ. 2484 ไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดราชบูรณะถูกภัยทางอากาศ เปนเหตุใหถาวรวัตถุ
ทางพุทธศาสนาหลายสิ่งหลายอยางไดถูกทําลายลงจนหมดสิ้น ไมวาจะเปนโบสถ วิหาร ตลอดจน
กุฏิเสนาสนะตางๆ ไดสูญสิ้นไปกับภัยสงคราม เหลือพุทธปรางคเพียงองคเดียวเทานั้นที่รอด
ปลอดภัยจากสงครามครั้งนั้นมาจนทุกวันนี้
หลังจากนั้นไดมีการยุบเลิกวัดเมื่อป พ.ศ. 2488 เนื่องจากวัดเลียบหรือวัดราชบูรณะ
ไดรับความเสียหายมาก จนกระทั่งเมื่อภัยสงครามสิ้นสุดลงไดมีผูมีจิตศรัทธาหลายฝายมีความเห็น
วา สมควรใหมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดเลียบ หรือวัดราชบูรณะขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึง่ ดังนั้นจึงไดมี
การประกาศยกเลิกการยุบวัด และไดลงมือบูรณะปฏิสังขรณพระอารามแหงนี้ในป พ.ศ. 2493 เปน
ตนมา โดยเฉพาะพระอุโบสถนั้นไดมีการสรางใหมในตําแหนงเดิม ซึ่งหันหนาไปสูแมน้ําเจาพระยา
ทางดานทิศใต สําหรับองคพุทธปรางค ถึงแมจะไมไดรับภัยสงคราม แตก็ทรุดโทรมมากตาม
กาลเวลา ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงไดทําการบูรณะปฏิสังขรณใหมอีกครัง้ ในป พ.ศ. 2505
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดราชบูรณะ
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดราชบูรณะ ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดราชบูรณะเปนพระอารามที่หันหนาไปทางทิศใตอันมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานทาง
ดานหนาวัด พระอารามแหงนี้แบงออกเปนพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส สําหรับเขตพุทธาวาสนั้น
สวนใหญจะอยูทางดานทิศตะวันตก และเขตสังฆาวาสสวนใหญก็จะตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก
พื้นที่รอบบริเวณวัดจะลอมรอบดวยกําแพง โดยเฉพาะบริเวณทางดานทิศใต และดานทิศตะวันตก
จะเปนกําแพงโปรงที่มีประตูทางเขาสูวัด 3 ทาง คือ ทางดานทิศใต 2 ประตู ทางดานทิศตะวันตก 1
ประตู บริเวณพื้นที่วางรอบๆวัดในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาสจะทําเปนที่จอดรถยนตโดย
ตลอดทั้งหมด
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของพุทธสถานที่สําคัญ อันประกอบ
ไปดวย พุทธปรางค พระอุโบสถ และศาลาตางๆ สําหรับองคพุทธปรางคนั้น จะตั้งอยูในตําแหนง
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ทางดานหนาพระอุโบสถทางดานทิศตะวันออก มีลักษณะเปนปรางคเดี่ยวองคเดียว ไมมีปรางค
บริวาร
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดราชบูรณะมีลักษณะเปนปรางคเดี่ยวองคเดียวโดดๆ โดยไมมีปรางค
บริวาร เปนปรางคขนาดใหญของกรุงรัตนโกสินทรอีกองคหนึ่งที่มียอดปรางคสูงเพรียว ตั้งอยูบน
ฐานสูง รองรับดวยฐานประทักษิณ 2 ชั้น ฐานประทักษิณแตละชั้นจะมีบันไดทางขึ้นสูล าน
ประทักษิณ ตรงกับทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ, ทิศใต, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เรือนธาตุขององค
พุทธปรางคจะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน โครงสรางของปรางคและฐานประทักษิณคาด
วาเปนการกออิฐถือปูน โดยเฉพาะพุทธปรางค ตลอดจนองคประกอบตางๆจะมีการประดับพื้นผิว
นอกดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบสี อันไดแก สีเขียวและสีเหลือง เปนสําคัญ สําหรับฐาน
ประทักษิณทั้ง 2 ชั้นนั้นจะกออิฐฉาบปูนเรียบทาดวยสีขาวโดยตลอด สวนที่ชั้นอัสดงและบริเวณ
ซุมทิศจะมีงานประติมากรรมลอยตัวประดับตกแตงอยู
พุทธปรางคองคนี้ ยังอยูในสภาพทีส่ มบูรณ ตั้งแตชั้นฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค
ตลอดจนฐานประทักษิณทั้ง 2 ชั้น แตก็มีองคประกอบบางสวนของวัสดุที่ตกแตงองคพุทธปรางค
และงานประติมากรรมไดหลุดรวงลงมา ซึ่งสวนใหญคือกระเบื้องเคลือบสี
องคประกอบทางสถาปตยกรรมพุทธปรางควัดราชบูรณะ
พุทธปรางควัดราชบูรณะ จะมีองคประกอบตางๆ ซึ่งตั้งอยูบนฐานเดียวกัน 4 สวน
ใหญ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. สวนฐานขององคพทุ ธปรางคและฐานประทักษิณ
ฐานขององคพุทธปรางควัดราชบูรณะแหงนี้ จะตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นบนสุด
ประกอบไปดวยฐานชั้นตางๆซอนกันอยูท ั้งหมด 4 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) สันนิษฐานวาเปนฐาน
สิงหลูกแกวอกไก เนื่องจากองคประกอบบางสวนของชั้นฐานหายไป คาดวาอาจจะเกิดจากการ
บูรณะปฏิสังขรณในชวงตอๆมาที่ทําฐานประทักษิณใหสูงขึ้น จึงทับถมฐานดั้งเดิมบางสวนขององค
พุทธปรางคทําใหระเบียบของชั้นฐานที่ปรากฎอยูไมสมบูรณ ดังนั้นฐานชั้นแรกหรือฐานชั้นลางจึง
เหลือเฉพาะหนากระดานบน และลูกแกวอกไก สวนแขงสิงหและหนากระดานลางขาดหายไป
สําหรับฐานชั้นที่ 2 นั้นจะเปนฐานสิงหลูกแกวอกไก ฐานชั้นที่ 3 จะเปนฐานสิงห และฐานชั้นบนสุด
คือฐานชั้นที่ 4 จะเปนฐานบัวลูกแกวอกไก ฐานแตละชั้นตั้งแตชั้นแรกถึงบนสุดจะมีแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 ที่เรียงสอบกันขึ้นไปจนจรดเรือนธาตุ (ดูภาพที่ 39, 40)
ฐานขององคพระปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานประทักษิณหรือฐานสําหรับเดิน
เวียนขวา ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชั้น แตละชั้นจะมีลกั ษณะจะมีองคประกอบทางสถาปตยกรรม ดังนี้คือ
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ฐานประทักษิณชั้นที่ 1 ฐานประทักษิณชั้นแรกหรือชั้นลางนั้น จะมีแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ประกอบไปดวยชั้นฐานขนาดใหญ 1 ชั้น คือชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไก
รอบลานประทักษิณจะมีกําแพงโปรง (พนักระเบียง) ปดกั้นลอมโดยตลอด แตละมุมของฐาน
ประทักษิณจะมีเสาหัวเม็ดที่ทําดวยปูนปนประดับตกแตงอยูทุกมุม ฐานประทักษิณในชั้นนี้ จะมี
ทางขึ้นสูลานประทักษิณทั้งหมด 4 ทางดวยกัน คือ ทางดานทิศเหนือ, ใต, ตะวันออก แบะตะวันตก
แตละดานจะมีซุมประตูและบันไดทางขึ้นลงดานละ 2 บันได
ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 สวนฐานประทักษิณชั้นที่ 2 จะตั้งอยูสูงจากชั้นแรกขึ้นไป เปน
บานที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 เชนเดียวกัน แตมีขนาดเล็กกวา ประกอบไปดวย
ชั้นฐานขนาดใหญเพียว 1 ชั้น คือ ชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไก ที่มีหนากระดานลางสูง 1.62 เมตร
จอกจากนั้นองคประกอบตางๆของฐานประทักษิณในชั้นนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับฐาน
ประทักษิณชั้นแรก โดยเฉพาะเสาหัวเม็ดและพนักระเบียง ตลอดจนทางขึ้นสูลานประทักษิณก็อยู
ในทิศทางเดียวกัน
ฐานประทักษิณทั้ง 2 ชั้น กออิฐฉาบปูนเรียบทาดวยสีขาว บริเวณกําแพงโปรง(พนัก
ระเบียง) ที่ลอมรอบลานประทักษิณทั้ง 2 ชั้นนั้นจะทาดวยสีเหลือง
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพุทธปรางคจะตั้งอยูบนชั้นฐานของปรางค เปนอาคารที่มีแผนผัง
เปนรูปสีเ่ หลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา)
จนถึงบัวเชิงฐาน (บัวเชิง) ของเรือนธาตุจะผายออกในตอนลาง ตัวเรือนธาตุทึบตัน ไมมีหองคูหาอยู
ภายใน ผนังทั้ง 4 ดานของตัวเรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมาจํานวน 4 ซุม ซุมทิศดังกลาวจะตั้ง
ตรงกับทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําให
มีการเพิ่มมุมอีกดานละ 4 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือน
ธาตุและมุมของซุมทิศรวมไดทั้งสิ้น 36 มุม ซึ่งซุมทิศดังกลาวจะมีลักษณะเปนซุมทรง “บันแถลง
ลดชั้น” หรือ “ซุมลด” ประกอบไปดวย ซุม, รัดเกลา และเสาบัวรองรับซุม ลักษณะของซุมจะซอน
กัน 2 ชั้น ซุมชั้นแรก (ดานหนา) จะมีขนาดเล็กกวาซุมชั้นที่ 2 (ดานหลัง) ซึ่งติดอยูกับผนังของเรือน
ธาตุ โดยเฉพาะซุมที่อยูดานหนานั้น ยอดซุมจะลดต่ําอยูใตรัดเกลาของซุมชั้นที่ 2
สวนรูปทรงของซุมทรงบันแถลง จะมีลักษณะเปนซุมทรงสูงหรือทรงจั่ว วางอยูเหนือรัด
เกลา กรอบซุมจะมีลักษณะนูนสูง ขอบนอกของกรอบซุมจะประดับดวยแถวใบระกา ยอดซุมจะ
เปนชอฟา และบริเวณปลายกรอบซุมทั้ง 2 ขางจะเปนหางหงษ สวนใหญจะอยูในลักษณะชํารุด
สําหรับพื้นที่บริเวณหนาบันนั้นจะประดิษฐสรางสรรคเปนลวดลายพันธุพฤกษาที่ประดับตกแตง
ดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม (ดูภาพที่ 41)
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สําหรับเสาบัว ซึ่งทําหนาที่รองรับซุมนั้น จะทําเปนเสาติดผนังเรียงเหลื่อมกันขางละ 2
เสา ผนังของเสาตั้งแตบัวหัวเสาลงมาจะคอยๆผายออกเล็กนอยในตอนลาง นอกจากนั้นยังมีการ
ประดับตกแตงอยู 3 ตําแหนงดวยกัน คือ สวนบนที่หัวเสา สวนลางที่โคนเสา และบริเวณพื้นที่วาง
ของผนังเสา จะประดิษฐเปนรูปดอกไมและใบไมดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบสีอยางประณีต
บรรจง ซุมทิศของวัดราชบูรณะแหงนี้ จะเปนซุมอุดตันภายในจะมีงานประติมากรรมลอยตัวรูป
“ทาวจตุโลกบาลทั้ง 4” ประดิษฐานอยูภายในซุมทิศดังกลาว มีความสูงราวบัวปลายเชิงเรือนธาตุ
3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของพุทธปรางควัดราชบูรณะ คือ สวนบนสุดที่ซอนตอขึ้นไป
จากเรือนธาตุ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 ประกอบไปดวยชัน้ อัสดง ชั้นรัดประคด
หรือชั้นเชิงบาตร สวนปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬีที่ประดับดวยนภศูล
และฉัตร ในสวนปลายสุด สําหรับชั้นรัดประคดของพุทธปรางคแหงนี้ จะแบงออกเปน 9 ชั้น แตละ
ชั้นประกอบไปดวย หนากระดาน, บัวเชิงบาตร, และกลีบขนุน
รูปทรงของยอดปรางค เปนปรางคทรงงาเนียมในยุครัตนโกสินทร ที่มีสัดสวนงดงาม
กลาวคือ ตั้งแตบริเวณชั้นรัดประคดชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคปรางคจะมีลักษณะ
คอนขางจะอวบ สูงเพรียว และคอยๆโคงเล็กนอยขึ้นไปตามลําดับจนถึงยอด ปลายยอดจะแหลม
สวนกลีบขนุนที่ประดับรอบองคพุทธปรางคจะอยูในแนวตั้ง กอติดกับบัวเชิงบาตรที่บริเวณตัวยอด
ปรางค (กลีบขนุนจะไมหักเปนมุมฉาก) และบริเวณยอมุมของยอดปรางค (กลีบขนุนจะหักเปนมุม
ฉาก) พื้นผิวนอกของกลีบขนุนจะประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางปราณีต
สําหรับบริเวณชั้นอัสดงขององคพุทธปรางค จะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมลอยตัวรูป
“ยักษแบก” และ “วานรแบก” ลอมรอบองคพุทธปรางคทั้ง 8 ทิศ โดยเฉพาะทางดานทิศเหนือ, ใต
และตะวันออก
และตะวันตกจะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมรูปยักษแบก
สวนทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต จะเปนที่ตั้งงาน
ประติมากรรมรูปวานรแบก (ดูภาพที่ 42)
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพทุ ธปรางควัดราชบูรณะ ที่จะกลาวถึงมี
ดังนี้คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศ
ภายในซุมทิศทั้ง 4 ดานขององคพุทธปรางคจะเปนที่ประดิษฐานประติมากรรมลอยตัว
รูป “ทาวจตุโลกบาล” ทั้ง 4 ประติมากรรมดังกลาว คาดวาเปนงานปูนปนที่มีพื้นผิวประดับดวย
กระเบื้องเคลือบสี สําหรับซุมทิศทางดานทิศเหนือจะเปนที่ตั้งประติมากรรมรูป “ทาวเวสสุวรรณ”
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ดานทิศใตจะเปนงานประติมากรรมรูป “ทาววิรุฬหก” ดานทิศตะวันออกจะเปนงานประติมากรรม
รูป “ทาวธตฏฐ” ดานทิศตะวันตกเปนประติมากรรมรูป “ทาววุรูปกษ” ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปนี้
ประติมากรรมรูปทาวเวสสุวรรณ มีลักษณะเปนรูปพญายักษ กายสีเหลือง อยูใน
อิริยาบททายืน พระพักตรตรงใชมือทั้ง 2 กุมกระบองไวเบื้องหนา บริเวณศีรษะสวมมงกุฎ กาย
สวนบนสวมฉลององคแขนยาว รอบคอมีกรองศอ สําหรับกายสวนลางจะสวมสนับเพลา ทรงภูษา
เปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดองค สวนที่เทาของประติมากรรมจะสวมฉลองบาท และ
มีทองบาทประดับอยู ประติมากรรมดังกลาวจะประทับยืนบนแทนที่ประดับตกแตงดวยกระเบื้อง
เคลือบสี
ประติมากรรมรูปทาววิรุฬหก มีลักษณะเปนรูปเทพ กายสีขาว อยูในอิริยาบทยืน
พระองคตรง พระพักตรตรง พระหัตถขวาถือพระขรรคไวเบื้องหนา พระหัตถซายคลายกับถือของ
บางอยางซึ่งไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน
บริเวณศีรษะของประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎมี
กรรเจียกจร กายสวนบนสวมฉลององคแขนยาว รอบคอมีกรองศอ กายสวนลางจะสวมสนับเพลา
ทรงภูษา คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดองค แลวรัดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยู
ดานหนาเหนือเจียรบาดชายไหวชายแครง ประติมากรรมดังกลาวจะประทับยืนอยูบนแทน ทีเ่ ทา
ของประติมากรรมจะสวมฉลองบาทและมีทองบาทประดับอยู
ประติมากรรมรูปทาวธตฏฐ มีลักษณะเปนรูปเทพ กายสีขาว อยูในอิริยาบททายืน
พระองคตรง พระพักตรตรง พระหัตถขวาถือบวงบาศ พระหัตถซายคลายถือของบางอยางซึ่งไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน บริเวณศีรษะของประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎมีกรรเจียกจร กาย
สวนบนจะสวมฉลององคแขนยาว รอบคอมีกรองศอ กายสวนลางจะสวมสนับเพลาทรงภูษา
(ผานุง) เปนลวดลายคาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดองค แลวรัดเข็มขัด ใตหัวมีสุวรรณกระถอบหอย
อยูดานหนาเหนือเจียรบาดชายไหวชายแครง ประติมากรรมดังกลาวจะประทับยืนอยูบนแทน ที่เทา
ของประติมากรรมจะสวมฉลองบาทและมีทองบาทประดับอยู
ประติมากรรมรูปทาววิรูปกษ มีลักษณะคลายกับรูปพญายักษ กายสีเขียว อยูใน
อิริยาบททายืน พระพักตรตรง พระองคตรง พระหัตถขวาถือคันธนู พระหัตถซายถือลูกธนู ที่บริเวณ
ศีรษะของประติมากรรมจะสวมมงกุฎมีกรรเจียกจร ลําตัวสวนบนจะสวมฉลององคแขนยาว ที่คอ
สวมกรองศอ และบริเวณลําตัวสวนลางจะสวมสนับเพลาทรงภูษา แลวคาดทับดวยรัดสะเอวหรือ
รัดองค ใสเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูดานหนาเหนือเจียรบาดชายไหวชายแครง
ประติมากรรมดังกลาวจะประทับยืนอยูบ นแทน ที่เทาของประติมากรรมจะสวมฉลองบาทและมี
ทองบาทประดับอยู
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2. ประติมากรรมตกแตงบริเวณชั้นอัสดง
ที่บริเวณชั้นอัสดงขององคพุทธปรางคจะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมรูปยักษแบกและ
วานรแบก โดยเฉพาะประติมากรรมรูปยักษแบกนั้นจะประดับตกแตงอยูบริเวณทิศเหนือ, ทิศใต,
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก สวนทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันออกเฉียงใต, ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงนั้น จะเปนทิศที่ตั้งของประติมากรรมรูปวานรแบก
ประติมากรรมดังกลาวทั้งรูปยักษ และวานรนั้น สันนิษฐานวา เปนงานปูนปนั้นที่ตกแตงพืนผิ
้ วดวย
กระเบื้องเคลือบสี อีกเชนกัน
ประติมากรรมรูปยักษแบก จะอยูในทาแบก โดยยกมือทั้ง 2 ขึ้นแสดงทาแบกยอดองค
พุทธปรางคไว บริเวณศีรษะของงานประติมากรรมจะไมสวมมงกุฎคลายกับจะสวมกระบังหนา
กายสวนบนจะสวมเสื้อหรือฉลององคแขนยาว ที่คอสวมกรองศอ กายสวนลางจะสวมสนับเพลา
ทรงภูษาหรือผานุง บริเวณเอวจะคาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดองค ใสเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณ
กระถอบหอยอยูดานหนาเหนือเจียรบาดชายไหวชายแครง ประติมากรรมดังกลาวจะประทับยืนอยู
บนแทน ที่เทาของประติมากรรมจะสวมฉลองบาทและมีทองบาทประดับอยู
ประติมากรรมรูปวานรแบก จะอยูในลักษณะทาแบกเชนเดียวกับยักษ โดยยกมือทั้ง 2
ชึ้นแสดงทาแบกยอดองคพุทธปรางคไว สวนบริเวณศีรษะของประติมากรรมนั้นจะไมสวมมงกุฎ
สําหรับกายสวมใสเสื้อผาอาภรณและภูษาทรงนั้น จะมีลักษณะคลายกับประติมากรรมรูปยักษ ดัง
ไดกลาวแลว

ภาพที่ 38

พุทธปรางควัดราชบูรณะ
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ภาพที่ 39

ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดราชบูรณะ

ภาพที่ 40

ฐานองคพุทธปรางควัดราชบูรณะ
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ภาพที่ 41

เรือนธาตุพุทธปรางควัดราชบูรณะ

ภาพที่ 42

ยอดพุทธปรางควัดราชบูรณะ
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N
ลายเสนที่ 9
ผังบริเวณวัดราชบูรณะ
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 404.

S
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ลายเสนที่ 10
รูปดานพุทธปรางควัดราชบูรณะ
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 407.
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ลายเสนที่ 11
ผังพื้นพุทธปรางควัดราชบูรณะ
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 406.
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3.1.4

พุทธปรางควัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม เปนพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหา
วิหาร ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และฟากตะวันออกของถนนอรุณอมรินทร
ระหวางคลองนครบาล หรือคลองวัดแจงกับพระราชวังเดิม โดยตั้งอยูเลขที่ 34 แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ภายในเขตพระอารามแหงนี้เปนที่ประดิษฐานพุทธปรางคขนาด
ใหญที่สงางาม อันควรนับไดวาเปนหลักของพุทธปรางคทั้งหลายในกรุงรัตนโกสินทรที่มีฝมือในการ
กอสรางตลอดทั้งรูปทรง องคประกอบ และการประดับตกแตง งดงามไมแพพุทธปรางคสมัยใด
ความงามของปรางคองคนี้ วอลเตอร เอฟ เวลลา ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง แผนดินพระนั่งเกลา ไว
วา “การสรางพระปรางคนั้น...ไดสูงสงถึงจุดสุดยอดในรัชกาลที่ 3 พระปรางควัดอรุณองคกลางอัน
สูงเยี่ยมและงดงามจับตาจนเปนสัญลักษณของสถาปตยกรรมทางศาสนาในเขตพระนครหลวง
จนถึงปจจุบันนี้ ก็ไดกอสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯนี้เอง...” พระปรางควัดอรุณจึง
นับเปนปูชนียสถานที่มีความสําคัญยิ่งของกรุงรัตนโกสินทร ดังจะไดกลาวถึงประวัติความเปนมา
และองคประกอบตางๆดังตอไปนี้
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
สําหรับวัดอรุณหรือวัดแจงนั้น เปนวัดโบราณเกาแกที่มีมาแตครั้งกรุงเกา ซึ่งอาจจะมี
มากอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ก็อาจจะเปนได ทั้งนี้เนื่องจากได
พบหลักฐานจากแผนที่เมืองธนบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ที่เกิดขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส
คือ เรือเอก เดอ ฟอรบัง (CLAUDE DE FORBIN) กับนายชางเดอ ลามาร (DE LAMARE) ในแผน
ที่นั้นมีการแสดงตําแหนงที่ตั้งของวัดอรุณหรือวัดแจงปรากฎอยู
และตอมาในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี
(พ.ศ.2310-2325)
เรื่องราวของวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจงและองคพุทธปรางคก็ปรากฏ
หลักฐานมากขึน้ กลาวคือ หลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกอบกูอิสระภาพกรุงศรี
อยุธยากลับคืนมาไดสําเร็จในป พ.ศ. 2310 แลวนั้น ทรงมีพระราชประสงคจะยายราชธานีมาตั้ง ณ
กรุงธนบุรี จึงไดเสร็จกรีฑาพลลองลงมาทางชลมารค ครั้นถึงหนาวัดอรุณก็รุงแจงพอดี ทรง
พระราชดําริเห็นเปนมหามงคลฤกษ
จึงโปรดใหเทียบเรือพระที่นั่งที่ทาน้ําแลวเสร็จขึ้นไป
สักการะบูชาพระมหาธาตุ ซึ่งพระมหาธาตุที่ปรากฏในครั้งนั้น ก็คือพุทธปรางคองคเกาที่สรางมา
แตครั้งกรุงศรีอยุธยานั่นเอง
สําหรับพุทธปรางคองคที่มองเห็นอยูในปจจุบันนี้
เปนองคใหมที่ไดมีการ
บูรณะปฏิสังขรณใหมในปลายรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระ

110
พุทธเลิศหลานภาลัยทรงมีพระราชศรัทธาที่จะเสริมสรางพระปรางคหนาวัดอรุณเสียใหม โดยทรง
พระราชดําริเห็นวาพุทธปรางคองคเดิมนั้น สูงแค 8 วา ยังยอมอยู กรุงรัตนโกสินทรไดตั้งขึ้นมาเปน
ราชธานียังหามีพระมหาธาตุไม ควรจะเสริมสรางใหยิ่งใหญ เปนพระมหาธาตุสําหรับพระนคร จึง
โปรดเกลาฯใหกําหนดที่จะลงมือขุดราก แตการไดคางอยูจนสิ้นสมัยในป พ.ศ. 2367
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหัว
ไดโปรดฯใหมีการปฏิสังขรณวัดอรุณราชวรารามขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะองคพุทธปรางคที่สมเด็จ
พระบรมชนกนาถ (รัชกาลที่ 2) ทรงมีพระราชประสงคจะสรางเสริมใหสูงขึ้นนั้น ไดทรงคิด
แบบอยางแลวโปรดฯใหชางกอหุมขึ้นใหม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช
ดําเนินมากอพระฤกษ เมื่อวันศุกร เดือน 9 แรม 12 ค่ํา พ.ศ. 2385 งานเสริมสรางพระปรางคได
ดําเนินตอมาจนสําเร็จไดพุทธปรางคองคใหมขนาดใหญที่มีความสูง 35 วา หรือสูง 1 เสน 13 วา 1
ศอก 1 คืบ และ 1 นิ้ว สวนฐานของพุทธปรางควัดโดยรอบได 5 เสน 17 วา และเมื่อยกยอดพระ
ปรางคซึ่งเดิมทําเปนยอดนภศูลตามพระปรางคแบบโบราณ ในหมายรับสั่งครั้งรัชกาลที่ 3 ระบุวา
ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเททองหลอยอดนภศูลพระปรางคเมื่อเดือน 3 พ.ศ. 2389 แลวโปรดฯให
ปดทองยอดนภศูลพระปรางคเมื่อเดือน 12 พ.ศ. 2390 และมีหมายรับสั่งกําหนดวันยกยอดพระ
ปรางคในเดือนอาย พ.ศ. 2390 แตครั้นใกลวันฤกษจะยกยอดพระปรางคกลับโปรดฯใหยืมมงกุฏที่
หลอสําหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเปนพระประธานในวัดนางนองมาติดตอบนยอดนภศูลอีก
ครั้งหนึ่ง
หลังจากสมัยรัชกาลที่ 3 แลว วัดอรุณราชวรารามก็ไดมีการสรางและปฏิสังขรณสิ่ง
ตางๆในพระอารามเพิ่มเติมอีกหลายสิ่งหลายอยางในสมัยรัชกาลที่ 4 และในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมี
การปฏิสังขรณวัดอรุณใหมหมดเกือบทั้งวัด
โดยเฉพาะองคพุทธปรางคพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสวา “พระปรางคองคนี้เปนที่ระลึกสําหรับชาติ ซึ่งจําเปน
จะตองปฏิสังขรณไวใหถาวร” ตอจากนั้นการบูรณะปฏิสังขรณซอมแซมวัดอรุณราชวรารามก็มีสืบ
ตอเนื่องมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
แหงราชวงศจักรี (พ.ศ. 2489 – ปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2510 พระปรางควัดอรุณชํารุดทรุดโทรมมาก
กรมศิลปากรและกรมการศาสนาไดรับมอบหมายใหดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณพระปรางคเปน
การใหญอีกครั้งหนึ่ง วัดอรุณราชวรารามจึงเปนวัดที่เจริญรุงเรืองทุกกาลทุกสมัย มีปูชนียวัตถุ
สถานใหญนอยที่ลวนแลวแตเปนของที่สรางขึ้นอยางประณีตบรรจง ดังเชน องคพระปรางคซึ่งเปน
ศิลปสถาปตยกรรมอันสําคัญหาคามิไดของเมืองไทยในขณะนี้ นอกจากนั้นตามพระราชประเพณีที่
เปนมา พระมหากษัตริยแหงพระบรมราชวงศแทบทุกพระองคไดเสด็จมาทรงเปนประธานในงาน
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พระราชพิธีที่สําคัญของวัดเสมอมา ตลอดจนการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานผาพระกฐินทาง
ชลมารค เปนตน
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
สําหรับลักษณะโดยทั่วไปของวัดอรุณหรือวัดแจงนั้น จะไดกลาวถึงเรื่องราวในหัวขอ
ดังตอไปนี้ คือ
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดอรุณราชวราราม จะหันหนาไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานอยู
ทางดานหนาวัด ลักษณะพื้นดินอันเปนที่ตั้งของพระอารามจะเปนที่ราบลุมทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยา ภายในบริเวณวัดจะแบงออกเปนเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส สําหรับเขต
พุทธาวาสนั้นสวนใหญจะตั้งอยูทางริมน้ําดานทิศตะวันออก เขตสังฆาวาสจะตั้งอยูท างดานทิศ
ตะวันตก ภายในบริเวณพื้นที่อันเปนเขตพุทธาวาสจะประกอบไปดวยปูชนียสถานอันสําคัญ เชน
พุทธปรางค พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย ฯลฯ เปนตน
สําหรับพุทธปรางควัดอรุณนั้นจะตั้งอยูในตําแหนงทางดานพระอุโบสถทิศตะวันออก
บริเวณดานหนาพระอารามใกลริมน้ําเจาพระยา โดยมีลักษณะเปน “พุทธปรางคกลุม 5 องค” ซึ่ง
ประกอบไปดวย ปรางคประธานขนาดสูงใหญตั้งอยูตรงกลาง 1 องค ลอมรอบดวยปรางคบริวาร
หรือปรางคทิศขนาดเล็ก 4 องค โดยตั้งอยูบริเวณมุมทั้งสี่ของปรางคประธานองคใหญทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงใต, ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต สวนทางดาน
ทิศเหนือ, ทิศใต, ตะวันออก และตะวันตก ของปรางคประธานนั้น จะเปนที่ตั้งของ มณฑปทิศ
องคประกอบอีกสวนหนึ่งขององคพุทธปรางค โดยตั้งอยูระหวางปรางคบริวารหรือปรางคทิศ พุทธ
ปรางควัดอรุณราชวรารามแหงนี้จะตัง้ อยูหางจากตลิ่งริมแมน้ําเจาพระยาโดยนับจากศูนยกลาง
องคพระปรางคเพียง 90.50 เมตร เทานั้น
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดอรุณราชวรารามเปนปรางคกลุมที่ประกอบไปดวยปรางคประธาน 1
องค และปรางคบริวารหรือปรางคทิศ 4 องค รวมทั้งหมด 5 องค ดังไดกลาวแลว กลุมพุทธปรางค
ดังกลาวจะตั้งอยูภายในกําแพงแกว ซึ่งมีลักษณะตอนลางเปนกําแพงกออิฐถือปูน ตอนบนรั้ว
ลูกกรงเหล็กทาสีแดง สําหรับทางดานทิศตะวันออกกําแพงแกวจะเชื่อมติดกับโบสถนอยและวิหาร
นอยซึ่งตั้งอยูทางดานหนาขององคพุทธปรางค สวนทางดานหลังหรือทางดานทิศตะวันตกนั้นจะ
เชื่อมติดกับเกงจีน กําแพงแกวมีประตูทางเขาทั้งหมด 5 ประตูดวยกัน แตในปจจุบันจะเปดใหเขา
เฉพาะดานหนาทางทิศตะวันออกเทานั้นหรือจะผานเขาทางโบสถนอยหรือวิหารนอยก็ได
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พุทธปรางคทั้ง 5 องค จะตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญที่ยกพืน้ สูง ที่กอทึบอยางนั้นคง
สําหรับรองรับองคพุทธปรางค เปนฐานแบบยอเก็จที่มีความสูงราว 1.30 เมตร ประกอบไปดวยชั้น
ฐานสิงหขนาดใหญเพียง 1 ชั้น แตละมุมของฐานไพทีจะมีเสาหัวเม็ดประดับตกแตงอยูทุกมุมและ
บริเวณรอบลานฐานไพทีจะปดลอมดวยกําแพง (พนักระเบียง) โดยตลอด ฐานไพทีแหงนี้จะมี
ลักษณะแบบ “ทรงเครื่อง” เนื่องจากมีการสรางสรรคประดับตกแตงพื้นผิวอยางงดงาม โดยเฉพาะ
การประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องปรุ เปนตน สําหรับบริเวณทางดานทิศเหนือ,
ใต, ตะวันออก และตะวันตก จะมีบันไดทางขึ้นลงฐานไพทีทุกดาน ดานละ 2 บันได รวมทั้งหมด 8
บันได
สําหรับองคปรางคประธานของวัดอรุณราชวรารามแหงนี้จะมีลักษณะเปนปรางค
ขนาดใหญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทรที่มีโครงสรางภายในกออิฐถือปูน ยอดปรางคสูงเพรียวตั้งอยู
บนฐานสูงรองรับดวยฐานประทักษิณ 3 ชั้น แตละชั้นจะมีบันไดทางขึ้นลงสูลานประทักษิณตรงกับ
ทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ, ทิศใต, ทิศตะวันออก และตะวันตก เรือนธาตุขององคพุทธปรางคจะทึบตัน
พื้นผิวนอกจะประดับตกแตงดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบสีและภาชนะ
ไมมีหองอยูภายใน
เครื่องถวยตางๆตลอดทั้งองคอยางงดงามยิ่ง สวนบริเวณภายในซุมทิศ ชั้นอัสดง และฐานองคพุทธ
ปรางค ตลอดจนเชิงบาตรของฐานประทักษิณจะประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมตางๆ
สวนปรางคทิศหรือปรางคบริวารทั้ง 4 องคนั้นจะมีลักษณะรูปทรงขนาดสัดสวน
เหมือนกันทุกประการ เปนปรางคขนาดยอมกออิฐถือปูน ยอดปรางคสูงเพรียวตั้งอยูบนฐานสูง
เรือนธาตุทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน พื้นผิวนอกขององคพุทธปรางคประดับตกแตงดวยชิ้นสวนของ
กระเบื้องเคลือบสีโดยตลอด เชนเดียวกับปรางคประธาน ที่บริเวณซุมทิศ ชั้นอัสดง และฐานของ
องคพุทธปรางค จะมีการประดับตกแตงดวยงานประติมากรรม
สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค ยังอยูในสภาพที่สมบูรณยิ่งทั้งปรางคประธานและ
ปรางคบริวาร ตั้งแตบริเวณชั้นฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางคทั้ง 4 ดาน คือ ดานทิศเหนือ, ใต,
ตะวันออก และตะวันตก ตลอดจนองคประกอบตางๆสวนใหญยังไมเสียหายแตก็มีบางสวนที่ชํารุด
ลงไปบาง เชน ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร ที่ฐานขององคพุทธปรางคทั้งปรางคประธานและ
ปรางคบริวาร เปนตน
องคประกอบทางสถาปตยกรรมของพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
พุทธปรางควัดอรุณราชวราราม ทั้งปรางคประธานและปรางคบริวารหรือปรางคทิศนั้น
จะประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 สวนใหญ ซึ่งองคประกอบดังกลาวจะตั้งอยูบนฐาน
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เดียวกัน
โดยจะกลาวถึงรายละเอียดองคประกอบตางๆของปรางคประธานหรือปรางคบริวาร
ตอไปนี้ คือ (ดูภาพที่ 43, 44)
ปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม
สวนฐาน ฐานของปรางคประธาน จะตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นบนสุด ประกอบไป
ดวยชั้นตางๆซอนกันอยูทั้งหมด 5 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีลักษณะเปนฐานกออิฐถือปูน ทา
ดวยสีขาว แลวประดับตกแตงพื้นผิวดวยกระเบื้องเคลือบ “ลายดอกไมรว ง” นอกจากนั้นผนังของ
ฐานยังเจาะเปนซุมคูหาตื้นๆรูปโคงกลม ภายในประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมนูนสูงรูปกินรี
และกินนร ในตําแหนงที่สลับกันรวมทั้งหมด 20 ซุม และบริเวณที่ยอมุมของฐานก็มีซุมรูปโคงกลม
ขนาดเล็กภายในประดับดวยรูปแจกันปกดอกไม รวมทั้งหมด 64 ซุม ประติมากรรมดังกลาวลวนทํา
ดวยปูนซีเมนตที่สรางขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 สําหรับฐานพุทธปรางคในชั้นที่ 2 จะเปนชั้นเชิง
บาตรที่ประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมลอยตัวรูป “เทวดาแบก” ลอมรอบองคพุทธปรางค
สวนฐานชั้นที่ 3, 4 และ 5 ซึ่งตั้งอยูตอนบนนั้นจะเปนฐานสิงหที่เรียงซอนตอกันขึ้นไปทั้งหมด 3 ชั้น
ฐานของพุทธปรางคทั้ง 5 ชั้น มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 นอกจากนั้นบริเวณดาน
แตละดานของฐานพุทธปรางคยังมีการยกเก็จ ยอเก็จ หรือเพิ่มมุม ยื่นออกมาเปนกระเปาะ
ดานหนาเพื่อรองรับซุมทิศ ในแตละดานจะมีมุมเพิ่มดานละ 6 มุม ซึ่งจะรวมจํานวนมุมทั้งหมดทั้ง
มุมของฐานและมุมที่เกิดจากการยอเก็จได 36 มุม และชั้นฐานทั้ง 5 ชั้นจะเรียงสอบขึ้นไปจดเรือน
ธาตุ (ดูภาพที่ 45-46)
ฐานของพุทธปรางคดังกลาวจะรองรับดวยฐานประทักษิณทั้งหมด 3 ชั้น แตละชั้นจะ
มีองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมที่มีลักษณะแตกตางกันดังนี้ คือ
ฐานประทักษิณชั้นที่ 1 สําหรับฐานชั้นแรกหรือชั้นลาง จะตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญ
บริเวณตรงกลาง มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 36 ประกอบไปดวยชั้นฐานขนาดใหญ
เพียง 1 ชั้น คือชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไก ซึ่งประดับตกแตงดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบอยาง
งดงาม โดยเฉพาะบริเวณหนากระดานลางของฐานสิงหจะมีลักษณะสูงใหญเปนพิเศษ มีการ
ประดิษฐลวดลายเปนรูปตนไมบริเวณยอมุม
แลวประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางประณีต
บรรจง
ฐานประทักษิณดังกลาวจะมีกําแพง (พนักระเบียง) กั้นลอมรอบลานประทักษิณ
กําแพงจะมีลักษณะโปรงประดับดวยกระเบื้องปรุเคลือบจีนโดยตลอด
แตละมุมของฐาน
ประทักษิณจะมีเสาหัวเม็ดที่ทําดวยหินตั้งประดับตกแตงอยูทุกมุม มีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณ
ในชั้นนี้ทั้งหมด 8 บันได ดานละ 2 บันได รวม 4 ดาน คือดานทิศเหนือ, ใต, ตะวันออก และ
ตะวันตก
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ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 จะตั้งอยูสูงตอจากชั้นแรกขึ้นไป เปน
ฐานที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 36 เชนเดียวกัน แตขนาดจะเล็กกวา ประกอบไปดวย
ฐานชั้นตางๆซอนกันอยูทั้งหมด 3 ชั้น คือฐานชั้นแรกมีลักษณะเปนฐานสูง ทาดวยสีขาว พื้นผิว
ประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบรูปลายดอกไมรวง ลักษณะเชนเดียวกับฐานชั้นลางของปรางค
ประธานดังกลาวแลว
นอกจากนั้นผนังของฐานยังเจาะเปนซุมคูหาตื้นๆสําหรับประดับงาน
ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร รวมทั้งหมด 88 ซุม เหนือฐานชั้นนี้ขึ้นไปเปนฐานชั้นที่ 2 คือชั้นเชิง
บาตรที่ประดับตกแตงดวยประติมากรรมลอยตัวรูป “พญายักษแบก” สวนฐานชั้นที่ 3 นั้นจะอยู
สูงขึ้นไป เปนชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไกในสวนบนสุด
ฐานประทักษิณในชั้นนี้ จะมีกําแพง (พนักระเบียง) กั้นลอมรอบลานประทักษิณ แตละ
มุมของฐานประทักษิณจะมีเสาหัวเม็ดตั้งประดับอยูทุกมุม
ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับฐาน
ประทักษิณในชั้นแรกทุกประการ สวนบริเวณทางขึ้นสูลานประทักษิณในชั้นนี้จะมีเสาประดับรูป
“นกเทศ” สัตวหิมพานตแกะสลักหิน ตั้งอยูที่เชิงบันไดดานละ 2 ตน บันไดทางขึ้นลงในชั้นนี้ มี
ทั้งหมด 4 บันได ดานละ 1 บันได รวม 4 ดาน คือบันไดทางขึ้นดานทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก,
ดานทิศเหนือ และทิศใต
ฐานประทักษิณชั้นที่ 3 สําหรับฐานประทักษิณชั้นที่ 3 นั้นจะเปนชั้นที่อยูบนสุด มี
ลักษณะเชนเดียวกับฐานประทักษิณชั้นที่ 2 ดังกลาวแลว แตก็มีบางสวนที่แตกตางกันออกไปบาง
โดยเฉพาะประติมากรรมรูปกินรีและกินนรนั้น จะมีทั้งหมด 24 ซุม และที่บริเวณยอมุมของฐานจะมี
ประติมากรรมรูปแจกันปกดอกไม รวมทั้งหมด 64 ซุม สวนบริเวณชั้นเชิงบาตรของฐานชั้นที่ 2 นั้น
จะประดับตกแตงดวยประติมากรรมลอยตัวรูป “พญาวานรแบก” นอกจากนั้นที่บันไดทางขึ้นลงสู
ลานประทักษิณในชั้นนี้จะมีเสาประดับรูป “หงส” สัตวหิมพานตแกะสลักหินตั้งประดับอยูที่เชิง
บันไดดานละ 2 ตน
ฐานประทักษิณทั้ง 3 ชั้น จะอยูในลักษณะซอนกันและเรียงสอบขึ้นไป พื้นผิวของฐาน
ประทักษิณจะประดับตกแตงดวยงานกระเบื้องเคลือบและภาชนะเครื่องถวยโดยตลอด (ภาพที่ 45)
สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุของปรางคประธานจะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา) จนถึงบัวเชิงฐาน
(บัวเชิง) จะผายออกเล็กนอยในตอนลาง ตัวเรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน
ประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมามากเปนพิเศษจากตัวเรือนธาตุมีจํานวน 4 ซุม เหนือซุมขึ้นไป
จะมียอดปรางคขนาดเล็กประดับตกแตงอยูทั้ง 4 ดาน ซุมทิศแตละดานจะตรงกับทิศ 4 ทิศ คือ ทิศ
เหนือ, ทิศใต, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก สําหรับซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุม
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ขึ้นอีกดานละ 6 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุม
ของซุมทิศ รวมไดทั้งสิ้น 36 มุม (ภาพที่ 47)
สําหรับซุมทิศ
อันเปนองคประกอบที่สําคัญของตัวเรือนธาตุจะมีรูปแบบทางดาน
สถาปตยกรรมดังตอไปนี้ คือ
ซุมทิศ ซุมทิศของปรางคประธาน จะเปนซุมทรงบันแถลงซอนชั้นหรือลดชัน้ แต
ลักษณะการซอนชั้นนั้นจะซอนเหลื่อมต่ําลงมามาก โดยเฉพาะซุมที่อยูดานหนา ยอดซุมจะลด
ต่ําลงไปถึงบริเวณรัดเกลาของซุมชั้นที่ 2 ที่อยูถัดไปดานหลัง องคประกอบของซุมจะประกอบไป
ดวยซุม รัดเกลา และเสาบัว เปนซุมทรงสูงหรือทรงจั่วที่วางอยูเหนือรัดเกลา แลวรองรับดวยเสาบัว
อีกครั้งหนึ่ง กรอบซุมจะมีลักษณะนูนสูง บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับตกแตงดวยแถว
ใบระกา ยอดซุมประดับดวยชอฟา ปลายซุมทั้ง 2 ขางเปนหางหงสรูปนาคเบือน สวนบริเวณหนา
บันจะประดิษฐสรางสรรคเปนลวดลายลายพันธุพฤกษาอยางวิจิตรบรรจง
สวนเสาบัวจะมีลักษณะเปนเสาติดผนังเรียงเหลื่อมกันขางละ 2 เสา คลายเสายอมุมที่
ยื่นออกมาจากเรือนธาตุ ตลอดทั่วทั้งเสาจะมีการตกแตงผนังเสาอยู 4 ตําแหนง คือ สวนบนบริเวณ
หัวเสาเปนรูปบัวจงกล สวนลางที่โคนเสาจะประดับตกแตงลวดลายเชนเดียวกับหัวเสาแตจะกลับ
ลายบนลงลาง บริเวณกลางเสาจะประดับดวยประจํายามที่มุมนอกของเสา และสวนพื้นที่วางของ
ผนังเสาจะตกแตงดวยงานกระเบื้องเคลือบและภาชนะเครื่องถวยโดยตลอด
ซุมทิศของปรางคประธานจะเปนซุมอุดตัน ภายในประดิษฐานประติมากรรมลอยตัว
รูป “พระอินทรทรงชางเอราวัณ” ตลอดทั้ง 4 ซุม และซุมทิศจะมีความสูงราวบัวปลายเชิงเรือนธาตุ
สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคา ของปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม คือสวนบนสุดที่ตอ
ขึ้นไปจากเรือนธาตุ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ประกอบไปดวย ชั้นอัสดง ชั้น
รัดประคด (ชั้นเชิงบาตร) บริเวณปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ที่ปกประดับ
ดวยนภศูลและมงกุฎในสวนปลายสุด ชั้นรัดประคดของปรางคประธานจะแบงออกเปน 7 ชั้น แต
ละชั้นประกอบไปดวย หนากระดาน, บัวเชิงบาตร และกลีบขนุน
สําหรับรูปทรงของยอดพุทธปรางคนั้น จะมีลักษณะเปนปรางคแบบทรงฝกขาวโพด
ตั้งแตบริเวณชั้นรัดประคดชั้นลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคปรางคจะมีลักษณะตั้งตรง สูง
เพรียว ปลายยอดจะแหลมและสอบเขาเล็กนอย นอกจากนั้นยอดปรางคยังมีการยอมุมที่ถี่และ
ละเอียด ทําใหมีรูปทรงเปนรูปแปดเหลี่ยมจนเกือบจะกลม
กลีบขนุนที่ประดับอยูรอบยอดพุทธปรางคจะวางอยูในแนวตั้ง กอติดกับบัวเชิงบาตรที่
บริเวณตรงกลางของตัวยอดปรางค (กลีบขนุนจะไมหักเปนมุมฉาก) และบริเวณยอมุมของยอด
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พระปรางค (กลีบขนุนจะหักเปนมุมฉาก) พื้นผิวของกลีบขนุนจะประดับตกแตงอยางงดงามดวย
กระเบื้องเคลือบและภาชนะเครื่องถวย
สวนบริเวณชั้นอัสดงนั้น จะมีลักษณะซอนกัน 2 ชั้น ในชั้นแรก (ชั้นลาง) จะประดับ
ตกแตงดวยงานประติมากรรมลอยตัวรูป “ครุฑยุดนาค” ในชั้นที่ 2 (ชั้นบน) ซึ่งอยูถัดขึ้นไปเปนที่ตั้ง
งานประติมากรรมรูป “พระนารายณ 4 กร” นอกจากนั้นบริเวณยอดปรางคองคเล็ก 4 องค ที่
ประดับอยูเหนือซุมทิศ ตอนลางของปรางคจะมีงานประติมากรรมลอยตัวรูป “พญาครุฑ” และ
“พระนารายณ” ในลักษณะทานั่งประนมมือประดับตกแตงอยู (ภาพที่ 48)
สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมของปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะ
กลาวถึงตอไปนี้มี 4 ประการ คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศ ภายในซุมทิศทั้ง 4 ดานของปรางคประธานจะ
เปนที่ประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป พระอินทรทรงชางเอราวัณ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันทุก
ซุม
ประติมากรรมดังกลาวคาดวาเปนงานปูนปนที่มีการประดับตกแตงพื้นผิวบางสวนดวย
กระเบื้องเคลือบสี ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้
ประติมากรรมรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ สําหรับประติมากรรมรูปพระอินทรทรง
ชางเอราวัณนั้น จะอยูในอิริยาบทประทับยืนบนคอชางเอราวัณ พระพักตรตรง พระหัตถขวาถือจักร
พระหัตถซายยกขึ้นเสมอพระอุระ บริเวณศีรษะของประติมากรรมรูปพระอินทรจะสวมใสมงกุฎมี
กรรเจียกจร กายสวนบนไมสวมเสื้อหรือฉลององค รอบคอจะใสกรองศอ สวมสังวาลมีทับทรวง
ประดับ บริเวณแขนของประติมากรรมจะสวมใสพาหุรัดและทองกร กายสวนลางจะสวมสนับเพลา
ทรงภูษา (ผานุง) เปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอว รัดองคหรือรัดสพัตร ใสเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมี
สุวรรณกระถอบหอยอยูดานหนาเหนือเจียรบาทชายไหวชายแครง
และบริเวณเทาของ
ประติมากรรมจะสวมใสฉลองบาทและประดับทองบาทดวย
สวนประติมากรรมรูปชางเอราวัณนั้น จะมีลักษณะเปนชาง 3 เศียร 6 งา ในลักษณะ
ทายืนยื่นศีรษะออกมาจากซุมทิศ บริเวณศีรษะของประติมากรรมรูปชางจะมีปกกระพอง และพู
จามรี ประดับตกแตงอยู นอกจากนั้นบริเวณงาทั้ง 6 ก็มีการประดับตกแตงดวยเชนกัน
ประติมากรรมรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ นับเปนงานประติมากรรมที่งดงามและมีคุณคายิ่ง
2. ประติมากรรมตกแตงชั้นอัสดง ดังไดกลาวแลวบริเวณชั้นอัสดงของปรางค
ประธาน จะประกอบไปดวยชั้นอัสดง 2 ชั้นดวยกัน ชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปนที่ตั้งงานประติมากรรม
ลอยตัวรูป ครุฑยุดนาค สวนชั้นที่ 2 (ชั้นบน) จะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมลอยตัวรูป พระนารายณ

117
4 กร ประติมากรรมดังกลาวจะตั้งรายลอมรอบองคพุทธปรางคสันนิษฐานวาเปนงานปูนปนที่มีการ
ตกแตงพื้นผิวบางสวนดวยกระเบื้องเคลือบ ดังกลาวถึงลักษณะรูปทรงและองคประกอบดังนี้ คือ
ประติมากรรมรูปครุฑยุดนาค ประติมากรรมรูปครุฑยุดนาคหรือครุฑจับนาคนัน้ พญา
ครุฑแตละตัวจะอยูในอิริยาบทลักษณะทายืน กางปกออกทั้ง 2 ขาง ใชมือขวาและมือซายจับหาง
นาคชูไวขางละตัว สวนที่เทาทั้ง 2 ขางของพญาครุฑนั้นไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน คาดวาคงจะ
จิกและกดหัวนาคไว
สําหรับรูปรางของพญาครุฑนั้น จะมีลักษณะครึ่งคนครึ่งนกโดยมีสวนศีรษะเปนนก
ลําตัวสวนบนตั้งแตบริเวณลําคอ, แขน, อก ตลอดลงมาจนถึงเอวจะเหมือนมนุษย ลําตัวสวนลาง
จะมีลักษณะเหมือนกซึ่งประกอบไปดวย ปก, ขา, เทา และเล็บ สวนที่บริเวณศีรษะของ
ประติมากรรมจะสวมมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนไมสวมเสื้อ แตจะสวมกรองศอที่แขนของ
ประติมากรรมจะประดับตกแตงดวยพาหุรัดทองกร สําหรับกายสวนลางนัน้ จะสวมภูษา (ผานุง)
เปนลวดลาย คาดทับดวยสะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยู
ดานหนา
และที่ใตเทาของพญาครุฑนั้น มีนาค 2 ตัว 1 เศียร ถูกจิกสลบอยู หางของนาคทั้งสอง
ถูกจับยกชูสูงขึ้น บริเวณลําตัวของนาคไมมีเครื่องประดับอาภรณ พื้นผิวทั้งหมดจะตกแตงดวย
กระเบื้องเคลือบสีโดยตลอด
ประติมากรรมรูปพระนารายณ ประติมากรรมรูปพระนารายณจะอยูในอิริยาบททายืน
พระพักตรตั้งตรง มี 4 กร สองกรดานหนาประนมมือเหนือพระอุระ 2 กรดานหลัง โดยเฉพาะ
ดานขวาจะถือจักร ดานซายถือสามงามหรือตรีศูล ที่บริเวณศีรษะของพระนารายณจะสวมมงกุฎมี
กรรเจียกจร รางกายสวนบนจะไมสวมเสื้อหรือฉลององค บริเวณรอบคอมีกรองศอ 2 กรดานหนา
และ 2 กรดานหลังจะประดับตกแตงดวยพาหุรัดและทองกร
สําหรับบริเวณรางกายสวนลางของประติมากรรมรูปพระนารายณนั้น จะสวมสนับ
เพลา ทรงภูษาเปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร ใสเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณ
กระถอบหอยอยูดานหนาเหนือเจียรระบาดชายไหวชายแครง สวนที่เทาของประติมากรรมมองไม
เห็น ไมทราบวาจะสวมฉลองบาทและมีทองบาทประดับดวยหรือไม
บริเวณยอดพระปรางคองคเล็กสุด 4 องค ที่ประดับอยูเหนือซุมทิศขององคพุทธปรางค
นั้น จะมีงานประติมากรรมรูปครุฑและพระนารายณในลักษณะทานั่งประนมมือประดับตกแตงอยู
บริเวณตอนลางของพระปรางค โดยเฉพาะประติมากรรมรูปครุฑจะประดับอยูชั้นแรก (ชั้นลาง)
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สวนชั้นที่ 2 (ชั้นบน) จะเปนที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระนารายณ 4 กร ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับองคพระนารายณ 4 กร ที่ชั้นอัสดง ดังไดกลาวแลว
3. ประติมากรรมตกแตงฐานองคพุทธปรางค ฐานของปรางคประธานวัดอรุณ
ราชวรารามแหงนี้ จะมีงานประติมากรรมประดับตกแตงปรากฎอยูที่ฐานชั้นแรกและฐานชั้นที่ 2 คือ
ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร และแจกันปกดอกไมที่ตั้งประดับอยูภายในซุมคูหาของฐานชั้นแรก
และประติมากรรมรูปเทวดาแบกในเชิงบาตรฐานชั้นที่ 2 ประติมากรรมดังกลาวโดยเฉพาะรูป
เทวดาแบกนั้น เปนงานปูนปนที่ตกแตงพื้นผิวบางสวนดวยกระเบื้องเคลือบ สวนรูปกินรี, กินนร
และแจกันปกดอกไมลวนเปนงานปูนซีเมนตที่สรางขึ้นใหมในรัชกาลที่ 5 ดังไดกลาวแลวเปนตน
ประติมากรรมดังกลาวจะมีลักษณะรูปทรงและองคประกอบดังนี้
ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร กินรีและกินนร เปนสัตวหิมพานตอีกชนดหนึ่งที่มี
รูปรางลักษณะเปนอมนุษย ประเภทครึ่งคนครึ่งนก คือมีรูปรางครึ่งบนเปนคนครึ่งลางเปนนก
โดยเฉพาะกินรีนั้นจะเปนหญิง กินนรจะเปนชาย
สําหรับกินรีที่ประดับตกแตงฐานองคปรางคประธานนั้น
จะอยูในลักษณะทายืน
ประนมมือไวที่อก รางกายสวนบนไมสวมเสื้อผา บริเวณศีรษะ ใบหนา ลําคอ แขน อก และเอวจะ
เหมือนมนุษยผูหญิง ศีรษะของกินรีจะสวมมงกุฎมีกรรเจียกจร รอบคอประดับดวยกรองศอ ใส
สังวาลมีทับทรวง และที่แขนขาจะสวมใสพาหุรัดทองกร บริเวณรางกายสวนลางของประติมากรรม
รูปกินรีนั้นจะมีลักษณะเปนนกที่ประกอบไปดวย ปก,หาง, และขา โดยเฉพาะบริเวณสะโพกจะมี
ปกเหมือนปกนก 2 ปก มีหางซอนกัน 2 ชั้น ชั้นแรกตรงโคนหางมีลักษณะเปนขนหางแบบขนไก ชั้น
ที่ 2 เปนหางชั้นในที่มีลักษณะเปนลายกนก สวนที่ขาและเทาของกินรีจะเหมือนขาและเทาของนก
โดยตลอด
สําหรับกินนรนั้น จะอยูในลักษณะทายืนเชนเดียวกัน มือขวาถือดอกบัว มือซายวางอยู
บนสะโพก รางกายสวนบนไมสวมเสื้อผา ตั้งแตบริเวณศีรษะ ใบหนา ลําคอ แขน อก และเอว จะ
เหมือนมนุษยผูชาย ศีรษะของกินนรจะสวมมงกุฎ มีกรรเจียกจร รอบคอมีกรองศอ ใสสังวาล
ประดับทับทรวง ที่แขนจะสวมใสดวยพาหุรัดและทองกร สวนบริเวณรางกายสวนลางจะมีลักษณะ
เหมือนกินรีทุกประการ
ประติมากรรมรูปแจกันปกดอกไม สําหรับประติมากรรมรูปแจกันปกดอกไมนั้น ตัว
แจกันมีลักษณะเปนแจกันทรงสูง มีลวดลายรูปดอกไมใบไมประดับอยูตรงกลางแจกัน สวนดอกไม
ที่นํามาปกแจกันนั้น มีลักษณะเปนชอเรียวยาวสูงกวาตัวของแจกัน เปนประติมากรรมแบบนูนสูง
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ประติมากรรมรูปเทวดาแบก
ประติมากรรมรูปเทวดาแบกนั้นจะประดับตกแตง
ลอมรอบฐานองคพุทธปรางคในชั้นเชิงบาตรนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน 44 องค แตละองคจะยืนอยูใน
ลักษณะแบก โดยยกมือทั้ง 2 ขึ้นแสดงทาแบกฐานองคพุทธปรางคไว และที่บริเวณศีรษะของ
ประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนสวมเสื้อหรือฉลององคแขนยาว ที่คอมี
กรองศอ แขนใสทองกร บริเวณลําตัวสวมเกราะออนทับเสื้อแลวรัดอก สําหรับกายสวนลางของ
ประติมากรรมนั้น จะสวมใสสนับเพลา ทรงภูษา (ผานุง) เปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอว (รัด
องค) หรือรัดพัสตร ใสเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูด านหนาบริเวณเทาของ
ประติมากรรมจะสวมใสฉลองบาทและทองบาทดวยหรือไม ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน
4. ประติมากรรมตกแตงฐานประทักษิณ ฐานประทักษิณของปรางคประธานในชั้นที่
2 และชั้นที่ 3 จะมีงานประติมากรรมตกแตงอยู สําหรับฐานประทักษิณในชั้นที่ 2 จะมี
ประติมากรรมรูปกินรี กินนร และประติมากรรมรูปพญายักษแบก สวนฐานประทักษิณในชั้นที่ 3 จะ
มีประติมากรรมรูปกินรี กินนร รูปแจกันปกดอกไม และประติมากรรมรูปพญาวานรแบก
ประติมากรรมดังกลาว โดยเฉพาะรูปพญายักษแบกและพญาวานรแบกนั้น เปนงานปูนปนที่
ประดับตกแตงผิวดวยกระเบื้องเคลือบสีโดยตลอด ดังจะกลาวถึงตอไปนี้
ฐานประทักษิณชั้นที่ 2
ประติมากรรมรูปกินรี กินนร ประติมากรรมรูปกินรีและกินนรจะประดับอยูฐานชั้นลาง
ของฐานประทักษิณชั้นที่ 2 ลักษณะของรูปทรงและองคประกอบตางๆจะมีลักษณะเหมือนกินรี
กินนร ที่ประดับตกแตงอยูที่ฐานองคปรางคประธาน
ประติมากรรมรูปพญายักษ สําหรับประติมากรรมรูปพญายักษจะประดับอยูบนฐาน
ชั้นที่ 2 คือชั้นเชิงบาตร มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 64 ตน แตละตนจะยืนอยูในลักษณะทาแบก โดยจะยก
มือทั้ง 2 ขึ้นแสดงทาแบกฐานประทักษิณไว ประติมากรรมรูปพญายักษดังกลาว บริเวณศีรษะจะ
สวมใสมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนจะสวมเสื้อหรือฉลององคแขนยาว ที่คอมีกรองศอ แขนใส
ทองกร ลําตัวสวมเกราะออนทับเสื้อแลวรัดอก กายสวนลางจะสวมสนับเพลา ทรงภูษา (ผานุง)
เปนลวดลาย คาดทับดวยรัดเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมสุวรรณกระถอบหอยอยู
ดานหนา ที่เทาของประติมากรรมจะสวมทองบาทประดับอยู
ประติมากรรมรูปพญายักษทั้งหมดจะมีกายสีขาวโดยตลอด สวมใสเครื่องศิราภรณ
เปนรูปมงกุฎที่มีลักษณะแตกตางกันออกไปราว 3 แบบ สําหรับรูปแบบของมงกุฎที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน คือมงกุฎตามหัวหรือหนาที่มีลักษณะเปนหนา 3 ชั้น มีทั้งหนายักษและหนาเทพ
โดยเฉพาะหนาชั้นบนสุดจะมีลักษณะเปนหนาเทพหรือเทวดาที่สวมใสมงกุฎชัย

120
ฐานประทักษิณชั้นที่ 3
ประติมากรรมรูปกินรี กินนร ประติมากรรมรูปกินรี กินนร จะประดับอยูบนฐานชั้น
ลางสุดของฐานประทักษิณชั้นที่ 3 ซึ่งจะมีลักษณะรูปทรงและองคประกอบเหมือนกับกินรีและ
กินนรที่ประดับตกแตงฐานของปรางคประธาน
ประติมากรรมรูปแจกันปกดอกไม ประติมากรรมรูปแจกันปกดอกไมจะประดับอยูชั้น
เดียวกับกินรีและกินนรที่บริเวณยอมุม มีลักษณะรูปทรงเชนเดียวกับแจกันปกดอกไมที่บริเวณฐาน
ของปรางคประธาน
ประติมากรรมรูปพญาวานรแบก สําหรับประติมากรรมรูปพญาวานรแบกจะประดับ
อยูบนฐานชั้นที่ 2 คือชั้นเชิงบาตร มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 56 ตัว มีสีกายขาวโดยตลอด แตละตัวจะยืน
อยูในลักษณะทาแบก โดยจะยกมือทั้ง 2 ขึ้น แสดงทาแบกฐานประทักษิณไว ประติมากรรมรูป
พญาวานรดังกลาว จะสวมมงกุฎมีกรรเจียกจรลักษณะเชนเดียวกันโดยตลอดทั้งหมด กายสวนบน
จะไมสวมเสื้อหรือฉลององค ที่คอจะใสกรองศอ แขนประดับตกแตงดวยพาหุรัดทองกร บริเวณ
ลําตัวสวมใสสังวาลมีทับทรวงประดับ กายสวนลางจะสวมใสสนับเพลาและทรงภูษา (ผานุง) เปน
ลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัดสําหรับเทาของประติมากรรมจะสวมใส
เฉพาะทองบาทเทานั้น
ปรางคบริวาร หรือ ปรางคทิศ
สวนฐาน
ฐานของปรางคทิศหรือปรางคบริวารทั้ง 4 องคนั้น จะตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญใน
ตําแหนงตรงมุม ประกอบไปดวยฐานชั้นตางๆซอนกันอยูทั้งหมด 6 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมี
แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม (แปดเหลี่ยมดานไมเทา) มีลักษณะเปนฐานสูง ทาดวยสีขาวและมี
การประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสี “ลายดอกไมรวง” อยางงดงาม บริเวณผนังของฐานจะ
เจาะเปนซุมคูหาตื้นๆ รูปโคงกลมรวมทั้งหมด 20 ซุม ภานในซุมจะประดับตกแตงดวยงาน
ประติมากรรมแบบนูนสูงรูปกินรีและกินนร โดยวางตําแหนงสลับกัน เหนือฐานชั้นแรกขึ้นไปจะเปน
ฐานชั้นที่ 2 คือชั้นเชิงบาตร ฐานชั้นนี้จะมีงานประติมากรรมลอยตัวรูป “ยักษและวานรแบก”
ประดับตกแตงอยู สวนฐานชั้นที่ 3, 4 และ 5 นั้น จะเปนฐานสิงหซอนตอกัน 3 ชั้น และฐานชั้นที่ 6
หรือชั้นสุดทายนั้นจะเปนฐานบัวลูกแกวอกไก ฐานดังกลาวตั้งแตชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 จะมีแผนผังเปน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 พื้นผิวของฐานจะประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม
แตละชั้นจะคอยๆสอบเขาจนจดเรือนธาตุ (ภาพที่ 49)
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สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุของปรางคบริวารหรือปรางคทิศจะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มีแผนผัง
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังของเรือนธาตุจะผายออกเล็กนอยในตอนลาง ตัวเรือนธาตุ
จะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองอยูภายใน ประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาจากดานทั้ง 4 ของตัว
เรือนธาตุเพียงเล็กนอย ซุมทิศแตละดานจะตั้งตรงกับทิศ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ, ทิศใต, ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก สําหรับซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุมอีกดานละ 4 มุม จํานวนมุม
ทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุ และมุมของซุมทิศ รวมไดทั้งสิ้น 28
มุม
สําหรับซุมทิศ องคประกอบอีกสวนหนึ่งของเรือนธาตุจะมีรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ดังตอไปนี้
ซุมทิศ ซุมทิศของปรางคบริวารหรือปรางคทิศนั้นจะมีลักษณะเปนซุมทรงบันแถลง
หรือทรงจั่วที่ประกอบไปดวย ซุม, รัดเกลา, และเสาบัว โดยทั้งหมดจะทําเปนซุมบันแถลงลดชั้นหรือ
ซอนชั้น ที่มีลักษณะการซอนชั้นเหลื่อมต่ําลงมามาก โดยเฉพาะซุมแรก (ดานหนา) ยอดซุมจะ
เหลื่อมต่ําลงมาถึงบริเวณรัดเกลาของซุมชั้นที่ 2 (ดานหลัง) รูปแบบของซุมจะเปนซุมทรงสูงวางอยู
เหนือรัดเกลา แลวรองรับดวยเสาบัว กรอบซุมจะมีลักษณะนูนสูง บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะ
ประดับตกแตงดวยแถวใบระกา ยอดซุมประดับดวยชอฟา ปลายซุมทั้ง 2 ขางเปนหางหงสรูปนาค
เบือน สวนบริเวณหนาบันจะประดิษฐสรางสรรคเปนลวดลายพันธุพฤกษารูปดอกไมและใบไม
สําหรับเสาบัวจะมีลักษณะเปนเสาติดผนัง เรียงเหลื่อมกันขางละ 2 เสา คลายกับเสา
ยอมุมที่ยื่นออกมาจากเรือนธาตุ ผนังของเสาตั้งแตบัวหัวเสาลงมาจะคอยๆผายออกเล็กนอยใน
ตอนลาง ตลอดทั่วทั้งเสาจะมีการประดับตกแตงอยู 4 ตําแหนงดวยกัน คือ สวนบนที่บริเวณหัวเสา
ประดิษฐเปนรูปบัวจงกล สวนลางบริเวณโคนเสาจะมีการประดับลวดลายคลายบัวหัวเสา บริเวณ
กลางเสาจะประดับดวยประจํายามอยูท ี่มุมนอกของเสา และพื้นที่วางของผนังเสาจะประดับดวย
กระเบื้องเคลือบที่ประดิษฐเปนลวดลายแบบกานตอดอก
ซุมทิศของปรางคบริวารหรือปรางคทิศ จะมีลักษณะเปนซุมอุดตันเชนเดียวกับปรางค
ประธาน ยอดซุมมีความสูงราวบัวปลายเชิงเรือนธาตุ ภายในซุมจะเปนที่ประดิษฐานรูป “พระพาย
ทรงมา” ที่ประดับตกแตงโดยตลอดทุกซุมของปรางคทิศหรือปรางคบริวารทุกองค (ภาพที่ 50)
สวนยอด
สวนยอด (สวนหลังคา) ของปรางคทิศหรือปรางคบริวาร คือสวนบนสุดที่ตอขึ้นไปจาก
เรือนธาตุ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ประกอบไปดวย ชั้นอัสดง ชั้นรัดประคด (ชั้น
เชิงบาตร) สวนที่บริเวณปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม หรือจอมโมฬี ที่ปกประดับดวยนภศูลสีทองใน

122
สวนบนสุด ชั้นรัดประคดของปรางคบริวารวัดอรุณแหงนี้แบงออกเปน 7 ชั้น แตละชั้นจะ
ประกอบดวย หนากระดาน, บัวเชิงบาตร และกลีบขนุน ที่ประดับอยูโดยรอบองคพุทธปรางค
ลักษณะรูปทรงของยอดพุทธปรางค จะสูงเพรียวตั้งตรง แบบปรางคทรงฝกขาวโพด
ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับปรางคประธาน ดังไดกลาวแลว เปนตน
สําหรับกลีบขนุนนั้น จะวางอยูในแนวตั้งกอติดกับบัวเชิงบาตรที่บริเวณตรงกลางตัว
ยอดปรางค (กลีบขนุนจะไมหักมุมฉาก) และบริเวณยอมุมขององคพุทธปรางค (กลีบขนุนจะหักมุม
ฉาก) พื้นผิวของกลีบขนุนจะประดับตกแตงดวยงานกระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม
สวนบริเวณชั้นอัสดงนั้น จะมีลักษณะพิเศษเชนเดียวกับปรางคประธาน โดยจะทําชั้น
อัสดงซอนกัน 2 ชั้น ในชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีประติมากรรมลอยตัวรูป “ครุฑแบก”ประดับอยู สวน
ชั้นที่ 2 (ชั้นบน) นั้นจะมีประติมากรรมลอยตัวรูป “เทวดานั่งประนมมือ” ประดิษฐานอยูเหนือชั้น
ครุฑแบกขึ้นไป ประติมากรรมดังกลาวลอมรอบองคพุทธปรางคโดยตลอด
สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมของปรางคบริวารวัดอรุณราชวรารามที่จะ
กลาวถึงตอไปนี้ มี 3 ประการ คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศทั้ง 4 ดานของปรางคบริวารทั้ง 4 องคนั้น จะ
เปนที่ประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป “พระพายทรงมา” ในลักษณะที่เหมือนกันตลอดทุกซุม
ประติมากรรมดังกลาวเปนงานปูนปนที่ประดับตกแตงพื้นผิวบางสวนดวยชิ้นสวนของกระเบื้อง
เคลือบสีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
ประติมากรรมรูปพระพายทรงมา สําหรับประติมากรรมรูปพระพายทรงมาจะอยูใน
อิริยาบทประทับนัง่ บนหลังอาชา พระพักตรตรง พระหัตถขวาถือพระขรรค พระหัตถซายคลายกับ
กุมสายบังเหียน บริเวณศีรษะของพระพายจะสวมมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนไมสวมเสื้อหรือ
ฉลองพระองค บริเวณรอบคอมีกรองศอ ใสสังวาลมีทับทรวง และที่แขนของประติมากรรมจะสวม
พาหุรัด ทองกร เครื่องประดับดังกลาวจะตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีทั้งสิ้น
สวนบริเวณกายสวนลาง
องคประกอบบางอยางของเครื่องแตงกายไมสามารถ
มองเห็นได เนื่องจากมาทรงบังอยู คงเห็นเฉพาะภูษาทรงที่มีลักษณะเปนลวดลายเทานั้น
สําหรับมาทรงของพระพายจะมีผิวเรียบเกลี้ยงทาดวยสีขาว บริเวณศีรษะ และรอบคอ
ของมามีเครื่องประดับที่ตกแตงดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบสี เชนเดียวกัน
2. ประติมากรรมตกแตงชั้นอัสดง บริเวณชั้นอัสดงของปรางคทิศหรือปรางคบริวาร
นั้นจะประกอบไปดวยชั้นอัสดง 2 ชั้นดวยกันดังไดกลาวแลว ชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีประติมากรรม
ลอยตัวรูป “ครุฑแบก” ประดับอยู สวนชั้นที่ 2 (ชั้นบน) จะตกแตงดวยประติมากรรมลอยตัวรูป
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เทวดานั่งประนมมือ ซึ่งตั้งอยูเหนือชั้นครุฑแบกขึ้นไป ประติมากรรมดังกลาวจะรายลอมรอบองค
พุทธปรางคไวทุกดาน
คาดวาเปนงานปูนปนที่ประดับตกแตงพื้นผิวบางสวนดวยชิ้นสวนของ
กระเบื้องเคลือบ ดังจะกลาวถึงลักษณะของรูปทรงและองคประกอบตางๆ ดังนี้
ประติมากรรมรูปครุฑแบก ประติมากรรมรูปครุฑแบกนั้นจะอยูในอิริยาบททายืนแบบ
ทาแบก หันหนาตรง กางปกออกทั้ง 2 ขาง ยกมือขวาและมือซายขึ้น แสดงทาแบกยอดพุทธปรางค
ไวเหนือศีรษะ ผิวกายเปนสีน้ําตาลแดง รางกายสวนบนไมสวมเสื้อและสวนลางไมทรงภูษา
นอกจากจะประดับอาภรณเปนบางสวน คือบริเวณคอจะสวมกรองศอ ที่ลําตัวจะมีรัดอกตกแตงอยู
ดวยเทานั้น
ประติมากรรมรูปเทวดานั่งประนมมือ จะมีกายสีขาว อยูในอิริยาบททานั่งคลุกเขา
ประนมมือเหนือพระอุระ พระพักตรตั้งตรง บางองคคลายกมต่ําเล็กนอย ที่บริเวณศีรษะของ
ประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนไมสวมเสื้อผาหรือฉลององค นอกจากจะ
ประดับอาภรณ ที่คอมีกรองศอ สวมใสสังวาลมีทับทรวงประดับ และที่แขนของประติมากรรมจะ
ตกแตงดวยพาหุรัดทองกร
บริเวณสวนลางของประติมากรรมรูปเทวดานั้น จะทรงภูษาเปนลวดลายคาดทับดวย
สะเอวหรือรัดพัสตร แลวรัดเข็มขัด และมีสุวรรณกระถอบหอยอยูดานหนา สําหรับสวนที่อาภรณ
ประดับกายและภูษาทรงนั้นจะแตกตางดวยกระเบื้องเคลือบสีโดยตลอด
3. ประติมากรรมตกแตงฐานองคพุทธปรางค ฐานองคพุทธปรางคของปรางคทิศหรือ
ปรางคบริวารนั้น จะมีประติมากรรมประดับตกแตงปรากฎอยูที่ฐานชั้นแรกและฐานชั้นที่ 2 คือ
ประติมากรรมรูปกินรี และกินนร ที่ตั้งประดับอยูภายในซุมคูหาของฐานชั้นแรก และประติมากรรม
รูปยักษและวานร ที่ตั้งประดับอยูที่เชิงบาตรฐานชั้นที่ 2 ประติมากรรมดังกลาวโดยเฉพาะรูปยักษ
และวานรนั้น คาดวาเปนงานปูนปนที่ตกแตงผิวบางสวนดวยชิ้นสวนของกระเบื้องเคลือบสี สวน
กินรีและกินนรนั้น สรางใหมดวยปูนซีเมนตในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังไดกลาวผานมาแลว คือ
ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร สําหรับประติมากรรมรูปกินรีและกินนรที่ตกแตงฐาน
ปรางคบริวารแหงนี้แตละองค มีจํานวนทั้งหมด 20 ตัว เปนกินรี 12 ตัว กินนร 8 ตัว แตละตัวจะมี
รูปรางลักษณะทาทางดังเชน กินรีและกินนรที่ประดับฐานปรางคประธานและฐานประทักษิณของ
องคปรางคประธาน ดังไดกลาวผานมาแลวทุกประการ
ประติมากรรมรูปยักษและวานร ประติมากรรมรูปยักษและวานรที่ประดับอยูเชิงบาตร
ของฐานชั้นที่ 2 นั้นมีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 28 ตัว จะวางอยูในตําแหนงที่สลับกัน ซึ่งมีลักษณะ
แตกตางกันดังนี้
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ประติมากรรมรูปยักษ ประติมากรรมรูปยักษทั้งหมดจะยืนอยูในลักษณะทาแบก โดย
ยกมือทั้ง 2 ขึ้นแสดงทาแบกฐานองคพุทธปรางคไวเหนือศีรษะ ผิวกายของยักษทั้งหมดจะทาดวยสี
ขาว หันหนาตรง มีทั้งขนิดปากขบและปากแสยะ ที่บริเวณศีรษะของประติมากรรมจะสวมกระบัง
หนา มีกรรเจียกจร กายสวนบนจะไมสวมเสื้อผา นอกจากมีอาภรณประดับโดยเฉพาะที่คอจะสวม
กรองศอ ใสสังวาลมีทับทรวง ที่แขนของประติมากรรมจะมีพาหุรัดทองกรตกแตงอยู สําหรับกาย
สวนลางจะใสสนับเพลา สวมภูษาเปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร ใสเข็มขัด ใตหัว
เข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูดานหนา และที่เทาของประติมากรรมจะสวมทองบาทประดับอยู
ดวย
ประติมากรรมรูปวานร สําหรับประติมากรรมรูปวานรนั้น ทุกตัวจะยืนอยูในลักษณะทา
แบก เชนเดียวกับยักษ หันหนาตรง มีทั้งชนิดอาปากและหุบปาก ผิวกายของวานรทั้งหมดจะเปนสี
เดียวกันโดยตลอดคือสีขาว บริเวณสวนศีรษะของประติมากรรมจะสวมมาลัยเกี้ยวรักรอย และ
กรรเจียกจร กายสวนบนและลางจะมีการประดับตกแตงดวยภูษาอาภรณคลายประติมากรรมรูป
ยักษ
พื้นผิวประติมากรรมดังกลาวบางสวนจะประดับตกแตงดวยชิ้นสวนของกระเบื้อง
เคลือบสี เชนบริเวณใบหนา, ภูษา และอาภรณประดับกาย
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ภาพที่ 43

พุทธปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม
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ภาพที่ 44

ปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม
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ภาพที่ 45

พุทธปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ 46

ฐานองคปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม
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ภาพที่ 47

เรือนธาตุพุทธปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ 48

ยอดพุทธปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม
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ภาพที่ 49

ฐานปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ 50

เรือนธาตุปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม
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ลายเสนที่ 12
ผังบริเวณวัดอรุณราชวราราม
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 369.
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ลายเสนที่ 13
รูปดานพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 372.
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ลายเสนที่ 14
ผังพื้นพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 371.
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3.2

พุทธปรางคประธานที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
โดยพระบรมวงศานุวงศ และขาราชการชั้นสูง (พุทธศักราช 2364 – 2394)
3.2.1 พุทธปรางควัดเศวตฉัตรวรวิหาร
วัดเศวตฉัตรเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูแ ขวง
บางลําพูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ภายในพระอารามแหงนี้จะเปนที่ตั้งขององคพุทธ
ปรางคสูงเพรียว 1 องคดังจะกลาวตอไปนี้ (ภาพที่ 51)
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
พุทธปรางควัดเศวตฉัตร เปนพุทธปรางคที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหมืน่ สุริ
นทรรักษ หรือพระองคเจาฉัตร ซึ่งเปนโอรสในรัชกาลที่ 1 วัดเศวตฉัตรเปนวัดโบราณที่มีมาแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดบางลําภูลาง” แตเดิมที่ตั้งวัดอยูริมแมน้ําเจาพระยา ตอมาแผนดิน
บริเวณหนาวัดงอกออก ทําใหตัววัดอยูหางจากฝงแมน้ํา หลังจากสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหมแลว
พระองคเจาฉัตรไดยายเขตพุทธาวาสมาสรางริมน้ํา ทิ้งพระอุโบสถเกาไวที่เดิม แลวสรางพระ
อุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และพระปรางคขึ้นใหม ตอมารัชกาลที่ 4 ทรงปฏิสังขรณและ
พระราชทานนามวา “วัดเศวตฉัตร” เพื่อเปนเกียรติแกกรมหมื่นสุรินทรรักษ
พุทธปรางควัดเศวตฉัตรมีลักษณะเปนปรางคเดี่ยว องคเดียวไมมีปรางคบริวาร ปที่
สรางไมทราบแนชดั แตนาจะสรางขึ้นระหวางพ.ศ. 2364-2393 เนื่องจากปรากฎการสรางพระ
พุทธไสยาสนวาสรางขึ้นในป 2364 และรัชกาลที่ 3 ทรงยกวัดนี้ขึ้นเปนพระอารามหลวงในป พ.ศ.
2393
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดเศวตฉัตร จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดเศวตฉัตรเปนพระอารามที่ตั้งอยูไมไกลจากแมน้ําเจาพระยา พระอารามแหงนี้แบง
ออกเปนเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูทางดานหนาวัดซึ่งหัน
หนาสูแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศตะวันออก มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูทางเขาสูเขต
พุทธาวาสเกือบทุกดาน ยกเวนทางดานทิศเหนือ
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ อัน
ประกอบไปดวย พระอุโบสถ, พระวิหาร, พระวิหารพระพุทธไสยาสน พระปรางค ฯลฯ โดยพุทธ
ปรางคนั้นจะตั้งอยูตรงกลางทางดานหลังระหวางโบสถกับวิหารซึ่งตั้งคูขนานกัน
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2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดเศวตฉัตร เปนปรางคองคเดี่ยวที่ตงั้ อยูทางดานหลังของเขตพุทธาวาส
เปนปรางคทึบ ไมมีหองคูหาอยูภายใน ยอดปรางคสูงเพรียว ตั้งอยูบนฐานสูงที่รองรับดวยฐาน
ประทักษิณ 2 ชั้น ฐานประทักษิณแตละชั้น จะมีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณเพียงทิศเดียว คือ
ทางดานทิศตะวันออก โครงสรางขององคพุทธปรางคและฐานประทักษิณ สันนิษฐานวาเปนการกอ
อิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาวโดยตลอด มีความสูงประมาณ 20 เมตร
ปจจุบันพุทธปรางควัดเศวตฉัตรอยูในสภาพที่สมบูรณ ทั้งชั้นฐาน เรือนธาตุ และยอด
ปรางค เนื่องจากมีการบูรณะปฏิสังขรณตลอดมาจนถึงปจจุบัน
องคประกอบทางดานสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดเศวตฉัตรวรวิหาร
พุทธปรางควัดเศวตฉัตร ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน ซึ่งตั้งอยูบน
ฐานเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. สวนฐานขององคพระปรางค และฐานประทักษิณ
ฐานของพระปรางควัดเศวตฉัตรจะประกอบไปดวยชั้นฐานตางๆ ซอนกันอยูทั้งหมด 4
ชั้น ฐานชั้นแรกหรือชั้นลางจะมีลักษณะเปนฐานสิงห ประกอบไปดวยหนากระดานบน บัวหงาย
ทองไม บัวหลังสิงห แขงสิงห และหนากระดานลางที่มีขนาดใหญ แลวซอนตอดวยฐานขั้นที่ 2 และ
3 ซึ่งมีลักษณะเปนฐานสิงหดวยเชนกัน สวนฐานชั้นที่ 4 ที่ซอนตอเปนชั้นสุดทายนั้นจะเปนฐานบัว
ลูกแกวอกไกที่ประกอบไปดวย หนากระดานบน บัวหงาย ลูกแกวอกไก บัวคว่ํา และหนากระดาน
ลาง ฐานทั้งหมดตั้งแตชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 จะมีแผนผังเปนรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 เรียงสอบ
ตอเนื่องกันขึ้นไปจนจดเรือนธาตุ (ภาพที่ 52, 53)
ฐานขององคพระปรางคดังกลาว จะกอซอนอยูบนฐานประทักษิณหรือฐานสําหรับเดิน
เวียนขวาทั้งหมด 2 ชั้น แตละชั้นจะมีลักษณะเปนฐานสูงรูป 8 เหลี่ยมดานไมเทา ทางดานหนาของ
ฐานประทักษิณจะมีบันไดขึ้นสูลานประทักษิณชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพียงทางเดียว รอบลาน
ประทักษิณจะลอมรอบดวยกําแพงหรือพนักฐานประทักษิณทั้ง 2 ชั้น มีลักษณะกออิฐถือปูนเปน
พนักทึบ
2. เรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพระปรางควัดเศวตฉัตร จะตั้งตอจากชั้นฐานขึ้นไป เปนอาคารที่มี
แผนผังเปนรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ตัวเรือนธาตุมีลักษณะทึบตัน ไมมีหอ งคูหาอยูภายใน
องคพระปรางค ผนังทั้ง 4 ดานของตัวเรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมา 4 ซุม มีลักษณะเปนซุมอุด
ตัน ภายในมีชองเวาสําหรับประดิษฐานประติมากรรม แตปจจุบันประติมากรรมเหลานั้นตางสูญ
หายไปจนหมดสิ้น ซุมทิศของพระปรางคองคนี้เปน “ซุมทรงบันแถลงลดชั้น” หรือ “ซอนชั้น” ที่
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ประกอบไปดวยซุมและเสาบัวหรือเสารองรับซุม โดยเฉพาะซุมทิศนั้นจะซอนกันอยูดานละ 2 ชั้น มี
ลักษณะเปนซุมทรงสูงหรือทรงจั่ว ที่มีกรอบซุมนูนสูงขึ้นมา บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับ
ตกแตงดวยชอฟา ใบระกาและนาคสะดุง สวนที่หนาบันของซุมทิศนั้นมีงานปูนปนลงรักปดทอง
ลายดอกพุดตาลใบเทศประดับอยู
สําหรับซุมทิศที่กอยื่นออกมาตลอดทั้ง 4 ดาน จะมีแผนผังเปนแบบยอเก็จ ทําใหมีมุม
เกิดขึ้นอีกดานละ 2 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุ ทั้งมุมของตัวเรือนธาตุ
และมุมของซุมทิศ รวมไดทงั้ สิ้น 20 มุม (ภาพที่ 54)
3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของปรางควัดเศวตฉัตร คือสวนบนสุดที่ตอขึ้นไปจากเรือน
ธาตุ มีแผนผังเปนรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสยยมุมไม 20 องคพระปรางคจะมีลักษณะตั้งตรงสูงเพรียว
ปลายยอดแหลม และสอบเขาเล็กนอย แบบปรางคทรงฝกขาวโพด ซึง่ ประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้น
รัดประคดหรือชั้นเชิงบาตร สวนปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ที่มี
รายละเอียดแตละชั้นดังนี้ (ภาพที่ 55)
ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดพระปรางควัดเศวตฉัตร จะตั้งอยูถัดจากเรือนธาตุขึ้นมา
มีเพียง 1 ชั้น และที่บริเวณเชิงบาตรจะไมมีงานประติมากรรมประดับตกแตงอยางใด
ชั้นรัดประคด จะตั้งอยูสูงตอจากชั้นอัสดง แบงออกเปน 6 ชั้น แตละขั้นประกอบไป
ดวย หนากระดาน บัวเชิงบาตร กลีบขนุน และบันแถลง สําหรับกลีบขนุนนั้นจะวางอยูในแนวตั้งกอ
ติดกับบัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 6 ชั้น มีลักษณะผิวเรียบเกลี้ยง ไมประดับตกแตง
ลวดลายใดๆ สวนบันแถลงจะประดับอยูตรงกลางทางดานตัวปรางคแตละดานแตละชั้น มีลักษณะ
เปนรูปโคงแหลม ผิวเรียบเกลี้ยง ไมมีลวดลาย
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมีนภศูล หลอดวยโลหะ ปกประดับ
อยูต รงกลาง
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
สําหรับประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดเศวตฉัตร
ใน
ปจจุบันนี้ไมมีทั้งประติมากรรมประดับตกแตงภายในซุมทิศและชั้นอัสดง
แตในอดีตนั้นมี
ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศปรากฎอยูเปนรูป “พระพุทธรูป” ประดิษฐานอยูภายในซุมทิศทั้ง
4 ทิศ
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ภาพที่ 51

พุทธปรางควัดเศวตฉัตร
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ภาพที่ 52

ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดเศวตฉัตร

ภาพที่ 53

ฐานองคพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
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ภาพที่ 54

เรือนธาตุพุทธปรางควัดเศวตฉัตร

ภาพที่ 55

ยอดพุทธปรางควัดเศวตฉัตร

139

ลายเสนที่ 15
ผังบริเวณวัดเศวตฉัตร
ที่มา : ฝายอนุรักษโบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
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ลายเสนที่ 16

รูปดานพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
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ลายเสนที่ 17

ผังพื้นพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
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3.2.2

พุทธปรางควัดพิชยญาติการามวรวิหาร
วัดพิชยญาติการามวรวิหารเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูแขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ภายในพระอารามแหงนีเ้ ปน
ที่ตั้งขององคพุทธปรางคขนาดใหญ 1 องค โดยมีพุทธปรางคขนาดเล็กอีก 2 องคขนาบขาง ซึ่ง
นับเปนปูชนียสถานที่มีความสําคัญยิ่งอีกแหงหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร ดังจะกลาวถึงตอไปนี้
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดพิชยญาติการาม
พุทธปรางควัดพิชยญาติการาม เปนพุทธปรางคทสี่ รางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ของกรุง
รัตนโกสินทร โดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ หรือ สมเด็จเจาพระยาองคนอย ซึ่งมีนาม
เดิมวา ทัต บุนนาค เมื่อครั้งดํารงบรรดาศักดิ์เปน “พระยาศรีพิพัฒน” (พระยาศรีพิพัฒนรัตนโกศาธิ
บดี) จางวางกรมพระคลังสินคา เดิมวัดแหงนีเ้ ปนวัดราง ไมมีพระสงฆสามเณรอยูจําพรรษา และไม
มีหลักฐานชัดเจนวาสรางขึ้นมาในสมัยใด ตอมาระหวางป พ.ศ.2372-2375 สมเด็จเจาพระยาบรม
มหาพิชัยญาติจึงไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมทั้งวัด แลวนอมเกลาฯถวายเปนพระอาราม
หลวง โดยรัชกาลที่ 3 ไดพระราชทานนามวา “วัดพระยาญาติการาม” ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ได
พระราชทานนามใหมเปน “วัดพิชยญาติการาม” มาจนถึงปจจุบันนี้ แตชาวบานทั่วไปนิยมเรียกวา
“วัดพิชัยญาติ”
พุทธปรางควัดพิชยญาติการามนี้ เดิมทีจะมีปรางคขนาดยอมอยูทางดานหนา และ
ดานหลัง รวมเปนพระปรางค 5 องค แตปจจุบันนี้พระปรางคองคดานหนาทางดานทิศเหนือนั้นได
ชํารุดและหักพังลงมาสุดความสามารถที่จะปฏิสังขรณใหกลับคืนดีได สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทานอนุญาตใหรื้อออกเมื่อ พ.ศ. 2457 แลวปรับเปนลานกวางดัง
ปรากฎอยูทุกวันนี้ ปจจุบันจึงเหลือเพียง 4 องคเทานั้น (ภาพที่ 56)
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดพิชยญาติการาม
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดพิชยญาติการาม จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดพิชยญาติการามเปนพระอารามที่ตั้งอยูริมคลองสมเด็จเจาพระยา โดยหันหนาวัด
ไปสูทิศเหนือ มีคลองตัดเชื่อมหนาวัดเพื่อออกสูแมน้ําเจาพระยาได พระอารามแหงนี้แบงออกเปน
เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูทางดานทิศเหนือบริเวณหนาวัด
มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบดวยกําแพงตลอดทั้ง 4 ดาน มีประตูทางเขาทางดานทิศ
เหนือ และทิศตะวันตก สวนเขตสังฆาวาสนั้นจะอยูทางดานทิศตะวันตกของเขตพุทธาวาส
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สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ อัน
ไดแก พระอุโบสถ, พระปรางคใหญ, พระเจดีย ฯลฯ เปนตน ซึ่งพุทธปรางคนั้นมีลักษณะเปนปรางค
3 องค โดยมีปรางคประธานอยูตรงกลาง ขนาบขางดวยปรางคบริวาร 2 ขาง โดยจะตั้งอยูตาม
แนวแกนทางดานพระอุโบสถ
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดพิชยญาติการาม จะตั้งอยูในเขตพุทธาวาสทางดานหลังของพระอุโบสถ
มีลักษณะเปนปรางคกลุม 3 องค ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน ประกอบไปดวยปรางคประธานขนาดสูง
ใหญตั้งอยูตรงกลาง 1 องค และมีปรางคบริวารอีก 2 องค ตั้งอยูทางดานซายและขวาของปรางค
ประธาน รูปทรงขององคพระปรางคโดยเฉพาะปรางคประธานจะเปนปรางคแบบ “ทรงงาเนียม” ที่
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติทรงถายแบบมาจากพระศรีรัตนมหาธาตุชะเลียง
ที่เมือง
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระปรางคองคนี้วัดโดยรอบได 33 วา 2 ศอก มีความสูง 21 วา 1 ศอก
10 นิ้ว สวนปรางคบริวารทั้ง 2 องคนั้นเปนปรางคขนาดยอม มีขนาดเทากัน วัดโดยรอบได 15 วา มี
ความสูง 11 วา 1 ศอก 2 กระเบียด พระปรางคกลุมทั้ง 3 องคจะตั้งอยูบนฐานประทักษิณและฐาน
ไพทีขนาดใหญ กออิฐถือปูน ทาดวยสีขาวโดยตลอด
สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางควัดพิชยญาติการาม
ยังอยูในสภาพที่มีความ
สมบูรณทั้งปรางคประธานและปรางคบริวาร ตั้งแตชั้นฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค ตลอดจน
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม เนื่องจากมีการบูรณะปฏิสังขรณตลอดมา
องคประกอบทางดานสถาปตยกรรมของปรางคประธานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ปรางคประธานวัดพิชยญาติการาม มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 สวน ซึ่งตั้งอยูบน
ฐานเดียวกันคือ
1. สวนฐานของปรางคประธาน ฐานประทักษิณ และฐานไพที
ฐานของปรางคประธาน จะตั้งอยูบนฐานประทักษิณ มี 1 ชั้น คือ ฐานสิงหลูกแกว
อกไก ประกอบไปดวย หนากระดานบน บัวหงาย ทองไม ลูกแกวอกไก ทองไม บัวหลังสิงห แขง
สิงหและหนากระดานลาง ฐานของปรางคประธานจะมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12
และยอเก็จบริเวณดานของฐานปรางคประธาน ทําใหมีมุมเพิ่มขึ้นอีกดานละ 4 มุม จํานวนมุม
ทั้งหมดของฐานที่ยอมุมและยอเก็จรวมไดทั้งสิ้น 28 มุม มีบันไดทางขึ้น 4 ดาน คือทางดานหนา
ของปรางคประธาน ดานหลัง และดานขางซายขวา ซึ่งทําใหฐานของปรางคประธานเชื่อมตอกับ
ฐานของปรางคบริวารทางดานซายและดานขวาตอเนื่องถึงกันโดยตลอด
สําหรับฐานประทักษิณจะกออิฐถือปูนรองรับฐานของปรางคประธานและฐานของ
ปรางคบริวาร ฐานประทักษิณขององคปรางคมีเพียง 1 ชั้น ซึ่งมีลักษณะเปนฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
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โดยประมาณ มีการหยักมุมหลายมุม และยกพื้นสูง ที่ฐานของฐานประทักษิณจะประกอบไปดวย
ชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไกเพียง 1 ชั้น บริเวณมุมของฐานประทักษิณแตละมุม จะมีเสาหัวเม็ด
ประดับตกแตงอยูทุกมุม และรอบลานประทักษิณจะปดลอมดวยพนักฐานประทักษิณ ซึ่งมี
ลักษณะโปรงกรุดวยกระเบื้องปรุเคลือบสีเขียวเขม ฐานประทักษิณแหงนี้จะมีบันไดทางขึ้นสูลาน
ประทักษิณทั้งหมด 4 ดาน คือดานหนาของปรางคประธาน ดานหลังและดานขางซายขวา ฐาน
ประทักษิณดังกลาวจะตั้งอยูบนฐานไพทีขนาดใหญอีกชั้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
ฐานไพทีจะมีลักษณะเปนฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผาโดยประมาณ มีการหยักมุมหลายมุม
และยกพื้นสูง กออิฐถือปูนทึบอยางมั่นคง สรางขึ้นเพื่อรองรับฐานประทักษิณและองคพระปรางค
ฐานของฐานไพทีจะประกอบไปดวยชั้นฐานสิงหลูกแกวอกไก 1 ชั้น บริเวณมุมของฐานไพทีแตละ
มุมจะประดับตกแตงดวยเสาหัวเม็ดอยางงดงาม และรอบลานฐานไพทีจะปดลอมดวยพนักฐาน
ไพที ซึ่งมีลักษณะโปรงตกแตงดวยลูกกรงเคลือบสีขาวและเขียว ฐานไพทีแหงนี้จะมีบันไดทางขึ้นสู
ลานฐานไพทีเพียงดานเดียว คือทางดานหนาของปรางคประธาน (ดูภาพที่ 57)
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุของปรางคประธานวัดพิชยญาติการาม
จะมีลักษณะเปนเรือนธาตุแบบ
จัตุรมุขขนาดใหญ ที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังทั้ง 4 ดาน ของตัวเรือนธาตุจะ
กอมุขทิศยาวยื่นออกมาเปนพิเศษ หนาจั่วหรือหนาบันของมุขทิศแตละดานจะหันออกสูทิศทั้ง 4
โดยตลอด มุขทิศดังกลาวจะมีซุมประตูทางเขาสูภายในตัวเรือนธาตุ ซึ่งมีลักษณะโปรงไมทึบตัน
ภายในทําเปนหองคูหาขนาดใหญ สําหรับประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูปพระพุทธรูปปาง
สมาธิ 4 องค ไดแก พระกกุสันธะพุทธเจา, พระโกนาคมมะพุทธเจา, พระกัสสปะพุทธเจา, พระโคต
มะพุทธเจา และเปนที่บรรจุอัฐิตระกูลบุนนาค ซึ่งแตละองคจะหันพระพักตรไปสูทิศทั้ง 4
สําหรับมุขทิศที่กอยื่นออกมานั้น มีแผนผังเปนแบบยอเก็จทําใหเกิดมุมเพิ่มขึ้นอีกดาน
ละ 4 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุ ทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของมุข
ทิศ รวมไดทั้งหมด 28 มุม (ดูภาพที่ 58 ,59)
3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของปรางคประธานวัดพิชยญาติการาม คือสวนบนสุดที่ตอ
ขึ้นไปจากเรือนธาตุ สวนนี้มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 28 องค พระปรางคจะเปน
ปรางคแบบทรงงาเนียมที่มีสัดสวนงดงาม คือ ยอดปรางคจะมีลักษณะ อวบล่ํา คอนขางสูงตั้งแต
ชั้นรัดประคดชัน้ ลางสุดขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคพระปรางคจะคอยๆโคงนอยๆขึ้นไปตามลําดับ
จนถึงยอดและปลายยอดจะแหลม ประกอบไปดวย ชั้นอัสดง ชั้นรัดประคดหรือชั้นเชิงบาตร และ
ปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุมหนือบัวกลุม หรือ จอมโมฬี ดังมีรายละเอียดแตละชั้นดังนี้ (ภาพที่ 60)
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ชั้นอัสดง จะตั้งกอจากเรือนธาตุของปรางคประธานขึ้นมา มีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นแรกหรือ
ชั้นลางจะมีประติมากรรมลอยตัวรูปพญายักษแบก และรูปเทวดานั่งประนมมือประดับตกแตงอยู
สวนชั้นที่ 2 หรือชั้นบน จะมีประติมากรรมลอยตัวรูปเทวดาแบกหรือเทวดานั่งประนมมือ
ประดิษฐานอยู
ชั้นรัดประคด จะตั้งอยูสูงจากชั้นอัสดงขึ้นไป แบงออกเปน 6 ชั้น แตละชั้นจะประกอบ
ไปดวย หนากระดาน บัวเชิงบาตร กลีบขนุน และบันแถลง โดยเฉพาะกลีบขนุนนั้นจะวางอยูใน
แนวตั้ง กอติดกับบัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 6 ชั้น มีลักษณะผิวเรียบเกลี้ยงไมประดับ
ลวดลายใดๆ สวนบันแถลงนั้นจะประดับอยูตรงกลางของตัวปรางคแตละดาน แตละชั้น มีลักษณะ
เปนรูปโคงแหลม
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมีนภศูลหลอดวยโลหะปกประดับอยู
ตรงกลาง
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมของปรางคประธานวัดพิชยญาติการาม จะมี 2
สวน คือ
ประติมากรรมตกแตงบริเวณยอมุมของเรือนธาตุ
สวนเรือนธาตุขององคพระปรางค จะมีลักษณะเปนรูปสี่เหลียมจัตุรัสยอมุมไม 12
บริเวณยอมุมของเรือนธาตุแตละมุมจะมีประติมากรรมรูปพญายักษตกแตงอยูทุกมุมๆละ 1 ตน
รวมทั้งสิ้นได 12 ตน แตละตนจะมีลักษณะทาทางเหมือนกันทุกประการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ประติมากรรมรูปพญายักษ
พญายักษจะอยูในลักษณะทายืนแบบทายักษ หันหนาตรง ใชมือทั้ง 2 กุมกระบองไว
เบื้องหนา ดวยทวงทาที่สงางามหนาเกรงขาม บริเวณศีรษะของพญายักษจะสวมใสมงกุฎมี
กรรเจียกจร กายสวนบนสวมเสื้อหรือฉลององคแขนยาว ที่คอมีกรองศอ แขนประดับดวยทองกร
บริเวณลําตัวสวมเกราะออนทับเสื้อแลวรัดอก กายสวนลางจะสวมใสสนับเพลา ทรงภูษาเปน
ลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยู
ดานหนา เหนือเจียระบาดชายไหวชายแครง ที่เทาของประติมากรรมจะสวมใสฉลองบาทเชิงงอน
และมีทองบาทประดับอยู
ประติมากรรมตกแตงชั้นอัสดง
ชั้นอัสดงของปรางคประธานจะมี 2 ชั้น ชั้นแรกหรือชั้นลางจะแบงออกเปน 2 สวน แต
ละสวนจะมีประติมากรรมปูนปนลอยตัวประดับตกแตง คือประติมากรรมรูป พญายักษแบก และ
ประติมากรรมรูป เทวดานั่งประนมมือ ในตอนบน สวนชั้นที่ 2 หรือชั้นบนที่สูงขึ้นไปจะแบงออกเปน
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2 สวน เชนเดียวกัน โดยมีประติมากรรมปูนปนรูป เทวดาแบก และเทวดานั่งประนมมือ ในชั้น
บนสุด ซึ่งประติมากรรมทั้งหมดจะทาดวยสีเหลืองโดยตลอด ดังมีลักษณะตอไปนี้
ประติมากรรมรูปพญายักษแบก
สําหรับประติมากรรมรูปพญายักษแบกนั้นจะประดับตกแตงลอมรอบองคพระปรางค
บริเวณยอมุมราว 12 ตน แตละตนจะยืนอยูในลักษณะทาแบก โดยยกมือทั้ง 2 ขึ้นแสดงทาแบก
ยอดองคพระปรางคไว บริเวณศีรษะของพญายักษจะสวมใสมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนจะ
สวมเสื้อหรือฉลององคแขนยาวลําตัวสวมเกราะออนทับเสื้อแลวรัดอก กายสวนลางจะสวมสนับ
เพลาทรงภูษาเปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณ
กระถอบหอยอยูดานหนาเหนือเจียระบาดชายไหวชายแครง ที่เทาของประติมากรรมจะสวมใส
ฉลองบาทหรือมีทองพระบาทประดับดวยหรือไมนั้นไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ประติมากรรมรูปเทวดานั่งประนมมือ
ประติมากรรมรูปเทวดานั่งประนมมือ
จะประดับตกแตงอยูบริเวณยอมุมมีจํานวน
ทั้งสิ้นราว 28 องค แตละองคอยูในอิริยาบททานั่งคลุกเขาประนมมือเหนือพระอุระ พระพักตรตั้ง
ตรง ที่บริเวณศีรษะของประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎมีกรรเจียกจร กายสวนบนไมสวมเสื้อหรือ
ฉลององค ที่คอมีกรองศอ แขนใสพาหุรัดทองกร บริเวณกายสวนลางจะทรงภูษาเปนลวดลาย
สําหรับองคประกอบอยางอื่น ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ประติมากรรมรูปเทวดาแบก
ประติมากรรมรูปเทวดาแบกนั้น จะประดับตกแตงบริเวณยอมุมและดานทั้ง 4 ของ
องคพระปรางค มีจํานวนทั้งสิ้นราว 20 องค แตละองคจะยืนอยูในลักษณะทาแบกโดยยกมือทั้ง 2
ขึ้นแสดงทาแบกยอดองคพระปรางคไว บริเวณศีรษะของประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎมีกรรเจียก
จร กายสวนบนสวมเสื้อหรือฉลององคแขนยาว ลําตัวสวมเกราะออนทับเสื้อแลวรัดอก กาย
สวนลางจะสวมสนับเพลาทรงภูษาเปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใต
หัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูดานหนา สวนที่เทาของประติมากรรมจะสวมใสฉลองบาทหรือ
มีทองดวยหรือไม ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ประติมากรรมรูปเทวดานั่งประนมมือ
ประติมากรรมรูปเทวดานั่งประนมมือในชั้นบนสุดของชั้นอัสดงชั้นที่ 2 จะประดับ
ตกแตงบริเวณยอมุมและบริเวณดานทั้ง 4 ดานขององคปรางคประธาน มีจํานวนทั้งสิ้นราว 40 องค
แตละองคจะมีลักษณะทาทางเชนเดียวกับประติมากรรมรูปเทวดานั่งประนมมือที่ไดกลาวผาน
มาแลว
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องคประกอบทางดานสถาปตยกรรมของปรางคบริวารวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ปรางคบริวารของวัดพิชยญาติการามจะมีทั้งหมด 2 องค ตั้งอยูบนฐานประทักษิณ
รวมกันกับพระปรางคประธาน แลวมีฐานไพทีรองรับอีกชั้นหนึ่งดังไดกลาวผานมาแลว ปรางค
บริวารทั้ง 2 องคจะมีรูปรางลักษณะเหมือนกัน และมีองคประกอบที่สําคัญซึ่งตั้งอยูบนฐาน
เดียวกันอยู 4 สวนดังนี้ คือ
สวนฐานของปรางคบริวาร
ฐานของปรางคบริวาร ประกอบไปดวยชั้นฐานทั้งหมด 2 ชั้น ฐานชั้นแรกหรือชั้นลาง มี
ลักษณะเปนฐานบัวหรือฐานปทม ที่ประกอบไปดวยหนากระดานบน ซึ่งมีลักษณะเปนรูปนูนสูงโคง
กลม หรือบัวลูกแกว แลวตอดวยบัวหงาย ทองไม บัวคว่ํา และหนากระดานลาง สําหรับบริเวณทอง
ไมนั้นจะยืดสูงมาก เนื่องจากมีการเจาะผนังทองไมทําเปนซุมคูหาตื้นๆรูปโคงกลมประดับตกแตง
โดยรอบ สวนฐานชัน้ ที่ 2 จะตั้งตอจากฐานชั้นที่ 1 สูงขึ้นไป มีลักษณะเปนฐานสิงหลูกแกวอกไก ที่
ประกอบไปดวย หนากระดานบน บัวหงาย ทองไม ลูกแกวอกไก ทองไม บัวหลังสิงห แขงสิงห และ
หนากระดานลาง ฐานดังกลาวมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและยอเก็จที่บริเวณดานของฐาน
ปรางคบริวารแตละดาน ทําใหมีมุมเพิ่มขึ้นอีกดานละ 4 มุม จํานวนมุมทั้งหมดของฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัสและยอเก็จ รวมไดทั้งสิ้น 20 มุม มีบันไดทางขึ้นเพียงดานเดียว คือทางดานซายและขวาของ
ปรางคบริวารแตละองค
สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคปรางคบริวารวัดพิชยญาติการาม จะมีลักษณะเปนเรือนธาตุขนาด
ใหญทรงจัตุรมุข ที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไมยอมุม ผนังทั้ง 4 ดาน ของตัวเรือนธาตุจะกอมุข
ทิศยื่นออกมา 4 ทิศ หลังคาหนาจั่วหรือหนาบันของมุขทิศแตละดานจะหันออกสูทิศทั้ง 4 โดย
ตลอด มุขทิศดังกลาวจะมีประตูทางเขาสูภ ายในตัวเรือนธาตุ ซึ่งมีลักษณะโปรงไมทึบตัน ภายใน
ทําเปนหองคูหาขนาดใหญ สําหรับประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพบูชา เชน ปรางคบริวารองค
ทางดานทิศตะวันออก ภายในหองคูหาจะเปนที่ประดิษฐานพระรูปของพระโพธิสัตว พระศรีอาริย
สวนคูหาของปรางคบริวารทางดานทิศตะวันตกจะเปนที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง 4 รอย
ซึ่งจําหลักดวยศิลา
สําหรับมุขทิศที่กอยื่นออกมานั้น มีแผนผังเปนแบบยอเก็จ ซึ่งทําใหเกิดมุมเพิ่มขึ้นอีก
ดานละ 4 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุ ทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของ
มุขทิศ รวมไดทั้งหมด 20 มุม
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สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของปรางคบริวารวัดพิชยญาติการาม คือสวนบนสุดที่ตอขึ้น
ไปจากเรือนธาตุ รูปทรงของยอดปรางคบริวารแหงนี้จะมีลักษณะที่แตกตางจากพระปรางคองคไป
อื่นๆโดยทั่วไป กลาวคือ ยอดปรางคจะไมมีการยอมุม ไมมีชั้นอัสดง ชั้นรัดประคด ชั้นบัวคลุม กลีบ
ขนุน และบันแถลง ยอดปรางคจะมีลักษณะกลมมนเรียวสูงขึ้นแบบปรางคทรงงาเนียมขนาดเล็ก
พื้นผิวขององคปรางคบริวารแหงนี้จะประดับตกแตงดวยลายปูนปนแบบนูนต่ํารูปคลายกลีบบัว
ซอนตอกันขึ้นไปจนจดปลายยอด และสวนปลายยอดสุดนั้นจะปกประดับดวยนภศูล

ภาพที่ 56

พุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม

149

ภาพที่ 57

ฐานพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม

ภาพที่ 58

เรือนธาตุพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม
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ภาพที่ 59

พระพุทธรูปภายในปรางคประธานวัดพิชยญาติการาม

ภาพที่ 60

ยอดพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม
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N

ลายเสนที่ 18
ผังบริเวณวัดพิชยญาติการาม
ที่มา : บริษัท ทีค จํากัด และกรมศิลปากร, สํานักสถาปตยกรรม, “แบบอนุรักษและพัฒนาวัดพิชยญาติการาม”, ม.ป.ป.
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ลายเสนที่ 19
รูปดานหนาและดานขางพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม
ที่มา : บัญชา นาคทอง, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดพิชยญาติการาม”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548).
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N
ลายเสนที่ 20
ผังพื้นพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม
ที่มา : บัญชา นาคทอง, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดพิชยญาติการาม”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548).
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3.2.3

พุทธปรางควัดอัปสรสวรรควรวิหาร
พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค ตั้งอยูภายในวัดอัปสรสวรรควรวิหาร
ตั้งอยูแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภายในพระอารามแหงนี้จะเปน
ที่ตั้งขององคพุทธปรางคขนาดใหญ 1 องค ดังจะกลาวถึงตอไปนี้ (ภาพที่ 61)
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค เปนพุทธปรางคทสี่ รางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 กรุง
รัตนโกสินทร วัดแหงนี้เปนวัดโบราณ สรางมาแตครั้งใดไมปรากฎ เดิมชื่อ “วัดหมู” ตามประวัติ
กลาววา จีนอู เปนผูสราง โดยสรางในเนื้อที่ดินที่เคยใชเลี้ยงหมู เมื่อสรางวัดแลวปรากฎวามีหมูมา
เดินเพนพานเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงเรียกวา “วัดหมู” ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาจอมนอย (สุ
หรานากง) ธิดาเจาพระยาพลเทพ (ฉิม) มีความประสงคจะปฏิสังขรณเพื่ออุทิศสวนกุศลแดทานเจา
คุณบิดา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคใหสถาปนาใหมทั้งวัด แลวพระราชทานนามวา “วัดอัปสรสวรรค” เพื่อเปนที่
ระลึกแดเจาจอมนอย
องคพุทธปรางคไมมีหลักฐานปรากฎวาสรางขึ้นเมื่อใด แตเชื่อวานาจะสรางขึ้นพรอมๆ
กับการสรางพระอาราม แตทั้งนี้ก็ไมสามารถคนหาปที่ปฏิสังขรณไดจากเอกสาร พุทธปรางควัด
อัปสรสวรรคนมี้ ีขนาดความสูง 15 วา และวัดตามฐานโดยรอบได 21 วา ซึ่งไดรับการ
บูรณปฏิสังขรณตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดอัปสรสวรรคเปนพระอารามที่หันหนาสูคลองดานทางดานทิศตะวันออก พระ
อารามแหงนี้แบงออกเปนเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันออกบริเวณหนาวัด มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สวนเขตสังฆาวาสนั้นจะตั้ง
รายลอมอยู 3 ดาน ยกเวนทางดานหนาวัด หรือทิศตะวันออก
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ อัน
ประกอบดวย พระอุโบสถ, พระวิหาร, พระปรางค ฯลฯ เปนตน พุทธปรางคนั้นมีลักษณะเปนแบบ
ปรางคองคเดียวโดดๆ ไมมีปรางคบริวาร โดยจะตั้งอยูตรงกลางระหวางพระอุโบสถ และพระวิหาร
ทางดานหนา โดยมีสวนหนึ่งติดกับกําแพงแกว
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2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค เปนปรางคองคเดี่ยวทีต่ ั้งอยูในเขตพุทธาวาสบริเวณตรง
กลางทางดานหนาระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร ซึ่งตั้งคูขนานกันโดยฐานประทักษิณขององค
พระปรางคทางดานหลังจะติดกับกําแพงแกวที่ลอมรอบพระอุโบสถและพระวิหารทางดานหนา
พระปรางควัดอัปสรสวรรคมีเพียงองคเดียว เปนปรางคประธานของวัด รูปทรงของพระปรางคจะสูง
เพรียวแบบปรางคทรงฝกขาวโพด ซึ่งกอสรางดวยวัสดุอิฐฉาบปูนแลวทาทับดวยสีขาว และบริเวณ
ยอดขององคพระปรางคจะประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีอยางงดงาม
ปจจุบันพระปรางควัดอัปสรสวรรคยังอยูในสภาพที่สมบูรณ ตั้งแตชั้นฐาน เรือนธาตุ
และยอดปรางค
ตลอดจนการประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมตางๆ
เนื่องจากมีการ
บูรณะปฏิสังขรณตลอดมา
องคประกอบทางดานสถาปตยกรรมของพระปรางควัดอัปสรสวรรควรวิหาร
พระปรางควัดอัปสรสวรรค ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน ที่ตั้งอยูบน
ฐานเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
1. สวนฐานขององคพระปรางคและฐานประทักษิณ
ฐานขององคพระปรางควัดอัปสรสวรรค
จะประกอบไปดวยชั้นฐานตางๆซอนกัน
ทั้งหมด 5 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) เปนฐานรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม หรือ 8 เหลี่ยมดานไมเทามีลักษณะ
สูง บริเวณผนังของฐานจะเจาะเปนซุมคูหาตื้นๆรูปโคงกลม ทาดวยสีขาว แลวซอนตอดวยฐานชั้นที่
2, 3, 4 และ 5 ซึ่งมีลักษณะเปนชั้นฐานสิงห ยอมุมไม 28 โดยตลอด ฐานทั้งหมดตั้งแตชั้นที่ 1
จนถึงชั้นที่ 5 จะเรียงสอบตอเนื่องกันขึ้นไปจนจดเรือนธาตุ
ฐานประทักษิณหรือฐานสําหรับเดินเวียนขวาของพระปรางควัดอัปสรสวรรคนั้นมีเพียง
1 ชั้น เปนฐานรูป 8 เหลี่ยมดานไมเทา หรือ 4 เหลี่ยมตัดมุม กออิฐถือปูน มีกําแพงหรือพนักฐาน
ประทักษิณลอมรอบทั้ง 8 ดาน มีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณทางดานหนาและดานขางซายขวา
สวนดานหลังกอติดกับกําแพงแกวที่ลอมรอบโบสถและวิหาร จึงไมมีบันไดขึ้นลง ฐานประทักษิณ
แหงนี้ไดรองรับองคพระปรางคและฐานขององคพระปรางคทั้ง 5 ชั้น (ดูภาพที่ 62, 63)
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพระปรางควัดอัปสรสวรรค จะตั้งอยูบนชั้นฐานสูงขึ้นไป เปนอาคาร
ที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ตัวเรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตัน ไมมีหองคูหาอยูภายใน
องคพระปรางค ผนังทั้ง 4 ดานของตัวเรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมาจํานวน 4 ซุม แตละซุมจะมี
ลักษณะเปนซุม “ทรงบันแถลงตอชั้น” หรือ “ซุมลด” ที่หันหนาไปทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก
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และทิศตะวันตก ซุมทิศดังกลาวจะเปนซุมอุดตัน ภายในมีชองเวาสําหรับประดิษฐานประติมากรรม
ลอยตัวรูป “พญายักษ” ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันตลอกทั้ง 4 ทิศ
สําหรับซุมทิศทั้ง 4 ดานที่กอยื่นออกมานั้นมีแผนผังแบบยอเก็จ ทําใหมีมุมปรากฏขึ้น
อีกดานละ 4 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฏบนฐานของเรือนธาตุ ทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุม
ของซุมทิศ รวมไดทั้งสิ้น 28 มุม (ภาพที่ 64)
3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของปรางควัดอัปสรสวรรค คือสวนบนสุดที่ซอนตอกันขึ้นไป
จากเรือนธาตุ สวนนี้จะประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีเขียว รูปวงกลม มีแผนผังเปนรูป 4
เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ยอดปรางคจะมีลักษณะเปนปรางคแบบ “ทรงฝกขาวโพด” ซึ่งองคพระ
ปรางคจะตั้งตรงสูงเพรียว ปลายยอดแหลม และสอบเขาเล็กนอย ประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้น
รัดประคด หรือชั้นเชิงบาตร และปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ซึ่งมี
รายละเอียดแตละชั้นดังนี้ (ภาพที่ 65)
ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดปรางคทตี่ ั้งตอจากเรือนธาตุขึ้นไปมี 1 ชั้น ชั้นนี้บริเวณ
เชิงบาตรจะมีงานประติมากรรมลอยตัวรูป “พญายักษแบก” และ “พญาวานรแบก” ประดับตกแตง
ลอมรอบองคพระปรางคโดยตลอด
ชั้นรัดประคด อยูสูงตอจากชั้นอัสดง แบงออกเปน 6 ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวย
หนากระดาน บัวเชิงบาตร บันแถลง และกลีบขนุน สําหรับกลีบขนุนนั้นจะวางอยูในแนวตั้ง กอติด
กับบัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 6 ชั้น สวนบันแถลงจะประดับตกแตงอยูตรงกลางของตัว
ปรางคแตละดาน แตละชั้น มีลกัษณะเปนรูปโคงแหลม พื้นผิวมีกระเบื้องเคลือบสีเขียวรูปวงกลม
ประดับอยู
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดหรือปลายยอดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมี นภศูลที่ทําดวย
โลหะหลอมาประดับตกแตงที่สวนยอดปลายสุดขององคพระปรางค
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดอัปสรสวรรคจะมี 2 สวน
คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศ
ภายในซุมทิศของพระปรางควัดอัปสรสวรรคทั้ง 4 ซุม จะเปนที่ประดิษฐานของ
ประติมากรรมลอยตัวรูป “พญายักษ” ซึ่งประติมากรรมดังกลาวสันนิษฐานวาเปนงานปูนปนที่
ประดับตกแตงดวยกระจกสีและลงรักปดทอง ประติมากรรมรูปพญายักษจะมีลักษณะดังตอไปนี้
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ประติมากรรมรูปพญายักษ พญายักษจะมีกายสีครามอยูในอิริยาบถประทับยืน พระ
พักตรตรง มือทั้งสองกุมกระบองไวเบื้องหนา บริเวณพระเศียรของพญายักษสวมใสมงกุฏ กาย
สวนบนสวมฉลององคแขนยาว รอบคอมีกรองศอ แขนประดับดวยทองกร บริเวณลําตัวสวมเกราะ
ออนทับเสื้อแลวรัดอก กายสวนลางจะสวมใสสนับเพลา ทรงภูษาเปนลวดลายคาดทับดวยรัด
สะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยู ดานหนาเหนือเจียระบาด
ชายไหวชายแตรง ที่เทาของประติมากรรมจะสวมใสทองบาทและฉลองบาทเชิงงอน
2. ประติมากรรมตกแตงชั้นอัสดง
ชั้นอัสดงของพระปรางควัดอัปสรสวรรคที่บริเวณเชิงบาตรจะมีประติมากรรมลอยตัว
รูปพญายักษแบก และพญาวานรแบกประดับตกแตงอยู โดยประติมากรรมรูปพญายักษแบกนั้นจะ
ประดิษฐานอยูตรงกลางขององคพระปรางคทั้ง 4 ดาน สวนประติมากรรมรูปพญาวานรแบก จะ
ประดิษฐานอยูบริเวณยอมุมขององคพระปรางคทั้ง 4 มุม ซึ่งมีลักษณะและองคประกอบดังตอไปนี้
ประติมากรรมรูปพญายักษแบก พญายักษจะยืนอยูในลักษณะแบก โดยยกมือทั้ง
สองแบกยอดพระปรางคไว บริเวณพระเศียรของพญายักษจะสวมใสมงกุฏมีกรรเจียกจร กาย
สวนบนสวมฉลององคแขนยาว รอบคอมีกรองศอและสังวาลย แขนประดับดวยพาหุรัดและทองกร
กายสวนลางจะสวมใสสนับเพลา ทรงภูษาเปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร คาด
เข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูด านหนาเหนือเจียระบาดชายไหวชายแครง
และที่เทาของ
ประติมากรรมจะสวมใสเฉพาะทองบาทเทานั้น
ประติมากรรมรูปพญาวานรแบก พญาวานรจะอยูในลักษณะทาแบกเชนเดียวกับ
พญายักษ โดยยกมือทั้ง 2 ขึ้น แสดงทาแบกยอดองคพระปรางคไว พญาวานรจะมีกายสีขาว อา
ปาก บริเวณศีรษะ สันนิษฐานวานาจะสวมใสมาลัยทอง สําหรับกายสวนบนสวมฉลององคแขน
ยาว รอบคอมีกรองศอ และสังวาลย แขนประดับดวยพาหุรัดและทองกร กายสวนลาง จะสวมสนับ
เพลา ทรงภูษาเปนลวดลาย คาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดพัสตร คาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสวุ รรณ
กระถอบหอยอยูดานหนาเหนือเจียระบาดชายไหวชายแครง สวนที่เทาประติมากรรม คาดวานาจะ
สวมใสเฉพาะทองบาทเทานั้น
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ภาพที่ 61

พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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ภาพที่ 62

ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค

ภาพที่ 63

ฐานองคพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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ภาพที่ 64

เรือนธาตุพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค

ภาพที่ 65

ยอดพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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E

ลายเสนที่ 21
ผังบริเวณวัดอัปสรสวรรค
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปตยกรรม, รายงานครั้งสุดทายโครงการคูมือพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทางดานกายภาพประเภทวัด เลมที่ 1 : วัดในเขตเกาะรัตนโกสินทรและริมคลองฝงธนบุรี
(กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2528), 156.
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ลายเสนที่ 22

รูปดานพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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E
ลายเสนที่ 23

ผังพื้นพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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3.2.4

พุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
วัดจักรรรดิราชาวาสเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งอยูแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร39 ภายในพระอารามแหงนี้เปนที่ตั้งของพุทธ
ปรางคขนาดใหญ 1องค ซึ่งมีความสําคัญในแงการรําลึกถึงประวัติศาสตรในชวงกรุงรัตนโกสินทร
ดังจะกลาวตอไปนี้
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
พุทธปรางควัดจักรวรรดิ เปนพุทธปรางคที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งวัดแหงนี้เปน
วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเปนวัดราษฎรชื่อ “วัดนางปลื้ม” และไดเปลี่ยนเปน “วัดสามปลื้ม”
ในชวงสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งถาวรวัตถุเดิมที่ยังเหลืออยูมีเพียงวิหารเกาทางดานตะวันออก โดย
ภายในประดิษฐานพระปาเลไลยก ตอมาในป พ.ศ. 2362 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
เมื่อครั้งถูกปลดออกจากราชการตําแหนงพระยาเกษตรรักษ ไดถอยแพมาอยูปากคลองสามปลื้ม
และเริ่มบูรณะปฏิสังขรณวัดสามปลื้มใหมหมดทั้งพระอาราม และเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกลับเขารับราชการเปนพระยาราชสุภาวดี ในป พ.ศ. 2367
แลวทานจึงไดนอมเกลาฯ ถวายวัดนี้เปนพระอารามหลวง ไดรับพระราชทานนามวัดใหมวา “วัด
จักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร”
ในป พ.ศ. 2370 เจาพระยาบดินทรเดชาไดพระบางจากนครเวียงจันทน เขามานอม
เกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดฯใหนํามาประดิษฐานไวที่วัดจักรวรรดิฯ
ทานจึงสรางวิหารขึ้นประดิษฐานพระบาง ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ทรงทวงวาวิหารพระ
บางสูงกวาพระอุโบสถ ทานจึงสรางพระอุโบสถขึ้นใหมทางดานเหนือของพระอุโบสถเดิม และใช
พระอุโบสถเดิมเปนพระวิหารมาจนปจจุบัน และไดสรางพุทธปรางค และขุดสระสรางหอไตรไวใน
สระเยื้องหนาพระอุโบสถดวย
พุทธปรางคดังกลาวมีฐานทักษิณ 2 ชั้น ชั้นลาง (ชั้นที่ 1) สูง 1.35 เมตร ดานเหนือยาว
21.60 เมตร, ดานตะวันออกยาว 21.60 เมตร, ดานใตยาว 22.10 เมตร, และดานตะวันตกยาว
21.60 เมตร วัดโดยรอบ 86.90 เมตร ทักษิณชั้นบนหรือชั้นที่ 2 แตละดานยาว 15 เมตรเศษ วัด
โดยรอบได 61.24 เมตร ความสูงวัดจากฐานทักษิณชั้นลางถึงบัวบนไดประมาณ 4.40 เมตร องค
พระปรางควัดแตฐานทักษิณชั้นที่ 2 ถึงยอดพระปรางคสูง 33.50 เมตร รวมตลอดตั้งแตพื้นดินถึง
ยอดปรางครวมได 39.25 เมตร นภศูลสูง 4.20 เมตร วัดรวมทั้งองคปรางคและนภศูล สูง 43.45
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เมตร 40 ซึ่งในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) พระพุฒาจารย
(มา) เจาอาวาสองคที่ 8 ไดมีการปฏิสังขรณพระพุทธปรางค โดยสรางพระระเบียงชั้นทักษิณ
โดยรอบองคพุทธปรางค ทั้งชั้นบนและชั้นลาง และตอมาราวปพ.ศ. 2483 ไดมีการแกบัวที่ฐาน
พุทธปรางค
และรื้อกําแพงแกวที่ฐานพระพุทธปรางคออก
ซึ่งหลังจากนั้นแลวก็มีการ
บูรณะปฏิสังขรณตลอดมาจนถึงปจจุบัน (ภาพที่ 66)
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดจักรวรรดิ ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดจักรวรรดิเปนพระอารามที่หนั หนาไปสูทิศใต
พระอารามแหงนี้แบงออกเปน
พุทธาวาส และสังฆาวาส ปจจุบันเขตพุทธาวาสจะอยูด านหลังทางดานทิศเหนือของเขตสังฆาวาส
มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบดวยกําแพงและบานเรือน มีประตูทางเขาสูเขตพุทธาวาส
อยูทางดานทิศใตเพียงดานเดียว สวนเขตสังฆาวาสนั้นจะตั้งอยูทางดานหนาของกําแพงพุทธาวาส
ทางดานทิศใต
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ อัน
ประกอบไปดวย พุทธปรางค พระอุโบสถ พระวิหารหลังกลาง วิหารพระนาก มณฑปพระพุทธบาท
ฯลฯ เปนตน ซึ่งพุทธปรางคนั้นกลาวไดวา มีลักษณะเปนปรางคแบบปรางคเดี่ยวองคโดดๆ ไมมี
ปรางคบริวาร โดยจะตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถซึ่งหันขวางตามแนวแกนตะวันออก
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดจักรวรรดิ
เปนปรางคองคเดี่ยวที่ตั้งอยูบริเวณดานหลังของเขต
พุทธาวาส เปนปรางคทึบ ไมมีหองคูหาอยูภายใน ยอดปรางคสูงเพรียว ตั้งอยูบนฐานสูงรองรับดวย
ฐานประทักษิณ 2 ชั้น โดยฐานประทักษิณชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีบันไดทางขึ้นทางดานทิศตะวันตก
และฐานประทักษิณชั้นที่ 2 จะมีบันไดทางขึ้นอยูทางดานทิศใต โครงสรางขององคพุทธปรางคและ
ฐานประทักษิณ สันนิษฐานวาเปนการกออิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาวโดยตลอด เปนที่นา
เสียดายวาปจจุบันบริเวณฐานประทักษิณชั้นแรกนั้นไดใชเปนที่สําหรับเลี้ยงจระเข และไดถอด
บันไดทางขึ้นออก สงผลใหไมสามารถใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในไดเชนเดิม
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องคประกอบทางสถาปตยกรรมพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
พุทธปรางควัดจักรวรรดิ จะมีองคประกอบตางๆ ซึ่งตั้งอยูบนฐานเดียวกัน 4 สวนใหญ
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. สวนฐานขององคพุทธปรางคและฐานประทักษิณ
ฐานขององคพุทธปรางควัดจักรวรรดิ จะตั้งอยูบนฐานประทักษิณชั้นบนสุด ซึ่ง
ประกอบไปดวยฐานชั้นตางๆซอนตอกันทั้งหมด 5 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีลักษณะเปนฐาน
รูปสี่เหลี่ยมยอมุมไม 20 แลวซอนตอดวยฐานชั้นที่ 2, 3, 4 และ 5 โดยจะตั้งอยูสูงขึ้นไป มีลักษณะ
เปนฐานสิงหยอมุมไม 20 โดยตลอดจนจดเรือนธาตุ ฐานทั้งหมดตั้งแตชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 5 จะเรียง
สอบตอเนื่องกันไปจนจดเรือนธาตุ (ภาพที่ 67, 68)
ฐานขององคพระปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานประทักษิณหรือฐานสําหรับเดิน
เวียนขวา ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชั้น ซึ่งฐานทั้ง 2 ชั้นนั้นไดถูกสรางขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังกลาวแลว
แตละชั้นจะมีลักษณะและองคประกอบทางสถาปตยกรรม ดังนี้คือ
ฐานประทักษิณชั้นที่ 1 สําหรับฐานประทักษิณชั้นที่ 1 (ชั้นลาง) จะมีลักษณะเปนฐาน
สูงขนาดใหญที่มีบางสวนจมอยูใตดิน เปนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความกวางทางดานใตกวาง
กวาทางดานอื่นๆประมาณ 1 เมตร บริเวณมุมทั้ง 4 ดานของฐานประทักษิณชั้นที่ 1 นี้จะมีซุมเกง
จีนประกอบอยูโดยซุมดังกลาวจะหันหนาเขาสูพระพุทธปรางค
ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 สวนฐานประทักษิณชั้นที่ 2 ซึ่งตั้งตอขึ้นไปจากชั้นแรกนั้น จะมี
ลักษณะผสมกันระหวางฐานสี่เหลี่ยมยอมุมไม 16 ซึ่งดานลางของฐานจะมีลักษณะเปนบัวคว่ํา
ฐานนี้จะตั้งอยูตอนลางกับฐานสิงหบัวลูกแกวอกไกยอมุมไม 16 เชนเดียวกันโดยจะตั้งอยูตอนบน
มีชองสําหรับขึ้นสูฐานชั้นนี้ทางดานทิศใตโดยบันไดลิง ที่ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 นี้จะมีพนักระเบียง
ที่มีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยอมุมไม 16 สืบเนื่องจากตัวฐาน ซึ่งพนักระเบียงนี้จะมีลักษณะทึบ
แตมีการประดับกระเบื้องปรุจีนเคลือบสีเขียวเขมโดยรอบ และที่บริเวณยอมุมนั้นจะประดับดวยเสา
หัวเม็ดยอดเปนรูปบัวตูม
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพุทธปรางควัดจักรวรรดิ จะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารทีม่ ีแผนผัง
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัดเกลา)
จนถึงบังเชิงฐาน (บัวเชิง) ของเรือนธาตุ ตัวเรือนธาตุทึบตัน ไมมีหองคูหาอยูภายใน ผนังทั้ง 4 ดาน
ของตัวเรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมาจํานวน 4 ซุม ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรงกับทิศทั้ง 4 คือ ทิศ
เหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุมอีกดาน
ละ 2 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของซุมทิศ
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รวมไดทั้งสิ้น 28 มุม ซึ่งซุมทิศดังกลาวจะมีลักษณะเปนซุมทรง (บันแถลงซอนชั้น) ที่มีการสราง
ซอนกัน 2 ชั้น ซุมชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีขนาดใหญกวาซุมชั้นที่ 2 (ชั้นบน) เล็กนอย ซุมดังกลาว
ประกอบไปดวย ซุม, รัดเกลา และเสารอบรับซุม รูปทรงของซุมจะทําเปนซุมทรงสูง หรือทรงจั่ว วาง
อยูเ หนือรัดเกลา กรอบซุมนูนสูง บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับดวยแถวใบระกา สวนเสา
บัวที่ทําหนาที่รองรับซุมนั้น จะทําเปนเสาติดผนัง ผิวเสาจะฉาบปูนเรียบทาดวยสีขาว โดยมีการ
ประดับดวยปูนปนลงรักปดทอง
ซุมทิศแหงนี้
จะเปนซุมอุดตันภายในซุมมีชองเวาสําหรับ
ประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป “พระพุทธเจา” ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ปาง ประดิษฐานอยูที่ทิศทั้ง 4
ไดแก พระพุทธรูปปางหามญาติ, พระพุทธรูปปางหามสมุทร, พระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน
และพระพุทธรูปปางอุมบาตร (ภาพที่ 69)
3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของพุทธปรางควัดจักรวรรดิ คือสวนบนสุดที่ซอนตอขึ้นไป
จากเรือนธาตุ ยอดปรางคจะมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง ปลายยอดแหลม และสอบเขาเล็กนอย เปน
ปรางคแบบทรงฝกขาวโพด ซึ่งประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้นรัดประคดหรือชั้นเชิงบาตร สวนปลาย
ยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี องคพระปรางควัดจักรวรรดิจะมีแผนผังเปนรูป 4
เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ซึ่งมีรายละเอียดแตละชั้นดังนี้ (ดูภาพที่ 70)
ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดปรางคที่ตั้งอยูถัดจากเรือนธาตุขึ้นมา ชั้นนี้บริเวณเชิง
บาตรจะมีประติมากรรมปูนปนรูป “ครุฑยุดนาค” สลับกับ “ยักษถือกระบอง” ประดับตกแตงตลอด
ทั้ง 8 ทิศ
ชั้นรัดประคด อยูสูงตอจากชั้นอัสดง แบงออกเปน 7 ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวย
หนากระดาน บัวเชิงบาตร บันแถลง และกลีบขนุน สําหรับกลีบขนุนจะวางอยูในแนวตั้ง กอติดกับ
บัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 7 ชั้น เปนหินออนมีลักษณะผิวเรียบเกลี้ยง ไมประดับตกแตง
ลวดลายใดๆ สวนบันแถลงจะประดับอยูตรงกลางทางดานตัวปรางคแตละดาน แตละชั้นมีลักษณะ
เปนรูปโคงมน ผิวเรียบเกลี้ยง ไมมีลวดลาย
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดหรือปลายยอดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมี นภศูลหลอดวย
โลหะและฉัตรปกประดับอยูตรงกลาง
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคปรางควัดจักรวรรดินี้จะมีการทาสี
ลงรักปดทอง และประดับกระจกสี ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศ
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ไดแก ประติมากรรมรูปพระพุทธรูป ซึ่งจะมีลักษณะปางที่แตกตางกันทั้ง 4 ทิศของ
องคปรางค ซึ่งประกอบดวยพระพุทธรูปปางหามญาติ, พระพุทธรูปปางหามสมุทร, พระพุทธรูป
ปางหามพระแกนจันทน และพระพุทธรูปปางอุมบาตร ทั้งหมดมีลักษณะเปนประติมากรรมปูนปน
แบบลอยตัวที่มีพื้นผิวเปนสีทองโดยตลอด จากกพุทธลักษณะที่ปรากฎ เปนพระพุทธรูปประทับยืน
พระองคตรง พระพักตรตรง เหมือนกันทั้ง 4 องค แตจะแตกตางกันในการยกพระหัตถ ดังจะกลาว
ตอไปในบทวิเคราะหงานประติมากรรม บริเวณพระเศียรจะมีขมวดพระเกศาเปนกนหอยเวียนขวา
คลุมพระเศียรทั้งหมดมีอุษณีษะ และมีรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนรูปเปลว สวนบริเวณพระองคจะ
ครองจีวรหมเฉียงเปดพระอังสาขวา จีวรบางเรียบแนบพระองคทิ้งชายลงมาทั้ง 2 ขาง ยาวคลุมเขา
เสมอสบง บริเวณพระอังสาดานซายพาดสังฆาฏิยาวเหนือพระนาภี ที่สบงคาดรัดประคดและมีจีบ
เปนแผนหอยอยูดานหนา
2. ประติมากรรมตกแตงบริเวณชั้นอัสดง
ไดแก ประติมากรรมรูปครุฑยุดนาค สลับกับยักษถือกระบอง กายสีเขียว และกายสี
ขาว ประดับตกแตงอยูบริเวณชั้นอัสดงขององคพระปรางคทั้ง 8 ทิศ เปนประติมากรรมปูนปนแบบ
ลอยตัว พญาครุฑจะมีลักษณะเปนอมนุษยประเภทครึ่งคนครึ่งสัตว หรือครึ่งคนครึ่งนก สวมใส
มงกุฏ กายสวนบนไมสวมเสือ้ ผา รอบคอมีกรองศอ กายสวนลางทรงภูษาหรือผานุงเปนลวดลาย
คาดทับดวยรัดสะเอว หรือรัดพัสตรคาดเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยูเบื้องหนา
พญาครุฑอยูในลักษณะทายืนกางปกออกทั้ง 2 ขาง มือซายและมือขวาจับหางนาคชูไวขางละตัว
แตมีหัวนาค 3 หัว จะถูกจิกอยูภายใตกรงเล็บของพญาครุฑ นาคมีลําตัวยาวคลายงูใหญมีเกล็ด
และครีบ แตไมมีอาภรณประดับตกแตง สวนยักษถือกระบองนั้นจะอยูในอิริยาบททายืน หนาตรง
ใชมือทั้ง 2 กุมกระบองไวเบื้องหนา บริเวณศีรษะสวมกระบังหนา กายสวนบนไมสวมเสื้อผา รอบ
คอมีกรองศอ กายสวนลางจะสวมสนับเพลาภูษาเปนลวดลาย ที่เทานาจะสวมรองเทาไมสามารถ
มองเห็นได
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ภาพที่ 66

พุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
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ภาพที่ 67

ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส

ภาพที่ 68

ฐานองคพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
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ภาพที่ 69

เรือนธาตุพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส

ภาพที่ 70

ยอดพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
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ลายเสนที่ 24
ผังบริเวณวัดจักรวรรดิราชาวาส
ที่มา : ฝายอนุรักษโบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
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ลายเสนที่ 25

รูปดานพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
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ลายเสนที่ 26

ผังพื้นพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
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3.3

พุทธปรางคบริวาร
3.3.1 พุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดารามวรวิหาร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ตั้งอยูเลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในพระ
อารามแหงนี้เปนที่ประดิษฐานพุทธปรางคบริวารจํานวน 4 องค หรือพุทธปรางคจตุรทิศ ซึ่งตั้งอยูที่
มุมกําแพงแกวทั้ง 4 มุมของพระอุโบสถ ที่มีความงดงามมากในเรื่องของรูปทรง องคประกอบ
ตลอดจนการประดับตกแตงพื้นผิวขององคพุทธปรางค (ดูภาพที่ 71)
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางควัดเทพธิดา
พุทธปรางควัดเทพธิดา เปนพุทธปรางคที่สรางขึ้นใหมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองคไดทรงโปรดฯใหสรางพุทธปรางคจตุรทิศนี้ขึ้นที่มุมทั้ง 4 ของ
พระอุโบสถ โดยสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นพรอมกับพระอุโบสถในป พ.ศ. 2379 ซึ่งวัดเทพธิดา
แหงนี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ วัดพระยาไกรสวนหลวง เมื่อเริ่มสรางนั้นยังไมไดมีการตั้งชื่อวัด คง
เรียกชื่อตามบริเวณที่ทรงโปรดฯใหสรางซึ่งเปนที่เรือกสวนไรนา
และคงเปนที่ของพระยาไกร
เจานายหรือขุนนางในสมัยนั้น ตอมาเมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงเสด็จผูกพัทธสีมาและพระราชทานวิงสุ
งคามสีมาแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวัดใหมวา “วัดเทพธิดาราม” เปนพระ
อารามหลวงแรกใน 3 พระอารามที่รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯใหสรางขึ้นในป พ.ศ. 2379 ภายหลังการ
เสด็จขึ้นครองราชย (พ.ศ. 2367) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแกพระเจาลูกเธอพระองคเจา
วิลาส พระธิดาพระองคใหญที่ประสูติแดเจาจอมมารดาบางเมื่อป พ.ศ. 2354 ทั้งยังทรงเปนพระ
ราชธิดาที่ทรงพระเมตตาโปรดปรานอยางยิ่ง ดวยที่รับราชการใกลชิดพระองคตลอดมา ซึ่งภายหลัง
ตอมาในป พ.ศ. 2381 ทรงไดรับการสถาปนาเปนกรมหมื่นอัปษรสุดาเทพ
การกอสรางพระอารามแหงนี้ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระเจาลูกเธอ
พระองคเจาชายลดาวัลย (ซึ่งตอมาภายหลังไดรับพระราชทานสถาปนาเปนกรมหมื่นภูมินทรภักดี
ในรัชกาลที่ 4) เปนแมกองอํานวยการสราง ที่ตําบลสวนหลวงพระยาไกร ขนานกับแนวคลองหลอด
ชวงเชื่อมตอกับคลองรอบกรุง ตรงริมกําแพงพระนครดานทิศตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร การ
สรางวัดนี้ พระเจาลูกเธอกรมหมื่นอัปษรสุดาเทพไดทรงบริจาคทุนทรัพยสวนพระองครวมในการ
กอสรางดวย วัดเทพธิดาเขาใจวาสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2382 รัชกาลที่ 3 ไดเสด็จพระราชดําเนิน
ผูกพัทธสีมาดวยพระองคเองในปเดียวกันนี้ และพระราชทานนามวา “วัดเทพธิดาราม”
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พุทธปรางคดังกลาวมีหลักฐานเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 9 นี้เอง
ประมาณป พ.ศ. 2525 แตทั้งนี้อาจมีการปฏิสังขรณในสมัยกอนหนาและหลังจากนี้ แตอาจไมได
บันทึกไวก็เปนได
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดเทพธิดาราม
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดเทพธิดาราม ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดเทพธิดารามเปนพระอารามที่ตั้งอยูริมกําแพงพระนครภายในกรุงรัตนโกสินทรดาน
ทิศตะวันออก และอยูบนเสนทางคมนาคมที่สําคัญในสมัยโบราณ โดยดานหนาพระอารามจะติด
กับถนนมหาไชยทางดานทิศตะวันออก พระอารามแหงนี้แบงออกเปนเขตพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส
สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูทางทิศตะวันออกของวัด
มีแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูทางเขาสูเขตพุทธาวาสทางดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตก สวนเขต
สังฆาวาสนั้นจะตั้งอยูทางดานหลังเขตพุทธาวาสทางดานทิศตะวันตกของวัด
สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนัน้ จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ ไดแก
พระอุโบสถ ซึ่งมีพุทธปรางคจตุรทิศที่มุมกําแพงแกว, พระวิหาร และศาลาการเปรียญ ตั้งเรียงราย
กันจากทิศเหนือไปยังทิศใต โดยหันหนาอาคารทุกหลังไปทางทิศตะวันออก
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดเทพธิดาราม เปนปรางคบริวารที่ตั้งอยูบริเวณมุมทั้ง 4 ทิศของกําแพง
แกวที่ลอมรอบพระอุโบสถ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 องค ซึ่งมีลักษณะรูปแบบเหมือนกัน ยกเวนตําแหนง
ของประติมากรรมที่ประดับอยูที่ซุมทิศทั้ง 4 ดานขององคพุทธปรางค ที่มีการสลับตําแหนงกันตาม
ทิศของคติการประดับทาวจัตุโลกบาล ลักษณะขององคพุทธปรางคจะเปนปรางคทึบ ไมมีหองคูหา
อยูภายใน ยอดปรางคสูงเพรียว ตั้งอยูบนฐานปรางคที่รองรับดวยฐานสูงแปดเหลี่ยมดานไมเทา
ขนาดใหญซึ่งดานในกําแพงแกวทําเปนคูหาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค ที่ไดอัญเชิญมา
จากพิษณุโลก โครงสรางขององคพุทธปรางคและฐานสูงแปดเหลี่ยมดานไมเทา สันนิษฐานวาเปน
การกออิฐถือปูน ฉาบผิวเรียบ ประดับตกแตงดวยกระเบื้องจีนและเปลือกหอยเบี้ยแกจํานวนมาก
โดยฐานสูงแปดเหลี่ยมนั้นจะไมมีการประดับตกแตงใดๆ มีเพียงการทาดวยสีขาวโดยตลอดเทานั้น
องคประกอบทางสถาปตยกรรมพุทธปรางควัดเทพธิดารามวรวิหาร
พุทธปรางควัดเทพธิดารามวรวิหารทั้ง4องคนั้นจะมีลักษณะรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่เหมือนกัน โดยมีองคประกอบตางๆซึ่งตั้งอยูบนฐานเดียวกัน 4 สวนใหญ ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้

177
1. สวนฐานขององคพุทธปรางคและฐานสูงแปดเหลี่ยมดานไมเทา
ฐานขององคพุทธปรางควัดเทพธิดารามวรวิหาร จะตั้งอยูบนฐานสูงแปดเหลี่ยมดาน
ไมเทา ประกอบไปดวยฐานชั้นตางๆซอนตอกันทั้งหมด 4 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปนฐานรูป
สี่เหลี่ยมยอมุมไม 20 แลวซอนตอดวยฐานชั้นที่ 2, และ 3 นั้น จะตั้งอยูสูงขึ้นไปมีลักษณะเปนฐาน
สิงหยอมุมไม 20 โดยตลอด สวนฐานชั้นที่ 4 ซึ่งเปนฐานชั้นสุดทายนั้นเปนฐานบัวลูกแกวอกไกยอ
มุมไม 20 เชนเดียวกัน ฐานทั้งหมดตั้งแตชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 5 จะเรียงสอบตอเนื่องกันไปจนจดเรือน
ธาตุ
ฐานขององคพระปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานสูงใหญแปดเหลี่ยมดานไมเทา
หรือสี่เหลี่ยมตัดมุม ซึ่งดานหนึ่งจะหันหนาเขาสูพระอุโบสถ ดานที่หันเขาสูพระอุโบสถนี้จะมีหอง
คูหาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ฐานดังกลาวนี้จะมีสวนครึ่งหนึ่งอยูภายในกําแพงแกว และอีก
สวนครึ่งหนึ่งอยูดานนอกกําแพงแกว ซึ่งมีลักษณะโปรง มีเสาขนาดใหญรองรับฐานองคปรางค
ดานละ 3 เสา โดยชองที่เกิดขึ้นระหวางเสานั้นจะมีลักษณะเปนซุมโคงตอเนื่องกัน ดานบนฐาน
แปดเหลี่ยมดานไมเทา หรือบริเวณโดยรอบฐานปรางคนั้นมีพนักระเบียงประดับดวยเสาหัวเม็ด
และเจาะเปนชองโปรงสําหรับประดับกระเบื้องปรุสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 72, 73)
2. สวนเรือนธาตุ (ภาพที่ 74)
เรือนธาตุขององคพุทธปรางควัดเทพธิดาราม จะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มี
แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัด
เกลา) จนถึงบัวเชิงฐาน (บัวเชิง) ของเรือนธาตุ ตัวเรือนธาตุทึบตัน ไมมีหองคูหาอยูภายใน ผนังทั้ง
4 ดานของตัวเรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมาจํานวน 4 ซุม ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรงกับทิศทั้ง 4
คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุมอีก
ดานละ 4 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของ
ซุมทิศรวมไดทั้งสิ้น 28 มุม ซึ่งซุมทิศดังกลาวจะมีลักษณะเปนซุมทรงบันแถลงซอนชั้น ซุมชั้นแรก
(ชั้นลาง) จะมีขนาดใหญกวาซุมชั้นบนเล็กนอย ซุมดังกลาวประกอบไปดวย ซุม , รัดเกลา และเสา
บัวรองรับซุม รูปทรงของซุมจะทําเปนซุมทรงสูงหรือทรงจั่ว วางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมนูนต่ํา
บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับดวยแถวใบระกา สวนเสาบัว ซึ่งทําหนาที่รองรับซุมนั้น จะ
ทําเปนเสาติดผนัง ในซุมชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปนเสาขนาดเล็กรองรับซุมขางละ 1 เสา เชนเดียวกับ
ซุมชั้นที่ 2 (ชั้นบน) ผิวเสาจะประดับดวยกระเบื้องเคลือบ และเปลือกหอยเบี้ยแก ซุมทิศแหงนี้ จะ
เปนซุมอุดตันมีชองเวาสําหรับประดิษฐานประติมากรรมลอยตัวรูป “ทาวจัตุโลกบาล” เชนเดียวกัน
ทั้ง 4 องค
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3. สวนยอด (ภาพที่ 75)
สวนยอดหรือสวนหลังคาของพุทธปรางควัดเทพธิดาราม คือ สวนบนสุดที่ซอนตอขึ้น
ไปจากเรือนธาตุ ยอดปรางคจะมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง ปลายยอดแหลม และสอบเขาเล็กนอย
เปนปรางคแบบทรงฝกขาวโพด ซึ่งประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้นรัดประคดหรือชั้นเชิงบาตร สวน
ปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ซึ่งยอดพระปรางควัดเทพธิดารามนี้จะมี
แผนผังเปนรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ซึ่งมีรายละเอียดแตละชั้นดังนี้
ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดปรางคที่ตั้งอยูถัดจากเรือนธาตุขึ้นมา ชั้นนี้บริเวณเชิง
บาตรจะมีประติมากรรมปูนปน รูป “พญายักษแบก” ประดับตกแตงอยูทั้ง 8 ทิศ
ชั้นรัดประคด อยูสูงตอจากชั้นอัสดง แบงออกเปน 4 ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวย
หนากระดาน บัวเชิงบาตร บันแถลง และกลีบขนุน สําหรับกลีบขนุนจะวางอยูในแนวตั้ง กอติดกับ
บัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 4 ชั้น มีการประดับตกแตงเชนเดียวกับเรือนธาตุ โดยบันแถลงที่
ประดับอยูตรงกลางทางดานตัวปรางคแตละดาน แตละชั้นนั้น มีลักษณะเปนรูปโคงแหลม ประดับ
เชนเดียวกับกลีบขนุน
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดหรือปลายยอดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมี นภศูลหลอดวย
โลหะปกประดับอยูตรงกลาง
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดเทพธิดาราม มี 2 สวน คือ
1. ประติมากรรมตกแตงภายในซุมทิศ
ไดแก ประติมากรรมรูปทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งจะประดับอยูในซุมทิศทั้ง 4 ดานของ
องคพระปรางค ทั้ง 4 ประติมากรรมดังกลาวคาดวาเปนงานปูนปนที่มีผิวประดับดวยกระเบื้อง
เคลือบสี ซึ่งทางดานทิศเหนือจะเปนที่ตั้งประติมากรรมรูป “ทาวเวสสุวรรณ” ดานทิศใตจะเปนงาน
ประติมากรรมรูป “ทาววิรุฬหก” ดานทิศตะวันออกจะเปนงานประติมากรรมรูป “ทาวธตฏฐ” ดาน
ทิศตะวันตกเปนประติมากรรมรูป “ทาววิรูปกษ”
2. ประติมากรรมตกแตงบริเวณชั้นอัสดง
ที่บริเวณชั้นอัสดงขององคพุทธปรางคจะเปนที่ตั้งงานประติมากรรมรูปพญายักษแบก
ประดับตกแตงอยูโดยรอบทั้ง 8 ทิศ
ประติมากรรมรูปพญายักษแบก จะอยูในทาแบก โดยยกมือทั้ง 2 ขึ้นแสดงทาแบก
ยอดองคพุทธปรางคไว บริเวณศีรษะของงานประติมากรรมจะสวมมงกุฎ กายสวนบนจะสวมเสื้อ
หรือฉลององคแขนยาว ที่คอสวมกรองศอ กายสวนลางจะสวมสนับเพลาทรงภูษาหรือผานุง
บริเวณเอวจะคาดทับดวยรัดสะเอวหรือรัดองค ใสเข็มขัด ใตหัวเข็มขัดมีสุวรรณกระถอบหอยอยู
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ดานหนาเหนือเจียรบาดชายไหวชายแครง ประติมากรรมดังกลาวจะประทับยืนบนแทน ที่เทาของ
ประติมากรรมไมสามารถมองเห็นได สวนประดับตกแตงประติมากรรมดังกลาวหลุดลวงไปมาก จึง
เปนขอจํากัดของการศึกษาเรื่องเครื่องแตงกายของประติมากรรม

ภาพที่ 71

พุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม (ภาพจากองคดานทิศเหนือ)
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ภาพที่ 72

ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุมพุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม(ภาพจากองคดานทิศเหนือ)

ภาพที่ 73

ฐานองคพุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม (ภาพจากองคดานทิศเหนือ)
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ภาพที่ 74

เรือนธาตุพุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม (ภาพจากองคดานทิศเหนือ)

ภาพที่ 75

ยอดพุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม (ภาพจากองคดานทิศเหนือ)
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ลายเสนที่ 27
ผังบริเวณวัดเทพธิดาราม
ที่มา : ฝายอนุรักษโบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
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ลายเสนที่ 28

รูปดานพุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม
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ลายเสนที่ 29

ผังพื้นพุทธปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม
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3.3.2

พุทธปรางควัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดราชโอรสารามเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
และเปนพระอารามประจํารัชกาลที่ 3 ตั้งอยูเลขที่ 258 แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ภายในพระอารามแหงนี้ เปนที่ประดิษฐานพุทธปรางคบริวารจํานวน 2 องค ซึ่งตั้งอยูที่มุมกําแพง
แกว 2 มุม ทางดานหนาของพระอุโบสถ ที่มีความงดงามมากในเรื่องของรูปทรง องคประกอบ ดัง
จะกลาวตอไปนี้ (ภาพที่ 76)
ประวัติความเปนมาของพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม
พุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสารามนั้น
เปนพุทธปรางคที่สรางขึ้นใหมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองคไดทรงโปรดฯใหสรางพุทธปรางค 2
องคนี้ขึ้นที่มุมกําแพงแกวดานหนาของพระอุโบสถ โดยสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นพรอมกับพระ
อุโบสถราวป พ.ศ. 2374 ซึ่งวัดราชโอรสารามแหงนี้ถูกสรางขึ้นเนื่องจาก บริเวณนี้เปนนิวาสสถาน
ของพระประยูรญาติขางฝายพระบรมราชชนนีของพระองค คือกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจาจอม
มารดาเรียม) ธิดาของพระยานนทบุรี (บุญจัน) ซึ่งมีจวนอยูริมแมน้ําเจาพระยาอันเปนที่ตั้งวัดเฉลิม
พระเกียรติในปจจุบัน กับคุณหญิงเพ็ง ซึ่งเปนธิดาของพระยาราชวังสัน (หวัง) และทานชู ผูเปนพระ
ปยยิกา (ยายทวด)ของรัชกาลที่ 3 กลาวกันวาเปนธิดาของคฤหบดีชาวสวน มีนิวาสสถานอยูแถว
วัดหนัง ซึ่งอยูทางทิศเหนือของวัดจอมทอง โดยมีคลองบางหวาคั่นอยู บริเวณสองฟากคลองดาน
และคลองบางหวา ซึ่งมีวัดอยู 3 วัด คือ วัดจอมทอง วัดหนัง และวัดนางนอง
พุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสารามนี้มีขนาดไมสูงมาก ซึ่งนาจะไดรับการบูรณะพรอม
กับการบูรณะพระอุโบสถในชวง พ.ศ. 2540-2542 และหลังจากนั้นก็มีการบูรณะเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม
ลักษณะโดยทั่วไปของพุทธปรางควัดราชโอรสาราม ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งขององคพุทธปรางค
วัดราชโอรสารามเปนพระอารามที่ตั้งอยูริมคลองดานดานทิศตะวันตก มีคลองบาง
หวา สะกัดอยูทางดานทิศเหนือ โดยดานหนาพระอารามไปทางดานทิศตะวันออก พระอารามแหง
นี้แบงออกเปนเขตพุทธาวาส
และเขตสังฆาวาส
สําหรับเขตพุทธาวาสนั้นจะตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของวัด มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูทางเขาสูเขตพุทธาวาสทุกดาน สวนเขต
สังฆาวาสนั้นจะตั้งอยูราบลอมเขตพุทธาวาส ยกเวนทางดานทิศตะวันออก หรือดานหนาของวัด
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สําหรับพื้นที่ภายในเขตพุทธาวาสนั้น จะเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่สําคัญตางๆ ไดแก
พระอุโบสถ ซึ่งมีพุทธปรางค 2 องคที่มุมกําแพงแกวดานหนา, พระวิหารพระพุทธไสยาสน, วิหาร
พระยืน และศาลาการเปรียญ ฯลฯ โดยหันหนาอาคารทุกหลังไปทางทิศตะวันออก
2. สภาพปจจุบันขององคพุทธปรางค
พุทธปรางควัดราชโอรสาราม เปนปรางคบริวารที่ตั้งอยูบริเวณมุม 2 มุม ดานหนาของ
กําแพงแกวที่ลอมรอบพระอุโบสถ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 องค ซึ่งมีลักษณะรูปแบบเหมือนกัน ลักษณะ
ขององคพุทธปรางคจะเปนปรางคทึบ ไมมีหองคูหาอยูภายใน ยอดปรางคสูงเพรียวแหลม ตั้งอยูบน
ฐานปรางคที่รองรับดวยฐานกลมสูง มีบันไดทางขึ้นสูองคพุทธปรางคทางดานในตอเนื่องไปกับ
กําแพงแกว โครงสรางขององคพุทธปรางคและฐานกลม สันนิษฐานวาเปนการกออิฐถือปูน ฉาบผิว
เรียบ ทาสีขาวโดยตลอด ไมมีการประดับตกแตง มีเพียงลวดลายปูนปนบริเวณซุมทิศทั้ง 4 ดาน
องคประกอบทางสถาปตยกรรมพุทธปรางควัดราชโอรสาราม
พุทธปรางควัดราชโอรสารามราชวรวิหารทั้ง 2 องคนั้น จะมีลักษณะรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่เหมือนกัน โดยมีองคประกอบตางๆซึ่งตั้งอยูบนฐานเดียวกัน 4 สวนใหญ ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
1. สวนฐานขององคพุทธปรางคและฐานกลมสูง
ฐานขององคพุทธปรางควัดราชโอรสาราม จะตั้งอยูบนฐานกลมสูง ประกอบไปดวย
ฐานชั้นตางๆซอนตอกันทั้งหมด 3 ชั้น ฐานชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปนฐานรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม หรือแปด
เหลี่ยมดานไมเทา แลวซอนตอดวยฐานชั้นที่ 2, และ 3 นั้น จะตั้งอยูสูงขึ้นไปมีลักษณะเปนฐานสิงห
ยอมุมไม 20 โดยตลอด ฐานทั้งหมดตั้งแตชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 3 จะเรียงสอบตอเนื่องกันไปจนจด
เรือนธาตุ
ฐานขององคพระปรางคดังกลาว จะรองรับดวยฐานกลมสูง ซึ่งดานหนึ่งจะหันหนาเขา
สูพระอุโบสถ ดานที่หันเขาสูพระอุโบสถนี้จะมีบันไดทางขึ้น ซึ่งสรางชิดกับกําแพงแกว ดานบนฐาน
กลมสูงนี้
หรือบริเวณโดยรอบฐานปรางคนั้นมีพนักระเบียงโคงกลมเจาะเปนชองโปรงรูปคลาย
น้ําเตาหลายชอง (ภาพที่ 77, 78)
2. สวนเรือนธาตุ
เรือนธาตุขององคพุทธปรางควัดราชโอรสาราม จะตั้งอยูบนชั้นฐาน เปนอาคารที่มี
แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ผนังของเรือนธาตุตั้งแตบัวปลายเชิงเรือนธาตุ (บัวรัด
เกลา) จนถึงบัวเชิงฐาน (บัวเชิง) ของเรือนธาตุ ตัวเรือนธาตุทึบตัน ไมมีหองคูหาอยูภายใน ผนังทั้ง
4 ดานของตัวเรือนธาตุจะกอซุมทิศยื่นออกมาจํานวน 4 ซุม ซุมทิศดังกลาวจะตั้งตรงกับทิศทั้ง 4
คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซุมทิศที่กอยื่นออกมานั้น ทําใหมีการเพิ่มมุมอีก
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ดานละ 2 มุม จํานวนมุมทั้งหมดที่ปรากฎบนฐานของเรือนธาตุทั้งมุมของตัวเรือนธาตุและมุมของ
ซุมทิศรวมไดทั้งสิ้น 20 มุม ซึ่งซุมทิศดังกลาวจะมีลักษณะเปนซุมทรง “บันแถลงตอชั้น” หรือ “ซุม
ลด” ที่มีการสรางตอกัน 3 ชั้น ซุมชั้นแรก (ชั้นลาง) จะมีขนาดใหญกวาซุมชั้นที่ 2 และ 3 เล็กนอย
ซุมดังกลาวประกอบไปดวย ซุม, รัดเกลา และเสาบัวรองรับซุม รูปทรงของซุมจะทําเปนซุมทรงสูง
หรือทรงจั่ว วางอยูเหนือรัดเกลา กรอบซุมนูนต่ํา บริเวณขอบนอกของกรอบซุมจะประดับดวยแถว
ใบระกา สวนเสาบัว ซึ่งทําหนาที่รองรับซุมนั้น จะทําเปนเสาติดผนัง ในซุมชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปน
เสาขนาดเล็กรองรับซุมขางละ 1 เสา ผิวเสาจะมีลวดลายปูนปน รวมทั้งบริเวณยอมุมซึ่งมีลาย
ประจํายามปรากฎอยู ซุมทิศแหงนี้ จะเปนซุมอุดตันมีชองเวาแคบๆ ซึ่งไมปรากฎรูปประติมากรรม
ใด (ภาพที่ 79)
3. สวนยอด
สวนยอดหรือสวนหลังคาของพุทธปรางควัดราชโอรสาราม คือ สวนบนสุดที่ซอนตอขึ้น
ไปจากเรือนธาตุ ยอดปรางคจะมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง ปลายยอดแหลม และสอบเขาเล็กนอย
เปนปรางคแบบทรงฝกขาวโพด ซึ่งประกอบไปดวยชั้นอัสดง ชั้นรัดประคดหรือชั้นเชิงบาตร สวน
ปลายยอดจะเปนชั้นบัวคลุม (บัวกลุม) หรือจอมโมฬี ซึ่งยอดพระปรางควัดเทพธิดารามนี้จะมี
แผนผังเปนรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 ซึ่งมีรายละเอียดแตละชั้นดังนี้ (ภาพที่ 80)
ชั้นอัสดง เปนชั้นแรกของยอดปรางคที่ตั้งอยูถัดจากเรือนธาตุขึ้นมา ซึ่งพระปรางคแหง
นี้มีชั้นเชิงบาตรถึง 3 ชั้น เรียงสอบตอเนื่องกันขึ้นมา ไมปรากฎประติมากรรมบนชั้นอัสดง
ชั้นรัดประคด อยูสูงตอจากชั้นอัสดง แบงออกเปน 5 ชั้น แตละชั้นประกอบไปดวย
หนากระดาน บัวเชิงบาตร บันแถลง และกลีบขนุน สําหรับกลีบขนุนจะวางอยูในแนวตั้ง กอติดกับ
บัวเชิงบาตรบริเวณยอมุมตลอดทั้ง 5 ชั้น โดยบันแถลงที่ประดับอยูตรงกลางทางดานตัวปรางคแต
ละดาน แตละชั้นนั้น มีลักษณะเปนรูปโคงแหลม
ชั้นบัวคลุม เปนชั้นสูงสุดหรือปลายยอดของยอดปรางค ชั้นนี้จะมี นภศูลหลอดวย
โลหะปกประดับอยูตรงกลาง
4. สวนประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมขององคพระปรางควัดราชโอรสารามนั้นไม
ปรากฎรูปใดๆ แตจะปรากฎลวดลายปูนปนบริเวณเสาซุมทิศทั้ง 4 ทิศ รวมทั้งบริเวณกึ่งกลางของ
ยอมุมเรือนธาตุ ทั้งหมดเปนลวดลายตามแบบไทยประเพณี เชน ลายประจํายาม เปนตน
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ภาพที่ 76

พุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม (ภาพจากองคปรางคดา นทิศเหนือ)
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ภาพที่ 77

ฐานกลมพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม (ภาพจากองคปรางคดานทิศเหนือ)

ภาพที่ 78

ฐานองคพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม (ภาพจากองคปรางคดานทิศเหนือ)
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ภาพที่ 79

เรือนธาตุพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม (ภาพจากองคปรางคดานทิศใต)

ภาพที่ 80

ยอดพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม (ภาพจากองคปรางคดานทิศเหนือ)
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ลายเสนที่ 30
ผังบริเวณวัดราชโอรสาราม
ที่มา : ฝายอนุรักษโบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
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ลายเสนที่ 31

รูปดานพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม
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E

ลายเสนที่ 32

ผังพื้นพุทธปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม

บทที่ 4
บทวิเคราะห
1. มูลเหตุ และปจจัยในการสรางพุทธปรางคสมัยรัชกาลที่ 3
สําหรับพุทธปรางคที่ไดสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว หรือ
รัชกาลที่ 3 กลาวไดวาเปนกลุมพุทธปรางคทเี่ ปนวิวฒ
ั นาการของการสรางสรรคขั้นสูงสุดของพุทธ
ปรางคไทยในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งเปนที่แนนอนวาการสรางสรรคนี้ไมไดเกิดขึ้นในทันที แตเกิด
ขึ้นมาอยางตอเนื่องและเปนระยะเวลาอันยาวนาน โดยไดมีการปรับปรุงคลี่คลายและเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพสิ่งแวดลอมของแตละสังคม
จนกระทั่งไดเกิดการหลอหลอมรูปแบบออกมาเปน
ลักษณะเฉพาะตนของแตละยุคสมัยดังไดกลาวแลววา พุทธปรางคมีแหลงกําเนิดเริ่มแรกอยูใน
ประเทศอินเดีย และในฐานะที่ประเทศอินเดียในยุคนั้น เปนแหลงอารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ
เจริญรุงเรือง รูปแบบของปรางคจึงไดแผเขามาสูแผนดินของประเทศตางๆในแถบเอเชียอาคเนย
ตามกระแสของความเคลื่อนไหวทางดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่ประเทศเขมร พระปรางคได
เจริญรุงเรืองขึ้นทั้งรูปแบบและคติความเชื่อทางดานศาสนา ผสมผสานไปกับวัฒนธรรมเขมรแบบ
ดั้งเดิมในยุคนั้น สรางสรรคขึ้นมาเปนศาสนสถานที่เรียกวาปราสาท ภายใตอิทธิพลที่ไดรับจาก
อินเดียโดยตรง จากนัน้ เขมรก็ไดแผอารยธรรมความเจริญเขาสูประเทศไทย ทําใหไทยไดรับ
วัฒนธรรมการสรางปราสาทจากเขมร อันถือไดวาเปนตนแบบหรือตนเคาของพุทธปรางคไทยใน
สมัยตอๆมา ดังจะเห็นไดจากกลุมพุทธปรางคไทยที่สรางขึ้นในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยา และในสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น จะเห็นไดจากกลุมพุทธปรางคที่สรางขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนตน และสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อันไดแก พุทธปรางควัดราชบูรณะ ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน พุทธปรางควัดไชยวัฒนาราม พุทธปรางควัดบรมพุทธาราม และพุทธ
ปรางควัดโพธิ์ประทับชาง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การสรางสรรครูปแบบนี้ไดดําเนิน
ตอเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังเชน พุทธปรางควัดระฆัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที1่ )เปนตน
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ซึ่งการสรางพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น อาจกลาวได
วาทั้งคติความเชื่อทางดานศาสนา และรูปแบบขององคพุทธปรางคนาจะสืบเนื่องมาจากสมัยกรุง
ศรีอยุธยา และรัชกาลกอนหนา ทั้งนี้นาจะมาจากมูลเหตุอันสําคัญ คือ
1.1 การยึดถือคติดั้งเดิมแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหั ว คนไทยสวนใหญยังมีความ
ผูกพันกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากการสืบทอดสายเลือดจากชาวกรุงเกา ซึ่งนาจะยังคงมี
อยูมาก รวมทั้งความประทับใจในความเจริญรุงเรืองของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต ตลอดจนความ
รักชาติที่ตองการสรางชาติไทยใหเจริญรุง เรืองเปนปกแผน จากมูลเหตุที่สําคัญเหลานีท้ ําใหบรรพ
บุรุษของเราไดเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะสรางสรรคใหกรุงรัตนโกสินทรแหงนี้
กลับไป
เจริญรุงเรืองสงางามดวยปราสาทราชมณเฑียร และวัดวาอาราม ภายใตแบบแผนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมตางๆอยางเชนที่เคยมีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ซึ่งความ
เชื่อในการสรางกรุงรัตนโกสินทรโดยมุงเจริญรอยตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยานั้น
ไดถือปฏิบัติ
สืบเนื่องตอกันมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 เปนสําคัญ
การสรางสถาปตยกรรมในทางพุทธศาสนา อันไดแกองคพทุ ธปรางคนั้น ก็นาจะเปน
ผลเนื่องมาจากเหตุแหงการสืบทอดคติความเชื่อ ตลอดจนรูปแบบตอจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อ
ครั้งบานเมืองดีนั่นเอง
ซึ่งนอกจากจะเกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องของการเปนศาสนสถานอัน
สมควรเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแลว พุทธศาสนิกชนยังเชื่อวาเปนการแสดงออกถึง
ความศรัทธาอันสูงสงตอพระพุทธศาสนา โดยแสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมทางวัตถุ และถวาย
เปนพุทธบูชาดวยหวังในผลบุญกุศลที่จะไดรับในชาติภพหนา ดวยเหตุนี้จึงเปนผลใหเกิดคติการ
สรางพระพุทธปรางคขึ้นตามพระอารามตางๆในกรุงรัตนโกสินทรสืบเนื่องตอมาจนกระทั่งถึงสมัย
รัชกาลที่ 3 ซึ่งถือไดวาปรากฎการสรางพุทธปรางคมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร
1.2 เปนศิลปสถาปตยกรรมตามพระราชนิยม
จากการสืบทอดคติดั้งเดิมในการสรางสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร ที่มุงเจริญรอยตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยานั้น ในบางครั้งก็ยอมมีของดเวนหรือ
ขอจํากัดอยูบ าง ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับพระราชนิยมของพระมหากษัตริยเปนสําคัญ ซึ่งในชวงแตละ
รัชกาลยอมมีความนิยมที่แตกตางกันออกไปหรืออาจจะเหมือนกันและสืบตอเนื่องกันก็เปนไปได
ดังจะเห็นไดจากพระราชนิยมในการสรางศาสนสถานระหวางองคพุทธปรางคกับเจดียทรงกลมหรือ
ทรงระฆัง ซึ่งศาสนสถานทั้ง 2 แบบลวนถูกสรางสรรคขึ้นมารวมสมัยกันมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยา
และในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั้นจะมีการสืบทอดที่ตางวาระกัน ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัชกาลที่ 3 มี
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พระราชนิยมที่ตองการเลือกสรางองคพุทธปรางคเปนประธานของอาราม มากกวาที่จะสรางเจดีย
ทรงกลมหรือทรงระฆัง ถึงแมวาจะปรากฎการสรางพระปรางคควบคูไปกับเจดียเหลี่ยมยอมุมไม
12 แตสิ่งที่พระองคทรงเลือกเพื่อเชิดหนาชูตาบานเมืองคือ พุทธปรางค ดังเชนพุทธปรางควัดอรุณ
ราชวราราม ตามคติไตรภูมิอันเปนคติความเชื่อหลักของคนในสมัยนั้น สวนเจดียทรงกลมหรือทรง
ระฆังนั้นกลับเปนที่นิยมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 4 และถือเปนพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4
โดยเฉพาะ พุทธปรางคในสมัยตอมาจึงกลายเปนเพียงรูปสัญลักษณที่ใชเพื่อประดับสวนบนของ
อาคารตางๆเทานั้น
จากการสืบทอดที่ตางวาระกันนี้เอง ทําใหมองเห็นวาถึงแมการสรางศาสนสถานจะ
ดําเนินตามคติดั้งเดิมแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนสําคัญ
แตพระราชนิยมขององค
พระมหากษัตริยก็เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งดวยเชนกัน ในการที่จะเลือกสรรคคติและรูปแบบของศาสน
สถานแตละอยางมาสรางในรัชสมัยของพระองคเอง โดยเฉพาะองคพุทธปรางคนั้น การนําคติและ
รูปแบบมาสรางสืบตอในสมัยกรุงรัตนโกสินทรไดโดยไมมีการขาดชวงระยะเวลานั้น นอกจากจะ
เปนการสานตอคติดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยาที่มีการยอมรับในยุคนั้นแลว
ยังนับเปนศิลป
สถาปตยกรรมตามแบบพระราชนิยมอีกดวย
1.3 ปจจัยอื่นๆที่มีสวนทําใหเกิดการสรางสรรคพุทธปรางค
จากมูลเหตุและปจจัยที่กลาวแลวขางตนนั้น
เรื่องพระราชนิยมของ
พระมหากษัตริย นอกจากจะเปนมูลเหตุที่สําคัญตอการออบแบบสรางสรรคศิลปสถาปตยกรรม
แลว ยังมีสวนในการสงเสริมใหพระบรมวงศานุวงศ และบุคคลที่อยูรายลอมพระมหากษัตริย มี
ความประสงคที่จะดําเนินรอยตามพระจริยวัตรขององคพระมหากษัตริย ดังคํากลาววา ในสมัย
รัชกาลที่ 3 นี้ “ผูใดมีใจศรัทธาสรางวัดวาอาราม จะกลายเปนคนโปรด” นอกจากความศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาแลว ความปรารถนาในตําแหนงหนาที่การงานก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทําใหขาราชการ
ชั้นสูงตางๆ หันมาสรางวัดเพื่อถวายเปนพระอารามหลวงกันมากมาย ในวัดเหลานี้ไดปรากฎการ
สรางพุทธปรางคเปนประธานหลายวัด
ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการเห็นแบบอยางจากวัดอรุณ
ราชวราราม และพระราชนิยมในการสรางพุทธปรางคของรัชกาลที่ 3 ที่ปรากฎในวัดทั้งทีพ่ ระองค
ทรงสถาปนา และปฏิสังขรณ ซึ่งรูปแบบของพุทธปรางคเหลานี้ จะมีความแตกตางกันไปตามฝมือ
ชางและอิทธิพลทางดานศิลปะ ทําใหพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 มีความหลากหลายในเรื่อง
รูปแบบ และการวางผัง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุผลขางตนนั่นเอง
นอกจากนี้ความเชื่อในเรื่องของความสําคัญแหงรูปแบบของพระพุทธปรางค
ที่
สามารถสงเสริมสิ่งที่นํามาประดิษฐาน หรือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ และความยิ่งใหญมั่งคั่ง
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ขององคพุทธปรางคเอง ยังผลใหเกิดการสรางพุทธปรางคขึ้นเพื่อแสดงถึงชัยชนะจากการปราบ
กบฏเจาอนุวงศ ของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส เปนตน
2. วิเคราะหการวางผังองคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3
สําหรับทิศทาง ตําแหนงที่ตั้ง และการวางผังขององคพุทธปรางคทั้ง 10 พระอารามนั้น
พบวามีลักษณะที่แตกตางกันออกไปหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถจําแนกวิเคราะหได 3 หัวขอดังนี้ คือ
2.1 การหันหนาของพระอารามสูทิศตางๆ
จากการศึกษาทิศทางขององคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น พบวาองค
พุทธปรางคทั้ง 10 องค จะหันหนาไปในทิศทางที่แตกตางกัน ซึ่งสวนใหญจะสอดคลองกับทิศทาง
การหันหนาของพระอาราม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการบูรณะปฏิสงั ขรณวัดในสมัยตอๆมาดวย ซึ่งพุทธ
ปรางคอาจมีการสรางภายหลังอาคารทางศาสนาอื่นๆของพระอาราม รวมทั้งความจํากัดทางดาน
พื้นที่ สงผลใหทิศทางของพุทธปรางคไมสัมพันธกับการหันหนาของพระอาราม เปนตน ดังตาราง
ตอไปนี้คือ
ตารางที่ 1

แสดงการหันหนาของพระอารามสูทิศตางๆ

ลําดับที่

นามพระอาราม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัดหนังราชวรวิหาร
วัดนางนองวรวิหาร
วัดราชบูรณะ
วัดอรุณราชวราราม
วัดเศวตฉัตร
วัดพิชยญาติการาม
วัดอัปสรสวรรค
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดราชโอรสาราม
วัดเทพธิดาราม

หันหนาสู หันหนาสู
สายน้ํา แผนดิน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทิศ

หมายเหตุ

ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
ตะวันออก
ตะวันออก
เหนือ
ตะวันออก
ใต
ตะวันออก
ตะวันออก

องคพุทธปรางคจะ
หันไปทิศทาง
เดียวกับพระอาราม
เสมอ
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จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาพระอารามโดยมากจะหันหนาสูสายน้ํา และยึดสายน้ํา
เปนสําคัญ โดยไมคํานึงถึงทิศ ไมวาจะหันไปสูทิศทางใด แตทั้งนี้พบวาทิศทางดังกลาวนั้นมักเปน
ทิศตะวันออก ซึ่งคติการคํานึงถึงสายน้ําเปนสําคัญนั้น นับเปนคติที่ยึดถือสืบทอดกันตอๆมาตัง้ แต
สมัยกอนกรุงศรีอยุธยา เชื่อวานาจะมาจากคติความเชื่อทีว่ า เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณใตตนพระศรีมหาโพธิ์นั้น พระองคไดหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก และใน
ขณะเดียวกันพระองคก็หันพระพักตรออกสูแมน้ําเนรัญชรา อันเปนแมน้ําที่ไหลผานทางดานทิศ
ตะวันออกดวยเชนกัน
จากการที่พระพุทธองคหันพระพักตรออกแมน้ําเนรัญชราทางดานทิศ
ตะวันออกนั้น จึงถือวาสายน้ํานั้นสําคัญและเปนมงคลอันสูงสุด คติดังกลาวไดปรากฎใหเห็นในวัด
อันเกาแกกอนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เชน วัดโปรดสัตว และวัดอีกเปนจํานวนมากในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ตัวอยางเชน วัดศาลาปูน ซึ่งจะหันหนาออกสูสายน้ําคูเมืองทางดานทิศใต และถึงแมบาง
วัดจะหันหนาสูทิศตะวันตก ก็ถือวาเปนมงคล เพราะไดหันออกสูสายน้ํา เชน วัดพระยาไกร และ
วัดวรจรรยาวาส อันเปนวัดสมัยอยุธยาในกรุงเทพฯ จึงเห็นไดวา คตินี้จะไมถือทิศเปนสําคัญแตจะ
ถือสายน้ําเปนสําคัญ เวนแตวาถาวัดจะตั้งอยูในที่ดอนหางจากแมน้ํา จึงจะถือทิศตะวันออกเปน
สําคัญ
2.2 ผังขององคพุทธปรางคในเขตพุทธาวาส
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รวมถึงสมัยรัชกาลที่ 3 จะนิยมสรางโบสถ
หรือพระอุโบสถเปนหลักของพระอาราม เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยโบสถจะ
ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนประธานของวัดโดยลําดับ สําหรับองคพุทธปรางคจะประดิษฐานอยูใน
ตําแหนงตางๆภายในเขตพุทธาวาส โดยจะเปนองคประกอบที่สําคัญของผังพระอารามเสมอ ซึ่ง
สามารถแบงรูปแบบการจัดวางแผนผังขององคพุทธปรางค ไดทั้งหมด 5 แบบ คือ
2.2.1 การวางผังแบบปรางคองคเดียว
สําหรับการวางผังแบบปรางคองคเดียวนั้นเปนการวางผังขององค
พุทธปรางคที่มีลักษณะเปนปรางคเดี่ยวองคเดียวไมมีบริวาร ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางควัดหนัง
พุทธปรางควัดราชบูรณะ พุทธปรางคเศวตฉัตร พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค และพุทธปรางควัด
จักรวรรดิ ดังจะเห็นไดจากการวางผังแตละพระอาราม ดังนี้
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ลายเสนที่ 33
ผังพุทธาวาสวัดหนัง
สําหรับการวางผังเขตพุทธาวาสของวัดหนัง จะประกอบไปดวยพระอุโบสถ พระวิหาร
และองคพุทธปรางค โดยองคพุทธปรางคจะตั้งอยูในแกนนอนกึ่งกลางของพระอุโบสถและพระ
วิหาร ซึ่งเปนการวางผังแบบปรางคองคเดียว
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ลายเสนที่ 34
ผังพุทธาวาสวัดราชบูรณะ
สําหรับการวางผังเขตพุทธาวาสของวัดราชบูรณะ จะประกอบไปดวยพระอุโบสถ และ
พระปรางคเปนสําคัญ องคพุทธปรางคจะมีการวางผังแบบปรางคองคเดียว ตั้งอยูทางดานหนาพระ
อุโบสถทางดานทิศตะวันออก โดยไมตงั้ อยูในแกนตั้งหรือแกนนอนของพระอุโบสถ
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ลายเสนที่ 35 ผังพุทธาวาสวัดเศวตฉัตร
สําหรับการวางผังเขตพุทธาวาสของวัดเศวตฉัตร จะประกอบไปดวยพระอุโบสถ พระ
วิหาร และองคพุทธปรางค โดยองคพุทธปรางคจะตั้งอยูในแกนนอนกึ่งกลางของพระอุโบสถและ
พระวิหาร ทางดานหลังของพระอาราม ซึ่งเปนการวางผังแบบปรางคองคเดียว
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ลายเสนที่ 36
ผังพุทธาวาสวัดอัปสรสวรรค
สําหรับการวางผังเขตพุทธาวาสของวัดอัปสรสวรรค จะประกอบไปดวยพระอุโบสถ
พระวิหาร และองคพุทธปรางค โดยองคพุทธปรางคจะตั้งอยูในแกนนอนกึ่งกลางของพระอุโบสถ
และพระวิหาร ทางดานหนาของพระอาราม โดยมีดานตะวันตกขององคพุทธปรางคกอเชื่อมกับ
กําแพงแกวที่ลอมรอบพระอุโบสถ และพระวิหาร ซึ่งเปนการวางผังแบบปรางคองคเดียว
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ลายเสนที่ 37
ผังพุทธาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
สําหรับการวางผังเขตพุทธาวาสของวัดจักรวรรดิ องคพุทธปรางคจะเปนปรางคขนาด
ใหญทมี่ ีการวางผังแบบปรางคองคเดียว โดยจะตั้งอยูในแกนตั้งของพระอุโบสถ และจะอยูในแกน
นอนทางดานหลังเยื้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระวิหารกลาง และวิหารพระนาค
2.2.2 การวางผังแบบปรางคคู
เปนการวางผังขององคพุทธปรางคที่มีลักษณะแบบปรางค
เดี่ยวองคเดียวไมมีบริวาร แตจัดวางเปนคูกันโดยตัง้ อยูทางดานของพระอุโบสถหรือพระวิหารทาง
ดานซายและขวา ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางควัดนางนอง และปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม ซึ่ง
การวางผังในลักษณะดังกลาว เปนการสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย พบวาพุทธปรางควัด
ราชบูรณะก็เคยมีลักษณะเชนนี้ แตไดถูกทําลายไปหนึ่งองคในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะ
ของแผนผังแบบปรางคคู มีลักษณะแบบวัดตอไปนี้ คือ
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ลายเสนที่ 38
ผังพุทธาวาสวัดนางนอง
การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดนางนอง จะประกอบไปดวยอาคารที่สําคัญ เชน พระ
อุโบสถ, พระวิหาร และองคพุทธปรางค โดยเฉพาะองคพุทธปรางคจะตั้งอยูทางดานหนาของโบสถ
ในตําแหนงทางดานทิศเหนือและดานทิศใต ซึ่งนับเปนการวางผังแบบปรางคคูหนาพระอุโบสถ
โดยสรางตอเชื่อมไปกับกําแพงของพระวิหาร
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ลายเสนที่ 39
ผังพุทธาวาสวัดราชโอรสาราม
การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดราชโอรสาราม จะประกอบไปดวยอาคารที่สําคัญ เชน
พระอุโบสถ, พระวิหาร ซึ่งพุทธปรางคบริวารจะตั้งอยูที่มุมกําแพงแกวทางดานทิศเหนือ และทิศใต
ของพระอุโบสถ ซึ่งนับเปนการวางผังแบบปรางคคูหนาพระอุโบสถ
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2.2.3

การวางผังแบบปรางค 3 องค
เปนการวางผังขององคพุทธปรางคที่มีลกั ษณะเปนปรางคกลุม 3
องค ประกอบไปดวยองคปรางคประธานที่มีลักษณะสูงใหญ 1 องค ตั้งอยูบริเวณตรงกลาง ขนาบ
ขางดวยปรางคบริวารขนาดยอมขางละ 1 องค ดังนี้

N

ลายเสนที่ 40
ผังพุทธาวาสวัดพิชยญาติการาม
การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดพิชยญาติการาม จะประกอบไปดวยอาคารที่สําคัญ
เชน พระอุโบสถ, พระวิหาร และพุทธปรางคกลุม 3 องค โดยองคพุทธปรางคทั้ง 3 นั้นจะตั้งอยูทาง
ดานหลังของเขตพุทธาวาสตามแนวแกนตั้ง ซึ่งองคพุทธปรางคจะมีการวางผังแบบปรางคกลุม 3
องค ตั้งบนฐานไพทีขนาดใหญ
2.2.4 การวางผังแบบปรางค 4 องค
เปนการวางผังขององคพุทธปรางคที่มีลักษณะเปนปรางคเดี่ยว
องคเดียวโดยไมมีปรางคบริวาร แตมีการจัดวางอยูที่บริเวณมุมของวงพระระเบียงที่ลอมรอบพระ
อุโบสถทั้ง 4 มุม โดยวางอยูทางดานหนาพระอุโบสถ 2 องค ดานหลังพระอุโบสถ 2 องค ดังเชน
พุทธปรางควัดเทพธิดาราม ดังนี้
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ลายเสนที่ 41
ผังพุทธาวาสวัดเทพธิดาราม
การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดเทพธิดาราม จะประกอบไปดวยอาคารที่สําคัญ เชน
พระอุโบสถ, พระวิหาร และพุทธปรางคบริวารประจํามุมทั้ง 4 มุม โดยองคพุทธปรางคทั้ง 4 นั้น จะ
ตั้งอยูภายในวงพระระเบียงที่ลอมรอบพระอุโบสถทั้ง 4 มุม โดยมีสวนหนึ่งอยูภายในวงพระระเบียง
และอีกสวนหนึ่งอยูภายนอกองคพระระเบียง ซึ่งลักษณะดังกลาวนับเปนการวางผังแบบปรางค 4
องค
2.2.5 การวางผังแบบปรางคกลุม 5 องค
เปนการวางผังองคพุทธปรางคที่มีลักษณะเปน ปรางคกลุม 5
องค ประกอบไปดวยองคปรางคประธานที่มีลักษณะสูงใหญ 1 องค ตั้งอยูบริเวณตรงกลาง
ลอมรอบดวยปรางคทิศหรือปรางคบริวารขนาดยอมอีก 4 องค ตั้งอยูบริเวณมุมของปรางคประธาน
ดังจะเห็นไดจากพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม ดังแผนผังตอไปนี้
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ลายเสนที่ 42
ผังพุทธาวาสวัดอรุณราชวราราม
การวางผังเขตพุทธาวาสของวัดอรุณจะประกอบไปดวยพระอุโบสถ พระวิหาร และ
กลุมพุทธปรางค ซึ่งกลุมพุทธปรางคนั้นจะตั้งอยูทางดานหนาของเขตพุทธาวาสทางดานทิศใต โดย
มิไดตั้งอยูในแนวแกนตั้งหรือแกนนอนของพระอุโบสถ
ซึ่งองคพุทธปรางคจะมีการวางผังแบบ
ปรางคกลุม 5 องค
จากรูปแบบการวางผังขององคพุทธปรางคในเขตพุทธาวาสทั้ง 5 แบบดังไดกลาวแลว
นั้น พบวาการวางผังสวนใหญ จะเปนแบบที่สืบเนื่องตอมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแทบ
ทั้งสิ้น กลาวคือ ในชวงตนของสมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของพระเจาปราสาททอง พระองค
ไดนําการสรางปรางคเปนหลักของวัดกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเสื่อมความนิยมไปในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนกลาง ดังจะเห็นไดจากวัดไชยวัฒนาราม โดยหลังจากรัชกาลของพระเจาปราสาททองนั้น ไดเกิดคตินิยมในการสรางโบสถขึ้นเปนหลักของวัด โดยโบสถจะไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
ประธานหลักของวัด ซึ่งมีขนาดใหญโตขึ้นมาก แตทั้งนีค้ วามนิยมในการสรางปรางคก็ยังคงมีอยู
เพียงแตขนาดสัดสวนขององคพุทธปรางคจะมีขนาดเล็กลง รวมทั้งตําแหนงที่ตั้ง ตลอดจนการวาง
ผังจะเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม โดยลักษณะดังกลาวไดสืบเนื่องตอมายังสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาการวางผังองคพุทธปรางคในเขตพุทธาวาสของพระอารามในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น
เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น และเกิดรูปแบบที่แตกตางจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและ
สมัยรัชกาลกอนหนา ดังเชน การสรางพุทธปรางคขึ้นในตําแหนงระหวางพระอุโบสถ และพระ
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วิหารที่ตั้งเรียงขนานกัน โดยจะตั้งอยูในแนวแกนนอนของพระอาราม หรือแบบ 3 แนวแกน ดังเชน
ที่วัดหนัง และวัดนางชี พระปรางคจะตั้งอยูระหวางพระอุโบสถ และพระวิหาร, วัดเศวตฉัตร พระ
ปรางคจะตั้งอยูระหวางพระอุโบสถ และพระวิหาร ทางดานหลัง และวัดอัปสรสวรรค พระปรางคจะ
ตั้งอยูระหวางพระอุโบสถ และพระวิหาร ทางดานหนา เปนตน ซึ่งการสรางผังในลักษณะนี้กลาวได
วาเปนแบบเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ โดยปรากฎเปนแบบแผนหนึ่งที่มีการสรางขึ้นหลายแหง แต
เนื่องจากหลักฐานเกี่ยวกับปที่สรางพระปรางคในแตละแหงนั้น ไมมีการระบุที่แนชัด ทําใหเปนการ
แตทั้งนี้อาจวิเคราะหไดวารูปแบบดังกลาวเกิดขึ้น
ยากที่จะทราบถึงที่มาของรูปแบบดังกลาว
เนื่องจากความสมดุลยของผังบริเวณที่ตองการใหผังเปนแนวแกนนอน เพื่อใหมีพื้นที่ลานโลงกวาง
ทางดานหนาเปนแนวนอนตามคติการวางผังแบบจีน ซึ่งผังที่มีการเวนพื้นที่ทางดานหนาเปนลาน
โลงนั้นจะพบมากในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้
สวนปรางคคูที่ตั้งอยูท างดานหนาพระอุโบสถ ทางดานซายและขวาดานละ 1 องคนั้น
จะเปนลักษณะการวางผังที่สืบเนื่องตอมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดังรูปแบบการวางผัง
วัดโพธิ์ประทับชาง โดยรูปแบบดังกลาวในสมัยรัชกาลที่ 3 จะพบอยูหลายแหง เชน วัดนางนอง,
วัดอนงคาราม, วัดราชโอรสาราม, วัดนาคกลาง และวัดประยูรวงศาวาส เปนตน
สําหรับการวางผังแบบปรางค 4 องค ที่บริเวณตรงมุมของกําแพงแกวนั้น ในสมัย
อยุธยาตอนปลายจะมีตัวอยางอยูทวี่ ัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในกรุงเทพฯ ดังเชนพุทธปรางค
ที่วัดทองหรือวัดทองกาญจนสิงหาสน ในคลองบางพรม เปนตน จากการวางผังของพุทธปรางค
ดังกลาว สันนิษฐานวาใหอิทธิพลแกการวางผังแบบปรางค 4 องคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ดัง
ปรากฎรูปแบบที่วัดเทพธิดาราม เปนตน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 จะปรากฎรูปแบบนี้เพียงแหงเดียว
นอกจากนี้ยังพบการสรางพุทธปรางคกลุม 5 องคที่วัดอรุณราชวราราม ซึ่งคงจะไดรับ
อิทธิพลและทําสืบเนื่องตอมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายดวย
เนื่องจากมีตัวอยางและรูปแบบ
ดังกลาวปรากฎใหเห็นมากอนแลวในสมัยอยุธยาตอนปลายที่วัดไชยวัฒนาราม และสมัยอยุธยา
ตอนตนที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมักเปนการสรางขึ้นตามคติไตรภูมิ
สวนการทําพุทธปรางคกลุม 3 องค ดังเชนที่วัดพิชยญาติการามนั้น จัดไดวาเปนแบบ
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร และจากการศึกษารูปแบบพุทธปรางคในสมัยอยุธยา
นั้นไมพบปรางคในลักษณะนี้ ซึ่งจากหลักฐานเกี่ยวกับการสรางวัดพิชยญาติการามนั้น กลาววา
เปนการถายแบบมาจากพระศรีรัตนมหาธาตุชะเลียง ที่เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แตเมื่อ
พิจารณารูปแบบดังกลาวแลว เชื่อวานาจะนําแนวคิดมาเพียงเล็กนอย โดยเพิ่มเติมในสวนของ
ปรางคทางดานหนา และดานหลังเขาไป ซึ่งปจจุบันเหลือเพียงองคทางดานหลัง ทําใหเมื่อมองจาก
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ดานบน จะกลายเปนปรางคกลุม 4 องค พุทธปรางคแหงนี้พิเศษกวาที่อื่น เนื่องจากเปนพุทธ
ปรางคปราสาท ที่สามารถใชสอยภายในได ถือไดวาเปนแบบทีมีลักษณะยอนกลับไปในสมัย
อยุธยาตอนตน หรือเกากวานั้นก็วาได
2.3 ผังพื้นขององคพุทธปรางค
สําหรับการวางผังพืน้ หรือการวางผังขององคพุทธปรางคที่ศึกษาทั้งหมด 10
พระอารามนั้น สามารถจําแนกออกเปนกลุมใหญได 2 กลุม คือ
2.3.1
การวางผังพื้นแบบไมมีฐานประทักษิณ
หมายถึงการวางผังกอสรางองคพุทธปรางคโดยไมมีฐานประทักษิณ หรือฐานสําหรับเดินเวียนขวามารองรับอีกชั้นหนึง่ เชน พุทธปรางควัดนางนอง และปรางค
บริวารวัดเทพธิดาราม เปนตน แตทั้งนี้มักจะมีฐานอื่นมารองรับองคพุทธปรางคอีกชั้นหนึ่งซึ่งไมใช
ฐานประทักษิณ ดังเชน ฐานรูปกลมขนาดใหญรองรับองคพทุ ธปรางคที่วัดนางนอง ซึ่งเปนฐาน
คอนขางสูง โดยรอบจะประดับดวยกระเบื้องปรุเขียว นอกจากนี้ยังพบที่ปรางคบริวารวัดเทพธิดา
ราม ซึ่งปรากฎฐานแปดเหลี่ยมสูงโปรงรองรับองคพุทธปรางคดวย เปนตน

ลายเสนที่ 8

ผังพื้นพุทธปรางควัดนางนอง
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ลายเสนที่ 29

ผังพื้นปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม
2.3.2

การวางผังพื้นแบบมีฐานประทักษิณ
หมายถึง การวางผังกอสรางองคพุทธปรางคโดยมีฐานประทักษิณ
รองรับองคพุทธปรางคอีกชั้นหนึ่ง ฐานประทักษิณดังกลาวจะมีบันไดขึ้นลงสูลานประทักษิณ อัน
เปนที่สําหรับผูที่มาสักการะบูชาจะไดเดินประทักษิณหรือเดินเวียนขวารอบองคพุทธปรางค
ทางดานขวามือ ดังจะเห็นไดจากฐานประทักษิณของพุทธปรางคในพระอาราม ดังตอไปนี้ คือ ฐาน
ประทักษิณรองรับพุทธปรางควัดหนังซึ่งมีอยูดวยกัน 2 ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับพุทธปรางควัด
ราชบูรณะจํานวน 2 ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับพุทธปรางคประธานวัดอรุณราชวรารามจํานวน 3
ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับพุทธปรางควัดเศวตฉัตรจํานวน 2 ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับพุทธ
ปรางควัดพิชยญาติการามจํานวน 1 ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับพุทธปรางควัดอัปสรสวรรคจํานวน
1 ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับพุทธปรางควัดจักวรรดิราชาวาสจํานวน 2 ชั้น, ฐานประทักษิณรองรับ
พุทธปรางควัดราชโอรสารามจํานวน 1 ชั้น
ดังตอไปนี้คือ

209

ลายเสนที่ 5

ผังพื้นพุทธปรางควัดหนัง

ลายเสนที่ 11

ผังพื้นพุทธปรางควัดราชบูรณะ
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ลายเสนที่ 14

ผังพื้นพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม

ลายเสนที่ 17

ผังพื้นพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
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ลายเสนที่ 20

ผังพื้นพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม

ลายเสนที่ 23

ผังพื้นพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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ลายเสนที่ 26

ผังพื้นพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส

ลายเสนที่ 32

ผังพื้นปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม
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ตารางที่ 2

สรุปรูปแบบผังพื้นในสมัยรัชกาลที่ 3

ลักษณะผัง
การวางผังพืน้ แบบไม
มีฐานประทักษิณ

แบบลายเสนผังพื้น

จํานวนรวม

2

การวางผังพื้นแบบมี
ฐานประทักษิณ
8
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3. การวิเคราะหลักษณะรูปแบบ และองคประกอบทางสถาปตยกรรมขององคพุทธปรางค
ในสมัยรัชกาลที่ 3
จากการศึกษาลักษณะรูปแบบพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น พบวาพุทธปรางคมี
รูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งไมพบรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมด แตมีบางสวนที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากระยะเวลา และอิทธิพลดานศิลปะที่เกิดจากการสรางสรรคของชางฝมือที่มีทักษะความ
ชํานาญแตกตางกัน รูปแบบตางๆดังกลาวนั้นเกิดขึ้นจากการผสมผสานองคประกอบในสวนตางๆ
ซึ่งสามารถแยกวิเคราะหออกไดเปนสวนประกอบตางๆ ดังที่จะกลาวตอไป
ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบของพุทธปรางค และปที่สราง
ชื่อพระอาราม
1.วัดหนัง

รูปแบบพุทธปรางค
ปที่สราง
เปนปรางคขนาดใหญตั้งอยูบนฐานประทักษิณ 2 ชั้น
2367-2378
ตั้งอยูระหวางโบสถและวิหาร
2.วัดนางนอง
เปนปรางคขนาดยอม 2 องค ตั้งอยูรวมกับกําแพงของ 2375-?
พระวิหาร ตั้งอยูทางดานซายและขวาของโบสถ
3.วัดราชบูรณะ
เปนปรางคขนาดใหญ 1 องค (เดิทเคยมี 2 องค) ตั้งอยู 2367-2394
ดานหนาวัดทางดานทิศใต ไมสัมพันธกับผังวัด
4.วัดอรุณราชวราราม เปนปรางคขนาดใหญ 1 องค ลอมรอบดวยปรางค
2389
บริวาร 4 องค ตั้งอยูทางดานหนาพระอุโบสถ
5.วัดเศวตฉัตร
เปนปรางคขนาดยอมตั้งอยูบนฐานประทักษิณ 2 ชั้น 2364-2393
ในตําแหนงระหวางโบสถ และวิหารทางดานหลัง
6.วัดพิชยญาติการาม เปนปรางคขนาดใหญ 3 องค ลักษณะเปนพุทธปรางค
2384
ปราสาท ตั้งอยูทางดานหลังของผังพุทธาวาส
7.วัดอัปสรสวรรค
เปนปรางคที่ตั้งอยูระหวางโบสถและวิหารทางดานหนา ไมปรากฎ
8.วัดจักรวรรดิ
เปนปรางคขนาดใหญมีซุมเกงจีนที่ฐานทักษิณทั้ง 4 ทิศ
2370
9.วัดราชโอรสาราม
เปนปรางคบริวาร 2 องค ที่มุมกําแพงแกวพระอุโบสถ
2374
10.วัดเทพธิดาราม
เปนปรางคบริวารขนาดใหญ 4 องค ตั้งอยูลอมรอบ
2379
กําแพงแกวพระอุโบสถ
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ตารางที่ 4
ปที่สราง

แสดงปการกอสรางพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3
2364

2367

2370

2374

2375

2378

2379

2384

2389

2393

2394

< วัดจักรวรรดิ>
< วัดนางนอง---? < วัดเทพธิดาราม>
< วัดเศวตฉัตร --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

<วัดพิชยญาติการาม>
<วัดอัปสร>
ไมปรากฎปสราง

< วัดราชโอรส>
< วัดราชบูรณะ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

< วัดหนัง ---------------------------------------------------------------- >

<วัดอรุณราชวราราม>
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3.1

ฐานประทักษิณ
สําหรับฐานประทักษิณที่ปรากฎรูปแบบในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น จะมีการสราง
ฐานประทักษิณแบงออกเปนหลายชั้น โดยมีตั้งแต 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น ปรากฎใหเห็นเปนสวน
ใหญ ซึ่งสามารถกลาวไดวา เปนชวงสมัยที่นิยมการสรางฐานประทักษิณรองรับองคพุทธปรางค
มากกวาสมัยที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากกลุมพุทธปรางคที่ทําการศึกษาทั้งหมด 10 พระอาราม มี
เพียง 2 พระอารามเทานั้น ที่ไมมีฐานประทักษิณรองรับ คือ พุทธปรางควัดนางนองที่มีฐานกลมสูง
มารองรับ และพุทธปรางควัดเทพธิดารามที่มีฐานแปดเหลี่ยมดานไมเทามารองรับ ซึ่งไมใชฐาน
ประทักษิณ นอกจากนัน้ ลวนมีฐานประทักษิณมารองรับ ไดแก พุทธปรางควัดหนัง, พุทธปรางควัด
ราชบูรณะ, พุทธปรางควัดอรุณราชวราราม, พุทธปรางควัดเศวตฉัตร, พุทธปรางควัดพิชยญาติกา
ราม, พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค, พุทธปรางควัดจักรวรรดิ และพุทธปรางควัดราชโอรสาราม
จากรูปแบบตลอดจนการวางผังฐานประทักษิณของพุทธปรางคทั้ง 10 พระอาราม
พบวาฐานประทักษิณที่นิยมสรางขึ้นในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนนั้ จะมีอยู 5 แบบ คือ
3.1.1 ฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม
ไดแก ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดหนัง ซึ่งจะประกอบไปดวย
ฐานประทักษิณ 2 ชั้น, ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดเศวตฉัตร ซึ่งประกอบไปดวยฐานประทักษิณ
2 ชั้น และฐานประทักษิณพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค ซึ่งประกอบไปดวยฐานประทักษิณ 1 ชั้น
3.1.2 ฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม
ไดแก ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดราชบูรณะ มีลักษณะเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 มี 2 ชั้น, ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม เปนฐาน
ประทักษิณขนาดใหญรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 36 มี 3 ชั้น
3.1.3 ฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชั้น ผสมกับฐานสี่เหลี่ยมยอมุม
ไม 16 อีก 1 ชั้น ไดแก ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
3.1.4 ฐานประทักษิณกลม
ไดแก ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดราชโอรสาราม
3.1.5 ฐานประทักษิณหลายเหลี่ยม
ไดแก ฐานประทักษิณวัดพิชยญาติการาม
จากรูปแบบของฐานประทักษิณที่สรางรองรับองคพุทธปรางคนั้น กลาวไดวา นาจะ
เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จะปรากฎรูปแบบ
ของฐานประทักษิณอยูที่พุทธปรางควดั โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปนฐานประทักษิณขนาด
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เล็ก มีเพียงชั้นเดียว มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 12 ไมมีกําแพงหรือพนักระเบียง
บริเวณทางดานทิศเหนือ, ใต, ตะวันออก และตะวันตก โดยจะมีบันไดทางขึ้นลงสูลานประทักษิณ
ทั้ง 4 ดาน ฐานประทักษิณดังกลาวนาจะใหอิทธิพลสืบเนื่องตอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร
ซึ่งรูปแบบของฐานประทักษิณที่รองรับองคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น สามารถ
กลาวไดวา ฐานประทักษิณที่ถือเปนรูปแบบเฉพาะนั้น ไดแก ฐานประทักษิณที่มีลักษณะ 2 ชั้น
และ 3 ชั้นขึ้นไป เชน ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดหนัง, ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดอรุณ
ราชวราราม, ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดราชบูรณะ, ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
และฐานประทักษิณพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส เปนตน ดังรูปลายเสนตอไปนี้

ลายเสนที่ 43
ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดหนัง
ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดหนังนั้น จะมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมตัดมุมซอนกัน 2
ชั้น กออิฐฉาบปูนเรียบทาดวยสีขาว บริเวณกําแพงหรือพนักระเบียงจะกอทึบประดับดวยกระเบื้อง
ปรุเคลือบจีนสีเขียวเขม

ลายเสนที่ 44
ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดราชบูรณะ
ฐานประทักษิณ พุทธปรางควัดราชบูรณะนั้น จะมีลักษณะซอนกัน 2 ชั้น กออิฐถือปูน
ฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาว มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20 บริเวณกําแพงหรือพนัก
ระเบียงจะโปรง ทาดวยสีเหลือง
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ลายเสนที่ 45
ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
ฐานประทักษิณวัดอรุณราชวรารามนั้น จะมี 3 ชั้นดวยกัน ถือเปนลักษณะเฉพาะของ
พุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 อยางแทจริง เนื่องจากแตละชั้นของฐานประทักษิณจะประดับ
ตกแตงดวยงานประติมากรรมงดงาม เชน บริเวณฐานประทักษิณชั้นแรก (ชั้นลาง) จะเปนงาน
ประติมากรรมแบบนูนต่ํารูปตนไม บริเวณชั้นเชิงบาตรของฐานประทักษิณชั้นที่ 2 จะเปนงาน
ประติมากรรมลอยตัวรูปพญายักษแบก และบริเวณชั้นเชิงบาตรของฐานประทักษิณชั้นที่ 3 จะเปน
งานประติมากรรมลอยตัวรูปพญาวานรแบก นอกจากนั้นบริเวณชั้นฐานประทักษิณแตละชั้น ยังมี
การประดับตกแตงดวยชิ้นสวน ของกระเบื้องเคลือบสี และภาชนะเครื่องถวยตางๆ โดยตลอดอยาง
งดงามยิ่ง จึงนับไดวาฐานประทักษิณที่วัดอรุณราชวรารามแหงนี้ เปนฐานประทักษิณอันเปน
รูปทรงของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวอยางแทจริง เนื่องจากในสมัยอื่นใดที่ผาน
มา ยังไมพบฐานประทักษิณที่รองรับองคพุทธปรางคในลักษณะดังกลาวเลย
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ลายเสนที่ 46
ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
สําหรับฐานประทักษิณพุทธปรางควัดเศวตฉัตร จะมีลักษณะซอนกัน 2 ชั้น กออิฐถือ
ปูนฉาบผิวเรียบทาดวยสีขาว มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมตัดมุม หรือแปดเหลี่ยมดานไมเทา มีบันได
เดินขึ้นสูลานประทักษิณ 1 ดาน

ลายเสนที่ 47
ฐานประทักษิณพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
สําหรับฐานประทักษิณ พุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส เปนฐานประทักษิณที่ซอน
กัน 2 ชั้นโดยมีแผนผังที่เกิดจากการผสมกันระหวางฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญกับฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัสยอมุมไม 16 โดยที่พนักระเบียงของฐานประทักษิณชั้นแรกจะมีซุมเกงจีนอยูที่มุมทั้ง 4 สวน
ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 บริเวณพนักระเบียงจะกอทึบแลวประดับดวยกระเบื้องเคลือบจีนสีเขียวเขม
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ตารางที่ 5

สรุปรูปแบบฐานประทักษิณของพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3

นามพระอาราม
1. วัดหนัง

ลักษณะฐานประทักษิณ
ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม

จํานวนชั้น
2

แบบลายเสนฐานประทักษิณ

2. วัดนางนอง
3. วัดราชบูรณะ

ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 20

2

-

4. วัดอรุณราชวราราม

ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไม 36

3*

5. วัดเศวตฉัตร

ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม

2

6. วัดพิชยญาติการาม

ฐานหลายเหลี่ยม

1

7. วัดอัปสรสวรรค

ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม

1

ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสผสมสี่เหลี่ยมยอมุม

2

9. วัดราชโอรสาราม

ฐานกลม

1

10.วัดเทพธิดาราม

-

-

8. วัดจักรวรรดิราชาวาส

-
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3.2

ฐานองคพุทธปรางค
ชั้นฐานขององคพุทธปรางคที่ประกอบอยูบนฐานขององคปรางคแตละองค ที่
ปรากฎในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น จะมีลักษณะที่แตกตางกันดังภาพลายเสนตอไปนี้

ฐานบัวลูกแกวอกไก
ชุดฐานสิงห 3 ฐาน
ฐานสี่เหลี่ยมยอมุมไม 20

ลายเสนที่ 48

ฐานพุทธปรางควัดหนัง

ชุดฐานสิงห 4 ฐาน

ฐานหกเหลี่ยม

ลายเสนที่ 49

ฐานพุทธปรางควัดนางนอง
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ฐานบัวลูกแกวอกไก
ฐานสิงห
ฐานสิงหบัวลูกแกว
ฐานสิงห

ลายเสนที่ 50

ฐานพุทธปรางควัดราชบูรณะ

ชุดฐานสิงห 3 ฐาน
ฐานเชิงบาตร
ฐานสี่เหลี่ยมยอมุม
ฐานบัวลูกแกวอกไก
ชุดฐานสิงห 3 ฐาน
ฐานเชิงบาตร
ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม
ลายเสนที่ 51

ฐานพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
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ฐานบัวลูกแกวอกไก
ชุดฐานสิงห 3 ฐาน
ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม

ลายเสนที่ 52

ฐานพุทธปรางควัดเศวตฉัตร
ฐานสิงหบัวลูกแกวอกไก

ลายเสนที่ 53

ฐานพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม

ชุดฐานสิงห 4 ฐาน

ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม

ลายเสนที่ 54

ฐานพุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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ชุดฐานสิงห 4 ฐาน

ฐานสี่เหลี่ยมยอมุมไม 20

ลายเสนที่ 55

ฐานพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส

ชุดฐานสิงห 2 ฐาน

ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม

ลายเสนที่ 56

ฐานพระปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม
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ฐานบัวลูกแกว
ชุดฐานสิงห 2 ฐาน
ฐานสี่เหลี่ยมยอมุมไม 20

ลายเสนที่ 57

ฐานพระปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม

จากภาพลายเสนขางตนแสดงใหเห็นถึงลักษณะของฐานองคพุทธปรางค อันประกอบ
ไปดวยชั้นฐานชนิดตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวาฐานขององคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 สวนมากจะ
เปนฐานที่มีลักษณะสูงเพรียว เนื่องจากมีการซอนชั้นฐานติดตอกันหลายชั้น สวนใหญจะนิยมซอน
ชั้นฐานถึง 5 ชั้น และสูงสุดจะซอน 6 ชั้น เชน ฐานพุทธปรางควัดหนัง, ฐานพุทธปรางควัดนางนอง,
ฐานพุทธปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม, ฐานพุทธปรางควัดเศวตฉัตร, ฐานพุทธปรางควัด
อัปสรสวรรค และฐานพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส สวนการซอนชั้นฐานที่สูงถึง 6 ชั้น จะ
ปรากฎอยูที่ฐานปรางคทิศหรือปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม โดยเฉพาะถาองคพุทธปรางค
นั้นๆ ตั้งอยูบนฐานประทักษิณที่ซอนตอกันหลายๆชั้นแลว ฐานขององคพุทธปรางคจะยิงทวี
่ ความ
สูงมากขึ้นอีกหลายเทา ดังจะเห็นไดจากฐานปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม เปนตน
สําหรับชั้นฐานตางๆที่ประกอบรวมอยูในฐานขององคพุทธปรางคแตละองคนั้น จะมี
ลักษณะที่เหมือนๆกันเปนสวนใหญ คือ จะประกอบไปดวยฐานสิงห, ฐานบัวลูกแกวอกไก, ฐานบัว
หรือฐานปทม, ฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม และฐานสิงหลูกแกวอกไก เปนตน ในจํานวนชั้นฐานตางๆ
เหลานี้ “ฐานสิงห” เปนฐานที่ไดรับความนิยมในการสรางประกอบรวมกับฐานอื่นๆมากที่สุด โดย
นิยมสรางซอนตอๆกันหลายชั้น หรือสรางสลับกับฐานชนิดอื่นบาง สวนตําแหนงของฐานสิงหที่
นํามาประดับตกแตงนั้นจะไมกําหนดตายตัว สวนใหญจะพบบริเวณสวนลาง และตรงกลางของชั้น
ฐานเปนสําคัญ
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นอกจากฐานสิงหแลว ชั้นฐานที่พบมากในลําดับตอมา คือ “ฐานบัวลูกแกวอกไก” ซึ่ง
สวนใหญมักจะพบบริเวณสวนบนสุดซึ่งติดกับเรือนธาตุ ดังเชน ฐานบัวลูกแกวอกไกที่ฐานปรางค
วัดราชบูรณะ, วัดหนัง เปนตน ซึ่งฐานสิงหและฐานบัวลูกแกวอกไกนั้น เปนฐานที่ปรากฎมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะฐานสิงหที่นํามาประดับตกแตงฐานองคพุทธปรางค ดังตัวอยางเชน
ฐานขององคพุทธปรางควัดบรมพุทธาราม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และฐานพุทธปรางคทวี่ ัด
โพธิ์ประทับชาง ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งชั้นฐานทั้ง 2 พระอารามนี้ ยังคงมีรองรอยของฐานสิงหปรากฎ
อยู สวนฐานบัวลูกแกวอกไกนั้น เปนฐานที่พบมานานแลว โดยปรากฎรองรอยประดับอยูที่ฐานของ
ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเปนปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งนอกจากฐานดังกลาวแลว ยังมีฐาน
สี่เหลี่ยมตัดมุม, ฐานหกเหลี่ยม, ฐานสี่เหลี่ยมยอมุม และฐานสิงหลูกแกวอกไก ตลอดจนฐานบัว
หรือฐานปทม ประกอบรวมอยูในชั้นฐานของพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้อีกเชนกัน
ตารางที่ 6

สรุปรูปแบบฐานพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3

นามพระอาราม

1. วัดหนัง
2. วัดนางนอง
3. วัดราชบูรณะ
4. วัดอรุณราชวราราม
5. วัดเศวตฉัตร
6. วัดพิชยญาติการาม
7. วัดอัปสรสวรรค
8. วัดจักรวรรดิราชาวาส
9. วัดราชโอรสาราม
10. วัดเทพธิดาราม

ยอมุม
1

ตัดมุม

1
1
1
1
1
1

ลักษณะฐาน
รวม
ฐาน ฐานบัว หกเหลี่ยม เชิง (ฐาน)
บาตร
สิงห ลูกแกว
3
1
5
4
1
5
2
2
4
3
1
5
3
1
5
1
1
4
5
4
5
2
1
4
2
3
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จากการศึกษารูปแบบฐานขององคพุทธปรางค นอกเหนือจากรูปแบบที่หลากหลาย
แลว ยังพบวาพุทธปรางคในสมัยนี้นิยมเจาะผนังบริเวณฐานเปนซุมโคง ซึ่งพบทั้งผนังทึบ และผนัง
โปรง การทําซุมในลักษณะนี้เกิดขึ้นแลวในสมัยอยุธยา แตจะนิยมเปนซุมโค
 งแหลมมากกวาซุมโคง
กลมดังเชนฐานปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 อาจกลาวไดวา เริ่มมีการรับเอาอิทธิพลทางการกอสราง
ของศิลปะแบบตะวันตกเขามาผสมผสานบางแลว โดยรูปแบบดังกลาวมักจะพบอยางมากในสมัย
นี้ ดังเชน ฐานปรางควัดอัปสรสรรค, ฐานปรางควัดนางชี, ฐานปรางควัดอรุณราชวราราม และฐาน
ปรางควัดเทพธิดาราม เปนตน จึงเปนที่นาสังเกตวารูปแบบดังกลาวนี้อาจจะเปนลักษณะเฉพาะที่
เปนเอกลักษณของพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3
3.3 สวนเรือนธาตุ
สําหรับเรือนธาตุและซุมทิศขององคพุทธปรางคที่ตั้งตอขึ้นไปจากฐานของ
ปรางคแตละองคนั้น จะมีลักษณะที่แตกตางกันดังรูปลายเลนตอไปนี้ คือ

ลายเสนที่ 58

เรือนธาตุปรางควัดหนัง เปนแบบยอมุมไม 12

ลายเสนที่ 59

เรือนธาตุปรางควัดนางนอง ไมมีการยอมุม
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ลายเสนที่ 60

เรือนธาตุปรางควัดราชบูรณะ เปนแบบยอมุมไม 20

ลายเสนที่ 61

เรือนธาตุปรางควัดอรุณราชวราราม เปนแบบยอมุมไม 12

ลายเสนที่ 62

เรือนธาตุปรางควัดเศวตฉัตร เปนแบบยอมุมไม 12
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ลายเสนที่ 63

เรือนธาตุพุทธปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม เปนแบบยอมุมไม 12

ลายเสนที่ 64

เรือนธาตุปรางควัดอัปสรสวรรค เปนแบบยอมุมไม 12

ลายเสนที่ 65

เรือนธาตุปรางควัดจักรวรรดิ เปนแบบยอมุมไม 12
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ลายเสนที่ 66

เรือนธาตุปรางคบริวารวัดเทพธิดาราม เปนแบบยอมุมไม 12

ลายเสนที่ 67

เรือนธาตุปรางคบริวารวัดราชโอรสาราม เปนแบบยอมุมไม 12

จากลักษณะของเรือนธาตุและซุมทิศดังกลาว โดยเฉพาะลักษณะของเรือนธาตุใน
สมัยรัชกาลที่ 3 นั้น รูปทรงของเรือนธาตุจะสูงโปรงรับกับชั้นฐาน มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมยอมุม
โดยตลอด ซึ่งปรากฎการยอมุมไม 12 และไม 20 โดยพบเพียงที่เรือนธาตุวัดราชบูรณะเพียงแหง
เดียวที่มีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมยอมุมไม 20 ตัวเรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตันไมมีหองคูหาอยูภายใน
มีเพียงเรือนธาตุวัดพิชยญาติการามเทานั้นที่สามารถใชสอยภายในเรือนธาตุได เรือนธาตุดังกลาว
ของพุทธปรางคแตละองคจะประกอบไปดวยซุมทิศทั้ง 4 ดาน ซึ่งจะตรงกับทิศตะวันออก, ทิศ
ตะวันตก, ทิศเหนือ และทิศใต เปนสําคัญ และภายในซุมทิศจะมีงานประติมากรรมประดับตกแตง
อยู จากลักษณะของเรือนธาตุดังกลาวจะไดรับการสืบเนื่องรูปแบบตอมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย เชนเดียวกับลักษณะของชั้นฐาน ดังจะเห็นไดจากเรือนธาตุที่วัดบรมพุทธาราม เรือน
ธาตุที่วัดโพธิ์ประทับชาง เปนตน เรือนธาตุดังกลาวจะสูงเพรียวยอรับกับชั้นฐานเชนเดียวกันกับ
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กรุงรัตนโกสินทร นอกเสียจากเรือนธาตุที่วัดนางนองเทานั้น ที่มีลักษณะแผนผังตลอดจนรูปแบบ
เปนหกเหลี่ยมดานเทา ที่แตกตางออกไป
ตารางที่ 7

แสดงรูปแบบเรือนธาตุพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3

นามพระอาราม

1. วัดหนัง
2. วัดนางนอง
3. วัดราชบูรณะ
4. วัดอรุณราชวราราม
5. วัดเศวตฉัตร
6. วัดพิชยญาติการาม

7. วัดอัปสรสวรรค
8. วัดจักรวรรดิ
9. วัดราชโอรสาราม
10. วัดเทพธิดาราม

ลักษณะ
ยอไม12 ยอไม 20

อื่นๆ

ประติมากรรม
ซุมทิศ
เทวดา
ทาวจัตุโลกบาล
พระอินทรทรง
ชางเอราวัณ
อาคาร
ประดิษฐาน
พระพุทธรูป
พญายักษ
พระพุทธรูป
4 ปาง
ทาวจัตุโลกบาล

ทรงซุมทิศ

บันแถลงตอชั้น
บันแถลงไมลดชั้น
บันแถลงลดชั้น
บันแถลงลดชั้น
บันแถลงลดชั้น
บันแถลงลดชั้น

บันแถลงลดชั้น
บันแถลงตอชั้น
บันแถลงไมลดชั้น
บันแถลงลดชั้น

จากตารางจะเห็นไดวารูปแบบของเรือนธาตุนั้น มักจะนิยมการยอมุมไม 12 เพื่อให
เกิดสัดสวนที่สมดุลยสวยงามรับกับชั้นฐาน โดยมีรูปแบบประติมากรรมประดับซุมจระนําที่มีความ
หลากหลาย โดยซุมดังกลาวจะมีการกอเสาซุมรองรับหนาบันซุมทรงตางๆ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้
นิยมการทําซุมทรงบันแถลงลดชั้นอยางมาก
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3.4

สวนยอดปรางค
ยอดปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 จะมีลักษณะรูปทรงดังปรากฎอยูในรูปแบบ ดัง

ลายเสนตอไปนี้

ลายเสนที่ 68

ยอดปรางควัดหนัง รูปทรงแบบงาเนียม

ลายเสนที่ 69

ยอดปรางควัดนางนอง รูปทรงแบบฝกขาวโพด
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ลายเสนที่ 70

ยอดปรางควัดราชบูรณะ รูปทรงแบบงาเนียม

ลายเสนที่ 71

ยอดปรางควัดอรุณราชวราราม รูปทรงแบบฝกขาวโพด
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ลายเสนที่ 72

ยอดปรางควัดเศวตฉัตร รูปทรงแบบฝกขาวโพด

ลายเสนที่ 73

ยอดปรางคปราสาทวัดพิชยญาติการาม รูปทรงแบบงาเนียม

235

ลายเสนที่ 74

ยอดปรางควัดอัปสรสวรรค รูปทรงแบบฝกขาวโพด

ลายเสนที่ 75

ยอดปรางควัดจักรวรรดิ รูปทรงแบบฝกขาวโพด
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ลายเสนที่ 76

ยอดปรางควัดเทพธิดาราม รูปทรงแบบฝกขาวโพด

ลายเสนที่ 77

ยอดปรางควัดราชโอรสาราม รูปทรงแบบงาเนียม
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สําหรับลักษณะรูปทรงของยอดปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 คงจะไดรับการสืบเนื่อง
ตอมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เชนเดียวกับสวนฐาน และสวนเรือนธาตุ ดังไดกลาวแลว
ดังเชนพุทธปรางควัดโพธิ์ประทับชาง ซึ่งพอคาดคะเนรูปทรงของยอดปรางคไดวา จะตองมีลักษณะ
สูงเพรียวคลายทรงฝกขาวโพด นอกจากนี้ยังสามารถเห็นหลักฐานที่ชัดเจนอีกแหงหนึ่งคือ พุทธ
ปรางควัดไชยวัฒนาราม โดยเฉพาะยอดปรางคทิศนั้น จะมีลักษณะสูงเพรียวแบบทรงฝกขาวโพด
อันเปนรูปแบบยอดปรางคที่เริ่มมีปรากฎขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ซึ่งกอนหนานั้น
รูปแบบของยอดปรางคในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเปนแบบทรงงาเนียม คลายกับยอดปรางคหรือ
ปราสาทในวัฒนธรรมเขมร
จากการศึกษาสามารถแบงรูปแบบของยอดปรางคไดเปน 2 ลักษณะ คือ
3.4.1 ยอดปรางคแบบทรงงาเนียม
รูปทรงของยอดปรางคตั้งแตบริเวณชั้น
รัดประคดชั้นแรก (ชั้นลาง) ขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคปรางคจะมีลักษณะ “อวบล่ํา” และคอยๆ
โคงนอยๆขึ้นไปตามลําดับจนถึงยอด ปลายยอดจะแหลม สําหรับในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ ยอดงาเนียม
จะมีลักษณะผอมบางและสูงโปรงมากกวายอดปรางคทรงงาเนียมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังจะเห็น
ไดจากยอดปรางคที่วัดหนัง, วัดราชบูรณะ, วัดพิชยญาติการาม และวัดราชโอรสาราม
3.4.2 ยอดปรางคทรงฝกขาวโพด
รูปทรงของยอดปรางคตั้งแตบริเวณชั้น
รัดประคดชั้นแรก (ชั้นลาง) ขึ้นไปจนถึงปลายยอด องคปรางคมีลักษณะสูงเพรียวตั้งตรง ปลาย
ยอดจะแหลมและสอบเขาเล็กนอย หรืออีกลักษณะหนึ่งปลายยอดจะไมแหลม แตมีลักษณะรวบไว
ดังจะเห็นไดจากยอดปรางคที่วัดนางนอง, วัดอรุณราชวราราม, วัดเศวตฉัตร, วัดอัปสรสวรรค, วัด
จักรวรรดิราชาวาส และวัดเทพธิดาราม
ยอดปรางคทั้ง 2 รูปแบบ ลวนมีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอมุมไม 16, 20 และ 28
ซึ่งการยอมุมของยอดปรางคแตละองคก็ไดรับอิทธิพลมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
อีก
เชนกัน แตมีปรางคบางองคที่ไมมีการยอมุม ไดแก ยอดปรางควัดนางนอง สวนบริเวณชั้นอัสดง
ขององคพุทธปรางคในสมัยกรุงรัตนโกสินทรจะนิยมทําชั้นอัสดง 1 และ 2 ชั้น และบริเวณชั้นอัสดง
จะนําประติมากรรมลอยตัวมาประดับตกแตง เพื่อใหเกิดความสวยงามและสอดคลองกับคติของ
องคพุทธปรางคนั้น
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ตารางที่ 8

แสดงรูปแบบยอดพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3
ลักษณะ

นามพระอาราม
งาเนียม

จํานวนชั้นรัดประคด
ฝกขาวโพด

1. วัดหนัง
2. วัดนางนอง
3. วัดราชบูรณะ
4. วัดอรุณราชวราราม
5. วัดเศวตฉัตร
6. วัดพิชยญาติการาม
7. วัดอัปสรสวรรค
8. วัดจักรวรรดิ

7
5
8
6
6
6
6
7

9. วัดราชโอรสาราม
10. วัดเทพธิดาราม

5
4

จากตารางขางตน พบวารูปแบบของยอดปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น นิยมทําเปน
รูปทรงแบบฝกขาวโพด ซึ่งเนื่องจากเปนรูปแบบที่รับกับความสูงเพรียวของฐานและเรือนธาตุที่สอบ
กันขึ้นมาตามลําดับ โดยจะนิยมทําชั้นรัดประคดจํานวน 6 ชั้นเปนอยางมาก สังเกตเห็นไดจาก
ตารางซึ่งพบรูปแบบนี้ถึง 4 พระอาราม อันไดแก ยอดปรางควัดอรุณราชวราราม, ยอดปรางควัด
เศวตฉัตร, ยอดปรางควัดพิชยญาติการาม และยอดปรางควัดอัปสรสวรรค
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3.5

ประติมากรรมประดับตกแตงพุทธปรางค
สําหรับงานดานประติมากรรม
จะพบมากในงานประดับตกแตงองคพุทธ
ปรางค บริเวณฐานประทักษิณ ฐานองคพุทธปรางค ภายในซุมทิศและบริเวณชั้นอัสดงของพุทธ
ปรางคแตละองค ซึ่งปรากฎรายละเอียดอยูในเนื้อหาที่กลาวแลว จากลักษณะรูปแบบของงาน
ประติมากรรมดังกลาว สามารถจัดแบงออกเปนกลุมสําหรับการศึกษาไดทั้งหมด 4 กลุม ซึ่ง
การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะงานประติมากรรมประเภทลอยตัว ไดแก
3.5.1
กลุมพระพุทธรูป
งานประติมากรรมกลุมพระพุทธรูปนั้น พบเพียงแหงเดียว คือ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานทีซ่ ุมทิศพุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส โดยมีการสรางพระพุทธรูป 4
ปาง ประจําอยูท ั้ง 4 ดานของซุมทิศ ไดแก พระพุทธรูปปางหามญาติ (ทางดานทิศใต), พระพุทธรูป
ปางหามสมุทร (ทางดานทิศตะวันตก), พระพุทธรูปปางอุมบาตร (ทางดานทิศตะวันออก) และ
พระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน (ทางดานทิศเหนือ) ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบไดดังนี้ คือ
พระพุทธรูปปางหามสมุทร (ภาพที่ 81)

ภาพที่ 81

พระพุทธรูปปางหามสมุทร

สําหรับพระพุทธรูปปางหามสมุทร จะเปนงานประติมากรรมแบบลอยตัวที่มีพื้นผิวเปน
สีทองโดยตลอด จากพุทธลักษณะที่ปรากฎ เปนพระพุทธรูปประทับยืน พระพักตรตรง พระองคตรง
ยกพระหัตถทั้ง 2 ขึ้นปองเสมอพระอุระ ตั้งฝาพระหัตถยนื่ ออกไปขางหนาเปนกิริยาหาม บริเวณ
พระเศียรจะมีขมวดพระเกศาเปนกนหอยเวียนขวาคลุมพระเศียรทั้งหมดมีอุษณีษะและมีรัศมีหรือ
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พระเกตุมาลาเปนรูปเปลว สวนบริเวณพระองคจะครองจีวรหมเฉียงเปดพระอังสาขวา จีวรบาง
เรียบแนบพระองคทิ้งชายลงมาทั้ง 2 ขาง ยาวคลุมเขาเสมอสบง บริเวณพระอังสาดานซายพาด
สังฆาฏิยาวเหนือพระนาภี ที่สบงคาดรัดประคดและมีจีบเปนแผนหอยอยูดานหนา
จากลักษณะของภาพประติมากรรม โดยเฉพาะบริเวณพระเศียรที่มีขมวดพระเกศา
เปนกนหอยเวียนขวาคลุมพระเศียรทั้งหมด และอุษณีษะตลอดจนรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนรูป
เปลวนั้น ทําใหกลาวไดวาประติมากรรมดังกลาวคือ รูปพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือพระพุทธเจา
บรมศาสดาในศาสนาพุทธนั่นเอง1 สวนพุทธลักษณะที่แสดงออกโดยยกพระหัตถทั้ง 2 ขึ้นปอง
เสมอพระอุระ และตั้งฝาพระหัตถยื่นออกไปขางหนา เปนกิริยาหามนั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ไดทรงกลาวถึงไวในหนังสือตํานานพระพุทธเจดีย ถึงพุทธอิริยาบถดังกลาววา เปน
ลักษณะของพระพุทธรูปปางหามสมุทร
ที่แสดงกิริยาหามอันเปนตอนหนึ่งในเรื่องราวของพุทธ
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ปรากฏอยูใน พระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 15 ไดกลาววา
เมื่อพระพุทธเจาไดเสด็จออกพรรษาปวารณาแลว พระองคไดสงพระอรหันตจํานวน
60 รูป ใหไปโปรดเวไนยสัตยทั้งหลายในทิศทางตางๆกัน สวนพระองคไดเสด็จไปสูตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม แควนราชคฤห โดยตรงไปยังสํานักของนักบวชใหญแหงหนึ่งที่เรียกวา “ชฎิลสามพี่นอง”
ชฎิลผูเปนพี่ชายใหญชื่อ “อุรเุ วลกัสสป” มีบริวาร 500 คน สรางอาศรมอยูบริเวณตนแมน้ําเนรัญ
ชราตอนเหนือ นองชายคนกลางมีชื่อวา “นทีกัสสปะ” สรางอาศรมอยูบริเวณริมฝงแมน้ําเนรัญชรา
ในคุงน้ําที่ถัดไปอีกตําบลหนึ่ง มีบริวาร 300 คน สวนนองชายคนเล็กชื่อ “คยากัสสปะ” สรางอาศรม
อยูบริเวณริมฝงแมน้ําเนรัญชราในบริเวณคุงน้ําตอนใต ถัดตอมาอีกตําบลหนึ่ง อุรุเวลกัสสปะนั้น
เดิมมีความเชื่อวาตนคือพระอรหันต แตหลังจากที่พระพุทธเจาไดทรงทําปาฏิหาริยหลายพันครั้งทํา
ใหอุรุเวลกัสสปะและเหลาชฎิลเกิดความเลื่อมใสและยอมรับนับถือพระองค และในครั้งสุดทาย
ทรงทําปาฏิหาริยหามน้ําซึ่งไหลบามาจากทิศทางตางๆกัน ทวมสํานักของอุรุเวลกัสสปะ โดยหาม
ไมใหน้ํานั้นเขามาในที่ที่พระองคประทับอยู โดยพระองคไดเสด็จจงกรมภายในวงลอมของน้ําที่ทวม
ทนเปนกําแพงรอบดาน ครั้งนั้น อุรุเวลกัสสปะและเหลาชฎิลทั้งหลายไดพายเรือมาดู ตางเห็นเปน
อัศจรรยยิ่งนัก และในที่สุดอุรุเวลกัสสปะก็เลิกสําคัญผิด คิดวาตนเองเปนพระอรหันต และไดทูลขอ

1

2530), 64.

ผาสุก อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี,
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บรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพรอมกับบริวารและนองอีก 2 คนในเวลาตอมา
ซึ่งพระพุทธเจาก็ไดโปรดประธานอุปสมบทดวยเอหิภิกขุบรรพชาทั้งสิ้น2
และจากการที่พระพุทธเจา ไดทรงทําปาฏิหาริยหามน้ํา ดังปรากฎเรื่องราวที่ไดกลาว
มาแลวนั้น นับเปนที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนที่นิยมในอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจาถือเปน
มงคลอันสูงสุด จึงไดมีการสรางพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมา และเรียกวาปางหามสมุทร
พระพุทธรูปปางหามญาติ (ภาพที่ 82)

ภาพที่ 82

พระพุทธรูปปางหามญาติ

พระพุทธรูปปางหามญาติ เปนงานประติมากรรมลอยตัว พื้นผิวเปนสีทองโดยตลอด
เชนเดียวกับพระพุทธรูปปางหามสมุทร พุทธลักษณะที่ปรากฎเปนพระพุทธรูปประทับยืน พระ
พักตรตรง พระองคตรง หอยพระหัตถซายและยกพระหัตถขวาขึ้นปอง ยื่นออกไปขางหนาเปนกิริยา
หาม บริเวณพระเศียรจะมีขมวดพระเกศาเปนกนหอยเวียนขวาคลุมพระเศียรโดยตลอด มีอุษณีษะ
และรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนรูปเปลว บริเวณพระองคจะครองจีวรหมเฉียง เปดพระอังสะขวา
จีวรบางเรียบแนบพระองคทิ้งชายลงมาทั้ง 2 ขาง ยาวคลุมบาเสมอสบง บริเวณพระอังสะดานซาย
พาดสังฆาฏิยาวเหนือพระนาภี
ที่สบงคาดรัดประคด
และมีจีบเปนแผนหอยอยูดานหนา
เชนเดียวกับพระพุทธรูปปางหามสมุทรทุกประการ
จากลักษณะของภาพประติมากรรม โดยเฉพาะบริเวณพระเศียรที่มีขมวดพระเกศา
เปนกนหอยเวียนขวาคลุมพระเศียรทั้งหมด มีอุษณีษะ (คือพระเศียรตอนบนหรือกระหมอมสูงหรือ
2

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพธรรมบรรณาคาร, 2539), 210-218.
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โปรงขึ้นผิดจากสามัญชน)
ตลอดจนรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนรูปเปลวนั้น
กลาวไดวา
ประติมากรรมดังกลาว คือ รูปพระสัมมาสัมพุทธเจาบรมศาสดาในพุทธศาสนา เชนเดียวกับ
พระพุทธรูปปางสมุทรดังไดกลาวแลว สําหรับพุทธลักษณะที่แสดงหอยพระหัตถซายและยกพระ
หัตถขวาขึ้นปอง ยื่นออกไปขางหนาเปนกิริยาหามนั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรง
กลาวไวในหนังสือตํานานพุทธเจดีย ถึงพุทธอิริยาบถดังกลาววาเปนลักษณะของพระพุทธรูปปาง
หามญาติที่แสดงกิริยาหาม ซึ่งในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที่ 25 กลาววา “พระองคเสด็จไป
ประทับ ณ นิโครธาราม ริมฝงแมน้ําโรหิณีนทีใกลกรุงกบิลพัสดุ สงเคราะหหามหมูพระประยูรญาติ
อันกระทํายุทธวิวาทแกกันใหระงับ”3 กลาวคือ ในพระนครกบิลพัสดุ อันเปนแควนที่ประทับของพระ
ญาติขางฝายพุทธบิดา กับ พระนครเทวทหะ อันเปนแควนที่ประทับของพระญาติขางฝายพุทธ
มารดา ทั้ง 2 พระนครตั้งอยูใกลแมน้ําโรหิณี ชาวนาทั้ง 2 พระนคร ตางอาศัยน้ําในแมน้ําแหงนี้ทํา
นารวมกันมาโดยปกติสุข สมัยหนึ่งฝนนอย น้ําในแมน้ําก็นอย จึงเปนเหตุใหมีการแยงน้ํากันเกิดขึ้น
ชั้นแรกเปนการวิวาทกันเฉพาะบุคคลตอบุคคล และตอมาก็ลามไปจนถึงราชวงศในที่สุด ซึ่งกษัตริย
ผูเปนพระญาติของพระพุทธเจาทั้ง 2 พระนคร ก็ไดกรีฑาทัพออกมาประชิดตอสูกัน พระบรม
ศาสดาทรงทราบ ก็ทรงพระกรุณาเสด็จไปหามสงครามแยงน้ําระหวางพระญาติทั้งสองพระนคร
โดยทรงแสดงโทษ คือความพินาศยอยยับของชีวิตมนุษย ที่ตองพากันลมตายทําลายเกียรติของ
กษัตริย เพราะเหตุแหงการแยงน้ําเขานาอันเล็กนอย ครั้นเมื่อพระญาติทั้ง 2 ฝาย ทําความเขาใจ
กันดีแลว พระพุทธเจาก็เสด็จกลับ
จากเหตุการณที่พุทธองคทรงหามพระญาติ
ดังเรื่องราวที่ไดกลาวผานมาแลวนั้น
นับเปนบทบาทที่มีความสําคัญตอนหนึ่งของพุทธประวัติ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตางเล็งเห็น
ความสําคัญของพุทธจริยาที่แสดงออกในตอนนี้ จึงไดมีการสรางพระพุทธรูปขึ้นมา โดยใหมีพระ
พุทธลักษณะที่สําคัญแสดงการ”หาม” คือการยกพระหัตถขวาขึ้นปองยื่นออกไปขางหนา เปนกิริยา
หาม และไดเรียกพุทธรูปลักษณะนี้วา ปางหามญาติ

3

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 357.
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พระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน (ภาพที่ 83)

ภาพที่ 83

พระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน

พระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน เปนงานประติมากรรมลอยตัว พื้นผิวเปนสีทอง
โดยตลอดเชนเดียวกับพระพุทธรูปทั้ง 2 ปาง ดังกลาวแลว พุทธลักษณะที่ปรากฎเปนพระพุทธรูป
ประทับยืน พระพักตรตรง พระองคตรง หอยพระหัตถขวาและยกพระหัตถซายขึ้นปอง ยื่นออกไป
ขางหนาเสมอพระอุระเปนกิริยาหาม บริเวณพระเศียรจะมีขมวดพระเกศาเปนกนหอยเวียนขวา
คลุมพระเศียรโดยตลอด มีอุษณีษะ และรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนรูปเปลว บริเวณพระองคจะ
ครองจีวรหมเฉียง เปดพระอังสะขวา จีวรบางเรียบแนบพระองคทิ้งชายลงมาทั้ง 2 ขาง ยาวคลุมบา
เสมอสบง บริเวณพระอังสะดานซายพาดสังฆาฏิยาวเหนือพระนาภี ที่สบงคาดรัดประคด และมีจีบ
เปนแผนหอยอยูดานหนา
ตํานานพระพุทธรูปปางนี้ ไมปรากฎในหลักฐานในพุทธประวัติแตอยางไร แตเปน
นิยายปรําปรา ที่เลาสืบตอกันมา ซึ่งทั้งนี้อาจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นหลังการทําสังคายนาพระธรรมวินัย
จึงไมปรากฎในหลักฐานใด แตตํานานพระพุทธรูปปางหามพระแกนจันทน กลับเปนตํานานเกา
กอนพระพุทธรูปทั้งหมด ดวยมีในสมัยเมื่อพระบรมศาสดายังทรงมีพระชนมอยู ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ คือ
ในสมัยเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปจําพรรษาแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาใน
เทวพิภพ ณ พระแทนบัณฑุกัมพล เปนเหตุใหพระเจาปสเสนทิโกศลหางจากพระบรมศาสดาเปน
เวลานาน ความเคารพรักไดกระตุนเตือนพระทัยใหทรงระลึกถึง มีพระกมลรําพึงรันจวนอยูมิไดขาด
ดวยพระองคมีพระชนมเปนสหชาติเสมอดวยพระชนมของพระบรมศาสดา
จึงไดรับสั่งใหเจา
พนักงานหาทอนไมจันทนหอมอยางดีมา แลวโปรดใหชางไมที่มีฝมือแกะเปนรูปพระพุทธรูปปาง

244
ประทับนั่ง มีพระรูปงามละมายคลายพระบรมศาสดา4 แลวโปรดใหอัญเชิญพระไมแกนจันทนมา
ประดิษฐานยังพระราชมณเฑียรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเคยเสด็จประทับมาแตกอน พอบรรเทา
ความอาวรณไดสบายพระทัยเมื่อยามไดทอดพระเนตร ครั้นภายหลังเมื่อพระบรมโลกเชฏฐเสด็จ
กลับจากสรวงสวรรคแลว เสด็จมาพระนครสาวัตถี พระราชาธิบดีปสเสนธิโกศลไดทลู อาราธนา
สมเด็จพระทศพล ใหเสด็จไปยังพระราชนิเวศนเพื่อใหพระบรมโลกเชษฐทอดพระเนตรพระไมแกน
จันทนอันงาม ครั้นสมเด็จพระพุทธเจาเสด็จถึงซึ่งพระราชสถานที่พระไมแกนจันทนทําเสมือนหนึ่ง
วามีจิตรูจักปฏิสันถารกิจที่ควรจะตองลุกขึ้นถวายความเคารพพระศาสดา ไดขยับพระองคเขยื้อน
เลื่อนลงมาจากพระแทนที่ ครั้งนั้นพระมหามุนี จึงไดยกพระหัตถเบื้องซายขึ้นหาม พรอมดวยตรัส
วา “เอวํ นิสีทถ ขอพระองคจงประทับนั่งอยูอยางนั้นแล” ครั้นสิ้นกระแสพระพุทธานุญาต พระไม
แกนจันทนก็ลีลาศขึ้นประทับนั่งยังพระแทนเดิม พระเจาปสเสนทิโกศลทรงประสบความอัศจรรยก็
ทรงโสมนัสเลื่อมใสอัศจรรยใจในพระบารมี ไดทรงอาราธนาพระชินสีหพรอมดวยพระสงฆสาวก
เสวยอาหารบิณฑบาต ทาวเธอไดเสด็จอังคาสดวยพระหัตถดวยความเคารพยินดี ครั้นเสร็จภัตต
กิจแลวพระชินสีหก็ถวายพระพรลา พาพระสงฆเสด็จกลับไปประทับยังพระเชตวนาราม
พระพุทธรูปปางอุมบาตร (ภาพที่ 84)

ภาพที่ 84

พระพุทธรูปปางอุมบาตร

พระพุทธรูปปางอุมบาตร เปนงานประติมากรรมลอยตัว พื้นผิวเปนสีทองโดยตลอด
เชนเดียวกับพระพุทธรูปทั้ง 3 ปาง ดังกลาวแลว พุทธลักษณะที่ปรากฎเปนพระพุทธรูปประทับยืน
4

พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต, ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ (กรุงเทพฯ : โครงการมูลนิธิ
หอไตร, 2533), 151-154.
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สนพระบาททั้งสองชิดกัน พระหัตถทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว มีบาตรวางอยูที่ฝาพระหัตถ
ในทาประคอง บริเวณพระเศียรจะมีขมวดพระเกศาเปนกนหอยเวียนขวาคลุมพระเศียรโดยตลอด
มีอุษณีษะ และรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนรูปเปลว บริเวณพระองคจะครองจีวรหมเฉียง เปดพระ
อังสะขวา จีวรบางเรียบแนบพระองคทิ้งชายลงมาทั้ง 2 ขาง ยาวคลุมบาเสมอสบง บริเวณพระ
อังสะดานซายพาดสังฆาฏิยาวเหนือพระนาภี ที่สบงคาดรัดประคด และมีจีบเปนแผนหอยอยู
ดานหนา
พระพุทธรูปปางอุมบาตรมีตํานานดังนี้ คือ เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปยังนคร
กบิลพัสดุ ครั้งแรกทรงทําอิทธิปาฏิหาริยเ หาะขึ้นไปบนอากาศ ทรมานใหพระประยูรญาติใหถวาย
บังคมแลวเสด็จลงมาประทับนั่งยังพระบวรพุทธอาสน ยังฝนโบกขรพรรษใหตกลงในทามกลาง
สมาคมพระญาติ แลวทรงประกาศมหาเวสสันดรชาดกยกขึ้นเปนเทศนา ครั้นพระบรมศาสดาทรง
แสดงธรรมจบแลวบรรดาพระญาติทั้งหลายมีพระเจาสุทโธทนะ พระพุทธบิดา เปนประธาน ก็ได
ความเบิกบานปติปราโมทย เปดพระโอษฐซองสาธุการแลวพระญาติทั้งหลายก็กราบทูลลาคืนหลัง
ยังพระราชสถาน
มิไดมีพระญาติสักองคหนึ่งไดกราบทูลถวายพระกระยาหารในยามเชาพรุงนี้
แมแตพระเจาสุทโธทนะก็เพียงแตทูลลา มิไดทูลอาราธนาเสวยพระกระยาหารเชาเชนกันดวยทรง
นึกไมทันวา ธรรมดาพระจะตองอาราธนา จึงจะไดมารับบิณฑบาตรในบาน แตพระเจาสุทโธทนะ
พระพุทธบิดากลับทรงรูสึกอยางเปนพระญาติที่สนิทวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระโอรส พระสงฆ
สาวกตางก็เปนศิษยของพระโอรส แลวพระโอรสจะเสด็จไปไหน เมื่อไมมายังพระราชนิเวศนของ
พระองค ไมจําตองทูลอาราธนา โดยแนพระทัยวา พระบรมศาสดาจะตองทรงพาพระสาวก
ทั้งหลายมาเสวยพระกระยาหารในพระราชนิเวศน ครั้นพระเจาสุทโธทนะแนพระทัยเชนนี้แลว เมื่อ
เสด็จถึงพระราชนิเวศน จึงโปรดใหพนักงานวิเศษจัดแจงตกแตงอาหารอันประณีต เพื่อถวายพระ
บรมศาสดาและพระภิกษุสงฆสาวกทั้งมวลในวันพรุงนี้
ตลอดเย็นจนถึงเวลารุงเชา เมื่อไมปรากฎวามีใครอาราธนาพระบรมศาสดาไปเสวย ณ
ที่ใด พระบรมศาสดาก็ทรงบาตรพาภิกษุสงฆเสด็จพระดําเนินไปตามถนนหลวง ปรากฎแกปวง
ประชา จึงตางก็ไดชมพระบารมี นับเปนครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัสดุ ไดเห็นพระบรมศาสดาจารย
ทรงอุมบาตร เสด็จพระพุทธลีลาศโปรดประชาสัตว เพิ่มพูลความปติโสมนัส สุดจะพรรณนา5

5

พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต, ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ, 129-130.
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3.5.2

กลุมเทวดา
สําหรับประติมากรรมกลุมเทวดานั้น ไดแก พระอินทรทรงชาง
เอราวัณ, ทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 องค, พระพายทรงมา, และพระนารายณ 4 กร ทั้งหมดเปนงาน
ประติมากรรมที่ประดับตกแตงอยูบริเวณภายในซุมทิศ และบริเวณชั้นอัสดงขององคพุทธปรางค
ดังนี้

ลายเสนที่ 78
ลายเสนประติมากรรมกลุมเทวดา
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), ภาคผนวก.
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พระอินทรทรงชางเอราวัณ (ภาพที่ 85)

ภาพที่ 85

พระอินทรทรงชางเอราวัณ บนซุมจระนําปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม

ประติมากรรมรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณนั้นจะประดับตกแตงอยูที่ซุมทิศปรางค
ประธานวัดอรุณราชวราราม เพียงพระอารามเดียว โดยประติมากรรมรูปพระอินทรนั้นจะประทับ
ยืนอยูบนคอชางเอราวัณ พระหัตถขวาถือจักร พระหัตถซายยกขึ้นเสมอพระอุระ บริเวณศีรษะของ
ประติมากรรมจะสวมใสมงกุฎ กายสวนบนไมสวมเสือ้ หรือฉลององค รอบคอใสกรองศอ สวม
สังวาลมีทับทรวงประดับ กายสวนลางจะสวมสนับเพลาทรงภูษา (ผานุง) เปนลวดลาย สําหรับ
ประติมากรรมรูปชางเอราวัณนั้น จะมีลักษณะเปนชาง 3 เศียร มี 6 งา
พระอินทรหรืออีกนามหนึ่งคือ ทาวสักกะ อันปรากฎเรื่องราวอยูในจักวาฬทีปนีวา ทาว
สักกะ เปนราชาของเทพทั้งหลาย ทั้งที่เปนเทพในชั้นดาวดึงสและเทพในชั้นจาตุมหาราชิก มีรูป
กายเปนทิพย สูง 3 คาวุต (6,000 วา) มีผิวพรรณงดงามราวกับทองคํา และมีรัศมีสวางไสว
ซึ่งในสมุดภาพไตรภูมิบุราณฉบับกรุงธนบุรีกลาววา พระอินทรเปนใหญอยูในสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่ง
บนสวรรคชั้นนี้นั้น6 จะตั้งอยูบนยอดเขาสิเนรุราชบรรพตหรือยอดเขาพระสุเมรุ อันเปนที่ตั้งของนคร

6

ยิ้ม บัณฑยางกูร, บรรณาธิการ, สมุดภาพไตรภูมิบุราณฉบับกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชัน, 2525), 43.
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ไตรตรึงษ ซึ่งใจกลางนครไตรตรึงษ จะมีไพชยนตปราสาทอันเปนที่ประทับของพระอินทรตั้งอยู
ปราสาทดังกลาวมีความสูง 25,600,000 วา เปนปราสาทที่มีความงดงามยิ่งนัก7
พระอินทรมีหนาที่คอยขับไลและประหารพวกอสูร ซึ่งนําความมืดมัวมาใหแกโลก โดย
ใชสายฟาเปนอาวุธ เรียกวา “วชิระ”, “วชิระวุธ” หรือ “วัชระ” เปนเครื่องทําลายขจัดมวลอสูรใหหมด
สิ้นไป แลวจึงบันดาลใหฝนตกลงมา พระอินทรจึงมีหนาที่คอยใหความสวางและความชุมชืน่ เปน
ประโยชนในการเพาะปลูกดวย8 ซึ่งตําแหนงของพระอินทรในทางพุทธศาสนา ไมเปนตําแหนงที่
ผูกขาดประจําอยูตลอดไป เหมือนพระอินทรในศาสนาฮินดู ใครที่ทําบุญกุศลไวมาก ก็อาจเกิดเปน
พระอินทรได และจะเปนพระอินทรอยูตลอดไปจนกวาที่ผลบุญกุศลจะสงใหอยู และถาหมดบุญ
เมื่อใดก็ตองลงมาจุติเมื่อนั้น ตอจากนั้นก็จะมีพระอินทรองคใหมเปลี่ยนเกิดขึ้นมาแทน
สําหรับชางเอราวัณอันเปนชางทรงของพระอินทรนั้น ในวรรณกรรมทางศาสนาฉบับ
ตางๆอันไดแก ไตรภูมิพระรวง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา, จักวาฬทีปนี และโลกบัญญัติ ไดกลาวไว
ทํานองเดียวกันวา ชางเอราวัณมิใชสัตวเดรัจฉาน แตเปนเทวดาองคหนึ่งที่ชื่อวา เอราวัณเทพบุตร
เมื่อพระอินทรจะเสด็จไปแหงใด เอราวัณเทพบุตรจะนิมิตตนเปนชางเผือกตัวหนึ่ง สูง 150 โยชน มี
ลําตัวยาวและกลมสมสวนกับความสูง มีหัว 33 หัว หัวนอยๆสองหัวอยูขางหัวใหญ เพราะฉะนั้นจึง
เปนชุดละ 33 หัว หัวใหญตรงกลางชื่อ “สูทัสสนะ” เปนที่นั่งแหงพระอินทร มีความกวาง
2,400,000 วา เหนือหัวชางนี้ขึ้นไปมีมณฑปแกวสูง 12 โยชน กลางมณฑปแกวมีบัลลังกอันเปนที่
ประทับของพระอินทร

7

พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง (กรุงเทพฯ :
อมรินทรการพิมพ, 2526), 100-101.
8
เสฐียรโกเศศ, เลาเรื่องในไตรภูมิ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2514), 65.
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ทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 (ภาพที่ 86)

ภาพที่ 86

ทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 ทิศ

ประติมากรรมรูปทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 จะพบเดนชัดที่พระปรางควัดราชบูรณะ ซึ่งตาม
ตํานานกลาววาทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 นั้น อาศัยอยูในแดนสวรรคชั้นแรกเรียกวา จาตุมหาราชิกภูมิ
สูงไกลจากพื้นโลกได 46,000 โยชน ตั้งอยูเหนือยอดเขายุคนธร อันเปนเขาเทือกแรกในเทือกเขาทั้ง
7 ที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ บนยอดเขายุคนธรทั้ง 4 ทิศ โดยถือเอาเขาพระสุเมรุเปนหลัก มีเมือง
ใหญ 4 เมือง เมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ มีทาวธตรฐเปนพระยา เปนใหญแก
บริวารพวกคนธรรม เมืองทางทิศตะวันตก มีทาววิรปู กษเปนพระยา เปนใหญแกพวกนาค เมือง
ทางทิศใต มีทาววุรุฬหกเปนพระยา เปนใหญแกพวกกุมภัณฑ สวนเมืองทางฝายเหนือ มีทาวกุเวร
และทาวไพศพ ซึ่งเปนองคเดียวกัน หรือบางครั้งก็เรียกวา “ทาวเวสสุวัณ” เปนใหญแกพวกยักษ
ทาวมหาราชทั้ง 4 นี้ เรียกสามัญวา ทาวจัตุโลกบาลทั้ง 4 คือ ผูดูแลรักษาโลกทั้ง 4 ทิศ
คือ
1. จัตุโลกบาลประจําทิศตะวันออก คือ ทาวธตรฐ
2. จัตุโลกบาลประจําทิศใต คือ ทาววิรุฬหก
3. จัตุโลกบาลประจําทิศตะวันตก คือ ทาววิรูปกษ
4. จัตุโลกบาลประจําทิศเหนือ คือ ทาวเวสสุวรรณ
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พระนารายณ 4 กร
พระนารายณอยูในตําแหนงพระผูเปนเจา ผูถนอมโลกองคหนึ่งแหงพระเปนเจาทั้ง 3
ของพราหมณ นามของพระนารายณมีนับพัน คือเรียก ตามฤทธิ์ ตามเดช ตามเหตุการณ ที่ใชเรียก
อยูเสมอนั้น เชน วิษณุ หรือพิษณุหริ (ผูสงวน) อนันตโศยน (นอนบนอนันตนาค) ลักษมีบดี (ผัว
ลักษมี) จัตุรภุช (สี่กร) ในฤคเวท พระนารายณมีนามเพียงวิษณุ และไมไดเปนเทวดาชั้นสูงอยางไร
เปนเพียงองคกําลังของดวงตะวันเทานั้น ในยุคไตรเพทปรากฎวาพระพิษณุเปนสหายกับพระอินทร
แตพระอินทรกลับเปนใหญกวา จนตอมาในมหาภารตะ และยุคปุราณะ ความรุงเรืองของพระ
พิษณุเจริญขึ้น จึงเลยเปนใหญเปนโต เขายึดนามนารายณแตสมัยนั้นมา
พระนารายณนี้มีกําเนิดวา (นารายณสิบปางฉบับของหอพระสมุด) เมื่อเพลิงบรรลัย
กัลปสังหารโลกสิ้นแลว พระเวท, พระธรรม ก็มาประชุมกันเขา จึงบังเกิดพระผูเปนเจาองคหนึ่ง มี
นามวาพระปรเมศวร (พระอิศวร) พระองคมีประสงคจะสรางสรรคสรางแผนดิน ซึ่งเปนการใหญจํา
จะตองสรางผูชวยพระองค จึงเอาพระหัตถซายมาผูกพระหัตถขวาก็บังเกิดองคพระนารายณเปน
เจาขึ้น แลวโปรดใหเปนผูสอนศิลปศาสตรแกกษัตริย และใหไปอยู ณ เกษียรสมุทร คราวใดเกิดทุร
ยุคพระนารายณก็มีหนาที่ไปปราบ โดยศิวโองการบาง โดยถูกอัญเชิญจากพวกเทวดาบาง ที่
เรียกวา อวตาร
การอวตารของพระนารายณมีมาก แตที่นิยมกันวาเปนปางใหญๆมีอยู 10 ปาง คือ
1. มัตสยาวตาร หรือมัจฉาวตาร
2. กูรมาวตาร หรือกัจฉปาวตาร
3. วราหาวตาร
4. นรสิงหาวตาร
5. วามนาวตาร
6. ปรศุรามาวตาร เปนรามสูร
7. รามาวตาร หรือรามจันทราวตาร
8. กฤษณาวตาร
9. พุทธาวตาร
10. กัลกิยาวตาร
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พระพายทรงมา

ภาพที่ 87

พระพายทรงมา

นามของพระพายนี้ ในพระเวทเรียก วาตา บางแหงเรียกวา พระพายบาง มารุตบาง
บางแหงก็เรียกวา อนิล, คันธวหะ, ปวันวาต, ก็มีตามเรื่อง เนื่องสาเหตุมาแตนางทิติ มเหสีฝายซาย
ของพระกัศยปเทพบิดร ผูเปนมารดาของพวกแทตยและอสูรที่แพเทวดา และพระอินทร คราวทําน้ํา
อมฤต นึกนอยใจวา มีลูกสูพวกเทวดาไมได ใครเอาชนะ จึงไปเฝาพระกัศยป ทูลวิงวอนขอลูกชาย
ใหม เพื่อเปนศัตรูกับพระอินทรและพรรคเทวินทร
พระกัศยป บอกใหนางไปบําเพ็ญตะบะรอยปจึงจะใหลูกได นางทิติก็ไปยังตําบล
กุศปลพ ตั้งความเพียรอยางเครง พระอินทรทราบเหตุจึงไปอยูปฏิบัตินางทิติ นางทิติรักเหมือนบุตร
ของนาง นางจึงบอกแกพระอินทรวา ลูกที่ตั้งใจจะใหเปนศัตรูตอ พระอินทรนั้น เมื่อคลอดมาแลวจะ
ใหเปนมิตรอยางสนิท ครั้นนางทิตินอนผิดทิศ คือ เอาหัวนอนเปนปลายตีน พระอินทรกไ็ ดชอง
ปาฏิหาริยเขาไปในครรภนาง เอาวัชระตัดลูกในทองเปน 7 ภาค ครั้นนางตื่นขึ้นรูสึกตัววาผิดไป จึง
มอบลูกทั้ง 7 ใหเปนบริวารของพระอินทร ขอใหไดรักษามารุตทั้ง 7 ฉะนั้นบุตรนางทั้ง 7 จึงมีนาม
วา มารุต พระอินทรจึงแบงหนาที่ 1. ใหเปนลมตะวันออก 2. เปนลมตะวันตก 3. เปนลมเหนือ 4.
เปนลมใต 5. เปนลมพัดในเทวโลก 6. เปนลมพัดในพรหมโลก 7. เปนทิพยวายุ คือลมในอากาศ
พระพายุ มีกําเนิดดังวามานี้ โดยประติมากรรมนี้จะปรากฎอยูที่ปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม
ซึ่งบางหลักฐานเชื่อวาประติมากรรมนี้อาจหมายถึง พญาจักร ผูทรงมาแกว ตามคติไตรภูมิ
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3.5.3

กลุมยักษ
สําหรับงานประติมากรรมรูปยักษที่นํามาประดับตกแตงองคพุทธ
ปรางคบริเวณองคประกอบตางๆของปรางค จะเห็นไดวาประติมากรรมรูปยักษจะประดับบริเวณ
ฐานประทักษิณ เชน ที่ฐานปรางคทิศหรือปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม โดยประดับรวมกับลิง
หรือวานร ซึ่งบริเวณที่มีการนําประติมากรรมรูปยักษมาประดับตกแตงมากที่สุด ไดแกบริเวณชั้น
อัสดงขององคพุทธปรางค โดยประดับรวมกับลิงหรือวานรในตําแหนงที่สลับกันหรือประดับรวมกับ
บรรดายักษตางๆในกลุมของตนเอง เชน ชั้นอัสดงของพุทธปรางควัดราชบูรณะ
จากการศึกษางานประติมากรรมรูปยักษดังกลาว เมื่อพิจารณารายละเอียดของภาพ
เกี่ยวกับลักษณะของยักษ เชนรูปรางหนาตา ตลอดจนเครื่องประดับตกแตงบริเวณสวนตางๆของ
ยักษ พบวาประติมากรรมรูปยักษเหลานั้นมีลักษณะเชนเดียวกับศิลปการแสดงแบบโบราณอยาง
หนึ่งของไทย คือ โขน9 สําหรับเนื้อเรื่องที่นํามาแสดงโขนนั้น เปนวรรณคดีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
สงครามระหวางมนุษยกับยักษเปนสําคัญ อันไดแก วรรณคดีเรื่อง “รามายณะ” หรือ “รามเกียรติ”์
ซึ่งก็คงจะกลาวไดวาประติมากรรมรูปยักษตางๆที่ปรากฎบนสวนตางๆขององคพุทธปรางค คงจะมี
ที่มาจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ดวยเชนเดียวกัน10
สําหรับประติมากรรมรูปยักษที่ประดิษฐานอยูบนองคพระปรางคนั้น จะมีลักษณะ
หนาตาเชนเดียวกันกับรูปยักษที่ปรากฎในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องของ
เครื่องประดับ ทั้งนี้เพราะวาไดมีการกําหนดศักดิ์ฐานะของยักษ จากสีผิวกาย การเพิ่มจํานวน
อวัยวะใหมากขึ้น เชน ใบหนาและแขน11 อาวุธประจํากาย และเครื่องประดับสวมใสศีรษะหรือศิรา
ภรณ เนื่องจากบรรดายักษสวนใหญจะมีลักษณะหนาตาคลายๆกัน แตสําหรับประติมากรรมรูป
ยักษที่ประดับอยูบนองคพระปรางคนั้น
จะมีการกําหนดศักดิ์และฐานะของยักษ
โดยใช
เครื่องประดับสวมใสศีรษะแตเพียงอยางเดียว จึงพอจะกลาวไดวา ยักษที่นํามาประดับตกแตงนั้น
แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมพญายักษและกลุมยักษบริเวณหรือยักษเสนา ซึ่งกลุมพญายักษนั้น
จะแสดงลักษณะสําคัญคือ จะสวมใสมงกุฎแบบตางๆ เชน มงกุฎยอดชัย, มงกุฎยอดนาค, มงกุฎ

9

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บอเกิดรามเกียรติ์ (ธนบุรี : โรงพิมพรุง
วัฒนา, 2513), 210-212.
10
เรื่องเดียวกัน, 211.
11
ประยูร อุลุชาฎะ [น, ณ ปากน้ํา], คําถาม-คําตอบ เรื่องศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : ดวง
กมล, 2524), 286.
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ยอดนาค, มงกุฎน้ําเตากลม, มงกุฎเดินหน และมงกุฎกนก ฯลฯ สวนกลุมยักษเสนาหรือยักษ
บริวารนั้นจะสวมใสกระบังหนา และถาขั้นต่ําลงมาก็จะสวมผาโพกเปนสําคัญ
แตอยางไรก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะกําหนดไดวา พญายักษที่สวมใสมงกุฎแบบนั้นๆ
เปนใคร หรือเสนายักษที่สวมใสกระบังหนานั้น เปนใคร ทั้งนี้เปนเพราะวาลักษณะของมงกุฎและ
กระบังหนานั้น ยักษบางตนจะสวมใสเหมือนกัน หรือซ้ํากัน ซึง่ ประการสําคัญก็คือ มิไดมีการ
กําหนดศักดิ์ฐานะ โดยใชสีประจํากายตลอดจนอาวุธของยักษแตละตนไว ซึ่งคาดวาแตดั้งเดิมคง
จะมีการกําหนดสีอันเปนสีประจํากายของยักษไวอยางชัดเจนแนนอน แตหลังจากที่มีการบูรณะ
ซอมแซมหลายครั้งสืบเนื่องตอๆมา ทําใหลักษณะที่แทจริงลบเลือนไปจนหมดสิ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงใหมโดยใชกระจกสีประดับตกแตงแทนการระบายสี
ถึงอยางไรก็ตาม ก็มีรูปประติมากรรมพญายักษบางตน ที่พอจะสามารถทราบไดวา
เปนใคร เนื่องจากสวมใสมงกุฎที่มีลักษณะเฉพาะเพียงตนเดียว คือ ทศกัณฐ โดยจะสวมใสมงกุฎ
ตามหัวหรือหนา จะมีลักษณะเปนหนา 3 ชั้น มีทั้งหนายักษและหนาเทพ โดยเฉพาะหนาชั้นบนสุด
จะเปนหนาเทพหรือเทวดา สวมใสมงกุฎชัย ดังปรากฎรูปแบบอยูที่ฐานประทักษิณชั้นที่ 2 ของ
ปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม
3.5.4 กลุมสัตว
สําหรับประติมากรรมรูปสัตวที่นํามาประดับตกแตงองคพุทธ
ปรางคนั้น มี 2 ชนิด คือ
สัตวหิมพานต (สัตวในเทพนิยาย)
สําหรับสัตวหิมพานตนั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงพระนิพนธ ทูล
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ในสาสนสมเด็จวาที่เรียกวาสัตวหิมพานตนั้น
สัตวอยางนั้นมีแตในปาหิมพานตอันมนุษยสามัญไมสามารถจะเห็นตัวจริงได
หมายความวา
เพราะฉะนั้น สัตวจตุบาทอยางใดที่เห็นกันดาษดื่น ดังเชน ชาง, มา, วัว, ควาย, ลิง, นก, เปด, ไก
ฯลฯ เปนตน ไมนับเปนสัตวหิมพานต และจากการที่สัตวหิมพานตเปนของที่ไมเคยเห็นตัวจริงมา
กอน ชางเขียนหรือชางปนจึงอาศัยการเรียกชื่อหรือพรรณารูปรางหนาตา ลักษณะอาการตามคํา
บอกกลาวแตโบราณและจากเรื่องราวในวรรณกรรมทางศาสนา ตลอดจนชาดกตางๆแลวนํามา
สรางสรรคคิดประดิษฐรูปสัตวหิมพานตขึ้นใหมีลักษณะดังกลาว ซึ่งมีทั้งลักษณะที่เปนอมุษยครึ่ง
คนครึ่งสัตว หรือสัตวตางๆที่มีลักษณะผสมผสานกัน โดยนําเอาลักษณะตางๆของสัตวบก สัตวน้ํา
สัตวบาน สัตวปก มาเขียนใหกลายเปนเพศผสมปะปนกันไดอยางงดงาม
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ภาพสัตวหิมพานตในสมัยรัตนโกสินทรมีพบในสมุดขอย สมุดไทยดํา สมุดไทยขาว
และในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารตามวัดตางๆ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้
ภาพสัตวหิมพานตเปนที่นิยมมาก
โดยเฉพาะภาพสัตวหิมพานตในงานประติมากรรมที่นํามา
ประดับตกแตงองคพุทธปรางค อันไดแก กินรีกินนร และครุฑกับนาค ดังนี้คือ
ประติมากรรมรูปกินรี และกินนร
ประติมากรรมรูปกินรีและกินนร จะประดับตกแตงอยูบริเวณชั้นฐานประทักษิณ ฐาน
ปรางคประธาน และฐานปรางคทิศวัดอรุณราชวราราม จากการศึกษางานประติมากรรมรูปกินรี
และกินนร พบวาสัตวหิมพานตที่มีลักษณะเปนอมุษยประเภทครึ่งคนครึ่งสัตว หรือครึ่งคนครึ่งนก
คือมีรูปรางครึ่งบนเปนคนครึ่งลางเปนนก โดยเฉพาะกินรีจะมีลักษณะเปนผูหญิง กายสวนบน
ตั้งแตบริเวณศีรษะ ใบหนา ลําคอ แขน อก และเอวจะเหมือนผูหญิง กายสวนลางจะเปนนก
ประกอบไปดวย ปก หาง และขา ซึ่งบริเวณสะโพกจะมีปกเหมือนนก มีหางซอนกัน 2 ชั้น สวน
กินนรจะมีกายสวนบนเปนมนุษยผูชาย กายสวนลางเปนนกเชนเดียวกับกินรี
จากการที่กินรีเปนสัตวหิมพานตประเภทครึ่งคนครึ่งนก
ในไตรภูมิพระรวงตอนที่
กลาวถึง มนุษยเกิดในอัณฑชโยนิ คือเกิดจากไขนั้น ตามเรื่องราวมีวา เวลามีครรภ จะมิใชออกลูก
เปนตัวแตจะออกเปนไขกอน เมื่อไขแตกจึงจะกลายเปนตัวในตอนหลัง กินรีและกินนรเปนสัตวหิม
พานตที่มีอายุยาว 1,000 ป12
ประติมากรรมรูปครุฑและนาค
สําหรับประติมากรรมรูปครุฑและนาคที่สรางขึ้นเพื่อประดับตกแตงองคพุทธปรางคนั้น
จะมีรูปครุฑยุดนาคกับครุฑแบก โดยเฉพาะประติมากรรมรูปครุฑยุดนาคจะประดับตกแตงบริเวณ
ชั้นอัสดงขององคพุทธปรางค เชนพุทธปรางควัดหนัง และปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม สวน
ประติมากรรมรูปครุฑแบกนั้น ก็จะมีการนํามาประดับตกแตงชั้นอัสดงปรางคทิศหรือปรางคบริวาร
วัดอรุณราชวราราม
จากการศึกษารูปแบบของพญาครุฑและนาค กลาวไดวาทั้งครุฑและนาคเปนสัตวหิม
พานตอีกจําพวกหนึ่ง สําหรับครุฑนั้นจะมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวหรือครึ่งคนครึ่งนก โดยเฉพาะ
บริเวณที่ศีรษะจะมีลักษณะเหมือนนก มีจงอยปากคลายนกอินทรีย กายสวนบนตั้งแตคอ แขน อก
และเอวจะเหมือนมนุษย กายสวนลางจะประกอบไปดวยปก ขา เทา และเล็บ และสําหรับอาหาร
ของครุฑนั้นคือนาค13 โดยครุฑจะกระบือปกใหน้ําแหวกเปนชอง มองเห็นตัวนาค แลวรีบจูโจมขยุม
12

ส.พลายนอย, สัตว หิมพานต (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลปการพิมพ, 2532), 73.
13
พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, 24-25.
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ตัวนาคขึ้นมาจากน้ํานํามากิน อาหารที่ครุฑกินนาคนั้น ไมใชครุฑจับนาคไดแลวก็ขย้ํากลืนเขาไป
ทั้งตัว ความจริงครุฑเลือกกินเฉพาะมันเหลวเทานั้น อยางอื่นไมปรารถนา เรื่องนี้มีหลักฐานกลาวไว
ในเรื่งภูริทัตชาดกตอนหนึ่งวา เมื่อครุฑพานาคไปถึงตนงิ้ว ก็จิกดวยจงอยปาก ฉีกทองนาคกินมัน
เหลว แลวทิ้งซากลงในมหาสมุทร
สําหรับนาคนั้น จะมีลักษณะคลายงูใหญ มีหงอน มีครีบหลัง มีหางและเกล็ดบริเวณ
ลําตัว นาคเปนสัตวหิมพานตเชนเดียวกับครุฑ ในสมุดภาพไตรภูมิปุราณฉบับกรุงธนบุรี กลาววา
พิภพแหงนาคอยูใตภูเขาพระสุเมรุลึกลงไปเปนที่อยูของทถรฐนาคราช และวิรุฬหกนาคราช14 บาง
แหงพิภพแหงนาคจะอยูบนพื้นปฐพีที่มีลักษณะเสมอกัน ขาวงามดังแผนเงินยวง
สวนพญานาคนั้นก็เปนสัตวหิมพานตเชนเดียวกัน แตมีพิษรายแรงมาก ตอผูที่พบเห็น
หรือถูกตองลมหายใจ หรือถูกขบกัด วิบากกรรมทีท่ ําใหเกิดเปนนาคนั้น ในโลกบัญญัติคัมภีรทาง
พุทธศาสนาอีกเลมหนึ่งไดกลาวไวใน ติรัจฉานกัณฑที่ 16 วา นาคเหลานั้นเมื่อครั้งที่เกิดเปนมนุษย
เพราะกรรมมีการรักษาศีลอุโลสถ อยางต่ําทราม ผสมดวยทิฐิ ราคะ โทษะ และโมหะ อันเปนผล
กรรมที่ทําใหเกิดในกําเนิดนาค15
สัตวในธรรมชาติ
สําหรับสัตวในธรรมชาตินั้น ดังไดกลาวแลววาจะมีลักษณะเชนเดียวกับสัตวที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติอันมองเห็นอยูทั่วๆไป เชน ชาง, มา, วัว, ควาย, เปด, ไก และลิง เปนตน และสัตวใน
ธรรมชาติที่จะกลาวถึงในที่นี้ คือ ลิง
ประติมากรรมรูปลิงหรือวานร ที่นํามาประดับตกแตงองคพุทธปรางคนั้น สวนใหญจะ
นํามาประดับตกแตงบริเวณฐานประทักษิณ ฐานองคพุทธปรางคและบริเวณชั้นอัสดง ในลักษณะ
ทาแบก บางแหงก็จะประดับรวมกับยักษ และพญายักษในลักษณะทาแบกเชนเดียวกัน เชนที่
ประติมากรรมรูปพญาวานรแบก ที่ฐานประทักษิณชั้นที่ 3 ของปรางคประธานวัดอรุณราชวราราม
ประติมากรรมรูปวานรและยักษแบกที่ฐานปรางคทิศหรือปรางคบริวารวัดอรุณราชวราราม
นอกจากนั้นยังพบที่ชั้นอัสดงของวัดราชบูรณะ
จากการศึกษางานประติมากรรมรูปลิงหรือวานรดังกลาว ตั้งแตลักษณะทาทางรูปราง
หนาตา ตลอดจนเครื่องประดับตกแตงตางๆพบวานาจะมีที่มาเชนเดียวกับประติมากรรมรูปยักษ
ดังไดกลาวผานมาแลว เนื่องจากประติมากรรมรูปลิงหรือวานรเหลานั้น ลวนมีลักษณะเชนเดียวกับ
14

ยิ้ม บัณฑยางกูร, บรรณาธิการ, สมุดภาพไตรภูมิปุราณฉบับกรุงธนบุรี, 63.
15
พระสิริมังคลาจารย, จักวาฬทีปนี (กรุงเทพฯ : สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร,
2548), 117.
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หัวโขนของตัวละครที่แสดงเปนวานรในศิลปะการแสดงของไทยที่เรียกวา “โขน” จากวรรณกรรม
เรื่องรามเกียรติ์ อยางไรก็ตาม การลําดับศักดิ์และฐานะเพื่อแสดงความแตกตางระหวางบุคคลของ
วานรหรือลิงก็มีเชนเดียวกับยักษ โดยมีการคํานึงถึงสีผิวกาย, อาวุธประจํากาย และเครื่องประดับที่
สวมใสศีรษะหรือศิราภรณ เปนสําคัญ สําหรับประติมากรรมรูปวานรหรือลิงที่ประดับตกแตงสวน
ตางๆขององคพระปรางคนั้น เทาที่ทําการศึกษาพบวา จะมีลักษณะเหมือนกันโดยตลอด คือจะไมมี
การแสดงความแตกตางของสีผิวกาย ไมมีลักษณะอาวุธประจํากายของวานรแตละตนมาประกอบ
รวมดวย นอกจากลักษณะของเครื่องประดับศีรษะเทานั้น ที่มีลักษณะแตกตางกัน ซึ่งก็พอจะกลาว
ไดวาบรรดาลิงหรือวานรตางๆที่นํามาประดับตกแตงองคพุทธปรางคนั้น จะแบงออกเปน 2 กลุม
ใหญๆดวยกัน คือ กลุมพญาวานร และกลุมวานรบริวาร
สําหรับกลุมพญาวานรนั้น
จะเปนกลุมวานรที่สวมใสมงกุฎแบบตางๆหรือสวมใส
มาลัยทองเปนสําคัญ เชน สวมใสมงกุฎยอดชัย, ยอด 3 กลีบ ฯลฯ เปนตน สวนวานรบริวาร จะไม
สวมใสมงกุฎหรือมาลัยทอง เชนวานรเหลาสิบแปดมงกุฎ จะสวมใสมาลัยรักรอย วานรเหลาเตียว
เพชร จะสวมมาลัยผาทองตะบิดเปนเกลียวแทนมงคล อยางไรก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะกําหนดได
วาพญาวานรและเหลาวานรบริวารนั้นๆเปนใคร และมีประวัติเรื่องราวความเปนมาอยางไร ซึ่ง
พญาวานรหรือวานรแตละตัว ก็จะมีการสวมใสเครื่องประดับศีรษะที่มีลักษณะซ้ําๆกันอยู เชน
พญาพาลี และพญาสุครีพ จะสวมใสมงกุฎยอดบัดเชนเดียวกัน16 ซึ่งถาไมมีการกําหนดสีผิวกาย
อยางชัดเจน ก็ไมสามารถทราบไดเลยวาเปนใคร ดังนั้นในทํานองเดียวกัน ประติมากรรมรูปพญา
วานรและวานรบริวารดังกลาว จึงไมสามารถที่จะตีความกําหนดเรื่องราวความเปนมาของวานร
แลพพญาวานรแตละตัวได เนื่องจากยังมีการกําหนดศักดิ์และฐานะไมชัดเจนพอ ซึ่งคาดวาเมื่อ
แรกสรางคงจะมีการใสสีกายของกลุมวานรหรือพญาวานรไวอยางชัดเจนถูกตอง แตเมื่อกาลเวลา
ผานไปตลอดจนการบูรณะปฏิสังขรณที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง แตละยุคสมัย มิไดคํานึงถึงสิ่งเหลานี้
จึงทําใหลบเลือนมองไมเห็นคุณคาของความสําคัญ และในที่สุดก็ไมสามารถที่จะทราบความหมาย
ไดอยางถูกตอง
จากงานประติมากรรมดังไดกลาวผานมาแลวทั้งหมดนั้น
จะเห็นไดวาการนํางาน
ประติมากรรมแบบตางๆ ดังกลาวมาประดับตกแตงองคพุทธปรางค ลวนเปนความนิยมอยางหนึ่ง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งประติมากรรมแตละรูปแบบนั้นจะไดรับความนิยม
ในการนํามาสรางแตกตางกัน
16

ประพันธ สุคนธะชาติ, นารายณสิบปางและพงศในเรื่องรามเกียรติ์ (พระนคร : โรง
พิมพพระจันทร, 2511), 201-202.
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ลายเสนที่ 79
ลายเสนประติมากรรมรูปยักษ และวานรแบก
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), ภาคผนวก.

ลายเสนที่ 80
ลายเสนประติมากรรมรูปกินรี, กินนร และครุฑยุดนาค
ที่มา : ศิริวรรณ เวชวิทย, “พุทธปรางคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), ภาคผนวก.
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4. ศึกษาถึงวัสดุที่ใชในการกอสราง และประดับตกแตงพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3
สําหรับการกอสรางพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น กลาว
ไดวามีลักษณะการกอสรางที่เปนเชนเดียวกันทั้งหมด คือ การกออิฐสอปูน แลวทาดวยสีขาว หรือ
ทาดวยสีปูนขาวบริสุทธิ์ ซึ่งความนิยมในการทาสีขาวใหกับองคพุทธปรางคนั้น เชื่อวามีสวนชวยให
งานสถาปตยกรรมมีความบางเบาทรงตัวอยูในอากาศทามกลางแสงแดด โดยมีเมฆฟาเปนฉาก
หลัง17 นอกจากนี้ยังปรากฎการประดับตกแตงผิวภายนอกองคพุทธปรางคดวยวัสดุที่หลากหลาย
ซึ่งมีรูปแบบหนึ่งที่เปนเอกลักษณของศิลปสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ การนําเอาชิ้นสวน
ของเครื่องถวย และกระเบื้องเคลือบสีมาประดับตกแตงผิวดานนอกขององคพุทธปรางค พบวาพุทธ
ปรางคบางองคปรากฎการประดับตกแตงดวยวัสดุดังกลาวทั้งสวนฐาน, สวนเรือนธาตุ และสวน
ยอด ดังเชน พุทธปรางควัดอรุณราชวราราม เปนตน ซึ่งการนําชิ้นสวนของเครื่องถวยมาประดับ
ตกแตงบนตัวประติมากรรม และบนลายปูนปนของสถาปตยกรรมนี้ ไดพบหลักฐานที่เกาที่สุดถึง
ชวงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ดังจะเห็นไดจาก ชิ้นสวนของสถาปตยกรรมรูปเจดียจําลองปูนปน ซึ่งพบ
ที่โบราณสถานหมายเลข 16 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีรองรอยของการประดับดวยเศษ
เครื่องถวยเคลือบสีฟาน้ําทะเลของเปอรเซีย18 โดยรูปแบบนี้กลายเปนความนิยมอยางมากในสมัย
รัตนโกสินทร โดยเฉพาะชวงสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้องคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 สวนมากก็
ยังคงใชวัสดุประดับตกแตงในแบบที่สืบเนื่องตอมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสามารถแบง
รูปแบบของวัสดุที่ใชประดับตกแตงองคพุทธปรางค ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
4.1 กระเบื้องเคลือบสี และกระเบื้องถวย
งานประดับกระเบื้องนั้น เขาใจวาไดรับอิทธิพลจากประเทศจีน โดยนํามาใช
เปนกระเบื้องสําหรับมุงหลังคา และกระเบื้องสําหรับปูพื้น สวนการประดับกระเบื้องตกแตงพื้นผิว
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นจะพบในพระบรมมหาราชวัง และพระอารามหลวงทั่วไปอีกหลายแหง ดัง
ปรากฎในเรื่องประวัติวัดอรุณราชวรารามตอนหนึ่งวา องคพระปรางคกออิฐถือปูน ประดับดวยชิ้น
กระเบื้องเคลือบสีตางๆ อยางปราณีตบรรจงเปนลายดอกไม ใบไมและลายอื่นๆ กระเบื้องเคลือบสี
ที่ใชประดับเหลานี้บางแผนเปนรูปลายที่ทําสําเร็จมาแลว บางชิ้นเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยนํามาประกอบ
17

อนุวิทย เจริญศุภกุล, องคประกอบสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : การพิมพสตรีสาร

, 2521), 12.
18

เครื่องถวยวัดโพธิ์ = Ceramics of Wat Pho (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง, 2545), 11.
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กันเขาเปนลาย และบางลายใชกระเบื้องเคลือบธรรมดา บางลายเปนกระเบื้องเคลือบสลับเปลือก
หอย และบางลายใชจานชามของโบราณที่มีลวดลายงามๆเปนของเกาหายาก เชน ชามเบญจรงค
ชามลายคราม เล็กใหญบางมาประดับสอดสลับไวอยางเรียบรอยนาดูนาชมยิ่งนัก
อาจกลาวไดวา การประดับกระเบื้องในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนแบบหนึ่งของพระราชนิยม
มีการสรางสรรคอยูท ั่วไปเกือบทุกพระอาราม โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดที่พระองคทรงสราง ซึ่ง
กระเบื้องที่ใชประดับตกแตงสวนตางๆของสถาปตยกรรมนั้นจะมีอยูหลายแบบ โดยสามารถเห็นได
ชัดเจนที่พุทธปรางควัดอรุณราชวราราม ซึ่งทั้งหมดจะเปนกระเบื้องเคลือบมีลวดลายและสีตางๆ
ดังนี้ คือ
4.1.1 กระเบื้องแตกจากถวยชาม ซึ่งเมื่อทุบใหแตกเปนชิ้นใหญๆแลว จะทํา
การตัดยอย และแตงใหเขารูปเพื่อใชประดับ สวนใหญจะแตงเปนรูปพุมมีปลายแหลม และรูปกลม
หรือรูปรี กระเบื้องถวยเหลานี้มีทั้งที่เปนเพียงสีเดียว เชน สีขาว, สีเหลือง, สีชมพูจนถึงแดง, สีฟา
จนถึงน้ําเงิน และสีเขียว เปนตน ดังเชน การประดับสวนตางๆของพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
และบางสวนของพุทธปรางควัดราชบูรณะ เปนตน
4.1.2 กระเบื้องถวยชามทั้งใบไมทุบใหแตกแตจะนําทั้งใบมาประดับ ซึ่ง
ลวนเปนถวยชามที่สั่งมาจากประเทศจีน หรือนําเขามาขายจากจีนเกือบทั้งสิ้น สามารถสันนิษฐาน
ได 2 ทาง คือ ชนิดที่เปนกระเบื้องแตกนั้น อาจเปนเศษกระเบื้องที่ชํารุดแตกสลายตั้งแตยังอยูใน
กระบวนการเผา โดยกระเบื้องเหลานี้จะใสอัปเฉาเรือมาเพื่อใชประดับโดยการตัดแตงใหเขารูป
หรือเปนการนําเขามาขายเปนของกํานัลบางและจําหนายบาง แตแตก หรือบิ่นเนื่องจากการขน
ยาย โดยการประดับแบบนี้จะพบมาก เชน สวนตางๆขององคพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม เปน
ตน
4.1.3 กระเบื้องที่สั่งทําตามแบบมีทั้งที่เปนตัวลายและเปนแผนลวดลาย
ประกอบสีสําหรับที่เปนตัวลายนั้น นําเอามาปะติดปะตอกันเขาใหเปนลายตางๆไดบางลาย โดย
ยักเยื้องเปลี่ยนตัวลายใหอยูในทิศทางตางๆ ซึ่งสวนใหญก็จะเปนลายกระจาย เชน ลายดอกไมรวง
สวนที่เปนแผนแบนและแผนโคง ตามสิ่งที่เปนปูนอยูภายใน เชนพนักระเบียง มีบัวหลังเจียด เปน
ตน หรือแผนแบนประกอบเปนลายหนากระดาน ลายผนังตลอดจนถึงกระเบื้องปูพื้น เปนตน พบ
มากที่สวนตางๆของพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม และพุทธปรางควัดราชบูรณะ เปนตน
ซึ่งการประดับลวดลายเครื่องกระเบื้องถวย ดวยวิธีการและแบบอยางนี้ เกิดจากการที่
ทรงพระราชดําริประดิษฐขึ้นใหม กลาวคือ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหเขียนลวดลายตามแบบที่
ตองการขึ้น โดยใหมีขนาดเทาของจริงที่จะนําไปตกแตง แลวจัดการปนลวดลายแตละตัวดวยดิน
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ขนาดเทาแบบที่เขียนราง เมื่อปนลายเสร็จจึงนําไปเคลือบน้ํายาสีตางๆแลวเผาใหสุก จึงนําไป
ประดับบนผนังลําดับตามแบบกระบวนลายที่เขียนขึ้นไวแตตน
ซึ่งการประดับลวดลายเครื่อง
กระเบื้องถวยนี้ในตอนตนรัชกาลตองสงแบบไปใหชางจีนทํา และนําเขามาจากประเทศจีน เสียคา
โสหุยเปนคาจางทําและคาขนสงสูง ทั้งยังใชเวลาไปกับการขนสงมาก ทําใหงานกอสรางตางๆตอง
คั่งคาง สงผลใหพระองคทรงพระราชดําริเห็นสมควรทําเครื่องกระเบื้องถวยขึ้นใชเองในเมืองไทย
และยกเลิกการสั่งทําจากจีน ซึ่งประวัติการตั้งโรงงานปนและเผาเครื่องกระเบื้อง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธอยูในเรื่องเครื่องโตะและถวยปน ดังมีเนื้อความดังตอไปนี้
“…การตั้งเตาเครื่องเคลือบเมื่อในรัชกาลที่ 3 ยังไมพบจดหมายเหตุที่จะทราบความได
วาตั้งตนทํามาแตปไร เขาใจวาคงหาจีนเขามาเปนครูตั้งเตาทําในกรุงเทพฯ ฝกหัดจนไทยทําไดเอง
วิธีทํากระเบื้องเคลือบครั้งรัชกาลที่ 3 ตามที่ทราบนั้น วาจัดชางเคลือบขึ้นเปนกรม 1 ตั้งเตาเคลือบ
ที่วัดสระเกษ ดวยมีที่อุปจารกวางขวางแลอยูใกลคลองขนของไดงาย การปนกระเบื้องเกณฑใหเลข
พราหมณปน ดวยเลขพราหมณไดยกเวนจากราชการอยางอื่น เปนพวกนักพรตไดเปรียบคนพวก
อื่นอยู การกระทํากระเบื้องถือวาเปนการพระราชกุศลดวยทํามุงหลังคาโบสถวิหารโดยมาก จึง
เกณฑใหพวกพราหมณทํา ทําแลวสงมาใหกรมชางเคลือบๆกระเบื้องนั้น แลวสงไปสําหรับมุง
หลังคาพระอารามและพระมหาปราสาทราชมณเฑียร ครั้งนั้นการสรางพระอารามมีมาก ทั้งกวดขัน
กระบวนแบบอยางมาก กระเบื้องที่มุงหลังคาก็คิดทํายักยายเปนหลายสีทําไดอยางดีที่สุดอยูเพียง
ในรัชกาลที่ 3…”19

ภาพที่ 88

กระเบื้องเคลือบสีที่นํามาประดับพื้นผิวของพระปรางค
19

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานเรื่องเครื่องโตะและ
ถวยปน (ธนบุรี : โรงเรียนชางพิมพเพชรรัตน, 2509), 52-53
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4.2

ปูนปน
สําหรับงานปูนปนนั้น กลาวไดวาเปนลักษณะงานปนที่อาศัยปูนโขลกและปูน
ตําเปนวัสดุสําคัญ โดยจะปนทําลวดลายประดับสําหรับตกแตงติดกับวัตถุสถาน เชน กรอบหนา
บันซุมตางๆ เปนตน งานประเภทนี้เปนงานประณีตศิลปทกี่ ระทําสืบตอกันมาแตโบราณ จนกระทัง่
ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งงานปูนปนที่ทําขึ้นสําหรับตกแตงวัตถุสถานตางๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น จะ
สังเกตไดวาใชปูนตํา 2 ชนิดดวยกัน คือ ปูนผสมน้ํากาว และปูนผสมน้ํามัน โดยคุณสมบัติของปูน
ตําทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมีความคงทนเสมอกัน แตจะตางกันที่ปูนผสมน้ํามันนั้นมีสงิ่ มารวมผสมทําให
เนื้อปูนละเอียดกวาปูนผสมน้ํากาว ปูนตําชนิดนี้จึงมักใชปนสิ่งที่ตองการแสดงสวนละเอียดใหได
มาก ชัดเจนและวิจิตรประณีต สวนปูนผสมน้ํากาวเนื้อปูนติดจะหยาบจึงใชปนแตของใหญๆ หรือ
สวนที่ไมตองการแสดงรายละเอียดมากนัก
จากการศึกษาพบวา ปูนปนในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น ปรากฎอยูดวยกัน 4 แบบ คือ
4.2.1 ปูนปนที่ไมมีการประดับพื้นผิวใดๆ โดยมากจะเปนลวดลายพันธุพฤกษา ซึ่ง
จะปรากฎอยูในสวนของเรือนธาตุเปนสําคัญ เชน บริเวณซุมทิศของพุทธปรางควัดนางนอง, วัด
หนัง และวัดราชโอรส เปนตน
4.2.2
ปูนปนที่มีการลงรักปดทองบนพื้นผิว มักจะพบบริเวณเรือนธาตุเชนกัน
โดยมากจะใชสําหรับประติมากรรมลอยตัว และพื้นผิวในสวนกรอบซุมขององคพุทธปรางค ดังเชน
พุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
4.2.3
ปูนปนที่มีการทาสีบนพื้นผิว สวนมากจะพบในสวนของประติมากรรม
ตกแตงบริเวณซุมทิศ และชัน้ อัสดง ทั้งนี้พบการทําลักษณะนี้ที่บริเวณสวนประดับเรือนธาตุ และ
สวนยอดของพุทธปรางควัดพิชยญาติการาม ซึ่งกลาวไดวาเปนลักษณะที่พบเพียงแหงเดียวในพระ
อารามที่ทําการศึกษาทั้งหมด
4.2.4
ปูนปนที่มีการประดับพื้นผิวดวยกระเบื้องเคลือบ หรือ กระจกสี
งานปูนปนในลักษณะนี้เปนแบบที่นิยมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 3 โดย
บริเวณที่พบนั้น กลาวไดวาปรากฎในทุกสวนขององคพุทธปรางค โดยเฉพาะอยางยิ่งการประดับ
ดวยกระเบื้องเคลือบ ดังเชนที่ปรากฎบนทุกสวนของพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม และพุทธ
ปรางควัดราชบูรณะ
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4.3

กระจกสี
งานประดับกระจกสี เปนงานที่ปรากฏในบัญชีชางสิบหมูท ั้งในสมัยอยุธยา
และสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งมีขอความปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เกี่ยวกับการ
ประดับกระจกสีในสมัยขุนหลวงทายสระ หรือสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ถึงการประดับกระจกสีในคราวสถาปนาพระพุทธบาทความวา “ลุศักราชได 1070 (พ.ศ. 2251) ป
ชวด สัมฤทธิศก สมเด็จพระเจาแผนดินใหชางกระจกประดับกระจกแผนใหญที่ผนังพระมณฑป
พระพุทธบาท แลวปดทองประทาสี...” ซึ่งกระจกชนิดนี้จะมีเนื้อหนากวา “กระจกเกรียบ” ที่นิยมใช
ในการประดับบนแผนผา ในสมัยอยุธยาตอนตน สวนกระจกที่ใชในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น
ในชวงแรกนั้นตองสั่งซื้อมาจากประเทศจีน และนาจะมีเพียง 3-4 สีเทานั้น เชน สีขาวขุน สีเขียว สี
ฟา ฯลฯ การทํากระจกสีในประเทศไทยนั้นจะมีกรรมวิธีการผลิตที่เรียกกันวา “การหุงกระจก”
สืบเนื่องจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่วา เครื่องไมหรือปูนที่ตากแดด
ฝนจะผุพังงาย ถาใชกระจกปดทับก็จะคงทนขึ้น ดังที่หมื่นประสมอักษรเขียนเลาไวตอนหนึ่งวา
“...ใบระกาหนาบันสุวรรณปด
ไมทนฤทธิ์ฝนรดก็ปลดเปลื้อง
กระจกเจียนเปลี่ยนผลัดจํารัสเรือง
ทั้งขาวเหลืองเขียวแดงและแสงคราม...”
เนื่องจากเหตุผลดังกลาวขางตน รัชกาลที่ 3 จึงทรงโปรดงานกระจกมากกวา และทรง
เห็นวากระจกนั้น ไทยตองสั่งซื้อจากประเทศจีน เปนการเสียคาใชจายมาก พระองคจงึ โปรดฯใหตั้ง
โรงหุงกระจกขึ้นใชเอง โดยโรงหุงกระจกที่มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ จะตั้งอยูระหวางวัด
สังขกระจายกับวัดราชสิทธาราม ซึ่งปจจุบันคือตรอกบานกระจก20 มีผูชํานาญดานกระจกกลาววา
กระจกที่หุงในสมัยรัชกาลที่ 3 มีสีและคุณภาพดีกวากระจกในปจจุบนั ซึ่งการประดับกระจกสีใน
สมัยรัชกาลที่ 3 นี้ จะพบในสวนเรือนธาตุขององคพุทธปรางค และสวนยอดบริเวณชั้นอัสดง โดย
จะนํามาประดับตกแตงบนพื้นผิวของประติมากรรมภายในซุมทิศ และชั้นอัสดงดังกลาว เชน พุทธ
ปรางควัดอัปสรสวรรค เปนตน

20

สิริวัฒน คําวันสา, “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวกับการบํารุงพุทธศาสนา
และพุทธศิลปะ” วารสารโบราณคดี, (21 เมษายน 2537) : 157.

263
4.4

หอยเบี้ยแก
การนําเอาหอยเบี้ย หรือเงินตราในสมัยกอนการตั้งโรงกษาปมาประดับสวน
ตางๆขององคพุทธปรางคนั้น พบมากที่พุทธปรางคจัตุรทิศของวัดเทพธิดาราม ที่เปนการนําเอา
หอยเบี้ยมาประดับลงบนพื้นผิวพุทธปรางคเกือบทั้งองค โดยวางรูปแบบไดอยางสอดคลองกับวัสดุ
อื่นๆ โดยมากมักจะนํามาเปนสวนประกอบเพื่อทําเปนลวดลายตางๆ เชน สวนเกสรของรูปดอกไม
เปนตน นอกจากพุทธปรางควัดเทพธิดารามแลว ยังพบที่สวนตางๆของพุทธปรางควัดอรุณราชวรา
รามดวย ทั้งนี้แสดงใหเห็นถึงฐานะและความมั่งคั่งของผูสรางไดเปนอยางดี
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การประดับพื้นผิวพระปรางคดวยหอยเบี้ยแก

4.5 โลหะ
ในการศึกษาครั้งนี้พบวาโลหะนั้น ถูกนํามาใชเพื่อเปนวัตถุดิบของการทํานภศูล หรือ
เครื่องประดับยอดปรางค ทําเปนรูปหอกมีกิ่งเปนรูปดาบแตกสาขาออกไป 4 ทิศ เทานั้น ซึ่งนภศูล
โลหะนี้จะประดับอยูบนยอดปรางคเหนือบัวคลุมของพุทธปรางคทุกองค
4.6 หินออน
สําหรับหินออนนั้น พบเพียงแหงเดียวเทานั้นคือ บริเวณยอดปรางควัดจักรวรรดิราชา
วาส โดยจะใชหินออนตัดเปนลักษณะของกลีบขนุน และบันแถลง ประดับอยูบนพื้นผิวขององค
พุทธปรางค โดยมีหลักฐานเกี่ยวกับหินออนในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงการนํามาใชในงานสถาปตยกรรม
คือ การจําหลักภาพนูนต่ําบนหินออน เรื่องรามเกียรติ์ บริเวณรอบเฉลียงของพระอุโบสถภายใน
วัดพระเชตุพนฯ เปนตน
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ตารางที่ 9

แสดงการใชวัสดุประดับตามสวนตางๆขององคพุทธปรางค
สวนฐานประทักษิณ

เลขที่

นามพระอาราม

1

วัดหนัง

2

วัดนางนอง

3

วัดราชบูรณะ

4

วัดอรุณ (ประธาน)

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

สวนเรือนธาตุ
สวนฐาน

ชั้นที่ 3

ซุมทิศ

-

ประติมากรรม
ภายในซุมทิศ

1

ชั้นอัสดง

1
-

1
-

สวนยอด

-

ชั้นรัดประคด

1

-

1

-

นภศูล

4
4

4

(ปรางคบริวาร)

3
-

-

-

1

-

-

3

-

5

วัดเศวตฉัตร

6

วัดพิชยญาติการาม

7

วัดอัปสรสวรรค

-

-

8

วัดจักรวรรดิ

-

-

9

วัดเทพธิดา

10

วัดราชโอรส

-

3

2

1

-

2

2

-

-

2

2

4

4

-

1

-

หมายเหตุ : สัญลักษณตางๆ
1. : กระเบื้องปรุ 2. : เครื่องถวย 3. : กระเบื้องปรุเคลือบสี

-

1 : ปูนปน -

3 : ปูนปนทาสี

2 : ปูนปนลงรักปดทอง -

4.

: กระจกสี

4 : ปูนปนกระเบื้องเคลือบ

5.

: หอยเบี้ย 6.

: โลหะ

7. : หินออน

8.

: ไมมีสวนชั้น
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จากตารางสามารถสรุปไดวาพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 จะกออิฐสอปูน และนิยม
ทาดวยสีขาว สวนในบริเวณฐานประทักษิณนั้น จะนิยมประดับดวยกระเบื้องปรุสีเขียวแบบจีน โดย
มีเพียงวัดอรุณราชวรารามเทานั้น ที่มีการประดับบริเวณชั้นฐานประทักษิณดวยกระเบื้องเคลือบสี,
กระเบื้องถวย และเปลือกหอย โดยนําวัสดุเหลานั้นมาประกอบเขาดวยกันเปนลวดลายพันธุ
พฤกษาตางๆ ซึ่งชั้นฐานขององคพุทธปรางคก็จะมีลักษณะเชนเดียวกัน สวนมากจะทําตามรูปแบบ
ที่ตอเนื่องมาจากฐานประทักษิณ โดยจะมีการประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสี, กระเบื้องถวย
และเปลือกหอยเชนเดียวกัน สําหรับสวนเรือนธาตุนั้น จะนิยมประดับดวยลายปูนปนแบบที่ไมมี
การตกแตงบนพื้นผิว และแบบทีม่ ีการตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบ สวนประติมากรรมบริเวณซุมทิศ
ขององคพุทธปรางค สวนใหญจะเปนประติมากรรมปูนปนที่ตกแตงพื้นผิวดวยกระเบื้องเคลือบสี
หรือกระจกสี ในสวนของยอดปรางคนั้นมักจะไมนิยมในการตกแตงพื้นผิว โดยจะมีเพียงวัดอรุณ
ราชวราราม และวัดราชบูรณะ ที่มีการประดับตกแตงในสวนยอดขององคพุทธปรางค ทั้งนี้เปนการ
ประดับตอเนื่องกันขึ้นมาตั้งแตชั้นฐานประทักษิณดังกลาวแลว ซึ่งสวนยอดขององคพุทธปรางคนี้
มักจะใหความสําคัญกับประติมากรรมที่ตกแตงบริเวณชั้นอัสดงขององคปรางค
ที่จะเปน
ประติมากรรมปูนปนประดับดวยกระจกสี และกระเบื้องเคลือบ ทั้งหมดจะมีนภศูลที่ทําจากโลหะ
ปกประดับอยูเหนือยอดปรางคบริเวณบัวคลุม
5. วิเคราะหคติ และสัญลักษณของพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3
พุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น เปนกลุมพุทธปรางคที่มี
การพัฒนารูปแบบจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และรัชกาลกอนหนา อันมีววิ ัฒนาการสืบ
เนื่องมาจากศาสนสถานที่เรียกวา ปราสาท ในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งเขมรและประเทศตางๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดรับมาภายหลังการยอมรับนับถือศาสนา และอารยธรรมจากอินเดีย
โดย
ความหมายของปราสาทนั้น แสดงถึง เรือนฐานันดรสูงอันเปนที่สถิตของเทพเจา อันไดแก เขาพระ
สุเมรุ21 การสรางปราสาทขึ้นบนโลกมนุษยจึงเปรียบเสมือนการจําลองเขาพระสุเมรุจากสวรรคมา
ไวบนโลกมนุษยตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ
ความเชื่อในเรื่องเขาพระสุเมรุนี้เกี่ยวของ
สัมพันธกับคติไตรภูมิจักรวาล
ซึง่ แมกาลเวลาและสภาวะแวดลอมตางๆจะทําใหรูปแบบของ
สถาปตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปดังเชน วิวัฒนาการของปราสาทสูพุทธปรางค แตคตินี้กย็ ังคงเชื่อถือ
กันมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
21

126.

กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติง้ กรุฟ, 2533),
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จากการศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมและแผนผังขององคพุทธปรางค ทําใหทราบ
วาพุทธปรางคที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น สรางขึ้นตามความเชื่อหลักในเรื่องของไตรภูมิ
จักรวาลเปนหลัก สืบเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งตามความหมายของไตรภูมินั้น
หมายถึง โลกทั้งสาม คือ โลกมนุษย นรก และสวรรค ซึ่งไทยไดรับความรูเรื่องไตรภูมิพรอมกับการ
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาไวตั้งแตสมัยแรกกอตั้งกรุงสุโขทัย ดังนั้นการพัฒนาในดานรูปของ
สถาปตยกรรมจึงไดคลอยตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ทําใหหนาที่ของความเปนปราสาทเดิม
เปลี่ยนมาเปนเจดีย ที่มีความหมายถึงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันเปนตัวแทนของพระพุทธเจา
แทนการตั้งรูปเคารพในศาสนาพราหมณ หรือ พุทธมหายาน22 ซึ่งในชั้นตนนั้น ความรูเรื่องไตรภูมิ
จะมีอยูเฉพาะในหมูผ ูบวชเรียนเทานั้น แตตอมาพญาลิไทกษัตริยพระองคที่ 5 แหงอาณาจักร
สุโขทัย ไดทรงนิพนธขึ้นเปนวรรณกรรมรอยแกว ทําใหความรูในเรื่องนี้แพรหลายออกไปในหมู
ประชาชนโดยไมจํากัดวงแตเฉพาะในหมูของผูที่บวชเรียนดังแตกอน

ลายเสนที่ 81
แผนภูมิจักรวาลตามไตรภูมิกถา
ที่มา : ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน, “คติมหายานในการสรางพระปรางควัดอรุณราชวราราม”, ศิลปากร
20, 3 (กันยายน 2519) : 60.
ความในไตรภูมินั้นกลาววาจักรวาลที่มีโลกซึ่งมนุษยอยูนี้เปนหนวยหนึ่งของอนัต
จักรวาล อันหาขอบเขตจํากัดมิได ไมวาจักรวาลใดก็ตามยอมมีสภาพเหมือนกันทั้งสิ้น ในจักรวาล

22

2521), 280.

ชมรมประวัติศาสตรศึกษา, สัมมนาประวัติศาสตรสังคมสมัยตนกรุงเทพ (ม.ป.ท.,
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หนึ่งๆนั้นยอมมีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง อันเปนที่ตั้งของเมืองไตรตรึงส23 ซึ่งเปนที่ประทับของ
พระอินทรโดยมีวงแหวนของเขาสัตตบริบัณฑ หรือภูเขาขนาดยอม 7 ลูก อันไดแก ยุคนธร อิสินทร
กรวิก สุตสันต เนมินทร วินันตก และอัสสกัน ลอมอยูโดยรอบ ถัดจากวงเขาสัตตบริบัณฑนี้ออกไป
ในสีทันดรสมุทรที่แผเต็มไปทั่วจักรวาลเปนที่ตั้งของทวีปใหญสี่ทวีป และทวีปนอยหรือยุปรทวีปอีก
สี่ทวีป ซึ่งอยูระหวางทวีปใหญ รวมทั้งสิ้น 8 ทวีป สําหรับทวีปใหญสี่ทวีปนั้นไดแก ชมพูทวีป อยู
ทางทิศใต บุรพวิเทหทวีป อยูทางทิศตะวันออก อุตรกุรทุ วีป อยูทางทิศเหนือ และอมรโคยานทวีป
อยูทางทิศตะวันตก พนทวีปดังกลาวแลวนี้ออกไปจะถึงวงขอบของจักรวาล ซึ่งจะสัมผัสพอดีกับวง
ขอบของจักรวาลอื่นๆที่อยูใกลสี่ทวีปใหญนั้น
โดยในแตละทวีปจะเปนที่เกิดของมนุษยอันมี
ลักษณะเฉพาะของตน ซึ่งเฉพาะในชมพูทวีปนี้เทานั้นที่เปนแดนบังเกิดของพระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ ความในไตรภูมิยังไดระบุวาโลกมนุษยเปนภูมแิ หงเดียว
เทานั้นที่การประกอบกรรมของมนุษยมีผลตอการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพในภพภูมิอื่น กลาวคือผู
ประกอบกุศลกรรมในโลกจะมีผลไดเสวยสุคติภูมิในเทวโลกและพรหมโลก
สวนผูที่ประกอบ
อกุศลกรรมจะมีผลตอการเสวยอบายภูมิหรือการตกนรกภพภูมิ ทางฝายกุศลกรรมนั้นไดมีการ
จําแนกไวเปนเทวภูมิ 6 ชั้น รูปพรหมภูมิ 16 ชั้น และอรูปพรหมภูมิอีก 4 ชั้น24 จากนั้นจึงเปนภูมิของ
ผูที่ไดตรัสรูอนุตรสัมโพธิญาณ คือ นิพพานภูมิอันเปนภูมิสูงสุด สวนภูมิทางฝายอกุศลกรรมนั้นไดมี
การแบงออกเปน 4 ชั้น คือ ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย และนรก ซึ่งในชั้นแรกลักษณะการกําหนดชั้น
ภูมิดังกลาว จิตรกรไดเรียนรูจากพระสงฆ และไดจําลองภาพเหลานี้ขึ้นเปนภาพผนังในพระวิหาร
และพระอุโบสถ
เมื่อพิจารณาถึงคติไตรภูมิจักรวาลกับการสรางพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 พบวามี
ความสัมพันธสอดคลอง และมีอิทธิพลตอการกอรูปทางสถาปตยกรรม ซึ่งเปนกฎเกณฑที่ควบคุม
รูปแบบไวโดยไมเปลี่ยนแปลง กลาวคือ รูปทรงขององคพุทธปรางค แสดงถึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งบน
ยอดเขาพระสุเมรุนั้นเปนที่ตั้งของเมืองไตรตรึงสซึ่งเปนเมืองในสวรรคชั้นดาวดึงสเทวภูมิหรือชั้น
ดาวดึงสเปนที่อยูของพระอินทร ปรางคจตุรทิศ แสดงถึง ทวีปทั้ง 4 ซึ่งเปนผูปกครองเทวภูมิ มีเทพ
ประจํารักษาทิศทั้งสี่ทิศ บนสวรรคชั้นนี้มีสิ่งสําคัญหลายอยางหลายประการตั้งอยูและที่สําคัญ

23

ชมรมประวัติศาสตรศึกษา, สัมมนาประวัติศาสตรสังคมสมัยตนกรุงเทพ, 281-282.
24
ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน, คติมหายานในการสรางพระปรางควัดอรุณราชวราราม,
ศิลปากร 20, 3 (กันยายน 2519) : 60-63.
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และมีคาตอพุทธศาสนาก็คือจุฬามณีเจดียที่บรรจุพระทันตธาตุเขี้ยวแกว
และพระเมาฬีของ
พระพุทธเจาซึ่งปลงไวขณะเมื่อเสด็จออกมหาภิเณษกรม25
จากลักษณะเขาพระสุเมรุในระบบจักรวาลที่กลาวมา เมื่อนํามาเทียบกับลักษณะของ
พุทธปรางคที่ทําการศึกษาแลวพบวา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนของคติความเชื่อนี้ คือ พุทธปรางควัด
อรุณราชวราราม กลาวคือ บริเวณโดยรอบปรางคทั้งหมดเปรียบดังจักรวาลหนึ่ง มีองคพระปรางค
ใหญเปนแกนกลางเสมือนดัง่ เขาพระสุเมรุ บริเวณชั้นเชิงบาตรเหนือเรือนธาตุขึ้นไปนั้น มีรูปพระ
นารายณทรงครุฑยุดนาคประดับอยูโดยรอบ เขาใจวานาจะเปนการใชเพื่อเนนวา ยอดพระปรางคนี้
เปนที่สถิตยของสมมุติเทวราช

ผังพื้นพุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
ลายเสนที่ 14
ถัดลงมาบริเวณเรือนธาตุ ปรากฎซุมจัตุรทิศ หรือ ซุมทิศ 4 ทิศ แตละทิศประดับรูป
พระอินทรทรงชางเอราวัณ อันเปนการแสดงถึงเจตนาที่จะสมมุติเอาองคพุทธปรางคประธานวา
เปนที่ตั้งของเมืองไตรตรึงส อันเปนเมืองแหงพระอินทร ที่ใตเรือนธาตุมีประติมากรรมรูปเทวดา
แบกอยูโ ดยรอบ เปนการเนนถึงลักษณะของการจําลองเขาพระสุเมรุยิ่งขึ้น คือในชั้นระหวางโลก
มนุษยกับชั้นเทวภูมินั้น จะเปนที่อยูของพวกเทพเทวดาซึ่งเสวยสุขอยู ซึ่งเปนเทพบริวารของเทพ
ผูใหญอยางเชนพระอินทร แตที่ผิดไปจากไตรภูมิกถาคือ บนลานประทักษิณชั้นนี้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ
องคพระปรางคจะปรากฎซุมประดับรูปกินรี ซึ่งเปนการประดับที่ผิดชั้นในระบบเขาพระสุเมรุ เพราะ
25

ศักดิ์ชัย สายสิงห, รายงานการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวกับ
พระราชศรัทธา ปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา (นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 38.
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กินรีเปนสัตวหิมพานตนอกแดนชมพูทวีป ถาจะประดับก็จะอยูไดเฉพาะลานทักษิณชั้นที่ 1 ใน
ระดับชมพูทวีปที่ตั้งเขาไกรลาสเทานั้น
แตในที่นี้ชางอาจพิจารณานํารูปสัตวหิมพานตเขามา
ประดับเพื่อความงามของสถานที่เปนประการสําคัญ
เชนเดียวกับบนลานประทักษิณชั้นที่ 3 และชั้นที่ 2 ที่ชั้นลางรอบลานประทักษิณไดมี
การซุมสําหรับประติมากรรมรูปกินรีโดยรอบเชนกัน โดยเหนือขึ้นมาเปนรูปมารแบกสลับกับกระบี่
แบกโดยรอบ ซึ่งก็เปนการใหรายละเอียดการประดับรูปที่ผิดไปอีกเชนกัน ชั้นนี้ควรเปนรูปมารแบก
เทานั้น เปนเครื่องกําหนดใหมีความหมายวามารหรืออสูรเหลานี้ เปนผูพิทักษพระธาตุในองคพระ
ปรางคไปในตัว
บนมุมทั้งสี่ของลานประทักษิณชั้นที่ 2 มีมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ 4
ปาง ปางละทิศ แตที่นาแปลกคือ มณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู และปางปรินิพพาน
นั้น มีรูปเทพแบกโดยรอบ แตปางประสูติ และปางปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย กลับใชมารแบก
กระบี่แบก ที่เปนเชนนี้ชางคงจะเห็นวา ปางตรัสรูกับปางปรินิพพานนั้นเปนปางที่แสดงถึงชัยชนะ
อันยิ่งใหญของพระองค มีเทพบริวารลอมรอบเปนที่ชื่นชมยินดีก็เปนได
บนลานทักษิณ ชั้นที่ 1 ก็มีพระปรางคขนาดยอมประดิษฐานอยูที่มุมทั้ง 4 เรียกวา
ปรางคทิศ เขาใจวา หมายถึงทวีปที่สําคัญ 4 ทวีป คือ อุตรกุรุทวีป บุรพวิเทหะ ชมพูทวีป และอมร
โคยาน ซึ่งลอมรอบเขาพระสุเมรุอยู แตถาคํานึงถึงทิศกันจริงๆแลวปรางคทั้ง 4 ก็ไมตรงกับทวีป
ใหญทั้ง 4 เพราะตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต แตมณฑปทั้ง 4 บนลานทักษิณชั้นที่ 2 นั้น ตรงกับทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก ซึ่งนาจะหมายถึงทวีปใหญมากกวา สวนปรางคทิศก็อาจจะเปรียบ
เหมือนกับเปนทวีปเล็กหรือยุปรทวีปก็ได แตการสรางพระปรางคอาจจะคํานึงถึงแตที่ตั้งซึ่งอยูริมน้ํา
และการประดับวางผังใหดูงดงามเทานั้น
สวนชั้นลางสุดขององคพระปรางคมีซุมบรรจุกินรี
โดยรอบ และมีมารแบก กระบี่แบกรอบเรือนธาตุ ที่ตัวเรือนธาตุมีซุม 4 ทิศ ประดิษฐานรูปพระพาย
ทรงมา ซึ่งอาจจะหมายถึงเทพคุมครองทั้ง 4 ทิศ26
อาจสรุปไดวา เปนการทําตามคติสมมุติเทวราช โดยใชหลักเขาพระสุเมรุตามความ
เชื่อในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน นั่นคือ การใชรูปพระนารายณทรงครุฑซึ่งเนนถึงการเปนสมมุติ
เทวราช แตการลําดับชั้นขององคปรางคยังเปนคติที่ตองการความงดงามในดานการตกแตงมาก
เกินไป จนทําใหการใชรูปแบกตางๆปนเปและผิดแผกออกไปจากเดิม กลาวคือการทํารูปแบก
26

ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน, คติมหายานในการสรางพระปรางควัดอรุณราชวราราม, 63.
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จะตองเรียงตามชั้นศักดิ์ของรูปแบกจากต่ําไปหาสูง คือ สิงห อสูร(มาร) ครุฑ และเทพ หรือเทวดา
ตามลําดับจนถึงเรือนธาตุ ถาเปนเจดียทรงปรางคโดยทั่วๆไปที่เปนอุเทสิกเจดียนั้น ในซุมทิศของ
องคพระปรางคมักไมมีกฎเกณฑที่วาจะบรรจุรูปใดที่แนนอน อาจเปนโลกบาล หรือเทวดารักษา
พระธาตุก็ได แตสําหรับพระปรางควัดอรุณราชวรารามนั้น ตามซุมทิศไดประดิษฐานรูปพระอินทร
ทรงชางเอราวัณ จึงเปนพระปรางคที่ใชคติเขาพระสุเมรุมาสราง อันเปนการเนนถึงเจตนาที่จะ
สมมุติเอาองคพระปรางคใหญเปนที่ตั้งของเมืองไตรตรึงสบนยอดเขาพระสุเมรุแกนของจักรวาล
นั่นเอง

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) นั้น เปนชวงสมัยที่มีการ
สรางพุทธปรางคมากกวารัชกาลใดในสมัยรัตนโกสินทร
ซึ่งอาจกลาวไดวาพุทธปรางคนั้นมี
วิวัฒนาการและความเปนมาทีย่ าวนานสืบเนื่องตอกันมาโดยตลอด
ดังจะเห็นไดจากหลักฐาน
ทางดานสถาปตยกรรมที่ปรากฎรองรอยอยูทั่วไปในดินแดนอันเปนประเทศไทยในปจจุบัน ตั้งแต
สมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร
พุทธปรางคเกิดจากการวิวัฒนาการของเทวสถานในอารยธรรมอินเดียโบราณทั้งทาง
ภาคเหนือ คือ ศาสนสถานที่มีหลังคาโคงสูง”ทรงศิขร” และภาคใต คือ ศาสนสถานที่มีหลังคาเปน
ชั้นแบบขั้นบันไดหรือที่เรียกวา “ทรงวิมาน” โดยศาสนสถานทั้ง 2 แบบนั้น ถือไดวาเปนตนกําเนิด
ของปรางค ซึ่งรูปแบบดังกลาวไดเขามาพรอมกับการเผยแผอารยธรรมของอินเดียมาสูประเทศ
ตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน เขมร, จาม, พมา, อินโดนีเซีย และไทย โดยพุทธปรางคของ
ไทย จะไดรับรูปแบบจากอินเดียโดยผานประเทศเขมรหรือกัมพูชาในปจจุบัน ซึ่งนับไดวาอารยธรรม
เขมรที่ไดแผกระจายเขามานั้น เปนอารยธรรมที่สําคัญ อันกอใหเกิดตนแบบหรือตนเคาของพุทธ
ปรางค ที่วิวัฒนาการไปสูพุทธปรางคไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร
จากจุดมุงหมายของการศึกษาองคพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367-2394) นั้น เนื่องจากรูปแบบขององคพุทธปรางคตลอดจนองคประกอบตางๆ
ขององคพุทธปรางค ลวนไดรับการพัฒนาสรางสรรคเปนพุทธปรางคแบบไทยแท และถือไดวาเปน
ชวงสมัยสุดทายของการสรางปรางค โดยเลือกศึกษาเฉพาะพุทธปรางคที่มีความสําคัญ และ
สมบูรณ จํานวน 10 พระอาราม คือ
1. พุทธปรางควัดหนัง
2. พุทธปรางควัดนางนอง
3. พุทธปรางควัดราชบูรณะ
4. พุทธปรางควัดอรุณราชวราราม
5. พุทธปรางควัดเศวตฉัตร
6. พุทธปรางควัดพิชยญาติการาม
7. พุทธปรางควัดอัปสรสวรรค
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8. พุทธปรางควัดจักรวรรดิราชาวาส
9. พุทธปรางควัดเทพธิดาราม (ปรางคบริวาร)
10. พุทธปรางควัดราชโอรสาราม (ปรางคบริวาร)
จากพุทธปรางคทั้ง 10 พระอาราม ไดดําเนินการศึกษาจากการรวบรวมขอมูลใน 2
ลักษณะ คือขอมูลที่ไดจากเอกสารอันเปนขอมูลทางประวัติศาสตร โบราณคดี และขอมูลที่เปน
รูปแบบลักษณะทางดานสถาปตยกรรม อันเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาโบราณสถาน เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบและองคประกอบตางๆของพุทธปรางค จากผลของการศึกษาพบวา
พุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น เปนพุทธปรางคที่ไดรับการพัฒนารูปแบบมาจากพุทธปรางคใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งปรากฎลักษณะที่คลายคลึงกันเปนสวนใหญ แตทั้งนีก้ ารวาง
แผนผังของพระอาราม และรูปแบบขององคประกอบในสวนตางๆขององคพุทธปรางคบางประการ
ก็แตกตางกับในสมัยอยุธยา ซึ่งแผนผังพระอารามนั้นถือไดวาเปนแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นใหมในสมัย
รัชกาลที่ 3 กลาวคือ จะนิยมวางผังในแนวแกนนอน โดยมีพุทธปรางคตั้งอยูตอนกลางของแนวแกน
ขนาบขางดวยพระอุโบสถ และพระวิหาร เชนเดียวกับองคพุทธปรางค ดังจะกลาวถึงองคประกอบ
สวนตางๆของพุทธปรางคอันไดแก
1. ฐานประทักษิณ
การสรางฐานประทักษิณในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น เปนที่นิยมมาก พุทธปรางคเกือบทุก
วัดจะปรากฎฐานประทักษิณทั้งสิ้น โดยไดรับการสืบทอดรูปแบบการสรางฐานประทักษิณมาจาก
สมัยอยุธยาตอนปลาย แตในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้จะมีการซอนชั้นฐานประทักษิณ 2-3 ชั้นขึ้นไปเปน
สวนใหญ และฐานประทักษิณที่เปนแบบเฉพาะของสมัยรัชกาลที่ 3 ไดแก ฐานประทักษิณวัดอรุณ
ราชวราราม เนื่องจากมี 3 ชั้น โดยแตละชั้นจะมีการประดับตกแตงทั้งพื้นผิวขององคพุทธปรางค
และพื้นผิวของรูปประติมากรรมตางๆดวยกระเบื้องถวย และกระเบื้องเคลือบดินเผา
2. ฐานองคพุทธปรางค
สําหรับการสรางฐานขององคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น พบวา นิยมสรางฐาน
สูง ซึ่งเปนฐานที่สูงมากกวาสมัยใด เนื่องจากมีการซอนชัน้ ฐานที่สูงมากซึ่งพบวาสวนมากจะเปน
การซอน 5-6 ชั้น โดยรูปแบบของฐานนั้นจะมีหลายลักษณะ เชน ฐานบัวลูกแกว, ฐานสิงห, ฐาน
สี่เหลี่ยมยอมุม และฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม โดยจะวางตั้งซอนกันขึ้นไปแบบไมมีแบบแผนตายตัว แตที่
พบโดยมากจะนิยมสรางฐานสิงห 3 ฐานตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอมุม หรือฐานสี่เหลี่ยมตัดมุม แลว
จึงตอซอนดวยฐานบัวลูกแกว เพื่อรองรับองคพุทธปรางค ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ยังไดพบลักษณะ
ฐานที่เปนแบบใหมเกิดขึ้นดวย คือ การทําฐานหกเหลี่ยมที่วัดนางนอง
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3. เรือนธาตุ และซุมทิศ
เรือนธาตุและซุมทิศในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น เรือนธาตุจะมีลักษณะทึบตันสูงเพรียวรับ
กับชั้นฐาน ดานทั้ง 4 ของเรือนธาตุจะประกอบไปดวยซุมทิศที่กอยื่นออกมาตั้งตรงกับทิศทั้ง 4 คือ
ทิศเหนือ, ทิศใต, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ภายในซุมทิศดังกลาวจะประดับดวย
ประติมากรรมรูปตางๆ เชน รูปพระพุทธรูป, รูปเทวดา, รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ เปนตน
4. ยอดปรางค
สําหรับยอดปรางคในสมัยรัชกาลที่ 3 จะสรางรูปทรงแบงออกเปน 2 แบบ คือ รูปทรง
งาเนียม และรูปทรงฝกขาวโพด ซึ่งยอดปรางคทั้ง 2 แบบ ลวนมีการสรางที่สืบเนื่องมาจากสมัย
อยุธยาตอนปลายและยอดปรางคที่นิยมมาก คือ ยอดปรางคแบบฝกขาวโพด ซึ่งมีลักษณะสูง
เพรียวตั้งตรงรับกับเรือนธาตุ และชั้นฐานขององคพุทธปรางค
สําหรับองคประกอบเกี่ยวกับประติมากรรมนั้น พบวาองคพุทธปรางคในสมัยรัชกาลที่
3 จะนิยมสรางงานประติมากรรมมาประดับตกแตงสวนตางๆขององคพุทธปรางค บริเวณซุมทิศ,
ชั้นอัสดง, ฐานองคพุทธปรางค และฐานประทักษิณ โดยจะมีการประดับพื้นผิวของประติมากรรม
ดวยวัสดุตางๆ เชน กระจกสี, กระเบื้องเคลือบดินเผา และกระเบื้องถวย จากลักษณะของ
สวนประกอบตางๆทางสถาปตยกรรม รวมไปถึงวัสดุที่ใชประดับตกแตงองคพุทธปรางคนั้น ถือได
วาเปนลักษณะเฉพาะ
นอกจากจะเปนชวงสมัยที่มีการสรางพุทธปรางคมากที่สุดในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรแลว ความหลากหลายทางดานรูปแบบของพุทธปรางคนี้เองที่ถือไดวาเปนสัญลักษณ
ที่สําคัญ และเปนการพัฒนาการขั้นสูงสุดของพุทธปรางคไทยในสมัยรัตนโกสินทร เนื่องจากหลัง
สิ้นสุดสมัยรัชกาลที่ 3 แลว การสรางพุทธปรางคไดหยุดชะงักลง โดยรูปแบบที่ปรากฎขึ้นในสมัย
รัชกาลตอมา คือ การนําเอารูปแบบปรางคนั้นมาประดับสวนยอดของอาคาร หรือเจดียแทน
ขอเสนอแนะ
พุทธปรางคสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยังคงมีเนื้อหาและประเด็นอื่นๆ
ที่วิทยานิพนธฉบับนี้ยังไมไดทําการศึกษาในเชิงลึก เชน การทําซุมโคงที่บริเวณฐานขององคพุทธ
ปรางค เปนตน หากมีผูที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับพุทธปรางคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ก็นาจะทําการศึกษาตอในประเด็นดังกลาวดวย เพื่อใหความรูในเชิงลึกแกผูที่ตองการจะ
ทําการคนควาตอไป
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