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วัดเสนาสนาราม .....................................................................................................
วัดปรมัยยิกาวาส ....................................................................................................
วัดพระนอนจักรสีห์.................................................................................................
วัดพระพุทธไสยาสน์ ...............................................................................................
วัดกลาง ..................................................................................................................
วัดใหม่จันทราราม ..................................................................................................
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วัดราชคฤห์ .............................................................................................................
วัดโปรดเกศเชษฐาราม............................................................................................
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8 การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน .....................................................................
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พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา .........................................................................
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สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร..............................
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ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา ...............................................................................
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สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2 .............
สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2 ...........
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ช่องประตู-หน้าต่างกับการมองเห็นพระนอน .............................................................
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พระนอนปางสีหไสยาภายในศาลาทิศ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ........................................
พระนอนปางสีไสยาภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ....................................
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พระพิมพ์รปู พระนอนปางปรินิพพาน.........................................................................
พระนอนปางปรินิพพานขนาดเล็ก .............................................................................
ภาพสลักพระนอนปางปรินิพพานที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทอง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ......
พระนอนปางสีหไสยาภายในมุขหลัง วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ .....
พระนอนปางถวายพระเพลิง......................................................................................
พระนอนปางถวายพระเพลิงภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ.......................
จิตรกรรมตอนมารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ .................
จิตรกรรมสถานทีป่ รินพิ พานในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่ 10/ก.....................
จิตรกรรมมหานครนิพพานในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10 .....................
จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา ............................
จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ ......................................
จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระวิหาร วัดโสมนัส กรุงเทพฯ .......................................
จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา......................
จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ................................
จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงที่พระอุโบสถ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ ...............................
แผนภาพแสดงผังโครงสร้างจักรวาลพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามคติความเชื่อของชาว
สยามในสมุดภาพไตรภูมิ ......................................................................................
แผนภาพแสดงบทบาทพระนอนในผังโครงสร้างจักรวาลทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาท
ตามความเชื่อของชาวสยามสมัยรัตนโกสินทร์ ......................................................
เจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระเจดีย์วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ .......................................
ผังเจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ..................................
บทบาทต่างๆของพระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป ..................................
ผังและลาเส้นกลุม่ พระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปเดิน ยืน นอนวัดพระพายหลวง
สุโขทัย ..................................................................................................................
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ผังวัดพระสี่อริ ิยาบถ กําแพงเพชร ..............................................................................
พระนอนที่วัดพระรูป สุพรรณบุรี ...............................................................................
พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม อยุธยา ...........................................................................
โคกพระนอน อยุธยา .................................................................................................
พระนอนที่วัดป่าโมกข์ อ่างทอง .................................................................................
พระนอนที่วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง ......................................................................
ผังวัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา..........................................................................................
ผังวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา ........................................................................................
ผังวัดป่าโมกข์ อ่างทอง ..............................................................................................
ผังวัดโลกยสุธาราม อยุธยา ........................................................................................
แผนผังพัฒนาการผังวัดวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ ...........................................................
พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ ........................................................................................
แผนผังวัดโปรดเกศฯ กรุงเทพฯ .................................................................................
แผนผังวัดราชโอรส กรุงเทพฯ ...................................................................................
พัฒนาการผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ....................................................................
พัฒนาการผังวัดอินทาราม กรุงเทพฯ ........................................................................
แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ..........................................................................
แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม.............................................................................
แผนผังวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ...................................................................................
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ...............................................................................
แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา .........................................................................................
แผนผังวัดปรมัยฯ นนทบุรี.........................................................................................
แผนผังวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บรุ ี............................................................................
วิหารพระนอน วัดพระนอนจักรสีห์ ...........................................................................
แผนผังวัดพระพุทธไสยาสน์ เพชรบุรี .........................................................................
แผนผังวัดกลาง อยุธยา .............................................................................................
แผนผังวัดใหม่จันทาราม อุทัยธานี .............................................................................
พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ....................................................................................
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ผังบริเวณ 9 กรณีการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ วิหารพระนอนในผังวัดเขตพุทธาวาส
แผนผังวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ ....................................................................................
วัดราชคฤห์ ................................................................................................................
แผนผังแสดงทางเชื่อมระหว่างพระมณฑปกับพระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ ..................
ทางเชื่อมบริเวณพระอุโบสถ วัดราชคฤห์ ...................................................................
พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ ........................................................................................
พระนอนปางถวายพระเพลิงภายในพระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ .................................
แผนผังบริเวณวัดไพชยนต์ฯและวัดโปรดเกศฯ สมุทรปราการ....................................
วัดไพชยนต์ฯ .............................................................................................................
วัดโปรดเกศฯ ............................................................................................................
แผนผังแสดงการเข้าถึงอาคารหลักและระบบผัง วัดโปรดเกศฯ..................................
พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโปรดเกศฯ...............................................
ภาพจิตรกรรมพระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดโปรดเกศฯ ..................................................
รอยพระพุทธบาทจําลองในพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ...............................................
รอยฝ่าพระบาทของพระนอนในพระวิหาร วัดโปรดเกศฯ ..........................................
วิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ ....................................................................................
พระนอนปางสีหไสยาภายในพระวิหาร วัดโปรดเกศฯ................................................
แผนผังวัดราชโอรส กรุงเทพฯ ...................................................................................
วัดราชโอรส ...............................................................................................................
วิหารพระนอน วัดราชโอรส .......................................................................................
ตําแหน่ง-ที่ตั้งป้อม วัดราชโอรส.................................................................................
แผนภาพเปรียบเทียบศักดิ์หน้าบันตอนล่างของพระวิหารกับหน้าบันพระอุโบสถ
วัดราชโอรส..........................................................................................................
ภาพสัญลักษณ์ไก่ในวงกลมวิหารพระนอน วัดราชโอรส .............................................
ลายผ้าปักบนหน้าอกบอกระดับชั้นขุนนางจีน รูปสัญลักษณ์ไก่ฟ้า..............................
ช่อฟ้ารูปไก่บนซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ .........................................
ประตูกลม พระระเบียงคด วัดราชโอรส.....................................................................
แผนภาพแสดงสัญลักษณ์บนหน้าบันอุโบสถและวิหาร วัดราชโอรส ...........................
วิหารพระนอนจากมุมมองภายในพระระเบียง วัดราชโอรส .......................................
ภายในพระวิหารพระนอน วัดราชโอรส ....................................................................
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แผนผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ .............................................................................
วัดพระเชตุพนฯ.........................................................................................................
ภาพเก่าวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ....................................................................
ภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ......................................................................
ภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ......................................................................
ดาวดึงส์สวรรค์ ที่คอสองภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ...............................
แผนผังวัดอินทาราม กรุงเทพฯ ..................................................................................
พระอุโบสถ วัดอินทาราม ..........................................................................................
ชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม ......................................................................................
รูปด้านชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม...........................................................................
ภายในวิหารรอยพระพุทธบาท วัดอินทาราม .............................................................
ภายในวิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม .............................................
ภายในวิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม .......................................................
แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ..........................................................................
วัดมหาพฤฒาราม ......................................................................................................
ภาพเก่าหน้าบันวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม .....................................................
วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม..............................................................................
ภายในวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม ...................................................................
แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม.............................................................................
ภาพเก่าวัดพระปฐมเจดีย์ ..........................................................................................
วิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ ...............................................................................
ภายในวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ ....................................................................
แผนผังวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ...................................................................................
ภาพเก่า วัดบวรนิเวศวิหาร ........................................................................................
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ...............................................................................
ภายในห้องพระไสยา วัดบวรนิเวศ.............................................................................
แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา .........................................................................................
ภาพเก่า วัดเสนาสฯ ..................................................................................................
มุขขวาง วิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ ...............................................................
ภายในมุขขวางวิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ ......................................................
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
วิหาร1พระนอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีหลายแห่งที่น่าสนใจทั้งทางด้าน
รูป แบบสถาปัตยกรรมและคติ ความเชื่ อ โดยเป็ นอาคารที่ มี ความพิเ ศษในการจั ดวางพื้ นที่เ พราะ
ประดิษฐานพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีการประดิษฐานในลักษณะที่ทอดองค์ไปในทางยาว2 ต่าง
จากพระพุทธรูปปางอื่นๆที่ประดิษฐานในทางตั้ง ซึ่งนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปรากฏวิหาร
พระนอนที่ชนชั้นเจ้านายสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในบริเวณวัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทย
หลายแห่งที่ปัจจุบันยังคงสภาพดีและมีหลักฐานเอกสาร วัตถุแวดล้อมพอสมควร
สมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ.2363 พระยาเพชรพิชัย(เกษ)ได้ส ร้างวัดโปรดเกษเชษฐาราม ที่
ประกอบด้วยวิหารพระนอนปางสีหไสยาเป็นองค์ประกอบรองในผังเขตพุทธาวาสของวัด, พ.ศ.2364
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ปฏิ สังขรณ์วัดจอมทองทั้งวัด(ภายหลั งรัชกาลที่ 2 ได้
พระราชทานชื่อใหม่เป็นวัดราชโอรส) โดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างวิหารพระนอนเป็นอาคารสําคัญ
ที่สุดของวัดมีพระระเบียงล้อมรอบ และเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แล้วทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่และโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างวิหารพระนอนปางสีหไสยาสูงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2374 และในรัชกาลนี้
เช่นกัน พระยาศรีสหเทพ(ทองเพ็ง)ทําการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอินทาราม ฝั่งธนบุรี ขึ้นใหม่ทั้งวัดและมี
การสร้างพระวิหารราย 4 หลังประดิษฐานพระนอนถึง 3 หลัง โดยเป็นพระนอนปางสีหไสยา 2 หลัง
และพระนอนปางถวายพระเพลิง 1 หลัง อีกทั้งนอกจากนั้นยังมีวัดราชคฤห์ที่ตั้งอยู่ใกล้กันนั้นก็มีวิหาร
พระนอนตอนถวายพระเพลิงเช่นกัน โดยพระพุทธรูปมีลักษณะนอนหงายโดยตามประวัติวิหารพระ
นอนหลังนี้อาจสร้างขึ้นในสมัยธนบุรี
1

คืออาคารประเภทหนึ่งทางสถาปัตยกรรมไทย ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่าง
พระสงฆ์และฆราวาส
2
สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอนวัด
โพธิ์, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 6870. อธิบายว่า “พระวิหารพระพุทธไสยาสน์...(มี)การประดิษฐานในลักษณะที่ต้องทอดองค์ไปได้เพียง
เฉพาะตามยาวของอาคารเท่านั้น...”
1

2
ส่วนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิ สัง ขรณ์วัดมหาพฤฒาราม(พ.ศ.2394-ต้ นพ.ศ.2395)ได้ส ร้างขยายวิห ารพระนอนปางสีห ไสยา
ของเดิม, ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์(พ.ศ.2396) และ ให้สร้างวิหารพระนอนสีหไสยาเป็นหนึ่งใน
วิหารทิศทั้งสี่ที่วางรอบพระปฐมเจดีย์ ประกอบด้วยพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติที่
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเจดีย์ประธาน นับถัดไปวนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนาที่วิหารทิศตะวันออก, ปางตรัสรู้ที่วิหารทิศใต้และปางปรินิพพานที่วิหารทิศตะวันตก
ตามลําดับ, ส่ วนวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้บูรณปฏิ สังขรณ์มาโดย
ตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ.2397 เมื่อครั้งยังทรงผนวช โดยในปีพ.ศ.2402 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า "พระศรีศาสดา" และ "พระไสยา" ซึง่ แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2406 โดยพระ
วิหารตั้ง อยู่ในแนวแกนหลักหลั งพระเจดีย์ และทรงสถาปนาวัดเสนาสนาราม ที่ป ระกอบด้วยพระ
วิห ารที่มี มุขขวางด้านหลัง ประดิ ษฐานพระนอนปางสีห ไสยาในฐานะองค์ป ระกอบรองของผั งเขต
พุทธาวาส จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์วัดปากอ่าว อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในปี
พ.ศ.2417 เพื่อสนองพระคุณสมเด็จฯ กรมพระสุดารัตนราชประยูร สมเด็จยายผู้เลี้ยงดูพระองค์มา
ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และพระราชทานนามว่า วัดปรมัยยิกาวาส โดยได้ทรงปฏิสังขรณ์วิหารพระ
นอนปางสีหไสยา อีกทั้งในปีพ.ศ.2421 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้ซ่อมวัดพระนอนจักรสีห์
จ.สิงห์บุรี ที่มีวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่เนื่องจากทรุดโทรมมาก และนอกจาก
พระวิหารยังมีอาคารทางพุทธศาสนาที่ประเภทอื่นที่ประดิษฐานพระนอนเป็นพระพุทธรูปประธาน
ได้แก่ พระมณฑป วัดกลาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง, และวัด
ใหม่จันทาราม จ.อุทัยธานี ที่มีพระอุโบสถประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา โดยทั้ง 2 แห่งเป็นวัด
ราษฎร์ ไม่ทราบยุคสมัยที่สร้าง
จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคติพระนอนและสถาปัตยกรรมของวิหารพระนอนนั้น มี
ความเห็นที่ขัดแย้งกันตั้งแต่การกําหนดปางพระนอน ได้แก่ กรณีพระนอน วัดราชโอรสที่ถูกอธิบายว่า
สร้างเพื่อถวายสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชมารดาในรัชกาลที่ 3 โดยพระนอนเป็นปางพระพุทธรูป
ประจําวันอังคารและหน้าบันมีรูปไก่ซึ่งถูกสันนิษฐานว่าแทนปีระกาอันตรงกับวันและปีประสูติของ
สมเด็จพระศรีสุลาไลย3 อย่างไรก็ดีข้อสันนิษฐานนี้ขัดแย้งกับวันประสูติตามพระราชพงศาวดารที่ว่า
3

สมคิด จิระทั ศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” วิหารพระนอนวั ด
โพธิ์, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ, 63-66. และนฤพร เสาวนิตย์, “รูปแบบสถาปัตยกรรม
พระอารามหลวงในพระพุทธศาสนาที่สร้างแลบูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หั ว รั ชกาลที่ 3 แห่ง กรุง รั ตนโกสิ นทร์ ” (วิ ทยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบั ณฑิต สาขาวิ ชา
สถาปัตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 254.

3
“ประสูติ ณ วันจันทร์เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ําปีขาลโทศกศักราช 1132”4 ในกรณีของพระนอน วัดพระเชตุ
พนฯ มีความเห็นที่ห ลากหลาย ได้แก่ วัชรี วัชรสิ นธุ์ ให้ความเห็ นว่ าเป็นพระนอนปางปรินิพพาน
ตัวแทนหนึ่งของบริโภคเจดีย์ในผังบริเวณของวัด5 พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ) ให้ความเห็น
ว่าเป็นพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูเพราะมีขนาดใหญ่6 ซึ่งการสร้างศิลปกรรมตามคติ ความเชื่อนี้มี
มาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏในโคลงเรื่องการชะลอพระพุทธไสยาสน์จํานวน
๖๙ บทวัดป่าโมก ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ7 ส่วนเสมอชัย พูลสุวรรณให้ความเห็น
ว่าวิหารพระนอนแห่งนี้เป็นตัวแทนลังกาทวีปในผังบริเวณของวัดที่แสดงเขาพระสุเมรุ ชมพูทวีป ลังกา
ทวี ปและนรกภู มิ ดั งที่ ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนั ง8อย่างไรก็ ตามขนาดพระนอนที่ มีขนาดใหญ่ นั้น
สมเด็จ ฯ เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวัติวงศ์ ได้ ให้ความ เห็ นในแง่สุ นทรียภาพและการรั บรู้ ท าง
กายภาพว่า"พระนอนองค์ใหญ่ๆนั้น เพื่อให้เหนองค์พระเด่นเท่านั้นเอง"9 ส่วนในโคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัด
พระเชตุพนของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งเป็นเอกสารร่วมสมัย ได้กล่าวถึงการสร้างวิหาร
พระนอนวัดพระเชตุพนฯว่าสร้างตามอย่างพระอุโบสถ โดยสร้างพระนอนให้เหมาะสมกับขนาดพืน้ ทีท่ ี่
เพิ่ ม ขึ้ น มาและสร้ า งวิ ห ารครอบให้ ร ะยะขนาด สั ด ส่ ว นที่ ส่ ง เสริ ม ความงามให้ กั บ พระนอน10
นอกจากนั้นยังมีวิหารพระนอนที่แสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติอย่างชัดเจน เช่น ที่มุขหลังของวิหาร
4

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1,
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุสภา, 2504), 182.
5
วัชรี วัชรสินธุ์, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2534), 129-138.
6
พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ) อนุจารีเถระ, ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ:
สถาบันส่งเสริมพุทธศาสน์, 2519), 505-509.
7
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์, เข้าถึงเมือ่ 9
พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe _
detail.php?id =1247
8
เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง
24 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 155-169.
9
สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บั นทึ กเรื่ องความรู้ต่างๆเล่ม 4 (พระ
นคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 148.
10
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โคลงดั้นปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59.
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พระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศและพระวิหารพระนอนราย วัดอินทารามที่มีจิตรกรรมเป็นภาพเล่าเรื่อง
ประกอบพระนอน ที่แสดงตอนปรินิพพาน, ตอนถวายพระเพลิงหรือตอนประทับอยู่ในพระคันธกุฎี
ฯลฯ
ส่วนการศึกษาวิหารพระนอนที่ผ่านมานั้น มักแยกเป็นพระนอนเรื่องหนึ่งดังที่นิยมศึกษา
ในสายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์และการศึกษาเรื่องรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระ
วิหารเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังไม่พบการศึกษาวิหารพระนอนช่วงยุคสมัยหนึ่งอย่างละเอียดมีเพียงงานที่นํา
ทางไว้ของนพคุณ ต่อวงศ์ ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างและบูชาพระพุทธไสยาสน์และ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิ หารพระนอนของไทยภาคกลางในภาพรวมของทุกยุ คสมัย และมี
ผลงานการศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาสของ สมคิด จิระทัศนกุล ในหนังสื อ
วิหารวัดโพธิ์ ซึ่งอธิบายในแง่รูปทรงของพระนอนว่าส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหาร แต่เป็น
กรณีศึกษาวิหารพระนอนที่วัดโพธิ์เพียงแห่งเดียว
ดังนั้นเป็นที่น่าสนใจหากมีก ารศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรม วิหารและพระนอน
"รวมกัน" ว่ ามีแนวความคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรมอย่างไรและมีบทบาทหน้าที่ใดในฐานะ
องค์ประกอบหนึ่งของผังวัดเขตพุทธาวาส
2.ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.ศึกษาบทบาทของพระนอนในวรรณกรรมและงานศิลปกรรมเนือ่ งในพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในสยาม
2.ศึกษาพัฒนาการของผังเขตพุทธาวาสของวัดที่มีวิหารพระนอนเป็นหนึ่งในองค์ประ
กอบในช่วงสมัยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
3.ศึกษาบทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอนสมัยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
4.วิเคราะห์ผลการศึกษาจากข้อ 1-3 ว่าส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระ
นอนอย่างไรบ้าง
3.ประโยชน์ของการศึกษา
1.ข้อมูลบทบาทของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถร
วาทในวัฒนธรรมสยาม
2.พัฒนาการผังเขตพุทธาวาสของวัดที่มีวิหารพระนอนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบช่วงสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
3.เสนอวิธีการศึกษาและบทวิเคราะห์การศึกษาเพื่อหาบทบาทของวิหารพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสของวัด สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงการนําบทบาทนั้นไปใช้ใน
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การสร้างสรรค์การออกแบบวิหารพระนอน
4.ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตพื้นที่: ศึ กษาวิห ารพระนอนบริเ วณกรุง เทพและหัวเมือ งต่างๆในภาคกลาง
ภายใต้วัฒนธรรมภาคกลางของไทย
2.ขอบเขตยุ ค สมั ย : ศึ ก ษาวิ ห ารพระนอนที่ ถู ก สร้ า ง บู ร ณะและปฏิ สั ง ขรณ์ สมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้
3.ศึกษาวิหารพระนอนที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นกษัตริย์และเจ้านายที่อยู่ร่วมสมัยโดยตรง
4.จากทัง้ 3 ข้อข้างต้น จะเน้นพิจารณาวิหารพระนอนที่มีความน่าสนใจ เรื่องรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่สมั พันธ์กับความหมายของพระนอน
5.มีข้อยกเว้นว่า ถ้าพบวิหารพระนอนหรืออาคารทางพุทธศาสนาประเภทอื่นที่มีความ
เป็นไปตามการเน้นในข้อ 4. โดยอยู่ในขอบเขตพื้นที่และยุคสมัยตามข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้ทําการ
พิจารณาในการศึกษานี้ด้วย
5.วิธีและขั้นตอนของการศึกษา
1.ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาข้อมูลและบทบาทของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวข้องกับวิหารพระนอนตามขอบเขตของการศึกษา
3.ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิหารพระนอนตามขอบเขตของการศึกษา
4.จาก 3 ข้อข้างต้น สรุปความคิดเพือ่ กําหนดวิธีการและดําเนินการรังวัดและเขียนแบบ
5.แยกหมวดหมู่ข้อมูลและความคิดเพือ่ เรียงหัวข้อวิเคราะห์
6.วิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวความคิดกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
7.สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนะ
8.ทําเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์
6.แหล่งข้อมูล
1.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพ
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2.ห้องกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเอกสารโบราณหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพ
3.หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังท่าพระ
4.ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล อยู่ในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
5.ห้องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
6.ห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
7.หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.เวปไซต์ต่างๆ เช่น เวปไซต์ฐานข้อมูลจารึกในประเทศเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เวปไซต์ของมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น
ฯลฯ
7. คําสําคัญ
พระนอน, พระนอนปางสีหไสยา, พระนอนปางสีหไสยาสน์, พระนอนปางถวายพระเพลิง
, พระพุทธไสยาสน์, พระพุทธไสยาส
สีหไสยา, สีหไสยาสน์ เป็นคํานาม หมายถึง ท่านอนอย่างราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา
แขนซ้ายพาดไปตามลําตัว เท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวา มือขวารองรับศีรษะด้านข้าง11

11

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), 1199.

1

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
บทนี้จะเป็นการรวบรวมและสรุปการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถงึ สมัย
รัชกาลที่ 5 โดยผูเ้ ขียนจะแบ่งเป็นกลุ่มการศึกษาต่างๆ ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ,
พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพทีเ่ กี่ยวข้อง, วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง และ
วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด
1.พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ
1.1 นิธิ เอียวศรีวงศ์, "บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนา
ในต้นรัตนโกสินทร์," ปากไก่และใบเรือ.
บางส่วนในเนื้อหาบทนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องกายอยู่ 3
แบบของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งเข้าใจว่าพบในนิกายเถรวาทเช่นกัน
ความว่า
...1.นิรมาณกาย ได้แก่ กายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ มีเนื้อหนังมังสาซึ่งต้องเสื่อม
โทรมไปเหมือนมนุษย์อื่นๆ อันเป็นกายที่พุทธทรงแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นเบื้องแรก...
2.ธรรมกาย ได้แก่หลักการหรือธรรมะแห่งพุทธะซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
3.สัมโภคกาย ได้แก่กายแห่งพุทธะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความปีติยินดีของผู้ที่ได้พบเห็น
มีลักษณะอันงาม มีลักษณะอันรุ่งเรือง และมีลักษณะอันก่อให้เกิดศรัทธา ปสาทะ ลักษณะที่เรา
เรียกว่าต้องตามตํารามหาปุริสลักษณะนั้นคือสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปทั้งหลายก็
มุ่งสร้างสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า1

เกี่ยวกับพุทธประวัติที่สําคัญ 3 ชิ้น ได้แก่ พระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ชิ้นที่สองพระปฐมสมโพธิของสมเด็จพระสังฆราช (สา) และชิ้นที่สาม
พุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อน
1

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลือ่ นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร์,” ปากไก่และใบเรือ (นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555), 330-331.
7
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ไหวทางพุท ธศาสนาโดยตั้ งแต่ พระปฐมสมโพธิ ก ถาจนถึ ง พุท ธประวัติได้แสดงให้เ ห็ นการนํ าธรรม
ประวัติตามจารีตเดิมสู่การเป็นชีวประวัติด้วยวิวัฒนาการอย่างช้าๆ2
1.2 พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์.
พุทธทาสภิกขุได้ให้ความเห็นไว้ในคํานําหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าร้อย
กรองพุทธประวัตินั้นมีอย่างน้อย 3 แนวทางและยกตัวอย่างหนังสือประกอบด้วย3 คือ
แนวที่หนึ่ง มุ่งที่จะชักชวนให้คนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เลื่อมใส ซึ่งต้องหนักไป
ทางปาฏิหาริย์และสรรเสริญพระคุณ ได้แก่ ปฐมสมโพธิ ลลิตวิศตระ เป็นต้น
แนวที่สอง มุ่งที่จะแสดงไปในทางตํานาน ประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่ให้คนทั้งหลาย
เห็นว่าเป็นจริงและมีหลักฐานตามกฏเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่สนใจของ
นักศึกษา ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือ
Life of Buddha ของ E.J. Thomas เป็นต้น
แนวที่สาม มุ่งแสดงในทางธรรมล้วนๆ คือ แสดงข้อธรรมะให้ปรากฏชัดอยู่ทุกๆ
อากัปกิริยาของพระองค์เพื่อเป็นหลักการแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติจาก
พระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาส ได้เรียบเรียงจากเนื้อหาบางส่วนในพระไตรปิฎก โดยท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า
หนังสือแนวที่หนึ่งนั้นมักปรากฏปาฏิหาริย์และข้ามไปธรรมบรรยาย ส่วนหนังสือแนวที่สองก็สนใจใน
แง่ประวัติศาสตร์อย่างเดียว
ซึ่งพุทธทาสเห็นว่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นคือการอุปมา4 และ
การนําความเชื่อในสมัยนั้นบรรจุเข้าสู่พระไตรปิฎกเพื่อชักจูงผู้คนให้เข้ามานับถือพุทธศาสนาซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ในทางดับทุกข์5
1.3 คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด, แต่ง, นิธิ เอียวศรีวงศ์, แปล, พุทธศาสนา:สาระและพัฒนาการ.
ส่วนหนึ่งในหนึ่งสือเล่มนี้ เอดเวิร์ด คอนซ์ ได้อธิบายถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ในพุทธ
ศาสนานั้น สอดคล้องกับคําสอนแบบ "จิตนิยม" โดยใช้วิถีทางที่เรียกว่า "ปฏิบัตินิยม" ดก้วยเหตุนี้ทํา
2

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลือ่ นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร์,” ปากไก่และใบเรือ, 344-354.
3
พุทธทาสภิกขุ , พุ ทธประวั ติจากพระโอษฐ์ (กรุ งเทพฯ: การพิม พ์พระนคร, 2515),
(13)-(16).
4
เรื่องเดียวกัน, (15)-(16).
5
พระประชา ปะสันนะธัมโม, สัมภาษณ์, “พิเคราะห์พระไตรปิฎก” ใน อัตชีวประวัติ
ท่านพุทธทาส “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา” เข้าถึงเมือ่ 20 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.
Buddha- dasa.org /files/pdf/B_pdf/kp/kp1.pdf
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ให้ “...ชาวพุ ท ธมองไม่ เ ห็ น ว่ าอํ า นาจทางจิ ต ต้ อ งไร้ พ ลั ง ในโลกทางวั ตถุ ด้ วย...” และ “...ตาม
ประวัติศาสตร์การแสดงอํานาจเหนือธรรมชาติและการแสดงปาฏิหาริย์นับเป็นวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีที่
ได้ผลที่สุดสําหรับการเผยแพร่พุทธศาสนาแก่เผ่าชนและแก่บุคคล...”6
1.4 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555.
ส่วนหนึ่งในหนึ่งสือเล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายว่าทัศนะของพุทธศาสนา
ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์(รวมทั้งเรื่องเทพเจ้าต่างๆ)มีจริง ดังที่ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ต่างๆมากมาย
อย่ างไรก็ ตามพุ ท ธศาสนาก็ มี ห ลั ก การที่ วางไว้ เพี ยงพอที่ จ ะปิ ดกั้ นผลเสียที่ จ ะเกิ ดขึ้ นจากคํ าถาม
เกี่ยวกับการหาความจริงในเรื่องเหล่านี้ กล่าวคือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์จํานวนมากยังมีความ
เชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นพุทธศาสนาจึงท้าให้เรื่องเหล่านี้มีจริงแต่
ไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะไม่ว่าเรื่องเหล่านี้จะมีหรือไม่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนานั้นย่อมเป็นไปได้เสมอ7 โดยพุทธศาสนาได้อธิบายปาฏิหาริย์ว่ามี 3 อย่างได้แก่
...อิทธิปาฏิหาริย์ คือ การแสดงฤทธิ์ต่างๆ, อาเทศนาปาฏิหาริย์ คือ การทายใจคน
อื่นได้, อานุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คําสอนที่เป็นจริง สอนให้เห็นจริง และได้นําไปปฏิบัติ ให้ผสม
จริง อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นพระพุทธเจ้าไม่โปรด แต่ทรงสรรเสริญอานุสาสนี
ปาฏิหาริย์ว่าปราณีตกว่าอย่างไรก็ตามก็ทรงไม่ปฏิเสธอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์
หากนําไปสู่อานุสาสนีปาฏิหาริย์ในบางกรณีพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์เช่นกัน เพื่อทรมานผู้
มีฤทธิ์ให้ละความหลงใหลมัวเมาในฤทธิ์ก่อนที่จะแสดงธรรม8

นอกจากนั้นพระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้ความเห็นว่าในแง่วัฒนธรรมแล้วไม่ว่าข้อมูล
ส่วนใดในพระไตรปิฎกล้วนเป็นประโยชน์ซงึ่ รวมถึงเรือ่ งปาฏิหาริย์ด้วย เพราะพระไตรปิฎกเป็นแหล่ง
พระธรรมอันหลากหลายทีส่ อดแทรกในเนื้อหาที่แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมและปัญญา เพื่อให้คนทุก
ระดับทุกประเภทสามารถพัฒนาปัญญาของตนเองได้9
6

คอนซ์ เอ็ดเวิ ร์ด, พุ ทธศาสนา: สาระและพั ฒนาการ, พิม พ์ครั้ งที่ 3, แปลโดย นิ ธิ
เอียวศรีวงศ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 83.
7
พระพรหมคุ ณาภรณ์ ( ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺโ ต), พุ ทธธรรม ฉบับปรั บขยาย: พุ ทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม, 2555), 941-944.
8
เรื่องเดียวกัน, 945-949.
9
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), คนไทยใช่กบเฒ่า ? (เถรวาท VS. ลัทธิ
อาจารย์) (กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมูลนิธิปัญญาประทีป, 2552), 79-91.
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2.พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพที่เกี่ยวข้อง
2.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ นพคุณ ต่อวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนมีวัตถุประสงค์
การสร้าง ได้แก่ "เพื่อแสดงจริยวัตรตาปกติของพระพุทธเจ้า...เพื่อแสดงพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธ์
ปริ นิ พ พาน...เพื่ อ แสดงพระจริ ยาวั ตรเมื่ อ ครั้ ง โปรดอสุ ริ น ทราหู . ..เพื่ อ สนองตอบความเชื่ อ ทาง
โหราศาสตร์"10
2.2 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ นันทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่ารอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏมงคล 108 ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการจัด
ระเบียบมงคลต่างๆตามแผนผังจักรวาลไตรภูมทิ ี่มเี ขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง มีทั้งทีเ่ ป็นแผนผังของ
จักรวาลในมิติรปู ตั้งและมิตริ าบ โดยจักรวาลในมิตริ ูปตัง้ เป็นระบบที่นิยมที่สุดในประเทศไทย11
2.3 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 4.
บางส่วนในหนัง สือเล่มนี้ สมเด็ จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วัติวงศ์ ได้มี พระ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่ ว่า
...มีคนออกความเห็นว่าที่ทําพระนอนกันมาแต่ก่อนนั้น เขาตั้งใจทําพระพุทธเจ้า
เข้านิพพานเห็นด้วยกับเขาเต็มตา แต่มาเกิดสงสัยขึ้นว่าทําไมทําพระนอนแล้วจึงต้องเปนทํากัน
องค์ ใหญ่ๆ แต่ แรกคิ ด ว่า ไม่ เ หนเหตุ ที่ ห ลั ง ไปช่ ว ยงานทํา บุ ญศพตามบ้ า น ถ้า ผู้ ต ายเล่ นปาง
ประจําวันเจ้าภาพเขาก็เชิญพระของผู้ตายออกตัว พระนอนเป็นพระประจําวันอังคาร เมื่อมาเชิญ
ออกตั้งที่บูชาก็เกือบแลไม่เหนเพราะองค์พระต่ําราบฟุบอยู่มาก จึงได้ความเข้าใจว่าที่ทําพระนอน
องค์ใหญ่ๆนั้นเพื่อให้เหนองค์ พระเด่นเท่านั้นเอง12

2.4 กาญจนาคพันธุ์(นามแฝง), ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์.
บางส่วนในหนังสื อเล่ มนี้ได้อ้างถึง พระดําริ ของหม่อ มเจ้ าหญิ งพูนพิศมั ย ดิ ศกุ ล
ธิดาในสมเด็ จฯ กรมพระยาดํ ารงราชานุ ภาพ ว่า "พวกนํ าเที่ยวมักอธิบายให้ พวกฝรั่ง ฟังว่ าเป็ นรู ป
10

นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (กรุงเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 9-10.
11
นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2533), 38-45.
12
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 4 (พระ
นครฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 148.

11
พระพุทธเจ้าบรรทมคือนอน ฝรั่งเลยเข้าใจไปว่าเป็น The Sleeping Idol ไปจริงๆ ฝรั่งที่ไม่เข้าใจ
พระพุทธศาสนา ไม่รู้ เรื่องพุทธประวัติก็เชื่อและเข้าใจผิดไปว่า พระพุทธศาสนาไม่มีอะไร พระก็มีแต่
นอนหลับ ทําไมเราไม่อธิบายให้เขาเข้าใจว่าพระพุทธไสยาสน์นั้นหมายถึงพระนิพพาน"13
2.5 พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ.
บางส่ ว นในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ พระพิ ม ลธรรม ราชบั ณ ฑิ ต ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
พระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่นั้นเป็นปางโปรดอสุรินทราหู14
2.6 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนที่วัด
พระสี่อิริยาบถนั้นหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระเศียรไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระนอนที่วัด
พระเชตุพนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระเศียรไปทางทิศตะวันตก เพราะที่สุโขทัยถือคติทิศเหนือ
เป็นทิศแห่งความตายตามมหาปรินิพพานสูตร ขณะที่กําแพงเพชรถือทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความ
ตายตามคติดั้งเดิม15
2.7 หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัย :
ความหมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถว่าหมายถึงเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน16ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการตั้งสติ
กําหนดพิจารณากาย, การมีสติกํากับดูรู้เท่าทันกาย ที่ว่าภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เราเดินอยู่" ,
ภิกษุเมื่อยืนอยู่ ย่อมรู้ ชัดว่า "เรายืนอยู่" ,ภิกษุเมื่อนั่งอยู่ ย่อ มรู้ชัดว่า "เรานั่งอยู่" ,ภิกษุเมื่อนอนอยู่
ย่อมรู้ชัดว่า "เรานอนอยู่" เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้น"
3.วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์.
เป็นการศึกษาที่แยกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่องพระพุทธไสยาสน์ที่กล่าวถึงเรื่องคติ
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กาญจนาคพันธุ์ [นามแฝง], ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ (พระนคร: บํารุงสาส์น, 2516), 84-85.
พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ:
โครงการมูลนิธิหอไตร, 2533), 259.
15
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน,” ศิลปวัฒนธรรม
18, 5 (มีนาคม 2540): 70-73.
16
หม่อมราชวงศ์สรุ ิยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อริ ิยาบถในศิลปะสุโขทัย: ความ
หมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2530): 57-61.
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12
และพุทธลักษณะต่างๆ รวมถึงพัฒนาการพระพุทธรูปในประเทศไทยโดยสังเขป กับเรื่องวิหารพระ
พุทธไสยาสน์กล่าวถึงพัฒนาการผังพื้น, รูปแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้างและวัสดุ, องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมและสาเหตุของ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบางประการ เฉพาะวิหารพระนอนหลังสําคัญในแต่ละยุคสมัย
3.2 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส.
เป็ น การศึ ก ษาที่ สมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล ได้ ส รุ ป ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย 5 ประการที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ได้แก่ ประการแรกคติความหมายของพระวิหารซึ่งเป็นที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธไสยาส
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชมารดา, ประการที่ 2 การออกแบบพื้นที่ว่าง เนื่องจากขนาด
พระนอนที่ใหญ่ส่งผลต่อการออกแบบที่ว่าง ที่ต้องคํานึงถึงการใช้งานไปพร้อมๆกัน, ประการที่ 3 และ
4 รูปลักษณ์และรูปทรงอาคารซึ่งวิหารพระนอนหลังนี้คํานึงถึงสุนทรียภาพเป็นสําคัญ โดยเฉพาะใน
เรื่องการออกแบบวิหารสําหรับพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่
3.3 ไขแสง ศุ ข วั ฒ นะ, วั ด พุ ท ธศาสนาที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจี นในสมั ย ต้ นกรุ ง
รัตนโกสินทร์.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ ไขแสง ศุขวัฒนะได้อธิบายมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดศิลปกรรมแบบจีนว่างามน่าดูไปอีกแบบ อีกทั้งอาคารแบบจีนใช้เครื่องก่อ
อิฐถือปูนซึ่งทนกว่าไม้ นอกจากนั้นเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรง
กํากับกรมท่าและทรงทําการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกับเมืองจีน ทรงคุ้นเคยกับ
สินค้าศิลปะจากเมืองจีน อีกทั้งมีการใช้ช่างจีนในการก่อสร้างศิลปะ สถาปัตยกรรมในช่วงยุคสมัยนัน้ 17
3.4 สมใจ นิ่มเล็ก, ราชโอรสาราม : วัดประจํารัชกาลที่ 3.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ สมใจ นิ่มเล็ก ได้อธิบายเรื่องศิลปะแบบอย่างอิทธิพล
จีน ความว่ า "รัชกาลที่ 3 ทรงคิดค้นเปลี่ ยนแปลงปรับ ปรุงแบบอย่ าง วิ ธีการก่ อสร้ างตกแต่ง แบบ
ดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบจีนทําให้เกิดแบบอย่างวิธีการทางศิลปะ สถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็นแบบฉบับพระองค์เอง"18
3.5 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู - หน้าต่างไทย.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายถึงคติ สัญลักษณ์และความ
17

ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 12-15.
18
สมใจ นิ่ มเล็ก, “ราชโอรสาราม: วัดประจํารัชกาลที่ 3,” หน้าจั่ ว ฉบับพิ เศษ ศิล ป
สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526): 51.
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หมายของประตู-หน้าต่างว่าคือการจําลองหรือถอดรูปของอาคาร อีกทั้งแสดงถึงสภาวะอันเป็นทิพย์
แบบซุ้มเรือนแก้ว ที่ปรากฏในรูปมิติเวลาของพุทธภาวะที่ซ้อนทับอยู่ในโลกปัจจุบัน โดยช่องเปิดเป็น
สิ่งสําคัญในการเชื่อ มโยงแก่นสารภายในอาคารให้ผ่านออกมาสู่ภายนอก เป็นการเชื่อมโยงสภาวะ
ดังกล่าวในมิติเชิงราบ, เชิงดิ่งและจุดศูนย์กลางของอาคาร อย่างไรก็ตามคติ สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น
เรื่องเคร่งครัดในช่วงแรกของสถาปัตยกรรมไทยเท่านั้น เพราะคติดังกล่าวมีพัฒนาการมาโดยตลอด
4.วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด
4.1 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส.
บางส่วนในการศึกษาเรื่องนี้ สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายว่าวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีบทบาทสร้างความสมดุลให้กับผังวัด ขนาดของพระนอนและขนาดวิหาร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของวัดส่วนที่ขยายเพิ่มเติมตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงมีข้อจํากัด
ในแง่ที่ตั้งและทิศทางเพราะเป็นตําแหน่งเดียวที่ว่าง อีกทั้งต้องวางแนวแกนที่ต้องขนานกับศาลาการ
เปรียญที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพุทธาวาสฝั่งตะวันตก
4.2 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ได้อ ธิบายถึงผังแบบ "แนวแกน
ฉาก" ว่า "การนําแกนราบ(แกนขวาง-ผู้ศึกษา) เข้ามาใช้ในผังแบบนี้ ถ้าพิจารณาตามกรณีแวดล้อม
แล้วอาจชวนให้เข้าใจว่าเป็นการนําการวางผังแบบจีนเข้ามาผสมกับแบบไทย...แต่ถ้าพิจารณาถ่องแท้
จะเห็นว่าไม่ใช่การผสมถ้าหากว่าช่างผู้คิดต้นแบบได้พิจารณาการวางผังแบบจีนในระบบแกนราบจริง
ก็เป็นแต่การยืมจินตภาพ(image) มาเป็นวิธีการส่วนหนึ่งเท่านั้น"19
4.3 เสมอชัย พู ลสุวรรณ, สัญลั กษณ์ใ นงานจิตรกรรมไทย ระหว่ างพุทธศตวรรษที่
19-24.
บางส่ วนในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เสมอชั ย พู ล สุ วรรณ ได้ อ ธิ บ ายว่ าเขตพุ ท ธาวาสด้ า น
ตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นหมายถึงดาวดึงส์สวรรค์และบริเวณเขาสัตบริภัณฑ์อนั
ล้อมรอบ ส่วนเขตพุทธาวาสฝั่งทิศตะวันตกแสดงถึงส่วนขยายบางส่วนของจักรวาล ดังที่พบในแบบ
แผนที่นิยมในจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถภาพไตรภูมิ อันได้แก่ พระมหาเจดีย์ประจํา 3 รัชกาล หอ
พระไตรปิฎกที่แสดงถึงประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกรวม 9 ครั้งนั้นสื่อถึงชมพูทวีป, ส่วนศาลา
การเปรียญแสดงถึง อบายภูมิ และวิหารพระนอนกับสวนมิสกวั นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์
แทนค่าว่าเป็นลังกาทวีป อนุทวีปสําคัญที่ประดิษฐานพุทธศาสนาถัดจากชมพูทวีป ซึ่งคติความเชื่อ
19

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” หน้าจั่ว
ฉบับพิเศษ ศิลปสถาปัตยกรรมไทย: 29.
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ดัง กล่ าวถู ก สร้ างสรรค์ ในเชิ ง ศิ ล ปะสถาปั ตยกรรม กล่ าวคือ จิ ตรกรรมฝาผนัง ภายในพระวิ ห ารที่
ล้อมรอบพระนอนปางไสยาสน์ด้านบนทั้ง 4 ด้านนั้นเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา โดยระหว่าง
ช่อ งหน้าต่าง-ประตู เขี ยนเรื่อ งพระสาวิ กา อุบ าสก อุบ าสิก าและเอตทัคคะ, นอกจากนั้นนัง มีก าร
ประดับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทของพระนอน ที่อาจสื่อถึงเรื่องรอยพระพุทธบาท อันเป็นหัวเรื่อง
สําคัญของลังกาทวีปที่ชาวสยามนับถือมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานที่สําคัญคือจดหมาย
เหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเอกสาร
ที่รู้จักกันดีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระสังฆราช(มี) ทรงใช้อ้างอิงถึง ในการเรียบเรียงเรื่อง
ส่งสมณทูตไปลังกาครั้งกรุงเก่าถวายรัชกาลที่ 2 ความในจดหมายเหตุนั้น มีการกล่าวถึงโลกวิหารเป็น
สถานที่ประชุมทําสังคายนาครั้งที่ 5 และเป็นที่พระพุทธโฆษาจารย์ พระมหาเถระจากชมพูทวีปได้มา
แปลพระไตรปิฎกจากสิ งหลกลั บคื นสู่ภาษามคธ แสดงให้เ ห็นว่าเป็นศู นย์ กลางของพุท ธศาสนาที่
พระไตรปิฎกถูกต้องที่สุด โดยโลกวิหารแห่งนี้มีเครื่องหมายที่สังเกต คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่
รอยพระพุทธบาทและต้นพระศรีมหาโพธิ20์
4.4 ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม.
บางส่ ว นในการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ช าตรี ประกิ ต นนทการได้ ผ นวกการศึ ก ษา 2 ชิ้ น คื อ
"สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24" ของเสมอชัย พูลสุวรรณและ "
การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" ของวัชรี วัชรสินธุ์ ผนวกกับการ
วิเคราะห์ขึ้นใหม่ ออกมาเป็นคําอธิบายที่ว่าแผนผังวัดพระเชตุพนฯ เขตพุทธาวาส มีแนวความคิดตาม
คติจักรวาลที่เน้นความสําคัญกับพระอินทร์และดาวดึงส์สวรรค์ ในฐานะคติใหม่ที่สร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนที่คติพระนารายณ์ของอยุธยาที่ล่ม
สลายไปแล้ว นอกจากนั้นคติพระอินทร์ยังเป็นภาพสะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่เน้นพระพุทธศาสนาและธรรมราชาให้ขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐรัตนโกสินทร์ นอกจากนัน้
ผังแห่ง นี้ยังมี คติ โพธิ บัล ลัง ก์และชมพู ทวี ปซ้ อนลงไปอี กชั้ น ซึ่ง เป็ การจําลองศู นย์ กลางจั กรวาล ณ
โพธิบัลลังก์ อันเป็นแผ่นดินแรกที่เกิดก่อนและดับสูญเป็นที่สุดท้ายของโลกตามคติ ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา เพื่อเน้นย้ําการเป็นศูนย์กลางรัฐพุทธแทนที่การจําลองเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลเดิม
แบบพุทธ-ฮินดู ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ-สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสฝั่ง
ทิ ศ ตะวั น ออก วั ด พระเชตุ พ นฯ โดยมี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว บางประการที่ น อกเหนื อ จากศิ ล ปะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ไม่ว่าจะการใช้พระประธานเป็นปางสมาธิ การทําพระระเบียง
20

เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 164-166.
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ล้อมรอบพระอุโบสถและสร้างสถูปเจดีย์มุมภายในพระระเบียง ทํารูปสัญลักษณ์พระอินทร์ที่หน้าบัน
พระอุโบสถ อีกทั้งการสร้างรูปสัญลักษณ์และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เชื่อมโยงได้กับสัตตมหาสถาน
และอัฏมหาสถาน ณ วิหารทิศและพระระเบียงในลักษณะรายล้อมรายล้อมศูนย์กลางคือพระประธาน
ที่นั่งอยู่ตรงโพธิบัลลังก์ในพระอุโบสถ ฯลฯ ซึ่งแบบอย่างดังกล่าวนิยมใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรม
วัดและวังสกุลช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 321
4.5 วัชรี วัชรสินธุ์, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม.
บางส่ ว นของวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ วั ช รี วั ช รสิ น ธุ์ ได้ อ ธิ บ ายว่ า การออกแบบ
สถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นสอดคล้องกับคติโพธิบัลลังก์หรือศีรษะแผ่นดิน ดังที่
ชาตรี ประกิตนนทการได้ศึกษาต่อยอดดังที่กล่าวไปแล้ว และอีกส่วนได้กล่าวถึงวิหารพระนอนว่าเป็น
พระนอนปางปรินิพพาน ,พระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่วิหารทิศตะวันออกและพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
ที่วิหารทิศใต้ว่าทั้ง 3 ที่คือตัวแทนของบริโภคเจดีย์ ณ สถานที่ในพุทธประวัติ อีกทั้งพระนอน, พระ
มหาเจดี ย์ศรีสรรเพชญดาญาณที่ ภายในบรรจุซ ากพระพุ ทธรูปพระศรีส รรเพชญดาญาณและพระ
ประธานปางมารวิชัยในศาลการเปรียญ ทั้ง 3 คือตัวแทนของอุเทสิกะเจดีย์(พระพุทธรูป) 22ดังนั้นพระ
นอนจึงมีบทบาทที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆในผังบริเวณทําให้ผังวัดมีความเป็นเอกภาพ
4.6 พี ระพั ฒน์ สํ าราญ, คติ และสั ญลักษณ์ ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมของพระ
ปฐมเจดีย์.
บางส่วนของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ พีระพัฒน์ สําราญ ได้อธิบายระบบผังของพระปฐม
เจดีย์ว่าใช้สัญลักษณ์ธรรมจักร โดยสรุปได้ว่า การออกแบบผังซึง่ วิหารทิศที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่
สื่อถึงสังเวชนียสถานทั้งสี่นั้น ได้ลําดับจากตอนประสูติ ที่วหิ ารทางทิศเหนือวนขวาไปจบที่ตอน
ปรินิพพาน ที่วหิ ารทิศตะวันตกประกอบกับระเบียงวงกลมทีช่ ักไปชนวิหารทิศทั้งสี่ ทําให้ระบบผังเป็น
วงกลมสมบูรณ์ทหี่ มุนเวียนขวารอบองค์พระปฐมเจดียท์ ี่บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
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เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 1924, 155-169. และ วัชรี วัชรสินธุ์, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
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129-134, 139-142. และ ชาตรี ประกิตนนทการ, “คติสญ
ั ลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม,” สถาปัตย์วัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552), 256-340.
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วัชรี วัชรสินธุ์, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,”
129-139.
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การวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างในผัง ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์
เจดีย์ วิหารทิศที่สี่และระเบียงวงกลม ทัง้ ในแนวแกนดิ่ง แกนราบและแนวแกนทแยง เป็นพลวัตแบบ
หมุนรอบจุดศูนย์กลาง
พีระพัฒน์ได้อธิบายเน้นย้ําสัญลักษณ์ธรรมจักรตามลําดับการเข้าถึงและการเข้าถึง
ที่ว่างของสถาปั ตยกรรมของพระปฐมเจดี ย์อ ย่างเป็ นกระบวนการเพื่อ สรุป ว่า "...พระปฐมเจดีย์มี
ความหมายเป็นพระมหาธาตุเจดีย์แรกตั้งพระพุทธศาสนาในสยามประเทศและเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ประดิษฐานพระพุทธซึ่งเป็นข้อสรุปอันสอดคล้องกับทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ซึ่งนอกจาการศึกษาที่ผ่านมาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น ยังมีการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้อกี บางส่วนที่ถูกจะอ้างแทรกในเนื้อหาถัดไป ซึ่งทัง้ หมดคือองค์ความรูส้ ําคัญในการ
วิเคราะห์ ต่อยอดและตรวจสอบส่วนหนึ่งสําหรับประกอบการศึกษานี้.

1

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
บทนี้จะเป็นการรวบรวมและสรุปการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถงึ สมัย
รัชกาลที่ 5 โดยผูเ้ ขียนจะแบ่งเป็นกลุ่มการศึกษาต่างๆ ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ,
พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพทีเ่ กี่ยวข้อง, วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง และ
วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด
1.พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ
1.1 นิธิ เอียวศรีวงศ์, "บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนา
ในต้นรัตนโกสินทร์," ปากไก่และใบเรือ.
บางส่วนในเนื้อหาบทนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องกายอยู่ 3
แบบของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งเข้าใจว่าพบในนิกายเถรวาทเช่นกัน
ความว่า
...1.นิรมาณกาย ได้แก่ กายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ มีเนื้อหนังมังสาซึ่งต้องเสื่อม
โทรมไปเหมือนมนุษย์อื่นๆ อันเป็นกายที่พุทธทรงแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นเบื้องแรก...
2.ธรรมกาย ได้แก่หลักการหรือธรรมะแห่งพุทธะซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
3.สัมโภคกาย ได้แก่กายแห่งพุทธะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความปีติยินดีของผู้ที่ได้พบเห็น
มีลักษณะอันงาม มีลักษณะอันรุ่งเรือง และมีลักษณะอันก่อให้เกิดศรัทธา ปสาทะ ลักษณะที่เรา
เรียกว่าต้องตามตํารามหาปุริสลักษณะนั้นคือสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปทั้งหลายก็
มุ่งสร้างสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า1

เกี่ยวกับพุทธประวัติที่สําคัญ 3 ชิ้น ได้แก่ พระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ชิ้นที่สองพระปฐมสมโพธิของสมเด็จพระสังฆราช (สา) และชิ้นที่สาม
พุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อน
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นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลือ่ นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร์,” ปากไก่และใบเรือ (นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555), 330-331.
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8
ไหวทางพุท ธศาสนาโดยตั้ งแต่ พระปฐมสมโพธิ ก ถาจนถึ ง พุท ธประวัติได้แสดงให้เ ห็ นการนํ าธรรม
ประวัติตามจารีตเดิมสู่การเป็นชีวประวัติด้วยวิวัฒนาการอย่างช้าๆ2
1.2 พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์.
พุทธทาสภิกขุได้ให้ความเห็นไว้ในคํานําหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าร้อย
กรองพุทธประวัตินั้นมีอย่างน้อย 3 แนวทางและยกตัวอย่างหนังสือประกอบด้วย3 คือ
แนวที่หนึ่ง มุ่งที่จะชักชวนให้คนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เลื่อมใส ซึ่งต้องหนักไป
ทางปาฏิหาริย์และสรรเสริญพระคุณ ได้แก่ ปฐมสมโพธิ ลลิตวิศตระ เป็นต้น
แนวที่สอง มุ่งที่จะแสดงไปในทางตํานาน ประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่ให้คนทั้งหลาย
เห็นว่าเป็นจริงและมีหลักฐานตามกฏเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่สนใจของ
นักศึกษา ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือ
Life of Buddha ของ E.J. Thomas เป็นต้น
แนวที่สาม มุ่งแสดงในทางธรรมล้วนๆ คือ แสดงข้อธรรมะให้ปรากฏชัดอยู่ทุกๆ
อากัปกิริยาของพระองค์เพื่อเป็นหลักการแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติจาก
พระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาส ได้เรียบเรียงจากเนื้อหาบางส่วนในพระไตรปิฎก โดยท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า
หนังสือแนวที่หนึ่งนั้นมักปรากฏปาฏิหาริย์และข้ามไปธรรมบรรยาย ส่วนหนังสือแนวที่สองก็สนใจใน
แง่ประวัติศาสตร์อย่างเดียว
ซึ่งพุทธทาสเห็นว่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นคือการอุปมา4 และ
การนําความเชื่อในสมัยนั้นบรรจุเข้าสู่พระไตรปิฎกเพื่อชักจูงผู้คนให้เข้ามานับถือพุทธศาสนาซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ในทางดับทุกข์5
1.3 คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด, แต่ง, นิธิ เอียวศรีวงศ์, แปล, พุทธศาสนา:สาระและพัฒนาการ.
ส่วนหนึ่งในหนึ่งสือเล่มนี้ เอดเวิร์ด คอนซ์ ได้อธิบายถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ในพุทธ
ศาสนานั้น สอดคล้องกับคําสอนแบบ "จิตนิยม" โดยใช้วิถีทางที่เรียกว่า "ปฏิบัตินิยม" ดก้วยเหตุนี้ทํา
2

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลือ่ นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร์,” ปากไก่และใบเรือ, 344-354.
3
พุทธทาสภิกขุ , พุ ทธประวั ติจากพระโอษฐ์ (กรุ งเทพฯ: การพิม พ์พระนคร, 2515),
(13)-(16).
4
เรื่องเดียวกัน, (15)-(16).
5
พระประชา ปะสันนะธัมโม, สัมภาษณ์, “พิเคราะห์พระไตรปิฎก” ใน อัตชีวประวัติ
ท่านพุทธทาส “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา” เข้าถึงเมือ่ 20 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.
Buddha- dasa.org /files/pdf/B_pdf/kp/kp1.pdf
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ให้ “...ชาวพุ ท ธมองไม่ เ ห็ น ว่ าอํ า นาจทางจิ ต ต้ อ งไร้ พ ลั ง ในโลกทางวั ตถุ ด้ วย...” และ “...ตาม
ประวัติศาสตร์การแสดงอํานาจเหนือธรรมชาติและการแสดงปาฏิหาริย์นับเป็นวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีที่
ได้ผลที่สุดสําหรับการเผยแพร่พุทธศาสนาแก่เผ่าชนและแก่บุคคล...”6
1.4 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555.
ส่วนหนึ่งในหนึ่งสือเล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายว่าทัศนะของพุทธศาสนา
ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์(รวมทั้งเรื่องเทพเจ้าต่างๆ)มีจริง ดังที่ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ต่างๆมากมาย
อย่ างไรก็ ตามพุ ท ธศาสนาก็ มี ห ลั ก การที่ วางไว้ เพี ยงพอที่ จ ะปิ ดกั้ นผลเสียที่ จ ะเกิ ดขึ้ นจากคํ าถาม
เกี่ยวกับการหาความจริงในเรื่องเหล่านี้ กล่าวคือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์จํานวนมากยังมีความ
เชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นพุทธศาสนาจึงท้าให้เรื่องเหล่านี้มีจริงแต่
ไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะไม่ว่าเรื่องเหล่านี้จะมีหรือไม่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนานั้นย่อมเป็นไปได้เสมอ7 โดยพุทธศาสนาได้อธิบายปาฏิหาริย์ว่ามี 3 อย่างได้แก่
...อิทธิปาฏิหาริย์ คือ การแสดงฤทธิ์ต่างๆ, อาเทศนาปาฏิหาริย์ คือ การทายใจคน
อื่นได้, อานุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คําสอนที่เป็นจริง สอนให้เห็นจริง และได้นําไปปฏิบัติ ให้ผสม
จริง อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นพระพุทธเจ้าไม่โปรด แต่ทรงสรรเสริญอานุสาสนี
ปาฏิหาริย์ว่าปราณีตกว่าอย่างไรก็ตามก็ทรงไม่ปฏิเสธอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์
หากนําไปสู่อานุสาสนีปาฏิหาริย์ในบางกรณีพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์เช่นกัน เพื่อทรมานผู้
มีฤทธิ์ให้ละความหลงใหลมัวเมาในฤทธิ์ก่อนที่จะแสดงธรรม8

นอกจากนั้นพระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้ความเห็นว่าในแง่วัฒนธรรมแล้วไม่ว่าข้อมูล
ส่วนใดในพระไตรปิฎกล้วนเป็นประโยชน์ซงึ่ รวมถึงเรือ่ งปาฏิหาริย์ด้วย เพราะพระไตรปิฎกเป็นแหล่ง
พระธรรมอันหลากหลายทีส่ อดแทรกในเนื้อหาที่แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมและปัญญา เพื่อให้คนทุก
ระดับทุกประเภทสามารถพัฒนาปัญญาของตนเองได้9
6

คอนซ์ เอ็ดเวิ ร์ด, พุ ทธศาสนา: สาระและพั ฒนาการ, พิม พ์ครั้ งที่ 3, แปลโดย นิ ธิ
เอียวศรีวงศ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 83.
7
พระพรหมคุ ณาภรณ์ ( ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺโ ต), พุ ทธธรรม ฉบับปรั บขยาย: พุ ทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม, 2555), 941-944.
8
เรื่องเดียวกัน, 945-949.
9
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), คนไทยใช่กบเฒ่า ? (เถรวาท VS. ลัทธิ
อาจารย์) (กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมูลนิธิปัญญาประทีป, 2552), 79-91.
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2.พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพที่เกี่ยวข้อง
2.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ นพคุณ ต่อวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนมีวัตถุประสงค์
การสร้าง ได้แก่ "เพื่อแสดงจริยวัตรตาปกติของพระพุทธเจ้า...เพื่อแสดงพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธ์
ปริ นิ พ พาน...เพื่ อ แสดงพระจริ ยาวั ตรเมื่ อ ครั้ ง โปรดอสุ ริ น ทราหู . ..เพื่ อ สนองตอบความเชื่ อ ทาง
โหราศาสตร์"10
2.2 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ นันทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่ารอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏมงคล 108 ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการจัด
ระเบียบมงคลต่างๆตามแผนผังจักรวาลไตรภูมทิ ี่มเี ขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง มีทั้งทีเ่ ป็นแผนผังของ
จักรวาลในมิติรปู ตั้งและมิตริ าบ โดยจักรวาลในมิตริ ูปตัง้ เป็นระบบที่นิยมที่สุดในประเทศไทย11
2.3 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 4.
บางส่วนในหนัง สือเล่มนี้ สมเด็ จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วัติวงศ์ ได้มี พระ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่ ว่า
...มีคนออกความเห็นว่าที่ทําพระนอนกันมาแต่ก่อนนั้น เขาตั้งใจทําพระพุทธเจ้า
เข้านิพพานเห็นด้วยกับเขาเต็มตา แต่มาเกิดสงสัยขึ้นว่าทําไมทําพระนอนแล้วจึงต้องเปนทํากัน
องค์ ใหญ่ๆ แต่ แรกคิ ด ว่า ไม่ เ หนเหตุ ที่ ห ลั ง ไปช่ ว ยงานทํา บุ ญศพตามบ้ า น ถ้า ผู้ ต ายเล่ นปาง
ประจําวันเจ้าภาพเขาก็เชิญพระของผู้ตายออกตัว พระนอนเป็นพระประจําวันอังคาร เมื่อมาเชิญ
ออกตั้งที่บูชาก็เกือบแลไม่เหนเพราะองค์พระต่ําราบฟุบอยู่มาก จึงได้ความเข้าใจว่าที่ทําพระนอน
องค์ใหญ่ๆนั้นเพื่อให้เหนองค์ พระเด่นเท่านั้นเอง12

2.4 กาญจนาคพันธุ์(นามแฝง), ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์.
บางส่วนในหนังสื อเล่ มนี้ได้อ้างถึง พระดําริ ของหม่อ มเจ้ าหญิ งพูนพิศมั ย ดิ ศกุ ล
ธิดาในสมเด็ จฯ กรมพระยาดํ ารงราชานุ ภาพ ว่า "พวกนํ าเที่ยวมักอธิบายให้ พวกฝรั่ง ฟังว่ าเป็ นรู ป
10

นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (กรุงเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 9-10.
11
นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2533), 38-45.
12
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 4 (พระ
นครฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 148.

11
พระพุทธเจ้าบรรทมคือนอน ฝรั่งเลยเข้าใจไปว่าเป็น The Sleeping Idol ไปจริงๆ ฝรั่งที่ไม่เข้าใจ
พระพุทธศาสนา ไม่รู้ เรื่องพุทธประวัติก็เชื่อและเข้าใจผิดไปว่า พระพุทธศาสนาไม่มีอะไร พระก็มีแต่
นอนหลับ ทําไมเราไม่อธิบายให้เขาเข้าใจว่าพระพุทธไสยาสน์นั้นหมายถึงพระนิพพาน"13
2.5 พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ.
บางส่ ว นในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ พระพิ ม ลธรรม ราชบั ณ ฑิ ต ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
พระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่นั้นเป็นปางโปรดอสุรินทราหู14
2.6 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนที่วัด
พระสี่อิริยาบถนั้นหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระเศียรไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระนอนที่วัด
พระเชตุพนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระเศียรไปทางทิศตะวันตก เพราะที่สุโขทัยถือคติทิศเหนือ
เป็นทิศแห่งความตายตามมหาปรินิพพานสูตร ขณะที่กําแพงเพชรถือทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความ
ตายตามคติดั้งเดิม15
2.7 หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัย :
ความหมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถว่าหมายถึงเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน16ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการตั้งสติ
กําหนดพิจารณากาย, การมีสติกํากับดูรู้เท่าทันกาย ที่ว่าภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เราเดินอยู่" ,
ภิกษุเมื่อยืนอยู่ ย่อมรู้ ชัดว่า "เรายืนอยู่" ,ภิกษุเมื่อนั่งอยู่ ย่อ มรู้ชัดว่า "เรานั่งอยู่" ,ภิกษุเมื่อนอนอยู่
ย่อมรู้ชัดว่า "เรานอนอยู่" เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้น"
3.วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์.
เป็นการศึกษาที่แยกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่องพระพุทธไสยาสน์ที่กล่าวถึงเรื่องคติ
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กาญจนาคพันธุ์ [นามแฝง], ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ (พระนคร: บํารุงสาส์น, 2516), 84-85.
พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ:
โครงการมูลนิธิหอไตร, 2533), 259.
15
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน,” ศิลปวัฒนธรรม
18, 5 (มีนาคม 2540): 70-73.
16
หม่อมราชวงศ์สรุ ิยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อริ ิยาบถในศิลปะสุโขทัย: ความ
หมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2530): 57-61.
14

12
และพุทธลักษณะต่างๆ รวมถึงพัฒนาการพระพุทธรูปในประเทศไทยโดยสังเขป กับเรื่องวิหารพระ
พุทธไสยาสน์กล่าวถึงพัฒนาการผังพื้น, รูปแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้างและวัสดุ, องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมและสาเหตุของ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบางประการ เฉพาะวิหารพระนอนหลังสําคัญในแต่ละยุคสมัย
3.2 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส.
เป็ น การศึ ก ษาที่ สมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล ได้ ส รุ ป ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย 5 ประการที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ได้แก่ ประการแรกคติความหมายของพระวิหารซึ่งเป็นที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธไสยาส
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชมารดา, ประการที่ 2 การออกแบบพื้นที่ว่าง เนื่องจากขนาด
พระนอนที่ใหญ่ส่งผลต่อการออกแบบที่ว่าง ที่ต้องคํานึงถึงการใช้งานไปพร้อมๆกัน, ประการที่ 3 และ
4 รูปลักษณ์และรูปทรงอาคารซึ่งวิหารพระนอนหลังนี้คํานึงถึงสุนทรียภาพเป็นสําคัญ โดยเฉพาะใน
เรื่องการออกแบบวิหารสําหรับพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่
3.3 ไขแสง ศุ ข วั ฒ นะ, วั ด พุ ท ธศาสนาที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจี นในสมั ย ต้ นกรุ ง
รัตนโกสินทร์.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ ไขแสง ศุขวัฒนะได้อธิบายมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดศิลปกรรมแบบจีนว่างามน่าดูไปอีกแบบ อีกทั้งอาคารแบบจีนใช้เครื่องก่อ
อิฐถือปูนซึ่งทนกว่าไม้ นอกจากนั้นเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรง
กํากับกรมท่าและทรงทําการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกับเมืองจีน ทรงคุ้นเคยกับ
สินค้าศิลปะจากเมืองจีน อีกทั้งมีการใช้ช่างจีนในการก่อสร้างศิลปะ สถาปัตยกรรมในช่วงยุคสมัยนัน้ 17
3.4 สมใจ นิ่มเล็ก, ราชโอรสาราม : วัดประจํารัชกาลที่ 3.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ สมใจ นิ่มเล็ก ได้อธิบายเรื่องศิลปะแบบอย่างอิทธิพล
จีน ความว่ า "รัชกาลที่ 3 ทรงคิดค้นเปลี่ ยนแปลงปรับ ปรุงแบบอย่ าง วิ ธีการก่ อสร้ างตกแต่ง แบบ
ดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบจีนทําให้เกิดแบบอย่างวิธีการทางศิลปะ สถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็นแบบฉบับพระองค์เอง"18
3.5 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู - หน้าต่างไทย.
บางส่วนในหนังสือเล่มนี้ สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายถึงคติ สัญลักษณ์และความ
17

ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 12-15.
18
สมใจ นิ่ มเล็ก, “ราชโอรสาราม: วัดประจํารัชกาลที่ 3,” หน้าจั่ ว ฉบับพิ เศษ ศิล ป
สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526): 51.
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หมายของประตู-หน้าต่างว่าคือการจําลองหรือถอดรูปของอาคาร อีกทั้งแสดงถึงสภาวะอันเป็นทิพย์
แบบซุ้มเรือนแก้ว ที่ปรากฏในรูปมิติเวลาของพุทธภาวะที่ซ้อนทับอยู่ในโลกปัจจุบัน โดยช่องเปิดเป็น
สิ่งสําคัญในการเชื่อ มโยงแก่นสารภายในอาคารให้ผ่านออกมาสู่ภายนอก เป็นการเชื่อมโยงสภาวะ
ดังกล่าวในมิติเชิงราบ, เชิงดิ่งและจุดศูนย์กลางของอาคาร อย่างไรก็ตามคติ สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น
เรื่องเคร่งครัดในช่วงแรกของสถาปัตยกรรมไทยเท่านั้น เพราะคติดังกล่าวมีพัฒนาการมาโดยตลอด
4.วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด
4.1 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส.
บางส่วนในการศึกษาเรื่องนี้ สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายว่าวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีบทบาทสร้างความสมดุลให้กับผังวัด ขนาดของพระนอนและขนาดวิหาร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของวัดส่วนที่ขยายเพิ่มเติมตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงมีข้อจํากัด
ในแง่ที่ตั้งและทิศทางเพราะเป็นตําแหน่งเดียวที่ว่าง อีกทั้งต้องวางแนวแกนที่ต้องขนานกับศาลาการ
เปรียญที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพุทธาวาสฝั่งตะวันตก
4.2 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.
บางส่วนในบทความเรื่องนี้ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ได้อ ธิบายถึงผังแบบ "แนวแกน
ฉาก" ว่า "การนําแกนราบ(แกนขวาง-ผู้ศึกษา) เข้ามาใช้ในผังแบบนี้ ถ้าพิจารณาตามกรณีแวดล้อม
แล้วอาจชวนให้เข้าใจว่าเป็นการนําการวางผังแบบจีนเข้ามาผสมกับแบบไทย...แต่ถ้าพิจารณาถ่องแท้
จะเห็นว่าไม่ใช่การผสมถ้าหากว่าช่างผู้คิดต้นแบบได้พิจารณาการวางผังแบบจีนในระบบแกนราบจริง
ก็เป็นแต่การยืมจินตภาพ(image) มาเป็นวิธีการส่วนหนึ่งเท่านั้น"19
4.3 เสมอชัย พู ลสุวรรณ, สัญลั กษณ์ใ นงานจิตรกรรมไทย ระหว่ างพุทธศตวรรษที่
19-24.
บางส่ วนในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เสมอชั ย พู ล สุ วรรณ ได้ อ ธิ บ ายว่ าเขตพุ ท ธาวาสด้ า น
ตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นหมายถึงดาวดึงส์สวรรค์และบริเวณเขาสัตบริภัณฑ์อนั
ล้อมรอบ ส่วนเขตพุทธาวาสฝั่งทิศตะวันตกแสดงถึงส่วนขยายบางส่วนของจักรวาล ดังที่พบในแบบ
แผนที่นิยมในจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถภาพไตรภูมิ อันได้แก่ พระมหาเจดีย์ประจํา 3 รัชกาล หอ
พระไตรปิฎกที่แสดงถึงประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกรวม 9 ครั้งนั้นสื่อถึงชมพูทวีป, ส่วนศาลา
การเปรียญแสดงถึง อบายภูมิ และวิหารพระนอนกับสวนมิสกวั นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์
แทนค่าว่าเป็นลังกาทวีป อนุทวีปสําคัญที่ประดิษฐานพุทธศาสนาถัดจากชมพูทวีป ซึ่งคติความเชื่อ
19

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” หน้าจั่ว
ฉบับพิเศษ ศิลปสถาปัตยกรรมไทย: 29.
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ดัง กล่ าวถู ก สร้ างสรรค์ ในเชิ ง ศิ ล ปะสถาปั ตยกรรม กล่ าวคือ จิ ตรกรรมฝาผนัง ภายในพระวิ ห ารที่
ล้อมรอบพระนอนปางไสยาสน์ด้านบนทั้ง 4 ด้านนั้นเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา โดยระหว่าง
ช่อ งหน้าต่าง-ประตู เขี ยนเรื่อ งพระสาวิ กา อุบ าสก อุบ าสิก าและเอตทัคคะ, นอกจากนั้นนัง มีก าร
ประดับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทของพระนอน ที่อาจสื่อถึงเรื่องรอยพระพุทธบาท อันเป็นหัวเรื่อง
สําคัญของลังกาทวีปที่ชาวสยามนับถือมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานที่สําคัญคือจดหมาย
เหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเอกสาร
ที่รู้จักกันดีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระสังฆราช(มี) ทรงใช้อ้างอิงถึง ในการเรียบเรียงเรื่อง
ส่งสมณทูตไปลังกาครั้งกรุงเก่าถวายรัชกาลที่ 2 ความในจดหมายเหตุนั้น มีการกล่าวถึงโลกวิหารเป็น
สถานที่ประชุมทําสังคายนาครั้งที่ 5 และเป็นที่พระพุทธโฆษาจารย์ พระมหาเถระจากชมพูทวีปได้มา
แปลพระไตรปิฎกจากสิ งหลกลั บคื นสู่ภาษามคธ แสดงให้เ ห็นว่าเป็นศู นย์ กลางของพุท ธศาสนาที่
พระไตรปิฎกถูกต้องที่สุด โดยโลกวิหารแห่งนี้มีเครื่องหมายที่สังเกต คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่
รอยพระพุทธบาทและต้นพระศรีมหาโพธิ20์
4.4 ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม.
บางส่ ว นในการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ช าตรี ประกิ ต นนทการได้ ผ นวกการศึ ก ษา 2 ชิ้ น คื อ
"สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24" ของเสมอชัย พูลสุวรรณและ "
การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" ของวัชรี วัชรสินธุ์ ผนวกกับการ
วิเคราะห์ขึ้นใหม่ ออกมาเป็นคําอธิบายที่ว่าแผนผังวัดพระเชตุพนฯ เขตพุทธาวาส มีแนวความคิดตาม
คติจักรวาลที่เน้นความสําคัญกับพระอินทร์และดาวดึงส์สวรรค์ ในฐานะคติใหม่ที่สร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนที่คติพระนารายณ์ของอยุธยาที่ล่ม
สลายไปแล้ว นอกจากนั้นคติพระอินทร์ยังเป็นภาพสะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่เน้นพระพุทธศาสนาและธรรมราชาให้ขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐรัตนโกสินทร์ นอกจากนัน้
ผังแห่ง นี้ยังมี คติ โพธิ บัล ลัง ก์และชมพู ทวี ปซ้ อนลงไปอี กชั้ น ซึ่ง เป็ การจําลองศู นย์ กลางจั กรวาล ณ
โพธิบัลลังก์ อันเป็นแผ่นดินแรกที่เกิดก่อนและดับสูญเป็นที่สุดท้ายของโลกตามคติ ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา เพื่อเน้นย้ําการเป็นศูนย์กลางรัฐพุทธแทนที่การจําลองเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลเดิม
แบบพุทธ-ฮินดู ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ-สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสฝั่ง
ทิ ศ ตะวั น ออก วั ด พระเชตุ พ นฯ โดยมี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว บางประการที่ น อกเหนื อ จากศิ ล ปะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ไม่ว่าจะการใช้พระประธานเป็นปางสมาธิ การทําพระระเบียง
20

เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 164-166.
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ล้อมรอบพระอุโบสถและสร้างสถูปเจดีย์มุมภายในพระระเบียง ทํารูปสัญลักษณ์พระอินทร์ที่หน้าบัน
พระอุโบสถ อีกทั้งการสร้างรูปสัญลักษณ์และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เชื่อมโยงได้กับสัตตมหาสถาน
และอัฏมหาสถาน ณ วิหารทิศและพระระเบียงในลักษณะรายล้อมรายล้อมศูนย์กลางคือพระประธาน
ที่นั่งอยู่ตรงโพธิบัลลังก์ในพระอุโบสถ ฯลฯ ซึ่งแบบอย่างดังกล่าวนิยมใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรม
วัดและวังสกุลช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 321
4.5 วัชรี วัชรสินธุ์, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม.
บางส่ ว นของวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ วั ช รี วั ช รสิ น ธุ์ ได้ อ ธิ บ ายว่ า การออกแบบ
สถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นสอดคล้องกับคติโพธิบัลลังก์หรือศีรษะแผ่นดิน ดังที่
ชาตรี ประกิตนนทการได้ศึกษาต่อยอดดังที่กล่าวไปแล้ว และอีกส่วนได้กล่าวถึงวิหารพระนอนว่าเป็น
พระนอนปางปรินิพพาน ,พระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่วิหารทิศตะวันออกและพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
ที่วิหารทิศใต้ว่าทั้ง 3 ที่คือตัวแทนของบริโภคเจดีย์ ณ สถานที่ในพุทธประวัติ อีกทั้งพระนอน, พระ
มหาเจดี ย์ศรีสรรเพชญดาญาณที่ ภายในบรรจุซ ากพระพุ ทธรูปพระศรีส รรเพชญดาญาณและพระ
ประธานปางมารวิชัยในศาลการเปรียญ ทั้ง 3 คือตัวแทนของอุเทสิกะเจดีย์(พระพุทธรูป) 22ดังนั้นพระ
นอนจึงมีบทบาทที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆในผังบริเวณทําให้ผังวัดมีความเป็นเอกภาพ
4.6 พี ระพั ฒน์ สํ าราญ, คติ และสั ญลักษณ์ ในการออกแบบสถาปั ตยกรรมของพระ
ปฐมเจดีย์.
บางส่วนของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ พีระพัฒน์ สําราญ ได้อธิบายระบบผังของพระปฐม
เจดีย์ว่าใช้สัญลักษณ์ธรรมจักร โดยสรุปได้ว่า การออกแบบผังซึง่ วิหารทิศที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่
สื่อถึงสังเวชนียสถานทั้งสี่นั้น ได้ลําดับจากตอนประสูติ ที่วหิ ารทางทิศเหนือวนขวาไปจบที่ตอน
ปรินิพพาน ที่วหิ ารทิศตะวันตกประกอบกับระเบียงวงกลมทีช่ ักไปชนวิหารทิศทั้งสี่ ทําให้ระบบผังเป็น
วงกลมสมบูรณ์ทหี่ มุนเวียนขวารอบองค์พระปฐมเจดียท์ ี่บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
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วัชรี วัชรสินธุ์, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,”
129-139.
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การวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างในผัง ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์
เจดีย์ วิหารทิศที่สี่และระเบียงวงกลม ทัง้ ในแนวแกนดิ่ง แกนราบและแนวแกนทแยง เป็นพลวัตแบบ
หมุนรอบจุดศูนย์กลาง
พีระพัฒน์ได้อธิบายเน้นย้ําสัญลักษณ์ธรรมจักรตามลําดับการเข้าถึงและการเข้าถึง
ที่ว่างของสถาปั ตยกรรมของพระปฐมเจดี ย์อ ย่างเป็ นกระบวนการเพื่อ สรุป ว่า "...พระปฐมเจดีย์มี
ความหมายเป็นพระมหาธาตุเจดีย์แรกตั้งพระพุทธศาสนาในสยามประเทศและเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ประดิษฐานพระพุทธซึ่งเป็นข้อสรุปอันสอดคล้องกับทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ซึ่งนอกจาการศึกษาที่ผ่านมาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น ยังมีการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้อกี บางส่วนที่ถูกจะอ้างแทรกในเนื้อหาถัดไป ซึ่งทัง้ หมดคือองค์ความรูส้ ําคัญในการ
วิเคราะห์ ต่อยอดและตรวจสอบส่วนหนึ่งสําหรับประกอบการศึกษานี้.

1

บทที่ 3
ความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
จากการทบทวนวรรณกรรมมีการศึกษาและความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระนอนใน
หลายประเด็นดังที่กล่าวไปแล้ว และในบทที่ 1 บทนํา ได้กล่าวถึงว่ายังไม่มีการศึกษาพระนอนและ
วิหารพระนอนร่วมกันอย่างครบถ้วน, ละเอียดและเป็นระบบ โดยเลือกตัวแบบสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถงึ
สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีวิหารพระนอนที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ(ตามขอบเขตการศึกษาที่
กล่าวในบทนํา) โดยตัวแบบยังคงสภาพดีมีลักษณะทางกายภาพแรกสร้างหรือปฏิสังขรณ์ซึ่งตรงตาม
ยุคสมัยซึ่งต้องการศึกษา อีกทั้งยังมีหลักฐานเอกสารและวัตถุแวดล้อมพอสมควร
โดยการศึกษานี้จะเริ่มศึกษาจากความหมายของพระนอนที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชนชั้นเจ้านายในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงประมาณรัชกาลที่ 5 แล้วจึงศึกษาศิลปกรรมพระ
นอนว่าแบ่งได้เป็นกี่แบบและมีบทบาทใดบ้าง
1.ความหมายของคํา และกายภาพของพระนอน
"นอน" เป็นอิริยาบถหลักแบบ 1 ใน 4 แบบ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ของมนุษย์สําหรับการ
ทํากิจกรรมใดๆ ในชีวิต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาการของท่าทางแบบใดต่างมีการจัดระเบียบร่างกายไม่พ้น
อิริยาบถทั้งสี่นี้เป็นพื้นฐาน เช่นเดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ที่อิริยาบถทั้งสี่ คือการจัดระเบียบ
ร่ า งกายขณะทํ ากิ จ กรรมต่ า งๆ ภายใต้ ก รอบพระวิ นั ยของพระสงฆ์ ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติต นอย่ า งมี ส ติ
ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามการนอนเป็นอิริยาบถที่มีกายภาพสําคัญที่แตกต่างจากอิริยาบถอื่นทั้งหมด
คือเป็นท่าทางที่วางตาม "แนวระนาบนอน" ขนานไปกับพื้นโลก แตกต่างกับอิริยาบถอื่นๆ ที่มี "แนว
ระนาบตั้ง" ฉากไปกับพื้นโลก โดยความหมาย "พระนอน" นั้นเกิดจากคํา 2 คํารวมกันคือ พระ+นอน
"นอน" (กริยา) คือ อาการเอน(ของคน สัตว์ สิ่งของ)ตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ1
ส่วน "พระ" (นาม) คือ คําใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์2 โดยคําว่า "พระ" ในคําว่า "พระนอน"
ณ ที่นี้ หมายถึง "การนอนของพระพุทธเจ้า" เป็นความเชื่อทีป่ รากฏในวรรณกรรมและศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาและด้วยเหตุนี้จงึ พิจารณา ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรก
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), 567.
2
เรื่องเดียวกัน, 762-763.
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2.ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าหรือพุทธะ ตามภาษาบาลีแปลว่า "ผู้รู้" รู้นี้คือรู้ในอริยสัจ 4 ซึ่งพระพุทธเจ้า
ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือ พระโคตมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ผู้ตรัสรู้และประกาศ
ศาสนาและให้ ผู้ อื่นรู้ ตามเมื่ อราว 2,500 ปี ก่อ นตามประวั ติศาสตร์ อย่ างไรก็ ตามในแง่ ความเชื่ อ
พระพุทธเจ้ามีจํานวนมากมายจนประมาณไม่ได้ในช่วงเวลาอันยาวนานไม่สิ้นสุด โดยพระพุทธเจ้าองค์
ที่มาก่อนพระโคตมพุทธเจ้า เรียกว่า "อดีตพุทธะ" ขณะองค์ที่กําลังมาภายหลังเรียกว่า "อนาคตพุทธะ"
ซึ่งพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างย่อ ดังนี้
2.1 เวลาทางพุทธศานา3
พระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบันใช้เวลาบําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้ทงั้ หมด 20 อสงไขยกับ
อีกแสนกัป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากจนประมาณไม่ได้ โดยหน่วยเวลาทางพุทธศาสนานั้นเป็นวัฏ
จักรหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด หลายกัปรวมกันจึงเป็น 1 อสงไขย โดยใน 1 อสงไขยอาจปรากกฎ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ปรากฏก็ได้หรือบางกัปอาจมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นหลายองค์
(แต่อยู่คนละยุคสมัยกัน)
2.2 ประเภทของพุทธะ
มี 3 ประเภท ได้แก่ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" หรือ "สัมมาพุทธะ" หมายถึงผู้ตรัสรู้
ชอบได้ด้วยพระองค์เองและประกาศศาสนาให้ผู้อื่นรู้ตาม, "พระปัจเจกพุทธเจ้า" หรือ "ปัจเจกพุทธะ"
หมายถึงผู้ตรัสรู้เฉพาะตนโดยไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ โดยในยุคสมัยที่ว่างเว้นจากพุทธศาสนา
ย่อมปรากฏพระปัจเจกพุทธเจ้า และมีอยู่หลายๆองค์พร้อมๆกัน และประเภทที่ 3 คือ "อนุพุทธะ"
หรือผู้รู้ตาม ได้แก่ พระอริยบุคคลที่ได้รับธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุระดับพระโสดาบันขึ้นไป
2.3 อดีตพุทธะ และอนาคตพุทธะ
ในพระไตรปิฏกปรากฏชื่ออดีตพุทธะ 27 พระองค์ โดย 3 พระองค์แรกอยู่นอก
"พุทธวงศ์" ส่วนอีก 24 พระองค์ถัดมาบวกกับพระโคตมพุทธเจ้านั้นนับเป็น "พุทธวงศ์"4หรือเชื้อสาย
ของพระโคตมพุทธเจ้าซึ่งพุทธวงศ์นั้นนับตั้งแต่พระทีปังกรพุทธเจ้าพยากรณ์พระโพธิ์สัตว์ว่าจะได้เป็น
พระโคตมพุท ธเจ้า นอกจากนั้นในภั ทรกั ปซึ่ง เป็ นกัป ปัจจุ บันนั้ นมี อดีตพุทธะอยู่ 3 พระองค์ และ
อนาคตพุทธะ คือ พระศรีอาริยเมตไตรยะอีก 1 พระองค์ โดยอนาคตพุทธะหรือพระพุทธเจ้าที่จ ะ
เกิดขึ้นในภายภาคหน้าตามความเชื่อทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาทนั้นเน้นสนใจพระศรีอาริยเมต
3

บําเพ็ญ ระวิน, รวบรวม, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ, พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์วิชาการ, 2542), (20)-(26).
4
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่33 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ขุ.อป., 456-536.
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ไตรยะ ดังที่มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมพุทธศาสนาบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์มี
กล่าวถึงอนาคตพุทธะองค์อื่นๆอีก 9 พระองค์
2.4 ประเภทของโพธิญาณ5
วาสนาภูมิบารมีของพระโพธิสัตว์ในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแบ่งได้ 3 ประเภท
ได้ แก่ "ปั ญ ญาธิก ะ" คื อพระโพธิ สั ตว์ ที่ สร้ างบารมี โดยใช้ ปัญ ญาเป็ นตั วนํ า ใช้ เวลาบํ าเพ็ ญเพี ยร 4
อสงไขยกับแสนกัป เช่น พระโคตมะพุทธเจ้า ประเภทที่สอง "สัทธาธิกะ" คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมี
โดยใช้ศรัทธาเป็นตัวนํา ใช้เวลาบําเพ็ญเพียร 8 อสงไขยกับแสนกัป และประเภทที่สาม "วิริยาธิกะ"
คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้วิริยะเป็นตัวนํา ใช้เวลาบําเพ็ญเพียร 16 อสงไขยกับแสนกัป เช่น
พระศรีอารยเมตไตรยะ
2.5 มหาปุริสลักขณะและอนุพยัญชนะ
มหาปุริสลักขณะคือลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ โดยมีคติ 2 อย่าง คติแรกถ้า
ครองเรือนจะได้เป็ นพระเจ้าจัก รพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมี มหาสมุทร 4 เป็นขอบเขต
สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายก
แก้ว คติที่สองถ้าเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมหาปุริสลัก
ขณะนั้นมีที่แจกแจง 32 ประการครบถ้วนพบในพระสุตตันตปิฎก6และพระอรรถกถา นอกจากนั้นยังมี
ลักษณะปลี กย่อยของพระมหาบุ รุษ 80 ประการเรียกว่า อนุพ ยัญชนะ 80 ประการหรืออสี ตยานุ
พยัญชนะ7 ซึ่งมีการอ้างถึงในอรรถกถาหลายแห่งแต่ไม่กล่าวว่ามีอะไรบ้าง ส่วนที่มีการแจกแจงนั้น
ปรากฏในอสีตฺยานุพยญฺชนคาถา8และคัมภีร์ลลิตวิศตระซึ่งเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนานิกายมหายาน
(พุทธศตวรรษที่ 6-กลางพุทธศตวรรษที่ 7)9
5

ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์, หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: รักษ์สิปป์, 2529), 21-

38.
6

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่10 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ที.ม., 16-19.
7
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก, 2554), 302-304, 491-493.
8
ไม่ทราบว่าแต่งในสมัยใดและยังไม่มีการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอื่น, ปีเตอร์ สกิล
ลิ่ง, ศานติ ภักดีคํา, สยามบาลีวรรณกรรม: คัมภีร์บาลีใน “ศัพท์สงเคราะห์” (กรุงเทพฯ: Fragile
Palm Leaves Foundation, 2545), 47.
9
ธนาคารกรุ ง เทพจํ ากั ด, ลักษณะไทย เล่ ม 1 พระพุ ทธปฏิ มา (กรุง เทพ: ไทยวัฒ นา
พานิช, 2551), 23-27.

20
2.6 มงคล 108 ในรอยพระพุทธบาท
มงคล 108 ในรอยพระพุทธบาทคือลักษณะพระพุทธบาทที่เพิ่มเติมจากมหาปุริ
สลักขณะโดยพระไตรปิฏกมีการขยายความเรื่องมหาปุริสลักขณะในส่วนพระบาทว่า
...ณ พื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้ง ๒ ของพระซึ่งราชกุมารนี้ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําข้าง
ละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทัง้ ปวง ข้าแต่สมมติเทพ แม้การที่พื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้ง
๒ ของพระราชกุมารนี้ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําข้างละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทัง้ ปวง นี้ก็
เป็นมหาปุริสลักษณะของมหาบุรษุ นั้น ฯ10

ขณะที่เนื้อความในพระอรรถกถาได้อธิบายรูปจักรที่พระบาทนั้นมีบริวารเป็นรูป
ต่างๆ 35 รูป ส่วนคัมภีร์ที่กล่าวถึงมงคล 108 ในรอยพระบาทครบนั้นคือชินาลังการฏีกาซึ่งคัมภีร์ที่
แต่งในลังการาวพุทธศตวรรษที่ 17 และส่งอิทธิพลมายังในสุโขทัยดังที่มีการกล่าวถึงลายมงคล 108
ในจารึกหลักที่ 102 (จารึกป้านางคําเยีย)11 นอกจากนั้นยังมีอรรถกถาพุทฺธปาทลกฺขณ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่
กล่าวถึงมงคล 108 ในรอยพระพุทธบาทแต่งขึ้นในสมัยอยุธยา ส่วนหลักฐานรูปรอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏมงคล 108 ในประเทศไทยนั้นพบตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นอย่างน้อย ขณะที่รอยพระพุทธบาท(ไม่
มีม งคล108)ที่ เ ก่ าแก่ ที่ สุ ดในประเทศไทยนั้ น พบตั้ ง แต่ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 11-13 (ที่ ส ระมรกต
ปราจีนบุรี)12
จากที่กล่าวมาทั้งหมดเรื่องความเชื่อและแนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านัน้ เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการทําความเข้าใจความหมายของพระนอน ซึ่งในเชิงลึกนั้นจะเริ่มใน 2 หัวข้อถัดไป
คือ พระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรม
3.พระนอนในวรรณกรรม
3.1 พุทธลักษณะ
พระนอนปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาที่เก่าแก่และสําคัญที่สุดนั่นคือ
10

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบั บสั งคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศั กราช 2530
เล่มที่10, ที.ม., 17.
11
รุ่งโรจน์ ภิร มย์อนุ กูล, วิวัฒนาการและประติ มานวิ ทยาของรอยพระพุ ทธบาทใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, 2539), 24.
12
นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2533), 38-39.
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พระไตรปิฎกและพระอรรถกถา ซึ่ งเป็นต้ นธารแก่ วรรณกรรมสมัยหลัง เกื อบทั้ง หมดนั้น ปรากฏ
เนื้อความอธิบายถึงลักษณะพระนอนนั้นมี 2 แบบ ดังนี้
3.1.1 แบบสีหไสยาหรือตถาคต ปรากฏในพระไตรปิฎก เรื่องการนอน 4 อย่าง
...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไสยา (การนอน) ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นไฉน คือ เปตไสยา
(นอนอย่างคนตาย) ๑ กามโภคีไสยา (นอนอย่างคนบริโภคกาม) ๑ สีหไสยา (นอนอย่างราชสีห์)
๑ ตถาคต ไสยา(นอนอย่างตถาคต) ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปตไสยาเป็นไฉนคนตายโดยมาก
นอนหงายนี้เราเรียกว่า เปตไสยฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กามโภคีไสยาเป็นไฉน คนบริโภคกาม
โดยมากนอนตะแคงข้างซ้ายนี้เราเรียกว่ากามโภคีไสยาฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหไสยาเป็นไฉน
สีหมฤคราชย่อมสําเร็จการนอนข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า สอดหางเข้าในระหว่างโคนขา
มันตื่นขึ้นแล้ว ยืดกายเบื้องหน้าแล้ว เหลียวดูกายเบื้องหลัง ถ้ามันเห็นความผิดแปลกหรือความ
ละปรกติแห่งกาย มันย่อมเสียใจด้วยเหตุนั้น ถ้ามันไม่เห็นอะไรผิดปรกติ มันย่อมดีใจด้วยเหตุนั้น
นี้เราเรียกว่าสีหไสยาฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตถาคตไสยาเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจาก
กาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน นี้เราเรียกว่าตถาคตไสยา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไสยา (การนอน) ๔
อย่างนี้แลฯ13

นอกจากนั้ นในพระไตรปิฎกยั งปรากฏเนื้อ ความกล่ าวถึง อาการในการสีห ไสยา
อย่างละเอียดความว่า "ปูลาดผ้าสังฆาฏิเป็น 4 ชั้น สําเร็จสีหไสยาสน์ ด้วยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซ้อน
พระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกขึ้น"14 ส่วนในพระ
อรรถกถามีความเพิ่มเติมว่าเป็นการนอนอย่างประเสริฐและเป็นอิริยาบถของผู้มากด้วยอํานาจ ดัง
ความว่า
...เอาเท้าซ้ายทับเท้าขวา...วางไว้เหลื่อมกันหน่อยหนึ่ง เพราะว่าข้อเท้ากระทบกับ
ข้อเท้า เข่ากระทบกับเข่า เวทนาย่อมเกิดเนืองๆ จิตย่อมไม่สงบ การนอนก็ไม่ผาสุก ก็ข้อเท้ากับ
ข้อเท้า เข่ากับเข่าย่อมไม่เสียดสีกัน โดยประการใด เมื่อวางไว้เหลื่อมโดยประการนั้น เวทนาย่อม
ไม่เกิดขึ้นจิตย่อมสงบ การนอนย่อมผาสุก เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนั้น15
13

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 21 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), องฺ.จตุกฺก., 344-345.
14
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 13 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ม.ม., 27.
15
พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 1 ภาคที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525),
ม. มู.อ., 226.
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3.1.2 แบบตอนถวายพระเพลิง เป็นพระนอนอีกลักษณะหนึ่งจากความในมหา
ปรินิพพานสูตร ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตอบพระอานนท์เกี่ยวกับการปฏิบัติในพระสรีระของพระองค์
...ดูกรอานนท์ เขาห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสําลี แล้ว
ห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนี้ ห่อพระสรีระพระจักรพรรดิด้วยผ้า ๕๐๐ คู่ แล้วเชิญพระสรีระลงในราง
เหล็กอันเต็มด้วยน้ํามัน ครอบด้วยรางเหล็กอื่น แล้วกระทําจิตกาธารด้วยไม้หอมล้วน ถวายพระเพลิง
พระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิ สร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง เขาปฏิบัติใน
พระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิ ด้วยประการฉะนี้แล16

ซึ่งลักษณะการปฏิบัติกับพระสรีระพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้ มีการตีความและสร้าง
พระพุ ท ธรู ป นอนในหี บ โดยพระนอน 2 แบบที่ ก ล่ าวมาปรากฏในศิ ลปกรรมตั้ ง แต่แรกเริ่ ม สร้ าง
พระพุทธรูปในอินเดีย ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงรวบรวมและแต่งตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ นั้นรวบรวม
พระพุทธรูปได้ 40 ปาง ซึ่งมีพระนอนเพียงปางเดียว คือ ปางไสยาหรือสีหไสยาสน์ แต่ที่น่าสังเกตคือ
กลับไม่มีการรูปพระนอนตอนถวายพระเพลิงซึ่งมีการสร้างพระนอนปางนี้มาก่อนแล้ว

ภาพที่ 1 ลายเส้นพระไสยาสน์ในสมุดไทย
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2550), 96.
ขณะที่รัชกาลปัจจุบันได้มีผู้ศึกษาและแต่งหนังสือรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ
เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ แต่งโดยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์มีพระพุทธรูปทั้งหมด 55 ปาง พระพุทธรูป
ปางต่างๆ ของกรมศิลปากร แต่งโดยสมพร อยู่โพธิ์ มีพระพุทธรูปทั้งหมด 56 ปาง หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้
16
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ยังปรากฏพระนอนเพียง 1 ปางเช่นเดิม คือ ปางไสยาหรือปางปรินิพพาน
อี ก ทางหนึ่ ง มี ห นั ง สื อ ที่ ตี ค วามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะพระนอนจาก
พระไตรปิฎกและพระอรรถกถาขึ้นใหม่ เล่มสําคัญคือ ตํานานปางพระพุทธรูปต่างๆ แต่งโดยพระพิมล
ธรรม (ชอบ อนุจารีเถระ) ราชบัณฑิต มีพระพุทธรูปทั้งหมด 66 ปาง มีพระนอน 5 ปาง ได้แก่ ปาง
ทรงสุบิน(ก่อนตรัสรู้) ปางโปรดอสุรินทราหู ปางทรงพยากรณ์ ปางโปรดสุภัททะและปางปรินิพพาน
อันมีพุทธลักษณะพื้นฐานเป็นปางสีหไสยาแต่รายละเอียดพุทธลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งต่อมาได้เป็น
ต้นแบบให้มีผู้นําไปสร้างเป็นพระพุทธรูปปางใหม่ๆ เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานในพระ
ระเบียง วัดพระปฐมเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2525
จากที่กล่าวมาพุทธลักษณะของพระนอนในวรรณกรรมนั้นมี 2 แบบ คือ แบบสีห
ไสยาและพระนอนในหีบ ซึ่งนอกจากพุทธลักษณะแล้วยังมีเนื้อหา, เหตุการณ์ สถานที่และเวลาของ
พระนอนที่จะช่วยบ่งชี้ความหมายของพระนอน โดยเฉพาะพระนอนแบบสีหไสยาเป็นอิริยาบถของ
พระพุทธเจ้าหลายเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ
3.2 วรรณกรรมที่ใช้สืบค้น
นั บ ตั้ ง แต่ พ ระไตรปิ ฎ กถึ ง วรรณกรรมในสมั ยรั ตนโกสิ นทร์ รัช กาลที่ 6 นั้ น มี
วรรณกรรมหลายชิ้นที่เป็นเบาะแสในการสืบหาความหมายของพระนอนของในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ถึงรัชกาลที่ 5 ดังเช่น
1.จารึกต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา
2.คําให้ก ารชาวกรุ งเก่ า บั นทึกคํ าบอกเล่ าของคนร่ วมสมัยอยุธยาหลัง เสียกรุง ,
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจดหมายเหตุฉบับต่างๆ
3.สังคีติยวงศ์ แต่งโดยสมเด็จพระวันรัต(ในวัดพระเชตุพนฯ) เมื่อพ.ศ.2332 ว่ า
ด้วยพงศาวดารสังคายนาพระธรรมวินัย
4.มหาวงศ์ แต่ง โดยพระมหานามเถระ เมื่อ ราวพุท ธศตวรรษที่ 10 แปลเป็ น
ภาษาไทยโดย พระยาธรรมปโรหิต เมื่อพ.ศ.2339 ว่าด้วยพงศาวดารลังกาในคัมภีร์มหาวงศ์
5.ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา แต่งโดยพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เมื่อพ.ศ.2345 ว่าด้วย
โลกศาสตร์พุทธศาสนา
6.ชินกาลมาลินี แต่งโดยพระรัตนปัญญา เมื่อพ.ศ.2071 แปลโดยพระยาพจนา
พิมล ในสมัยรัชกาลที่ 1 ว่าด้วยพงศาวดารพุทธศาสนาล้านนา
7.ประชุมพระราชนิพ นธ์ภาษาบาลีในรั ชกาลที่ 4 ภาคที่ 2 เช่น เรื่อ งวิสาขบูชา
คาถาและอัฏฐมีบูชาคาถา, สมณศาสนาพระราชทานไปยังลังกาและยะไข่ ฯลฯ
8.ปฐมสมโพธิกถา แต่งโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เมื่อพ.ศ.2392 ว่าด้วยพุทธประวัติ
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9.พระปฐมสมโพธิ แต่งโดยสมเด็จพระสังฆราช(สา) เมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 ว่าด้วย
พุทธประวัติ
10.พุทธประวัติ แต่งโดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 ว่าด้วยพุทธประวัติ แต่มีเพียงตอนประสูติถึงตอนได้พระอัครสาวกเท่านั้น เพราะ
เดิมกรมพระยาวชิรญาณวโรรสตั้งใจแต่ง 4 เล่ม แต่ทรงแต่งเสร็จเพียงเล่มแรก
ฯลฯ
3.3 เนื้อหาและเหตุการณ์ของพระนอน
เมื่อสืบค้นเรื่องพระนอนในวรรณกรรมทั้ง 10 ชิ้นแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1.พระนอนในข้อธรรม หมายถึง พระนอนปางสีหไสยาที่ถูกกล่าวถึงในข้อธรรมซึ่ง
บรรยายในพระไตรปิฎกและพระอรรถกถา เช่น เรื่องที่พระพุทธเจ้าหรือสาวกแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับ
กิจวัตรอันพึงปฏิบัติของพระภิกษุ, เรื่องพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกี่ยวกับการไสยา 4 อย่าง เป็นต้น ซึ่ง
เนื้อหา เหตุการณ์นี้ไม่บอกสถานที่ แต่ในแง่เวลามีในเรื่องกิจวัตรอันพึงปฏิบัติของพระภิกษุนั้นเป็นไป
ตามพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า กล่าวว่า "...ตลอดยามกลางแห่งราตรี ย่อมสําเร็จสีหไสยาโดย
ข้างเบื้องขวาซ้อน เท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ..."17
2.พระนอนในพุท ธประวัติ ซึ่ งได้เ ป็น 2 แบบคือ พระนอนปางสีห ไสยาในพุท ธ
ประวัติตอนปกติ ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเรียกว่า "พระนอนตอนปกติ" และ พระนอนในเหตุการณ์
พิเศษที่มักมีเนื้อหาการแสดงปาฏิหาริย์ประกอบหรือมีการพรรณนาอย่างเหนือจริง ซึ่งในวิทยานิพนธ์
เล่มนี้จะเรียกว่า "พระนอนตอนพิเศษ" โดยสําหรับพระนอนในพุทธประวัติทั้ง 2 แบบนี้มีตอนต่างๆ
ดังนี้
3.3.1 พระนอนตอนปกติ
ได้แก่ พระนอนตามพุทธกิจประจําวันที่ถูกกล่าวอย่างละเอียดในพระไตรปิฎกและ
พระอรรถกถา โดยพุทธกิจมี 5 ประการ18ตามช่วงเวลา ดังนี้
กิจใน "ปุเรภัต" ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า-สาย ทรงปฏิบัติพระสรีระ-ประทับที่พุทธอาสน์ภิกขาจาร-ภัตกิจ-ทรงตรวจดูจิตสันดานของสัตว์-ทรงแสดงพระธรรม-กลับพระอารามประทับทีม่ ณ
ั ฑล
ศาลา-เมื่อภิกษุทั้งหลายเสร็จภัตกิจทรงกลับเข้าคันธกุฎี
กิจใน "ปัจฉาภัต" ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย-เย็น ทรงประทับนั่ง ณ ศาลาปรนนิบัติใกล้
17
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18
อันล้วนเป็นกิจที่มีประโยชน์. พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 1 ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), ที.ม.อ., 147-156.
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คันธกุฎี-ยืนบนตั่งรองพระบาทประทานโอวาทภิกษุ-เสด็จเข้าพระคันธกุฎีสําเร็จสีหไสยา-เสด็จลุกขึ้น
ตรวจดูโลก-ทรงแสดงธรรมบนบวรอาสน์ในธรรมสภา พระอาราม
กิจใน "ปุริมยาม" หรือ "ปฐมยาม" ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. ทรงสนานประทับนั่งบนพุทธอาสน์ ในคันธกุฎี-ทรงแสดงธรรมกับพระภิกษุ
กิจใน "มั ชฌิ มยาม" ตั้ งแต่ช่วงเวลา 22.00-02.00 น. ทรงแสดงธรรมแก่เ หล่ า
เทวดา
กิจใน "ปัจฉิมยาม" ตั้งแต่ช่วงเวลา 02.00-06.00 น. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ช่วงที่ 1
เดินจงกรม-ช่วงที่ 2 เสด็จเข้าพระคันธกุฎี ทรงสําเร็จสีหไสยา-ช่วงที่ 3 ประทับนั่งและตรวจดูโลก
จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ตามพุทธกิจประจําวันนั้นพระพุทธเจ้าจะสีหไสยาในคันธกุฎี
ในช่วงบ่ายและช่วงดึก ซึ่งในสมัยอยุธยามีการกล่าวถึงพระคันธกุฎีเช่นกัน ดังที่มีการสร้างวัดคันธกุฎี
ในพ.ศ.2298 เพื่อให้สอดคล้องตามพุทธกิจประจําวันดังครั้งที่พระพุทธเจ้ายังดํารงพระชนม์อยู่19
และในโคลงสี่สุภาพในจารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1 พ.ศ.2427 สมัยรัชกาลที่ 5 ยังมี
เนื้อความ ที่เรี ยกวิ หารพระนอน ของวั ดปรมั ยยิก าวาสว่า พิหารพระนิทร คําว่ า "นิ ทร" เป็นกิริยา
แปลว่า "นอน" ผู้แต่งใช้คํานี้แทนคําว่า "ปรินิพพาน" หรือ "นิพพาน" ซึ่งอาจจะด้วยข้อจํากัดจากฉันท
ลักษณ์ของกลอนหรืออาจจะต้องการแสดงว่าเป็นพระนอนในพุทธกิจประจําวันก็เป็นได้20
นอกจากนั้นในพระไตรปิฎกและพระอรรถกถายังมีการกล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้า
สีหไสยาอยู่ในอาคารและที่โล่งโดยมีผู้มาเข้าเฝ้าหรือได้พบเห็น แต่ที่สําคัญในพระไตรปิฎกยังมีตอนที่
พระพุทธเจ้าสีหไสยาเป็นประธานในการแสดงธรรมของพระสาวกภายในหอประชุม โดยพระพุทธเจ้า
ทรงหันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก หันพระเศียรไปทางทิศใต้ ดังความว่า
...ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งเรียบร้อยแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรพร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังหอประชุม ทรงชําระพระบาทแล้ว เสด็จเข้าไปสู่หอประชุม ประทับนั่งพิง
เสากลาง ทรงผินพระพักตร์ตรงทิศบูรพา แม้ภิกษุสงฆ์ชําระเท้าแล้ว เข้าไปสู่หอประชุม แล้วนั่ง
พิงฝาด้านหลังทิศปัจจิม ผินหน้าไปทางทิศบูรพาแวดล้อมพระผู้มีพระภาค ส่วนพวกเจ้าศากยะ
ชําระพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่หอประชุม ประทับนั่งเป็นแถวพิงฝาด้านทิศบูรพา ผินพักตร์ไป
ทางทิศปัจจิม แวดล้อมพระผู้มีพระภาค... พระผู้มีพระภาคโปรดให้ปูลาดผ้าสังฆาฏิเป็น ๔ ชั้น
19

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดพระคันธกุฎี, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=639
20
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=
1240

26
สํ า เร็ จ สี ห ไสยาสน์ ด้ ว ยพระปรั ส เบื้ องขวา ทรงซ้ อนพระบาทเหลื่ อมพระบาท มี พระสติ สั ม
ปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกขึ้น21

ส่วนเวลาไสยานั้นไม่ได้กล่าวถึงโดยละเอียดแต่ถ้านําไปเชื่อมโยงกับเวลาตามพุทธ
กิจก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นช่วงหัวค่ํา
3.2 พระนอนตอนพิเศษ มีหลายตอนดังนี้
3.2.1 ตอนยมกปาฏิหาริย์ ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงรายละเอียดของการ
แสดงยมกปาฎิหาริย์ว่าคือการทําปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่ๆ โดยวิธีต่างๆ เช่น มีท่อน้ําและท่อไฟพุ่ ง
ออกมาจากพระวรกายสลั บกั นและพระพุท ธเจ้าได้เ นรมิตพระองค์เ องอี กองค์ และแสดงอิริ ยาบถ
แตกต่างกันพร้อมๆกันเป็นคู่ๆ พระนอนคือหนึ่งในอิริยาบถที่แสดงในเหตุการณ์นี้22 ส่วนในพระอรรถ
กถากล่าวถึงที่มาของเหตุการณ์ คือหลังจากที่พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์ไปเก็บบาตรไม้
จันทร์ของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ที่แขวนอยู่บนอากาศ 60 ศอก เพื่อพิสูจน์ให้มหาชนได้รู้ว่ามีพระ
อรหั นต์อ ยู่จริ ง แต่เมื่ อพระพุ ทธเจ้าทรงทราบเรื่ องจึ งบัญญัติสิกขาไม่ ให้ ภิกษุ แสดงปาฏิห าริย์ แต่
พระองค์จะทําแสดงยมกปาฏิหาริย์เอง ณ ควงไม้คัณฑามพฤกษ์ เมืองสาวัตถี โดยทรงนิรมิตจงกรม
แก้วแล้วเสด็จขึ้นทํายมกปาฏิหาริย์ ต่อหน้ามหาชนจํานวนมาก23 ซึ่งต่อมาในคําให้การชาวกรุงเก่า24
และพระปฐมสมโพธิกถาได้มีการสืบทอดเนื้อหานี้ด้วย25
3.2.2 ตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พบในพระไตรปิฎก แต่
พบในพระอรรถกถา มีความว่าเมื่ออสุรินทราหูจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่คํานึงถึงขนาดอันใหญ่โตของ
ตนเองจะไม่สามารถโน้มตัวมองดูพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงตนในอิริยาบถที่ดูเตี้ยที่สุด
คือนอนแบบสีหไสยาที่เตียงหน้าคันธกุฎี แต่เมื่ออสุริทราหูมาเข้าเฝ้ากลับมีขนาดเล็กจนต้องแหงนมอง
21

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 13, ม.ม.,27.
22

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 31 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ขุ.ป., 153-155.
23
พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย
, 2525), ขุ.ธ.อ., 287-307.
24
คําให้การชาวกรุ งเก่า คํา ให้ การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่ า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: คลังวิทยา, 2510), 3.
25
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (พระนคร:
โรงพิมพ์ศิริเจริญ, 2450), 428-448.

27
พระพุท ธเจ้า26 ซึ่ง ในสมั ยอยุธยาจึง มี โ คลงที่ กล่ าวถึ ง ตอนนี้ นั่นคื อ โครงเรื่ อ งการชะลอพระพุ ท ธ
ไสยาสน์จํานวน 96 บท ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมโกศเมื่อครั้งยังเป็นกรมพระราชวังบวร
ในสมัยพระเจ้าท้ายสระ เนื้อหาโครงกล่าวถึงการชะลอพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกข์ ในพ.ศ. 2270
เนื่องจากถูกแม่น้ําเซาะ โดยส่วนโครง มีการกล่าวถึงพุทธประวัติตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า ความว่า
...ขอพรพุทธภาคย์ให้
อสุรินทรจินตนามา
ขอจงองค์จักร
เกษมสานต์บานจิตรเช้า

ไสยา
ใฝ่เฝ้า
สุรภาพ
ค่ําคล้อยนิจการฯ27

3.2.3 ตอนปรินิพพาน เป็นเหตุการณ์ยอดนิยม 1 ใน 2 ตอน ที่ถูกกล่าวถึง
มากที่ สุ ดในเอกสารที่ สื บ ค้ น โดยเนื้ อ หาของเอกสารทั้ ง หมดล้ ว นคล้ อ ยตามคั ม ภี ร์ รุ่ นแรก คื อ
พระไตรปิฎก และพระอรรถกถาที่พรรณนาว่า หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสั งขารล่ วงมา 3
เดือน ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 80 พรรษา และกําลังเสด็จไปยังเมืองปาวา ทรงอาพาธอย่าง
ร้ายแรงและทรงประทับพักสีหะไสยาบนเตียงที่ตั้งระหว่างต้นสาละคู่ในสาลวันหรือป่าสาละ เมืองกุสิ
นารา โดยเป็นการไสยาที่มีทิศทางที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆคือ พระพุทธเจ้าหันพระพักตร์ ไปทางทิศ
ตะวันตก หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ เหตุการณ์นี้กินเวลาตลอดทั้งคืน ตั้งแต่ช่วงปฐมยามซึ่งพระองค์
ได้แสดงธรรมโปรดเหล่าเจ้ามัลละ ถึงช่วงมัชฌิมยาม พระองค์ทรงโปรดสุภัททะให้ได้เป็นพุทธสาวก
องค์ สุ ดท้ าย และในปั จ ฉิ ม ยามทรงแสดงโอวาทแก่ เ หล่ าพระภิก ษุ ส งฆ์ จนสุ ดท้ ายในเวลาใกล้ รุ่ ง
พระองค์จึงเสด็จปรินิพพาน28 โดย ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีไม้สาละคู่ผลิดอกออกผลนอกฤดูกาล มีดอก
มณฑารพ และ จุณจันทร์อันเป็นของทิพย์ร่วงมาจากอากาศ ทั้ง 3 อย่างล้วนโปรยปรายลงมาพระ
สรี ร ะของพระพุ ท ธเจ้ า เพื่ อ บู ช า มี ด นตรี แ ละสั ง คี ต อั นเป็ น ทิ พ ย์ ป ระโคมอยู่ ใ นอากาศเพื่ อ บู ช า
พระพุทธเจ้าเช่นกัน ณ เตียงปรินิพพานรายรอบด้วยพระอานนท์และพระสงฆ์หมู่ใหญ่, เทวดาในหมื่น

26

พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 1 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525),

ที.สี.อ., 27.
27

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน
2558, เข้ าถึ ง ได้ จ าก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.
php?id=1248
28
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 10, ที.ม., 151.

28
โลกธาตุ, พวกเจ้ามัลละ โอรส ชายา บริษัทและอํามาตย์, สุภัททปริพาชก29 ส่วนวรรณกรรมสมัยหลัง
นั้นเนื้อ หาหลั ก ยั งคงเป็นเช่ นเดิ ม แต่ มี ก ารเพิ่ มเติ ม และปรั บ เปลี่ ยนในแง่ รายละเอี ยดของเนื้ อ หา
เหตุการณ์ แต่ที่พิเศษคือคัมภีร์มหาวงศ์ที่เพิ่มเติมเนื้อหาค่อนข้างมากที่เกี่ยวข้องกับการปรินิพพานว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐานพุทธศาสนาในลังกา ได้แก่ เรื่องวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานคือวันที่
มนุษย์จะเข้าไปอยู่ในลังกา30 เรื่อ งเจ้าวิชยกุมารและอํามาตย์ทั้งหลายเจ็ดร้อยออกจากสาลวิสยไป
ลังกาทวีเพื่อตั้งพุทธศาสนา31 เรื่องตรัสพุทธทํานายกับพระอินทร์ก่อนปรินิพพาน ว่าพุทธศาสนาจะไป
ตั้งในลังกาทวีปในอนาคตและทรงพระอธิษฐาน 5 ประการ เกี่ยวข้องกับการการประดิษฐานต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์, พระมหาธาตุในเจดีย์ถูปารามและเหมมาลิกเจดีย32์ ซึ่งในเรื่องสุดท้ายนี้ชินกาลมาลินีนั้น
ได้สืบทอดเนื้อความบางส่วนมาพรรณนาอีกด้วย33
ในแง่สถานที่ปรินิพพานนั้น ป่าสาละหรือที่คัมภีร์สมัยหลังบางฉบับเรียกว่า
"สาลวนอุทยาน"ของพวกเจ้ามัลละ ส่วนสาละคู่มักถูกเรียกว่าต้นรังคู่ โดยในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาได้
เพิ่มเติมรายละเอียดว่าต้นรังทั้งสองโน้มเข้าหากันในตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยอิริยาบถแบบสีห
ไสยาเป็นครั้งสุ ดท้าย บนพระแท่นหรื อที่เรี ยกว่ ามัญจาอาสน์หรื อพระศิลามงคลซึ่งมีก ารตกแต่ง ที่
บรรทม ดาดเพดานด้านบน โดยรอบนั้นกั้นด้วยม่าน รอบไม้รังทั้งคู่ มีกุฎาคาร ศาลาชั้นใหญ่น้อย34 ซึ่ง
ปฐมสมโพธิกถาได้สืบทอดเนื้อความรายละเอียดเหล่านี้บางส่วน35
3.2.4.ตอนถวายพระเพลิง เป็นอีก เหตุก ารณ์ยอดนิยมที่ถูก กล่าวถึงมาก
ที่สุดในเอกสารที่สืบค้น โดยเนื้อหาในเอกสารทั้งหมดคล้อยตามคัมภีร์รุ่นแรก นั่นคือพระไตรปิฎกและ
พระอรรถกถา ที่พรรณนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ได้มีการตั้งพุทธสรีระไว้ในเมืองกุสินารา
29

พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 2 ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525),
ที.ม.อ., 416-425/443-447.
30
พระมหานาม, แต่งภาษาบาลี, มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ 1, (ม.
ป.ท., 254-), 23-24.
31
เรื่องเดียวกัน, 145-146.
32
เรื่องเดียวกัน, 234-235, 382.
33
พระรัตนปัญ ญา, ชินกาลมาลินี, แปลโดย พระยาพจนาพิ มล (นนทบุ รี: ศรีปัญ ญา,
2554), 77-78.
34
กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2
(ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 546-548.
35
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (พระนคร:
โรงพิมพ์ศิริเจริญ, 2450), 493-528.

29
ตลอด 7 วัน โดยตั้งในโรงมณฑลก่อนจะเชิญลงรางเหล็กมาตั้งบนจิตกาธารที่ทําด้วยไม้หอม ครบ 7
วันแล้วจึงมาตั้งที่มกุฏพันธนเจดีย์ ทางทิศตะวันออกนอกกําแพงเมืองกุสินาราเพื่อถวายพระเพลิงพระ
สรีระ แต่ไม่สามารถจุดไฟติดเนื่องจากเทวดาทั้งหลายประสงค์ให้พระมหากัสสปได้ถวายบังคมพระ
บาททั้งสองของพระพุทธเจ้าก่อน จนกระทั่งพระมหากัสสปะและพระภิกษุ 500 รูปเดินทางมาถึงแล้ว
จึง จะสามารถถวายพระเพลิ งได้ ซึ่ง ในพระอรรถกถาได้ เพิ่ มเติม เนื้ อหาอย่ างเหนือ จริง ว่าเมื่ อพระ
มหากัสสปประทักษิณรอบจิตกาธารแล้วได้อธิษฐานให้พระบาททั้งคู่ของพระพุทธเจ้าก็ชําแรกรางทอง
ออกมาซึ่งเมื่อเป็นไปตามคําอธิษฐาน พระมหากัสสปได้ถวายบังคม หลังจากนั้นพระบาทก็กลับเข้าไป
ประดิษฐานดังเดิมแล้วพระเพลิงจึงติดขึ้นเอง สําหรับลักษณะของมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระ
เพลิงนั้นเป็นชื่อของศาลามงคลสําหรับแต่งพระองค์ของพวกเจ้ามัลละ แต่ที่เรียกว่าเจดีย์นั้นพระอรรถ
กถากล่าวว่าเพราะสร้างไว้อย่างงดงาม
ขณะที่บริบทตอนถวายพระเพลิงนั้นพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราแลเทวดา
ได้บูชาพุทธสรีระด้วยด้วยการฟ้อนรํา ขับร้องประโคม มาลัยและของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และของ
มนุษย์ ในเมืองกุสินาราเต็มไปด้วยดอกมณฑารพ และพวกเจ้ามัลละตกแต่งสถานที่โดยได้ดาดเพดาน
ผ้า ตกแต่งโรงมณฑลที่ตั้งในเมืองกุสินารา ซึ่งการถวายพระเพลิงพระสรีระนี้มีเหล่าพระภิกษุ, เหล่า
เทวดา, พวกเจ้ ามั ล ละและพุ ท ธบริ ษัท ที่ อ ยู่ ทั้ ง ในและนอกเมื อ งกุ สิ นารารวมทั้ ง ผู้ ค นที่ อ ยู่ เ มื อ ง
ใกล้เคียง36
ถัดมาในสมั ยสุ โ ขทั ย จารึ ก วั ดป่ ามะม่ วง หลั ก ที่ 2 พ.ศ.1904 นั้ นมี ก าร
กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้เช่นกัน โดยเนื้อหาจารึกเน้นตอนที่พระมหากัสสป มาถวายบังคมพระบาท
พุทธสรีระที่ประดิษฐานในโลงทอง ณ เมืองกุสินารา โดยพระบาทได้ชําแรกออกมาจากโลงทอง ต่อ
หน้าพระอรหันต์และเหล่ามัลลกษัตริย์ 4 พระองค์37 ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยนั้น มี
เนื้อความที่แตกต่างและมีรายละเอียดมากขึ้น กล่าวคือ หลังปรินิพพานได้ตั้งพระสรีระไว้ที่พระแท่น
ระหว่างไม้รังทั้งคู่ ณ สาลวนอุทยาน 7 วัน ต่อจากนั้นจึงเชิญไปประดิษฐานที่เชิงตะกอนตกแต่งด้วย
แก่นจันทน์อันสูง 120 ศอก ณ มกุฏพันธเจดีย์ โดยมีการสมโภช 7 วัน แล้วจึงถวายพระเพลิงหลังจาก
ที่พระมหากัสสปมาถวายบังคมพระบาทที่ชําแรกออกมาจากหีบทองแล้ว พระเพลิงจึงติดต่อเนื่องเป็น
เวลา 7 วัน จนถวายพระเพลิงเสร็จ จึงมีท่อน้ําที่ตกลงมาจากอากาศดับไฟ38 ซึ่งจากเนื้อหาบางส่วนที่
กล่าวมานี้สืบทอดไปยังอัฏฐมีบูชาคาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4, ปฐมสมโพธิกถา39 และพระปฐม
36

พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 2 ภาคที่ 1, ที.ม.อ., 447-457.
37
กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 51-54.
38
พระธรรมปรีชา(แก้ว รักตประจิตร), ไตรภูมิโลกวินิจฉัย (ม.ป.ท., 2521), 474-478.
39
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 529-541.
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สมโพธิ40อีกด้วยขณะที่ชินกาลมาลินี กล่าวถึงเรื่องถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วเน้นพรรณนาถึงพระ
บรมสารีริกธาตุ41
3.3 ทิศทางของพระนอน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดการนอนของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวในพระไตรปิฎกและ
พระอรรถกถามีอยู่ 2 แบบ คือ แบบสีหไสยาและแบบนอนในหีบ โดยการนอนสีหไสยาขณะดํารงพระ
ชนม์อยู่นั้นจะหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก หันพระเศียรไปทางทิศใต้ ขณะที่การสีหไสยาตอน
ปรินิพพานจะหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ซึ่งคติเรื่องทิศทางของ
พระนอนนี้ปรากฏในเอกสารสมัยสุโขทัยบ่อยครั้ง เช่น จารึกพ่อขุนรามคําแหง พ.ศ.1835 ด้านที่ 3
และ 4 ,จารึกวัดป่ามะม่วง หลักที่ 1 พ.ศ.1904 ด้านที่ 1, จารึกวัดศรีชุม ประมาณ พ.ศ.1884-1910
ด้านที่ 1 และ จารึกนายศรีโยธาออกบวช พ.ศ.2071 ด้านที่ 2 ซึ่งจารึกทั้งหมดเรียกทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่
พระพุทธเจ้าหันพระเศียรในการนอนสีหไสยาขณะดํารงพระชนม์ว่า ทิศ"เบื้องหัวนอน" ส่วนทิศเหนือ
เรียกว่า ทิศ"เบื้องตีนนอน"
4.พระนอนในศิลปกรรม
พระนอนในศิ ล ปกรรมแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 แบบ คื อ ประติ ม ากรรมและจิ ต รกรรม โดย
ความหมายของพระนอนนั้ นถ้ าเป็ นปางถวายพระเพลิ งจะเห็ นได้จ ากลัก ษณะกายภาพที่แสดงใน
ลักษณะของหีบ แต่หากเป็นปางสีหไสยานั้นไม่สามารถใช้พุทธลักษณะหรือรูปแบบทางศิลปะในการ
อธิ บ ายความหมายได้ อ ย่ า งชั ด เจน 42 แต่ ต้ อ งพิ จ ารณาจากบริ บ ทของพระนอนประกอบ เช่ น
ประติมากรรมประกอบโดยรอบ, จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องประกอบ, จารึกที่อธิบายความหมายพระ
นอนองค์นั้นๆ ฯลฯ
4.1 ประติมากรรม
ในภาคกลางของไทยนั้นพบพบพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
มีทั้งที่เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กับที่และแบบเคลื่อนย้ายได้ อีกทั้งที่เป็นประติมากรรมลอยตัว
และนูนต่ํามีทั้งที่ประดิษฐานในอาคารหรือกลางแจ้งหรือที่อื่นๆ โดยพระนอนปางสีหไสยาทั้งหมด
ล้วนมีพุทธลักษณะพื้นฐานเหมือนกันไม่ว่ายุคสมัยใด คือ นอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนบนพระเขนย
40

สมเด็จพระสังฆราชปุสสเทวะ, ปฐมสมโพธิ (ม.ป.ท, 2546), 367-379.
41
พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลิน,ี แปลโดย พระยาพจนาพิมล, 78-82.
42
กล่าวกันว่า พุทธลักษณะเช่น ลืมพระเนตร-หลับพระเนตร พระหัตถ์ประคองพระเศียร
-พระหัตถ์วางราบ พระบาทเหลื่อม-พระบาทซ้อนแนบสนิท สามารถบอกความหมายว่าคือขณะดํารง
พระชนม์หรือตอนปรินพิ พานได้ ซึ่งจากการสืบค้นและพิจารณาแล้วไม่เป็นเช่นนั้น
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พระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทาบบนพระเพลา พระบาทวางซ้อนตั้งฉากสนิทกัน(ซึ่ง
แตกต่ า งจากในวรรณกรรมที่ ก ล่ า วว่ า พระบาทเหลื่ อ ม) มี เ พี ย งบางแห่ ง ที่ มี พุ ท ธลั ก ษณะแบบ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ได้แก่ ที่เศียรของพระนอน วัดโลกยสุธาราม
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้นพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่บางองค์นั้นมีลายมงคล
108 ที่ฝ่าพระบาทด้วย ส่วนสมัยรัชกาลที่ 4 พุทธลักษณะพื้นฐานนั้นมีความเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญคือ
พระบาทเหลื่อมกันซึ่งถูกต้องตามเนื้อความในพระไตรปิฎก อีกทั้งยังไม่นิยมทําลายมงคล 108 ที่ฝ่า
พระบาท ขณะที่พุทธสรีระและการครองผ้าไตรของพระพุทธรูปมีลักษณะเป็นมนุษย์และสมจริงมาก
ขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปตามขณะที่ทัศนะของรัชกาลที่ 4 รวมถึงเจ้านายต่างๆ หลาย
ท่านที่เน้นความถูกต้องของพุทธวจนะบวกกับอิทธิพลแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์ของวัฒนธรรม
ตะวันตก ทําให้พระพุทธรูปต้องถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและพุทธลักษณะไปพอสมควรซึ่งจากการศึกษา
จะพบว่าพระพุทธรูปนอนนั้น แบ่งออกเป็นกลุ่มตามตอนในพุทธประวัติได้ ดังนี้
4.1.1 พระนอนในพระคันธกุฎีหรือในพระวิหาร
ในสมัยอยุธยามีบันทึกจดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ทกี่ รุง
ศรีอยุธยา พ.ศ.2294 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ที่กล่าวถึงพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยาประทับใน
พระคันธกุฎีซึ่งมีประติมากรรมรูปพระอานนท์ประกอบ43 โดยเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นใน
พระวิหารหลังหนึ่ง ณ วัดมหาธาตุ อยุธยา ถัดมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ศาลาทิศ วัดสุทัศนเทพวรา
ราม พบเก๋งจีนตั้งอยู่ในศาลาทิศ โดยเก๋งนี้มีลักษณะเป็นห้องบรรทมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ซึ่งทั้งนี้น่าจะหมายถึงพระคันธกุฎี
สมั ย รั ช กาลที่ 3 ที่ วั ด อิ น ทารามนั้ น มี พ ระวิ ห ารราย 2 หลั ง ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปนอนสีหไสยา(แต่เนื่องจากต้องการวางผังให้พระวิหารสมมาตรกัน ทําให้มีพระนอนองค์
หนึ่งที่นอนตะแคงซ้าย) โดยจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเครื่องเรือน ซึ่งลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นการ
จําลองคันธกุฎีเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีพระนอนปางสีหไสยาวขนาดเล็กทําจากหินสีเขียวประดิษฐาน
ในวิหารจําลอง ขนาดกว้าง 26.5 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 94 ซม. รูปแบบอาคารไทยประเพณีหลังคา
ทรงคฤห์ ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิสังขรณ์พระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ที่วัดปร
มัยยิกาวาส ซึ่งแม้พระนอนจะไม่มีลักษณะทางกายภาพจะที่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัดว่าเป็น
ตอนใด แต่มีโครงกํากับว่าเป็นพิหารพระนิทรซึ่งน่าจะหมายถึงคันธกุฎีเช่นเดียวกัน

43

จดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ที่กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์พระจันทร์, 2473), 40-43.
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ภาพที่ 2 พระนอนปางสีหไสยาภายในศาลาทิศวัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 2 เมษายน 2556)

ภาพที่ 3 พระนอนปางสีไสยาภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่ 1 มกราคม 2554)

ภาพที่ 4 พระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็กประดิษฐานในวิหารจําลอง
ที่มา : เจียวต้ายและSplendour, สองคนรวมกันแล้วเกินร้อยตระเวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
สัมผัสวิถีไทย ตอนที่ 43 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12410753/E12410753.html)
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4.1.2 ตอนยมกปาฏิหาริย์
ในสมั ยทวารวดี มี ภาพจํ าหลั ก หิ นนู น ต่ํ า พบที่ วัดจี น จ.อยุธยา ซึ่ ง นั ก วิ ชาการ
สันนิษฐานว่าย้ายมาจากเมืองนครปฐมโบราณอีกที ปัจจุบันตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
อีกแห่งคือภาพปูนปั้นนูนต่ํา ที่ถ้ําจาม เขางู โดยประติมากรรมทั้ง 2 ชิ้นเป็นศิลปะคนละแบบอย่างกัน
แต่มีองค์ประกอบภาพคล้ายกัน กล่าวคือ มีศูนย์กลางของภาพเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาท
เหนือพระเศียรเป็นควงไม้คัณฑาพฤกษ์ บนกิ่งควงไม้ทั้ง 2 ข้างปรากฏรูปพระพุทธเจ้าปางต่างๆเป็นคู่
รวมทั้งรูปพระนอนปางสีหไสยาด้วย โดยส่วนรอบๆศูนย์กลางภาพเป็นรูปมหาชนสาธุการพระพุทธเจ้า
4.1.3 ตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า
สมัยอยุธยา ที่พระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา วัดป่าโมกข์ ซึ่งแม้พระ
นอนจะไม่มีลักษณะทางกายภาพจะที่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นตอนใด แต่มีโครงกํากับว่าเป็น
ตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า
4.1.4 ตอนปรินิพพาน
ในคัมภีร์มหาวงษ์มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปที่แสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติต่างๆ
ในห้องพระธาตุของพระสถูปที่พระเจ้าทุฏฐคาทินีสร้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีตอนปรินิพพานที่มีลักษณะเป็น
รูปพระนอนปางสีหไสยาประทับเหนือพระแท่นที่ตั้งระหว่างไม้รังทั้งคู่44 ส่วนในสมัยทวารวดีพบภาพ
จําหลักหินนูนต่ํา พบที่ถ้ําฝาโถ เขางู จ.ราชบุรี มีลักษณะเป็นพระนอนปางสีหไสยาที่มีสภาพลบเลือน
ไปมากโดยด้านบนประกอบด้วยปูนปั้นซึ่งหลงเหลือบางส่วนเป็นรูปต้นสาละคู่และรูปเหล่าเทวดา
ถัดมาในสมัยอยุธยาพบพระพิมพ์จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เป็นสําริด ขนาด
ยาว 34 ซม. พระนคร ซึ่งกําหนดอายุตามพระปรางค์ได้ว่าสร้างสมัยพระเจ้าสามพระยา พ.ศ.1967
สมัยอยุธยาตอนต้นและพระพิมพ์จากกรุพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งกําหนดอายุตามการสร้าง
พระเจดีย์หลักของวัดทั้ง 3 องค์ โดย 2 องค์แรกสร้างสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ.2035 ส่วน
อีก 1 องค์สร้างสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พ.ศ.2072 สมัยอยุธยาตอนต้นถึงกลาง ซึ่งพระพิมพ์ทั้ง
2 ชิ้นนี้มีแบบอย่างศิลปะเหมือนกันและแสดงเหตุการณ์ตอนปรินิพพาน เหมือนกัน ต่างเพียงแต่สภาพ
พระพิมพ์จากกรุพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์สมบูรณ์กว่า โดยพระพิมพ์มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
ทํารูปพระนอนปางสีหไสยาปรินิพพานระหว่างต้นรังคู่อยู่ตรงกลาง มีพระอานนท์นั่งจับปลายพระบาท
และรอบๆ เป็นรูปเหล่าพระสาวกพนมมือ
จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 พบพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยา ตอน
44

พระมหานาม, แต่งเป็นภาษาบาลี, มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ 1,
(ม.ป.ท., 254- ), 365-372.
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ปรินิพพานขนาดเล็กทําจากสําริดประดิษฐานในตู้ ขนาดกว้าง 35.5 ซม. ยาว 65.6
ซม. โดยตู้มีลักษณะ เป็นกล่องกระจกทํากรอบด้วยไม้สลักลงรักปิดทอง ส่วนบริบทของพระนอนนั้นมี
ต้นสาละ 2 ต้นตั้งอยู่หลังพระแท่น ทางพระเศียรด้านหนึ่งและพระบาทด้านหนึ่ง ซึ่งต้นสาละทั้ง 2 นี้
ยอดโน้มมาบรรจบกันตรงกลาง ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รับสั่งให้สร้างพระราชทานพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี นอกจากนั้นยังมีพระนอนปางสีหไสยา ตอน
ปรินิพพานที่น่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-3 ประดิษฐานในมณฑปทิศ วัดอรุณราชวรราม ซึ่งมี
บริบทเป็นประติมากรรมรูปต้นสาละคู่และพระสาวก
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นมีการประดิษฐานเจดีย์กาไหล่ทองประดิษฐานภายใน
พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ โดยฐานเจดีย์สลักรูปพระปฐมสมโพธิ์ 4 ตอนที่เกิดขึ้น ณ สังเวชนียสถาน ซึ่ง
1 ใน 4 ตอนนั้นคือ ภาพตอนปรินิพพาน เป็นภาพพระนอนในลักษณะนอนหงายบนพระแท่นที่อ ยู่
ระหว่างต้นสาละหรือต้นรัง รายรอบด้วยเหล่าพระสาวกที่มุขหลังวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
วิหาร ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยานาม "พระไสยา" เป็นพระประธานของมุขหลังพระวิหาร มี
การเขียนจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังเล่าเรื่องประกอบพระนอนเป็นภาพต้นรังหรือต้นสาละคูอ่ ยูร่ ะหว่าง
พระนอนซึ่งยอดโน้มเข้าหากัน ใต้ต้นไม้มีเหล่าภิกษุสักการะพระพุทธเจ้าอยู่ นอกจากนั้นยังมีพระนอน
ปางสีหไสยา ตอนปรินิพพาน เป็นพระประธานในพระอุโ บสถ วัดใหม่จั นทาราม จ.อุ ทัยธานี ซึ่งไม
ทราบสมัยที่ส ร้างแน่ ชัด แต่สันนิษฐานว่ าน่าจะราวสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6 เพราะเป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังรูปต้นรังหรือต้นสาละคู่อยู่หลังพระนอนปางสีหไสยาเช่นเดียวกับที่มุขหลังของวิหาร
พระศรีศาสดา

ภาพที่ 5 พระพิมพ์รูปพระนอนปางปรินิพพาน
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพจํากัด, ลักษณะไทย เล่ ม 1 พระพุทธปฏิ มา, (กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช,
2551), 491.
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ภาพที่ 6 พระนอนปางปรินิพพานขนาดเล็ก
ที่มา : เจี ยวต้ายและSplendour, สองคนรวมกั นแล้วเกินร้อยตระเวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
สัมผัสวิถีไทย ตอนที่ 43 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12410753/E12410753.html

ภาพที่ 7 ภาพสลักพระนอนปางปรินิพพานที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทอง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
ที่มา: ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคํา, ศศิธร โตวินัส, เรียบเรียง, สมุดภาพพระเจดีย์วัดบวรนิเวศ
วิหาร, (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศฯ, 2551), 115.

ภาพที่ 8 พระนอนปางสีหไสยาภายในมุขหลัง วิหารพระศรีศาสดาวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 9 มกราคม 2554)
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4.1.5 ตอนถวายพระเพลิง
ในคัมภีร์มหาวงษ์มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปที่แสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติต่างๆ
ในห้ องพระธาตุ ของพระสถู ปที่ พ ระเจ้ าทุ ฏฐคาทิ นีส ร้ าง ซึ่งหนึ่ง ในนั้นมี ตอนถวายพระเพลิ ง ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็นพระพุทธรูปบรรทมในหีบทองตั้งบนเชิงตะกอนและมีประติมากรรมรูปพระมหากัสสปะ
ไหว้พระบาทอยู45่ ในสมัยอยุธยา ที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก มีการ
สร้างพระพุทธรูปนอนในหีบแบบลักษณะตะแคงซ้าย มีพระบาทยื่นนอกหีบ โดยมีประติมากรรมรูป
พระสาวกนั่งไหว้อยู่โดยรอบ ซึ่งในสมัยธนบุรีก็มีพระนอนปางนี้เช่นเดียวกัน ได้แก่ ที่วิหารน้อย วัด
ราชคฤห์ สร้างสมัยธนบุรี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนอนหงาย(ไม่เป็นหีบเช่นที่อื่นๆ) โดยพระบาทยื่น
ออกมาเลยแท่นและที่ปลายพระบาทนั้นมีประติมากรรมพระมหากัสสปะนั่งไหว้พระบาทอยู่ ต่อมาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ณ พระวิหารคดทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดพระเชตุพนฯ ประดิษฐานพระ
นอนปางนี้ โดยมีลักษณะเป็นหีบที่มีด้านยาวด้านหนึ่งใส ทําให้เห็นพระนอนหงายที่อยู่ภายใน ส่วน
พระบาทยื่นออกมานอกหีบและมีพระมหากัสสปะรวมทั้งพระสาวกไหว้พระบาทอยู่ ส่วนสมัยรัชกาล
ที่ 3 ที่พระวิหารราย วัดอินทาราม มีพระนอนปางนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นหีบและมีพระบาทยื่นออกมานอก
หีบ ในอิริ ยาบถนอนหงาย โดยมี ป ระติม ากรรมรูป พระมหากั สสปะและสาวกไหว้ พระบาทเช่นกั น
นอกจากนั้นจิตรกรรมฝาผนังยังเล่าเรื่องประกอบพระนอนอีกด้วย มีอีกหนึ่งแห่ง ที่มณฑป วัดกลาง
อยุธยา สร้างราวสมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็ นพระนอนในหีบ ในลัก ษณะนอนหงายและมีพระบาทโผล่
ออกมาข้างนอก โดยที่ปลายพระบาทมีประติมากรรมพระมหากัสสปะยืนไหว้พระบาทอยู่ นอกจากนัน้
จิตรกรรมฝาผนังยังเล่าเรื่องประกอบพระนอนเช่นกัน46

ภาพที่ 9 พระนอนปางถวายพระเพลิง
ที่มา: ศานติ ภักดีคํา, รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และพอพล สุกใส, พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2555), 228.
45

พระมหานาม, แต่งเป็นภาษาบาลี, มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ 1,

365-372.
46

ห้างหุ้นส่วนพัทธกร, รายงานการบูรณะ วัดกลาง ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง
จังหวัดอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา: สํานักศิลปากรที่ 3 กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 30-37.
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ภาพที่ 10 พระนอนปางถวายพระเพลิงภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 1 มกราคม 2554)
4.2 ทิศทางและขนาดของประติมากรรมพระนอน
เนื่องจากคติ ความเชื่อเรื่องทิศทางของพระพุทธรูปนอนปางสีไสยานั้นมีอยู่ว่า ถ้า
นอนขณะดํารงพระชนม์อยู่นั้นจะวางตามทิศเบื้องหัวนอน คือนอนตะแคงขวา หันพระเศียรไปทางทิศ
ใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ขณะที่ทิศการนอนตอนปรินิพพานนั้นมีลักษณะหันพระเศียรไป
ทางทิศเหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตามเมื่อทีการสร้างประติมากรรมพระนอน
การวางตามคติดัง กล่าวอาจไม่ได้เคร่งครัดเสมอไป เพราะต้อ งคํานึงถึ งประโยชน์ใช้ สอยของผังวั ด
โดยรวมและของอาคารที่คลุมพระนอนซึ่งผสมผสานคติความเชื่ออื่นๆ เช่น คติดั้งเดิมและคติพราหมณ์
ที่ให้ความหมายว่าทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งการเกิดและทิศตะวันตกเป็นทิศความตาย
ดังนั้นทิศทางของพระนอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นพระนอน
ตอนใด(ต้องดูบริบทประกอบ) อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลว่าพระนอนแต่ละองค์หันพระเศียรและพระ
พักตร์ไปในทางใดนั้นอาจทําให้ทราบถึงความนิยมในการวางทิศทางของพระนอนในยุคสมัยต่างๆ ดัง
จะอธิบายทิศทางของพระนอนปางสีหไสยาและพระนอนปางถวายพระเพลิง ดังนี้
4.2.1 พระนอนปางสีหไสยา
ตั้ ง แต่ ส มั ยทวารวดี เ ป็ นต้ นมา พระพุ ท ธรู ป นอนปางสี ห ไสยามี ทั้ ง ที่ พ บในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทย โดยมักพบในถ้ํา เช่น ภาพสลักรูปพระนอนปางสีหไสยาที่ภู
ปอและภูค่าว กาฬสินธุ์ หรือพระนอนปางสีหไสยาลอยตัวรูปในถ้ําแจ้ง วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา ขนาด
ยาวประมาณ 27 เมตร ส่วนในภาคกลาง เดิมมีพระวิหารเก่า(ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.
นครปฐม ประดิษฐานพระนอน อย่างไรก็ตามในสมัยทวารวดีนี้ยังไม่คํานึงถึงทิศทางการวางมากนัก
ดังที่มีการวางทิศทางที่หลากหลาย รูปลักษณ์พระนอนหลายแห่งก็เป็นงานท้องถิ่นอย่างมาก โดยพระ
นอนที่อาจจะมีการวางทิศทางตามคติ ทิ ศ"เบื้องหัวนอน"นั้ นมีแห่งเดียวคือที่วัดธรรมจักรเสมาราม
นครราชสีมา ในแง่ขนาดพระนอนในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางไม่พบที่ขนาดยาวกว่า 20 เมตรเลย
ถัดมาในสมัยสุโขทัย นิยมสร้างพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยาอยู่รวมกับ
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พระพุทธรูปปางอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอาคารเดียวกันหรือสร้างในอาคารที่ตั้งอยู่ติดกัน การวางทิศทางของ
พระนอนก็นิยมวางตามทิศเบื้องหัวนอน ได้แก่ ที่วัดพระพายหลวง สุโขทัย, วัดพระแก้ว, วัดพระนอน
กําแพงเพชร โดยเฉพาะที่วัด เชตุพน สุโขทัยและวัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร นั้นมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูป 4 ปาง คือ พระยืน เดิน นั่ง ตั้งหันหลังเข้าหากันพิงผนังโครงสร้างหลักกลางอาคารซึ่งเป็น
การรวมพระปางทั้ง 4 ผสานกับก่อรูปสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตามพัฒนาการนี้ส่งผลให้เกิดข้อจํากัด
ในการวางทิศทางของพระนอนตามคติทิศเบื้องหัวนอน กล่าวคือเป็นพระนอนปางสีหไสยาที่มีทิศทาง
ปรับเปลี่ยนจากคติทิศเบื้องหัวนอนที่นิยมในสมัยนั้น ส่วนขนาดพระนอนในวัฒนธรรมสุโขทัยนัน้ ไม่พบ
ที่ยาวกว่า 20 เมตรเช่นกัน โดยพบขนาดความยาวตั้งแต่ประมาณ 8-16 เมตร
ส่ ว นในสมั ย อยุ ธ ยามี พ ระพุ ท ธรู ป นอนปางสี ห ไสยาองค์ สํ า คั ญ ที่ วั ด พระรู ป
สุพรรณบุรี โดยมีแบบอย่างศิลปะอู่ทองที่ยังคงวางทิศทางของพระนอนตามคติทิศ"เบื้องหัวนอน" ซึ่ง
ในอยุธยาพบไม่มากนัก โดยเท่าที่พบมีแค่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าพระนอนทั้งสอง
อาจจะสร้างในสมัยก่อนและสมัยอยุธยาตอนต้น เนื่องจากพระเจดีย์ประธานของวัดใหญ่ ชัยมงคล
เทียบเคียงได้กับรูปแบบเจดีย์ที่นิยมในรัฐสุพรรณภูม47ิ นอกจากนั้นยังมีพระนอน วัดป่าโมกข์ อ่างทอง
ตั้งอยู่นอกพระนครที่ถูกปฏิสังขรณ์สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่วางพระนอนตามคติทิศเบื้องหัวนอน
อันเป็นคติที่นิยมในช่วงก่อนและสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งพระนอนสีหไสยาสมัยอยุธยามักนิยมสร้างหัน
พระเศียรไปทิศตะวันออก48อันเป็นทิศมงคลตามคติความเชื่อดั้งเดิมและคติพราหมณ์ ได้แก่ ที่วัดพุท
ไธสวรรย์, วัดธรรมมิกราช, วัดสามวิหาร, วัดพนมยงค์ จ.อยุธยา, วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง และที่
วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
ส่วนขนาดพระนอนในวัฒนธรรมอยุธยานั้นพบความยาวที่หลายหลายมากตั้งแต่
ประมาณ 12-50 เมตร แต่ที่สําคัญคือเฉพาะพระนอนที่เป็นประธานของวัดนั้นนิยมสร้างขนาดใหญ่ มี
ความยาวเกิน 20 เมตรขึ้นไป เช่น ที่วัดป่าโมกข์ ยาว 24 เมตร, ที่วัดพระนอนจักรสีห์ ยาว 47 เมตร,ที่
47

รูปแบบเจดีย์กล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายกัน คือ มีผังรูปสี่เหลี่ยมเป็นฐานเขียงซ้อนชั้น
รับฐานปัทม์ยืดท้อง ถัดไปเป็นผังรูปแปดเหลี่ยม ลักษณะฐานปัทม์ซ้อนชั้นแล้วต่อด้วยผังรูปวงกลมบัว
คว่ําบัวหงายและองค์ระฆังทรงกลมแบบลังกาทรงสูง ถัดไปเป็นบัลลังก์แปดเหลี่ยมรับก้านฉัตร บัว
กลุ่มหรือปล้องไฉน และปลียอดรูปวงกลม โดยที่บนฐานผังสี่เหลี่ยมประดับเจดีย์มุมขนาดเล็ก อีกทั้งมี
การประดับท้องไม้ในชั้นต่างๆด้วยการคาดบัวลูกแก้ว 2 ชั้น รูปแบบดังที่กล่าวพบที่วัดพระรูป สุพรรณ
วัดพระแก้ว เมืองสรรค์ เจดีย์สําริดจําลองสมัยลพบุรี ฯลฯ
48
นอกจากนั้นยังมีพระนอนขนาดใหญ่ที่ วัดโลกยสุธาราม หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ
หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นการวางตามคติปรินิพพาน และพระนอน วัดพระพุทธไสยาน์
เพชรบุรี หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้
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วัดขุนอินทประมูล ยาว 50 เมตร ฯลฯ
มาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2-3 นิยมสร้างพระนอนสีหไสยาวางตามทิศ
เบื้องหัวนอน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 นิยมวางทิศทางของพระนอนวางตามทิศปรินิพพาน ได้แก่
ที่วิหารทิศตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์, ที่วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศและที่พระเจดีย์ วัดปทุม
วนาราม ขณะที่สมั ยรั ชกาลที่ 5 ล้วนเป็ นการปฏิสั งขรณ์พ ระนอนเก่า โดยที่ ไม่ ได้มี การเปลี่ยนทิ ศ
ทางการวางแต่ป ระการใด ส่วนขนาดพระนอนในสมัยรัชกาลที่ 2-3 นั้นพบความยาวที่หลายหลาย
ดังเช่นมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร อาทิที่วัดสุทัศน์และวัดอินทาราม ส่วนขนาดกลางไปจนถึงใหญ่
อาทิที่วัดโปรดเกศฯ ยาว 13 เมตร ที่วัดราชโอรสยาว 19 เมตร ที่วัดพระเชตุพนฯยาว 47 เมตร ซึ่งใน
สมัยรัชกาลที่ 4 นั้นไม่นิยมสร้างพระนอนขนาดใหญ่ ดังที่ไม่มีพระนอนองค์ที่มีความยาวเกิน 20 เมตร
4.2.2 พระนอนปางถวายพระเพลิง
มีกรณีตัวอย่างไม่มากนักได้แก่ ที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พิษณุโลก, พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์, พระวิหารคดทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดพระเชตุพนฯ, พระวิหาร
ราย วัดอินทาราม และพระมณฑป วัดกลาง อยุธยา ซึ่งนิยมวางทิศทางของพระนอนหันพระเศียรไป
ทางทิศใต้ และนิยมลักษณะของพระนอนเป็นแบบนอนหงายอยู่ในหีบและแบบพระนอนหงายไม่มีหีบ
โดยทุกองค์มีขนาดเล็ก มีขนาดความยาวไม่เกิน 5 เมตร
4.3 จิตรกรรม
ภาพจิตรกรรมไทยนั้ นนิ ยมเขียนทั้ง ในสมุดไทย จิตรกรรมฝาผนัง ภาพพระบฏ
ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาพพระนอนมักปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งการศึกษานี้จะใช้ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในพระอารามหลวงหรือพระที่นั่งที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นหลัก ได้แก่
กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม อยุธยา และเพชรบุรี49 ซึ่งนิยมเขียนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและโดยภาพ
พระนอนมักนิยมเขียนเป็นส่วนหนึ่งของชุดภาพพุทธประวัติ
4.3.1 ตอนยมกปาฏิหาริย์
ภาพจิตรกรรมตอนยมกปาฏิหาริย์เท่าที่พบมีเนื้อหาภาพแบบเดียวกัน ต่างกันที่
แบบอย่างศิลปะ ดังที่พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี ศิลปะสมัยอยุธยาปลาย เขียนในรัช
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปีพ.ศ.2277 โดยแบบอย่างภาพบุคคล ต้นคัณฑพฤกษ์ ฉากหลัง สี ฯลฯ ที่
ต่างจากสมัยรัตนโกสินทร์ แต่องค์ประกอบภาพคล้ายคลึงกัน คือ เนื้อหาภาพมีรูปพระพุทธเจ้าแสดง
49

มีผู้เคยศึกษาว่าภาพพุทธประวัติ รวมทั้งพระอดีตพุทธ พระปัจเจกพุทธ อนุพุทธ เถรี
อุบาสกและอุบาสิกา ในจิตรกรรมฝาผนั งใน 16 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยมีถึง 205 แห่ง ,
ประทีป ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและอิทธิพลที่มีต่อ
ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539), 40-51.
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ปาฏิหาริย์ที่เป็นอิริยาบถต่างๆ บนต้นคัณฑพฤกษ์ ซึ่งอิริยาบถตรงกลางเป็นพระนั่ง ส่วนด้านข้างซ้ายขวาเป็นภาพพระยืนและพระนอนปางสีหไสยาด้ านละองค์ในลักษณะสมมาตรกัน ทําให้มีองค์หนึ่ ง
นอนตะแคงซ้าย ส่วนที่ใต้ต้นไม้เป็นเหล่าภิกษุ ขณะที่พระอุโบสถ วัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ ศิลปะสมัย
อยุธยาปลายนั้นมีภาพพระนอนปางสีหไสยา วางสมมาตรหันพระบาทเข้าหากันเช่นเดียวกัน แต่ขาด
องค์ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะต้นคัณฑพฤกษ์ ที่เ ป็นภาพสําคั ญตามจารีตสําหรับแสดงพุทธประวั ติ
ตอนนี้
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น มีภาพยมกปาฏิหาริย์ซึ่งมีแบบอย่างศิลปะเดียวกัน
และมีเนื้อหาภาพคล้ายกัน โดยมีลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ด้วยอิริยาบถต่างๆ บน
ต้นคัณฑพฤกษ์โดยตรงกลางเป็นพระยืน ส่วนข้างซ้าย-ขวาเป็นรูปพระนั่งและพระนอนปางสีหไสยา
วางทั้ง 2 ข้างในลักษณะสมมาตรกัน ส่วนที่ใต้ต้นไม้เป็นเหล่าบุคคลไหว้พระพุทธเจ้า ซึ่งภาพเช่นนี้พบ
ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สมัยรัชกาลที่ 1 ,ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่พระอุโบสถวัด
อรุณราชวราราม และที่พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม สมัยรัชกาลที่ 3 และที่พระอุโบสถวัดคงคาราม จ.
ราชบุรี เขียนราวสมัยรัชกาลที่ 4
4.3.2 ตอนมารเข้าเฝ้าทูลให้พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร
พบแห่งเดียว ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โดยเนื้อหา
ภาพเป็นรูปพระนอนปางสีหไสยาประทับบนแท่นในพระคันธกุฎี ซึ่งมีลัก ษณะเป็นอาคารแบบไทย
ประเพณีมีหลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีกันสาดรอบ และมีมุขลดหน้า-หลัง โดยเขียนภาพพระคันธกุฎีเป็น
รูปด้านยาวรับกับลักษณะทีทอดในทางยาวของพระนอน ที่ปลายพระบาท นอกจากนั้นที่ปลายพระ
บาทมีรูปมารนั่งเข้าเฝ้าอยู่

ภาพที่ 11 จิตรกรรมตอนมารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2555), 70-71.

41
4.3.3 ตอนปรินิพพาน
ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่ 10/ก และฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 6 นั้น50
มีภาพพระแท่นระหว่างไม้สาละหรือต้นรังคู่ โดยทําเป็นรูปพระแท่นเปล่า และข้างล่างมีบรรยายสั้นๆ
กํากับว่าเป็นป่าโปร่งสถานที่พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน ข้างๆเขียนว่าเมืองกุสินารา ซึ่งลักษณะภาพที่ไม่
แสดงรูปพระพุทธเจ้าแต่ทําเป็นสัญลักษณ์เช่นนี้นิยมเขียนในสมุดภาพไตรภูมิ เช่น ภาพโพธิบัลลังก์
ภาพรัตนฆรเจดีย์ มุจลินทรเจดีย์ ฯลฯ51 นอกจากนั้นตอนปรินิพพานในสมุดภาพไตภูมิทั้งฉบับกรุงศรี
อยุธยาและกรุงธนบุรี ล้วนเริ่มต้นที่ภาพมหานครนิพพานที่อยู่เหนือเขาพระสุเมรุทั้งมวล โดยเฉพาะ
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10 นั้นมีประธานของภาพเป็นรูปปราสาทภายในประดิษฐาน
สัญลักษณ์นามธรรมของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าบนแท่น ขณะที่เล่มอื่นๆ บนพระแท่นว่าง
ส่วนรอบปราสาทเป็นภูมิทัศน์ของมหานครของมหานครนิพพาน
ส่วนสมั ยอยุธยาปลายมีภาพตอนปรินิพพาน ที่พ ระอุโ บสถ วัดประดู่ ทรงธรรม
อยุธยา แม้จะไม่มีภาพพระนอน แต่เนื้อหาภาพแสดงตอนพระอานนท์ห้ามไม่ให้รบกวนพระพุทธเจ้า
ขณะกําลังจะเข้าปรินิพพาน ในพระคันธกุฎีโถงทรงไทยยกพื้น มีม่านกั้นโดยรอบเป็นผัง หลังคาเป็น
ทรงจั่ว ลดมุข 1 ชั้น หน้า-หลัง มีกันสาดรอบอย่างทรงโรง โดยพระคันธกุฎีอยู่ระหว่างต้นรังหรือสาละ
คู่ รอบนอกมี ภ าพเหล่ า ภิ ก ษุ และบุ ค คลอื่ น อย่ า งไรก็ ต ามจิ ต รกรรมภาพนี้ เป็ น การตี ค วาม
นอกเหนือจากในวรรณกรรมซึ่งซึ่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานกลางแจ้ง
ต่อ มาในสมั ยรั ตนโกสินทร์ มีภาพตอนปริ นิพ พานที่ มีลั กษณะคล้ ายๆกั นเป็นรู ป
พระพุทธเจ้าสีหไสยาอยู่บนแท่นหรือฐานระหว่างต้นรังหรือสาละคู่โดยรอบเป็นเหล่าภิกษุ โดยมีฉาก
กั้นพื้นที่ปิด ภาพส่วนใหญ่แสดงตอนสุภัททะเข้าเฝ้า และมีพระอานนท์ห้ามไม่ให้รบกวน ส่วนโดยรอบ
เป็นป่าสาละ ซึ่งภาพแบบนี้พบที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 ที่อุโบสถ วัดพระศรี
รั ต นศาสดาราม, ที่ อุ โ บสถ วั ด อรุ ณ ราชวราราม, ที่ อุ โ บสถ วั ด ราชสิ ท ธาราม, ที่ อุ โ บสถ วั ด
ทองธรรมชาติ สมัยรัชกาลที่ 3 และศาลาการเปรียญวัดเชิงท่าอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 4
สมัยรัชกาลที่ 4 มีภาพตอนปรินิพพานที่มีลั กษณะเป็ นรูปพระพุทธเจ้าสีหไสยา
ประทับอยู่บนฐานหินระหว่างต้นรังหรือสาละคู่โดยรอบเป็นเหล่าภิกษุไม่มีการฉากกั้น ส่วนฉากหลัง
เป็ น ป่ า สาละ พบที่ พ ระวิ ห ารและอุ โ บสถ วั ด โสมนั ส กรุ ง เทพ นอกจากนั้ นในสมั ย รั ช กาลที่ 4
50

ทั้ง 2 ฉบับมีโครงสร้างเนื้อหาและรูปแบบภาพคล้ายๆกัน หากแต่ฉบับกรุงศรีอยุธยา
เลขที่ 6 เสียหายไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะตําแหน่งเมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพานที่ขาดหายไป
51
เป็นภาพที่เหมือนกับคติเดิมในอินเดียที่ไม่ทําศิลปกรรมรูปพระพุทธเจ้า, สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 67-75,
88.
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างเจดีย์จําลองทําด้วยโลหะถมปัทม์ ความสูง 92 ซม.
ถวายวัดบรมนิวาส ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา โดยที่องค์ระฆังที่ 4 ด้าน มีรูปพระปฐม
สมโพธิ์ 4 ตอนที่เกิดขึ้น ณ สังเวชนียสถาน 1 ใน 4 ตอนนั้นคือ ภาพตอนปรินิพพาน ซึ่งเป็นลักษณะ
ของเนื้อหาและองค์ประกอบคล้ายกับภาพที่ฐานพระเจดีย์กาไหล่ทองในพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ อย่าง
มากต่างกันตรงที่วัดบวรเป็นภาพสลัก ที่วัดบรมนิวาสเป็นภาพจิตรกรรม

ภาพที่ 12 จิตรกรรมสถานทีป่ รินพิ พานในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่ 10/ก
ที่มา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2542), 215.

ภาพที่ 13 จิตรกรรมมหานครนิพพานในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10
ที่ม า: สมุ ดภาพไตรภู มิ ฉบั บกรุงศรีอยุธ ยา-ฉบั บกรุงธนบุรี เล่ม ที่ 2 (กรุ งเทพฯ : กรมศิ ลปากร,
2542), 15.
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ภาพที่ 14 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระอุโบสถ วัดประดูท่ รงธรรม อยุธยา
ที่มา : น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง] และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, วัดประดู่ทรงธรรม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2528), 38-39.)

ภาพที่ 15 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2555), 76.

ภาพที่ 16 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระวิหาร วัดโสมนัส กรุงเทพฯ
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ,วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2538), 66.
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4.3.4 ตอนถวายพระเพลิงพระสรีระ
เป็นตอนที่มีรูปแบบจิตรกรรมที่หลากหลายที่สุด โดยพบเก่าที่สุดอย่างน้อยในสมัย
อยุธยาปลาย ที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม จ.อยุธยา มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระเพลิงโดยเป็นรูป
พระมหากัสสปะนั่งคุ กเข่ าไหว้พ ระบาทพระพุทธเจ้าที่ชําแรกออกมาจากหีบ ทอง(ในลัก ษณะนอน
หงาย) โดยหีบทองตั้งอยู่บนจิตกาธาร คลุมด้วยยอดบุษบกและตั้งในพระมณฑปทรงบุษบกอีกที ล้อม
ด้วยฉัตร มณฑปทิศและรั้วราชวัตร บนอากาศมีเหล่าเทวดามาสักการะพระพุทธเจ้า มีดอกไม้ร่วงจาก
ฟ้า ส่วนนอกรั้วราชวัตรมีเหล่าภิกษุกษัตริย์และมหาชนสักการะอยู่ด้วย โดยมุมมองของภาพนี้เป็ น
ลักษณะด้านหน้าอาคารและเห็นฝ่าพระบาท
ที่พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระเพลิง
เช่นกันโดยเป็นรูปมหากัสสปะไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าที่ชําแรกออกมาจากหีบทอง(ในลักษณะนอน
หงาย) โดยหีบทองตั้งอยู่บนจิตกาธารคลุมด้วยยอดที่คล้ายจั่วมีเพลิงลุกจั่ว ส่วนรอบๆประดับฉัตรและ
มีเหล่าภิกษุ
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ มีภาพ
เล่าเรื่องตอนถายพระเพลิงโดยเป็นรูปพระมหากัสสปะยืนไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่อื่น
โดยเนื้อหาแตกต่างกันในส่วนของหีบทองที่ตั้งอยู่บนจิตกาธารที่เป็นฐานซ้อนกัน 4 ชั้นลดหลั่นในทาง
สูง โดยบนหี บคลุมด้ วยยอดบุษบก ซึ่งหน้าจิตกาธารมีซุ้มและแท่ นตั้งเที ยนบูชา ส่วนรอบๆมีเหล่ า
พระภิกษุ เทวดา ชนชั้นสูงและผู้คนทั่วไป รวมทั้งฉากกั้น, ฉัตรและมีอาคารประกอบ
สมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ มีภาพเล่า
เรื่องตอนถายพระเพลิงเช่นกันโดยเป็นรูปพวกเจ้ามัลละทรงพยายามถวายพระเพลิงพระสรีระที่อยู่ใน
หีบทองตั้งอยู่บนจิตกาธารทองซ้อนกันหลดหลั่นขึ้นไป 4 ชั้น
ส่วนที่พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระ
เพลิงเช่นกันโดยเป็นรูปขณะพระเพลิงกําลังเผาหีบทองที่ตงั้ อยู่ในปราสาท ซึ่งโดยรอบมีฉากกั้นและมี
อาคารประกอบ ส่วนรอบๆปราสาทมีรูปเหล่าภิกษุ พวกเจ้ามัลละและเหล่ามหาชน ที่พระอุโบสถ วัด
ราชสิทธาราม กรุงเทพฯ มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระเพลิงโดยเป็นรูปพระมหากัสสปะยืนไหว้พระบาท
พระพุทธเจ้าที่ชําแรกออกมาจากหีบทอง โดยหีบทองตั้งอยูบ่ นจิตกาธารที่เป็นฐานซ้อนกัน 4 ชั้น
ลดหลั่นและหีบทองคลุมด้วยยอดบุษบก ส่วนรอบๆประดับฉัตร
จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ศาลาการเปรียญ วัดเชิงท่า อยุธยา มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนั ง ตอนถวายพระเพลิ ง โดยเป็ น รู ป พระมหากั ส สปะยื นไหว้ พ ระมหากั ส สปะไหว้ พ ระบาท
พระพุทธเจ้าเช่นกัน หากแต่หีบทองตั้งอยู่บนปราสาทยอด
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ภาพที่ 17 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงทีพ่ ระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา
ที่มา : น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง] และแสงอรุณกนกพงศ์ชัย, วัดประดู่ทรงธรรม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2528), 25.

ภาพที่ 18 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงทีพ่ ระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2555), 42-43.

ภาพที่ 19 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงทีพ่ ระอุโบสถ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ
ที่มา: จากการสํารวจ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556.
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5. บทบาทหน้าที่ของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรม
5.1 วรรณกรรม จากการสืบค้นพระนอนในวรรณกรรมพุทธศาสนา นิกายเถรวาทใน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1.ลักษณะสีหไสยา เป็น 1 ในการนอน 4 อย่างที่เรียกว่าแบบสีหไสยาหรือตถาคต
ไสยาเป็นการนอนแบบผู้มีสติ ซึ่งมีลักษณะคือ "ปูลาดผ้าสังฆาฏิเป็น 4 ชั้น สําเร็จสีหไสยาสน์ ด้วย
พระปรัสเบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท "52 ปรากฏในพุทธประวัติ ดังนี้
1.พระนอนปางสีหไสยาตอนดําเนินพุท ธกิจ ประจําวั น ดัง ที่พระพุท ธเจ้ า
แสดงธรรมแก่เหล่าสาวกและกษัตริย์ในหอประชุมที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หรือครั้งที่พระอานนท์รําพึง
ถึงการดําเนินพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า ณ พระคันธกุฎี หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างสมจริง ดังความว่า
...แล้วเข้าสูพ่ ระวิหารเชตวัน ไหว้พระคันธกุฎที ี่พระทศพลประทับ เปิดประตูนํา
เตียงตั่งออกปัด กวาดพระคันธกุฎี ทิ้งขยะดอกไม้แห้ง และนําเตียงตั่งเข้าไปตัง้ ไว้ในที่เดิมอีก ได้
ทําหน้าที่ทุกอย่างซึง่ เป็นวัตรที่ต้องปฏิบัติ ในเวลาที่พระผู้มีพระเจ้าดํารงพระชนม์อยู่ และเมื่อทํา
หน้าที่ก็ไหว้พระคันธกุฎี ในเวลาทํากิจมีกวาดห้องน้ําและตัง้ น้ํา เป็นต้น ได้ทาํ หน้าที่ไปพลาง
รําพันไปพลาง โดยนัยเป็นต้นว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เวลานี้เป็นเวลาสรงน้ําของพระองค์
มิใช่หรือ? เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรม เวลาประทานโอวาทแก่ภกิ ษุทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลา
สําเร็จสีหไสยา เวลานี้เป็นเวลาชําระพระพักตร์ มิไช่หรือ?53

2.พระนอนปางสีหไสยาตอนปรินิพพาน มีบริบทที่พระพุทธเจ้าประทับบน
แท่นระหว่างต้นสาละหรือตันรังคู่ ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างเหนือจริง ดังความในพระอรรถกถาว่า
...พื้นแผ่นพสุ ธาอั นหนาแน่ นได้ ๒๔๐, ๐๐๐ โยชน์ก็กัมปนาทหวั่ นไหวจลาจล
มหาสมุทรก็ตีฟองนองระลอก เขาพระสุเมรุก็เอนอ่อน น้อมอุตตมังคะเศียร...ดางหางก็ขึ้นมา
มากกว่าร้อยกว่าพัน อุกกาบาตก็ตกลงมากกว่าร้อยกว่าพัน ดอกมณฑาปาริชาติบนสวรรค์ ก็ตก
ลงมาเกลื่อนกลาดท้องอากาศนี้ก็อื้ออึงไปด้วยเสียงทิพยดุริยางดนตรี...ครึกครื้นไปในห้องนภา
กาศเวหา...เทพยดาบรรดาที่อยู่ในหมื่จักรวาลนี้ก็ชวนกันมาสักการะบูชาสมเด็จพระสรรเพ็ชญ
พุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน...พระองค์บบรรทมอยู่เหนือพระแท่น หว่างนางรังทั้งคู่ครั้ง
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พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 13 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530),ม.ม., 27.
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พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 1 ภาคที่ 1, ที.สี.อ., 77-78.
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นั้น พระองค์ทรงเปล่งพระรัศมี ๖ ประการ ให้โอภาสออกจากพระองค์ส่องสว่างกระจ่างแจ้งแสง
พระรัศมีนั้นจับเอาไม้รังทั้งคู่ ไม้รังทั้งคู่นั้นก็ดูงามประหลาด54

3.พระนอนปางสีหไสยาในตอนยมกปาฏิหาริย์ เป็นตอนที่มีการพรรณนา
อย่างเหนือจริงและเน้นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่พระองค์ได้เนรมิตองค์และแสดง
อิริยาบถแตกต่างกันพร้อมๆกันเป็นคู่ๆ พระนอนปางสีหไสยาคือหนึ่งในอิริยาบถที่แสดงในเหตุการณ์นี้
4.พระนอนปางสีหไสยาตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้าเป็นตอนที่มีมีการพรรณนา
อย่างเหนือจริงและเน้นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเช่นกัน ดังเมื่ออสุรินทราหูปรารถนาจะ
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่คํานึงถึงขนาดอันใหญ่โตของตนเองจะไม่สามารถโน้มตัวมองดูพระพุทธเจ้าได้
พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงตนในอิริยาบถที่ดูเตี้ยที่สุด คือนอนแบบสีหไสยาที่เตียงหน้าคันธกุฎี แต่เมื่ออสุ
ริทราหูมาเข้าเฝ้ากลับมีขนาดเล็กจนต้องแหงนมองพระพุทธเจ้าซึ่งในสมัยอยุธยาปรากฏคติ ความเชื่อ
นี้ในโครงเรื่องการชะลอพระพุทธไสยาสน์ดังที่กล่าวไปแล้ว
2.ลั กษณะในตอนถวายพระเพลิ ง เป็ นพระนอนอี กรูป แบบหนึ่ง ที่ป รากฏมหา
ปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตอบพระอานนท์เกี่ยวกับการปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคต ซึ่งพุทธ
ลักษณะในตอนนี้ที่ช่างได้นํามาตีความตามพระอรรถกถา และมักสร้างให้ลักษณะเป็นพระนอนในหีบ
หรือหรือนอนหงายโดยพระสรีระของพระพุทธเจ้าได้ยื่นพระบาทออกจากหีบเพื่อให้มหากัปสปนมัส
การ ก่อนพระเพลิงจะติดขึ้นเอง
5.2 ประติมากรรม
ศิ ล ปกรรมพระนอนนั้ น ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากคติ ความเชื่ อ ดั ง ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมพุทธศาสนา ซึ่งมีพุทธลักษณะพื้นฐาน 2 แบบคือ แบบพระนอนปางสีหไสยาและปางถวาย
พระเพลิง ซึ่งแบบหลังมีความชัดเจนในเนื้อหาอยู่แล้ว ขณะที่แบบแรกนั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบ
แวดล้อม
สําหรับเรื่องตําแหน่ง-ทิศทางในการวางพระนอน ซึ่งมี 4 รูปแบบ ได้แก่ คติ "ทิศ
เบื้องหัวนอน", คติทิศตอนปรินิพพาน แล คติดั้งเดิมหรือคติพราหมณ์ ที่ให้ความหมายว่าทิศตะวันออก
เป็นทิศแห่งการเกิดและทิศตะวันตกเป็นทิศความตาย(แต่ ทิศทางของพระนอนเพี ยงอย่างเดียวไม่
สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นพระนอนตอนใดเพราะมีปัจจัยเรื่องประโยชน์ใช้สอยของผังวัดโดยรวมและ
ของอาคารที่คลุมพระนอน) ซึ่งบริบทต่างๆจะทําให้ทราบว่าเป็นพระนอนสีหาไสยาในเหตุการณ์ใด
โดยพระนอนที่วางตาม ทิศ"เบื้องหัวนอน" นั้นนิยมสร้างในสมัยสุโขทัย ส่วนพระ
นอนที่วางพระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นิยมสร้างในสมัยอยุธยา พระนอนหากเป็นพระพุทธรูป
54

กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2
(ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา), 447-449.

48
ประธานของอาคารด้วยแล้วนั้นมักจะมี บทบาทหน้าที่ ในผัง เขตพุ ทธาวาสวั ด ซึ่ง ในประเด็ นนี้ ที่จ ะ
กล่าวถึงข้างหน้าในเรื่องการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอนในเขตพุทธาวาสวัด
5.3 จิตรกรรม
บทบาทหน้าที่ของจิตรกรรมพระนอนนั้นมี 3 แบบ คือ พระนอนในผังสมุดภาพ
ไตรภูมิ,พระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังทั่วไปและผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสัมพันธ์กับพระ
นอน
1.พระนอนในผังสมุดภาพไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมิที่หลงเหลือในปัจจุบันมีหลาย
ฉบับมีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ เช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา
เลขที่ 8, ฉบั บ กรุ งธนบุ รี เลขที่ 10/ก, ฉบั บ กรุ งศรี อ ยุธยา เลขที่ 5 ฯลฯ ซึ่ งบางฉบับ ขาดหายไม่
สมบูรณ์โดยสมุดมีลักษณะทางกายภาพเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆ นํามาพับทบกันแบบพัด โดยการ
เขียนภาพจิตกรรมในสมุดนั้นมีลักษณะต่อเนื่องกันตลอดความยาวแต่ขณะเดียวกันก็ถูกแบ่งเป็นช่วง
เป็ นตอนย่อ ยๆ สอดคล้ อ งกั บวิ ธีก ารดูที่ เลื่ อนดูเ ป็ นตอนย่อ ยๆไล่ ตามความยาวของสมุ ดไปเรื่อ ยๆ
ตั้งแต่ต้นไปจนถึงท้าย ซึ่งส่วนที่ไม่ได้ดูก็จะถูกพับเก็บไว้
สมุดภาพไตรภูมินั้นแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือหน้าต้นอยู่ทางซ้ายมือนั้นเขียนภาพตาม
แนวตั้งของสมุด เป็นภาพจักวาลไตรภูมิ ได้แก่ เริ่มต้นที่มหานครนิพพานและถัดมาจึงเป็นสวรรค์ชั้น
ต่างๆ เน้นที่ดาวดึงส์สวรรค์ที่ประดิษฐานเจดีย์จุฬามณี, และเป็นที่ตั้งปราสาทไพชยนต์ของพระอินทร์
ล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์เป็ นรูปวงแหวน 7 ชั้น แต่ละชั้นมี ทะเลสีทันดรคั่น นอกออกไปเป็ น
มหาสมุทรใหญ่ มีทวีปทั้งสี่ตั้งประจําอยู่ทั้ง 4 ทิศ และหน้าปลายที่อยู่ถัดไปเขียนภาพตามแนวยาวของ
สมุด เป็นภาพเรื่องราวเช่นชาดกหรือพุทธประวัติหรือบ้านเมืองชมพูทวีปที่มีศูนย์กลางอยู่ทโี่ พธิบลั ลังก์
รายล้อมด้วยสัตตมหาสถาน อัฏมหาสถาน โสฬสมหานครและมหาชนบทซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่สําคัญ
ในพุทธประวัติ ถัดไปอีกเป็นมหาสมุทรและลังกาทวีปมีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีจุดศูนย์กลางเป็นรอย
พระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ ซึ่งบางฉบับอาจมีแค่หน้าต้นและบางฉบับขาดหาย แต่อย่างไรก็สาม
ฉบับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตามที่ยกมา 3 ฉบับนั้นล้วนมี โครงสร้างเนื้อหาในผังคล้ายกัน ซึ่งนักวิชาการ
ส่วนใหญ่มองแยกส่วนกันพอสมควร คือมองหน้าต้นเป็นการแสดงความเชื่อเรื่องโลกสัณฐานตามความ
เชื่อในภูมิ ส่วนหน้าปลายเป็นการแสดงบ้านเมืองในชมพูทวีปทาจนถึงบ้านเมืองในสุวรรณภูมิตาม
ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของแผนที่ปัจจุบัน ขณะที่ชาตรี ประกิตนนทการมองว่าทั้งสองส่วนสัมพันธ์
เกี่ยวโดยหน้าต้นอธิบายคติจักรวาลไตรภูมิในภาพรวม ส่วนหน้าปลายคือการขยายความในส่วนของ
ชมพูทวีป55
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ชาตรี ประกิ ต นนทการ, คติ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละการออกแบบวั ด อรุ ณ ราชวราราม
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2556), 133-135.
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ซึ่งสังเกตได้ว่าหากคลี่สมุดภาพไตรภูมิออกทั้งหมดแล้วพับสมุดภาพไตรภูมิหน้าต้น
ขึ้นมาตั้งฉากกับหน้ าปลาย จะทําให้ เห็นภาพโครงสร้างจักรวาลพุทธศาสนา นิก ายเถรวาทตามคติ
ความเชื่อของสยามเป็นองค์รวมอย่างชัดเจน โดยประกอบด้วยจุดศูนย์กลางของผัง 3 จุด ซึ่งสมมติว่า
หน้าต้นคือทิศเหนือ หน้าปลายคือทิศใต้ จุดแรกคือดาวดึงส์สวรรค์บนเขาพระสุเมรุ จุดที่ 2โพธิบัลลังก์
ณ ชมพูทวีปและจุดที่ 3 คือรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ ณ ลังกาทวีป

ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงผังโครงสร้างจักรวาลพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามคติความเชื่อของชาว
สยามในสมุดภาพไตรภูมิ
ซึ่งบทบาทของพระนอนนั้นพบอย่างเด่นชัดในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่
10/ก, สมุดภาพไตรภูมิ เลขที่ 91 ฯลฯ ดังที่มีภาพพระแท่นปรินิพพานที่เมืองกุสินารา นอกจากนั้น
หากนําสมุดภาพไตรภูมิมาเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของพระนอนในวรรณกรรมจะพบว่า สถานที่
อื่นๆ ในสมุดภาพอันได้แก่ โสฬสมหานครต่างๆ นั้น ล้วนเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อาทิ
วัดต่างๆ พระคันธกุฎี หอประชุม ฯลฯ ส่วนเมืองกุสินารานอกจากเป็นสถานที่ปรินิพพานแล้วยังเป็น
สถานที่ถวายพระเพลิงอีกด้วย

ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงบทบาทพระนอนในผังโครงสร้างจักรวาลทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทตาม
คติความเชื่อของชาวสยามสมัยรัตนโกสินทร์
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2.พระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป คือภาพจิตรกรรมพระนอนที่เป็น
ส่วนหนึ่งของผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคาร โดยตัวแบบที่พบส่วนใหญ่คือพระอุโบสถ โดย
สมัยปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังนั้นเป็นแบบอย่างประเพณีนิยม
กล่าวคือ ภายในอาคารมีผังเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า ประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ เป็นพระประธานที่
ส่วนท้ายภายในอาคาร โดยผนังสกัดหน้านิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ และผนังสกัดหลัง
เขียนภาพจักรวาลในส่วนกามภูมิ ซึง่ ทัง้ 2 ภาพถือเป็นแกนหลักของอาคาร ส่วนผนังด้านยาวมีภาพ
เล่าเรื่อง เช่น ภาพพุทธประวัติและชาดก เริ่มตัง้ แต่ผนังด้านซ้ายมือของพระประธานวนตามเข็ม
นาฬิกาไปถึงสุดขอบด้านขวามือของพระประธาน โดยทั้งหมดมีการออกแบบกรอบภาพตาม
ข้อกําหนดของสถาปัตยกรรม ผนัง 4 ด้าน ช่องเปิด ฝ้าเพดาน56
สําหรับภาพพระนอนในจิตรกรรมฝาผนังนั้นนิยมเขียนใน 2 ตําแหน่งหลัก คือ
ภาพพระนอนบนแกนหลักของผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนัง กล่าวคือ ภาพพระนอนทีเ่ ขียนบริเวณผนัง
สกัดหน้าหรือหลังของอาคาร และ ภาพพระนอนทีเ่ ป็นองค์ประกอบรองของผังบริเวณจิตรกรรมฝา
ผนัง กล่าวคือ ภาพพระนอนที่เขียนในบริเวณผนังด้านยาวหรือด้านสกัดส่วนริมของอาคาร ซึง่
ตําแหน่งพระนอนทัง้ 2 แบบนั้นเมือ่ เชื่อมโยงความหมายของผังบริเวณจิตรกรรมฝาของอาคารใน
ภาพรวมทั้งหมด จะสามารถแบ่งได้เป็น 6 บทบาท ดังนี้
บทบาทที่ 1 มีภาพเขาพระสุเมรุบนผนังสกัดหลัง พระนอนเป็น
องค์ประกอบย่อย กล่าวคือ ในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์นั้นนิยมเขียนผนังสกัดหลัง
เป็นภาพภาพเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาล ส่วนภาพพระนอนที่เขียนเป็นองค์ประกอบย่อยเป็น
ส่วนหนึ่งของภาพพุทธประวัติ ที่นิยมเขียนบริเวณผนังด้านยาวและผนังสกัดส่วนริม โดยผนังทีเ่ ขียน
ภาพพุทธประวัตินี้น่าจะหมายถึงชมพูทวีป เช่น ตอนยมกปาฏิหาริย์บนยอดคัณฑามพฤกษ์ที่อุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดอรุณวราราม, วัดสุวรรณาราม, ตอนปรินิพพาน ที่อโุ บสถวัดราชสิทธา
ราม, ตอนถวายพระเพลิงที่อโุ บสถวัดราชสิทธาราม, ศาลาการเปรียญวัดเชิงท่า
บทบาทที่ 2 มี ภ าพเขาพระสุ เ มรุ บ นผนั ง สกั ด หลั ง พระนอนเป็ น
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ ในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการเขียนผนังสกัดหลังเป็นภาพเขาพระสุเมรุ
และมีเขียนภาพพระนอนอยู่ในแกนหลักของผัง ดังเช่นที่ผนังสกัดหน้าหรือหลัง ซึ่งอาจมีบทบาทแสดง
ถึงสภาวะเหนือโลกของพระพุทธเจ้าผ่านภาพพระนอนตอนพิเศษ ดังเช่นภาพยมกปาฏิหาริย์และภาพ
เทศนาโปรดพุทธมารดา ที่พระอุโบสถ วัดช่องนนทรีนั้นเขี ยนประกอบกับภาพยอดเขาพระสุเมรุ ที่
56

อนุ วิ ท ย์ เจริ ญ ศุ ภกุ ล , “แบบวิ เ คราะห์ และการศึ ก ษาจิ ต รกรรมวั ด คงคาราม,”
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522), 70-73.
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เขียนในตําแหน่งผนังสกัดหลัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวดึงส์สวรรค์ทั้งสิ้น57 เช่นเดียวกับภาพ
ไตรภูมิที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปลาย ที่เขียนภาพมหานครนิพพานที่เขียนอยู่เหนือเขาพระ
สุเมรุบนสมุดและที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา เขียนภาพตอนถวายพระเพลิงขนาดใหญ่
เต็มพื้นที่ผนังสกัดหน้า
บทบาทที่ 3 มี ภ าพพุ ท ธประวั ติ บ นผนั ง สกั ด หลั ง พระนอนเป็ น
องค์ประกอบย่อย กล่าวคือในจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาปลายถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์บางแห่งนั้น
ไม่ปรากฏภาพเขาพระสุเมรุอยู่ผนังสกัดหลัง ส่วนภาพพระนอนนั้นเขียนเป็นองค์ประกอบย่อย ดังเช่น
ที่พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดชมภูเวกซึ่งเขียนรูปโพธิบัลลังก์หลังพระประธานและผนังด้าน
ยาวเขียนรูปเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก ส่วนที่พระอุโบสถวัดสุทัศน์ เขียนเรื่อง
พุทธประวัติและปัจเจกพุทธเจ้า
บทบาทที่ 4 มี ภ าพพุ ท ธประวั ติ บ นผนั ง สกั ด หลั ง พระนอนเป็ น
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ จิตรกรรมฝาผนังสมัยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์หลายแห่งนั้นไม่ปรากฏภาพ
พระนอนที่อิงอยู่กับภาพเขาพระสุเมรุ โดยที่ภาพพระนอนบางแห่งถูกเขียนอยู่ตรงกลางของผนังสกัด
หน้าหรือหลังซึ่งน่าจะเป็นการเน้นความสําคัญของพระนอนในตอนพิเศษนั้นๆ ดังเช่นที่พระอุโบสถ
วัดอรุณวรารามนั้นจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยภาพพุทธประวัติและทศชาติชาดก บน
ผนังทั้งหมด ที่สําคัญคือมีภาพพระนอนตอนถวายพระเพลิงและตอนปรินิพพานเขียนที่ผนังสกัดหลัง
นอกจากผัง บริเ วณจิตรกรรมฝาผนังแบบอย่างประเพณี นิยมนั้น ในสมั ย
รั ช กาลที่ 4 ภายใต้ ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมสยามโดยมี ปั จ จั ย สํ า คั ญ หนึ่ ง คื อ อิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลต่อโลกทัศน์ของชนชั้นเจ้านายของสยามสมัยนั้น ส่งผลต่อการแสดงออกใน
เชิ ง ศิ ล ปกรรม ดั ง เช่ น จิ ต รกรรมฝาผนั ง พุ ท ธสถานมี แ บบ(Type) และการลํ า ดั บ ตํ าแหน่ ง ภาพ
(Orientation) ต่างๆ และการออกแบบกรอบภาพในสมัยนี้ น่าจะแบ่งได้เป็นอีกแบบอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เท่าที่สืบค้นนั้นพบบทบาทพระนอน 2 บทบาท ดังนี้
บทบาทที่ 5 จิตรกรรมฝาผนังแบบอย่างสมัยรัชกาลที่ 4 พระนอนเป็น
องค์ประกอบรอง เขียนบนเสาในประธาน กล่าวคือ เป็นบทบาทภาพจิตรกรรมพระนอนซึ่งแตกต่าง
จากบทบาทที่ผ่านมาทั้งหมด พบสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระวิหารวัดโสมนัส ซึ่งมีผงั อาคารแบบอย่าง
ประเพณีนิยมทั่วไป โดยมีพระประธานประดิษฐานอยู่บริเวณท้ายภายในวิหาร แต่ที่เสาในประธาน
ด้านซ้าย-ด้านขวาของพระประธานมีภาพจิตรกรรมแสดงคติธรรม กล่าวคือ ภาพที่อยู่ใกล้พระประธาน
จะเขียนภาพบุคคลที่อยู่อยู่ในศีลธรรมของพุทธศาสนาสูงกว่าและสีของเสาสว่าง
ส่วนภาพที่ห่าง
57

เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 82-95.
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ออกไปจะเขียนภาพบุคคลซึ่งอยู่ไกลศีลธรรมมากขึ้นเรื่อยๆและสีของเสาก็จะเข้มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง
ภาพตอนปรินิพพานนั้นอยู่บนเสาในประธานที่อยู่ใกล้พระประธานมากทีส่ ุด
บทบาทที่ 6 จิตรกรรมฝาผนังแบบอย่า งสมัยรั ชกาลที่ 4 พระนอนเป็ น
องค์ประกอบรอง เขียนบนผนังสกัดหลัง กล่าวคือที่พระอุโบสถ วัดโสมนัส ซึ่งมีผังคล้ายกับพระวิหาร
ในวัดเดียวกันนี้ดังที่กล่าวไปแล้ว แต่ไม่มีเสาในประธาน โดยภาพพระนอนเขียนรวมเป็นชุดเดียวกับ
ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ ตรัสรู้และปฐมเทศนา เขียนบนผนังสกัดหลัง ซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดในสังเวชนียสถานทั้งหมด
ซึ่งลักษณะภาพสังเวชนียสถานทั้ง 4 ที่อิงอยู่กับจุดศูนย์กลางในสมัยรัชกาล
ที่ 4 นั้นไม่ได้พบเฉพาะในจิตรกรรมฝาผนังเท่านั้น หากแต่พบในเจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระเจดีย์
วัดบวรนิเวศและเจดีย์จําลอง โลหะถมปัทม์ที่รัชกาลที่ 4 ถวายวัดบรมนิวาส โดยมีตําแหน่งของสังเวช
นียสถานอยู่บริเวณ 4 ด้าน ของพระเจดีย์จําลอง โดยถ้านับเริ่มจากภาพประสูติที่ด้านแรกวนตามเข็ม
นาฬิกาจะเป็นตรัสรู้ที่ด้านที่ 2, ตอนปฐมเทศนาที่ด้านที่ 3 และตอนปรินิพพานที่ ด้านที่ 4

ภาพที่ 22 เจดียจ์ ําลองกาไหล่ทองใน
พระเจดีย์วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพฯ
ที่มา : ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคํา,
ศศิธร โตวินัส, เรียบเรียง, สมุดภาพพระ
เจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ : วัด
บวรนิเวศฯ, 2551) 112.

ภาพที่ 23 ผังเจดียจ์ ําลองกาไหล่ทองในพระ
เจดีย์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
ที่มา : พีระพัฒน์ สําราญ, "คติและสัญลักษณ์
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระปฐม
เจดีย์" (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 218.
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ดังนั้นสรุปได้ว่าบทบาทของภาพพระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังนั้น
โดยปกติเป็นภาพส่วนหนึ่งของพุทธประวัติ โดยมีฐานเป็นองค์ประกอบรองตามในสมัยอยุธยาตอน
ปลายยังพบภาพพระนอนที่เป็นองค์ประกอบหลักเขียนบริเวณผนังสกัดหน้า-หลัง ขณะเดียวกันใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์พบภาพพระนอนที่เป็นองค์ประกอบหลักแต่ไม่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิ โดยเป็นภาพ
ส่วนหนึ่งของพุทธประวัติเช่นกัน จนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ปรากฏบทบาทของภาพพระนอนแบบ
ใหม่มีฐานะเป็นองค์ประกอบรองของแบบอย่างผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4

ภาพที่ 24 บทบาทต่างๆของพระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป
ค.ผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสัมพันธ์กับพระนอน
มีลักษณะเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระนอนเป็นพระพุทธรูปประธานของอาคาร
และสัมพันธ์กับจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระนอนตอนนั้นๆ
เท่าที่พบมีเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์เท่านั้น โดยนิยมเป็นอาคารประดิษฐานพระนอนขนาดเล็ก โดย
ตอนที่พบได้แก่ ตอนประทับอยู่ในพระคันธกุฎี, ตอนถวายพระเพลิง และตอนปรินิพพาน
จากที่ก ล่าวมาทั้งบทบาทของพระนอนทั้งในวรรณกรรมและศิลปกรรมมีหลายส่วนที่
สอดคล้องกันอย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์ในการศึกษานี้.

บทที่ 4
คติ ความเชื่อทางพุทธศาสนาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 บางประการ
การศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีขอบเขตการศึกษาข้อหนึ่งว่าจะศึกษาวิหารพระนอนที่
เกี่ยวข้องกับชนชั้นกษัตริย์และเจ้านายในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้นคติ ความเชื่อ
ในยุคสมัยดังกล่าวบางประการโดยเฉพาะของชนชั้นกษัตริ ย์และเจ้านายจึงเป็ นเครื่องมื อสําคัญใน
การศึกษาพัฒนาการผังเขตพุทธาวาสของวั ดรวมทั้ง บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน โดยสรุปคติ
ความเชื่อเป็นหัวข้อดังนี้
1.ไตรภูมิ
เป็นคติความเชื่อที่มีในสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะคติจักรวาลไตรภูมิที่มีเขาพระ
สุเมรุเป็นศูนย์กลางนั้นพบทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา เอกสารที่เก่าที่สุดที่พบของ
คตินี้ คือ เตภูมิกถาหรือ "ไตรภูมิพระร่วง" แต่งโดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) สมัยสุโขทัยตอน
ปลาย ส่วนในสมัยอยุธยามาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์พบทั้งสมุดภาพไตรภูมิ และเอกสารที่อธิบายโลก
ทัศน์ดังกล่าวของชาวสยาม โดยเฉพาะไตรภูมิโลกวินิจยกถาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)เป็นผู้แต่ง, นอกจากนั้นพระราชปุจฉาในรัชกาลที่ 1
ที่พระองค์มีต่อพระสังฆราชและพระราชาคณะทั้งหลาย มีหลายข้อที่แสดงถึงความเชื่อของพระองค์
เกี่ยวกับภพภูมิตามคติจักรวาลไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งโลกทัศน์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับความเชื่อที่พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ, ธรรมราชาและจักรพรรดิราช ผู้มีหน้าที่ดูแลประชาชน
เขตขอบขัณฑสีมาคอยสงเคราะห์และให้รู้บุญ-บาป เพื่อโน้มนําไปสู่พระนิพพาน
คติดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 4 ดังที่ประกาศการพระราชพิธีพืชมงคลแลจรด
พระนังคัลของเก่า มีความว่า
ข้าแต่เทพนิกรอมรพรหมมินอมรินทราธิราช สัค์เตกาเม ซึ่งสถิตทิพยพิมานมาศเมือง
สวรรค์ฉอชั้นกามาพะจร ทั้งเทพยุเจ้าผู้ทรงมหาศักดาเดช ซึ่งสิงสู่อยู่ในขอบเขตร์จักรวาล อีกอา
กาษพิมานแลภุมเทวดา ทั้งท้าวจตุรมหาราชิกาทั้งสี่ นางพระแม่ธรณี นางพระคงคา นางพระโพสพ
เทพยุดาทั้งจบแสนโกฏิจักรวาล ทวีปน้อยใหญ่ทุกสถานไตรโลกธาตุ1
1

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมสมมตอมรพันธุ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 (พระนคร:
องค์การค้าคุรสุ ภา, 2508), 67-69.
54

55
ขณะที่ประกาศการพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัลของใหม่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4
เช่นกัน กับมีการเปลี่ยนเนื้อความเป็น การบูชาพุทธคุณ และยกเรื่องในพระไตรปิฎกรวมถึงหลักธรรม
ต่างๆ2 อันเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดพุทธศาสนาตามทัศนะของพระบางสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและเจ้านายหลายพระองค์ในสมัยนั้น เริ่มสนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการ
ของวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ดังที่รัชกาลที่ 4 ทรงตีความพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่ให้คล้อยไปในทาง
เหตุผลนิยม และทรงเน้นหลักคําสอนตามพุทธบัญญัติ อีกทั้งไม่เชื่อเรื่องไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเป็น
ศูนย์กลางว่าเป็นสถานที่ สําคัญ เพราะทรงเห็นว่ าไม่ได้เป็นไปตามพุทธบั ญญัติ สอดคล้องกับที่ทรง
กล่ าวว่ า "...ถ้อ ยคํ าพรรณนาถึ ง ป่าหิ มพานต์ เป็ นต้น ในปกรณ์ที่ ไร้ส าระ เช่ นปกรณ์ ที่ก ล่ าวถึ งโลก
สัณฐานเป็นอาทิ มีอยู่โดยอาการเพียงความเชื่อถือเท่านั้น(ไม่มีจริง) เป็นสถานที่อันใครๆไม่(เคย)ไปถึง
ไม่ ว่าในกาลไหน..."3 ขณะที่ เ จ้ าพระยาทิ พ ากรวงษ์ เ ชื่ อ ถื อ เรื่ อ งโลกสั ณฐานจากองค์ ความรู้ ของ
ตะวันตกอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ยังอธิบายว่าเป็นเหตุเป็นผลและไม่ขัดกับพุทธศาสนา ดังความว่า
"...ก็เมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราบังเกิดในแผ่นดินพราหมณ์ครั้งนั้นพระองค์ได้ตรัสรู้
ซึ่งธรรมทั้งปวง...พระองค์เที่ยวสั่งสอนมนุษย์ในแผ่นดินพราหมณ์...โอกาศโลกยหรือโลกสัณฐาน
นั้นไม่ได้เทศนาเลย พิเคราะห์ดูก็เห็นว่าพระองค์รู้จริงเห็นจริง แต่โลกยสัณฐานที่ชาวเมืองเขาถือ
กันว่าเปนอย่างนั้นๆ ...การที่พระองค์รู้พระองค์เห็นจึงไม่ถูกกัน พระองค์จึงไม่เทศนา ถ้าพระองค์
เทศนาด้วยเรื่องโลกยว่า พิภพกลมพิภพหมุนแล้ว ก็จะผิดของโบราณที่ชาวเมืองเขาถือว่าพิภพ
แบนมีเขาพระสุเมรุ..." ซึงเรื่องโลกสัณฐานพระพุทธเจ้าถือเป็นอัพยากตะปัญหาหรืออภิปรัชญา
พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อการพ้นทุกข์4

ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง ไม่ ป ฏิ เ สธเรื่ อ งเขาพระสุ เ มรุ เ สี ย ที เ ดี ย ว หากแต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญในฐานะศูนย์ กลางจัก รวาลเช่นเดิมอี กแล้ ว ดั งอธิบายว่า "...จะว่ าพระ(พุ ทธเจ้าผู้วิจัย)ไม่ได้ไปเทศนาบนดาวดึงษ์ไม่จริงก็ว่าไม่ได้ จะมีเขาพระสุเมรุจริงแท้ก็ว่าไม่ได้...ด้วยเป็น
ของโบราณเก่าเขาถือกันมา...โลกยสวรรคนี้เหลือวิไสยที่มนุษย์จะรู้ ให้พิเคราะห์ดูเถิดคําสั่งสอน
ของพระองค ก็ล้วนเป็นจริงทั้งนั้น..."5

2

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมสมมตอมรพันธุ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1, 73-79.
3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 375.
4
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค), แสดงกิจจานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 117-120.
5
เรื่องเดียวกัน ,127-128.
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อย่างไรก็ตามชนชั้นสูงในสมัยนั้นยังเชื่อเรื่องไตรภูมิอยู่ เช่น เรื่องสวรรค์อันเป็นพบภูมิที่
ดีและนรกเป็นอบายภูมิ ดังที่เจ้าพระยาทิพากรวงษ์(ขํา บุนนาค) อธิบายว่านรก-สวรรค์เป็นเครื่องมือ
ในโน้มน้าวในคนให้ทําความดีละเว้นความชั่ว ดังความว่า "...ความเรื่องสวรรคนรกนี้ เปนของไม่รู้ไม่
เห็นว่าอยู่ที่ไหน เปนแต่กล่าวว่าสวรรค์อยู่บนฟ้า นรกอยู่ใต้ดินด้วยกันทั้งสิ้น ก็ทางสาศนาทั้งปวงนี่ คิด
ดูก็เอาสวรรค์มาฬ่อ เอานรกมาขู่ด้วยกันทุกๆสาศนา...ถ้าจะคัดค้านเสียว่าสวรรคไม่มีนรกไม่มีก็ไม่ได้
..."6 ขณะที่รัชกาลที่ 4 พระราชนิพนธ์ว่า
"...เทวดาหรือหรือมนุษย์เหล่าใดตั้งอยู่ในธรรม...พอใจในธรรมของสัตบุรุษ
หรือว่าพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วนี้ย่อมไปพร้อมในเทวดาและมนุษย์เหล่า
ใด โดยการเรียนและการปฏิบัติตาม...จงได้ไปเกิดร่วมอยู่กับเทวดาและมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม
เหล่านั้นในภพเช่นนั้น อันเป็นภพที่เขายกย่องบูชา ซึ่งเป็นภพที่บุคคลได้อยู่แล้ว จะได้พบมิตรที่ดี
ได้บําเพ็ญกุศลธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเถิด...7

2.พระโพธิสัตว์
คติ เ กี่ ยวกั บ อนาคตพุ ท ธะในประเทศไทยมี ม าอย่ า งน้ อ ยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย โดยแยก
ออกเป็น 2 คติคือ แนวคิดที่ปรารถนาเกิดในยุคพระศรีอาริย์เพื่อได้ฟังธรรมและเป็นสาวกของพระองค์
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือบรรลุนิพพาน อีกคติคือมุ่งมั่นเป็นพุทธะองค์หนึ่งในอนาคต โดยปรารถนาให้
มนุษย์ทุกคนบรรลุพุทธภูมิซึ่งเป็นมหากรุณาคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโพธิสัตว์8 โดยเฉพาะชนชั้น
กษัตริ ย์ที่มีฐ านันดรอันสู งนั้นตามโลกทัศน์ของคนไทยคือ ผู้ที่มีบุ ญญาธิ การมาก เป็นผู้ สั่งสมบุญมา
หลายภพหลายชาติ มีบทบาทเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง9
ซึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้นพระบรมกษัตริย์และบวรกษัตริย์ล้วนปรารถนาโพธิญาณ
เพื่ ย ช่ วยสรรพสั ต ว์ ให้ พ้ นสั ง สารวั ฏ แห่ ง ทุ ก ข์ ดั ง เช่ น พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬาโลก
ปรารถนาเป็นหน่อพระสัทธาธิก, สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงปรารถนาเป็นหน่อพระ
6

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค), แสดงกิจจานุกิจ, 276.
7
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 191-193.
8
บําเพ็ญ ระวิน, รวบรวม, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ, พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์วิชาการ, 2542), (38)-(49).
9
หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพฒ
ั น์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2416
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2527), 76-77.
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ปัญญาธิก10 และพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาเป็นหน่อพระสัทธาธิก11 โดยพระองค์
นั้นทรงมีกระแสพระโพธิญาณเป็นพระอนาคตวงษ์องค์หนึ่งแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นองค์ใด12 ฯลฯ
อย่างไรก็ตามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คตินี้ได้ปรับเปลี่ยนไปด้วย
ปัจจัยทางสังคมและประสบการณ์ส่วนพระองค์ แม้พระองค์ยังทรงเชื่อในเรื่องภพภูมิโดยทรงเห็นว่า
ภพภูมิที่ดีนั้นมีไว้เพื่อกุศลธรรมซึ่งนําไปสู่นิพพาน หากแต่พระองค์ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิเช่นรัชกาล
ก่อนๆ เพียงไว้แค่ทรงปฎิญญาที่จะหาวิธีในการดับทุกข์แก่พระองค์เองและผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง13
อนึ่ง คราวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต เมื่อพ.ศ. 2411 นั้นพระองค์
ทรงมีอิริยาบถแบบสีหไสยา ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกแบบตอนปรินิพพาน เช่น "พระไสยา" ที่
วัดบวรนิเวศวิหารแล้วสวรรคตในช่วงปฐมยามของกลางคืน ที่พระแท่นในพระที่นั่งภานุมาศจารูญ14
3.เทวราชา สมมติเทพและพระอินทร์
เป็นคติที่แพร่หลายอย่างมากในอยุธยา ด้วยการผสมผสานแนวความคิดของพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเพื่อเป็นเครื่องมือค้ําจุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคง ดังเช่นที่พบในพิธี
บรมราชาภิเษก15 และพระนามกษัตริย์ที่อ้างอิงถึงเทพต่างๆ16 โดยเฉพาะพระนารายณ์
10

สมเด็ จ พระวั น รั ต น(วั ด พระเชตุ พ น)ในรั ช กาลที่ 1, แต่ ง ภาษามคธ, สั งคี ติ ย วงศ์
พงศาวดาร เรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย, แปลโดย พระยาปริ ยัติธรรมธาดา(แพ ตาละลักษณ์) ,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2521), 452.
11
ศูนย์ม านุ ษยวิท ยาสิ รินธร, จารึกพระสมุ ทรเจดีย์, เข้าถึง เมื่ อ 20 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail. php?id
=1229
12
พระยาไชยวิชิต(เผือก), หนังสือยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย,
2459), 38.
13
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 85.
14
กรมศิลปากร, ประชุมจดหมายเหตุเรื่องสุริยุปราคาในรัชกาลที่ 4 และเรื่องรัชกาลที่
4 ประชวรและสวรรคต (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2500), 71-72.
15
หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพฒ
ั น์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.23252416, 58-59.
16
สายชล สัตยานุรกั ษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352) (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 202-204.
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คติดังกล่าวสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หากแต่เน้นบทบาทของพระอินทร์มากกว่า
เทพองค์อื่นๆ ดังกรณีการสถาปนาพระนครให้เป็นเมืองของพระอินทร์ ดังนามว่า "กรุงเทพมหานคร
บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อูดมราชนิเวศน์มหาสถาน
อมรพิมานเอาวตารสฐิตย์ สักะทัตติยวิศณุกรรมประสิทธิ์ เพราะเป็นมหานครที่ดํารงรักษาพระมหามณี
รัตนปฏิมากร"17 นอกจากนั้นยังปรากฏวรรณกรรมที่แต่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเน้นบทบาทของ
พระอินทร์อย่างมีนัยยะสําคัญ เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)เป็นผู้แต่ง, สมบัติอมรินทร์คํากลอนที่พรรณนาถึง
ดาวดึงส์สวรรค์ซึ่งปกครองโดยพระอินทร์ แต่งโดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ฯลฯ ที่สําคัญคือพระราช
ปุจฉาในรัชกาลที่ 1 ที่มีต่อสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะต่างๆ นั้นมีเกี่ยวกับพระอินทร์อยู่
หลายข้อ ซึ่งล้วนแสดงถึงโลกทัศน์ของคนไทยในสมัยนั้น ที่เห็นว่าพระอินทร์คือผู้บําเพ็ญกุศลทางพุทธ
ศาสนาแล้วได้ไปบังเกิดเป็นพระอินทร์บนดาวดึงส์สวรรค์18 ซึ่งพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้สร้างบุญกุศล
อย่ างมากมายมาก่อ นและมีฐ านะเป็ นสมมติ เ ทพ โดยคติ ดังกล่าวสื บ เนื่ อ งมาโดยตลอด หากแต่ มี
ลักษณะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเห็นว่าพระอินทร์
เป็นเพียงการอุปมาถึงกษัตริย์ที่ทํานุบํารุงพุทธศาสนาเท่านั้นและเพราะพระองค์ทรงเห็นว่า "...ด้วย
พระเจ้าแผ่นดินก็เป็นมนุษย์..."19 ไม่ได้เป็นเทพหรือพระโพธิสัตว์ดังคตินิยมในรัชกาลก่อนๆ สอดคล้อง
กับพระราชนิพนธ์ที่ว่า "...พระราชใหญ่ผู้ทรงไว้ซึ่งรัตนะเห็นปานฉะนี้นี่(พระแก้วมรกต-ผู้วิจัย) ก็นับว่า
เป็นเช่นดังพระอินทร์ใหญ่เจ้าแห่งบรรดาพระอินทร์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งปวง..."20นอกจากนั้นใน
สมณศาสนของพระวชิ ร ญาโณกั บ คณะที่ พระราชทางไปยั ง ลัง กาและยะไข่ มี ความว่า "อนึ่ งคํ าว่ า
"กรุงเทพมหานคร"...เพียงแต่เป็นชื่อพระมหานคร ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จประทับอยู่เป็นประจําเท่านัน้
ตามถ้อยคําของชาวสยาม (คือคําว่าเทวะ หรือ เทพนั้น หมายเอาพระราชา ไม่ได้หมายถึงเทวดา)..." 21
17

อรวรรณ ทรัพย์พลอย, ตรวจชําระและบรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 1 (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552), 75.
18
ประสิทธิ์ แสงทับ, บรรณาธิการ, ประชุมพระราชปุจฉา เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2550), 108-111.
19
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโต
โยต้าประเทศไทย, 2547), 324.
20
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 93.
21
เรื่องเดียวกัน, 555.
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4.จักรพรรดิราช
ตามคติเดิมหมายถึงผู้ทรงธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ ซึ่งหาก
เสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังหมายถึงพระราชาทีม่ พี ลัง
อํานาจเหนื อกว่าราชาอื่ นๆ 22 โดยในสมัยต้ นรั ตนโกสิ นทร์มีเ อกสารที่ก ล่าวถึ งคติ จัก รพรรดิ ราช ที่
สําคัญอย่างเช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ที่กล่าวถึงบทบาทของผู้ปกครองที่เป็นธรรม ที่สงเคราะห์และ
ห้ามปรามชนทั้ง หลายในแว่นแคว้นขอบขัณฑสีม าให้รู้บ าป-บุญ23 นอกจากนั้นในพระราชปุจฉาใน
รัชกาลที่ 1 ยังมีที่เกี่ยวข้องกับคติจักรพรรดิราชอันเป็นที่ 1 ใน 3 ของที่พึ่งของสรรพสัตว์ ดังความว่า
"เพราะพระพุทธเจ้าทั้งปวง โปรดสัตว์ให้ได้โลกอุดรสมบัติมรรคผลสิ้นสังสารทุกชาตินั้น แลฝ่ายพระ
ปัจเจกโพธิ พระยาบรมจักรพรรดินั้น โปรดสัตว์ทั้งปวงให้ได้โลกอุดรสมบัติสิ้นสังสารทุกข์"24 ซึ่งคติ
ดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาโดยตลอดเช่นกัน ดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
กล่าวถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ว่า "...เป็นนายกเลิศแห่งหมู่มนุษย์ เป็นพระธรรมราชา เพียงดัง
ว่าจักรพรรดิราชผู้มีสัตตรัตนะอันถึงพร้อม"25 นอกจากนั้นพระองค์ยังเปรียบพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนา
วดีเช่นดังนางแก้วอีกด้วย26
5.ธรรมราชา
เป็นคติที่ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นผสมรวมกับคติอื่นๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะ
เป็นจักรพรรดิราชเนื่องจากกษัตริย์ต้องเป็นผู้ปกครองอย่างเป็นธรรม มีทศพิธราชธรรม และคติอินทร์
อันเป็นบทบาทของสมมติเทพที่มีบทบาทสําคัญเป็นผู้ผู้บําเพ็ญกุศลและทํานุบํารุงพุทธศาสนา รวมถึง
คติพระโพธิสัตว์ก็ล้วน ถูกผสมรวมและเน้นความเป็นธรรมราชาอย่างยิ่ง ดังที่ปรากฏในปณิธานของ
กษัตริย์ทุกพระองค์ในสมัยรัตโกสินทร์ อาทิความใน ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ประชุมพระราชปุจฉา
ฯลฯ
22

สายชล สัตยานุรกั ษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสม
เด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352), 202-204.
23
กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2
(ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 450-452.
24
ประสิทธิ์ แสงทับ, บรรณาธิการ, ประชุมพระราชปุจฉา เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2550), 243.
25
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 119.
26
เรื่องเดียวกัน, 125-129.
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6.ธาตุเจดีย์
เจดีย์ในพุทธศาสนานั้นมี 4 อย่างได้แก่ ธาตุเจดีย์, บริโภคเจดีย์, ธรรมเจดีย์และอุเทสิกะ
เจดีย์ ซึ่งมูลเหตุที่เกิดธาตุเจดีย์นั้นปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาติให้ทําพระ
สถูป ณ สถานที่ถวายพระเพลิงเพื่อระลึกถึงพระองค์ได้ จนกระทั่งตอนถวายพระเพลิงพระสรีระและ
เกิดพระบรมสารีริกธาตุ 2 ลักษณะคือ "นวิปปกิณณาธาตุ" คือพระบรมธาตุที่ปรากฏอยู่เฉพาะส่วนไม่
แยกกระจัดกระจาย สามารถแยกได้ว่าเป็นพระธาตุส่วนใด28 และ "วิปปกิณณาธาตุ" คือพระบรมธาตุ
ที่ แ ยกกระจั ด กระจายไปรวมกั บ พระธาตุ ส่ ว นอื่ น ซึ่ ง ต่ อ มาพระบรมธาตุ ทั้ ง หมดได้ ถู ก แบ่ ง ไป
ประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ
สํ าหรั บ สั ง คมไทยธาตุ เ จดี ย์ถือ เป็ นคติ ที่ สํ าคั ญ และความเก่ าแก่ ยาวนาน ดั ง เช่ นที่ มี
หลักฐานกล่าวถึงในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ว่าตั้งแต่เริ่มรับพุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์เข้ามาแล้ว รัฐ
ทั้งสองได้สร้างพระมหาธาตุต่างๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะการสร้างพระมหาธาตุกลางเมือง เป็นหลัก
สําคัญของเมืองใหญ่ต่างๆ จนต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คติดังกล่าวนี้ยังคงสืบเนื่องหากแต่ไม่เน้น
การสร้างมหาธาตุกลางเมืองเช่นเดิม อาทิ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในมณฑปวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์, พระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ ซึ่งคติพระธาตุเจดีย์นี้เกี่ยวเนื่องกับคติเบญจอันตธาน ซึ่งเป็น
คติที่กล่าวถึงการค่อยๆเสื่อมสูญของพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน จนสิ้นศาสนาของ
พระองค์เ มื่อ ครบ 5,000 ปี อันได้ แก่ ปริยัติอั นตรธาน, ปฏิบั ติอั นตรธาน, ปฏิ เวธอั นตรธาน, ลิง ค
อันตรธานและธาตุอันตรธาน คือพระธาตุนั้นอันตรธานเป็นสิ่งสุดท้าย29 ดังที่มีการกล่าวถึงในแก้พระ
ราชปุจฉาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, จารึกพระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ นอกจากนั้นต่อมา
คติธาตุเจดีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่พระองค์ได้เพิ่มความสําคัญของพระบรมธาตุ
ในรัฐสยาม ดังเช่นที่พระองค์มั่นพระทัยว่าพระปฐมเจดีย์คือพระบรมธาตุแห่งแรกของสยามมีความ
เก่าแก่เทียบเท่าที่ลังกา30
27

7.สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา
โลกสัณฐานตามความเชื่อทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาทในสังคมไทยนั้นยึดโยงกับความ
27

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: องค์การค้า
คุรุสภา, 2503), 19-25.
28
กรมศิลปากร, พระบรมธาตุ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 9-10.
29
เรื่องเดียวกัน, 23.
30
เจ้าพระยาทิพากรวงวงศ์, เรื่องพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: โรงพิมพ์พพิ รรฒธนากร
2469), 19-21.
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เชื่อเรื่องคติจักรวาลไตรภูมิที่มีเข้าพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางมีมหาสมุทรล้อมรอบ และมีทวีปทั้งสี่ ตั้งอยู่
บนมหาสมุทรทั้ง 4 ทิศ โดยทางทิศใต้นั้นคือที่ตั้งของชมพูทวีปที่อยู่ของมนุษย์โลก ซึ่งโลกทัศน์ดังกล่าว
นี้ปรากฏในสมัยสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นรันโกสินทร์อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะสมุ ด
ภาพไตรภู มิ ที่ มี ทั้ ง หน้ า ต้ น และหน้ าปลายนั้ นมี ภาพเขี ยนซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเขาพระสุ เ มรุ แ ละเขา
สัตบริภัณฑ์ที่หน้าต้น ถัดมาที่หน้าปลายจึงเป็น ชมพูทวีป ลังกาทวีปและสุวรรณทวีปหรือสุรรณภูมิซึ่ง
เป็นทวีปอันเป็นที่ตั้งของบริเวณประเทศไทยในปัจจุบัน
อย่ างไรก็ ตามตั้ง แต่ รั ฐ สุโ ขทั ยรับ พุ ท ธศาสนา นิก ายเถรวาท ลั ท ธิ ลั ง กาวงศ์ เข้ ามาใน
บริเวณวัฒนธรรมภาคกลางของไทยนี้ก็เกิดความนิยมในสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาของลังกาเป็น
อย่างยิ่ง ดังเช่น ในสมัยสุโขทัยมีกรณีพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไท)ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จําลองบนยอดเขาสุมนกูฏ หรือกรณีของพระมหาเถรศรีศรัทธาไปสืบพระศาสนาในศรีลังกา ส่วนใน
สมั ยอยุ ธยา พระสงฆ์ ในอยุ ธ ยานิ ย มไปนมั ส การพระพุ ท ธบาทที่ลั ง กา ขณะที่ ส มั ยรั ต นโกสิ นทร์
พระบาทสมเด็จ พระพุ ทธเลิศหล้านภาลั ยได้ ส่ง สมณฑู ตไปยั งลั ง กาโดยทรงมี พระราชศรั ท ธาบู ชา
เจดี ย สถานต่ า งๆในลั ง กา โดยเฉพาะรอยพระพุ ท ธบาทบนยอดเขาสุ ม นกู ฏ 31 นอกจากนั้ น ใน
วรรณกรรมและศิลปกรรมต่างๆ เช่นสมุดภาพไตรภูมิและจิตรกรรมฝาผนังนั้นก็ยังให้ความสําคัญต่อ
สถานสําคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ ณ ชมพูทวีป ไม่ว่าจะเป็นสัตตมหาสถานและอัฏมหาสถาน ดัง ที่
ปรากฏการจําลองสัตตมหาสถาน ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม, พระคันธกุฎีและสถานที่ถวายพระเพลิงใน
วิหารราย ที่วัดอินทาราม ฯลฯ หรือแม้แต่ดาวดึงส์สวรรค์สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาตามความเชื่อ
ในอุดมคติ เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์จุฬามณีที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า
โดยสมุ ด ภาพไตรภู มิ นั้ นถื อ เป็ น แผนภู มิ ตามความเชื่ อ ทางพุ ท ธศาสนาที่ ชนทั้ ง หลายในสมั ย ต้ น
รัตนโกสินทร์ต่างเห็นว่าเป็นจริงตามนั้นหากแต่สถานที่ที่รัฐสยามไม่คุ้นเคยก็จะมีการจําลองสร้างสรรค์
ตีความตามจินตนาการ ส่วนที่คุ้นเคยก็จะมีการเขียนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่า
อย่างไรก็ตามในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จะมีแบบที่เ พื่อใช้ เดินทางจริง ๆ เช่ น แผนที่การ
เดินทัพต่างๆ หากแต่วิทยาการสร้างแผนที่ของสยามยังขาดความถูกต้องแม่นยํา ขณะที่ตัวรัฐสยามเอง
นั้นก็มีสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนศรัทธาอย่างยิ่งและต่อเนื่องยาวนานหลายแห่ง
เช่นกัน โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาท และพระพุทธฉายที่เขาสัจจพันธ์ ดังที่ตั้งแต่แรกค้นพบในสมัย
พระเจ้ าทรงธรรม ช่ ว งอยุ ธ ยาตอนกลางจนถึ ง สมั ย รั ตนโกสิ นทร์ มี พ ระกษั ต ริ ย์ ทํ านุ บํ า รุ ง และ
พุทธศาสนิกชนแสวงบุญมาสักการระโดยตลอด
31

รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถาน ของศรีลงั กาในสมุดภาพไตรภิ
ไทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกแสวง
บุญยังสถานที่ศักดิ์ทธิ์ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 78-83, 107-110.
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ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์นั้นไม่เชื่อถือโลกสัณฐาน
ตามคติเดิมแต่ทรงมีความเข้าใจในภูมิศาสตร์สมัยใหม่แบบตะวันตกซึ่งรัฐสยามเป็นประเทศหนึ่งในนั้น
ดังสมณศาสนของพระวชิรญาโณ ความว่า "...ในกรุงสยามอัน (ตั้งอยู่) ติดทะเลด้านใต้ของอ่าวกลาง
อยู่ตรงกลางอ่าวที่สองทะเลตะวันออก เป็นรัฐที่ตั้งอยู่เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมัชฌิมประเทศ
..."32 โดยรัฐสยามนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์และเมื่อปรินิพพานไปแล้วก็เป็น
ประเทศที่พุทธศาสนาดํารงอยู่สืบมา ดังความว่า
...อันเป็นที่เสด็จอุบัติและเสด็จท่องเที่ยว(โปรดสัตว์) แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้เป็นองค์พระพุทธะ เป็นรัฐที่สว่างด้วยแสงแห่งดวงประทีปคือพระธรรมวินัยอันส่องแสงขึ้น ยัง
ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายให้สําเร็จบ้างเล็กน้อย ในราตรีกล่าวคือกาลที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว ลุกติดอยู่ที่หัวไส้อันสอดอยู่ในตะเกียง คือหฤทัยของพระสงฆ์ ซึ่งรองรับเอาพระธรรมไว้ อัน
ชาวโลกควรอุปถัมภ์...33

ขณะที่อินเดียกับลังกาที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาเดิม นั้นทั้งสูญและไม่ได้รับการสนับสนุน
ให้เป็นรัฐพุทธเช่น สยามรัฐ ดังสมณศาสนของพระวชิรญาโณ ความว่า "...เกาะลังกาเล่า บัดนี้ก็ตกเป็น
ของพวกกําปนีซึ่งมิใช่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเสียด้วย..."34 ดังนั้นพระองค์น่าจะทรงเห็นว่ารัฐสยาม
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาตามแบบอย่างของภูมิศาสตร์สมัยใหม่ เป็นประเทศที่ดํารงไว้ซึ่งพระธรรม
วินัยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ขณะที่พุทธศาสนาในอินเดียได้สูญ ส่วนที่ในลังกาได้เสื่อม
จนไม่มีลักษณะความเป็นศูนย์กลางดังเช่นคติเดิม
7.ความเชื่อทางพุทศาสนาของชนชั้นล่าง
วัฒนธรรมของชนชั้นล่างนั้นผสมปนเปทั้งพุทธ พราหมณ์และไสยศาสตร์ไว้ด้วยกัน โดย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ชนชั้นล่างนั้นมีศรัทธาที่เน้นไปทางแสดงอารมณ์ดังเช่น กรณีนายเรืองเผาตัวเป็น
พุทธบูชา ในปีพ.ศ. 2333 ดังปรากฏในจารึกวัดอรุณราชวราราม35 อีกทั้งมีความเชื่อเรื่องผีสาง โชค
ลาง คาถาอาคมแบบของตนเอง ซึ่งแม้ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติในชนชั้นสูงจะมีเช่นกันแต่เป็น
32

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 527.
33
เรื่องเดียวกัน, 527-528.
34
เรื่องเดียวกัน, 521.
35
สายชล สัตยานุรกั ษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352), 109-110.
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การยึดโยงกับความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นหลัก ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนัน้
ไม่โปรดเรื่อง ผีสาง เทวดาและอํานาจลี้ลับในหมู่คนทั่วไป ซึ่งพระองค์ถึงกับทรงตราพระราชกําหนด
ออกมา ดังความว่า
...ทุกวันนี้ สัต ว์ทั้ง ปวงเปนโลกี ครั้ นมี ทุขขขึ้นมาน้ํ าจิ ตรนั้ นก็ ผันแปรไปจากพระ
รัตนะตะยาธิคุณไปถือผีสางเทพารักษต่างๆ...ครั้นจะให้ห้ามเสียไม่ให้ถือผีสางเทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์
เล่าก็มีพุทธฎีกาตรัส ไว้ในสั ตปรยหารริย ธรรมเจดประการอั นจะให้บ้านเมืองสบูรรณ์ขึ้ นว่าให้
สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าบํารุงเทพารักษ์...จึ่งมีพระราชโองการดําหรัสเหนือเกล้าฯสั่งว่า
แต่นี้สืบไปเมื่อหน้าให้...ถวายสิ่งอันสมควรแก่เทพารักษ์ แต่อย่านับถือยิ่งกว่าพระไตรสะระณาคม
...แต่ซึ่งสารเทพารักษาอันเอาไม้ทําเปนเพศบุรุษลึงใหญ่น้อยต่างๆ หญิงชายชวนกันนับถือนั้น
ทรงพระกรุณาให้นักปราชญราชบัณฑิตยค้นดูในพระไตรปิฎกก็มิได้มีอหย่าง...จึ่งทรงพระวิจาร
เหนว่าแรกเหตุนี้จะมาเพราะคนพาลกักขะละหยาบช้า...ห้ามอย่าให้มีเพศบุรุษลึงคอันลามกอัป
ระมงคลไว้ในสารเทพารักษ์เปนอันเด็ดขาดทีเดียว36

อย่างไรก็ตามแม้ชนชั้นสูงจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชนชั้นล่างนักหากแต่บางส่วนก็ต้อง
ยอมให้ เ ป็ นไปตามวิ ถีท างของชาวบ้ านหากแต่ มี ความพยายามจั ดระเบี ยบหรื อ ปรั บ รู ป แบบทาง
วัฒนธรรมให้เข้ากับทัศนะของชนชั้นสูง ดังเช่น กรณีพระราชพิธีพรุณศาสตร์(ขอฝน)แบบพุทธที่น่าจะ
ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นรับรูปแบบโรงพระราชพิธีจากพระราช
พิธีพรุณศาสตร์ แบบพราหมณ์ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
ว่า“...อยู่ข้างจะเร่อร่าหยาบคาย...”37 โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้นเพื่อนํารูปแบบที่ไม่ถูกจริตชน
ชั้นสูงออกไปแต่ยังคงประนีประนอมกับคติชาวบ้านอยู่ ที่สําคัญพระราชพิธีดังกล่าวมีการจัดระเบียบ
วางตําแหน่งแห่งที่ของคติความเชื่อต่างๆ ตามทัศนะของชนชั้นสูง นั่นคือ ให้มีการทําพระราชพิธีพรุณ
ศาสตร์(ขอฝน)แบบพุทธ ณ ท้องสนามหลวง กลางกรุง ขณะที่แบบพราหมณ์ นั้นรัชกาลที่ 4 ให้ทําที่
ทุ่งส้มป่อยซึ่งไกลหูไกลตา38
ส่วนชนชั้นล่างก็รับวัฒนธรรมจากชนชนสูงเช่นกัน อาทิ เรื่องการสักการะรอยพระพุทธ
36

“พระราชกําหนดใหม่บทที่ 35,” กฏหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2521), 754-755. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 114-115.
37
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, พระราชพิธี 12 เดือน (พระนคร: แพร่
พิทยา, 2514), 492.
38
สิรเิ ดช วังกรานต์, “การศึกษาคติสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระคันธารราษฎร์และ
พระมณฑปยอดปรางค์” ใน หน้าจั่ว, 10(กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 130-156.
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บาท, พระบรมธาตุองค์สําคัญต่างๆ, คติพระศรีอาริย์ ฯลฯ หากแต่มีการปรับเปลี่ยนให้ความเข้ากัน
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตนเอง
8.คติและความนิยมในศิลปกรรมพระนอนของชนชั้นกษัตริย์และเจ้านายอื่นๆ
จากบทที่ 3 เรื่องความหมายของพระนอนสมัยต้นรันโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีคติ
และความนิยมในศิลปกรรมพระนอนบางประการที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งจะกล่าว ณ ที่นี้ ดังนี้
1.คติ ปางประจํ าวัน ปรากฏในเรื่องหล่อพระนอนปางสีหไสยาอุทิศแด่เจ้านายที่
สิ้นพระชนม์ ดังความในจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 4 ที่กล่าวถึงการหล่อพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อ
อุทิศให้เจ้านายที่สิ้นพระชนม์ โดยหล่อพระปางประจําวันตามวันที่สิ้นพระชนม์แทบทั้งสิ้น ดังที่หล่อ
พระนอนปางสี หไสยาอุ ทิศส่ วนพระราชกุศลพระราชทานแด่ เจ้านายที่ สิ้นพระชนม์ในวันอังคาร 2
พระองค์39
2.พระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ โปรดพระพุท ธรูป นอน ดั ง
พระราชดําริ ว่าพระพุทธรูปปางสีหไสยาไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้เป็น "พระชนมวาร" หรือพระ
ปฏิ ม าประจํ า พระองค์ แม้ ว่ า พระองค์ จ ะประสู ติวั น อั ง คารและมี พ ระพุ ท ธรู ป ปางสี ห ไสยาเป็ น
พระพุทธรูปปางประจําวัน เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าพระนอนเมื่อนําไปประดิษฐานในพระราชพิธี
พร้อมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆ แล้วดูไม่งดงาม พระองค์จึงใช้พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปยืนแทน40
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้คือการประมวลคติ-ความเชื่อสําคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถงึ
สมัยรัชกาลที่ 5 บางประการ ซึง่ ยังมีคติ-ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เล่มนีอ้ ีกบางส่วนที่ถูกจะ
อ้างแทรกลงไปในเนื้อหาถัดไป.

39

"จดหมายเหตุ สมั ยรั ตนโกสิ นทร์ รั ชกาลที่ 4 จ.ศ.ปนกั น, พระราชนิ พ นธ์ " เรื่ อ ง
พระพุทธรูปทรงยืนอุ้มบาตรและไสยาสน์, ลําดับ 3 เอกสารเลขที่ 13, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
40

หม่อมราชวงศ์สรุ ิยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ:
สํานักราชเลขาธิการ, 2535), 362.

บทที่ 5
พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหนึ่ง
ของแผนผังวัด สมัยสุโขทัยและอยุธยา
จากการศึกษาเรื่องความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5
ทําให้ทราบถึงคติความเชื่อ, ลักษณะของพระนอนในตอนต่างๆในพุทธประวัติ, บทบาทของพระนอน
ในวรรณกรรมและศิลปกรรม และทัศนะทางพุทธศาสนาบางประการในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่อาจเกี่ยวข้องกั บพระนอน ซึ่งในบทนี้เราจะกล่าวถึงพระนอน และวิหารพระนอนใน
ฐานะองค์ประกอบหนึ่งของแผนผังวัด สมัยสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากหากจะศึกษาว่าวิหารพระ
นอนมีการออกแบบอย่างไร นั้นต้องพิจารณาบทบาท-หน้าที่พระนอน และวิหารพระนอนร่วมกับผัง
วัดโดยสังเขป ซึ่งการที่วิหารพระนอนจะมีบทบาทเช่นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่ 5 นั้น ก็
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนหน้า ดังนั้นก่อนจะเข้าสู่
กรณีศึกษาจึงควรพิจารณาผังวัดและวิหารพระนอนสมัยสุโขทัยและอยุธยา ดังจะอธิบายต่อไปนี้
1.สมัยสุโขทัย
1.1 แผนผังวัด
ผังเขตพุทธาวาสวัดสมัยสุโขทัยมีลักษณะแผนผัง 3 แบบแผนหลัก คือ 1.แบบแผน
ทั่วไป สร้างพระเจดีย์หรือพระมณฑปเป็นประธานของวัดแล้วมีพระวิหารตั้งด้านหน้า 2.แบบแผนสมัย
สุโขทัยตอนปลายที่รับแบบแผนศิลปะ สถาปัตยกรรมอยุธยาเข้าไปประกอบ โดยสร้างพระเจดีย์หรือ
พระปรางค์ หรือพระมณฑปเป็นหลักประธานของวัด แล้วมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้าเช่นเดียวกัน
แต่จะมีพระอุโบสถมาร่วมประกอบเพิ่มบนแนวแกนหลักตั้งอยู่ด้านหลัง และ 3.แบบแผนสุโขทัยในเขต
พื้นที่เมืองศรีสัชนาลัย โดยสร้างพระเจดีย์หรือพระปรางค์ ร่วมกับพระมณฑปวางเป็นหลักประธาน
แล้วมีพระวิหารวางอยู่ทางด้านหน้า
สําหรับวัดที่มีอาคารประดิษฐานพระนอนในวัฒนธรรมสุโขทัยนั้น นิยมสร้างพระ
นอนปางสีหไสยาประกอบกับพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นที่วัดพระพายหลวง สุโขทัย วัดพระแก้วและวัด
พระนอน กําแพงเพชร ที่โดดเด่นคือการประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ปางนั่ง-ยืน-เดิน-นอน ใน
พระมณฑปหลังเดียว ได้แก่ ที่วัดพระเชตุพน สุโขทัยและวัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็นสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่นิยมสร้างรวมไว้ในอาคารเดียวกัน
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1.2 พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของแผนผัง
พระมณฑปสมั ยสุ โ ขทั ยนิ ยมประดิ ษฐานพระพุท ธรู ป ที่มี ขนาดใหญ่ คับแน่ นใน
อาคาร ซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อประกอบศาสนพิธีแต่สร้างขึ้นเพื่อเสมือนหนึ่งการจําลองพระคันธกุฎี1 ซึ่งแบบ
แผนดังกล่าวน่าจะได้รับมาจากลังกาทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมๆกับการรับพุทธศาสนานิกายเถร
วาท นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหง(พ.ศ.1822-1841) หลังจากที่ทรงนิมนต์พระมหาเถรสังฆราชและ
คณะสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาแทนศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีอยู่เดิม ที่สําคัญคือราวปี
พ.ศ.1841 ที่พระมหาเถรศรีศรัทธาไปสืบพระศาสนาในศรีลังกานานถึง 10 ปีก่อนจะกลับมาเผยแพร่
พุทธศาสนาในรัฐสุโขทัย และถัดมาราวปี พ.ศ.1900 พระอโนมทัสสีและพระสุมนเถระนําพุทธศาสนา
แบบนิกายลังกาวงศ์เก่าขึ้นมาจากเมืองนครพันมายังสุโขทัย และสุดท้ายราวปีพ.ศ.1972 เมื่อพระ
ธรรมคัมภีร์นําพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ใหม่จากศรีลังกาผ่านไปยังอยุธยา พิษณุโลก เชียงใหม่และ
เชียงตุง2 แบบอย่างสถาปัตยกรรมต่างๆ จึงเข้ามาพร้อมๆกับการรับศาสนาดังกล่าว เช่นกรณีของพระ
มหาธรรมราชาลิไทที่ทรงผนวช ณ ป่ามะม่วง หรือครั้งที่ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองบน
ยอดเขาสุ ม นกู ฏ หรื อ กรณี ของพระมหาเถรศรี ศรั ท ธาไปสื บ พระศาสนาในศรี ลั งกา ก่ อ นกลั บ มา
ปฏิสังขรณ์ พระอารามต่างๆ รวมทั้งคติ นิยมในการประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ3 ซึ่งวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ลังกาจะเรียกว่าปฏิมาฆระ ซึ่งวิหารพระนอนก็คือปฏิมาฆระแบบหนึ่ง โดยใน
ลังกาในสมัยแรกนั้นนิยมสร้างพระนอนในถ้ํา โดยตั้งพระนอนหันหลังให้ผนังถ้ําหันพระพักตร์ออกสู่
ปากถ้ํา จนในสมัยต่อมามีการตัดแต่งถ้ํามากขึ้น อีกทั้งมีการการสร้างผนังและประตูด้านหน้าขึ้นและ
ในที่สุดจึงมีการสร้างอาคารประดิษฐานพระนอน ดังเช่น ที่ Daladamaluva สมัยโปโลนนานุวะ (พ.ศ.
1589-1653) เมืองโปลนนานุวะ นอกจากนั้นที่คัลวิหาร ยังมีการสร้างปฏิมาฆระหลายๆปางตั้งอยู่ใกล้
กัน เป็นลักษณะการสลักหินแกรนิตขนาดใหญ่เป็นประติมากรรมรูปพระพุทธรูปนั่ง พระยืนและพระ
นอนมีวิหารคลุมตั้งอยู่ใกล้กัน สร้างในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ.1696-1729)4
1

สมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล , วั ด : พุ ท ธศาสนสถาปั ต ยกรรมไทย (กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 56.
2
ประเสริฐ ณ นคร, ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด (กรุงเทพ: มติชน, 2549), 31-32.
3
วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร, “การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ
ตําบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 15-23.
4
Silva Roland, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka : a
study of the thupa, bodhimanda, uposathaghara and patimaghara. (Druk: Krips
Repro Meppel, c1988), 250-253, 412-414.
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สําหรับที่สุโขทัยนั้นมีแบบแผนการสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ
เข้าไว้ด้วยกันเช่นกัน อาทิ พระวิหาร 2 หลังที่สร้างชิดกันประดิษฐานพระพุทธรูปยืน เดินและนอน ที่
วัดพระพายหลวง สุโขทัย, วิหารโถงประดิษฐานพระนอน 1 องค์และพระนั่ง 2 องค์ ที่วัดพระแก้ว
กําแพงเพชร, พระมณฑปประดิษฐานพระนอน 1 องค์ และพระนั่ง 3 องค์ ที่วัดพระนอน กําแพงเพชร
ซึ่งทั้งหมดเป็นพระนอนปางสีหไสยาที่วางทิศทางตามคติทิศเบื้องหัวนอนทั้งสิ้นโดยนิยมสร้างหันหลัง
ชิดผนังของอาคาร
นอกจากนั้นวัฒนธรรมสุโขทัยได้พัฒนาแบบแผนการรูปพระพุทธรูปปางต่างๆใน
อาคารเดียวกันดังกล่าวเป็นแบบเฉพาะตัวขึ้นนั่นคือการสร้างพระมณฑปประดิษฐานพระสี่อิริยาบถไว้
ด้วยกันโดยหันหลังชิดผนังชุดเดียวกันที่อยู่กลางผังอาคาร ได้แก่ ที่มณฑปวัดพระเชตุพน สุโขทัย และ
วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร ซึ่งในแง่ความหมายพระมณฑปแบบแผนเช่นนี้ มีการกล่าวว่าสื่อถึง
พระคันธกุฎีเช่นเดียวกับพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่คับแน่นในซึ่งนิยมสร้างใน
สมัยสุโขทัยโดยทั่วไป หากแต่เน้นย้ําถึงว่าพุทธกิจ 5 ประการของพระพุทธเจ้า5 ได้ครบถ้วนตรงตาม
ความหมายที่ว่าสมมติให้พระพุทธเจ้าได้ดํารงพระชนม์ดําเนินพุทธกิจวัตรประจําวันในอิริยาบถทั้งสี่

ภาพที่ 25 ผังและภาพลายเส้นกลุ่มพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปเดิน ยืนและนอนวัดพระพาย
หลวง สุโขทัย
ที่มา: ดัดแปลงจาก มณีรัตน์ ท้วมเจริญ, เรียบเรียง, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, กรมศิลปากร, 2531), 124.

5

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “พระสี่อิริยาบถ.” ใน หาพระ หาเจ้า: รวมบทความวิชาการ
เกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: มติชน,
2545), 99-113.
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ภาพที่ 26 ผังวัดพระนอน กําแพงเพชร
ที่มา: กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเก่ากําแพงเพชร
เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ.2508-2512 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2514), 12.

ภาพที่ 27 ผังวัดพระพายหลวง สุโขทัย
ที่มา: มณีรัตน์ ท้วมเจริญ, เรียบเรียง, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 194.

ภาพที่ 28 ผังวัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร
ที่มา: กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเก่ากําแพงเพชร
เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ.2508-2512 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2514), 14.
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2. สมัยอยุธยา
2.1 แผนผังวัด
ผังเขตพุทธาวาสวัดสมัยอยุธยานั้นมีหลายแบบแผนหลายยุคสมัย6 โดยในช่วงสมัย
อยุ ธยาตอนต้นวั ดสํ าคั ญ นั้นมี แบบแผนที่นิยมสร้างพระปรางค์ หรื อ พระเจดี ย์เ ป็นประธานของวั ด
ล้อมรอบด้วยระเบียงคดแล้วมีพระวิหารตั้งด้านหน้า พระอุโบสถตั้งด้านหลัง ได้แก่ วัด พุทไธสวรรย์
วัดพระราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ฯลฯ ต่อมาในช่วงในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง
นิยมสร้างเจดีย์ประธานในขนาดที่เล็กลงและอุโบสถมีความสําคัญขึ้น บางวัดนํามาสร้างข้างหน้าพระ
เจดีย์หรือพระปรางค์ประธานแทนพระวิหาร จนกระทั่งสมัยอยุธยาปลายที่อุโบสถมีความสําคัญมาก
ขึ้นจนหลายๆแห่งเป็นประธานของวัด อย่างไรก็ตามในช่วงสมัยอยุธยาปลาย มีการสร้างวัดไชยวัฒนา
รามที่มีการนําแบบแผนสมัยอยุธยาตอนต้นมาพัฒนาเป็นลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ ผังมีลักษณะเป็น
พระปรางค์เป็นประธานของวัด ล้อมรอบด้วยปรางค์มุมและปรางค์ทิศชักมุขเป็นระเบียงคดล้อมรอบ
ประธานของวัด มีพระอุโบสถตั้งด้านหน้า
ซึ่งในวัฒนธรรมอยุธยานิยมสร้างพระนอนปางสีหไสยาประดิษฐานในพระวิหาร
เป็นอาคารเดี่ยวๆ และเป็นที่น่าสังเกตว่า วิหารพระนอนในผังวัดสมัยอยุธยาตอนต้นนั้น ไม่นิยมสร้าง
พระนอนขนาดใหญ่ อีกทั้งตั้งแยกออกมาจากกลุ่มอาคารหลักและไม่ได้อยู่ทั้งในแกนหลักหรือแกนรอง
จนอาจกล่าวได้ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญ ซึ่งได้แก่วิหารพระนอน ที่วัดธรรมิกราช, วัดพุทไธ
สวรรย์, วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก(เป็นพระนอนปางถวายพระเพลิง)
ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่บ่งชี้ยุคสมัยในการสร้างได้อย่างชัดเจน โดย ณ ที่นี้จะเรียกวิหาร
พระนอนกลุ่มนี้ว่า "วิหารพระนอนขนาดเล็ก"
ขณะที่พระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ยาวเกิน 20 เมตรขึ้นไป นิยมสร้างเป็น
อาคารประธานของวัดของวัดที่ตั้งอยู่นอกพระนคร ได้แก่ ที่วัดป่าโมกข์, วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง
,วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บรุ ี ฯลฯ จากนั้นยังมีวิหารพระนอนที่ตงั้ ขวางแนวแกนหลักของผังเขต
พุทธาวาสวัด โดยพระนอนหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางด้านหลังของวัด ที่วัดโลกยสุธา
ราม อยุธยา ณ ที่นี้จะเรียกว่า "วิหารพระนอนขนาดใหญ่"
ในแง่ทิศทางของพระนอนไม่ว่าจะเป็น "วิหารพระนอนขนาดเล็ก"หรือ"วิหารพระ
6

ศิลปะอยุธยายุคที่ 1 นับตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.1893-สมัยเจ้าสาม
พระยาพ.ศ.1991, ยุคที่ 2 นับตั้งแต่พ ระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.1991-สมัยพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ.
2171, ยุคที่ 3 นับตั้งแต่พระเจ้าประสาททอง พ.ศ.2173-สมัยพระเจ้าท้ายสระพ.ศ.2251 และยุคที่ 4
นั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศพ.ศ.2275-เสี ย กรุ ง ครั้ ง ที่ 2 พ.ศ.2310. เสนอ นิ ล เดช,
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 73-81.
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นอนขนาดใหญ่" สมัยอยุธยานิยมสร้างหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระนอนทีห่ ันพระ
เศียรตามคติเบื้องหัวนอนพบไม่มากนัก เท่าที่พบคือ ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ,วัดป่าโมกข์ และพระนอน
ศิลปะแบบอู่ทองที่วัดพระรูป สุพรรณบุรี
ส่วนผังวิหารเท่าทีห่ ลงเหลือหลักฐานชัดเจน เช่น ที่วัดธรรมิกราช, วัดพุทไธสวรรย์
, วัดป่าโมกข์ เป็นต้น นิยมสร้างพระนอนตรงกลางมีทางเดินรอบ และเข้าถึงจากทางพระบาท
2.2 พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของแผนผัง
ผังวัดสําคัญของรัฐอยุธยาในช่วงยุคสมัยต้นโดยเฉพาะที่ประกอบด้วยพระปรางค์
และระเบียงคดล้อมรอบนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานคติสัญลักษณ์เรื่องศูนย์กลางจักรวาลแบบพุทธศาสนา
ที่มีเขาพระสุเมรุ เป็นแกนกลาง ล้อมรอบด้วยสัตตบริภัณฑ์ เป็นรูป วงแหวน 7 ชั้น แต่ละชั้ นมีทะเล
สีทันดรคั่นอยู่ นอกออกไปเป็นมหาสมุทร มีทวีปทั้ง 4 ตั้งอยู่ทวีปละทิศ โดยทิศใต้เป็นที่อยู่ของมนุษย์
เรียกชมพูทวีป7 แม้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลาย พระเจ้าปราสาททองได้สร้างวัดไชยวัฒนารามโดยใช้คติ
จั ก รวาลแบบเขาพระสุ เ มรุ เ ช่ น กั น8 ซึ่ ง กษั ตริ ย์อ ยุ ธยานั้ นนิ ยมสร้ างสถานะตนเองเป็ นเทวราชา
จักรพรรดิราชและอนาคตพุทธเจ้า
ส่วน "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" ในสมัยอยุธยานี้น่าจะหมายถึงพระคันธกุฎี ดังที่มี
การกล่าวถึงในเอกสารหลายๆชิ้น ได้แก่ จดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ที่กรุง
ศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2294 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บันทึกว่าวิหารหนึ่งในวัดมหาธาตุ อยุธยา นั้นมี
การประดิษฐานประติมากรรมรูปพระนอนสีหไสยาอยู่ในพระคันธกุฎี มีประติมากรรมรูปพระอานนท์
นั่ง ถือ เชิ งเทียนทองในพระหั ตถ์ ขวา และเอกสารอี กชิ้ นคื อจารึ กวั ดพระคันธกุ ฎี ในพ.ศ.2298 ที่ มี
เนื้อความว่า
7

อนุวิทย์ เจริญ ศุภกุล, “คติจั กรวาล พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ที่มี อิทธิพลต่อแบบ
เมืองและสถาปัตยกรรมในประเทศ,” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, ฉบับพิเศษ
ครบรอบ 15 ปี (2526): 328-336. และ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย,
45-47.
8
อย่างไรก็ตามการนําแบบแผนดังกล่าวนอกจากมีคติจักรวาลแบบเขาพระสุเมรุเป็นแนว
ความคิดพื้นฐานเหมือนกันแล้ว หากแต่กรณีต่างมีบทบาทเฉพาะตัวอีกด้วย ดังกรณีวัดไชยวัฒนาราม
ซึ่ง มี ผู้ศึก ษาว่ ามีก ารนําคติ ดัง กล่าวมาปรั บใช้ ภายใต้ บริ บ ททางสัง คม วั ฒ นธรรมและสถานการณ์
ทางการเมืองของพระเจ้าปราสาททองผู้สร้างซึ่งปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์โดยอ้างสิทธิธรรมทางพระ
ราชมารดา. ปาริ สุ ท ธิ์ สาริ ก ะวณิ ช , “การศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมวั ด ไชยวั ฒ นาราม จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 153-154.
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"...แล้วจึงถวายนามว่าวัดพระคันธกุฎี อนึ่งซึ่งทรงพระดําริให้ทําไว้ทั้งนี้...
(ข้อความลบเลือน)...ให้เหมือนพระอาการเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนพระสงฆ์ทั้งปวงเมื่อเวลาพบ
ค่ําแลวิสัชนาปัญหาเทวดา เมื่อ...(ข้อความลบเลือน)...พระองค์เสด็จเข้าที่ทรงน้ํา พระอานนท์
ถวายผ้าชุบสรง..."9

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพระนอนในคันธกุฎีคือการการดํารงพุทธกิจประจําวัน อย่างไร
ก็ตามไม่สามารถชี้ชัดว่าพระนอนในพระคันธกุฎีนั้นมีความหมายเพียงแบบเดียว จากในจิตรกรรมฝา
ผนั ง ที่ อุ โ บสถ วั ดประดู่ ท รงธรรม อยุ ธยา นั้ นแสดงเนื้ อ หาพระพุ ท ธเจ้ า ปริ นิ พ พานในคั น ธกุ ฎี10
นอกจากนั้นพระนอนปางปรินิพพานและปางถวายพระเพลิงนั้นปรากฏในศิลปกรรมสมัยอยุธยาอย่าง
แพร่หลาย
อย่างไรก็ตามพระนอนตอนทั่วไป เช่น พระนอนในพระคันธกุฎีนั้นไม่เน้นสภาวะ
ความเป็นพุทธะแบบเหนือจริงของพระพุทธเจ้า(ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 เรื่องบทบาทพระนอนใน
วรรณกรรม) ต่ างจากตอนตรั ส รู้ ตอนยมกปาฏิ ห าริ ย์ ตอนเทศนาดาวดึ ง ส์ และตอนเสด็ จ ลงจาก
ดาวดึ ง ส์ ที่ เ สมอชั ย พู ล สุ วรรณ อธิ บ ายผ่ านงานจิ ตรกรรมฝาผนั ง สมั ยอยุ ธยาตอนปลายถึ ง ต้ น
รัตนโกสินทร์นั้น ว่า "...ภาพจักรวาล(หลังพระประธานพระอุโบสถ-ผู้ศึกษา) กลุ่มที่เรื่องพุทธประวัติ
แทรกอยู่ ด้วยนี้นอกจากจะแสดงความหมายของกามภูมิในฐานะที่เป็นจักกวัตติ สมบัติแล้ ว ยังอาจ
แสดงนัยเปรียบเทียบอีกระดับว่าบุคคลเมื่อเข้าถึงพุทธสภาวะแล้ว ย่อมมีอานุภาพยิ่งใหญ่เหนือกว่า
พระเจ้าจักรพรรดิและเทพทุกชั้นภูมิ..."11 โดยเสมอชัยได้อ้างถึงรายละเอียดในเหตุการณ์ตอนยมก
ปาฏิหาริย์ ตอนเทศนาดาวดึงส์ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ ที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรง
พรรณนาไว้ในพระปฐมสมโพธิกถา ที่แสดงถึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือจักรวาลทั้งปวง จาก
ข้อสังเกตนี้เมื่อไปขยายความต่อ พบว่า พระนอนในคันธกุฎีที่ปรากฏทั้งในพระอรรถกถาหรือจารึ ก
ต่างๆล้วนไม่ได้พรรณนาถึงจักรวาลเลย อย่างไรก็ตามพระนอนตอนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ตอนอสุรินท
ราหู, ตอนปรินิพพาน ฯลฯ ในวรรณกรรมพุทธศาสนาตั้งแต่พระไตรปิฎกจนพระปฐมสมโพธิกถานั้นก็
9

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดพระคันธกุฎี, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=638
10
ไม่เห็นภาพพระพุทธเจ้าแต่เนื้อหาภาพแสดงตอนปรินิพพานอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็น
ภาพพระอานนท์ห้ามไม่ให้รบกวนก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ที่หน้าพระคันธกุฎีซึ่งตั้งระหว่างต้น
สาละคู่ รอบๆมีภาพเหล่าภิกษุและบุคคลอื่น ซึ่งการปรินิพพานในพระคันธกุฎีนี้เป็นลักษณะที่ไม่พบใน
วรรณกรรมพุทธศาสนาชิ้นใดเลย
11
เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 109-121.
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ล้วนเป็นการพรรณนาสภาวะความเป็นพุทธะแบบเหนือจริงของพระพุทธเจ้าเช่นกัน
ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" ที่วัดพุทไธสวรรย์ วัดใหญ่ชัย
มงคล อยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก นั้นอาจหมายถึงคันธกุฎีหรือเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที่อยู่นอกแกนหลักและแกนรองของผังวัดในสมัยอยุธยา
ตอนต้น
ส่วน "วิหารพระนอนขนาดใหญ่" นิยมสร้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกพระนครศรี
อยุธยา ดังความในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นพระนอนปางสีไสยาขนาดใหญ่ถึง 4
แห่งจาก 7 แห่ง "(๑)พระพุทธไสยาศน์วัดป่าโมกข ยาวเส้นห้าวา ๑ (๒)พระพุทธไสยาศน์วัดพระนอน
จักศรี ยาว ๑๖ ว่า ๑ (๓)พระพุทธไสยาศน์วัดขุนอินประมูล ยาว ๑๘ วา ๑ (๔)พระพุทธไสยาศน์วัด
โพธิ์อรัญ ญิก12 ยาว ๑๕ วา ๑"13 ส่ วนอีก 3 แห่ง ได้แก่ พระประทมและพระประโทน ที่นครปฐม,
รอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย ที่สระบุรี โดยกษัตริย์อยุธยาตอนปลายก็ให้ความสําคัญต่อพระ
นอนเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่น การปฏิสังขรณ์วิหารพระนอน วัดป่าโมกข์ ในปีพ.ศ. 2271 สมัยพระเจ้าท้าย
สระและการปฏิสังขรณ์และฉลองวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรีรวมทั้งไปนมัสการวัดขุนอินทประมูล
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ14
โดยเฉพาะพระนอนวัดป่าโมกข์นี้มีความสําคัญเพราะเป็นพุทธสถานเพียง 1 ใน 2
แห่งนอกอยุธยาร่วมกับรอยพระพุทธบาท ที่เขาสัจจพันธ์ สระบุรี ที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรับสั่งให้
ข้าราชการพาราชทูตลังกาไปนมัสการในปีพ.ศ.229415 ซึ่งในแง่ความหมายของพระนอนกลุ่มนี้ มีเพียง
พระนอนปางสี หไสยา ที่วัดป่ าโมกข์องค์นี้เ ท่านั้นที่พบความหมายชัดเจนดังความในโคลงเรื่องการ
ชะลอพระพุทธไสยาสน์(ในปีพ.ศ. 2271)พระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อครั้งยังเป็นกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล ที่กล่าวถึงพุทธประวัติตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้าขณะที่พระพุทธเจ้าสีหไสยา
12

ยังไม่มีการค้นพบว่าเป็นที่ใด
“พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง(ฉบับความสมบูรณ์)” ใน
วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจําแห่งพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์,
2551), 105-107.
14
คําให้การชาวกรุ งเก่ า คํา ให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่ า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), 149-150. และ พระราชพงศาวดาร
กรุ งศรี อยุ ธ ยา ฉบั บพันจันทนุม าศ(เจิม ) กั บพระจั กรพรรดิ พงศ์ (จาด) (พระนคร: คลัง วิ ทยา,
2507), 469-470/472.
15
จดหมายเหตุระยะทางราชทูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ที่กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์พระจันทร์, 2473), 63-66.
13
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อยู่หน้าพระคันธกุฎี นอกจากนั้นโครงดังกล่าวยังอ้างถึงพระพุทธรูปและเหตุการณ์ในพุทธประวัติอีก
หลายปางรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกด้วย เช่น ปางมารวิชัย ปางรําพึง ปางถวายเนตร
ปางห้ามแก่นจันทร์ ปางโปรดชมพูบดีฯลฯ16 โดยพระนอนของวัดแห่งนี้มีการวางตามคติทิศเบื้องหัว
นอน คือ หั นพระเศี ยรไปทิศใต้ ส่วนพระบาทของพระนอนวัดป่าโมกข์นั้นไม่มี เครื่อ งหมายใด ซึ่ ง
ข้อสังเกตทั้งหมดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระนอนวัดป่าโมกข์ก่อนปฏิสังขรณ์นั้น อาจจะหมายถึงพระ
นอนในคันธกุฎีคล้ายกับวิหารพระนอนขนาดเล็ก หากแต่ภายหลังการปฏิสังขรณ์จึงมีการใส่คติพระ
นอนปางโปรดอสุรินทราหูลงไป
อย่างไรก็ตามในแง่ความหมายพระนอนขนาดใหญ่ องค์ อื่นๆไม่มีองค์ใดหั นพระ
เศียรตามทิศเบื้องหัวนอนเลย ที่สําคัญคือบางแห่งหลงเหลือรูปจักรที่ฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้าง อันเป็น
เครื่องหมายที่แสดงมหาปุรุษลักษณะ อาทิ ที่วัดโลกยสุธาราม วัดขุนอินทประมูล17 ซึ่งที่วัดป่าโมกข์ไม่
พบเครื่องหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปได้ว่าพระนอนขนาดใหญ่ที่วัดอื่นๆ ในสมัยอยุธยาจะมี
ความหมายเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าพระนอนกลุ่มนี้มักสร้างเป็นประธานของวัด มีหน้าที่
เป็นสถานที่ จาริก แสวงบุ ญนอกพระนครและศู นย์ กลางนอกพระนคร โดยตั้ง ข้อสั งเกตได้ว่าอาจมี
บทบาทแสดงพุทธประวัติตอนพิเศษ ที่พรรณนาถึงสภาวะพุทธะในลักษณะเหนือจริงของพระพุทธเจ้า
ซึ่งนอกจากที่วัดป่าโมกข์แล้ว ยังมีพระนอน ที่วัดโลกยสุธารามซึ่งมีลักษณะพระเศียรอย่างพระพุทธรูป
16

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe _ image_detail.
php?id=1248 และ พระพุทธรูปโปรดชมพูบดีซึ่งสร้างมาจากความในชมพูบดีสูตร มีข้อสังเกตสําคัญ
คือเป็ นพระสูตรที่ไม่มีในลังกามาก่อน ภายหลั งพระเจ้าอยู่หั วบรมโกศส่งไปยัง ลังกาพร้ อมกั บการ
เดินทางของพระอุบาลี. ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย:
เอกสารประกอบโครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ “ความสัมพันธ์ไทยกับศรีลังกาผ่าน
พุทธศาสน์-พุทธศิลป์”, 24-26.
17
พิริยะ ไกรฤกษ์ สันนิษฐานว่าพระนอนที่วัดโลกยสุธารามและวัดขุนอินทรประมูลน่าจะ
สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์(พ.ศ.2199-2231) จากการเทียบเคียงกับพุทธลักษณะพระพุทธไสยา
สําริดขนาดเล็กในรัชสมัยดังกล่าว ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
ความว่า “...บรรทม ยกพระเศียรขึ้นสูง หนุนด้วยพระเขนยอิง เม็ดพระศกเป็นหนามขนุน พระเมาลี
ทรงโอคว่ํา พระรัศมีเป็นบัวตูม ชายจีวรพับทบเป็นแถบยาวโค้งตามพระวรกาย เป็นแนวเดียวกับหน้า
นางของสบง ขอบสบงด้านบนคาดรัดประคด...” พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพุทธปฏิมา: อัตลักษณ์พุทธ
ศิลป์ไทย” ใน ธนาคารกรุ งเทพจํากั ด, บรรณาธิการ, ลักษณะไทย เล่ ม 1 (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2552), 488-491.
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ทรงเครื่อง ที่แสดงถึงความเป็นจักรพรรดิราช18 อันเป็นบทบาทที่ต่างจากพระนอนขนาดเล็ก และใน
แง่ความเป็นศูนย์กลางนอกพระนครก็ต่างจากศูนย์กลางพระนครที่เป็นพระปรางค์หรือพระเจดีย์ที่
ประดิษฐานพระบรมธาตุ ศูนย์กลางจักรวาลไตรภูมิอันได้แก่มหาธาตุหลักของพระนครศรีอยุธยา19

ภาพที่ 29 พระนอนที่วัดพระรูป สุพรรณบุรี
ที่มา: น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], พระพุทธรูป (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544) 87.

ภาพที่ 30 พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม อยุธยา
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่
28 เมษายน 2557)

ภาพที่ 31 โคกพระนอน อยุธยา
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่
วันที่ 28 เมษายน 2557)

18

อาจหมายถึงตอนโปรดอสุรินทราหู สัมภาษณ์ รศ.เสนอ นิลเดช และรศ.สมคิด จิระทัศ
นกุล, อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 21 เมษายน 2558.
19
มีทั้งหมด 5 องค์ ได้แก่ "...(๑)พระมหาธาตุวัดพระราม ๑ (๒)พระมหาธาตุวัดมหาธาตุ
๑ (๓)พระมหาธาตุวัดราชบูรณ ๑ (๔)พระมหาธาตุวัดสมรโกฎ ๑ (๕)พระมหาธาตุวัดพุทไธสวริยะ
๑...", “พรรณนาภูมสิ ถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง(ฉบับความสมบูรณ์)” ใน วินัย พงศ์
ศรีเพียร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจําแห่งพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551),
105-107.
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ภาพที่ 32 พระนอนที่วัดป่าโมกข์ อ่างทอง
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2555)

ภาพที่ 33 พระนอนที่วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2555)

ภาพที่ 34 ผังวัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร. ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี, 2537), 268.

ภาพที่ 35 ผังวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร. ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี, 2537), 279.
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ภาพที่ 36 ผังวัดป่าโมกข์ อ่างทอง
ที่มา: ต่อวงศ์ นพคุณ, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 25.

ภาพที่ 37 ผังวัดโลกยสุธาราม อยุธยา
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร. ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี, 2537), 10.

บทที่ 6
ประวัติและพัฒนาการผังวัด และรูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
จากขอบเขตของการศึกษาในบทที่ 1 คือ วิหารพระนอนที่กษัตริย์, เจ้านายหรือขุนนาง
สร้าง บูรณะและปฏิสังขรณ์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ภายใต้วัฒนธรรมภาคกลาง
ของไทย โดยวิหารพระนอนต้องมีลักษณะและสภาพปัจจุบันที่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมของสมัย
แรกสร้างหรือปฏิสังขรณ์ นอกจากนั้นยังมีอาคารประดิษฐานพระนอนที่อยู่สมัยใกล้เคียงที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ด้วยขอบเขตดังกล่าวพบวิหารที่นํามาพิจารณาเป็นกรณีศึกษา 14 แห่ง ดังนี้
สมัยธนบุรี
วิหารน้อยประดิษฐานพระนอนตอนถวายพระเพลิง วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ
สมัยรัชกาลที่ 2
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดโปรดเกษเชษฐาราม สมุทรปราการ
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
สมัยรัชกาลที่ 3
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ
วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาและวิหารรายประดิษฐานพระนอนปาง
ถวายพระเพลิง วัดอินทาราม กรุงเทพฯ
สมัยรัชกาลที่ 4
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
วิหารทิศประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
วิหารพระศรีศาสดาประดิษฐานพระศรีศาสดาและพระนอนปางสีหไสยา วัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
มุขขวางของหลังของวิหาร ประดิษฐานพระนอน ปางสีหไสยาวัดเสนาสนาราม
อยุธยา
สมัยรัชกาลที่ 5
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี (พระมหากษัตริย์พระราช
ทานทรัพย์ร่วมปฏิสังขรณ์)
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดพระพุทธไสยาสน์ เพชรบุรี (พระมหากษัตริยอ์ าจ
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จะพระราชทานทรัพย์ร่วมปฏิสงั ขรณ์)
ประมาณสมัยรัชกาลที่ 4-5
พระมณฑปวัดกลางประดิษฐานพระนอนตอนถวายพระเพลิง อยุธยา (เป็นวัด
ราษฎร์แต่มีรปู แบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังเฉพาะตัว)
อุโบสถ วัดใหม่จันทราราม ประดิษฐานพระนอน ปางสีหไสยา อุทัยธานี (เป็นวัด
ราษฎร์ที่มีพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระนอนแห่งเดียวทีพ่ บ)
1.วัดราชคฤห์
1.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
เป็นวัดเก่ าสมัยอยุ ธยาที่ ปฏิ สัง ขรณ์ส มัยธนบุ รีและต้นรัตนโกสิ นทร์ อยู่ บริ เวณ
ชุมชนมอญ ริมคลองบางกอกใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าบางยี่เรือ อันมีวัดที่เกี่ยวเนื่องกันอีก 2 วัดคือวัดจันทา
รามและวัดอินทาราม โดยนามของวัดทั้งสามที่เปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งตามลักษณะของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น ในสมัยธนบุรีที่เรียก"วัดราชคฤห์" ว่า "วัดบางยี่เรือนอก" "วัดจันทา
ราม"ว่า"วัดบางยี่เรือกลาง"หรือวัดกลาง "วัดอินทาราม"ว่า "วัดบางยี่เรือใน" ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นไป
ตามการนับจากตัวเมืองธนบุรี อีกตัวอย่างคือในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่เรียกวัดราชคฤห์ว่า"วัดบางยี่เรือ
มอญ" เพราะมีชาวมอญทํานุบํารุง และเรียกวัดอินทารามว่า"วัดบางยี่เรือไทย" วัดนี้ปฏิสังขรณ์ครั้ง
แรกสมัยธนบุรีโดยพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีการสร้างพระอุโบสถ(ปัจจุบันคือพระวิหาร)เป็นประธาน
เขตพุทธาวาสของวัดซึ่งหันหน้าไปทางคลองคือทางทิศเหนือ หน้าพระอุโบสถสร้างเจดีย์คู่แบบย่อมุม
ไม้ 12ทํ าให้ วัดมี ลัก ษณะผัง แบบ "แนวแกนเดี่ ยว"(แกนแรก)และสร้ างพระวิ หารน้ อ ยประดิ ษฐาน
พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงขนาบข้างพระอุโบสถด้านทิศตะวันตก
ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ปรางค์ และเจดีย์ย่อมุมที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทาง
ทิศเหนือของอุโบสถไม่แน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด) จนในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2334 จึงมี
การปฏิสังขรณ์ครั้งที่ 2 โดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เสนาบดีกรมท่าได้สร้างเขามอตั้งอยู่ข้างอุโบสถ
ด้านทิศตะวันออกประดิษฐานมหาสุคนธเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุตั้งบนยอดเขา1 ซึ่งอาจจะเป็นเจดีย์
ย่อมุมหรือเจดีย์กลมขนาดเล็กที่มีฐานสิงห์รองรับ ดังความว่า
...ฐาปนาพระสถูป ด้วยสุคนธูปปนปรุง วรกลิ่นจํารุงจํารูญ คละเคล้าปูนปนปั้น
ยกเป็นชั้นเชิงฉัตร จมูกสิงห์ถัดดั่นลวด หน้ากระดานกวดเกลี้ยกลม บัวบานระดมกลีบประดับ
1

กรมโยธาเทศบาล, สารโยธาเทศบาล (พระนคร: ห.จ.ก.ศิวพร, 2508), 5-11. กองพุทธ
ศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 273274. พระวิเชียรมุณี, ประวัติวัดอินทารามโดยสังเขป (พระนคร: ไทยหัตถการพิมพ์, 2497), 1-8.
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รององค์ระฆังเพราเพริศ
คอถลางเลิศสมทรง
บัวกลุ่มผะจงรับปลี ลูกมณีกุดก่อง
ดอกไม้ท้องประจําทิศ วิจิตรรัตนพรายพร้อย ใบโพธิ์ห้อยไหววาบ ล้วนทองทาบทั่วองค์
อลงกตรุ่งเรืองงาม จึงถวายนามสมญา มหาสุคนธเจดีย์... 2

จนกระทั่ ง มี ก ารปฏิ สั ง ขรณ์ อี ก ครั้ ง โดยพระเจ้ า ลู ก เธอ กรมพระยาเดชาดิ ศ ร
พระโอรสในรัชกาลที่ 2 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดานิ่ม ธิดาของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ด้วยเหตุนี้
พระองค์จึงมาปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อจากตา โดยสร้างรอยพระพุทธบาทจําลองและพระมณฑปบนยอดเขา
มอในสมัยรัชกาลที่ 2 ดังที่ John Crawfurd ราชทูตอังกฤษได้บันทึกในจดหมายเหตุรายวันซึ่งมีความ
ตอนหนึ่ ง กล่ าวถึ ง ขากลั บ จากชมวั ด ราชโอรสในปี พ .ศ.2365 ว่ า ได้ แ วะวั ด ๆหนึ่ ง ซึ่ ง มี พ ระบาท
ประดิษฐานในอาคารขนาดย่อมบนยอดเขามอที่มีความสูงราว 22 ขั้นบันได3 ซึ่งพระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรได้มีลายพระหัตถ์ถึงเจ้าคุณญาณรังษีว่าน่าจะหมายถึงวัดราชคฤห์นั่นเอง4
ขณะที่อุโบสถใหม่ข้างหน้าเขามอทางด้านทิศเหนืออาจสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 35 ทําให้เกิดผังแบบ
"แนวแกนเดี่ยว"(แกนที่สอง) ขึ้นใหม่ขนานกับแนวแกนเดิมแต่มีความสําคัญยิ่งกว่า นอกจากนั้นยังมี
การเปลี่ยนแปลงอุโบสถเดิมเป็นวิหาร
1.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 5.9
เมตร ยาวประมาณ 9.5 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 1 ห้องเสา ด้านยาว 3 ห้องเสา อาคารเป็นแบบทึบ
ห้องกลางของผนังด้านหน้า(ทิศเหนือ)มีทางเข้า 1 ประตู ด้านหลังไม่มีช่องเปิด ด้านยาวทั้ง 2 ข้างมี
ช่องหน้าต่างทุกห้องเสา ภายในอาคารตรงกลางประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิงมีลักษณะ
เป็ นพระพุ ท ธรู ป นอนหงาย หั นพระเศี ยรไปทาทิ ศใต้ พระพั ก ตร์ ไปทางทิ ศตะวั นออก ขนาดยาว
ประมาณ 3.6 เมตร ตั้งบนฐานชุกชีสูง 0.65 เมตร โดยปลายพระบาทยื่นออกจากฐานชุกชี ถัดออกมา
เป็นประติมากรรมรูปพระมหากัปสปนั่งไว้พระบาท รอบๆเป็นทางเดิน ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรม
และการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-หน้าต่าง
2

กรมโยธาเทศบาล. สารโยธาเทศบาล, 11.
3
Crawfurd John, Journal of An Embassy to The Courts of Siam and
Cochin China (London : Oxford University Press, c1967), 132-133.
4
กรมศิลปากร, ตํานานวัดราชโอรสาราม (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 34.
5
กรมโยธาเทศบาล, สารโยธาเทศบาล, 5-11. กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่ว
ราชอาณาจักร เล่ม 1, 273.
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เป็นลายพันพฤกษา ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่ว มี 2 ตับ ครึ่งหนึ่งของตับที่สองเป็นหลังคารอบอาคารซึ่งมี
คันทวยรับ ส่วนหน้าบันเป็นลายพันพฤกษา ส่วนเครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคารไม่
พบจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนฝ้าเพดานมีดาวเพดานขนาดย่อมสลักไม้ลงรักปิดทอง

ภาพที่ 38 แผนผังพัฒนาการผังวัดวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ

แผนผังที่ 1 ผังวิหารพระนอน วัด
ราชคฤห์ กรุงเทพฯ

ภาพที่ 39 พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 6 เมษายน
2557)
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2. วัดโปรดเกศเชษฐาราม
2.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
วัดโปรดเกศฯสร้างราวพ.ศ.2365 สมัยรัชกาลที่ 2 โดยพระยาเพชรพิไชย(เกศ)
หลั ง การสร้ างนครเขื่ อ นขั นธ์ เ สร็จ แล้ ว และพระเจ้ าน้ อ งยาเธอ กรมหมื่ นศั ก ดิ พ ลเสพได้ ส ร้ างวั ด
ไพชยนต์พลเสพย์ที่ริมคลองลัดหลวงฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งพระยาเพชรพิไชย(เกศ) นั้นเป็นทั้งพระพี่เลี้ยง
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิ พลเสพและนายงานสร้างเมือง จึงได้สร้างวัดโปรดเกศฯตั้งอยู่ริ ม
คลองลั ดหลวงฝั่งทิ ศตะวันออก6 ในลัก ษณะอยู่ ตรงข้ ามกับ วัดไพชยนต์และวัดทั้งสองหันหน้ าเข้าสู่
คลองที่เป็นทางคมนาคมหลักในสมัยนั้น วัดทั้งสองจึงถือเป็นวัดที่สร้างไว้คู่กัน
แต่เดิมวัดโปรดเกศเชษฐารามชื่อวัดปากคลอง ภายหลังจึงได้รับพระราชทานนาม
เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาเพชรพิไชย(เกศ) ตามชื่อและฐานะของผู้สร้าง นอกจากนั้นลูกหลานของพระ
ยาเพชรพิไชย(เกศ) ได้แก่ สกุลเกตุทัต ,หงสกุล ,บุษปะเกศ ได้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของบรรพบุรุษ และ
ทํานุบํารุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยผังเขตพุทธาวาสของวัดนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่คลอง มี
พระมณฑปพระพุทธบาทซึ่งสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นประธานของวัด ส่วนด้านหน้ามณฑป
เป็นที่โล่งซึ่งขนาบด้วยวิหารพระนอนที่อยู่ทางทิศเหนือ และอุโบสถอยู่ทางทิศใต้ ข้างหน้าอาคารทั้ง
สอง มีเจดีย์พระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาหลังละ 1 องค์ โดยทั้งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์
อีก 2 องค์นี้สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 27 ทําให้ผังมีลักษณะผังแบบ"แนวแกนคู่"
ผังเขตพุทธาวาสวัดโปรดเกศฯ แห่งนี้ล้อมาจาก ผังเขตพุทธาวาสวัดไพชยนต์ฯ ซึ่ง
เดิ ม ชื่ อ วั ดกรมศั ก ดิ์ ห รื อ วั ด ปากลั ด ส่ ว นนามปั จ จุ บั น นั้ นสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ
สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 48 โดยเป็นผังแบบ "แนวแกนคู่" ที่นิยมสร้างใน
พระอารามของสายสกุลช่างวังหน้า อาทิ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์(ปฏิสังขรณ์ พ.ศ.2331) วัดปทุม
คงคา(ปฏิสังขรณ์สมัยรัชกาลที่ 1) ซึ่งทั้ง 2 วัดปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
ส่วนวัดไพชยนต์ฯที่สร้างโดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพที่ต่อมาครองพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพนั้นอาจจะเป็นการสร้างตามแบบอย่างศิลปะวังหน้าเช่นกัน
6

ณัฎฐภัทร จันทวิช, “วัดโปรดเกศเชษฐาราม: ชมศิลปะผสมผสานไทยจีนยุโรปที่
ล้ําค่า,” ศิลปากร 46, 3 (พ.ค. - มิ.ย. 2546): 5-14. และ กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราช
อาณา จักรเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 369-371.
7
คณะกรรมการจัดงานสมโภชสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม
4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 183-184.
8
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
สาส์นสมเด็จ เล่มที่ 8 พ.ศ.2478(ตุลาคม-มีนาคม) (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรสุ ภา, 2546), 8.
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อย่างไรก็ตามผังวัดไพชยนต์ฯและวัดโปรดเกศฯยังมีลักษณะผังเฉพาะตัว คือหลัง
แนวแกนคู่ สร้างพระเจดีย์หรือพระมณฑป กล่าวคือที่วัดไพชยนต์ฯ มีการสร้างพระเจดีย์ย่อมุมไม้ 12
ทั้งหมด 3 องค์วางเรียงกันตามแนวขวาง โดยองค์กลางมีขนาดใหญ่สุด ส่วนที่วัดโปรดเกศฯ มีสร้าง
พระมณฑปเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ขนาดใหญ่ที่มีพระมณฑปมุมทั้ง 4 มุม ซึ่งโดยรอบพระมณฑปนี้ขุดคูน้ํา
ล้อมรอบ
2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้างประมาณ
10.8 เมตร ยาวประมาณ 19.2 เมตร(ขนาดทั้งสองไม่นับซุ้มประตูที่ยื่นออกมา) แบ่งเป็นด้านกว้าง 3
ห้องเสา ด้านยาว 7 ห้องเสา อาคารเป็นแบบทึบ ห้องกลางของผนังด้านหน้า(ทิศตะวันตกและด้าน
ยาวทั้ง 2 ข้างมีทางเข้า 1 ประตูซึ่งมีซุ้มยื่นประกอบ ส่วนห้องเสาที่เหลือทุกด้านเจาะช่องหน้าต่างทุก
ห้อง ภายในอาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทาทิศตะวันออก พระพักตร์ไป
ทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 13 เมตร พระบาทวางชิดติดกันที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 ตั้ง
บนฐานชุกชีสูง 0.9 เมตร ที่วางเกือบตรงกลางอาคารเยื้องไปทางทิศใต้ รอบๆเป็นทางเดิน เฉพาะ
บริเวณด้านทิศเหนือซึ่งกว้างด้านอื่นนั้นเป็นที่สักการะ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่ว ซ้อน 2 ชั้น
ตรงกลางเป็ นจั่วบน ส่วนห้องเสาด้านยาวหน้า-หลั งข้างละ 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง มี 3 ตับ โดยตั บ
สุดท้ายเป็นหลังคารอบมีคันทวยรับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกะเท่เซ ประดับกระเบื้องเคลือบทาสี ส่วน
เครื่องบนเป็นแบบอย่างอิทธิพลศิลปะจีน ภายในอาคารไม่มีจิตรกรรมฝาผนังส่วนฝ้าเพดานเขียนลาย
พันธุ์พฤกษาลงรักปิดทอง

ภาพที่ 40 แผนผังวัดโปรดเกศฯ กรุงเทพฯ

แผนผังที่ 2 ผังวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ กรุงเทพฯ
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แผนผังที่ 3 รูปตัดวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ
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แผนผังที่ 4 รูปด้านวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ
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3.วัดราชโอรสาราม
3.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
วัดราชโอรสาราม เดิมชื่ อวัดจอมทอง เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ ริมคลองด่ านทางฝั่ ง
ตะวันตก บริเวณที่เรียกว่า บางขุนเทียน ไม่ทราบสมัยที่สร้างแน่ชัด จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 พระเจ้า
ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2364 เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระองค์
ทําพิธีเบิกโขนทวารตามลักษณะพิชัยสงครามและทรงอธิษฐานก่อนไปราชการทัพทําศึกกับพม่าที่ด่าน
เจดีย์สามองค์ว่าให้การสงครามนั้นสําเร็จ และเมื่อพม่าไม่ได้ยกทัพเข้ามา พระองค์จึงเสด็จกลับพระ
นคร หลังจากนั้นถึงเริ่มงานปฏิสังขรณ์วัดจอมทองจนเสร็จส่วนแรกแล้วทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ 2 พระ
ราชบิดาซึ่งได้พระราชทานนามกลับมาว่าวัดราชโอรส9 โดยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงคุมงานและ
ตรวจการก่อสร้างเอง10 ต่อมาในปีพ.ศ.2367พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ทรงให้มีการฉลองคราวหนึ่งก่อนพร้อมกับพระอาราม
หลายแห่งที่พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์11 จนกระทั่งในปีพ.ศ.2378 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จดังที่นายมี
มหาดเล็ก แต่งกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า
...วัดวัดไหนไหนก็ไม่ลอื ระบือยศ
เป็นวัดเดิมเริม่ สร้างไม่อย่างใคร
ทรงสร้างด้วยพระมหาวิริยาธึก
ล้วนเกลี้ยงเกลาเพราะเพริศดูเลิศล้ํา
จะรําพันสรรเสริญก็เกินสมุด
กําหนดสร้างอาวาสโดยมาตรา
จึงเสร็จการอาวาสราชโอรส
แล้วสมโภชโปรดปรานการทวี

เหมือนวัดราชโอรสอันสดใส
ล้วนอย่างใหม่ทรงคิดประดิษฐ์ทํา
โอฬารึกพร้อมพริ้งทุกสิ่งขํา
ฟังข่าวคําลือสุดอยุธยา
ขอยกหยุดพองามตามเลขา
ประมาณช้านับได้สิบสี่ปี
อันเลื่องยศเฟือ่ งฟุง้ ทั้งกรุงศรี
การที่มเี หลือล้นคณนา...12

นอกจากนั้นยังมีเอกสารบันทึกและพรรณนาถึงวัดราชโอรสในระหว่างการก่อสร้าง
หลายฉบับที่สําคัญคือ Journal of An Embassy to The Courts of Siam and Cochin China ซึ่ง
9

กรมศิลปากร, ตํานานวัดราชโอรสาราม (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 7-9.
10
เรื่องเดียวกัน, 20.
11
เรื่องเดียวกัน, 12.
12
นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 61-62.
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เป็นจดหมายเหตุรายวันของ John Crawfurd ที่บันทึกการเข้าไปชมวัดจอมทองขณะก่อสร้างในปี
พ.ศ. 2365 โดยในขณะนั้นน่าจะมี การสร้ างอุโ บสถเป็ นอาคารหลั กหลัง แรกก่อ น ดั งที่ มีเนื้ อความ
อธิบายว่า พบโรงหล่อพระพุทธรูป ที่กําลังหล่อพระประธานในพระอุโบสถเป็นชิ้นส่วนก่อนประกอบ
ร่าง ขณะที่ผังวัดเขตพุทธาวาสขณะนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างพระอุโบสถไว้ตรงกลาง ส่วนรอบๆ
อุโบสถเป็นสวน โดยครอฟอร์ดได้ให้ความเห็นว่าหลังคาพระอุโบสถนั้นแปลกแต่ก็งาม( "The roof of
the temple had a singular, but not unhandsome appearance,") 13 ส่วนกลอนยอพระ
เกียรติ 3 รัชกาล ของพระยาไชยวิชิต(เผือก) ที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังได้กล่าวถึง การว่าจ้าง
ช่างชาวจีนแต้จีนจากสําเพ็งมาร่วมก่อสร้างและกล่าวถึงอาคารหลักต่างๆปรากฏในผังปัจจุบัน ว่า

วิชาช่างจ้างทําเป็นแถวทิว
หอระฆังทั้งที่วิหารราย
ปูนผิวเต็มดีด้วยฝีเกรียง

...จีนสําเพ็งพวกแซ่แต้จิ๋ว
แจกติ้วให้ตั๋วตั้งครัวเลี้ยง
แยบคายมั่นคงทรงเฉลียง
พระระเบียงยักย่างมาข้างไทย14

ดังนั้นวัดราชโอรสเมื่อสร้างเสร็จปีพ.ศ.2378 นั้นผังเขตพุทธาวาสวัดน่าจะคล้าย
กับในปัจจุบัน อันประกอบด้วยพระอุโบสถที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่คลองด่าน โดยด้านหน้า
เป็นลานโล่ง ส่วนด้านหลังพระอุโบสถสร้างวิหารพระนอนปางสีหไสยาตั้งวางด้านยาวเป็นแนวตั้งฉาก
กับแนวยาวของอุโบสถ โดยพระวิหารมีพระระเบียงล้อมรอบเน้นเป็นประธานของวัด ซึ่งลักษณะผังนี้
เป็นแบบ "แนวแกนฉาก" สําหรับพระอุโบสถและพระวิหารมีกําแพงแก้วล้อมรอบ ส่วนนอกกําแพง
แก้ว ขนาบด้านยาวทั้งสองด้านของพระอุโบสถนั้น ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งวิหารพระยืน ทางด้าน
ทิศใต้เป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญ
3.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็นพระวิหารล้อมรอบด้วยพระระเบียงซึ่งมีลกั ษณะเป็นผังรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าวาง
แนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ โดยที่มุมทัง้ สีเ่ ป็นผังรูปกากบาท ตัวระเบียงมีขนาดกว้างประมาณ 54.5 เมตร
ยาวประมาณ 67.5 เมตร โดยแบ่งด้านกว้าง 11 ห้อง ด้านยาว 15 ห้อง ซึ่งระเบียงด้านนอกเป็นผนัง
รอบและมีเสาลอยรับปีกหลังคา โดยมุขที่เป็นผังกากบาทประดิษฐานพระพุทธรูปมุมละ 2 องค์ ส่วน
13

John Crawfurd, Journal of An Embassy to The Courts of Siam and
Cochin China, 130-131.
14
พระยาไชยวิชิต(เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459),
34-35.
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ภายในถัดจากผนังเป็นฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปจํานวน 60 องค์ ตั้งหันหน้าเข้าพระวิหารและ
มีทางเดินรอบถัดไปเป็นเสาลอยรับปีกหลังคา นอกจากนัน้ บริเวณห้องเสากลางของพระระเบียงทุก
ด้านมีทางเข้าเป็นประตูกลม ส่วนภายในระเบียงตรงกลางเป็นที่ตั้งของพระวิหาร มีลักษณะผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งด้านยาวเป็นด้านหน้า ส่วนตัวอาคารมีขนาดกว้าง
ประมาณ 18.8 เมตร ยาวประมาณ 31.8 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 7 ห้องเสา ด้านยาว 11 ห้องเสา
ห้องเสารอบนอกเป็นพาไลถัดเข้าไปจึงเป็นตัวอาคารแบบทึบ ด้านหน้าตรงกลางที่ปกี หลังคาคลุมนั้น
ทําเป็นระเบียงยกพื้นซึง่ มีบันไดขึ้นจากด้านข้างทั้ง 2 ข้าง บนระเบียงมีทางเข้า 3 ประตู ด้านสกัดทั้ง 2
ด้านมีบันไดและระเบียงคล้ายๆกันแต่มที างเข้าด้านละ 1 ประตู ช่วงเสาทีเ่ หลือเจาะช่องหน้าต่างทุก
ห้อง ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือมีเสาในประธานตั้งล้อมพื้นทีส่ ่วนตรงกลางซึ่งแบ่งเป็นส่วน
หลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทางทิศใต้ พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
ขนาดยาวประมาณ 18.3 เมตร พระบาทวางชิดติดกันทีฝ่ ่าพระบาทมีลายมงคล 108 ตั้งบนฐานชุกชี
สูงประมาณ 1 เมตร ส่วนหน้าเป็นพื้นที่นมัสการและถัดออกมาจากเสาร่วมในเป็นส่วนทางเดินรอบ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารตั้งบนฐานเขียง ตัว
อาคารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุม้ ประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วน
หลังคาเป็นทรงโรง ซ้อน 2 ชั้น ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้องเสา ถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสา
เป็นจั่วล่าง ส่วนห้องเสาริมรอบนอก 2 ห้องเสารับหลังคาปีกนกรอบหลังคาทั้งหมดมี 4 ตับ โดยตับ
สุดท้ายมีเสาพาไลรับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกะเท่เซ ประดับกระเบือ้ งเคลือบทาสี ส่วนเครื่องบนเป็น
แบบอย่างอิทธิพลศิลปะจีน ภายในอาคารฝ้าเพดานเขียนลายพันธุ์พฤกษาลงรักปิดทอง

ภาพที่ 41 แผนผังวัดราชโอรส กรุงเทพฯ
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, ตํานานวัดราชโอรส (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 41
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แผนผังที่ 7 รูปด้านวิหารพระนอน วัดราชโอรส
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4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ในปีพ.ศ.2333 โดยเป็นวัดที่มีมีความสําคัญต้นๆ ของพระนคร
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทางด้านพุทธจักรให้มั่นคง ซึ่งในทางกายภาพ
แล้ววัดนี้มีลักษณะแผนผังที่สมบูรณ์ตรงตามพระราชประสงค์ของพระองค์ กล่าวคือวัดตั้งอยู่บริเวณ
ทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ใจกลางของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยผังวัดเขตพุทธาวาสในปัจจุบันมี
ลักษณะคล้ายรู ปสี่เ หลี่ ยมผื นผ้ า วางแนวยาวในแกนทิศตะวันออก-ตะวั นตกแต่ ในสมัยรัชกาลที่ 1
พื้นที่บริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นวิหารพระนอนในปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ วังกรมหลวงนรินทรเทวี ทําให้ในสมัยนี้ผังวัดยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แหว่งในบริเวณดังกล่าว
นอกจากนั้ นการอธิ บ ายผั ง วั ดสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ส่ วน คือ เขตพุ ท ธาวาสฝั่ ง ตะวั นออกและฝั่ ง
ตะวั นตก โดยฝั่ ง ตะวั นออกมี ลั ก ษณะผั ง แบบ "แนวแกนเดี่ ยว" และสมมาตรด้ านยาวซ้ าย-ขวา
เหมือนกั น ประกอบด้วย พระอุโบสถเป็นประธาน หันหน้าไปทางทิศตะวั นออกล้ อมรอบด้วยพระ
ระเบียงและวิหารทิศทั้ง 4 รวมทั้งอาคารประกอบย่อยอื่นๆ ส่วนฝั่งตะวันตกซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณทิศ
เหนือแหว่งดังที่กล่าวไปแล้ว ถัดมาบริเวณตรงกลางสร้างมหาเจดีย์ถัดออกไปทางด้านหลังสร้างหอไตร
ปิฎกไม้ ซึ่งอาคารทั้งสองถือว่าต่อมาจาก "แนวแกนเดี่ยว" ของฝั่งทิศตะวันออก ส่วนบริเวณทิศใต้ซึ่ง
เป็ น อุ โ บสถหลั ง เก่ า สมั ย ธนบุ รี ป ฏิ สั ง ขรณ์ แ ปลงเป็ น ศาลาการเปรี ย ญ 15 จนมาถึ ง พ.ศ.2374
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ให้ใหญ่โตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังคงองค์ประกอบหลักไว้อย่างครบถ้วนแล้วเสริมองค์ประกอบลงไป16 ที่สําคัญได้แก่
การบูรณะพระอุโบสถ พระวิหารทิศและพระระเบียง
สร้างพระมหาเจดีย์เ พิ่มอีก 2 องค์เป็น เจดีย์ประจํารัชกาล 3 องค์ ตั้งเรียงเป็ น
แนวตั้งฉากกับ "แนวแกนเดี่ยว"
ขยายพื้ นที่ ฝั่ ง ตะวั น ตกไปทางทิ ศเหนื อ สร้ างวิ ห ารพระนอนและสวนมิ ส กวั น
โดยเฉพาะวิหารพระนอนนั้นมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้
กํากับการสร้าง17,พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา(ภายหลังเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ
15

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552), 25-30, 54-61.
16
เรื่องเดียวกัน, 86-96.
17
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช 17 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2533), 67.
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(ทัต บุนนาค))และพระยาเพชรพิไชยเป็นแม่การ18
รื้อหอไตรไม้เดิม สร้างใหม่เป็นหอไตรเครื่องก่อขนาดใหญ่ อย่างอาคารทรงมณฑป
จัตุรมุขฯลฯ
หลังจากนั้นจึงมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีก 1 ครั้ง คือการ สร้างเจดีย์ประจํา
รัชกาลที่ 4 เพิ่มอีก 1 องค์19 ทําให้องค์ประกอบหลักของผังเขตพุทธาวาสวัดมีลักษณะใกล้เคียงใน
สมัยปัจจุบัน
4.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
พระวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ส่วนตัวอาคารมี
ขนาดกว้างประมาณ 24 เมตร ยาวประมาณ 62 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 6 ห้อง ด้านยาว 17
ห้อง โดยห้องเสารอบนอกเป็นพาไลและถัดเข้าไปเฉพาะด้านหน้า-หลัง 1 ห้องเป็นระเบียงโถงทางเข้า
ส่วนห้องเสาที่เหลือตรงกลางทั้งหมดเป็นตัวอาคารแบบทึบ โดยห้องเสาริมทั้ง 2 ข้างของทั้งด้านหน้าหลังเป็นทางเข้าข้างละ 1 ประตู ผนังตรงกลางเป็นช่องหน้าต่าง 3 บาน ส่วนด้านยาวทั้ง 2 ข้างมีบันได
และทางเข้าด้านละ 2 ประตูอยู่บริเวณเยื้องไปทางส่วนหน้าวิหาร 1 ประตูและส่วนท้ายอีก 1 ประตู
ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือมีเสาร่วมในตั้งล้อมพื้นที่ส่วนตรงกลางซึง่ ประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 44.5
เมตร พระบาทวางชิดติดกันทีฝ่ ่าพระบาทมีลายมงคล 108 ตั้งบนฐานชุกชีสูงประมาณ 1.35 เมตร
ส่วนถัดออกมาจากเสาร่วมในเป็นทางเดินรอบ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารตั้งบนฐานเขียง ตัว
อาคารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุม้ ประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วน
หลังคาเป็นทรงโรง ซ้อน 3 ชั้น ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 9 ห้องเสา ถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสา
เป็นจั่วล่าง อีก 3 ห้องเสาเป็นมุข แบ่งเป็นจั่ว 1 ห้อง และช่วงเสาริม 2 ห้องเป็นปีกหลังคารอบ
หลังคาทั้งหมดมี 4 ตับ โดยตับสุดท้ายมีเสาพาไลรับ ส่วนหน้าบันลายพันพฤกษาสลักไม้ปิดทอง
ประดับกระจก เครื่องบนเป็นเครือ่ งลํายองแบบไทย ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบ่งเป็น
2 ตอน ตอนล่างระหว่างประตู-หน้าต่างเป็นภาพเอตทัคคะ ตอนบนเป็นภาพเรื่องมหาวงศ์ ส่วนคอ
สองเป็นภาพดาวดึงส์สวรรค์และฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานแบบพันธุ์พฤกษาลงรักปิดทอง

18

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4, 97-
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เรื่องเดียวกัน, 190.

98.
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ภาพที่ 42 พัฒนาการผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 118, ตอนพิเศษ 127ง (21 ธันวาคม 2544): 2.

แผนผังที่ 8 ผังวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ
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แผนผังที่ 9 รูปตัดวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ
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5. วัดอินทาราม
5.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
วัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคลองบางกอกใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่าบางยี่ขัน มีเขตพุทธ
วาส 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นบริเวณที่เก่ากว่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา และปฏิสังขรณ์หลายครั้ง
ทั้งในสมัยธนบุรี โดยพระเจ้ากรุงธนบุรี, สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งรัตนโกสินทร์ และสมัยรัชกาลที่ 520 ซึ่ง
เขตพุทธาวาสส่วนแรกนั้นตามผังมีอุโบสถและวิหารวางคู่ขนานกันหันหน้าไปทางทิศเหนือสู่คลอง โดย
พระอุโบสถ(ปัจจุบันคือพระวิหารใหญ่)ตั้งอยู่ด้านฝั่งทิศตะวันตกมีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ด้านฝั่งทิศ
ตะวันออก ซึ่งตามตํานานกล่าวว่าพระประธานในพระอุโบสถคือ พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระเจ้า
เจ้ากรุงธนบุรี และมีเจดีย์คู่ที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมอัฐพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระอัครมเหสีวางอยู่
ข้างหน้า21 ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นผังแบบผสมระหว่าง "แนวแกนคู่" กับ “แนวแกนเดี่ยว” ซึ่งน่าจะมี
สาเหตุมาจากมีการปฏิสังขรณ์ซ้อนทับหลายครั้ง ส่วนแบบอย่างหน้าบันนั้น ไขแสง ศุขะวัฒนะ ให้
ความเห็นว่าเป็นการประดับกระเบื้องเคลือบและจัดลายตามแบบอย่างศิลปะสมัยรัชกาลที่ 322
โดยในสมัยรัชกาลที่ 3 ราวระหว่างพ.ศ.2386-238823 พระยาศรีสหเทพ(ทองเพ็ง)
ขุนนางที่มีเชื้อสายมอญธนบุรีทางมารดา24 ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้ง มีการสร้างเขตพุทธวาสส่วนที่สอง
อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของส่วนแรก โดยมีอุโบสถสร้างใหม่เป็นประธานของวัดหัน
หน้าไปทางทิศเหนือสู่คลอง มีหอไตรและศาลาการเปรียญที่ตั้งวางขนาบข้างซ้าย-ขวาของอุโบสถเยื้อง
มาทางด้านหน้า สร้างเสาคู่ใหญ่เทินประติมากรรมรูปช้างและม้าเสาละ 1 ตัว พระปรางค์คู่ตั้งขนาบ
ด้านยาวซ้าย-ขวาส่วนท้ายของพระอุโบสถ25 และอาจรวมถึงพระเจดีย์คู่ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าวัดนอกเขต
กําแพงแก้ว ที่สําคัญคือ กลุ่มอาคารชุดด้านหลังพระอุโบสถซึ่งมีลักษณะเป็นฐานไพทีสูงยาว ตั้งเป็น
20

พระวิเชียรมุณี, ประวัติวัดอินทารามโดยสังเขป (พระนคร: ไทยหัตถการพิมพ์, 2497),

1-8.
21

เรื่องเดียวกัน, 4.
22
ไขแสง ศุขะวัฒนะ, การศึกษาอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนที่มีต่อสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (ภาค 2) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ท
อมป์สัน, 2521), 46-47.
23
เรื่องเดียวกัน, 8.
24
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ที่ระลึกในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด
อินทาราม (ใต้) ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกินแบ่งรัฐบาล, 2522), 7982.
25
เรื่องเดียวกัน, 82-83.
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แนวยาวตั้งฉากขวางแกนอุโบสถ บนฐานไพทีตั้งอาคารหลายหลัง ทําให้เขตพุทธวาสส่วนที่สองเป็นผัง
แบบ "แนวแกนฉาก" และสมมาตรด้านยาวซ้าย-ขวาเหมือนกัน ซึ่งในแง่รายละเอียดฐานไพทีที่ตั้งหลัง
พระอุโบสถนี้รับพระเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบ 3 องค์สลับกับพระวิหารราย 4 หลัง โดยเฉพาะพระเจดีย์องค์
กลางตั้งตรงจุดตั้งฉากของแนวแกนทั้งสองนั้น มีความสูงกว่าองค์อื่นเนื่องจากเป็นพระเจดีย์ที่มีตัวแบก
ประดับฐานพระเจดีย์ชั้นล่างเป็นประติมากรรมรูปลิงและยักษ์อย่างรามเกียรติ์ โดย ณ ที่นี้จะเรียก
อาคารกลุ่มนี้ว่า "ชุดพระเจดีย์ย่อมุม"
5.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
"ชุดพระเจดีย์ย่อมุม" นั้นมีพระวิหารรายแบ่งเป็น 2 รูปแบบ แบบแรกพระวิหารคู่
กลางเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตามยาวในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 3.5
เมตร ยาวประมาณ 6.4 เมตร แบ่ง เป็ นด้ านกว้ าง 1 ห้ อง ด้านยาว 2 ห้ อง เป็นอาคารแบบทึบ มี
ทางเข้าด้านยาวที่หันเข้าเจดีย์องค์กลาง 1 ประตู ส่วนผนังที่เหลือทึบ ทั้งหมด โดยหลังหนึ่งภายใน
อาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาท, วนอีกหลังหนึ่งประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิงและ
ประติมากรรมประกอบเรื่อง
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารตั้งบนฐานไพทีใหญ่ ตัว
อาคารมีฐานเป็นลักษณะฐานบัวถลา ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและช่องประตูไม่มีซุ้ม ส่วนหลังคา
เป็นทรงโรงซ้อน 2 ชั้น ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบนและถัดไปหน้า-หลังเป็นจั่วล่างที่มีปีกหลังคา
รอบ ซึ่งหลังคาทั้งหมดมี 2 ตับ โดยตับสุดท้ายมีคันทวยรับ ส่วนหน้าบันลายพันพฤกษาสลักไม้ปิดทอง
ประดับกระจก เครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท 1 หลังและตอนถวายพระเพลิง 1 หลัง
แบบที่ 2 คือพระวิหารคู่ริมซึ่งมีผังเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตามยาวในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 5.7 เมตร ยาวประมาณ 10.7 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 2
ห้อง ด้านยาว 4 ห้อง โดยห้องเสาริมยกเว้นด้านที่หันไปทางเจดีย์ เป็นพาไล 1 ห้องเสา ถัดเข้าไปเป็น
อาคารแบบทึบและมีทางเข้าด้านยาวที่หันเข้าเจดีย์องค์กลาง 1 ประตู ส่วนผนังที่เหลือทึบทั้งหมด
โดยภายในอาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาทั้งสองหลัง ซึ่งพระนอนทั้ง 2 องค์มีฝ่าพระบาท
วางชิดติดกันแต่ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารรายตั้งค่อมระหว่าง
ฐานเขียงบนพื้นดินกับฐานไพทีใหญ่ ตัวอาคารมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ช่อง
ประตูไม่มีซุ้ม ส่วนหลังคาเป็นทรงโรง ซ้อน 2 ชั้น ตรงกลางด้านยาวเป็นจั่วบนและถัดไปหน้า-หลังเป็น
จั่วล่างที่มีปีกหลังคารอบ ถัดออกมา 3 ด้านยกเว้นด้านที่หันหน้าเข้าเจดีย์เป็นหลังคาปีกนกมีเสาพาไล
รับ หลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ ส่วนหน้าบันลายพันพฤกษาสลักไม้ปิดทองประดับกระจก เครื่องบนเป็น
เครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพเครื่องเรือนต่างๆ
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ภาพที่ 43 พัฒนาการผังวัดอินทาราม กรุงเทพฯ

แผนผังที่ 10 ผังชุดพระเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม

แผนผังที่ 11 รูปตัดวิหารพระนอนประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม

แผนผังที่ 12 รูปด้านชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม
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6.วัดมหาพฤฒาราม
6.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
เดิมชื่อวัดท่าเกวียนหรือวัดตะเคียนเป็นวัดโบราณไม่ทราบสมัยที่สร้างแน่ชัด จน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์ในปีพ.ศ.2394 ด้วยพระองค์
ทรงเลื่ อ มใสพระอธิ ก ารแก้ ว เจ้าอาวาส โดยให้ สมเด็จ เจ้ าพระยาบรมมหาพิ ไชยญาติ เป็ นแม่ ก อง
จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ. 2400 จึงโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นภูมินทรภักดีมารับช่วงต่อ โดยน่าจะ
สร้ างเสร็จ ราวพ.ศ.2409 ดัง มี ห มายรับ สั่ ง กําหนดฤกษ์ยกช่อ ฟ้ าวิห ารพระพุท ธไสยาสน์ 26 ซึ่ง การ
ปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ทําทั้งพระอาราม โดยพระอุโบสถและพระวิหารของเดิมนั้นให้รื้อสร้างใหม่ คงไว้แต่
พระปรางค์ 4 องค์ที่ โปรดให้ ก่อครอบใหม่ ทรงพระราชอุทิ ศบูชาแก่ พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ และ
พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดมหาพฤฒาราม"27
โดยเขตพุทธาวาสของวัดก่อนการปฏิสังขรณ์มีบันทึกในจดหมายเหตุโดยมีใจความ
ว่าพระอุโบสถเก่าตั้งเบียดกับวิหารพระนอน จึงย้ายเขยิบขึ้นไปทางทิศเหนือวางคู่ขนานกับพระวิหาร
ซึ่งตั้งใกล้ๆ กับแถวพระเจดีย28์ ซึ่งจากจดหมายเหตุดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าผังวัดก่อนการปฏิสังขรณ์
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และพุทธาวาสแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ โดยบริเวณทางทิศใต้ มีอาคาร
หลั กคื อวิ หารพระนอนและอุโ บสถที่ ตั้ง ขนานกันในแนวทิ ศตะวันออก-ตะวันตกหันหน้ าไปทางทิ ศ
ตะวันออกทั้งคู่ โดยอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศเหนือและวิหารพระนอนตั้งอยู่ทางทิศใต้ ทําให้มีลักษณะผัง
แบบ "แนวแกนคู่" ส่วนบริเวณทางทิศเหนือของเขตพุทธาวาส มีพระวิหารและพระเจดีย์ตั้งเป็นแถวอยู่
ใกล้กัน พระวิหารตั้งในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และที่ด้านยาวทิศใต้
ของวิหารมีพระเจดีย์ตั้งเป็นแถวตามแนวยาวของวิหารนั้นซึ่งน่าจะหมายถึงตําแหน่งปรางค์ 4 องค์
26

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง, เรียบเรียง, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 เรื่อง
ตํานานสถานที่แลวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2468), 96.
27
“หมายรับสั่ง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1228,” กําหนดฤกษ์จะได้ยกช่อ
ฟ้า ยกลํายอง พระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒาราม, ลําดับที่ 10, ใจความ 20, กลุ่มหนังสือตัวเขียน
และจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
28
“จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222 (พ.ศ.2403),” พระบรมราช
โองการ เรื่องการปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม จ.ศ.1222, ลําดับที่ 30, เอกสารเลขที่
116, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. และ “จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 4 จ.ศ.ปนกัน พระราชนิพนธ์ ร.4,” ลําดับที่ 7, เอกสารเลขที่ 22, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
หอสมุดแห่งชาติ.
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ในปัจจุบัน
และเมื่ อ ปฏิ สั ง ขรณ์ แล้ ว ผั ง ยั ง หั นหน้ าไปทางทิ ศตะวั นออกเช่ นเดิ ม แต่ มี ก าร
แบ่ ง เป็ น 2 อาณาเขตใหม่ อ ย่างชัดเจนด้ วยกํ าแพงแก้ ว ได้แก่ บริเ วณทิศเหนื อ ที่มี ขนาดใหญ่ ก ว่ า
ประกอบด้วย อุโบสถซึ่งย้ายจากที่ตั้งจากเดิมมาตั้งขนานกับพระวิหาร กลายเป็นอาคารหลัก 2 หลังคู่
ใหม่ โดยพระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศใต้ พระวิหารตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งระหว่างด้านยาวของอุโบสถและ
วิหารนั้น มีปรางค์ 4 องค์ตั้งเป็นแนวตามด้านยาวไล่ขนาดจากด้านหน้าที่มีขนาดเล็กไปด้านหลังที่มี
ขนาดใหญ่กว่า โดยเฉพาะปรางค์องค์แรกที่มีขนาดเล็กกว่านั้นมีที่ตั้งเด่นกว่าองค์อื่นๆ เพราะตั้งเหลื่อม
ออกมาจากแนวด้านหน้าของพระวิหารและพระอุโบสถ โดยผังดังกล่าวเป็นแบบ "แนวแกนคู่" หรือถ้า
นับแถวของพระปรางค์ด้วยอาจถือว่าเป็นผัง "3 แนวแกนขนานกัน" นอกจากนั้นยังมีอาณาเขตบริเวณ
ทิศใต้ที่มีขนาดเล็กกว่า อันเป็นที่ตั้งวิหารพระนอนซึ่งตั้งในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ชิดกับอาณา
เขตทางทิศเหนือ โดยมีทางเข้าจากด้านยาวจากทางทิศเหนือนั้น
6.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็ นวิ ห ารผั ง รู ป สี่ เ หลี่ ยมผื นผ้ า วางตามยาวในแนวทิ ศตะวั นออก-ตะวั นตก มี
มุขเด็จใต้ขื่อประกอบอยู่ทางทิศตะวันตก ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 10.8 เมตร ยาวประมาณ
24.5 เมตร(ไม่นับมุข) แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 4 ห้อง ด้านยาว 8 ห้อง โดยห้องเสารอบนอกเป็น
พาไล(ยกเว้นด้านที่ติดมุข) ถัดเข้าไปเป็นตัวอาคารแบบทึบ โดยผนังด้านทิศเหนือเป็นด้านหน้าซึ่งห้อง
เสาขนาบห้องกลางทั้ง 2 ห้อง ทําเป็นช่องประตู ส่วนช่องเสาอื่นทั้ง 3 ด้านยกเว้นด้านที่ติดมุขทําเป็น
ช่องหน้าต่างทุกห้องเสาภายในอาคารตรงกลางประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทาง
ทิศตะวันออก พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 19.8 เมตร ตั้งบนฐานชุกชีสูงประมาณ
0.6 เมตร พระบาทเหลื่อมไม่ มีลายมงคล 108 รอบฐานเป็ นทางเดิน ส่วนมุขด้านหน้าประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่มีประตูเชื่อมต่อถึงกัน
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ชั้น
ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้องเสาและถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง ซึ่งห้องเสาริม 3
ด้านยกเว้นด้านที่ติดมุข 1 ห้องเสาเป็นหลังคาปีกนกมีเสาพาไลรับอย่างทรงโรง หลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ
ส่วนมุขเป็นหลังคาจั่วซ้อน 2 ชั้น โดยจั่วบน 3 ห้องเสาและจั่วล่าง 2 ห้องเสาโดยห้องเสาริม 1 ห้อง
เสาเป็นปีกนกรอบอย่างทรงโรง ส่วนหน้าบันวิหารเป็นรูปเจดีย์ทรงกรมแบบลังกาและมีลายอย่างไทย
รายรอบทําจากไม้สลักปิดทองประดับกระจก ส่วนเครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคาร
ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังและฝ้าเพดานไม่มีการประดับ
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ภาพที่ 44 แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
99, ตอนที่ 130 (14 ก.ย.2525): 3694.

แผนผังที่ 13 ผังวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
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แผนผังที่ 14 รูปตัดวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม
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7. วัดพระปฐมเจดีย์
7.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
เป็ นพุท ธสถานโบราณมาก่ อนซึ่ ง พระวชิร ญาโณได้เ สด็ จมานมัส การหลายครั้ ง
จนกระทั่งปีพ.ศ.2394 เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว
ได้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างทหารในตั วอย่ างถวายเป็นรูป พระเจดีย์ก ลม จนเมื่ อทรงพอพระทัยใน
ตัวอย่างพระเจดีย์แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค) เป็นแม่
กองพร้อมด้วยพระศิริสมบัติ, หลวงพิทักษ์โยธา, หลวงนราเรืองเดชและหลวงโยธาพิจิตรเป็นนายงาน
ดําเนินการตามประสงค์ ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ.2398 จึง
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังคือเจ้าพระยาทิพากรวงศ์)เสนาบดีกรมท่า บุตรชายเป็น
นายกองต่อจากบิดา ทําให้งานที่ค้างอยู่ที่ชั้นฐานจึงต่อเนื่องไปได้และในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 ได้
เสด็จมาสมโภชสักการะและสมโภชพระเจดีย์ทรงมีพระราชดําริว่าพระเจดีย์แห่งนี้เป็นพระมหาเจดีย์
ใหญ่และเก่ากว่าเจดีย์ใดในสยาม จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระปฐมเจดีย์" ทรงพระราช
ประสงค์ให้เป็นที่สักการะเช่นเดียวกับรอยพระพุทธที่สระบุรี ต่อมาในปีพ.ศ.2403 ฝนตกหนักทําให้
พระเจดีย์ทรุด ต้องรื้อออกทําใหม่ รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวร
รังษีสุริยพันธุ์(ภายหลังคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) ประทับอยู่ที่วัด
บวรนิ เ วศวิ หารและกรมขุนราชสี หวิ ก รมคิ ดตั วอย่ างถวายแล้วจึ งทรงแนะนํ าตัวอย่างนั้น29ซึ่ งการ
ก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ นั้นได้ดําเนินการมาเรื่อยๆโดยตลอด ขณะที่วิหารทิศทั้งสี่ มีการก่อฤกษ์ในปี
พ.ศ.240430 และมีการบันทึกการสร้างในหนังสือ "เรื่องพระปฐมเจดีย์" ที่เรียบเรียงโดยเจ้าพระยาทิพา
กรวงศ์(ขํา บุนนาค) ในปีพ.ศ.2408 มีข้อความว่า ก่อวิหารทิศทั้งสี่ประดิษฐานพระพุทธรูป วิหารทิศ
ตะวันออกห้องนอกไว้พระพุทธรูปปางมารวิชัย โดยห้องในไว้พระแท่นนมัสการ, วิหารทิศใต้ห้องนอก
ไว้พระพุทธรูปตอนเทศนาธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย์ ส่วนห้องในไว้พระนาคปรกที่เป็นของเดิม, และ
วิหารทิศตะวันตกไว้พระพุทธรูปไสยาสน์ ส่วนห้องในไว้พระพุทธรูปนิพพานและทิศเหนือห้องในไว้ปาง
ประสูติ ส่วนห้องในไว้พระปางป่าลิไลยซึ่งเป็นของเดิม แล้วชักพระระเบียงกลมล้อมรอบถึงกันทั้ง 4
ด้าน นอกจากนั้นยัง มีก ารสร้ างองค์อ งค์ ประกอบอื่นอีก จํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกระเปาะด้านข้ าง
ตะวันตกชั้นบนได้ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจาก ลังกา31 อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จ
29

เจ้าพระยาทิพากรวงวงศ์, เรื่องพระปฐมเจดีย์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2462),

1-17.
30

“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1223,” เสด็จก่อพระฤกษ์พระวิหาร
ทั้ง 4 ทิศที่พระปฐมเจดีย์, ลําดับที่ 31, ใจความ 4, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
31
เจ้าพระยาทิพากรวงวงศ์, เรื่องพระปฐมเจดีย์, 17-21.
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พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั วสวรรคตก่ อ นยกยอดฉั ตรซึ่ ง ทํ าในปี พ.ศ.2413 โดยพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว32
สําหรับผังเขตพุทธาวาสวัดสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นโดยสรุปคล้ายสมัยปัจจุบันนั่นเอง
โดยประกอบด้วย พระมหาเจดี ย์กลมและวิ หารทิศทั้งสี่ ตั้งในทิ ศหลั กทั้ง 4 ของพระวิ หาร และชั ก
ระเบียงกลมจากวิหารทั้ง 4 ล้อมรอบพระเจดีย์ โดยทั้งหมดนี้ตั้งบนฐานไพทีสูงใหญ่ซึ่งมีกะเปาะทาง
ทิศตะวันตกประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์
7.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
พระวิห ารที่มี ผัง แบบตรีมุ ข วางตามยาวในแนวทิ ศเหนือ -ใต้ โดยมุขอยู่ ด้านทิ ศ
ตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่หันเข้าเจดีย์ประธาน ส่วนตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 11.3 เมตร ยาว
ประมาณ 20.8 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 3 ห้อง ด้านยาว 7 ห้อง มีด้านยาวฝั่งทิศตะวันตกเป็น
ด้านหน้าและมีบันไดทางเข้า 3 ประตูวางสลั บกับหน้าต่าง 4 ช่อง ส่วนด้ านหลั งมีบันไดและประตู
ทางเข้าอยู่ที่ห้องเสาริมทั้ง 2 ข้าง ส่วนตรงกลางเป็นผนังทึบซึ่งมีทางเข้าไปยังมุข 1 ประตู ภายในตัว
อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีเสาร่วมในทําเป็นซุ้มคั่น โดนส่วนหลังประดิษฐานพระนอนปางสีห
ไสยา หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 16 เมตร พระ
บาทเหลื่อมไม่มีล ายมงคล 108 ตั้งบนฐานชุ กชีสู งประมาณ 0.8 เมตร และทางส่วนหน้าเป็ นพื้นที่
สักการะ ส่วนมุขกว้างประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 11.6 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 3 ห้อง
ด้านยาว 4 ห้อง โดยห้องแรกที่หันเข้าเจดีย์เป็นแบบโถงมีเสามุขรับจั่วและปีกหลังคาด้านข้าง ส่วนตัว
อาคารเป็นแบบทึบซึ่ง มีพระระเบียงมาชนผนังทั้ ง 2 ด้านและมี ทางเข้าข้ างละ 1 ประตู ภายในตั ว
อาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ตอนปรินิพพานขนาดย่ อม หันพระเศียรไปทางทิศตะวั น
เหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก โดยพระบาทเหลื่อมไม่มีลายมงคล 108 ตั้งบนฐานชุกชีที่ตั้ง
ชิดผนังด้านทิศตะวันออกและมีประติมากรรมประกอบเป็นรูปเหล่าสาวกนมัสการ ส่วนด้านหน้าเป็น
พื้นที่สักการะ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นแบบบันแถลง ส่วนหลังคาของตัวอาคารเป็น
แบบทรงจั่ว ซ้อน 2 ชั้น ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้องเสาและถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสา
เป็นจั่วล่าง มี 4 ตับ โดยตับสุดท้ายมีเต้ายื่นออกมารับ ส่วนมุขเป็นหลังคาทรงจั่วซ้อน 2 ชั้นบวกมุข
โถงอีก 1 ชั้น โดยหลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ ตับสุดท้ายมีเต้ายื่นออกมารับเช่นกัน หน้าบันไม่มีการประดับ
ตกแต่งส่วนเครื่องบนเป็นปั้นลมครอบปูนรูปแบบเรียบๆ ส่วนภายในอาคารเสาร่วมในทําเป็นซุ้มโค้ง
แหลม(Pointed Arch) ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังและฝ้าเพดานไม่มีการประดับ
32

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 153.
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ภาพที่ 45 แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, เรื่องพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2506)
282.

แผนผังที่ 15 ผังวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์

แผนผังที่ 16 รูปตัดวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์
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8. วัดบวรนิเวศวิหาร
8.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
วัดบวรนิเวศวิหาร เดิมเรียกว่าวัดใหม่ริมวัดกรมขุนอิศรานุรักษ์33 มีพระยาอภัยรณ
ฤทธิ์เป็นนายกองก่อสร้างเจดีย์และในเอกสารบางฉบับเรียกว่า วัดวังหน้า34 โดยเป็นวัดที่สมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสถาปนาขึ้นใหม่ มีอาณาเขตติดกับวัดรังสีสุทธาวาส ภายหลังจากทรง
ทําการศพเจ้าจอมมารดา(น้อย)ของพระองค์เจ้าดาราวดี พระชายา35 ซึ่งมูลเหตุในการสร้างนั้นอาจ
ประสงค์เพื่อให้เป็นวัดสําหรับวังหน้า36 และดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ได้ นิพ นธ์ ไว้ในตํ านานวั ดบวรนิ เวศว่ าน่ าจะสร้ างภายหลั งการอุป ราชาภิ เษก 37 ซึ่ ง ข้ อสั นนิ ษฐานนี้
สอดคล้องกับหลักฐานเรื่องการอัญเชิญพระพุทธชินสีห์ลงมาประดิษฐานไว้ที่มุขพระอุโบสถวัดบวร
นิเวศ ในปี พ.ศ. 2373 ในจดหมายเรื่อง พงศาวดารเหนือ38 และมีปรากฏในจดหมายเหตุโหร ฉบับ
พระยาประมูลธนรักษ์ บันทึกไว้ว่ามีการผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเดือนยี่ แรม 6
ค่ําปีชวด สัมฤทธิศก จ.ศ. 119039
ผังเขตพุทธาวาสของวัดบวรนิเวศในสมัยแรกสร้างนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดย
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงสร้างพระอุโบสถขึ้นบริเวณด้านหน้าของวัด สร้างพระ
เจดีย์ไว้ด้านหลังและสร้างศาลาการเปรียญรวมทั้งหอพระไตรปิฎก40 ขนาบพระเจดีย์ในตําแหน่งที่
33

“พระอภัยรณฤทธิ์ เป็นนายกองก่อพระเจดีย์วัดใหม่(วัดบวรนิเวศ).” หมายรับสั่ง
รัชกาลที่ 3 ปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1193 พ.ศ. 2375. อ้างใน ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ
, พุทธาวาสวัดบวรนิเวศ (กรุงเทพฯ: บริษัทพลัสเพรส จํากัด, 2556), 22.
34
ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ (นนทบุร:ี สํานักพิมพ์ต้นฉบับ, 2551), 47.
35
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 2.
36
สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 89.
37
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 2-3.
38
“หมวดจดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ. 1217,” พงศาวดารเหนือ
เรื่องเชิญพระชินศรีมาวัดบวรนิเวศน์และ ฯลฯ, เลขที่ 129, กลุ่มหนังสือตัวเขียนเขียนและจารึก
หอสมุดแห่งชาติ. และ ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ, พุทธาวาสวัดบวรนิเวศ, 22.
39
ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ, 47.
40
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 3.
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สมมาตรกัน ทําให้วัดในสมัยแรกนี้เป็นผังแบบ "แนวแกนเดี่ยว" จนต่อมาพระวชิรญาโณเสด็จมาครอง
วัดบวรนิเวศ ทรงตั้ง "ธรรมยุติกนิกาย" เมื่อปี พ.ศ. 2379 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธชิน
สีห์ซึ่งเดิมประดิษฐานบริเวณมุขหลังไปประดิษฐานที่มุขหน้าของพระอุโบสถ แล้วให้อัญเชิญพระไสยา
จากวัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัยมาประดิษฐานแทน นอกจากนี้ยังทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถใหม่
2 ครั้ง รวมทั้งสถาปนาพระเจดีย์ ซึ่งเริ่มสร้างในสมัยแรกแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตก่อน พระวชิรญาโณจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ที่ยังค้าง
อยู่ต่อจนแล้วเสร็จ41 และมีสิ่งก่อสร้างอื่นที่สร้างขึ้น ได้แก่ ศาลาฤาษี 4 ห้อง อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง
หอพระไตรปิฎก และศาลารายทั้ง 4 มุม ทําให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมล้อมองค์พระเจดีย์ประธาน ส่วน
แผนผังขอโดยวัดนั้นยังเป็นผังแบบ "แนวแกนเดี่ยว" เช่นเดิม
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงครองวัด
บวรนิ เ วศวิ ห าร ภายหลั ง จากที่ พ ระวชิ ร ญาโณทรงลาผนวชและเสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ เ ป็ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2394 มีการสร้างพลับพลาเปลื้องเครื่องเพื่อเป็น
การแสดงเกียรติยศว่าเป็นวัดที่รับพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตรา อีกทั้งการสร้างและปฏิสังขรณ์เขต
พุทธาวาสของวัดบวรนิ เวศวิหาร โดยส่วนใหญ่เป็ นด้วยพระราชประสงค์ ในรั ชกาลที่ 4 ได้แก่ การ
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและเขียนจิตรกรรมฝาผนังใหม่รวมทั้งการสร้างพระวิหารเก๋งและวิหารพระ
ศาสดาด้านหลังพระเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2402 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี บนที่ตั้งเดิมของคณะลังกา42
โดยวิหารพระศาสดามีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ตัวอาคารมี
การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยห้องทางด้านทิศตะวันออกซึ่งใหญ่กว่าประดิษฐานพระศรีศาสดา
จากเมืองพิษณุโลก ซึ่งสร้างคราวเดียวกับพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และห้องด้านทิศตะวันตก
ประดิษฐานพระไสยา อย่างไรก็ตามจนสิ้นรัชกาลที่ 4 การสร้างวิหารพระศาสดาก็ยังไม่แล้วเสร็จ43
ล่วงเลยมาถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 สมัยรัชกาลที่ 5 จึงสร้างเสร็จ ดังที่ให้มีการปิดทองพระ
ศรีศาสดาและพระไสยา44 ส่วนโพธิฆระประดิษฐานพระศรีมหาโพธิ์ที่นํามามาจากพุทธคยา ประเทศ
อินเดีย ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารพระศาสดาทางห้องพระไสยานั้นสร้างค้างมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4
เช่นกัน45 โดยแผนผังของวัดในสมัยนี้ มีลักษณะเป็นผัง “แบบแกนเดี่ยว” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
41

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 27.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, ลิลติ พงศาวดารเหนือ (พระ
นคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2510), 128.
43
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 47.
44
เรื่องเดียวกัน, 77.
45
เรื่องเดียวกัน, 47, 77.
42
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กล่าวคือมีการ วางพระอุโบสถ พระเจดีย์และวิหารพระศาสดาในแนวแกนหลัก
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สิ้นพระชนม์ใน
ปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสขณะทรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศสืบต่อมา ซึ่งมีการสร้างและปฏิสังขรณ์ภายในเขต
พุทธวาสบ้าง46 หาแต่ผังเขตพุทธาวาสหลักยังคงเป็นเช่นเดิม
8.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
พระนอนประดิ ษ ฐานอยู่ ใ นวิ ห ารพระศรี ศ าสดาซึ่ ง เป็ น อาคารที่มี ผั ง เป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 14.5เมตร ยาวประมาณ
26.3 เมตร ยกพื้นสูงประมาณ 1.5 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 4 ห้อง ด้านยาว 9 ห้อง โดยห้อง
เสารอบนอกเป็นพาไล ถัดเข้ าไปเป็ นตั วอาคารแบบทึบและมีทางเข้าทางด้านหน้า-หลัง ด้านละ 2
ประตู ผนั ง ด้ านด้ า นยาวมี ช่ อ งหน้ าต่ างทุ ก ห้ อ งเสา โดยภายในอาคารแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ วน ฝั่ ง
ตะวันออกมี ขนาด 4 ห้อ งประดิษฐานพระพุ ทธรูป ปางมารวิ ชัย นาม"พระศรี ศาสดา" ฝั่ง ตะวันตก
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดย่อมนาม "พระไสยา" หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ หันพระ
พักตร์ไปทางทิศใต้ พระบาทวางชิดติดกัน ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท ซึ่งพระนอนตั้งบนฐาน
ชุกชี โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 ตั้งหันหลังประชิดผนังที่กันระหว่างทั้ง 2 ส่วนโดยด้านข้างผนังฝั่งทิศใต้มี
ประตูเชื่อมต่อระหว่างทั้ง 2 ส่วน นอกจากนั้นที่หน้าพระทั้งสองเป็นพื้นที่สําหรับสักการะ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วนตรงกลางหน้าบันซุ้มเป็น
รูปสัญลักษณ์พระมงกุฎ ส่วนหลังคาเป็นทรงโรงซ้อน 2 ชั้น ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้อง
เสาและถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง ส่วนห้องเสาริมรอบจั่วล่างเป็นหลังคาปีกนกมีเสาพาไล
รับอย่างทรงโรง หลังคาทั้งหมดมี 2 ตับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกระเท่เซประดับรูปสัญลักษณ์พระมงกุฎ
มีพื้นหลังเป็นรูปดอกพุดตานและใบเทศปั้นปูนทาสี เครื่องบนเป็นพรรณพฤกษาปูนปั้น ภายในอาคาร
ส่วนประดิษฐานพระศรีศาสดานั้น เขียนจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องเต็มพื้นที่ ส่วนห้องพระไสยาเขียน
จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับตอนปรินิพพานและฝ้าเพดานเป็นลายดาวเพดานพันธุ์พฤกษาลงรักปิดทอง
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ภาพที่ 46 แผนผังวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

แผนผังที่ 17 ผังวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 47 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
(จากการสํารวจของผู้วิจัยเมื่อ 6 เมษายน 2557
9. วัดเสนาสนาราม
9.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
เดิมชื่อวัดเสื่อเป็นวัดโบราณ สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ในพระราชวังจันทรเกษมดังนั้นจึง
ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษา จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นใหม่พร้อม
กับวัดชุมพลนิกายารามและวัดกวิศ เพื่อไถ่ถอนพระนารายณ์ราชนิเวศน์จากการเป็นวิสุงคามสีมาใน
ปลายรัชกาลพระนารายณ์ให้กลับมาเป็นพระราชวังตามเดิม โดยการสถาปนาครั้งนี้ได้ถวายให้เป็น
เสนาสนะสํ าหรับ พระสงฆ์ ฝ่ ายธรรมยุ ต โดยเริ่ม สถาปนาอย่ างช้ าในปีพ .ศ.2403 ดั งจดหมายเหตุ
กล่าวถึงรัชกาลที่ 4 เสด็จวังจันทรเกษมและก่อพระฤกษ์อุโบสถ ซึ่งเดิมชื่อวัดเสนาศน์47 ต่อมาปีพ.ศ.
2406 มีหมายรับสั่งกล่าวถึงการก่อพระฤกษ์วิหารและพระพุทธไสยาสน์48 และที่สําคัญในปีเดียวกัน
นั้นคือพระราชโองการประกาศเขตวิสุงคามสีมาและพระราชทานนามว่า "วัดเสนาสนาราม"49 อย่างไร
47

“จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222 (พ.ศ.2403),” รายการเสด็จวัง
จันทรเกษมก่อพระฤกษ์พระอุโบสถวัดเสนาศน์ ฯลฯ วันพฤหัส แรม 4 ค่ํา เดือน 10”, ลําดับที่ 21,
เอกสารเลขที่ 86, กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
48
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225,” กําหนดจะปิดทอง เงิน นาก
แผ่นอิฐ ศิลา ที่จะก่อพระฤกษ์พระพุทธไสยาสน์ที่วัดเสนาสนาราม, ลําดับที่ 21, ใจความ 15, กลุ่ม
หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
49
“จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225(พ.ศ.2406),” พระบรมราช
โองการ 1.เรื่องขยายเขตสีมาวัดเสนาสนาราม แขวงกรุงเก่า ณ วันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ํา เดือน 8 ปีกุน เบญจ
ศก จ.ศ.1225, ลําดับที่ 15, เอกสารเลขที่ 89, กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
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ก็ตามจากภาพถ่ายของ John Thomson ที่ เข้ ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 วิ หารส่วน
ประดิษฐานพระพุ ทธไสยาสน์ ก็ยัง ไม่เ สร็จ สมบู รณ์ โดยมี โครงสร้ างหลัง คาครบแล้วแต่ยัง ไม่ได้มุ ง
กระเบื้อง นอกจากนั้นในภาพเก่ายังมีอาคารไม้ยกพื้นซึ่งตัวอาคารวางขวางแนวแกนหลักของวัดตั้งที่
หนองน้ําด้านหน้าวัดนอกกําแพงแก้ว โดยมีทางยกพื้นเชื่อมเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าอุโบสถในกําแพง
แก้ว ซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้สันนิษฐานได้ว่าอาคารนี้น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎก
แผนผังของเขตพุทธาวาสนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีพระเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกาเป็นประธานของวัดซึ่งมีพระเจดีย์รายแบบย่อมุมขนาดเล็กกว่าเป็นบริเวณล้อมรอบจํานวน 10
องค์ หน้าพระเจดีย์สร้างพระอุ โบสถตามแนวทิศตะวันออก-ตะวั นตก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อาคารหลักทั้งสองมีอาณาเขตกําแพงแก้วล้อมรอบ ส่วนด้านหลังพระเจดีย์นอกกําแพงแก้วสร้างพระ
วิหารตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกแค่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยที่ท้ายวิหารด้านติดกับพระ
เจดีย์ทํามุขขวางประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา โดยลักษณะแผนผังวัดทั้งหมดดังกล่าวเป็นแบบ
"แนวแกนเดี่ยว"
9.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
พระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารพระอินทร์แปลงซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัน
หน้าไปทางทิศตะวันตก ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 9.3 เมตร ยาวประมาณ 24.4 เมตร แบ่งเป็น
ช่วงเสาด้านกว้าง 3 ห้อง ด้านยาว 5 ห้องไม่นับมุขหน้า-หลังซึ่งเป็นมุขขวาง โดยมุขหน้ามีช่วงเสาด้าน
กว้าง 1 ห้อง ด้านยาว 3 ห้อง(ซึ่งสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับช่วงเสาด้านกว้างของตัวอาคาร) โดย
มุขนี้เป็นโถงเข้าสู่ตัวอาคาร ที่เป็นอาคารแบบทึบมีทางเข้าด้านหน้า 3 ประตู ผนังด้านหลังเป็นแบบ
ทึบติดกับมุขขวางด้านหลัง ส่วนด้านยาวทั้ง 2 ด้านมีช่องหน้าต่างเกือบทุกห้องเสายกเว้นห้องหลังสุด
เป็นประตูทางเข้า ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นาม"พระอินทร์แปลง" ในซุ้มต้น
โพธิ์ตั้งบริเวณส่วนท้ายของตัวอาคารโดยด้านหลังมีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปอีก 1 องค์ ส่วนหน้า
เป็นพื้นที่ทําพิธีกรรมระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส
ส่วนมุขหลังขวางด้านหลังวางในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีขนาดกว้างประมาณ 6.6 เมตร ยาว
ประมาณ 16 เมตร แบ่ งเป็นช่ วงเสาด้านกว้าง 2 ห้ อง ด้านยาว 5 ห้อง ห้ องเสากลางของด้านทิ ศ
ตะวันออกซึ่งเป็นด้านยาวและเป็นด้านหน้าของมุขขวางนี้มีบันไดและทางเข้า 1 ประตู ส่วนช่วงเสาที่
เหลือทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านหลังเป็นช่องหน้าต่างทุกห้อง ภายในมุขขวางประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
สีหไสยา หันพระเศียรไปทางทิศใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระบาทวางชิดติดกันโดยที่ฝ่า
พระบาทมีลายมงคล 108 ตั้งบนฐานชุกชีที่ตั้งชิดผนังด้านทิศตะวันตก ส่วนด้านหน้าเป็นพื้นที่สักการะ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนและซุ้ มประตู-หน้าต่ างเป็นลายพั นพฤกษา บานหน้าต่างเป็นรู ปสัญ ลักษณ์พระเกี้ ยวมี ช้าง
เอราวัณรองรับ ส่วนหลังคาเป็นทรงโรงซ้อน 2 ชั้น ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 3 ห้องเสา ถัดไป
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หน้า-หลัง 1 ห้ องเสาเป็นจั่วล่าง มี 2 ตั บ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกระเท่เซประดับรู ปสัญลักษณ์พระ
มงกุฎ พื้นหลังเป็นลายอย่างไทย ปั้นปูนปิดทองประดับกระจก เครื่องบนเป็นอย่างไทยแบบประยุกต์
เช่น หางหงส์เป็นรูปหัวนาค ส่วนภายในอาคารจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปดอกไม้ร่วงและฝ้าเพดานเป็น
ลายดาวเพดานเรียบๆ

ภาพที่ 48 แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา
ที่มา: ดัดแปลงจาก สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547) 82.

แผนผังที่ 18 ผังวิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ อยุธยา

แผนผังที่ 19 รูปตัดด้านสกัดมุขขวางประดิษฐานพระนอน วิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ
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10. วัดปรมัยยิกาวาส
10.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
เดิมชื่อวัดปากอ่าวเป็นวัดโบราณในชุมชนมอญอพยพตั้งอยู่ที่เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยเกราะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดจากแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยอยุธยาปลาย รัชกาล
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ เรียกกันว่าคลองลัดเกร็ด การขุดคลองลัดนี้ทําให้แหลมที่อยู่ฝั่งตะวันตกของ
แนวขุดคลองมีสภาพเป็นเกาะ โดยวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะในตําแหน่งทางแยกระหว่างแม่น้ํา
เจ้าพระยากับคลองลัดเกร็ด จนต่อมาในปี พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
มาทอดกฐินที่วัดนี้และทรงเห็นว่าวัดทรุดโทรมไปมากจึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์เพื่อสนองพระคุณ
กรมพระสุดารัตนราชประยูร เสด็จยายผู้เลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ด้วยเคยตรัสกับ
รัชกาลที่ 5 ไว้ว่าหากพระองค์เจริญขึ้นเมื่อใด ขอให้ทรงช่วยสร้างวัดให้สักแห่ง จึงเป็นที่มาของการ
ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ซึ่งใช้ระยะเวลาปฏิสังขรณ์ราว 7 เดือน โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอัคนีสราภัย
จางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร(ต้น
ราชสกุ ล กฤดากร)เป็ น นายกองและมี พ ระราชสงคราม(ทั ค ) เป็ น ช่ า งทํ าพระอาราม และทรง
พระราชทานนามว่า วัดปรมัยยิกาวาส50 อาคารสําคัญที่ถูกปฏิสังขรณ์ได้แก่ พระอุโบสถ วิหารพระ
นอนและพระระเบียง เป็นต้น ส่วนอาคารที่สร้างใหม่ได้แก่ ศาลาการเปรียญหลังคาอย่างรามัญ ศาลา
ข้าราชการพั กรับ เสด็จ เป็นต้ น โดยในพระวิ หารประดิษฐานพระปางสี หไสยานั้ น ปฏิสั งขรณ์ จาก
ของเดิม ขื่อกว้าง 4 วา 2 ศอก 5 ห้อง มีมุขแบบหลังคาเพิงทั้งด้านหน้า-หลัง ให้สร้างใหม่ให้กว้างยาว
เท่าเดิมแต่เสริมผนังสูงกว่าเก่า 2 ศอก พื้นปูศิลา มุขหน้า-หลังแก้แปลงเป็นมุขเด็จ ขื่อกว้าง 2 วา 3
ศอกคือ ยาว 2 วา ส่วนพระระเบียงขยายออกด้านละ 3 วา ขื่อกว้าง 6 ศอก ยาว 20 วา มีช่วงเสา
ทั้งหมด 13 ห้อง ด้านสกัด ยาว 12 วา มี 7 ห้อง ลานพระวิหารเดิมปูอิฐเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องหน้าวัว
ในปี พ.ศ. 2427 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้ าฟ้าจั กรพรรดิพงษ์ เสด็จมาทรงตรวจราชการและ
ซ่อมแซมเพิ่มเติม ขณะนั้นพระนอนชํารุด จึงให้ซ่อมลงรักจนแล้วเสร็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระ
สุดารัตนราชประยูร
โดยทรงปิดทองพระนอน ส่วนบริเวณฐานชุกชีและพระระเบียง 46 องค์ ชํารุด
ซ่อมแซมค้างอยู่นั้นให้หม่อมเจ้าฉายโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีเป็นผู้กํากับ

50

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 3, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.
php?id=1230
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และซ่อมแซม51
ต่อมาในปี พ.ศ.2444 มีการซ่อมแซ่มอีกครั้ง ที่สําคัญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงนเรศวรฤทธิ์กราบทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ว่า "มุขหน้าวิหารไม่ถูกส่วน
จึงทําให้ชํารุด ถ้าหากเป็นเช่นนั้น ควรแก้ไขลดตอนอันใดลงบ้างก็ขอให้กรมโยธาคิดอ่านแก้ไขลดตอน
ลง" และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่าไม่จําเป็นต้องมุงกระเบื้องคลองสาร ให้ใช้
กระเบื้องสามเสนเพราะราคาถูกที่สุด "เพราะตั้งอยู่ในที่ลับไม่ได้ออกหน้าออกตาอันใด" โดยพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระสมมติอมรพันธ์ได้ตกลงให้ซ่อมแซมและตอบว่าใช้กระเบื้องสามเสนไม่ได้ด้วย
เครื่องบนไม่แข็งแรง ส่วนมุขพระวิหารที่ชํารุดเห็นว่าฝีมือไม่ดีใช้ของไม่พอกําลัง52
10.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็นพระวิหารล้อมรอบด้วยพระระเบียงซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามยาว
ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตัวระเบียงกว้างประมาณ 25.2 เมตร ยาวประมาณ 41.8 เมตร โดยแบ่งด้านกว้าง
7 ห้อง ด้านยาว 13 ห้อง ซึ่งพระระเบียงด้านนอกเป็นผนังรอบ ส่วนภายในเป็นฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปจํานวน 46 องค์ มีทางเดินถัดไปเป็นซุ้มช่องโค้งต่อเนื่อง ส่วนห้องกลางของระเบียงด้าน
ทิศเหนือ , ทิ ศตะวันออกและทิศใต้ มีประตู ทางเข้าสู่ภายในพระระเบี ยงซึ่ งประตูทั้ ง 3 ด้ านนี้ มีมุ ข
ประกอบ ส่วนภายในพระระเบียงนั้นตรงกลางเป็นที่ตั้งของพระวิหารซึ่งมีผังเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หันหน้าไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 9.3 เมตร ยาวประมาณ 25.8 เมตร ช่วงเสาแบ่งเป็น
ด้านกว้าง 1 ห้อง ด้านยาว 7 ห้อง เป็นมุขโถงหน้า-หลังด้านละ 1 ห้อง ส่วน 5 ห้องตรงกลางเป็นตัว
อาคารแบบทึบ ผนังด้านหน้ามีทางเข้า 2 ประตูและด้านหลังเป็นหน้าต่าง 2 ช่อง ด้านยาวทั้ง 2 ข้างมี
ช่องหน้าต่างทุกห้องเสา ภายในอาคารตรงกลางประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทาง
ทิศใต้ พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ขนาดยาวประมาณ 9.5 เมตร พระบาทวางชิดติดกันโดยที่ฝ่า
พระบาทมีลายมงคล 108 ตั้งบนฐานชุกชีสูง 0.9 เมตร ส่วนรอบๆเป็นทางเดิน
ในแง่ รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดั บตกแต่ง พระวิ หารมี ฐานเป็นฐานสิง ห์ ตั ว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นแบบบันแถลง ส่วนหลังคาตัวอาคารเป็นแบบจัว่
ซ้อน 2 ชั้ น ตรงกลางเป็นจั่ วบน 3 ห้ องเสาและถัดไปหน้า-หลั งเป็ นจั่วล่างด้ านละ 1 ห้องเสา โดย
หลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ ซึ่งตับสุดท้ายมีเต้ายื่นออกมารับ นอกจากนั้นยังมีมุขเด็จใต้ขื่อหน้า-หลังอีก 1
51

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 3, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1230
52
“วัดปรมัยยิกาวาส,” 22 พฤศจิกายน 117-25 พฤศจิกายน 120, เอกสารกระทรวง
ศึกษาธิการ รัชกาลที่ 5, ร.5 ศ6 วัด(ป.พ.) รหัสม.ร.ศ/26 ปึกที่ 2, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
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ลด เป็นหลังคาแบบจั่วที่มีเต้ายื่นรับปีกหลังคารอบ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกะเท่เซมีรูปสัญลักษณ์พระ
เกี้ยวรายรอบด้วยพันพฤกษาปั้นปูนทาสี เครื่องบนเป็นอย่างไทยแบบประยุกต์ เช่น ช่อฟ้าและหาง
หงส์ทําเป็นรูปหัวนาค ส่วนภายในวิหารไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่เขียนลายดาวเพดาน
ทาสีอิทธิพลศิลปะตะวันตก

ภาพที่ 49 แผนผังวัดปรมัยฯ นนทบุรี
ที่มา: ต่อคุณ นพวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 62.

แผนผังที่ 20 ผังวิหารพระนอน วัดปรมัยฯ
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แผนผังที่ 21 รูปตัดวิหารพระนอน วัดปรมัยฯ
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แผนผังที่ 22 รูปด้านวิหารพระนอน วัดปรมัยฯ
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11. วัดพระนอนจักรสีห์
11.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
วัดพระนอนจักรสีห์นั้นไม่มีหลักฐานการสร้างแน่ชัด โดยมีการกล่าวถึงในคําให้การ
ชาวกรุงเก่าว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้าง(ซึ่งอาจหมายถึงปฏิสังขรณ์)พระนอนใหญ่ขึ้นองค์หนึ่ง
พระราชทานนามว่า พระนอนจักรสีห์53 ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม)กล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จมาทรงนมัส การและประทับแรมที่วัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.
2297 และในปี พ.ศ. 2299 ก็ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงสมโภชฉลองพระนอน และประทับแรมอยู่
สามวันสามคื นจึ ง เสด็ จ กลั บ 54 จนมาถึ ง สมั ยรัตนโกสิ นทร์ สมั ยรัชกาลที่ 3 พระวชิร ญาโณได้ แวะ
สักการะและดู พระนอนจั กรศรีเ มื่อครั้ง กลั บจากธุ ดงค์ เมื องเหนื อ55 จนต่ อมาพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จไปนมัสการพระนอนองค์นี้เช่นกัน ครั้งเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา
ในปี พ.ศ.2421 โดยทรงพระราชนิพนธ์ถึงสภาพทางกายภาพของวัดพระนอนจักรสีห์ซึ่งขณะนั้นชํารุด
ทรุดโทรมอย่างมาก ความว่า
...รอบวิหารพระนอนไม่มีกําแพงใดๆ ตัวพระวิหารไม่มีหลังคา ผนังและเสาทลาย
ลงบางส่วน องค์พระไสยาสน์ถูกเครื่องบนตกทับพระชงฆ์ทลาย วิหารวัดโดยเฉลียงยาว 1 เส้น 7
วา กว้างตลอดเฉลียง 11 วา เสาข้างในเป็น 8 เหลี่ยม ผนังนอกเว้นช่องหนึ่ง มีหน้าต่างช่อง
หนึ่งแต่ใช้หน้าต่างใหญ่ไม่เหมือนของโบราณทีเดียว...56

ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินเพื่อจัดการ
ปฏิสังขรณ์วัด โดยมอบถวายพระธรรมไตรโลก(อ้น) เป็นผู้ดูแลตรวจตรา ส่วนนายงานบูรณะนั้นรับสั่ง
ให้ทูลปรึกษาสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โดยการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2428
และพระองค์ ได้เสด็จมานมัส การอีกครั้ งหนึ่ งในปี พ.ศ. 2444 ต่อมาในสมัยรั ชกาลที่ 7 พระวิหาร
ชํารุดหนักจึงต้องบูรณะ หลังจากนั้นวิหารพระนอนแห่งนี้ก็ได้รับการทํานุบํารุงมาตลอดจนถึง
53

คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), 149-150.
54
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์
(จาด) (พระนคร: คลังวิทยา, 2507), 469-470, 472.
55
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 9.
56
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ระยะทางเสด็จประพาสมณฑล
อยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), 34-35.
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ปัจจุบัน57
11.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวันตก ช่วงเสา
ด้านกว้างมี 4 ห้อง ด้านยาว 11 ห้อง ตัวอาคารเป็นแบบทึบมีทางเข้าด้านหน้าที่หอ้ งเสาริมทัง้ 2 ข้าง
รวม 2 ประตู ผนังด้านหลังเป็นผนังทึบ ส่วนช่วงเสาด้านอื่นเจาะช่องหน้าต่างเกือบทุกห้อง ภายใน
อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนตรงกลางมีเสาร่วมในล้อมรอบ ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ยาวประมาณ 47.5 เมตร หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระบาท
วางชิดติดกัน ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท ถัดจากเสาร่วมในเป็นทางเดินรอบ ในแง่รปู แบบ
สถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งนั้นมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นแบบโค้งแหลม(Pointed Arch) หลังคาเป็นแบบทรงจั่ว โดยช่วงเสากลาง 9 ห้องเป็นจั่ว
บน ถัดอกมาด้านหน้า-หลังด้านละ 1 ห้องเป็นมุขลด หลังคาไม่มีการประดับตกแต่ง เป็นปั้นลมครอบ
ปูน ภายในอาคารไม่มีจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนฝ้าเพดานมีดาวเพดานขนาดย่อมสลักไม้ลงรักปิดทอง

ภาพที่ 50 แผนผังวัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี

ภาพที่ 51 วิหารพระนอน วัดพระนอน
จักรสีห์
(จากการสํารวจโดยผู้วิจัยเมื่อ
16 กุมภาพันธ์ 2554)

12. วัดพระพุทธไสยาสน์
12.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
ตั้ง อยู่บ ริ เ วณด้ านทิ ศตะวั นออกเฉี ยงใต้ ของเชิง เขามไหศวรรย์ ( เขาวั ง) จัง หวั ด
เพชรบุรี ทาง โดยสันนิษฐานว่าเป็นวัดสมัยอยุธยา มีสิ่งก่อสร้างสําคัญภายในวัด ได้แก่ วิหารพระพุทธ
57

ประวัติพระพุทธไสยาสน์ และพระแก้ว พระกาฬ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (พระ
นคร: บริษัทชุมนุมช่าง, 2513), 11-18.
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ไสยาสน์ ลักษณะเป็นวิหารก่อกิฐถือปูน ผนังวิหารด้านหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขา ซึ่งในสมัยรัชกาลที่
3 สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในนิราศเมืองเพชร ว่า
...สาธุสะพระนอนสิงขรเขา
ยี่สิบวาฝากั้นเป็นบัลลังก์
ดูเปล่งปลัง่ ปลื้มใจกระไรเลย
พระเนตรหลับทับพระบาทไสยาสน์เหยียด อ่อนละเมียดอาสนะพระเขนย
พระเจ้างามยามประทมน่าชมเชย
ช่วยรําเพยพัชนีนั่งวีลม... 58

นอกจากนี้ ในพระราชหั ตถเลขาของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว ครั้ ง
พระองค์ เสด็จประพาสมณฑลราชบุ รี ในปี พ.ศ. 2452 ทรงพระราชนิพนธ์ถึงวิห ารพระนอนซึ่ง มี
หลังคาสังกะสีคลุมไว้ และตัวผนังซึ่งกล่าวว่าชํารุด น่ากลัวจะพัง59 แสดงให้เห็นว่าตัววิหารนั้นคงเป็น
สิ่งที่สร้างมานานแล้ว แต่กระเบื้องหลังคาน่าจะหลุดหายไปเกือบทั้งหมด จึงมีการใช้หลังคาสังกะสี
คลุมไว้และเมื่อรั ชกาลที่ 5 ทรงประพาสแล้วทอดพระเนตรเห็น ภายหลังจึ งน่าจะปฏิ สังขรณ์จนมี
รูปลักษณ์คล้ายกับที่เห็นในปัจจุบัน
2.12.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่บนเชิงเขาทําให้มีลักษณะเป็นฐานสูงมีบันได
ขึ้นจากทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกที่เป็นด้านหน้าอาคาร โดยด้านยาวทางทิศเหนือหันหลังให้เขา
วัง ส่วนด้านกว้างมีลักษณะแตกต่างจากวิหารทั่วไป คือมีช่วงเสา 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องใหญ่อยู่ทางทิศ
เหนือซึ่งรับหลังคาจั่วและห้องเล็ กอยู่ทางทิศเหนือรับหลังคาปีกนก ด้านยาวมีช่วงเสา 11 ห้อง ตั ว
อาคารเป็นแบบทึบ มีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้ า 1 ประตู บริเวณห้องเสาเล็ก ด้านยาวทางทิ ศใต้ 2
ประตู ภายในอาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว 43 เมตร หันพระเศียรไปทางทิ ศ
ตะวันตก หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระบาทวางชิดติดกัน ที่ฝ่าพระบาทมีรอยมงคล 108 โดยพระ
นอนตั้งอยู่ชิดผนังด้านทิศเหนือ
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งนั้นมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัวเรือนเป็น
ผนั งก่ อ อิฐ ฉาบปูนและซุ้ม ประตูเ ป็ นแบบบั นแถลง ส้ วนหลั งคาเป็ นทรงจั่ วซ้ อ น 5 ชั้ น จั่วบนคลุ ม
บริเวณส่วนท้ายของวิหารตรงตําแหน่งพระเศียร แล้วจึงเป็นจั่วลดหลั่นลงมาด้านหน้าอีก 4 ซ้อนและ
ถัดจากจั่วบนไปทางส่วนท้ายวิหาร 1 ซ้อ น ส่ วนหน้าบั น,เครื่อ งบนเป็นแบบครอบปูนและภายใน
58

สุนทรภู่, นิราศเมืองเพชร (พระนคร: กรมศิลปากร, 2496), 40.
59
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พ.ศ.2452 และ เสด็จประพาสต้นใน
รัชกาลที่ 5 (ธนบุร:ี กรมศิลปากร, 2516), 5.
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อาคารไม่มีจิตรกรรมฝาผนัง หากแต่ฝ้าเพดานมีลักษณะลดหลั่นกันจากสูงบริเวณพระเศียรต่ําลงมา
ทางทางด้านหน้า ซึ่งเฉพาะฝ้าเพดานตรงพระเศียรเท่านั้นที่มีดาวเพดานสลักไม้ลงรักปิดทอง

ภาพที่ 52 แผนผังวัดพระพุทธไสยาสน์ เพชรบุรี
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดที่ดนิ โบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
101 ฉบับพิเศษ, ตอนที่ 27 (1 มี.ค.2527): 21.
2.13 วัดกลาง
2.13.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ําป่าสักทางฝั่ง
ทิศใต้ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2371 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังเนื้อความใน
จารึกบนระฆังสําริดที่พบในวัด กล่าวว่า พระยาสุรกาล บุตรนางประยิน บุนนาค พร้อมด้วยกุลบุตร
ได้บ วชเป็นพระภิ กษุในพุท ธศาสนาและได้ สร้างพระพุท ธรูป ทองคํา 2 องค์ พระพุท ธรูป แบบจันท
ประเทศหรือศิลปะล้านช้าง 11 องค์ สร้างพระพุทธบาท พระธรรมคัมภีร์ ศาลา กุฏิ จัดทําเสาระฆัง
และหล่อเสาหงส์ ซึ่งในจารึกระบุไว้ว่า ระฆังใบนี้ทําสําเร็จขึ้นเมื่อ วันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 12 จุลศักราช
1190(พ.ศ.2371) โดยการสร้างวัดนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกุศลจะนําให้ได้พบกับพระศรีอาริย์และ
บรรลุถึงพระนิพพานเช่นคตินิยมในการสร้างวัดโดยทั่วไป สําหรับ สิ่งก่อสร้างที่กล่าวถึงในจารึกนั้ น
ปัจ จุ บั นไม่ พ บทั้ ง พระพุ ท ธรูป พระพุ ท ธบาท หอระฆัง และเสาหงส์ แล้ ว ส่ วนมณฑปพระนอนกั บ
ธรรมาสน์ที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นน่าจะสร้างในสมัยถัดมาแต่ไม่แน่ชัดว่าในรัชกาลใด โดยผังเขตพุทธาวาส
ของวัดของเดิมไม่มีหลักฐานว่าเป็นเช่นใด ขณะที่ผังปัจจุบันมณฑปพระนอนตั้งแยกออกมาเพียงหลัง
เดียว
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2.13.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมพระมณฑป พระนอนปางถวายพระเพลิง
เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศเหนือ
สู่แม่น้ําป่าสัก ตัวอาคารกว้างประมาณ 11.1 เมตร มีประตูทางเข้าตรงกลางทั้ง 4 ด้าน ภายในอาคาร
ตรงกลางมีฐานสูง ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ มีบันไดขึ้น 3 ทางได้แก่ทิศเหนือ, ทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก โดยบนฐานที่มุมทั้งสี่ตั้งเสาเพื่อรับหลังคากรวยแหลมตรงกลาง ส่วนตรงกลางของฐานประ
ดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิงบนฐานชุกชี เป็นรูปหีบวางในทิศเหนือ-ใต้ มีพระบาทยื่นทางทิศ
เหนือ โดยที่ข้างๆปลายพระบาทมีประติมากรรมรูปพระมหากัปสปยืนไหว้พระบาทส่วนรอบฐานเป็น
ทางเดิน
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งนั้นก่อนบูรณะในปีพ.ศ.2551
มีฐานคล้ายฐานปัทม์แบบอย่างท้องถิ่น ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตูมีหน้าบันเป็นซุ้ม
โค้ง ภายในหน้าบันเป็นรูปวงกลมมีแฉกรอบนอกคล้ายดาว ส่วนหลังคาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
ตรงกลางเป็นหลั งคาทรงกรวยมีคอสอง ส่วนที่ 2 เป็นหลังคาปีกนกรอบ เครื่อ งบนเป็นแบบอย่าง
ท้องถิ่น ส่วนจิตรกรรมภายใน เขียนตอนถวายพระเพลิงและแบ่งพระบรมธาตุ

แผนผังที่ 23 ผังพระมณฑป วัดกลาง อยุธยา
ภาพที่ 53 แผนผังวัดกลาง อยุธยา
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง
กําหนดที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 101 ฉบับพิเศษ, ตอนที่ 27 (1 มี.ค.2527): 21.
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แผนผังที่ 24 รูปตัดและรูปด้าน วัดกลาง
(จากการสํารวจของผู้วิจัย ลายเส้นโดยอิสระชัย บูรณอรรถจ์)
2.14 วัดใหม่จันทราราม
2.14.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด
ตั้งอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แต่เดิมเป็นวัดร้าง มีชื่อว่า วัดพะเนียด โดย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ.121(พ.ศ. 2445) พระเอี่ยมเจ้าอธิการกับทายกเป็นผู้ขอพระราชทานที่
วิสุงคามสีมาใหม่ โดยผังเขตพุทธาวาสวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพระอุโบสถและพระวิหารตั้ง
คู่ ข นานกั น เป็ น ผั ง แบบ "แนวแกนคู่ " ซึ่ ง พระอุ โ บสถนั้ น ประดิ ษ ฐานพระนอนปางสี ห ะไสยา
นอกจากนั้นยังเคยถูก การซ่อมแซมถึง 2 ครั้ง คือ ครั้ง แรกในปี พ.ศ. 2455 และอีก ครั้ง ในปี พ.ศ.
252560
2.14.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมอุโบสถพระนอน
เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านกว้างมีช่วง
เสา 3 ห้อง ห้องกลางกว่ากว่ารับจั่วหลังคาส่วนห้องริมรับปีกหลังคา ด้านยาวมีช่วงเสา 5 ห้อง มุข
หน้า 1 ห้องเป็นโถง ส่วนห้องเสาถัดไปทั้งหมดเป็นตัวอาคารแบบทึบมีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า 2
ประตู ด้านหลังประตู 2 ประตู ด้านยาวทั้ง 2 ด้านเจาะช่องหน้าต่างทุกห้อง ยกเว้นบริเวณห้องท้ายที่
ตรงกับตําแหน่งที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดย่อม ภายในอาคาร ซึ่งพระนอนหันพระเศียร
ไปทางทิศใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระบาทวางชิดติดกัน ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระ
บาท ตั้งบนฐานชุกชี ส่วนหน้าเป็นพื้นที่ทําสังฆกรรม
60

กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ภาพสะท้อนสังคม
ของกลุม่ ชนลุ่มแม่น้ําสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 80-81.
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ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งนั้นมีฐานเป็นฐานปัทม์ เสามุขหน้า
และเสาพะไลมีบัวหัวเสาเลียนแบบใบอะแคนตัส ตัวเรือนเป็นผนังก้ออิฐฉาบปูน มีซุ้มประตูและซุ้ม
หน้าต่างทําเป็นคานโค้ง(Arch) อิทธิพลแบบอย่างศิลปะตะวันตก หลังคาเป็นแบบทรงจั่ว แบ่งเป็น 2
ตับ มีมุขลดหน้า-หลัง หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ เครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย
ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายใน เขียนภาพตอนปรินิพพาน

ภาพที่ 54 แผนผังวัดใหม่จันทาราม อุทัยธานี

ภาพที่ 55 พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม
(จากการสํารวจของนิติกร สิงห์ลอ เมื่อ 4
พฤษภาคม 2557)

ภาพที่ 56 ผังบริเวณ 9 กรณีการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ วิหารพระนอนในผังวัดเขตพุทธาวาส

บทที่ 7
บทบาทหน้าที่ วิหารพระนอนในผังเขตพุทธาวาสของวัด
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จาก 14 กรณี ศึก ษา พบว่ า มี วิ ห ารพระนอน 9 กรณี ที่ มี บ ทบาทสั ม พั นธ์ กั บ ผั ง เขต
พุทธาวาสของวัดอย่างชัดเจน โดยวิห ารพระนอนมีทั้ง ที่เป็ นองค์ประกอบย่อ ยของผัง วัด หรือ เป็ น
องค์ประกอบรองตั้งอยู่ในแกนหลักของผังวัด หรือเป็นประธานของวัด โดยในบทนี้จะศึกษาบทบาท
หน้ า ที่ วิ ห ารพระนอนในผั ง เขตพุ ท ธาวาสของวั ด โดยเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นคติ ความเชื่ อ ,
ประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะพัฒนาการของผังวัดที่วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 6 โดยใน
บทนี้จะแยกพิจารณาเป็ นกรณีไปเนื่องจากวัดแต่ละวัดล้วนมีมู ลเหตุในการสร้าง(หรือปฏิสั งขรณ์) ,
ฐานันดรของผู้สร้าง, ยุคสมัยในการสร้าง, พัฒนาการทางกายภาพของวัด ฯลฯ แตกต่างกันในหลาย
ปัจจัย ทําให้ต้องวิเคราะห์บทบาทเป็นรายวัดแล้วจึงสรุปเพื่อนําไปวิเคราะห์เชื่อมโยง ในประเด็นถัดไป
ในเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
1.วัดราชคฤห์
1.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
ในสมัยปลายอยุธยาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ วัดบริเวณบางยี่ขัน ได้แก่ วัดราชคฤห์,
วัดจันทาราม, วั ดอินทารามฯลฯนั้น ล้ วนมี ขนาดเล็กและมี แบบอย่างของผัง คล้ายกัน เป็นผั งแบบ
"แนวแกนเดี่ยวที่มีเจดีย์คู่ตั้งอยู่ด้านหน้า" กล่าวคือ มีการสร้างพระอุโบสถ1สถานที่ทําสังฆกรรมเป็น
ประธานของวัดและสร้างพระเจดีย์คู่ตั้งอยู่ข้างหน้า โดยหันหน้าไปสู่คลองทางคมนาคมหลักในสมัยนั้น
สําหรับผังวัดราชคฤห์นั้นประกอบด้วย พระอุโบสถ พระเจดีย์คู่และพระวิหารน้อยประดิษฐานพระ
นอนปางถวายพระเพลิงที่ตั้งวางขนานกับพระอุโบสถ
จนต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 วัดแห่งนี้ได้สร้างความโดดเด่นขึ้นในพื้นที่
บริเวณนี้ด้วยการสร้างเขามอถาวรขนาดใหญ่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ โดยเขามอ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถ ทําให้ผังประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหารน้อยและเขามอ
ตั้งเรียงเรียงกันจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ไปเล็กโดยหันหน้าไปทางเดียวกัน และต่อมาในสมัยรัชกาลที่
2 ได้มีสร้างพระมณฑปจัตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาทแทนที่พระเจดีย์ รวมทั้งต่อมาได้สร้าง
พระอุ โบสถใหม่ ขึ้นที่ หน้ าเขามอซึ่ง ล้อ มรอบด้ วยพระเจดี ย์ราย 28 องค์ ซึ่ง ลัก ษณะตําแหน่ งที่ ตั้ง
ดังกล่าวคล้ายกับที่ถะราย 28 องค์ตั้งรอบพระวิหาร วัดสุทัศน์ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนพระอุโบสถเดิม
เป็นพระวิหาร ทําให้พระอุโบสถใหม่และเขามอนั้นเป็นผังแบบ "แนวแกนเดี่ยว" แกนหลักใหม่ของวัด
1.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
สําหรับเขามอประธานของวัดมีลักษณะเป็นภูเขาจําลองก่อด้วยหินและตกแต่ง
1

บางหลังมีฐานแอ่นโค้งอันเป็นแบบอย่างศิลปะอยุธยาตอนปลายแม้ว่าตั้งแต่โดยตัวเรือน
ขึ้นไปจะถูกปฏิสังขรณ์เสียเป็นส่วนใหญ่
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อย่างวิ จิตร มี การทํ าสวนป่ าบนเขาสลับ ซับซ้อนด้วยถ้ํ า น้ําพุ สระน้ําเลี้ยงปลา ตกแต่ งด้วยต้ นไม้ ,
ประติมากรรมรูปสัตว์ ฯลฯ และมีทางขึ้นเพื่อไปสักการะสุคนธเจดีย์ ดังนั้นเขามอแห่งนี้จึงมีหน้าที่ทั้ง
ในแง่ศาสนา, ตกแต่งและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งแง่คติ-ความหมายวัดราชคฤห์ถูกบัญญัตินามพร้อมกับ
การสร้างเขามอ เพื่อแทนความหมายถึงเมืองราชคฤห์ เมือง 1 ใน 16 เมืองใหญ่ 16 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน
ชมพูทวีป ซึ่งปรากฏในพุทธประวัติ หรือที่เรียกว่า "โสฬสมหานคร" ดังเนื้อความใน จารึกเรื่องสร้าง
พระสถูปบนยอดเขา แต่งโดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ที่กล่าวว่า
...หนึ่งขอมีขุมทอง สัตว์รัตน์นองอําพน
สี่ทิศมนทรีพิมาน
ปูนปันทานลุลิทก ดุจโชดฎเศรษฐ์ในบุรีโสฬส กําหนดนามราชคฤห์สถาน
หนึ่งให้มีอุทยานประเทศ...2

คติในการสร้างวัดที่สมมติว่าเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนานั้นพบมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย และนิยมสร้างจากชนชั้นกษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นบทบาทธรรมราชาของชนชั้นปกครองที่สืบ
ทอดพระศาสนาเช่ นเดี ยวกั บ กษั ตริ ย์อ งค์ สํ าคั ญ ในประวั ติศาสตร์ พุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะในสมั ย
พุทธกาล ดังที่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ถวายพระอารามทํานองเดียวกันกับพระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันและพระ
เจ้าเทวานัมปิยดิศถวายมหาเมฆวันอุทยาน3 ละคตินี้จึงแพร่หลายมายังชนชั้นนําอื่นๆ ในลําดับถัดมา
ดังที่เ จ้าพระยาพระคลั ง(หน) น่าจะสมมติตนเป็ นโชติ กะเศรษฐีและสมมติวัดราชคฤห์เป็ นเมื องรา
ชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ ด้วยเหตุนี้เขามอลูกนี้น่าจะหมายถึงเขาคิชฌกูฏที่เป็นภูเขาลูกหนึ่งใน
เบญจคีรี หรือภูเขา 5 ลู กที่ล้อมรอบเมือ งราชคฤห์ เป็นที่ตั้งของคันธกุฎีที่ ประทับ ของพระพุทธเจ้ า
บ่อยครั้ง4 ซึ่งเมืองนี้มีความสําคัญทางพุทธศาสนาอย่างยิ่ง อาทิเช่น เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเลือกเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นที่แรก โดยเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร5 อีกทั้งเป็นที่ตั้งวัดเวฬุวัน
วัดแห่งแรกซึ่งสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก ฯลฯ โดยวัดราชคฤห์น่าจะเน้นความสําคัญที่สมมติว่า
เป็นเมืองที่มีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกดังกล่าว เพราะสัมพันธ์กับเหตุการณ์สําคัญในสมัย
2

กรมโยธาเทศบาล, สารโยธาเทศบาล (พระนคร: ห.จ.ก.ศิวพร, 2508), 11.
สมเด็จพระวันรัตน(วัดพระเชตุพน)ในรัชกาลที่ 1, แต่งภาษามคธ, สังคีติยวงศ์
พงศาวดาร เรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย, แปลโดย พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์),
450.
4
พระพรมณ์คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551), 50.
5
เรื่องเดียวกัน, 340.
3
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รัชกาลที่ 1 ที่พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนา
ททรงเห็นว่าพระไตรปิฎกฉบับหลวงคลาดเคลื่อนเป็นอันมากจึงเห็นควรให้สังคายนาพระธรรมวินัย ที่
วัดนิพานาราม(วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ในปัจจุบัน)
นอกจากนั้นน่าจะเน้นความสําคัญว่าเป็น 1 ใน 8 เมืองที่ได้รับการพระบรมธาตุหลัง
การถวายพระเพลิงพระสรีระ เนื่องจากเมื่อสร้างเขามอประดิษฐานพระบรมธาตุให้เป็นศูนย์กลางใหม่
ของวัดราชคฤห์ในสมัยรัชกาลที่ 1 แล้วนั้นส่งผลให้บทบาทพระวิหารน้อยประดิษฐานพระนอนปาง
พระถวายพระเพลิงพระสรีระที่องค์ปรกอบย่อยของผังนั้นสัมพันธ์กับบทบาทของพระบรมธาตุ โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของทั้ง 2 องค์ประกอบดังกล่าวนั้น เป็นดังเช่นเนื้อหาในพระไตรปิฎก
ที่ว่าหลังจากถวายพระเพลิง ที่เมืองกุสินารา ได้มีการแบ่งพระบรมธาตุ ออกเป็น 8 ส่ วนเท่าๆกันไป
ประดิษฐานยังเมืองต่างๆซึ่ง 1 ในนั้นคือเมืองราชคฤห์6 โดยอาจสมมติว่าตําแหน่งที่ประดิษฐานพระ
บรมธาตุนั้นคือตําแหน่งเดียวกับคันธกุฏีของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชฌกูฏ ที่สําคัญคือพระมหากัสป
อัครสาวกองค์สําคัญในเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงพระสรีระซึ่งมีประติมากรรมรูปไหว้พระบาท
พระพุท ธเจ้าในวิ ห ารน้ อ ยนั้ น ยัง เป็นประธานในการสั งคายนาพระธรรมวิ นัยครั้ งที่ 1 หลั งจากที่
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 3 เดือน
ซึ่งบทบาทที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบทั้งสองนั้นสอดคล้องกับการทําเส้นทาง
เชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบทั้งสองผ่านพระอุโบสถที่คั่นกลาง กล่าวคือ ที่บริเวณห้องกลางของด้าน
ยาวทั้ง 2 ด้านของพระอุโบสถ สร้างประตูด้านละด้านละ 1 ประตู ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สามารถพบได้
ทั่วไปของพระอุโบสถ ทําให้ภายในอุโบสถดังกล่าวเป็นจุดและเส้นทางที่เชื่อมระหว่างวิหารน้อยและ
เขามอที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงความหมายที่ปรากฏในลักษณะทางกายภาพ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อพระเจ้าลูกเธอ กรมพระยาเดชาดิศรได้สร้างรอยพระ
พุทธบาทจําลองแทนที่สุคนธเจดีย์ ซึ่งน่าจะสื่อถึงรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาสุมนกูฏ ที่นิยมเขียน
ในสมุดภาพไตรภูมิ หรือที่เชิ งเขาสัจ จพันธุ์คีรี สระบุรี อย่างไรก็ตามลัก ษณะกายภาพของเขามอใน
วิหารนั้นแสดงว่าเป็นยอดเขาซึ่งสอดคล้องกับเขาสุมนกูฏมากกว่า อีกทั้งความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา
ระหว่างไทยกับลังกาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์กลับมาสืบเนื่องอีกครั้งหลังขาดช่วงไปตอนสิ้นสมัยอยุธยา
โดยเฉพาะวรรณกรรมบาลี7 ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ภิกษุสยาม
6

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 10 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ที.ม., 178-181.
7
ศานติ ภักดิคํา, “วรรณกรรมพระพุทธศาสนาศรีลังกา-ไทย” ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธ
ศาสน์แ ละพุทธศิ ลป์ ระหว่า งศรีลั งกา พม่า ไทย (กรุ งเทพฯ: ภาควิ ชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 26-30.
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ไปสืบศาสนาที่ลังกา โดยพระองค์ทรงพระราชศรัทธาจัดเครื่องบูชาพุทธสถาน 15 แห่ง พระภิกษุที่
เดินทางไปลังกาจึงได้เดินทางไปสักการะพุทธสถานในเหล่านั้นหลายแห่ง ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่เขา
สุมนกูฏเป็นพุทธสถานที่คนสยามให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ดังพบบันทึกที่พรรณนาไปยังพุทธสถานแห่ง
นี้มากกว่าที่อื่นในจดหมายเหตุเรื่องสมณทูตไปลังกาทวีปครั้งรัชกาลที่ 28 ซึ่งรอยพระพุทธบาทจําลอง
นิยมสร้างอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น เช่น ที่วัดอินทาราม วัดอรุณวราราม วัดโปรดเกศฯ วัดไพชยนต์ฯ
วัดอมรินทราราม ฯลฯ โดยเฉพาะที่วัดอินทารามซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กัน มีการสร้างเขามอขนาดเล็ก
เป็นลักษณะฐานประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองภายในวิหารรายหลังหนึ่ง ดังนั้นรอยพระพุทธ
บาทจําลองทั้ง 2 แห่งน่าจะหมายถึงพุทธสถานแห่งเดียวกัน ส่วนสมัยเดียวกันนี้มีการสร้างพระอุโบสถ
ขึ้นใหม่นั้นมีการสร้างพระเจดีย์ 28 องค์ล้อมรอบพระอุโบสถ ที่น่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้า 28 องค์
ดังนั้นสรุปได้ว่าการปฏิสังขรณ์เขามอประธานของวัดราชคฤห์ในสมัยรัชกาลที่ 2
นั้นเปลี่ยนความหมายจากเขาคิชฌกูฏเป็นเขาสุมนกูฏ ลังกา ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สถานที่
สําคัญหรือศูนย์กลางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่ชาวสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีความศรัทธาเป็นอย่าง
มาก ส่วนพระวิหารน้อยให้มีความหมายเท่ากับเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงที่เมืองกุสินาราเช่นเดิม

ภาพที่ 57 แผนผังวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ

ภาพที่ 58 วัดราชคฤห์
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558)
8

รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถาน ของศรีลงั กาในสมุดภาพ
ไตรภิไทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก
แสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์ทธิ์ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 78-112.
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ภาพที่ 59 แผนผังแสดงทางเชื่อมระหว่าง
พระมณฑปกับพระวิหารน้อย วัด
ราชคฤห์

ภาพที่ 61 พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์
(จากการสํารวจของผู้วิจัย
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557)

ภาพที่ 60 ทางเชื่อมบริเวณพระอุโบสถ
วัดราชคฤห์
(จากการสํารวจของผู้วิจบั
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์)
2558

ภาพที่ 62 พระนอนปางถวายพระเพลิง
ภายในพระวิหารน้อย วัดราชคฤห์
(จากการสํารวจของผู้วิจัย
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557)

2.วัดโปรดเกศเชษฐาราม
2.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
สิ่งก่อสร้างหลักของเขตพุทธาวาส วัดโปรดเกศฯนั้นสร้างสมัยรัชกาลที่ 2 และเสร็จ
สมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสร้างล้อกับผังของวัดไพชยนต์ฯ มีลักษณะเป็นผังแบบ "แนวแกนคู่" ซึ่ง
เข้าจากทางทิศเหนือ ประกอบด้วย วิหารพระนอนตั้งอยู่แนวแกนด้านทิศเหนือและพระอุโบสถตั้งอยู่
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แนวแกนด้านทิ ศใต้ หากแต่ช่องกลางระหว่ างแนว"แกนคู่" กว้ างกว่าวัดไพชยนต์ฯอยู่ม าก ทําให้ มี
ลักษณะเป็นลางโล่งอยู่ด้านหน้าพระมณฑปประธานของวัดซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
กล่าวได้ว่าบทบาทของลานโล่งคือพื้นที่เชื่อมโยงอาคารหลักทั้ง 3 หลังของวัด และ
ส่งผลในการสร้างทัศนียภาพที่เน้นความโดดเด่นของพระมณฑปที่โดยรอบโล่งกว้างเมื่อมองจากพื้นที่
ลานโล่งซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างจากที่ว่างระหว่างพระวิหารกับพระอุโบสถวัดไพชยนต์ฯ ที่มีลักษณะแคบ
ทําให้มุมมองที่พุ่งไปยังเจดีย์ย่อมุมองค์กลางที่อยู่ด้านหลัง
นอกจากนั้นเนื่องจากวัดโปรดเกศฯสร้างเป็นวัดคู่กับวัดไพชยนต์ฯที่อยู่ฝั่งตะวันตก
ของคลอง โดยตั้งอยู่ตรงข้ามคลองกัน ทําให้วัดโปรดเกศฯหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตาม
พระอุ โ บสถหลั งนี้ หั นหน้ าไปทางทิ ศตะวันออก แสดงให้เ ห็ นว่ าให้ ความสํ าคั ญ กับ คติ ก ารหั นหน้ า
พระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออกมากกว่ากันหันหน้าไปในทิศทางเดียวกับทางเข้าวัดเพื่อให้รับกับการ
คมนาคม
แต่การหันหน้าพระอุโบสถในทิศดังกล่าวยังมีประโยชน์ใช้สอยสําหรับให้ภิกษุสงฆ์ที่
อยู่ในเขตสังฆาวาสซึ่งอยู่ทางทิศเหนือติดกับเขตพุทธาวาสสัญจรตัดกลางผังเขตพุทธาวาสลงมาทําสังฆ
กรรมยังอุโบสถได้อย่างสะดวก ส่วนวิหารพระนอนนั้นหันหน้าไปรับกับทางเข้าวัดทําให้การเข้ามา
สักการะพระนอนของพุทธศาสนิกชนเป็นไปโดยสะดวก
ซึ่ ง ลั ก ษณะตํ าแหน่ ง และทิ ศ ทางของวิ ห ารพระนอนและพระอุ โ บสถนั้ น มี 1
ข้ อ สั ง เกตคื อ ทํ าให้ ร ะบบผั ง มี ลั ก ษณะทวนขวา กล่ าวคื อ ถ้ าสมมติ ให้ พื้ นที่ ตรงกลางลานโล่ ง ซึ่ ง
เชื่อมโยงอาคารทั้งหลักทั้งสามไว้ด้วยกันเป็นจุดหมุน และตําแหน่งวิหารพระนอนที่อยู่แกนทิศเหนือ
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและพระอุโบสถที่อยู่แกนทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะพบว่าระบบ
ของผังเขตพุทธาวาสวัดเป็นแบบ"แนวแกนคู่" ที่มีลักษณะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาแบบ "ทักษิณาวัตร"

ภาพที่ 63 แผนผังบริเวณวัดไพชยนต์ฯและวัดโปรดเกศฯ สมุทรปราการ
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ภาพที่ 64 วัดไพชยนต์ฯ
ภาพที่ 65 วัดโปรดเกศฯ
(จากการสํารวจ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
2555
ของผู้วิจัยเมือ่
วันที่ 23 ตุลาคม
2555)

ภาพที่ 66 แผนผังแสดงการเข้าถึงอาคารหลักและระบบผัง วัดโปรดเกศฯ
2.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
พระมณฑปประธานของวัดนั้นล้อมรอบด้วยคูน้ํา มี สะพานข้ามคูไปยังตัวอาคาร
โดยตัวมณฑปมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกฐานเตี้ยรับเรือนธาตุซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธ
บาทเหนื อ ชั้ นเรื อ นธาตุ เ ป็ นยอดมณฑปแบบเจดี ย์ย่อ มุ ม ไม้ 20 โดยแต่ ล ะด้ านมี ซุ้ ม อยู่ ต รงกลาง
ประดิษฐานพระพุ ทธรู ปปางประทานอภัย รอบมณฑปมี ทางเดินรอบ โอบล้ อมด้ วยวิ หารรายและ
มณฑปมุม ซึ่งมณฑปรอยพระพุทธบาทนั้นอาจจะเป็นที่สําหรับสักการะรอยพระพุทธบาทที่ยอดเขา
สุมนกูฏ ลังกา หรือที่เชิงเขาสัจจพันธ์ สระบุรี หรือที่ริมแม่น้ํานัมมะทา ที่พุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่าอยู่
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ในพม่า9 ตามคติที่นิยมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จุดที่น่าสังเกตของรอยพระพุทธบาทนี้ตั้งอยู่เกาะกลาง
น้ําและลักษณะมณฑปซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมสูงใหญ่นั้นก็อาจจะนําไปสู่การตีความว่าเป็น รอยพระพุทธ
บาท ที่ยอดเขาสุมนกูฏสอดคล้องกับความนิยมในสมัยนั้น โดยมณฑปถูกขับเน้นให้เป็นศูนย์กลางของ
วัดและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดด้วยการถูกล้อมรอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ
ส่ วนพระอุ โ บสถนั้ น ภายในประดิ ษฐานพระประธานปางมารวิ ชัย โดยฝาผนั ง
ภายในอุโบสถเจาะช่องซุ้มทุกด้านโดยช่องซุ้มที่ผนังสกัดหลังมีทั้งหมด 5 ซุ้ม โดยซุ้มกลางหลังพระ
ประธาน เป็นรูปลายดอกไม้ร่วง ซุ้มขนาบข้างซ้าย-ขวาข้างละ 2 ช่อง ประดิษฐานประติมากรรมรูป
พระสาวกยืนพนมมือซุ้มละ 1 องค์ ส่วนฝาผนังด้านยาวทั้ง 2 ข้างเหนือบานหน้าต่าง มีช่องสุดตลอด
แนวโดยเขียนจิตรกรรมรูปสาวกนั่งพนมมือ ด้านละ 10 ซุ้ม ส่วนผนังสกัดหน้ามีทั้งหมด 7 ซุ้มตรง
กลางเป็นเขียนจิตรกรรมรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานพร ประจันหน้ากับพระประธาน คล้าย
กับประติมากรรมรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร ที่วัดจันทาราม ซึ่งมีลักษณะครึ่งซีกติดผนัง
สกัดหน้าตั้งภายในอุโบสถ โดยหันหน้าประจันกับพระประธานเช่นกัน
ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจหมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรย เนื่องจากที่ตั้ง,ทิศทางและ
พุทธลั กษณะ กล่าวคื อ ตํ าแหน่งที่ตั้งซึ่ง ที่หันหน้าเข้าหาพระพุท ธรูปประธานนั้ น เที ยบเคียงได้กั บ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระศรีอริยเมตไตรยปางประทานพร ที่วัดพิชัยญาติซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่
3 กล่าวคือ ที่วัดพิชัยญาติมีประธานของวัดเป็นปรางค์ 3 องค์ โดยองค์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งเรือนธาตุ
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 4 องค์นั่งผินหลังชนกันคือพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในภัทรกัป ส่วน
พระปรางค์องค์ริมด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาท 4 รอย ส่วนพระปรางค์องค์ริมด้านทิศ
จะวั นออกประดิ ษฐานพระศรี อ ริ ยเมตไตรย ซึ่ งประทั บ อยู่ ท างด้ านทิ ศตะวั นออกหั นหน้ าไปทาง
พระพุทธรูปประธานของวัด เป็นการวางทิศทางเช่นเดียวกับที่วัดโปรดเกศฯและวัดจันทาราม ส่วน
พุทธลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่วัดโปรดเกศฯนั้นนุ่งจีวรเช่นพระแต่ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์
ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย ที่วัดพิชัยญาติเช่นกัน ซึ่งคติเรื่องพระศรี
อริยเมตไตรยในรูปนักบวชแต่ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์นั้น อาจจะเป็นเพราะพระองค์ทรงมีคณ
ุ สมบัตทิ งั้
2 อย่างนั่นคือเป็นนักบวช10 และพระโพธิสัตว์ในฐานะเทวดาประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์11 โดย
พระอุโบสถนั้นเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมที่เสมือนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่เพิ่มเติมคติพระศรีอาริย์
9

รอยพระพุทธบาททั้งสองถูกกล่าวคู่กัน “ปุณโณวาทสูตร,” ความคิด ความหมาย
ความเชื่อของการจาริกแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์ทธิ,์ 207-219.
10
ซึ่งในทางหนึ่งนิยมสร้างประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์นุ่งจีวรอย่างพระสาวก มาตั้งแต่
สมั ยอยุ ธยาตอนปลายมาจนถึ ง สมั ยรั ตนโกสิ น ทร์ อาทิ ที่ วัดวั ด ไลย์ ลพบุ รี วั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม
กรุงเทพฯ ฯลฯ
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ลงไปเนื่ องจากคติการสั่ง สมบุ ญกุศลเพื่ อให้ ทันศาสนาของพระองค์เป็ นคติ ที่สัง คมไทยนิ ยมมาโดย
ตลอดและยัง ได้รั บความนิ ยมอยู่ในสมั ยต้นรัตนโกสิ นทร์12 ดัง ความในจารึกที่ ระฆั งสําริด วัดกลาง
อยุธยา พ.ศ.2371 และจารึกวัดโยธานิมิตร พ.ศ.2378 เป็นต้น
ส่วนบทบาทวิหารพระนอนนั้นมีการเข้าถึงที่ให้พุทธศาสนิกชนมากสักการะโดย
เน้นการเข้าไปในอาคารที่จะประจันหน้ากับฝ่าพระพุทธบาทที่มีรอยมงคล 108 ประดับมุกของพระ
นอนปางสีหไสยาก่อนเป็นอันดับแรก โดยพระนอนองค์นี้วางทิศทางตามที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
คือ มีพุทธลักษณะนอนตะแคงขวา พระเศียรหันไปทิศตะวันออก อันเป็น อย่างไรก็ตามพระนอนองค์
นี้ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติตอนใด แต่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับอาคาร
หลักทั้ง 2 ก่อนหน้า กล่าวคือ พระมณฑปและพระอุโบสถล้วนสื่อถึงสถานที่และคติที่นิยมในสยาม
สมั ยนั้ น หากพระมณฑปหมายถึ งรอยพระพุท ธบาท บนเขาสุ ม นกู ฏและพระอุ โบสถคื อสถานที่ ที่
พระพุ ท ธเจ้ าเป็ น ประธานในการทํ าสั ง ฆกรรม วิ ห ารพระนอนอาจหมายถึ ง สถานที่ ป ระทั บ ของ
พระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามพระนอนตอนปกติเช่นนี้มักไม่นิยมทําลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท หากแต่
ที่พระนอนองค์นี้อาจทําเพื่อเชื่อมโยงกับรอยพระพุทธบาทจําลอง ที่พระมณฑปซึ่งมีรอยมงคล 108
ประดับมุกอันมีแบบอย่างคล้ายกัน ซึ่งตามตํานานในคัมภีร์มหาวงศ์ซึ่งมีการแปลในพ.ศ.2339 ก่อน
การสร้างวัดโปรดเกษฯ มีเนื้อความว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จโดยทางอากาศไปยังลังกาทวีปและทรงสั่ง
สอนมหาชนจนเกิดความเลื่ อมใสในพระพุท ธศาสนา โดยก่ อนที่ พระองค์จะเสด็ จกลับ ไปยัง มัชฌิ ม
ประเทศได้ทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ประทับรอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1 วา
ประดิษฐานไว้บนยอดเขาสุมนกูฏสําหรับให้ชาวลังกาได้สักการะบูชา โดยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
กลับคือ "อุรุเวลคาม"13 ตําบลใหญ่แห่งหนึ่งใกล้แม่น้ําเนรัญชราอันเป็นสถานที่สงบร่มรื่น14 ดังนั้นวิหาร
พระนอนอาจสมมติว่าเป็นอุรุเวลาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อันเป็นสถานที่ที่ประทับอันร่มรื่น
11

พระศรีอาริย์ทรงเครื่องเทวดานั้นมักปรากฏในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัย ที่ปรากฏใน
พระมาลัยสูตรสูตรนอกพระไตรปิฎก รายละเอียดใน วีรภัทร อารีศิริ, พระพุทธเจ้าในภัทรกัป: การ
แสดงออกในศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 32-41 และ 56-58.
12
บําเพ็ญ ระวิน, รวบรวม, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ, พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์วิชาการ, 2542), (35)-(49).
13
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, มหาวงศ์ (กรุงเทพฯ: กองวรรณ
กรรมและประวัติศาสตร์, 2534), 37-46.
14
พระพรมณ์คุณาภรณ์( ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุ ทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, 2551), 573.
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ภาพที่ 67 พระพุทธรูปประธาน
ภายในพระอุโบสถ
(จากการสํารวจของผู้
วิจัย เมื่อวันที่ 23
ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 68 จิตรกรรมพระพุทธ
รูปทรงเครื่อง
(จากการสํารวจของ
ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23
ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 69 รอยพระพุทธบาทจําลองในพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 70 รอยฝ่าพระบาทของพระนอนในพระวิหาร วัดโปรดเกศฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 71 วิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่
25 เมษายน 2557

ภาพที่ 72 พระนอนปางสีหไสยาภายใน
พระวิหาร วัดโปรดเกศฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557

3. วัดราชโอรสาราม
3.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
วั ดราชโอรสนั้ นปฏิ สั ง ขรณ์ เ หมื อ นสร้ า งใหม่ โ ดยพระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า
เจ้ าอยู่ หัวก่ อ นขึ้นครองราชย์ แต่ ส ร้ างเสร็ จ สมบู ร ณ์ ในรั ชกาลของพระองค์ โดยองค์ ป ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งของวัดราชโอรสนั้นได้รับอิทธิพลแบบอย่างศิลปะจีน ในส่วนการ
วางผังนั้นเป็นแบบ "แนวแกนฉาก" ที่มีการวางอาคารในแนวขวางพ้องกับผังแบบอย่างสถาปัตยกรรม
จีนซึ่งตัวแบบที่สําคัญที่สุดคือพระราชวังต้องห้าม ที่กรุงปักกิ่ง ปฏิสังขรณ์โดยราชวงศ์ชิงในพ.ศ.2187
ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีนนั้น หากแต่พระราชวังต้องห้ามนั้นเป็นผังแบบ "แนวแกนเดี่ยว"ยาว มีฝั่ง
ข้างซ้าย-ขวาสมมาตร โดยมีการสร้างอาคารเว้นระยะเรียงกันเป็นแถวตามแนวแกน แต่วางด้านยาว
ของอาคารในทิศทางขวางแนวแกน ซึ่งลําดับความสําคัญของอาคารสอดคล้องกับการเข้าถึง ที่สําคัญ
คือมีการสร้างอาคารประกอบด้านข้างซ้าย-ขวาระหว่างอาคารในแนวแกนหลัก ทําให้เกิดพื้นที่โอบ
ล้อ มระหว่างอาคาร ซึ่ง ความสํ าคั ญของพื้นที่นั้นจะแปรผั นโดยตรงกับ ขนาด-จํานวนของพื้ นที่ ปิ ด
ล้อม15 ซึ่งพื้นที่ปิดล้อมดังกล่าวแตกต่างจากผังไทยที่มักเป็นการสร้างอาคารสําคัญกลางลานโล่งที่ถูก
ปิดล้อมด้วยพระระเบียง
ดังนั้นผังของวัดราชโอรสน่าจะเป็นการสร้างบนพื้นฐานของแบบอย่างสถาปัตย
15

Liang, Ssu-ch'eng, A Pictorial History of Chinese Architecture
(Cambridge: MIT Press, c1984), 110-116. และ ปฏิการ เล็กอุทัย, “พระที่นั่งเวหาสน์จํารูญ”
(รายงานวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม 2 ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร, 2554), 5-6.
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กรรมไทย กล่าวคือ ผังวัดราชโอรสที่เรียงระดับความสูงของพื้นที่ตามแนวแกนหลักตั้งแต่พระอุโบสถ
จนถึงวิหารพระนอนจากระดับพื้นต่ําไปสูงและมีการคั่นหรือปิดล้อมเป็นลําดับเมื่อมีการเปลี่ยนระดับ
ของพื้นที่ โดยเฉพาะวิหารพระนอนที่มีพระระเบียงปิดล้อมนั้น มีลําดับขั้นตามฐานานุศักดิ์ ดังเช่ น
อาคารของบ้าน วัด วังที่ศักดิ์ของของสถาปัตยกรรมไม่เท่ากัน16 ซึ่งผังของอาคารก็มีการแบ่งลําดับ
ศักดิ์ของพื้นที่เช่นกัน ดังกรณี หมู่พระมหามณเฑี ยรพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ ที่มีพื้นที่สําหรับกษัตริย์ ฝ่ายใน ขุนนางและทูตที่แยกกันชัดเจนตามสถานะของบุคคล ดังที่ใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ลาลูแบร์ ได้บันทึกฐานนานุศักดิ์ของพื้นอาคารในสยามซึ่งเป็นลักษณะที่พบใน
เมืองจีนเช่นกัน
...ข้อที่สยามไว้ยศอย่างสูงต่ําในเคหสถานของตนอย่างไรบ้างนั้น คือว่าแม้พื้นเรือนจะมี

อยู่เพียงชั้นเดียว แต่พื้นเรือนนั้นก็มิได้มีระดับเดียวกันตลอดทั้งหลัง เป็นต้นว่าภายในพระราช
มณเฑียร ห้องที่ประทับขอพระมหากษัตริย์และพระสนมนางราชนารีพื้นย่อมสูงกว่าในห้องอื่นๆ
นอกนั้ นทั้งปวง ห้องที่ อยู่ใกล้กับ ห้องพื้ นสูงกว่าห้ องอื่น พื้นก็ สูงกว่าห้องที่ถัด ห่างไป ลดหลั่ น
กันลงไปโดยลําดับ...อันเป็นเหตุให้หลังคาของแต่ละห้องสูงต่ําไม่เท่ากัน...ลดหลั่นตามระดับพื้น
ห้องที่ต่ํากว่ากันลงไปโดยลําดับ...ในพระราชมนเทียรของสมเด็จพระเจ้ากรุงจีนก็เช่นเดียวกัน
หลังคาองค์พระที่นั่งซ้อนทับ...เป็นเครื่องหมายแสดงความสูงศักดิ์โดยอนุมานเอาตามลําดับความ
สูงต่ําของพระที่นั่งแต่ละองค์...17

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของผังวัดราชโอรส เริ่มตั้งแต่ วิหารพระนอนเป็น
ประธานของวัด ซึ่งประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาหันพระเศียรไปทางทิศใต้และหันพักตร์ไปทางทิศ
ตะวั นออกที่ เ ป็นด้ านหน้าวั ด ทํ าให้ พ ระวิ หารต้อ งวางแนวยาวขวางแนวแกนหลั ก ของวัด ซึ่ง หาก
คํานึงถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นอันดับแรก พระนอนเป็นพระพุทธรูปที่เหมาะสมที่สุดในการ
ประดิษฐานในอาคารผังขวางเช่นนี้
โดยวิหารพระนอนแห่งนี้มีฐานานุศักดิ์ที่สูงกว่าอาคารหลังอื่น ด้วยการสร้างพระ
ระเบียงล้อมรอบทําให้พื้นที่ภายในพระระเบียงเป็นพื้นที่พิเศษกว่าภายนอก อีกทั้งฐานพระวิหารยกสูง
ทําให้บนพื้นวิหารยิ่งเป็นพื้นที่ที่พิเศษที่สุดของวัด รอบวิหารสร้างเจดีย์ราย 32 องค์รอบ ตรงกลาง
ระเบียงคดสี่ด้านเป็นประตูกลมสําหรับเข้าไปสู่ภายในระเบียงคด และเฉพาะประตูทางเข้าด้านทิศจาก
16

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถานสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2545), 22-23.
17
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มที่ 1
(พระนคร: คุรุสภา, 2505), 140-143.
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ท้ายอุโบสถ ตั้งถะไว้หน้าหน้าประตูนอกระเบียงคด
นอกจากนั้นเดิมที่มุมพระระเบียงรอบวิหารมีป้อมผังรูป 6 เหลี่ยม 2 ชั้น หลังคา
ทรงจีนแบบเดียวกับหอระฆัง อีกทั้งมีบันไดขึ้น(ปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว) ประดิษฐานรูปเคารพ
สําหรับให้ผู้คนมาสักการะ อันได้แก่ มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประดิษฐานพระแท่น, มุมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ประดิษฐานพระพุทธฉาย, มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยและมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ประดิษฐานพระพุทธบาทหินจําลอง18
ส่วนด้านหน้าพระวิหาร เป็นที่ตั้งพระอุโบสถซึ่งวางแนวอาคารตามแนวแกนหลัก
ของวัดในทิศตะวันออก-ตะวันตกซึ่งตั้งฉากกับพระวิหาร โดยอาคารทั้งสองมีกําแพงแก้วล้อมรอบ ซึ่ง
พระอุโบสถนั้นเป็นสถานที่สําหรับทําสังฆกรรมโดยด้านหน้ารับกับทางเข้าหลักที่ตรงมาจากท่าน้ําผ่าน
ลานหน้าวัด นอกจากนั้นพระอุโบสถยังเป็นบริเวณที่เชื่อมโยงอาคารหลักในเขตพุทธาวาสอีก 3 หลัง
ได้แก่ พระวิหารดังที่กล่าวไปแล้ว และวิหารพระยืนกับศาลาการเปรียญที่ตั้งอยู่นอกกําแพงแก้วขนาบ
ด้านยาวข้างซ้าย-ขวาของพระอุโบสถ ซึ่งที่กําแพงแก้วมีประตูเชื่อมต่อกัน โดยศาลาการเปรียญนั้นเป็น
ที่แสดงธรรมของพระสงฆ์ต่อฆราวาส สอดคล้องกับพระประธานประทับนั่งปางเทศนา ขณะที่วิหาร
พระยืนนั้นเป็นที่สําหรับผู้คนเข้าไปสักการะ โดยผังภายในอาคารแบ่งได้เป็น 2 ตอนโดยตอนแรกซึ่งอยู่
ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ตอนที่ 2 มีฐานชุกชีอยู่ตรงกลางประดิษฐาน
พระหลายองค์ โดยมีประธานเป็นพระนั่งรอบฐานชุกชีเป็นทางเดินสําหรับประทักษิณ

ภาพที่ 73 แผนผังวัดราชโอรส กรุงเทพฯ
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, ตํานาน
วัดราชโอรส (พระนคร: กรมศิลปากร,
2504), 41.
18

2525), 70.

ภาพที่ 74 วัดราชโอรส
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิหารพระนอนวัด
โพธิ์ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
2549), 117.

พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต,
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ภาพที่ 75 วิหารพระนอน วัดราชโอรส
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2557)

ภาพที่ 76 ตําแหน่ง-ที่ตั้งป้อม
วัดราชโอรส

3.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
ลักษณะของฐานานุศักดิ์ในพื้นที่นั้น ในแง่จักรวาลวิทยาพุทธศาสนาตามความเชื่อ
ของคนไทยนั้นสวรรค์ก็มีลักษณะขึ้นไปเป็นชั้นๆหรือเป็นชั้นล้อมรอบศูนย์กลาง ดังเช่น คติจักรวาล
ไตรภูมิ ที่ถูกนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยโดยทั่วไป เช่น หมู่พระมหา
มณเฑียรดังที่กล่าวไปแล้ว(ลักษณะเป็นซ้อนในแนวราบ) พระปรางค์ประธาน วัดอรุณฯ(ลักษณะเป็น
ซ้อนชั้นในแนวดิ่ง) ฯลฯ ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์อธิบายว่าการขึ้นไปในพื้นที่ที่ฐานะสูงกว่าย่อมต้องอยู่ใน
สถานะหรือสภาพที่สูงขึ้นด้วย โดยมีวิธีการต่างๆ เช่น เปลี่ยนพฤติกรรม สํารวมระวังรักษามารยาท
หรือได้ฌานแก่กล้า หรือบรรลุก้าวเข้าสู่พระอริยบุคคลตามลําดับ, วิธีเปลี่ยนตัวเองโดยอาศัยพิธีกรรม
ฯลฯ19
ซึ่งในเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสนี้ประกอบด้วยอาคารหลัก 4 หลัง ที่ประดิษฐาน
พระพุ ท ธรู ป ประธานในปางที่ แตกต่ างทั้ ง 4 องค์ สอดคล้ อ งกับ ความสนใจของพระองค์ ในเรื่ อ ง
พระพุทธเจ้าปางต่างๆ ดังเช่นครั้งครองราชย์แล้วพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรสทรงรวบรวมและแต่งตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ
โดยวิหารพระนอน ที่วัดราชโอรสนี้เป็นบทบาทของวิหารพระนอนที่ไม่เคยปรากฏ
ในวัดใดๆมาก่อน แต่อาจมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับภาพลักษณ์ของผังขวางของสถาปัตยกรรมจีน
แต่การวางผังนั้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นไปตามแนวความคิดของพุทธศาสนาของสยามในสมัยนั้น โดยเรื่อง
19

192.

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “พื้นที่ในคติไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 13, 2(ธันวาคม 2534): 180-
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ทิศทางยังเป็นไปตามคติทิศเบื้องหัวนอนในวรรณกรรมพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังเป็นอาคารที่ศักดิ์
สูงที่ สุดในผัง ส่ วนอาคารอีก 3 หลัง นั้นล้ วนประดิ ษฐานพระพุท ธรู ปปางต่างๆ เพื่ อเปรี ยบเสมือ น
พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการทําพิธีกรรมและการสักการะในอาคารนั้นๆ อย่างไรก็ตามอาคารกลุ่ม
นี้ มี ศัก ดิ์ พื้ นที่ ต่ํา กว่ า วิ ห ารพระนอน ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมแล้ วนั้ น ก็
สอดคล้องกับลําดับศักดิ์ของผังเขตพุทธาวาส
โดยองค์ประกอบสถาปัตยกรรมวัดราชโอรสนี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์มงคลของจีน ที่
อวยพรให้ แ ก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ เ ข้ า ยั ง วั ด อี ก ทั้ ง เป็ น การเสริ ม ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องวั ด ที่ สํ า คั ญ
องค์ประกอบเหล่านี้กับมีการนําไปใช้ที่แตกต่างจากแบบอย่างสถาปัตยกรรมจีน ดังเช่น ภาพมังกรที่
บานประตู-หน้าต่างของพระอุโบสถหรือลายหน้าบันที่มีรูปมังกรและหงส์ วัดราชโอรส ซึ่งที่จีนนิยมทํา
ที่องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอื่นเช่นเสา หรือเครื่องประดับหลังคา นอกจากนั้นภาพเขียน เครื่องถ้วย
ของจีน ฯลฯ ได้ถูกนํามาใช้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย20
ซึ่งส่วนใหญ่คือการแปลงรูปจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยสู่แบบอย่าง
ศิลปะอิทธิพลจีนแต่บทบาทขององค์ประกอบยังเป็นเช่นเดิม ดังเช่น บทบาทของรูปมังกรและหงส์โดย
เฉพาะที่ประดับหน้าบันหละหลังคา เป็นเช่นเดียวกับนาค21และครุฑในสถาปัตยกรรมไทย
สําหรับศักดิ์ของพื้นที่นั้นในสถาปัตยกรรมไทยมักนิยมใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สวรรค์ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักดิ์สูง ดังเช่น ภาพดาวดึงส์สวรรค์บริเวณคอสองภายในพระที่นั่งและพุทธ
สถานต่างๆ ซึ่งในเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสนั้น วิหารพระนอนอาจจะสื่อถึงสวรรค์ ส่วนพระอุโบสถ
อาจจะสื่อถึงโลก ดังสังเกตได้จากหน้าบันองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยที่มีความสําคัญมากใน
แง่ที่สื่อถึงฐานะของอาคาร ซึ่งสังเกตได้ว่าหน้าบันของพระอุโบสถที่มีฐานานุศักดิ์ต่ํากว่าวิหารพระนอน
นอกจากนั้นองค์ประกอบของหน้าบันยังสอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆในผังอีกด้วย กล่าวคือ
หน้าบันพระอุโบสถนั้นเป็นหลังคาจั่ว 2 ตับ ซึ่งตับล่างเป็นรูปทิวทัศน์ภูเขา ลําธาร
ต้นไม้สัตว์ต่างๆ ผู้คนและบ้านเรือน สอดคล้องกับพื้นที่รอบพระอุโบสถภายในกําแพงแก้ว ซึ่งมีวิหาร
รายภูมิทัศน์ ต้นไม้ ตุ๊กตาจี นรูปคนและสัตว์ต่างๆ ส่วนตับบน เป็นรูปเครื่องบูชาโดยตรงกลางเป็ น
แจกันด้านข้างเป็นรูปหงส์หันหน้าเข้าหาแจกัน ถัดลงมาเป็นมังกรคู่มีลักษณะเช่นเดียวกัน สอดคล้อง
กับ จิตรกรรมฝาผนังภายในภาพเครื่องบูชาแบบจีน, ภาพมังกรดั้นเมฆบนบานประตู-หน้าต่าง
ซึ่งหน้าบันตอนล่างของพระอุโบสถนั้นอาจจะมีศักดิ์เท่ากับฐานเขียงของวิหารพระ
20

อชิรั ชญ์ ไชยพจน์พ านิช, “อิท ธิพ ลจีนในจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 24-43, 49-57.
21
แม้รูปลักษณ์เปลี่ยนไปแต่มังกรยังมีความหมายเช่นเดียวกับนาค ดูเพิ่มเติม เอเดรียน
สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2541), 344-347.
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นอนที่เป็นประติมากรรมรูปบ้านเมืองและผู้คน ส่วนหน้าบันตอนบนของพระอุโบสถอาจมีอาจจะมี
ศักดิ์เท่ากับหน้าบันตอนล่างของวิหารพระนอน ดังที่เป็นรูปป้อมผัง 6 เหลี่ยม 2 ชั้นหลังคาทรงจีน
ด้านข้างเป็นรูปมั งกรหลายตัวขนาบข้าง มีอยู่ 1 คู่ที่หันหน้าเข้าหาป้อม ลักษณะดังกล่าวคล้ายกั บ
ตอนบนของหน้ าบั น ของพระอุ โ บสถ ที่ ห ากมองจากภายในวิ ห ารพระนอนผ่ านประตู ก ลางตาม
แนวแกนจะเห็นหน้าบั นอุโ บสถและยอดถะชั้ นสุดท้ายโผล่ พ้นจากระเบี ยงคดขึ้นมาพอดี ที่ให้ ถะมี
ลักษณะอยู่ตรงกลางใต้รูปแจกันบนหน้าบัน ซึ่งด้านข้างเป็นรูปมังกรคู่หันหน้าเข้าหากัน
ส่วนหน้าบันตอนบนของพระวิหารเป็นส่วนที่มีศักดิ์สูงที่สุด โดยตรงกลางของพระ
วิหารเป็นรูปไก่ในวงกลม รอบนอกรายล้อมไปด้วยรูปหงส์และดอกไม้ร่วง ใต้วงกลมมีรูปเซียนขีห่ งส์อยู่
1 รูปซึ่งเป็นบทบาทเดียวกับเทพในงานสถาปัตยกรรมไทย สอดคล้องกับพื้นที่ของพระวิหารเอง ดังที่
จิตรกรรมฝาผนังภายในเป็นรูปดอกไม้ร่วง(ซึ่งปั จจุบันหายไปหมดแล้ว)22 และบานหน้าต่างภายใน
วิหารยังเป็นรูปหงส์
นอกจากนั้ นสั ญ ลั ก ษณ์ มั ง กรและหงส์ แบบอย่ างศิ ล ปะจี น(อั นเป็ นเป็ นบทบาท
เดียวกับครุฑและพระยานาคดังที่กล่าวไปแล้ว) ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการขึ้นสู่เบื้องบนหรือ
การเชื่อมโยงสวรรค์กับโลก23 และแทนความหมายถึงกษัตริย์และพระราชินีตามคติจีน แต่ความหมาย
ที่ครอบคลุมกว่านั้นคือเป็นสภาวะธรรมชาติที่อยู่คู่กัน อาทิ ขาว-ดํา หญิง-ชาย ฟ้า-ดิน ฯลฯ ซึ่งเป็น
ความหมายของหยินและหยาง24 ดังที่ในเวลาถัดมารัชกาลที่ 3 ได้สร้างวัดเทพธิดารามราม เพื่อเฉลิม
พระเกี ยตริ ถ วาย พระเจ้ า ลู ก เธอ กรมหมื่ น อั ป สรสุ ดาเทพ เจ้ านายฝ่ า ยหญิ ง ทํ าให้ มี ก ารสร้ า ง
องค์ประกอบทางศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สื่อถึงความเป็นหญิงทั้งหมด ได้แก่ หน้าบันพระอุโบสถ, พระ
วิหารและศาลาการเปรียญ วัดเทพธิดารามทังหมดเป็นรูปหงส์ นอกจากนั้นตุ๊กตาจีนสลักหินในเขต
พุทธาวาสวัดล้วนเป็นหญิงทั้งสิ้น25
สําหรับรูปไก่ในวงกลมประธานของหน้าบันวิหารนั้นมีคําอธิบายเดิมว่า ไก่ แทนปี
ระกาตรงกับปีประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระราชมารดาในรัชกาลที่ 326 หรือเมื่อได้ตรวจสอบ
22

พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, 66.
23
เรื่องเดียวกัน, 337-347.
24
ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2555), 12-13.
25
สัมภาษณ์ รศ.เสนอ นิลเดช, อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 21 เมษายน 2558.
26
สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธิ์, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549),
63-66.
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กับปีประสูติของพระองค์ และของรัชกาลที่ 2 พระราชบิดา หรือแม้แต่ปีที่ปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสแห่ง
นี้ล้วนไม่ตรงกับปีระกาทั้งสิ้น ซึ่งความหมายของไก่ตามคติจีนนั้นมีหลายความหมายซึ่งล้วนเป็นมงคล
ทั้งสิ้นแต่ไม่มีความหมายได้ที่เชื่อมโยงกับรัชกาลที่ 3 เท่าใดนัก
มีเพียงข้อสังเกตที่ผู้ศึกษาตั้งไว้เป็นประเด็นสําหรับตรวจสอบต่อไป นั่นคือ รูปไก่ใน
วงกลมนี้คล้ายกับรูปบนผืนผ้าปักบอกระดับขั้นขุนนางจีน ดังที่ปรากฏที่กลางหน้าอกชุดข้าราชการจีน
นั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยถ้าเป็นแบบวงกลมหมายถึงเชื้อพระวงศ์ ส่วน
แบบเหลี่ยมคือขุนนาง และหากเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นจะแทนด้วยสัตว์ปีก ฝ่ายบู๊แทนด้วยสัตว์สี่เท้า ซึ่งมี
การกําหนดลําดับขั้นอีกเช่นกัน ที่สําคัญคือไก่ฟ้าหมายถึงขุนนางชั้นสูง27 ดังนั้นความหมายของตรา
ไก่ฟ้าในวงกลมอาจหมายถึงฐานะของวัดที่ขุนนางซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นผู้สร้าง อย่างไรก็ตามไก่ฟ้า
ดังกล่าวเป็นบทบาทเดียวกับตราครุฑที่หน้าบันอีกด้วย ดังเช่นที่ วัดโปรดเกศฯมีการปั้นช่อฟ้าซุ้มประตู
ทางเข้าพระมณฑปเป็นรูปไก่ อีกแง่หนึ่งวัดโปรดเกศฯก็มีขุนนางเป็นผู้สร้างเช่นกัน อย่างไรก็ตามฐานะ
ของรัชกาลที่ 3 ขณะสร้างวัดราชโอรสในช่วงแรกนั้น พระองค์ท รงเป็นพระราชโอรสซึ่งทรงกํากั บ
ราชการกรมท่า, กรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตํารวจว่าความฎีกา หากแต่วิหารพระนอนอาจ
สร้างภายหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชย์แล้ว ซึ่งทําให้รูปสัญลักษณ์ดังกล่าวกับฐานะของพระองค์อาจ
ขัดแย้งกัน ซึ่ง ณ ที่นี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเช่นใด
และองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือประตูกลมระเบียงคดที่เป็นทางเข้าสู่
วิหารพระนอน ดังนั้นประตูนี้จึงมีบทบาทดังที่สมคิด จิระทัศนกุลเคยอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ
ประตู-หน้าต่างว่า "มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาในทุกมุมโลกต่างล้วนให้ความสําคัญต่อมันในฐานะ "รอย
เชื่อมต่อ" ระหว่าง "โลก 2 โลก" ซึ่งเป็นนัยยะแห่งมิ ติของ "พื้ นที่และเวลา"อย่างแท้จริง" กล่าวคื อ
"ช่องหรือเส้นทางการถ่ายเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง ระหว่างที่ว่างภายในกับที่ว่างภายนอก และระหว่างจิต
วิญญาณของโลกภายในกับโลกภายนอกของมนุษย์อันสมบูรณ์นั่นเอง"28และด้วยภายใต้บริบทอิทธิพล
แบบอย่างศิลปะจีน จึงเกิดการหยิบยืมรูปแบบ-ความหมายของประตูแบบจีนมาใช้ร่วมตามแนวคิด
ของพื้นที่ตามคติไทย เอามาใช้เพื่อขับเน้นศักดิ์ของพื้นที่ภายในและภายนอกให้แตกต่างกัน ซึ่งประตู
กลมนั้นเรียกว่า "Moon Gate" ซึ่งภายใต้ รูปวงกลมดังกล่าวนั้นมีนัยยะทางคติจีน ดังที่สมคิด อธิบาย
ว่า "เป็นตัวแทนความหมายของ "แดนสวรรค์" ที่จําลองหรือสมมติลงมาไว้บนพื้นดินเช่นกัน"29 เพราะ
27

Hua Mei, Chinese Clothing (China: China Intercontinental Press, c2004),

59-65.
28

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุม้ ประตู - หน้าต่างไทย
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 23-24.
29
เรื่องเดียวกัน, 21.
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ชาวจีนได้ใช้สัญลักษณ์ทางเรขาคณิตสื่อความหมายว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนผืนดิน รูปวงกลมแทนแดน
สวรรค์30 และถ้าตีความยิ่งขึ้นไปอีกจะพบว่าหน้าบันส่วนบนของวิหารบริเวณตรงกลางเป็นรูปวงกลม
และ ส่วนล่างของอุโบสถบริเวณตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม นอกจากนั้นวิหารพระนอนวัดราชโอรสนั้น
รายล้อมด้วยเจดีย์จํานวน 32 องค์ซึ่งอาจหมายถึงเทวดา บริวารพระอินทร์ทั้ง 32 องค์บนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผังเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสที่มีลักษณะเป็นลําดับขั้นนั้นเป็น
ลักษณะพื้นที่ในคติไทย โดยพื้นที่ที่มีฐานานุศักดิ์สูงมักนิยมทําองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่
สื่อถึงสวรรค์ โดยเฉพาะประตูกลมที่นําเข้ าไปสู่ ในพระระเบียงนั้นบีบ มุมมองก่อนจะเข้าไปในพระ
ระเบียง แต่ เมื่ อเข้าไปจะรับ รู้มุ มมองที่ก ว้างอย่างฉั บพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ ตั้ง ตระหง่านอยู่
ภายในวิหาร ซึ่งเป็นการใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนดิ่งที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดนิ่งและตื่น
ตา เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม สถานะของพื้ นที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และอาจสื่ อ ถึ ง สภาวะเหนื อ โลกของ
พระพุทธเจ้า ที่สําคัญคือปางสีหไสยานี้เป็นปางที่แสดงมหาปุรุษลักษณะส่วนฝ่าพระบาทเพียงปาง
เดี ยว อั นปรากฏลายมงคล 108 อีก ด้วย อย่างไรก็ ตาม พระนอนองค์ในวิ หารพระนอนแห่ งนี้ ไม่
สามารถบ่งชี้ได้แน่ชัดว่าเป็นตอนใด ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับพระพุทธรูปประธานของอาคารหลักในเขต
พุทธาวาสอีกทั้ง 3 หลัง การสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ อาจเป็นที่สนพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 3 อยู่
แล้ว โดยพระนอนเป็นพระพุทธรูปที่เหมาะสมที่สุดในการประดิษฐานในอาคารผังขวางจึงได้กาํ หนดให้
มีบทบาทเช่นนี้
แต่เ มื่อมองอี กแง่ มุมหนึ่ง การกําหนดให้พื้นที่วิห ารพระนอนมี ฐานานุศักดิ์สู งสุ ด
ประกอบกับการใช้สัญลักษณ์เป็นประกอบ อีกทั้งเดิมโดยรอบพระระเบียงมีถะอยูท่ มี่ มุ ทัง้ สีซ่ งึ่ แต่ละมุม
ประดิษฐานรูปเคารพที่น่าจะสื่อเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่สื่อถึงตอนตรัสรู้, พระพุทธฉาย, รอยพระพุทธบาท น่าจะสื่อถึงที่เขาสัจจพันธ์สระบุรี และพระ
แท่ น สื่ อ ตอนปริ นิ พ พาน ทํ าให้ วิ ห ารพระนอนแห่ ง นี้ อ าจจะมี ความหมายมากกว่ าเป็ น สถานที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางหนึ่งเท่านั้น

30

Eberhard, Wolfram, A Dictionary of Chinese Symbols:hidden symbols
in Chinese life and thought (London: Routledge & Kegan Paul, c1986), 89-90, 141142.

ภาพที่ 77 แผนภาพแสดงศักดิ์ของหน้าบันพระวิหารและพระอุโบสถซึ่งสอดคล้องกับฐานานุศักดิ์ของผังวัดเขตพุทธาวาส วัดราชโอรส
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ภาพที่ 78 ภาพสัญลักษณ์ไก่ในวงกลม
วิหารพระนอน วัดราชโอรส
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
25 เมษายน 2557)

ภาพที่ 79 ลายผ้าปักบนหน้าอกบอกระดับ
ชั้นขุนนางจีนรูปสัญลักษณ์ไก่ฟ้า
ที่มา : China Radio International, ผืนผ้า
ปักบอกระดับขั้นขุนนางจีน "ปู่จือ", เข้าถึง
เมื่อ 20 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จากhttp://
thai.cri.cn/247/2011/12/30/242s19338
6.htm

ภาพที่ 80 ช่อฟ้ารูปไก่บนซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23 ตุลาคม 2555)
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ภาพที่ 81 ประตูกลม พระระเบียงคด วัดราชโอรส
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 11 เมษายน 2557)

ภาพที่ 82 แผนภาพแสดงสัญลักษณ์บนหน้าบันอุโบสถและวิหาร วัดราชโอรส
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ภาพที่ 83 วิหารพระนอนจากมุมมองภายในพระระเบียง วัดราชโอรส
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 11 เมษายน 2557)

ภาพที่ 84 ภายในพระวิหารพระนอน วัดราชโอรส
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 11 เมษายน 2557)
4.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
เขตพุ ท ธาวาสของวั ดพระเชตุ พ นฯนั้ นที่ แยกออกเป็ น 2 ส่ วน ฝั่ ง ตะวั นออกมี
อุโบสถขนาดสูงใหญ่สถานที่สําหรับทําสังฆกรรม เป็นประธานซึ่งมีอาคารประกอบล้อมรอบ อาทิ พระ
ระเบียงและพระวิหารทิศ ขณะที่ฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือเป็นวิหารพระนอนซึ่งเป็นอาคารที่สูงใหญ่
ที่สุดในฝั่งนี้ เป็นที่สักการะเช่นเดียวกับต้นศรีมหาโพธิ์ที่สวนมิสักกวัน ส่วนศาลาการเปรียญทางตอน
ใต้เป็นอาคารที่ใช้ในการที่ภิกษุแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ฝั่งตะวันออกนั้นมีทางเข้าหลักทางเดียว
ตรงกับแนวแกนสู่อุโบสถ และฝั่งตะวั นตกมีท างเข้าหลักแยกออกเป็ น 2 ทางสู่วิห ารพระนอนและ
ศาลาการเปรียญ ส่วนพระเจดีย์ประจํารัชกาลและนั้นมีความสูงเด่นเป็นหมุดหมายตาของวัดเช่นกัน
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ภาพที่ 85 แผนผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 118, ตอนพิเศษ 127ง (21 ธันวาคม 2544): 2.

ภาพที่ 86 วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ และพีระพัฒน์ สําราญ, สถาปัตย์วัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ :
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552), 64-65.
4.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
การวางผังเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนฯฝั่งทิศตะวันออก นั้นทําในสมัยรัชกาลที่
1 มีจุดศูนย์กลางเป็นพระอุโบสถ มีพระระเบียงและอาคารประกอบต่างๆ ล้อมรอบที่สําคัญคือมีการ
บรรจุพระบรมธาตุในพระพุทธรูป พระปรางค์และพระเจดีย์จํานานมากอย่างมีนัยยะสําคัญ ได้แก่31
พระเทวะปัติมากร พระประธานในพระอุโบสถ, พระมหาธาตุ 4 ทิศ, พระเจดียสถานนอกพระระเบียง
31

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552), 58-61.
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5 องค์ 4 ทิศ(รวมเป็น 20 องค์), พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ, พระเจ้าตรัสในควงไม้มหาโพธิ์
พระประธานในพระวิหารทิศ, พระโลกนาถศาสดาจารย์ประดิษฐานในมุ ขหลังวิหารทิศตะวันออก,
พระนาคปรกประดิษฐานในวิหารทิศตะวันตก และพระปาลิไลยประดิษฐานในวิหารทิศเหนือ
รวมมีพระบรมธาตุบรรจุในพระพุทธรูป พระปรางค์และพระเจดีย์รวมทั้งหมด 30
องค์ ในตําแหน่งพระอุโบสถเป็นศูนย์กลาง, ซึ่งมีพระบรมธาตุบรรจุในพระปรางค์ทิศทั้ง 4 แห่ง, พระ
วิห ารทิศ 3 แห่ง (ขาดวิห ารทิศใต้ ) และพระเจดียสถานนอกทั้ ง 4 รายรอบ ส่ วนพระมหาเจดีย์ศรี
สรรเพชญดาญาณนั้นก็เน้นความสําคัญเช่นกันด้วยการบรรจุพระเขี้ยวแก้ว, พระเขี้ยวทองและพระ
เขี้ยวนาก 1 องค์ บรรจุลงไปในพระมหาเจดีย์ด้วย ซึ่งฝั่งทิศตะวันออกนี้อาคารต่างๆนี้(ยกเว้นพระมา
เจดีย์) มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยพระอุโบสถเป็นจุดศูนย์กลางในทางราบคือที่มีอาคารประกอบต่างๆ
ล้อมรอบเป็นชั้น และมีจุ ดศูนย์กลางรองที่พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง
ในทางดิ่ง
จนกระทั่ ง การปฏิ สั ง ขรณ์ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 3 จึ ง พระองค์ ได้ โ ปรดเกล้ าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯที่ขณะนั้นทรุดโทรมลง โดยให้ส ร้างพระอุโบสถสูง ใหญ่และโดดเด่นขึ้ น
รวมทั้งให้สร้างวิหารพระนอน ดังความในจดหมายเหตุเรื่องสําเนาพระราชดําริห์ ทรงสร้างพระพุทธ
ไสยาสวัดพระเชตุพน จ.ศ.1193 พ.ศ.237432 ที่มีพระราชดําริว่า "พระพุทธปฏิมากรใหญ่ ยังมิได้มีใน
พระมหานครแห่งนี้"33 ดังนั้นการสร้างพระนอนองค์ใหญ่นั้นเป็นคติหนึ่งที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนปลาย หากแต่พระนอนขนาดใหญ่ที่พระนครศรีอยุธยา มีที่เพียงวัดโลกยสุธารามที่ตั้งอยู่ที่พระ
นคร เพราะส่วนใหญ่นิยมสร้างนอกพระนครมากกว่า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพระนอน วัดพระเชตุพนฯ
อาจสร้างให้เทียบเคียงกับอยุธยาที่มีพระนอนที่วัดโลกยสุธาราม
วิหารพระนอนยังสร้างแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ ดังความว่า "..ทรงพระกรุณา
ให้ถาปนาพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ขึ้นใหม่พระองค์หนึ่ง กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้น
หนึ่งกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือนพระอุโบสถ..."34 อีกทั้งยังสร้างขนาดใหญ่ทัดเทียม
กับพระอุโบสถอีกด้วย นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่า สมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ
บรรจุพระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวในวัดพระเชตุพน คือ จุดสูงสุดจองพระเศียรของพระนอน ดังความ
ว่า "ให้ลงรักปิดทองบันจุพระบรมสารีริกธาตุในพระอุตมังคศิโรตม์"35 ทําให้ในความหมายหนึ่งพระ
32

เดิมจดหมายเหตุนี้น่าจะจารึกลงในศิลาที่ตั้งอยู่ในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯแต่ยัง
ไม่ได้จารึกลงไป
33
ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4, 97.
34
เรื่องเดียวกัน, 94.
35
เรื่องเดียวกัน, 97.
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นอนองค์นี้คือ ธาตุเจดีย์ แสดงถึงการเป็นจุดศูนย์กลางจุดที่ 3 ภายในวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งความสําคัญ
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับที่รัชกาลที่ 3 รับสั่งให้เขียนภาพคอสองรอบพระนอนเป็นรูปดาวดึงส์สวรรค์
ขณะที่คอสองส่วนมุขเป็นรูปนก, ช้างและม้า บนกลีบเมฆ ดังความว่า "แลผนังบนฅอสองในประธาน
ทั้งสองข้างนั้นเขียนเรื่องดาวดึงษเทวโลกย์ ผนังฅอสองหน้ามุขทั้งสองด้าน เขียนรูปมหาวิหกหลาย
พรรณบินบนกลีบเมฆ รูปอัศดรกุญชรชาติต่างสัญจรในอําพรวิถี"36 โดยเฉพาะการสร้างสวนมิกวันที่ตั้ง
ขนาบด้านทิศใต้ของพระนอน ซึ่งโดยชื่อคือสวนบนดาวดึงส์สวรรค์ ซึ่งรูปสวรรค์นั้นมักเป็นสัญลักษณ์
ที่ปรากฏในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่นบนคอสองหรือหน้าบันนั้น นิยมใช้เพื่อให้ความหมาย
ว่าอาคารหรือพื้นที่นั้นๆ มีฐานนานุศักดิ์สูง
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตําแหน่งบรรจุพระ
บรมที่อยู่บนจุดสูงสุดบนพระเศียรของพระนอนในระดับคอสองที่เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงขอตัง้
ข้อสังเกตว่าสอดคล้องกับ พระจุฬาโมลีทบี่ รรจุอยู่ในจุฬามณีเจดีย์ซงึ่ ประดิษฐานอยู่ ณ ดาวดึงส์
สวรรค์ ซึง่ พระเจดีย์จุฬามณีบนดาวดึงส์สวรรค์นั้นยังเกี่ยวข้องกับตอนแบ่งพระบรมธาตุหลังตอนถวาย
พระเพลิงพระสรีระเพราะพระอินทร์ได้มานําเอาพระทาฐธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)ที่โทณพราหมณ์ซ่อนไว้
ในผ้าโพกศีรษะ ใส่ผอบทองนําไปบรรจุในจุฬามณีเจดีย์อกี ด้วย
ด้วยนัยยะความหมายดังกล่าวกับลักษณะพระนอนที่เน้นลักษณะที่เหนือจริง อัน
ได้แก่ขนาดและการแสดงมหาปุรุษลักษณะโดยเฉพาะการประดับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทนั้น
อาจแสดงเหตุการณ์ตอนปรินิพพานซึ่งเป็นพุทธประวัติตอนพิเศษที่ในวรรณกรรมพุทธศาสนานิยม
พรรณนาอย่างเหนือจริง ดังนั้นจากข้อเกตดังกล่าวทําให้สันนิษฐานได้ว่าพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด
พระเชตุพนฯ อาจมีบทบาทสื่อถือเหตุการณ์ตอนปรินิพพาน ซึ่งมีฐานนะเป็นบริโภคเจดีย์และที่ยอด
พระเศียรของพระนอนยังมีบทบาทสื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณี ณ ดาวดึงส์สวรรค์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทํา
ให้วิหารพระนอนแห่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะอีกจุดศูนย์กลางของวัดพระเชตุพนฯที่สําคัญถัด
มาจาก พระอุโบสถ และพระมหาเจดีย์

36

98.
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ภาพที่ 87 ภาพเก่า วิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: Karl Siegfried Dohring, Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic
Introduction, 183.

ภาพที่ 88 ภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิหารพระนอนวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
2549), 153.
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ภาพที่ 89 ภายในวิหารพระนอน
วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ,
วิหารพระนอนวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ
: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
2549), 154-155

ภาพที่ 90 ดาวดึงสวรรค์ ที่คอสองภายในวิหารพระนอน
วัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิหารพระนอนวัด
โพธิ์ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549),
374-375

5.วัดอินทาราม
5.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
มีพ ระอุโ บสถเป็ นประธานของวั ด ส่วนหอไตรและศาลาการเปรี ยญที่ ตั้ง วางคู่
ด้านหน้าข้างซ้าย-ขวาของพระอุโบสถนั้นมีหน้าที่แง่ประโยชน์ใช้สอยอย่างชัดเจน โดยพระอุโบสถเป็น
สถานที่ทําสังฆกรรม มีทางเข้าอาคารจากบันไดที่ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของมุข-หน้าหลัง ทําให้รับการมอง
ทัศนียภาพจากด้านข้างของอุโบสถไปยัง "ชุดเจดีย์ย่อมุม" ซึ่งอยู่ด้านหลังครบถ้วนทุกองค์ประกอบโดย
ไม่กระชั้นชิดมากเกินไป โดยอาคารชุดนี้ มีฐานไพทียกสูงจากพื้นดิน สามารถขึ้นได้จากซุ้มทางเข้าตรง
กลางด้านหน้าฐานไพทีและด้านข้างทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวา โดยลักษณะกลุ่มอาคารชุดนี้ที่ เจดีย์ย่อมุม 3
องค์วางเรียงสลับกับวิหารราย 4 หลังตั้งบนฐานไพทีนั้น เป็นลักษณะที่คล้ายกับมณฑปต่อเจดีย์ท้าย
วิหาร ที่ตั้งอยู่ในแกนหลัก วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา อันประกอบด้วยมณฑปวางสลับกับเจดีย์ 3
องค์ หากแต่มณฑปมีเพียง 3 หลังไม่มีหลังที่ปิดท้ายพระเจดีย์ เช่น วัดอินทารามที่มีวิหารเป็นตัวปิดใน
ผังทั้ง 2 ด้าน
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ภาพที่ 91 แผนผังวัดอินทาราม ภาพที่ 92 พระอุโบสถ วัดอินทาราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
กรุงเทพฯ

ภาพที่ 93 ชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
5.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
พระอุโบสถประธานของวัดนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีผนังสกัด
หลังเป็นรูปต้นพระศรีมหาโพธิ การเข้าไปทําสังฆกรรม ณ พระอุโบสถจึงเสมือนมีพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง
ประทับ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิเป็นประธานของพิธีกรรม
ส่ ว น "ชุ ดเจดี ย์ย่ อ มุ ม " วั ด อิ น ทาราม ที่ ส ร้ า งเจดี ย์ตั้ ง สลั บ กั บ วิ ห ารเล่ า เรื่ อ ง
เหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัตินั้น มีแบบอย่างที่คล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังด้านยาว อุโบสถ วัดเกาะ
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แก้วสุทธาราม เพชรบุรี อันประกอบด้วย ภาพเจดีย์ย่อมุมสลับกับภาพเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติ
แต่ต่างกันตรงที่เจดีย์ย่อมุมที่วัดอินทารามเน้นองค์กลางให้สูงเด่นด้วยการเพิ่มฐานตัวแบก ซึ่งถือได้ว่า
เป็นจุดศูนย์กลางที่ 2 ของวัด ขณะที่ภาพเจดีย์ย่อมุมที่วัดเกาะแก้วมีขนาดเท่ากันทั้งหมด
โดยวิหารรายที้ง 4 หลัง วัดอินทาราม ประกอบด้วย วิหารตอนถวายพระเพลิ ง
พุทธสรีระตั้งขนาบข้างเจดีย์ประธานทางด้านฝั่งขวาของพระเจดีย์และมีวิหารรอยพระพุทธบาทตั้ง
ขนาบข้างเจดีย์ประธานทางด้านฝั่งซ้าย ส่วนวิหารราย 2 หลังที่ตั้งอยู่ริมซ้าย-ขวาของอาคารกลุ่มนี้
เป็นพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎี โดยทั้งหมดเล่าเรื่องเหตุการณ์และสถานที่สําคัญในพุทธศาสนาซึง่
เป็นที่นิยมในสมัยนั้น ดังนี้
1.วิ หารรายประดิ ษฐานรอยพระพุ ทธบาท น่ าจะหมายถึ ง ที่ ยอดเขาสุ ม นกู ฏ
เพราะลักษณะประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบนฐานที่ทําเหมือนตั้งบนยอดเขามอ โดยจิตรกรรมฝา
ผนังภายในวิหารแสดงภาพการจาริกแสวงบุญของภิกษุสยามในสมัยรัชกาลที่ 2 และผู้คนในลักษณะ
เดินทางวนขวาขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ ทําให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปใน
วิหารรายนี้ สมมติได้ว่าขึ้นไปแสวงบุญและสักการะรอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏ ลังกา ตามรอย
เส้นทางพระภิกษุสยามในสมัยรัชกาลที่ 2
2.วิหารรายตอนถวายพระเพลิง น่าจะหมายถึงที่เหตุการณ์ถวายพระเพลิงพระ
สรี ร ะที่ เ มื อ งกุ สิ น ารา เนื่ อ งจากภายในอาคารนั้ น ประดิ ษ ฐานหี บ ทองและพระบาทยื่ น ซึ่ ง มี
ประติมากรรมรูปพระมหากัสสปและพระสาวกอีก 2 องค์นั่งต่อแถวไหว้พระบาทอยู่ และจิตรกรรมฝา
ผนังภายในวิหารแสดงการต่อแถวเวียนซ้ายเพื่อสักการะพระสรีระของพระพุทธเจ้าในเหตุการณ์ถวาย
พระเพลิงทําให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปในวิหารรายนี้ สมมติได้ว่าเข้าไปร่วมต่อแถวถวายพระเพลิงพระ
สรีระ และอยู่ในเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระมหากัสปไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าที่แหวกหีบทองออกมา
3.วิหารรายประดิ ษฐานพระนอนปางสีหไสยา น่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้าสี ห
ไสยาในคั น ธกุ ฎี เนื่ อ งจากจิ ต รกรรมฝาผนั ง ภายในวิ ห ารเป็ น ภาพเครื่ อ งเรื อ นต่ า งๆ ทํ า ให้
พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ เ ข้ า ไปในวิ ห ารรายนี้ สมมติ ว่ า ได้ เ ข้ า เฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขณะดํ า รงพระชนม์ อ ยู่
เช่นเดียวกับ พระนอนปางสีหไสยาในเก๋งจีนที่ศาลาทิศ องค์ประกอบย่อยในผังเขตพุทธาวาสวัดสุทัศน์
ส่วนเจดี ย์ย่อมุม 3 องค์ ทีลักษณะตําแหน่งที่ตั้งและรูป แบบทางศิลปะดังกล่าว
คล้ายกับที่วัดไพชยนต์ฯ และเจดีย์ประจํารัชกาล 3 องค์ วัดพระเชตุพนฯแต่ต่างกันตรงที่วัดอินทาราม
มีวิหารรายคั่นระหว่างเจดีย์ ซึ่งเจดีย์ประธานองค์กลางอาจหมายถึงที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เพราะศักดิ์
ของเจดี ย์อ งค์ก ลางสูง กว่าองค์ริม ทั้งสอง และที่ สําคั ญวิห ารรายที่ตั้ง ขนาบข้ างเจดี ย์ประธาน เป็ น
เนื้อหาเหตุการณ์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ส่วนเจดีย์ริม 2 องค์อาจหมายถึงพระสาวก
ได้แก่ พระมหากัสสปและพระสมณฑูต เนื่องจากวิหารรายตอนถวายพระเพลิงที่กล่าวไปนั้นเกี่ยวข้อง
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กับพระมหากัสสปอย่างมาก และวิหารรายอีกหลังนั้นปรากฏภาพจิตกรรมฝาผนัง เหตุการณ์พระสมณ
ฑูตนั้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏในสมัยรัชกาลที่ 2
อีกประเด็นสําคัญหนึ่งคือความนิยมในการสร้างมณฑปรอยพระพุทธบาทจําลองที่
ยอดเขาสุมนกูฏและพระพุทธรูปตอนถวายพระเพลิง โดยเฉพาะวัดอินทารามและวัดราชคฤห์ที่อยู่ใกล้
กันนี้อาจจะเกิดจากที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ผู้ปฏิสังขรณ์วัดราชคฤห์และพระยา
ศรีสหเทพ(ทองเพ็ง) ผู้ปฏิสังขรณ์วัดอินทาราม ประสงค์จะให้วัดที่ตนทํานุบํารุงนั้นมีความเจริญ อาจ
ด้วยสาเหตุ ที่รั ชกาลที่ 3 ศรัท ธาพุท ธศาสนาเป็นอย่ างมาก ทรงใช้ ทรั พย์ สินจํ านวนมากสร้างและ
ปฏิสังขรณ์วัด ซึ่งพระราชนิยมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิดของเจ้านาย ขุนนาง หรือผู้มีทรัพย์เป็น
อย่างมาก จนมีคํากล่าวว่าในรัชกาลที่ 3 ถ้าใครใจบุญสุนทานสร้างวั ดวาอารามก็เป็นคนโปรด อี ก
สาเหตุหนึ่งน่าจะด้วยความศรัทธาของผู้คนต่อสถานที่ในพุทธประวัติ ซึ่งการจาริกแสวงบุญไปนมัสการ
ยังที่เหล่านั้นถือว่าได้บุญมากแต่ในสมัยนั้นการทําเช่นนั้นของคนสยามนั้นยากอย่างยิ่ง แม้แต่กรณีที่
ง่ายที่สุดของคนสยาม คือการไปสักการะรอยพระพุทธบาท ที่เขาสัจพันธ์ สระบุรีนั้น ยังทําได้เพียงบาง
ฤดู ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพอธิบายว่าบางฤดูถึงจะเดินทางสะดวก ยิ่งเป็นคนต่างถิ่น
เช่นคนกรุงเทพด้วยแล้วการไปแสวงบุญดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ต้องตระเตรียมความพร้อมอย่างมาก37
เมื่อเทียบกับการไปจาริกแสวงบุญที่รอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏแล้วนัน่ ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น
การสมมติพุทธสถานจึงเกิดจากศรัทธาของผู้คนตามสมัยนิยม ดังเช่นตัวอย่างงานเทศกาลอย่างใหม่ที่
วัดอมรินทราราม โดยหม่อมราชวงศ์พระส่านซึ่งเป็นภิกษุ (ภายหลังเป็นพระครูวิเศษศีลคุณ)ที่ประสงค์
เพื่อประโยชน์ในทางทะนุบํารุงวัด โดยสมมติสถานที่ต่างๆเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศานาที่มีอยู่
แล้วในวัด จัดเป็นงานเทศกาลไว้พระบาทที่หมายถึงรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ38
โดยวัดอินทารามนั้นมีการสมมติเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ แล้วยังมีการสร้างเสา
ช้างและเสาม้าที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสถานที่สําคัญในพุทธประวัติ อีกทั้งมีพระเชตุพน ที่เชื่อกันว่า
ย้ายมาจาก สุโขทัย ซึ่งอาจย้ายมาหลังจากรัชกาลที่ 3 แต่ก็ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมการ
สมมติสถานที่สําคัญในพุทธศาสนา เพราะจารึกนี้ข้อความเลือนรางมากแต่เด่นชัดที่คําว่า "เชตุพน"39
37

รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรีลังกาในสมุดภาพไตร
ภูมิสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก
แสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์ทธิ,์ 78-112.
38
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ภาคผนวก 3 เทศกาลพระบาท,” ใน ความ
คิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์ทธิ,์ 220-227.
39
จารึกเชตุพน ด้านที่ 1, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจากhttp://www.sac.
or.th/ databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=258
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ซึ่ง "เชตุ พน" หรื อ"เชตวั น" นั้นหมายถึ ง วั ดที่พ ระพุ ทธเจ้าประทับ มากที่สุด ความหมายดังกล่าวนี้
สอดคล้อ งกั บการสมมติพ ระนอนในคั นธกุ ฎี ณ วัดแห่ งนี้ เนื่องจากคั นธกุฏีจ ะมี อยู่ ในวัดตามพุ ท ธ
ประวัติเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการแทนค่าความหมาย "เชตุพน"ดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นหมายถึงทั้งวัด
แต่เป็นการส่งเสริมความหมายของอาคารประกอบบางหลังในวัด
ความสัมฤทธิ์ผลในการออกแบบสถาปัตยกรรม "ชุดเจดีย์ย่อมุม" และวิหารายบน
ฐานไพทีนี้คือ การสร้างระนาบสมมติด้วยการยกฐานไพทีสูงทําให้พื้นบนฐานไพที เป็นพื้นที่พิเศษแล้ว
จึงสมมติสถานที่และเวลาขึ้นมา 4 ที่บรรจุลงในวิหารรายทั้ง 4 หลังแล้วตั้งบนฐานไพทีสลับกับเจดีย์
ย่อมุม ทําให้วิหารรายทั้ง 4 ตั้งแยกออกจากกันและขนาบข้างเจดีย์ทําให้ไม่เห็นกัน ทําให้การเข้าไป
วิหารรายทั้ง4 หลังเสมือนการเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานที่และช่วงเวลาต่างๆ ของพุทธศาสนา โดยมี
พระเจดีย์ประธานเป็นศูนย์กลางของ "ชุดเจดีย์ย่อมุม"
ดังนั้นจากทั้งหมดที่กล่าวมาเขตพุท ธาวาสของวัดอินทารามน่ าจะสื่อถึ งสถานที่
สําคั ญ ทางพุ ท ธศาสนา ทั้ ง ตอนที่พ ระพุ ท ธเจ้ าดํ ารงพระชนม์ อยู่ห รื อ ปริ นิพ พานไปแล้ ว โดยมี จุ ด
ศูนย์กลางของวัดอยู่ที่โพธิบัลลังก์ขณะที่พระพุทธเจ้าดํารงพระชนม์อยู่ โดยมีวิหารรายทั้งหมดเป็น
องค์ประกอบย่อย มีบทบาทที่ส่งเสริมความหมายของศูนย์กลางของวัด คือ วิหารพระนอนในพระคันธ
กุฎีส่งเสริมความมายของจุดศูนย์กลางแรก และมีจุดศูนย์กลางรองคือตัวแทนระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานไปแล้วซึ่งมีวิหารพระนอนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความหมายของศูนย์กลางที่ 2 นี้

ภาพที่ 94 รูปด้านชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม
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ภาพที่ 95 ภายในวิหารรอยพระพุทธบาท วัดอินทาราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ1 27 กุมภาพันธ์ 2558)

ภาพที่ 96 ภายในวิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

ภาพที่ 97 ภายในวิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
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6. วัดมหาพฤฒาราม
6.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
เขตพุ ทธาวาสมีผั งเป็นรูป สี่เ หลี่ ยมผืนผ้ า มีกํ าแพงแก้ วล้ อมรอบและแบ่ งเป็น 2
บริเวณโดยมีกําแพงแก้วคั่น แบ่งเป็น บริเวณทางทิศเหนือเป็นส่วนหลัก มีทางเข้าหลักจากทางด้านทิศ
ตะวันออกสู่ผังแบบ "3 แนวแกนขนานกัน" แนวแกนกลางที่พิเศษกว่าแนวแกนอื่นนั้นเป็นแถวของ
พระปรางค์ 4 องค์ ขนาบด้วยพระอุโบสถและพระวิหารที่มีขนาดเท่ากัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
และเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเช่นเดียวกัน ซึ่งเฉพาะพระอุโบสถสถานที่ที่ทําสังฆกรรม
นั้นภายในอาคารมีจิตรกรรมฝาผนัง โดยพระปรางค์ 4 องค์นั้นมีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดลดหลั่นกัน
ตามลําดับโดยองค์ด้านหน้าขนาดเล็กที่สุดนั้น มีที่ตั้งโดดเด่นที่สุดเพราะตั้งเหลื่อมออกมาจากแนว
อาคารของพระอุโบสถและพระวิหาร
ส่วนเขตพุทธาวาสบริเวณทางทิศใต้นั้นมีวิหารพระนอนตั้งอยู่ในลักษณะด้านยาวอยู่
ในแนวเดียวกับ กํ าแพงแก้ วและมี ท างเข้าสู่ ภายในวิ หารพระนอนในบริเ วณนี้ เป็ นสถานที่ สํ าหรั บ
สักการะที่ตั้งบริเวณเดิมและมีมาก่อนการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นเดียวกับแถวพระปรางค์
ขณะที่พระอุโบสถและพระวิหารสร้างใหม่และมีการย้ายตําแหน่ง-ที่ตั้ง
6.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
แถวพระปรางค์ที่มี 4 องค์นั้นเอกสารร่วมสมัยระบุว่าสื่อถึงพระพุทธเจ้า 4 องค์40
ในภัทรกัป ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของพระปรางค์ทั้ง 4 องค์ที่มีขนาดที่ลดหลั่นกัน ปรางค์องค์ใหญ่
ที่สุดด้านหลังไล่ขนาดมาถึงปรางค์องค์เล็กด้านหน้านั้นสอดคล้องกับขนาดพระวรกายที่ลดหลั่นกัน
ของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ดังเนื้อความในพุทธวงศ์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า 40 ศอก, พระโกนาคมพุทธ
เจ้า 30 ศอก, พระกัสสปพุทธเจ้า 20 ศอกและโดยเฉพาะพระโคตมพุทธเจ้า 16 ศอก41พระพุทธเจ้า
องค์ปัจจุบันงหมายถึงพระปรางค์องค์ด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าองค์อื่นๆ นั้นมีที่ตั้งที่โดดเด่นที่สุดเพราะ
เหลื่อมออกมาจากแนวด้านหน้าของวิหารและพระอุโบสถดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งปรางค์ทั้ง 4
องค์นั้น ณ ตําแหน่ง-ที่ตั้งเดิมก่อนการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หากแต่สร้างครอบองค์เดิม
พระอุโบสถนอกจากเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมแล้วยังมีฐานะที่สูงกว่าพระวิหาร ดังที่
40

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรียบเรียง, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 เรื่องตํานาน
สถานที่แลวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิ
พรรฒธนากร, 2468), 96.
41
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ที่ 33, ขุ.อป., 523-536. และ พระสูตรและอรรถกถา เล่มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2525), ขุ.พุทธ.อ., 147-156.
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หน้ า บั น ของพระอุ โ บสถเป็ น รู ป สั ญ ลั ก ษณ์ พ ระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ โดยมี ช้า งเอราวั ณ เทิ นอยู่ สื่ อ ถึ ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ายู่หัว ส่วนหน้าบันของพระวิหารเป็นรูปสัญลักษณ์พระเกี้ยวสื่อถึง
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ นอกจากนั้นพระอุโบสถยังเป็นอาคารหลังเดียวที่เขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายใน ซึ่งเป็นแบบอย่างสมัยรัชกาลที่ 4
ส่วนวิหารพระนอนนั้นตัวอาคารเป็นของเก่าที่ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4
โดยตําแหน่ง-ที่ตั้งทิศทางของพระนอนนั้นเป็นตามเดิม โดยอาคารหลังนี้มีข้อสังเกตที่สําคัญคือ หน้า
บันเป็นรูปเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ซึ่งเจดีย์รูปแบบนี้ที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเป็นการรื้อฟืน้
รูปแบบอยุธยากลับมาใช้ใหม่เนื่องจากรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าใกล้เคียงกับคติพุทธดั้งเดิมมากที่สุด42 ซึง่
ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สร้างเจดีย์นั้นคือพระธาตุเจดีย์ แต่สังเวชนียสถานที่ 4 แห่ง
อันได้แก่สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศและปรินิพพาน พระพุทธเจ้าให้เป็นสถานที่ระลึกถึงพระองค์
เป็ นที่ ม าของคติบ ริ โภคเจดีย์ โดยคติ เจดีย์ทั้ งสองสั มพั นธ์กั บตอนปรินิพ พาน ซึ่ งพระพุ ทธรู ปและ
จิ ตรกรรม พระนอนปางสี ห ไสยาในวั ด ที่ รั ชกาลที่ 4 สร้ างและปฏิ สั ง ขรณ์ นั้นส่ วนใหญ่ เ ป็ นตอน
ปรินิพพาน ได้แก่ พระพุทธรูปที่วัดบวรนิเวศ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยเฉพาะที่วัดปทุมฯ นั้นประดิษฐาน
พระนอนไว้ภายในองค์เจดีย์อีกด้วย และในจิตรกรรมฝาผนัง ผนังสกัดหลัง ที่อุโบสถ วัดโสมนัส วัด
มกุฎฯ ซึ่ง เขี ยนเป็ นชุ ดภาพพุท ธประวัติตอนพิ เศษ ได้แก่ภาพตอนประสูติ ตรัส รู้ ปฐมเทศนาและ
ปรินิพพานซึ่งล้วนเป็น 4 สังเวชนียสถาน นอกจากนั้นยังมีเจดีย์กาไหล่ทองเป็นเจดีย์ทรงกลม แบบ
ลังกาที่อยู่แกนกลางวัดบวรฯ และเจดีย์ถมปัทม์ที่รัชกาลที่ 4 ให้สร้างถวายวัดบรมนิวาส ที่มีภาพเล่า
เรื่องสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน คล้ายกัน
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงตั้งข้อสังเกตว่าวิหารพระนอนหลังนี้อาจจะมีบทบาทสือ่ ถึง
ตอนปรินิพพาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการวางผังของอาคารหลังนี้ตั้งเขยิบมาทางทิศตะวันออกจาก
แนวอาคารของอุโบสถ ทําให้เหลื่อมออกมาตรงกับพระปรางค์ที่สื่อถึงพระโคตมพุทธเจ้านั้น ลักษณะ
ดังกล่าวอาจเพราะสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 มีบทบาทสัมพันธ์กัน โดยกลุ่มพระปรางค์น่าจะเป็นตัวแทนที่ระลึก
ถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ซึ่งปรินิพพานไปแล้ว ส่วนวิหารพระนอนสื่อถึงตอนปรินิพพานที่เมืองกุสิ
นาราซึ่งเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน

42

สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 295-297.
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ภาพที่ 98 แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ภาพที่ 99 วัดมหาพฤฒาราม
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่
ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน," ราชกิจจนุเบกษา
27 กุมภาพันธ์ 2558)
เล่ม 99, ตอนที่ 130 (14 ก.ย.2525): 3694.

ภาพที่ 100 ภาพเก่าหน้าบัน วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม
ที่มา : น.ณ ปากน้ํา [นามแฝง], วัดมหาพฤฒาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 62.

ภาพที่ 101 วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒา
ราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ

ภาพที่ 102 ภายในวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 5
กรกฎาคม 2557)
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7. วัดพระปฐมเจดีย์
7.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
เขตพุทธาวาสหลักทั้งหมดมีการออกแบบในสมัยเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก
ตั้งอยู่บนฐานไพทีมีผังเป็นรูปวงกลม ขนาดสูงใหญ่ ได้แก่ พระเจดีย์ประธานเป็นพระเจดีย์ทรงกลม
แบบลังกาขนาดใหญ่ มีพระวิหารทิศตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศโดยชักพระระเบียงกลมจากผนังวิหารทิศล้อมรอบ
พระมหาเจดีย์นี้ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมธาตุ นอกจากนั้นที่ฐานไพทีด้านทิศตะวันตกมีกระเปาะ
ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิที่นํามาจากลังกา
ส่วนวิหารทิศทั้งสี่ ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานตอนสําคัญในพุทธประวัติ ณ
สังเวชนียสถานทั้งสี่ ซึ่งพระวิหารทิศทั้ง 4 ล้วนหันหน้าออกรับการเข้ามาสักการะของพุทธศาสนิกชน
จากทั้ง 4 ทิศ โดยมีทางเข้าหลักอยู่จากทางทิศตะวันออก
หากแต่ วิห ารพระนอนนั้ นวางแนวอาคารขาวงแนวแกนหลั ก ซึ่ ง รับ กั บ การวาง
ทิศทางของพระนอนซึ่งหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก
7.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
พระมหาเจดีย์ประธานของวัดนั้นเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ซึ่งตามทัศนะ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวทรงมีทัศนะว่าเป็นรู ปแบบเจดีย์ที่ใกล้เคียงกับคติพุท ธ
ดั้งเดิมมากอีกทั้งพระมหาเจดีย์องค์นี้ และพระองค์ยังทรงเห็นว่าพุทธศาสนาในสยามรัฐนั้นเก่าแก่
เทียบเท่าแรกตั้งพุทธศาสนาในลังกา ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกให้พระสงฆ์ไปประกาศศาสนาในนานา
ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นคือให้พระโสณะและพระอุตร ไปยังสุวรรณทวีป ในพุทธศตวรรษที่ 3 ที่สําคัญ
ทรงมั่นพระทัยว่าพระปฐมเจดีย์เป็นบรมธาตุแห่งแรกของสยามประเทศ ดังความในประชุมประกาศ
รัชกาลที่ 4 ว่า
...พระปฐมเจดีย์ที่มีอยู่ในแขวงเมืองนครไชยศรี เป็นพระมหาเจดีย์อันใหญ่กว่า
เจดีย์ในประเทศสยามทุกๆแห่ง เป็นของเก่ามาช้านาน ทรงทอดพระเนตรพิเคราะห์ฝีมือทําอิฐแล
ก่อเห็นเป็นของเก่าแล้วแก่เล่ามาหลายคราว แต่รูปพระสถูปเดิมนั้นก็เหมือนอย่างของแต่แรกตั้ง
พระพุทธศาสนาในลังกาทวีปและที่อื่นๆ ไม่เป็นฝีมือไทยสามัญชั้นหลังๆ เลย แต่พระปรางค์แล
บันไดนั้นเห็นเป็นฝีมือเพิ่มเข้าชั้นหลังลงมาเป็นแน่ จึงทรงพระราชดําริเห็นว่าพระปฐมเจดีย์นี้จะ
เป็นของที่ได้มีผู้สร้างขึ้นก่อนพระเจดีย์ทั้งปวงจึงได้ชื่อว่า พระปฐมเจดีย์ แต่ที่เรียกว่าพระปทม
นั้นเป็นสําเนียงเขมรมอญ...แลคงจะมีพระบรมธาตุที่เขาบรรจุไว้เป็นแน่ไม่เป็นที่สงสัยเลย...43

43

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโต
โยต้าประเทศไทย, 2547), 204-205.
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ดังนั้นเจดีย์ประธานนี้สร้างโดยคติธาตุเจดีย์ ขณะที่พระวิหารทิศที่สื่อถึงสังเวชนีย
สถานนั้นคือคติบริโภคเจดีย์ทั้งสี่ ซึ่งคตินี้นิยมสร้างในงานศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ดังเช่นภาพสลัก
ทั้ง 4 ด้านของฐานศิลารับเจดีย์กาไหล่ทองซึ่งเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่ประดิษฐานอยู่ใน
แกนกลางวัดบวรนิเวศ และภาพเขียนทั้ง 4 ด้านขององค์ระฆังเจดีย์ถมปัทม์ที่สร้างมาก่อนนั้นน่าจะ
เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับบทบาทของพระมหาเจดีย์และพระวิหารทิศทั้งสี่
ดังนั้นวิหารทิศตะวันตกที่ประดิษฐานพระนอนนั้นจึงเป็น 1 ใน 4 ของบริโภคเจดีย์
พระนอนสื่อถึงตอนปรินิพพาน ซึ่งวิหารหลังนี้ภายในอาคารเป็นแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องหน้าเป็นพระ
นอนปางสีหไสยา ห้องหลังเป็นตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ซึ่งการวางทิศทางพระนอนทั้ง 2 องค์
ถู ก ต้ อ งตามคติ ป ริ นิ พ พานคื อ หั น พระเศี ย รไปทางทิ ศ เหนื อ หั น พระพั ก ตร์ ไ ปทางทิ ศ ตะวั น ตก
นอกจากนั้นยังมีต้นพระศรีมหาโพธินํามาจากลังกาตั้งอยู่ ณ กะเปาะทางทิศตะวันตกด้านหน้าพระ
วิหาร ซึ่งมีการพรรณนาว่าคล้ายๆกับต้นศรีมหาโพธิ ณ สัตตมหาสถาน44
ดังนั้นสรุปได้ว่าเขตพุทธาวาสของวัดพระปฐมเจดีย์นั้นมีจุดศูนย์กลางเป็นพระบรม
ธาตุแห่งแรกของสยามตามทัศนะของรัชกาลที่ 4 เก่าแก่เทียบเท่าพระบรมธาตุในลังกา แสดงถึงความ
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของประเทศสยาม ที่รัชกาลที่ 4 ฟื้นฟูขึ้นมาขณะที่วิหารทิศทั้งสี่มีบทบาท
เป็นสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์

ภาพที่ 103 แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์
นครปฐม
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร,
เรื่องพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2506) 282.
44

2462), 19-21.

ภาพที่ 104 ภาพเก่า วัดพระปฐมเจดีย์
ที่มา: พีระพัฒน์ สําราญ, "คติและสัญลักษณ์ในการออก
แบบสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์," ใน หน้าจั่ว, 5
(กันยายน 2550): 179.

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค), เรื่องพระปฐมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร,
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ภาพที่ 105 วิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ ภาพที่ 106 ภายในวิหารพระนอน วัดพระปฐม
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
เจดีย์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557)
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557)
8. วัดบวรนิเวศวิหาร
8.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส
ผังเขตพุทธาวาสนั้นมีการสร้างและปฏิสังขรณ์หลายครั้ง แต่ผังขององค์ประกอบ
หลักนั้นคงเดิมมาโดยตลอด นั่นคือพระเจดีย์ประธานแลพระอุโบสถ โดยพระเจดีย์ประธานของวัดนั้น
แม้จะสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นเจดีย์ทรงกลมแต่เดิมคงไม่ใหญ่45
พระวชิรญาโณได้สร้างใหม่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ภายในประดิษฐานเจดีย์กาไหล่ทอง
บรรจุพระบรมธาตุ46 นอกจากนั้นบนลานประทักษิณของพระเจดีย์ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของเก๋ง
ประดิษฐานพระไพรีพินาศ ซึ่งพระวชิรญาโณได้รับถวายประมาณปีพ.ศ.2391 แต่เก๋งสร้างเมื่อพงะองค์
ทรงครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว
ส่วนพระอุโบสถเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานในแนวแกน
หลักนั้น เป็นอาคารที่รับกับทางเข้าวัด โดยในปัจจุบันมีลักษณะอาคารผังแบบตรีมุข หากแต่เฉพาะมุข
กลางที่เป็นอาคารหลัก ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย 2 องค์ องค์แรกนาม
"พระสุวรรณเขต" ตั้งอยู่ด้านหลังเป็นพระประธานองค์แรก และ "พระพุทธชินสีห์" ตั้งถัดมาด้านหน้า
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญที่วัดบวรนิเวศนี้มีการย้ายตําแหน่งประดิษฐานหลายครั้งเช่นเดียวกับพระ
45

เสนอ นิลเดช, “คํานํา,” ใน สมุดภาพเจดีย์วัดบวรนิเวศ, (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ,

2551), 6-7.
46

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546), 27-28.
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ไสยา ในช่ ว งปฏิ สั ง ขรณ์ ส มั ย พระวชิ ร ญาโณจนถึ ง สมั ย ปลายรั ชกาลที่ 4 ตํ า แหน่ ง ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปต่างๆ จึงลงตัวดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรม
และจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 มีหน้าบันทุกด้านเป็นสัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็น
แบบอย่างที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4
ในพ.ศ.2402-2406 วิหารพระศรีศาสดาจึ งถูก สร้างขึ้นโดยตั้ง อยู่ด้านหลัง เจดี ย์
ประธานในทิ ศ ทางขวางแนวแกนหลั ก ภายในอาคารแบ่ ง เป็ น 2 ส่ วน ส่ ว นด้ า นทิ ศตะวั น ออก
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นาม"พระศาสดา" และส่วนด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยา นาม"พระไสยา" ที่เดิมประดิษฐานอยู่ที่มุขหลังพระอุโบสถแทนที่พระพุทธชินสีห์ที่
ถูกย้ายไปประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ 2 ในพระอุโบสถ ซึ่งวิหารพระศรีศาสดานี้ถือเป็นสถานที่
สําหรับสักการะพระพุทธรูปสําคัญที่รัชกาลที่ 4 นํามาจากเมืองเหนือถึง 2 องค์ โดยอาคารหลังนี้มี
แบบอย่างสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 โดยภาพจิตรกรรมฝาผนังน่าจะเขียนขึ้นในสมัยปลายรัชกาล
ที่ 4 หรือต้นรัชกาลที่ 5 ก็น่าจะยังถือเป็นแบบแผนสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นกัน ส่วนหน้าบันทั้ง 2 ด้านเป็น
สัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ
นอกจากนั้นทางด้านทิศตะวันตกของวิหารพระศรีศาสดาหน้าห้องพระไสยา เป็นที่
ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิที่นํามาจากลังกาตามพระราชดําริของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นลักษณะการ
วางผังที่คล้ายกับวิหารทิศตะวันตกและต้นพระศรีมหาโพธิ ที่วัดพระปฐมเจดีย์
8.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
เช่นเดียวกับเจดีย์ประธาน วัดพระปฐมเจดีย์ เจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นรูปแบบ
เจดี ย์ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั วมี ทั ศนะว่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ คติ พุ ท ธดั้ ง เดิ ม มากที่ สุ ด
นอกจากนั้นพระเจดีย์องค์นี้ยังประดิษฐานเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นคติธาตุเจดีย์
โดยที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทอง สลักเรื่องปฐมสมโพธิ์นั้นเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงกลม แบบลังกา ที่ฐานเป็น
ภาพเล่ าเรื่ อ งสั ง เวชนี ยสถานหรือ บริโ ภคเจดี ย์ทั้ ง 4 ด้าน โดยเก๋ ง พระไพรี พิ นาศที่ตั้ง บนฐานไพที
ทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ นั้นภายในอาคารบริเวณคอสองเขียนเรื่องตอนถวายพระเพลิง, ตอน
แบ่งพระบรมธาตุ และอันเชิญพระบรมธาตุ อันเป็นการส่งเสริมคติธาตุเจดีย์ของพระเจดีย์ประธาน
สําหรับวิหารพระศรีศาสดาที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระเจดีย์นั้น ห้องพระไสยาประดิษฐาน
พระนอนวางในทิศทางตามคติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพเล่าเรื่อง
ประกอบตอนดังกล่าว โดยผนังหลังพระไสยาเขียนภาพต้นสาละหรือรังคู่และพระสาวกสาธุการเต็ม
พื้นที่ นอกจากนั้นต้นพระศรีมหาโพธิที่ปลูกด้านหน้าห้องพระไสยานั้น ซึ่งเชื่อกันว่านํามายังสถานที่
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า47
47

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 47.
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ดังนั้นองค์ประกอบทั้งสองที่ตั้งด้านหลังพระเจดีย์ประธานนั้นจึงมีลกั ษณะเข้าเกณฑ์
2 ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ อันเป็นองค์ประกอบรองที่นิยมสร้างในวัดที่รัชกาลที่ 4
ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ โดยเขตพุทธาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารนี้มีจุดศูนย์กลางเป็นพระบรมธาตุ
ตามคติธาตุเจดีย์.

ภาพที่ 107 แผนผังวัดบวรนิเวศ
กรุงเทพฯ

ภาพที่ 108 ภาพเก่า วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่มา : ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคํา และศศิธร โตวินัส,
สมุดภาพเจดีย์วัดบวรนิเวศ (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ,
2551), 13.

ภาพที่ 109 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2557)

ภาพที่ 110 ภายในห้องพระไสยา วิหารพระศรี
ศาสดา วัดบวรนิเวศ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่
)
24 มีนาคม 2557)
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9. วัดเสนาสนาราม
9.1 บทบาท-หน้าที่เขตพุทธาวาสของวัด
ผังเขตพุทธาวาสหลักทั้งหมดมีการออกแบบผังในสมัยเดียวเป็นผังแบบ "แนวแกน
เดี่ยว" มีลักษณะคล้ายกับผังสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งมีประธานของวัดเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกา โดยมีพระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์และวิหารตั้งอยู่ท้ายเจดีย์ในแนวแกนหลักทั้ง 2 อาคาร ซึ่ง
ส่วนท้ายของอาคารทั้ง 2 หันไปทางเจดีย์ประธานซึ่งมีพระเจดีย์ราย 10 องค์ล้อมรอบซึ่งตําแหน่งของ
เจดีย์ประธานและพระเจดีย์ราย 10 นี้เหมือนกับที่ท้ายวิหารวัดสุวรรณดารารามที่มีการสร้างพร้อมๆ
กันในปีพ.ศ.2406
สําหรับพระอุโบสถสถานที่ทําสังฆกรรมนั้นตั้งหน้าพระเจดีย์ประธานรับกับทางเข้า
วัด โดยภายในอาคารประดิษฐานพระพุท ธรูปปางมารวิชัยภายในซุ้มต้นโพธิ์ โดยจิตรกรรมฝาผนั ง
เขียนในสมัยรัชกาลที่ 5 ขณะที่พระวิหารที่ตั้งอยู่ด้านหลังนั้นภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง นาม"พระอินทร์แปลง" ตั้งภายในซุ้มต้นโพธิ์ จิตรกรรมฝาผนังเขียนสมัย
รัชกาลที่ 4 ซึ่ง จิ ตรกรรมฝาผนั ง , รู ป แบบสถาปัตยกรรมของอาคาร และหน้ าบั นทุ ก ด้ านอั นเป็ น
สัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ล้วนเป็นแบบอย่างสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งหมด
โดยเฉพาะพระวิ ห ารนั้ นมี ลั ก ษณะเฉพาะที่ พ บครั้ ง แรกในสมั ยรั ชกาลที่ 4 คื อ
รูปแบบมุขขวางหน้า-หลัง ซึ่งมุขหลังของพระวิหารที่หันสู่พระเจดีย์ประธานนั้นมีขนาดใหญ่กว่ามุข
หน้า ซึ่ งมุขหลั งนี้วางแนวยาวขาวงกับแนวแกนหลักของวัด โดยประดิษฐานพระนอนวางตามแนว
เดียวกับอาคาร ให้พระเศียรหันไปทางทิศใต้ พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออก
9.2 บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน
ที่วัดเสนาสนารามแห่งนี้มีพระเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งนิยม
ใช้เป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งการวางผังพระเจดีย์ประธานและเจดีย์ราย 10 องค์ของวัด
แห่งนี้ ใกล้เคียงกับที่วัดสุวรรณดารารามที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยเดียวกัน โดยเจดีย์ประธาน วัดสุวรรณ
ดารารามนั้นประดิษฐานพระบรมธาตุ48 ซึ่งถือเป็นคติในการสร้างเจดีย์ประธานสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น
แบบเดียวกับคติสมัยอยุธยา49 ดังตัวอย่างอื่นๆอีกเช่น พระปฐมเจดีย์และเจดีย์ประธาน วัดบวรนิเวศ

48

ขุนศารทประภาศึกษากร, ประวัติวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(พระนครศรีอยุธยา: อักษรศิลปการพิมพ์, 24--), 5-6, 18.
49
สมชาย ศิริประเสริฐศิลป์, การศึกษารูปแบบสถูปเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 4
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2529), 144-145.
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วัดโสมนัส50 ฯลฯ สอดคล้องกับทัศนะของรัชกาลที่ 4 เรื่องการสร้างพระเจดีย์ที่ใกล้เคียงกับคติพุทธ
ดั้ง เดิ มมากที่ สุดและคติ ธาตุ เจดี ย์ ดั ง นั้ นพระเจดีย์ร าย 10 องค์ ที่ เ ป็นรู ป แบบการวางผั ง เจดี ย์ที่ มี
ลัก ษณะเฉพาะนี้ น่าจะสื่อ ถึง ธาตุเ จดี ย์ 8 องค์ รวมทั้ งตุ มพะเจดีย์และพระอัง คารเจดี ย์ เมื่ อครั้ ง
เหตุการณ์แบ่งพระบรมธาตุ
ขณะที่มุขขวางหลั งวิหารที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยานั้น อาจจะหมายถึงตอน
ปรินิพพาน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานตามคติบริโภคเจดีย์อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดเพราะมีข้อขัดแย้ง
สําคัญ เพราะพระนอนไม่ ได้วางทิศทางตรงตามคติปริ นิพพาน ซึ่ งอาจเนื่อ งจะเพื่อ ให้พระวิห ารหั น
ส่วนท้ายมายังพระเจดีย์ประธานตามลักษณะการวางผังแบบอยุธยาตอนกลาง และเพื่อสร้างให้หัน
หน้าเข้าหาพระเจดีย์ประธาน เป็นการวางผังเพื่อเชื่อมโยงตําแหน่ง ที่ตั้งพระเจดีย์ประธานที่สร้างตาม
คติธาตุเจดีย์กับมุขประดิษฐานพระนอนองค์นี้ที่สร้างตามคติบริโภคเจดีย.์

ภาพที่ 111 แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา
ที่มา: ดัดแปลงจาก สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547) 82.

ภาพที่ 112 ภาพเก่า วัดเสนาสฯ
ที่มา: ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์, สยาม - ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน พ.ศ. 2408-9 รวม
ทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน (กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2558), 115.
50

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพุทธ
ศาสนสถาน, 2525), 116.

174

ภาพที่ 113 มุขขวาง วิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ ภาพที่ 114 ภายในมุขขวาง วิหารพระ
(จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 29
อินทร์แปลง วัดเสนาสฯ
พฤษภาคม 2557)
(จากการสํารวจของผู้วิจัย
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2557)
วิห ารพระนอนจากกรณีศึกษาทั้ งหมดดัง ที่ก ล่ าวมานั้นไม่ ได้สร้ างภายใต้ เงื่ อนไขเรื่ อ ง
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก หากแต่ใช้เป็นสถานที่สําหรับสักการะพระนอนและมีบทบาทต่างๆในผังเขต
พุทธาวาสวัดจึงต้องมีการวางผังที่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของตําแหน่งที่ ตั้งระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ในผังพร้อมกับเอกภาพในผังรวมของวัดซึ่งวัดกรณีศึกษาทั้งหมดนั้นบทบาทที่ปรากฏขึ้นสอดคล้องกับ
คติ ความเชื่อและปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2
แบบ คือ แบบประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา และแบบประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง
โดยเฉพาะแบบแรกนั้น มีบทบาทแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.วิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่ งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบย่อย"
ของวัด และสร้างในคติพระคันธกุฎี ได้แก่ ที่วัดอินทาราม, ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
2.วิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบสําคัญ"
ของผังวัดและสร้างในคติมหาบุรุษลักษณะ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกษเชษฐาราม, วัดราชโอรสาราม และวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
3. วิหารที่มี "พระนอนปางสีหไสยาประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆ" และเป็น
อาคารซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบรอง" ของผังวัดสมัยรัชกาลที่ 4 และสร้างในคติบริโภคเจดีย์ ได้แก่
ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดบวรนิเวศ และวัดเสนาสนาราม
และจากบทบาททั้งหมดนําสู่การวิเคราะห์เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเด็น
ถัดไป.

บทที่ 8
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการผังวัด,รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในบทที่ 7 และ
บทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดในบทที่ 8 บทนี้จะศึกษาประเด็นที่
ต่อเนื่องว่าวิหารพระนอนมีการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา-วิเคราะห์ในบทก่อนหน้าอย่างไร
1.ผู้สร้าง, ผู้กํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน
จากการศึกษาพบว่าพระนอนปางสีหไสยาและวิหารส่วนใหญ่นั้นสร้างโดยสายสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์การสืบเนื่องกันมา ทั้งสิ้นดังเช่นอธิบายเป็นลําดับดังนี้
พ.ศ.2365 วัดโปรดเกษฯ : พระยาเพชรพิไชย(เกษ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง1 เป็น
ผู้สร้างและด้วยเป็นช่างจึงน่าจะกํากับสร้างวัด และวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว
13 เมตรด้วยตนเอง
พ.ศ.2364 วัดราชโอรส : พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์(รัชกาลที่ 3 ก่อนขึ้น
ครองราชย์) ขณะนั้นมีพระชนม์ 34 ปี ทรงกํากับราชการกรมท่า , กรมพระคลังมหาสมบัติและกรม
พระตํารวจว่าความฎีกา เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยาขนาด 18.3 เมตร
พ.ศ.2374 วั ด พระเชตุ พ นฯ : พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้าอยู่ หั ว (ขณะนั้ น มี
พระชนมายุ 44 พรรษา) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระวิหารประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยาขนาด 44.5 เมตร โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 3 ขณะมีพระชนม์ 16 ปี ทรงรับราชการกํากับกรมช่างสิบหมู่ เป็นผู้กํากับการสร้าง2, พระยาศรี
พิพั ฒ น์ รัตนราชโกษา(ภายหลั ง เป็นสมเด็ จ เจ้าพระยาบรมมหาพิ ไชยญาติ ) ขณะมี อ ายุ 40 ปี เป็ น
จางวางพระคลังสินค้า และเป็นช่างคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสําหรับพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด
1

คือผู้บังคับบัญชากรมล้อมพระราชวัง ซึ่งเป็นกรมฝ่ายพลเรือนทําหน้าทีร่ ักษาองค์
พระมหากษัตริย์ รักษาป้อมกําแพงพระราชวัง โดยมีงานด้านการช่างด้วย. ราชบัณฑิตยสถาน,
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,
2537), 115-116.
2
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 67.
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พระเชตุพนฯนี้เป็นแม่การร่วมกับพระยาเพชรพิไชย ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดโปรดเกษฯ และ
และหากเป็นคนเดียวกันจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 46 ปี3
ดังนั้ นพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่ หัว, พระยาเพชรพิไชย(เกษ)และพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา ย่อมถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญงานช่าง โดยเฉพาะรัชกาลที่ 3 และพระยาเพชรพิไชย
(เกษ)นั้นเคยสร้างพระนอนปางสีหไสยามาแล้ว ซึ่งเทคนิคในการสร้างนั้นน่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูน
ลงรักปิดทองทั้งหมด ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีนั้นน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
งานช่างในการก่อสร้างครั้งนี้อย่างมาก
พ.ศ.2394 วัดมหาพฤฒาราม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมไปถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 19 เมตร โดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติซึ่ง ขณะนั้ นเป็นข้าราชการผู้ใหญ่4 มี อายุ 60 ปี ได้เป็นแม่กองการ
ปฏิสังขรณ์จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นภูมินทรภักดี ขณะนั้นมีพระชนม์ 42 ปีมารับช่วงต่อ โดย พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งนับตั้งแต่สร้างพระนอนและวิหาร วัดพระเชตุพนฯ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 26 ปี
ราวประมาณพ.ศ.2404-2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์
และวัดเสนาเสนารามโดยมีสร้างวิหารพระนอนทั้ง 2 วัด โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์มีการระบุแม่กอง
ก่อสร้าง นั่นคือเจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์) เสนาบดีกรมท่า รับช่วงต่องานก่อสร้างจากบิดาโดยเป็นผู้สร้างพระวิหารทิศ
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ขนาด 16.25 เมตร ในปีพ.ศ.2404 โดยขนาดนั้นมีอายุ 48 ปี มี
ประสบการณ์งานช่างมาอย่างน้อย 31 ปี5 ซึ่งนอกจากงานช่างแล้ว เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ยังถือเป็น
ขุนนางชั้ นผู้ ใหญ่ ที่ ได้ รั บ ความคิ ดแบบเหตุ ผ ลนิ ยมแบบวิ ทยาศาสตร์ของตะวันตกมาประยุ ก ต์ กั บ
พื้นฐานองค์ความรู้ของสยามที่ตนเชื่อถือ โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา อันเป็นแนวความคิดที่คล้าย
กับรัชกาลที่ 4 อย่างมาก ดังที่ท่านได้แต่งหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ซึ่งการสร้างพระปฐมเจดีย์รวมถึง
วิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาแห่งนี้เป็นการสร้างที่เป็นตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4
3

เนื่องจากเป็นพระพี่เลี้ยงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทีป่ ระสูติ ปี พ.ศ.2328
ดังนั้นพระยาเพชรพิไชย(เกษ) ต้องเกิดก่อนหน้านั้น
4
เป็นประธานในราชการทั้งหมดร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ
บุนนาค) ผู้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพี่ชาย
5
ดังเช่น พ.ศ.2373 ขณะมีตําแหน่งจมื่นราชามาตย์เป็นแม่กองสร้างป้อมที่แหลมด่าน
ปากน้ํา และทีเ่ ขาแหลมสิงห์, พ.ศ.2391 ร่วมกับจมื่นไวยวรนาถ(ภายหลังเป็น) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ปฏิสังขรณ์วัดบุปผาราม ฯลฯ
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พ.ศ.2417 วัดปรมัยยิกาวาส : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสี หไสยาขนาด 9.5 เมตร โดย พระยา
อัคนีสราภัยจางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
(ต้นราชสกุลกฤดากร) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระชนม์ 19 ปี เป็นนายกอง พระราชสงคราม
(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม ต่อมาในปีพ.ศ.2427 การปฏิสังขรณ์พระนอนและพระพุทธรูปในระเบียง
คดยังไม่เสร็จ จึงให้หม่อมเจ้าฉายพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้กํากับ
การปฏิสังขรณ์
อย่างไรก็ตามพระนอน ที่วัดปรมัยฯนี้ อาจคงเป็นการซ่อมแซมของเดิม และเน้น
การปฏิสังขรณ์ตัววิหารและพระระเบียงเป็นหลัก โดยใช้ช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด มีเพียงหม่อม
เจ้าฉายที่มีบิดาดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นมีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระนอนและวิหารคนสําคัญของ
รัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าท่านทันการก่อสร้างเหล่านั้นหรือไม่ นอกจากนั้น
ในสมัยนี้ 5 ไม่นิยมสร้างวิหารพระนอน หากแต่ที่มีการปฏิสังขรณ์ดังกรณีวัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งเป็น
วัดสําคัญมาตั้งแต่ส มัยอยุธยาตอนปลาย ก็เพี ยงแต่พระราชทานเงินในการปฏิสั งขรณ์ และให้พระ
ธรรมไตรโลก(อ้น)(อายุ 58 ปี) พระผู้ใหญ่ซึ่งขณะนั้นครองวัดสุทัศน์ให้เป็นผู้ตรวจตรา ส่วนสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โอรสในรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะนั้นมีพระชนม์ 59 ปี เป็นเพียงที่ปรึกษา
ข้อสังเกตหนึ่งคือพุทธลักษณะพื้นฐานของพระนอนนั้นเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 นั่นคือพระองค์นิยมให้สร้างพระบาทเหลื่อมตรงตามความในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากพระ
นอนที่สร้างมาก่อนหน้าที่สร้างให้พระบาทวางชิดเสมอกัน ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระนอนไม่ได้รับ
ความนิยม ที่สําคัญคือนายช่างที่สร้างพระนอนและวิหาร หลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดีที่สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.2417 อันเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แล้วนั้น ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงบุคคลใด
ที่น่าจะสืบเนื่องการสร้างวิหารพระนอนต่อมาอีกเลย
2.พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา
พระนอนปางถวายพระเพลิงนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์มีตัวแบบไม่มากนัก ดังนั้นจึงเน้น
พิจารณาพุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ที่มี 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 แบบเหนื อจริ ง กล่ า วคื อ เป็ น พระนอนปางสี ห ไสยาที่ อิ ง กั บ ลั ก ษณะมหาปุ รุ ษ
ลักษณะโดยนิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพุทธลักษณะเด่น คือ องค์พระมีขนาดกลางขนาดย
ยาว 13 เมตรถึงขนาดใหญ่ยาว 44.5 เมตร มีพระเมาลีเด่น, จีวรแนบเนื้อ, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบเขี้ยว
ตะขาบ, ปลายสบงมีปีกวางทับแนบตัว, พระบาทวางชิดสนิทกัน และที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108
ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯ, และวัดปรมัยยิกาวาส
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2.2 แบบสมจริ งสมั ย ต้ นรั ตนโกสิ นทร์ กล่าวคื อ เป็ นพระนอนปางสี ห ไสยาที่ อิ ง กั บ
ลักษณะที่คล้ ายมนุ ษย์มากขึ้นซึ่ งปรากฏในพระนอนปางสีห ไสยาสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แสดงบริ บทว่ า
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีคือ ตัวองค์พระมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีลายมงคล 108 และเน้น
ให้มองเห็นพระองค์เฉพาะด้านหน้า อย่างไรก็ตาม พุทธลักษณะยังมีความคล้ายคลึงกับพระนอนปาง
สีหไสยาแบบเหนือจริงอยู่มาก เช่น ที่วัดอินทาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม
2.3 แบบสมจริงสมัยรัชกาลที่ 4
กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้นยิ่งกว่าสมัยใด มี
พระองค์ขนาดกลางระหว่าง 13-20 เมตร มีพุทธลักษณะเด่น คือ ไม่มีพระเมาลีหรือลดขนาดลง, จีวร
เป็นริ้ว, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบตัด, ปลายสบงไม่มีปีก, พระบาทวางเหลื่อม และที่ฝ่าพระบาทไม่นิยม
ลายมงคล 108 ซึ่งจากกรณี ศึกษามี ที่พบ ได้แก่ วัดมหาพฤฒาราม, วั ดพระปฐมเจดี ย์และวั ดเสนา
สนาราม
3.ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสีหไสยา
นอกจากคติของพระนอนที่ปรากฏในพุทธลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อมาพิจารณา
สัดส่วนพระนอนปางสีหไสยา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามคติและยุคสมัย ดังนี้
3.1 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวพระบาทของพระนอนปางสีหไสยา
มีสัดส่วนใกล้เคียวกันทั้งหมดคือประมาณ 1: 56-1: 6.7
3.2 สัดส่วนความสูงต่อความยาวของพระนอนปางสีหไสยา
1.แบบยกพระพักตร์สูง ค่าประมาณ 1: 3 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรส, วัดอินทารามและวัดปรมัยฯ
2.แบบวางพระพักตร์ต่ํา ค่าประมาณ 1: 4 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้แก่ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนาราม
3.3 สัดส่วนความยาวพระบาทต่อความยาวพระนอน มี 2 แบบ
1.แบบพระองค์ยาว ค่าประมาณ 1: 8.6-9.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรสและวัดอินทาราม
2.แบบพระองค์ สั้ น ค่ าประมาณ 1: 5.6-6.4 เป็ นสัดส่ วนพระนอนที่ นิยมสมั ย
รัชกาลที่ 4-5 ได้แก่ที่วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยฯ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่วัดมหาพฤฒารามและวัดพระ
ปฐมเจดีย์ด้วย

ตารางที่ 1 พุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา
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4.ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา
เมื่อนําบทบาทวิหารพระนอนปางสีไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึง สมัยรัชกาลที่ 5 และ
พุทธลักษณะของพระนอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้แบ่งผังได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
4.1 ผังแบบคติพระคันธกุฎี เป็นผัง"ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็ ก
ยาวไม่เกิน 5 เมตร ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า"ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบ
ในสมัยอยุธยาที่นิยมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมั ย
อยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์นั้นมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเน้นสภาวะที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้น
การเข้าถึงและมองเห็นพระนอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108
ที่ฝ่าพระบาท
4.2 ผังแบบคติมหาบุรุษลักษณะ ที่เน้นแสดงพุทธลักษณะแบบเหนือจริง โดยเฉพาะ
ลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม นั้นเน้น
ทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่ วัดราชโอรสารามแม้ จะเข้าจากทางด้ านหน้ าพระพัก ตร์ แต่
เนื่ อ งจากพระวิ ห ารเป็นจุ ดศู นย์ กลางของวั ดที่ตั้ง แบบผัง ขวางมี อาคารประกอบและพระระเบี ยง
ล้อมรอบ โดยมี การเข้าถึงที่ บีบ มุม มองสายตาให้ แคบก่อ นเข้าพระระเบียง และเมื่ อเข้ามาในพระ
ระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็น
การใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนดิ่งที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดนิ่งและตื่นตา เป็นจินตภาพอัน
เป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการเช่นกัน ด้วยลักษณะของบทบาท
ของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวนั้นสอดคล้องกับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ" ทําให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีก
ทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็นลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัย
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว
4.3 ผังแบบคติบริโภคเจดีย์ ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหา
พฤฒารามเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญ เนื่องจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะ
ที่อิงลักษณะที่เป็นมนุษย์มากขึ้น, สมจริงมากขึ้นและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด
ตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่
2 หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่
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4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่ ง ออกเป็ นหลายห้ อ งและมีห้ อ งที่ ป ระดิ ษฐานพระนอนปางสีห ไสยาตั้ งชิ ดผนัง และมี พื้ นที่
สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ.
23766 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร7ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งนั้นรัชกาลที่
4 ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูล8 ซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอน
แบบอยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1
ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว
5. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร
นอกจากผังวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและคติเกี่ยวกับ
พระนอนดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อมาพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับ
ผังพระวิหารกับไม่พบลักษณะสอดคล้องกันที่เด่นชัด หากแต่สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนต่างได้ ดังนี้
5.1 ขนาดของพระนอนกับพื้นที่ภายในพระวิหาร
พระนอนปางสีหไสยาที่มผี ลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนนั้น คือ
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" เพราะ "พระวิหารที่พระนอน
ประดิษฐานตามแนว ขวางกับแนวยาวของอาคาร"นั้น ล้วนประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กที่ไม่มีความ
กว้างมากกว่าโครงสร้างขื่อของอาคาร ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระนอนและอาคารจึงไม่มากนัก
ดังนั้นจึงพิจารณาเฉพาะ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 แบบดังนี้
1."พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร
โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มี พื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
6

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 3.
7
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 25.
8
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 9.
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ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้านั้นมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงคือเท่ากับ 1 : 1 ส่วน
บริเวณรอบพระนอนด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ด้านนั้นแคบอย่างมาก ซึ่งตัวแบบลักษณะนี้ที่พบ ได้แก่
วัดพระเชตุพนฯ, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดเสนาสนาราม
2."พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร
โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้านั้นมีอัตราส่วนเท่ากับ 2 : 3 ซึ่งตัวแบบลักษณะ
นี้ที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรสและวัดพระปฐมเจดีย์ นอกจากนั้นน่าจะรวมถึงที่วัดปรมัยฯ
ที่แม้จะไม่มีอัตราส่วนดังกล่าว แต่มีลักษณะพระนอนที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ภายในอาคารเช่นเดียวกัน
เพราะว่า รอบๆพื้นที่ของฐานชุกชีอย่างน้อย 3 ด้านนั้นมีความกว้างเท่าๆกับความกว้างของฐานชุกชี
5.2 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังพระวิหาร
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" นั้นมีสัดส่วน
ความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว
กล่ าวคื อ เป็ น ผั ง ที่ มี สั ด ส่ วนระหว่ างความกว้ า งต่ อ ความยาวของผั ง พระวิ ห าร
ประมาณ 1 : 2.8-3 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ, วัดมหาพฤฒาราม
, วัดเสนาสนาราม
2.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดทั่วไป
กล่าวคื อ เป็นผัง ที่มีสั ดส่ วนระหว่างความกว้างกั บความยาวของผั งภายในวิ หาร
ประมาณ 1 : 2 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิห ารที่พระนอนประดิ ษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดอิน
ทาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดปรมัยฯ
อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหารทั้ง 2 ลักษณะ
นั้นไม่ได้พบเฉพาะในวิหารพระนอน เพราะพบในอาคารดังเช่น อุโบสถและวิหาร ในสถาปัตยกรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปดังเช่น อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระ
ที่นั่งพุทไธสวรรย์, อุโบสถ วิหารวัดมหาธาตุ, ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนฯ, วิหาร วัดมงกุฎฯ
ฯลฯ ดังตัวแบบที่ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมันของรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่
5-6 ศึกษาเอาไว้ในหนังสือ Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic Introduction
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ตารางที่ 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2
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ตารางที่ 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2

6. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร
การก่อรูปพระนอนและพระวิหารนั้นไม่พบสัดส่วนคงตัวหรือใกล้เคียงกัน ระหว่างขนาด
ของพระกับขนาดของห้องภายในพระวิหารแต่อย่างใด กล่าวคือ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐาน
ตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ทั้ง 8 ตัวแบบ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุ
พน, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยยิกาวาส นั้นมี
ความสูงของระดับฝ้าเพดานนั้นจะอยู่เหนือความสูงของยอดพระเมาลีตามความเหมาะสมและไม่มี
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สัดส่วนชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิหาพระนอนนั้นเป็นการออกแบบที่คํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรง
อาคารและโครงสร้างอาคารในผลสัมฤทธิ์สุดท้ายเป็นสําคัญ ซึ่งไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธ
ศาสนาของสยามในสมั ยรัตนโกสิ นทร์ที่ มีผั งรู ปสี่ เ หลี่ ยมผืนผ้าสืบ เนื่ องจากเรื่ องผัง ในหัวข้อ ที่แล้ ว
ดังเช่นที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่โคลงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ความว่า
ทิศเหนือขยายย่านด้าน
นเรศร์เริ่มก้อกําแพงแสดง
พุทธไสยาสน์ใหญ่ใส่
ก้ออิฐปูนปั้นหั้น
วัดยาวเส้นได้ใส่
ก่อพระมหาวิหารมาน
สวมพระระยะงามตา
อย่างโบสถ์โปรดสร้างอ้าง

แดนใหม่เพิ่มนา
ดับนั้น
สมที่ ลานเฮย
แห่งสถาน ฯ
เศษสาม วาแฮ
มุขสร้าง
แต่ที่ นั้นนา
อาจทัน ฯ9

ซึ่งพระวิหารเป็นส่วนประกอบที่สวมครอบพระนอนเอาไว้นั้นมีการปรับให้มรี ะยะต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน โดยที่มีข้อจํากัดทางโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ขนาดของขื่อที่เป็น
หลักสําคัญในการกําหนดด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ขึ้นรูปทรงอาคารโดยเฉพาะสัดส่วนและ
รูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวนั้นสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้างอิสระกว่า หากเพียงคํานึง
ว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขคี่เช่น 7, 9, 11 ฯลฯ โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหาร
พระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้นั้น มีการย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน
สําหรับเรื่องสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยที่คํานึงถึงการรับรู้ด้วยสายตานั้นเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างหรือปฏิสั งขรณ์มาอย่างน้อ ยตั้งแต่ส มัยอยุธยา แผ่นดิ นพระเจ้ าปราสาททอง ดั ง
ความว่า
...ลุศักราช 955 ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาสถาปนาองค์พระปรางค์ วัดมหา
ธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมในองค์สูงสิบเก้าวา ยอดนภศูลสามวา จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่
ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวาก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอามะค่ามา
แซกอิฐ เอาปูนบวกเก้าเดือนสําเร็จ ให้กระทําฉลองเป็นอันมาก...10
9

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59.
10
สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์ (กรุง
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นอกจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงตรวจตัวอย่าง
หรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ
เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง ดังความว่า "...จนบ่ายโมงครึ่งเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร ประทับ
พระยี่ภู่อิงเสาปลายพระแท่นแปรพระพักตรทิศใต้ มหาดเล็กถวายสิ่งของซึ่งโปรดฯ ให้ทํา ช่างถวาย
ตัวอย่างต่างๆ จนเช่นสมเด็จองค์น้อยจะถวายตัวอย่างก็ถวายเวลานี้..."11
สําหรับ "ตัวอย่าง" นั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเอกสารกล่าวถึงเช่นกันดังหมายรับสั่งว่า "...
ทหารในจะต่อยางเกงยางไหม หลายหลัง ไหมระกําทีแหงดีลําไหญ ๒๐๐ ลําใหเอามาสงต่อผรับสั่ง
..."12 และ "...เจาพนักงานต้องการไมรกําต่อตัวยังพทินังและทํารป(รูป-ผู้เขียน)...จไดส่งเจ่าพนักงานต่อ
ตัวยางพธินังใหฉนี..."13
ส่ ว นสมเด็ จ องค์ น้ อ ยนั้ น คื อ สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาพิ ไ ชยญาติ ช่ า งคนสํ า คั ญ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเป็นแม่การหรือแม่กอง
สร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนวัดมหาพฤฒาราม
ดังนั้นกล่าวได้ว่า "ตัวอย่าง" เหล่านี้น่าจะเป็นวิธีการที่ช่างไทยใช้ในการตรวจแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาตั้ งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างน้ อย เนื่องจากให้ ความสําคัญ กับรูป ลักษณ์ ,
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมรวมถึงสัดส่วนต่างๆ ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง ซึ่งสําหรับวิหารพระ
นอนนั้นแม้จะไม่ทราบว่ามีการทําหุ่นจําลองเพื่อการตรวจแบบหรือไม่ หากแต่บุคคลสําคัญในการสร้าง
เช่น รัชกาลที่ 3 และสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาตินั้นน่าจะให้ความสําคั ญต่อสั ดส่วนทาง
สถาปัตยกรรมเป็นที่ส่งเสริมให้การมองเห็นพระนอนในอาคารนั้นงามตามรสนิยมของผู้สร้าง ดังที่ว่า
"...สวมพระระยะงามตา..." ขณะที่ภายนอกวิหารพระนอนมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว
นั้นเมื่อพิจารณาจากรูปภาพเก่าของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 จะ
พบว่าวิหารพระนอนและอุโบสถ วัดพระเชพนฯนั้นน่าจะมีสัดส่วนของจั่วใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ความในจดหมายเหตุที่ว่า "..ทรงพระกรุณาให้ถาปนาพระพุท ธไสยาศน์ ใหญ่ ขึ้นใหม่พระองค์ หนึ่ ง
กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้นหนึ่งกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือน
เทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535), 159.
11
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เรื่องราชานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 12.
12
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222,” ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่าง
เก๋งหลายหลัง, ลําดับที่ 18, ใจความ 8, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
13
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226,” พนักงานต้องการไม้ระกําต่อ
ตัวอย่างพระที่นงั่ แลทํารูปให้วัดส่งมาด่วน, ลําดับที่ 5, ใจความ 6, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
หอสมุดแห่งชาติ.
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พระอุโบสถ..."14 ที่มีการใช้แบบอย่างสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดพระเชตุ
พนฯนั่นเอง ซึ่งจากที่กล่ าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิหารพระนอนในแก่การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมนั้นทั้งต้องคํานึงถึงเรื่องสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนและการสร้างอาคารใน
รูปแบบพระอุโบสถ วิหารตามประเพณีนิยม ดังที่อธิบายเป็นองค์ประกอบดังนี้
1.ฐานชุกชี โดยฐานชุกชีนั้นในแง่หนึ่งคือเพื่อยกฐานะของพระพุทธรูปอันเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อีกแง่หนึ่งคือสร้างความสง่างามให้พระพุทธรูปสูงเด่นขึ้น ซึ่งนอกจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว
ฐานชุกชีพระนอนนั้นนิยมยกสูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร โดยมีข้อสังเกตสําคัญคือยกสูง
กว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิงระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อรับ
กับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งบางแห่งอาจมี
การยกฐานชุกชีสูงมากกว่าที่อื่นเล็กน้อยรับกับการที่ฐานอาคารยกสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทําให้ผู้มอง
ต้องเงยหน้าขึ้นมา ดังนั้นฐานชุกชีจึงต้องยกสูงมากกว่าอาคารที่ฐานเตี้ยกว่า
2. เสาในประธาน ด้วยข้อจํากัดของระบบโครงสร้างของวิหารพระนอนที่เป็นเช่น
อุโบสถ วิหารโดยทั่วไปคือหากด้านสกัดมีขนาดกว้างมากนั้น ต้องมีเสาในประธานเพื่อรับขื่อ โดยที่ขื่อ
รับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดอีกทีหนึ่ง นอกจากนั้นเสาในประธานจะเป็นตัวกําหนดห้องเสาอันมีช่อง
ประตู -หน้ าต่ างอี ก ด้ วย ซึ่ ง เสาในประธานด้ านกว้างนั้ นจะตั้ ง ระหว่ างองค์ พระนอน ขณะที่เ สาใน
ประธานด้านยาวจะตั้งช่วงเสาไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้านยาวให้
บดบังพระนอนอย่างที่ไม่ทําให้คุณค่าทางความงามลดลงขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมอีกทั้งต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนคี่ตามคตินิยม ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ
ตั้งเสาให้ บังพระเนตรและพระพัก ตร์ น้อ ยที่สุ ดเมื่อ มองจากพื้ นที่ สักการะภายในอาคาร ซึ่ง การให้
ความสําคัญทางการรับรู้ทางสายตานี้นั้นถู กนําไปใช้ในตั วแบบที่มีองค์ ประกอบเสาในประธานของ
การศึกษานี้ ได้แก่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเสาใน
ประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
นอกจากนั้นยังมี "ช่องเปิด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิหารพระนอน ดังจะ
กล่าวต่อไปข้างหน้า

14

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552), 94.
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7.ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้
รู้ว่าเป็นอาคารประดิษฐานพระนอน รวมถึงสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนจากภายนอก และทํา
ให้ รั บรู้ ได้ถึง ตํ าแหน่ง แห่ งที่ และบทบาทของวิห ารพระนอนในฐานะองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของผัง เขต
พุทธาวาสวัด ดั งแบ่งการมองเป็น 2 แบบคือ การมองจากข้างนอกเข้าสู่ในอาคารและการมองจาก
ภายในอาคารสู่ภายนอกอาคาร ดังนี้
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7.1 ช่องเปิดกับการมองเห็นพระนอน
ดัง ที่ ก ล่ าวไปแล้ วว่ าฐานชุ ก ชี และเสาร่ วมในนั้ นรั บ กั บ การรั บ รู้ ด้วยสายตา ซึ่ ง
สําหรับช่องประตู-หน้าต่างวิหารนั้นก็มีการเน้นองค์พระนอนแบบเดียวกัน ที่โดดเด่นคือบางแห่งมีการ
เน้นให้เห็นพระนอนมากกว่าเป็นช่องเปิดที่สร้างรับกับการเห็นพระเนตรและพระพักตร์ ได้แก่
1.วัดโปรดเกศฯ มีการสร้างซุ้มประตูแบบมุขยื่นออกมา 3 ด้านของวิหาร มุขทั้ง 3
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน คือเป็นฐานยกพื้น มีทางเข้าด้านทั้ง 2 ข้างซึ่งไม่มีผนัง ส่วนด้านหน้ามุข
ก่อผนังโดยตรงกลางเจาะช่องหน้าต่างกลมและหลังคาเป็นทรงจั่ว แต่มุขที่สําคัญที่สุดคือ มุขหน้า(ที่
ด้านสกัดหน้า)เพราะช่องหน้าต่างกลมนั้นตรงกับประตูทางเข้า ณ ตําแหน่งฝ่าพระบาทของพระนอน
อย่างไรก็ตามเพราะผังวิหารตั้งพระนอนเยื้องจากแนวตรงกลางไปพอสมควรเพื่อให้มีพื้นที่สักการะ
หน้าองค์พระนอน ทําให้ฝ่าพระบาทดังกล่าวไม่ตรงกับตําแหน่งช่องเปิดสมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
การเน้นองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างวิหารรับกับการมองเห็นฝ่าพระบาท
พระนอนที่มี ลายมงคล 108 ประดับ มุก จากภายนอกอาคาร อั นเป็ น 1 ในมหาบุ รุษลัก ษณะที่ พ บ
เฉพาะในพระพุทธรูปอิริยาบถนอนเท่านั้น
2.วัดราชโอรส มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบและเจาะช่องประตูกลมทั้ง 4 ด้าน
โดยเฉพาะประตูหน้านั้นยังมีถะด้านหน้าอีกด้วย และดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบทบาทพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสวัดว่าวิหารพระนอนแห่งนี้ มีระเบียงปิดล้อมและเปิดช่องวงกลมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาถูกบีบการมองเห็น จนเมื่อเข้าไปข้างในระเบียงจึงรับรู้ถึงพระนอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านในพระ
วิหารเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีฐานานุศักดิ์สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับอีกองค์ประกอบคือประตูหน้าต่างวิหารด้านหน้าที่เป็นด้านยาวนั้น มีลักษณะแบ่งเป็น 9 ห้อง โดยห้องริมข้างละ 3 ห้องเจาะ
เป็นช่องหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้องเป็นประตูซึ่งมีขนาดตรงกลางใหญ่ที่สุด ขณะที่ประตูริมมีขนาด
เล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกันโดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมา
ทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ขั้น หน้าต่างอีก 1 ขั้น
3.วัดพระเชตุพนฯ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนแบบที่พบในวิหารพระ
นอนตัวแบบกรณีศึกษาอื่นๆ หากแต่มีช่องที่สําคัญ 2 ช่อง คือตําแหน่งหน้าต่างตรงกลางด้านสกัดหน้า
นั่นตรงกับฝ่าพระบาทที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกและตําแหน่งประตูด้านยาวซึ่งอยู่ตําแหน่งเยื้อง
กับพระพักตร์ ซึ่งเมื่อยืนอยู่หน้าประตูนี้จะเห็นว่าพระเนตรข้างขวาของพระนอนที่มองมายังตําแหน่งนี้
4.วั ดพระปฐมเจดี ย์ ช่ องประตู -หน้าต่ างเน้นองค์พ ระนอนเช่ นกัน โดยเฉพาะ
หน้าต่างด้านหน้าบริเวณห้องริมฝั่งทิศตะวันออกนั้น เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ของ
องค์พระนอนอยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
7.2 ช่องเปิดกับการมองเห็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร
ดังที่กล่าวในเรื่องบทบาทพระนอนในผังเขตพุทธาวาสวัดว่า วิหารพระนอนมี
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ตําแหน่ ง ที่ตั้ง และมีบ ทบาทที่ สัม พั นธ์ กั บองค์ ป ระกอบอื่นๆ ในผั ง ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ การมองเห็ น
องค์ประกอบเหล่านั้นจากภายในวิหารพระนอน ดังนี้
1.วัดราชโอรส จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูกลาง
ด้านหน้าจะเห็นหน้าบันอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตู
พอดี ทําให้พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามลักษณะฐานานุศักดิ์ของอาคาร
2.วัดมหาพฤฒาราม จากพื้นที่สั กการะภายในวิ หารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นพระโคตมปรางค์ที่ตั้งเหลื่อมออกมาจากแนวอาคารของอุโบสถ
และวิหาร
3.วัดพระปฐมเจดีย์ จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่
4.วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่
7.3 การเข้าถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส
กับเรื่ องการเชื่อ มโยงความหมายผ่านช่ องประตู-หน้ าต่าง ที่วัดราชโอรสนั้นพบ
ลักษณะที่มีลําดับการเข้าถึงมากกว่าวิหารพระนอนกรณีศึกษาอื่นๆ อาจเนื่องจากว่าวิหารพระนอน
เป็นประธานของวัด และเป็นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาสของวัดทั้งในทางราบและทางดิ่ง ซึ่งพบ
4 จุดสังเกตสําคัญ เรียงตามลําดับ ดังนี้ นอกพระระเบียง, เมื่อแรกเข้ามาภายในพระระเบียง, เมื่ออยู่
หน้าฐานเขียงสําหรับขึ้นพระวิหาร และจากภายในวิหารมองออกมาทางประตูหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการ
ออกแบบมุมมองให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะวิหารพระนอนแห่งนี้ จากเห็นพระนอนองค์เล็กจากด้านนอก,
เข้ามาเห็นองค์พระใหญ่, ก่อนขึ้นพระวิหารประสบพระพักตร์จากช่องหน้าต่างและเมื่ออยู่ในพระวิหาร
รับรู้ถึงฐานะอันสูงของพระวิหารด้วยการมองผ่านช่องประตูหน้ามองเห็นหน้าบันพระอุโบสถอยู่ระดับ
เรือนธาตุจองพระวิหาร
นอกจากนั้ นยั ง มี ก ารเข้ าถึ ง จากทางด้ านข้างฝั่ ง ทิ ศเหนื อ และใต้ อี ก ด้ วย ซึ่ ง ภิ ก ษุ และ
พุทธศาสนิกชนก้าวผ่านซุ้มประตูกําแพงแก้วสู่เขตพุทธาวาสจะเห็นขอบล่างของหน้าบันวิหารอยู่เหนือ
ขอบครอบสันของระเบียงคดอย่างพอดิบพอดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างระยะผัง
กับระดับความสูงต่างๆให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้วยตา
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ตารางที่ 8 ช่องประตู-หน้าต่างกับการมองเห็นพระนอน
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ตารางที่ 9 ช่องประตู-หน้าต่างกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร
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8. ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน
นอกจากเรื่องสัดส่วนและการรับรู้ทางสายตาดังที่กล่าวมาทั้งหมด จิตรกรรมฝาผนังยังถือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งที่แสดงบทบาทของพระนอน ดังที่ปรากฏทั้ง ในวิหารพระนอนปางสี ห
ไสยาและปางถวายพระเพลิง แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้
1.เขียนเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบนผนังทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิหารพระนอน วัดราชโอรสา
รามและวัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไปในอุโบสถ วิหาร ซึ่งน่าจะหมายถึงการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยพระประธานซึ่งเป็นพระนอนนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อถึงตอนปรินพิ พานที่
ดอกมณฑารพโปรยปรายลงมายังสรีระของพระพุทธเจ้า เพราะมีการเขียนลายดอกไม้ร่วงประกอบ
ตอนพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎีเช่นกัน ที่วิหารราย วัดอินทาราม ดังนั้นเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบน
ผนังภายในทั้ง 4 ด้านนั้นไม่บ่งชี้ความหมายเฉพาะต้องดูบริบทอื่นๆ ประกอบด้วย
2.เขียนภาพเล่าหลายเรื่อง ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไป
ในอุโบสถ วิหาร เช่นกันนั่นคือเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่างเรื่องหนึ่ง และที่ผนังตอนบนอีกเรื่องหนึ่ง มีการ
ลําดับเล่าเรื่องแบบทักษิณาวัตร ซึ่งที่วิหารพระนอน ที่วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้ ผนังตอนล่างเขียนเรื่อง
เอตทัคคะต่อจากอุโบสถ ผนังตอนบนเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ส่วนคอสองรอบพระนอน
เขียนดาวดึงส์สวรรค์
3.เขียนภาพเล่าเรื่องเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปางของพระประธาน โดยเป็นจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พระนอนซึ่งเป็นพระประธานขนาดย่อมทั้งสิ้น ดังนี้
วิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 2 หลัง
มณฑป วัดกลาง ที่อยุธยา ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ มุขหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน
พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ที่อุทัยธานี ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน
ซึ่งผังบริเวณจิตรกรรมแบบอย่างเช่นนี้เป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่น่ามีการศึกษาต่อไป
9. รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนนั้น เป็นแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ พระวิหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งมีลักษณะกลมกลืนกับผังและรูปลักษณ์ของวัดในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าหากปิดช่อง
เปิดเสียและพิจารณาเพียงรูปลักษณ์แล้วนั้น จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารดังกล่าวประดิษฐานพระ
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นอน ซึ่งวิหารพระนอนในแง่รูปแบบแล้วนั้นก็น่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะตามความนิยมของยุคสมัย
เช่นเดียวกับอาคารทางพุทธศาสนาอื่นๆโดยทั่วไป
ดังเช่ นกรณี วิหารพระนอนวั ดพระเชตุพ นฯนั้น ในโครงดั้นปฏิ สังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ
ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นั้นกล่าวว่าสร้างรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ซึ่งสมคิด จิระ
ทัศนกุล ได้อธิบายถึงการออกแบบวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ ว่า เป็นการใช้สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี อาคารแบบทรงโรงมีเสาพาไลรอบ ที่สืบเนื่องมาจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่ง รับ มาจากพระวิ ห ารหลวง วั ดพระศรี ส รรเพชญ์ สมั ยอยุ ธยา15 หรื อเช่ นวิ ห ารพระนอนอื่ นๆใน
กรณีศึกษาทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับอาคารอื่นๆของวัด ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบ
อาคารได้ดังนี้
1.แบบอย่ า งศิ ล ปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็ นทรงจั่ ว ที่ มี เพิ งทั้ งด้ า นหน้ า -หลั ง
ได้แก่ วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ก่อนปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือในจารึกวัดปรมัยฯได้
พรรณนารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลังนี้ว่า มี"พะด้านหน้าหลัง" ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง
เดียวกับกับรูปแบบอุโบสถ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายที่พบในบริเวณบางกอก ดังเช่น พระวิหาร
น้อยและโบสถ์น้อย วัดอรุณฯ
2.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็ นทรงจั่วที่มี ปีกหลังคารอบอย่างทรง
โรง ได้แก่ วิหารน้อย ที่วัดราชคฤห์, วิหารรายที่วัดอินทาราม, วิหารพระนอน วัดพระเชตุพน กล่าวคือ
เป็นรูปแบบที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีทั้งที่คันทวยหรือเสาพาไลรับปีก
หลังคา นอกจากนั้นหากเป็นอาคารใหญ่ มักซ้อ นหลั งคาหลายชั้น ซึ่ งรูป แบบดั งกล่ าวทํานอง พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดสระเกศ, วัดอรุณฯ ฯลฯ
3.แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีน โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีปีกหลังคารอบอย่างทรงโรง
ได้แก่ วิหารพระนอน ที่วัดโปรดเกศ, ที่วัดราชโอรส, วิหารพระศรีศาสดา ที่วัดบวรนิเวศ กล่าวคือใช้
แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีนที่เป็นพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แท้จริงแล้วตัวอาคารและรูปทรง
หลังคานั้นยังคงเดิม เพราะอาคารลักษณะนี้แท้จริงคือการแปลงรูปลักษณ์จากอาคารหลังคาทรงจัว่ ทีม่ ี
ปีกหลังคารอบอย่างทรงโรงที่นิยมสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นั่นเอง
4.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีปีกหลังคารอบและมีมุขเด็จ
ด้านหน้า ได้แก่ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วที่มี
ปีกหลังคารอบ(แบบ ข.)นั่นเองเพียงแต่เพิ่มมุขเด็จด้านหน้าเข้ามา
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สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธิ์, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549),
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5.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีตรีมุข ได้แก่ พระวิหารทิศ
ตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วหากแต่เพิ่มมุขด้านหลังเพื่อ
เชื่อมกับระเบียงกลมที่ล้อม พระปฐมเจดีย์
6.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีมุขขวางทั้งด้านหน้า-หลัง
ได้แก่ วิหารพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นแบบเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น พระ
อุโบสถ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรีและพลับพลาที่ประทับท่าราชวงดิษฐ์16
7.แบบอย่ า งศิ ล ปะพื้ นถิ่ น โดยหลั งคาเป็ นทรงมณฑป ได้ แก่ พระมณฑป วั ดกลาง
อยุ ธยา กล่ าวคือ อาจจะได้รั บอิ ทธิ พลจากมณฑปรอยพระพุ ทธที่ส ระบุรี หากแต่ส ร้างโดยฝีมื อช่ าง
ท้องถิ่น
8.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีมุข เช่น "มีมุขเด็จด้านหน้าหลัง" ที่วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ สมัยรัชกาลที่ 5 อุโบสถ หรือแบบ "มีมุขโถงด้านหน้า" ที่วัดใหม่จัน
ทาราม ที่อุ ทั ยธานี กล่าวคือ เป็นอาคารทรงคฤห์แบบที่ นิยมสร้างในสถาปั ตยกรรมไทยโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตามมีรูปลักษณ์บางอย่างที่ประยุกต์แบบอย่างศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกมาผสม
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในบทนี้พบลักษณะของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวิหาร
พระนอนที่ทั้งสืบเนื่องมาจากบทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัด ทั้งในแง่
พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา, ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา, การก่อรูปวิหารพระนอน
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ฐานชุกชี, เสาร่วมใน และช่องเปิด รวมทั้ง หน้าบัน
และจิตรกรรมฝาผนังของวิหารพระนอนบางแห่ง ขณะเดียวกันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
เป็นเช่นเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารในงานสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ดังที่จะสรุปเป็นส่วนหนึ่ง
ในบทสรุปทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ในบทถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้าย.
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สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 313-314.

บทที่ 8
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการผังวัด,รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในบทที่ 7 และ
บทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดในบทที่ 8 บทนี้จะศึกษาประเด็นที่
ต่อเนื่องว่าวิหารพระนอนมีการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา-วิเคราะห์ในบทก่อนหน้าอย่างไร
1.ผู้สร้าง, ผู้กํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน
จากการศึกษาพบว่าพระนอนปางสีหไสยาและวิหารส่วนใหญ่นั้นสร้างโดยสายสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์การสืบเนื่องกันมา ทั้งสิ้นดังเช่นอธิบายเป็นลําดับดังนี้
พ.ศ.2365 วัดโปรดเกษฯ : พระยาเพชรพิไชย(เกษ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง1 เป็น
ผู้สร้างและด้วยเป็นช่างจึงน่าจะกํากับสร้างวัด และวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว
13 เมตรด้วยตนเอง
พ.ศ.2364 วัดราชโอรส : พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์(รัชกาลที่ 3 ก่อนขึ้น
ครองราชย์) ขณะนั้นมีพระชนม์ 34 ปี ทรงกํากับราชการกรมท่า , กรมพระคลังมหาสมบัติและกรม
พระตํารวจว่าความฎีกา เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยาขนาด 18.3 เมตร
พ.ศ.2374 วั ด พระเชตุ พ นฯ : พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้าอยู่ หั ว (ขณะนั้ น มี
พระชนมายุ 44 พรรษา) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระวิหารประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยาขนาด 44.5 เมตร โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 3 ขณะมีพระชนม์ 16 ปี ทรงรับราชการกํากับกรมช่างสิบหมู่ เป็นผู้กํากับการสร้าง2, พระยาศรี
พิพั ฒ น์ รัตนราชโกษา(ภายหลั ง เป็นสมเด็ จ เจ้าพระยาบรมมหาพิ ไชยญาติ ) ขณะมี อ ายุ 40 ปี เป็ น
จางวางพระคลังสินค้า และเป็นช่างคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสําหรับพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด
1

คือผู้บังคับบัญชากรมล้อมพระราชวัง ซึ่งเป็นกรมฝ่ายพลเรือนทําหน้าทีร่ ักษาองค์
พระมหากษัตริย์ รักษาป้อมกําแพงพระราชวัง โดยมีงานด้านการช่างด้วย. ราชบัณฑิตยสถาน,
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,
2537), 115-116.
2
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 67.
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พระเชตุพนฯนี้เป็นแม่การร่วมกับพระยาเพชรพิไชย ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดโปรดเกษฯ และ
และหากเป็นคนเดียวกันจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 46 ปี3
ดังนั้ นพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่ หัว, พระยาเพชรพิไชย(เกษ)และพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา ย่อมถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญงานช่าง โดยเฉพาะรัชกาลที่ 3 และพระยาเพชรพิไชย
(เกษ)นั้นเคยสร้างพระนอนปางสีหไสยามาแล้ว ซึ่งเทคนิคในการสร้างนั้นน่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูน
ลงรักปิดทองทั้งหมด ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีนั้นน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
งานช่างในการก่อสร้างครั้งนี้อย่างมาก
พ.ศ.2394 วัดมหาพฤฒาราม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมไปถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 19 เมตร โดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติซึ่ง ขณะนั้ นเป็นข้าราชการผู้ใหญ่4 มี อายุ 60 ปี ได้เป็นแม่กองการ
ปฏิสังขรณ์จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นภูมินทรภักดี ขณะนั้นมีพระชนม์ 42 ปีมารับช่วงต่อ โดย พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งนับตั้งแต่สร้างพระนอนและวิหาร วัดพระเชตุพนฯ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 26 ปี
ราวประมาณพ.ศ.2404-2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์
และวัดเสนาเสนารามโดยมีสร้างวิหารพระนอนทั้ง 2 วัด โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์มีการระบุแม่กอง
ก่อสร้าง นั่นคือเจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์) เสนาบดีกรมท่า รับช่วงต่องานก่อสร้างจากบิดาโดยเป็นผู้สร้างพระวิหารทิศ
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ขนาด 16.25 เมตร ในปีพ.ศ.2404 โดยขนาดนั้นมีอายุ 48 ปี มี
ประสบการณ์งานช่างมาอย่างน้อย 31 ปี5 ซึ่งนอกจากงานช่างแล้ว เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ยังถือเป็น
ขุนนางชั้ นผู้ ใหญ่ ที่ ได้ รั บ ความคิ ดแบบเหตุ ผ ลนิ ยมแบบวิ ทยาศาสตร์ของตะวันตกมาประยุ ก ต์ กั บ
พื้นฐานองค์ความรู้ของสยามที่ตนเชื่อถือ โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา อันเป็นแนวความคิดที่คล้าย
กับรัชกาลที่ 4 อย่างมาก ดังที่ท่านได้แต่งหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ซึ่งการสร้างพระปฐมเจดีย์รวมถึง
วิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาแห่งนี้เป็นการสร้างที่เป็นตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4
3

เนื่องจากเป็นพระพี่เลี้ยงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทีป่ ระสูติ ปี พ.ศ.2328
ดังนั้นพระยาเพชรพิไชย(เกษ) ต้องเกิดก่อนหน้านั้น
4
เป็นประธานในราชการทั้งหมดร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ
บุนนาค) ผู้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพี่ชาย
5
ดังเช่น พ.ศ.2373 ขณะมีตําแหน่งจมื่นราชามาตย์เป็นแม่กองสร้างป้อมที่แหลมด่าน
ปากน้ํา และทีเ่ ขาแหลมสิงห์, พ.ศ.2391 ร่วมกับจมื่นไวยวรนาถ(ภายหลังเป็น) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ปฏิสังขรณ์วัดบุปผาราม ฯลฯ
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พ.ศ.2417 วัดปรมัยยิกาวาส : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสี หไสยาขนาด 9.5 เมตร โดย พระยา
อัคนีสราภัยจางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
(ต้นราชสกุลกฤดากร) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระชนม์ 19 ปี เป็นนายกอง พระราชสงคราม
(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม ต่อมาในปีพ.ศ.2427 การปฏิสังขรณ์พระนอนและพระพุทธรูปในระเบียง
คดยังไม่เสร็จ จึงให้หม่อมเจ้าฉายพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้กํากับ
การปฏิสังขรณ์
อย่างไรก็ตามพระนอน ที่วัดปรมัยฯนี้ อาจคงเป็นการซ่อมแซมของเดิม และเน้น
การปฏิสังขรณ์ตัววิหารและพระระเบียงเป็นหลัก โดยใช้ช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด มีเพียงหม่อม
เจ้าฉายที่มีบิดาดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นมีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระนอนและวิหารคนสําคัญของ
รัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าท่านทันการก่อสร้างเหล่านั้นหรือไม่ นอกจากนั้น
ในสมัยนี้ 5 ไม่นิยมสร้างวิหารพระนอน หากแต่ที่มีการปฏิสังขรณ์ดังกรณีวัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งเป็น
วัดสําคัญมาตั้งแต่ส มัยอยุธยาตอนปลาย ก็เพี ยงแต่พระราชทานเงินในการปฏิสั งขรณ์ และให้พระ
ธรรมไตรโลก(อ้น)(อายุ 58 ปี) พระผู้ใหญ่ซึ่งขณะนั้นครองวัดสุทัศน์ให้เป็นผู้ตรวจตรา ส่วนสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โอรสในรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะนั้นมีพระชนม์ 59 ปี เป็นเพียงที่ปรึกษา
ข้อสังเกตหนึ่งคือพุทธลักษณะพื้นฐานของพระนอนนั้นเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 นั่นคือพระองค์นิยมให้สร้างพระบาทเหลื่อมตรงตามความในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากพระ
นอนที่สร้างมาก่อนหน้าที่สร้างให้พระบาทวางชิดเสมอกัน ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระนอนไม่ได้รับ
ความนิยม ที่สําคัญคือนายช่างที่สร้างพระนอนและวิหาร หลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดีที่สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.2417 อันเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แล้วนั้น ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงบุคคลใด
ที่น่าจะสืบเนื่องการสร้างวิหารพระนอนต่อมาอีกเลย
2.พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา
พระนอนปางถวายพระเพลิงนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์มีตัวแบบไม่มากนัก ดังนั้นจึงเน้น
พิจารณาพุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ที่มี 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 แบบเหนื อจริ ง กล่ า วคื อ เป็ น พระนอนปางสี ห ไสยาที่ อิ ง กั บ ลั ก ษณะมหาปุ รุ ษ
ลักษณะโดยนิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพุทธลักษณะเด่น คือ องค์พระมีขนาดกลางขนาดย
ยาว 13 เมตรถึงขนาดใหญ่ยาว 44.5 เมตร มีพระเมาลีเด่น, จีวรแนบเนื้อ, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบเขี้ยว
ตะขาบ, ปลายสบงมีปีกวางทับแนบตัว, พระบาทวางชิดสนิทกัน และที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108
ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯ, และวัดปรมัยยิกาวาส
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2.2 แบบสมจริ งสมั ย ต้ นรั ตนโกสิ นทร์ กล่าวคื อ เป็ นพระนอนปางสี ห ไสยาที่ อิ ง กั บ
ลักษณะที่คล้ ายมนุ ษย์มากขึ้นซึ่ งปรากฏในพระนอนปางสีห ไสยาสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แสดงบริ บทว่ า
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีคือ ตัวองค์พระมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีลายมงคล 108 และเน้น
ให้มองเห็นพระองค์เฉพาะด้านหน้า อย่างไรก็ตาม พุทธลักษณะยังมีความคล้ายคลึงกับพระนอนปาง
สีหไสยาแบบเหนือจริงอยู่มาก เช่น ที่วัดอินทาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม
2.3 แบบสมจริงสมัยรัชกาลที่ 4
กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้นยิ่งกว่าสมัยใด มี
พระองค์ขนาดกลางระหว่าง 13-20 เมตร มีพุทธลักษณะเด่น คือ ไม่มีพระเมาลีหรือลดขนาดลง, จีวร
เป็นริ้ว, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบตัด, ปลายสบงไม่มีปีก, พระบาทวางเหลื่อม และที่ฝ่าพระบาทไม่นิยม
ลายมงคล 108 ซึ่งจากกรณี ศึกษามี ที่พบ ได้แก่ วัดมหาพฤฒาราม, วั ดพระปฐมเจดี ย์และวั ดเสนา
สนาราม
3.ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสีหไสยา
นอกจากคติของพระนอนที่ปรากฏในพุทธลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อมาพิจารณา
สัดส่วนพระนอนปางสีหไสยา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามคติและยุคสมัย ดังนี้
3.1 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวพระบาทของพระนอนปางสีหไสยา
มีสัดส่วนใกล้เคียวกันทั้งหมดคือประมาณ 1: 56-1: 6.7
3.2 สัดส่วนความสูงต่อความยาวของพระนอนปางสีหไสยา
1.แบบยกพระพักตร์สูง ค่าประมาณ 1: 3 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรส, วัดอินทารามและวัดปรมัยฯ
2.แบบวางพระพักตร์ต่ํา ค่าประมาณ 1: 4 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้แก่ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนาราม
3.3 สัดส่วนความยาวพระบาทต่อความยาวพระนอน มี 2 แบบ
1.แบบพระองค์ยาว ค่าประมาณ 1: 8.6-9.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรสและวัดอินทาราม
2.แบบพระองค์ สั้ น ค่ าประมาณ 1: 5.6-6.4 เป็ นสัดส่ วนพระนอนที่ นิยมสมั ย
รัชกาลที่ 4-5 ได้แก่ที่วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยฯ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่วัดมหาพฤฒารามและวัดพระ
ปฐมเจดีย์ด้วย

ตารางที่ 1 พุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา
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4.ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา
เมื่อนําบทบาทวิหารพระนอนปางสีไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึง สมัยรัชกาลที่ 5 และ
พุทธลักษณะของพระนอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้แบ่งผังได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
4.1 ผังแบบคติพระคันธกุฎี เป็นผัง"ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็ ก
ยาวไม่เกิน 5 เมตร ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า"ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบ
ในสมัยอยุธยาที่นิยมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมั ย
อยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์นั้นมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเน้นสภาวะที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้น
การเข้าถึงและมองเห็นพระนอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108
ที่ฝ่าพระบาท
4.2 ผังแบบคติมหาบุรุษลักษณะ ที่เน้นแสดงพุทธลักษณะแบบเหนือจริง โดยเฉพาะ
ลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม นั้นเน้น
ทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่ วัดราชโอรสารามแม้ จะเข้าจากทางด้ านหน้ าพระพัก ตร์ แต่
เนื่ อ งจากพระวิ ห ารเป็นจุ ดศู นย์ กลางของวั ดที่ตั้ง แบบผัง ขวางมี อาคารประกอบและพระระเบี ยง
ล้อมรอบ โดยมี การเข้าถึงที่ บีบ มุม มองสายตาให้ แคบก่อ นเข้าพระระเบียง และเมื่ อเข้ามาในพระ
ระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็น
การใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนดิ่งที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดนิ่งและตื่นตา เป็นจินตภาพอัน
เป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการเช่นกัน ด้วยลักษณะของบทบาท
ของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวนั้นสอดคล้องกับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ" ทําให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีก
ทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็นลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัย
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว
4.3 ผังแบบคติบริโภคเจดีย์ ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหา
พฤฒารามเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญ เนื่องจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะ
ที่อิงลักษณะที่เป็นมนุษย์มากขึ้น, สมจริงมากขึ้นและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด
ตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่
2 หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่
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4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่ ง ออกเป็ นหลายห้ อ งและมีห้ อ งที่ ป ระดิ ษฐานพระนอนปางสีห ไสยาตั้ งชิ ดผนัง และมี พื้ นที่
สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ.
23766 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร7ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งนั้นรัชกาลที่
4 ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูล8 ซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอน
แบบอยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1
ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว
5. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร
นอกจากผังวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและคติเกี่ยวกับ
พระนอนดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อมาพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับ
ผังพระวิหารกับไม่พบลักษณะสอดคล้องกันที่เด่นชัด หากแต่สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนต่างได้ ดังนี้
5.1 ขนาดของพระนอนกับพื้นที่ภายในพระวิหาร
พระนอนปางสีหไสยาที่มผี ลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนนั้น คือ
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" เพราะ "พระวิหารที่พระนอน
ประดิษฐานตามแนว ขวางกับแนวยาวของอาคาร"นั้น ล้วนประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กที่ไม่มีความ
กว้างมากกว่าโครงสร้างขื่อของอาคาร ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระนอนและอาคารจึงไม่มากนัก
ดังนั้นจึงพิจารณาเฉพาะ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 แบบดังนี้
1."พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร
โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มี พื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
6

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 3.
7
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 25.
8
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 9.

182
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้านั้นมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงคือเท่ากับ 1 : 1 ส่วน
บริเวณรอบพระนอนด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ด้านนั้นแคบอย่างมาก ซึ่งตัวแบบลักษณะนี้ที่พบ ได้แก่
วัดพระเชตุพนฯ, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดเสนาสนาราม
2."พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร
โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้านั้นมีอัตราส่วนเท่ากับ 2 : 3 ซึ่งตัวแบบลักษณะ
นี้ที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรสและวัดพระปฐมเจดีย์ นอกจากนั้นน่าจะรวมถึงที่วัดปรมัยฯ
ที่แม้จะไม่มีอัตราส่วนดังกล่าว แต่มีลักษณะพระนอนที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ภายในอาคารเช่นเดียวกัน
เพราะว่า รอบๆพื้นที่ของฐานชุกชีอย่างน้อย 3 ด้านนั้นมีความกว้างเท่าๆกับความกว้างของฐานชุกชี
5.2 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังพระวิหาร
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" นั้นมีสัดส่วน
ความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว
กล่ าวคื อ เป็ น ผั ง ที่ มี สั ด ส่ วนระหว่ างความกว้ า งต่ อ ความยาวของผั ง พระวิ ห าร
ประมาณ 1 : 2.8-3 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ, วัดมหาพฤฒาราม
, วัดเสนาสนาราม
2.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดทั่วไป
กล่าวคื อ เป็นผัง ที่มีสั ดส่ วนระหว่างความกว้างกั บความยาวของผั งภายในวิ หาร
ประมาณ 1 : 2 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิห ารที่พระนอนประดิ ษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดอิน
ทาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดปรมัยฯ
อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหารทั้ง 2 ลักษณะ
นั้นไม่ได้พบเฉพาะในวิหารพระนอน เพราะพบในอาคารดังเช่น อุโบสถและวิหาร ในสถาปัตยกรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปดังเช่น อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระ
ที่นั่งพุทไธสวรรย์, อุโบสถ วิหารวัดมหาธาตุ, ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนฯ, วิหาร วัดมงกุฎฯ
ฯลฯ ดังตัวแบบที่ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมันของรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่
5-6 ศึกษาเอาไว้ในหนังสือ Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic Introduction
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ตารางที่ 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2

185
ตารางที่ 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2

6. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร
การก่อรูปพระนอนและพระวิหารนั้นไม่พบสัดส่วนคงตัวหรือใกล้เคียงกัน ระหว่างขนาด
ของพระกับขนาดของห้องภายในพระวิหารแต่อย่างใด กล่าวคือ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐาน
ตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ทั้ง 8 ตัวแบบ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุ
พน, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยยิกาวาส นั้นมี
ความสูงของระดับฝ้าเพดานนั้นจะอยู่เหนือความสูงของยอดพระเมาลีตามความเหมาะสมและไม่มี
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สัดส่วนชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิหาพระนอนนั้นเป็นการออกแบบที่คํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรง
อาคารและโครงสร้างอาคารในผลสัมฤทธิ์สุดท้ายเป็นสําคัญ ซึ่งไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธ
ศาสนาของสยามในสมั ยรัตนโกสิ นทร์ที่ มีผั งรู ปสี่ เ หลี่ ยมผืนผ้าสืบ เนื่ องจากเรื่ องผัง ในหัวข้อ ที่แล้ ว
ดังเช่นที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่โคลงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ความว่า
ทิศเหนือขยายย่านด้าน
นเรศร์เริ่มก้อกําแพงแสดง
พุทธไสยาสน์ใหญ่ใส่
ก้ออิฐปูนปั้นหั้น
วัดยาวเส้นได้ใส่
ก่อพระมหาวิหารมาน
สวมพระระยะงามตา
อย่างโบสถ์โปรดสร้างอ้าง

แดนใหม่เพิ่มนา
ดับนั้น
สมที่ ลานเฮย
แห่งสถาน ฯ
เศษสาม วาแฮ
มุขสร้าง
แต่ที่ นั้นนา
อาจทัน ฯ9

ซึ่งพระวิหารเป็นส่วนประกอบที่สวมครอบพระนอนเอาไว้นั้นมีการปรับให้มรี ะยะต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน โดยที่มีข้อจํากัดทางโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ขนาดของขื่อที่เป็น
หลักสําคัญในการกําหนดด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ขึ้นรูปทรงอาคารโดยเฉพาะสัดส่วนและ
รูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวนั้นสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้างอิสระกว่า หากเพียงคํานึง
ว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขคี่เช่น 7, 9, 11 ฯลฯ โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหาร
พระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้นั้น มีการย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน
สําหรับเรื่องสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยที่คํานึงถึงการรับรู้ด้วยสายตานั้นเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างหรือปฏิสั งขรณ์มาอย่างน้อ ยตั้งแต่ส มัยอยุธยา แผ่นดิ นพระเจ้ าปราสาททอง ดั ง
ความว่า
...ลุศักราช 955 ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาสถาปนาองค์พระปรางค์ วัดมหา
ธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมในองค์สูงสิบเก้าวา ยอดนภศูลสามวา จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่
ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวาก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอามะค่ามา
แซกอิฐ เอาปูนบวกเก้าเดือนสําเร็จ ให้กระทําฉลองเป็นอันมาก...10
9

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59.
10
สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์ (กรุง
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นอกจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงตรวจตัวอย่าง
หรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ
เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง ดังความว่า "...จนบ่ายโมงครึ่งเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร ประทับ
พระยี่ภู่อิงเสาปลายพระแท่นแปรพระพักตรทิศใต้ มหาดเล็กถวายสิ่งของซึ่งโปรดฯ ให้ทํา ช่างถวาย
ตัวอย่างต่างๆ จนเช่นสมเด็จองค์น้อยจะถวายตัวอย่างก็ถวายเวลานี้..."11
สําหรับ "ตัวอย่าง" นั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเอกสารกล่าวถึงเช่นกันดังหมายรับสั่งว่า "...
ทหารในจะต่อยางเกงยางไหม หลายหลัง ไหมระกําทีแหงดีลําไหญ ๒๐๐ ลําใหเอามาสงต่อผรับสั่ง
..."12 และ "...เจาพนักงานต้องการไมรกําต่อตัวยังพทินังและทํารป(รูป-ผู้เขียน)...จไดส่งเจ่าพนักงานต่อ
ตัวยางพธินังใหฉนี..."13
ส่ ว นสมเด็ จ องค์ น้ อ ยนั้ น คื อ สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาพิ ไ ชยญาติ ช่ า งคนสํ า คั ญ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเป็นแม่การหรือแม่กอง
สร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนวัดมหาพฤฒาราม
ดังนั้นกล่าวได้ว่า "ตัวอย่าง" เหล่านี้น่าจะเป็นวิธีการที่ช่างไทยใช้ในการตรวจแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาตั้ งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างน้ อย เนื่องจากให้ ความสําคัญ กับรูป ลักษณ์ ,
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมรวมถึงสัดส่วนต่างๆ ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง ซึ่งสําหรับวิหารพระ
นอนนั้นแม้จะไม่ทราบว่ามีการทําหุ่นจําลองเพื่อการตรวจแบบหรือไม่ หากแต่บุคคลสําคัญในการสร้าง
เช่น รัชกาลที่ 3 และสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาตินั้นน่าจะให้ความสําคั ญต่อสั ดส่วนทาง
สถาปัตยกรรมเป็นที่ส่งเสริมให้การมองเห็นพระนอนในอาคารนั้นงามตามรสนิยมของผู้สร้าง ดังที่ว่า
"...สวมพระระยะงามตา..." ขณะที่ภายนอกวิหารพระนอนมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว
นั้นเมื่อพิจารณาจากรูปภาพเก่าของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 จะ
พบว่าวิหารพระนอนและอุโบสถ วัดพระเชพนฯนั้นน่าจะมีสัดส่วนของจั่วใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ความในจดหมายเหตุที่ว่า "..ทรงพระกรุณาให้ถาปนาพระพุท ธไสยาศน์ ใหญ่ ขึ้นใหม่พระองค์ หนึ่ ง
กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้นหนึ่งกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือน
เทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535), 159.
11
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เรื่องราชานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 12.
12
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222,” ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่าง
เก๋งหลายหลัง, ลําดับที่ 18, ใจความ 8, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
13
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226,” พนักงานต้องการไม้ระกําต่อ
ตัวอย่างพระที่นงั่ แลทํารูปให้วัดส่งมาด่วน, ลําดับที่ 5, ใจความ 6, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
หอสมุดแห่งชาติ.
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พระอุโบสถ..."14 ที่มีการใช้แบบอย่างสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดพระเชตุ
พนฯนั่นเอง ซึ่งจากที่กล่ าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิหารพระนอนในแก่การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมนั้นทั้งต้องคํานึงถึงเรื่องสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนและการสร้างอาคารใน
รูปแบบพระอุโบสถ วิหารตามประเพณีนิยม ดังที่อธิบายเป็นองค์ประกอบดังนี้
1.ฐานชุกชี โดยฐานชุกชีนั้นในแง่หนึ่งคือเพื่อยกฐานะของพระพุทธรูปอันเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อีกแง่หนึ่งคือสร้างความสง่างามให้พระพุทธรูปสูงเด่นขึ้น ซึ่งนอกจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว
ฐานชุกชีพระนอนนั้นนิยมยกสูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร โดยมีข้อสังเกตสําคัญคือยกสูง
กว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิงระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อรับ
กับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งบางแห่งอาจมี
การยกฐานชุกชีสูงมากกว่าที่อื่นเล็กน้อยรับกับการที่ฐานอาคารยกสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทําให้ผู้มอง
ต้องเงยหน้าขึ้นมา ดังนั้นฐานชุกชีจึงต้องยกสูงมากกว่าอาคารที่ฐานเตี้ยกว่า
2. เสาในประธาน ด้วยข้อจํากัดของระบบโครงสร้างของวิหารพระนอนที่เป็นเช่น
อุโบสถ วิหารโดยทั่วไปคือหากด้านสกัดมีขนาดกว้างมากนั้น ต้องมีเสาในประธานเพื่อรับขื่อ โดยที่ขื่อ
รับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดอีกทีหนึ่ง นอกจากนั้นเสาในประธานจะเป็นตัวกําหนดห้องเสาอันมีช่อง
ประตู -หน้ าต่ างอี ก ด้ วย ซึ่ ง เสาในประธานด้ านกว้างนั้ นจะตั้ ง ระหว่ างองค์ พระนอน ขณะที่เ สาใน
ประธานด้านยาวจะตั้งช่วงเสาไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้านยาวให้
บดบังพระนอนอย่างที่ไม่ทําให้คุณค่าทางความงามลดลงขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมอีกทั้งต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนคี่ตามคตินิยม ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ
ตั้งเสาให้ บังพระเนตรและพระพัก ตร์ น้อ ยที่สุ ดเมื่อ มองจากพื้ นที่ สักการะภายในอาคาร ซึ่ง การให้
ความสําคัญทางการรับรู้ทางสายตานี้นั้นถู กนําไปใช้ในตั วแบบที่มีองค์ ประกอบเสาในประธานของ
การศึกษานี้ ได้แก่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเสาใน
ประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
นอกจากนั้นยังมี "ช่องเปิด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิหารพระนอน ดังจะ
กล่าวต่อไปข้างหน้า

14

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552), 94.
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ตารางที่ 6 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 7 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2

7.ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้
รู้ว่าเป็นอาคารประดิษฐานพระนอน รวมถึงสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนจากภายนอก และทํา
ให้ รั บรู้ ได้ถึง ตํ าแหน่ง แห่ งที่ และบทบาทของวิห ารพระนอนในฐานะองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของผัง เขต
พุทธาวาสวัด ดั งแบ่งการมองเป็น 2 แบบคือ การมองจากข้างนอกเข้าสู่ในอาคารและการมองจาก
ภายในอาคารสู่ภายนอกอาคาร ดังนี้
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7.1 ช่องเปิดกับการมองเห็นพระนอน
ดัง ที่ ก ล่ าวไปแล้ วว่ าฐานชุ ก ชี และเสาร่ วมในนั้ นรั บ กั บ การรั บ รู้ ด้วยสายตา ซึ่ ง
สําหรับช่องประตู-หน้าต่างวิหารนั้นก็มีการเน้นองค์พระนอนแบบเดียวกัน ที่โดดเด่นคือบางแห่งมีการ
เน้นให้เห็นพระนอนมากกว่าเป็นช่องเปิดที่สร้างรับกับการเห็นพระเนตรและพระพักตร์ ได้แก่
1.วัดโปรดเกศฯ มีการสร้างซุ้มประตูแบบมุขยื่นออกมา 3 ด้านของวิหาร มุขทั้ง 3
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน คือเป็นฐานยกพื้น มีทางเข้าด้านทั้ง 2 ข้างซึ่งไม่มีผนัง ส่วนด้านหน้ามุข
ก่อผนังโดยตรงกลางเจาะช่องหน้าต่างกลมและหลังคาเป็นทรงจั่ว แต่มุขที่สําคัญที่สุดคือ มุขหน้า(ที่
ด้านสกัดหน้า)เพราะช่องหน้าต่างกลมนั้นตรงกับประตูทางเข้า ณ ตําแหน่งฝ่าพระบาทของพระนอน
อย่างไรก็ตามเพราะผังวิหารตั้งพระนอนเยื้องจากแนวตรงกลางไปพอสมควรเพื่อให้มีพื้นที่สักการะ
หน้าองค์พระนอน ทําให้ฝ่าพระบาทดังกล่าวไม่ตรงกับตําแหน่งช่องเปิดสมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
การเน้นองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างวิหารรับกับการมองเห็นฝ่าพระบาท
พระนอนที่มี ลายมงคล 108 ประดับ มุก จากภายนอกอาคาร อั นเป็ น 1 ในมหาบุ รุษลัก ษณะที่ พ บ
เฉพาะในพระพุทธรูปอิริยาบถนอนเท่านั้น
2.วัดราชโอรส มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบและเจาะช่องประตูกลมทั้ง 4 ด้าน
โดยเฉพาะประตูหน้านั้นยังมีถะด้านหน้าอีกด้วย และดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบทบาทพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสวัดว่าวิหารพระนอนแห่งนี้ มีระเบียงปิดล้อมและเปิดช่องวงกลมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาถูกบีบการมองเห็น จนเมื่อเข้าไปข้างในระเบียงจึงรับรู้ถึงพระนอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านในพระ
วิหารเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีฐานานุศักดิ์สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับอีกองค์ประกอบคือประตูหน้าต่างวิหารด้านหน้าที่เป็นด้านยาวนั้น มีลักษณะแบ่งเป็น 9 ห้อง โดยห้องริมข้างละ 3 ห้องเจาะ
เป็นช่องหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้องเป็นประตูซึ่งมีขนาดตรงกลางใหญ่ที่สุด ขณะที่ประตูริมมีขนาด
เล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกันโดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมา
ทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ขั้น หน้าต่างอีก 1 ขั้น
3.วัดพระเชตุพนฯ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนแบบที่พบในวิหารพระ
นอนตัวแบบกรณีศึกษาอื่นๆ หากแต่มีช่องที่สําคัญ 2 ช่อง คือตําแหน่งหน้าต่างตรงกลางด้านสกัดหน้า
นั่นตรงกับฝ่าพระบาทที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกและตําแหน่งประตูด้านยาวซึ่งอยู่ตําแหน่งเยื้อง
กับพระพักตร์ ซึ่งเมื่อยืนอยู่หน้าประตูนี้จะเห็นว่าพระเนตรข้างขวาของพระนอนที่มองมายังตําแหน่งนี้
4.วั ดพระปฐมเจดี ย์ ช่ องประตู -หน้าต่ างเน้นองค์พ ระนอนเช่ นกัน โดยเฉพาะ
หน้าต่างด้านหน้าบริเวณห้องริมฝั่งทิศตะวันออกนั้น เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ของ
องค์พระนอนอยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
7.2 ช่องเปิดกับการมองเห็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร
ดังที่กล่าวในเรื่องบทบาทพระนอนในผังเขตพุทธาวาสวัดว่า วิหารพระนอนมี
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ตําแหน่ ง ที่ตั้ง และมีบ ทบาทที่ สัม พั นธ์ กั บองค์ ป ระกอบอื่นๆ ในผั ง ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ การมองเห็ น
องค์ประกอบเหล่านั้นจากภายในวิหารพระนอน ดังนี้
1.วัดราชโอรส จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูกลาง
ด้านหน้าจะเห็นหน้าบันอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตู
พอดี ทําให้พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามลักษณะฐานานุศักดิ์ของอาคาร
2.วัดมหาพฤฒาราม จากพื้นที่สั กการะภายในวิ หารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นพระโคตมปรางค์ที่ตั้งเหลื่อมออกมาจากแนวอาคารของอุโบสถ
และวิหาร
3.วัดพระปฐมเจดีย์ จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่
4.วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่
7.3 การเข้าถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส
กับเรื่ องการเชื่อ มโยงความหมายผ่านช่ องประตู-หน้ าต่าง ที่วัดราชโอรสนั้นพบ
ลักษณะที่มีลําดับการเข้าถึงมากกว่าวิหารพระนอนกรณีศึกษาอื่นๆ อาจเนื่องจากว่าวิหารพระนอน
เป็นประธานของวัด และเป็นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาสของวัดทั้งในทางราบและทางดิ่ง ซึ่งพบ
4 จุดสังเกตสําคัญ เรียงตามลําดับ ดังนี้ นอกพระระเบียง, เมื่อแรกเข้ามาภายในพระระเบียง, เมื่ออยู่
หน้าฐานเขียงสําหรับขึ้นพระวิหาร และจากภายในวิหารมองออกมาทางประตูหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการ
ออกแบบมุมมองให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะวิหารพระนอนแห่งนี้ จากเห็นพระนอนองค์เล็กจากด้านนอก,
เข้ามาเห็นองค์พระใหญ่, ก่อนขึ้นพระวิหารประสบพระพักตร์จากช่องหน้าต่างและเมื่ออยู่ในพระวิหาร
รับรู้ถึงฐานะอันสูงของพระวิหารด้วยการมองผ่านช่องประตูหน้ามองเห็นหน้าบันพระอุโบสถอยู่ระดับ
เรือนธาตุจองพระวิหาร
นอกจากนั้ นยั ง มี ก ารเข้ าถึ ง จากทางด้ านข้างฝั่ ง ทิ ศเหนื อ และใต้ อี ก ด้ วย ซึ่ ง ภิ ก ษุ และ
พุทธศาสนิกชนก้าวผ่านซุ้มประตูกําแพงแก้วสู่เขตพุทธาวาสจะเห็นขอบล่างของหน้าบันวิหารอยู่เหนือ
ขอบครอบสันของระเบียงคดอย่างพอดิบพอดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างระยะผัง
กับระดับความสูงต่างๆให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้วยตา
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ตารางที่ 8 ช่องประตู-หน้าต่างกับการมองเห็นพระนอน
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ตารางที่ 9 ช่องประตู-หน้าต่างกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร
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ตารางที่ 10 การเข้าถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส
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8. ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน
นอกจากเรื่องสัดส่วนและการรับรู้ทางสายตาดังที่กล่าวมาทั้งหมด จิตรกรรมฝาผนังยังถือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งที่แสดงบทบาทของพระนอน ดังที่ปรากฏทั้ง ในวิหารพระนอนปางสี ห
ไสยาและปางถวายพระเพลิง แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้
1.เขียนเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบนผนังทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิหารพระนอน วัดราชโอรสา
รามและวัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไปในอุโบสถ วิหาร ซึ่งน่าจะหมายถึงการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยพระประธานซึ่งเป็นพระนอนนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อถึงตอนปรินพิ พานที่
ดอกมณฑารพโปรยปรายลงมายังสรีระของพระพุทธเจ้า เพราะมีการเขียนลายดอกไม้ร่วงประกอบ
ตอนพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎีเช่นกัน ที่วิหารราย วัดอินทาราม ดังนั้นเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบน
ผนังภายในทั้ง 4 ด้านนั้นไม่บ่งชี้ความหมายเฉพาะต้องดูบริบทอื่นๆ ประกอบด้วย
2.เขียนภาพเล่าหลายเรื่อง ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไป
ในอุโบสถ วิหาร เช่นกันนั่นคือเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่างเรื่องหนึ่ง และที่ผนังตอนบนอีกเรื่องหนึ่ง มีการ
ลําดับเล่าเรื่องแบบทักษิณาวัตร ซึ่งที่วิหารพระนอน ที่วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้ ผนังตอนล่างเขียนเรื่อง
เอตทัคคะต่อจากอุโบสถ ผนังตอนบนเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ส่วนคอสองรอบพระนอน
เขียนดาวดึงส์สวรรค์
3.เขียนภาพเล่าเรื่องเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปางของพระประธาน โดยเป็นจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พระนอนซึ่งเป็นพระประธานขนาดย่อมทั้งสิ้น ดังนี้
วิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 2 หลัง
มณฑป วัดกลาง ที่อยุธยา ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ มุขหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน
พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ที่อุทัยธานี ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน
ซึ่งผังบริเวณจิตรกรรมแบบอย่างเช่นนี้เป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่น่ามีการศึกษาต่อไป
9. รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนนั้น เป็นแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ พระวิหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งมีลักษณะกลมกลืนกับผังและรูปลักษณ์ของวัดในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าหากปิดช่อง
เปิดเสียและพิจารณาเพียงรูปลักษณ์แล้วนั้น จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารดังกล่าวประดิษฐานพระ
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นอน ซึ่งวิหารพระนอนในแง่รูปแบบแล้วนั้นก็น่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะตามความนิยมของยุคสมัย
เช่นเดียวกับอาคารทางพุทธศาสนาอื่นๆโดยทั่วไป
ดังเช่ นกรณี วิหารพระนอนวั ดพระเชตุพ นฯนั้น ในโครงดั้นปฏิ สังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ
ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นั้นกล่าวว่าสร้างรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ซึ่งสมคิด จิระ
ทัศนกุล ได้อธิบายถึงการออกแบบวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ ว่า เป็นการใช้สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี อาคารแบบทรงโรงมีเสาพาไลรอบ ที่สืบเนื่องมาจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่ง รับ มาจากพระวิ ห ารหลวง วั ดพระศรี ส รรเพชญ์ สมั ยอยุ ธยา15 หรื อเช่ นวิ ห ารพระนอนอื่ นๆใน
กรณีศึกษาทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับอาคารอื่นๆของวัด ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบ
อาคารได้ดังนี้
1.แบบอย่ า งศิ ล ปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็ นทรงจั่ ว ที่ มี เพิ งทั้ งด้ า นหน้ า -หลั ง
ได้แก่ วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ก่อนปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือในจารึกวัดปรมัยฯได้
พรรณนารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลังนี้ว่า มี"พะด้านหน้าหลัง" ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง
เดียวกับกับรูปแบบอุโบสถ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายที่พบในบริเวณบางกอก ดังเช่น พระวิหาร
น้อยและโบสถ์น้อย วัดอรุณฯ
2.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็ นทรงจั่วที่มี ปีกหลังคารอบอย่างทรง
โรง ได้แก่ วิหารน้อย ที่วัดราชคฤห์, วิหารรายที่วัดอินทาราม, วิหารพระนอน วัดพระเชตุพน กล่าวคือ
เป็นรูปแบบที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีทั้งที่คันทวยหรือเสาพาไลรับปีก
หลังคา นอกจากนั้นหากเป็นอาคารใหญ่ มักซ้อ นหลั งคาหลายชั้น ซึ่ งรูป แบบดั งกล่ าวทํานอง พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดสระเกศ, วัดอรุณฯ ฯลฯ
3.แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีน โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีปีกหลังคารอบอย่างทรงโรง
ได้แก่ วิหารพระนอน ที่วัดโปรดเกศ, ที่วัดราชโอรส, วิหารพระศรีศาสดา ที่วัดบวรนิเวศ กล่าวคือใช้
แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีนที่เป็นพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แท้จริงแล้วตัวอาคารและรูปทรง
หลังคานั้นยังคงเดิม เพราะอาคารลักษณะนี้แท้จริงคือการแปลงรูปลักษณ์จากอาคารหลังคาทรงจัว่ ทีม่ ี
ปีกหลังคารอบอย่างทรงโรงที่นิยมสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นั่นเอง
4.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีปีกหลังคารอบและมีมุขเด็จ
ด้านหน้า ได้แก่ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วที่มี
ปีกหลังคารอบ(แบบ ข.)นั่นเองเพียงแต่เพิ่มมุขเด็จด้านหน้าเข้ามา
15

สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธิ์, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549),
82-85.
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5.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีตรีมุข ได้แก่ พระวิหารทิศ
ตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วหากแต่เพิ่มมุขด้านหลังเพื่อ
เชื่อมกับระเบียงกลมที่ล้อม พระปฐมเจดีย์
6.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีมุขขวางทั้งด้านหน้า-หลัง
ได้แก่ วิหารพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นแบบเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น พระ
อุโบสถ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรีและพลับพลาที่ประทับท่าราชวงดิษฐ์16
7.แบบอย่ า งศิ ล ปะพื้ นถิ่ น โดยหลั งคาเป็ นทรงมณฑป ได้ แก่ พระมณฑป วั ดกลาง
อยุ ธยา กล่ าวคือ อาจจะได้รั บอิ ทธิ พลจากมณฑปรอยพระพุ ทธที่ส ระบุรี หากแต่ส ร้างโดยฝีมื อช่ าง
ท้องถิ่น
8.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีมุข เช่น "มีมุขเด็จด้านหน้าหลัง" ที่วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ สมัยรัชกาลที่ 5 อุโบสถ หรือแบบ "มีมุขโถงด้านหน้า" ที่วัดใหม่จัน
ทาราม ที่อุ ทั ยธานี กล่าวคือ เป็นอาคารทรงคฤห์แบบที่ นิยมสร้างในสถาปั ตยกรรมไทยโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตามมีรูปลักษณ์บางอย่างที่ประยุกต์แบบอย่างศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกมาผสม
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในบทนี้พบลักษณะของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวิหาร
พระนอนที่ทั้งสืบเนื่องมาจากบทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัด ทั้งในแง่
พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา, ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา, การก่อรูปวิหารพระนอน
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ฐานชุกชี, เสาร่วมใน และช่องเปิด รวมทั้ง หน้าบัน
และจิตรกรรมฝาผนังของวิหารพระนอนบางแห่ง ขณะเดียวกันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
เป็นเช่นเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารในงานสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ดังที่จะสรุปเป็นส่วนหนึ่ง
ในบทสรุปทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ในบทถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้าย.
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สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 313-314.

บทที่ 8
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการผังวัด,รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในบทที่ 7 และ
บทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดในบทที่ 8 บทนี้จะศึกษาประเด็นที่
ต่อเนื่องว่าวิหารพระนอนมีการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา-วิเคราะห์ในบทก่อนหน้าอย่างไร
1.ผู้สร้าง, ผู้กํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน
จากการศึกษาพบว่าพระนอนปางสีหไสยาและวิหารส่วนใหญ่นั้นสร้างโดยสายสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์การสืบเนื่องกันมา ทั้งสิ้นดังเช่นอธิบายเป็นลําดับดังนี้
พ.ศ.2365 วัดโปรดเกษฯ : พระยาเพชรพิไชย(เกษ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง1 เป็น
ผู้สร้างและด้วยเป็นช่างจึงน่าจะกํากับสร้างวัด และวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว
13 เมตรด้วยตนเอง
พ.ศ.2364 วัดราชโอรส : พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์(รัชกาลที่ 3 ก่อนขึ้น
ครองราชย์) ขณะนั้นมีพระชนม์ 34 ปี ทรงกํากับราชการกรมท่า , กรมพระคลังมหาสมบัติและกรม
พระตํารวจว่าความฎีกา เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยาขนาด 18.3 เมตร
พ.ศ.2374 วั ด พระเชตุ พ นฯ : พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้าอยู่ หั ว (ขณะนั้ น มี
พระชนมายุ 44 พรรษา) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระวิหารประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยาขนาด 44.5 เมตร โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 3 ขณะมีพระชนม์ 16 ปี ทรงรับราชการกํากับกรมช่างสิบหมู่ เป็นผู้กํากับการสร้าง2, พระยาศรี
พิพั ฒ น์ รัตนราชโกษา(ภายหลั ง เป็นสมเด็ จ เจ้าพระยาบรมมหาพิ ไชยญาติ ) ขณะมี อ ายุ 40 ปี เป็ น
จางวางพระคลังสินค้า และเป็นช่างคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสําหรับพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด
1

คือผู้บังคับบัญชากรมล้อมพระราชวัง ซึ่งเป็นกรมฝ่ายพลเรือนทําหน้าทีร่ ักษาองค์
พระมหากษัตริย์ รักษาป้อมกําแพงพระราชวัง โดยมีงานด้านการช่างด้วย. ราชบัณฑิตยสถาน,
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,
2537), 115-116.
2
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 67.
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พระเชตุพนฯนี้เป็นแม่การร่วมกับพระยาเพชรพิไชย ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดโปรดเกษฯ และ
และหากเป็นคนเดียวกันจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 46 ปี3
ดังนั้ นพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่ หัว, พระยาเพชรพิไชย(เกษ)และพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา ย่อมถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญงานช่าง โดยเฉพาะรัชกาลที่ 3 และพระยาเพชรพิไชย
(เกษ)นั้นเคยสร้างพระนอนปางสีหไสยามาแล้ว ซึ่งเทคนิคในการสร้างนั้นน่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูน
ลงรักปิดทองทั้งหมด ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีนั้นน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
งานช่างในการก่อสร้างครั้งนี้อย่างมาก
พ.ศ.2394 วัดมหาพฤฒาราม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมไปถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 19 เมตร โดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติซึ่ง ขณะนั้ นเป็นข้าราชการผู้ใหญ่4 มี อายุ 60 ปี ได้เป็นแม่กองการ
ปฏิสังขรณ์จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นภูมินทรภักดี ขณะนั้นมีพระชนม์ 42 ปีมารับช่วงต่อ โดย พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งนับตั้งแต่สร้างพระนอนและวิหาร วัดพระเชตุพนฯ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 26 ปี
ราวประมาณพ.ศ.2404-2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์
และวัดเสนาเสนารามโดยมีสร้างวิหารพระนอนทั้ง 2 วัด โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์มีการระบุแม่กอง
ก่อสร้าง นั่นคือเจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์) เสนาบดีกรมท่า รับช่วงต่องานก่อสร้างจากบิดาโดยเป็นผู้สร้างพระวิหารทิศ
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ขนาด 16.25 เมตร ในปีพ.ศ.2404 โดยขนาดนั้นมีอายุ 48 ปี มี
ประสบการณ์งานช่างมาอย่างน้อย 31 ปี5 ซึ่งนอกจากงานช่างแล้ว เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ยังถือเป็น
ขุนนางชั้ นผู้ ใหญ่ ที่ ได้ รั บ ความคิ ดแบบเหตุ ผ ลนิ ยมแบบวิ ทยาศาสตร์ของตะวันตกมาประยุ ก ต์ กั บ
พื้นฐานองค์ความรู้ของสยามที่ตนเชื่อถือ โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา อันเป็นแนวความคิดที่คล้าย
กับรัชกาลที่ 4 อย่างมาก ดังที่ท่านได้แต่งหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ซึ่งการสร้างพระปฐมเจดีย์รวมถึง
วิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาแห่งนี้เป็นการสร้างที่เป็นตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4
3

เนื่องจากเป็นพระพี่เลี้ยงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทีป่ ระสูติ ปี พ.ศ.2328
ดังนั้นพระยาเพชรพิไชย(เกษ) ต้องเกิดก่อนหน้านั้น
4
เป็นประธานในราชการทั้งหมดร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ
บุนนาค) ผู้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพี่ชาย
5
ดังเช่น พ.ศ.2373 ขณะมีตําแหน่งจมื่นราชามาตย์เป็นแม่กองสร้างป้อมที่แหลมด่าน
ปากน้ํา และทีเ่ ขาแหลมสิงห์, พ.ศ.2391 ร่วมกับจมื่นไวยวรนาถ(ภายหลังเป็น) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ปฏิสังขรณ์วัดบุปผาราม ฯลฯ
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พ.ศ.2417 วัดปรมัยยิกาวาส : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสี หไสยาขนาด 9.5 เมตร โดย พระยา
อัคนีสราภัยจางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
(ต้นราชสกุลกฤดากร) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระชนม์ 19 ปี เป็นนายกอง พระราชสงคราม
(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม ต่อมาในปีพ.ศ.2427 การปฏิสังขรณ์พระนอนและพระพุทธรูปในระเบียง
คดยังไม่เสร็จ จึงให้หม่อมเจ้าฉายพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้กํากับ
การปฏิสังขรณ์
อย่างไรก็ตามพระนอน ที่วัดปรมัยฯนี้ อาจคงเป็นการซ่อมแซมของเดิม และเน้น
การปฏิสังขรณ์ตัววิหารและพระระเบียงเป็นหลัก โดยใช้ช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด มีเพียงหม่อม
เจ้าฉายที่มีบิดาดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นมีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระนอนและวิหารคนสําคัญของ
รัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าท่านทันการก่อสร้างเหล่านั้นหรือไม่ นอกจากนั้น
ในสมัยนี้ 5 ไม่นิยมสร้างวิหารพระนอน หากแต่ที่มีการปฏิสังขรณ์ดังกรณีวัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งเป็น
วัดสําคัญมาตั้งแต่ส มัยอยุธยาตอนปลาย ก็เพี ยงแต่พระราชทานเงินในการปฏิสั งขรณ์ และให้พระ
ธรรมไตรโลก(อ้น)(อายุ 58 ปี) พระผู้ใหญ่ซึ่งขณะนั้นครองวัดสุทัศน์ให้เป็นผู้ตรวจตรา ส่วนสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โอรสในรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะนั้นมีพระชนม์ 59 ปี เป็นเพียงที่ปรึกษา
ข้อสังเกตหนึ่งคือพุทธลักษณะพื้นฐานของพระนอนนั้นเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 นั่นคือพระองค์นิยมให้สร้างพระบาทเหลื่อมตรงตามความในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากพระ
นอนที่สร้างมาก่อนหน้าที่สร้างให้พระบาทวางชิดเสมอกัน ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระนอนไม่ได้รับ
ความนิยม ที่สําคัญคือนายช่างที่สร้างพระนอนและวิหาร หลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดีที่สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.2417 อันเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แล้วนั้น ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงบุคคลใด
ที่น่าจะสืบเนื่องการสร้างวิหารพระนอนต่อมาอีกเลย
2.พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา
พระนอนปางถวายพระเพลิงนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์มีตัวแบบไม่มากนัก ดังนั้นจึงเน้น
พิจารณาพุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ที่มี 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 แบบเหนื อจริ ง กล่ า วคื อ เป็ น พระนอนปางสี ห ไสยาที่ อิ ง กั บ ลั ก ษณะมหาปุ รุ ษ
ลักษณะโดยนิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพุทธลักษณะเด่น คือ องค์พระมีขนาดกลางขนาดย
ยาว 13 เมตรถึงขนาดใหญ่ยาว 44.5 เมตร มีพระเมาลีเด่น, จีวรแนบเนื้อ, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบเขี้ยว
ตะขาบ, ปลายสบงมีปีกวางทับแนบตัว, พระบาทวางชิดสนิทกัน และที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108
ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯ, และวัดปรมัยยิกาวาส
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2.2 แบบสมจริ งสมั ย ต้ นรั ตนโกสิ นทร์ กล่าวคื อ เป็ นพระนอนปางสี ห ไสยาที่ อิ ง กั บ
ลักษณะที่คล้ ายมนุ ษย์มากขึ้นซึ่ งปรากฏในพระนอนปางสีห ไสยาสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แสดงบริ บทว่ า
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีคือ ตัวองค์พระมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีลายมงคล 108 และเน้น
ให้มองเห็นพระองค์เฉพาะด้านหน้า อย่างไรก็ตาม พุทธลักษณะยังมีความคล้ายคลึงกับพระนอนปาง
สีหไสยาแบบเหนือจริงอยู่มาก เช่น ที่วัดอินทาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม
2.3 แบบสมจริงสมัยรัชกาลที่ 4
กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้นยิ่งกว่าสมัยใด มี
พระองค์ขนาดกลางระหว่าง 13-20 เมตร มีพุทธลักษณะเด่น คือ ไม่มีพระเมาลีหรือลดขนาดลง, จีวร
เป็นริ้ว, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบตัด, ปลายสบงไม่มีปีก, พระบาทวางเหลื่อม และที่ฝ่าพระบาทไม่นิยม
ลายมงคล 108 ซึ่งจากกรณี ศึกษามี ที่พบ ได้แก่ วัดมหาพฤฒาราม, วั ดพระปฐมเจดี ย์และวั ดเสนา
สนาราม
3.ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสีหไสยา
นอกจากคติของพระนอนที่ปรากฏในพุทธลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อมาพิจารณา
สัดส่วนพระนอนปางสีหไสยา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามคติและยุคสมัย ดังนี้
3.1 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวพระบาทของพระนอนปางสีหไสยา
มีสัดส่วนใกล้เคียวกันทั้งหมดคือประมาณ 1: 56-1: 6.7
3.2 สัดส่วนความสูงต่อความยาวของพระนอนปางสีหไสยา
1.แบบยกพระพักตร์สูง ค่าประมาณ 1: 3 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรส, วัดอินทารามและวัดปรมัยฯ
2.แบบวางพระพักตร์ต่ํา ค่าประมาณ 1: 4 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้แก่ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนาราม
3.3 สัดส่วนความยาวพระบาทต่อความยาวพระนอน มี 2 แบบ
1.แบบพระองค์ยาว ค่าประมาณ 1: 8.6-9.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรสและวัดอินทาราม
2.แบบพระองค์ สั้ น ค่ าประมาณ 1: 5.6-6.4 เป็ นสัดส่ วนพระนอนที่ นิยมสมั ย
รัชกาลที่ 4-5 ได้แก่ที่วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยฯ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่วัดมหาพฤฒารามและวัดพระ
ปฐมเจดีย์ด้วย

ตารางที่ 1 พุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา
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4.ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา
เมื่อนําบทบาทวิหารพระนอนปางสีไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึง สมัยรัชกาลที่ 5 และ
พุทธลักษณะของพระนอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้แบ่งผังได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
4.1 ผังแบบคติพระคันธกุฎี เป็นผัง"ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็ ก
ยาวไม่เกิน 5 เมตร ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า"ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบ
ในสมัยอยุธยาที่นิยมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมั ย
อยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์นั้นมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเน้นสภาวะที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้น
การเข้าถึงและมองเห็นพระนอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108
ที่ฝ่าพระบาท
4.2 ผังแบบคติมหาบุรุษลักษณะ ที่เน้นแสดงพุทธลักษณะแบบเหนือจริง โดยเฉพาะ
ลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม นั้นเน้น
ทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่ วัดราชโอรสารามแม้ จะเข้าจากทางด้ านหน้ าพระพัก ตร์ แต่
เนื่ อ งจากพระวิ ห ารเป็นจุ ดศู นย์ กลางของวั ดที่ตั้ง แบบผัง ขวางมี อาคารประกอบและพระระเบี ยง
ล้อมรอบ โดยมี การเข้าถึงที่ บีบ มุม มองสายตาให้ แคบก่อ นเข้าพระระเบียง และเมื่ อเข้ามาในพระ
ระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็น
การใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนดิ่งที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดนิ่งและตื่นตา เป็นจินตภาพอัน
เป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการเช่นกัน ด้วยลักษณะของบทบาท
ของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวนั้นสอดคล้องกับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ" ทําให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีก
ทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็นลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัย
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว
4.3 ผังแบบคติบริโภคเจดีย์ ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหา
พฤฒารามเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญ เนื่องจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะ
ที่อิงลักษณะที่เป็นมนุษย์มากขึ้น, สมจริงมากขึ้นและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด
ตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่
2 หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่
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4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่ ง ออกเป็ นหลายห้ อ งและมีห้ อ งที่ ป ระดิ ษฐานพระนอนปางสีห ไสยาตั้ งชิ ดผนัง และมี พื้ นที่
สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ.
23766 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร7ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งนั้นรัชกาลที่
4 ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูล8 ซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอน
แบบอยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1
ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว
5. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร
นอกจากผังวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและคติเกี่ยวกับ
พระนอนดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อมาพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับ
ผังพระวิหารกับไม่พบลักษณะสอดคล้องกันที่เด่นชัด หากแต่สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนต่างได้ ดังนี้
5.1 ขนาดของพระนอนกับพื้นที่ภายในพระวิหาร
พระนอนปางสีหไสยาที่มผี ลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนนั้น คือ
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" เพราะ "พระวิหารที่พระนอน
ประดิษฐานตามแนว ขวางกับแนวยาวของอาคาร"นั้น ล้วนประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กที่ไม่มีความ
กว้างมากกว่าโครงสร้างขื่อของอาคาร ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระนอนและอาคารจึงไม่มากนัก
ดังนั้นจึงพิจารณาเฉพาะ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 แบบดังนี้
1."พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร
โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มี พื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
6

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 3.
7
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 25.
8
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 9.
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ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้านั้นมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงคือเท่ากับ 1 : 1 ส่วน
บริเวณรอบพระนอนด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ด้านนั้นแคบอย่างมาก ซึ่งตัวแบบลักษณะนี้ที่พบ ได้แก่
วัดพระเชตุพนฯ, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดเสนาสนาราม
2."พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร
โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้านั้นมีอัตราส่วนเท่ากับ 2 : 3 ซึ่งตัวแบบลักษณะ
นี้ที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรสและวัดพระปฐมเจดีย์ นอกจากนั้นน่าจะรวมถึงที่วัดปรมัยฯ
ที่แม้จะไม่มีอัตราส่วนดังกล่าว แต่มีลักษณะพระนอนที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ภายในอาคารเช่นเดียวกัน
เพราะว่า รอบๆพื้นที่ของฐานชุกชีอย่างน้อย 3 ด้านนั้นมีความกว้างเท่าๆกับความกว้างของฐานชุกชี
5.2 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังพระวิหาร
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" นั้นมีสัดส่วน
ความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว
กล่ าวคื อ เป็ น ผั ง ที่ มี สั ด ส่ วนระหว่ างความกว้ า งต่ อ ความยาวของผั ง พระวิ ห าร
ประมาณ 1 : 2.8-3 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ, วัดมหาพฤฒาราม
, วัดเสนาสนาราม
2.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดทั่วไป
กล่าวคื อ เป็นผัง ที่มีสั ดส่ วนระหว่างความกว้างกั บความยาวของผั งภายในวิ หาร
ประมาณ 1 : 2 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิห ารที่พระนอนประดิ ษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดอิน
ทาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดปรมัยฯ
อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหารทั้ง 2 ลักษณะ
นั้นไม่ได้พบเฉพาะในวิหารพระนอน เพราะพบในอาคารดังเช่น อุโบสถและวิหาร ในสถาปัตยกรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปดังเช่น อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระ
ที่นั่งพุทไธสวรรย์, อุโบสถ วิหารวัดมหาธาตุ, ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนฯ, วิหาร วัดมงกุฎฯ
ฯลฯ ดังตัวแบบที่ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมันของรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่
5-6 ศึกษาเอาไว้ในหนังสือ Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic Introduction
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ตารางที่ 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2
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ตารางที่ 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2

6. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร
การก่อรูปพระนอนและพระวิหารนั้นไม่พบสัดส่วนคงตัวหรือใกล้เคียงกัน ระหว่างขนาด
ของพระกับขนาดของห้องภายในพระวิหารแต่อย่างใด กล่าวคือ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐาน
ตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ทั้ง 8 ตัวแบบ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุ
พน, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยยิกาวาส นั้นมี
ความสูงของระดับฝ้าเพดานนั้นจะอยู่เหนือความสูงของยอดพระเมาลีตามความเหมาะสมและไม่มี
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สัดส่วนชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิหาพระนอนนั้นเป็นการออกแบบที่คํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรง
อาคารและโครงสร้างอาคารในผลสัมฤทธิ์สุดท้ายเป็นสําคัญ ซึ่งไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธ
ศาสนาของสยามในสมั ยรัตนโกสิ นทร์ที่ มีผั งรู ปสี่ เ หลี่ ยมผืนผ้าสืบ เนื่ องจากเรื่ องผัง ในหัวข้อ ที่แล้ ว
ดังเช่นที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่โคลงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ความว่า
ทิศเหนือขยายย่านด้าน
นเรศร์เริ่มก้อกําแพงแสดง
พุทธไสยาสน์ใหญ่ใส่
ก้ออิฐปูนปั้นหั้น
วัดยาวเส้นได้ใส่
ก่อพระมหาวิหารมาน
สวมพระระยะงามตา
อย่างโบสถ์โปรดสร้างอ้าง

แดนใหม่เพิ่มนา
ดับนั้น
สมที่ ลานเฮย
แห่งสถาน ฯ
เศษสาม วาแฮ
มุขสร้าง
แต่ที่ นั้นนา
อาจทัน ฯ9

ซึ่งพระวิหารเป็นส่วนประกอบที่สวมครอบพระนอนเอาไว้นั้นมีการปรับให้มรี ะยะต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน โดยที่มีข้อจํากัดทางโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ขนาดของขื่อที่เป็น
หลักสําคัญในการกําหนดด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ขึ้นรูปทรงอาคารโดยเฉพาะสัดส่วนและ
รูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวนั้นสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้างอิสระกว่า หากเพียงคํานึง
ว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขคี่เช่น 7, 9, 11 ฯลฯ โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหาร
พระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้นั้น มีการย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน
สําหรับเรื่องสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยที่คํานึงถึงการรับรู้ด้วยสายตานั้นเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างหรือปฏิสั งขรณ์มาอย่างน้อ ยตั้งแต่ส มัยอยุธยา แผ่นดิ นพระเจ้ าปราสาททอง ดั ง
ความว่า
...ลุศักราช 955 ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาสถาปนาองค์พระปรางค์ วัดมหา
ธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมในองค์สูงสิบเก้าวา ยอดนภศูลสามวา จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่
ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวาก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอามะค่ามา
แซกอิฐ เอาปูนบวกเก้าเดือนสําเร็จ ให้กระทําฉลองเป็นอันมาก...10
9

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59.
10
สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์ (กรุง
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นอกจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงตรวจตัวอย่าง
หรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ
เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง ดังความว่า "...จนบ่ายโมงครึ่งเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร ประทับ
พระยี่ภู่อิงเสาปลายพระแท่นแปรพระพักตรทิศใต้ มหาดเล็กถวายสิ่งของซึ่งโปรดฯ ให้ทํา ช่างถวาย
ตัวอย่างต่างๆ จนเช่นสมเด็จองค์น้อยจะถวายตัวอย่างก็ถวายเวลานี้..."11
สําหรับ "ตัวอย่าง" นั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเอกสารกล่าวถึงเช่นกันดังหมายรับสั่งว่า "...
ทหารในจะต่อยางเกงยางไหม หลายหลัง ไหมระกําทีแหงดีลําไหญ ๒๐๐ ลําใหเอามาสงต่อผรับสั่ง
..."12 และ "...เจาพนักงานต้องการไมรกําต่อตัวยังพทินังและทํารป(รูป-ผู้เขียน)...จไดส่งเจ่าพนักงานต่อ
ตัวยางพธินังใหฉนี..."13
ส่ ว นสมเด็ จ องค์ น้ อ ยนั้ น คื อ สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาพิ ไ ชยญาติ ช่ า งคนสํ า คั ญ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเป็นแม่การหรือแม่กอง
สร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนวัดมหาพฤฒาราม
ดังนั้นกล่าวได้ว่า "ตัวอย่าง" เหล่านี้น่าจะเป็นวิธีการที่ช่างไทยใช้ในการตรวจแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาตั้ งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างน้ อย เนื่องจากให้ ความสําคัญ กับรูป ลักษณ์ ,
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมรวมถึงสัดส่วนต่างๆ ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง ซึ่งสําหรับวิหารพระ
นอนนั้นแม้จะไม่ทราบว่ามีการทําหุ่นจําลองเพื่อการตรวจแบบหรือไม่ หากแต่บุคคลสําคัญในการสร้าง
เช่น รัชกาลที่ 3 และสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาตินั้นน่าจะให้ความสําคั ญต่อสั ดส่วนทาง
สถาปัตยกรรมเป็นที่ส่งเสริมให้การมองเห็นพระนอนในอาคารนั้นงามตามรสนิยมของผู้สร้าง ดังที่ว่า
"...สวมพระระยะงามตา..." ขณะที่ภายนอกวิหารพระนอนมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว
นั้นเมื่อพิจารณาจากรูปภาพเก่าของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 จะ
พบว่าวิหารพระนอนและอุโบสถ วัดพระเชพนฯนั้นน่าจะมีสัดส่วนของจั่วใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ความในจดหมายเหตุที่ว่า "..ทรงพระกรุณาให้ถาปนาพระพุท ธไสยาศน์ ใหญ่ ขึ้นใหม่พระองค์ หนึ่ ง
กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้นหนึ่งกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือน
เทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535), 159.
11
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เรื่องราชานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 12.
12
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222,” ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่าง
เก๋งหลายหลัง, ลําดับที่ 18, ใจความ 8, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.
13
“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226,” พนักงานต้องการไม้ระกําต่อ
ตัวอย่างพระที่นงั่ แลทํารูปให้วัดส่งมาด่วน, ลําดับที่ 5, ใจความ 6, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
หอสมุดแห่งชาติ.
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พระอุโบสถ..."14 ที่มีการใช้แบบอย่างสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดพระเชตุ
พนฯนั่นเอง ซึ่งจากที่กล่ าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิหารพระนอนในแก่การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมนั้นทั้งต้องคํานึงถึงเรื่องสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนและการสร้างอาคารใน
รูปแบบพระอุโบสถ วิหารตามประเพณีนิยม ดังที่อธิบายเป็นองค์ประกอบดังนี้
1.ฐานชุกชี โดยฐานชุกชีนั้นในแง่หนึ่งคือเพื่อยกฐานะของพระพุทธรูปอันเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อีกแง่หนึ่งคือสร้างความสง่างามให้พระพุทธรูปสูงเด่นขึ้น ซึ่งนอกจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว
ฐานชุกชีพระนอนนั้นนิยมยกสูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร โดยมีข้อสังเกตสําคัญคือยกสูง
กว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิงระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อรับ
กับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งบางแห่งอาจมี
การยกฐานชุกชีสูงมากกว่าที่อื่นเล็กน้อยรับกับการที่ฐานอาคารยกสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทําให้ผู้มอง
ต้องเงยหน้าขึ้นมา ดังนั้นฐานชุกชีจึงต้องยกสูงมากกว่าอาคารที่ฐานเตี้ยกว่า
2. เสาในประธาน ด้วยข้อจํากัดของระบบโครงสร้างของวิหารพระนอนที่เป็นเช่น
อุโบสถ วิหารโดยทั่วไปคือหากด้านสกัดมีขนาดกว้างมากนั้น ต้องมีเสาในประธานเพื่อรับขื่อ โดยที่ขื่อ
รับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดอีกทีหนึ่ง นอกจากนั้นเสาในประธานจะเป็นตัวกําหนดห้องเสาอันมีช่อง
ประตู -หน้ าต่ างอี ก ด้ วย ซึ่ ง เสาในประธานด้ านกว้างนั้ นจะตั้ ง ระหว่ างองค์ พระนอน ขณะที่เ สาใน
ประธานด้านยาวจะตั้งช่วงเสาไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้านยาวให้
บดบังพระนอนอย่างที่ไม่ทําให้คุณค่าทางความงามลดลงขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมอีกทั้งต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนคี่ตามคตินิยม ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ
ตั้งเสาให้ บังพระเนตรและพระพัก ตร์ น้อ ยที่สุ ดเมื่อ มองจากพื้ นที่ สักการะภายในอาคาร ซึ่ง การให้
ความสําคัญทางการรับรู้ทางสายตานี้นั้นถู กนําไปใช้ในตั วแบบที่มีองค์ ประกอบเสาในประธานของ
การศึกษานี้ ได้แก่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเสาใน
ประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
นอกจากนั้นยังมี "ช่องเปิด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิหารพระนอน ดังจะ
กล่าวต่อไปข้างหน้า

14

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 1-4
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552), 94.
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ตารางที่ 6 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2
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ตารางที่ 7 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2

7.ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้
รู้ว่าเป็นอาคารประดิษฐานพระนอน รวมถึงสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนจากภายนอก และทํา
ให้ รั บรู้ ได้ถึง ตํ าแหน่ง แห่ งที่ และบทบาทของวิห ารพระนอนในฐานะองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของผัง เขต
พุทธาวาสวัด ดั งแบ่งการมองเป็น 2 แบบคือ การมองจากข้างนอกเข้าสู่ในอาคารและการมองจาก
ภายในอาคารสู่ภายนอกอาคาร ดังนี้

192
7.1 ช่องเปิดกับการมองเห็นพระนอน
ดัง ที่ ก ล่ าวไปแล้ วว่ าฐานชุ ก ชี และเสาร่ วมในนั้ นรั บ กั บ การรั บ รู้ ด้วยสายตา ซึ่ ง
สําหรับช่องประตู-หน้าต่างวิหารนั้นก็มีการเน้นองค์พระนอนแบบเดียวกัน ที่โดดเด่นคือบางแห่งมีการ
เน้นให้เห็นพระนอนมากกว่าเป็นช่องเปิดที่สร้างรับกับการเห็นพระเนตรและพระพักตร์ ได้แก่
1.วัดโปรดเกศฯ มีการสร้างซุ้มประตูแบบมุขยื่นออกมา 3 ด้านของวิหาร มุขทั้ง 3
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน คือเป็นฐานยกพื้น มีทางเข้าด้านทั้ง 2 ข้างซึ่งไม่มีผนัง ส่วนด้านหน้ามุข
ก่อผนังโดยตรงกลางเจาะช่องหน้าต่างกลมและหลังคาเป็นทรงจั่ว แต่มุขที่สําคัญที่สุดคือ มุขหน้า(ที่
ด้านสกัดหน้า)เพราะช่องหน้าต่างกลมนั้นตรงกับประตูทางเข้า ณ ตําแหน่งฝ่าพระบาทของพระนอน
อย่างไรก็ตามเพราะผังวิหารตั้งพระนอนเยื้องจากแนวตรงกลางไปพอสมควรเพื่อให้มีพื้นที่สักการะ
หน้าองค์พระนอน ทําให้ฝ่าพระบาทดังกล่าวไม่ตรงกับตําแหน่งช่องเปิดสมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
การเน้นองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างวิหารรับกับการมองเห็นฝ่าพระบาท
พระนอนที่มี ลายมงคล 108 ประดับ มุก จากภายนอกอาคาร อั นเป็ น 1 ในมหาบุ รุษลัก ษณะที่ พ บ
เฉพาะในพระพุทธรูปอิริยาบถนอนเท่านั้น
2.วัดราชโอรส มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบและเจาะช่องประตูกลมทั้ง 4 ด้าน
โดยเฉพาะประตูหน้านั้นยังมีถะด้านหน้าอีกด้วย และดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบทบาทพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสวัดว่าวิหารพระนอนแห่งนี้ มีระเบียงปิดล้อมและเปิดช่องวงกลมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาถูกบีบการมองเห็น จนเมื่อเข้าไปข้างในระเบียงจึงรับรู้ถึงพระนอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านในพระ
วิหารเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีฐานานุศักดิ์สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับอีกองค์ประกอบคือประตูหน้าต่างวิหารด้านหน้าที่เป็นด้านยาวนั้น มีลักษณะแบ่งเป็น 9 ห้อง โดยห้องริมข้างละ 3 ห้องเจาะ
เป็นช่องหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้องเป็นประตูซึ่งมีขนาดตรงกลางใหญ่ที่สุด ขณะที่ประตูริมมีขนาด
เล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกันโดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมา
ทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ขั้น หน้าต่างอีก 1 ขั้น
3.วัดพระเชตุพนฯ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนแบบที่พบในวิหารพระ
นอนตัวแบบกรณีศึกษาอื่นๆ หากแต่มีช่องที่สําคัญ 2 ช่อง คือตําแหน่งหน้าต่างตรงกลางด้านสกัดหน้า
นั่นตรงกับฝ่าพระบาทที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกและตําแหน่งประตูด้านยาวซึ่งอยู่ตําแหน่งเยื้อง
กับพระพักตร์ ซึ่งเมื่อยืนอยู่หน้าประตูนี้จะเห็นว่าพระเนตรข้างขวาของพระนอนที่มองมายังตําแหน่งนี้
4.วั ดพระปฐมเจดี ย์ ช่ องประตู -หน้าต่ างเน้นองค์พ ระนอนเช่ นกัน โดยเฉพาะ
หน้าต่างด้านหน้าบริเวณห้องริมฝั่งทิศตะวันออกนั้น เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ของ
องค์พระนอนอยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
7.2 ช่องเปิดกับการมองเห็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร
ดังที่กล่าวในเรื่องบทบาทพระนอนในผังเขตพุทธาวาสวัดว่า วิหารพระนอนมี
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ตําแหน่ ง ที่ตั้ง และมีบ ทบาทที่ สัม พั นธ์ กั บองค์ ป ระกอบอื่นๆ ในผั ง ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ การมองเห็ น
องค์ประกอบเหล่านั้นจากภายในวิหารพระนอน ดังนี้
1.วัดราชโอรส จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูกลาง
ด้านหน้าจะเห็นหน้าบันอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตู
พอดี ทําให้พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามลักษณะฐานานุศักดิ์ของอาคาร
2.วัดมหาพฤฒาราม จากพื้นที่สั กการะภายในวิ หารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นพระโคตมปรางค์ที่ตั้งเหลื่อมออกมาจากแนวอาคารของอุโบสถ
และวิหาร
3.วัดพระปฐมเจดีย์ จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่
4.วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่
7.3 การเข้าถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส
กับเรื่ องการเชื่อ มโยงความหมายผ่านช่ องประตู-หน้ าต่าง ที่วัดราชโอรสนั้นพบ
ลักษณะที่มีลําดับการเข้าถึงมากกว่าวิหารพระนอนกรณีศึกษาอื่นๆ อาจเนื่องจากว่าวิหารพระนอน
เป็นประธานของวัด และเป็นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาสของวัดทั้งในทางราบและทางดิ่ง ซึ่งพบ
4 จุดสังเกตสําคัญ เรียงตามลําดับ ดังนี้ นอกพระระเบียง, เมื่อแรกเข้ามาภายในพระระเบียง, เมื่ออยู่
หน้าฐานเขียงสําหรับขึ้นพระวิหาร และจากภายในวิหารมองออกมาทางประตูหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการ
ออกแบบมุมมองให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะวิหารพระนอนแห่งนี้ จากเห็นพระนอนองค์เล็กจากด้านนอก,
เข้ามาเห็นองค์พระใหญ่, ก่อนขึ้นพระวิหารประสบพระพักตร์จากช่องหน้าต่างและเมื่ออยู่ในพระวิหาร
รับรู้ถึงฐานะอันสูงของพระวิหารด้วยการมองผ่านช่องประตูหน้ามองเห็นหน้าบันพระอุโบสถอยู่ระดับ
เรือนธาตุจองพระวิหาร
นอกจากนั้ นยั ง มี ก ารเข้ าถึ ง จากทางด้ านข้างฝั่ ง ทิ ศเหนื อ และใต้ อี ก ด้ วย ซึ่ ง ภิ ก ษุ และ
พุทธศาสนิกชนก้าวผ่านซุ้มประตูกําแพงแก้วสู่เขตพุทธาวาสจะเห็นขอบล่างของหน้าบันวิหารอยู่เหนือ
ขอบครอบสันของระเบียงคดอย่างพอดิบพอดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างระยะผัง
กับระดับความสูงต่างๆให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้วยตา
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ตารางที่ 8 ช่องประตู-หน้าต่างกับการมองเห็นพระนอน
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ตารางที่ 9 ช่องประตู-หน้าต่างกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร
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ตารางที่ 10 การเข้าถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส
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8. ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน
นอกจากเรื่องสัดส่วนและการรับรู้ทางสายตาดังที่กล่าวมาทั้งหมด จิตรกรรมฝาผนังยังถือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งที่แสดงบทบาทของพระนอน ดังที่ปรากฏทั้ง ในวิหารพระนอนปางสี ห
ไสยาและปางถวายพระเพลิง แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้
1.เขียนเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบนผนังทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิหารพระนอน วัดราชโอรสา
รามและวัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไปในอุโบสถ วิหาร ซึ่งน่าจะหมายถึงการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยพระประธานซึ่งเป็นพระนอนนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อถึงตอนปรินพิ พานที่
ดอกมณฑารพโปรยปรายลงมายังสรีระของพระพุทธเจ้า เพราะมีการเขียนลายดอกไม้ร่วงประกอบ
ตอนพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎีเช่นกัน ที่วิหารราย วัดอินทาราม ดังนั้นเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบน
ผนังภายในทั้ง 4 ด้านนั้นไม่บ่งชี้ความหมายเฉพาะต้องดูบริบทอื่นๆ ประกอบด้วย
2.เขียนภาพเล่าหลายเรื่อง ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไป
ในอุโบสถ วิหาร เช่นกันนั่นคือเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่างเรื่องหนึ่ง และที่ผนังตอนบนอีกเรื่องหนึ่ง มีการ
ลําดับเล่าเรื่องแบบทักษิณาวัตร ซึ่งที่วิหารพระนอน ที่วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้ ผนังตอนล่างเขียนเรื่อง
เอตทัคคะต่อจากอุโบสถ ผนังตอนบนเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ส่วนคอสองรอบพระนอน
เขียนดาวดึงส์สวรรค์
3.เขียนภาพเล่าเรื่องเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปางของพระประธาน โดยเป็นจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พระนอนซึ่งเป็นพระประธานขนาดย่อมทั้งสิ้น ดังนี้
วิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม
วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 2 หลัง
มณฑป วัดกลาง ที่อยุธยา ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ มุขหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน
พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ที่อุทัยธานี ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน
ซึ่งผังบริเวณจิตรกรรมแบบอย่างเช่นนี้เป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่น่ามีการศึกษาต่อไป
9. รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนนั้น เป็นแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ พระวิหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งมีลักษณะกลมกลืนกับผังและรูปลักษณ์ของวัดในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าหากปิดช่อง
เปิดเสียและพิจารณาเพียงรูปลักษณ์แล้วนั้น จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารดังกล่าวประดิษฐานพระ
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นอน ซึ่งวิหารพระนอนในแง่รูปแบบแล้วนั้นก็น่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะตามความนิยมของยุคสมัย
เช่นเดียวกับอาคารทางพุทธศาสนาอื่นๆโดยทั่วไป
ดังเช่ นกรณี วิหารพระนอนวั ดพระเชตุพ นฯนั้น ในโครงดั้นปฏิ สังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ
ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นั้นกล่าวว่าสร้างรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ซึ่งสมคิด จิระ
ทัศนกุล ได้อธิบายถึงการออกแบบวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ ว่า เป็นการใช้สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี อาคารแบบทรงโรงมีเสาพาไลรอบ ที่สืบเนื่องมาจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่ง รับ มาจากพระวิ ห ารหลวง วั ดพระศรี ส รรเพชญ์ สมั ยอยุ ธยา15 หรื อเช่ นวิ ห ารพระนอนอื่ นๆใน
กรณีศึกษาทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับอาคารอื่นๆของวัด ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบ
อาคารได้ดังนี้
1.แบบอย่ า งศิ ล ปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็ นทรงจั่ ว ที่ มี เพิ งทั้ งด้ า นหน้ า -หลั ง
ได้แก่ วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ก่อนปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือในจารึกวัดปรมัยฯได้
พรรณนารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลังนี้ว่า มี"พะด้านหน้าหลัง" ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง
เดียวกับกับรูปแบบอุโบสถ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายที่พบในบริเวณบางกอก ดังเช่น พระวิหาร
น้อยและโบสถ์น้อย วัดอรุณฯ
2.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็ นทรงจั่วที่มี ปีกหลังคารอบอย่างทรง
โรง ได้แก่ วิหารน้อย ที่วัดราชคฤห์, วิหารรายที่วัดอินทาราม, วิหารพระนอน วัดพระเชตุพน กล่าวคือ
เป็นรูปแบบที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีทั้งที่คันทวยหรือเสาพาไลรับปีก
หลังคา นอกจากนั้นหากเป็นอาคารใหญ่ มักซ้อ นหลั งคาหลายชั้น ซึ่ งรูป แบบดั งกล่ าวทํานอง พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดสระเกศ, วัดอรุณฯ ฯลฯ
3.แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีน โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีปีกหลังคารอบอย่างทรงโรง
ได้แก่ วิหารพระนอน ที่วัดโปรดเกศ, ที่วัดราชโอรส, วิหารพระศรีศาสดา ที่วัดบวรนิเวศ กล่าวคือใช้
แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีนที่เป็นพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แท้จริงแล้วตัวอาคารและรูปทรง
หลังคานั้นยังคงเดิม เพราะอาคารลักษณะนี้แท้จริงคือการแปลงรูปลักษณ์จากอาคารหลังคาทรงจัว่ ทีม่ ี
ปีกหลังคารอบอย่างทรงโรงที่นิยมสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นั่นเอง
4.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีปีกหลังคารอบและมีมุขเด็จ
ด้านหน้า ได้แก่ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วที่มี
ปีกหลังคารอบ(แบบ ข.)นั่นเองเพียงแต่เพิ่มมุขเด็จด้านหน้าเข้ามา
15

สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธิ์, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549),
82-85.
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5.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีตรีมุข ได้แก่ พระวิหารทิศ
ตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วหากแต่เพิ่มมุขด้านหลังเพื่อ
เชื่อมกับระเบียงกลมที่ล้อม พระปฐมเจดีย์
6.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีมุขขวางทั้งด้านหน้า-หลัง
ได้แก่ วิหารพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นแบบเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น พระ
อุโบสถ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรีและพลับพลาที่ประทับท่าราชวงดิษฐ์16
7.แบบอย่ า งศิ ล ปะพื้ นถิ่ น โดยหลั งคาเป็ นทรงมณฑป ได้ แก่ พระมณฑป วั ดกลาง
อยุ ธยา กล่ าวคือ อาจจะได้รั บอิ ทธิ พลจากมณฑปรอยพระพุ ทธที่ส ระบุรี หากแต่ส ร้างโดยฝีมื อช่ าง
ท้องถิ่น
8.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจั่วที่มีมุข เช่น "มีมุขเด็จด้านหน้าหลัง" ที่วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ สมัยรัชกาลที่ 5 อุโบสถ หรือแบบ "มีมุขโถงด้านหน้า" ที่วัดใหม่จัน
ทาราม ที่อุ ทั ยธานี กล่าวคือ เป็นอาคารทรงคฤห์แบบที่ นิยมสร้างในสถาปั ตยกรรมไทยโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตามมีรูปลักษณ์บางอย่างที่ประยุกต์แบบอย่างศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกมาผสม
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในบทนี้พบลักษณะของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวิหาร
พระนอนที่ทั้งสืบเนื่องมาจากบทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัด ทั้งในแง่
พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา, ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา, การก่อรูปวิหารพระนอน
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ฐานชุกชี, เสาร่วมใน และช่องเปิด รวมทั้ง หน้าบัน
และจิตรกรรมฝาผนังของวิหารพระนอนบางแห่ง ขณะเดียวกันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
เป็นเช่นเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารในงานสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ดังที่จะสรุปเป็นส่วนหนึ่ง
ในบทสรุปทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ในบทถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้าย.
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สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 313-314.

บทที่ 9
สรุป อภิปรายและเสนอแนะ
1.ประเด็นคําถามในการศึกษา
การศึก ษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิ หารพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ถึง สมั ย
รัชกาลที่ 5 เริ่มต้นจากประเด็นคําถามหลัก 3 ข้อ คือ
1.วิหารพระนอนเป็นอาคารที่มีความพิเศษในการจัดวางพื้นที่เพราะพระพุทธรูปนอน
ประดิษฐานในลักษณะที่ทอดองค์ไปในทางยาวต่างจากพระพุทธรูปปางอื่นๆที่ประดิษฐานในทางตั้ง
2.ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏวิหารพระนอนที่ชนชั้นเจ้านาย
สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในบริเวณวัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทยหลายแห่งที่ปัจจุบันยังคง
สภาพดี และแสดงถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและลักษณะทางสถาปัตยกรรมเฉพาะบางประการ
3.คติพระนอน หรือ "การนอนของพระพุทธเจ้า" ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
นั้นมีเนื้อหาและเหตุการณ์เฉพาะตัว
"เกิดเป็นคําถามที่ว่าวิหารพระนอนน่าจะมีออกแบบสถาปัตยกรรมในหลายเรื่องที่มีความ
เฉพาะตัวมากกว่าจะเป็นเพียงพระวิหารที่คลุมพระพุทธรูปนอน"
สําหรับวิหารพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มีหลักฐานเอกสาร
วัตถุแวดล้อมพอสมควร และมีการศึกษามาแล้วจํานวนหนึ่งโดยทั้งหมดเป็นการศึกษาพระพุทธรูป อีก
ส่วนเป็นการศึกษาวิหารพระนอน โดยทั้งหมดยังไม่มีการการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหาร
และพระนอน "รวมกัน" ในช่วงยุคสมัยหนึ่งว่ามีแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างไร
และมีบทบาทหน้าที่ใดในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของผังวัดเขตพุทธาวาส
2.วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ น้ นที่ วิ ธีก ารศึ ก ษาอย่ างเป็ น ระบบ และพยายามให้ ล ะเอี ย ดและ
ครบถ้ ว น โดยเลื อ กกรณี ศึ ก ษา วิ ห ารพระนอนที่ ช นชั้ นเจ้ านายสร้ า งหรื อ ปฏิ สั ง ขรณ์ ในบริ เ วณ
วัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทยในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และเน้นพิจารณา
วิหารพระนอนที่มีความน่าสนใจ เรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับความหมายของพระนอน
1.ขั้นแรก เริ่มจากศึกษาความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาล
ที่ 5 จากวรรณกรรมและศิลปกรรมพบว่า พระนอนในวรรณกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะสีหไสยา มีพุทธลักษณะพื้นฐานส่วนใหญ่ คือ นอนตะแคงขวา พระเศียร
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หนุนบนพระเขนย พระหัตถ์ ขวาประคองพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทาบบนพระ
เพลา ปรากฏในพุทธประวัติ ดังนี้
1.ตอนดําเนินพุทธกิจประจําวัน ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างสมจริง
2.ตอนปรินิพพาน ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างเหนือจริง
3.ตอนยมกปาฏิหาริย์ เป็นตอนที่มีการพรรณนาอย่างเหนือจริงและเน้นการ
แสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า
4.พระนอนปางสีหไสยาตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้าเป็นตอนที่มีมีการพรรณนา
อย่างเหนือจริงและเน้นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า
ลักษณะในตอนถวายพระเพลิง ซึ่ งพุทธลักษณะในตอนนี้ ที่ช่างได้นํามาตีความ
ตามพระอรรถกถา และมักสร้างให้ลักษณะเป็นพระนอนในหีบหรือหรือนอนหงายโดยพระสรีระของ
พระพุทธเจ้าได้ยื่นพระบาทออกจากหีบเพื่อให้มหากัปสปนมัสการ
ซึ่งพระนอนทั้ง 2 ลักษณะได้ถูกช่างนําไปตีความสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรม ซึ่ง
เฉพาะพระนอนปางสีหไสยาส่วนใหญ่นั้นนั้นมีพุท ธลักษณะที่ยากจะบ่งชี้คติว่าเป็นบอกคติ ได้ ต้อ ง
พิจารณาตําแหน่ง-ทิศทางในการวางพระนอนและองค์ประกอบแวดล้อม ดังที่พระนอนในจิตรกรรม
เช่ น สมุ ด ภาพไตรภู มิ แ ละจิ ตรกรรมฝาผนั ง นั้ น เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของเรื่ อ งราวในพุ ท ธประวั ติ หรื อ
พระพุทธรูปนอนที่มีจิตรกรรมฝาผนังหรือประติมากรรมประกอบ
อย่างไรก็ตามโลกทัศน์ของสังคมสยามตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่
5 นั้นก็มี พัฒ นาการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ทําให้ ความหมายของพระนอนในแต่ล ะยุ คสมัยมีก าร
ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน
2.ขั้นที่ 2 คือการประมวลคติ ความเชื่อในยุคสมัยดังกล่าวบางประการโดยเฉพาะของชน
ชั้นกษัตริย์และเจ้านาย อาทิ ไตรภูมิ, พระโพธิสัตว์, เทวราชา สมมติเทพและพระอินทร์, จักรพรรดิ
ราช, ธรรมราชา, ธาตุเจดีย์, สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา, ความเชื่อทางพุทธศาสนาของชนชั้นล่าง
ฯลฯ ซึ่ ง โดยสรุ ป คติ ความเชื่ อ เหล่ า นี้ ค่ อ ยๆ มี พั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลง ที่ เ ด่ น ชั ด คื อ สมั ย ต้ น
รัตนโกสินทร์มีปรับเปลี่ยนจากสมัยอยุธยา โดยกษัตริย์เน้นบทบาทของธรรมราชาแต่ยังคงมีฐานะเช่น
สมมติเทพและพระโพธิสัตว์ นอกจากนั้นยังมีโลกทัศน์แบบจารีต ดังเช่นเรื่องจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุ
เป็นศูนย์กลาง และเรื่องสืบศาสนาที่ลังกา ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดอีกครั้งคือสมัยรัชกาลที่ 4
ที่ ก ษั ตริ ย์ มี บ ทบาทเป็ น ธรรมราชาที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น นายกของชนทั้ ง ปวง นอกจากนั้ นยั ง รั บ
แนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกมาปรับอยู่ร่วมกับโลกทัศน์เดิม เช่น ภูมิศาสตร์สมัยใหม่
โดยเน้นความสําคัญของรัฐสยามที่พุทธศาสนาสืบทอดและตั้งมั่น ฯลฯ
3.ขั้ นที่ 3 ต้ อ งพิ จ ารณาพระนอนและวิ ห ารพระนอนในฐานะองค์ ประกอบหนึ่ง ของ
แผนผั ง วั ด สมั ยสุ โ ขทั ยและอยุ ธยาก่ อ น ซึ่ ง อาจเป็ นพั ฒ นาการก่ อ นวิ ห ารพระนอนช่ วงยุ คสมั ยที่
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ทําการศึกษา โดยในสมัยสุโขทัยนั้นมีแบบแผนการสร้างอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้า
ไว้ ด้วยกั นหรื อ ที่ โ ดดเด่ นคื อ พระมณฑปประดิ ษฐานพระสี่ อิริยาบถ ซึ่ ง อาคารชุ ดนี้ มั ก มีฐ านะเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของผังเขตพุทธาวาสวัดตั้งอยู่ในแกนหลักหรือเป็นประธานของวัด โดยส่วนหนึ่งมี
พระนอนปางสีหไสยาที่นิยมประดิษฐานในทิศทางตามคติ "ทิศเบื้องหัวนอน" หันหลังชิ ดผนังของ
อาคารและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า ส่วนในสมัยอยุ ธยานั้นพบคติพ ระนอนทั้งมีวิห ารพระนอน 2
แบบ คือ "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" ที่มักสร้างอยู่นอกแกนหลักและแกนรองของผังวัด และ "วิหาร
พระนอนขนาดเล็ก" ที่นิยมสร้างเป็นอาคารประธานของวั ดของวั ดที่ตั้ง อยู่นอกพระนคร โดยทั้ง 2
แบบ นิยมสร้างพระนอนหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ประดิษฐานตรงกลางผังซึ่งมีทางเดินรอบ
และเน้นการเข้าถึงจากทางพระบาท
จากทั้ง 3 ขั้นตอนเมื่อนํามาผนวกกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์พัฒนาการ
ผังเขตพุทธาวาสวัดและการรังวัดเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ของวิหารพระนอน 14 แห่ง(ที่เลือก
ตามเกณฑ์) ดังนี้ วัดราชคฤห์, วัดโปรดเกษเชษฐาราม, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดบวรนิเวศ, วัดเสนาสนาราม, วัดปรมัยยิกาวาส
, วั ดพระนอนจั กรสี ห์ , วั ดพระพุ ทธสยาสน์ ( เพชรบุ รี ) , วัดกลาง(อยุ ธยา) และวัดใหม่ จั นทราราม
(อุทัยธานี) นํามาสู่การวิเคราะห์ในมี 2 ประเด็นต่อเนื่องกัน คือ
3. บทบาทหน้าที่ วิหารพระนอนในผังเขตพุทธาวาสของวัด
จาก 14 แห่ ง พบว่ามี วิห ารพระนอน 9 กรณี ( 9 แห่ ง แรกข้ างต้ น) ที่ มี บ ทบาท
สัมพันธ์กับ ผังเขตพุท ธาวาสของวัดอย่างชัดเจน โดยวัดแต่ ละแห่งมี ปัจจัยการสร้างและปฏิสังขรณ์
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน หากแต่บทบาทของวิหารพระนอนนั้นมีจุดร่วมเดียวกันอยู่ คือ
ไม่ได้สร้างภายใต้เงื่อนไขเรื่องประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก หากแต่ใช้เป็นสถานที่สําหรับสักการะพระ
นอนที่และมี ความหมายสื่อถึงพระนอนตอนต่างๆ ในพุทธประวัติและหรือมีบทบาทสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อต่างๆภายในผังเขตพุทธาวาสวัดจึงต้องมีการวางผังที่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของตําแหน่งที่ ตั้ง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในผังพร้อมๆกับเอกภาพในผังรวมของวัด ซึง่ วัดกรณีศึกษาทั้งหมดล้วนมีคติ
ความเชื่อที่เป็นจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับชนชั้นนําในยุคสมัยนั้นๆ อีกด้วย
โดยสรุป เป็น 2 แบบ คื อ วิ หารพระนอนปางสีห ไสยาและวิห ารพระนอนปางถวายพระเพลิง ซึ่ง มี
เฉพาะแบบแรกที่มีตัวแบบที่มากพอสมควรสามารถสรุปเป็ลลักษณะต่างๆ ได้ ดังนี้
1.วิหารพระนอนปางสีหไสยาซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบย่อย" ของวัด ที่วัด
อินทารามนั้นสร้างในคติพระคันธกุฎีเช่นเดียวกับที่ศาลาทิศ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งคตินี้ปรากฏมา
อย่างน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยที่ศาลาทิศทั้ง 4 หลังของวัดสุทัศน์นั้นประดิษฐานพระพุทธรูปตอน
ดําเนินพุทธกิจประจําวัน สอดคล้องกับที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
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และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงรวบรวมและแต่งตําราพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ
2. วิหารพระนอนปางสีหไสยาซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบสําคัญ" ของผังวัด
ที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, วั ดราชโอรสาราม และวั ดเชตุ พนวิม ลมัง คลาราม ซึ่ งเป็นพระนอนที่ให้
ความสําคัญกับมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ โดยเฉพาะลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาทนั้นพบเฉพาะ
ในพระปางนี้ ซึ่งลายดังกล่าวของพระนอนที่วัดโปรดเกศฯ นั้นมีลักษณะที่สอดคล้องกับรอยพระพุทธ
บาทจํ าลองประดิษฐานในพระมณฑปประธานของวั ด ที่ หมายถึง รอยพระพุทธบาทที่เขา สุ มนกู ฏ
ลัง กา ซึ่ งเป็นพุ ทธสถานสําคัญ ที่ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิศหล้ านภาลัย รั ชกาลที่ 2 มี พระราช
ศรัทธามาก
ที่วัดราชโอรสาราม วิหารพระนอนปางสีหไสยานั้นมีฐานะเป็นศูนย์กลางของวัด
ล้อมรอบด้วยอาคารประกอบล้อมรอบและมีระดับพื้นที่สูงขึ้นเป็นขั้นจากพระอุโบสถด้านหน้าไปสู่
วิหารพระนอนที่อยู่ด้านหลัง อีกทั้งการวางผังพระวิหารแบบขวางทําให้พระนอนปางสีหไสยาที่วาง
แนวองค์พระทอดรับกับแนวยาวของผังอาคาร(วางตามแนวแป)โดดเด่นอย่างยิ่ง ทั้งหมดเป็นการวาง
ผังตามลําดับฐานานุศักดิ์ของพื้นที่ในวัดแห่งนี้ โดยบริเวณส่วนหน้าของเขตพุทธาวาสซึ่งประกอบด้วย
พระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ และวิหารพระยืน ล้วนสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นประธานของ
อาคารนั้น สอดคล้องกับความสนพระราชหฤทัยเรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆของพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยู่หัว หากเขตพุทธวาสส่วนหน้าที่มีฐานานุศักดิ์ต่ํากว่า โดยอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางต่างๆ ที่แสดงพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า ขณะที่พระนอนปางสีหไสยานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ฐานานุศักดิ์สูงกว่านั้น เดิมที่มุมพระระเบียงทั้ง 4 มุมด้านนอกนั้นเป็นที่ตั้งของป้อมผังรูป 6 เหลี่ยม 2
ชั้น ซึ่ งประดิ ษฐานรู ปเคารพสํ าหรั บให้ผู้ คนมาสั ก การะทั้ ง 4 ป้ อม ที่ ล้วนน่าจะสื่ อถึ งพุ ท ธประวั ติ
เหตุการณ์สําคัญ เช่นเดียวกับวิหารพระนอนจุดศูนย์กลางของวัดราชโอรสารามจึงที่น่าจะมีบทบาทที่
แสดงลักษณะ เหนือจริงหรือ แสดงปาฏิหาริย์
ส่วนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วิหารพระนอนปางสีหไสยาซึ่งสร้างในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีขนาดใหญ่และมีแบบอย่างเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดที่ปฏิสังขรณ์ในสมัย
เดียวกัน สร้างแยกห่างออกมาจากบริเวณเขตพุทธาวาสหลักที่เป็นพระอุโบสถล้อมรอบด้วยอาคาร
ประกอบและพระระเบียงล้อมรอบ ทําให้วิหารพระนอนมีความโดดเด่นเป็นเอกเทศแต่ขณะเดียวกันก็
ไม่ได้ทําให้สมดุลของผังรวมวัดเสียและยังส่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆในผังในแง่ของทัศนียภาพ ที่
สําคัญการสร้างวิหารพระนอนเป็นไปตามพระราชดําริของรั ชกาลที่ 3 ที่จ ะสร้างพระพุท ธรูปนอน
ขนาดใหญ่ เช่ นเดี ยวกั บ วั ดโลกยสุธาราม พระนครศรีอ ยุ ธยาอี กทั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระนั่ งเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ บรรจุพระบรมธาตุ ที่จุดสูงสุดจองพระเศียรของพระนอน อีกทั้งให้เขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังตําแหน่งคอสองของเสาในประธานที่เป็นภาพเล่าเรื่องดาวดึงส์สวรรค์ซึ่งแสดงถึง
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การยกสถานะของพื้นที่ให้มีฐานานุศักดิ์สูง ซึ่งในแง่ความหมายของพระนอนตั้งข้อสังเกตได้ว่าพระ
บรมธาตุที่อยู่บนจุดสูงสุดบนพระเศียรของพระนอนในระดับคอสอง อาจหมายถึงพระจุฬาโมลีที่บรรจุ
อยู่ในจุฬามณีเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ดาวดึงส์สวรรค์ นอกจากนั้นพระเจดีย์จุฬามณีบนดาวดึงส์
สวรรค์ นั้ นยั ง ประดิ ษฐานพระทาฐธาตุ (พระเขี้ ยวแก้ ว )ที่ พ ระอิ นทร์ นํามาที่ ผ้ าโพกศี ร ษะซึ่ ง โทณ
พราหมณ์ ซ่ อ นไว้ เ มื่ อ ตอนแบ่ ง พระบรมธาตุ ห ลั ง ตอนถวายพระเพลิ ง พระสรี ร ะดั ง นั้ นจากนั ยยะ
ความหมายดังกล่าวทําให้พระนอนปางสีหไสยาองค์นี้อาจหมายถึงตอนปรินิพพาน ซึ่งเป็นพระนอน
ปางสีหไสยาในพุทธประวัติที่แสดงลักษณะ เหนือจริงและวิหารพระนอนมีฐานะเป็นจุดศูนย์กลางย่อย
ของวัด
3. วิ หารที่ มี "พระนอนประดิ ษ ฐานร่ วมกั บพระพุ ท ธรู ป ปางอื่ นๆ"และเป็ น
อาคารซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบรอง" ของผังวัด ได้แก่ ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร,
วัดพระพระปฐมเจดีย์ และวัดเสนาสนารามซึ่งมีวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์
พระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่นิยมสร้างเป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเป็นการรื้อฟื้น
รูปแบบอยุธยากลับมาใช้ใหม่เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าใกล้เคียงกับคติพุทธดั้งเดิมมากที่สุด นั่นคือ
คติธาตุเจดีย์ดังปรากฏเป็นประธานของวัดบวรนิเวศ, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนารามและส่งผล
ต่อการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆของผังเขตพุทธาวาสวัดเหล่านี้รวมไปถึงองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมอีกด้วยส่วนที่วัดมหาพฤฒารามซึ่งปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็น่าจะมีการผนวก
คตินี้ลงไปเช่นกัน ดังที่มีการทํารูปพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่หน้าบันของวิหารพระนอน อีกทั้ง
ประธานของวัดที่เป็นแถวพระปรางค์ตัวแทนพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในภัทรกัป โดยเฉพาะพระโคตม
พุทธเจ้าที่ห มายถึงพระปรางค์อ งค์ด้านหน้านั้นมี ที่ตั้งที่ โดดเด่นที่ สุดเพราะเหลื่อ มออกมาจากแนว
ด้านหน้าของวิหารและพระอุโบสถสอดคล้องกับวิหารพระนอนหลังนี้ที่ตั้งเหลื่อมออกมาเช่นกันและ
อยู่ ในแนวเดี ยวกัน ดั ง นั้ นวิ ห ารพระนอนองค์ นี้จึ ง น่ าจะสั มพั นธ์ กั บ การระลึ ก ถึ งพระพุ ท ธเจ้ าองค์
ปัจจุบันที่ปรินิพพานไปแล้ว ซึ่งที่วัดบวรนิเวศและวัดพระปฐมเจดีย์ อาคารประดิษฐานพระนอนได้
แสดงคติปรินิพพาน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์อันเป็นสถานที่มีพุทธานุญาตให้เป็นที่
สําหรับระลึกถึงพระองค์ อย่างชัดเจนโดยคตินี้เป็ นพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 ดังที่พระองค์โปรด
เกล้าให้ทําภาพสังเวชนียสถานทั้งสี่ประดับพระเจดีย์ทรงกลม แบบลังกาจําลองถมปัทม์ ถวายวัดบรม
นิวาส ซึ่งเป็นภาพที่มีลักษณะเหมือนกับที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมธาตุที่ประดิษฐานอยู่ใน
แกนกลางของเจดีย์ประธาน วัดบวรนิ เวศวิ หาร ที่สําคัญคือพระนอนทั้ง 2 องค์นี้มีการวางทิ ศทาง
ถูกต้องตามคติปรินิพพาน ส่วนที่วัดเสนาสนารามนั้นแม้จะไม่ชัดเจนว่าสร้างในคตินี้ แต่มีข้อสังเกตคือ
ผั ง ของเจดี ย์ป ระธานและพระเจดี ย์ร าย เหมื อ นกั บ ที่ วัดสุ วรรณดารารามที่ ส ร้ างขึ้ นในเมื อ งและ
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งพระเจดีย์องค์นี้บรรจุพระบรมธาตุ ทําให้จํานวนพระเจดีย์ราย 10 องค์นั้น
อาจหมายถึงธาตุเจดีย์ 8 องค์ บวกกับตุมพะเจดีย์และพระอังคารเจดีย์ เมื่อตอนแบ่งพระบรมธาตุ
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4.การออกแบบผังวิหารพระนอนปางสีไสยา
จากบทบาทวิหารพระนอนพบความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการออกแบบผังสถาปัตยกรรมซึ่ง
แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
1.คติพระคันธกุฎี มี "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร
ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบในสมัยอยุธยาที่นิยม
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมัยอยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎี
เช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์นั้นมีลักษณะที่สอดคล้องกับการเน้นสภาวะ
ที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้นการเข้าถึงและมองเห็นพระ
นอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท
2.คติมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ โดยเฉพาะลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัด
โปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม นั้นเน้นทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่วัด
ราชโอรสารามแม้จะเข้าจากทางด้านหน้าพระพักตร์แต่เนื่องจากพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของวัด
ที่ตั้งแบบผังขวางมีอาคารประกอบและพระระเบียงล้อมรอบ โดยมีการเข้าถึงที่บีบมุมมองสายตาให้
แคบก่อนเข้าพระระเบียง และเมื่อเข้ามาในพระระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระ
นอนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็นการใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนดิ่งที่ถูกบีบ
ให้ผู้ที่เข้ามาหยุดนิ่งและตื่นตา เป็นจินตภาพอันเป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ
32 ประการเช่นกัน ด้วยลักษณะของบทบาทของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวนั้นสอดคล้อง
กับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ"ทํา
ให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีกทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็น
ลั ก ษณะที่ คล้ ายกั บ ผั ง วิ ห ารพระนอนในสมั ยอยุ ธยา ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว มี
พระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว
3.คติบริโภคเจดีย์ ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็น
จุดเชื่อมต่อสําคัญ เนื่องจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะที่อิงลักษณะที่
เป็ น มนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น, สมจริ ง มากขึ้ น และตรงตามพระลั ก ษณะพระไตรปิ ฎกอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตาม
แนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่ง เป็ นหลักที่ พระองค์ ใช้ สร้างพระพุท ธรูป ปางอื่ นๆ เช่ นกั น อันเป็ น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่
2 หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่
4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่ ง ออกเป็ นหลายห้ อ งและมีห้ อ งที่ ป ระดิ ษฐานพระนอนปางสีห ไสยาตั้ งชิ ดผนัง และมี พื้ นที่
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สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ.
2376 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งนั้นรัชกาลที่ 4
ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูลซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอนแบบ
อยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1 ใน
4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว
อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผังวิหารพระนอนทั้ง 3 นั้น เป็นลักษณะที่คล้ายกับพระอุโบสถ
และพระวิหารในสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไป
5.การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม
วิห ารพระนอนปางสีห ไสยานั้ นคํานึ ง ถึ ง รู ป ลัก ษณ์ และรู ป ทรงอาคารและโครงสร้ าง
อาคารในผลสัมฤทธิ์สุดท้ายเป็นสําคัญไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธศาสนาของสยามในสมัย
รั ตนโกสิ นทร์ ที่ มี ผั ง รู ป สี่ เ หลี่ ยมผื นผ้ าอื่ นๆ ซึ่ ง ที่ วัดพระเชตุ พ นฯวิ ห ารพระนอนก็ ส ร้ างรู ป ลั ก ษณ์
เช่นเดียวกับพระอุโบสถ อย่างไรก็ตามพระนอนที่สร้างวางแนวองค์พระทอดรับกับแนวยาวของผั ง
อาคาร(วางตามแนวแป)ซึ่งเป็นวิหารพระนอนที่มีเป็นส่วนใหญ่นั้น จะคํานึงการสวมครอบพระนอน
ของพระวิหารว่ามีระยะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง
ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของขื่อที่เป็นตัวกําหนดระยะด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ขึ้นรูปทรงอาคาร
โดยเฉพาะสั ดส่วนและรู ปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวนั้ นสามารถปรั บเปลี่ ยนความยาวได้ค่อนข้าง
อิสระกว่าจากการเพิ่ม-ลดห้องเสา หากเพียงคํานึงว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขคี่เช่น 7, 9, 11 ฯลฯ
ตามคตินิยม โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้นั้น มี
การย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกันนอกจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงตรวจตัวอย่างหรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์,
รู ป ทรงทางสถาปั ตยกรรม รวมถึ ง สั ดส่ วนต่ างๆ เพื่ อ ปรั บ แก้แ บบในการก่ อ สร้ าง โดยมี ส มเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ เป็นช่างคนสําคัญผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัย
รัตนโกสินทร์ ผู้เป็นแม่การหรือแม่กองสร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระ
นอนวัดมหาพฤฒาราม
6.องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
เนื่ อ งจากวิ ห ารพระนอนให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การรั บ รู้ ค วามงามของพระนอน ดั ง นั้ น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างจึงต้องสร้างให้สอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าว อันได้แก่
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1.ฐานชุกชี อันเป็นองค์ประกอบที่ยกพระพุทธรูปให้สมฐานะและสง่างาม โดยมีความ
สูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร ที่สําคัญคือยกสูงกว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิ ง
ระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) เพื่อรับกับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่
ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งหากฐานอาคารสูงกว่าปกติก็จะยกฐานชุกชีสูงขึ้นเพื่อรับกับการต้องเงย
หน้ามองเข้าไปเห็นองค์พระภายในพระวิหาร
2.เสาในประธาน อันเป็นองค์ประกอบทางโครงสร้างที่สร้างขึ้นเมื่อด้านสกัดมีขนาดกว้าง
มากนั้นต้องมีเสาในประธานเพื่อรับขื่อของจั่วหลัก นอกจากนั้นยังเป็นตัวกําหนดขนาดและจํานวนห้อง
เสาอันส่งผลต่อการออกแบบช่องเปิดอีกด้วย ซึ่งเสาในประธานด้านกว้างนั้นจะตั้งระหว่างองค์พระ
นอน ขณะที่ด้านยาวจะตั้งเรียงกันไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้าน
ยาวให้บดบังคุณค่าทางความงามของพระนอนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมและต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนคี่ตามคตินิยม ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ ตั้ง
เสาให้ บังพระเนตรและพระพัก ตร์ น้อ ยที่สุ ดเมื่อ มองจากพื้นที่สั กการะภายในอาคารหรือมองจาก
ภายนอกอาคารได้แก่ที่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่ง
เสาในประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch)
3.ช่องเปิด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะหากไม่เปิดช่องเปิดจะไม่สามารถ
รับรู้ได้ว่าเป็นอาคารสําหรับประดิษฐานพระนอน ดังนั้นช่องเปิดจึงสําคัญอย่างยิ่งในแง่ที่ทําให้รู้ว่าเป็น
วิหารพระนอน อีกทั้งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างที่ว่างภายในภายนอก รวมไปถึงสร้างการรับรู้ความงาม
ของพระนอนจากภายนอก และทําให้รับรู้ได้ถึงตําแหน่งแห่งที่และบทบาทของวิหารพระนอนในฐานะ
องค์ประกอบหนึ่งของผังเขตพุทธาวาสวัด ดังนี้
วิหารพระนอนปางสีหไสยาแบบที่เน้น คติมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ เช่น ที่วัดโปรด
เกศเชษฐาราม ที่มีซุ้มประตูหน้าเป็นแบบมุขยื่นที่มีช่องเปิดกลมตรงกับประตูทางเข้าซึ่งเปิดไปประจัน
กับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทของพระนอนที่วัดราชโอรสารามมีการเข้าถึงมองเห็นที่บีบสายตาและ
เข้ามารับมุมมองกว้างเฉียบพลันดังที่กล่าวไปแล้ว และเมื่อกําลัง เข้าถึงพระวิหารจากบันไดทางขึ้ น
ด้านหน้าจะประสบพระพักตร์มองลอดมาจากช่องหน้าต่าง นอกจากนั้นช่องเปิดด้านหน้านั้นมีลกั ษณะ
แบ่งเป็น 9 ห้อง โดยส่วนริมข้างละ 3 ห้องเป็นหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้อง ห้องกลางเป็นประตู
ขนาดใหญ่ ห้องริมเป็นประตูขนาดเล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกัน
โดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมาทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ขั้น หน้าต่างอีก 1 ขั้นและ
เมื่อเข้าไปถึงพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนแล้วมองออกไปทางประตูกลางด้านหน้าจะเห็นหน้า
บันของพระอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตูพอดี ทําให้
พระวิ หารมีลักษณะอยู่เหนื อกว่ าพระอุโบสถ ตามฐานานุศักดิ์ ของพื้นที่ ส่วนที่วัดพระเชตุพ นฯนั้ น
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วิหารพระนอนสร้างห่างออกมาเป็นเอกเทศ มีช่องเปิดที่เน้นการมองเข้าไปสู่องค์พระ โดยเฉพาะลาย
มงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทและพระพักตร์
ส่วนวิหารพระนอนปางสีหไสยาแบบที่เน้นคติปรินิพพาน 1 ใน 4 ของสังเวชนียสถาน
หรือบริโภคเจดีย์นั้นเน้นการรับรู้พระนอนด้วยสายตาเช่นกัน ที่เด่นชัดคือที่วัดพระปฐมเจดีย์บริเวณ
ด้านหน้าบันไดทางขึ้นสู่ทางเข้าหลักของพระวิหารเมื่อมองเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ขององค์พระนอน
อยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม ขณะที่เมื่อมองจากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูกลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกส่วนที่วัดมหาพฤฒา
ราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็น
พระโคตมปรางค์ และที่ วัดเสนาสนาราม จากพื้ นที่สั กการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูกลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่
4.จิตรกรรมฝาผนัง
อาคารประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กบางแห่งทั้งปางสีหไสยาและปางถวายพระ
เพลิ ง ได้ แก่ ที่ วัดอิ นทาราม, วั ดบวรนิ เ วศ, วั ดกลาง อยุ ธยา และวั ดใหม่ จั นทาราม อุ ทั ยธานี มี
จิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องประกอบพระพุทธรูปนอนประธานของอาคาร
7.ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึ กษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมวิหารพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 นี้เป็นเพียงการนําเสนอวิธีการศึกษาอาคารทางพุทธศาสนาแบบอย่างหนึ่งและมีการ
วิ เ คราะห์ แ ละสั น นิ ษ ฐานในแง่ ค ติ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องพระนอนที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งไปยั ง การออกแบบ
สถาปัตยกรรม ที่ควรมีการศึกษาและตรวจสอบต่อไป เช่น โดยวิธีการศึกษาทางประติมานวิทยาอย่าง
เข้มข้น, การค้นคว้าเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น ฯลฯ
ที่สําคัญคือการศึกษาและตรวจสอบเรื่องพระนอนมีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
และองค์ประกอบต่างๆ ว่ามีขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือควรศึกษาเพิ่มเติมอย่างไร
2.และเนื่ อ งจากขอบเขตการศึ ก ษานี้ มี ช่วงยุ คสมั ยที่ ค่อ นข้างกว้ า งและมี ตัวแบบใน
การศึกษาหลายแห่ง ซึ่งแต่ละตัวแบบมีฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผังวัด ทําให้พบว่าหลายวัดที่มี
ความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และศิลปะ สถาปัตยกรรม แต่ยังไม่มีการศึกษามากนักจึงน่าสนใจใน
การศึกษาเป็นรายวัดหรือกลุ่มวัด
3. และยัง มีป ระเด็ นจิ ตรกรรมฝาผนั งภายในแบบภาพเล่าเรื่องประกอบพระพุ ทธรู ป
ประธานที่เป็นพระนอน(ทั้งปางสีหไสยาและปางถวายพระเพลิง) ที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ซึ่งทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมาหากมีการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความก้าวหน้าทาง
การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม.
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