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Wat Vorachet Thepbumrung is a big ancient monastic monument. Since the
construction of the monastery was not mentioned clearly in written records, study must
be conducted through art and archaeological evidences. The study yields many results
about the monastery itself which in turn could be linked to Ayutthaya art in many ways.
The results are presented as follows:
1. Wat Vorachet Thepbumrung was founded in early 16th century as a small
monastery, consisting of two main architectures; a Vihara (assembly hall) and a bellshape cetiya (stupa). Later in early 17th century, a central Prang, a Prasat-type cetiya,
and Uposatha (ordination hall)were added, turning it into a big monastic compound. The
later renovation architectures reflect high influence of Lanna art. In addition, the dating
of the art style of each period is in line with the results from archaeological studies.
2. The analysis from the study of Wat Vorachet Thepbumrung could be used
to validate Wat Varajestharama. According to historical documents, these temple were
mentioned in 17th century.As their locations were both out of town, they were considered
Forest Monasteries. Judging from the dating of the art styles and location, Wat Vorachet
Thepbumrung is in fact Wat Varajestharama.
3. The study of Wat Vorachet Thepbumrung reveals various new aspects of
Ayutthaya art. Importantly, the analysis of the art styles helps pinpointing the dating of
some monuments in Ayutthaya period which have not been studied. The study clearly
shows that the art of Wat Vorachet Thepbumrung belongs to the 17th century, reflecting
more varieties of the art styles of Ayutthaya than ever before.
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ความนิยมการสรางปรางคเปนประธานของวัดลดลงในชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 21.......................................................
เจดียทรงปรางคของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23............................
ปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนปลาย : การวิเคราะหปรางค
ประธานวัดกษัตราธิราชอยุธยา….……………………………
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หนา
16
16
16
17
18
18
20
27
28
28
31
35
40
43
43

47
51
53
55

บทที่

หนา
ปรางคขนาดเล็กในพุทธศตวรรษที่ 23 และความสืบเนื่อง
สูศิลปะรัตนโกสินทร…………..……………………….….…..
บทวิเคราะหปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง………………...…......
โครงสรางและการกออิฐ
การกออิฐวงโคงแบบพิเศษที่คูหาเรือนธาตุดานทิศตะวันออก...
ฐานประทักษิณ ………………………….……………….…...
ชุดฐานบัวลูกฟก : ความแตกตางจากเจดียทรงปรางคในพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21 “การขยายสัดสวนทางแนวตั้ง”
การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก เกี่ยวของกับศิลปะ
ลานนา…...…....................................................................
ฐานหรื อ ชั้ น เชิ ง บาตร จากชั้ น คอดเว า เป น ฐานบั ว ลู ก แก ว
อกไก……………...............................................................
แผนผังของเรือนธาตุ : ขนาดของมุมที่เทากัน…………...…….
แผนผังของเรือนธาตุ : จัตุรมุข………………..……………….
ผนังเรือนธาตุที่เอนสอบเขาหากันและการประดับลวดบัวเชิงลวดบัวรัดเกลา : ที่มาจากปรางคประธานที่สรางขึ้นในหัวเมือง
เหนือชวงพุทธศตวรรษที่ 21…………………………………
มุ ข จระนํ า ซุ ม ซ อ น ไม มี ก ารประดั บ เจดี ย ย อดที่ สั น หลั ง คา
มุข………..…..................................................................
ชองจระนําเคยติดตั้งบานประตูไม………………...…………..
ไมปรากฏชั้นเชิงบาตรครุฑแบก............................................
สวนยอด : ชั้นรัดประคด ชองวิมาน กลีบขนุนและบันแถลง…..
บทสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง.....
วิ เ คราะห ส รุ ป รู ป แบบอายุ ก ารสร า งของปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ
เทพบํารุงรวมกับหลักฐานอื่นๆ……………………………….............
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงกับการวิเคราะหฐานเจดียขนาด
ใหญที่วัดวรโพธิ์อยุธยา……………………………………..….………
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58
62
62
64
75
79
82
87
90
94

96
101
102
108
111
116
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122

บทที่
4 วิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง..…………………………..
เจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะลานนาและสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 1922…….....................................................................................
หริภุญชัย-ลานนา ตนแบบของเจดียทรงปราสาทยอด……….
เจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะสุโขทัย..................................
เจดี ย ท รงปราสาทยอดในศิ ล ปะอยุ ธ ยา พุ ท ธศตวรรษที่ 20-23:
การทบทวนขอมูลและวิเคราะหประเด็นเกี่ยวเนื่อง.............................
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20………...
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20 : กรณี
วิ เ คราะห เ จดี ย ท รงปราสาทยอดทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
นอกระเบียงคดวัดราชบูรณะ อยุธยา....................................
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21………...
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 : กรณี
วิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดที่วัดบางกะจะ อยุธยา…….....
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23…….
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23 :
กรณีวิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดนอกระเบียงคดทางทิศใต
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และเจดียรายทรงปราสาทยอด
ที่วัดตองปุ ลพบุรี ………………………………….……….…
บทวิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง….…………….
ฐานประทักษิณและพนักระเบียงเจาะชองกระจก อิทธิพลจาก
ศิลปะลานนา……...............................................................
เรือนธาตุ……………………………………………….………
สวนชั้นซอน องคระฆังและยอด…………………………….…
วิเคราะหลวดลายปูนปน…………..……………………………….….
ลายขาสิ งหประดับสวนฐานประทักษิณ...............................
ลายชองกระจกและลายประดับมุม………….........................
ลายกรวยเชิง-เฟองอุบะ…………………………………….…
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126
127
128
136
142
142

147
150
152
155

156
159
159
164
168
174
175
183
186

บทที่
ลายกลีบบัว……………………………………………………
ลายหนากระดาน..............................................................
ลวดลายประดับหนาบันซุมจระนํา……………………….……
การวิเคราะหสรุปอายุการสรางของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุ
เทพบํารุง...................................................................................
5 วิเคราะหเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง………….…………………….…..
เจดียทรงระฆังในศิลปะลานนาและสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-21……
เจดียทรงระฆังในศิลปะลานนา………………………………..
เจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 ……….
เจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-23 การทบทวน
ขอมูลและคลี่คลายประเด็นปญหาเกี่ยวเนื่องบางประการ..................
เจดียทรงระฆังของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20………………
วิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับชุดฐานรองรับองคระฆังของสุโขทัยอยุธยา “บัวถลา-มาลัยเถา”..................................................
เจดียทรงระฆังองคอื่นๆในพุทธศตวรรษที่ 20…………………
เจดียทรงระฆังของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 : เจดียประธาน
และหมูเจดียรายในวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา.....................
เจดียทรงระฆังในหัวเมืองเหนือที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลจาก
กรุงศรีอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-21 : เจดียประธานวัด
นางพญาและพระธาตุ มุ เ ตา วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
เชลียง…………….……....................................................
เจดียทรงระฆังองคอื่นๆของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21……….
เจดียประธานวัดวรเชษฐาราม อยุธยา : การตรวจสอบรูปแบบ
ของเจดียทรงระฆังทรงระฆังของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22 .
ความนิ ย มและรู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นไปในเจดี ย ท รงระฆั ง ของ
อยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23……………………………….…….
การวิเคราะหเจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุง………………….
สวนฐาน……………………………………………….……..
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191
195
196
199
200
201
202
206
209
210
214
217
220

224
230
231
233
237
237

บทที่
ชุดรองรับองคระฆังและองคระฆัง……………………………..
บัลลังกและสวนยอด………………………………………..…
รูปแบบสันนิษฐาน……………………………………............
สรุป…………………………………………………….………………
6 วิเคราะหอาคารอุโบสถและวิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุง………………………
รูปแบบของอาคารหลังคาคลุมของวัดวรเชตุเทพบํารุง อุโบสถ-วิหาร…
อุโบสถ………………………………………………………….
วิหาร………………………................................................
อาคารหลังคาคลุม อุโบสถวิหารของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-23 ....
อาคารหลังคาคลุมของอยุธยา : ขอมูลจากหลักฐานที่ชํารุด....
อาคารหลังคาคลุมของอยุธยา : ขอมูลจากหลักฐานที่สมบูรณ.
อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง : บทวิเคราะหและรูปแบบสันนิษฐาน…….
วิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอุโบสถ…………........
มณฑปพระพุทธรูปสี่ทิศ : พระพุทธรูปประธานของอุโบสถ …..
“ตัวลวง” มังกรปูนปน ลวดลายประดับจากลานนา ………….
ใบเสมา………….…………………………………………….
รูปแบบสันนิษฐานของอุโบสถ………………………..……….
วิเคราะหและสันนิษฐานรูปแบบของวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง ….…….
วิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ ตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ฐานชุ ก ชี ใ นวิ ห ารวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง .........................................................................
สรุป………................................................................................
7 วิ เ คราะห สิ่ ง ก อ สร า งและหลั ก ฐานทางโบราณคดี อื่ น ๆ ของวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง…….......................................................................................
สิ่งกอสรางเบ็ดเตล็ดที่อยูภายในวัดวรเชตุเทพบํารุง…………………..
เจดียรายทรงระฆังที่สรางครอบเจดียในผังยอมุม………….....
รองรอยของเจดียแปดเหลี่ยม : บทวิเคราะหจากการบอกเลา...
กําแพงแกว…………………………………..…………….…..
ซุมประตู………………………...........................................
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หนา
241
245
246
248
249
249
250
251
252
254
261
269
269
282
288
290
294
296
298
302
304
304
304
309
310
312

บทที่
การกออิฐเพิ่มความหนากําแพงแกว : ปราการคายวัดวรเชษฐ.
องคระฆังขนาดเล็กของเจดียที่ถูกฝงอยูใตแนวกําแพงแกว......
พระพุทธรูปและประติมากรรมที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง…...……..
พระพุทธรูปหินทราย……………………..............................
พระพุทธรูปปูนปน…………………….……………………....
พระพุทธรูปสําริด………………………………….................
พระพิมพฉากตอนมุจลินทร ความสัมพันธกับจิตรกรรมในกรุ
ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา………………………….
รูปพระคเณศสําริด…………..………………………….…...
เศียรเทวดาปูนปนจากฐานชุกชีในอุโบสถ
อิทธิพลศิลปะ
ลานนา…………………………………………………………
กระเบื้องเชิงชายกับแนวทางการกําหนดอายุงานกอสรางของ
วัดวรเชตุเทพบํารุง…………………..………………………..
บทวิเคราะหขอมูลจากหลุมขุดคนและชั้นดินทางโบราณคดีของวัดวร
เชตุเทพบํารุง………………..………………….................................
ขอมูลดานอายุสมัยจากเครื่องถวยและภาชนะดินเผาที่พบจากการ
ดําเนินงานทางโบราณคดี……………………………………………..
เครื่องถวยและเครื่องปนดินเผาจากแหลงผลิตในประเทศไทย :
แหลงเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย แหลงเตาบานบางปูนและแหลง
เตาแมน้ํานอย……..........................................................
เครื่องปนดินเผาจากแหลงผลิตตางประเทศ : เครื่องถวยจีน…
สรุป……………………………………………...............................
8 วิเคราะหแผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุง…………………….………….………
รูปแบบของแผนผังวัดวรเชตุเทพบํารุง………………………………..
แ ผ น ผั ง วั ด ข อ ง อ ยุ ธ ย า พุ ท ธ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 1 9 -2 3 ที่ ม า แ ล ะ
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางอาคารสิ่งกอสรางภายในวัด………...
แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุง วิเคราะหผานขอมูลทางดานโบราณคดี
และศิลปกรรม…………………………………………………………
ฐ

หนา
315
317
319
320
323
327
330
332
335
338
341
345

345
349
349
358
358
360
369

บทที่
แนวกําแพงแกวกับการกําหนดรูปแบบแผนผังวัด…………....
เจดียทรงระฆังและวิหาร สิ่ง กอสรางสมัยแรกของวัดวรเชตุ
เทพบํารุง........................................................................
ปรางคประธานกับอุโบสถ การกําหนดทิศหลักที่คลี่คลายจาก
แผนผังวัดในสมัยอยุธยาตอนตน………………………………
วิหารหลวงทางทิศตะวันออกของปรางคประธาน : ไมพบ
หลักฐาน….....................................................................
วัดวรเชตุเทพบํารุง : แผนผังที่เปลี่ยนแปลงจากวัดขนาดเล็ก
เปนวัดขนาดใหญ………………...……………………………
สรุป…………………………………………………….....................
9 บทสรุปและขอคิดเห็นใหมทางวิชาการจากการศึกษาวัดวรเชตุเทพบํารุง……..
วิเ คราะห ส รุ ป อายุ ส มั ย ของวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง จากข อ มู ล ด า นงาน
ศิลปกรรม….............................................................................
วิเคราะหสรุปขอมูลทางโบราณคดีที่สัมพันธกับงานศิลปกรรมของ
วัดวรเชตุเทพบํารุง…………………………………………………….
แ ผ น ผั ง ข อ ง วั ด ว ร เ ช ตุ เ ท พ บํ า รุ ง ผ ล จ า ก ก า ร ส ร า ง แ ล ะ
ปฏิสังขรณ……………………………………………………………..
ประเด็ น ทางวิ ช าการใหม เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะอยุ ธ ยาซึ่ ง สื บ เนื่ อ งจาก
การศึกษาวัดวรเชตุเทพบํารุง…………………………………………..
ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรงปรางคของอยุธยา……………..
ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา………
ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรงระฆังของอยุธยา………………
ประเด็นใหมเกี่ยวกับขอสังเกตในความแตกตางของกรรมวิธี
สรางงานปูนปนของอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 กับชวง
พุทธศตวรรษที่21-22………………....................................
อิทธิพลศิลปะลานนา-พมา ในงานชางอยุธยา พุทธศตวรรษที่
ตัวอยางจากที่วัดวรเชตุเทพบํารุง……………………………..
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379
380
383
386
386
391
393
396
396
398
402

405
409

บทที่

หนา
วัดวรเชตุเทพบํารุงในดานประวัติศาสตร : ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการ
ขยายชุมชนของกรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 21…………………
วัดวรเชตุเทพบํารุงในดานประวัติศาสตร : ผลสืบเนื่องในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22….
วัดวรเชตุเทพบํารุงในเอกสารของชาวตะวันตก………………………..
สรุป…………………………………………………………………….
บรรณานุกรม……………………………………………………………………
ภาคผนวก………………………………………………………………….......
ภาคผนวก ก.ปญหาและแนวทางในการศึกษาประเด็นเรื่อง “วรเชษฐา
รามมหาวิหาร”………………………… ……………………………
ภาคผนวก ข. ถนนโบราณที่วัดวรเชตุเทพบํารุง………………………
ประวัติผูวิจัย……………………………………………………………….......
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421
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455
465

สารบัญภาพ
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17
18
19
20
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23
24

วัดวรเชตุเทพบํารุง ภาพถายจากดาวเทียม…………………….......……....….
วัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการขุดแตงบูรณะ………………………………..….....
ปรางคประธาน วัดวรเชตุเทพบํารุง..............................................................
ปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี..............................................
ลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาของปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ลพบุรี..................................................................................................
ปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา............................................................
ปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา............................................................
ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา............................................................
ปรางคประธานวัดสม อยุธยา......................................................................
ลายกรวยเชิง ปรางคประธานวัดสม..........................................................
ทับหลังปูนปน ซุมจระนําดานทิศเหนือ ปรางคประธานวัดสม.........................
ปรางคประธานวัดลังกา อยุธยา.................................................................
ปรางคประธานวัดนก อยุธยา......................................................................
ปรางคประจํามุมทิศตะวันออกเฉียงใต วัดมหาธาตุ อยุธยา............................
ปรางคประจํามุมทิศตะวันตกเฉียงใต วัดราชบูรณะ อยุธยา............................
ปรางคประธานวัดมหาธาตุ ราชบุรี...............................................................
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี.........................................
ลายเฟองอุบะประดับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
สุพรรณบุรี.............................................................................................
ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก...........................................................
ลายกรวยเชิงปูนปนประดับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
ปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง…………………………………
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพถายเกา)…………..…
ปรางคประธานวัดปรางคหลวง นนทบุรี……………………..…………………
ปรางคประธานวัดพระปรางค อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี………………………….
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27
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46

ปรางคประธานวัดพระธาตุสวนแตง สุพรรณบุรี….........................................
ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม.................................................................
ปรางคประธานวัดกษัตราธิราช อยุธยา........................................................
เจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมขนาดเล็กประดับในจระนําของปรางคประธานวัดกษัตรา
ธิราช......... ...........................................................................................
ปรางควัดบรมพุทธาราม อยุธยา...............................................................
ปรางควัดพระยาแมน อยุธยา... ....... ..........................................................
ปรางควัดวิหารทอง อยุธยา.........................................................................
ปรางคนอย วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา..........................................................
อัษฎามหาเจดีย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร..........................
อิฐแปดรูที่ใชกอสรางปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง.................................
ทางเขาสูคูหาดานทิศตะวันออกของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง..........
การกอวงโคงของคูหาภายในตรีมุข ปรางคประธานวัดราชบูรณะ....................
การกออิฐวงโคงยอดแหลมหรือรูปกลีบบัวในสมัยสมเด็จพระนารายณเมื่อมอง
จากดา นนอก พระที่ นั่ง ดุสิ ตสวรรคธั ญ มหาปราสาทภายในพระนารายณ
ราชนิเวศน ลพบุรี………............................................................................
การกออิฐวงโคงยอดแหลมหรือรูปกลีบบัวในสมัยพระนารายณเมื่อมองจาก
ดานในพระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาทภายในพระนารายณราชนิเวศน
ลพบุรี.......................................................................................................
ซุมหนาตาง อุโบสถวัดกุฎีดาว อยุธยา..........................................................
การกอคูหาวงโคงเจดียวัดอุโมงคอารยมณฑล เชียงใหม................................
การกออิฐวงโคง จระนําเจดีย “กูบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราช” วัดมหาโพธาราม
(เจ็ดยอด) เชียงใหม....................................................................................
การกออิฐคูหาปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง……...................................
การกออิฐวงโคงยอดแหลมของเมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนาราม……..............
การกออิฐเปนโครงสรางสวนยอดของปรางควัดลังกา อยุธยา...................
การกออิฐเปนโครงสรางสวนยอดของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง..........
การกออิฐเปนคูหากลวงภายในองคเจดียประธาน วัดหลังคาขาว อยุธยา........
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61
62
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67
68
70
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71
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74
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ภาพที่
47 ฐานหรือลานประทักษิณของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง......................
48 รองรอยการขยายฐานประทักษิณออกมาจากเดิม ปรางคประธานวัดวรเชตุ
เทพบํารุง...................................................................................................
49 พนักระเบียงของลานประทักษิณเจาะชองรูปกลีบบัวขนาดเล็กเรียงกัน...........
50 ชองรูปกลีบบัวที่พนักกําแพงพระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท...............
51 ชุ ด ฐานบั ว ลู ก ฟ ก สามฐานรองรั บ เรื อ นธาตุ ข องปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง...................................................................................................
52 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา.......................................
53 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดจุฬามณี.....................................................
54 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง..........................
55 การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง......
56 การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกแกวอกไก เจดียวัดปราสาทคุม เชียงแสน..
57 การเหลื่อมทองไมเขาของชุดฐานรองรับเรือนธาตุ เจดียวัดปนสาท เชียงใหม...
58 ฐานบัวลูกฟกของปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง….................
59 ฐานบัวลูกฟกของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม.......................................
60 ฐานเชิงบาตรของปรางควัดสม..................................................................
61 ฐานเชิงบาตรของปรางคประธานวัดจุฬามณี................................................
62 ฐานเชิงบาตรของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง...................................
63 ฐานเชิงบาตรของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม........................................
64 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง............................................
65 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดราชบูรณะ..................................................
66 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี.....................
67 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดจุฬามณี.......................................................
68 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม..............................................
69 เรือนธาตุและการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาของปรางควัดสม ……….
70 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา........................
71 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง...........................
72 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดจุฬามณี…………………..………
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ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง……….
ลวดบัวเชิงประดับเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม........................
เรือนธาตุของปรางควัดวิหารทอง…………………………...………………….
ชองจระนําทิศใต ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง.....................................
ขื่อและวงกบไมที่ชองจระนําทิศใต ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง.............
พระพุทธรูปประดิษฐานในจระนําปรางควัดนก..............................................
ประตูหลอก จระนําปรางคประธานวัดจุฬามณี..............................................
จระนําของปรางคเล็ก วัดโลกยสุธา อยุธยา...................................................
จระนําของปรางคมุมในระเบียงคด วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร.............
เชิงบาตรครุฑแบก ปรางคประธานวัดพระราม ………………………………..
เชิงบาตรครุฑแบก ปรางคประธานวัดราชบูรณะ ……………………………
เชิงบาตรครุฑแบก ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก…...........
ชั้นคอดเวาเหนือเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง….....................
ชั้นคอดเวาเหนือเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม………………….
สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดราชบูรณะ……………………...……
สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง..................
สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง..................................
สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม...................................
สวนยอดของปรางควัดวิหารทอง…….......................................................
ฐานเจดียหรือปรางคขนาดใหญ วัดวรโพธิ อยุธยา.........................................
การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก วัดวรโพธิ์.........................................
เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง……………..................................
เจดียเชียงยัน ในวัดพระธาตุหริภุญชัย ลําพูน................................................
เจดียประธาน วัดปาสัก เชียงแสน................................................................
เจดียทรงปราสาทยอด วัดมุงเมือง เชียงแสน.................................................
เจดียหลวง เชียงใหม.............................................................................
เจดีย “กูบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราช” วัดมหาโพธาราม(เจ็ดยอด) เชียงใหม …
เจดียทรงปราสาทวัดหนองจริน เชียงใหม....................................................
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เจดียประธานวัดโลกโมลี เชียงใหม…………………………………………….
เจดียประธานทรงปราสาท วัดทาด หลวงพระบาง.........................................
เจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัย บนฐานไพทีเจดียประธาน วัดมหาธาตุ สุโขทัย..
เจดียทรงปราสาทยอดบนฐานไพทีเจดียประธาน วัดมหาธาตุ สุโขทัย..............
เจดียทรงปราสาทยอดหมายเลข 3 วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย....................
เจดียรายทรงปราสาทยอดหมายเลข 8 วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย…………
เจดียประธานวัดพระแกว สรรคบุรี……........................................................
เจดียทรงปราสาทยอด ประจํามุมบนฐานไพที ปรางคประธานวัดมหาธาตุ
อยุธยา..................................................................................................
เจดียประธานวัดโพง อยุธยา.....................................................................
เจดี ย ท รงปราสาทยอด ประจํา มุม บนฐานไพทีป รางค ป ระธานวั ด พระราม
อยุธยา.................................................................................................
พระพุ ท ธรูป ลี ล าในจระนํ า เจดีย ท รงปราสาทยอดประจํา มุ ม ทิ ศ ตะวั น ออก
เฉียงใตบนฐานไพทีปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา..................................
เจดียทรงปราสาทยอดทางทิศตะวันออกเฉียงใต วัดราชบูรณะ อยุธยา............
เจดียชเวตันซา (Shwe-tan-za) เมืองพุกาม...................................................
เจดียทรงปราสาทยอดวัดสังขแท อยุธยา......................................................
เจดียรายทรงปราสาทยอดหมายเลข 26 วัดพระราม......................................
เจดียทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ อยุธยา.................................................
ลายกรวยเชิงปูนปน เจดียทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ………………………
ลายกรวยเชิ ง ปู น ป น เจดี ย แ ทรกบนฐานไพที ป รางค ป ระธานวั ด มหาธาตุ
อยุธยา...................……………...……...................................................
เจดียรายทรงปราสาทยอดทางทิศใตของวิหารหลวง วัดราชบูรณะ อยุธยา......
เจดียรายทรงปราสาทยอดทางทิศใตนอกระเบียงคด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ลพบุรี..................................................................................................
เจดียรายทรงปราสาทยอด วัดตองปุ ลพบุรี...................................................
ฐานประทักษิณ เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง.............................
ฐานประทักษิณ เจดียหลวง เชียงใหม..........................................................
บ

หนา
134
135
137
138
139
140
143
144
146
146
147
148
149
151
152
153
154
154
156
157
158
160
161

ภาพที่
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

ชุดฐานรองรับเจดียทรงปราสาท วัดหนองจริน...............................................
เจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมหมายเลข 4/1 วัดพุทไธสวรรย อยุธยา.............................
เรือนธาตุและจระนํา เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง.......................
ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
ชุดฐานบัวลูกฟกรองรับเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทยอดประจํามุมปรางค
ประธานวัดพระราม..................................................................................
ฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุ เจดียประธานวัดโลกโมลี .......................
ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุเจดียรายหมายเลข 26 วัดพระราม.....
สวนยอดชั้นซอนและองคระฆังของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง...
ยอดบั ว คลุ ม เถาลู ก แรกซึ่ ง ยั ง ติ ด บั ล ลั ง ก เจดี ย ท รงปราสาทยอดวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง.................................................................................................
ชั้ น ซ อ น องค ร ะฆั ง และบั ว คลุ ม เถาของเจดี ย ท รงปราสาทยอดประจํ า มุ ม
ฐานไพทีปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา.................................................
สวนยอดชั้นซอนและองคระฆังของเจดียประจํามุมปรางคประธานวัดพระราม.
องคระฆังริ้วของเจดียทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ......................................
องคระฆังเหลี่ยมของเจดียศรีสุริโยทัย...........................................................
องคระฆังเหลี่ยมของเจดียรายทรงปราสาทยอดทางทิศใตนอกระเบียงคด
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี.....................................................................
ขาสิงหของฐานประทักษิณ เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง.............
ขาสิงห วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ.........................................................
ขาสิงห เจดียรายทรงเครื่องหมายเลข 13 วัดพุทไธสวรรย...............................
ขาสิงห ฐานชุกชีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนาราม
ขาสิงห พระที่นังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท ลพบุรี...................................
ลายรั ก แร สิ ง ห ปู น ป น ฐานประทั ก ษิ ณ เจดี ย ท รงปราสาทยอดวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง…............................................................................................
ลายมุมหรือลายผีเสื้อ ปูนปน วิหารวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย..........................
ลายมุมหรือลายผีเสื้อ ปูนปน วิหารวัดไลย ลพบุรี........................................
ป

หนา
162
163
164
166
166
167
167
169
169
170
171
172
173
173
175
176
176
177
178
179
179
180

ภาพที่
146 ลายรักแรสิงหปูนปน ฐานชุกชีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุราย
วัดไชยวัฒนาราม....................................................................................
147 ลายนมสิงห ปูนปน ฐานประทักษิณเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
148 ลายนมสิงห ปูนปน เจดียรายทรงเครื่องหมายเลข 13 วัดพุทไธสวรรย.............
149 ขาสิงหของบุษบกธรรมาสนจากวัดเสาธงทอง ลพบุรี.....................................
150 ลายชองกระจก ฐานประทักษิณเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง.......
151 ลายชองกระจก เจดียประธานวัดหนองจริน เชียงใหม....................................
152 ลายกรอบสี่เหลี่ยมและลายมุมปูนปน วิหารวัดไลย ลพบุรี…………………….
153 รายละเอียดของลายชองกระจก เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง…...
154 ลายกรวยเชิงปูนปน เรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง.........
155 ลายกรวยเชิงปูนปน เจดียประธานทรงปราสาทยอดวัดโพง อยุธยา.................
156 ลายกรวยเชิงปูนปน ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก............................
157 ลายกรวยเชิงปูนปน เสาซุมประตูอุโบสถวัดภูเขาทอง อยุธยา.........................
158 ลายเฟองอุบะปูนปน เรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง........
159 ลายเฟองอุบะปูนปน ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก ...........................
160 ลายกลีบบัวปูนปนแบบแรก เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง............
161 ลายกลีบบัวปูนปนแบบที่ 2 เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง……..…
162 ลายกลีบบัวสลักหิน วัดมหาธาตุ อยุธยา……………………...……………….
163 ลายกลีบบัวมีไส เจดียประธานวัดปาสัก เชียงแสน........................................
164 ลายกลีบบัวมีไส ประดับเจดียแทรกบนฐานไพทีปรางคประธาน วัดมหาธาตุ
อยุธยา.................................................................................................
165 ลายกลีบบัวมีไสปูนปน ปรางคเล็กวัดโลกยสุธา อยุธยา.................................
166 หนาบันของซุมจระนําดานทิศเหนือ เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง.
167 ลายเทพนม เครื่ อ งเคลื อ บประดั บ สถาป ต ยกรรม ผลิ ต จากแห ง เตา
เมืองศรีสัชนาลัย.....................................................................................
168 ลายเทพนมปูนปน วิหารวัดไลย ลพบุรี........................................................
169 เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการขุดแตง.........................................
170 เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการบูรณะ………………………………
ผ

หนา
180
181
182
182
183
184
185
185
187
188
188
189
190
191
192
192
193
193
194
195
197
197
198
200
201

ภาพที่
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

เจดียทรงระฆัง วัดอุโมงคเถรจันทร เชียงใหม......... ......................................
พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน.........................................................................
เจดียประธานวัดบางกะจะ อยุธยา............................................................
พระธาตุลําปางหลวง ลําปาง…...............................................................
เจดียประธานวัดชางลอม สุโขทัย…..........................................................
เจดียประธานวัดตระกวน สุโขทัย..............................................................
เจดียประธานวัดศรีพิจิตรกิตติกัลยาราม สุโขทัย.........................................
เจดียทรงระฆังวัดสมณโกฐาราม อยุธยา...................................................
เจดียประธาน วัดชาง อยุธยา...................................................................
เจดียประธานวัดมเหยงคณ อยุธยา……………………………………….……
เจดียรายทรงระฆังในวัดมเหยงคณ...........................................................
การกอชุดฐานรองรับองคระฆังแบบ “บัวถลา” ของสุโขทัย..............................
การกอชุดฐานรองรับองคระฆังแบบ “มาลัยเถา” ของอยุธยา..........................
เจดียประธานวัดกุฎีดาว อยุธยา............ .....................................................
เจดียประธานวัดแมนางปลื้ม อยุธยา.. ......................................................
เจดียประธานวัดสามพิหาร อยุธยา...........................................................
เจดียทรงระฆังวัดชุมนุมสงฆ สุพรรณบุรี...................................................
เจดียประธานทรงระฆังสามองคของวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา...................
เจดียประธานองคทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ................................
เจดียรายทรงระฆังภายในวัดพระศรีสรรเพชญ...........................................
เจดียทรงระฆังตั้งอยูที่มุมทั้งสี่ของวัดพระศรีสรรเพชญ................................
เจดียประธานวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย.....................................................
ชุดฐานรองรับองคระฆังแบบมาลัยเถาของเจดียประธานวัดนางพญา.............
พระธาตุมุเตา ทางทิศตะวันตกของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียง..................................................................................................
195 ชุดฐานรองรับองคระฆังของพระธาตุมุเตา.................................................
196 เจดียวัดพระนอน กําแพงเพชร..... ..............................................................
197 เจดียทรงระฆัง วัดสุวรรณาวาส อยุธยา........................................................
ฝ

หนา
202
230
205
206
207
208
209
211
211
212
213
214
215
217
218
219
220
221
222
223
223
225
226
227
228
229
230

ภาพที่
198 เจดียทรงระฆังทางทิศเหนือของวิหารหลวง วัดพุทไธสวรรย อยุธยา มีการสราง
เจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมซอนทับ...............................................................
199 เจดียประธานวัดวรเชษฐาราม อยุธยา…....................................................
200 เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดไชยวัฒนาราม.............
201 เจดียรายบนฐานไพทีปรางคประธาน วัดพระราม อยุธยา.............................
202 เจดียประธานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร..................
203 สวนฐานของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการขุดแตง.....................
204 ฐานเจดียประธานวัดแมนางปลื้ม..............................................................
205 เจดียทรงระฆัง วัดทาแค อยุธยา…...........................................................
206 เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในวัดมหาธาตุ อยุธยา.............
207 สวนแกนกออิฐในผังกลมที่พังทลายและมาลัยเถารองรับองคระฆังของเจดีย
ทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง....................................................................
208 ส ว นฐานในผั ง กลมและมาลั ย เถารองรั บ องค ร ะฆั ง เจดี ย ป ระธาน
วัดแมนางปลื้ม......................................................................................
209 ฐานบัวและชุดฐานรองรับองคระฆัง เจดียรายในวัดพระศรีสรรเพชญ………...
210 บัวปากระฆัง เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง...........................................
211 บัวปากระฆัง เจดียประธานวัดชางลอม สุโขทัย ...........................................
212 บัวปากระฆัง เจดียประธานวัดมเหยงคณ อยุธยา…......................................
213 บัลลังกเหลี่ยมและปลองไฉน เจดียประธานวัดชาง อยุธยา….........................
214 อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง........................................................................
215 วิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง............................................................................
216 อุโบสถวัดชางลอม สุโขทัย... ....................................................................
217 วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง.........................................................
218 วิหารหลวงวัดมหาธาตุ อยุธยา....................................................................
219 วิหารหลวงวัดราชบูรณะ อยุธยา................................................................
220 วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา......................................................
221 ผนังเจาะชองแสงของวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ.....................................

พ

หนา
231
232
234
235
236
238
238
239
240
241
242
243
244
244
245
245
249
251
253
253
255
255
256
256

ภาพที่
222 ผ นั ง เ จ า ะ ช อ ง แ ส ง ป ร ะ ดั บ ล ว ด ล า ย ปู น ป น วิ ห า ร พ ร ะ ป า เ ล ไ ล ย
วัดพระศรีสรรเพชญ..................................................................................
223 ตึกพระเจาเหา ในพระนารายณราชนิเวศน ลพบุรี..........................................
224 วิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี....................................................
225 อุโบสถวัดบรมพุทธาราม อยุธยา.................................................................
226 อุโบสถวัดพระยาแมน อยุธยา……………….…………………………………
227 อุโบสถวัดกุฎีดาว...................................................................................
228 อุโบสถวัดหนาพระเมรุ อยุธยา......... ..........................................................
229 อุโบสถวัดกษัตราธิราช อยุธยา...................................................................
230 วิหารวัดไลย ลพบุรี...............................................................................
231 อุโบสถวัดปราสาท นนทบุรี......................................................................
232 อุโบสถวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร.........................................................
233 อุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม เพชรบุรี...........................................................
234 อุโบสถวัดเกาะ เพชรบุรี.............................................................................
235 มุขโถงทางทิศตะวันออกของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง…………..……………
236 มุขโถง อุโบสถวัดหนาพระเมรุ..................................................................
237 เสารวมในของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง เปนเสาแปดเหลี..................………
238 เสามุขโถงและบัวหัวเสาของอุโบสถวัดหนาพระเมรุ ………………………..…
239 เสาของมุขโถงอุโบสถวัดกุฎีดาว................................................................
240 มุขหรือหองทางผนังทิศตะวันตกของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง………………
241 ภายในมุขดานทิศตะวันตกของอุโบสถเคยประดิษฐานพระพุทธรูป ................
242 มณฑปวัดตระพังทองหลาง สุโขทัย ..........................................................
243 กูพระเจาลานทอง วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง................................
244 มุขหรือหองดานทิศตะวันตก อุโบสถวัดกษัตราธิราช อยุธยา..........................
245 ซุมประตูของมุขดานทิศตะวันตก อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง..........................
246 รองรอยอิฐกอเปนโกลนซุม ประตูดานทิศตะวันออกฝงใต อุโบสถวัดวรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
247 เสาซุมประตู อุโบสถวัดภูเขาทอง อยุธยา.....................................................
ฟ

หนา
257
259
259
260
260
261
262
263
264
265
267
267
268
269
270
271
271
272
273
274
274
275
276
277
278
279

ภาพที่
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

ซุมประตูวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี.....................................
ซุมประตูอุโบสถวัดบรมพุทธาราม ……………………………...…………...…
ซุมประตูผนังชั้นใน วิหารวัดไลย ลพบุรี.....................................................
เศษกระเบื้ อ งลอนหรื อ กระเบื้อ งกาบูที่ฉ าบอัดติด บนผนัง อุ โ บสถวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง...............................................................................................
มณฑปหรือปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศประธานในอุโบสถวัดวรเชตุ
เทพบํารุง................................................................................................
เจดียทรงปราสาทภายในเจดียประธานองคกลาง วัดพระศรีสรรเพชญ……….
พระพุทธรูปประธานสี่ทิศภายในอุโบสถวัดภูมินทร นาน................................
พระพุทธรูปสี่ทิศภายในวิหารนอย ทิศเหนือของวิหารหลวง วัดพุทไธสวรรย.....
พระอดี ต พุ ท ธประทั บ อยู สี่ ทิ ศ ในปรางค ป ระธานวั ด พิ ชั ย ญาติ ก าราม
กรุงเทพมหานคร...................................................................................
มังกรปูนปน ประดั บฐานชุกชีภายในมุขดานทิศตะวันตก อุโบสถวัดวรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
ตัวลวงหรือมังกรปูนปน ประดับกูพระเจา ลานทอง วิหารหลวงวั ดพระธาตุ
ลําปางหลวง..........................................................................................
ใบเสมาหินชนวน วัดวรเชตุเทพบํารุง............................................................
ใบเสมาหินชนวน วัดราชบูรณะ อยุธยา......................................................
ใบเสมาหินชนวน วัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา.............................................
ใบเสมาหินชนวน วัดปรางคหลวง นนทบุรี...................................................
ใบเสมา วัดบรมพุทธาราม .......................................................................
ฐานเสมา วัดวรเชตุเทพบํารุง..................................................................
วิหารและเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงตั้งอยูบนแนวแกนเดียวกัน............
วิหารวัดพลับพลาชัย อยุธยา…….............................................................
ฐานชุกชีของวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง .........................................................
ฐานชุกชีของอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร กรุงเทพมหานคร..................................
เจดียรายทรงระฆังขนาดเล็ก วัดวรเชตุเทพบํารุง...........................................
เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันตกนอกระเบียงคดวัดพุทไธสวรรย.................
ภ

หนา
279
280
280
281
282
283
284
286
287
289
289
290
291
291
292
293
294
296
297
299
301
305
307

ภาพที่
271 สวนฐานของเจดียรายทรงระฆังที่ชํารุดเผยใหเห็นวาสรางครอบทับลงไปบน
เจดียองคเดิมที่มีฐานยอมุม.......................................................................
272 กําแพงแกวปจจุบันที่สรางทับลงไปบนฐานกําแพงแกวเดิม พบจากการขุดคน..
273 ซุมประตูดานทิศตะวันออกฝงเหนือของวัดวรเชตุเทพบํารุง……......................
274 ซุมประตูทิศตะวันตก วัดไชยวัฒนาราม........................................................
275 ซุมประตูทิศตะวันตก วัดมเหยงคณ .........................................................
276 แนวกําแพงแกวดานตะวันตกของวัดวรเชตุเทพบํารุง เห็นวามีการกออิฐเสริม..
277 แนวอิฐกอเปนกระเปาะออกมาจากกําแพงแกวคลายปอมปราการ..................
278 องค ร ะฆั ง ขนาดเล็ ก จํ า นวนมากถู ก ฝ ง ไว ใ ต แ นวก อ อิ ฐ เสริ ม ความหนา
กําแพงแกววัดวรเชตุเทพบํารุง พบจากการขุดคน.........................................
279 เจดียขนาดเล็กเปนเจดียมุมบนฐานเจดียประธานวัดหนานชาง เวียงกุมกาม
เชียงใหม...............................................................................................
280 เศียรพระพุทธรูปหินทราย พบจากการขุดแตงภายในวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง..
281 ชิ้ น ส ว นพระพุ ท ธรู ป หิ น ทราย พบจากการขุ ด แต ง ภายในวิ ห ารวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
282 ชิ้ น ส ว นพระพุ ท ธรู ป หิ น ทราย พบจากการขุ ด แต ง ภายในวิ ห ารวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
283 พระพุ ท ธรู ป ปู น ป น แกนก อ อิ ฐ ชํ า รุ ด เป น ประธานของอุ โ บสถวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
284 เศียรพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง ปูนปน.......................
285 เศียรพระพุทธรูปสําริด “พระแสนแส” จากวัดยางกวง เชียงใหม.....................
286 เศียรพระพุทธรูปปูนปนในระเบียงคด วัดไชยวัฒนาราม………………………
287 ชิ้นสวนบั้นพระองคของพระพุทธรูปปูนปน ในมุขทิศตะวันตกอุโบสถวัดวรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
288 ชิ้นสวนพระกรพระพุทธรูปสําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง.........................
289 พระพุทธรูปทรงเครื่องนอย สําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง........................
290 ชิ้ น ส ว นศิ ร าภรณ ข องพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งน อ ย สํ า ริ ด พบจากวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง…..........................................................................................
ม

หนา
308
312
313
314
314
315
315
318
319
321
322
322
323
324
324
325
326
327
328
329

ภาพที่
291 พระพุทธรูปทรงเครื่องนอย สําริด พบจากพระอุระของพระมงคลบพิตร อยุธยา
292 พระพิมพสําริด รูปพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิบนพญานาค จากวัดวรเชตุ
เทพบํารุง…............................................................................................
293 จิ ต รกรรมฝาผนั ง ในกรุ ง ปรางค ป ระธานวั ด ราชบู ร ณะ อยุ ธ ยา เป น ภาพ
พระพุทธเจานั่งบนพญานาค………………………………………...…………
294 พระพิมพตรีกาย ศิลปะเขมร พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง………….
295 พระคเณศ สําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง………………………………..…
296 พระคเณศ สําริด ที่เทวสถานโบสถพราหมณ กรุงเทพมหานคร ศิลปะอยุธยา..
297 เศี ย รเทวดาปู น ป น ประดั บ ชุ ก ชี พ ระพุ ท ธรู ป ประธานในอุ โ บสถวั ด วรเชตุ
เทพบํารุง…………..................................................................................
298 สวนเศียรของทวารบาลบนบานประตูไม จากวัดพระศรีสรรเพชญ……………
299 สว นเศียรเทวดา ปูน ป น ประดับบนผนัง วิ หารวัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด)
เชียงใหม………………………………………………………………………..
300 กระเบื้องเชิงชายรูปหนากาล พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง…............
301 กระเบื้ อ งเชิ ง ชายลายพั น ธุ พ ฤกษาหรื อ ดอกบั ว จากการขุ ด แต ง วั ด วรเชตุ
เทพบํารุง...............................................................................................
302 กระเบื้องเชิงชายลายเทพนม พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง…............
303 ชิ้นสวนเครื่องปนดินเผาจากแหลงเตาบานบางปูน สุพรรณบุรี พบจากการ
ขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง………............................................................
304 กระปุกดินเผาขนาดเล็กเคลือบสีน้ําตาล จากแหลงเตาบานปายาง-เกาะนอย
ศรีสัชนาลัย พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง…...................................
305 ไหปากแตร แหล ง เตาแม น้ํ า น อ ย จ.สิ ง ห บุ รี พบจากการขุ ด แต ง วั ด วรเชตุ
เทพบํารุง..............................................................................................
306 รูปดอกไมดิ น เผา เนื้ อแกรง เคลื อบสีน้ําตาลเขม จากแหล งเตาแมน้ํา น อย
จ.สิงหบุรี พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง…......................................
307 ชิ้นสวนเครื่องถวยจีนแบบซัวเถา เขียนลายสีน้ําเงินบนพื้นขาวใตเคลือบ สมัย
ราชวงศหมิง..........................................................................................
308 ชิ้นสวนเครื่องถวยจีนลายคราม เขียนรูปมังกร สมัยราชวงศชิง……................
ย

หนา
329
330
331
332
333
334
336
336
337
338
339
340
346
347
348
248
349
350

ภาพที่
309 ชิ้ น ส ว นเครื่ อ งถ ว ยจี น ลายคราม เขี ย นรู ป บุ ค คลและอั ก ษรมงคลของจี น
พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง………............................................
310 ชิ้นสวนเครื่องถวยจีนลายครามเขียนลายคลายลายไทย สมัยราชวงศชิง พบ
จากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง…………………………………..…………
311 ชิ้นสวนเครื่องถวยแบบเบญจรงค พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง…......
312 ชิ้นสวนเครื่องถวยจีนแบบฝูเจี้ยน สมัยราชวงศชิง พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุ
เทพบํารุง…...........................................................................................
313 ชิ้นสวนไหมีหูแบบที่เรียกวา “ไหมะตะบัน” พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพ
บํารุง…….............................................................................................
314 ไหมะตะบันเคลือบสีน้ําตาล สมบัติสวนบุคคล..............................................
315 แผนที่กรุงศรีอยุธยาตัวเขียนตนฉบับ ของแกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer)
พ.ศ.2233 ระบุสถานที่นอกเมืองทางทิศตะวันตกแหงหนึ่ง ที่ตรงกันกับ
ตําแหนงของวัดวรเชตุเทพบํารุง…………………………………………….…
316 ภาพขยายแสดงรายละเอียดของสถานที่ที่ระบุในแผนที่ตนฉบับของแกมป
เฟอรที่เชื่อวาคือวัดวรเชตุเทพบํารุง แสดงดวยรูปวาดของ “ปรางค” ที่อาจเปน
ปรางคประธานของวัดแหงนี้………........................................................
317 แผนที่กรุงศรีอยุธยา ของบาทหลวงฌ็อง กูรโตแล็ง (Jean Courtaulin) เขียน
ขึ้นในราว พ.ศ.2215-2217 ระบุสถานที่นอกเมืองทางทิศตะวันตกแหงหนึ่งที่
อาจหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุง...................................................................

ร

หนา
351
351
352
353
354
355

418

419

420

สารบัญภาพประกอบ
ลายเสนที่
1
2
3
4

ปรางคประธาน วัดวรเชตุเทพบํารุง………….…………………………………
เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง……………………………………..
เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง สันนิษฐานแบบที่ 1 ..................................
เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง สันนิษฐานแบบที่ 2 ..………………………

ต

หนา
27
126
245
247

สารบัญแผนผัง

แผนผังที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

วัดวรเชตุเทพบํารุง......................................................................................
ผังชั้นดิน (Profile) ของหลุมขุดคน 22 M วัดวรเชตุเทพบํารุง..........................
ผังชั้นดินของหลุมขุดคน 22 M วัดวรเชตุเทพบํารุง แบงออกตามชั้นวัฒนธรรม.
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี…..................................................................
วัดพุทไธสวรรย อยุธยา…………………………………………………………
วัดมหาธาตุ อยุธยา……………………………………………………………..
วัดราชบูรณะ อยุธยา……………...……………………………………………
วัดสม อยุธยา…………..………………………………………………………
วัดจุฬามณี พิษณุโลก……………………………………..……………………
วัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา…………………………………………………...
วัดภูเขาทอง อยุธยา…………………………………….………………………
วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา………………………………………………………
วัดบรมพุทธาราม อยุธยา…………………………….………………………...
แสดงกลุมของสิ่งกอสรางในสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง ในชวงครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 21 คือเจดียทรงระฆังและวิหาร………….………………..
แสดงสิ่งกอสรางที่ไดรับการเพิ่มเติมขึ้นในสมัยตอมาและตั้งอยูบนแนวแกนทิศ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะของกรุงศรีอยุธยายังคงมีปญหา
ตางๆที่ไมสามารถคลี่คลายลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาการกอสราง
โบราณสถานหลายแหงซึ่งมีบันทึกไวในเอกสารพงศาวดาร ทวาหลักฐานเอกสารก็มีขอจํากัด
ตัวเองในเกือบทุกกรณี เปนตนวาการบันทึกอยางคลุมเครือ หรือจะเกิดจากการสูญหายรวมทั้ง
คั ด ลอกต อ กั น มาโดยไม มี ค วามเข า ใจแล ว ก็ ต าม ทํ า ให ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ อายุ ข อง
โบราณสถานบางแห ง ยั ง คงไม ชั ด เจน
ขณะเดี ย วกั น โบราณสถานอี ก ไม น อ ยภายใน
พระนครศรีอยุธยาที่ไมมีเอกสารระบุการกอสรางแตก็ยังหลงเหลือขอมูลหลักฐานสิ่งกอสรางและ
ศิลปกรรมจํานวนมากใหสามารถศึกษาได
“วัดวรเชตุเทพบํารุง” เปนชื่อของวัดรางขนาดใหญตั้งอยูนอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศ
ตะวันตก กลางทุงประเชด ต.บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา สิ่งกอสรางสําคัญภายในวัดประกอบ
ไปดวยปรางคประธานที่เปนหลัก มีอุโบสถตั้งอยูทางทิศตะวันตกในแนวแกนเดียวกัน เจดียทรง
ปราสาทยอดตั้งอยูทางทิศเหนือ เจดียทรงระฆังและวิหารทางทิศใตของปรางคประธาน จากการ
สํารวจพบวามีรองรอยของถนนโบราณตัดตรงจากเกาะเมืองมาถึง 1 เมื่อพิจารณารวมกับหลักฐาน
สิ่งกอสรางที่มีปรางคเปนประธานจึงเชื่อวานาที่จะเปนวัดที่สําคัญมากแหงหนึ่งของอยุธยา
อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับชื่อและประวัติความเปนมาของวัดนี้ยังไมพบเอกสารใดบันทึก
ไวอยางชัดเจน ยกเวนในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบางฉบับซึ่งกลาววา สมเด็จพระเอกาทศ
รถทรงสราง “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ขึ้นในป พ.ศ.21362 ซึ่งก็ไมอาจระบุไดชัดเจนวาหมายถึง
โบราณสถานแหงนี้หรือไม เนื่องจากยังพบวัดรางอีกแหงหนึ่งภายในเกาะเมืองอยุธยาคือ “วัดวร
เชษฐาราม” ตั้งอยูใกลเคียงกับพระราชวังหลวง และนักวิชาการไดศึกษาสรุปวาวัดทั้งสองแหงลวน
มีงานศิลปกรรมที่อาจกําหนดอายุอยูในศิลปะอยุธยาตอนกลางไดทั้งสิ้น และประเด็นสําคัญคือ
1

ประยูร อุลุชาฎะ,หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม, 2510),157.
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอ ยุธ ยา ฉบับ พัน จัน ทนุม าศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545),169.
2

1

2
พระราชพงศาวดารไดกลาวตอไปวา “วรเชษฐารามมหาวิหาร” นี้เปนวัดในสังกัดอรัญวาสี ซึ่งเปน
นัยยะแสดงใหเห็นวาควรเปนวัดที่ตั้งอยูภายนอกชุมชนเมืองซึ่งอาจหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุง
แหงนี้ก็เปนได
หากเปนไปตามขอสังเกตดังกลาว งานศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุงก็ควรมีอายุ
อยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 แตยังมิไดมีการศึกษาวิเคราะหหลักฐานตางๆของวัด
วรเชตุเทพบํารุงนี้อยางละเอียดแมวาจะผานการดําเนินงานทางโบราณคดี ทั้งขุดคน-ขุดแตงและ
บูรณะมาแลวก็ตาม ที่ผานมาสิ่งกอสรางภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงโดยเฉพาะอยางยิ่งปรางค
ประธานไดรับการศึกษาโดยนักวิชาการที่ใหความเห็นแตกตางกันออกไป
ประยูร อุลุชาฎะแสดงความคิดเห็นวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงควรมี
อายุเกากอนหรืออยูในชวงสมัยอยุธยาตอนตน นําไปสูการตีความวาวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้อาจเปน
วัดปาแกวของกรุงศรีอยุธยาก็เปนได เนื่องจากที่ตั้งและองคประกอบของวัดมีความเหมาะสม
ในดานปจจัยของความเปนวัดอรัญญิก 3 ในขณะที่บางแนวคิดกลาววาวัดวรเชตุเทพบํารุงมีมาแลว
ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนราวพุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีหลักฐานสําคัญคือเจดียทรงระฆัง
สวนปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอดนั้นควรไดรับการสรางขึ้นในสมัยหลังราวรัชกาลของ
สมเด็จพระเจาปราสาททอง หรือ พ.ศ.2172-2199 4
ปรางคประธานของวัดขนาดใหญในสมัยอยุธยาตอนตนมักมีแผนผังที่มีมุขยื่นออกมา
ดานหนาทางทิศตะวันออกเขาสูหองคูหา ซึ่งเปนระเบียบที่ชางอยุธยาสืบทอดจากปราสาทแบบ
เขมรผานมาทางปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ซึ่งเชื่อกันวาสรางขึ้นกอนการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาราว 100 ป 5 ปรางคประธานในระยะแรกของอยุธยาจึงลวนมีแผนผังแบบ
ดังกลาว เปนตนวาปรางคประธานวัดพุทไธสวรรย ปรางคประธานวัดราชบูรณะ ในขณะที่ปรางค
ประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบที่แตกตางออกไป คืออยูในแผนผังแบบจัตุรมุขโดยมีบันได

3

ประยู ร อุ ลุ ช าฎะ, “ป ญ หาของวั ด ป า แก ว อยุ ธ ยา“ ใน ศิ ล ปกรรมโบราณในสยามประเทศ
(กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2524), 71.
4
ภาควิ ช าศิ ล ปะสถาป ต ยกรรม คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร “การ
สันนิษฐานรูปแบบทางสถาปตยกรรม วัดวรเชตุเทพบํารุง จ.พระนครศรีอยุธยา” ใน มองอดีต ผานเวลา ศรัทธา
สถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546),1-29-1-30.
5
Boisselier,J “Rapport de la Mission (24 juillet-28November 1964)” ศิลปากร 9,
(กรกฎาคม 2508),41.

3
ทางขึ้นสูหองคูหาดานหนาและจระนําอีกสามดาน ทรวดทรงของยอดปรางคเรียวสูงขึ้นเล็กนอยซึ่ง
ลักษณะดังกลาวมิใชรูปแบบของปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนแลว 6
ดัง นั้น ปรางคป ระธานของวัดวรเชตุเ ทพบํ า รุง อาจมี อายุในสมัย อยุ ธ ยาตอนกลาง
ในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 ก็เปนได ตามขอสันนิษฐานของ Forrest McGill ที่ไดแสดง
ความคิดเห็นไวอยางนาสนใจวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงสามารถเทียบเคียงไดกับ
ปรางคประธานของวัดไชยวัฒนารามที่สรางขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง พ.ศ.
2173 จึงอาจเปนไปไดวาปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจะมีอายุการสรางที่ใกลเคียงกัน 7
เชนเดียวกันกับ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ที่วิเคราะหถึงปรางคประธานองคนี้ในสวนโครงสรางการกออิฐ
บริเวณจระนําทางเขาคูหาวาเกี่ยวของกับศิลปะลานนา 8
นอกจากปรางคประธานแลว เจดียทรงปราสาทยอดยังคงปรากฏลวดลายปูนปน
ประดับที่มีอิทธิพลจากศิลปะลานนา รวมทั้งเจดียทรงระฆังตั้งอยูทางทิศใตซึ่งมีประเด็นตรวจสอบ
เกี่ยวกับการบูรณะสวนฐานที่ลักษณะไมเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่ปรากฏโดยทั่วไป
ในทางประวัติศาสตร กรุงศรีอยุธยาชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22 หรือสมัยอยุธยา
ตอนกลางนั้นเปนระยะที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย เห็นไดจากรสนิยมของวัฒนธรรมขอมที่เปน
รากฐานตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนเริ่มลดลงตรงขามกับประเพณีจากหัวเมืองเหนือและลานนา
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น 9 เป น ผลจากการที่ อ ยุ ธ ยาสามารถรวมเอาแคว น สุ โ ขทั ย เข า มาครอบครองได
ในขณะเดียวกันกับที่สงครามและความสัมพันธกับลานนาดําเนินอยูเปนระยะ ตามมาดวยการ
คุ ก คามของราชวงศ ต องอู ที่ นํา ไปสู ส งครามระหวา งกรุง ศรี อยุธ ยาและพมา ในชว งปลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21 เปนตนมา
สภาพสังคมของกรุงศรีอยุธยาชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22 มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขอมูลนี้สอดคลองกับหลักฐานทางดานโบราณคดีที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกลาววามี
อิทธิพลจากชุมชนภายนอกปะปนอยูในงานชางของอยุธยาเปนจํานวนมากกวาที่ผานมา

6

ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542),

63-64.
7

Mc Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of Ayutthaya”
(Dissertation Ph.D. Art History Michigan University,1976), 7,219-220.
8
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 63-64.
9
เปนตนวาความนิยมในการใชเจดียประธานทรงระฆังแทนที่เจดียทรงปรางคที่มีมากอนในยุคตน

4
เชนเดียวกันกับวัดวรเชตุเทพบํารุง หากไดรับการศึกษางานศิลปกรรมของวัดแหงนี้
ตามระเบียบวิธีทางดานประวัติศาสตรศิลปะโดยละเอียดถี่ถวนก็จะสามารถวิเคราะหถึงอายุสมัย
รวมทั้งแบบอยางของศิลปะอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งยังคงจะเชื่อมโยงตอมาในสมัย
อยุธยาตอนปลาย อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบรูปแบบจากการบูรณะวามีความถูกตองตามแบบ
แผนของงานชางในสมัยดังกลาวหรือไม เนื่องจากวัดวรเชตุเทพบํารุงไดผานการขุดแตงบูรณะ
มาแลว และไดพบหลักฐานรวมไปถึงขอมูลทางโบราณคดีที่นาสนใจเปนจํานวนมาก ซึ่งก็ยังมิได
มีการศึกษาวิเคราะหตามกระบวนการทางวิชาการอยางชัดเจนมากนัก
ยิ่งไปกวานั้น การวิเคราะหงานศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุงอาจเปนแนวทางที่จะ
ชวยคลี่คลายปญหาบางประการเกี่ยวกับที่ตั้งของ “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ที่พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาระบุวาไดรับการสถาปนาโดยสมเด็จพระเอกาทศรถ ภายหลังที่ทรงขึ้นเสวยราช
สมบัติกรุงศรีอยุธยาตอจากพระเชษฐาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 10 เนื่องจากมีประเด็นความ
สับสนในชื่อของโบราณสถานซึ่งมีชื่อคลายคลึงกันจํานวนสองแหงภายในพระนครศรีอยุธยา คือ
วัดวรเชษฐารามที่ตั้งอยูภายในเมืองและวัดวรเชตุเทพบํารุงที่ตั้งอยูภายนอกเมือง
ดวยหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงไมอาจละเลยที่จะทําการศึกษาหลักฐาน
ของวัดวรเชตุเทพบํารุงอยางละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะอยุธยาให
กาวหนามากยิ่งขึ้น
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะหและกําหนดอายุงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่ปรากฏในวัดวรเชตุ
เทพบํารุง จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งรองรอยการปฏิสังขรณในอดีตอยางละเอียดโดยประมวล
และเปรียบเทียบกับหลักฐานดานศิลปกรรมของอยุธยาในแหงอื่นๆ
2. วิเคราะหรวมระหวางหลักฐานทางศิลปกรรมและหลักฐานอื่นๆ เปนตนวาเอกสาร
เพื่อพิสูจนสมมุติฐานความเปนไปไดเกี่ยวกับที่ตั้งที่แทจริงของ “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ทีก่ ลาวถึง
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
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“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม(จาด) พระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม),169.

5
สมมติฐานของการศึกษา
1. รูปแบบและอายุของงานศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกสรางควรอยู
ในชวงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 และมีการสรางเสริมใหเปนวัดขนาดใหญมากขึ้นใน
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 จากหลักฐานทางเอกสารและงานศิลปกรรม โดยมีการผสมผสาน
ระหวางงานชางอยุธยากับงานชางจากหลายแหลง เปนตนวาสุโขทัยและลานนา อาจถือไดวาเปน
ชวงหัวเลี้ยวหัวตอของศิลปะอยุธยากอนที่จะเขาสูยุคปลาย
2. มีปจ จัยใดๆหรือไมที่ทําใหเกิดการหวนกลับมามีความนิยมในการสรางปรางคเปน
ประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22 หลังจากวางเวนมาเปนเวลานาน ซึ่ง
อาจเกี่ยวของไปถึงการสรางวัดไชยวัฒนารามที่มีปรางคเพื่อเปนประธานของวัดในชวงปลายของ
พุทธศตวรรษที่ 22 ดวย
3. ”วรเชษฐารามมหาวิหาร” ที่ระบุอยูในเอกสารพงศาวดาร อาจหมายถึงวัดวรเชตุ
เทพบํารุงในปจจุบัน หากวิเคราะหดานสถานที่ตั้งซึ่งอยูภายนอกเมืองอันสอดคลองกับเอกสารระบุ
วาเปนวัดฝายอรัญวาสี และรูปแบบศิลปกรรมที่อยูในชวงระยะเวลาพุทธศตวรรษที่ 22 ทั้งนี้ยังตอง
มีหลักฐานอื่นๆมาสนับสนุนดวย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ง านศิ ล ปกรรมของโบราณสถานวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง
จ. พระนครศรีอยุธยาเปนหลักและเชื่อมโยงไปถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานศิลปกรรมอยุธยา
2. ใชขอมูลดานงานชางของอยุธยาที่ปรากฏเปนหลักฐานทางโบราณคดี ไมวาจะ
เป น วั ด โบราณหรื อ งานประติ ม ากรรมต า งๆ ทั้ ง ภายในบริ เ วณตั ว เมื อ งอยุ ธ ยาและหั ว เมื อ งที่
เกี่ยวของ
3. ใชขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลดานงานศิลปกรรมและเอกสารประวัติศาสตร
ของอยุธยา สุโขทัย ลานนา พมาและกัมพูชา เปนตน
ขั้นตอนของการศึกษา
1. เก็บขอมูลเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา สํารวจทฤษฎีตางๆที่เคยมีผูทํา
การศึกษาเอาไวแลวและตั้งประเด็นปญหา
2. เก็บขอมูลภาคสนามในสถานที่ตางๆที่เกี่ยวของ
3. จัดเรียงขอมูลใหเปนระเบียบ เพื่องายตอการวิเคราะห
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4. วิเคราะหขอมูลตางๆที่มีอยู โดยตั้งโจทยและแกไขประเด็นปญหา
5. เรียบเรียงขอมูลที่วิเคราะหแลวจัดพิมพเปนรูปเลม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงผลการวิเคราะหอายุสมัยของวัดวรเชตุเทพบํารุงจากการศึกษารูปแบบ
ศิลปกรรม หลักฐานทางโบราณคดีและขอมูลจากแผนผังที่แสดงการสรางและปฏิสังขรณในอดีต
2. ไดผลการศึกษาประเด็น เกี่ ยวเนื่องของศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะอย างยิ่ง งาน
สถาปตยกรรมที่เปนเจดีย เนื่องจากหลักฐานสิ่งกอสรางสวนใหญที่หลงเหลืออยูของวัดวรเชตุเทพ
บํารุงเปนเจดียทรงตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานชางอยุธยาที่สรางขึ้นกอนและภายหลังตอมา
3. เปดมุมมองดานการศึกษาขอมูลศิลปะ โบราณคดีและประวัติศาสตรของอยุธยา
ใหกาวหนาเพิ่มพูนมากขึ้น เนื่องจากหลักฐานหลายตอหลายประการของอยุธยาในอดีตที่ตกทอด
มาถึงปจจุบันยังขาดการวิเคราะหอยางเปนระบบทางวิชาการอยางแทจริง

บทที่ 2
ขอมูลเบื้องตนและการคนควาที่ผานมาเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุง
ที่ตั้ง
วัดวรเชตุเทพบํารุงตั้งอยูในเขตตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรี อยุธ ยา ภายนอกตัว เกาะเมื อ งซึ่ ง ลอ มรอบดวยแมน้ํา ออกมาทางทิศตะวั น ตกราว
2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบวัดเปนทุงกวาง เรียกกันวา “ทุงประเชด” ซึ่งเขาใจวามีที่มาจากชื่อวัด
แหงนี้เอง 1 ทองทุงดังกลาวมีอาณาเขตเชื่อมตอกับทุงนาอันไพศาลซึ่งโอบลอมตัวเมืองอยุธยาจาก
ทิศใต คือ ทุงปากกรานไปยังทุงมะขามหยองและทุงลุมพลีทางทิศเหนือ ตอเนื่องไปถึงทุงแกว ทุงขวัญ และทุงหันตราทางทิศตะวันออก
พื้ น ที่ ทุ ง นาเป น ที่ ลุ ม ชุ ม น้ํ า เหมาะแก ก ารกสิ ก รรมและมี น้ํ า ท ว มในฤดู น้ํ า หลาก
จึงพบวามีการปรับปรุงโดยการถมดินจํานวนมากจนเปนเนินขนาดใหญเพื่อการกอสรางวัด สังเกต
ไดจากหลุมขุดคนทางโบราณคดีที่พบวามีชั้นดินถมที่เปนดินเหนียว ซึ่งไมมีรองรอยกิจกรรมของ
มนุษยหนาราว 3.90 เมตร สันนิษฐานวาบริเวณที่ขุดดินขึ้นมาคงจะเปนที่ลุมทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของวัดในปจจุบัน 2 ในฤดูน้ําหลากบริเวณวัดก็คงเปนเกาะอยูทามกลางผืนน้ํากวางใหญ
จากภาพถายดาวเทียม พบวาที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนเนินดินขนาดใหญรูป
เกือบเปนสี่เหลี่ยม ลอมรอบดวยคูน้ํา ปจจุบันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเนินถูกทางหลวง
ตัดผานทําใหบางสวนขาดหาย (ภาพที่ 1) การกอสรางวัดบนเนินดินเชนนี้เชื่อวาคงมีผลตอรูปแบบ
ของแผนผั ง และตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ของสิ่ ง ก อ สร า งภายในวั ด ด ว ย พบร อ งรอยของถนนโบราณ
ที่ เ ป น คั น ดิ น ขนาดใหญ ตั ด ตรงจากริ ม แม น้ํ า เจ า พระยาบริ เ วณระหว า งวั ด ราชพลี (ร า ง)
1

เดิมวัดนี้เรียกกันสั้นๆวา “วัดวรเชษฐ” ชื่อของทุงประเชดคงแผลงมาจากชื่อดังกลาว ยังมีเอกสาร
พงศาวดารเรียกทุงนี้วา “ทุงปรเชด” และ“ทุ งวัดวรเชษฐ” ดว ย ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธ ยา ฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา
ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด) พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2545), 39. และ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2548),74.
2
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา), 29.
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8
และวัดกษัตราธิราชมุงตรงเขาสูวัดวรเชตุเทพบํารุงทางทิศตะวันออก กอนที่จะถึงตัววัดปรากฏเนิน
ดินขนาดใหญตั้งขวางอยู มีเศษอิฐเกลื่อนกลาด ซึ่งยังไมทราบชัดเจนวาเนินดินดังกลาวมีหนาที่ใด
แตก็คงเกี่ยวของกับตัวโบราณสถานแหงนี้ทางใดทางหนึ่ง การปรากฏแนวถนนขนาดใหญจากตัว
เมืองอยุธยาเขามาถึง แสดงใหเห็นวาวัดวรเชตุเทพบํารุงจะตองเปนวัดที่มีความสําคัญมากแหง
หนึ่ง ปจจุบัน แนวถนนโบราณบางสวนถูกทางหลวงสรางทับไป3

ภาพที่ 1 วัดวรเชตุเทพบํารุง ภาพถายจากดาวเทียม
เห็นวาบริเวณของวัดเปนเนินดินรูปเกือบสี่เหลี่ยม มีคูน้ําลอมรอบ ปรางคขนาดใหญเปนประธาน
ของวัด และมีอาคารอื่นๆตั้งอยูในแนวแกนทิศหลักคือตะวันออก-ตะวันตก พื้นที่บางสวนของวัด
คงถูกทางหลวงสรางทับไปทางทิศเหนือ-ตะวันตก 4
3
4

เรื่องเดียวกัน, 2.
ที่มา : ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth
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ที่มาของชื่อวัดวรเชตุเทพบํารุงและความเกี่ยวของในเอกสารประวัติศาสตร
เพื่อความเขาใจเบื้องตน จําเปนที่จะตองกลาวถึงที่มาของชื่อของวัดวรเชตุเทพบํารุงไว
เนื่องจากชื่อของวัดนี้ประกอบขึ้นมาจากชื่อเดิมที่เรียกกันติดตอกันมาและมีการตอเติมชื่อใหใหม
ในสมัยหลังลงมา และเนื่องจากวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนวัดที่ถูกทิ้งรางจนกลายเปนโบราณสถาน
อันมีสาเหตุมาจากสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในป พ.ศ.2310 ดังนั้นผูคนที่เคยมี
ความทรงจํา เกี่ ย วกั บชื่ อเดิ มของวัดนี้ จึง กระจั ด กระจายหายไปจนเกือบหมดสิ้น ประกอบกั บ
ระยะเวลาที่ยาวนานกวา 200 ป สงผลใหชื่อของวัดรางแหงนี้ถูกเรียกสืบตอกันมาอยางตกหลน
แตเดิมวัดรางแหงนี้นาจะมีชื่อที่ชาวบานเรียกกันวา “วัดวรเชษฐ” “วัดวรเชต” หรือ
“วัดประเชด” 5 บางครั้งมีการระบุที่ตั้งวาเปน “วัดวรเชษฐนอกเมือง” เพื่อแยกออกจากวัดที่มีชื่อ
คลายกันที่ตั้งอยูภายในเกาะเมืองอยุธยา
เมื่อไมนานมานี้มีพระสงฆเขามาใชพื้นที่ภายในวัดเพื่อจําพรรษาและตั้งเปนสํานัก
สงฆ ขึ้ น เชื่ อ ว า คงมี ก ารเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ของวั ด จากเดิ ม บ า งเป น “วั ด วรเชษฐ
เทศธาราม” บางก็เปน “วัดวรเชตุเทพบํารุง” ดังนั้น ชื่อเดิมของวัดรางแหงนี้คงจะอยูในกรอบของ
คําวา “วรเชษฐ” หรือ “วรเชด”
สวนคําวา“ทุงประเชด” ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของวัดก็คงเปนชื่อที่เรียกกันเพี้ยนมาจาก
คําวา “วรเชษฐ” นั่นเอง
ไมปรากฏหลักฐานทางดานลายลักษณอักษรที่บันทึกถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงเอาไวใน
ระยะร ว มสมั ย กั บ การก อ สร า งเลย นอกจากพระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาฉบั บ
พระราชหัตถเลขาซึ่งกลาวถึงวัดวรเชตุเทพบํารุง (หรือวัดวรเชษฐโดยอางอิงกับตําแหนงที่ตั้งอยู
กลางทุงนอกพระนคร) ในฐานะเปนที่ตั้งทัพของพมาสงครามคราวเสียพระสุริโยทัยในป พ.ศ.2086
วา “ทัพพระมหาอุปราชาตั้งคายตําบลเพนียด ทัพพระเจาแปรตั้งคายตําบลบานใหมมะขามหยอง
ทัพพระยาพสิมตั้งคายตําบลทุงวัดวรเชษฐ” 6
ในขณะที่พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเปนพระราชพงศาวดารฉบับเดียว
ที่ระบุชื่อ “ทุงวัดวรเชษฐ” พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับอื่น เชน ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)และ
ฉบั บ สมเด็ จ พระพนรั ต น ก ลั บ ปรากฏเป น “ทุ ง ปรเชด” หรื อ “ทุ ง ประเชษฐ ”7 อย า งไรก็ ต าม
5

ประยูร อุลุชาฎะ,หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2510), 320.
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1, 74.
7
ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 39 และ พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน (พระนคร: คลังวิทยา, 2514), 42.
6

10
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทั้งสามฉบับเปนเอกสารที่ไดรับการชําระขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร
หลังจากเหตุการณลงมามากแลว จึงอาจเปนเพียงการระบุสถานที่เกิดเหตุการณใหเขาใจกันใน
สมัยที่ชําระเทานั้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบกันกับพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์อันเปน
เอกสารที่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยากลับไมพบขอความที่กลาวถึง “ทุงวัดวรเชษฐ” หรือทุงประเชดนี้
แตอยางใด
ขอมูลจากเอกสารที่สําคัญอีกตอน ที่กลาวถึงการสถาปนาวัดที่มีชื่อคลายคลึงกัน คือ
“วรเชษฐารามมหาวิหาร” โดยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในป พ.ศ.2136 ตามขอความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) วา
…และพระบาทเสด็จสรางโพธิสมภารบําเพ็ญพุทธการกธรรมปรมารค อาทิ
คื อ สร า งพระวรเชษฐารามมหาวิ ห าร อั น รจนาพระพุ ท ธปฏิ ม ามหาเจดี ย บ รรจุ
พระสารีริกธาตุสําเร็จ กูฎีสถาน ปราการสมดวยอรัญวาสี แลวก็สรางพระไตรปฎกธรรมจบบริบูรณ ทั้งพระบาลีอรรถกถาฎีกาคันถีวิวรณทั้งปวง จึงแตงหอพระสัทธรรม
เสร็จก็นิมนตพระสงฆอรัญวาสีผูทรงศีลาคุณอันวิเศษ มาอยูครองพระวรเชษฐารามนั้น
แลวก็แตงขุนหมื่นขางหลวงไวสําหรับอารามนั้น แลวจําหนายพระราชทรัพยไวใ ห
จตุปจจัยทาน ถวายแกพระสงฆเปนนิจกาล แลวแตงฉทานศาลา แลประสาทพระราช
ทรัพย ใหแตงโภชนาหารจังหันถวายแกภิกขุสงฆเปนนิตยภัตรบมิขาด 8

ทวายังคงมีประเด็นปญหาวา “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ที่กลาวถึงในเอกสารขางตน
จะหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงแหงนี้ไดหรือไม เนื่องจากภายในบริเวณเมืองอยุธยายังคงมีวัดที่ชื่อ
วา “วรเชษฐาราม” อีกแหงหนึ่งภายในตัวเมือง ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาวนี้จะไดทําการวิเคราะห
ในการศึกษานี้ตอไป
ในเอกสารของชาวตะวันตกพบบันทึกของชาวฮอลันดาซึ่งเขามายังกรุงศรีอยุธยาในป
พ.ศ. 2180 กลาวถึงสถานที่แหงหนึ่งซึ่งอาจหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงได ตามขอความวา
วันที่ 10 ธันวาคม หลังจากเสร็จประเพณีเกาแลวนายฟอน ฟลีต ไดอนุญาต
ใหนายเรนิเย ฟอน ซัม (Reynier van Tzum) พอคารองกับผูชวย 7 นาย และชาง
ตัดผมพรอมเด็กรับใชผูชายอีกคนหนึ่งรวมเปน 10 คน ดวยกัน ลงเรือทัศนาจรไปตาม
ลําแมน้ํา ครั้นมาถึงวัดวัดหนึ่งตั้งอยูบนฝงตรงขามแมน้ําใกลกับอุทยานของเจาชาย
8

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 170.

11
ชื่อ วาวัดวรเชษฐาราม (Boeurettiet) เมื่อขึ้นฝงแลวพวกเขาก็นั่งเลนสนุกสนานกัน
พระสงฆหลายรูปมาสั่งใหเขาไปเสียจากที่นั่น... 9

อยางไรก็ดี ยังไมอาจยืนยันไดวาสถานที่ดังกลาวจะหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงหรือ
วั ด วรเชษฐารามได ห รือ ไม เนื่อ งจากการถ า ยถอดเสี ย งภาษาไทยเปน ภาษาดั ท ชก ลับ มาเป น
ภาษาไทยอีกครั้งจึงอาจมีความผิดเพี้ยนไปได อยางไรก็ตามการที่บันทึกระบุไววาวัดดังกลาว
“ตั้งอยูบนฝงตรงขามแมน้ําใกลกับอุทยานของเจาชาย” ชวนใหนึกถึงขอความเอกสารคําใหการ
ของขุนหลวงหาวัด ที่กลาวถึงที่ตั้งของวัดวรเชษฐารามที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสถาปนาเมื่อ
ทรงขึ้นครองราชยสมบัติแลววา “พระองคจึ่งสรางวัดไวที่สวนฉลองพระองคพระเชษฐาวัดหนึ่ง
จึ่งสมมุตินามที่เรียกวาวัดวรเชษฐาราม” 10
ดังนั้นหากชื่อวัดในเอกสารทั้งสองจะหมายถึงวัดวรเชษฐารามหรือวัดวรเชตุเทพบํารุง
แหงนี้จริง ก็เปนหลักฐานที่ยืนยันไดวาวัดแหงนี้มีมาแลวอยางนอยในป พ.ศ.2180 อันตรงกับ
รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองของอยุธยา
สวนเอกสารที่อางถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงในดานตําแหนงที่ตั้งอยางชัดเจนมากที่สุด
นาจะเปนเอกสารคําใหการของขุนหลวงหาวัดและคําใหการชาวกรุงเกา ที่กลาวถึงเหตุการณกอน
การเสียกรุงวาพมาไดตั้งคายรายลอมกรุงศรีอยุธยาไวทุกดาน หนึ่งในนั้นคือ “คายวัดวรเชษฐ” ที่ตั้ง
อยูทางทิศตะวันตกของเมือง 11 ซึ่งสอดคลองกันกับชื่อและตําแหนงที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพบํารุง

9

นันทา สุตกุล (แปล), เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2151-2163 และ พ.ศ.21672185 (ค.ศ.1608-1620 และ ค.ศ.1624-1642) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513), 212. ขณะที่ ขจร สุขพานิช
เชื่อวาสถานที่ตามที่กลาวในบันทึกคือวัดสวนหลวงสบสวรรค ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลกับพระราชวังหลัง โดยที่ทาน
มิไดใหเหตุผลเกี่ยวกับขอสันนิษฐานนั้นไว ดู ขจร สุขพานิช “สอบศักราชปรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ” ใน
อยุธยาคดี (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2530), 144 ที่นาสนใจคือ ไดมีการศึกษาวาชื่อ “Boeurettiet” ใน
เอกสารดังกลาวไมควรเปนวัดวรเชษฐาราม แตคงหมายถึง “วัดโบสถราชเดชะ” มากกวา ดู สุวัฒน แซดั่น, “วัด
โบสถราชเดชะ : วัดสําคัญที่ถูกลืม” ใน เมืองโบราณ ปที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2551),34-39.
10
“คําใหการของขุนหลวงหาวัด” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัดและพระราช
พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: คลังวิทยา, 2515), 316.
11
“คําใหการชาวกรุงเกา” และ “คําใหการของขุนหลวงหาวัด” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการ
ขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ 193 และ 434.

12
หลังจากชวงเวลาดังกลาววัดวรเชตุเทพบํารุงก็ไมปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรอีก เนื่องจาก
การใชพื้นที่วัดเพื่อตั้งเปนคายทหารของพมาคงมีผลใหวัดนี้ตองถูกทิ้งรางไปในที่สุด
กลาวโดยสรุปแลวเอกสารที่มีความเกี่ยวของกับวัดวรเชตุเทพบํารุงนั้นแบงเปนสอง
ประเภท ไดแก เอกสารพระราชพงศาวดารและเอกสารบันทึกและคําใหการตางๆ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับระบุถึงวัดที่มีชื่อใกลเคียงกันคือวัดวร
เชษฐาราม ปรากฏระยะเวลาการสรางในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22
แตมิไดระบุถึงตําแหนงที่ตั้งอยางชัดเจน ทวาพระราชพงศาวดารสวนใหญที่กลาวถึงนี้เปนพระราช
พงศาวดารที่ ได รับ การชํ า ระในสมัย หลัง ลงมาแลว จึง อาจมี การตอเติ ม หรือเอ ย ถึ ง วั ดแหง นี้ ใ น
ชวงเวลากอนการสรางเพื่อบงตําแหนงสถานที่ที่เกิดเหตุการณในขณะนั้น
สวนเอกสารจําพวกบันทึกและคําใหการซึ่งมักมีอายุในสมัยอยุธยาตอนปลายลงมาได
กลาวถึงที่ตั้งของ “วัดวรเชษฐ” อยูบริเวณทองทุงทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกันกับ
ตําแหนงของวัดวรเชตุเทพบํารุง แตเอกสารประเภทนี้ก็มิไดกลาวถึงตัวของวัดวรเชตุเทพบํารุง
โดยตรง จึงยังคงเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับการกําหนดอายุของวัดโบราณแหงนี้ในดานเอกสาร
ตลอดมา แตหลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวมาทั้งหมดก็มีประโยชนในฐานะที่ชวยยืนยันวา
โบราณสถานแหงนี้มีอยูแลวในสมัยอยุธยาอยางนอยตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงระยะ
เสียกรุง ศรีอยุธยาในป พ.ศ.2310 และชื่อดั้งเดิมของวัดวัดวรเชตุเทพบํารุงก็ควรจะเปนชื่ อวา
“วัดวรเชษฐ” ตามที่ระบุอยูในเอกสารหลายฉบับดวย
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้จะขอใชชื่อเรียกโบราณสถานแหงนี้วา “วัดวรเชตุเทพบํารุง” ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไปในปจจุบัน
หลักฐานสิ่งกอสรางของวัดวรเชตุเทพบํารุง
แบบแผนของวั ด ในสมั ย อยุ ธ ยาย อ มประกอบไปด ว ยสิ่ ง ก อ สร า งต า งๆ ตั้ ง อยู ใ น
ตําแหนงที่ถูกจัดวางตามระบบแผนผัง มีสถาปตยกรรมหลักที่วางตัวตามแนวแกนทิศ แวดลอม
ด ว ยอาคารอื่ น ๆ ที่ มี ห น า ที่ ก ารใช ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ค ล า ยคลึ ง หรื อ แตกต า งกั น ออกไป
เชนเดียวกันกับวัดวรเชตุเทพบํารุง ซึ่งปรากฏสถาปตยกรรมหลักคือปรางคประธานและอาคารอื่นๆ
เปนตนวา เจดียและวิหารอุโบสถวางตัวอยูภายในบริเวณเดียวกัน
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1. แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุง
จากการขุดแตงทางโบราณคดี ทําใหทราบถึงขอบเขตและรูปแบบของแผนผัง
วัดวรเชตุเทพบํารุงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักฐานของสิ่งกอสรางที่ถูกเปดใหเห็นรูปแบบ
ที่ถูกฝงกลบอยูใตดิน (แผนผังที่ 1)

แผนผังที่1 วัดวรเชตุเทพบํารุง
แกนทิศของวัดวรเชตุเทพบํารุงวางตามแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยเบี่ยงไปจากแนว
ทิศจริงเล็กนอย สิ่งกอสรางหลักของวัด ไดแกปรางคประธานขนาดใหญซึ่งตั้งอยูใจกลางบริเวณ
ของวัด องคปรางคมีแผนผังแบบจัตุรมุข คือมีบันไดทางขึ้นสูเรือนธาตุสี่ทิศ แตมีทางเขาสูคูหา
ภายในองคปรางคทางทิศตะวัน ออกทางเดี ยว เยื้องไปทิ ศตะวั น ตกเฉี ยงเหนือไดแก เจดียท รง
ปราสาทยอดซึ่งก็มีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณทางทิศตะวันออกเชนกัน สวนเจดียทรงระฆัง
ขนาดใหญตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตรงกันกับแนวของเจดียทรงปราสาทยอด อุโบสถตั้งอยู
ทิศตะวันตกของปรางคประธาน วิหารตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเจดียทรงระฆัง (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2
วัดวรเชตุ เทพบํ ารุงหลังการขุดแตง บูรณะประกอบดวยสิ่ งกอสรางหลัก
ปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอดและเจดียทรงระฆัง

คือ

นอกจากนั้ น ยั ง มี สิ่ ง ก อ สร า งอื่ น ๆ ได แ ก เจดี ย ท รงระฆั ง ขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู ท างทิ ศ
ตะวันออกของเจดียทรงปราสาทยอด และยังมีซากฐานของสิ่งกอสรางที่ยังไมทราบวาเปนเจดีย
แบบใด เนื่องจากหลงเหลืออยูเพียงฐานกออิฐเปนแทงตันในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของปรางคประธาน สิ่งกอสรางทั้งหมดในบริเวณโบราณสถานถูกลอมรอบดวยกําแพง
แกวที่อยูในผังคลายกากบาทที่ไมสมมาตร
2. ปรางคประธาน
ปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงตั้งอยูบนฐานประทักษิณในผังยอมุมไม
ยี่สิบแตละมุมมีเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ มีพนักระเบียงเตี้ยๆ ที่เจาะชองเวารูปกลีบบัวเรียงรายอยูดาน
นอก องคปรางครองรับดวยฐานบัวลูกฟกที่ซอนลดหลั่นกันจํานวนสามฐาน ตอดวยเรือนธาตุในผัง
ยอมุมไมยี่สิบ โดยมีมุมประธานขนาดใหญกวามุมยอยที่แตกออกดานขางเล็กนอย ที่เรือนธาตุมี
มุขยื่นออกมารับกับบันไดทางขึ้นทั้งสี่ทิศ สวนชั้นซอนหรือชั้นรัดประคดยืดสูงจํานวนหาชั้นประดับ
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กลีบขนุนและบันแถลงทรงเพรียวแหลมมีผลใหทรงของปรางคสูงเพรียวขึ้น ยอดสุดนาจะเคยมีการ
ประดับดวยยอดนภศูลโลหะแตไดหักหายไปแลว
3. เจดียทรงปราสาทยอด
องค เ จดี ย ตั้ ง อยู บ นฐานประทั ก ษิ ณ สู ง มี บั น ไดทางขึ้ น ทางทิ ศ ตะวั น ออก ฐาน
ประทักษิณรองรับดวยขาสิงหทรงเพรียว ทองไมคาดลูกแกวอกไกจํานวนสองเสน มีพนักเตี้ยๆ ซึ่ง
เจาะชองรูปกากบาทหรือที่เรียกวาชองกระจกโดยรอบ ชุดฐานรองรับเรือนธาตุเปนฐานบัวลูกแกว
อกไกซอนลดหลั่นกันจํานวนสองฐาน เรือนธาตุอยูในผังยอมุมไมสิบสอง มีมุขจระนํายื่นออกทั้ง
สี่ทิศ สวนชั้นซอนประดับดวยบันแถลงที่ดานและเชื่อวานาจะเคยมีกลีบขนุนที่มุมดวย องคระฆังใน
ผังเพิ่มมุมเชนเดียวกันกับบัลลังก รองรับยอดที่เปนบัวทรงคลุมซึ่งหักหายเหลือเพียงลูกสุดทาย
ดานลางสุด เจดียองคนี้ยังหลงเหลือลวดลายปูนปนประดับติดอยูที่ขาสิงห ฐานประทักษิณและ
เรือนธาตุ
4. เจดียทรงระฆัง
จากการขุ ด แต ง พบว า ส ว นฐานที่ ถู ก ดิ น ปกคลุ ม อยู ไ ด รั บ ความเสี ย หายจนไม
สามารถทราบถึงรูปแบบที่เคยเปนอยูได มีเพียงสวนฐานลางสุดในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับสวนที่
กออิฐเปนเอ็นในสัดสวนที่สูงเพื่อรองรับน้ําหนักของสวนบน อันประกอบดวยมาลัยเถา บัวปาก
ระฆัง องคระฆังและบัลลังก สวนยอดอันประกอบดวยปลองไฉนและปลีในทรงกรวยแหลมหัก
หายไปแลว การบูรณะในปจจุบันทําใหสวนฐานของเจดียองคนี้อยูในรูปของฐานสี่เหลี่ยมในผังยอ
มุมไมสิบสอง รองรับฐานบัวในผังกลมเพื่อรองรับชุดมาลัยเถา
5. อุโบสถ
อุโบสถ เปนอาคารกออิฐผนังหนาอยูในผังสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดเจ็ดหอง มีเสารวม
ในแปดเหลี่ยมเรียงกันเปนคู มีมุขโถงยื่นออกทางดานทิศตะวันออก สวนดานทิศตะวันตกกอเปน
หองที่เชื่อวาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ ผนังดานยาวพังทลายจนไม
ทราบวาเคยมีชองหนาตางอยูหรือไมแตเชื่อวาคงไมมีการเจาะชองหนาตาง พระพุทธรูปประธาน
ของอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือเปนมณฑปแกนสี่เหลี่ยมทึบประดิษฐานพระพุทธรูปจํานวนสี่องค
ประทั บ นั่ ง หั น พระปฤษฎางค ชนกัน ตั้ ง อยูเ ยื้อ งไปทางทิศ ตะวั น ตกภายในอุ โ บสถ ใบเสมาที่
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ลอมรอบอุโบสถนี้ทําจากหินชนวนขนาดคอนขางใหญแตมีสัดสวนที่คอนขางบาง ไมมีลวดลาย
ประดับนอกจากเสนโคงกลางใบเสมา ตั้งอยูบนฐานสิงหเตี้ยๆ
6. วิหาร
วิหาร เปนอาคารกออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผา มีมุขโถงยื่นออกทางดานหนา
หลัง ประตูทางเขาดานละสามทาง เจาะชองหนาตางที่ผนังดานยาวดานละหนึ่งชอง ภายในมีเสา
รวมเปนคู ชุกชีเปนฐานกออิฐในผังสี่เหลี่ยมผืนผาวางตามแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก ตั้งอยู
กลางวิหารชิดกับผนังดานทิศใต
7. เจดียรายทรงระฆัง
เจดียรายทรงระฆัง เปนเจดียขนาดเล็กตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของเจดียทรง
ปราสาทยอด สวนฐานเผยใหเห็นวามีการซอมเปลี่ยนแปลงจากฐานในผังยอมุมมาเปนผังแปด
เหลี่ย ม แตเ ดิม เจดี ย องค นี้ ชํา รุ ดหัก พัง ตั้ง แตส ว นองค ระฆั ง ลงมา ซึ่ง ก็ไดรับ การบูรณะโดยยก
องคระฆังและยอดขึ้นตั้งไวบนตําแหนงเดิมแลว
8. กําแพงแกวและซุมประตู
แนวกําแพงแกวลอมรอบสิ่งกอสรางทั้งหมดในเขตพุทธาวาส พบวามีรองรอยการ
ซอมสร างให หนาขึ้นและมีการกออิฐเพิ่มเติมใหออกมาคลายปอมปราการเปนระยะตามแนว
กําแพงแกว ประตูทางเขาทางทิศตะวันออกสองประตูสรางเปนประตูซุมซึ่งชํารุดหักพังลงแลว
ขอมูลทางโบราณคดีจากการขุดคนขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ในป พ.ศ.2539 - 2540 มีการดําเนินงานทางดานโบราณคดีที่สําคัญคือการขุดคน ขุดแตงนํามาสูการบูรณะโบราณสถานทั้งหมดภายในบริเวณวัดวรเชตุเทพบํารุง ในการดําเนินงาน
นี้ไดพบหลักฐานที่นาสนใจเปนอันมากที่เกิดจากการเปดหนาดินที่ทับถมตัวโบราณสถานอยู เผย
ให เ ห็ น องค ป ระกอบทางสถาป ต ยกรรมและหลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ ฝง จมอยู ในดิ น รวมทั้ ง
หลักฐานอื่นๆ ที่ถูกทับถมอยูในชั้นดินระหวางที่มีการใชงานของวัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยอยุธยา
ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดอายุและทราบถึง กิจกรรมที่เคยดําเนินอยู
ขณะที่วัดแหงนี้ยังไมถูกทิ้งรางไป
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การดําเนินงานทางโบราณคดีของวัดวรเชตุเทพบํารุงแบงออกเปนการขุดแตงและ
ขุดคนโดยอาจสรุปขอมูลที่ไดดังนี้
1. ขอมูลจากการขุดแตง
การขุดแตงสิ่งกอสรางหลักคือปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอด เจดียทรง
ระฆังเปนการลอกเอาดินที่ทับถมสวนฐานออก ทําใหทราบถึงรูปแบบของชุดฐานที่ถูกกลบฝงอยู
โดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียทรงระฆังซึ่งพบวาสวนฐานที่มีดินถมอยูนั้นเปนฐานในผังสี่เหลี่ยมตอเนื่อง
ดวยฐานสูงซึ่งชํารุดจนไมทราบถึงรูปแบบไดแลว
การขุดแตงกําแพงแกวโดยรอบวัดพบวามีการกอสรางเสริมใหแนวกําแพงหนาขึ้น โดย
มีการกออิฐเพิ่มดานนอกกําแพงแกวโดยรอบใหหนาออกมา 1-2 เมตร และมีกระเปาะยื่นออกมา
คลายปอมปราการเปนระยะ พบองคระฆังเจดียขนาดเล็กจํานวนมากถูกฝงอยูใตแนวอิฐที่กอเสริม
กําแพงแกวนี้ ซึ่งอาจเปนเจดียที่เคยประดับอยูบนสันกําแพงแกวก็ได 12
นอกจากการขุดแตงแลว ยังมีการขุดตรวจสอบรากฐานของปรางคประธาน เจดีย
ทรงปราสาทยอดและแนวกําแพงแกวทางทิศตะวันออกของปรางคประธาน
การขุดตรวจบริเวณฐานประทักษิณปรางคประธาน พบวาสวนรากฐานกอดวยอิฐ
ขนาดเล็กกวาที่ใชกอองคปรางค ไมพบการใชวัสดุอื่น เชนศิลาแลงเพื่อเปนรากฐาน สวนฐาน
ประทักษิณมีการตอเติมใหกวางขึ้นกวาเดิมจากสมัยแรกสรางโดยแตเดิมเปนฐานในผังยอมุมไม
สิบสอง และไดมีการกอเพิ่มออกมาอีกทั้งสี่ดานทําใหกลายเปนผังยอมุมไมยี่สิบดังที่เห็นในปจจุบัน
เทคนิคการกอสรางคือการกออิฐลอมรอบใหเปนคันแลวอัดดินถมและอิฐหักกากปูนจนเต็มกอนที่
จะกออิฐปดดานบน สวนรากฐานของเจดียทรงปราสาทยอดเปนการกออิฐหนาประมาณ 22
ชั้นอิฐเพื่อเปนคานในผังสี่เหลี่ยมรองรับองคเจดีย แนวกําแพงแกวทางดานหนาของปรางคประธาน
เมื่อทําการขุดตรวจพบวามีการสรางซอนทับกันสองครั้ง เนื่องจากพบฐานหนากระดานและบัวคว่ํา
ที่เปนเชิงกําแพงซอนกันสองชั้น ชั้นลางกอดวยอิฐขนาดเทากันอยางเปนระเบียบสวนชั้นบนเปนอิฐ
ขนาดตางกันและมีการใชเศษกระเบื้องแทรกระหวางชั้นอิฐเพื่อปรับความหนาใหเทากันดวย 13

12

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดแตงโบราณสถานในวัดวรเชตุเทพบํารุงได ใน หางหุนสวนจํากัด
สุรศักดิ์กอสราง, รายงานการขุดแตงวัดวรเชษฐ ต.บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,11-14.
13
เรื่องเดียวกัน, 29-31.
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2. ขอมูลจากการขุดคน
หลุมขุดคนจํานวน 3 หลุม แบงเปนหลุมขนาด 3x3 เมตร จํานวน 2 หลุม และ
2x2 เมตรหนึ่งหลุมบริเวณภายในบริเวณโบราณสถาน ชั้นดินในหลุมขุดคนทั้งหมดสามารถแบง
ออกเปน 9 ชั้นดิน โดยชั้นดินที่ 9 หรือชั้นลางสุดจนถึงชั้นที่ 7 เปนชั้นดินธรรมชาติกอนการกอสราง
วัด สวนชั้นที่ 6 เปนชั้นดินถมซึ่งดานบนมีเศษอิฐและเล็กนอย ชั้นดินที่ 5 ถึงชั้นดินที่ 3 เปนชั้นดิน
ในชวงเวลาที่มีการกอสรางและมีการใชงานภายในบริเวณวัด และชั้นดินที่ 1 และ 2 เปนชั้นดินทับ
ถมบนซากสิ่งกอสรางรวมทั้งอิฐปูนซึ่งคงเกิดขึ้นในระยะเวลาที่มีการทิ้งรางของโบราณสถานแลว14
กล า วโดยสรุ ป ชั้ น ดิ น จากการขุ ด ค น ภายในวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง อาจแบ ง ตามช ว ง
ระยะเวลาการใชงานไดตามลําดับ เริ่มจากชั้นดินธรรมชาติกอนการสรางวัดที่เปนดินตะกอนซึ่งบง
ใหเห็นวาแตเดิมพื้นที่ที่ตั้งวัดเปนที่ลุมน้ําทวมถึงซึ่งสอดคลองกับสภาพโดยรอบที่เปนทองทุงนา
เรียกวาทุงประเชด การกอสรางวัดในภูมิประเทศเชนนี้จึงตองมีการปรับพื้นที่ใหสูงขึ้นจากระดับเดิม
เพื่อปองกันน้ําทวม จึงไดพบวามีชั้นดินถมที่เปนดินเหนียวหนาราว 1-2 เมตรกอนที่จะเปนชั้น
กิจกรรมการกอสรางและใชงาน และเมื่อมีการทิ้งรางไปเศษอิฐเศษปูนรวมทั้งอินทรียวัตถุไดยอย
สลายเปนดินฝงกลบอาคารสิ่งกอสรางตางๆ ในวัดวรเชตุเทพบํารุงเอาไวในที่สุด
ขอมูลที่นาสนใจในการขุดแตงและขุดตรวจ คือไดพบชั้นอิฐปูพื้นภายในบริเวณวัด
อันบงวาชั้นอิฐปูพื้นนี้คงเปนชั้นที่มีการใชงานจริงในอดีตกอนที่จะถูกดินถมเมื่อทิ้งรางไป และการ
พบเศษอิฐและกระเบื้องปะปนอยูในชั้นดินถมดานบนกระจายอยูทั่วไปกอนถึงอิฐปูพื้นยังอาจเปน
การบอกไดถึงขั้นตอนของงานกอสรางวัดที่เมื่อทําการถมดินจนไดระดับหนึ่งแลวจึงจะเริ่มมีการ
เคลื่อนยายทัพสัมภาระหรือวัสดุกอสรางเขามาภายในพื้นที่กอสราง
นอกจากนี้ชั้นดินจากการขุดคนภายในบริเวณวัดวรเชตุเทพบํารุงสอดยังคลองกันกับ
แบบแผนการสรางวัดบางแหงภายในอาณาบริเวณโดยรอบเมืองอยุธยาซึ่งเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง
เมื่อจะมีการกอสรางวัดขึ้นจะตองทําการถมที่ใหสูงขึ้นจากเดิมกอนเพื่อที่จะสรางอาคารตางๆ
3. โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน-ขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
หลักฐานที่ไดจากการขุดคนและขุดแตงนอกเหนือไปจากชั้นดินและรองรอยตางๆ
ที่ถูกฝงกลบภายในพื้นดินแลว ยังมีโบราณวัตถุจํานวนหนึ่งที่พบจากการดําเนินงานทางโบราณคดี
ดวย สวนใหญของโบราณวัตถุที่พบนั้นเปนชิ้นสวนสถาปตยกรรมที่ชํารุดหักพังลงมา หรือเปนวัสดุ
ก อ สร า งต า งๆ รวมทั้ ง ศิ ล ปะวั ต ถุ จํ า พวกพระพุ ท ธรู ป พระพิ ม พ เทวรู ป นอกจากนั้ น ก็ เ ป น
14

เรื่องเดียวกัน, 27-29.

19
โบราณวั ต ถุ ที่ เ ป น เครื่ อ งใช ต า งๆที่ อ าจบ ง บอกกิ จ กรรมบางอย า งที่ เ คยดํ า เนิ น อยู ภ ายใน
โบราณสถานไดบาง
โบราณวัตถุที่พบในปริมาณมากเปนอันดับตนๆจากการขุดคน-ขุดแตง คืออิฐและ
กระเบื้ อ งปู พื้ น ซึ่ ง มี ข นาดต า งๆ กั น เป น อิ ฐ ขนาดเดี ย วกั น กั บ ที่ ยั ง เป น โครงสร า งของอาคาร
สิ่งกอสรางในวัด มีตั้งแตอิฐขนาดใหญที่เจาะแปดรูที่ใชเปนวัสดุหลักในการกอสรางปรางคประธาน
อุโบสถ และอิฐขนาดธรรมดาที่มักพบในโบราณสถานของสมัยอยุธยาทั่วไป กระเบื้องมุงหลังคา
พบจากการขุดคน-ขุดแตงบริเวณอุโบสถและวิหาร เปนกระเบื้องแบบกาบกลวยหรือกระเบื้องกาบู
ซึ่งพบควบคูไปกับกระเบื้องเชิงชาย 15 ที่ใชประกอบกันเสมอในอาคารสมัยอยุธยา
พระพุทธรู ป พบในจํานวนไม มากนั กและอยูในสภาพชํารุดทั้ง หมด มีที่ทํา ทั้ง จาก
ปู น ป น เพื่ อ เป น พระพุ ท ธรู ป ประธานในอุ โ บสถ พระพุ ท ธรู ป ที่ ส ลั ก จากหิ น ทรายเป น ชิ้ น ส ว น
กระจัดกระจายกันอยูบริเวณเจดียทรงระฆังและยังไดพบเศียรพระพุทธรูปหินทรายจากการขุดแตง
ภายในวิ ห ารด ว ย ชิ้ น ส ว นพระพุ ท ธรู ป สํ า ริ ด ซึ่ ง คงถู ก ไฟเผาจนเสี ย หายพบไม ม ากนั ก รวมทั้ ง
พระพุทธรูปขนาดเล็กและพระพิมพซึ่งมีทั้งเนื้อตะกั่ว ดินเผา และสําริด ที่พบกระจัดกระจายอยู
ทั่วไปโดยเฉพาะในวิหารและจากการขุดแตงซากของเจดียแปดเหลี่ยมที่พังทลายไปหมดแลว 16
นอกจากพระพุทธรูปยังพบชิ้นสวนประติมากรรมรูปบุคคลปูนปนจํานวนหนึ่ง และรูปพระคเณศ
หลอดวยสําริดขนาดเล็ก 1 องค 17
เครื่องปนดินเผา มีทั้งเครื่องปนดินเผาเนื้อดิน (Earthernware) และเครื่องปนดินเผา
เนื้อแกรง (Stoneware) แบงออกตามแหลงผลิตคือ เครื่องเคลือบจากแหลงเตาในเขตสุโขทัย
จําพวกกระปุก จาน ภาชนะทรงพานและขวดหรือแจกันเปนตน ตอมาไดแกภาชนะดินเผาจาก
แหลงเตาบานบางปูน สุพรรณบุรี เนื้อดินละเอียดสีเทามีลายกดประทับรูปสัตวในชองสี่เหลี่ยม
สว นใหญ น า จะเป น ชิ้น สว นภาชนะทรงไห สุ ดทา ยคื อภาชนะดิ น เผาจากแหล ง เตาแม น้ํา น อ ย
สิงหบุรี มีทั้งที่เคลือบสีน้ําตาลแกและไมเคลือบ เปนชิ้นสวนของไหสี่หู ครก กระปุก ชาม และเครื่อง
ประกอบสถาปตยกรรมทําเปนรูปดอกไม 18
ชิ้ น ส ว นภาชนะเนื้ อ ดิ น ที่ พ บเป น จํ า นวนมากจํ า พวกหม อ กระปุ ก ครก อาจเป น
เครื่องปนดินเผาจากแหลงพื้นเมืองซึ่งยังไมทราบแหลงผลิตที่แนชัดได
15

เรื่องเดียวกัน,16.
เรื่องเดียวกัน,18-19.
17
เรื่องเดียวกัน,19.
18
เรื่องเดียวกัน, 21.
16

20
เครื่องปนดินเผาที่มาจากตางประเทศ คือเครื่องถวยจีน พบจํานวนมากพอสมควร
เปนถวยชาม กระปุก มักเปนเครื่องถวยเขียนสีน้ําเงินหรือน้ําตาลบนพื้นขาว บางชิ้นเปนเครื่องถวย
เบญจรงคและเคลือบสีเขียว 19
โบราณวัตถุชนิดอื่นๆที่พบเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ มีเครื่องประดับจําพวกกําไล
หอยเบี้ย ภาชนะสําริด ที่นาสนใจคือไดพบอาวุธประเภทตางๆดวย เชน ดาบเหล็ก ลูกกระสุนเหล็ก
และดินเผา 20
การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุง
ยั ง ไม พ บหลั ก ฐานเอกสารที่ ก ล า วชั ด เจนเกี่ ย วกั บ อายุ ก ารก อ สร า ง ผู ส ร า งหรื อ
ความสําคัญในอดีตของวัดวรเชตุเทพบํารุง นักวิชาการที่ผานมาจึงมีมุมมองและขอสันนิษฐานที่
หลากหลายตามขอมูลหลักฐานที่นํามาเชื่อมโยงกัน ไมวาจะเปนรูปแบบทางดานงานชางและ
ความเกี่ยวของในทางประวัติศาสตรโบราณคดี
นั ก วิ ช าการท า นแรกๆ ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง วั ด แห ง นี้ ได แ ก ประยู ร อุ ลุ ช าฎะ หรื อ
น. ณ ปากน้ํา ซึ่งทานไดวิเคราะหถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงเอาไวในคราวที่ทานไดทําการสํารวจศึกษา
โบราณสถานในอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2509 - 2510 และไดเผยแพรออกมาเปนงานเขียนที่มีคุณคายิ่งใน
การศึกษาโบราณสถานของอยุธยา คือ “หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา” โดย น. ณ ปากน้ํา ได
ตั้งขอสังเกตวาศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุงอันไดแก ปรางคประธานขนาดใหญและเจดีย
ทรงปราสาทยอด (น. ณ ปากน้ําเรียกวาปรางค) รวมทั้งรูปแบบของใบเสมาที่ทําดวยหินชนวน
เปน ศิลปะช วงก อนกรุ ง ศรี อยุธ ยาหรืออยุธยาตอนตน 21 รวมทั้ง ที่ตั้ งที่อยู ท างทิ ศตะวันตกนอก
ตั ว เมื อง อั น อาจหมายความได วา วั ดแห ง นี้นา จะเป น วั ดอรัญญิ ก หรือวั ดป า แกวของอยุธ ยา 22
ในขณะที่ สมิทธิ ศิริภัทร ใหความเห็นวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้มีแผนผังที่
ยอมุมอยางแทจริงจึงอาจมีอายุในราวรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองหรือหลังกวานั้นลงมา 23
19

เรื่องเดียวกัน.
20
เรื่องเดียวกัน,19-20.
21
ประยูร อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา,157. และดู ประยูร อุลุชาฎะ, เที่ยวเมือง
ศิลปะอูทอง (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2516), 304.
22
“ปญหาของวัดปาแกวอยุธยา” ใน ศิลปกรรมโบราณในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ,
2524), 71 และ ประยูร อุลุชาฎะ, เที่ยวเมืองศิลปะอูทอง, 27.
23
สมิท ธิ ศิริภั ทร, “วิวัฒนาการพระปรางค” (วิท ยานิพ นธศิ ลปศาสตรบัณ ฑิตโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปกาศึกษา 2513), 48.

21
และยังมีแนวคิดวาปรางคองคดังกลาวมีอายุที่ลาลงมาอีกในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณหรือ
หลังจากนั้น ดวยพบระบบการกออิฐวงโคงอิทธิพลจากมุสลิมที่มีมากในระยะนั้น 24
Forrest Mc Gill ไดกลาวไวในวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกชื่อ “The Art and
Architecture of the reign of King Prasatthong of Ayutthaya(1626-1656)” ซึ่งกลาวถึง
ปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุง (ซึ่งในวิทยานิพนธของ Forrest
Mc Gill เรียก
“วัดวรเชษฐาราม”) วามีรูปแบบที่คลายคลึงกันกับปรางคประธานของวัดไชยวัฒนาราม ทําให
สามารถสันนิษฐานไดวาวัดแหงนี้อาจหมายถึงวัดวรเชษฐารามซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถทรงสราง
ขึ้นในป พ.ศ.2136 อันเปนชวงกอนการสถาปนาวัดไชยวัฒนาราม 40 ป ซึ่งระยะเวลาที่ใกลเคียง
กันนี้สอดคลองกับรูปแบบของปรางคประธานที่คลายคลึงกันดวย25 นอกจากนี้ ยังกลาวถึงระบบ
การกออิฐที่คูหาทางเขาองคปรางคดานหนึ่ง (ทิศตะวันออก) วาเปนระบบที่ไมพบในโบราณสถาน
ของอยุธยาแหงใด การกออิฐมีลักษณะเปนโคงสามเหลี่ยม 26 ซึ่งไมใชรูปแบบของการกออิฐวงโคง
แบบตะวันตกอยางแทจริง หากปรางคประธานมีอายุการสรางในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่
22 แลวก็จะเปนขอมูลที่นาสนใจวารูปแบบดังกลาวมีมากอนระบบการกออิฐเปนวงโคงที่เคยเชื่อ
กันทั่วไปวาเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นและมีอยูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 27
สืบเนื่องกันในแนวคิดของนาย Forrest Mc Gill ประทีป เพ็งตะโก ไดใหความเห็นที่
สอดคลองวา ปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุง (หรือที่เรียกวาวัดวรเชษฐนอกเมือง) มีรูปแบบ
ที่คลายคลึงกันกับปรางคประธานของวัดไชยวัฒนารามที่สรางในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22
ไดแกทรวดทรงที่เพรียวมากขึ้นและมุขจระนําทิศทั้งสี่ที่ยื่นออกมาจากเรือนธาตุมากกวาปรางคใน
สมัยอยุธยายุคตน จึงทําใหสันนิษฐานไดวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงคงใหอิทธิพลแก
ปรางคประธานของวัดไชยวัฒนาราม 28 รวมทั้งยังเห็นวาวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนตัวอยางของการ
สืบทอดประเพณีการสรางปรางคเปนประธานของวัด แตทวามีรูปแบบของแผนผังที่ไมเปนระเบียบ
24

พิท ยา บุน นาค, เสมา สีม า หลัก สีม าในศิล ปะไทยสมัย อยุ ธ ยาชว งหลั ง เสีย กรุง ครั้ง แรกถึ ง
ครั้งหลังและกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ม.ป.ป.), 123.
25
Mc Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of Ayutthaya”
(Dissertation Ph.D.(Art History) Michigan University,1976), 7,219-220.
26
“Triangular arch” ดู Ibid,220.
27
Ibid.
28
ประทีป เพ็งตะโก, “สถาปตยกรรม” ใน วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.),
19-20. และ กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,2538),
261.

22
ดังเชนวัดขนาดใหญในสมัยอยุธยายุคตนแลว ทั้งหมดนี้ ประทีป เพ็งตะโกสรุปไดวาวัดวรเชตุเทพบํารุงอาจมีอายุอยูในชวงกลางของพุทธศตวรรษที่ 22 29
สันติ เล็กสุขุม ศึกษางานศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุงไวบางสวน ไดแกปรางค
ประธานซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางไปจากปรางคประธานในสมัยอยุธยาตอนตน แตมีรูปแบบที่พัฒนา
มาจากปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลกและปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
ศรีสัชนาลัย 30 ซึ่งสรางขึ้นชวงปลายของอยุธยายุคตนในพุทธศตวรรษที่ 21 และยังใกลเคียงกันกับ
ปรางคประธานของวัดไชยวัฒนารามอันสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 ประกอบกับโครงสราง
การกออิฐบริเวณคูหาทางเขาสูเรือนธาตุซึ่งเปนการกออิฐแบบโคงเขาหากันไปบรรจบบริเวณยอด
ซุมซึ่งตางจากเทคนิคทั่วไปที่มักจะกออิฐใหสันเหลื่อมออกมาทีละนอย การกออิฐแบบดังกลาว
พบในศิลปะตะวันตกหรือศิลปะมุสลิม หรืออาจแพรหลายลงมาจากศิลปะลานนาซึ่งรับมาจาก
ศิล ปะพม าอีก ทอดหนึ่ง การปรากฏโครงสร า งก ออิฐ เชน นี้อาจสอดคลองกับความสัม พัน ธกับ
ลานนา รวมทั้งความสัมพันธระหวางมุสลิมและชาติตะวันตกที่เริ่มปรากฏขึ้นแลวในชวงเวลานั้น31
สวนเจดียทรงปราสาทยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุง มีลวดลายปูนปนที่สามารถกําหนด
นอกจากนั้นรูปแบบทางสถาปตยกรรมสามารถ
อายุไดในชวงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 32
เชื่อมโยงระหวางเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาในสมัยกอนหนาและสืบเนื่องลงไปยังยุคหลัง
พุทธศตวรรษที่ 22 ลงมาได เปนตนวารูปแบบของขาสิงหที่เรียวยาวซึ่งคลายคลึงกันกับขาสิงหของ
ฐานชุกชีพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุรายของวัดไชยวัฒนาราม องคระฆังในผังยอมุมและ
ยอดที่เปนบัวทรงคลุมเถา ทําใหสามารถกําหนดอายุของเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้ไดในพุทธ
ศตวรรษที่ 22 คืออาจถูกสรางขึ้นในสมัยแรกสรางวัดเชนกัน 33 สวนเจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุ-

29

ประทีป เพ็งตะโก, “สถาปตยกรรม” ใน วัดไชยวัฒนาราม, 17.
Santi Leksukhum “The evolution of the Memorial Towers of Siamese temples” in The
Kingdom of Siam The Art of Central Thailand,1350-1800 (Bangkok: Buppha Press, 2005), 63-64.
31
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 6063.
32
ดู สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
เจมส ทอมปสัน, 2532),14,84-85.
33
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 91. และดู สันติ เล็กสุขุม, เจดียราย
“ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง,
2541),47.
30

23
เทพบํารุงนั้นควรมีอายุอยูในชวงปลายของอยุธยายุคกลาง รวมกันกับเจดียประธานทรงระฆังของ
วัดวรเชษฐาราม (ในเมือง)34
งานศิลปกรรมสวนใหญของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่สามารถกําหนดอายุไดในครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 22 ผนวกกับขอความในพระราชพงศาวดารที่ระบุวาสมเด็จพระเอกาทศรถ
ทรงสถาปนา “วรเชษฐารามมหาวิหาร” เปนวัดฝายอรัญวาสีซึ่งรับกันกับที่ตั้งของวัดอยูภายนอก
เมือง อาจเปนตัวบงชี้ไดวาวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้อาจหมายถึงวัดแหงดังกลาวได 35 อีกทั้งรองรอย
งานชางที่มีอิทธิพลจากศิลปะลานนาอยางมากยังสอดคลองกับการที่สมเด็จพระเอกาทศรถไดเคย
เสด็จขึ้นไปยังดินแดนลานนาในการสงครามพรอมกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไมนอยกวา
สามครั้ง 36
วัดวรเชตุ เ ทพบํารุ งไดรับ การศึกษาอยา งละเอียดอี กครั้ง หนึ่ง โดย กลุ มนั ก ศึก ษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการ
วิเคราะหสิ่งกอสรางทั้งหมดที่พบภายในวัดเพื่อกําหนดอายุและสรางรูปแบบสันนิษฐานอาคาร
สถาปตยกรรมในสวนที่ชํารุดหักพังลงแลว และสามารถแบงอายุสมัยของการใชงานภายในวัดวร
เชตุเทพบํารุงออกเปนสี่สมัยตามหลักฐานของสิ่งกอสรางที่ปรากฏอยูภายในวัด คือ
สมัยแรก มีอายุอยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนตน
เปนระยะเวลาที่มีการสรางวัดขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีหลักฐานคือเจดียทรงระฆังและวิหารที่วางตัว
เปนแนวแกนทิศเอกเทศอยางชัดเจนโดยไมขึ้นอยูกับสิ่งกอสรางอื่น ความนิยมในการสรางเจดีย
ทรงระฆังเปนประธานของวัดปรากฏอยูตั้งแตชวงปลายของอยุธยายุคตนจนถึงอยุธยายุคกลาง
โดยมี ตั ว อย า งสํ า คั ญ คื อ วั ด มเหยงคณ ที่ ส ถาปนาในรั ช กาลสมเด็ จ พระบรมราชาธิ ร าชที่ 2
(เจาสามพระยา) วัดพระศรีสรรเพชญ ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และวัดวรเชษฐาราม
(ในเมื อง) รัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ กํ า หนดอายุสมัยแรกสร า งวัดจึง นา จะอยูใ นระหวา ง
ชวงเวลาดังกลาว
สมัยที่สอง อยูในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 22 เนื่องจากรูปแบบของปรางค
ประธานสามารถเชื่อมโยงไดกับปรางคประธานของวัดไชยวัฒนารามที่สรางขึ้นในรัชกาลสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2173 จึงกําหนดอายุการสรางปรางคประธานและอาคารสวนใหญ
34

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 72 และ 160.
เรื่องเดียวกัน, 60-63.
36
เรื่องเดียวกัน และ Santi leksukhum “The evolution of the Memorial Towers of Siamese
35

temples, 64.

24
ภายในวัดที่เห็นในปจจุบัน คือ เจดียทรงปราสาทยอด อุโบสถ และเจดียทรงระฆังขนาดเล็กเอาไว
ในชวงระยะนี้ดวย ที่นาสนใจคือขอสันนิษฐานเกี่ยวกับรูปแบบของสวนยอดของเจดียทรงปราสาท
ยอดที่เชื่อวาอาจเปนยอดทรงปรางคมากอนและในสมัยตอมาคงไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนยอด
ทรงระฆังในผังยอมุมดังที่เห็นในปจจุบัน 37
สมัยที่สาม อาจตรงกับชวงรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 23 มีการบูรณะปฏิสังขรณภายในวัด คือเจดียทรงปราสาทยอดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสวน
ยอดจากทรงปรางคมาเปนยอดทรงระฆัง รวมทั้งบูรณะเจดียทรงระฆังจากฐานในผังยอมุมใหเปน
ฐานแปดเหลี่ยม
สมัยที่สี่ เปนชวงสุดทายของการใชงานพื้นที่ในบริเวณวัด โดยใชเพื่อเปนปอมคายใน
การสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในป พ.ศ.2309-2310 มีหลักฐานคือการกอเสริม
ความหนาของกํ า แพงแก ว ออกมาและก อ อิ ฐ เป น ป อ มเรี ย งรายเป น ระยะรอบกํ า แพงแก ว
นอกจากนั้นยังมีหลักฐานทางโบราณคดีที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในการสงคราม เชน ลูกกระสุน
ปนใหญโลหะ ดาบ ขวากเหล็ก เปนตน หลังจากนั้น วัดวรเชตุเทพบํารุงคงจะถูกทิ้งรางไป 38
การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุงโดยเฉพาะอยางยิ่งปรางคประธาน โดย
พิทยา บุนนาค ไดผลเกี่ยวกับรูปแบบการกอสรางที่อาจนํามากําหนดอายุปรางคองคนี้ใหอยูในชวง
ราวพุทธศตวรรษที่ 23 คือเทคนิคการกออิฐแบบวงโคงที่ใชอิฐเรียงกันขึ้นไปบรรจบที่ยอด หรือที่ถูก
เรียกในการศึกษาวา “แบบกลีบสม” โดยเห็นวาเทคนิคดังกลาวเปนรูปแบบเฉพาะของรัชกาล
สมเด็จพระนารายณมหาราช ดังนั้น วัดวรเชตุเทพบํารุงจึงไดรับการสรางขึ้นไมเกาไปกวาตนพุทธ
ศตวรรษที่ 2339
จากการรวบรวมการศึกษาที่เกี่ยวของกันกับวัดวรเชตุเทพบํารุงที่ผานมาในอดีตแลว
ทํา ให ส ามารถสรุ ป แนวคิ ดที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาวั ดวรเชตุเ ทพบํา รุ ง เทา ที่มี อยู ใ นป จ จุบัน ใหแบ ง
ออกเปนสี่กลุมใหญๆ ไดแก

37

ภาควิ ช าศิ ล ปะสถาป ต ยกรรม คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร “การ
สันนิษฐานรูปแบบทางสถาปตยกรรม วัดวรเชตุเทพบํารุง จ.พระนครศรีอยุธยา” ใน มองอดีต ผานเวลา ศรัทธา
สถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546),1-24 -1-25.
38
เรื่องเดียวกัน,1-29-1-30.
39
พิท ยา บุน นาค, เสมา สีม า หลัก สีม าในศิล ปะไทยสมัย อยุ ธ ยาชว งหลั ง เสีย กรุง ครั้ง แรกถึ ง
ครั้งหลังและกรุงธนบุรี,123.
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แนวคิดแรก เปนแนวคิดที่แสดงความเห็นวาวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนโบราณสถานที่มี
มากอนสมัยอยุธยาหรืออยุธยาตอนตน โดยมีหลักอยูที่การสรางปรางคขนาดใหญเปนประธานของ
วัดซึ่งเปนประเพณีที่มีอยูในสมัยอยุธยาตอนตน
แนวคิดที่สอง เชื่อวาวัดวรเชตุเทพบํารุงมีมาแลวตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน และมา
ไดรับการปฏิสังขรณวัดนี้เปนการใหญในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งปรากฏหลักฐาน
เปนเจดียทรงระฆังที่นิยมสรางกันในสมัยอยุธยาตอนตน และมีปรางคประธานและเจดียทรง
ปราสาทยอดที่มีรูปแบบอันอาจเชื่อมโยงกันกับงานชางในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 ได
แนวคิดที่สาม เชื่อวาวัดวรเชตุเทพบํารุงสรางขึ้นเปนครั้งแรกในชวงพุทธศตวรรษที่
22 โดยเชื่อมโยงรูปแบบทางสถาปตยกรรมของปรางคประธานที่มีลักษณะบางประการสืบ
เนื่องมาจากปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนชวงปลายและคาบเกี่ยวกันกับปรางคที่สรางขึ้นในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 รวมทั้งรองรอยอิทธิพลจากงานชางลานนาที่ปรากฏอยูเชนในโครงสราง
การกออิฐหรือลวดลายปูนปนประดับของเจดียทรงปราสาทยอด
แนวคิด สุ ดทา ย เชื่ อ วา วั ดวรเชตุเ ทพบํา รุง มี ก ารสรา งขึ้ น ในชว งที่ ไ มเ กา ไปกว า
ตนพุทธศตวรรษที่ 23 คือในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ โดยมีรูปแบบงานกอสรางของปรางค
ประธานที่ใชการกออิฐแบบวงโคงยอดแหลมอันเปนอิทธิพลตะวันตกที่แพรหลายอยูในรัชกาลนั้น
หลายกรณี เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาโบราณสถานของอยุ ธ ยาพบได ว า มั ก มี ค วาม
คลาดเคลื่อนกันระหวางหลักฐานทางดานโบราณคดีหรือศิลปกรรมกับหลักฐานทางดานเอกสาร
ประวัติศาสตร เปนเพราะหลักฐานงานชางที่ผานการใชงานยอมมีการซอมแปลงหรือปฏิสังขรณ
อยางตอเนื่องในฐานะศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่ขอมูลและความทรงจําที่กระจัดกระจาย
ขาดหายไปเนื่องจากผานกาลเวลามายาวนาน ทําใหเกิดขอสันนิษฐานของนักวิชาการซึง่ ใชมมุ มอง
ตอหลักฐานแตละดานแตกตางกันออกไป สงผลใหองคความรูเกี่ยวกับโบราณสถานหลายตอ
หลายแห ง ของอยุ ธ ยายั ง คงคลุ ม เครื อ อยู ไม เ ว น แม แ ต โ บราณสถานขนาดใหญ ที่ น า จะมี
ความสําคัญอยางยิ่งในสมัยอยุธยา ดังเชนวัดวรเชตุเทพบํารุงแหงนี้ดวย
ดังนั้น กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุง รวมไปถึงโบราณสถาน
ตางๆของอยุธยาจึงจําเปนที่จะตองทําการตรวจสอบและคัดสรรขอมูลตางๆที่มีอยูอยาง
ระมั ด ระวั ง ไม ว า จะเป น ฐานข อ มู ล ด า นงานช า งและศิ ล ปกรรม หลั ก ฐานทางด า น
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โบราณคดีที่ไดจากการขุดคน-ขุดแตง หลักฐานเอกสารประวัติศาสตร รวมไปถึงขอมูล
ทางดานกายภาพของโบราณสถานดวย
อนึ่ง ในบรรดาหลักฐานทางดานงานชางที่ยังคงเหลืออยู โดยเฉพาะอาคาร
อุโบสถวิหารเจดีย ลวนเปนแบบอยางของสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาเกือบครบทุกแบบ
เปนตนวาเจดียทรงปรางค เจดียทรงปราสาทยอดและเจดียทรงระฆัง การศึกษาวัดวรเชตุ
เทพบํ า รุ ง ในครั้ ง นี้ จึ ง เป น การทบทวนข อ มู ล และสื บ ค น ประเด็ น ทางวิ ช าการเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับศิลปะอยุธยาใหมีความหลากหลายขึ้นดวย

บทที่ 3
วิเคราะหปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
ปรางค ป ระธานมี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะสิ่ ง ก อ สร า งหลั ก ของวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง
(ภาพที่ 3 ลายเสนที่ 1)อาจหมายถึงเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเฉกเชนเจดียประธานภายใน
วัดอื่นๆ หรืออาจสื่อถึงพระเจดียจุฬามณีอันเปนเจดียบนสวรรคชั้นดาวดึงสอันเปนที่บรรจุพระเกศา
และพระทันตธาตุของพระพุทธเจาและยังหมายถึงความเปนศูนยกลางจักรวาลอีกดวย

ภาพที่ 3 ปรางคประธาน วัดวรเชตุเทพบํารุง

ลายเสน ที่ 1
เทพบํารุง

ปรางค ประธาน วั ดวรเชตุ

ประเพณีการสรางเจดียทรงปรางคเปนประธานของวัดไดรับความนิยมในสมัยอยุธยา
ตอนตน เจดียทรงปรางคเปนเจดียที่ไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบมาจากปราสาทแบบเขมรซึ่งเคย
แพรหลายอยูในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18
จวบจนเขา สู พุ ท ธศตวรรษที่ 19
ช า งชาวอยุ ธ ยาได ปรั บ ปรุ ง รูป ทรงและรายละเอี ย ดทาง
27
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สถาปตยกรรมจนกลายเปนเอกลักษณของเจดียทรงนี้สืบทอดมาในศิลปะอยุธยาตลอดสมัยจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรในที่สุด
ก อ นที่ จ ะเข า สูก ารวิ เ คราะหป รางค ป ระธานวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ควรจะได ทํ า การ
ทบทวนศึกษาถึงรูปแบบและวิวัฒนาการของเจดียทรงปรางคในศิลปะอยุธยาชวงตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 อยางละเอียดเสียกอน รวมทั้งยังคงมีประเด็นที่นาสนใจ
เกี่ยวกับเจดียทรงปรางคในศิลปะอยุธยาที่จะไดทําการวิเคราะหเพิ่มเติมดวย
เจดียทรงปรางคของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 -20 ตนแบบและแนววิวัฒนาการ
1. ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ตนแบบปรางคในศิลปะอยุธยา
เจดี ย ท รงปรางค ที่ เ ชื่ อ กั น ว า มี อ ายุ เ ก า แก ที่ สุ ด ที่ พ บในป จ จุ บั น น า จะได แ ก
ปรางคประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที่ 4) นักวิชาการหลายทานไดใหขอคิดเห็น
ตรงกันวารูปแบบทางสถาปตยกรรมรวมทั้งลวดลายปูนปนประดับอาจกําหนดอายุใหเกากวาการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาราว 100 ป ดังนั้น ปรางคประธานองคนี้จึงมีอายุตกอยูในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 18 จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19 1

1

ความเห็นของศาสตราจารยชอง บวสเซอลิเยร ดู สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ. ศิลปะในประเทศไทย (
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 31 และดูการศึกษาวิเคราะหปรางคประธานองคนี้อยาง
ละเอี ย ดในดา นโครงสร า งสถาป ต ยกรรม แนวชั้ น ประดับ ลวดลายและลวดลายปูน ปน ใน สั น ติ เล็ กสุ ขุม .
วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลาย และลวดลายปูนปนสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ,
2522), 81.
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ภาพที่ 4 ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
ชวงเวลาดังกลาวหลักฐานทั้งทางดานเอกสารและโบราณคดีสอดคลองกันวาอิทธิพล
ทางการเมืองของเขมรจากประเทศกัมพูชาในภาคกลางของประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็ว ทวา
บทบาทของวัฒนธรรมยังคงสืบเนื่องอยูในดินแดนนี้อยางชัดเจน พระศรีมหาธาตุเจดียของชุมชนที่
สํ า คั ญ อย า งเมื อ งลพบุ รี อั น เคยเป น ศู น ย ก ลางของวั ฒ นธรรมเขมรในลุ ม แม น้ํ า เจ า พระยา
จึงถายทอดรูปแบบจากปราสาทแบบเขมรมาแทบทั้งสิ้น
ปรางคประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มีแผนผังประกอบดวยครรภคฤหะ
หรือหองที่ประดิษฐานรูปเคารพซึ่งตอมาจะเรียกกันวา “เรือนธาตุ” มีมุขยื่นออกมาดานหนาทางทิศ
ตะวันออกหรือที่เรียกกันวามณฑป มีทางเขาสามทางทําใหเรียกสวนนี้วา “ตรีมุข” อันเปนรูปแบบ
สําคัญของแผนผังปราสาทขอมมากอน สอดคลองกับสวนทางเขาตรีมุขดานทิศใตที่ยังปรากฏการ
ประดับทับหลังซึ่งไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขจากเดิมแลวเล็กนอย2

2

ศักดิ์ชัย สายสิงห, “ทับหลังรูปพระกฤษณะและชางสามตัว : ปูนปนที่ทับซอนประดับปรางค
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี,” ใน เมืองโบราณ 28, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2545) :126-128.
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ระเบี ย บสํ า คัญเริ่ ม จากฐานเขีย งเตี้ ย ๆและชุด ฐานบัว ลู ก ฟก จํา นวนสามฐานซ อ น
ลดหลั่นกันเพื่อรองรับเรือนธาตุ โดยมีฐานชั้นสุดทายคือชั้น “เชิงบาตร” ที่เปนชั้นฐานผายออก
ดานบนคลายที่วางบาตรพระ เชิงบาตรนี้รองรับสวนเรือนธาตุอันประกอบไปดวยแนวชั้นประดับ
ลวดลายที่เปนแถบคิ้วนูนที่เรียกวา “ลวดบัวเชิง” ประดับอยูที่สวนลางและ “ลวดบัวรัดเกลา” ที่
ประดับอยูที่สวนบนของเรือนธาตุ ลวดบัวดังกลาวเกิดจากการถากวัสดุศิลาแลงที่ใชกอองคปรางค
ใหเปนเสนคิ้วกอนที่จะฉาบปูนปดทับ ดวยกรรมวิธีเชนนี้สวนลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาจึงไม
อาจเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ได ใ นสมั ย หลั ง จากการสร า งเพราะใช วั ส ดุ ก อ เป น โกลนถาวร
(ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
สันคิ้วลวดบัวที่นูนหนาเกิดจากการถากศิลาแลงที่ใชกอสรางใหเปนเสนกอนที่จะฉาบปูน
สวนยอดประกอบดวยชั้นซอนซึ่งยอจําลองเรือนธาตุใหมีขนาดเล็กลง มีศัพทเรียกวา
“ชั้นรัดประคด” เพราะทําคอดเวาที่ฐานกอนจะผายออกที่ยอดเพื่อใหรับกับการประดับกลีบขนุนที่
มุมของแตละชั้นนั่นเองซอนลดหลั่นกันจนถึงยอดสุด ระหวางชั้นประดับดวย “กลีบขนุน” และ
“บันแถลง” ซึ่งเปนอาคารที่จําลองลงมาอยูในเคาโครงรูปสามเหลี่ยม กลีบขนุนและบันแถลงที่วาง
หา งจากชั้ น รั ด ประคดทํ า ให ส ว นยอดมีเ ค า โครงเป น พุ ม ที่ ยั ง ไมผ อมเพรี ย ว แสดงรู ป แบบที่ ยั ง
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ใกลเคียงกับปราสาทขอมอยู นอกจากปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงแลว ยังมี
ปรางคขนาดเล็กที่มีอายุใกลเคียงกันในเมืองลพบุรีอีก เชน ปรางคหมายเลข 16 ค. ภายในวัดนี้
หรือปรางควัดนครโกษาซึ่งคงสรางขึ้นภายหลังตอมาไมนานนัก 3
2. ปรางคประธานในสมัยอยุธยาตอนตน พุทธศตวรรษที่ 19- 20
แบบอยางของปรางคในสมัยตนของอยุธยามีเหลืออยูนอย เพราะผานเวลามาชา
นานยอมไดรับการซอมแปลงไปจนแทบไมเหลือสภาพเดิม ยังไมตองกลาวถึงที่ชํารุดหักพังลงจนไม
เหลือหลักฐานใหศึกษาไดอีกนับไมถวน
ปรางคขนาดใหญที่มีหลักฐานการสรางระบุในสมัยอยุธยาตอนตนมักถูกซอมแซม
จนไมเหลือรองรอยพอใหศึกษาไดอยางละเอียดนัก ไดแก ปรางคประธานวัดพุทไธสวรรย สรางใน
พ.ศ.1896 รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) 4 ปจจุบันไดรับการซอมแซมจนแทบไม
เหลือสภาพดั้งเดิมแลว ปรางคประธานวัดพระราม (ภาพที่ 6) สรางในราวตนพุทธศตวรรษที่ 205
และไดรับการปฏิสังขรณในอดีตมาแลวมากกวาหนึ่งครั้ง หรืออาจมีที่พังทลายไปหมด ดังเชน
ปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา (ภาพที่ 7) สรางใน พ.ศ.1917 รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว) 6 พังทลายลงและไดรับการซอมแซมใหมทั้งหมดในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาท
ทอง พ.ศ.21767 กอนที่จะพังทลายอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 จนเหลือเพียงสวนฐานที่อยูในสภาพ
ชํารุด อยางไรก็ดี หลักฐานที่หลงเหลืออยูของปรางคเหลานี้คือระเบียบที่พอจะสังเกตไดวาเปนชุด

3

ดู ก ารศึ ก ษาและกํ า หนดอายุ ป รางค เ หล า นี้ ใ น สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , วิ วั ฒ นาการของชั้ น ประดั บ
ลวดลาย และลวดลายปูนปนสมัยอยุธยาตอนตน, 13-78.
4
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม(จาด) พระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545),18.
5
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1
(พระนคร: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 93. เอกสารนี้คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์นั่นเอง ในการศึกษานี้เลือกใชฉบับพิมพรวมในหนังสือประชุมจดหมายเหตุสมัย
อยุธยา ภาค 1 เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนฉบับที่ถอดถายอักขรวิธีลงมาตามตนฉบับทําใหยังคงเนื้อความเดิม
ไวมากกวาฉบับที่ถายทอดอักขรวิธีตามการอานแบบปจจุบัน ซึ่งอาจมีผลใหเนื้อความผิดเพี้ยนไปได.
6
เรื่องเดียวกัน.
7
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม),”184.
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ฐานบัวลูกฟกที่ซอนลดหลั่นกันจํานวนสามฐานเพื่อรองรับเรือนธาตุที่ยังมีมุมประธานขนาดใหญ
ขนาบดวยมุมยอยเล็กๆ อันเปนระบบของแผนผังที่สืบทอดมาจากปราสาทขอม

ภาพที่ 6 ปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา
คงสร า งขึ้ น ในช ว งครึ่ ง แรกของพุ ท ธศตวรรษที่ 20 แผนผั ง ของวั ด ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี โดยมีปกปรางคคือปรางคขนาดเล็กที่ขนาบขางดานทิศเหนือ - ใต
ของปรางคประธาน (ปจจุบันทลายลงแลว) เปนแบบอยางที่เห็นไดชัดวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนตน
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ภาพที่ 7 ปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา
สร างใน พ.ศ.1917 พั งทลายลงและไดรับการสรา งใหมห มดทั้ งองคในรัชกาลสมเด็จ พระเจา
ปราสาททองจนกระทั่งพังทลายอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 และมีสภาพดังปจจุบัน คือเหลือเพียง
ชุดฐานบัวลูกฟกและสวนลางของเรือนธาตุ
ปรางคประธานของวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 8) เอกสารพงศาวดารระบุปสราง
พ.ศ.19678 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพรบรมราชาที่ 2 (เจาสามพระยา) เชื่อกันวายังเปนปรางค
ประธานขนาดใหญที่ยังคงรูปแบบเดิมในสมัยแรกสรางเอาไวโดยไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยการ
ปฏิสังขรณในสมัยหลังการสรางนอยมาก ระเบียบดั้งเดิมที่สืบทอดจากปราสาทแบบขอม ไดแก
ชุดฐานบัวลูกฟกซอนลดหลั่นกันรองรับเรือนธาตุในผังเพิ่มมุมคือยังมีมุมประธานขนาดใหญและ
แตกมุมยอยขนาดเล็กออกไปดานขาง มุมประธานคือมุมของหองเรือนธาตุสวนมุมยอยเกิดจาก
การประดับเสาและซุมลดหลั่นกันออกไปเพื่อแสดงแนวคิดของเรือนซอนชั้น อันจะรับกับสวนยอด
หรือชั้นรัดประคดที่ทําจําลองเรือนธาตุใหเล็กลงและซอนลดหลั่นกัน สวนที่ดานทั้งสี่ประดับดวย
บันแถลงเปนสัญลักษณของอาคารจําลองที่ซอนลดหลั่นกันขึ้นไป

8

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 94.
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ตรีมุขหรือมุขที่มีทางเขาสามทางยื่นออกทางดานทิศตะวันออกของเรือนธาตุมีสวน
สันหลังคาที่ประดับดวยเจดียขนาดเล็ก เรียกวา “เจดียยอด” ซึ่งไมปรากฏอยูในประเพณีของ
ปราสาทขอมที่เปนตนแบบของปรางคสมัยอยุธยา แตเขาใจวาคงไดรับแรงบันดาลใจจากอาคารที่
เรียกวาเจติยวิหารในศิลปะพุกามของพมาซึ่งพบการประดับเจดียขนาดเล็กบนสันหลังคาเชนกัน
รู ป แบบเช น นี้ ยั ง เคยปรากฏให เ ห็ น ในปรางค ป ระธานในสมั ย อยุ ธ ยาตอนต น หลายองค เช น
ปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา 9

ภาพที่ 8 ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา
สราง พ.ศ.1967 ทรวดทรงที่ยังปอมเตี้ยเปนรูปแบบสําคัญของปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน
ที่สันหลังคาของตรีมุขมีการประดับดวยเจดียยอด

9

สันติ เล็กสุขุม, “ปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนตน” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิดและ
ความหมาย : งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 39.

35
กลีบขนุนและบันแถลงที่เริ่มแนบชิดกับชั้นรัดประคดทําใหทรวดทรงของยอดปรางค
ประธานวัดราชบูรณะสูงเพรียวขึ้นกวาปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี อันสอดคลอง
กับแนววิวัฒนาการของเจดียทรงปรางคที่สรางตอมาในศิลปะอยุธยาซึ่งมีทรวดทรงผอมเพรียวขึ้น
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ทรวดทรงของยอดที่เปนพุมปอมเตี้ยบงวาเปนแบบอยางของปรางคใน
สมัยอยุธยาตอนตนที่ยังไมถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. ปรางคขนาดยอมและขนาดเล็กพุทธศตวรรษที่ 20
ปรางคขนาดเล็กที่อาจกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนตนมีตัวอยางอยูมากกวา
ปรางคขนาดใหญ ที่สําคัญ เชนปรางควัดสม อยุธยา (ภาพที่ 9) ซึ่งมีระเบียบทางสถาปตยกรรม
และลวดลาย

ภาพที่ 9 ปรางคประธานวัดสม อยุธยา
รู ป ทรงค อ นข า งอ ว นป อ ม ส ว นยอดยั ง มี ก ลี บ ขนุ น และบั น แถลงที่ ตั้ ง อยู แ ยกห า งออกจากชั้ น
รัดประคดและลวดลายปูนปนประดับที่กําหนดอายุไดในสมัยอยุธยาตอนตน พุทธศตวรรษที่ 20

36
ปูนปนกําหนดอายุไดในชวงนั้น 10 ลวดลายสําคัญไดแกลายประดับเรือนธาตุดานบนและดานลาง
เปนรูปสามเหลี่ยมเรียงสลับฟนปลากัน หากประดับสวนลางของเรือนธาตุและชี้ปลายแหลมขึ้น
เรียก “ลายกรวยเชิง” ประดับที่สวนบนเรือนธาตุชี้ปลายแหลมลงเรียกวา “ลายเฟองอุบะ” ลาย
กรวยเชิงและเฟองอุบะของปรางควัดสมแบงเปนแมลายที่เปนรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญสลับดวย
ลายแทรกขนาดเล็ก (ภาพที่ 10) เปนระเบียบที่เคยพบในการประดับปราสาทแบบขอมสมัยบายน
(พุทธศตวรรษที่ 18) จึงอาจกําหนดอายุลวดลายปูนปนไวในสมัยอยุธยายุคตนได ที่นาสนใจคือ
ปรางคองคนี้ยังเหลือรองรอยการประดับทับหลังเปนปูนปนประดับสวนใตหนาบันในเคาโครงของ
ทับหลัง (ภาพที่ 11) จึงไมใชทับหลังรองรับน้ําหนักเชนปราสาทแบบขอมและหลังจากปรางค
วัดสมนี้ก็ไมปรากฏการประดับทับหลังในปรางคของศิลปะไทยอีกตอไป11

ภาพที่ 10 ลายกรวยเชิง ปรางคประธานวัดสม
ระเบียบของลายที่สลับเปนฟนปลาอยางตอเนื่องเปนระเบียบที่พบในสมัยอยุธยาตอนตน

10

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 60,

11

ดู สมิทธิ ศิริภัทร,วัดสม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอัสสัมชัญ, 2520), 7-8,12.

152.
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ภาพที่ 11 ทับหลังปูนปน ซุมจระนําดานทิศเหนือ ปรางคประธานวัดสม
แสดงใหเห็นรสนิยมของการประดับปราสาทเขมรที่ติดลงมากับเจดียทรงปรางคในสมัยอยุธยา
ตอนตน ในขณะที่ทับหลังนี้ไมมีสวนในการรองรับน้ําหนักใดๆแลวและจะไมปรากฏทับหลังใน
ปรางคที่สรางตอลงมาอีกเลย
ปรางคประธานวัดลังกา อยุธยา (ภาพที่ 12) ปรางคประธานวัดนก อยุธยา (ภาพที่
13) มี ทรงปอมเตี้ย พิ จารณารวมกับองคประกอบทางสถาปตยกรรมคือชุดฐานบัวลูกฟก และ
ลวดลายประดับที่เปนลายกรวยเชิงซึ่งมีรูปแบบใกลเคียงกับลายแบบเดียวกันของปรางคประธาน
วัดสม จึงอาจกลาวไดวาเปนแบบอยางของปรางคในศิลปะอยุธยายุคตนเชนกัน โดยเฉพาะที่
ปรางคประธานวัดนกนั้นยังปรากฏการสรางเจดียยอดทรงปรางคเหนือมุขทางเขาอันบงบอกวาเปน
รูปแบบที่นิยมกันอยูในสมัยอยุธยาตอนตนดวย นอกจากนี้ยังมีปรางคขนาดยอมเปนปรางคราย
ในวัดมหาธาตุ (ภาพที่ 14) และวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 15) ที่มีรูปแบบสอดคลองกันกับ
ตําแหนงที่ตั้งที่เปนเจดียมุมในแผนผังหลักสมัยแรกสราง
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ภาพที่ 12 ปรางคประธานวัดลังกา อยุธยา

ภาพที่ 13 ปรางคประธานวัดนก อยุธยา

39
มีรู ป แบบพิ เ ศษคื อ “เจดี ย ย อด” ทรงปรางคเ หนือ มุข ทางเขา เป น รูป แบบที่พ บในสมั ย อยุ ธ ยา
ตอนตนดวย เชนที่ปรางคประธานวัดราชบูรณะ

ภาพที่ 14 ปรางคประจํามุมทิศตะวันออกเฉียงใต วัดมหาธาตุ อยุธยา
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ภาพที่ 15 ปรางคประจํามุมทิศตะวันตกเฉียงใต วัดราชบูรณะ อยุธยา
4. ปรางคประธานในหัวเมืองของกรุงศรีอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20
ปรางคขนาดใหญที่สรางขึ้นในหัวเมืองสําคัญ อาจมีอายุในชวงอยุธยาตอนตน
ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 อาทิเชนปรางคประธานวัดมหาธาตุ ราชบุรี รูปทรงของปรางคก้ํากึ่ง
ระหวางความอวนปอมที่มาจากปราสาทแบบขอมแตเพรียวสูงขึ้นกวาเดิม ยังคงมีจิตรกรรมฝาผนัง
รูปพระอดีตพุทธเจาที่ปรากฏในหองคูหาเรือนธาตุซึ่งไดรับการศึกษาแลววาควรมีอายุอยูในสมัย
อยุธยาตอนตนราวพุทธศตวรรษที่ 20 12 (ภาพที่ 16)

12

ดู สันติ เล็กสุขุม, “แบบพระพักตรของพระพุทธรูปในจิตรกรรมฝาผนังคูหาปรางควัดมหาธาตุ
ราชบุรี” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิดและความหมาย : งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2548), 9-20. และ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,106-108. จากการดําเนินงานทาง
โบราณคดีครั้งลาสุดในราวป พ.ศ.2549 พบหลักฐานที่นาสนใจมากขึ้นวาปรางคประธานและบริเวณภายใน
วัดมหาธาตุ ราชบุรีนี้เคยเปนศาสนสถานในศิลปะเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 มากอนอยางชัดเจนกอนจะถูก
เปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน.
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ภาพที่ 16 ปรางคประธานวัดมหาธาตุ ราชบุรี
ภายในหองคูหาเรือนธาตุพบภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปพระอดีตพุทธเจาซึ่งกําหนดอายุในสมัย
อยุธยาตอนตน ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที่ 17) ไดพบหลักฐานจารึก
ลานทองกลาวถึงการสรางโดยกษัตริยผูพอและกษัตริยลูกไททําการบูรณะขึ้นใหม นักวิชาการได
วิเคราะหขอความและเวลาที่ระบุในจารึกรวมกับหลักฐานดานงานศิลปกรรมวากษัตริยผูสรางอาจ
หมายถึงสมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (เจาสามพระยา) สวนกษัตริยลูกซึ่งมาปฏิสังขรณนาจะหมายถึง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งลวดลายปูนปนเฟองอุบะรูปกรอบวงโคงสามเหลี่ยมและดอกไม
พรรณพฤกษานั้นมีอายุรวมสมัยกับรัชกาลของพระองค (ภาพที่ 18) ปรางคประธานองคนี้จึงอาจมี
อายุอยูในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 2013
13

ดูบทวิเคราะหดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับจารึกลานทองระบุกษัตริยผูสรางและซอมที่พบจาก
ปรางคประธานองคนี้ ประเสริฐ ณ นคร, “จารึกลานทอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี” ใน อักษร ภาษา
จารึก วรรณกรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549),179-187. และดูการเชื่อมโยงเขากับบทวิเคราะหดานศิลปกรรม
ใน สันติ เล็กสุขุม, “ลายกรอบสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคง : อิทธิพลจีนในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”
ใน รวมบทความทางวิชาการ ๗๒ พรรษาทานอาจารย ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2538), 93-97.
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ภาพที่ 17 ปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
ไดพบจารึกลานทองที่ระบุเวลาการสรางและซอมแซมปรางคในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20

ภาพที่ 18 ลายเฟองอุบะประดับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
เปนลายสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงมีลายดอกไมใบไม เปนลวดลายของอยุธยาทีไ่ ดรบั อิทธิพล
จากศิลปะจีนและลานนา
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เจดียทรงปรางคของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลดความนิยม
ในรั ช กาลสมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถมี ง านก อ สร า งปรางค ข นาดใหญ ที่ สํ า คั ญ
หลายองค สวนใหญอยูในหัวเมืองเหนือเนื่องจากพระองคเสด็จขึ้นไปเสวยราชสมบัติ ณ เมือง
พิษณุโลกตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 คือในป พ.ศ.2006 14 เพื่อจัดการหัวเมืองเหนือที่จะรวมเขา
กับกรุงศรีอยุธยาและทําสงครามกับลานนาเพื่อแยงชิงดินแดนแควนสุโขทัยเดิม
1. ปรางคประธานในหัวเมืองเหนือ : วัดจุฬามณี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงและ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
ในป พ.ศ.2007 พระองคโปรดใหกอสรางวัดจุฬามณี พิษณุโลก (ภาพที่ 19) โดยมี
ปรางคขนาดยอมเปนประธานของวัด ปรางคประธานวัดจุฬามณีนี้แสดงใหเห็นถึงการกลับไปสราง
ปรางคตามแบบปรางคในสมัยกอน-ตนกรุงศรีอยุธยา อาทิเชนชุดฐานบัวลูกฟกจํานวนสามฐาน
ซอนลดหลั่นกันรองรับเรือนธาตุซึ่งมีการทําลวดบัวเชิงและบัวรัดเกลาที่เปนสันนูนซึ่งคลายคลึงกัน
กับที่พบในปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี แตการทําสวนผนังเรือนธาตุเอนสอบเขา

ภาพที่ 19 ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
หลักฐานเอกสารระบุการสรางในป พ.ศ. 2007 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
14

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 95.
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ภาพที่ 20 ลายกรวยเชิงปูนปนประดับปรางควัดจุฬามณี พิษณุโลก
เปนลายสามเหลี่ยมประกอบวงโคงและพันธุพฤกษาที่มีอิทธิพลศิลปะจีนและลานนา สอดคลอง
กับเอกสารที่ระบุอายุเวลาในการสรางปรางคองคนี้
หากั น ก็ เ ปน รูปแบบที่ สืบเนื่องอยู ในปรางคสมัย อยุธยาตอนต น ด วย รับกั น กั บลวดลายปูน ปน
บางสวนที่เปนลวดลายที่มีอิทธิพลจากลายกรอบวงโคงรูปสามเหลี่ยมและลายพรรณพฤกษาทีผ่ า น
มาทางศิลปะลานนาหรือศิลปะจีนอันสามารถกําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 (ภาพที่ 20)
จากการศึกษาองคประกอบทางสถาปตยกรรมและลวดลายปูนปนประดับไดอายุสอดคลองกันกับ
เวลาที่ระบุไวในเอกสารพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์และศิลา
จารึกสมัยสมเด็จพระนารายณที่พบภายในวัดซึ่งจารึกเรื่องราวยอนหลังเกี่ยวกับการสรางวัดนี้15
ปรางค ป ระธานวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ เชลี ย ง เมื อ งศรี สั ช นาลั ย (ภาพที่ 21)
นักวิชาการวิเคราะหจากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรที่กลาววาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
15

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 95. และจารึกวัดจุฬามณีจาก “หมายเหตุ” ใน
คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
(นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: คลังวิทยา, 2515), 470-472. และดูรายละเอียดการศึกษาปรางควัดจุฬามณีอยาง
ละเอียดใน สันติ เล็กสุขุม, ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 4-106.

45
สามารถยึดเมืองศรีสัชนาลัยคืนจากลานนาใน พ.ศ.2017 จึงนาจะเปนตัวกําหนดอายุการสราง
ปรางคประธานองคนี้ได รูปแบบของปรางคประธานองคนี้ไดแกชุดฐานบัวลูกฟกจํานวนสามฐานที่
ตั้งอยูบนฐานไพทีสูงรองรับเรือนธาตุที่มีลวดบัวเชิงและบัวรัดเกลาเปนสันนูนเดนชัดอันบงวามี
ความเกี่ยวของกับปรางคประธานวัดจุฬามณีที่สรางขึ้นกอน สวนยอดมีรูปทรงที่สูงเพรียวซึ่งเมื่อ
ประกอบกับฐานไพทีสูงหนุนใหทรวดทรงของปรางคชะลูดมากขึ้น ประเด็นทางประวัติศาสตรที่
นาสนใจสําหรับปรางคองคนี้เชื่อมโยงอยูกับการสรางปรางคอันเปนสัญลักษณของกรุงศรีอยุธยา
อันอาจสื่อความหมายถึงการถือครองอํานาจทางการเมืองเหนือดินแดนสุโขทัยที่เพิ่งไดคืนกลับมา
จากลานนา16

ภาพที่ 21 ปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
คงสรางขึ้นในราว พ.ศ.2017-2018 หลังจากอยุธยาไดเมืองศรีสัชนาลัยไวในอํานาจแลว รูปทรงที่
โปรงเพรียวขึ้นมีผลจากสวนฐานบัวลูกฟกรองรับเรือนธาตุที่ขยายขึน้ ในแนวตัง้
16

สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , ความเป น มาของเจดี ย ร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู ร ณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทรวิชาการ, 2541), 60.
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ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก มีความเปลี่ยนแปลงคือการไมสราง
มุขยื่ น ยาวออกมาทางด า นหน าแบบที่เคยมีม าในปรางคที่ สรางขึ้น กอน ทํา ใหมี แผนผั ง คล า ย
จัตุรมุขแตมีบันไดขึ้นสูคูหาทางดานทิศตะวันออกดานเดียว (ภาพที่ 22) สวนองคประกอบอืน่ ๆ เชน
ชุดฐานบัวลูกฟกที่ซอนลดหลั่นกันสามฐานรองรับเรือนธาตุ ชุดลวดบัวเชิงและบัวรัดเกลาที่เปนสัน
นูนรวมทั้งสวนยอดทรงฝกขาวโพดยังมีลักษณะสืบทอดมาจากปรางคที่สรางขึ้นกอนหนาในรัชกาล
นี้ สวนฐานที่เปนฐานเขียงสูงรองรับชุดฐานบัวลูกฟกนั้นแสดงใหเห็นความผิดปรกติไปจากปรางค
ทั่วไป จึงมีขอสังเกตวาปรางคองคนี้อาจเปนงานสรางครอบทับเจดียองคเดิมอยูภายในซึ่งอาจเปน
เจดียทรงยอดดอกบัวตูมก็เปนได รับกันกับเอกสารที่กลาววาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรด
ใหมีงานฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุและทรงพระราชนิพนธมหาชาติคําหลวงเสร็จบริบูรณในคราว
เดียวกันในป พ.ศ.202517 ซึ่งอาจหมายถึงการซอมแปลงพระมหาธาตุทรงปรางคองคนี้ก็เปนได

ภาพที่ 22 ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพถายเกา)
สวนฐานซอนกันสูงอาจเคยเปนฐานของเจดียองคเดิมที่ถูกสรางครอบในราว พ.ศ.2025 18
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
17

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 96. และดูพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพเกี่ยวกับพระมหาธาตุเจดียของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกได ใน ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จ
พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระยา และ นริ ศ รานุวั ดติว งศ , สมเด็จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ เจ า ฟ า กรมพระยา.
สาสนสมเด็จ เลม 25 (พระนคร: คุรุสภา, 2504),109-122.
18
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
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น า สั ง เกตว า ปรางค ทั้ ง สามองค ซึ่ ง ถู ก สร า งขึ้ น โดยสมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถที่
หั ว เมื อ งเหนื อ นั้ น ปรางค ป ระธานวั ด จุ ฬ ามณี มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ในขณะที่ ป รางค ป ระธาน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงและพิษณุโลกนั้นมีขนาดใหญโตโออา ซึ่งจะเปนไปไดหรือไมวาการ
สรางวัดจุฬามณีโดยใชเวลาเพียงหนึ่งปนั้นมีจุดประสงคเพียงเพื่อการออกผนวชของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถเปนการสวนพระองค เพราะไมตองการใหราชสํานักเมืองเหนือในขณะนั้นเกิด
ความยุ ง ยากเนื่ อ งจากพระองค เ ป น “คนนอก” เห็ น ได จ ากการหลี ก เลี่ ย งไม ท รงผนวชที่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเปนวัดสําคัญของพิษณุโลกอันอาจเปนการสรางความขัดแยงกับกลุม
เจานายเกาในหัวเมืองเหนือ 19 ตอเมื่อพระองคสามารถยึดเมืองศรีสัชนาลัยคืนมาจากลานนาได จึง
สรางปรางคประธานขนาดใหญขึ้นไว ณ เมืองนั้นเปนการประกาศอํานาจ และอีกในราวสิบปถัดมา
จึงอาจเปนชวงเวลาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสามารถจัดการหัวเมืองเหนือไดเรียบรอยแลว จึง
ทรงโปรดใหปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกโดยสรางปรางคประธานขนาดใหญเอาไว
ซึ่งก็เทากับวาเปนการประกาศอํานาจของกรุงศรีอยุธยาที่มีอยูในหัวเมืองเหนืออยางสมบูรณแลว
นั่นเอง
กลาวโดยสรุปคือปรางคประธานวัดจุฬามณีมีจุดประสงคในการสรางแตกตางออกไป
จากปรางคประธานอีกสององคในหัวเมืองเหนือ โดยคงสรางขึ้นในเวลาอันสั้นเพื่อการผนวชอยาง
สมถะของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงมีขนาดเล็ก แตปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียงและพิษณุโลกมีจุดมุงหมายในการประกาศอํานาจของกรุงศรีอยุธยาเหนือดินแดนนั้น จึง
ตองสรางใหมีขนาดใหญโตเพื่อแสดงสัญลักษณของบทบาทในดานการเมืองใหเห็นอยางเปน
รูปธรรมดวย
2. หัวเมืองเหนือและกรุงศรีอยุธยา : เจดียทรงปรางคสองแบบของอยุธยาในพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ขอสังเกตจากการประดับสวนเรือนธาตุ
จากขอมูลบางประการของเจดียทรงปรางคที่สรางขึ้นในศิลปะอยุธยาชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ไดพบขอสังเกตดานความแตกตางของปรางคที่สรางขึ้นตางภูมิภาคกัน คือในกลุม
หัวเมืองเหนือและกลุมหัวเมืองในอาณาบริเวณใกลเคียงกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งพบวาความแตกตาง
นี้เชื่อมโยงไปถึงสภาวะดานการเมืองในระยะนั้นดวย
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ชาญวิทย เกษรศิริ, “พุทธศาสนาและการรวมอาณาจักรสมัยตนอยุธยา : พ.ศ.1893-1991” ใน
เรื่องของสองนคร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเจาพระยา, 2524),142.

48
ปรางคประธานวัดจุฬามณีเปนปรางคประธานองคแรกๆที่สรางขึ้นในหัวเมืองเหนือ มี
การกอสรางหลายประการที่กลับไปทําตามอยางปรางครุนเกากอนกรุงศรีอยุธยา ไมวาจะเปนการ
ทําชุดลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาประดับเรือนธาตุ การเจาะชองวางบนผนังของตรีมุขดานหนา แต
ก็ยังพบลักษณะอีกหลายประการที่ไมพบในปรางคสมัยกอนหนากรุงศรีอยุธยาอาทิเชนขนาดของ
ศิลาแลงที่ใชกอมีพิกัดเล็กกวา การทําผนังเรือนธาตุเอนสอบ รวมทั้งลวดลายปูนปน ทีม่ อี ทิ ธิพลจาก
ศิลปะจีนและศิลปะลานนาซึ่งสามารถกําหนดอายุไดสอดคลองกับเอกสารประวัติศาสตรและจารึก
ที่กลาวาวัดนี้สรางโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใน พ.ศ.2007 เพื่อการออกผนวชของพระองค
ในปถัดมา
ยังไมเปนที่ทราบกันดีถึงสาเหตุที่มีการหันกลับมาสรางงานเลียนแบบปรางคทเี่ กากอน
หนา แตรูปแบบดังกลาวก็ไดสืบทอดอยูในหัวเมืองเหนือเปนระยะเวลานาน เห็นไดจากปรางค
ประธานวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ เ ชลี ย งซึ่ ง มี ก ารสร า งผนั ง เรื อ นธาตุ เ อนสอบและประดั บ ด ว ย
ลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลาเปนเสนนูนหนาชัดเจน
ขอมูลนี้นํามาสูขอสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบของเรือนธาตุและการประดับลวดบัวของ
เจดียทรงปรางคในศิลปะอยุธยาชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยเจดียทรงปรางคที่ถูกสรางขึ้น
ในหัวเมืองเหนือคือกลุมเมืองพิษณุโลกและศรีสัชนาลัยในระยะที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จ
ขึ้นไปครองราชสมบัตินั้น นับตั้งแตปรางคประธานวัดจุฬามณีที่มีการยอนกลับไปสรางตามแบบ
ปรางครุนเกาคือการสรางสวนเรือนธาตุที่มีชุดลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลาคาดประดับเปนเสนคิ้ว
ชัดเจนนี้ไดสืบสายรูปแบบเชนนั้นปรากฏอยูเฉพาะในกลุมหัวเมืองเหนือเทานั้น
สวนทางกรุงศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลางตอนลางนั้น กลับยังคงสืบทอดรูปแบบของ
ปรางคที่วิวัฒนาการมาจากปรางคตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน คือมีเรือนธาตุที่สวนฐานเอนลาดและ
ไมเนนการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาและ บางครั้งการประดับชุดลวดบัวนี้หายไปเลยก็มี
ตัวอยางเชน ปรางคประธานวัดปรางคหลวง นนทบุรี 20 (ภาพที่ 23) ปรางคประธานวัดพระปรางค
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สันติ เล็กสุขุม, “ปรางของวัดปรางคหลวง จังหวัดนนทบุรี กับการกําหนดอายุ” ใน เมืองโบราณ
23, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2540) : 63-70.

49
อ.บางระจัน สิงหบุรี 21 (ภาพที่ 24) และปรางคประธาน วัดพระธาตุสวนแตง สุพรรณบุรี (ภาพที่ 25)
ทั้งหมดนี้กําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษที่ 21 22

ภาพที่ 23 ปรางคประธานวัดปรางคหลวง นนทบุรี
ปูนปนประดับองคปรางคที่เหลืออยูเพียงเล็กนอยทําใหกําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 21

21

ปรางคประธานของวัดพระปรางค สิงหบุรี กําหนดอายุโดยศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ
ดิศกุล ซึ่งทรงใหความเห็นวาปรางคองคนี้ควรมีอายุในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 21 และยังสามารถอางอิงอายุสมัย
กับแหลงเตาเผาเครื่ องถวยที่เรียกวา “เตาแมน้ํานอ ย” โดยพบวา อิฐกอรากฐานบางส วนของปรางคเปน อิฐ
โครงสรางเกาของเตาเผาซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมมากอนระยะเวลาการสรางปรางค ดู กรมศิลปากร, เตาแมน้ํา
นอย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 60-65.
22
พระธาตุสวนแตงเปนปรางคขนาดยอมที่มีรูปแบบบางประการที่เกี่ยวของกันกับปรางคประธาน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีซึ่งเชื่อกันวาสรางในครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 20 เชนการทําบันไดขึ้นสูคูหา
ทางเขาดานหนาโดยไมสรางตรีมุขยื่นออกมา รวมทั้งอาณาบริเวณที่ตั้งที่หางจากเมืองสุพรรณบุรีไมมากนัก
จึงอาจกําหนดอายุใหลาลงมาหลังจากอายุของปรางคพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีเล็กนอย.

50

ภาพที่ 24 ปรางคประธานวัดพระปรางค อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ภาพที่ 25 ปรางคประธานวัดพระธาตุสวนแตง สุพรรณบุรี
กําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษที่ 21

51
จึง อาจกลา วได วา ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เป นตนมา รูปแบบของเรื อนธาตุของ
ปรางคในศิลปะอยุธยาอาจแบงไดเปนสองสาย คือ กลุมที่วิวัฒนาการตอมาจากปรางคในสมัย
อยุธยาตอนตนในพื้นที่กรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองในภาคกลางตอนลาง และกลุมหัวเมืองเหนือ
พิษณุโลก-ศรีสัชนาลัยที่ยอนกลับไปสรางตามแบบปรางครุนเกาและมีวิวัฒนาการคลี่คลายตาม
แบบอยางเชนนั้นอยูในทองถิ่น อยางไรก็ตาม กลุมปรางคสรางขึ้นที่หัวเมืองเหนือในชวงเวลา
ดังกลาวไดรับการศึกษาวิเคราะหเปนสวนใหญเนื่องจากเปนปรางคประธานขนาดใหญที่มีเอกสาร
พงศาวดารรองรับวาพระมหากษัตริยทรงสรางขึ้น
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 นั้นเห็นไดวากรุงศรีอยุธยาไดแบงราชสํานักออกเปนสอง
สวน คือราชสํานักของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงเสด็จไปประทับยังเมืองพิษณุโลกเพื่อดูแล
หัวเมืองเหนือหรือดินแดนในแควนสุโขทัยเดิมรวมทั้งบัญชาการสงครามกับลานนาดวย สวนที่
กรุงศรีอยุธยานั้นโปรดใหพระราชโอรสคือพระอินทราชาทรงควบคุมอยู23
จากขอมูลทางประวัติศาสตรดังกลาว เชื่อวากลุมงานชางหลวงจากกรุงศรีอยุธยาจึง
อาจถูกแบงขึ้นไปยังหัวเมืองเหนือดวยในคราวนั้นจึงทําใหมีการสรางปรางคประธานขนาดใหญที่
ยอนกลับไปทําตามแบบเกากวาเกิดขึ้น สวนหัวเมืองทางภาคกลางตอนลางนั้นเชื่อวายังคงสืบทอด
รูปแบบของการสรางปรางคจากสมัยอยุธยาตอนตนมาโดยไมเปลี่ยนแปลง
3. ความนิยมการสรางปรางคเปนประธานของวัดลดลงชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21
ความนิยมในการสรางปรางคขนาดใหญเพื่อเปนประธานของวัดในสมัยอยุธยาได
วางเวนไปนับรอยป หากนับจากเอกสารทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงสราง (หรือซอมแปลง) เจดียทรงปรางคเปนประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกในป
พ.ศ.202524 จนกระทั่งถึงป พ.ศ.2172 อันเปนปที่สรางวัดไชยวัฒนารามโดยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง 25 ในชวงระหวางนั้นเชื่อกันวาเจดียทรงอื่นๆ เชน เจดียระฆังคงจะไดรับความนิยม
นํ า มาสร า งเป น เจดี ย ป ระธานของวั ด ขนาดใหญ เช น เจดี ย ป ระธานสามองค ข องวั ด
พระศรีสรรเพชญ อยุธยา สรางใน พ.ศ. 2035 (ภาพที่ 189)
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“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 95.
เรื่องเดียวกัน, 96.
25
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 182.
24

52

ภาพที่ 189 เจดียประธานองคทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ
นอกจากนี้ยังเกิดเจดียรูปแบบใหมขึ้นในศิลปะอยุธยาดวยคือเจดียเพิ่มมุม มีตัวอยางที่
เปนเจดียประธาน เชน เจดียศรีสุริโยทัย (ภาพที่ 136) ที่มีการศึกษาแลววาควรสรางขึ้นในชวงเวลา
ตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ในราว พ.ศ.2091-2111 อันสอดคลองกับพระราช
พงศาวดารที่กลาววาพระองคทรงสรางเจดียเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระสุริโยทัยในคราวศึก
กับพมานั้นเอง 26

26

ดูบทวิเคราะหรูปแบบและการกําหนดอายุของเจดียศรีสุริโยทัย ใน สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพิ่มมุม
เจดียยอมุมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: มูลนิเจมส ทอมปสัน, 2529), 34-44.
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ภาพที่ 136 เจดียศรีสุริโยทัย อยุธยา
เหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกอาจมีผลกระทบตองานชางของอยุธยาไมนอย
เนื่องจากไพรพลเมืองและชางฝมือตางก็คงจะถูกกวาดตอนไปเปนเชลยยังพมาเปนจํานวนมาก
เมื่อประกอบกับการวางเวนสรางเจดียทรงปรางคขนาดใหญไปเปนเวลานาน อาจสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบของเจดียทรงปรางคที่ถูกสรางขึ้นในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ
ที่ 22 ลงมาดวย
เจดียทรงปรางคของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23
ในป พ.ศ.2172 สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงเสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา จากนั้น
โปรดใหสรางวัดไชยวัฒนารามขึ้น 27 แผนผังหลักของวัดไชยวัฒนารามนี้มีปรางคขนาดใหญเปน

27

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 182.

54
ประธาน ลอมรอบดวยระเบียงคดซึ่งที่มุมและดานเปนที่ตั้งของเมรุทิศเมรุรายซึ่งเปนอาคารซอนชั้น
คลายพระเมรุมาศ แผนผังเชนนี้แสดงถึงแนวความคิดในการจําลองจักรวาลอยางชัดเจน 28

ภาพที่ 26 ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม
สราง พ.ศ.2172 รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง
ปรางคประธานของวัดไชยวัฒนาราม(ภาพที่ 26) อยูในผังแบบจัตุรมุขอยางแทจริง
คือมีการออกมุขสั้นๆจากเรือนธาตุและมีบันไดทางขึ้นสูมุขทั้งสี่ดานนั้น รูปแบบดังกลาวตางไปจาก
ปรางคที่สรางในสมัยอยุธยาตอนตนซึ่งมีการออกมุขยาวออกมาทางดานหนาของเรือนธาตุอันเปน
รูปแบบที่สืบทอดจากปราสาทแบบขอม การทํามุขสั้นสี่ดานคลายจัตุรมุขพบมากอนแลวที่ปรางค
28

เกี่ยวกับการวิเคราะหแนวความคิดดานความหมายของกลุมสิ่งกอสรางหลักในวัดไชยวัฒนา
ราม ดู Mc Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of Ayutthaya”
(Dissertation Ph.D.(Art History) Michigan University,1976), 138-151.

55
ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก รูปแบบผังจัตุรมุขของวัดไชยวัฒนารามจึงสอดคลองกับ
อายุในเอกสารที่ระบุวาสรางขึ้นหลังจากปรางคประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกแลว
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนผังของเจดียทรงปรางคจากการออกมุขยาวดานหนามา
เปนผังแบบจัตุรมุขจนปรากฏชัดเจนที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามนี้อาจเกี่ยวของกับเจดียทรง
อื่นๆดวยซึ่งจะไดกลาวถึงในบทวิเคราะหตอไป
งานประดับเรือนธาตุของปรางคประธานองคนี้ที่ยังหลงเหลือชัดเจนไดแกลวดบัวเชิง
และลวดบัวรัดเกลาที่คาดประดับสวนบนและลางของเรือนธาตุ ยังคงมีความคลายคลึงกันกับสวน
เดียวกันนี้ของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงที่เปนสันคิ้วนูนหนาชัดเจน จึงแสดงถึง
สายวิวัฒนาการและอายุที่สืบตอจากกันลงมา แตชองวางของเวลาระหวางการสรางปรางค
ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง กับปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามราว 150 ป มีความ
เกี่ยวของกับการวิเคราะหปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงโดยตรง ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดใน
บทวิเคราะหตอไป
1. ปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนปลาย : การวิเคราะหปรางคประธานวัดกษัตรา
ธิราช อยุธยา
ตามหลักฐานเอกสารแลวเชื่อวาปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามเปนปรางค
ขนาดใหญองคสุดทายที่สรางเพื่อเปนประธานของวัดในสมัยอยุธยา แตยังมีปรางคประธานขนาด
ใหญอีกองคซึ่งที่ไมมีเอกสารใดระบุอายุการสราง คือปรางคประธานวัดกษัตราธิราช อยุธยา (ภาพ
ที่ 27)
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ภาพที่ 27 ปรางคประธานวัดกษัตราธิราช อยุธยา
อาจมีอายุการสรางในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 ดวยรูปแบบที่สูงเพรียวและมุมยอยที่มีขนาดเทากัน
ทุกมุมโดยไมเนนมุมประธานขนาดใหญ
จากการวิเคราะหรูปแบบแลวพบวาปรางคประธานองคนี้มีรูปแบบที่อาจกําหนดอายุ
ใหลาลงมาจากปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามอีกเล็กนอย กลาวคือชุดฐานบัวลูกฟกจํานวนสาม
ฐานไดเปลี่ยนแปลงเปนชุดฐานบัวธรรมดาที่รองรับเรือนธาตุเอนสอบ ลวดบัวเชิงและลวดบัวรัด
เกลามีลักษณะเปนลวดบัวโคงงอนที่เรียกกันวา “ปากแล” ซึ่งพบในศิลปะลานนามากอน 29 ซุม
จระนํามีการประดับซุมจระนําดวยเจดียยอมุมขนาดเล็ก(ภาพที่ 28) แทนที่การประดับพระพุทธรูป
29

ปากแล เปนชื่อเรียกตามลักษณะของลวดบัว ที่งอนงุมคลายปากนกแกวหรือภาษาลานนา
เรียกวานกแล ลวดบัวแบบปากแลนี้ดูเหมือนการรวมเอาทองไมและลวดบัวคว่ําหรือบัวหงายเขาไวใหตอเนื่องกัน
โดยไมมีหนากระดาน พบในศิลปะลานนาระยะหลังตั้งแตราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา เชน ที่พระธาตุจอม
กิตติและเจดียวัดผาขาวปาน เชียงแสน ดู จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงแสน (เชียงใหม: สุริวงศ
บุคเซ็นเตอร, 2539), 69-72. และ จิรศักดิ์ เดชวงศญา, “จระนําเจดียลานนากอนพุทธศตวรรษที่ 22” ใน เมือง
โบราณ 22, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2539),167. ปากแลนี้มีชื่อเรียกอีกอยางวา “เสาขอม” อาจมีความเกี่ยวของ
กันกับเสาซุมจระนําในศิลปะอยุธยาทางใดทางหนึ่งดวย.
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ตามแบบแผนของเจดียทรงปรางค เจดียยอมุมนี้รองรับดวยฐานสิงหองคระฆังสี่เหลี่ยมคลายคลึง
กับกลุมเจดียยอมุมที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 23 เชนเจดียรายบางองคในวัดภูเขาทองและวัด
พระยาแมน อยุธยา 30

ภาพที่ 28 เจดียเหลีย่ มเพิม่ มุมขนาดเล็กประดับในจระนําของปรางคประธานวัดกษัตราธิราช
การประดับเจดียภายในจระนํา เปนลักษณะที่นาสนใจตรงที่ไมเปนรูปแบบที่เคยพบ
มากอน แตอาจยอนกลับไปเชื่อมโยงกับการสรางครรภธาตุเจดีย หรือเจดียขนาดเล็กที่อยูภายใน
หองคูหาของเจดียขนาดใหญ คงหมายถึงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพบมากอนในเจดียในชวง
พุทธศตวรรษที่ 20-21 เชน ที่เจดียประธานวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย หรือเจดียประธานองคทิศ
ตะวันออกวัดพระศรีสรรเพชญ ความนิยมในการสราง “เจดียครอบเจดีย” เชนนี้อาจมีเคามาแลวที่
ปราสาทประธานของปราสาทพระขรรคซึ่งพบวามีการสรางเจดียอยูภายในอาคารทรงปราสาทใน
พุทธศาสนา 31 และเนื่องจากปรางคประธานวัดกษัตราธิราชไมมีหองคูหาจึงสรางเจดียทั้งสี่ของชอง
จระนํา เพื่อใหดูเสมือนวาไดเห็นเจดียที่เปนตัวแทนของพระพุทธเจาทุกๆดานเมื่อมองเขามาจาก
30

สันติ เล็กสุขุม. เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา, 78-81.
ดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเจดียที่ปราสาทพระขรรคได ใน ประภัสสร ชูวิเชียร, “เจดียทรงระฆัง
ที่ปราสาทพระขรรค เมืองพระนคร,” ใน เมืองโบราณ 32, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549) :104-114.
31

58
ดานนอก การประดับจระนําดวยเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมของปรางคประธานวัดกษัตราธิราชนี้จึงแสดง
ความตอเนื่องของแนวความคิดเดิมแตใชรูปแบบใหมซึ่งไมเคยพบกันมากอน จึงควรเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นในระยะหลังลงมาแลว
ที่สําคัญคือแผนผังของปรางคองคนี้มีขนาดของมุมประธานเทากันกับมุมยอยทุกมุม
โดยไมเนนความสําคัญของมุมประธานใหมีขนาดใหญซึ่งเปนรูปแบบที่เดนชัดของปรางคในชวง
อยุธยาตอนปลาย 32 และเมื่อพิจารณารวมกับโบราณวัตถุ เชน ใบเสมาที่พบภายในวัดซึ่งเปนใบ
เสมาแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นปรางคประธานของวัดกษัตราธิราชจึงอาจกําหนดอายุได
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 รูปแบบและอายุของปรางคประธานวัดกษัตราธิราชนี้จึงอาจนับวาเปน
ปรางคประธานขนาดใหญองคสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาอยางแทจริง 33
2. ปรางคขนาดเล็กในพุทธศตวรรษที่ 23 และความสืบเนื่องสูศิลปะรัตนโกสินทร
ในขณะที่ความนิยมสรางปรางคขนาดใหญเปนประธานของวัดลดลงและหมดไป
ในที่สุด ปรางคขนาดเล็กที่ถูกสรางเปนเจดียรายภายในวัดกลับยังคงมีการสรางกันอยูแพรหลาย
และมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว เจดียรายทรงปรางคของวัดบรมพุทธาราม สรางในป พ.ศ.2225
(ภาพที่ 29) และปรางคคูหนาอุโบสถวัดพระยาแมน อยุธยา (ภาพที่ 30) ซึ่งปฏิสังขรณครั้งใหญ
พ.ศ.2237 ในรัชกาลเดียวกันคือสมเด็จพระเพทราชา เปนปรางคขนาดยอม มีทรวดทรงสูงเพรียว
สวนฐานเปนฐานคอดเวาที่เรียกวา “เอวขัน” ซอนกันรองรับเรือนธาตุที่ลดทอนรายละเอียดลง สวน
ยอดของปรางควัดบรมพุทธารามที่ไดรับการยกขึ้นติดตั้งใหมในตําแหนงเดิม มีกลีบขนุนและ
บันแถลงชิดเขากับชั้นรัดประคดมากยิ่งขึ้นซึ่งตอในเจดียทรงปรางคสมัยอยุธยาตอนปลายจะทํา
เปนแทงทรงพุมและปนปูนประดับพอใหเห็นเปนเสนแบงรูปกลีบขนุนและบันแถลงเทานั้น 34

32

สั น ติ เล็ ก สุขุ ม, ความเปน มาของเจดี ยร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู รณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา,68-69.
33
วัดกษัตราธิราชไดรับการบูรณะขึ้นใหมในสมัยรัตนโกสินทร ป พ.ศ.2349 โดยเจาฟากรมขุน
อิศรานุรักษ (เกศ) ดู กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2543),152 เชื่อวาการบูรณะคงจะไมไดเปลี่ยนแปลงเคาโครงสําคัญในสมัยแรกสรางของปรางคประธานไปมาก
เทาใดนัก.
34
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”217 และดูการวิเคราะหรูปแบบ
ของปรางค ใน สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , ความเป น มาของเจดี ย ร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู ร ณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ,66-67.

59

ภาพที่ 29 ปรางควัดบรมพุทธาราม อยุธยา
สรางในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2225 เดิมสวนยอดทรงฝกขาวโพดหักพังลงมา เมื่อมีการ
บูรณะจึงไดยกกลับไปตั้งใหมในตําแหนงเดิม

ภาพที่ 30 ปรางควัดพระยาแมน อยุธยา
คงสรางพรอมการบูรณะวัดใน พ.ศ.2237 สวนฐานเปนเอวขันเหมือนปรางควัดบรมพุทธาราม
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รูปทรงสูงเพรียวและการประดับประดาในเจดียทรงปรางคของอยุธยามีมากขึ้นในชวง
ราวครึ่งแรกตอจนครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 23 สวนฐานไดรับการปรับปรุงเปนฐานสิงหที่ซอน
ลดหลั่นกันสองหรือสามฐานรองรับเรือนธาตุ สวนยอดในทรงผอมเพรียว ที่สําคัญคือแผนผังที่
เปลี่ยนแปลงจากการสรางมุมประธานขนาดใหญและแตกมุมยอยขนาดเล็กมาเปนแผนผังแตกมุม
ที่ มี ข นาดเท า กั น ทุ ก มุ ม เช น ปรางค วั ด วิ ห ารทอง (ภาพที่ 31) เจดี ย ร ายทรงปรางค
วัดโลกยสุธาราม 35 ปรางคนอยวัดไชยวัฒนาราม(ภาพที่ 32)

ภาพที่ 31 ปรางควัดวิหารทอง อยุธยา
อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23 สวนฐานเปนชุดฐานสิงห รองรับเรือนธาตุและยอดในทรงที่
ผอมเพรียว

35

ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 63-66.
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ภาพที่ 32 ปรางคนอย วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
ส ว นเรื อนธาตุที่ เ พรี ย วสู ง ทํ า ให จ ระนํ า แคบจนไม อ าจ
อายุ ร าวปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 23
ประดับประดาใดๆ ภายในไดเลย
เจดียทรงปรางคของอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 ไดสืบตอความนิยมในการสราง
ลงมายังสมัยรัตนโกสินทรในที่สุด เห็นไดจากการสรางปรางคอัษฎามหาเจดียจํานวนแปดองค
ภายในวัดพระศรีรัตนศาดาราม กรุงเทพฯที่สรางขึ้นในตนพุทธศตวรรษที่ 2436 (ภาพที่ 33) รูปแบบ
ที่สําคัญไดแกการใชฐานสิงหสามฐานรองรับเรือนธาตุและรูปทรงที่ผอมเพรียวเชนเดียวกับปรางค
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย

36

กรมศิลปากร, วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 40.
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ภาพที่ 33 อัษฎามหาเจดีย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
เปนปรางคในสมัยรัตนโกสินทรที่สืบทอดรูปแบบมาจากปรางคสมัยอยุธยาตอนปลาย
บทวิเคราะหปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
ปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงประกอบไปดวยสวนโครงสรางทางสถาปตยกรรม
หลักเชนเดียวกันกับปรางคในสมัยอยุธยา คือสวนฐาน สวนกลางหรือเรือนธาตุและสวนยอด
รวมทั้งระบบระเบียบการกอสรางตางๆ ซึ่งแสดงถึงการสืบทอดสายวิวัฒนาการของเจดียทรง
ปรางคในศิลปะอยุธยาลงมาและมีรูปแบบพิเศษบางประการซึ่งไมเคยพบในปรางคองคอื่นๆ ดวย
เพื่อใหงายตอการสรุปความเขาใจ การศึกษานี้จะไดแบงการวิเคราะหปรางคประธานวัดวรเชตุเทพ
บํารุงออกเปนหัวขอตางๆ คือ
1. โครงสรางและการกออิฐ
สภาพชํารุดของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงเปดโอกาสใหพิจารณาถึงขนาด
ของอิฐและการกอเรียงไดเนื่องจากปูนที่ฉาบสวนใหญไดกะเทาะออกและไมปรากฏลวดลายปูน
ปนประดับใดๆหลงเหลืออยู อีก สวนรากฐานก็ไดรับการขุดคนทางดานโบราณคดีทําใหทราบ
เกี่ยวกับการกออิฐในสวนดังกลาวดวยเชนกัน

63
อิฐที่ใชในการกอสรางมีอยูดวยกันอยางนอยสามขนาด คืออิฐที่ใชกอสวนฐานรากเปนอิฐ
ขนาดเล็ก สวนตั้งแตฐานประทักษิณจนถึงเรือนธาตุเปนอิฐขนาดใหญ เฉลี่ยราว 30x15x8 ซ.ม.
เจาะแปดรูซึ่งเขาใจวาเพื่อใหอิฐสุกทั่วถึง(ภาพที่ 34) 37 สวนตั้งแตเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเปนอิฐอีก
ขนาดหนึ่งที่ยอมลงมาเล็กนอย ขนาดอิฐที่ใชในการกอสรางปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงถือ
วามีสัดสวนที่ใหญกวาอิฐของอยุธยาโดยทั่วไป อิฐที่มีขนาดใกลเคียงกันกับที่ใชในการกอสราง
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงพบไมมากนักในโบราณสถานของอยุธยา เชน ฐานเจดียหรือ
ปรางคขนาดใหญที่วัดวรโพธิ ฐานอาคารในวัดเจาปราบ และวัดสุวรรณเจดีย อยุธยา เปนตน 38

ภาพที่ 34 อิฐแปดรูที่ใชกอสรางปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
เป น ที่ น า สั ง เกตว า ส ว นรากฐานที่ ต อ งรั บ น้ํ า หนั ก มากกลั บ ก อ ด ว ยอิ ฐ ขนาดเล็ ก
ในขณะที่สวนเหนือขึ้นมาใชอิฐขนาดใหญกวามากเปนไปไดวาขณะที่เริ่มตนการกอสรางคงจะใช
อิฐขนาดเล็กแตแลวคงมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของอิฐเพื่อใหสอดคลองกันกับปจจัยตางๆ เชน
การรีบเรงกอสรางเปนตน

37

อิฐแปดรูเชนนี้เชื่อวาทําขึ้นโดยชาวมอญ ไดพบอยูจํานวนมากที่ชุมชนสามโคก ปทุมธานีดวย
และยังมีความเชื่อวาอิฐแปดรูเชนนี้ทําขึ้นเพื่อการกุศลเทานั้นโดยไมใชไวเพื่อการซื้อขาย เชน สรางวัด หรือสราง
ถนนทางเดิน ดู ทองคํา พันนัทธี, ปทุมธานีในอดีต (ม.ป.ท. : 2524), 240-246.
38
ขอมูลจากการสํารวจ.
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วิธีการเรียงอิฐใชดานยาวสลับกับดานกวางโดยตลอด เทียบไดกับระบบการกออิฐ
แบบที่เรียกกันวา English bond อันพบไดโดยทั่วไปในการกออิฐของชางสมัยอยุธยา สวนลวดบัว
ตางๆมีการถากอิฐใหเฉียงหรือเปนสันเพื่อโกลนสําหรับฉาบปูน อิฐกอนบางใชสําหรับกอเรียงเปน
เสนลวดคั่นระหวางลวดบัวหรือใชแทรกในชองวางบางจุด
2. การกออิฐวงโคงแบบพิเศษที่คูหาเรือนธาตุดานทิศตะวันออก
โครงสรางกออิฐที่สําคัญคือสวนคูหาทางเขาสูเรือนธาตุดานทิศตะวันออก มีการ
กออิฐเปนชองวงโคงยอดแหลมหรือที่เรียกอีกอยางวารูปกลีบบัว ชางผูกอสรางใชกรรมวิธีการกอ
อิฐอวดดานสันใหเอียงขึ้นไปบรรจบที่ยอดซุมตรงกึ่งกลางโดยที่จุดกึ่งกลางหรือยอดซุมจะใหอิฐเกย
กัน และใช เศษอิฐอัดเขาไปในช องวางจนเต็ม พรอมสอปูน เพื่ออุดช องวา งที่เหลือ (ภาพที่ 35)
แตกตางไปจากการกอชองประตูแบบเหลื่อมกอนอิฐออกมาทีละนอยขึ้นไปบรรจบที่ยอด (Corbell
arch) อันเปนระบบคุนเคยกันมากอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสืบทอดลงมาถึงสมัยอยุธยา
เชนที่ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 36)

ภาพที่ 35 ทางเขาคูหาดานทิศตะวันออกของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
มีการกออิฐวงโคงยอดแหลมที่เอียงขึ้นไปจบกันที่ยอด ตางจากที่คุนเคยกันในงานชางของอยุธยา
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ภาพที่ 36 การกอวงโคงของคูหาภายในตรีมุข ปรางคประธานวัดราชบูรณะ
ใชการเหลื่อมวัสดุกอคือศิลาแลงและอิฐเขาหากันทีละนอยจนถึงยอด หรือที่เรียกกันวา “Corbell
arch” เปนระบบที่นิยมใชแพรหลายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งอยุธยาดวย
ที่ ผ า นมามี นั ก วิ ช าการให ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการก อ ช อ งซุ ม คู ห าปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง เนื่องจากมีความแตกตางไปจากระบบการกอสรางปรางคของอยุธยา
โดยทั่วไปมีผูศึกษาถึงโครงสรางกออิฐสวนดังกลาววามีลักษณะที่นาสนใจ เนื่องจากอาจเปน
หลักฐานที่บอกไดถึงอายุสมัยของการกออิฐแบบวงโคงที่อาจเกากอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ
อันเปนที่รูจักกันทั่วไปวารูปแบบการกออิฐเชนนี้เกิดขึ้นและนิยมอยางแพรหลายในรัชกาลนั้น 39
รูปแบบการกออิฐวงโคงยอดแหลมที่เปนนิยมกันในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ.
2199-2231-ตนพุทธศตวรรษที่ 23) เชื่อวาคงเกิดจากกระแสพระราชนิยมในวัฒนธรรมตางชาติ

39

Mc Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of Ayutthaya”
(Dissertation Ph.D.(Art History) Michigan University,1976), 7,219-220.
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ของสมเด็จพระนารายณ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาติตะวันตกและชาวมุสลิมซึ่งมีบทบาทในราชสํานัก
ในขณะนั้นเปนอันมาก 40
รูปแบบของอาคารสิ่งกอสรางในรัชกาลสมเด็จพระนารายณเชนนี้พบที่เมืองลพบุรีซึ่ง
เป น เมื อ งสํ า คั ญ ในรั ช กาลของพระองค เช น พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต สวรรค ธั ญ มหาปราสาทภายใน
พระนารายณราชนิเวศน เปนตน (ภาพที่ 37) จากการตรวจสอบพบวากรรมวิธีนี้เปนการกอ
เลียนแบบระบบการกออิฐของชาวตะวันตก กลาวคือใชอิฐเรียงตามแนวนอนและคอยๆใหอิฐโคง
ขึ้นไปบรรจบกันที่สวนยอด

ภาพที่ 37 การกออิฐวงโคงยอดแหลมหรือรูปกลีบบัวในสมัยสมเด็จพระนารายณเมื่อมองจาก
ดานนอก พระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญมหาปราสาทภายในพระนารายณราชนิเวศน ลพบุรี
นาจะไดรับอิทธิพลจากตะวันตกหรือมุสลิม สังเกตวาชางผูสรางใชวิธีสอปูนสวนทายของอิฐให
คอยๆ เอียงเขาหากันโดยไมใชอิฐหนาวัว ทําใหไมสามารถรับน้ําหนักไดอยางแทจริง
40

ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ:
มติชน,2545),22 และดูความสัมพันธของสมเด็จพระนารายณกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตกและ
มุสลิมในฐานะของฐานกําลังที่ผลักดันใหพระองคขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาได ใน นิธิ เอียวศรีวงศ,การ
เมืองไทยสมัยพระนารายณ(กรุงเทพฯ : มติชน,2549),29-48.
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แหลมของซุมโดยเสริมปูนสอใหดานหนึ่งของอิฐแตละแผนใหคอยๆเอียงเขาหาศูนยกลาง และที่
สวนยอดใชอิฐวางเปนลิ่ม(Keystone)แลวพอกปูนเสริมจนเต็ม กรรมวิธีนี้ทําใหโครงสรางของวง
โคงไมสามารถรับน้ําหนักจากสวนบนของสิ่งกอสรางไดอยางแทจริง จึงพบวาการกอวงโคงยอด
แหลมแบบที่นิยมในสมัยสมเด็จพระนารายณนี้มักเปนการกอโครงสรางชองซุมหรือหนาตางแบบ
สี่เหลี่ยมโดยใชคานหินหรือไมรองรับน้ําหนักและกอวงโคงยอดแหลมภายในชองสี่เหลี่ยมนั้น เมื่อ
มองจากภายนอกของอาคารจึงแลเห็นชองวงโคงยอดแหลมรูปกลีบบัวแตหากมองจากภายในจะ
เห็นโครงสรางเปนชองหนาตางรูปสี่เหลี่ยมธรรมดา (ภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 การกออิฐวงโคงยอดแหลมหรือรูปกลีบบัวในสมัยสมเด็จพระนารายณเมื่อมองจาก
ดานใน พระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญมหาปราสาทภายในพระนารายณราชนิเวศน ลพบุรี
จะเห็นวาระบบการกอวงโคงยอดแหลมในสมัยสมเด็จพระนารายณ จําเปนตองใชโครงสรางคาน
เพื่อรองรับน้ําหนัก สวนวงโคงกออยูดานนอกเปนเพียงกรอบประดับเทานั้น
สวนการกออิฐเปนวงโคงยอดแหลมอยางแทจริงและสามารถใชรับน้ําหนักสิ่งกอสราง
ไดนั้นพบอยูดวยเชนกัน การกออิฐวงโคงยอดแหลมที่นิยมกันในสมัยสมเด็จพระนารายณสืบทอด
ลงมายังรัชกาลหลังจากนั้นในชวงตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 ดวย เชนที่อุโบสถวัดพระยาแมน
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รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา 41 หรืออาคารที่เรียกวาพระที่นั่งตําหนักกํามะเลียน วัดกุฏีดาว (ภาพที่
39) สรางในรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ 42 เปนตน

ภาพที่ 39 ซุมหนาตาง อุโบสถวัดกุฎีดาว อยุธยา
ศิลปะอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ แสดงใหเห็นถึงการสืบทอดรูปแบบการ
กออิฐวงโคงยอดแหลมตามแบบตะวันตกที่ยังคงทํากันตอมาหลังจากรัชกาลสมเด็จพระนารายณ
สวนนักวิชาการบางทานวิเคราะหรูปแบบการกออิฐของซุมจระนําปรางคประธาน
วัดวรเชตุเทพบํารุงวาอาจเกี่ยวของกับศิลปะลานนาทางภาคเหนือ เนื่องจากการกออิฐวงโคงนี้เปน
ระบบที่ใชอยูสถาปตยกรรมลานนาชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 กอนหนานั้นลานนาเองก็คงรับมา
จากศิลปะพุกามในพมาอีกทีหนึ่ง หรืออาจเปนอิทธิพลที่มาจากศิลปะมุสลิมหรือศิลปะตะวันตก ซึง่
ขอสันนิษฐานนี้สอดคลองกันกับหลักฐานประวัติศาสตรที่กลาวถึงความสัมพันธกับมุสลิมหรือชาติ
ตะวันตกในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางอยุธยากับลานนาในชวงเวลา
41

วัดพระยาแมนไดรับการปฏิสังขรณครั้งใหญในรัชกาลนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางอุโบสถ
ขึ้นใหม ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”218.
42
เรื่องเดียวกัน,234.
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เดียวกันนั้นดวย 43 ทั้งนี้ หลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียงอิฐวงโคงเชนนี้ปรากฏอยูแลวในการ
กอสรางเตาเผาเครื่องถวยของสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยมากอนแลวดวย 44 ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
การก อ อิฐ วงโค ง ที่ ข องพม า ที่ ส ง ผ า นเข า มายั ง ศิ ล ปะล า นนามี ก รรมวิ ธี คื อ เรี ย งอิ ฐ
หนาวัวอวดดานกวางเอาสันตอกันขึ้นไปเปนวงโคง ความสอบของรูปดานทําใหอิฐหนาวัวสามารถ
ประกอบกันขึ้นเปนวงโคงไดเองโดยไมจําเปนตองเสริมปูนสอใหหนาขึ้นในแตละดาน ในศิลปะ
พุกามเองพบทั้งการเรียงใหเปนซุมวงโคงยอดแหลมและวงโคงกลมโดยขึ้นอยูกับสวนลิ่มยอดซุม
หากเปนวงโคงยอดแหลมนั้นอิฐที่ใชเปนลิ่มจะเปนอิฐหนาวัวทรงเสี้ยมเพื่อใหอิฐที่กอขึ้นมาบรรจบ
กัน เป นมุมแหลม แตห ากเป น วงโคง กลมก็จ ะเป นอิฐ หน าวัวขนาดเดียวกัน กั บที่กอซุ มทั้ง หมด
กรรมวิธีนี้พบในศิลปะลานนาตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา เชน เจดียภายในวัดอุโมงค
อารยมณฑล เชียงใหม 45 (ภาพที่ 40) และพบสืบเนื่องตอมาในพุทธศตวรรษที่ 20-22 ตลอดสมัย
ราชวงศมังราย เชน เจดียที่เชื่อวาเปนกูบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราชในวัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด) 46
(ภาพที่ 41) เชียงใหม

43

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 61 และ Santi Leksukhum “The
evolution of the Memorial Towers of Siamese temples” in The Kingdom of Siam The Art of Central
Thailand,1350-1800 (Bangkok : Buppha Press, 2005), 63-64. มีการตั้งขอสังเกตวาเอกสารประวัติศาสตรที่
กลาวถึง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงเคยเสด็จขึ้นยังหัวเมืองลานนาไมนอยกวาสามครั้งพร อมกับสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชอาจมีสวนทําใหรูปแบบงานชางของลานนาแพรลงมาสูอยุธยาในคราวนั้นดวย ดังจะเห็นไดจาก
หลักฐานบางประการในศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่มีอิทธิพลจากศิลปะลานนาอยูเปนจํานวนมาก.
44
Mc Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of
Ayutthaya,”220.
45
จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงใหม (เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541), 71-75.
46
เชื่อวาเจดียองคดังกลาวสรางขึ้นโดยพระเจายอดเชียงรายเพื่อบรรจุอัฐิของพระเจาติโลกราช ใน
ป พ.ศ.2030 ดู พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท. แสง มนวิทูร แปล), ชินกาลมาลีปกรณ (พระนคร: กรมศิลปากร,
2515),134 และจิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม,112.
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ภาพที่ 40 การกอคูหาวงโคงเจดียวัดอุโมงคอารยมณฑล เชียงใหม
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 มีการกอคูหาวงโคงโดยใชอิฐหนาวัวเรียงตอขึ้นไปบรรจบที่ยอด อัน
เปนกรรมวิธีที่ลานนารับมาจากศิลปะพุกามของพมา

ภาพที่ 41 การกออิฐวงโคง จระนําเจดีย “กูบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราช” วัดมหาโพธาราม
(เจ็ดยอด) เชียงใหม
เมื่อพิจารณาจากการกออิฐวงโคงทั้งสองแบบ คือแบบสมัยพระนารายณและแบบ
พมาที่สงผานลานนามาแลว พบวาไมมีกรรมวิธีใดเหมือนกันกับการกออิฐซุมคูหาของปรางค

71
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงเลย เนื่องจากเทคนิคที่พบในการกอซุมจระนําของปรางคประธานองคนี้
เปนการเรียงอิฐเอาดานสันออกและฉาบปูนประสานอิฐใหหนาดานหนึ่งเพื่อใหอิฐเอียงเขาหากัน
และค้ํายันกันเองที่สวนยอดโดยใชเศษอิฐและปูนอุดชองวางแทนที่การใชอิฐลิ่ม(keystone)
อยางไรก็ตามยังไมพบหลักฐานการกอซุมที่มีรูปแบบใกลเคียงกันกับปรางคประธาน
วัดวรเชตุเทพบํารุง แตก็เชื่อวาแสดงวาเทคนิคแบบดังกลาวที่ปรากฏขึ้นในศิลปะลานนาชวง
พุทธศตวรรษที่ 21 คงมีอิทธิพลใหแกอยุธยาดวย แตเชื่อวาชางอยุธยาไมคุนเคยกับเทคนิคการ
กออิฐวงโคงแบบลานนาจึงไดปรับเปลี่ยนกรรมวิธีดังกลาวเปนการกออิฐธรรมดาใหเอียงมาชนกัน
ที่ยอดซุมคูหาแทนการกออิฐหนาวัว และไมใชอิฐลิ่ม (Keystone) ตามระบบดังกลาวของลานนา
แตใชการอัดปูนฉาบจนเต็มชองวางเพื่อประสานอิฐที่สวนยอดวงโคงแทน (ภาพที่ 42) ที่กลาวไดวา
ไมคุนเคยนั้นเนื่องจากไดพบกรรมวิธีการกอสรางเชนนี้ที่ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงแหงนี้ที่
เดียว ในขณะที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามซึ่งมีรูปแบบใกลเคียงกันกับปรางควัดวรเชตุเทพ
บํารุงนี้กลับไปใชวิธีการเรียงอิฐแบบสันเหลื่อม (Corbell) อีกครั้ง (ภาพที่ 43) แมแตงานกอสรางใน
สมัยสมเด็จพระนารายณซึ่งมีอิทธิพลตะวันตกอยางแทจริงแลวนั้น เนื้องานในการกออิฐวงโคงก็ยัง
แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการกอตามความคุนเคยของชางไทยเกือบทั้งสิ้น

ภาพที่ 42 การกออิฐคูหาปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
ใชการสอปูนที่ทายอิฐสวนฐานวงโคงใหเอียงเขาหากันโดยตรงใหสวนยอดยันกันกอนจะอุดดวย
อิฐหักและปูน วิธีเชนนี้ไมเหมือนทั้งของลานนาและตะวันตก เชื่อวาชางอยุธยาดัดแปลงกรรมวิธีที่
อาจมาจากทั้งสองแหลงตามความคุนเคยของตนมากกวา
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ภาพที่ 43 การกออิฐวงโคงยอดแหลมของเมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนาราม
ฉะนั้นจึงอาจสรุปไดวารูปแบบการกออิฐวงโคงยอดแหลมที่พบที่คูหาปรางคประธาน
วัดวรเชตุเทพบํารุงนั้นอาจเกี่ยวของกันกับกรรมวิธีการกออิฐที่พบในศิลปะลานนาตั้งแตชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ลงมา แตไดเปลี่ยนวิธีการใหเขากับความคุนเคยในงานกออิฐของชางอยุธยาที่มีมา
แตเดิม หรือหากวาการกอคูหานี้เกี่ยวของกับวิธีการจากชาติตะวันตกหรือชาวมุสลิมก็คงเปนการ
ดัดแปลงตามความคุนเคยทางชางเชนเดียวกันและอาจเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นกอนรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณซึ่งเคยเชื่อกันมากอนวาการกอวงโคงเชนนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในรัชกาลนั้น
ขอมูลที่นาสนใจอีกประการเกี่ยวกับโครงสรางการกออิฐของปรางคประธานองคนี้
ไดแกการกอคูหาภายในชั้นซอนสวนยอด ซึ่งปจจุบันสามารถแลเห็นไดจากหองคูหาของเรือนธาตุ
ขึ้นไปดานบน ซึ่งโดยทั่วไปแลวเจดียทรงปรางคตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนลวนมีโครงสรางการกอ
อิฐหรือศิลาแลงตามแบบที่สืบทอดมาจากปราสาทแบบขอม กลาวคือใชการเหลื่อมสันอิฐออกมา
เล็กนอยเขาหากันจากทั้งสี่ดานของผนังอาคารทําใหเกิดเปนหองสี่เหลี่ยมสูงขึ้นไปจนบรรจบกันที่
สวนยอดหรือที่กลาวมาแลวเรียกวา Corbell Arch เทคนิคนี้พบอยูในปรางคของอยุธยาโดยทั่วไป
(ภาพที่ 44)
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ภาพที่ 44 การกออิฐเปนโครงสรางสวนยอดของปรางควัดลังกา อยุธยา
เปนการกออิฐแบบคอยๆ เหลื่อมสันเขาหากันทีละนอยไปบรรจบกัน ทําใหไดหองที่อยูในผังเหลี่ยม
ระบบเชนนี้สืบทอดอยูในปราสาทขอมและปรางคของอยุธยาตอนตน
แตสําหรับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงใชระบบกออิฐเปนหองกลวงในผังวงกลม
คอยๆสอบสูงขึ้นไปจนถึงยอด (ภาพที่ 45) เปนลักษณะพิเศษที่ไมเคยพบในเจดียทรงปรางคของ
อยุธยามากอน แตพบกับการกอสรางเจดียทรงระฆังทั้งแบบผังกลมและผังแปดเหลี่ยมที่ภายใน
เปนกอกลวงซึ่งคงมีอายุในสมัยอยุธยาตอนตน 47 (ภาพที่ 46) การใชเทคนิคกออิฐเปนหองกลวงรูป
กรวยสูงที่ใชอยูที่ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้อาจเปนการพยายาม “ทดลอง” นําเอาระบบ
การกออิฐที่ใชอยูกับเจดียแบบอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียทรงระฆังมาใชกับเจดียทรงปรางค
เชนเดียวกันกับการทดลองใชโครงสรางการกออิฐวงโคงยอดแหลมของคูหาทางเขาเชนกัน

47

เจดียแบบดังกลาวมีผูใหความเห็นวาอาจมีอายุอยูในชวงกอนสมัยอยุธยาดวยเชน วัดกระซาย
ซึ่งตั้งอยูใกลเคียงกับวัดวรเชตุเทพบํารุง ดู ประยูร อุลุชาฎะ, สถูปเจดียในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,
2516),47. อยางไรก็ตาม กรรมวิธีการกอภายในองคเจดียกลวงนี้ก็ปรากฏอยูในเจดียสมัยอยุธยาตอนตนหลาย
องค รวมทั้งเจดียประธานทรงระฆังของวัดพระศรีสรรเพชญดวย ดู เรื่องเดียวกัน, 27.
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ภาพที่ 45 การกออิฐเปนโครงสรางสวนยอดของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
มีการกอเปนหองกลวงทรงกรวยแตกตางจากระเบียบการกอสวนยอดปรางคของอยุธยาโดยทั่วไป

ภาพที่ 46 การกออิฐเปนคูหากลวงภายในองคเจดียวัดหลังคาขาว อยุธยา
โครงสรางการกออิฐของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงแสดงใหเห็นถึงองคความรู
ของชางที่ทําการทดลองนําเอากรรมวิธีใหมๆมาใชกับการกอสรางปรางคองคนี้ แตก็ยังคงทําไป

75
ตามรสนิยมและความคุนเคยที่มีอยูและที่กลาวไดวาเปนการทดลองเพราะเนื่องจากยังไมเคยพบ
เทคนิควิธีกออิฐในกรณีเดียวกันนี้ในโบราณสถานอื่นๆของอยุธยาเลย
3. ฐานประทักษิณ
ฐานประทักษิณรองรับองคปรางคเปนฐานบัวลูกฟกยกสูงจากพื้น ดานบนเปน
ลานประทักษิณกวางแผนผังอยูในผังเพิ่มมุมไมยี่สิบ (ภาพที่ 47) มีพนักโดยรอบและมีเสาหัวเม็ด
ทรงมัณฑอยูประจํามุม

ภาพที่ 47 ฐานหรือลานประทักษิณของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
อยูในผังยอมุมไมยี่สิบ มีพนักระเบียงและเสาหัวเม็ดทรงมัณฑประดับ
ปรางคประธานของอยุธยามักสรางขึ้นบนฐานไพทีที่เปนฐานเขียงเรียบที่รองรับองค
ปรางครวมทั้ง สิ่งกอสรางอื่ นๆเชนเจดีย ประจํามุมหรือเจดียรายที่สรางแทรกขึ้นในภายหลัง มี
ตัวอยางที่ฐานไพทีรองรับปรางคประธานของวัดพระราม วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ อยุธยา
นอกเหนือจากนั้นปรางคประธานของอยุธยาก็มักสรางติดกับพื้นดินเลย เชนปรางคประธานวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี หรือปรางคประธาน วัดจุฬามณี พิษณุโลก เปนตน ในขณะที่การสราง
ฐานประทั ก ษิ ณ กลั บ ปรากฏแพร ห ลายอยู ใ นเจดี ย ท รงอื่ น ๆมากกว า เช น เจดี ย ป ระธานวั ด
มเหยงคณ อยุธยา ซึ่งเปนเจดียทรงระฆัง
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ขอมูลจากการขุดคนทางโบราณคดีพบวาฐานประทักษิณมีการกอสรางทับซอนอยาง
นอยราวสองชวง ในชวงแรกที่ถูกกอปดอยูภายในมีรูปแบบเปนฐานบัวลูกฟกในผังเพิ่มมุมไมสิบ
สอง ชวงตอมาจึงมีการกอสรางเพิ่มเติมภายนอกใหแตละดานยื่นออกมาทําใหอยูในผังเพิ่มมุมไม
ยี่สิบ ระหวางฐานชั้นในและชั้นนอกมีการถมอัดดวยเศษอิฐหักกากปูนและดิน (ภาพที่ 48) เขาใจ
วาฐานประทักษิณดังกลาวคงไดรับการซอมเสริมในสมัยแรกไมนานนัก หรืออาจเปนการปรับปรุง
เพิ่มเติมในคราวแรกสรางก็เปนได48 เนื่องจากขนาดของอิฐที่ใชกอสรางฐานประทักษิณชั้นนอกมี
ขนาดเดียวกันกับที่องคปรางค รวมทั้งเทคนิคของการเหลื่อมทองไมของฐานบัวลูกฟกซึ่งพบในชุด
ฐานรองรับเรือนธาตุของปรางคประธานดวย ฐานประทักษิณชั้นนอกจึงอาจเปนการแกไขในคราว
แรกสรางเพื่อใหแผนผังของฐานประทักษิณมีจํานวนยอมุมไมยี่สิบ รับกันกับจํานวนมุมของเรือน
ธาตุก็เปนได

ภาพที่ 48 รองรอยการขยายฐานประทักษิณออกมาจากเดิม ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
จากการขุดแตงไดพบวาฐานประทักษิณมีการกอเสริมออกมาจากฐานเดิมเพื่อเพิ่มแตละดาน
ออกมาเปนผังยอมุมไมยี่สิบ ปจจุบันมีการเปดหลุมขุดแตงนี้เพื่อใหเห็นรองรอยดังกลาว
48

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ. พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539),10-11.
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ฐานประทักษิณของเจดียในผังเพิ่มมุมที่มีการทําพนักระเบียงและเสาหัวเม็ดเคยพบ
มากอนในเจดียภูเขาทอง อยุธยา ซึ่งเชื่อกันวาสรางในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเปนอนุสรณใน
ชัยชนะเหนือพมาในป พ.ศ.2135 49 รูปแบบโดยรวมของฐานประทักษิณปรางคประธานวัดวรเชตุ
เทพบํารุงมีความคลายคลึงกันกับฐานประทักษิณของเจดียภูเขาทอง จึงอาจเปนงานกอสรางที่มี
อายุใกลเคียงกันก็ได อยางไรก็ตามสวนพนักระเบียงที่มีการเจาะชองรูปกลีบบัวเรียงเปนแถว
(ภาพที่ 49) ไดพบที่คลายกันอยางชัดเจนเปนครั้งแรกๆในงานกอสรางสมัยสมเด็จพระนารายณ
หรือหลังลงมาจากชวงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
เล็ กนอย เชนที่กําแพงแกวของตึก
พระเจ า เหา ในพระนารายณ ร าชนิ เ วศน (ภาพที่ 50) หรื อ ที่ ผ นั ง ด า นนอกของระเบี ย งคด
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และยังพบในสมัยหลังลงมาดวย เชนการเจาะชองรูปกลีบบัวบน
ผนังภายในอุโบสถและฐานของปรางคคูวัดพระยาแมน อยุธยา ซึ่งปฏิสังขรณครั้งใหญในรัชกาล
สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2237 รูปแบบความนิยมในการเจาะชองรูปกลีบบัวเรียงกันจึงสามารถ
กําหนดอยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23 และเมื่อพิจารณาวาพนักระเบียงเปนสวนที่อาจ
ชํารุดไดงายและบูรณะขึ้นใหมโดยไมขึ้นอยูกับสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมทั้งหัวเม็ดทรงมัณฑซึ่งเปน
รูปแบบทรงสถาปตยกรรมที่นิยมกันอยางแพรหลายพบอยูในระยะเดียวกันชวงสมัยอยุธยาตอน
ปลาย 50 จึงอาจกลาวไดวาสวนพนักระเบียงที่เห็นอยูในปจจุบันนี้อาจไดรับการสรางขึ้นในชวง
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23 สมัยอยุธยาตอนปลายก็เปนได

49

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 95.
หัวเม็ดทรงมัณฑ มีที่มาจากรูปทรงที่เปนหลังคาลาดซอนกันขึ้นไปคลายมณฑป เดิมคงจะมี
แนวความคิดที่มาจากมณฑปจริงเนื่องจากพบการสรางซุมขนาดเล็กที่แสดงความเปนอาคารจําลองติดอยูกับ
หัวเม็ดนี้ดวย ตอมาจึงหายไปกลายเปนเพียงหัวเม็ดทรงยอดแหลมเฉยๆ พบการทําอยูมากในศิลปะอยุธยาตอน
ปลายตั้งแตราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา เชนที่กําแพงแกววัดมเหยงคณและวัดกุฎีดาว อยุธยา
ซึ่งปฏิสังขรณครั้งใหญในรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ.
50
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ภาพที่ 49 พนักระเบียงบนฐานประทักษิณ เจาะชองรูปกลีบบัวขนาดเล็กเรียงกัน
เขาใจวาคงเปนชองเพื่อตามประทีป

ภาพที่ 50 ชองรูปกลีบบัวที่พนักกําแพงพระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญมหาปราสาท
คงสรางในสมัยสมเด็จพระนารายณ พนักระเบียงฐานประทักษิณของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพ
บํารุงมีรูปแบบที่คลายคลึงเชนนนี้อาจเกิดจากการซอมสรางเพิ่มเติมในชวงเวลาเดียวกันนี้
สวนฐานประทักษิณและพนักระเบียงของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงเปน
งานที่มีการสรางเสริมและปฏิสังขรณตางสมัยกัน โดยเริ่มจากฐานประทักษิณชั้นในซึ่งคงสราง
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พรอมกันกับองคปรางคในผังยอมุมไมสิบสอง กอนที่จะเพิ่มเติมออกมาใหเปนผังแบบยอมุมไม
ยี่สิบในระยะเวลาตอมาไมนานนัก พนักระเบียงที่มีการเจาะชองรูปกลีบบัวเรียงแถวซี่งอาจใชตาม
ประทีปรวมทั้งเสาพนักประดับหัวเม็ดทรงมั ณฑเปนรูปแบบที่พ บอยูในศิ ลปะอยุธ ยาชวงพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 23 จึงอาจมีการซอมหรือสรางเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นสวนฐาน
ประทักษิณของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงมีอายุกําหนดใหอยูกอนหนาชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 23 ขึ้นไปเล็กนอย
4. ชุดฐานบัวลูกฟก : ความแตกตางจากเจดียทรงปรางคในพุทธศตวรรษที่ 20-21
“การขยายสัดสวนทางแนวตั้ง”
ชุดฐานบัวลูกฟกจํานวนสามฐานรองรับเรือนธาตุ ชุดฐานนี้ซอนลดหลั่นกันอยาง
เปนสัดเปนสวนขึ้นไป ปูนที่ฉาบกระเทาะออกเผยใหเห็นลวดบัวลูกฟกกอดวยอิฐขนาดใหญเพียง
กอนเดียวและใชอิฐขนาดเล็กแทรกเปนเสนลวดระหวางลวดบัว (ภาพที่ 51)

ภาพที่ 51 ชุดฐานบัวลูกฟกสามฐานรองรับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
ระเบียบดั้งเดิมจากเจดียทรงปรางคของอยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
ลวนสืบทอดมาจากปราสาทแบบขอมที่ใชฐานบัวลูกฟก จํานวน 2-3 ฐานซอนลดหลั่ นกัน เพื่อ
รองรับเรือนธาตุ ปรางคประธานขนาดใหญที่สืบทอดจากปราสาทแบบขอมลงมาในชวงพุท ธ
ศตวรรษที่ 19 -20 ยังมีการซอนลดหลั่นกันของฐานบัวลูกฟกที่ไมยืดสูงมาก ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา
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ระบบนี้ว า “แบบขยายทางแนวราบ”
คือเปนฐานบัว ลูก ฟก จํ านวนที่ซ อนลดหลั่ นกั นโดย
ฐานบัวลูกฟกที่มีสัดสวนขนาดใหญอยูดานลางสุดแลวจึงลดสัดสวนลงอยางรวดเร็วในฐานชั้น
ตอมาและมีขนาดเล็กสุดในชั้นบนสุดกอนถึงเรือนธาตุ ชุดฐานบัวลูกฟกจะขยายออกไปโดยรอบ
ในทางกวาง แตละฐานมีขนาดที่แตกตางกันมากและลดเหลื่อมเขามาจากกันทําใหมีที่วางระหวาง
ฐานบัวลูกฟกแตละฐานที่ซอนกัน ชุดฐานดังกลาวจึงมีสัดสวนที่เตี้ยราบขนานกันกับพื้นดิน มีผล
ใหองคปรางคมีรูปโครงที่เปนพุมทรงเตี้ยปอมตามไปดวย
ชุดฐานเชนนี้ปรากฏอยูที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี สืบทอดลง
มายังปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน เชนปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 52) และ
ยังคงพบอยูที่ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก (ภาพที่ 53)

ภาพที่ 52 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา
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ภาพที่ 53 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดจุฬามณี
สวนปรางคประธานขนาดใหญที่ไดรับการสรางตั้งแตครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21
หรือหลังจากการสรางปรางคประธานวัดจุฬามณีลงมา เชน ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียงและปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก 51 มีระบบของชุดฐานบัวลูกฟกรองรับ
เรือนธาตุเปนชุดฐานบัวลูกฟกจํานวนสามฐานที่เนนการยืดขนาดฐานแตละฐานใหสูงขึ้น การลด
สัดสวนขนาดของฐานบัวลูกฟกซึ่งแตละฐานมีขนาดไมแตกตางกันมากอยางมีจังหวะสม่ําเสมอ
ชองวางระหวางฐานบัวลูกฟกแตละฐานจึงนอย สงผลใหชุดฐานมีความสูงมากขึ้นและทรวดทรง
ขององคปรางคมีความเพรียวกวากอน จะขอเรียกในที่นี้วา “แบบขยายทางแนวตั้ง” อยางไรก็ตาม
ชุ ด ฐานบั ว ลูก ฟก ของปรางค ป ระธานวั ด พระศรีรั ต นมหาธาตุ เ ชลี ย งยั ง คงมีรู ป แบบที่ ก้ํา กึ่ ง กั น
ระหวางการขยายออกทางราบและการขยายทางดิ่งกลาวคือสวนลางของชุดฐานผายออกมากใน
ขณะที่สวนบนแคบสอบเขาอยางรวดเร็ว ยังไมแนใจวาลักษณะดังกลาวเกิดจากการกอสรางที่เชื่อ
กันวาทับซอนเจดียองคเดิมภายในหรือไม (ภาพที่ 54)

51

ขอสังเกตบางประการของปรางคประธานทั้งสององคนี้คือขอสันนิษฐานที่วาไดรับการสราง
ครอบเจดียองคเดิมซึ่งอาจเปนทรงยอดดอกบัวตูมเอาไวภายใน อาจมีสวนทําใหชางผูสรางตองออกแบบสัดสวน
ของชุดฐานและทรวดทรงขององคปรางคใหยืดสูงขึ้นก็เปนได
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ภาพที่ 54 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
รูปแบบของชุดฐานบัวลูกฟกของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงควรเปนงานกอสราง
หลังจากพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาแลว เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการซอนลดหลั่นของชุดฐาน
บัวลูกฟกอยางสมมาตรและเปนระเบียบมากขึ้น
5. การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก เกี่ยวของกับศิลปะลานนา
การกอสรางที่นาสนใจอีกประการหนึ่งที่ปรากฏอยูในชุดฐานบัวลูกฟกของปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงไดแกการเหลื่อมทองไมของฐานบัวลูกฟกแตละฐานที่ผิดแผกไปจาก
งานชางของอยุธยาที่รูจักกันมากอน
ฐานบัวประกอบไปดวยสวนประกอบสําคัญเรียงลําดับจากลางขึ้นไปดานบนคือ หนา
กระดานลาง บัวคว่ํา ทองไม บัวหงายและหนากระดานบน สวนทองไมอาจมีการคาดลวดบัว
ประดับไดเชน ลวดบัวลูกฟกหรือลวดบัวลูกแกวอกไก การคาดลวดบัวประดับที่ทองไมนี้เปรียบ
เหมือนการรัดเข็มขัดเขาไปที่ทองไม ดังนั้นชองวางของทองไมที่ปรากฏอยูระหวางลวดบัวจึงมีแนว
ระนาบตั้งที่เทากัน (ดูภาพที่ 52) ระเบียบนี้พบอยูอยางเครงครัดในการกอสรางฐานบัวซึ่งมีการ
คาดประดับลวดบัวที่ทองไม และมีอยูในชุดฐานบัวลูกฟกของเจดียทรงปรางครวมทั้งเจดียแบบ
อื่นๆในศิลปะอยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20-21
ในขณะที่ฐานบัวลูกฟกของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงนั้นปรากฏระเบียบที่
ตางไปจากเดิม กลาวคือทองไมที่คั่นอยูระหวางลวดบัวลูกฟกดานลางและดานบนมีแนวระนาบตั้ง
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ที่ไมเทากัน โดยทองไมที่ขนาบอยูดานบนของลวดบัวลูกฟกจะเหลื่อมเขาไปจากทองไมดานลาง
เล็กนอย 52 (ภาพที่ 55)

ภาพที่ 55 การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
กรรมวิธีการกอสรางเชนนี้ไมเคยปรากฏมากอนในเจดียทรงปรางคหรือแมแตงาน
สถาปตยกรรมใดๆของอยุธยาในระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-20 แตกลับพบอยูในเจดียศิลปะ
ลานนาที่มีอายุชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22 53 โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกอสรางเจดียซึ่งมีชุดฐานบัว
ลูกแกวอกไกที่ซอนกันสองฐานและมีทองไมแคบคั่นกลางในผังยกเก็จ ซึ่งชุดฐานเชนนี้นิยมสรางใน
เจดียศิลปะลานนาทั้งเจดียทรงระฆังและเจดียทรงปราสาทยอดในราวพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตน
มาจากการเก็บขอมูลพบวาอาจแบงรูปแบบการลดเหลื่อมนี้ออกเปนสองแบบไดแก
52

ขอมูลจากการสํารวจ.
53
เชื่อวาแบบแผนการเหลื่อมทองไมของฐานเชนนี้อาจมีที่มาจากศิลปะพมาก็ได เนื่องจากพบการ
ใชระบบเชนนี้ของชุดฐานเจดียบางองตตั้งแตในศิลปะพุกาม เชน เจดียชเวสันดอ (Shwe Hzan Daw) สรางใน
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 17 และชุดฐานรองรับเจดียศิลปะพมาในสมัยมัณฑะเลยซึ่งก็มีอายุลาลงมาถึงชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ทวายังไมอาจตรวจสอบสถาปตยกรรมพมาในในสมัยอังวะและตองอูซึ่งรวมสมัยกับลานนาและ
อยุธยาไดชัดเจน ซึ่งหากเปนอิทธิพลที่มาจากพมาจริง ศิลปะอยุธยาในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 22 ก็อาจรับ
เอารูปแบบการเหลื่อมทองไมมาจากศิลปะพมาโดยตรงไดเชนกัน.
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แบบแรก คือการเหลื่อมทองไมดานบนของลวดบัวที่คาดประดับเขาไปจากทองไม
ดานลาง เชนที่พบที่เจดียวัดปราสาทคุม เชียงแสน 54 (ภาพที่ 56) วิธีนี้เปนรูปแบบเดียวกันกับที่พบ
ที่ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 56 การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกแกวอกไก เจดียวัดปราสาทคุม เชียงแสน
รูปแบบเชนนี้เกิดขึ้นในศิลปะลานนาราวชวงพุทธศตวรรษที่ 21
แบบที่ สอง คื อการลดฐานบัว ดา นบนเขาไปจากฐานบัว ดานลา งที่มีท องไมแคบๆ
คั่นกลางอยูจึงแลดูเหมือนการเหลื่อมลวดบัวและทองไมเขาไปดวย รูปแบบนี้จะพบแพรหลาย
มากกวา เชนชุดฐานของเจดียวัดปนสาท(ราง) เชียงใหมอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 55 (ภาพที่ 57)

54

เจดียวัดปราสาทคุมไดรับการกําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 ดู จิรศักดิ์ เดชวงศญา,
พระเจดียเมืองเชียงแสน,21.
55
จิรศักดิ์ เดชวงศญา,พระเจดียเมืองเชียงใหม,147.
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ภาพที่ 57 เหลื่อมทองไมเขาของชุดฐานรองรับเรือนธาตุ เจดียวัดปนสาท เชียงใหม
เปนระบบการลดเหลื่อมชุดฐานอีกแบบที่พบในศิลปะลานนา
ชุดฐานบัวลูกฟกที่ลดเหลื่อมทองไมมีผลใหทรวดทรงของฐานที่ใหลดหลั่นกันอยาง
เปนระเบียบมีความสูงในทางดิ่งมากขึ้นผลใหองคเจดียสูงชะลูดขึ้นอยางรวดเร็วจากสวนฐาน อัน
หมายถึงสวนที่อยูสูงตอขึ้นไปไดแกเรือนธาตุและสวนยอดอยูในเคาโครงที่เรียวเล็กมากขึ้นดวย
เชนกัน การที่ชางอยุธยานําเอาระบบการกอสรางเชนนี้มาใชยอมหมายถึงความเขาใจที่จะปรับปรุง
รูปแบบของปรางคใหเพรียวสูงตางไปจากปรางคในยุคตนที่มีรูปทรงอวนหนักมากกวา
เทคนิคการเหลื่อมทองไมของชุดฐานบัวลูกฟกไดพบที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุเชลียง(ภาพที่ 58) ซึ่งปรางคประธานองคนี้สรางขึ้นบริเวณเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเคยอยู
ใตอํานาจของ
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ภาพที่ 58 ฐานบัวลูกฟกของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
มีการเหลื่อมทองไมเขา การปรากฏรูปแบบเชนนี้อาจเปนอิทธิพลลานนาที่มีอยูในเมืองศรีสัชนาลัย
ลา นนานานกว า สิ บ ป ก อ นที่ อ ยุ ธ ยาสามารถยึ ด กลั บ คื น มาได ใ นราว พ.ศ.2017-2018 อั น เป น
ระยะเวลาที่เชื่อวามีการกอสรางปรางคประธานองคนี้ขึ้น นอกจากนั้นอิทธิพลของศิลปะลานนา
ยังคงพบอยูมากในเมืองศรีสัชนาลัยดวย 56 สวนฐานของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงมี
ความใกลเคียงกันกับสวนเดียวกันของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงมาก เหตุนั้น
เทคนิคแบบดังกลาวที่ชางชาวอยุธยารับมาจากลานนาคงจะไดเริ่มปรากฏอยูตั้งแตพุทธศตวรรษที่
21 ลงมาและที่สําคัญยังไดพบสืบเนื่องมาถึงชุดฐานบัวลูกฟกของปรางคประธานของวัดไชยวัฒนา
รามที่สรางใน พ.ศ.2172 ดวย (ภาพที่ 59)ดังนั้นเทคนิคการลดเหลื่อมทองไมที่พบในชุดฐานบัวลูก
ฟกของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงควรเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นในชวงระหวางครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
56

เมืองศรีสัชนาลัยมีความสัมพันธกับทางลานนามาเปนเวลานานจนกระทั่งกองทัพลานนาของ
พระเจาติโลกราชเขายึดครองเมืองศรีสัชนาลัย หรือที่เรียกโดยชาวเชียงใหมวา “เชียงชื่น” เปนระยะเวลานานกวา
10 ป อิทธิพลของศิลปะลานนาจึงปรากฏอยูที่เมืองนี้มากมาย เชน เจดียรายบางองคในวัดเจดียเจ็ดแถวหรือ
ลวดลายปูนปนประดับผนังวิหารวัดนางพญา เปนตน ดู “ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”95 และ
วินัย พงศศรีเพียร(บรรณาธิก าร), “ศรีสัช นาลัย ปญ หาในทางประวัติศ าสตร ,” ใน แถลงงานประวัติศาสตร
เอกสาร โบราณคดี ฉบับพิเศษ (มกราคม - ธันวาคม 2532) : 99-100 และดูการศึกษาอิทธิพลของศิลปะลานนา
ในเมืองศรีสัชนาลัย ใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549), 21,61.
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ภาพที่ 59 ฐานบั ว ลู ก ฟ ก ของปรางค ป ระธานวั ด ไชยวั ฒ นาราม มี ก ารลดเหลื่ อ มท อ งไม
เชนเดียวกับที่วัดวรเชตุเทพบํารุง
6. ฐานหรือชั้นเชิงบาตร จากชั้นคอดเวาเปนฐานบัวลูกแกวอกไก
สวนตอเนื่องจากชุดฐานบัวลูกฟกไดแกชั้นเชิงบาตรซึ่งทําหนาที่รองรับเรือนธาตุ
สําหรับชั้นเชิงบาตรของเจดียทรงปรางคในศิลปะอยุธยาสืบทอดมาจากปราสาทแบบขอม คือชั้น
เวาคอดหรือ “เอวขัน” ที่ตั้งอยูเหนือฐานชั้นบนสุดกอนถึงเรือนธาตุ ชั้นคอดเวานี้ทําหนาที่รองรับ
เรือนธาตุและเสาซุมที่ประดับบนเรือนธาตุนั้น
โดยทั่ วไปปรางค ที่สรา งในอยุธยายุคต นมีชั้น เชิงบาตรที่ประกอบดวยทองไมและ
บัวหงายที่อยูในรูปของฐานบัวครึ่งฐานวางอยูบนหนากระดานบนของฐานบัวฐานสุดทายของชุด
ฐานรองรับเรือนธาตุ เชน ที่ปรางคประธานวัดสม(ภาพที่ 60)และปรางคประธานวัดราชบูรณะเปน
ตน ซึ่งยังคงสืบทอดถึงปรางคที่สรางขึ้นในสมัยตอมาเชนปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
(ภาพที่ 61)ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงและปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ พิษณุโลกดวย
สวนชั้นเชิงบาตรของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน
ฐานบัวลูกแกวอกไกเพื่อรองรับเรือนธาตุ(ภาพที่ 62) (สวนเชิงบาตรของสวนมุขจระนําเปนบัวหงาย
แบบปรกติ) ซึ่งไมเคยปรากฏในปรางคของอยุธยามากอนตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20-21 จึงนับวาเปน
ลักษณะพิเศษที่นาจะเกิดขึ้นหลังจากระยะนั้น และเมื่อพิจารณาจากความนิยมในการใชลวดบัว
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ลูกแกวอกไกซึ่งนิยมในศิลปะลานนามากอน การใชชั้นเชิงบาตรที่ประดับลูกแกวอกไกจึงอาจแสดง
อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะล า นนาด ว ย สอดคล อ งกั น กั บ รู ป แบบอื่ น ๆที่ ป รากฏในการก อ สร า งปรางค
ประธานองคนี้ เชน การกอคูหาหรือการเหลื่อมทองไมของชุดฐานบัวลูกฟกเปนตน ชั้นเชิงบาตร
แบบเดี ยวกันนี้ ยังปรากฏอยูที่ ปรางค ประธานวัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 63) และพบตอมาใน
ปรางคที่สรางสมัยอยุธยาตอนปลายบางองค เชน ปรางควัดวิหารทอง อยุธยา 57 เปนตน จึงอาจ
กลาวไดวาชั้นเชิงบาตรที่เปนฐานบัวลูกแกวอกไกของวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนรูปแบบที่มีอายุอยู
กอนพุทธศตวรรษที่ 23 แตไมเกินพุทธศตวรรษที่ 21 ขึ้นไป

ภาพที่ 60 ฐานเชิงบาตรของปรางควัดสม
เปนบัวหงายและทองไม

57

การกําหนดอายุปรางควัดวิหารทอง อยุธยา ดู สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหง
แผนดิน,65. อยางไรก็ตาม ปรางคที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือตั้งแตราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ไป
จนถึงสิ้นสมัยอยุธยามักสรางใหฐานเชิงบาตรนี้เปนสวนหนึ่งของฐานรองรับเรือนธาตุชั้นบนสุดไป แตก็มีที่ยังคง
ทําฐานเชิงบาตรตอจากชุดฐานรองรับเรือนธาตุดวย เชน ปรางคเล็กวัดโลกยสุธาราม อยุธยา
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ภาพที่ 61 ฐานเชิงบาตรของปรางคประธานวัดจุฬามณี

ภาพที่ 62 ฐานเชิงบาตรของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
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ภาพที่ 63 ฐานเชิงบาตรของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม
เปนฐานบัวลูกแกวอกไก แบบเดียวกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
เมื่อพิจารณาจากชุดฐานบัวลูกฟกที่มีระบบการซอนลดหลั่นในทางดิ่งสูงและมีการใช
เทคนิ ค บางประการที่ ม าจากสถาป ต ยกรรมศิ ล ปะล า นนาประกอบกั น กั บ ฐานเชิ ง บาตรที่
เปลี่ยนแปลงจากฐานบัวครึ่งฐานหรือฐานคอดเวารองรับเรือนธาตุที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน
มาเปนฐานบัวลูกแกวอกไก จึงสามารถกําหนดอายุรูปแบบของชุดฐานปรางคประธานวัดวรเชตุ
เทพบํารุงเอาไวไดในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
7. แผนผังของเรือนธาตุ : ขนาดของมุมที่เทากัน
เรือนธาตุเปนสวนสําคัญของเจดียทรงปรางคหรือเจดียทรงปราสาทในฐานะเปน
สวนที่ประดิษฐานรูปเคารพหรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งเปนสวนกําหนดแผนผังและรูปทรง
โดยรวมของปรางคองคนั้นๆดวย สําหรับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงมีความ
นาสนใจในดานการสืบทอดรูปแบบจากปรางคที่เกากอนหนาและการสืบเนื่องไปสูปรางคที่มีอายุ
หลังลงมา
เรือนธาตุอยูในผังยอมุมไมยี่สิบ คือแตกมุมประธานขนาดใหญออกมาเปนมุมยอย
ขนาบขางอีกสองมุมรวมเปนดานละหามุม มุมประธานที่มีขนาดใหญคือมุมของหองเรือนธาตุหลัก
สวนมุมยอยที่แตกออกมาอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณของอาคารซอนชั้นหรือปราสาทอันเปน
แนวคิ ด หลั ก ของการสร า งเจดี ย ท รงปรางค ผ า นจากปราสาทแบบขอมลงมา (ภาพที่ 64)
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มุ ม ประธานที่ ยั ง คงมี ข นาดใหญ เ ดน ชัดแสดงความใกลชิ ดกับ เจดียท รงปรางค ในสมั ย อยุธ ยา
ตอนตน เชนที่ปรางคประธานวัดพระราม ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 65) และ
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที่ 66) ซึ่งสรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 20

ภาพที่ 64 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
อยูในผังจัตุรมุข มีลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลาคาดประดับเปนแถบคิ้วนูนเรียงกันชัดเจน

ภาพที่ 65 เรือนธาตุของปรางคประธาน วัดราชบูรณะ
ยังคงเนนความสําคัญของมุมประธานใหมขี นาดใหญกวามุมยอย
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ภาพที่ 66 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
ยังคงเนนมุมประธานขนาดใหญ แนวเอนลาดสอบเขาหากันเล็กนอย
แตถาหากเปรียบเทียบกันกับปรางคในยุคตนแลวมุมประธานของเรือนธาตุปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงก็มีขนาดของมุมประธานที่ใหญกวามุมยอยเพียงเล็กนอย แสดงถึงอายุ
ที่ลาลงมาจากปรางคในศิลปะอยุธยาตอนตนแลว
การสรางมุมประธานที่มีขนาดไลเลี่ยกันกับมุมยอยนี้พบที่ปรางคประธานวัดจุฬามณี
พิษณุโลก (ภาพที่ 67) และยังปรากฏตอมาที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง จนถึง
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อันเปนปรางคของอยุธยาที่สรางขึ้นในหัวเมือง
เหนือชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 ตอมาที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 68)
มีมุมประธานกับมุมยอยขนาดใกลเคียงกันมากยิ่งขึ้นกวาปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
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ภาพที่ 67 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก

ภาพที่ 68 เรือนธาตุของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม
มุมประธานและมุมยอยแตกออกเปนมุมเล็กๆ ที่มีขนาดเกือบเทาๆ กัน
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แผนผังที่มีการแตกมุมของเรือนธาตุในเจดียแบบตางๆรวมทั้งเจดียทรงปรางคของ
ศิลปะอยุธยาในระยะตอมานั้นเริ่มที่จะมีแนวโนมในการสรางมุมประธานและมุมยอยใหมีขนาด
ใกลเคียงกันจนกระทั่งเจดียมีแผนผังยอมุมแบบเทากันทุกมุมในสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธ
ศตวรรษที่ 23 ลงมา 58 เชน ปรางควัดบรมพุทธาราม เรือนธาตุที่แตกมุมยอยที่มีขนาดใกลเคียงกับ
มุมประธานของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงแสดงรูปแบบที่มีอายุอยูในชวงระหวางปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 และคงไมลาลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23
8. แผนผังของเรือนธาตุ : จัตุรมุข
นอกจากแผนผังเกี่ยวกับมุมประธาน-มุมยอยแลว รูปแบบที่นาสนใจอีกประการ
ของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงคือการสรางอยูในแผนผังแบบจัตุรมุข ซึ่งแตเดิมปรางค
ประธานขนาดใหญของอยุธยานิยมสรางผังใหมีตรีมุขยื่นออกมาทางดานหนาหรือทิศตะวันออก
ของห อ งเรื อ นธาตุ ตามแบบที่ สื บ มาจากปราสาทขอม ยกเวน ปรางค ป ระธานของวั ด มหาธาตุ
อยุธยา ซึ่งมีแผนผังแบบจัตุรมุข แตทวาปรางคองคนี้ไดเคยชํารุดและการปฏิสังขรณใหมจึงไมอาจ
ทราบถึงรูปแบบสมัยแรกสรางอยางแทจริงได
ปรางคประธานขนาดใหญที่พบวามีแผนผังคลายแบบจัตุรมุขเปนครั้งแรกๆคือปรางค
ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก แตรูปแบบยังไมเปนจัตุรมุขอยางแทจริงเนื่องจากมีการ
สรางมุขจระนําสั้นๆยื่นออกมาทางทิศตะวันออกเพื่อรับกับบันไดทางขึ้นที่มีเพียงดานเดียว ในขณะ
ที่ปรางควัดวรเชตุเทพบํารุงมีทางขึ้นสูมุขจระนําทั้งสี่ดาน ทําใหแผนผังเปนกากบาทที่สมมาตรกัน
รูปแบบแผนผังเชนนี้นาจะเปนการนําเอาแผนผังของเจดียแบบอื่นนํามาใชกับเจดีย
ทรงปรางค เมื่ อพิจารณาจากหลัก ฐานที่ พ บจะเห็น ไดว าเจดีย ในศิลปะอยุธยาที่มี แผนผัง เปน
จัตุรมุขและมีบันไดทางขึ้นสูคูหาหรือมุขจระนําทั้งสี่ดานนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในเจดียประธานวัด
พระศรีสรรเพชญ อยุธยา (ภาพที่189) ที่สรางขึ้นในป พ.ศ.203559 เจดียประธานจํานวนสามองค
นี้มีรูปแบบ
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สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 66.
59
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 96.
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ภาพที่ 189 เจดียประธานองคทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ
มีการทําจัตรุ มุขคือมุขที่ออกทั้งสี่ทิศสมมาตรกัน
เหมือนกันคือเปนเจดียทรงระฆังขนาดใหญ มีการออกมุขจากองคระฆังทั้งสี่ดานและมีบันไดขึ้นสู
คูหาของมุขนั้นทุกดาน สันหลังคามุขประดับดวยเจดียยอด คือเจดียขนาดเล็กที่วางไวเหนือมุข
คูหาดานทิศตะวันออกสามารถเขาไปภายในองคเจดียได
เชื่อวาช างผูสร างปรางคประธานวัดวรเชตุเ ทพบํารุ งคงจะปรับเปลี่ยนเอารูปแบบ
แผนผั ง ดั ง กล า วมาใช ซึ่ ง เมื่ อ วิ เ คราะห รู ป แบบของปรางค ป ระธานวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
พิษณุโลกที่เริ่มไมสรางตรีมุขยื่นออก ประกอบกันกับแผนผังที่เปนจัตุรมุขคลายคลึงกันกับเจดีย
ประธานของวั ดพระศรี สรรเพชญ จึ ง อาจกลา วไดวา แผนผังแบบดัง กลาวของปรางค ป ระธาน
วัดวรเชตุเทพบํารุงจึงควรลาหลังจากชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาแลวแตคงไมเกินชวง
ปลายของพุทธศตวรรษที่ 22 คือที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามซึ่งสรางใน พ.ศ.2172 อันเปน
ปรางคที่มีแผนผังเชนเดียวกันกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงแลว อนึ่ง รูปแบบแผนผังของ
เรือนธาตุเชนนี้อาจเกี่ยวของกันกับระบบการกออิฐภายในสวนยอดที่เปนหองกลวงในผังวงกลมซึ่ง
มีที่ม าจากเจดี ย ท รงระฆั ง ด ว ยเช น กัน จากขอ วิเ คราะห ดัง กล า ว แผนผั ง ของเรื อนธาตุป รางค
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ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงแสดงความก้ํากึ่งระหวางแผนผังในสมัยอยุธยาตอนตนและอยุธยา
ตอนปลาย รวมทั้งมีการผสมผสานรูปแบบจากเจดียทรงอื่นๆเขามาดวย แผนผังเชนนี้อาจกลาวได
วาเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 22
9. ผนังเรือนธาตุที่เอนสอบเขาหากันและการประดับลวดบัวเชิง- ลวดบัวรัดเกลา :
ที่มาจากปรางคประธานที่สรางขึ้นในหัวเมืองเหนือชวงพุทธศตวรรษที่ 21
องคประกอบที่สามารถใชวิเคราะหเพื่อกําหนดอายุของปรางคไดอีกประการ คือ
รูปทรงและแนวชั้นการประดับลวดบัวของเรือนธาตุซึ่งมีพัฒนาการอยูควบคูกับรูปแบบของปรางค
มาโดยตลอดตั้งแตเริ่มตน
ผนังเรือนธาตุของปราสาทขอมมีแนวตั้งฉากตรงและประดับดวยลวดบัวเปนเสนคาด
เรียงกันดานลางและดานบนที่เรียกกันวา “ลวดบัวเชิง” และ “ลวดบัวรัดเกลา” ลวดบัวทั้งสองมัก
ประดับดวยลวดลายตามแถบคิ้วยาวของเสนลวด รูปแบบดังกลาวสืบลงมาถึงปรางคประธานวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ซึ่งยังคงระเบียบแบบปราสาทขอมเอาไว โดยมีผนังตั้งตรงและเอนลาด
ออกเล็กนอยที่สวนฐานและยอดซึ่งการเอนลาดนี้เกิดจากการเหลื่อมของลวดบัวเชิงและบัวรัดเกลา
ที่เปนสันนูนคาดประดับอยูดานลางและดานบนนั่นเอง กรรมวิธีการสรางลวดบัวเชิงและลวดบัวรัด
เกลาของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีเริ่มจากการถากศิลาแลงเปนแนวคิ้วโกลน
ตามยาวขึ้นกอนจะฉาบปูนและปนลวดลายประดับตามแนวเสนลวดบัวนั้น ผลที่ไดคือแถบลวดบัว
เชิงและลวดบัวรัดเกลานูนหนามีปริมาตรมากจนเห็นไดชัด
รูปทรงของเรือนธาตุของปรางคที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตนมีความเปลี่ยนแปลง
จากตนแบบในปราสาทขอมเล็กนอย ไดแกการสรางผนังเรือนธาตุที่ยืดสูงขึ้นใหเอนสอบเขาหากัน
เล็กนอย 60 สวนลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลานั้นไดปรับเปลี่ยนกรรมวิธีเปนเพียงการปนปูนเปน
เสนยาวหรือที่เรียกวาเสนลวดติดไวกับผนังเรือนธาตุที่เอนสอบ 61 รูปทรงและปริมาตรของลวดบัว
ทั้งสองจึงไมเดนชัดมากเทา รูปแบบดังกลาวเห็นไดชัดเจนเชนที่ปรางควัดสม (ภาพที่ 69) และ
ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 70)

60

สันติ เล็กสุขุม. วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลาย และลวดลายปูนปนสมัยอยุธยาตอนตน,

2,18.
61

เรื่องเดียวกัน,18,34-37.
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ภาพที่ 69 เรือนธาตุและการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาของปรางควัดสม
ความเอนสอบเขาเล็กนอยและวิธีการที่เปนเสนเล็กไมมปี ริมาตรเปนระเบียบสําคัญของเรือนธาตุ
เจดียทรงปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน

ภาพที่ 70 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา

98
เรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงมีการเอนเขาหากันเล็กนอยแสดง
ความสืบเนื่องจากปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนลงมา ในขณะเดียวกันกับที่มีการทําลวดบัวเชิง
และบัวรัดเกลาที่นูนหนาเรียงกันเปนแถว จากสภาพที่ชํารุดขององคปรางคซึ่งปูนฉาบไดกระเทาะ
ออกหมดทําใหแลเห็นไดชัดเจนวาบัวเชิงและบัวรัดเกลาเกิดจากการกออิฐขนาดใหญที่บากเปนสัน
คมคลายอกไกใหยื่นออกมาจากพื้นระนาบของผนังเรือนธาตุ (ภาพที่ 71) กรรมวิธีนี้กลับเปนการ
สรางชุดลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาประดับเรือนธาตุของปรางคที่เกากอนสมัยอยุธยาเชน
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของนักวิชาการทําให
ทราบวารูปแบบเชนนี้ไดมีการนํากลับมาใชกับปรางคที่สรางขึ้นในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ดวย
ที่สําคัญคือปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก 62 (ภาพที่ 72)และปรางคประธานวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุเชลียง(ภาพที่ 73) ที่สรางขึ้นในระยะตอมา

ภาพที่ 71 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
เปนแถบคิ้วนูนชัดเจน เกิดจากการกออิฐใหยนื่ พนแนวระนาบของเรือนธาตุและถากเปนสันคม

62

ดู สันติ เล็กสุขุม,ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี พิษณุโลก, 62.
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ภาพที่ 72 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุปรางคประธาน วัดจุฬามณี

ภาพที่ 73 ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุปรางคประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
ดังที่ไดกลาวมาแลววาเจดียทรงปรางคของอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เมื่อ
สังเกตจากการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาที่เรือนธาตุแลวนั้น กลุมปรางคประธานทีส่ รางขึน้
ในหัวเมืองเหนือมีความแตกตางจากปรางคที่สรางขึ้นทางภาคกลางตอนลาง คือมีการกลับไปใช
ลวดบั ว เชิ ง -ลวดบั ว รั ด เกล า แบบเป น คิ้ ว นู น หนา ในขณะที่ ป รางค ข องหั ว เมื อ งใกล เ คี ย งกั บ
กรุงศรีอยุธยากลับยังสืบทอดรูปแบบเรือนธาตุเอนลาดและไมเนนการประดับลวดบัวที่ปรากฏอยู
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ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน 63 รูปทรงของเรือนธาตุและการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาของ
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงที่แสดงการสืบตอจากปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียงลงมา จึงอาจมีนัยสําคัญที่บงบอกถึงการนําเอารูปแบบของปรางคที่มีสายวิวัฒนาการอยูใน
หัวเมืองเหนือลงมาสรางยังกรุงศรีอยุธยา
เชื่อวารูปแบบของการประดับเรือนธาตุของปรางคที่พบในหัวเมืองเหนือเชนนี้อาจแพร
ลงมาที่อยุธยาในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งในเอกสารพระราชพงศาวดารไดกลาวถึงการเท
ครัวหัวเมืองเหนือลงมายังกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา 64 ซึ่งคงนําเอาผูคน
และชางหลวงรวมทั้งราชสํานักเดิมที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางแบบแผนไวลงมาดวย
รูปแบบบางอยางของของปรางคที่คุนเคยกันในกลุมหัวเมืองเหนือจึงไดรับการถายทอดอยูใน
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงดวย
ตอมาที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามก็ยังปรากฏรูปแบบเรือนธาตุเอนสอบและ
ลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลาเปนเสนนูนหนาเชนเดียวกัน (ภาพที่ 74) กอนที่รูปแบบของเรือนธาตุ
เชนนี้จะเปลี่ยนไปในชวงหลังจากพุทธศตวรรษที่ 22 เนื่องจากการคลี่คลายองคประกอบ รูปทรง
และขนาดที่เล็กลงของปรางคศิลปะอยุธยาตอนปลาย เชน ปรางควัดวิหารทอง อยุธยา (ภาพที่ 75)

ภาพที่ 74 ลวดบัวเชิงประดับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม
63

เกี่ยวกับขอสังเกตดังกลาวนี้ไดกลาวเอาไวแลวในหัวขอของปรางคในพุทธศตวรรษที่ 21.
64
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”101.
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ภาพที่ 75 เรือนธาตุของปรางควัดวิหารทอง
เหตุนั้น จึงอาจกลาวไดวารูปทรงและการประดับลวดบัวของเรือนธาตุของปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงนั้นมีอายุชวงหลังจากพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 22 โดย
สรางตามแบบปรางคที่สรางขึ้นในกลุมหัวเมืองเหนือ และมีความใกลเคียงทางดานระเบียบแบบ
แผนกับปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงเปนอยางยิ่ง
10. มุขจระนําซุมซอน ไมมีการประดับเจดียยอดที่สันหลังคามุข
จระนํ า ซุ ม ซ อ นที่ ป ระดั บ เรื อ นธาตุ ข องปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ซึ่ ง
ปจจุบันผานการบูรณะขึ้นใหมจนหมดแลวจากสภาพที่พังทลายในอดีต ปรากฏเปนซุมซอนสามซุม
ลดหลั่นกัน การทําเสาซุม ลวดลายประดับและรายละเอียดตางๆหากเคยมีอยูก็หลุดรวงไปจน
หมดแลว แมวาสภาพเดิมของยอดซุมที่พังทลายลงมาหมดมีจํานวนซอนมีถึงสามซุมแตก็เปนซุม
สั้นและแคบจึงเชื่อวาคงไมมีพื้นที่พอสําหรับการประดับเจดียยอดอยางที่พบในซุมจัตุรมุขของเจดีย
ประธานวัดพระศรีสรรเพชญซึ่งซุมยืดยาวออกมามากกวา อนึ่ง ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามที่
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มีการออกซุมจัตุรมุขเชนเดียวกันและอยูในสภาพสมบูรณกวาก็ไมปรากฏการประดับเจดียยอด
เชนกัน 65
11. ชองจระนําเคยติดตั้งบานประตูไม
ชองจระนําของเรือนธาตุเปนชองเวาสี่เหลี่ยมเรียบ ปูนที่ฉาบจะหลุดรวงไปจน
หมดเผยใหเห็นการเรียงอิฐเรียบเสมอกัน (ภาพที่ 76) ยังมีเหลือขื่อไมรองรับโครงสรางอิฐสวนบน
และรองรอยการวางวงกบประตูไมอยูดวย (ภาพที่ 77)

ภาพที่ 76 ชองจระนําทิศใต ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง

65

การทําเจดียยอดอาจเริ่มหมดความนิยมลงในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 22 เห็นไดจากเจดีย
ภูเขาทอง อยุธยา ซึ่งไมปรากฏการทําเจดียยอดที่สันหลังคามุขแลว ดู สันติ เล็กสุขุม.เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุม
สมัยอยุธยา, 39 และ สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 95.

103

ภาพที่ 77 ขื่ อ และวงกบประตู ไ ม ข องช อ งจระนํ า ทิ ศ ใต ปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง
เปนหลักฐานวาชองจระนําของปรางคทุกดานเคยมีการทําบานประตูมากอน
ตามระเบียบของปรางคตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนชวงพุทธศตวรรษที่ 20 มาแลวนิยม
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชองจระนําเวนดานที่เปนทางเขาสูคูหา ชองจระนําจึงมักจะตองกอวัสดุ
ใหเปนโกลนยื่นออกมาเพื่อเปนตัวยึดประติมากรรมพระพุทธรูปที่จะปนปูนประดับในภายหลังเชน
ที่จระนําของปรางคประธานวัดนก อยุธยา (ภาพที่ 78) รูปแบบของชองจระนําของเรือนธาตุปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงแสดงลักษณะที่ตางไปจากปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนแลว
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ภาพที่ 78 พระพุทธรูปประดิษฐานในจระนําปรางควัดนก
เปนรูปแบบสําคัญของปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน
ปรางคประธานวัดวัดจุฬามณี พิษณุโลกไดยอนกลับไปสรางตามแบบเกากวานั้นคือ
สรางเปนประตูหลอกและปนปูนประดับลวดลาย 66 (ภาพที่ 79) ในขณะที่ชองจระนําเรียบเริ่มพบที่
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อยางไรก็ตามก็เปนชองจระนําที่ตื้นจนไมอาจคิดได
วาเคยมีการสรางบานประตูปด-เปดเอาไวได แตจะไดพบในชองจระนําดานทิศตะวันตกของปรางค
ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ซึ่งเจาะชองเวาคอนขางลึกเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป
และมีบานประตูไมพรอมวงกบอยูดวย รูปแบบดังกลาวสืบตอลงมาที่ปรางคประธานของวัดไชย
วัฒนารามดวย จระนําทั้งสามดานมีความลึกคลายหองคูหาจนสามารถทําวงกบเพื่อติดตั้งประตู
ในจระนํา แตไมมีการสรางพระพุทธรูปประดิษฐานติดกับจระนํา

66

สันติ เล็กสุขุม,ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี พิษณุโลก,14.
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ภาพที่ 79 ประตูหลอก จระนําปรางคประธานวัดจุฬามณี
เปนการยอนกลับไปสรางตามแบบปรางคที่เกากวาสมัยอยุธยาตอนตน เชนที่ปรางคประธานวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
นอกจากนั้น ยังไดพบการประดับที่แปลกไปจากที่เคยพบในปรางคของอยุธยา คือ
เจดียขนาดเล็กในจระนําของปรางคประธานวัดกษัตราธิราช ซึ่งไดกลาวมาแลววาเปนปรางคขนาด
ใหญที่อาจไดรับการสรางในสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีรูปแบบการประดับภายในจระนําที่พิเศษ
ไปจากปรางคองคอื่นๆในสมัยเดียวกัน (ภาพที่ 28)
รูปทรงของปรางคที่ทํ าใหเรือนธาตุมีความผอมเพรียวมากขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลายสงผลใหพื้นที่ภายในชองจระนํานี้ยิ่งบีบแคบจนไมสามารถประดับพระพุทธรูปหรือแมแต
ลวดลายใดๆไดเลย (ภาพที่ 80) ตอเมื่อเขาสูสมัยรัตนโกสินทรแลวจึงกลับมามีการประดับชอง
จระนําของเจดียทรงปรางคอีกครั้งในรูปแบบที่แตกตางไปจากสมัยอยุธยาโดยสิ้นเชิง 67 (ภาพที่ 81)
การทําชองจระนําเรียบและ/หรือมีบานประตูจริงแบบดังกลาวนี้คงจะคลี่คลายมาจาก
การกลับไปสรางประตูหลอกของปรางคประธานวัดจุฬามณี จนในที่สุดก็ไมปรากฏการประดับใดๆ
67

ไดแกการประดับจระนําดวยรูปพระสาวกหรือเทวดา ดู สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลและมุมมอง :
ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2548),103,141.
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ที่ชองจระนํานี้เลยที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ซึ่งหากจะเคยมีก็อาจจะเปนการ
ประดิษฐานพระพุทธรูปลอยตัวตางหากไมใชพระพุทธรูปที่ขึ้นรูปจากโกลนติดกับผนังจระนํา 68
รูปแบบของชองจระนําเรียบและทําบานประตูของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงแสดงความ
เปลี่ยนแปลงของการประดับจระนําเจดียทรงปรางคจากการประดิษฐานพระพุทธรูปในจระนํามา
เปนประตูหลอกกอนที่จะกลายเปนจระนําเรียบและสรางบานประตูจริง เชื่อมโยงไดถึงวิวัฒนาการ
ที่ตอเนื่องจากปรางคที่สรางอยูในหัวเมืองเหนือลงมา จึงนาจะมีอยูในชวงระหวางครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ลงมาจนถึงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่ 28 เจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมขนาดเล็กประดับในจระนําของปรางคประธานวัดกษัตราธิราช

68

ตัวอยางการประดับพระพุทธรูปลอยตัวในชองจระนําพบที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ พิษณุโลก ซึ่งเขาใจวาเกิดจากการบูรณะในสมัยหลังตามแบบเดิมที่เคยมีอยู.
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ภาพที่ 80 จระนําของปรางคเล็กวัดโลกยสุธา อยุธยา
ศิลปะอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23 สังเกตไดวาเรือนธาตุที่เล็กลงทําใหชองจระนําแคบ
เขาจนไมสามารถประดับอะไรไดเลย

ภาพที่ 81 จระนําของปรางคมุมภายในระเบียงคด วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
ความเปลี่ยนแปลงในการประดับจระนําดวยรูปเทวดาเชนนี้พบเมื่อเขาสูสมัยรัตนโกสินทร
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กลาวโดยรวมแลว สวนกลางหรือเรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
แสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่นาจะมีอายุอยูระหวางชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 22 ไดแกแผนผังที่มุมประธานกับมุมยอยมีขนาดใกลเคียงกัน การสรางชุดลวด
บัว เชิ ง -ลวดบัว รั ด เกล า ที่เ ป น เส น คิ้ว นูน หนาในขณะที่ผนัง เรือ นธาตุ เ อนสอบเขา เล็ ก น อยตาม
รสนิยมที่สืบมาจากปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน และทําชองจระนําที่มีบานประตูปด-เปดสูคูหา
ทั้งสี่ดานได
12. ไมปรากฏชั้นเชิงบาตรครุฑแบก
ปรางคขนาดใหญซึ่งสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 มักปรากฏองคประกอบสําคัญ
ทางสถาปตยกรรมสวนหนึ่ง คือ “เชิงบาตรครุฑแบก” หรือ “ชั้นครุฑ” ลักษณะของเชิงบาตรครุฑ
แบกนี้ไดแกชั้นคอดเวาตั้งอยูเหนือเรือนธาตุคลายกับ “เอวขัน” แตมีการประดับดวยรูปครุฑที่มุมทั้ง
สี่ และอาจมีรูปยักษหรือทวารบาลประดับเคียงขางดวย ชื่อของสวนประกอบนี้จึงเรียกขึ้นตาม
รูปแบบดังกลาว
เชิงบาตรครุฑแบกนี้อาจมีเคาการประดับที่พบในปราสาทแบบขอมมากอน 69 เชนที่
ปราสาทพิมาย และไดพบอยูที่ในปรางคของอยุธยาซึ่งมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 ไดแกปรางค
ประธานวัดพระราม (ภาพที่ 82) และปรางคประธานวัดราชบูรณะ(ภาพที่ 83) ยังไดพบตอมาที่
ปรางค ป ระธานวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ เ ชลี ย ง 70 กั บ ปรางค ป ระธานวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
พิษณุโลก (ภาพที่ 84) ที่สรางขึ้นในตนพุทธศตวรรษที่ 21 ดวย
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สั น ติ เล็ ก สุขุ ม, ความเปน มาของเจดี ยร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู รณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ,14.
70
ชั้นคอดเวาเหนือเรือนธาตุของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงเหลือรองรอยการ
ประดับรูปยักษหรือทวารบาลตามมุมซึ่งชํารุดหลุดรวงไปมากแลว จึงเชื่อวาเดิมคงมีรูปครุฑประดับอยูดวยตาม
แบบแผนของเชิงบาตรครุฑแบกนี้.
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ภาพที่ 82 เชิงบาตรครุฑแบก ปรางคประธานวัดพระราม

ภาพที่ 83 เชิงบาตรครุฑแบก ปรางคประธานวัดราชบูรณะ
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ภาพที่ 84 เชิงบาตรครุฑแบก ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
สําหรับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง แมวาจะมีชั้นฐานคอดเวาเหนือเรือนธาตุ
ในตํ า แหน ง เดี ย วกั บ เชิ ง บาตรครุฑ แบกของปรางคที่ ก ล า วมา แต ก็เ ป น ฐานคอดเว า ที่ ป ระดั บ
ลูกแกวอกไกที่ทองไมและตั้งอยูเหนือเรือนธาตุ สัดสวนของฐานชั้นนี้มีความเตี้ยแคบจนไมอาจ
ประดับรูปประติมากรรมใดๆ ได (ภาพที่ 85) สวนนี้จึงไมใชเ ชิง บาตรครุ ฑแบกแต เปนชั้น ฐาน
คอดเวาที่รองรับยอดชั้นซอนทรงพุมที่อยูเหนือขึ้นไปเทานั้น

ภาพที่ 85 ชั้นคอดเวาเหนือเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
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การไมปรากฏเชิงบาตรครุฑแบกนี้ทําใหกลาวไดวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีอายุหลังลงมาจากกลุมปรางคในพุทธศตวรรษที่ 21 ได เนื่องจากปรางคที่มีอายุในชวง
นั้นยังปรากฏสวนประกอบนี้อยูซึ่งใกลเคียงกับปรางคที่เกากวา คือในพุทธศตวรรษที่ 20 และที่
สําคัญที่ทําใหกลาวไดเชนนั้น คือปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม สรางขึ้นในครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ก็ไมปรากฏเชิงบาตรครุฑแบกนี้แลวแตเปนชั้นคอดเวาที่ประดับลูกแกวอกไก
เชนเดียวกัน (ภาพที่ 86) รูปแบบเชนนี้จึงเปนจุดที่ทําใหกําหนดอายุปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงใหอยูในชวงระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 21 และปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ไดอยาง
ชัดเจน

ภาพที่ 86 ชัน้ คอดเวาเหนือเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม
ชั้นเชิงบาตรครุฑแบกนี้ไดกลับมามีสรางกันอีกในปรางคสมัยรัตนโกสินทรดวย เชนที่
อัษฎามหาเจดียในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
13. สวนยอด : ชั้นรัดประคด ชองบัญชร กลีบขนุนและบันแถลง
ความหมายของชั้นหลังคาที่ซอนขึ้นไปคือเรือนชั้นหรือปราสาทที่แสดงถึงฐานันดร
ศักดิ์สูง มีตนเคาจากศิลปะอินเดียผานมาทางปราสาทแบบขอมซึ่งไดมีการปรับปรุงรูปทรงของชั้น
ซอนนี้ใหอยูในทรงพุม
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สวนหลังคาที่ ซอนกันมีรูปแบบเปนการจําลองสวนเรือนธาตุย นยอใหมีขนาดและ
สัดสวนที่เล็กลงเพื่อซอนลดหลั่นกัน แตละชั้นประกอบดวยชองประตูจําลองที่มีเสาตั้งคานทับตาม
อยางประตูจริงของเรือนธาตุที่ลดขนาดลงมา บางครั้งจึงเรียกชั้นซอนเหลานี้วา “ชั้นบัญชร” ซึ่งมี
ลักษณะคอดเวาที่ฐานและผายออกที่ยอดเพื่อรองรับชั้นซอนตอขั้นไป ชั้นบัญชรหรือชั้นซอนนี้มี
ระเบียบของจํานวนชั้นที่ซอนกันราว 5-6 ชั้น ระหวางที่วางของชั้นที่ซอนกันนี้จะประดับดวย
องคประกอบรูปสามเหลี่ยมเรียกกันวา “กลีบขนุน”ซึ่งประดับที่มุมและ “บันแถลง” ประดับอยูที่
ดาน ยอดสุดของชั้นซอนคือทรงพุมเตี้ยที่อาจมีที่มาจากหมอน้ํารูปดอกบัวในปราสาทแบบขอม
และมีนภศูลทําจากโลหะเปนรูปอาวุธหลายแฉกปกประดับดานบนเปนที่สุด 71 ตัวอยางของชั้นซอน
แบบนี้ปรากฏขึ้นในปรางคระยะแรก เชน ปรางคประธานและปรางคขนาดเล็กบางองคภายในวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
วิวัฒนาการของสวนยอดปรางคที่ประกอบดวยชั้นซอนและกลีบขนุน-บันแถลงนี้เริ่ม
คลี่คลายมาสูปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน ที่ยังเหลือหลักฐานสมบูรณคงตามเดิมมากที่สุดคือ
ปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา ซึ่งสวนชั้นซอนไดลดความซับซอนลงจากการจําลองเรือน
ธาตุที่มีเสาตั้งคานทับกลายมาเปนชั้นคอดเวาที่ฐานซอนลดหลั่นกันซึ่งเรียกวา “ชั้นรัดประคด”
กลับขนุนและบันแถลงที่ประดับตามมุมและดานชิดติดกับผนังของชั้นรัดประคดมากยิ่งขึ้น มีผลให
ทรวดทรงของยอดปรางคสูงเพรียว (ภาพที่ 87)
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นภศูลหรือยอดโลหะของปรางคนี้พบการประดับอยูในปราสาทแบบขอมในประเทศไทยอยาง
นอยตั้งแตในราวพุทธศตวรรษที่ 17 จากภาพสลักรูปปราสาทจําลองบนหนาบันดานทิศตะวันตกของปราสาท
ประธาน ปราสาทเขาพนมรุง และไดพบหลักฐานของนภศูลโลหะจากการขุดคนกูโพนระฆัง จ.รอยเอ็ด ซึ่งเปนศา
สนสถานประจําอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลที่สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญที่บงวาการ
ประดับยอดของปราสาทขอมเชนนี้สืบทอดลงมายังปรางคในศิลปะไทยตอมาดวย ดู รุงโรจน ภิรมยอนุกูล,
“อโรคยาศาล : ความรูทั่วไปและขอสังเกตเบื้องตน,” ใน เมืองโบราณ 30, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 2728 สวนยอดโลหะนี้ยังมีเรียกกันอีกวา “นพศูล” แปลตามตัววาอาวุธเกายอดซึ่งหากจะพิจารณาตามหลักฐานที่
พบโดยสวนใหญนั้นสวนยอดโลหะนี้มักมีจํานวนยอดมากกวาเกา ดังนั้นการใชคําวา “นภศูล” ซึ่งแปลวาอาวุธที่
เสียดขึ้นทองฟาจึงครอบคลุมความหมายรวมไดดีกวา.
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ภาพที่ 87 สวนยอดของปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา
ยังคงรูปเปนทรงพุมอวนปอม
ชั้นรัดประคดนี้จะยิ่งคลี่คลายลงมาจนแทบไมเหลือรูปแบบที่บงวาเปนการจําลองมา
จากเรือนธาตุเนื่องจากการประดับสวนที่เปนชองวิมานที่ประกอบดวยชองประตูและซุมบัญชรทํา
อยางยนยอมากขึ้นในปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (ภาพที่ 88) รวมทั้งกลีบขนุนที่
แนบชิดเขากับผนังชั้นรัดประคดจนทําใหยอดมีความชะลูดยิ่งกวาเกาจนเปนทรงคลายฝกขาวโพด
ในขณะที่สวนยอดของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกซึ่งสรางภายหลังกวากลับ
มีรูปทรงคอนขางปอมเตี้ยกวาที่ควรจะเปน 72 เขาใจวาคงเกิดจากขอจํากัดในการสรางครอบทับ
พระมหาธาตุเจดียองคเดิมอยูภายใน

72

สั น ติ เล็ ก สุขุ ม, ความเปน มาของเจดี ยร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู รณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ,60.

114

ภาพที่ 88 สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
เริ่มมีความเพรียวมากขึ้น
สวนยอดของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง (ภาพที่ 89) มีลักษณะหลายประการ
รวมกันกับปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ไดแกการทําชั้นรัดประคดคอนขางยืดสูง
ชองวิมานและซุมบัญชรไมชัดเจนนักเนื่องจากชํารุดและผานการบูรณะแลว กลีบขนุนทรงเรียว
แหลมวางชิดกับผนังชั้นรัดประคด โดยเฉพาะบันแถลงนั้นขึ้นรูปโดยการถากจากอิฐเนื้อเดียวกับที่
กอชั้ น รั ด ประคดยิ่ ง มี ผ ลให ท รงพุ ม เพรีย วสู ง ขึ้ น ต า งกัน กั บ ปรางค ป ระธานวั ด ไชยวัฒ นาราม
เล็กนอยที่มีรูปแบบบางประการของสวนยอดอยูในทรงคอนขางปอมอีกครั้งคลายกับปรางคยุคตน
(ภาพที่ 90) แตทรวดทรงของชั้นรัดประคดไดยืดสูงขึ้น กลีบขนุนและบันแถลงยังชิดเขากับผนังชั้น
รัดประคดทําใหทรงของยอดปรางคเปนพุมสูงแตไมเพรียวเทากับปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง รูปแบบเชนนี้จะปรากฏเปนครั้งสุดทายในปรางคประธานสมัยอยุธยา เนื่องจาก
ปรางคขนาดเล็กที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายไดมีพัฒนาการของสวนยอดที่สูงผอม ระบบ
ของชั้นซอนอันประกอบดวยชั้นรัดประคด กลีบขนุนและบันแถลงไดแนบชิดเปนสวนประกอบ
เดียวกัน (ภาพที่ 91)
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ภาพที่ 89 สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
มีทรงสูงเพรียว ใกลเคียงกันกับสวนยอดของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง

ภาพที่ 90 สวนยอดทรงพุมของปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม
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ภาพที่ 91 สวนยอดของปรางควัดวิหารทอง
ศิลปะอยุธยาตอนปลาย สวนกลีบขนุน บันแถลงและชั้นรัดประคดยึดติดกันเปนชิ้นสวนเดียว
ปรางคประธานของวัดกษัตราธิราชซึ่งไดกลาวถึงมาแลวมีสวนยอดที่เปนทรงสูง กลีบ
ขนุนและบันแถลงแนบชิดกับผนังชั้นรัดประคดมาก จึงเปนรูปแบบที่ยืนยันถึงอายุของปรางคองคนี้
ไดวาอาจหลังลงมาจากอายุของปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงวัดไชยวัฒนารามลงมาอีก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 แลว
ส ว นยอดที่ ผ อมเพรี ย วลงจากสมั ย อยุ ธ ยาตอนต น ของปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ เทพบํารุงจึงควรเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นในระยะเวลาระหวางปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงและปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม คือชวงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 22
14. บทสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
หลั ก ฐานด า นรู ป แบบที่ ไ ด วิ เ คราะห ม าแล ว นั้ น ทํ า ให พ บว า ปรางค ป ระธาน
วัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบงานชางที่สืบมาจากปรางคประธานของอยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่
19-20 และไดมีการปรับปรุงรูปแบบบางประการใหมีความลงตัวในดานรูปทรงมากขึ้น นับตั้งแต
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สวนชุดฐานบัวลูกฟกที่ซอนลดหลั่นกันขยายขึ้นในแนวตั้งและผังแบบจัตุรมุข มีผลใหทรวดทรงของ
ปรางคมีความเพรียวชะลูดและดูสมมาตร
การประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาที่เปนแถบสันคิ้วนูน เปนรูปแบบที่ยืนยันไดวา
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงมีความตอเนื่องมาจากกลุมปรางคประธานที่สรางขึ้นในหัวเมือง
เหนือ เชน ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง และไมไดมีอายุเกาแกจนถึงสมัยอยุธยา
ตอนตนเหมือนกับที่เคยมีการศึกษากันไว73 ที่สําคัญคือชั้นเชิงบาตรครุฑแบกที่นิยมตอเนื่องกันมา
ในสมัยอยุธยาตอนตน พุทธศตวรรษที่ 20-21 กลับไมปรากฏที่ปรางคประธานองคนี้ แสดงวาอายุ
ตองหลังลงมาจากชวงพุทธศตวรรษที่ 21 แลวพอสมควร จนถึงชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 22
อันมีปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามเปนรูปแบบหลักของปรางคที่สรางขึ้นในระยะนั้น
รูปแบบของเทคนิคบางประการที่พบสื่อใหเห็นความหลากหลายในเชิงชางที่อาจมี
ที่มาจากภายนอก เชนการกออิฐวงโคงยอดแหลมที่คูหาทางทิศตะวันออก หรือการเหลื่อมทองไม
เขาของชุดฐานบัวลูกฟกซึ่งในการศึกษานี้เชื่อวาคงมีที่มาจากศิลปะลานนาแตก็คงไดทํากันตาม
ความคุนเคยในทองถิ่นจึงแลดูแตกตางไปจากตนแบบที่มาบาง แตก็ถือเปนนวัตกรรมใหมที่ชาง
อยุธยานํามาใชกับงานของตน อายุการสรางปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้เมื่อประมวลจาก
การวิเคราะหรูปแบบแลวควรอยูในชวงหลังจากปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษที่ 22
เปนที่นาเสียดายวาปรางคองคนี้มีสภาพที่ชํารุดมากอนและไดผานการบูรณะมาแลว
ทําใหลวดลายปูนปนที่อาจเคยมีประดับไดหลุดรวงไปจนหมดสิ้น ซึ่งหากยังหลงเหลืออยูก็สามารถ
ใชวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรางคประธานองคนี้ไดชัดเจนมากขึ้น
วิเคราะหสรุปรูปแบบและกําหนดอายุการสรางของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงรวมกับ
หลักฐานอื่นๆ
จากข อ มู ล ในการวิ เ คราะห รู ป แบบและกํ า หนดอายุ ข องส ว นประกอบทาง
สถาปตยกรรมของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง พบวาปรางคประธานองคนี้มีความใกลชิด
ทางดานรูปแบบกับปรางคที่สรางขึ้นกอนคือในชวงระหวางครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 คือ
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงและสรางขึ้นภายหลังในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่
73

ดู ประยูร อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม,2510),157 และ
ประยูร อุลุชาฎะ,เที่ยวเมืองศิลปะอูทอง (กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ,2516),304 และดู ประยูร อุลุชาฎะ, “ปญหา
ของวัดปาแกวอยุธยา” ใน ศิลปกรรมโบราณในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ,2524),71.
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22 ไดแก ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม อันอาจสรุปถึงรูปแบบที่นําไปกําหนดอายุทางดาน
ประวัติศาสตรศิลปะไดดังนี้
สวนฐานบัวลูกฟกซึ่งซอนลดหลั่นกันจํานวนสามฐานตามระเบียบที่สืบมาจากปรางค
สมัยอยธยาตอนตน มีลักษณะของการลดหลั่นกันอยางสม่ําเสมอและขยายขึ้นในทางแนวตั้ง ทํา
ใหฐานยืดสูงขึ้นกวาปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนที่มักขยายชุดฐานนี้ออกไปตามแนวราบ ฐานชุด
ฐานบัวลูกฟกที่ขยายขึ้นทางตั้งนี้เริ่มมีแลวในพุทธศตวรรษที่ 21 ที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง
ตอเนื่องขึ้นมาคือฐานเชิงบาตรซึ่งเปนฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุคลายคลึง
กับสวนเดียวกันของปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามมากกวาปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนที่ฐาน
เชิงบาตรนี้ลวนมีรูปแบบเปนฐานคอดเวาธรรมดาหรืออยูในรูปของฐานบัวครึ่งฐานบน
ชุดฐานที่สูงมีผลใหเรือนธาตุผอมเล็ก มุมประธานที่เคยมีความสําคัญ คือเนนขนาด
ใหญในปรางคสมัยอยุธยาตอนตนกลับลดขนาดลงจนใกลเคียงกับมุมยอยที่ขนาบขาง ผนังเรือน
ธาตุที่เอนสอบเขาพรอมการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาเปนคิ้วนูนอันเกิดจากการถากอิฐที่
กอใหขึ้นสัน เปนกรรมวิธีที่พบมากอนในปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลกและสืบทอดมาถึง
ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงจนกระทั่งที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามก็ยังพบ
รูปแบบนี้เชนกัน ซึ่งตางไปจากปรางคที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตนที่มีเรือนธาตุเอนสอบแต
กลับไมนิยมการประดับลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาเปนสันนูนเชนนี้
ลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลาที่เปนแถบคิ้วนูนนี้เปนการยอนกลับไปสรางงานตาม
อยางปรางคที่เกากวาสมัยอยุธยาตอนตนและสืบสายวิวัฒนาการกันอยูในกลุมหัวเมืองเหนือชวง
ระหว า งพุทธศตวรรษที่ 21
ในขณะเดี ย วกัน กับที่ ก ลุม เมื อ งในภาคกลางตอนล า งรวมทั้ง
กรุงศรีอยุธยายังคงสืบสายวิวัฒนาการของปรางคจากสมัยอยุธยาตอนตนลงมาโดยตรงและคง
เสื่อมหายไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก
แผนผังของเรือนธาตุเปนแบบจัตุรมุขคือมีบันไดทางขึ้นสูจระนําเรือนธาตุทั้งสี่ดาน
เปนแผนผังที่ไมเคยมีมากอนในปรางคสมัยอยุธยาตอนตน (ยกเวนขอมูลที่ไมอาจตรวจสอบไดอัน
เนื่องจากการบูรณะในอดีตและสมัยปจจุบันโดยกรมศิลปากร คือวัดมหาธาตุ อยุธยา) ซึ่งมักออก
มุขทางเขาดานหนาจากเรือนธาตุเพียงดานเดียว ผังเชนนี้เริ่มปรากฏในราวพุทธศตวรรษที่ 21 และ
ชัดเจนมากที่ปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22
สวนยอดของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนไปตามระเบียบของปรางคใน
ศิลปะอยุธยาคือประกอบไปดวยชั้นรัดประคดซอนลดหลั่นกันประดับดวยกลีบขนุนและบันแถลง

119
ทวาไมมีการสรางเชิงบาตรครุฑแบกแลว ชั้นดังกลาวกลายเปนสวนชั้นรัดประคดดานลางสุดที่ถูก
บีบจากเรือนธาตุเอนสอบทําใหชั้นซอนตอขึ้นไปตองลดขนาดลงตามลําดับ มีผลใหยอดเพรียวผอม
มาก ยิ่งประกอบกับกลีบขนุนและบันแถลงที่แนบชิดเขากับชั้นรัดประคดยิ่งทําใหสามารถสังเกต
ความแตกตางออกมาจากปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนที่สวนยอดเปนพุมอวนอยางชัดเจน
เทคนิคหลายอยางที่พบในการกอสรางมีที่มาจากภายนอกคือศิลปะลานนาหรือศิลปะ
พมา เชนการกออิฐวงโค งยอดแหลมของคูหาซึ่งในที่นี้เ ชื่อวา อาจเปนการพยายามเลียนแบบ
เทคนิคการกอสรางของลานนา-พมา แตก็เปนไปตามความคุนเคยของชางอยุธยา รวมทั้งการ
เหลื่อมทองไมเขาของชุดฐานบัวลูกฟก การพบกรรมวิธีของชางลานนาในการสรางปรางคอันเปน
สัญลักษณของอยุธยายอมหมายถึงความรูและเขาใจในการนําเอารูปแบบและเทคนิคดานงานชาง
จากตางถิ่นมาเพื่อปรับปรุงรูปแบบของตนเองใหมีลักษณะเปนเอกลักษณยิ่งขึ้น รูปแบบดังกลาว
ทําใหสามารถกําหนดอายุปรางคประธานองคนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้นวาควรตกอยูในชวงหลังจากพุทธ
ศตวรรษที่ 21 มาแลว
จากขอสรุปดังกลาว เห็นไดวาจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมและกรรมวิธีทางดาน
งานชางที่พบ ทําใหสามารถกําหนดอายุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงเอาไวไดระหวางครึง่
แรกของพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 หรือกลาวตามหลักฐานคืออยู
หลังจากการกอสรางปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง แตกอนหนาปรางคประธานวัด
ไชยวัฒนาราม
ปรางคองคหลังนี้เปนปรางคที่มีรูปแบบคลายคลึงกันกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพ
บํารุงคอนขางมาก ไมวาจะเปนแผนผังแบบจัตุรมุขซึ่งมีบันไดทางขึ้นสูซุมจระนําเรือนธาตุทั้งสี่ดาน
การประดับลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาเปนแถบคิ้วนูน อีกทั้งยังมีที่ตั้งอยูไมไกลจากกัน เชื่อวา
ปรางคประธานสององคนี้คงมีความใกลชิดกันในดานรูปแบบและอายุสมัยดวย อยางไรก็ตาม
รูปแบบบางประการของปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามเปนการกลับไปสรางตามงานที่เกากวา
เชน การกลับไปใชการกออิฐคูหาแบบสันเหลื่อมตามแบบที่เคยใชกันมายาวนานในการกอสราง
ของภูมิภาคนี้
ดังนั้น กําหนดอายุสมัยของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงควรเปนชวง
ระหวางหลังพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาและไมเลยจนถึงตอนปลายของพุทธศตวรรษที่ 22
ซึ่งก็ควรจะตกอยูในชวงกลางของพุทธศตวรรษที่ 22 นั่นเอง
เมื่ อ นํ า เอาข อ มู ล ทางด า นศิ ล ปกรรมมาเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ฐานต า งๆทางด า น
ประวัติศาสตรจะพบวาระยะเวลาดังกลาวเปนชวงหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาครั้งแรก
(พ.ศ.2112) มี ก ารสงครามหลายต อ หลายครั้ ง ทั้ ง ทางด า นพม า และกั ม พู ช า พลเมื อ งของ
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กรุงศรีอยุธยาถูกกวาดตอนไปยังหงสาวดี บานเมืองในขณะนั้นยังคงเสียหายจากสภาวะยุงยากใน
ระหวางการเสียกรุงสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงทรงโปรดใหกวาดตอนเอาผูคนจากหัวเมืองเหนือ
ลงมาครั้งใหญเพื่อเปนกําลังแกกรุงศรีอยุธยาในราวป พ.ศ.2127 การอพยพครัวเมืองเหนือครั้งนี้มี
ผลใหบานเมืองในแควนสุโขทัยเดิมคือเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชรและพิษณุโลกแทบจะ
มีสภาพเปนเมืองรางในทันที 74 ในขณะที่รัชกาลตอมาคือสมเด็จพระนเรศวรมีการสงครามโดย
ตลอดรัชกาล ความสงบและการฟนฟูบานเมืองของกรุงศรีอยุธยาคงจะเริ่มหลังจากรัชกาลสมเด็จ
พระนเรศวรลงมาตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ 75 อันจะเปนพื้นฐานใหกรุงศรีอยุธยามี
ความมั่นคงและเจริญทางดานวัฒนธรรมไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ดูเหมือนวาระยะเวลา
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 นี้เปนชวงที่เหมาะสมที่อาจมีการการกอสรางพระมหาธาตุเจดีย
ขนาดใหญ นับเปนการสรางศูนยรวมและเปนการฟนฟูดานจิตใจของไพรบานพลเมืองดวยและยัง
จะเห็นไดในรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมที่มีการคนหาและพบรอยพระพุทธบาท 76 จึงไดมีงาน
กอสรางอยางยิ่งใหญเพื่อเปนสถานที่สําคัญทางศาสนาของอาณาจักร พระพุทธบาทนี้ประชาชน
ตางใหความศรัทธากันมาตลอดถึงยังสมัยอยุธยาตอนปลาย 77
รูปแบบหลายประการของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง มีความเปลี่ยนแปลง
ทางดานโครงสรางสถาปตยกรรมที่ชางอยุธยาหยิบยืมมาจากแหลง “ภายนอก” นอกเหนือไปจาก
การสืบทอดประเพณีทางดานงานชาง “ภายใน” ซึ่งสื่อใหเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นอยางชาๆหลังจากที่อยุธยาพยายามรวบรวมเอา
แควน สุโ ขทั ย เข าไว อัน เป น ชนวนให เ กิ ดความขัด แยง กับล า นนา ส ง ผลใหศิล ปวัฒ นธรรมของ
74

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”101 อยางไรก็ตาม หลังจากการปลอยใหทิ้งราง
ไปราว 8 ป สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงกลับตั้งหัวเมืองเหนือขึ้นอีกครั้ง ดูพระวินิจฉัยของสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2548),320.
75
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม),”175 และดู “พงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับวันวลิต” ใน รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยาของฟาน ฟลีต(วัน วลิต) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
,2548),230-232.
76
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม),”177-178.
77
ดูเหมือนจะเปนประเพณีมาตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมที่พระมหากษัตริยของอยุธยา
จะตองเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทโดยตลอด และยัง มีประเพณีน มัสการพระพุทธบาทเปนเทศกาลของ
ประชาชนอยางแพรหลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร มีหลักานในเอกสารวรรณคดีหลายเลม เชน ปุณโณวาทคํา
ฉันท แตงโดยพระมหานาควัดทาทราย รวมถึงกาพยหอโคลงนิราศธารทองแดงและกาพยหอโคลงนิราศธารโศก
พระนิพนธของเจาฟาธรรมาธิเบศรในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ.
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ทั้งสามอาณาจักรถายเทสูกันตั้งแตชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ทั้งนี้ การติดตอ
กับ ชาวตางชาติ คือชาติตะวันตกนั้นเริ่มขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 21 ครั้นมาถึงชวงปลายของพุทธ
ศตวรรษเดียวกันก็มีพมาเขามาในฐานะคูสงคราม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอยุธยา
จึงเติบโตอยางชัดเจนเมื่อยางเข าสูพุทธศตวรรษที่ 22 โดยที่ปจจัยทางดานการสงครามไมใช
อุปสรรค เห็นไดจากภาวะยุงยากกอนการเสียกรุ งศรีอยุธยาครั้งแรกในป พ.ศ.2110 กลับเปน
ระยะเวลาที่ชางอยุธยาคิดคนเจดียแบบใหมขึ้นเปนครั้งแรกๆ คือเจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม 78 ขอมูล
ทางประวั ติศาสตรที่เ ชื่อ มโยงสูรูปแบบบางประการนี้เองเป นสิ่ ง ที่ จะยื น ยั นถึงอายุของปรางค
ประธานวัดวรเชตุ เทพบํารุงว าควรจะถูก สรางขึ้นในระยะเวลาที่อยุธยาประกอบไปดว ยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอยางแทจริงในระหวางพุทธศตวรรษที่ 22 นั่นเอง
ยอนกลับไปพิจารณาขอมูลที่ไดกลาวถึงการวิเคราะหองคประกอบทางสถาปตยกรรม
บางสวน เชน เรือนธาตุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงที่มีการประดับลวดบัวเชิง - ลวดบัว
รัดเกลาเปนคิ้วนูนหนา ซึ่งมีความใกลชิดกันกับรูปแบบของเรือนธาตุปรางคที่สรางขึ้นในกลุม
หัวเมืองเหนือโดยเฉพาะอยางยิ่งปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง สอดคลองกันกับ
ข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร ที่ ก ล า วว า มี ก ารกวาดต อ นครั ว เรื อ นจากหั ว เมื อ งเหนื อ ลงมายั ง
กรุงศรีอยุธยา 79 การเทครัวครั้งนั้นนอกจากไพรพลเมืองแลวคงจะหมายรวมเอาราชสํานักหัวเมือง
เหนือรวมทั้งชางแขนงตางๆลงมาพรอมกันดวย ดังนั้น กลุมชางผูกอสรางปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํ า รุ ง จึ ง อาจเป น กลุ ม ช า งที่ สื บ สายทางรู ป แบบของปรางค ที่ ส ร า งอยู ใ นแถบกลุ ม เมื อ ง
ศรีสัชนาลัย - พิษณุโลกลงมา
ที่สําคัญ การนําเอารูปแบบของปรางคที่สรางกันอยูในกลุมหัวเมืองเหนือลงมายัง
กรุงศรีอยุธยาจะกลายเปนตนแบบใหกับปรางคที่สรางตั้งแตระยะเวลาดังกลาวลงมาตลอดจนสิ้น
สมัยอยุธยา เห็นไดจากปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามซึ่งยังมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง และหลังจากนั้นปรางคในศิลปะอยุธยาก็มีวิวัฒนาการอยางรวดเร็วสืบ
ทอดลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทรในที่สุด 80
78

สั น ติ เล็ ก สุขุ ม, ความเปน มาของเจดี ยร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู รณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ,72.
79
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”101.
80
สังเกตจากเรือนธาตุของปรางคที่สรางหลังจากชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา ไมวา
จะเปนปรางคขนาดเล็กหรือขนาดยอมมักมีการประดับลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาเสมอไมวาจะมากหรือนอย
ก็ตาม.
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อนึ่ง มีขอสันนิษฐานบางประการวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้มีการ
กอสรางหุมปรางคองคเดิมที่มีขนาดเล็กกวาปรางคองคที่เห็นในปจจุบันมาก 81 ทวายังไมสามารถ
ตรวจสอบรองรอยดังกลาวไดอยางชัดเจนวาหากมีสิ่งกอสรางเดิมอยูภายในจะมีรูปแบบเปนเชนไร
รวมทั้งการศึกษาของนักวิชาการที่ผานมาไดกลาววาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุง (หรือที่
เรียกกันวาวัดวรเชษฐนอกเมือง) มีอายุเกาแกกอนการสรางกรุงศรีอยุธยาหรือชวงอยุธยาตอนตน
อาจเปนการตีความจากแบบแผนของการใชปรางคขนาดใหญเพื่อเปนประธานของวัดอันเปนที่
นิยมอยูในระยะเวลาดังกลาว 82 ในขณะที่การศึกษาทางดานรูปแบบของปรางคประธานองคนี้ที่ได
กลาวมาแลวทั้งหมดนั้นไดผลอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 22 เทานั้น แนวคิดดังกลาวจึงอาจตอง
พิจารณาพบทวนเพื่อการศึกษาเชนการขุดตรวจทางดานโบราณคดีเพิ่มเติมดวย
ดังนั้น ถาจะเพิ่มเติมขอสันนิษฐานดังกลาวเขาไวดวยจึงควรที่จะกลาววา หาก
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงจะไดมีการสรางมากอนแลว งานซอมแซมครั้งใหญที่
ทําใหมีรูปแบบดังที่เห็นอยูทุกวันนี้ก็คงเกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 ดวย
เชนกัน
ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงกับการวิเคราะหฐานเจดียขนาดใหญที่วัดวรโพธิ์ อยุธยา
ฐานของเจดียขนาดใหญพบที่วัดวรโพธิ์ อยุธยา (ภาพที่ 92) มีลักษณะที่นาสนใจและ
คงเกี่ยวของกันกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง เชื่อกันวาฐานดังกลาวเปนฐานของมณฑป
ประดิษฐานพระพุทธบาท 83 ในขณะที่รูปแบบของชุดฐานบัวลูกฟกและลวดบัวเชิงที่เหลือประดับ
เรือนธาตุดานลางซึ่งยังคงหลงเหลืออยูเล็กนอยมีระเบียบตามแบบเจดียทรงปรางคมากกวา
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ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม อ.
พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539, 31.
82
ประยูร อุลุชาฎะ,หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา,157 และประยูร อุลุชาฎะ,เที่ยวเมืองศิลปะอู
ทอง,304.
83
บรรจบ เทียมทัด, “วัดวรโพธิ” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
รวบรวมจั ด พิ ม พ ใ นงานพระราชทานเพลิ ง ศพ นายจํ า รั ส เกี ย รติ ก อ ง ณ เมรุ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2511(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2511),101.
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ภาพที่ 92 ฐานเจดียห รือปรางคขนาดใหญ วัดวรโพธิ อยุธยา
คลายคลึงกันกับชุดฐานของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
ฐานดังกลาวเปนนาจะเปนฐานของเจดียทรงปรางคที่ยังสรางไมเสร็จหรือชํารุดจน
เหลือสภาพเพียงชุดฐานบัวลูกฟกจํานวนสามฐานซอนลดหลั่นกันตอดวยชั้นเชิงบาตรทีเ่ ปนฐานบัว
ลูกแกวอกไก สวนบนเปนหองเรือนธาตุที่มีผนังอยูเพียงเตี้ยๆ ยังคงเหลือลวดบัวเชิงประดับเรือน
ธาตุที่ทําจากการถากอิฐกอนใหญเปนเสนคิ้วนูนหนา ฐานนี้มีรูปแบบขยายทางตั้งคือมีสัดสวน
ความสูงมากกวาการขยายออกทางกวาง ขนาดของอิฐที่ใหญรวมทั้งกรรมวิธีการกอฐานแบบ
เหลื่อมทองไมเขาซึ่งเปนอิทธิพลจากศิลปะลานนา 84 (ภาพที่ 93) ทั้งหมดนี้มีความคลายคลึงกันกับ
ชุดฐานบัวลูกฟกของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนอยางมาก (ภาพที่ 55)จึงอาจเชื่อไดวา
มีอายุการสรางที่ใกลเคียงกันกับปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
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ปท มา วิชิ ตจรูญ ,“การศึกษาแผนผัง วัดสมัยอยุธ ยาในเขตจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา”
(วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ส ถาป ต ยกรรม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543),377.
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ภาพที่ 93 เทคนิคการเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก วัดวรโพธิ
เปนรูปแบบเดียวกันกับที่พบที่ชดุ ฐานบัวลูกฟกของปรางคปะธานวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 55 ฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
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เมื่อตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารพบวาวัดวรโพธิ์หรือเดิมชื่อวัดระฆังแหงนี้มีปรากฏ
อยูในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาวาสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171) กอนขึ้นเสวย
ราชสมบัติไดเคยทรงผนวชอยูที่วัดแหงนี้มากอนจนไดรับสมณศักดิ์เปนพระพิมลธรรม 85 ซึ่งหากวา
ฐานของเจดียหรือปรางคของวัดวรโพธิ์นี้ไดรับการสรางขึ้นในชวงเวลาดังกลาวจริงก็จะสามารถ
กลาวไดวาปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงเองก็คงมีอายุใกลเคียงกันดวยคือยังอยูในชวงกอน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 22
และยิ่งเมื่อพิจารณารวมกันกับสิ่งกอสรางอื่นๆไดแกรองรอยของระเบียงคดที่สราง
ลอมรอบฐานขนาดใหญของวัดวรโพธิ์ เปนระเบียงคดในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ไมมีสวนทายของ
อาคารวิหารหรืออุโบสถยื่นล้ําเขาไป เปนรูปแบบที่คลายคลึงกันมากกับแผนผังของปรางคประธาน
และระเบียงคดลอมรอบของวัดไชยวัฒนารามเปนอยางมาก และสิ่งกอสรางทั้งสาม คือปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง ฐานของเจดียหรือปรางคที่วัดวรโพธและปรางคประธานวัดไชยวัฒนา
รามลวนมีรูปแบบที่ใกลเคียงกัน จึงเปนขอมูลที่ทําใหมั่นใจไดวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพ
บํารุงมีอายุการสรางที่อยูในชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 22 และคงไมเกินปลายพุทธศตวรรษนั้นลง
มาดวย
ในทางกลับกัน ความคลายคลึงของฐานเจดียหรือปรางคที่วัดวรโพธิกับชุด
ฐานบั ว ลู ก ฟ ก ของปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ก็ ส ามารถทํ า ให ก ล า วได ว า ฐาน
ดังกลาวไดรับการสรางขึ้นในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งก็ตรงกันกับระยะเวลาที่
เอกสารพงศาวดารมี ก ารระบุ ชื่ อ ของวั ด นี้ ใ นฐานะที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ เจ า นายและ
พระมหากษัตริยของอยุธยาดวย
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“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม),”176 และ บรรจบ เทียมทัด,
“วัดวรโพธิ,” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,99.

บทที่ 4
วิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
เจดียทรงปราสาทยอดตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไมไกลจากปรางคประธานของ
วัดวรเชตุเทพบํารุง (ภาพที่ 94 ลายเสนที่ 2) ดวยขนาดที่คอนขางใหญจึงแสดงฐานะที่มี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสิ่งกอสรางอื่นๆภายในวัด

ภาพที่ 94 เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง ลายเสนที่ 2 เจดียทรงปราสาทยอด
วัดวรเชตุเทพบํารุง
รูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้ ไดแกฐานประทักษิณที่ประกอบดวยฐานบัว
ทองไมยืดสูงอยูในผังยอมุมไมยี่สิบ คาดประดับลูกแกวอกไกสองเสนบนทองไม ฐานบัวนี้วางอยู
บนขาสิงหอีกทีหนึ่งจึงดูเหมือนเอาลวดบัวคว่ําวางเทินอยูเหนือขาสิงหที่อยูดานลางสุด
126

127
บัน ไดทางขึ้ น ทางทิ ศ ตะวันออก พนัก ระเบีย งประทัก ษิณ เจาะเปน ช อ งกากบาทมี
ลวดลายปูนปนประดับ สวนองคเจดียเริ่มตั้งแตชุดฐานบัวลูกแกวอกไกซอนลดหลั่นกันจํานวน
สองฐาน ชั้นเชิงบาตรหรือสวนคอดเวาที่ประดับลูกแกวอกไกที่ทองไม เรือนธาตุอยูในผังยอมุม
ไมสิ บสองซึ่ งเมื่ อนับรวมกับมุม ที่ เพิ่ ม ขึ้นของจระนํา อีก ดา นละสองมุม เปน ยี่สิ บแปด โดยที่มุม
ประธานยังมีขนาดใหญกวามุมขนาบเล็กนอย ผนังเรือนธาตุที่เอนสอบเขาหากันเล็กนอยทําให
ทรวดทรงคอนขางเพรียว จระนําเปนซุมลด คือซุมที่วางทับกันโดยไมมีชองวางระหวางเสาจระนํา
แผนรูปจั่วหรือบันแถลงของซุมดานหลังจึงตองยืดสูงขึ้นเพื่อแสดงการลดหลั่นกันกับดานหนา
หลังคาเรือนธาตุเปนชั้นคอดเวาที่ซอนลดหลั่นกันสองชั้น มีรองรอยวาเคยประดับ
ด ว ยกลี บ ขนุ น รู ป สามเหลี่ ย มตามมุ ม มาก อน องค ระฆั ง ในผั ง ย อ มุ ม ถี่ มี ฐานบั ว ลู ก แกว อกไก
คั่นระหวางชั้นซอนกับองคระฆัง สวนยอดเริ่มที่บัลลังกในผังยอมุมตอเนื่องกับองคระฆัง ยังมี
บัวคลุมเถาลูกแรกที่หลงเหลือติดอยูบนบัลลังก นอกนั้นหักพังไปจนหมดแลว
ขาสิงหของฐานประทักษิณอยูในทรงยืดสูง ไมมีสันแบงดานบนที่เรียกวา “บัวหลัง
สิง ห” ลวดลายปู น ปน ประดับส วนต า งๆของขาสิง ห เชน รั กแรสิ ง ห นมสิ ง ห เป น ลายกระหนก
ที่ประกอบจากวงโคงและลายใบไมรูปสามเหลี่ยม
จากรู ป แบบดั ง ที่ ก ล า วมา เห็ น ได ว า เจดี ย ท รงปราสาทยอดวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง
มีโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่สืบสายวิวัฒนาการอยูในกลุมเจดียทรงปราสาทยอด ซึ่งนิยมสราง
เปนประธานของวัดในดินแดนภาคเหนือมากอนตั้งแตในสมัยหริภุญชัยสืบเนื่องมาจนถึงอาณาจักร
ลานนาตั้งแตในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 19 ตอมาจึงแพรหลายลงมามีการสรางอยูในแควน
สุโขทัยกอนที่จะสงอิทธิพลมายังกรุงศรีอยุธยาในที่สุด ดังนั้น การศึกษารูปแบบของเจดียองคนี้จึง
ควรทบทวนถึงแนวทางที่มาและรูปแบบที่ผันแปรไปตามรสนิยมชางในแตละสมัยและในทองถิน่ ทีม่ ี
การสรางเจดียทรงปราสาทยอดดวย
เจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะลานนาและสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-22
รูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุงแสดงถึงความเกี่ยวเนื่อง
กับเจดียทรงปราสาทยอดที่สรางขึ้นมากอนตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 19 การวิเคราะหเจดีย
ทรงปราสาทยอดองค นี้ จึ ง ควรที่ จ ะทบทวนความเป น มาและรู ป แบบที่ ป รากฏขึ้ น ในเจดี ย
ทรงปราสาทยอดของทั้งลานนา สุโขทัยและอยุธยาเปนอันดับแรก
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1. หริภุญชัย-ลานนา ตนแบบของเจดียทรงปราสาทยอด
ตนเคาของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะหริภุญชัย-ลานนาคงจะมาจากพมา
คือสิ่งกอสรางที่เรียกกันวา “เจติยวิหาร” อันมีแบบอยางมาจากศิลปะอินเดียกอน เจติยวิหารของ
ศิลปะพมาสมัยพุกามเปนอาคารที่เนนการสรางหองสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปมีประตูทางเขา
ทางเดียวหรือสี่ทาง มีชั้นซอนที่รองรับยอดทรงศิขรและทรงระฆังพรอมยอดทรงกรวยแหลม
ตัวอยางของเจดียทรงปราสาทยอดของหริภุญชัยที่อาจมีอายุเกากวาพุทธศตวรรษที่
19 ที่สําคัญคือ เจดียวัดเกาะกลาง จ.ลําพูน มีรูปแบบที่เชื่อมโยงไดใกลเคียงกับเจติยวิหารของ
พุกาม คือยังอยูในสัดสวนที่เตี้ย เรือนธาตุที่ออกคูหาคอนขางยาวสี่ดาน แมวาปจจุบันยังมีปญหา
เกี่ยวกับการกําหนดอายุของเจดียองคนี้ แตเชื่อวาอาจอยูในชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 18-19 1
เจดียเชียงยัน ในวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน (ภาพที่ 95) มีทรงเพรียวสูงมากขึ้น
สวนฐานเปนฐานบัวลูกแกวอกไก สวนเรือนธาตุมีการเปลี่ยนจากหองคูหาเปนจระนําหรือชองเวา
ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ดานแตยังเนนความสําคัญของเรือนธาตุดวยการทํามุมประธานที่มี
ขนาดใหญกวามุมยอยที่เกิดจากเสาจระนําที่ขนาบดานขาง จระนําซุมซึ่งสืบทอดระบบซุมซอน 2
จากเจติยวิหารของพุกาม ประดับมุมดานบนทั้งสี่ของเรือนธาตุดวยเจดียขนาดเล็กเหตุนั้นจึงมีที่
เรียกเจดียแบบนี้วาเจดียทรงปราสาทหายอดดวย จากนั้นถึงจะเปนชั้นซอนรองรับองคระฆังและ
ยอดที่เปนทรงคลุมหรือตะลุมสลับกับกลีบบัวซอนลดหลั่นกันขึ้นไปในทรงกรวย

1

ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549), 86-93.
นอกจากเจดียทรงปราสาทองคนี้แลว บริเวณใกลเคียงยังพบ “กู” กลางทุงนา ซึ่งจากการดําเนินงานทางดาน
โบราณคดีไดพบหลักฐานที่นาสนใจเกี่ยวกับโครงสรางทางสถาปตยกรรมที่มาจากศิลปะพุกามของพมา ดู สันติ
เล็กสุขุม, “ ‘กู’ กลางทุงนอกวัดเกาะกลาง ลําพูน : ขอมูลเพิ่มเติม,” ใน เมืองโบราณ 32, 2 (เมษายน - มิถุนายน
2549) : 67-75.
2
หมายถึงสรางจระนําซุมขนาดเล็กโผลยื่นออกมาจากจระนําซุมขนาดใหญ

129

ภาพที่ 95 เจดียเชียงยัน ในวัดพระธาตุหริภุญชัย ลําพูน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19
แนวการประดับลวดลายที่สําคัญของเจดียทรงปราสาทยอดที่สวนเรือนธาตุมีระเบียบ
การประดับที่สําคัญบนเสาอิงของมุมเรือนธาตุและเสาของจระนํา คือลายกาบบน - กาบลางและ
ประจํายามรัดอก กาบบนและกาบลางเปนลายรูปสามเหลี่ยมพับหออยูบริเวณยอดและโคนเสา
ตามลําดับ สวนลายประจํายามรัดอกเปนลายรูปสี่เหลี่ยมที่พับครึ่งปดประดับอยูกึ่งกลางตัวเสา
เมื่อมองจากดานใดดานหนึ่งจะเห็นเปนรูปสามเหลี่ยม สําหรับลวดลายดังกลาวของเจดียเชียงยัน
ไดรับการปฏิสังขรณไปแลวในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 213
เขาสูชวงพุทธศตวรรษที่ 19 เจดียทรงปราสาทยอดยังคงนิยมสรางเปนประธานของวัด
เชน เจดียประธานของวัดปาสัก เชียงแสน (ภาพที่ 96) ซึ่งเอกสารระบุวาพระเจาแสนภูทรงสราง

3

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา ,93.
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ภาพที่ 96 เจดียประธาน วัดปาสัก เชียงแสน
ขึ้นในระยะเวลาเดียวกันกับการสรางเมืองเชียงแสนในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 19 สวนฐานที่
ทําเปนชองจระนําเรียงเปนแถวรองรับฐานบัวลูกแกวอกไก เรือนธาตุที่มีจระนํามีการประดับสวน
ซุมดวยฝกเพกา หรือ“เคล็ค” (Clec) เปนครีบแหลมเรียงรายไปตามความคดโคงของซุม จาก
การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมและลวดลายปูนปนนี้สอดคลองกันกับอายุการสรางที่ระบุ
ในเอกสาร 4 นอกจากนี้ยังมีเจดียองคหนึ่งในวัดพระธาตุสองพี่นอง เมืองเชียงแสนนอย มีรูปแบบที่
อาจกําหนดอายุใกลเคียงกันกับเจดียประธานของวัดปาสักเชนกัน 5 สวนเจดียวัดมุงเมือง เชียงแสน
(ภาพที่ 97) มีรูปทรงคอนขางสูง เรือนธาตุอยูในผังยกเก็จถี่กวาเรือนธาตุของเจดียวัดปาสักและ
เจดียวัดสองพี่นอง ชั้นซอนยังมีรองรอยของการประดับเจดียขนาดเล็กที่มุมและซุมคดโคงประดับ
ดวยฝกเพกา อายุของเจดียวัดมุงเมืองจึงตกอยูในชวงไมเกินปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ขึ้นไป 6

4

ดู จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงแสน (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซ็นเตอร, 2539), 48-57.
เรื่องเดียวกัน, 59 - 67.
6
เรื่องเดียวกัน, 67.
5
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ภาพที่ 97 เจดียทรงปราสาทยอด วัดมุงเมือง เชียงแสน
จระนําของเจดียทรงปราสาทยอดในระยะแรกของลานนามักเปนซุมแบบที่เรียกวา
“ซุมลด” คือเปนซุมขนาดเล็กที่ออกจากซุมขนาดใหญ เสาของซุมทั้งสองมีชองวางระหวางกันจน
เห็นไดชัด ซุมเชนนี้เกิดจากวิวัฒนาการที่มาจากซุมหรือประตูของเจติยวิหารในศิลปะพุกามซึ่งมี
พื้น ที่ ข องห อ งหรื อเรื อนธาตุ ก ว า ง มี ผลใหมุ ขทางเขา หรือซุม ที่ยื่ นออกมาเปน อิสระแกกัน เมื่อ
คลี่คลายมาสูเจดียทรงปราสาทยอดชางผูสรางจึงยังคงถายทอดลักษณะสําคัญของเสาซุมที่แยก
ออกจากกั น เอาไว ในขณะที่ จ ระนํ า และซุ ม ของปราสาทขอมและเจดี ย ท รงปรางค อั น เป น
วิวัฒนาการสืบทอดกลับใชระบบซุมอีกแบบที่เรียกวา “ซุมซอน” คือไมมีชองวางระหวางเสาซุม
ที่ลดหลั่นกัน อันเกิดมาจากพื้นที่ของเรือนธาตุของปราสาทขอมที่แคบสอบมากกวามีผลใหเสาซุม
แนบติดกันในที่สุด
ประเด็นของ “ซุมลด” และ “ซุมซอน” มีความเกี่ยวเนื่องในดานวิวัฒนาการของเจดีย
ทรงปราสาทยอดเมื่อผานระยะเวลาลงมาแลว อันจะปรากฏชัดเจนในกลุมเจดียทรงปราสาทยอด
ในศิลปะสุโขทัยและอยุธยา
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เอกสารพื้นเมืองลานนาระบุวาพระเจาแสนเมืองมาทรงโปรดใหสรางเจดียหลวงขึ้น
กลางเวียงเชียงใหมในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 7 ซึ่งเชื่อวางานในสมัยแรกสรางคงจะ
เปนเจดียทรงปราสาทหายอดและถูกปรับปรุงในรัชกาลพระเจาติโลกราชให “มีระเบียบเปนกระพุม
ยอดเดียว”ในการปฏิสังขรณใหญป พ.ศ.20228 (ภาพที่ 98) ซึ่งบงใหเห็นวาเจดียทรงปราสาทยอด
ของลานนาไดวิวัฒนาการจากเจดียทรงปราสาทหายอดมาเปนเจดียทรงปราสาทยอดเดียวในชวง
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20 ความเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสูการผสมผสานรูปแบบกันระหวาง
เจดียทรงปราสาทยอดและเจดียทรงระฆังของลานนาที่จะชัดเจนมากขึ้นในระยะตอมา

ภาพที่ 98 เจดียหลวง เชียงใหม
เจดียที่เชื่อกันวาเปนกูบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราช วัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด) เชียงใหม
(ภาพที่ 99) สรางขึ้นโดยพระยอดเชียงรายในป พ.ศ.2030 9 มีรูปแบบชัดเจนที่สืบแนวความคิดการ
ผสมผสานรูปแบบดังกลาว กลาวคือเปนเจดียทรงปราสาทยอดที่เปลี่ยนแปลงระบบของชั้นซอน

7
8

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงใหม (เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541),104.
พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท.แสง มนวิทูร แปล), ชินกาลมาลีปกรณ (พระนคร : กรมศิลปากร,

2515),114.
9

เรื่องเดียวกัน,119.
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เหนือเรือนธาตุมาเปนชั้นหลังคาลาดเพื่อรองรับสวนยอดที่นําเอาระเบียบมาจากเจดียทรงระฆัง
แบบลานนา ไดแกชุดฐานบัวที่ซอนลดหลั่นในผังกลม องคระฆังและยอดทรงกรวย
ตอชวงราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 เจดียทรงปราสาทยอดของลานนามี
วิวัฒนาการทางดานรูปแบบอยางรวดเร็วและหลากหลาย เชน เจดียวัดหนองจริน เชียงใหม 10
(ภาพที่ 100) สวนชั้นซอนเหนือเรือนธาตุที่เปนหลังคาลาดรองรับชุดฐานและองคระฆังในผังหลาย
เหลี่ยมซึ่งก็เปนการนําเอารูปแบบของเจดียทรงระฆังมาใชกับเจดียทรงปราสาทยอด เชนเดียวกัน
กับสวนฐานที่เปนชุดฐานบัวลูกแกวอกไกสองฐานซอนกันมีทองไมแคบคั่นกลางในผังยกเก็จ ซึ่งก็
เปนชุดฐานที่เกิดขึ้นในเจดียทรงระฆังของลานนามากอนเชนกัน นอกจากนั้นบางครั้งพบวามีการ
สร า งฐานประทั ก ษิ ณ หรื อ ฐานที่ มี ก ารทํ า เลี ย นแบบระเบี ย งลานประทั ก ษิ ณ โดยเจาะช อ งรู ป
กากบาทโคงที่เรียกวา “ชองกระจก” หรือ “ลายกระจกจีน” เอาไวรอบๆดวย ลายชองกระจกนี้พบ
ความนิยมในศิลปะลานนาชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 อยางมากเชนประดับอยูที่สวนฐาน
ของพระพุทธรูป

ภาพที่ 99 เจดีย ”กูบรรจุอัฐิของพระเจาติโลกราช” วัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด) เชียงใหม
10

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงใหม ,114.
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ภาพที่ 100 เจดียทรงปราสาทวัดหนองจริน เชียงใหม

ภาพที่101 เจดียประธานวัดโลกโมลี เชียงใหม
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เจดียประธานของวัดโลกโมฬี เชียงใหม (ภาพที่ 101) ซึ่งเอกสารระบุการสรางขึ้นในป
พ.ศ.2071 รูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้มีพัฒนาการในระยะเวลาใกลเคียงกันกับเจดีย
วัดหนองจริน แตมีการเปลี่ยนแปลงสวนฐานรองรับองคเจดียจากชุดฐานบัวลูกแกวอกไกในผังยก
เก็จมาเปนฐานบัวลูกแกวอกไกขนาดใหญในผังสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนระเบียบของฐานในเจดียทรงยอด
ดอกบัวตูม นักวิชาการบางทานอธิบายความเปลี่ยนแปลงนี้วาอาจเกี่ยวของกันกับความสัมพันธ
ระหว า งล า นนาและสุ โ ขทั ย ในช ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 21 อย า งไรก็ ต าม ส ว นต อ เนื่ อ งขึ้ น ไป คื อ
เรือนธาตุ ชั้นซอนและสวนยอดก็ยังคงอยูในระเบียบตามวิวัฒนาการของเจดียทรงปราสาทยอด
ของลานนา 11 เจดียประธานของวัดโลกโมฬีนี้จะเปนแบบอยางใหกับเจดียทรงปราสาทยอด
ของลานนาในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 21 คือทรวดทรงที่เพรียวสูงขึ้นและบางครั้งก็ลดทอน
ระเบี ย บเกี่ย วกั บเสาและจระนํ าใหเ รีย บงาย เชน เจดียวั ดปูเ ปย เวีย งกุม กาม เชี ยงใหม เจดีย
วัดผาขาวปาน เชียงแสน นอกจากนั้นยังสงใหกับศิลปะลาวหรือลานชางดวย เห็นไดจากเจดีย
ประธานวัดมหาธาตุ (วัดทาด) หลวงพระบาง (ภาพที่ 102) สรางโดยพระอัยยิกาของพระเจา
ไชยเชษฐาธิราช ในป พ.ศ.2091 12

ภาพที่ 102 เจดียประธานทรงปราสาท วัดทาด หลวงพระบาง
11

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, “เจดียวัดโลกโมฬี,” ใน เมืองโบราณ 32 , 2 (เมษายน – มิถุนายน 2549) :

12

เรื่องเดียวกัน, 48.

40-51.
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จะเห็นไดวาเจดียทรงปราสาทยอดของลานนาไดพัฒนาการมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษ
ที่ 18-19 ชวงสมัยหริภุญชัย ซึ่งเปนเจดียที่ไดรับอิทธิพลจากเจติยวิหารในศิลปะพุกามของพมามา
และคลี่คลายจนมีรูปทรงสูงเพรียว ลักษณะที่สําคัญไดแกการประดับเจดียขนาดเล็กบนมุมของ
เรือนธาตุจึงมีลักษณะเปนหายอด ในขณะที่ตอมาราวชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เจดียทรง
ปราสาทยอดของลานนากลับมีแนวโนมวิวัฒนาการที่จะสรางยอดเพียงยอดเดียวโดยใชชั้นหลังคา
ลาดเหนือเรือนธาตุเพื่อรองรับองคระฆังสวนยอด หลังคาลาดตางจากชั้นซอนตรงที่มีแนวเอนเฉียง
ทําใหไมอาจประดับเจดียขนาดเล็กได ความเปลี่ยนแปลงนี้สอดคลองกันกับหลักฐานเอกสารที่
ระบุ ก ารซ อ มแซมเจดี ย ห ลวง เชี ย งใหม ใ ห มี ร ะเบี ย บเป น กระพุ ม ยอดเดี ย วในครึ่ ง แรกของ
พุทธศตวรรษที่ 21
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการในเจดียทรงปราสาทยอดของลานนาตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา คือการผสมผสานรูปแบบกับเจดียทรงระฆังของลานนา เปนตนวาการใช
สวนยอดที่นําเอาชุดฐานรองรับองคระฆัง องคระฆัง บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมและสวนยอดที่เปน
ปลองไฉน - ปลี หรือการใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกสองฐานซอนกันในผังยกเก็จซึ่งลวนเปนรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นในกลุมเจดียทรงระฆังของลานนามากอน การผสมผสานรูปแบบนี้เกิดขึ้นและดําเนินอยู
พร อ มๆกั บ การวิ วั ฒ นาการของเจดี ย ทั้ ง สองแบบ ดั ง นั้น เมื่ อ เจดี ย ท รงระฆั ง ของล า นนามี ก าร
เปลี่ยนแปลงแผนผังของชุดฐานรองรับองคระฆังและองคระฆังจากกลมไปเปนแปดเหลี่ยมหรือ
สิบสองเหลี่ยมก็จะปรากฏอยูในเจดียทรงปราสาทยอดดวยและวิวัฒนาการเชนนี้ ปรากฏอยูเฉพาะ
ในเจดียทรงปราสาทยอดของลานนา จะมีอิทธิพลเพียงเล็กนอยที่แพรหลายออกไปยังดินแดน
ใกลเคียงคือลานชางเทานั้น
สวนในศิลปะอยุธยาไมพบวาเจดียทรงปราสาทยอดของลานนาจะใหอิทธิพลทางดาน
รูปแบบมาโดยตรงแตจะเปนการสงผานแนวคิดในการสรางมายังศิลปะสุโขทัยกอน
2. เจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะสุโขทัย
ชวงตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 19 สุโขทัยไดพัฒนาเจดียแบบหนึ่งขึ้นมาจาก
ปราสาทแบบขอม โดยยังคงลักษณะหลายประการเอาไว เชน สวนฐานที่เปนฐานบัวลูกฟกรองรับ
เรือนธาตุและสวนชั้นซอนที่ยอจําลองเรือนธาตุใหเล็กลงนํามาซอนลดหลั่นกัน ประดับระหวาง
ชั้นซอนดวยกลีบขนุนและบันแถลง สวนยอดสุดเปนพุมคลายรูปดอกบัว แมวารูปแบบโดยทั่วไปที่
พัฒนามาจากปราสาทแบบขอมจะสัมพันธกับวิวัฒนาการของปราสาทขอมไปสูเจดียทรงปรางค
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ของอยุธยา แตเนื่องจากเจดียแบบนี้ปรากฏลักษณะหลายอยางที่ไมมีในเจดียทรงปรางคของ
อยุธยา เปนตนวาการไมสรางชั้นเชิงบาตรหรือการลดความซับซอนของระบบซุมและเสาจระนํา
ตอเนื่องไปถึงชั้นซอนเหนือเรือนธาตุ นักวิชาการจึงกําหนดเรียกเจดียแบบนี้วา “เจดียทรงปราสาท
แบบสุโขทัย” 13 เจดียแบบนี้พบความนิยมสรางอยูในวัดสําคัญของสุโขทัย เชนที่เปนเจดียประจํา
ทิศบนฐานไพทีของเจดียประธานทรงยอดดอกบัวตูมของวัดมหาธาตุ สุโขทัย (ภาพที่ 103) หรือ
เจดียประธานสามองคเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใตของวัดศรีสวาย สุโขทัย เจดียทรงปราสาทแบบ
สุโขทัยนี้จะเปนแบบอยางสําคัญที่จะพัฒนากลายเปนเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะสุโขทัยและ
อยุธยาตอไป

ภาพที่ 103 เจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัย บนฐานไพทีเจดียประธาน วัดมหาธาตุ สุโขทัย
ความนิยมในการสรางเจดียทรงปราสาทยอดของสุโขทัยคงจะไดรับอิทธิพลมาจาก
ของหริภุญชัย - ลานนาตั้งแตในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 อยางไรก็ตามในระยะตอมาชางสุโขทัย
ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางบางอยางใหเขากับรสนิยมของตนซึ่งมีพื้นฐานมาจากศิลปะขอม ดังนั้น
พบวาเจดียทรงปราสาทยอดของสุโขทัยมีอยูดวยกันสองกลุมใหญๆ คือแบบที่รับอิทธิพลมาจาก

13

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549),52-54.
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หริภุญชัย - ลานนาโดยตรงและแบบที่วิวัฒนาการขึ้นเองในศิลปะสุโขทัยโดยผสมผสานกับรูปแบบ
บางประการของปราสาทขอม
เจดียทรงปราสาทยอดกลุมแรก เปนเจดียแบบที่สุโขทัยรับอิทธิพลโดยตรงมาจาก
ศิลปะหริภุญชัย-ลานนา ที่สําคัญคือเจดียประจํามุมบนฐานไพทีของเจดียประธานของวัดมหาธาตุ
สุโขทัย (ภาพที่ 104) แสดงรูปแบบที่ถายทอดมาจากเจดียทรงปราสาทหายอดของหริภุญชัย ลานนาอยางชัดเจน คือมีเขียงซอนลดหลั่นกันราว 2-3 ฐานรองรับฐานบัวลูกฟกและเรือนธาตุในผัง
เพิ่มมุมซึ่งเกิดจากจระนําที่ดานทั้งสี่ที่ยื่นออกมา ที่มุมหลังคาเรือนธาตุมีเจดียขนาดเล็กประดับ
สวนยอดกลางเปนชั้นซอนเตี้ยๆรองรับทรงระฆังและยอดทรงกรวยสูง ความแตกตางกันกับเจดีย
ทรงปราสาทยอดของหริภุญชัยและลานนาอยูที่การใชฐานบัวลูกฟกเพื่อรองรับเรือนธาตุแทนที่ฐาน
บัวลูกแกวอกไกอันเปนรสนิยมของงานชางของขอมที่ตกทอดอยูในดินแดนสุโขทัย

ภาพที่ 104 เจดียทรงปราสาทยอด บนฐานไพทีเจดียประธาน วัดมหาธาตุ สุโขทัย
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น กั บ อายุ ส มั ย ของเจดี ย ท รงปราสาทยอดบนฐานไพที ข อง
วั ด มหาธาตุ สุ โ ขทั ย ได แ ก ก ารซ อ มส ว นฐานไพที ป ด ทั บ ฐานบั ว ลู ก ฟ ก จนเหลื อ เพี ย งส ว น
ลวดบัวลูกฟกขึ้นมา และประดับดวยแถวของพระสาวกลีลาซึ่งทําใหรูปแบบที่ปรากฏในปจจุบัน
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ผิดไปจากระเบียบการกอสราง คือปรากฏเพียงสวนลูกฟกและชั้นบัวหงายที่โผลพนฐานไพทีขึ้นมา
ดังนั้นสวนที่ยังคงจมอยูในพื้นฐานไพทีควรเปนบัวคว่ํา การตรวจสอบโดยการขุดเจาะเพื่อเผยให
เห็นสวนฐานที่ถูกสรางทับอาจชวยในการกําหนดอายุของหมูเจดียนี้ใหชัดเจนขึ้นไดบาง 14
เจดี ย ร ายทรงปราสาทยอดทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของวั ด เจดี ย เ จ็ ด แถว
ศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 105) แสดงรูปแบบที่ชัดเจนจากหริภุญชัย-ลานนาเชนเดียวกันกับเจดียป ระจํา
มุมบนฐานไพทีวัดมหาธาตุ สุโขทัย นักวิชาการจึงกําหนดอายุเอาไวไดในราวปลายพุทธศตวรรษที่
19 คราวที่พระยาลิไททรงครองเมืองศรีสัชนาลัยอยูในฐานะอุปราช ซึ่งก็ควรเปนระยะเวลาหลังจาก
การสรางวัดมหาธาตุที่สุโขทัยแลว 15

ภาพที่ 105 เจดียทรงปราสาทยอดหมายเลข 3 วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย

14

ดู สันติ เล็กสุขุม, ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรวิชาการ, 2541), 26-28.
15
สันติ เล็กสุขุม, เจดียส มัยสุโขทัย ที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534),196.
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เจดียทรงปราสาทยอดอีกกลุมที่ชางสุโขทัยคิดคนแบบฉบับขึ้นเองจากแนวคิดการ
สรางเจดียทรงปราสาทยอดที่ไดรับจากลานนา แตใชรูปแบบของสถาปตยกรรมที่คุนเคยอยูใน
ดินแดนสุโขทัยเอง รูปแบบดังกลาวคือการนําเอาสวนฐาน สวนเรือนธาตุและยอดบางสวนซึ่งเปน
ชั้นซอนของ “เจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัย” มาเติมสวนยอดที่เปนทรงระฆังและยอดทรงกรวย
แหลมแทนที่ จ ะเป น ส ว นยอดทรงพุ ม หรื อ ดอกบั ว ที่ เ ป น ระเบี ย บเดิ ม ของเจดี ย ท รงปราสาท
แบบสุโขทัย เจดียแบบดังกลาวจึงแลดูเหมือนกับการนําเอาเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่มีเรือน
ธาตุและชั้นซอนตามแบบปราสาทขอมแตมีสวนยอดเปนเจดียทรงระฆัง รูปแบบดังกลาวนี้แสดงถึง
การคิดคนสราง “ปราสาทที่มียอดเปนเจดีย” ตามแบบของชางสุโขทัย โดยยังคงแนวคิดการสราง
เจดียที่มีเรือนธาตุและมียอดเปนทรงระฆังตามแบบศิลปะหริภุญชัย-ลานนา แตกลับใชรูปแบบของ
“เจดี ยทรงปราสาท” ที่ มีอยู แลว ในทองถิ่น แนวคิดในการผสมผสานรูปแบบดังกลาวของชา ง
สุ โ ขทั ย ยั ง ปรากฏอยู ใ นเจดี ย ท รงยอดดอกบั ว ตู ม ซึ่ ง เชื่ อ กั น ว า เป น การรวมเอารู ป แบบของ
สถาปตยกรรมจากหลายแหลงไวดวยกัน16 ลักษณะดังกลาวสื่อใหเห็นภาพของความหลากหลาย
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง สุ โ ข ทั ย อั น เ ป น เ ส มื อ น “เ มื อ ง ผ า น ” ใ น ส มั ย โ บ ร า ณ ไ ด อ ย า ง ดี

ภาพที่ 106 เจดียรายทรงปราสาทยอดหมายเลข 8 วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
16

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย,48 - 49.
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ภายในวัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัยมีเจดียทรงปราสาทยอดหลายองคที่เปนเจดีย
ทรงปราสาทยอดกลุมนี้ (ภาพที่ 106) จึงควรมีอายุอยูในราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 1917 ตาม
บทวิเคราะหเ กี่ยวกับวัดนี้ที่ไดกลาวมาแลว และยังมีเปน เจดียรายในวั ดสวนแกวอุทยานนอย
ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ กล เ คี ย งกั น ด ว ย ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การตรวจสอบรู ป แบบของเจดี ย
ทรงปราสาทยอดในกลุมนี้จากสภาพที่ชํารุดบางครั้งจึงยังสับสนเนื่องจากสวนยอดที่เปนทรงระฆัง
ขนาดเล็กมักหักหายทําใหสวนที่เหลืออยูแลดูคลายกับเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัย 18 การลด
ความซับซอนของเสาซุมจระนําก็เปนลักษณะเฉพาะของเจดียทรงปราสาทยอดของสุโขทัย ทําให
ซุมของจระนําเปนซุมเดี่ยวไมใชทั้งซุมลดและซุมซอนซึ่งจะเปนประเด็นความแตกตางกันกับเจดีย
ทรงปราสาทยอดของลานนาและแมแตของอยุธยาซึ่งจะไดรับอิทธิพลโดยตรงไปจากสุโขทัยดวย
ก็ตาม
อนึ่ง ในดานรูปแบบปลีกยอยบางประการของเจดียทรงปราสาทยอดไมวาจะเปนของ
ลานนาและสุโขทัย ไดพบวาดั้งเดิมแลวนั้นสวนยอดของเจดียทรงปราสาทยอดนี้มักมีระเบียบเปน
ทรงคลุม คือคลายตะลุมหรือบาตรพระที่ซอนลดหลั่นกัน อาจมีการประดับดวยปูนปนรูปกลีบบัว
ดวยซึ่งตอมาจะมีที่เรียกกันวา “บัวคลุมเถา” สวนยอดนี้บางครั้งพบวาอาจเปลี่ยนแปลงไปใช
ปลองไฉน - ปลีตามแบบที่พบในเจดียทรงระฆังแทน อยางไรก็ตามระเบียบของสวนยอดที่ทําเปน
บัวคลุมเถานี้ยังคงพบสืบเนื่องมาในเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 23
กลาวโดยสรุปไดวา เจดียทรงปราสาทยอดเปนเจดียแบบหนึ่งที่ไดรับการปรับปรุง
รูปแบบมาจากเจติยวิหารของพมาในสมัยพุกาม โดยพบวาเริ่มทํากันอยูในภาคเหนือชวงสมัย
หริภุญชัยราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 มากอนที่เขาสูสมัยราชวงศมังรายของลานนาซึ่งก็สืบทอด
รูปแบบการสรางเจดียทรงปราสาทยอดดวย เจดียทรงปราสาทยอดในระยะแรกนี้มักประกอบไป
ดวยเรือนธาตุที่มีองคระฆังประธานตั้งอยูดานบนกึ่งกลางและมีเจดียขนาดเล็กประดับทีม่ มุ ดานบน
ของเรือนธาตุทั้งสี่มุม เหตุนั้นจึงมีที่เรียกกันวา “เจดียทรงปราสาทหายอด” ดวย เมื่อเขาสูชวง
พุทธศตวรรษที่ 20-21 มีความเปลี่ยนแปลงในระเบียบบางประการของเจดียทรงปราสาทยอดใน
ศิลปะลานนา ที่สําคัญคือการสรางเปนยอดเดียวแทนที่หายอด รวมทั้งการหยิบยืมรูปแบบจาก
17

สันติ เล็กสุขุม, เจดียส มัยสุโขทัย ที่วัดเจดียเจ็ดแถว,196.
มีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับสวนยอดของเจดียทรงปราสาทประจําทิศของเจดียประธานวัดมหาธาตุ
สุโ ขทัย วา อาจมี สว นยอดเปน ทรงระฆั ง ซึ่ง หมายความว า เปน เจดี ย ท รงปราสาทยอดในกลุ มนี้ ด ว ย ดู สัน ติ
เล็กสุขุม, ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 28 และ
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 54, เชิงอรรถที่ 30 หนา 74.
18
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เจดียทรงระฆังแบบลานนามาใชกับสวนตางๆ เชนชุดฐานบัวลูกแกวอกไกสองฐานในผังยกเก็จ
หรื อ ยอดทรงระฆั ง และชุ ด รองรั บ องค ร ะฆั ง การแลกเปลี่ ย นรู ป แบบนี้ ดํ า เนิ น ไปพร อ มๆกั บ
วิวัฒนาการในศิลปะลานนาเองโดยไมปรากฏในดินแดนอื่น
บานเมืองที่ติดตอใกลชิดกับลานนาคือสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่ 19 รับเอารูปแบบการ
สร า งเจดี ย ท รงปราสาทยอดลงไปด ว ยแต ปรั บ ปรุ ง รายละเอีย ดบางประการใหเ ข า กั บ รสนิ ย ม
ทางด า นงานช า งที่ มี วั ฒ นธรรมขอมเป น พื้ น ฐานดั้ง เดิม เช น การใช ฐ านบั ว ลู ก ฟ ก แทนฐานบั ว
ลูกแกวอกไกตามอยางตนแบบในศิลปะลานนา ขณะเดียวกันสุโขทัยไดคิดคนรูปแบบของเจดียทรง
ปราสาทยอดแบบใหม ขึ้ น โดยใช รู ป แบบของสถาป ต ยกรรมที่ มี ใ นดิ น แดนของตนคื อ เจดี ย
ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่คลี่คลายมาจากปราสาทแบบขอมนํามาดัดแปลงผสมผสานกับทรงระฆัง
และยอดทรงกรวย ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะสงพื้นฐานใหกับเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาในที่สุด
เจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-23 : การทบทวนขอมูลและวิเคราะห
ประเด็นเกี่ยวเนื่อง
พื้นฐานของเจดียทรงปราสาทยอดจากลานนาที่ลงมาสูกลุมหัวเมืองสุโขทัย ถายทอด
ใหกับศิลปะอยุธยาตั้งแตสมัยแรกเริ่มของราชธานี รูปแบบและความนิยมของเจดียทรงปราสาท
ยอดนี้มีอยูตอเนื่องไปจนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตลอดระยะเวลากวาสี่รอยปนั้นมีวิวัฒนาการ
ตางกันไปตามระยะเวลาและอิทธิพลจากภายนออก รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในเชิงชางที่มีผล
ตอการกอเกิดรูปแบบใหมๆขึ้น
1. เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20
กรุงศรีอยุธยาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ตอตนพุทธศตวรรษที่ 20 ปรากฏ
หลักฐานดานเอกสารชัดเจนวาไดมีความเกี่ยวพันกับแควนสุโขทัยแลว 19 เชื่อมโยงกับหลักฐาน
19

อยุธยาพยายามเขาแทรกแซงแควนสุโขทัยตั้งแตแรกตั้งราชธานี เอกสารของลานนาที่สําคัญคือ
ชินกาลมาลีปกรณกลาววาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ทรงยึดเมืองพิษณุโลกเอาไวไดและให
ขุนหลวงพะงั่วขึ้นมาครองกอนที่จะประทานคืนเมืองนี้แกพระยาลิไท ดู พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท.แสง มนวิทูร
แปล), ชินกาลมาลีปกรณ, 102-103 นับแตนั้นอยุธยากับสุโขทัยก็เริ่มมีความสัมพันธกันทางดานเครือญาติ
เห็นไดชัดจากสมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (เจาสามพระยา) ทรงมีเชื้อสายทางพระราชบิดาคือสมเด็จพระนครินทร
ราชา เปนราชวงศสุพรรณภูมิและพระราชมารดาเปนเจาหญิงในราชวงศสุโขทัย ดู พิเศษ เจียจันทรพงษ, “จาก
สองแควมาเปนพิษณุโลก” ใน ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตรสุโขทัย - อยุธยา (กรุงเทพฯ : มติชน,
2545),135.
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ดานศิลปกรรมก็ไดพบวาอิทธิพลทางดานงานชางของสุโขทัยก็ไดแพรหลายลงมายังอยุธยาใน
ระยะแรกดวย เจดียทรงปราสาทยอดซึ่งเปนรสนิยมของหัวเมืองทางเหนือจึงนาที่จะมีการสรางขึ้น
ในอยุธยาระยะเดียวกันนี้ดวย ชางอยุธยาไดพัฒนาและดัดแปลงรูปแบบของเจดียทรงปราสาท
ยอดใหเขากันกับรสนิยมของตนบนพื้นฐานของแนวคิดเดิมอยางไมขาดตกบกพรอง
เจดี ย ท รงปราสาทแบบหนึ่ ง ซึ่ ง ปรากฏขึ้ น ในระยะสั้ น ๆช ว งก อ นสถาปนาราชธานี
กรุงศรีอยุธยาและชวงตนในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 คือเจดียทรงปราสาทที่มีเรือนธาตุในผัง
สี่เหลี่ยมรองรับฐานในผังแปดเหลี่ยมที่มีหรือไมมีการประดับจระนําก็ไดกอนจะถึงชุดฐานเตี้ยๆ
ที่ร องรั บ องค ระฆัง ในผัง กลม บนเรื อ นธาตุ สี่มุ ม มีก ารประดับด ว ยเจดีย ข นาดเล็ก นัก วิ ช าการ
วิเคราะหเกี่ยวกับที่มาของเจดียแบบนี้วาอาจเกี่ยวของกับเจดียทรงปราสาทแบบหนึ่งที่ปรากฏอยู
ในศิลปะหริภุญชัยคือรัตนเจดียที่วัดจามเทวี ลําพูนและมีวิวัฒนาการสืบเนื่องลงมายังภาคกลาง
ในลุมแมน้ําเจาพระยาในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 19 เชน เจดียประธานวัดพระแกว เมืองสรรคบุรี
(ภาพที่ 107) และเจดียวัดพระรูป สุพรรณบุรี อยางไรก็ตาม เจดียทรงปราสาทยอดแบบนี้ไดรับ
ความนิยมในชวงสั้นๆกอนที่จะวิวัฒนาการอยางรวดเร็วจนกลายเปนเจดียทรงระฆังที่มีฐานในผัง
แปดเหลี่ยมในที่สุดและคงไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเจดียทรงปราสาทยอดที่สรางขึ้นตอมาใน
ศิลปะอยุธยา20

ภาพที่ 107 เจดียประธานวัดพระแกว สรรคบุรี
20

เรื่องเดียวกัน, 25-26.
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เจดียรายทรงปราสาทยอดประจําดานบนฐานไพทีของปรางคประธาน วัดมหาธาตุ
อยุธยา (ภาพที่ 108) ซึ่งเอกสารระบุการสรางวัดนี้ขึ้นในป พ.ศ.191721 สมัยอยุธยาตอนตน
ตําแหนงที่ถูกจัดวางอยางสมมาตรกับแผนผังวัดทําใหเชื่อวาคงจะไดรับการสรางขึ้นพรอมกับการ
สรางวัดในคราวแรก และเมื่อตรวจสอบดานรูปแบบพบวาเจดียดังกลาวซึ่งเหลือหลักฐานใหศึกษา
ไดองคละเล็กนอยแตคงจะมีรูปแบบเชนเดียวกันทุกองค คือชุดฐานบัวลูกฟกซอนกันราว 2-3 ฐาน
ตอดวยชั้นเชิงบาตรรองรับเรือนธาตุในผังที่ยังแสดงความสําคัญของมุมประธานใหญกวามุมยอย
ของจระนํ า ที่ แ ตกออกด า นข า ง ซุ ม จระนํ า เป น ซุ ม ซ อ นคื อ ไม มี ช อ งว า งระหว า งซุ ม ภายในเคย
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนติดกับผนังเนื่องจากยังคงพบรองรอยของซุมเรือนแกวที่ประดับอยู
เหนือขึ้นไปคือชั้นซอนหนึ่งชั้นที่สวนฐานคอดเวาคือชั้นรัดประคดซึ่งชํารุดแตเดิมคงมีการประดับ
กลีบขนุนที่มุมทุกมุม สวนเหนือจากชั้นรัดประคดคือองคระฆังและตอเนื่องเปนสวนยอดแบบที่เปน
ลูกกลมซอนลดหลั่นกันโดยไมมีบัลลังกในผังสี่เหลี่ยม สวนยอดที่หักหายไปคงเปนทรงกรวยแหลม

ภาพที่ 108 เจดียทรงปราสาทยอดประจํามุมบนฐานไพที ปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา

21

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1
(พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 93.
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สั ง เกตได ว า ระเบี ย บของชุ ด ฐานบั ว ลู ก ฟ ก ชั้ น เชิ ง บาตรที่ ร องรั บ เรื อ นธาตุ แ ละ
ชั้นรัดประคดนั้นลวนเปนรูปแบบที่หยิบยืมมาจากปรางคในสมัยอยุธยาตอนตนนั่นเอง สวนฐานที่
ยังขยายออกในทางราบมากกวามีผลใหเรือนธาตุมีสัดสวนที่ใหญและสวนตอเนื่องขึ้นไปยังคงเปน
ทรงปอม รูปแบบดังกลาวของเจดียทรงปราสาทยอดบนฐานไพทีของปรางคประธานวัดมหาธาตุนี้
อาจสรุปไดวาเปนรูปแบบหลักๆของเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาในระยะแรก
เห็นไดวาชางสุโขทัยและอยุธยาลวนใชโครงสรางที่วิวัฒนาการมาจากปราสาทแบบ
ขอม คือสวนฐานบัวลูกฟก เรือนธาตุและชั้นซอนมาใชกับเจดียทรงปราสาทยอดของตน จึงกลาว
ไดวาเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยานั้นไดรับแนวคิดมาจากเจดียทรงปราสาทยอดของสุโขทัย 22
แตก็ยังมีรายละเอียดที่แตกตางออกไปจากกัน เปนตนวาเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยามีการ
ทําชั้นเชิงบาตรรองรับเรือนธาตุในขณะที่ไมปรากฏสวนเดียวกันนี้ในศิลปะสุโขทัย
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาที่อาจกําหนดอายุไดในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 องค
องคอื่นๆที่สําคัญ เชน เจดียประธานวัดโพง (ภาพที่ 109)และเจดียประจํามุมบนฐานไพทีปรางค
ประธานวัดพระราม อยุธยา(ภาพที่ 110) เปนตน 23 โดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียประจํามุมบนฐานไพที
ปรางคประธานวัดพระรามบางองคประดับจระนําดวยพระพุทธรูปลีลาอันเปนรสนิยมแบบสุโขทัย
(ภาพที่ 111) ยืนยันแหลงที่มาของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยาวาไดรับแรงบันดาลใจ
จากสุโขทัยมากกวา 24

22

สัน ติ เล็กสุขุม, ความเปน มาของเจดีย ร าย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูร ณะ จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา, 29.
23
ดู เรื่องเดียวกัน, 30-39.
24
สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550),89.
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ภาพที่ 109 เจดียประธานวัดโพง อยุธยา

ภาพที่ 110เจดียทรงปราสาทยอด ประจํามุมบนฐานไพทีปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา
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ภาพที่ 111 พระพุทธรูปลีลาในจระนําเจดียทรงปราสาทยอดประจํามุมทิศตะวันออก
เฉียงใตบนฐานไพทีปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา
2. เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20 : กรณีวิเคราะหเจดีย
ทรงปราสาทยอดทางทิศตะวันออกเฉียงใตนอกระเบียงคด วัดราชบูรณะ อยุธยา
มีเจดียทรงปราสาทยอดขนาดใหญองคหนึ่ง ตั้งประจําอยูที่มุมดานทิศตะวันออก
เฉียงใตนอกระเบียงคดวัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 112) เดิมมีสภาพชํารุดและไดรับการบูรณะ
แลวในปจจุบัน เจดียองคดังกลาวมีรูปแบบนาสนใจที่ยังไมไดรับการกลาวถึงมากนัก
ส ว นฐานบั ว ลู ก ฟ ก จํ า นวนสองฐานซ อ นลดหลั่ น กั น เตี้ ย ๆ เหนื อ ฐานเขี ย งในผั ง
แปดเหลี่ยมรองรับชั้นเชิงบาตร เรือนธาตุในผังเพิ่มมุมที่ยังมีมุมประธานขนาดใหญกวามุมยอย
เรื อ นธาตุ นี้ มี แ นวผนั ง เอนสอบเข า หากั น เล็ ก น อ ยและส ว นฐานโค ง ลาดแทนที่ ก ารประดั บ
ลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลา มีทางเขาสูคูหาภายในดานทิศตะวันออก ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาเปน
รูปแบบของปรางคสมัยอยุธยาตอนตนชวงราวพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งหากเปนเจดียทรงปราสาท
ยอดของอยุธยาในชวงเดียวกันนี้ เมื่อพนจากเรือนธาตุขึ้นไปก็จะเปนชั้นรัดประคดที่ซอนกันราว 2 3 ชั้นกอนจะเปนองคระฆังและยอดตามลําดับ ทวาเจดียองคนี้กลับสรางเปนชุดรองรับองคระฆังที่
เปนฐานบัวลูกแกวหรือลูกแกวอกไกในผังสิบสองเหลี่ยมซอนกันสองฐานเพื่อรองรับองคระฆังกลม
บัลลังกแปดเหลี่ยม แกนปลองไฉนและปลองไฉนทรงกรวยขึ้นไป
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ภาพที่ 112 เจดียทรงปราสาทยอดทางทิศตะวันออกเฉียงใต วัดราชบูรณะ อยุธยา
เห็นไดชัดวาเจดียองคนี้มีโครงสรางเชนเดียวกันกับเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 คือใชสวนฐานตลอดจนเรือนธาตุตามแบบเจดียทรงปรางคและมี
ส ว นยอดเป น องค ร ะฆั ง และปล อ งไฉน แต แ ตกต า งที่ ไ ม ทํ า ชั้ น รั ด ประคดและต อ ด ว ยฐานรั บ
องคระฆังเลย
ฐานบัวลูกฟกเตี้ยและเรือนธาตุที่คอนขางใหญเปนแบบอยางของเจดียทรงปรางค
อยุ ธ ยาในพุ ท ธศตวรรษที่ 20-21 และเมื่ อ เที ย บกั บ ปรางค ป ระธานวั ด เดี ย วกั น นี้ จ ะเห็ น ว า
มุ ม ประธานมี ข นาดใหญ ก ว า มุ ม ย อ ยอย า งชั ด เจนในขณะที่ เ จดี ย ท รงปราสาทยอดองค นี้ มี
มุมประธานและมุมยอยที่ขนาดใกลเคียงกันมากกวาจึงเปนรูปแบบที่ควรเกิดขึ้นหลังจากปรางค
ประธานแลว
เจดียทรงระฆังที่มีฐานในผังสิบสองเหลี่ยมไมนิยมมากอนในศิลปะอยุธยา เขาใจวาคง
เปนการหยิบยืมรูปแบบมาจากเจดียทรงระฆังที่มีฐานในผังแปดเหลี่ยมแตทํามุมเพิ่มใหมากขึน้ เปน
สิบสองเหลี่ยมเพื่อใหรับกันกับจํานวนการหยักมุมของเรือนธาตุและกลมกลืนเขาสูผังกลมของ
องคระฆังไดอยางรวดเร็ว ที่กลาววาเปนการนําเอารูปแบบของเจดียแปดเหลี่ยมมาเพราะสวน
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บัลลัง ก ยัง สรา งเปน แปดเหลี่ย มตามระเบีย บของเจดีย แบบนี้ที่ยัง ปรากฏเปน เจดีย ประจํา มุ ม
บนฐานไพทีของปรางคประธานดวย ไดมีการวิเคราะหถึงเจดียองคนี้วาลักษณะดังกลาวเปนการ
รับอิทธิพลจากลานนาหรือสุโขทัย หรือมีตนแบบจากเจดียจําลองสําริดศิลปะเขมรที่พบในประเทศ
ไทย 25
ในที่นี้มีความเห็นวารูปแบบของเจดียองคนี้คลายคลึงกันกับเจติยวิหารแบบหนึ่งของ
พุกามในชวงหลังราวพุทธศตวรรษที่ 18 คือการสรางหองคูหาตอดวยชุดรองรับองคระฆังในผัง
แปดเหลี่ยมหรือสิบสองเหลี่ยมกอนถึงองคระฆังขนาดใหญและสวนยอดทรงกรวย เชน เจดีย
ชเวตันซา (Shwe-tan-za) 26 (ภาพที่ 113) แตในขณะเดียวกันแสดงใหเห็นกรรมวิธีที่ชางอยุธยาใช
องคประกอบสถาปตยกรรมตามรสนิยมของตน คือใชสวนเรือนธาตุของเจดียทรงปรางคแทนที่หอง
คูหาเตี้ยๆของพุกาม ในขณะที่สวนยอดก็ใชรูปแบบของเจดียทรงระฆังที่มีชุดฐานรองรับองคระฆัง
ในผังสิบสองเหลี่ยมที่สรางตามตนแบบในศิลปะพุกามและผสมผสานกับเจดียของตนดวย

ภาพที่ 113 เจดียชเวตันซา (Shwe-tan-za) เมืองพุกาม
(ที่มา:Pierre Pichard, Inventory of monuments at Pagan,V.1 (Hong Kong: UNESCO,1992 ),
347-349.)
25

จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปตยกรรมของสถูปทรงกลม 2 แบบ
ทรงระฆังกลมและทรงระฆังกลมบนฐานชั้นบน 8 เหลี่ยม) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา” (วิท ยานิพ นธ
ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 329.
26
Pierre Pichard, Inventory of monuments at Pagan ,V.1 (Hong Kong: UNESCO,1992),
347-349.
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ดังนั้น เจดียทรงปราสาทยอดที่วัดราชบูรณะนี้คงเปนตัวอยางเพียงไมกี่แหงของเจดีย
ทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยาที่รับอิทธิพลดานโครงสรางทางสถาปตยกรรมมาจากศิลปะพุกาม
ในพมาโดยตรงซึ่งไมเกี่ยวของกันกับเจดียทรงปราสาทยอดที่ผานมาทางศิลปะลานนา - สุโขทัย
ที่สําคัญ การปรากฏรูปแบบเชนนี้ยังเปนการย้ําเตือนถึงอิทธิพลจากศิลปะพุกามที่ปรากฏอยูใน
สมัยอยุธยาตอนตนชวงพุทธศตวรรษที่ 20 ดวย เชนการประดับเจดียยอดบนสันหลังคาตรีมุข
ปรางคประธานของวัดราชบูรณะนี้เองดวย 27 ตําแหนงของเจดียองคนี้ที่สรางอยูประจํามุมสําคัญ
ของแผนผังหลักบงไดวานาจะถูกสรางขึ้นพรอมๆ กับการสรางวัดราชบูรณะในป พ.ศ.1967 28
3. เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21
เจดี ย ท รงปราสาทยอดของอยุ ธ ยาที่ มี อ ายุ ก ารสร า งต อ เนื่ อ งลงมาจะเริ่ ม พบ
อิทธิพลจากลานนามากขึ้น เชนเจดียวัดสังขแท อยุธยา (ภาพที่ 114)ซึ่งไดพบลวดลายปูนปน
กระหนกวงโคงที่เกี่ยวของกับลวดลายแบบลานนาในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 สวน
โครงสรางทางสถาปตยกรรมยังเปนไปตามระเบียบเดิมคือชุดฐานบัวลูกฟกซอนลดหลั่นกันสาม
ฐานรองรับเรือนธาตุ ชั้นรัดประคดและองคระฆังตลอดจนถึงยอดที่เปนทรงคลุมเถาซึ่งหักพังลง
มาแลว 29

27

สันติ เล็กสุขุม, “ปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนตน” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิดและ
ความหมาย : งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 39.
28
สัน ติ เล็กสุขุม, ความเปน มาของเจดีย ร าย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูร ณะ จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา, 8 ทั้งนี้ควรกลาวไวดวยวาเจดียประจํามุมภายนอกระเบียงคดของวัดราชบูรณะนี้อาจถูก
สรางเสริมหรือเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากสมัยแรกสราง ดวยอายุการใชงานที่ยาวนานตั้งแตสมัยอยุธยา
ตอนตนจนถึงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลังในป พ.ศ.2310 จึงไมอาจระบุไดแนชัดวาเจดียประจํามุมนอก
ระเบียงคดแตเดิม(ซึ่งควรเปนเจดียที่มีรูปแบบเดียวกัน)จะเปนเจดียในรูปแบบใดกันแน.
29
เรื่องเดียวกัน, 40-42.
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ภาพที่ 114 เจดียทรงปราสาทยอดวัดสังขแท อยุธยา
ที่ วั ด พระราม อยุ ธ ยา นอกจากเจดี ย ป ระจํ า มุ ม บนฐานไพที ป รางค ป ระธานแล ว
ยังไดพบเจดียทรงปราสาทยอดขนาดเล็กอีกองคตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตนอกระเบียงคด หรือ
ที่กําหนดเรียกวาเจดียรายหมายเลข 26 (ภาพที่ 115) มีรูปแบบที่พัฒนาไปจากเจดียทรงปราสาท
ยอดของอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 หลายประการ ไดแกการเปลี่ยนแปลงชุดฐานรองรับ
เรือนธาตุเ ปนฐานบัวลู กแก วอกไก การใชขาสิงหรองรับเรือนธาตุแทนชั้ นเชิงบาตร การสรา ง
บัวคลุมรองรับองคระฆังและการทําองคระฆังเปนริ้ว เจดียองคนี้จึงยังมีปญหาเล็กนอยในการ
กําหนดอายุวาควรจะอยูในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 หรือไม เนื่องจากที่ผานมาการศึกษา
เจดียรายหมายเลข 26 วัดพระราม ใชการวิเคราะหผานตัวอยางของเจดียองคนี้เพียงองคเดียว ใน
ที่นี้จะใชขอมูลใหมที่คนพบและสามารถทําใหวิเคราะหถึงรูปแบบและกําหนดอายุเจดียองคนี้ได
ชัดเจนมากขึ้น คือเจดียรายทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ อยุธยา
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ภาพที่ 115 เจดียทรงปราสาทยอด หมายเลข 26 วัดพระราม
4. เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 : กรณีวิเคราะหเจดีย
ทรงปราสาทยอดที่วัดบางกะจะ อยุธยา
วัดบางกะจะตั้งอยูทางทิศใตนอกเกาะเมืองอยุธยาบริเวณที่เรียกวาปากน้ําวน
บางกะจะ เจดียทรงปราสาทยอดขนาดยอมตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตหางจากหมูสิ่งกอสราง
หลักของวัดออกมา (ภาพที่ 116) ปจจุบันอยูในสภาพชํารุดโดยเฉพาะสวนฐานซึ่งพังทลายจนไม
อาจทราบไดวาเปนฐานแบบใด ไดพบขาสิงหที่อยูตางระดับกันระหวางขาสิงหดานบนซึ่งเปนสวน
ชั้นเชิงบาตรและระดับต่ําลงมา แสดงวาชุดฐานเดิมขงอเจดียองคนี้อาจมีลักษณะเปนฐานสิงหที่
ซอนลดหลั่นกันหรืออาจเปนฐานบัวลูกแกวอกไกที่มีชุดฐานสิงหแทรกอยูก็ไดหากเทียบสัดสวนของ
ฐานที่คอนขางสูง สวนที่ยังคงสภาพอยูเหนือขึ้นมาตั้งแตสวนบนสุดของฐานรองรับชั้นเชิงบาตรซึ่ง
เปนขาสิงห เรือนธาตุอยูในผังเพิ่มมุมคอนขางถี่ ผนังเอนสอบเขาเล็กนอยมีลวดบัวเชิง – ลวดบัว
รัดเกลาประดับ ชองจระนําทําเรียบไมประดับพระพุทธรูป เหนือเรือนธาตุคอนขางชํารุดแตควรเปน
สวนของชั้นรัดประคดซอนขึ้นไปราวสองชั้นเพราะยังคงเหลือบันแถลงที่ประดับติดอยู ชั้นซอนนี้จะ
สิ้นสุดลงที่ทองไมในผังกลมแลวจึงถึงบัวทรงคลุมที่รองรับองคระฆังริ้ว ไมมีบัลลังกและยอดที่เปน
บัวทรงคลุมเถาเหลือติดอยูสามลูก
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ภาพที่ 116 เจดียทรงปราสาทยอด วัดบางกะจะ อยุธยา
รูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดที่วัดบางกะจะนี้มีความใกลเคียงกับเจดียหมายเลข
26 วัดพระรามคือการใชฐานสิงหแทนชั้นเชิงบาตร และการปรากฏบัวทรงคลุมคั่นระหวางชั้นซอน
และองค ร ะฆั ง ที่ เ ป น ริ้ ว อย า งไรก็ ต าม พบว า มี ก ารใช ฐ านสิ ง ห เ ป น ชุ ด ฐานมากกว า หนึ่ ง ฐาน
นอกเหนือจากเพื่อรองรับชั้นเชิงบาตร ซึ่งเปนรูปแบบที่ยังไมเคยพบมากอน และการเพิ่มมุมถี่ขึ้น
แสดงถึงรูปแบบที่ลาลงมามากกวา
และที่ น า สนใจคื อ ยั ง พบลวดลายปู น ป น ประดั บ เรื อ นธาตุ เ ป น ลายกรวยเชิ ง
รูปสามเหลี่ยมที่ประกอบจากวงโคงมีลวยใบไมดอกไมอยูภายใน (ภาพที่ 117) ซึ่งเปนลวดลาย
ประดับของอยุธยาที่ไดอิทธิพลจากศิลปะจีนหรือลานนา สอดคลองกับรูปแบบขาสิงหเตี้ยๆ และ
ประกอบจากวงโคงคลายขาสิงหที่วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญซึ่งเปนอิทธิพลจากศิลปะจีน
ลวดลายดังกลาวกําหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 21 เชนที่เจดียแทรกบนฐานไพทีของปรางค
ประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา เปนกรวยเชิงสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงไมมีหยัก 30 (ภาพที่ 118)
30

ดูความเห็นเกี่ยวกับลวดลายปูนปนประดับเจดียแทรกเหลานี้ที่วัดมหาธาตุ อยุธยา ใน สันติ
เล็กสุขุม, ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,30 - 31.
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ภาพที่ 117 ลายกรวยเชิงปูนปน เจดียทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ

ภาพที่ 118 ลายกรวยเชิงปูนปน เจดียแทรกบนฐานไพทีปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา
ดังนั้นถาหากใชการกําหนดอายุวัดบางกะจะที่กลาวมาแลวขางตนก็อาจกลาวไดวา
เจดียทรงปราสาทองคนี้คงจะมีอายุในชวงครึ่งหลังของพุทธศตววษที่ 21 อันสอดคลองกับอายุของ
เจดียประธานของวัดที่เปนเจดียทรงระฆังแบบลานนาซึ่งคงถายแบบมาจากพระธาตุหริภุญชัย เชื่อ
วาไดรับการสรางขึ้นในชวงราวครึ่งหลังหรือปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อันเปนชวงที่เอกสารกลาวถึง
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อยุธยาตีเมืองลําพูนไดในป พ.ศ.2088 31 และขอมูลนี้ก็จะสนับสนุนการกําหนดอายุของเจดีย
หมายเลข 26 วัดพระรามวาคงจะสรางขึ้นกอนหนาไมนานนักในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ
เดียวกันนี้
5. เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23
ความนิ ย มในการสร า งเจดี ย ท รงปราสาทยอดเริ่ ม ลดลงในอยุ ธ ยาเมื่ อ เข า สู
พุทธศตวรรษที่ 22 เชื่อวาเนื่องจากระยะเวลาดังกลาวมีการคิดคนรูปแบบเจดียใหมๆ ขึ้นในศิลปะ
อยุ ธ ยา เช น เจดี ย สี่เ หลี่ย มเพิ่ มมุ ม หรือเจดีย ท รงเครื่องซึ่ง ก็เ กี่ย วขอ งทางด านรู ปแบบกับเจดีย
ทรงปราสาทยอดที่สรางขึ้นมากอน ทั้งนี้ สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกคงมีผลใหงานชาง
ของอยุธยาหยุดชะงักลงชั่วระยะเวลาหนึ่งดวย
เจดียทรงปราสาทยอดที่วัดวรเชตุเทพบํารุงไดรับการกําหนดอายุอยูในชวงครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 22 จากการอางอิงถึงปรางคประธานของวัดซึ่งมีอายุอยูในชวงระยะเวลานั้น
รวมทั้งรูปแบบทางสถาปตยกรรมและลวดลายปูนปนเพื่อเชื่อมโยงกับหลักฐานเอกสารที่กลาวถึง
การสรางวัด “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ 32
ผลการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับเจดียทรงปราสาทยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุงจะได
กลาวถึงโดยละเอียดตอไป เนื่องจากเปนหัวขอหลักในบทนี้
เขาสูสมัยอยุธยาตอนปลาย ชวงพุทธศตวรรษที่ 23 พบตัวอยางของเจดียทรงปราสาท
ยอดที่ไดรับการศึกษาวิเคราะหโดยละเอียดแลว คือเจดียรายทรงปราสาทยอดตั้งอยูทางทิศใตของ
วิหารหลวง วัดราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที่ 119) เจดียทรงปราสาทยอดองคนี้มีขนาดเล็ก สภาพ
ชํารุดที่สวนยอดเหนือชั้นรัดประคดขึ้นไปเสียหายหมดแลว สวนฐานไดรับการปรับปรุงใหเปนชุด
ฐานสิงหที่ซอนลดหลั่นกันเพื่อรองรับเรือนธาตุ เหนือขึ้นไปคือชั้นซอนรองรับบัวทรงคลุมซึ่งเปนที่
ระบุไดว าควรจะมี สว นองคระฆั งและยอดทรงกรวยตอเนื่องขึ้ น ไป เมื่อผนวกกั บการวิเคราะห
ลวดลายปูนปนแลวเชื่อวาเจดียองคนี้คงสรางขึ้นในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 23 33

31

ดู ประภัสสร ชูวิเชียร, “เจดียประธานวัดบางกะจะ สถาปตยกรรมของชุมชนชาวลานนาในกรุง
ศรีอยุธยา,” ใน เมืองโบราณ 26, 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2543) : 68-75.
32
ดู สันติ เล็กสุขุม, ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 47-50.
33
เรื่องเดียวกัน, 94,110.

156

ภาพที่ 119 เจดียรายทรงปราสาทยอดทางทิศใตของวิหารหลวง วัดราชบูรณะ อยุธยา
6. เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23 : กรณีวิเคราะหเจดีย
ทรงปราสาทยอดนอกระเบียงคดทางทิศใต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และเจดียรายทรง
ปราสาทยอดที่วัดตองปุ ลพบุรี
ยังมีเจดียทรงปราสาทยอดขนาดเล็กบางองคที่สรางขึ้นในเมืองลพบุรีซึ่งยังไมไดรับ
การศึกษาแตเชื่อวาคงจะมีอายุที่ใกลเคียงกันในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
เจดี ย อ งค แ รกตั้ ง อยู น อกระเบี ย งคดทางทิ ศ ใต วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ ลพบุ รี
ประกอบดวยชุดฐานบัวลูกแกวอกไกซอนกันสามฐานรองรับเรือนธาตุโดยไมมีชั้นเชิงบาตร เรือน
ธาตุอยูในผังยอมุมยี่สิบแปด มุมประธานมีขนาดไลเลี่ยกับมุมยอยดานขาง มีหองคูหาดานทิศใต
แตไมสามารถเขาไดเนื่องจากเจดียมีขนาดเล็กและไมมีบันไดทางขึ้น ตอดวยฐานเตี้ยๆ เหนือเรือน
ธาตุร องรั บ องค ระฆั ง ในผัง ย อ มุ มไมสิ บ สอง ส ว นยอดที่ควรเปน ทรงกรวยหั ก หายไปพรอมกั บ
บัลลังกแลว (ภาพที่ 120)
พิจารณาจากการใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกซึ่งมีอยูที่เจดียหมายเลข 26 วัดพระราม
แตก็ยังไมใชฐานสิงหตามแบบที่เจดียรายทรงปราสาทยอดวัดราชบูรณะ หมายถึงอายุหลังลงมา
จากพุทธศตวรรษที่ 21 แตกอนครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ 23
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ขอมูลที่ใชพิจารณาถึงอายุการสรางเจดียองคนี้คือการทําแผนผังเรือนธาตุยอมุมที่
ขนาดของมุมไลเลี่ยกันอันเปนลักษณะของสมัยอยุธยาตอนปลายแลว รับกับรูปทรงที่สูงเพรียวของ
องคเจดีย จึงอาจกลาวไดวามีอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23
ลักษณะพิเศษของเจดียทรงปราสาทยอดองนี้คือการใชองคระฆังสี่เหลี่ยมยอมุม ซึง่ ไม
ปรากฏแพรหลายในเจดียทรงปราสาทยอดทั้งของอยุธยาและตนแบบในหัวเมืองเหนือมากอน องค
ระฆังเหลี่ยมมีการทํากันอยูในกลุมเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุม ซึ่งเกิดในศิลปะอยุธยาอยางชาคือปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 34 การใชองคระฆังเหลี่ยมยอมุมนี้จะเปนประเด็นที่เกี่ยวของไปถึงเจดีย
ทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงดวย

ภาพที่ 120 เจดียรายทรงปราสาทยอดทางทิศใตนอกระเบียงคด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
สวนเจดียทรงปราสาทยอดอีกองคคือเจดียรายที่วัดตองปุ ลพบุรี (ภาพที่ 121) เจดีย
องคนี้มีสวนประกอบคือฐานบัวจํานวนสองฐานซอนลดหลั่นกันรองรับเรือนธาตุโดยไมมีชั้นเชิง
บาตร ชองจระนําแคบเล็กจนไมสามารถประดับพระพุทธรูปได เรือนธาตุเอนเวาเขาหากันเล็กนอย
34

41.

สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : มูลนิเจมส ทอมปสัน, 2529),
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และอยูในผังยอมุมไมยี่สิบที่ทุกมุมมีขนาดเทากัน เหนือเรือนธาตุเปนชั้นซอนเพียงชั้นเดียวประดับ
กระจังที่มุมแทนที่กลีบขนุน ตอดวยบัวทรงคลุมและองคระฆังริ้วเพรียวสูง ยังคงเหลือยอดที่เปน
บัวทรงคลุมเถาลูกแรกติดอยูเหนือองคระฆัง
รูปแบบที่แปลกเปนตนวาการไมทําชั้นเชิงบาตรและชั้นซอนเตี้ยชั้นเดียวที่ใชกระจัง
ประดั บ แทนกลี บ ขนุ น อาจเป น เพราะฝ มื อ ของช า งในหั ว เมื อ งที่ ไ ม เ คร ง ครั ด เท า ช า งหลวง แต
หลักฐานที่นาสนใจของเจดียองคนี้คือการหลงเหลือองคระฆังริ้วอยูเต็มองค ซึ่งอาจทําใหคิดไดวา
สวนองคระฆังที่หักหายไปของเจดียรายที่วัดราชบูรณะอาจเปนแบบเดียวกันนี้ก็ได สิ่งที่นํามาใช
กําหนดอายุของเจดียรายทรงปราสาทที่วัดตองปุนี้ คือสวนฐานที่ทําเปนฐานบัวธรรมดา ตางจาก
ชุดฐานสิงหของเจดียรายวัดราชบูรณะ
ฐานบัวเปนระเบียบของเจดียทรงปราสาทยอดมากอน ไมวาจะเปนฐานบัวลูกฟกหรือ
ฐานบัวลูกแกว 35 ดังนั้นการพบวาเจดียรายองคนี้ยังทําตามระเบียบที่สืบทอดมาจากเจดียรายที่เกา
กวา จึงอาจกลาวไดวามีอายุกอนหนาการสรางเจดียรายวัดราชบูรณะที่หันมาใชชุดฐานสิงหตาม
ความนิยมของเจดียเกือบทุกแบบในสมัยอยุธยาตอนปลาย 36

ภาพที่ 121 เจดียรายทรงปราสาทยอด วัดตองปุ ลพบุรี
35

เจดียรายทรงปราสาทยอดที่วัดตองปุนี้ใชฐานบัวธรรมดา อาจเนื่องมาจากขนาดเล็กจึงมีพื้นที่
ไมเพียงพอสําหรับการประดับลวดบัวที่ทองไม.
36
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 65, 92,103.
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เมื่อพิจารณารวมกับหลักฐานประวัติศาสตรที่เมืองลพบุรีมีความสําคัญขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23 37 สอดคลองกับรูปแบบของเจดียทั้งสอง
องค ที่ ไ ด ก ล า วมา ซึ่ ง ก้ํ า กึ่ ง ระหว า งเจดี ย ท รงปราสาทยอดที่ มี อ ายุ ก อ นหน า นี้ กั บ เจดี ย ร าย
ทรงปราสาทยอดที่วัดราชบูรณะที่สรางขึ้นในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 23
เจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยามีการสรางกันมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนราว
พุทธศตวรรษที่ 20 ที่สําคัญคือแนวคิดการสรางที่ใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมดั้งเดิมใน
ดินแดนของตนมาดัดแปลงผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆ คือเจดียทรงปรางคที่วิวัฒนาการมาจาก
ปราสาทแบบขอมเชนเดียวกับที่สุโขทัยใชเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัยมาดัดแปลงเพื่อใหเกิด
เจดียทรงปราสาทยอดตามรสนิยมทางการชางของตน
แมจะไมพบความแพรหลายมากนักแตเจดียทรงปราสาทยอดก็ไดรับการสรางอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอดจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งนี้ความนิยมไดลดลงตามลําดับตั้งแตยางเขา
สูพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา และเจดียทรงปราสาทยอดนี้คงสิ้นสุดการสรางลงเมื่อหมดสมัย
กรุงศรีอยุธยาในตนพุทธศตวรรษที่ 24 นั่นเอง
บทวิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
เจดี ย ท รงปราสาทยอดของวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ได รั บ การสร า งขึ้ น ท า มกลางสาย
วิวัฒนาการของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยา ขอมูลที่ไดประมวลมาแลวทั้งหมดนี้จะ
สร างช วยภาพใหเ ห็ นความเปนมาและความเปลี่ ยนแปลงทางดานงานช างทั้ง “ภายใน” และ
“ภายนอก” ที่จะทําใหเกิดรูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้อยางชัดเจนมากขึ้น
การศึกษาวิเคราะหเจดียในทางสถาปตยกรรมตองแบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้
1. ฐานประทักษิณและพนักระเบียงเจาะชองกระจก อิทธิพลจากศิลปะลานนา
ฐานประทักษิณยกสูงเพื่อรองรับองคเจดีย มีรูปแบบโดยรวมเปนฐานบัวซึ่งคาด
ประดับลูกแกวอกไกสองเสนบนทองไมกวาง สวนลางสุดของฐานคือหนากระดานลางและบัวคว่ํา
วางอยูบนขาสิงหเรียวยาว (ภาพที่ 122) ทางเดินประทักษิณแคบๆลอมดวยพนักระเบียงเตี้ย มีชอง
เจาะรูปกากบาทโดยรอบ บันไดทางขึ้นอยูทางทิศตะวันออก
37

สมเด็จพระนารายณเสด็จไปประทับที่เมืองลพบุรีเปนระยะเวลานานในแตละป เพื่อจุดประสงค
เกี่ยวกับความมั่นคงดานพระราชอํานาจของพระองคเอง ดู นิธิ เอียวศรีวงศ, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ(
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 39-42.
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ภาพที่ 122 ฐานประทักษิณ เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
เจดียทรงปราสาทยอดในระยะแรกที่เกิดขึ้นในศิลปะหริภุญชัยและลานนายังไมพบ
การสรางฐานประทักษิณที่ชัดเจนมากนัก แมจะไดพบการทําลานประทักษิณในผังกลมขนาดใหญ
ของกูกลางทุงนาใกลวัดเกาะกลาง ลําพูน แตก็ยังไมใชรูปแบบที่สมบูรณของฐานประทักษิณ แมใน
ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาระยะแรกเจดียทรงปราสาทยอดก็ยังไมปรากฏการสรางฐานประทักษิณ
เชนที่วัดวรเชตุเทพบํารุงนี้เชนกัน
ฐานประทักษิณที่เปนทางเดินมีพนักระเบียงเตี้ยๆไดพบมาแลวในศิลปะพุกามของ
พมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 17 แตจะพบเฉพาะในกลุมของเจดียทรงระฆังที่มีอิทธิพลจากศิลปะ
มอญ เชน เจดียชเวสันดอ (Shwe Hzan Daw) หรือเจดียชเวซิกอน (Shwezigon) เมืองพุกาม
อยางไรก็ตามการสรางฐานประทักษิณในศิลปะพุกามอาจแพรมายังดินแดนแถบนี้ไมชัดเจนนัก
เจดียประธานวัดชางลอม ศรีสัชนาลัย และเจดียประธานวัดสวนดอก เชียงใหม ซึ่งมี
อายุในราวพุทธศตวรรที่ 19 มีการสรางฐานประทักษิณยกสูง มีประเด็นเกี่ยวกับที่มาวาอาจ
เกี่ยวของกับศิลปะลังกามากกวาเพราะฐานประทักษิณของเจดียดังกลาวมีการสรางรูปชางลอม 38

38

สําหรับเจดียประธานวัดสวนดอกแตเดิมจากรูปถายเกาพบวามีชางลอมที่ฐานดวย ดู จิรศักดิ์
เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงใหม ,18.
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ซึ่งเปนอิทธิพลโดยตรงมาจากศิลปะลังกาแตคงจะไดรับการปรับปรุงใหมีรูปแบบของฐานที่ชัดเจน
ขึ้นกวาฐานที่เปนเพียงลานประทักษิณของเจดียในศิลปะลังกา 39
เจดียหลวง เชียงใหม เปนเจดียทรงปราสาทที่มีการสรางฐานประทักษิณยกสูง มีพนัก
ระเบียงประดับชองรูปกากบาท (ภาพที่ 123) ชางลอมที่สวนฐานสันนิษฐานไดวาคงเกี่ยวของกับ

ภาพที่ 123 ฐานประทักษิณ เจดียหลวง เชียงใหม
ฐานเจดี ย ท รงระฆัง ที่ มี ชา งลอมอัน เปน อิท ธิพ ลจากลั ง กาดัง ที่ไดก ล า วมาแลว แตคงสร า งใหมี
รูปแบบที่สมบูรณมากยิ่งขึ้นโดยการตกแตงดวยพนักระเบียงและเดิมคงมีลวดลายปูนปนประดับ
ดวย การพบเจดียทรงปราสาทยอดขนาดใหญที่สรางฐานประทักษิณอยางชัดเจนที่เจดียหลวงนี้
อาจกลาวไดวาเริ่มมีการใชฐานประทักษิณกับเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะลานนาแลวในชวง
ปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 เจดียหลวงคงเปนตนแบบของการสรางฐานประทักษิณแหงเดียวที่
พบในเจดียทรงปราสาทยอดของลานนา เพราะหลังจากนั้นแลวไมปรากฏเจดียทรงปราสาทยอดที่
มีฐ านประทั ก ษิ ณอย า งแท จริ ง แตไดพ บ “ฐานคลา ยฐานประทัก ษิณ ” สร า งอยูใ นเจดียศิลปะ
ลานนาอยางแพรหลายในชวงพุทธศตวรรษที่ 21

39

ฐานของเจดียในศิลปะลังกาตั้งแตสมัยอนุราธปุระจนถึงสมัยโปลนนารุวะลวนเปนฐานกวางยก
สูง จากพื้ น เพี ย งเล็ ก น อ ย บางครั้ ง มี รู ป ช า งล อ มจึ ง มีรู ป แบบเป น “ลานประทั ก ษิ ณ ” มากกว า เป น เพี ย งฐาน
ประทักษิณขนาดเล็กในเจดียศิลปะไทย.
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“ฐานคลายฐานประทักษิณ” นี้เปนฐานรองรับเจดียที่มีลักษณะพิเศษ เขาใจวาเปน
ความตั้งใจสรางฐานเลียนแบบฐานประทักษิณที่มีพนักระเบียงลอมรอบแตดวยขนาดที่เล็กจึงไมมี
ที่วางมากพอที่จะทําใหเปนทางเดินรอบอยางฐานประทักษิณที่แทจริงได รูปแบบของฐานดังกลาว
ก็คือชุดฐานบัวหรือฐานบัวลูกแกวอกไกที่ซอนกันสองฐานและมีทองไมแคบคั่นกลางในผังยกเก็จที่
พบทั่วไปในเจดียทรงระฆังของลานนานั่นเอง แตไดเพิ่มฐานบัวคั่นกลางระหวางองคเจดียหนึ่งฐาน
โดยที่ทองไมของฐานบัวนี้มีการเจาะชองกระจกรูปกากบาทเรียงกันเปนแถวตามแนวหนากระดาน
ชองกระจกนี้เองทําใหทราบไดวาสวนฐานบัวที่เพิ่มขึ้นเหนือชุดฐานบัวในผังยกเก็จคือพนักระเบียง
หลอกที่ทําขึ้นเพื่อใหดูเหมือนวาเปนพนักระเบียงจริงของฐานประทักษิณที่สามารถขึ้นไปเดิน
ดานบนได ฐานที่มีการทําพนักระเบียงหลอกนี้มีการทําทั้งในเจดียทรงระฆังและเจดียทรงปราสาท
ยอดของลานนา เชนที่เจดียวัดหนองจริน เชียงใหม (ภาพที่ 124) ซึ่งมีอายุตกอยูในราวครึง่ หลังของ
พุทธศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 124 ชุดฐานรองรับเจดียทรงปราสาท วัดหนองจริน
ฐานประทั ก ษิ ณ ของเจดี ย ท รงปราสาทยอดวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง แสดงลั ก ษณะที่
ใกลเคียงกับการทําฐานเชนนี้ของเจดียในศิลปะลานนามาก แตมีการปรับเปลี่ยนกลับมาสรางเปน
ฐานประทักษิณอยางแทจริง คือมีบันไดขึ้นสูทางเดินรอบองคเจดียและมีพนักกั้นจริงๆ ใชฐานที่
เปนฐานบัวประดับลูกแกวอกไกสองเสนบนทองไมที่กวางในผังยอมุม ซึ่งคงจะคลี่คลายมาจากชุด
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ฐานบัวลูกแกวอกไกสองฐานซอนกันโดยมีทองไมคั่นกลางในผังยกเก็จใหมีความเรียบงายมากขึ้น
การคลี่คลายของชุดฐานเชนนี้ยังพบอยูในศิลปะลานนาชวงหลังลงมาดวย 40 สวนการสรางขาสิงห
รองรับชุดฐานนี้เปนความนิยมที่เกิดขึ้นในศิลปะอยุธยาตั้งแตครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา
เชน ที่ วิห ารหลวงวั ด พระศรี สรรเพชญ อยุ ธ ยา ในขณะที่ ขาสิง หข องฐานประทั ก ษิณ เจดี ยท รง
ปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบที่เรียวสูงซึ่งเปนรูปแบบที่ลาลงมาจากของสิงหที่วิหาร
หลวงวัดพระศรีสรรเพชญมาแลว
การสรางฐานประทักษิณรูปแบบคลายคลึงกับเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพ
บํารุงนี้พบอยูในเจดียบางองค เชน เจดียหมายเลข 4/1 วัดพุทไธสวรรย (ภาพที่ 125)คงซึ่งมีอายุ
ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ตอตนพุทธศตวรรษที่ 2341

ภาพที่ 125 เจดียเหลี่ยมเพิ่มมุม หมายเลข 4/1 วัดพุทไธสวรรย อยุธยา

40

เชน สวนฐานของเจดียวัดปงสนุก เชียงแสน ซึ่งเปนฐานบัวที่คาดลูกแกวอกไกสองเสนบนทอง

ไม.
41

สันติ เล็กสุขุม, เจดียเ พิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา, 49.
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ฐานประทักษิณของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงอาจมีที่มาจากฐาน
ประทักษิณของเจดียในศิลปะลานนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของเจดียทรงปราสาทยอดที่มีการ
ใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกในผังยกเก็จเพื่อเปนฐานประทักษิณและมีการสรางพนักระเบียงที่เจาะ
ชองกระจกรูปกากบาท ฐานแบบนี้ปรากฏอยูในศิลปะลานนาชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตน
มา และคงจะสงอิทธิพลใหกับอยุธยาในชวงหลังจากนั้นเล็กนอย เนื่องจากยังไมเคยพบการใชฐาน
เชนนี้ในศิลปะอยุธยากอนพุทธศตวรรษที่ 21 เลย
2. เรือนธาตุ
เรือนธาตุเปนสวนสําคัญที่จะกําหนดรูปทรงและแผนผังของเจดียทรงปราสาท
ยอด ชุดฐานรองรับเรือนธาตุเปนฐานบัวลูกแกวอกไกจํานวนสองฐานซอนลดหลั่นกันตอดวยชั้น
เชิงบาตรที่เปนฐานบัวลูกแกวอกไก รองรับเรือนธาตุที่หยักมุมดานละสามมุมบวกกับมุมของเสาซุม
อีกดานละสองซุมรวมเปนยอมุมไมยี่สิบแปด ขนาดของมุมมีขนาดเกือบเทากันทั้งหมด เรือนธาตุ
เอนเขาหากันเล็กนอย คาดประดับลวดบัวเชิงและลวดบัวรัดเกลาเปนเสนลวดบัวอกไกอยางละเสน
จระนําเปนแบบซุมซอน เหนือเรือนธาตุไปเปนชั้นซอนเพื่อรองรับองคระฆัง (ภาพที่ 126)

ภาพที่ 126 เรือนธาตุและจระนํา เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
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ดังที่ไดกลาวมาแลววาเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยาตั้งแตราว
พุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมาเปนการใชรูปแบบของเรือนธาตุจากเจดียทรงปรางค คือชุดฐานบัว
ลูกฟกและชั้นเชิงบาตรรองรับเรือนธาตุ แตสําหรับสวนเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเช
ตุเทพบํารุงนี้แสดงใหเห็นทั้งการสืบทอดและความเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบบางประการที่ตาง
จากสมัยอยุธยาตอนตนลงมาแลว
สําหรับแผนผังของเรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงซึ่งเปนผังยอมุม
ไมยี่สิบแปดซึ่งมีขนาดของมุมเกือบจะเทากันแลว เวนแตมุมของเสาซุมที่มีขนาดเล็กกวาไมมาก
แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการที่หลังลงมาจากแนวความคิดที่ใหความสําคัญกับเรือนธาตุโดยการเนน
ใหมุมประธานคือมุมหลักของเรือนธาตุใหมีขนาดใหญกวามุมขนาบขางในสมัยอยุธยาตอนตน 42
ผนังของเรือนธาตุที่เอนสอบเขาหากันปรากฏมากอนในเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาตั้งแต
ระยะแรก เมื่อพิจารณาทรวดทรงของเรือนธาตุที่เพรียวสูงขึ้นอยางรวดเร็วมากกวาเรือนธาตุของ
เจดียทรงปราสาทยอดในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเจดียทรงปราสาทยอดวัดสังขแท หรือเจดีย
ทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ ดังที่ไดกลาวมาแลว
สวนชุดฐานรองรับเรือนธาตุที่เปนฐานบัวลูกแกวอกไก (ภาพที่ 127)คงเปลี่ยนแปลง
มาจากที่เคยเปนชุดฐานบัวลูกฟกที่เคยมีมากอน เชนที่เจดียทรงปราสาทยอดประจําทิศบนฐาน
ไพทีปรางคประธานวัดพระราม (ภาพที่ 128) ขนาดของลวดบัวที่เล็กเรียวทําใหทรวดทรงโดยรวม
ของชุดฐานและองคเจดียดูโปรงเพรียว ไมแนนหนักเหมือนการใชฐานบัวลูกฟกในสมัยอยุธยา
ตอนตน ในขณะที่ฐานบัวลูกแกวอกไกเปนฐานที่ใชรองรับสวนเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาท
ยอดของลานนามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เชนที่เจดียวัดปาสัก เชียงแสน จนถึงชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 21 เชนที่เจดียวัดโลกโมลี เชียงใหม (ภาพที่ 129) สําหรับเจดียทรงปราสาทยอดของลานนามัก
ใชฐานบัวลูกแกวอกไกฐานเดียว แตเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงใชฐานบัวลูกแกว
อกไกจํานวนสองฐานซอนลดหลั่นกันรองรับเรือนธาตุ คงจะปรับปรุงจากชุดฐานบัวลูกฟกที่เคยใช
กันมานั่นเอง

42

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 66.
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ภาพที่ 127 ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 128
ชุ ดฐานบัวลู ก ฟกรองรับเรือนธาตุ เจดีย ทรงปราสาทยอดประจํามุ มฐานไพที
ปรางคประธาน วัดพระราม
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ภาพที่ 129 ฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุ เจดียประธานวัดโลกโมลี
หากพิจารณาจากอายุของเจดียหมายเลข 26 วัดพระราม มีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่
21 ที่พบวาเริ่มใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุ (ภาพที่ 130)ลักษณะดังกลาวของเจดีย
ทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้จึงควรมีอายุที่เกี่ยวเนื่องกันมากกวาเจดียทรงปราสาทที่มี
อายุเกากอนหนา นอกจากนี้ฐานบัวลูกแกวอกไกที่รองรับเรือนธาตุเจดียองคนี้ยังใชระบบการ
เหลื่อมทองไมเขา ซึ่งเปนเทคนิคที่มาจากศิลปะลานนาอันไดพบอยูในชุดฐานบัวลูกฟกของปรางค
ประธานเชนเดียวกับชั้นเชิงบาตรที่รองรับเรือนธาตุเปนฐานบัวลูกแกวอกไกเชนกัน จึงอาจเปนสวน
ที่บงไดวาอายุการสรางปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอดเปนงานในรุนราวคราวเดียวกัน

ภาพที่ 130 ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุ เจดียรายหมายเลข 26 วัดพระราม

168
จระนําของเรือนธาตุเปนจระนําซุมซอน ซึ่งเปนรูปแบบของจระนําที่ผานวิวัฒนาการ
มาจากจระนําในศิลปะลานนาแลว ซึ่งซุมซอนเชนนี้ปรากฏอยูในสายวิวัฒนากรของเจดียทรง
ปรางคในศิลปะอยุธยาอันไดรับการปรับปรุงมากอนแลวตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 19 ลักษณะ
สําคัญของซุมซอนคือการออกซุมซอนเหลื่อมกันโดยไมมีชองวางระหวางเสาจระนํา ที่ตางไปจาก
ซุมลด ของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะลานนาที่มีชองวางระหวางเสา ทั้งนี้ แนวคิดในการสราง
ซุมที่ตางกันทั้งสองแบบมีที่มาจากการปรับปรุงพื้นที่ประดับจระนําบนเรือนธาตุที่ยนยอลงมาจาก
ตนแบบในเจติยวิหารของศิลปะพมาและปราสาทของศิลปะขอม
ซุมซอนของเรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงมีแนวระดับเสมอกัน
โดยไมไดลดหลั่นกันลงมา ดังนั้นซุมเหนือจระนําดานหลังจึงมีขนาดใหญกวาแผนซุมของจระนํา
ดานหนาเล็กนอยเพื่อใหแลดูเห็นวามีซุมที่ลดหลั่นกัน แสดงถึงการลดความซับซอนของระบบซุม ให
เรียบงายขึ้น ซึ่งยังไมพบในเจดียทรงปราสาทยอดวัดสังขแท แตไดพบในเจดียทรงปราสาทยอด
หมายเลข 26 ซึ่งเชื่อวามีอายุในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 ดังที่ไดกลาวมาแลว 43
รูปแบบที่กลาวมาจึงสรุปคราวๆไดวาสวนเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเช
ตุเทพบํารุงนี้กําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษที่ 22
3. สวนชั้นซอน องคระฆังและยอด
ชั้นซอนเหนือเรือนธาตุเปนชั้นรัดประคด คือฐานคอดเวาที่คลายฐานบัวครึ่งฐาน
บนซอนลดหลั่นกันสองชั้นในผังยอมุม มีรองรอยของวาเคยประดับสวนประกอบที่อาจเปนกลีบ
ขนุนอยูทุกมุม 44 เหนือชั้นซอนเปนฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับองคระฆังเหลี่ยมยอมุมตอเนื่องดวย
บัลลังก (รูปที่ 131) กอนจะถึงบัวคลุมเถาซึ่งเหลือเพียงลูกแรกเหนือบัลลังก (ภาพที่ 132)

43

แสดงวาในชวงตนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดาน
รูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา เห็นไดจากการลดความซับซอนของสวนประดับเรือนธาตุ การเริ่ม
ปรากฏใชขาสิงหและสวนยอดที่มีบัวทรงคลุมและองคระฆังเปนริ้ว มีตัวอยางที่เจดียทรงปราสาทยอดวัดสังขแท
และเจดียหมายเลข 26 วัดพระรามเปนสําคัญ ดู สันติ เล็กสุขุม, ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด”
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,40-46.
44
เรื่องเดียวกัน, 49.
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ภาพที่ 131 สวนยอดชั้นซอนและองคระฆังของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 132 ยอดบัวคลุมเถาลูกแรกที่ยังเหลือติดบัลลังก เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรวิชาการ,2541),158.)
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ชั้น ซ อ นเหนื อ เรื อนธาตุ ที่ เ ป น ชั้น รั ด ประคดประดั บ ด ว ยกลีบ ขนุ น และบั น แถลงคื อ
ระเบียบที่สืบทอดอยางยาวนานมาจากเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะสุโขทัยถึงเจดียทรงปราสาท
ยอดของอยุธยาโดยแทบไมเปลี่ยนแปลง เชนที่เจดียทรงปราสาทยอดบนฐานไพที ปรางคประธาน
วัดมหาธาตุ อยุธยา (ภาพที่ 133) สวนนี้ของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงแสดง
ลักษณะทีเกี่ยวของกับเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาโดยตรงตั้งแตในราวพุทธศตวรรษที่ 20
เปนตนมา แนวทางการพิจารณาถึงอายุสมัยจึงควรมองที่แผนผังตอเนื่องจากสวนเรือนธาตุขึ้นมา
คือขนาดของมุมที่เทากันทุกๆมุม ตางไปจากมุมประธานขนาดใหญกวามุมยอยที่ปรากฏอยูใน
สมัยตนแลว

ภาพที่ 133 ชั้นซอน องคระฆังและยอดบัวคลุมเถา เจดียประจํามุมฐานไพทีปรางคประธาน
วัดมหาธาตุ อยุธยา
ยอดองคระฆังเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้
จากรูปแบบที่เปนองคระฆังเหลี่ยมในผังยอมุม มีขนาดของมุมเล็กเทากันทั้งหมด ซึ่งไมเคยเปนที่
รูจักในเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยากันมากอน องคระฆังของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะ
อยุธยาชวงพุทธศตวรรษที่ 20 มีองคระฆังกลมอันเปนรูปแบบที่สืบทอดมาจากสุโขทัย เชนยอดทรง
ระฆังของเจดียทรงปราสาทยอดประจําทิศปรางคประธานวัดพระราม (ภาพที่ 134) และตอมามี
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ลักษณะแปลกไปบางคือเปนทรงระฆังมีริ้วที่อาจเกี่ยวของกันกับเจดียที่สรางขึ้นในระยะหลังของ
สุโขทัยดวย 45 เชนยอดทรงระฆังของเจดียทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ (ภาพที่ 135) ซึ่งไดกลาว
มาแลววาคงมีอายุในปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จึงมีขอสันนิษฐานที่เชื่อวาสวนยอดของเจดียองคนี้
นาจะถูกเปลี่ยนแปลงจากสมัยแรกสรางแลว เพราะระเบียบทางสถาปตยกรรมไมเปนไปตาม
รูปแบบของงานชาง ยังพบหลักฐานรองรอยแตกหักระหวางชั้นซอนเหนือเรือนธาตุและองคระฆัง
ซึ่งคงเปนการชํารุดในอดีตและถูกซอมแซมใหมจนเปนทรงระฆังเหลี่ยมในชวงครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 23 46

ภาพที่ 134 ชัน้ ซอนและองคระฆัง เจดียประจํามุมบนฐานไพทีปรางคประธานวัดพระราม

45

เจดียที่มีองคระฆังริ้วยังคงเปนปญหาเกี่ยวกับที่มาวาเริ่มตนที่ใด แตมีตัวอยางอยูที่เจดียวัดเขา
พระบาทนอย สุโขทัยซึ่งจากแนวความคิดของนาย A.B.Griswold ก็ยังคงมีประเด็นเกี่ยวพันวาควรสรางขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนปลายหรือไม อยางไรก็ตาม องคระฆังริ้วเชนนี้ปรากฏอยูในศิลปะอยุธยาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่
21 แลว ดู เรื่องเดียวกัน, 46.
46
ภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยศิลปากร “การ
สันนิษฐานรูปแบบทางสถาปตยกรรม วัดวรเชตุเทพบํารุง จ.พระนครศรีอยุธยา,” 1-24 – 1-25.
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ภาพที่ 135 องคระฆังริ้วของเจดียทรงปราสาทยอดวัดบางกะจะ
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงหลักฐานเกี่ยวกับสวนยอดเหนือชั้นซอนของเจดียทรงปราสาท
ยอดในศิลปะอยุธยาแลวนั้น นอกเหนือจากองคระฆังกลมทั้งแบบเรียบและเปนริ้วแลว ไมเคยพบ
การสรางยอดที่เปนองคระฆังเหลี่ยมยอมุมเลย แตองคระฆังแบบนี้ไดพบอยูเปนระเบียบของเจดีย
ทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมในศิลปะอยุธยาอันปรากฏขึ้นในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 (ภาพที่136)รับ
กับขอสันนิษฐานที่วามีการใชรูปแบบขององคระฆังเหลี่ยมมาจากเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุม47 ดังนั้นใน
เมื่อชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ที่ไดปรากฏทั้งการใชองคระฆังริ้วในเจดียทรงปราสาทยอดและ
เริ่มพบการสรางเจดียองคระฆังเหลี่ยมเพิ่มมุมขึ้น ระยะเวลาหลังจากนั้นไมนานจึงอาจเปนชวงที่มี
การหยิบยืมรายละเอียดระหวางเจดียแบบตางๆในระบบงานชางของอยุธยามาใชรวมกันก็เปนได
ไดกลาวถึงขอมูลของเจดียทรงปราสาทยอดตั้งอยูทางทิศใตนอกระเบียงคดวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที่ 137) มาแลว เจดียองคดังกลาวมีความคลายคลึงกันกับเจดียทรง
ปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง เปนตนวาใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับเรือนธาตุและมียอด
ทรงระฆังเหลี่ยมยอมุมเปนตน จากการศึกษาไดกําหนดอายุเจดียองคนี้ไวในครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรษที่ 23 ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันถึงรูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดที่มีการใชยอดองคระฆัง
เหลี่ยมยอมุมอยูในศิลปะอยุธยาดวย
47

สั น ติ เล็ ก สุขุ ม, ความเปน มาของเจดี ยร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู รณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา, 49.
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ภาพที่ 136 เจดียศรีสุริโยทัย อยุธยา

ภาพที่ 137 องคระฆังเหลี่ยมของเจดียทรงปราสาทยอดทางทิศใตนอกระเบียงคด วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ ลพบุรี
อนึ่ง หากผลการสํารวจที่กลาววาพบรองรอยแยกระหวางชั้นซอนเหนือเรือนธาตุกับ
องคระฆังในปจจุบันหมายถึงการชํารุดหักพังและไดรับการปฏิสังขรณขึ้นในอดีตจริง ก็อาจเปด
โอกาสใหสันนิษฐานถึงสวนยอดในรูปทรงอื่นๆตามแบบแผนของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะ
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อยุธยาที่เคยมีมา เชน องคระฆังกลม หรือองคระฆังริ้วที่ยอมจะตองมีบัวคลุมรองรับ แตอยางไรก็ดี
สวนยอดทรงกรวยที่อยูเหนือขึ้นไปนั้นประกอบดวยบัวคลุมเถาอันสืบทอดอยูในสายวิวัฒนาการ
ของเจดียทรงปราสาทยอดมาอยางเครงครัด
มีขอสังเกตอีกเล็กนอยเกี่ยวกับสวนองคระฆังและยอดของเจดียทรงปราสาทยอด
วัดวรเชตุเทพบํารุง คือรูปแบบขององคระฆังเหลี่ยมยอมุมที่มีบัลลังกและบัวคลุมเถานั้นคลายคลึง
กันกับสวนเดียวกันของเจดียทรงเครื่องซึ่งเริ่มปรากฏในศิลปะอยุธยาในกลางพุทธศตวรรษที่ 22 48
อันเปนชวงเวลาเดียวกันกับการกําหนดอายุโดยรวมของเจดียองคนี้จากสวนอื่นๆดวย
สวนยอดของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงแสดงลักษณะที่มาจากเจดีย
ทรงปราสาทยอดที่สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 แตในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบที่แตกตาง
ไปจากแบบแผนเดิมดวย กลาวคือชั้นซอนอันประกอบดวยชั้นรัดประคดที่เปนฐานคอดเวาซอน
ลดหลั่นกันเปนระเบียบของเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยามาแตเดิม แตการใชองคระฆังเหลี่ยม
ยอมุมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหม ไมวาจะเปนงานกอสรางในสมัยแรกหรือการซอมในสมัยหลังก็ตาม
ตอเนื่องขึ้นไปที่สวนยอดเปนบัวคลุมเถาก็เปนรูปแบบเฉพาะที่พบในเจดียทรงปราสาทยอดอยาง
สม่ําเสมอ ผลการวิเคราะหส วนยอดนี้สอดคลองกับสวนฐานประทั กษิณและเรือนธาตุว าเปน
รูปแบบที่นาจะเกิดขึ้นหลังพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา แตคงจะไมลวงลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23
อายุการสรางของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงเมื่อพิจาณาจากสวนประกอบทาง
สถาปตยกรรมจึงตกอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 22
วิเคราะหลวดลายปูนปน
ขอมูลที่สําคัญอีกประการของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงคือลวดลาย
ปูนปนที่เหลือติดประดับอยูจํานวนหนึ่ง การวิเคราะหลวดลายปูนปนนี้สามารถชวยใหการกําหนด
อายุเจดียองคนี้ใหมีความแนนอนมากยิ่งขึ้นโดยเปนขอมูลที่สนับสนุนจากการวิเคราะหทางดาน
สถาปตยกรรมซึ่งไดผลอยูในระดับหนึ่ง
ลวดลายปูนปนมีระเบียบของแนวการประดับที่เปนแบบแผนของเจดียทรงปราสาท
ยอดหรือเจดียแบบอื่นๆในศิลปะอยุธยาที่มีการผสมผสานนํามาใช การศึกษาลวดลายอาจทําได
โดยการจําแนกกลุมของลายเปนแบบตางๆ เชน กลุมลายกลีบบัว กลุมลายหนากระดาน กลุมลาย
ชอดอก ในกรณีของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงลวดลายแบบตางๆที่ยังหลงเหลืออยู

48

สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา, 71.

175
มีแนวการประดับสอดคลองกับแบบอยางลวดลายอยางชัดเจน จึงแบงการวิเคราะหออกตามแนว
การประดับและลวดลายนั้น
1 ลายขาสิงหประดับสวนฐานประทักษิณ
ส ว นล า งสุ ด ของฐานประทั ก ษิ ณ ประดั บ ด ว ยขาสิ ง ห เ ต็ ม ชุ ด คื อ ประกอบด ว ย
ขาสิงห นมสิงห ครีบทองสิงหและกาบเทาสิงห (ภาพที่ 138)

ภาพที่ 138 ขาสิงหของฐานประทักษิณ เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง
ลายขาสิงหอาจเปนอิทธิพลจากความนิยมในการใชขาตั่งหรือเตียงในศิลปะจีน โดย
พบครั้งแรกๆในศิลปะไทยในภาพจารบนแผนหินที่วัดศรีชุม เรื่องอสาตมันชาดกอายุราวพุท ธ
ศตวรรษที่ 19 จากนั้นคงจะมาเริ่มปรากฏในศิลปะอยุธยาที่วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาดังกลาวไมมีการพัฒนารูปแบบของลายขาสิงหมากนัก
คือยังคงเปนขาสิงหในทรงอวนเตี้ย เสนนอกของนองสิงหประกอบจากวงโคงหลายวงคลายคลื่น
สวนแขงสิงหโคงมนตอเนื่องไปจนถึงหลังสิงห (ภาพที่ 139) และที่สําคัญคือยังไมมีการใชบัวหงาย
และทองไมเขาประกอบเปน “ฐานสิงห”
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ภาพที่ 139 ขาสิงห วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ
ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ขาสิงหคงจะคลี่คลายในศิลปะอยุธยาโดยยืดความสูง
ใหมากขึ้นแตยังคงลักษณะของเสนนอกประกอบจากวงโคงและแขงสิงหโคงมน เชนสวนฐานของ
เจดียรายหมายเลข 13 วัดพุทไธสวรรย อยุธยา 49 (ภาพที่ 140)

ภาพที่ 140 ขาสิงห เจดียรายทรงเครื่องหมายเลข 13 วัดพุทไธสวรรย

49

สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา, 67 - 68.
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ในขณะที่ ต อ มารู ป แบบของขาสิ ง ห ไ ด ค ลี่ ค ลายอย า งรวดเร็ ว คื อ เป น ขาสิ ง ห ที่ ไ ม
ประกอบจากวงโคงที่เปนหยัก แตทําเปนขาเรียวสูง เชนที่ฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุ
รายวัดไชยวัฒนาราม สราง พ.ศ.217250 (ภาพที่ 141) ระยะตอมาเกิดรูปแบบของ “ฐานสิงห” ที่
สมบูรณแบบขึ้น คือเปนขาสิงหที่มีสวนทองไมและบัวหงายประกอบกันเปนชุดฐาน เริ่มมีขาสิงหที่
ทําสันแบงระหวางแขงสิงหและหลังสิงหที่เรียกวา “บัวหลังสิงห” (ภาพที่ 142) ชวงราวรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ 51 และคงสืบทอดรูปแบบเชนนี้ลงมาพรอมการเพิ่มลดการประดับตกแตงตาม
ความพอใจของชางผูสราง อยางไรก็ตาม ที่กลาวมานั้นเปนสายวิวัฒนาการหลักๆของขาสิงหใน
ศิลปะอยุธยา เพราะยังพบขาสิงหแบบปลีกยอยซึ่งไมขึ้นอยูกับวิวัฒนาการจํานวนหนึ่ง

ภาพที่ 141 ขาสิงห ฐานชุกชีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนาราม

50

สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
เจมส ทอมปสัน, 2532), 38 - 39.
51
เรื่องเดียวกัน, 75.
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รูปที่ 142 ขาสิงห พระที่นังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท ในพระนารายณราชนิเวศน อยุธยา
ขาสิงหที่รองรับฐานประทักษิณของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนขา
สิงหเรียวสูง ไมประกอบจากวงโคงและไมมีแนวคิ้วคั่นระหวางลายครีบและนองสิงห หากเทียบกับ
สายวิ วัฒ นาการหลักแลวควรมีอายุ อยูหลังจากขาสิง หที่ประกอบขึ้น จากวงโคง หลายวง โดย
สามารถเทียบไดกับขาสิงหของชุกชีพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในเมรุทิศเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม
รายละเอียดที่นาสนใจคือการวางหนากระดานลางและบัวคว่ําของฐานประทักษิณเอาไวบนหลัง
สิงหโคงมน จึงดูเหมือนขาสิงหที่เทินฐานเอาไวนั้นมีสวนเอนลาดตอเนื่องขึ้นไปสูฐานดานบนเปน
อันเดียวกัน ซึ่งเปนรูปแบบที่อาจแสดงความก้ํากึ่งกันระหวางขาสิงหในระยะแรกที่หลังสิงหโคงมน
ไมมีสันแบงระหวางแขงสิงหและบัวหลังสิงห กับขาสิงหที่มีสันแบงบัวหลังสิงหแลว ซึ่งอยางหลัง
เกิดขึ้นในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 23 ลักษณะดังกลาวจึงควรมีอยูกอนหนานั้น คือราวพุทธศตวรรษ
ที่ 22
ขอมูลที่สามารถนํามาใชสําหรับพิจาณาประกอบการกําหนดอายุขาสิงหของเจดียทรง
ปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงใหแนนอนมากขึ้นไดแกลวดลายประดับรวม คือลายนมสิงห ลาย
ครีบทอง-ครีบนองสิงหและลายรักแรสิงห ซึ่งทั้งหมดลวนเปนลายที่ผูกขึ้นจากกระหนกวงโคง
เชนเดียวกัน ลายนมสิงหเปนลายวงโคงสองวงที่หันหัวออกจากกันและทิ้งปลายแหลมชีล้ ง สองขาง
ของวงโคงตอออกมาเปนกระหนกวงโคงตอเนื่องกันไปตามแนวเพื่อเปนลายครีบทองสิงห สวนลาย
รักแรสิงหและออกกระหนกวงโคงลงมาเปนครีบนองสิงห
ลายรักแรสิงห (ภาพที่ 143)เปนลายวงโคงมีหยัก ปดอยูที่บริเวณภายในมุมของขา
สิงหที่โคงลงมา เทียบไดกับลายมุมที่ประกอบจากวงโคงอันเปนอิทธิพลจากลวดลายในศิลปะ
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ลานนาที่แพรหลายลงมายังอยุธยาตั้งแตชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 แลว เชนที่ผนังวิหารวัด
นางพญา ศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 144) และหลังจากนั้นตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 21 ที่ผนังวิหาร
วัดไลย ลพบุรี (ภาพที่ 145) อยางไรก็ตามลายดังกลาวที่ขาสิงหของเจดียทรงปราสาทวัดวรเชตุ
เทพบํารุงมีลักษณะประดิษฐมากกวาที่วัดนางพญาและวัดไลย จึงอาจมีอายุหลังลงมาอีก ในขณะ
ที่ขาสิงหแบบเดียวกันที่ปรากฏที่ชุกชีพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุรายวัดไชยวัฒนารามกลับ
มีลักษณะเปนตัวกระหนกประดิษฐอยางแทจริง (ภาพที่ 146)

ภาพที่ 143 ลายรักแรสิงห ปูนปน ฐานประทักษิณเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 144 ลายมุมหรือลายผีเสื้อ ปูนปน วิหารวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย
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ภาพที่ 145 ลายมุมหรือลายผีเสื้อ ปูนปน วิหารวัดไลย ลพบุรี

ภาพที่ 146 ลายรักแรสิงห ปูนปน ฐานชุกชีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุราย วัดไชย
วัฒนาราม
เชนเดียวกับลายนมสิงหซึ่งประกอบจากวงโคงสองวงที่หันหัวออกจากกันและตอดวย
ปลายแหลมรูปสามเหลี่ยมชี้หัวลง (ภาพที่ 147) ซึ่งก็เปนลายในทํานองวงโคงเชนกัน ลายนมสิงหนี้
พบครั้งแรกๆที่เจดียรายหมายเลข 13 วัดพุทไธสวรรย อยุธยา ยังมีลักษณะคลายจุกสั้นๆติดอยู
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(ภาพที่ 148) แนววิวัฒนาการของนมสิงหที่แคบและยืดยาวลงมาจรดฐานลางนั้นเริ่มปรากฏใน
สมัยหลังตอมา
มีขาสิงหประดับบุษบกธรรมาสนสลักไมบางหลังสามารถใชเปรียบเทียบถึงรูปแบบ
ของขาสิงหของเจดียทรงปราสาทยอดที่วัดวรเชตุเทพบํารุงไดชัดเจน คือ ธรรมาสนจากวัดโพธิ์เผือก
อยุธยา และธรรมาสนจากวัดเสาธงทอง ปจจุบันจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จ
พระนารายณ (ภาพที่ 149) ไดรับการกําหนดอายุไวในชวงตนถึงกลางพุทธศตวรษที่ 22 52 รูปแบบ
ขาสิงหของธรรมาสนทั้งสองหลังเปนขาสิงหที่ยังไมมีการแบงสันที่บัวหลังสิงห และยังใชลวดลาย
ประดับในทํานองวงโคงอยู แมวาทรวดทรงของขาสิงหจะไมเรียวยาวเทาแตก็ยังอยูในเคาโครงที่
ใกลเคียงกันมากกวา ขาสิงหของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงควรสรางในระยะ
ไลเลี่ยกันดวย

ภาพที่ 147 ลายนมสิงห ปูนปน ฐานประทักษิณเจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง

52

สันติ เล็กสุขุม.ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310),75 และ สันติ
เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547),100,143.
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ภาพที่ 148 ลายนมสิงห ปูนปน เจดียรายทรงเครื่องหมายเลข 13 วัดพุไธสวรรย

ภาพที่ 149 ขาสิงหของบุษบกธรรมาสนจากวัดเสาธงทอง ลพบุรี
(ที่มา : ประยูร อุลุชาฎะ,วิวัฒนาการลายไทย(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2550),124.)
กรรมวิธีการสรางลวดลายปูนปนของอยุธยาตั้งแตในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 มักใชการ
ฉาบปูนเปนแผนนูนหนาตามโครงลายแลวจึงใชเครื่องมือปลายมนทําการกดแตงรายละเอียด
ปริมาตรของปูนปนจึงนูนหนาเปนมวลชัดเจน แตลวดลายประดับขาสิงหของเจดียทรงปราสาท
ยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้เกิดจากการปนปูนเปนเสนกลมหรือแผนยาว กอนจะปะติดเขากับระนาบ
ผิวปูนฉาบ จากนั้นจึงใชเครื่องมือแหลมคมตัดแตงใหไดลวดลายตามตองการรวมทั้งกรีดรองขนาน
บนเสนปูนเพื่อเนนมิติของพื้นผิวใหเดนขึ้น ทั้งหมดนี้เปนวิธีการสรางงานปูนปนที่มาจากลานนา
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ชวงตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และนิยมมากขึ้นชวงพุทธศตวรรษที่ 21 53 เทคนิคเชนนี้
สอดคลองกันกับลวดลายที่มาจากศิลปะลานนาในระยะเวลานั้นอยางชัดเจน
ลายขาสิ ง ห ที่ ป ระดั บ เจดี ย ท รงปราสาทวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง จึ ง เป น ลายขาสิ ง ห ที่
วิวัฒนาการมาแลวจากลายขาสิงหในชวงตนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 ที่ยังอยูในทรงเตี้ยและประกอบ
ขึ้นจากวงโคง ซึ่งเปรียบเทียบไดกับขาสิงหที่พบในธรรมาสนสลักไมกลุมหนึ่งที่กําหนดอายุในครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที่ 22 แตคงมีอยูกอนขาสิงหของฐานชุกชีในเมรุทิศเมรุรายของวัดไชยวัฒนา
ราม กําหนดอายุของขาสิงหนี้จึงตกอยูในชวงกลางของพุทธศตวรรษที่ 22
2. ลายชองกระจกและลายประดับมุม
ลายชองกระจกประดับอยูบนพนักรอบฐานประทักษิณดานบน เปนการเจาะชอง
รูปกากบาทหยักมุมและปนปูนประดับที่มุมทั้งสี่ของชอง (ภาพที่ 150)

ภาพที่ 150 ลายชองกระจก ฐานประทักษิณ เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง
ลายชองกระจก เปนลายที่มาจากศิลปะลานนาซึ่งคงจะรับมาจากศิลปะจีนอีกตอหนึ่ง
พบความนิยมอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ทั้งในการประดับสถาปตยกรรมคือพนักระเบียง
หนากระดานหรือทองไมของเจดีย เชน ที่เจดียประธานวัดหนองจริน เชียงใหม (ภาพที่ 151) และ
53

จิรศักดิ์ เดชวงศญา,ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : นพบุรี
การพิมพ, 2545), 58-59.
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ประดับสวนฐานพระพุทธรูปสําริดที่หลอขึ้นในระยะนี้ 54 แบบอยางที่สําคัญของลายชองกระจกคือ
การเจาะชองรูปขาวหลามตัดหรือรูปกากบาท โดยในศิลปะลานนานิยมใชลายวงโคงประกอบกัน
เปนกรอบ ยังไมพบวามีการประดับลวดลายอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากขีดเสนเนนกรอบโดยรอบ แนว
การประดับลายชองกระจกจะประดับตามหนากระดานแนวนอนเรียงกันเปนระยะ บางครั้งมีการ
แบงกรอบสี่เหลี่ยมใหสําหรับลายชองกระจกแตละชองดวย

ภาพที่ 151 ลายชองกระจก เจดียประธานวัดหนองจริน เชียงใหม
ไดพบลวดลายในเคาโครงที่คลายคลึงกัน คือลวดลายประดับบนชองผนังวิหารวัด
นางพญา ศรีสัชนาลัย ซึ่งเชื่อวามีอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21
และลวดลายประดั บ ผนั ง ของวิ ห ารวั ด ไลย (ภาพที่ 152)คงอยู ใ นช ว งที่ ล า ลงมาของศตวรรษ
เดียวกัน ปูนปนทั้งสองแหงมีลักษณะเปนลายกรอบที่ประกอบจากวงโคงอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม
คลายฝาปะกนลูกฟก มีลายมุมลบความกระดางของเหลี่ยมเพื่อใหกลมกลืนกับลายกรอบภายใน
ลายชองกระจกที่พนักระเบียงเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงมีลักษณะ
คลายลายดอกเหลี่ยม (ภาพที่ 153) มากกวาลายชองกระจกที่ประกอบจากวงโคงตามแบบลานนา
จึงเชื่อวาเปนรูปแบบที่ปรับปรุงลงมาในศิลปะอยุธยาแลว โดยไดพบปูนปนลายดอกเหลี่ยมเปน
ลายกากบาทหยักมุมและขัดสานแบบคลายกันประดับอยูที่วิหารวัดไลย ซึ่งมีอายุลาลงมาจากที่วัด
นางพญาเล็กนอย
54

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา,146.
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ภาพที่ 152 ลายกรอบสี่เหลี่ยมและลายมุม ปูนปน วิหารวัดไลย ลพบุรี

ภาพที่ 153 รายละเอียดของลายชองกระจก เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง
สวนลายมุมหรือที่เรียกกันวา “ลายผีเสื้อ” หรือ “ลายคางคาว” เพราะมีลายออกจาก
สองขางคลายปกผีเสื้อหรือคางคาว ลายแบบนี้ที่ปรากฏอยูที่วิหารวัดนางพญาและวิหารวัดไลย
เปนลายกระหนกวงโคงปลายทั้งสองขางของลายมุมที่ออกจากวงโคงตรงกลางทําเปนเสนเชื่อมกัน
กับลายมุมที่อยูติดกัน ปลายหัวกระหนกของลายที่วัดนางพญายังคงทําเปนลายใบไมสามเหลี่ยม
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ซึ่งใกลชิดกับลวดลายในศิลปะลานนามากกวา ในขณะที่ลายที่วิหารวัดไลยกลับทําหัวกระหนก
เปนลายประดิษฐแลว สอดคลองกับการกําหนดอายุของลวดลายปูนปนของวัดไลยที่หลังลงมา
จากวัดนางพญา 55 ลายดังกลาวคลายคลึงกันกับลายมุมของชองกระจกบนพนักระเบียงเจดียทรง
ปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงมากกวา ดังนั้นที่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับลวดลายสวนนี้และ
สรุปวาเปนลายที่ไดรับอิ ทธิพลจากศิลปะจีน 56 ก็ควรไดรับการเพิ่มเติมดวยวาแม จะมีเ คาของ
ลวดลายแบบจีนแตก็คงผานการปรับปรุงตามกาลเวลาจนมีลักษณะเปนของตนเองแลวในระดับ
หนึ่งกอนที่จะมาปรากฏที่เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้
เมื่อพิจาณารวมกันกับสวนฐานประทักษิณของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพ
บํารุงที่ไดกลาวมาแลววาเปนรูปแบบที่อยุธยาคงจะรับโดยตรงมาจากศิลปะลานนา เพราะไดพบ
การสรางฐานประทักษิณที่มีพนักระเบียงเจาะชองแบบนี้เปนครั้งแรกๆที่เจดียองคนี้เองในขณะที่
พบแพรหลายอยูในศิลปะลานนามากอน กลาวโดยสรุปไดวาลวดลายประดับพนักระเบียงนั้นเปน
งานที่มีการปรับปรุงมาจากลวดลายของลานนาจนมีรูปแบบตามรสนิยมของอยุธยาแลว โดยพบ
รูปแบบที่เปรียบเทียบกันไดใกลเคียงที่สุดคือลวดลายปูนปนที่วิหารวัดไลยซึ่งมีอายุตั้งแตชวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 กําหนดอายุลวดลายประดับฐานประทักษิณนี้จึงอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 22
ลายชองกระจกนี้ยังไดรับความนิยมในการประดับสวนฐานของเจดียของอยุธยาใน
ระยะตอมา โดยบางครั้งมีชื่อเรียกตามลักษณะที่เปนชองรูปกากบาทวา “ลายชองตีนกา”
3. ลายกรวยเชิง-เฟองอุบะ
ลายกรวยเชิงและเฟองอุบะเปนระเบียบสําคัญของเจดียทรงปรางคและเจดียทรง
ปราสาทยอดในศิลปะอยุธยา ลายทั้งสองมีรูปแบบและแนวการประดับอยางเดียวกันคือเปนลาย
รูปสามเหลี่ยมวางเรียงติดกันเปนฟนปลา แตมีการประดับคนละตําแหนงคือลายกรวยเชิงประดับ
สวนลางของเรือนธาตุสวนลายเฟองอุบะประดับสวนบนของเรือนธาตุ
ลายกรวยเชิงที่ยังหลงเหลือติดผนังเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทเล็กนอย เปนลวดลายที่
มีเคาโครงเปนรูปสามเหลี่ยมซึ่งประกอบดวยลายดอกไมประดิษฐทํานองดอกโบตั๋นเปนกึ่งกลาง
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สันติ เล็กสุขุม, “ลวดลายบางชนิดในสมัยอยุธยาตอนกลางและอยุธยาตอนปลาย,” ใน วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2522) : 115.
56
สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธจีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2550), 75.
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และและตอยอดขึ้นไปดวยลายกระหนกที่เนนหัวขมวดเทาๆกับหัวกระหนก สวนยอดเปนลายคลาย
ใบไมปลายแหลม (ภาพที่ 154)

ภาพที่ 154 ลายกรวยเชิงปูนปน เรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
ในสมัยอยุธยาตอนตน ลายกรวยเชิงและเฟองอุบะเปนลายที่คลี่คลายมาจากศิลปะ
ขอม มีระเบียบของลายคือการสราง “แมลาย” เปนลายสามเหลี่ยม แมลายนี้ประกอบดวยสาม
สวน คือกระหนกสองตัวออกจากจุดกลางลายที่เรียกวา “กกลาย” หันหัวขมวดเขาหากัน ปลาย
กระหนกรูปสามเหลี่ยมประกบกันมีสวนกลางลายเปนยอดแหลม แมลายนี้วางเรียงกันเปนแถบ
ตามความยาวของเรือนธาตุ แทรกสลับดวย “ลายแทรก” คือการใชสวนกลางลายที่เปนยอดแหลม
วางอยูระหวางแมลาย กระหนกสองตัวของแมลายที่ลายแทรกวางอยูจะทําหนาที่เปนกระหนกสอง
สวนของลายแทรกไปโดยอัตโนมัติ ทําใหลายทั้งหมดตอเนื่องกันอยางเปนระเบียบ ลวดลายกรวย
เชิง-เฟองอุบะสมัยอยูธยาตอนตนนี้พบทั้งในเจดียทรงปรางคและเจดียทรงปราสาทยอด เชน
ปรางควัดสมและเจดียประธานทรงปราสาทยอดวัดโพง อยุธยา(ภาพที่ 155)
เมื่อเขาสูพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบของลายนี้จะเปลี่ยนจากลายประดิษฐรูปกระหนก
และสามเหลี่ยมมาเปนลายพันธุพฤกษาจําพวกดอกไมใบไม โดยโครงของลายมักจะจํากัดอยูใน
กรอบของรูปสามเหลี่ยมประกอบวงโคง ซึ่งลวดลายเชนนี้เปนอิทธิพลที่มาจากศิลปะจีนหรือศิลปะ
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ลานนาอันสอดคลองกับเอกสารประวัติศาสตรที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางอยุธยาและลานนา
เปนอยางมากตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 ลวดลายประดับปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
เปนตัวอยางของลายกรวยเชิง-เฟองอุบะในระยะนี้ (ภาพที่ 156)

ภาพที่ 155 ลายกรวยเชิงปูนปน เจดียประธานทรงปราสาทยอดวัดโพง อยุธยา

ภาพที่ 156 ลายกรวยเชิง ปูนปน ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
อิท ธิพ ลของจีน และลานนาในลายกรวยเชิง-เฟองอุบะยังคงคลี่คลายอยูใ นศิลปะ
อยุธยาตลอดพุทธศตวรรษที่ 21 เห็นไดจากงานที่สรางขึ้นในระยะนี้ยังคงมีลวดลายทํานองพันธุ
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พฤกษาอยู แตไดคลี่คลายลงมาระดับหนึ่งแลว พรอมกับระเบียบของลายที่ไมตอเนื่องสัมพันธใน
ระบบ “แมลาย-ลายแทรก” ตามแบบที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนตนอีกตอไป เนื่องจากแมลาย
และลายแทรกตางก็เปนลายสามเหลี่ยมที่ขึ้นรูปอยางอิสระไมมีสวนใดเปนสวนหนึ่งของกันและกัน
ลายแทรกจึงเปนเพียงลายที่วางไวระหวางแมลายเพื่อคั่นจังหวะเทานั้น เชนลายบนกรอบประตู
วิหารหลวง วัดภูเขาทอง อยุธยา อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 (ภาพที่ 157)

ภาพที่ 157 ลายกรวยเชิง เสาซุมประตูอุโบสถวัดภูเขาทอง อยุธยา
ลายกรวยเชิง-เฟองอุบะในศิลปะอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมามี
รายละเอียดที่คลี่คลายจากลายพันธุพฤกษามาเปนลายประดิษฐจําพวกกระหนกอีกครั้ง แนวการ
ประดั บ แม ล ายและลายแทรกแยกออกจากกั น อย า งเห็ น ได ชั ด คื อ เป น ลายคนละแบบและไม
ตอเนื่องกันเลย เชนเดียวกับเทคนิคที่เปลี่ยนไปคือกลับมาใชวิธีการฉาบปูนเปนโครงลายแผนเรียบ
และใชเครื่องมือปลายแหลมคมกรีดลาย ทําใหลวดลายที่ไดไมมีปริมาตรเทากับลวดลายปูนปนใน
สมัยกอนหนา ตัวอยางเชนปูนปนที่เปนงานซอมของปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา
ลายกรวยเชิงของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนลายพันธุพฤกษาใน
โครงรูปสามเหลี่ยม มีลายชอดอกตรงกึ่งกลางแผนสามเหลี่ยมซึ่งเปนเคาโครงแบบเดียวกันกับลาย
กรวยเชิงที่กรอบประตูวัดภูเขาทอง ซึ่งมีการศึกษาวาเปนงานที่สืบเนื่องหลังจากลายกรวยเชิงที่
เจดียทรงปราสาทวัดวรเชตุเทพบํารุงลงมา แตในการศึกษานี้มีความเห็นที่แตกตางออกไปวางาน
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ปูนปนที่วัดภูเขาทองควรมีมากอนเล็กนอย เนื่องจากยังใชลายวงโคงและดอกไมใบไมที่ยังไมใช
ลายประดิษฐอยูมาก แตไมวาจะมีอายุกอนหลังเทาใด ลวดลายทั้งสองแหงนี้ก็คงมีอายุอยูร ว มสมัย
ในชวงราว 50 ปเดียวกันของพุทธศตวรรษที่ 22
ลายเฟองอุบะบางสวนที่พบประดับบนเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงเปน
ลายแบบที่ไมคอยพบในศิลปะอยุธยา คือแมลายประกอบดวยลายกรอบวงโคงลอมรอบลายดอกสี่
กลีบมีสวนปลายแหลมที่เปนกระหนกสองขางขนาบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนซึ่งมีใบไมเรียวยาว
ต อ ห อ ยออกมา ส ว นลายแทรกเป น เส น ต อ ปลายด ว ยใบไม อ ย า งง า ยๆ (ภาพที่ 158) ซึ่ ง ลาย
ดังกลาวแมมีลักษณะแปลกแตก็ดูเหมือนเปนการผสมผสานขึ้นจากลายในกลุมกรวยเชิง-เฟอง
อุบะสองแบบ คือแบบที่เปนลายกรอบวงโคงที่เปนอิทธิพลมาจากศิลปะลานนา 57 อันไดพบมา
ก อ นที่ ป รางค ป ระธานวั ด จุ ฬ ามณี พิ ษ ณุ โ ลก (ภาพที่ 159) กั บ แบบที่ เ ป น ลายช อ ไม มี ก รอบ
เชนเดียวกับลายกรวยเชิงดังที่ไดกลาวมา การผสมผสานกันของลวดลายออกมาและพบในเจดีย
องคเดียวกันนี้สะทอนความหลากหลายในรูปแบบที่ชางผูสรางงานสามารถเลือกมาใชตามรสนิยม
ของตนไดอยางเหมาะสม

ภาพที่ 158 ลายเฟองอุบะปูนปน เรือนธาตุเจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง

57

สั น ติ เล็ ก สุขุ ม, ความเปน มาของเจดี ยร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู รณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา,106.
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ภาพที่ 159 ลายเฟองอุบะปูนปน ปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
4. ลายกลีบบัว
ลายกลีบบัวเปนลวดลายที่ใชประดับบนลวดบัวคว่ําบัวหงายเพื่อใหเกิดปริมาตร
บนพื้นผิวเรียบของลวดบัวนั้น ในสวนของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงหลงเหลือการ
ประดับปูนปนลายกลีบบัวบริเวณบัวหงายของจระนําเรือนธาตุ
ลายกลีบบัวที่พบแบงออกเปนสองแบบใหญๆ แบบแรกเปนแบบที่มีลายภายในกลีบ
บัวเปนลายใบไมกึ่งกระหนก (ภาพที่ 160) กับแบบที่สองที่เปนลายกระหนกอยางแทจริง (ภาพที่
161) ดังนั้นหากพิจารณาตามสายวิวัฒนาการแลวอาจกลาวไดวาแบบที่เปนลายใบไมกึ่งกระหนก
นั้นอาจมีอายุเกากวาแบบหลังที่มีรูปแบบเปนกระหนกลวน นอกจากนี้ ยังสังเกตไดอีกวาลวดลาย
ทั้งสองแบบใชกรรมวิธีการสรางไมเหมือนกัน คือแบบแรกใชวิธีการพอกปูนเปนแผนกอนจะใช
เครื่องมือกรีดแตงใหเปนลวดลาย สวนแบบหลังใชการปนปูนเปนเสนและกอนเล็กๆนํามาปะติดกัน
จนเปนลาย กรรมวิธีแบบแรกนั้นเปนกรรมวิธีที่ชางอยุธยาใชกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยอยุธยา
ตอนตน แตกรรมวิธีหลังนั้นพบในงานปูนปนของลานนาชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา
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ภาพที่ 160 ลายกลีบบัวปูนปนแบบแรก เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 161 ลายกลีบบัวปูนปนแบบที่ 2 เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง
การประดับลายกลีบบัวมีอยูในสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีตอเนื่องมาจนถึงศิลปะ
ขอมที่เขามามีอิทธิพลในดินแดนไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 12-18 ตอเนื่องเขาสูศิลปะสุโขทัยและ
อยุธยาซึ่งคลี่คลายรูปแบบของลายกลีบบัวแบบขอมมาใชในปรางคที่สรางขึ้นชวงราวพุทธศตวรรษ
ที่ 20 เชนลายกลีบบัวสลักหินพบที่วัดมหาธาตุ อยุธยา (ภาพที่ 162) ที่ใชลวดลายพันธุพฤกษา
ประดับภายในซึ่งเปนอิทธิพลจากลวดลายแบบจีน แสดงวาลายกลีบบัวนี้มีอยูดวยกันหลายแบบ
ในระยะเวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 162 ลายกลีบบัว สลักหิน วัดมหาธาตุ อยุธยา
สวนลายกลีบบัวในศิลปะลานนามีบางแบบที่พิเศษ คือลายกลีบบัวที่มีกระหนกหรือ
ใบไมรูปสามเหลี่ยมประดับภายในที่เรียกวา “ลายกลีบบัวมีไส” ซึ่งนาจะเปนอิทธิพลจากลวดลาย
บนเครื่องถวยจีนที่ปรากฏอยูตั้งแตยุคตนของลานนา พบที่วัดปาสัก เชียงแสน (ภาพที่ 163)ซึ่ง
สรางขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 อยางไรก็ดี ลายบัวมีไสของลานนาไมนิยมในระยะหลังเทาใด
นัก58

ภาพที่ 163 ลายกลีบบัวมีไส เจดียประธานวัดปาสัก เชียงแสน
58

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม, 67 - 68.

194
ลายกลีบบัว มีไสเ ริ่มพบในศิลปะอยุธยาที่ปรางคประธานวัดราชบูรณะรวมทั้งบน
เครื่องทองบางชิ้นที่พบในกรุปรางคนั้นเอง 59 ดังนั้นลายกลีบบัวมีไสในศิลปะอยุธยาคงจะปรากฏ
ขึ้นอยางเร็วที่สุดไมเกินชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20 ขึ้นไป ตอมาพบที่สวนฐานของเจดียราย
ขนาดเล็กที่แทรกอยูบนฐานไพทีปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา (ภาพที่ 164)ทั้งคูมีอายุอยู
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ตอมาในชวงสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแตครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23
จึงพัฒนาเปนตัวกระหนกลายประดิษฐประกอบกันเปนรูปสามเหลี่ยม เชนที่ปรางคเล็กวัดโลกย
สุธาราม อยุธยา (ภาพที่ 165)

ภาพที่ 164 ลายกลีบบัวมีไส ประดับเจดียแทรกบนฐานไพทีปรางคประธาน วัดมหาธาตุ อยุธยา

59

สันติเล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 70.
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ภาพที่ 165 ลายกลีบบัวมีไส ปูนปน ปรางคเล็กวัดโลกยสุธา อยุธยา
การที่ พ บลายกลี บ บั ว สองแบบร ว มกั น ในเจดี ย อ งค เ ดี ย วอาจเสนอแนวทางการ
วิเคราะหเปนสองทางได คือ กลุมลายแบบแรกคงไดรับการปนประดับพรอมการสรางเจดียในสมัย
แรก และกลุมหลังคงจะเปนการซอมแซมในระยะหลังจากการสรางลงมาแลว หรือในอีกกรณีคือ
ลายทั้งสองแบบมีอายุสมัยเดียวกัน แตเปนงานของชางคนละกลุมหรือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอใน
การปรับเปลี่ยนลวดลายใหมีความหลากหลายมากขึ้นกอนที่จะเขาสูชวงพัฒนาการที่มีเพียงไมกี่
ลาย ทั้งนี้ ลวดลายกลีบบัวทั้งสองแบบที่คลายคลึงกับลายกลีบบัวที่เจดียทรงปราสาทยอดของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงไดพบอยูรวมกันในเจดียแทรกบนฐานไพทีปรางคประธานวัดมหาธาตุ อยุธยา
เชนเดียวกัน และเมื่อพิจาณาจากความก้ํากึ่งกัน ลวดลายกลีบบัวเชนนี้คงจะมีอายุอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 22 และไมเกินลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 23
5. ลายหนากระดาน
เปนลายดอกจอกกานแบงเรียงกันตามแนวหนากระดานบนของเรือนธาตุ รูปแบบ
ของกระหนกกานแบงยังมีหัวกระหนกและยอดกระหนกที่สม่ําเสมอกัน ลายดอกเปนดอกกลมซึ่ง
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คลายคลึงกันกับลายดอกจอกกานแบงที่ประดับบนฐานชุกชีพระพุทธรูปในเมรุทิศเมรุรายวัดไชย
วัฒนาราม ลายแบบเดียวกันที่แตกตางออกไปแลวพบที่ปรางคเล็กวัดโลกยสุธาราม อยุธยา อายุ
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 23 กระหนกที่เปนกานแบงเนนยอดแหลมพริ้วมากขึ้นและลายดอก
เปลี่ยนเปนดอกเหลี่ยมแทน
ลายดอกจอกกานแบงประดับเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงกําหนดอยู
ในชวงกวางๆไดราวพุทธศตวรรษที่ 2260
6. ลวดลายประดับหนาบันซุมจระนํา
ยังหลงเหลือลวดลายประดับบนหนาบันของซุมจระนําที่เจดียทรงปราสาทวัดวรเช
ตุเทพบํารุงอยูเล็กนอย ทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตก เปนรูปเทพพนมในซุมเรือนแกวที่ออก
จากดอกไมตรงกลางรูปสามเหลี่ยมของหนาบัน และมีลายพันธุพฤกษาธรรมชาติคือเปนลายใบไม
และดอกไมลอมรอบ (ภาพที่ 166)
เคาโครงของลายเทพพนมที่ออกจากดอกไมเชนนี้พบอยูในศิลปะลานนาตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 19-20 61 เชนปูนปนประดับลายกาบเจดียวัดอุมโอ เชียงใหม และคงไดแพรหลายลง
มายังกลุมหัวเมืองเหนือคือศรีสัชนาลัย-สุโขทัย ดังเห็นจากลวดลายที่ประดับอยูบนเครื่องเคลือบ
ดินเผาที่ใชประดับสถาปตยกรรมจากแหลงเตาปายาง ศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 167) ลายดังกลาวมี
รูปแบบเรียบงายคือเปนเทพพนมออกจากดอกไมตรงกลาง มีลายกระหนกหรือกานขดประกอบ
สองขาง

60

ดู สันติ เล็กสุขุม.ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310),83.
61
จิรศักดิ์ เดชวงศญา,ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม,57-58.
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ภาพที่ 166 หนาบันของซุมจระนําดานทิศเหนือ เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่ ม า : ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม อ.
พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา,2539),ภาพที่ 23.)

ภาพที่ 167 ลายเทพพนม เครื่องเคลือบประดับสถาปตยกรรม ผลิตจากแหลงเตาเมืองศรีสัชนาลัย
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หลังจากนั้นเชื่อวาลายเทพพนมแบบนี้คงเริ่มแพรลงมายังศิลปะอยุธยา พบที่ประดับ
ผนังวิหารวัดไลย ลพบุรี ซึ่งกําหนดอายุไวในชวงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ลายเทพพนมเริม่
มีซุมเรือนแกวครอบและใชลายดอกไมใบไมแบบธรรมชาติประดับรอบๆ (ภาพที่ 168) สวนใน
ศตวรรษถัดมาพบปรากฏอยูในงานแกะสลักไมบนบุษบกธรรมาสนจากวัดเสาธงทอง ลพบุรี และ
จากวัดศาลาปูน อยุธยา ซึ่งธรรมาสนทั้งสองนี้ไดกลาวถึงกําหนดอายุไวแลววาควรอยูในชวงตน
ของพุทธศตวรรษที่ 22 ลายเทพพนมบนธรรมาสนนี้สอดคลองกันกับลวดลายอื่นๆที่คลายคลึงกัน
กับลวดลายประดับที่เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงเชนลายขาสิงหดวย

ภาพที่ 168 ลายเทพพนม ปูนปน วิหารวัดไลย ลพบุรี
ผลการวิเคราะหลวดลายปูนปนประดับเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
พบวาลวดลายสวนใหญมีอายุไมเกินพุทธศตวรรษที่ 22 ขึ้นไป โดยอาจตกอยูในชวงราวกลางพุทธ
ศตวรรษนั้ น เอง และลวดลายยอ ยซึ่ง เปนลายแบบที่แตกตา งไปจากระเบี ย บที่ พ บอาจเป ดขอ
สันนิษฐานไวไดสองทางวาอาจเปนลวดลายที่มีอายุในสมัยแรกสรางเชนเดียวกันแตดวยชวงระยะ
หัวเลี้ยวหัวตอทําใหชางสามารถคัดเลือกลายที่หลากหลายมาสรางในงานแหงเดียวกันได หรืออาจ
เปนงานซอมในสมัยหลังซึ่งก็ควรตกอยูในชวงตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมาจนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 23
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ขอสังเกตที่นาสนใจของลวดลายปูนปนแหงนี้คืออิทธิพลจากศิลปะลานนาทั้งดาน
รูปแบบของลวดลายและเทคนิคการปนสืบทอดมาจากระยะเวลาที่อยุธยาเริ่มรับเอาอิทธิพลจาก
ทางเหนือลงมาในพุทธศตวรรษที่ 21 ทําใหรูปแบบงานปูนปนของอยุธยาตางไปจากชวงตนของ
ราชธานีในพุทธศตวรรษที่ 19-20 อยางชัดเจน
การวิเคราะหสรุปอายุการสรางของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
จากขอมูลทั้งดานรูปแบบสถาปตยกรรมของเจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุง
เห็นไดวามีการสืบทอดจากเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยาชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา
ไดแกการใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกแทนที่ฐานบัวลูกฟกเพื่อรองรับเรือนธาตุซึ่งเปนระเบียบที่เกา
กวา เรือนธาตุที่เอนสอบเขาและอยูในทรงสูงเพรียวกวาเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยาในพุทธ
ศตวรรษที่ 21 แผนผังที่มุมหลักของเรือนธาตุมีขนาดเทาๆกันกับมุมยอยที่ขนาบขาง สวนยอดนั้น
แปลกตรงที่ใชองคระฆังเหลี่ยมยอมุมซึ่งไมเคยปรากฏในเจดียทรงปราสาทยอดมากอน ยังคงมี
ประเด็นวาเปนการซอมแซมในสมัยหลังการสรางหรือไม เนื่องจากก็ไดพบเจดียทรงปราสาทยอด
อยางนอยอีกหนึ่งองคที่ใชองคระฆังเหลี่ยมยอมุมที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี แตอยางไรก็ตาม
ยอดที่เปนบัวคลุมเถาที่ยังเหลืออยูก็บงวาเปนระเบียบเครงครัดของเจดียทรงปราสาทยอดของ
อยุธยามาอยางตอเนื่อง ในขณะที่การใชฐานประทักษิณที่มีพนักระเบียงนั้นเปนการนําเอารูปแบบ
มาจากเจดียในศิ ลปะลานนาที่ปรากฏอยูแลวตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา การใช
องคประกอบทางสถาปตยกรรมเชนนี้บงถึงขอมูลทางประวัติสาสตรที่อยุธยามีความสัมพันธกับ
ลานนาอยางตอเนื่องตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 และเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาสูตนพุทธศตวรรษตอมา
นอกจากนี้เจดียทรงปราสาทยอดยังมีลักษณะบางอยางทางสถาปตยกรรมรวมกันกับ
ปรางคประธานดวย เปนตนวาการเหลื่อมทองไมเขาของชุดฐานรองรับเรือนธาตุ และการใชฐาน
เชิงบาตรเปนฐานบัวลูกแกวอกไก ปรางคประธานไดรับการวิเคราะหกําหนดอายุไวแลววานาจะ
อยูในชวงกลางหรือครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
ข อ มู ล จากการวิ เ คราะห ล วดลายปู น ป น ประดั บ ที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู เ ล็ ก น อ ยพบว า
ลวดลายสวนมากเปนลวดลายที่ประกอบจากวงโคง ที่ใกลเคียงกับลวดลายที่พบในพุทธศตวรรษที่
21 เชนลวดลายปูนปนประดับวิหารวัดไลย ลพบุรี ซึ่งลวดลายที่พบที่เจดียทรงปราสาทวัดวรเชตุ
เทพบํารุงแสดงใหเห็นวามีอายุลาลงมาเล็กนอยเนื่องจากเริ่มมีลวดลายประดิษฐมากขึ้นกวาลาย
ประกอบวงโคงที่เปนพันธุพฤกษา ลายที่สําคัญอีกแบบคือขาสิงหซึ่งเปนขาสิงหเรียวยาว ไมมีสัน
แบงบัวหลังสิงห เมื่อประกอบกับลวดลายประดับที่เปนวงโคงจึงควรมีอายุอยูกอนขาสิงหของฐาน
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ชุกชีในเมรุทิศเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม แตก็หลังจากกลุมขาสิงหในระยะแรกของศิลปะอยุธยา
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 แลวดวย
กรรมวิธีการสรางงานปูนปนของอยุธยาตอนตน ชวงพุทธศตวรรษที่ 20 คือการใชปูน
ฉาบเปนแผนโครงลายกอนจะใชเครื่องมือปลายมนกดใหขึ้นเปนลายตางๆ แตสําหรับปูนปนที่พบที่
เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนเทคนิคที่ตางไปจากปูนปนของอยุธยากอนหนา คือมี
การใชปนปูนเปนเสนแลวปะติดกับพื้นผิวที่จะประดับ กอนจะใชเครื่องมือแหลมคมกรีดตัดหรือ
มวนหอเปนลวดลาย เทคนิคนี้เปนการสรางงานปูนปนของลานนามากอนและไดพบอยูในศิลปะ
อยุธยาตั้งแตในพุทธศตวรรษที่ 20-21 เขาใจวาเทคนิคนี้เปนการเขามาพรอมกับรูปแบบลวดลายที่
มีอิทธิพลของลานนาตั้งแตระยะนั้นเอง
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของเจดียที่บงไดวาอยูหลังจากพุทธศตวรรษที่ 21
ลงมา แตไมเกินถึงพุทธศตวรรษที่ 23 สอดคลองกับลวดลายปูนปนหลักที่ประดับองค
เจดียที่มีอายุในชวงไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 21 และกอนหนางานของวัดไชยวัฒนา
รามใน พ.ศ.2172 แสดงวาเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้คงจะมีอายุการสรางตกอยูในราว
กลางหรือไมเกินครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา
การซอมในสมัยหลังจากการสรางยอมมีอยูดวยความชํารุดตามกาลเวลา แต
รองรอยยังเหลือปรากฏใหเห็นพอที่จะกลาวไดวากิจกรรมดังกลาวมีขึ้นในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 22 เปนตนมา และอยางนอยก็ตองกอน พ.ศ.2310 อันเปนปที่เชื่อวาวัดนี้ถูกทิ้ง
รางไปพรอมกับภาวะสงครามในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

บทที่ 5
วิเคราะหเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง
เจดียทรงระฆังขนาดใหญตั้งอยูทางทิศใตของปรางคประธาน มีวิหารตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเรียงเปนแนวแกนทิศหลักซึ่งคงจะเคยเปนองคประกอบรวมกัน
กอนการบูรณะโดยกรมศิลปากร เจดียองคนี้มีสภาพที่ชํารุด สวนฐานผุกรอนจนไม
อาจทราบถึงรูปแบบเดิมไดเลย ตั้งแตชุดรองรับองคระฆังขึ้นไปจนถึงบัลลังกยังคอนขางสมบูรณ
เนื่องจากเหลือปูนฉาบติดอยู (ภาพที่ 169) สภาพในปจจุบันมีการบูรณะทั้งหมดแลวโดยที่สวน
ฐานลางไดรับการกอขึ้นใหมเปนฐานบัวทองไมสูงในผังยอมุม (ภาพที่ 170)

ภาพที่ 169 เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการขุดแตง
สังเกตไดวาสวนฐานในสัดสวนสูงพังทลายจนไมทราบรายละเอียดไดเลยวาเคยมีรูปแบบเชนไร
(ที่มา : สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550),
73.)
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ผลจากการวิเคราะหรูปแบบเจดียองคนี้อาจเชื่อมโยงไดถึงอายุการสรางของวัดแหงนี้
ไดในอีกมุมมองหนึ่งดวย เนื่องจากเจดียทรงระฆังมีสรางตอเนื่องอยูในศิลปะอยุธยาตั้งแตยุคตน
จนถึงปลายและมีรูปแบบที่ปลีกยอยนอยมากเมื่อเทียบกับเจดียทรงอื่นๆในศิลปะอยุธยาดวยกัน

ภาพที่ 170 เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการบูรณะ
สวนฐาน มีลักษณะเปนฐานสี่เหลี่ยมยอมุม รองรับฐานบัวกอนถึงชั้นมาลัยเถา ฐานบัวยอมุมไมพบ
ในระเบียบของเจดียทรงระฆังศิลปะอยุธยามากอน
เจดียทรงระฆังในศิลปะลานนาและสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-21
เจดียทรงระฆังไดรับความนิยมสรางขึ้นในวัฒนธรรมพุทธศาสนาในดินแดนไทยมา
ตั้งแตสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 แตคงไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเจดียทรงระฆังที่
สรางขึ้นตั้งแตพุทธศตวรรที่ 19 เปนตนมา แมวาแนวความคิดในการสรางเจดียทรงระฆังจะมาจาก
แหลงเดียวกันคือลังกาอันเปนศูนยกลางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญ แตก็ปรากฏเปน
รูปแบบเอกลักษณของชุมชนตางๆอยางเห็นไดชัด สําหรับแวนแควนโบราณในดินแดนไทยตางก็มี
รูปแบบของเจดียทรงระฆังเปนของตนเองและมีความเกี่ยวพันกันในดานงานชางดวย
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1. เจดียทรงระฆังในศิลปะลานนา
ลานนารับเอาวัฒนธรรมพุทธศาสนาบางสวนมาจากมอญ-พมา ดังนั้นจึงปรากฏ
เจดียทรงระฆังที่มีอิทธิพลศิลปะมอญ-พมาปรากฏอยูตั้งแตระยะแรกๆของอาณาจักรลานนา ที่
สําคัญคือเจดียวัดอุโมงคเถรจันทร ที่เชื่อกันวาสรางในราวพุทธศตวรรษที่ 19 1 (ภาพที่ 171) มี
รูปแบบเทียบไดกับเจดียทรงระฆังในศิลปะพุกามของพมาคือกลุมเจดียแบบฉปต ไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะลังกา รูปแบบที่โดดเดนคือการสรางชุดฐานรองรับองคระฆังเปนชุดฐานบัวลูกแกวที่คาด
ลูกแกวประดับทองไมสองเสนซอนลดหลั่นกัน ระหวางลูกแกวมีการเจาะชองสี่เหลี่ยมเรียงกันบน
ทองไม ตอดวยองคระฆังขนาดใหญ บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมตอดวยสวนยอดคือปลองไฉนและปลี

ภาพที่ 171 เจดียทรงระฆัง วัดอุโมงคเถรจันทร เชียงใหม
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19
ตอมาเจดียทรงระฆังของลานนาไดรับการปรับปรุงจนมีรูปแบบสมบูรณ ที่สําคัญคือ
พระธาตุหริภุญชัย (ภาพที่ 172) ซึ่งคงไดปฏิสังขรณครั้งรัชกาลพระเจากือนาในตนพุทธศตวรรษที่
1

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงใหม (เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541),13-18.

203
20 จากหลักฐานของพระพุทธรูปดุนและจารึกบนแผนทองจังโกหุมองคพระธาตุ 2 รูปแบบเริ่มจาก
ฐานเขียงรองรับชุดฐานบัวลูกแกวอกไกที่ซอนกันสองฐานและคั่นกลางดวยทองไมแคบๆ อยูในผัง
ยกเก็ จ คื อแตกมุ ม ขนาดเล็ ก ๆออกมาจากด า นข า งทั้ง สองมุม ประธานขนาดใหญ ต อด ว ยชุ ด
ฐานรองรับองคระฆังในผังกลมที่เปนฐานบัวลูกแกวอกไกที่คาดอกไกประดับสองเสนที่ทองไมซอน
ลดหลั่นกันจํานวนสามฐาน ฐานบัวแตละฐานใชหนากระดานบนและหนากระดานลางรวมกัน จึง
แลเห็นคลายวงแหวนขนาดใหญที่ซอนกันขึ้นไป ชุดฐานที่เรียวสูงนี้มีผลใหองคระฆังมีขนาดเล็ก
เพราะพื้นที่สวนบนสุดของฐานมีจํากัด สวนยอดไดแกบัลลังกเหลี่ยมยอมุมและปลองไฉน - ปลีใน
ทรงกรวยเปนตัวบงถึงตนแบบที่มาจากศิลปะลังกา

ภาพที่ 172 พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน
เปนเจดียทรงระฆังแบบลานนาที่ไดรับการพัฒนาจนมีรูปแบบลงตัวที่สุดในราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 20 และเปนตนแบบของเจดียทรงระฆังที่สรางทั่วไปในลานนา

2

ศักดิ์ชัย สายสิงห, “พระธาตุหริภุญชัย : ตนแบบเจดีย ‘ทรงระฆังแบบลานนา’ ” ใน ดํารงวิชาการ
ปที่ 3 ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2547), 65.
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พระธาตุหริภุญชัยกลายเปนตนแบบของเจดียทรงระฆังของลานนาที่สรางขึ้นตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 20-21 เปนตนมา ดังจะเห็นไดวาปรากฏเจดียทรงระฆังของลานนาที่มีรูปแบบ
เชนนี้อยูโดยทั่วไป แมบางครั้งจะไดรับการดัดแปลงรายละเอียดไปบางก็ตาม เชน เจดียวัดกิตติ
เจดียวัดอินทขีล (องคที่เปนเจดียทรงระฆัง) เชียงใหม หรือเจดียวัดพระบวช เชียงแสน 3
นอกจากความนิ ย มแพร ห ลายในดิ น แดนล า นนาแล ว ยั ง พบเจดี ย ท รงระฆั ง แบบ
ลานนาที่สรางในอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาดวยอยางนอย 3 องค คือเจดียประธานวัดบางกะจะ
(ภาพที่ 173) เจดียที่วัดทาแค (ราง) และเจดียรายหนาอุโบสถวัดนางกุย อยุธยา จากการศึกษา
รูปแบบพบวาเจดียทรงระฆังแบบลานนาที่พบในอยุธยาเปนการจงใจถายแบบมาจากพระธาตุ
หริภุญชัยโดยตรงแตก็มีรูปแบบบางอยางแตกตางออกไปบาง และเมื่อตรวจสอบกับหลักฐาน
เอกสารก็พบวาอยุธยาเคยทําสงครามกับลานนาจนกระทั่งสามารถตีเมืองลําพูนไดในป พ.ศ. 2088
รัชกาลสมเด็จพระไชยราชา ครั้งนั้นคงมีผลทําใหกลุมชาวเมืองลําพูนและชาวเหนือตองถูกกวาด
ตอนลงมายังกรุงศรีอยุธยาอีกระลอกหนึ่งโดยนาจะมีบุคคลสําคัญจําพวกเจานายหรือขุนนาง
รวมทั้งครูบาพระสงฆติดตามลงมาดวย การสรางพระธาตุเจดียตามแบบพระธาตุหริภุญชัยก็คง
เปนการบงบอกถึงเอกลักษณและระลึกถึงบานเกิดเมืองนอนของตน กลุมเจดียทรงระฆังแบบ
ลานนาจึงอาจถูกสรางขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 4 นอกจากนี้
อายุของเจดียประธานวัดบางกะจะยังอาจอางอิงกับเจดียทรงปราสาทยอดที่พบภายในวัดซึ่งได
กลาวถึงในสวนของการวิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดมาแลว

3

แตเดิมเจดียวัดพระบวชไดรับการกําหนดอายุตามหลักฐานเอกสารที่กลาววาพระยากือนาทรง
สรางขึ้นในป พ.ศ.1887 ดู จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงแสน (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซ็นเตอร, 2539),
24 แตในที่นี้เชื่อวาเจดียวัดพระบวชคงเปนงานรุนหลังจากนั้นที่สรางตามแบบเจดียทรงระฆังที่มีรูปแบบเปน
มาตรฐานคือพระธาตุหริภุญชัย อนึ่ง ที่สวนฐานของเจดียวัดพระบวชนี้มีรองรอยขุดเจาะเขาไปภายในและพบ
โกลนของพระพุทธรูปประทับยืนซึ่งหมายความวามีการสรางครอบทับเจดียองคเกาไวภายใน หลักฐานนี้เปน
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับอายุของเจดียวัดพระบวชวาควรอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาแลว.
4
ดูรายละเอียดไดใน ประภัสสร ชูวิเชียร, “เจดียประธานวัดบางกะจะ สถาปตยกรรมของชุมชน
ชาวลานนาในกรุงศรีอยุธยา” ใน เมืองโบราณ 26:4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2543), 68-75.
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ภาพที่ 173 เจดียประธานวัดบางกะจะ อยุธยา
เปนเจดียที่สรางโดยถายแบบจากเจดียทรงระฆังแบบลานนา อันเกี่ยวโยงถึงสงครามที่อยุธยาขึ้น
ไปตีหัวเมืองลานนาในปลายพุทธศตวรรษที่ 21
กลับมาที่เจดียทรงระฆังของลานนาตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เริ่มมีวิวัฒนาการ
อยางรวดเร็วโดยเปลี่ยนแปลงความนิยมการใชชุดฐานบัวลูกแกวอกไกในผังกลมมาเปนชุดฐานบัว
ถลาในผังกลมเพื่อรองรับองคระฆังเชน พระธาตุลําปางหลวง (ภาพที่ 174) และเปลี่ยนแปลงเปน
ชุดฐานในผังแปดเหลี่ยมหรือสิบสองเหลี่ยมเชน พระธาตุดอยสุเทพซึ่งคงไดรับการซอมแซมครั้ง
ใหญในรัชกาลของพระเมืองเกษเกลา ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 และคงเปนตนแบบใหกับเจดีย
บางองคที่สรางขึ้นในระยะเดียวกัน เชน เจดียวัดชมพู เชียงใหม5 เปนตน
นอกจากการปรากฏรูปแบบของเจดียทรงระฆังแบบลานนาในเขตของอยุธยาแลว ยัง
ไมพบวารูปแบบหลักๆของเจดียทรงระฆังของลานนานี้จะเกี่ยวของหรือสงอิทธิพลโดยตรงใหกับ
เจดียทรงระฆังของอยุธยามากเทากับเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัย

5

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงใหม, 65.
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ภาพที่ 174 พระธาตุลําปางหลวง ลําปาง
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เปนเจดียทรงระฆังแบบลานนาที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาใชชุดรองรับ
องคระฆังแบบบัวถลา ซึ่งคงถายทอดมาจากศิลปะสุโขทัย
2. เจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20
สุโขทัยมีการติดตอกับลังกาทั้งทางตรงและผานชุมชนอื่นๆมาอยางนอยตั้งแตราว
พุทธศตวรรษที่ 19 แลว รูปแบบของเจดียทรงระฆังที่ปรากฏในศิลปะสุโขทัยจึงใกลเคียงกันกับ
เจดียในศิลปะลังกามากพอสมควร เปนตนวาความนิยมในการสรางชุดฐานเตี้ยๆรองรับองคระฆัง
ขนาดใหญ บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสและยอดทรงกรวยที่คลี่คลายมาจากฉัตรที่ซอนกันหลายชั้น
เจดียทรงระฆังในระยะแรกของสุโขทัยคงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา จากการ
ดําเนินงานทางโบราณคดีที่วัดชางลอม ศรีสัชนาลัย พบวาเจดียองคนี้ไดรับการสรางขึ้นไมเกาไป
กวาครึ่งแรกของพุทธศตวรรษนั้น 6 และยังคงสรางตอมาถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 เชนเจดียประธาน
วัดชางลอม สุโขทัย ที่มีจารึกที่ขุดพบภายในวัดระบุชวงเวลาสรางวัดในป พ.ศ.1927 7 (ภาพที่ 175)
6

กรมศิลปากร, วัดชางลอม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530),175.
7
กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527),108-117,
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รูปแบบที่สําคัญของเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยคือฐานบัวในผังสี่เหลี่ยมและชุด
ฐานรองรองรั บ องค ร ะฆั ง ที่ มี ก ารใช ล วดบั ว คว่ํ า ที่ ซ อ นกั น รองรั บ องค ร ะฆั ง หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า
“บัวถลา” 8 ซึ่งเปนการเรียกตามลักษณะของลวดบัวที่ลาดเฉียงลง โครงสรางการกอภายในของ
ลวดบัวถลานี้คือการใชแผนหินชนวนหรือศิลาแลงที่ตัดเปนแผนรูปสี่เหลี่ยมหนาวัววางรองรับแนว
กออิฐหรือศิลาแลงของลวดบัวคว่ําที่ยื่นพนแนวระนาบของทองไมออกมา เปนโครงสรางพิเศษของ
เจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยซึ่งจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องถึงชุดฐานรองรับองคระฆังในเจดียของ
อยุธยาซึ่งจะไดกลาวตอไป

ภาพที่ 175 เจดียประธานวัดชางลอม สุโขทัย
พบศิลาจารึกระบุปที่สรางชวงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 20
เหนือชุดบัวถลาตอดวยชั้นคอดประดับดวยกลีบบัวโดยรอบเรียกวา “บัวปากระฆัง”
แลวจึงเปนองคระฆัง บัลลังกและยอดตามลําดับ ที่นาสนใจคือเจดียบางองค เชน เจดียประธาน
วัดชางลอม ศรีสัชนาลัย มีการสรางพระพุทธรูปลีลารอบแกนปลองไฉนอันนาจะเปนอิทธิพลจาก
ศิลปะลังกาที่เรียกวา “เทวดาโกฏวะ” และที่เจดียวัดเขาสุวรรณคีรีไมไกลจากวัดชางลอมก็พบ
พระพุทธรูปลีลารอบแกนฉัตรเชนกัน
8

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549), 61.
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เจดียวัดตระกวน เมืองเกาสุโขทัย (ภาพที่ 176) อาจเปนตัวอยางของเจดียทรงระฆัง
สุโขทัยไดแตก็ไมมีกําหนดอายุชัดเจนเทากับที่วัดชางลอมของสุโขทัย นอกจากนั้นบริเวณเมืองเกา
สุโขทัยยังปรากฏวัดที่มีเจดียประธานทรงระฆังอีก เชนวัดสระศรี วัดชนะสงครามเปนตน และ
ภายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย ปรากฏเจดียรายทรงระฆังทั้งขนาดยอมและขนาดใหญที่ยังหลงเหลือ
สภาพใหศึกษาได แมวาจะมีรายละเอียดแตกตางกันไปบางทั้งจากอายุการสรางและการซอมแซม
ในสมัยหลัง แตก็ยังคงระเบียบสําคัญโดยรวมของเจดียทรงระฆังสุโขทัยเอาไวได
เจดียทรงระฆังอีกแบบซึ่งพบแพรหลายในศิลปะสุโขทัยคือ เจดียชางลอม โดยมีการ
ประดับประติมากรรมรูปชางโผลออกมาครึ่งตัวหรือเต็มตัวที่สวนฐานดานลาง คงเปนอิทธิพลดาน
คติและรูปแบบที่มาจากลังกา และยังมีเจดียในรุนหลังของสุโขทัยที่สรางบนชุดฐานสูง เชน เจดีย
วัดศรีพิจิตรกิตติกัลยาราม (ภาพที่ 177)และเจดียวัดเจดียสูง ซึ่งคงจะมีอายุในชวงกลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 209 หลังจากนั้นเจดียทรงระฆังรวมไปถึงเจดียทรงอื่นๆที่สรางในเครือขายแควน
สุโขทัยไดขาดชวงลงเนื่องจากถูกรวมอํานาจเขากับกรุงศรีอยุธยาในปลายพุทธศตวรรษที่ 20 แลว

ภาพที่ 176 เจดียวัดตระกวน สุโขทัย
ชุดฐานเตี้ยๆรองรับองคระฆังขนาดใหญเปนรูปแบบโดยรวมของเจดียทรงระฆังของสุโขทัย
9

เรื่องเดียวกัน, 68-69.
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ภาพที่ 177 เจดียประธานวัดศรีพิจิตรกิตติกัลยาราม สุโขทัย
มีจารึกระบุการสรางวัดใน พ.ศ. 1947
รูปแบบโดยรวมของเจดียทรงระฆังของสุโขทัยที่มีฐานบัวในผังสี่เหลี่ยม ตอดวยชุด
ลวดบัวที่รองรับองคระฆัง บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมและยอดทรงกรวยนี้ จะเปนพื้นฐานใหกับเจดีย
ทรงระฆังในศิลปะอยุธยาตั้งแตสมัยแรกเปนตนมา
เจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-23 การทบทวนขอมูลและคลี่คลายประเด็น
ปญหาเกี่ยวเนื่องบางประการ
เจดียทรงระฆังของอยุธยามีพื้นฐานมาจากเจดียทรงระฆังของสุโขทัย คือมีฐานเขียง
หรือฐานบัวเรียบงายในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอดวยฐานบัวในผังกลม ชุดรองรับองคระฆัง บัวปาก
ระฆัง องคระฆัง บัลลังกในผังสี่เหลี่ยม แกนปลองไฉนซึ่งอาจมีหรือไมมี “เสาหาน” ประดับโดยรอบ
ก็ได และตอดวยยอดทรงกรวยคือปลองไฉนและปลีเปนที่สุด
เจดียทรงระฆังของอยุธยานี้พบอยูแพรหลายพอสมควรและอาจแบงไดเปนสองกลุม
ใหญๆ ตามลักษณะของชุดฐานรองรับองคระฆัง คือกลุมเจดียทรงระฆังที่มีฐานรองรับองคระฆังใน
ผังกลมและกลุมเจดียทรงระฆังที่มีฐานรองรับองคระฆังในผังแปดเหลี่ยม ในที่นี้จะขอกลาวถึง
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เฉพาะกลุมเจดียทรงระฆังฐานในผังกลมเทานั้น เนื่องจากเปนกลุมที่มีขอมูลเกี่ยวของกันกับเจดีย
ทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุงมากกวา
1. เจดียทรงระฆังของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20
โดยทั่วไปเปนที่เขาใจกันวาเจดียทรงระฆังของอยุธยาเริ่มมีการสรางขึ้นกันอยาง
ชาในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา แตแทที่จริงแลวเจดียทรงระฆังของอยุธยามีการสรางกัน
มาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 แลว โดยยังปรากฏอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจนใน
ระยะแรก และมีการปรับปรุงจนมีรูปแบบเปนของอยุธยาอยางรวดเร็ว
เจดียวัดสมณโกฏฐาราม(ภาพที่ 178) เปนตัวอยางของเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นใน
ระยะแรกๆของอยุธยา ดวยรูปทรงที่ยังคงปอมเตี้ย องคระฆังมีขนาดใหญ และที่สําคัญคือพบ
หลักฐานของการกออิฐที่ชุดรองรับองคระฆังเปนลวดบัวบากเฉียงลง เทียบไดกับชุดบัวถลาของ
สุโขทัยซึ่งมีมากอน 10
เจดียทรงระฆังซึ่งอาจนับไดวาสรางขึ้นในยุคตนของอยุธยาหรือกอนหนานั้นเพียง
เล็กนอย ไดรับการศึกษาไวบางแลว 11 เชน เจดียวัดพลับพลาชัย เจดียวัดเสลี่ยง เจดียวัดสีกาสมุด
และเจดียวัดชาง 12 อยุธยา (ภาพที่ 179) เจดียเหลานี้ไมมีเอกสารระบุอายุสมัยการสรางอยา ง
ชัดเจน จากระเบียบของชุดฐานรองรับองคระฆังเตี้ยๆ องคระฆังมีขนาดใหญอยูในเคาโครงอวน
ปอมใกลเคียงกันกับเจดียทรงระฆังตนแบบในศิลปะลังกาหรือสุโขทัยมากกวา จึงอาจมีอายุอยูใน
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 20
10

สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 71.
ดูการคนควาเกี่ยวกับเจดียกลุมนี้ใน ประยูร อุลุชาฎะ, ความเปนมาของสถูปเจดียในสยาม
ประเทศ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529),150-151,154-155.
12
จากการดําเนินงานทางโบราณคดี พบวาเจดียวัดสีกาสมุดและเจดียวัดชางมีความเกี่ยวของกับ
เจดียประธานวัดมเหยงคณเปนพิเศษ ดวยที่ตั้งอยูไมไกลและมีรูปแบบหลายอยางที่เชื่อมโยงกันได กลาวคือ
วัดสีกาสมุดมีเจดียประธานทรงระฆังที่พบกรุภายในองคเจดียชองเวาภายในหองกรุนั้น ทําเปนซุมหนานาง
เชนเดียวกับหองกรุของปรางคประธานวัดราชบูรณะและซุมครอบตัวชางของเจดียประธานวัดมเหยงคณ สวน
เจดียวัดชางตั้งอยูทางทิศใตของวัดมเหยงคณ เปนเจดียทรงระฆังขนาดใหญบนฐานสูง พบชิ้นสวนประติมากรรม
รูปชางที่นํามาถมอัดพื้นฐานประทักษิณ แสดงวาเคยเปนเจดียที่มีชางลอมมากอน กําหนดอายุของเจดียทั้งสอง
องคนี้จึงเกี่ยวพันอยูกับวัดมเหยงคณ คือตกอยูในราวครึ่งหลังหรือปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 รายละเอียดการ
ดําเนินงานทางโบราณคดี ดู หางหุนสวนจํากัด สุรศักดิ์กอสราง, รายงานการขุดคน-ขุดแตงและออกแบบเพื่อการ
บูรณะโบราณสถานวัดสีกาสมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เอกสารอัดสําเนา, 2542), 68.
11
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ภาพที่ 178 เจดียทรงระฆังวัดสมณโกฐาราม อยุธยา
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ชุดรองรับองคระฆังที่เปนบัวถลาพบในศิลปะสุโขทัยมากอน

ภาพที่ 179 เจดียประธานวัดชาง อยุธยา
ชุดรองรับองคระฆังเตี้ยๆ อาจเชื่อมโยงไดกับเจดียทรงระฆังของสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20

212
เจดียประธานของวัดมเหยงคณ (ภาพที่ 180) วัดนี้มีหลักฐานเอกสารกลาวถึงสมเด็จ
พระบรมราชาที่ 2 (เจาสามพระยา) ทรงสรางขึ้นในป พ.ศ.198113 เจดียประธานตั้งอยูบนฐาน
ประทักษิณที่ มี ประติ มากรรมรูปชางอยูใ นซุม ล อมรอบแสดงความเกี่ยวขอ งกั บเจดียชา งลอม
ในศิลปะสุโขทัย

ภาพที่ 180 เจดียประธานวัดมเหยงคณ อยุธยา
เอกสารระบุการสรางในป พ.ศ.1981 องคระฆังขนาดใหญบนชุดฐานรองรับเตี้ยๆ มีประติมากรรม
รูปชางลอมสวนฐานอันเปนแบบที่นาจะไดรับมาจากเจดียชางลอมของสุโขทัย
อยางไรก็ตามชุดฐานรองรับองคระฆังของเจดียประธานวัดมเหยงคณเปนลวดบัว
ลูกแกวกลมซอนกันจํานวนสามเสน หรือที่เรียกกันวา “มาลัยเถา” 14 ซึ่งอาจเปนรูปแบบที่ไดรับการ

13

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1
(พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี,2510),94.
14
ลวดบัวลูกแกวซอนลดหลั่นกันจํานวนสามเสนหรือ “มาลัยเถา” นี้เรียกกันโดยเปรียบกับ
พวงมาลัยที่วางซอนกันเปนเถาขึ้นไป ดู สันติ เล็กสุขุม, เจดีย ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียใน
ประเทศไทย (กรุงเทพ : มติชน, 2545), 74 - 75.
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ปรับปรุงไปจากตนแบบในศิลปะสุโขทัย หรืออาจเปนผลจากการซอมในสมัยหลัง 15 ซึ่งหากเปนไป
ตามขอสันนิษฐานแรกก็อาจกลาวไดวารูปแบบของเจดียทรงระฆังของอยุธยาที่ใช “มาลัยเถา” เปน
ชุดรองรับองคระฆังของอยุธยาไดเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนมาแลว แตอยางไรก็ตาม
เจดียมุมและเจดียรายทรงระฆังซึ่งมีตําแหนงเปนระเบียบจากสมัยแรกสรางภายในวัดนี้หลายองค
ยังมีรองรอยการทําชุดบัวถลารองรับองคระฆังตามแบบสุโขทัยปะปนไปกับมาลัยเถาแบบอยุธยา
ดวย (ภาพที่181) แสดงถึงการเริ่มผสมผสานรูปแบบของเจดียทรงระฆังทั้งสองแบบในชวงตนของ
สมัยอยุธยากอนจะมีรูปแบบของชุดรองรับองคระฆังที่เปนมาลัยเถาอยางแทจริงในระยะตอมา

ภาพที่ 181 เจดียรายทรงระฆังในวัดมเหยงคณ
ชุดฐานรองรับองคระฆังเปนบัวถลา แสดงถึงรูปแบบในระยะแรกๆของเจดียทรงระฆังศิลปะอยุธยา
ที่รับมาจากสุโขทัย

15

วัดมเหยงคณไดรับการซอมแซมครั้งใหญในรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ โดยพระองคทรงเปน
แมกองปฏิสังขรณ ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม(จาด)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545), 233-234 ในคราว
เดียวกันนี้สมเด็จพระราชวังบวรสถาน หรือสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรงบูรณะวัดกุฎีดาวพรอมกันดวย.

214
2. วิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับชุดฐานรองรับองคระฆังของสุโขทัย-อยุธยา “บัวถลามาลัยเถา”
“มาลัยเถา” ของเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยามีลักษณะเปนลวดบัวลูกแกวกลม
มนจํานวนสามเสนที่ซอนลดหลั่นกันเพื่อรองรับองคระฆัง ยังไมทราบที่มาอยางชัดเจนในดาน
รูปแบบลวดบัวเชนนี้ไดพบอยูในเจดียทรงระฆังในศิลปะลังกาในสมัยกลางและสมัยหลังบางองค
ดวยแตยังไมแนใจวามีความเกี่ยวของกันโดยตรง
เมื่อหันกลับมาดูชุดรองรับองคระฆังของเจดียสุโขทัย คือ “บัวถลา” ที่เปนลวดบัวคว่ํา
ซอนกันจนมีลักษณะเอนลาดลง ในเจดียที่ชํารุดนั้นจะเห็นโครงสรางภายในของชุดลวดบัวที่ใชวัสดุ
กอเปนแนวลาดเฉียงโดยใชแผนหินชนวนหรือศิลาแลงที่ตัดเปนแผนยาวรองรับสวนลางสุดของ
บัวคว่ําหรือหนากระดานที่ยื่นพนระนาบของทองไมออกมา (ภาพที่ 182) หากไมมีแผนหินนี้แลว
วัสดุกอที่มีความสั้นเชนอิฐอาจทานน้ําหนักของสวนบนไมไหวและทลายลงมาได หินชนวนเปนหิน
ที่ มี แ หล ง ตั ด อยู ใ กล เ คี ย งเมื อ งเก า สุ โ ขทั ย 16 จึ ง พบเทคนิ ค เช น นี้ ใ นเจดี ย ท รงระฆั ง ของสุ โ ขทั ย
โดยทั่วไป

ภาพที่ 182 การกอชุดฐานรองรับองคระฆังแบบ “บัวถลา” ของสุโขทัย
ใชการวางแผนหินชนวนยื่นใหพนระนาบของทองไมเพื่อรองรับหนากระดานลางของบัวคว่ําชั้นบน
เจดียรายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย
16

จากการสํารวจไดพบแหลงหินตัดบริเวณเขานอย ทางทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย เชื่อวา
หินชนวนจากแหลงนี้ถูกนํามาใชในการกอสรางโบราณสถานในเมืองสุโขทัยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วัดเชตุพน
นอกเมืองสุโขทัยทางทิศใต.
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ในขณะที่ชุดรองรับทรงระฆังของเจดียอยุธยาคือ “มาลัยเถา” เมื่อตรวจสอบจากสภาพที่
ชํารุดของเจดียบางองคแลวพบวาภายในของลวดบัวลูกแกวแตละเสนแบงออกเปนสองสวน คือ
สวนบน เปนโครงสรางการกออิฐที่เปนแนวเฉียงลาดลงมา
สวนลาง ที่กอใหบานขึ้นไปยันรับกับสวนบนที่ลาดลง (ภาพที่ 183)

ภาพที่ 183 การกอชุดฐานรองรับองคระฆังแบบ “มาลัยเถา” ของอยุธยา
ใชการกออิฐบากเฉียงขึ้นไปยันกับอิฐสวนโคงมนดานบนของลวดบัว เมื่อพอกปูนจึงไดรูปลูกแกว
กลม เจดียประธานวัดสุวรรณเจดีย อยุธยา
เนื่องจากอิฐเปนวัสดุกอที่มีขนาดจํากัดและมีความเปราะมากหากปนใหเปนแทงยาว
จะแตกหักไดงาย จึงจําเปนจะตองคอยๆกอเรียงกันเปนแนวเอนออกเพื่อยันรับกับแนวลาดเฉียงลง
ของสวนบน ดูจากโครงสรางภายในก็คือแนวอิฐที่เอนลาดมาประกบกันแบบคว่ําอันหงายอัน เมื่อ
ฉาบพอกปูนแลวก็จะอยูในเคาโครงของลูกแกวกลมหรือลูกแกวอกไกได 17 ซึ่งหากพิจารณาแลว นี่
เปนจุดประสงคในการสรางชุดลวดบัวที่มีแนวเอนลาดเพื่อรองรับองคระฆังเชนเดียวกับบัวถลาของ

17

การทําเปนลวดบัวลูกแกวอกไกอาจเพื่อใหรับกันกับขนาดของเจดียซึ่งมีขนาดเล็ก ไดพบชุด
รองรับองคระฆังแบบมาลัยเถาที่สรางเปนลวดบัวลูกแกวอกไกอยูในเจดียทรงระฆังขนาดเล็กบางองคในหัวเมือง
ของสุโขทัย ซึ่งเชื่อวาคงเปนเจดียที่สรางขึ้นหลังจากอยุธยามีอํานาจเหนือดินแดนแถบนั้นแลว เชน เจดียองคหนึ่ง
ในวัดสระศรี สุโขทัย และเจดียรายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง เปนตน.
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สุโขทัย ตางกันเพียงวาชางอยุธยามิไดใชวัสดุที่เปนแผนยาวอยางหินชนวนหรือศิลาแลงมารองรับ
สวนลางของบัวคว่ําแตใชการกออิฐเปนบัวหงายขึ้นไปยันไวแทน
ดังนั้นจึงเชื่อวา “มาลัยเถา” อาจเปนการดัดแปลงชุดลวดบัวรองรับองคระฆังในศิลปะ
สุโขทัยใหเปนไปตามขอจํากัดของวัสดุกอคือหินชนวนซึ่งหาไมไดงายในทองถิ่นของอยุธยา ไดพบ
การใชหินชนวนเพื่อรองรับโครงสรางที่เปนลวดบัวคว่ํามีอยูที่เจดียรายในวัดมเหยงคณ ซึ่งสรางขึ้น
ในสมัยอยุธยาตอนตน เปนแผนหินชนวนที่รองรับบัวฝาละมีใตปลองไฉน 18 ซึ่งหากมีจํานวนนอย
เชนนี้ก็อาจเชื่อไดวาเปนการนําหินชนวนจากแหลงอื่นมาใชและไมพบวาเปนที่นิยมในเวลาตอมา
นอกจากนี้ การพอกปูนลงบนวัสดุกอใหมีรูปทรงเปนเสนลวดกลมมนกระทําไดงาย
กวา ดังนั้นไมวาโกลนภายในจะกอขึ้นเปนลวดบัวแบบใด เชน ถากเฉียงลงหรือเปนหนากระดาน
เรียบแตหากมีแนวระนาบยื่นออกมาพอสมควรที่จะยึดปูนใหเกาะตัวอยูได แลวใชการพอกเพิ่มปูน
ฉาบลงไปที ล ะน อ ยก็ ส ามารถทํ า ให เ ป น ลวดบั ว ลู ก แก ว ได ง า ยกว า แบบอื่ น ๆ ข อ คิ ด ดั ง กล า ว
สอดคลองกับการพบเจดียทรงระฆังที่บางองคใชบัวถลาและบางองคใชมาลัยเถาเปนลวดบัว
รองรับเจดียองคระฆังรวมสมัยกันในอยุธยาตอนตนชวงพุทธศตวรรษที่ 20 เชนเจดียประจํามุมบาง
องคในวัดมเหยงคณ ในขณะที่ยังไมเคยพบเจดียที่มีการมาลัยเถารวมกันกับบัวถลาอยูในดินแดน
สุโขทัย เวนแตเมื่ออยูใตอํานาจของอยุธยาในภายหลังแลวซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป
อนึ่ ง ประเด็ น ของบั ว ถลา-มาลั ย เถานี้ หากได มี ก ารค น คว า ต อ ไปเกี่ ย วกั บ เจดี ย
ทรงระฆังในศิลปะลังกาชวงพุทธศตวรรษที่ 19-20 อาจไดแนวทางเพิ่มเติมมากขึ้นกวานี้ดวย
กลาวโดยสรุปแลว ในการศึกษานี้เชื่อวาที่มาของมาลัยเถาในเจดียทรงระฆังของ
อยุธยามีแนวคิดที่มาในการสรางไมตางไปจากบัวถลาในเจดียทรงระฆังของสุโขทัย เพียงแตชาง
อยุธยามีขอจํากัดดานวัสดุที่ไมอาจหาไดงายในทองถิ่น คือหินชนวนหรือศิลาแลงที่ใชสําหรับ
รองรับลวดบัวเอนลาดตามแบบของชางสุโขทัยได จึงแกปญหาโดยการกออิฐใหบานออกยันไว
เมื่อพอกปูนจึงเปนลูกแกวกลมมน ในที่สุดก็กลายมาเปนระเบียบสําคัญของเจดียทรงระฆังของ
อยุธยา สังเกตไดจากเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นภายใตอํานาจของอยุธยา แมตั้งอยูในดินแดน
สุโขทัยก็ยังไมทําลวดบัวถลาแตเปนมาลัยเถาตามแบบอยุธยาอยางชัดเจน

18

42.

สันติ เล็กสุขุม.เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : มูลนิเจมส ทอมปสัน, 2529),
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3. เจดียทรงระฆังองคอื่นๆในพุทธศตวรรษที่ 20
เจดียประธานวัดกุฎีดาว อยุธยา (ภาพที่ 184) ตั้งอยูไมไกลจากวัดมเหยงคณ
นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออก องคเจดียคงจะมีมากอนตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน แลวจึงไดรับ
การปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัยอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ 19

ภาพที่ 184 เจดียประธานวัดกุฎีดาว อยุธยา
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ไดรับการปฏิสังขรณครั้งใหญในชวงอยุธยาตอนปลาย สวนฐานในผัง
ยอมุมคงเปนผลจากการบูรณะในครั้งนั้นดวย
จากสภาพชํารุดหักพังเผยใหเห็นโครงสรางเดิมภายในซึ่งเปนเจดียทรงระฆัง มีชุดฐาน
มาลัยเถาเตี้ยรองรับองคระฆังขนาดใหญ ตั้งอยูบนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมซึ่งคงไดรับการขยาย
ต อ เติ ม เชน เดี ย วกั บชุ ด ฐานรองรับ องค ระฆัง ในผั ง ย อมุ ม ซึ่ง ไม คุน เคยกั น ในระเบีย บของเจดี ย
ทรงระฆัง สวนยอดที่หักตกลงมาอยูใกลฐานเปนยอดทรงบัวคลุมเถาสรางในสมัยปฏิสังขรณที่กอ
หุมเอายอดปลองไฉนเอาไวภายใน จึงเปนหลักฐานยืนยันวาเดิมเจดียประธานวัดกุฎีดาวคงจะมี
19

“พระราชพงศาวดารกรุง ศรีอ ยุธ ยา ฉบับ พัน จัน ทนุมาศ(เจิม)” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545), 233-234.
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รูปแบบไมตางไปจากเจดียประธานวัดมเหยงคณนัก และคงมีอายุใกลเคียงกันในสมัยอยุธยา
ตอนตน ราวพุทธศตวรรษที่ 20 นั่นเอง
เจดียประธานวัดแมนางปลื้ม (ภาพที่ 185) ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมสูงที่มีการทํารูปสิงห
ลอมซึ่งคงไดแนวความคิดมาจากเจดียชางลอม 20 ฐานนี้แบงเปนสองสวน คือสวนลางยกสูงขึ้นเปน
ฐานรองรับประติมากรรมรูปสิงห และสวนบนเปนฐานรองรับองคเจดีย ตางไปจากฐานประทักษิณ
ของวัดมเหยงคณซึ่งสวนฐานรองรับประติมากรรมรูปชางอยูต่ําจนเกือบติดพื้นดิน รูปแบบที่ไมเคย
พบมากอนคือฐานบัวลูกแกวที่คาดลูกแกวบนทองไมสองเสนที่รองรับชุดมาลัยเถาในสัดสวนเตี้ย
องคระฆังขนาดใหญตอดวยบัลลังกสี่เหลี่ยมและยอดทรงกรวย

ภาพที่ 185 เจดียประธานวัดแมนางปลื้ม อยุธยา

20

การสรางประติมากรรมรูปสิงหลอมฐานเจดียเชื่อวาเกิดขึ้นหลังจากการทําสงครามชนะเหนือ
กัมพูชาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ดังที่พระราชพงศาวดารกลาววาสมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (เจาสามพระ
ยา) เสด็จไปตีเมืองพระนครหลวงและไดขนรูปภาพทั้งปวงมายังกรุงศรีอยุธยา รูปสิงหคงจะไดรับการสรางขึ้น
ตามแบบของประติมากรรมที่ขนมาในครั้งนั้นดวย สัมพันธกับรูปแบบลวดลายปูนปนประดับบนตัวสิงหที่กําหนด
อายุไดในเวลาเดียวกัน ดู สันติ เล็กสุขุม, “เจดียสิงหลอมวัดแมนางปลื้ม เงื่อนไขกับแนวคิดออกแบบบูรณะ” ใน
รวมบทความ มุมมอง ความคิดและความหมาย : งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2548),155.
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ข อ มู ล ที่ อ าจนํ า มาใช กํ า หนดอายุ เ จดี ย ป ระธานองค นี้ คื อ ลวดลายปู น ป น ประดั บ
ประติมากรรมสิงห ซึ่งเทียบไดกับลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องทองจากกรุปรางคประธานวัดราช
บูรณะและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตนบางแบบ 21 เจดียประธานของวัดแมนางปลื้มจึงอาจสราง
ขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20 อันสอดคลองกับรูปแบบของเจดียที่อยูในทรงปอมเตี้ย แตจากรูปแบบ
ของฐานรองรับองคเจดียที่ยกสูงขึ้น จึงกําหนดอายุลาจากเจดียประธานวัดมเหยงคณเล็กนอย
เจดียประธานวัดสามพิหาร อยุธยา (ภาพที่186) เปนเจดียทรงระฆังขนาดใหญตั้งอยู
บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญแบบเดียวกับเจดียประธานวัดแมนางปลื้ม มีรองรอยของรูเดือยเรียงกัน
เปนแถวที่บงวาคงเคยมีประติมากรรมรูปชางหรือสิงหลอมรอบสวนฐานนี้มากอน เหนือฐานขึ้นไป
คือฐานบัวในผังกลมรองรับมาลัยเถา องคระฆัง บัลลังกและปลองไฉน - ปลีที่ยังคอนขางสมบูรณ
ทรวดทรงขององคระฆังแมจะมีรองรอยการพอกเพิ่มในสมัยหลังก็ยังดูเพรียวสูงกวาเจดียประธาน
วัดมเหยงคณและวัดแมนางปลื้ม อายุสมัยจึงลาลงมาจากเจดียทั้งสององคไมนาน แตคงไดรับการ
สรางขึ้นกอนปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อันมีเอกสารระบุถึงวัดสามพิหารเปนพื้นที่ตั้งทัพในระหวาง
สงครามกับพมาแลว22 เจดียทรงระฆังยังแพรหลายออกไปสรางยังหัวเมืองสําคัญในสมัยอยุธยา
ตอนตนดวย เชนเจดียวัดชุมนุมสงฆ สุพรรณบุรี (ภาพที่ 187)

21

เรื่องเดียวกัน, 151.
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”42 นอกจากนี้กําหนดอายุของ
วัดสามวิหารยังอาจอางอิงกับใบเสมาซึ่งเปนใบเสมาหินชนวนขนาดใหญแบบเดียวกับที่พบในวัดสมัยอยุธยา
ตอนตน-ตอนกลาง เชน วัดมเหยงคณหรือวัดพระศรีสรรเพชญได .
22
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ภาพที่ 186 เจดียประธานวัดสามพิหาร อยุธยา

ภาพที่ 187 เจดียทรงระฆังวัดชุมนุมสงฆ สุพรรณบุรี
4. เจดียทรงระฆังของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 : เจดียประธานและหมูเจดียราย
ในวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
พระราชพงศาวดารระบุการสรางเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ ในรัชกาล
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ.2035 23 เจดียประธานทรงระฆังจํานวนสามองคตั้งเรียงกันตามแนว
ทิศตะวันออก-ตะวันตก (ภาพที่ 188) ลอมรอบดวยระเบียงคดซึ่งมีสวนทายของวิหารหลวงยื่นล้ํา
เขามาในแนวระเบียงคดทางทิศตะวันออกเปนแนวแกนทิศหลักซึ่งเปนแผนผังของวัดที่มีมากอน
แลวในสมัยอยุธยาตอนตน
23

วัดพระศรีสรรเพชญปรากฏในเอกสารพระราชพงศาวดารวาไดเริ่มสรางในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถมากอน ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”23 แตก็เชื่อวาการ
กอสรางสวนใหญนั้นเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เนื่องจากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ซึ่งคอนขางแมนยําในการบันทึกไดระบุงานกอสรางเจดีย วิหารและการหลอพระศรีสรรเพชญเอาไวในรัชกาลนี้
ดู “ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”96.
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ภาพที่ 188 เจดียประธานทรงระฆังสามองคของวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
เชื่อกันวาเจดียประธานองคทางทิศตะวันออกและองคกลางไดรับการสรางขึ้นกอน
องคทางทิศตะวันตกที่สรางในรัชกาลถัดมา 24 ทวายังไมมีเอกสารชั้นตนรองรับแนวความคิดนี้
ชัดเจนนักและยังไมไดรับการดําเนินงานทางโบราณคดีเพื่อพิสูจนสมมุติฐานนี้เลย 25 แตอยางไรก็
ตาม เจดียประธานทั้งสามองคมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือตั้งอยูบนฐานสูงในผังสี่เหลี่ยม ตอดวย
ฐานบัวในผังกลมและชุดมาลัยเถารองรับบัวปากระฆังและองคระฆัง บัลลังกซึ่งพบวามีเสาหาน
ตั้งอยูลอมรอบแกนปลองไฉนและยอดทรงกรวย ที่องคระฆังเปนลักษณะพิเศษคือการสรางมุขยื่น
ออกมาทั้งสี่ดานและมีบันไดทางเดินขึ้นสูมุขนั้นทุกดาน (ภาพที่ 189) เฉพาะดานทิศตะวันออกเปน

24

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “วัดพระศรีสรรเพชญ” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พระนคร : กรมศิลปากร, 2511), 27.
25
การตรวจสอบสมมุติฐานนี้ทําไดโดยเพียงการขุดตรวจเปนแนวยาว (Trench) ตามแกนทิศ
ตะวันออก-ตะวันตกภายในระเบียงคด หากวาไดพบแนวระเบียงคดที่เคยหักมุมเพื่อลอมรอบเจดียองคใดองค
หนึ่งกอนที่จะเปลี่ยนแนวเพื่อขยายพื้นที่ภายในใหลอมรอบเจดียประธานทั้งสามองคดังเชนปจจุบันก็สามารถ
พิสูจนไดวา แนวคิดดังกลาวเปนจริง และยังทราบไดอีกวามีการเจดียองคใดกอนหลังเนื่องจากระเบียงคดในสมัย
แรกยอมลอมรอบเจดียประธานองคที่สรางขึ้นเปนองคแรกดวย.
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คูหาเขาไปภายในได มุขนี้ยื่นยาวจนสามารถประดับเจดียขนาดเล็กบนสันหลังคามุขหรือ “เจดีย
ยอด” ได อันเปนรูปแบบที่พบมากอนหนาในสมัยอยุธยาตอนตนชวงพุทธศตวรรษที่ 20 26

ภาพที่ 189 เจดียประธานองคทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ
เอกสารระบุการสรางเจดียประธานขึ้นป พ.ศ.2035 ชุดฐานรองรับองคระฆังแบบมาลัยเถาเปน
ระเบียบชัดเจนของเจดียทรงระฆังของอยุธยา มุขทิศประดับเจดียยอดพบมากอนแลวในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เชนตรีมุขปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา
เจดี ยร ายภายในวั ดพระศรีสรรเพชญมีรูปแบบและขนาดเหมือ นกัน เกือบทั้ง หมด
(ภาพที่ 190) คื อ เป น เจดี ย ท รงระฆั ง ตั้ ง อยู บ นฐานบั ว มี ชุ ด รองรั บ องค ร ะฆั ง เป น มาลั ย เถา
องคระฆังขนาดยอมอยูในทรวดทรงคอนขางปอม เจดียรายเหลานี้ทุกๆองคตั้งอยูในตําแหนงที่
ประกอบกับวิหารเล็กเปนสัดสวนเรียงลอมรอบหมูเจดียประธานอยูนอกระเบียงคด และที่สําคัญ
คื อ เจดี ย มุ ม ซึ่ ง เป น สิ่ ง กํ า หนดขอบเขตของวั ด เป น เจดี ย ที่ อ อกมุ ข สี่ ด า นแบบเดี ย วกัน กั บ เจดี ย
ประธานแตมีขนาดเล็กวา (รูปที่ 191) แสดงวาการสรางหรือออกแบบแผนผังวัดที่เห็นในปจจุบันนี้
26

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 71.
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ยอมเกิดขึ้นพรอมๆกัน หรือหากมีการปฏิสังขรณก็ยอมเปนเวลาที่หางกันไมนานนัก ดังนั้นเจดีย
ทรงระฆัง ที่เ ปน เจดียประธาน เจดียมุมและเจดีย รายที่ประกอบอยูกั บวิหารเล็ กจึ งอาจใช เปน
แบบอยางของเจดียทรงระฆังของอยุธยาในระยะครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 หรือชวงตนของ
สมัยอยุธยาตอนกลาง

ภาพที่ 190 เจดียรายทรงระฆังภายในวัดพระศรีสรรเพชญ

ภาพที่ 191 เจดียทรงระฆัง ตั้งอยูมุมทั้งสี่ของวัดพระศรีสรรเพชญ
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กลุ ม เจดี ย ท รงระฆั ง ที่ มีก ารสร า งมุข หรื อคูห าทางเข า สู องค เ จดี ยอ าจจะได รับ แรง
บั น ดาลใจมาจากเจดี ย ท รงปรางค ซึ่ ง มี คู ห าทางเข า สู เ รื อ นธาตุ ห รื อ ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรม
สารีริกธาตุได แนวคิดของเจดียทรงระฆังตางจากเจดียทรงปรางคตรงที่มาจากการสรางหลุมฝงศพ
ที่บรรจุอัฐิธาตุเอาไวแลวปดตาย จึงไมสามารถเขาไปภายในองคเจดียได เมื่ออยุธยารับเอารูปแบบ
ของเจดียที่หลากหลายมากขึ้นจึงเชื่อวาคงมีการผสมผสานรูปแบบของมุขทางเขาคูหาเขากับเจดีย
ทรงระฆัง ซึ่งจะเห็นไดวามุขทางเขาของเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญนั้นยังมีการประดับเจดีย
ยอดตามแบบที่เคยพบในปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนตนมากอน
เจดียทรงระฆังของอยุธยาสวนใหญไมพบการสรางมุขหรือเจาะคูหาเขาภายในองค
เจดียดังเชนเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ จึงสันนิษฐานไดวาเจดียแบบดังกลาวจํากัดไว
สําหรับพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศชั้นสูงสรางไดเทานั้น
จะเห็นไดวารูปแบบโดยรวมของเจดียประธานและเจดียรายในวัดพระศรีสรรเพชญ
ยังคงมีรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนตน คือตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมสูง มีฐานบัวในผัง
กลมรองรับชุดมาลัยเถา องคระฆัง บัลลังกและยอด โดยอยูในเคาโครงที่คอนขางผอมเพรียวกวา
เจดียทรงระฆังในพุทธศตวรรษที่ 20 รูปแบบที่พิเศษของเจดียประธานคือการสรางมุขสี่ดานของ
องคระฆังและมีทางเขาสูภายในได ลักษณะเชนนี้ไดพบในเจดียหลายองคที่ปรากฏอยูในหัวเมือง
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ซึ่งบางองคยังไมไดรับการวิเคราะหอยางชัดเจน ในการศึกษานี้จึงขอกลาวถึง
เจดียในกลุมนี้ดวย
5. เจดี ย ท รงระฆั ง ในหั ว เมื อ งเหนื อ ที่ ส ร า งขึ้ น ภายใต อิ ท ธิ พ ลจากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
พุทธศตวรรษที่ 20-21 : เจดียประธานวัดนางพญาและพระธาตุมุเตา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียง
การคิดคนรูปแบบของเจดียทรงระฆังที่มีมุขทางเขาหองคูหาแบบดังกลาวคงจะไมได
เกิดขึ้นกับงานชางในดินแดนสุโขทัยซึ่งนิยมสรางเจดียทรงระฆังมากอน แตจะตองเปนแนวคิดของ
ชางอยุธยาซึ่งคุนเคยกับเจดียทรงปรางคดวย ดังนั้นเจดียทรงระฆังเชนนี้ปรากฏอยูในกลุมหัวเมือง
เหนือจึงถูกสรางขึ้นโดยผูมีอํานาจจากกรุงศรีอยุธยามากกวาที่จะเปนผูปกครองในทองถิ่น
เจดียประธานวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 192) สวนฐานมีรองรอยของการสราง
ประติมากรรมรูปชางลอม เหนือขึ้นไปคือ “มาลัยเถา” รองรับองคระฆัง(ภาพที่ 193)ซึ่งตางไปจาก
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“บัวถลา” ที่คุนเคยมากอนในดินแดนสุโขทัย 27 มุขทั้งสี่ดานแนบติดกับองคระฆังโดยมีทางเขาสู
คูหาภายในทางทิศตะวันออก ตรงกลางคูหาประดิษฐานเรือนธาตุของเจดียขนาดเล็ก เปนลักษณะ
ที่คลายกับเจดียประธานองคกลางของวัดพระศรีสรรเพชญ จึงไมใชเจดียของสุโขทัยอยางแนนอน

ภาพที่ 192 เจดียประธาน วัดนางพญา ศรีสัชนาลัย
การสรางมุขออกสี่ทิศขององคระฆังเปรียบเทียบไดกับเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ ทําให
สามารถกําหนดอายุอยูในตอนตนพุทธศตวรรษที่ 21 ได อันเปนชวงที่อยุธยามีอํานาจเหนือเมือง
ศรีสัชนาลัยแลว

27

ดังที่ไดตั้งขอสังเกตมาแลว จะเห็นไดวาแมเจดียทรงระฆังของอยุธยาจะสรางขึ้นในพื้นที่หัวเมือง
เหนือ แตก็มิไดกลับไปใชชุดลวดบัวรองรับองคระฆังแบบบัวถลาอีกตอไป แตกลับใชมาลัยเถาตามความชํานาญ
ทางการชางของอยุธยาทั้งหมด.
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ภาพที่ 193 ชุดฐานรองรับองคระฆังของเจดียประธานวัดนางพญา โกลนศิลาแลงเปนลูกแกวกลม
ซอนลดหลั่นกันอันเปนรูปแบบของ “มาลัยเถา” ในเจดียทรงระฆังของอยุธยาอยางชัดเจน
วัดนางพญานี้ไดรับการกําหนดอายุจากลวดลายปูนปนประดับผนังวิหารวาควรอยูใน
ตนพุทธศตวรรษที่ 2128 ซึ่งนาจะหมายถึงชวงหลังจากการยึดครองเมืองศรีสัชนาลัยคืนจากลานนา
ไดในราว พ.ศ.2017-2018 ชวงเวลาดังกลาวคงจะมีการสรางปรางคประธานวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุเชลียงขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของกรุงศรีอยุธยา ชวงระยะเวลาการครองราชสมบัติของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เมืองพิษณุโลกยังคงสืบเนื่องมาอีกนับสิบปหมายถึงราชสํานักของ
กรุงศรีอยุธยาที่ยังคงมีอํานาจอยูในหัวเมืองเหนือดวย การสรางปรางคเปนประธานของวัดครั้ง
สุดทายในรัชกาลของพระองคนาจะอยูที่ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก พ.ศ.
2025 ระยะหลังจากนั้นเล็กนอย อาจเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอจากความนิยมสรางปรางคมาเปนเจดีย
ทรงระฆังเพื่อเปนประธานของวัดโดยมีตัวอยางที่เจดียประธานวัดนางพญานี้ กอนทีจ่ ะเขาสูร ชั กาล
ถัดลงมาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 อันมีการสรางเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญที่มีรูปแบบ
สืบเนื่องลงไปจากเจดียประธานวัดนางพญา
กําหนดอายุของเจดียประธานวัดนางพญาจึงสอดคลองกับลวดลายปูนปนประดับ
ผนังวิหารภายในวัด และยังอาจบีบอายุการสรางใหแคบเขามาไดอีก คือเปนชวงระหวาง พ.ศ.
28

,2550),69.

สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธจีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
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2017 ที่อยุธยาไดเมืองศรีสัชนาลัยกลับคืนมาจนถึง พ.ศ.2035 ซึ่งมีการสรางเจดียประธาน
วัดพระศรีสรรเพชญที่อยุธยาแลว
ที่เมืองศรีสัชนาลัยยังมีเจดียที่นาสนใจอีกองคหนึ่ง คือเจดียกอดวยศิลาแลงตั้งอยูทาง
ทิศตะวันตกของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ที่เรียกกันวา “พระธาตุมุเตา” (ภาพ
ที่ 194) เจดียองคดังกลาวยังเปนปญหาของนักวิชาการทางประวัติศาสตร ในดานความเชื่อที่วา
เปนเจดียแบบมอญ หรืออาจเปนเจดียถูกกลาวถึงในจารึกหลักที่ 1 วาเปนพระศรีรัตนมหาธาตุ
เจดียที่พอขุนรามคําแหงทรงสราง 29 ในการศึกษานี้มีขอคิดเห็นตางออกไปจากแนวคิดดังกลาว

ภาพที่ 194 พระธาตุมเุ ตา ทางทิศตะวันตกของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
ชองคูหาทั้งสี่ทิศเทียบไดกับเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ สวนตั้งแตองคระฆังหักหายไป
ทําใหมีการเขาใจผิดวาเปนเจดียแบบมอญ
“พระธาตุมุเตา” เปนเจดียขนาดยอมมีฐานเขียงแปดเหลี่ยมซอนกัน 3 รองรับฐานบัว
ลูกแกวอกไกในผังกลม และสวนฐานที่ชํารุดกอนจะถึงองคเจดีย สวนฐานรองรับองคเจดียนี้ถาก
ศิลาแลงเรียงกันเปนโครงของลวดบัวลูกแกวกลมซอนกันสามวงคือมาลัยเถา (ภาพที่ 195) ตอดวย

29

วินัย พงศศรีเพียร (บรรณาธิการ), “ศรีสัชนาลัย : ปญหาในประวัติศาสตรไทย” ใน แถลงงาน
ประวัติศาสตร เอกสาร โบราณคดี ฉบับพิเศษ ปที่ 22 (มกราคม - ธันวาคม 2532),111.
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องคระฆังที่หักหายบางสวนไปรวมทั้งยอดดานบนทั้งหมด คูหาสี่ทิศเจาะเขาไปภายในองคเจดีย
ที่มีทางเดินรอบแกนทึบตันที่รองรับน้ําหนัก บันไดทางขึ้นสูคูหาอยูทางทิศตะวันออก

ภาพที่ 195 ชุดฐานรองรับองคระฆังของพระธาตุมุเตา
ศิลาแลงเรียงเปนแถบลวดบัวซึ่งเมื่อพอกปูนแลวอาจอยูในรูปมาลัยเถาได เปนระเบียบของเจดีย
ทรงระฆังของอยุธยา
ขอสังเกตคือสัดสวนของฐานลางในผังแปดเหลี่ยมและฐานบัวลูกแกวอกไกมีขนาด
ใหญกวาสวนองคเจดียดานบนมาก ประกอบกับยอดของเจดียที่หักลงจนถึงสวนลางขององคระฆัง
ทําใหรูปทรงของพระธาตุมุเตานี้ดูแปลกตา แตหากจะระบุถึงรูปแบบหลักๆแลว พระธาตุมุเตาก็คือ
เจดียทรงระฆังที่มีการเจาะชองคูหาเขาไปภายในองคระฆังที่ตั้งอยูบนฐานขนาดใหญนั่นเอง ฐาน
แปดเหลี่ยมและฐานบัวลูก แกวเชนนี้พบในศิลปะลานนามากอนและยังมีที่เป นฐานของเจดีย
วั ด พระธาตุ แ ละวั ด พระนอน กํ า แพงเพชร (ภาพที่ 196) ซึ่ ง คงมี อ ายุ ใ นพุ ท ธศตวรรษที่ 2130
เชนเดียวกันกับรูปแบบของเจดียทรงระฆังที่มีคูหาทางเขาดังเชนที่ปรากฏที่วัดนางพญาในราวตน
พุทธศตวรรษที่ 21
จากรูปแบบเช นนี้สอดคลองกันกับขอมูลประวัติศาสตรที่อยุธยาสามารถยึดเมือง
ศรีสัชนาลัยคืนมาไดจากลานนาในระยะนั้น และหากเชื่อมโยงกับขอมูลดานอายุสมัยของปรางค
ประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงนี้แลวยิ่งทําใหมั่นใจไดวา “พระธาตุมุเตา” นี้คงไดรับการ
สรางขึ้นในคราวเดียวกันกับงานกอสรางและปฏิสังขรณใหญภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
30

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะสุโขทัย, 69.
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ตั้งแต พ.ศ.2017-201831 ลงมานั่นเอง ยังปรากฏเจดียรายขนาดเล็กที่มีการเจาะคูหาดานหนา
องคระฆังภายในวัดเดียวกันนี้อีกบางองค ซึ่งตําแหนงที่ตั้งบงวาเปนการกอเพิ่มขึ้นในคราวหลัง
เชนเดียวกับที่ตั้งของพระธาตุมุเตาที่อยูนอกแผนผังหลักของวัด คือดานหลังปรางคประธานออกมา

ภาพที่ 196 เจดียวัดพระนอน กําแพงเพชร
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เปนเจดียที่มีสวนฐานบัวลูกแกวอกไกขนาดใหญรองรับ คลายกันกับ
สวนฐานของพระธาตุมุเตา
ดังนั้น พระธาตุมุเตานี้คงจะเปนเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลงานชางของ
อยุธยาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 แตก็มีลักษณะพิเศษคือการเนนสวนฐานสูงใหญจนองคเจดีย
มีสัดสวนเล็กกวาที่ควร ดวยสภาพชํารุดและทิ้งรางทําใหผูคนทั่วไปเขาใจวาเปนเจดียในศิลปะ
มอญโดยมิไดตรวจสอบรูปแบบทางศิลปกรรมอยางรอบคอบมากอน

31

การปฏิ สั ง ขรณ นี้ คื อ การสร า งปรางค ป ระธานขึ้ น ด ว ยเพื่ อ เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องอํ า นาจ
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเหนื อ เมื อ งศรี สั ช นาลั ย ดู สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , ความเป น มาของเจดี ย ร าย “ทรงปราสาทยอด”
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรวิชาการ, 2541), 60.
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นอกจากเจดียที่กลาวมายังมีเจดียทรงระฆังแบบนี้ขนาดเล็กอีกในบางแหง เชนเปน
เจดียรายทางทิศใตของเจดียประธานวัดสระศรี สุ โขทัย ซึ่งคงมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 21
เชนเดียวกับเจดียประธานวัดนางพญาหรือพระธาตุมุเตาที่เมืองศรีสัชนาลัย แตคงไมเกินปลาย
พุทธศตวรรษนั้นซึ่งเปนชวงที่เมืองสุโขทัยหมดความสําคัญลงแลว
6. เจดียทรงระฆังองคอื่นๆของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21
ยังมีเจดียทรงระฆังจํานวนมากปรากฏตามวัดรางในบริเวณเมืองอยุธยา ซึ่งวัด
เหลานี้ไมมีเอกสารระบุอายุการสราง ซึ่งเมื่อวิเคราะหจากรูปแบบที่มีฐานสี่เหลี่ยมยกสูง มาลัยเถา
ที่รองรับองคระฆังทรงเรียวมากขึ้น บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมหรือบางครั้งยอมุม จึงสันนิษฐานไดวาคง
มีอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ 21 นั่นเอง ตัวอยางเชน เจดียวัดสุวรรณาวาส (ภาพที่ 197)
เจดียวัดสุวรรณเจดีย เจดียวัดมหาสมัน เจดียวัดสิงหารามและเจดียรายองคทิศตะวันตกเฉียง
เหนือนอกระเบียงคดวัดมหาธาตุ อยุธยา

ภาพที่ 197 เจดียทรงระฆังวัดสุวรรณาวาส อยุธยา
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ภาพที่ 198 เจดียทางทิศเหนือของวิหารหลวง วัดพุทไธสวรย อยุธยา มีการสรางเจดียทรงสี่เหลี่ยม
เพิ่มมุมซอนทับ
เจดี ย ร ายขนาดใหญ อ งค ห นึ่ ง ทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นอกระเบี ย งคด
วัดพุทไธสวรรย (ภาพที่ 198) อยุธยามีหลักฐานนาสนใจที่ไมไดรับการกลาวถึงมากนัก คือเจดีย
องคนี้ยังมีรองรอยของการกอเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมซอนทับอยูบนเจดียทรงระฆังที่สวนฐานชํารุด
และมีรองรอยวาเจาะชองคูหาหรือสรางมุขทั้งสี่ดาน สวนเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมองคที่ซอนอยูเองก็มี
ลักษณะพิเศษที่อยูในผังแปดเหลี่ยมและยอมุมที่เหลี่ยมระหวางดานซึ่งคงเปนรูปแบบที่คลี่คลาย
หลังลงมาจากเจดียเหลี่ยมยอมุมระยะแรกในปลายพุทธศตวรรษที่ 21 แลว ดังนั้นจึงเปนหลักฐาน
ชี้วัดไดวาเจดียทรงระฆังองคในจึงตองมีอายุกอนหนาปลายพุทธศตวรรษที่ 21
7. เจดียประธานวัดวรเชษฐาราม อยุธยา : การตรวจสอบรูปแบบของเจดียทรง
ระฆังทรงระฆังของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22
เจดียทรงระฆังซึ่งไดรับการศึกษาวามีอายุในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
ไดแกเจดียประธานวัดวรเชษฐาราม อยุธยา (ภาพที่ 199) วัดดังกลาวตั้งอยูภายในเกาะเมืองทาง
ทิศตะวันตก
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ภาพที่ 199 เจดียประธานวัดวรเชษฐาราม อยุธยา
ของพระราชวังโบราณ เจดียประธานขนาดใหญตั้งอยูทางทิศตะวันตกดานหลังวิหาร มีอุโบสถ
ตั้งอยูทางทิศเหนือในแนวขนาน เจดียองคนี้เคยอยูในสภาพชํารุดมากจนไมอาจศึกษาไดชัดเจน
ตั้งแตองคระฆังลงมา รูปแบบหลังจากผานการบูรณะแลวไดแกฐานสี่เหลี่ยมรองรับฐานบัวในผัง
กลมกอนถึงมาลัยเถาสามเสนรองรับองคระฆังทรงปอมเตี้ย บัลลังกในผังสี่เหลี่ยม แกนปลองไฉนที่
มีเสาหานลอมรอบกอนถึงยอดทรงกรวย จากภาพถายกอนการบูรณะยังปรากฏชองคูหาเขาสูองค
ระฆังทางทิศตะวันออกซึ่งอาจเคยมีบันไดทางขึ้นสูคูหานี้ดวย 32
การวิเ คราะห เ จดี ยป ระธานวัด วรเชษฐารามที่ผ า นมามั ก อาศั ย หลัก ฐานทางด า น
เอกสารเปนหลัก คือในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับตางๆที่ระบุวาสมเด็จพระเอกาทศรถ

32

ดูรายละเอียดการวิเคราะหเจดียประธานของวัดวรเชษฐาราม ในภาคผนวก ก.ของการศึกษานี้.
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ทรงสรางวัดนี้ขึ้นในป พ.ศ.213633 ซึ่งชวงเวลาดังกลาวสามารถนําไปเชื่อมโยงความนิยมในการ
สรางเจดียองคระฆังเพื่อเปนประธานของวัดที่มีอยูในสมัยอยุธยาตอนกลางได จึงสรุปออกมาวา
เจดียประธานของวัดวรเชษฐารามนี้มีอายุการสรางในสมัยอยุธยาตอนกลางหรือครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 2234 อยางไรก็ตาม ในการศึกษานี้เห็นวาเจดียประธานวัดวรเชษฐารามอาจไมมีอายุที่
หลังลงมาถึงระยะนั้น จากรูปแบบเดิมกอนการบูรณะซึ่งพบวามีการเจาะคูหาทางเขาภายในองค
เจดีย รวมทั้งทรวดทรงของเจดียที่คลายคลึงกับเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญ ทวาการบูรณะ
จนมีสภาพใหมทั้งหมดไมเปดโอกาสใหวิเคราะหตอไปไดมากนัก จึงอาจกลาวในเบื้องตนวาเจดีย
ประธานวัดวรเชษฐารามคงไดรับการสรางขึ้นไมเกินชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา
ความหลากหลายดานงานชางที่ยังดําเนินอยูทามกลางภาวะอันสับสนชวงกอนและ
หลังสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกมีผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนรสนิยมในศิลปะอยุธยา
อีกทั้งเอกสารที่ไมเอยถึงการกอสรางถาวรวัตถุชัดเจน หลักฐานของเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยา
ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ตลอดจนครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 จึงไมอาจคนพบตัวอยางที่
แนนอนได
8. ความนิ ย มในเจดี ย ท รงระฆั ง ของอยุ ธ ยา พุ ท ธศตวรรษที่ 23 และรู ป แบบที่
เปลี่ยนไป
เมื่อลวงเขาสูสมัยอยุธยาตอนปลายในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23 กลับมาเริ่ม
พบตัวอยางของเจดียทรงระฆังมากขึ้น โดยมักอยูในฐานะของเจดียรายในวัดขนาดใหญ เชน
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บรรจบ เทียมทัด, “วัดวรเชษฐาราม” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
รวบรวมจั ด พิ ม พ ใ นงานพระราชทานเพลิ ง ศพ นายจํ า รั ส เกี ย รติ ก อ ง ณ เมรุ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2511(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511),103-104 และ “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม),”170 ในขณะที่ปจจุบันสามารถสอบทานปที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงขึ้นครองราชยไดแนชัด
แลววาควรตกอยูในป พ.ศ.2148.
34
สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,72-73.
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วัดพุทไธสวรรย วัดกุฎีดาว 35 และวัดพระศรีสรรเพชญ 36
เจดียรายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 200) และหมู
เจดียรายบนฐานไพทีปรางคประธานวัดพระราม (ภาพที่ 201) องคเจดียขนาดเล็กทรวดทรงเพรียว
สวนลางคือฐานสิงหในผังกลมเปนไปตามความนิยมของเจดียทุกๆแบบในสมัยอยุธยาตอนปลาย
มาลัยเถาเปนลวดบัวลูกแกวอกไกเพื่อใหสอดคลองกับองคระฆังที่ผอมสูง เจดียรายที่วัดพระรามนี้
ไดรับการกําหนดอายุเอาไวในราวรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ชวงปลายของพุทธศตวรรษ
ที่ 23 ซึ่งปรากฏหลักฐานเอกสารระบุวามีการปฏิสังขรณวัดพระรามครั้งใหญในรัชกาลของพระองค
37

ภาพที่ 200 เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดไชยวัฒนาราม
35

เรื่องเดียวกัน,75.
36
เปนที่นาสังเกตวาเหลาเจดียภายในวัดพระศรีสรรเพชญเปนเจดียทรงระฆังทั้งหมด เชื่อวา
เนื่องจากวัดนี้เปนวัดสําคัญของพระราชอาณาจักรและเกี่ยวของโดยตรงกับราชสํานักอยุธยาตลอดมาตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 21 จึงอาจมีโบราณราชประเพณีบางประการเกี่ยวกับกฏหรือขอหามที่มิใหมีการสรางเสริมสิ่งใดๆที่ขัด
กับเจดียสถานภายในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ ดังนั้นแมมีเจดียบางองคที่สรางขึ้นภายหลังก็ตามยังคงเปน
เจดียทรงระฆังอยูนั่นเอง แนวคิดนี้อาจสังเกตไดจากในสมัยหลังลงมาคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเนน
การสรางเจดียรูปทรงเดียวกันภายในวัด คือเจดียทรงเครื่อง.
37
เรื่องเดียวกัน,75 และ “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”240.
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ภาพที่ 201 เจดียรายบนฐานไพทีปรางคประธานวัดพระราม อยุธยา
เชื่อวาสรางเพิ่มเติมขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีรูปแบบสําคัญคือทรงระฆังผอมเพรียว และ
มีขาสิงหรองรับตามแบบที่นิยมกันในสมัยนั้น
นอกจากนี้ยังพบเจดียทรงระฆังที่อาจสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายอยูโดยทั่วไป
ทั้งวัดในราชธานีและตามหัวเมืองตางๆ โดยยังคงระเบียบเดิมคือฐานสี่เหลี่ยมรองรับฐานบัวในผัง
กลม ชุดมาลัยเถา องคระฆัง บัลลังกเหลี่ยม เสาหาน และยอดทรงกรวย ในขณะที่รูปทรงเปลี่ยน
มาเปนสูงเพรียวรับกับขนาดที่นิยมสรางใหเล็กลงกวาสมัยกอนหนา
พนจากสมัยอยุธยาแลวเจดียทรงระฆังคงไมไดรับความนิยมสรางมากนัก เวนแตตาม
ทองถิ่นซึ่งชางพื้นบานยังคงสรางตอกันมา จนกระทั่งเขาสูสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรจึง
มีพระราชนิยมกลับมาสรางเจดียทรงระฆังเปนประธานของวัดอีก 38 เชน เจดียประธานวัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 202)

38

2539), 40.

สุภัทรดิศ ดิศกุล,มจ. ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
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ภาพที่ 202 เจดียประธานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
สรางขึ้นตามพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่กลับไปสรางเจดียทรงระฆัง
เปนประธานของวัด
สรุปไดวาเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาเริ่มมีการสรางตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน ราว
พุทธศตวรรษที่ 19 -20 เปนตนมาโดยคงจะไดรับอิทธิพลมาจากเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยที่มี
อยูกอนหนาเล็กนอย ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสุโขทัยและอยุธยาใน
ระยะนั้น ตอมาอยุธยาไดปรับปรุงรูปแบบของเจดียทรงระฆังของตนใหมีเอกลักษณแตกตางไปจาก
ของตนแบบที่สุโขทัย
ชุดรองรับองคระฆัง “มาลัยเถา” หรือลวดบัวลูกแกวกลมซอนลดหลั่นกันราวสามชั้น
เปน ระเบี ย บที่ สํา คัญ ในเจดี ย ท รงระฆัง ของอยุ ธ ยา ทํา ใหส ามารถแยกเจดียก ลุ ม หนึ่ง ที่ พ บใน
ดินแดนหัวเมืองเหนือออกจากเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยออกมาได วาคงเปนเจดียทรงระฆังที่
สรางขึ้นภายใตอํานาจของอยุธยา นัยวาเปนการประกาศอํานาจของตนที่มีเหนือสุโขทัยในชวงตน
พุทธศตวรรษที่ 21 เชนเดียวกับการสรางปรางคประธานขนาดใหญไวในวัดสําคัญบางแหงของ
สุโขทัย ความนิยมในการสรางเจดียทรงระฆังเพื่อเปนประธานหรือเจดียขนาดใหญภายในวัดเริ่ม
ชัดเจนขึ้ นในชวงครึ่งแรกของพุ ทธศตวรรษที่ 21 รู ปทรงของเจดียเพรียวผายขึ้ นกวา สมั ยตน ที่
คอนขางอวนและปอมเตี้ย เจดียทรงระฆังนี้เปนตนแบบใหเกิดเจดียแบบใหมๆขึ้นในศิลปะอยุธยา
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ดวย เชนเจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่ปรากฏขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษเดียวกันนั้นเอง และเมื่อ
เขาสูสมัยอยุธยาตอนปลายเจดียทรงระฆังยังคงมีการสรางกันอยู แตสวนใหญเปนเจดียรายขนาด
เล็กที่สรางเพิ่มขึ้นภายในวัดที่สรางมากอน รูปทรงเพรียวมากขึ้นโดยเฉพาะสวนสําคัญคือองค
ระฆังที่สูงชะลูดตางไปจากเจดียทรงระฆังในสมัยกอนหนาอยางชัดเจน
เจดียท รงระฆังขนาดใหญของวัดวรเชตุเทพบํารุง แมวาจะชํารุ ดมากและผานการ
บูรณะมาแลวแตก็มีรายละเอียดและรูปทรงโดยรวมที่สามารถศึกษาอายุการสรางและตรวจสอบ
การบูรณะผานระเบียบของรูปแบบที่อยูตามสายวิวัฒนาการของเจดียทรงระฆังของอยุธยาได
นอกจากนี้ยังพบวาเจดียทรงระฆังองคนี้มีขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับอายุการสรางวัดวรเชตุเทพ
บํารุงดวย โดยตามระเบียบวิธีศึกษาจะไดกลาวถึงเจดียองคนี้ตามสวนตางๆ ตั้งแตฐานถึงยอด
การวิเคราะหเจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุง
เจดียทรงระฆังองคนี้อาจแบงสวนเพื่อวิเคราะหไดเปนสองสวนใหญๆ คือสวนฐานลาง
และสวนตั้งแตชุดรองรับองคระฆังขึ้นไป เนื่องจากสวนแรกอยูในสภาพชํารุดมากมากอนการบูรณะ
ในปจจุบัน และอีกสวนยังคงสภาพคอนขางสมบูรณอยู ในขณะที่สวนยอดนั้นหักพังลงมาแลว
สภาพที่ชํารุดและไดรับการบูรณะแลวทําใหไมสามารถศึกษาสวนฐานลางของเจดียองคนี้ไดเลยใน
ปจจุบัน ขอมูลสวนใหญจึงตองอางอิงจากภาพถายเกาภายหลังจากการขุดแตง ทําใหเห็นสภาพ
ภายในที่ถูกดินทับถมมาเปนเวลานาน
1. สวนฐาน
เคยอยูในสภาพชํารุดและบูรณะขึ้นใหมแลว จากการขุดแตงพบวาเปนฐานอยูใน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตอดวยโครงสรางกออิฐในผังกลม สวนดังกลาวมีความชํารุดผุกรอนมากขึ้นไป
จนถึงชั้นมาลัยเถา อิฐสวนมากพังทลายมากอยางผิดปรกติซึ่งอาจเกิดจากการรื้อหรือขุดโดย
มนุษยมากกวาผุพังตามกาลเวลา(ภาพที่ 203) ความสูงของฐานในผังสี่เหลี่ยมเมื่อสังเกตจากการ
กออิฐแลวอยูในราวหนึ่งในสามของความสูงทั้งหมดของเจดียที่เหลืออยูทั้งหมด การวิเคราะห
ตอไปนี้จึงใชการประมวลขอมูลของเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาเพื่อตีความและสรางรูปแบบ
สันนิษฐานสวนฐานของเจดียองคนี้เพื่อวิเคราะหกําหนดอายุตอไป
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ภาพที่ 203 สวนฐานของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังการขุดแตง
(ที่มา : สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 73.)
ฐานในผังสี่เหลี่ยมพบอยูกับเจดียทรงระฆังของอยุธยาที่สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่
20 บางครั้งฐานนี้มีเพื่อประดับประติมากรรมรูปชางหรือสิงหลอมรอบ เชน เจดียประธานวัดม
เหยงณ หรือเจดียประธานวัดแมนางปลื้ม (ภาพที่ 204) สวนฐานที่ยกสูงมากขึ้นเชนนี้แสดงใหเห็น
วาเปนงานรุนหลังลงมา อยางไรก็ตามฐานของเจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ไมนาจะเคย
มีการสรางประติมากรรมรูปชางหรือสิงหลอม เนื่องจากการขุดคนขุดแตงภายในวัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณเจดียองคนี้ยังไมเคยพบชิ้นสวนของประติมากรรมดังกลาวเลยแมแตนอย

ภาพที่ 204 ฐานเจดียประธานวัดแมนางปลื้ม
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จากสัดสวนของฐานนี้เมื่อเทียบกับองคเจดียตั้งแตชุดฐานรองรับองคระฆังขึ้นไป เห็น
ไดวามีขนาดคอนขางสูงใหญหากเทียบกับฐานแบบเดียวกันของเจดียทรงระฆังอยุธยา อาจเปด
โอกาสใหสันนิษฐานรูปแบบไดวาเปนฐานเขียงที่ซอนกันราว 2-3 ฐาน รองรับฐานสี่เหลี่ยมยกสูงซึ่ง
อาจเปนฐานบัวที่ยืดทองไมใหสูงขึ้น หรืออาจเปนฐานประทักษิณยกสูงเชน เจดียทรงระฆังของวัด
ทาแค อยุธยา(ภาพที่ 205)

ภาพที่ 205 เจดียทรงระฆังวัดทาแค อยุธยา
มีฐานประทักษิณยกสูงรองรับองคเจดีย สวนฐานที่พังทลายของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง
อาจมีรูปแบบเชนนี้ก็เปนได
รูปแบบอีกอยางหนึ่งซึ่งอาจเคยเปนสวนฐานนี้ คือฐานเขียงผังสี่เหลี่ยมเตี้ยรองรับฐาน
เขียงในผังกลมที่ซอนลดหลั่นกันสูง ตอดวยฐานบัวในผังกลมและชุดรองรับองคระฆัง ซึ่งพบอยูที่
เจดียทรงระฆังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือภายในวัดมหาธาตุ อยุธยา (ภาพที่ 206)
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ภาพที่ 206 เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในวัดมหาธาตุ อยุธยา
ชุดฐานเขียงในผังกลมที่ซอ นลดหลั่นกันสูงขึ้นไปอาจเปนแบบอยางที่ใชสันนิษฐานเจดียทรงระฆังที่
วัดวรเชตุเทพบํารุงได
นอกจากนี้ อาจสันนิษฐานอีกประการจากสัดสวนของฐานในผังสี่เหลี่ยมซึ่งดูเหมือน
จะมีความกวางผิดปรกติจากทรวดทรงโดยรวมของเจดียเล็กนอย วาคงเกิดจากการซอมแซมหรือ
พอกเพิ่มในสมัยหลังจากการสราง อยางไรก็ตามไมอาจตรวจสอบขอสันนิษฐานนี้ไดเลยเนื่องจาก
ความชํารุดและการบูรณะที่เสร็จสิ้นลงแลวในปจจุบัน
เมื่อประมวลขอมูลรูปแบบที่สันนิษฐานขึ้นจากหลักฐานที่เหลืออยูหลังการขุดแตงของ
สวนฐานเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ อาจกลาวไดวาสวนฐานที่พังทลายลงนั้นไมอาจกลาว
ไดชัดเจนวาเปนฐานประทักษิณหรือไมเพราะถูกเปลี่ยนแปลงจนหมดแลว เชนแบบเดียวกันกับที่
พบมากอนในเจดียทรงระฆังของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20 แตมีสัดสวนที่ยืดสูงขึ้นกวา การ
บูรณะในปจจุบันมีผลใหสวนฐานลางเปนผังยอมุมไมสิบสองซึ่งผิดจากระเบียบในเจดียทรงระฆัง
ของอยุธยาที่พบโดยทั่วไปซึ่งแทจริงควรอยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดา
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2. ชุดรองรับองคระฆังและองคระฆัง
ชุดรองรับองคระฆังของเจดียเปนมาลัยเถา บัวปากระฆังที่มีปูนปนรูปกลีบบัว
ประดับโดยรอบกอนจะถึงองคระฆังขนาดยอม สวนตั้งแตมาลัยเถาขึ้นไปยังคงสภาพคอนขาง
สมบูรณมีปูนฉาบบนอิฐที่กอไว (ภาพที่ 207)

ภาพที่ 207 สวนแกนกออิฐในผังกลม มาลัยเถาและองคระฆังของเจดียประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่มา : สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 73.)
เหนือขึ้นไปจากฐานในผังสี่เหลี่ยมแลวเปนโครงสรางกออิฐในผังกลม ปญหาดานการ
สันนิษฐานรูปแบบของโครงสรางกออิฐในผังกลมที่ชํารุดมากอนนี้ตองอาศัยสวนถัดขึ้นไป ดังนั้น
สวนลางของมาลัยเถาของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงที่ชํารุดไปจึงควรเปนไปตามระเบียบ
ของเจดียแบบเดียวกันดวย คือเปนฐานบัวในผังกลม เชน ฐานเจดียประธานวัดแมนางปลื้ม (ภาพ
ที่ 208)
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ภาพที่ 208 สวนฐานในผังกลมและมาลัยเถารองรับองคระฆัง เจดียประธานวัดแมนางปลื้ม
ขอสังเกตตอเนื่องจากขอสันนิษฐานคือ หากเปนฐานบัวที่มีสัดสวนคอนขางสูงเชนนี้
เปนไปไดวาจะเปนฐานบัวที่มีการประดับลวดบัวที่ทองไมดวยเนื่องจากการประดับเชนนี้มีผลให
ทองไมของฐานบัวยอมจะตองยืดสูงขึ้นเล็กนอย
เจดี ยท รงระฆั งของอยุธยาโดยทั่ ว ไปมัก ใชฐ านบั วธรรมดารองรับด า นลา งของชุด
ฐานรองรับองคระฆังทําใหมีทรงเตี้ย ซึ่งเมื่อสังเกตจากสัดสวนที่พบในเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพ
บํารุงนี้แลว อาจเปนไปไดวาเปนฐานบัวที่ซอนลดหลั่นกันมากกวาหนึ่งฐาน หรือจะเปนฐานบัว
ประดับลูกแกว หรือลูกแกวอกไก 1 - 2 เสนบนทองไม เพราะรองรอยการกออิฐในผังกลมที่ตอเนื่อง
จากการกออิฐในผังสี่เหลี่ยมที่ฐานลางมีการยืดสูงกวาที่พบในเจดียทรงระฆังของอยุธยาทั่วไป
เล็กนอย ฐานบัวที่ซอนลดหลั่นกันหรือประดับลวดบัวที่ทองไมนี้มีผลใหสวนฐานกอนถึงชุดมาลัย
เถารองรับองคระฆังยืดสูงขึ้น ตอเนื่องไปยังองคระฆังจึงมีความผอมเพรียวมากขึ้น ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกันกับเจดียในพุทธศตวรรษที่ 20 ตอเนื่องมาจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเจดีย
ประธานและเจดียรายของวัดพระศรีสรรเพชญ (ภาพที่ 209) ซึ่งยังคงมีสัดสวนของฐานสี่เหลี่ยม
เตี้ยๆ จึงอาจกลาวไดวาฐานที่มีสัดสวนสูงขึ้นเชนนี้นาจะมีอายุลาลงมาหลังจากตนพุทธศตวรรษที่
21 แลว
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ภาพที่ 209 ฐานบัวและชุดรองรับองคระฆัง เจดียรายในวัดพระศรีสรรเพชญ
มีรูปทรงที่ยืดสูงมากขึ้นเล็กนอยจากสมัยอยุธยาตอนตน
มาลัยเถา หรือลวดบัวลูกแกวซอนลดหลั่นกันสามวงเปนระเบียบที่ชัดเจนของเจดีย
ทรงระฆังในศิลปะอยุธยาที่พบมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 2039 ดังที่กลาวไวแลววามาลัยเถานี้คง
เกิดจากกรรมวิธีการสรางชุดฐานรองรับองคระฆังของชางอยุธยาที่ตางไปจากชางสุโขทัย มาลัย
เถาของเจดียทรงระฆังอยุธยาจึงมีลักษณะเปนลวดบัวลูกแกวกลมมน 3 เสนซอนลดหลั่น สําหรับ
การกออิฐเพื่อเปนโกลนมาลัยเถาที่เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ก็เชนกัน คือการกออิฐ
ดานลางของลวดบัวลูกแกวใหหงายขึ้นเพื่อรับกับอิฐที่กอลาดลงจากดานบน อิฐที่กอมายันกันนี้มี
การถากดานใหเฉียงเพื่อกอเปนโครงที่จะฉาบปูนใหเปนลูกแกวกลมมนในภายหลัง
สวนถัดขึ้นมาจากมาลัยเถาไดแกบัวปากระฆังซึ่งยังปรากฏปูนปนกลีบบัวประดับ
โดยรอบ (ภาพที่ 210) อันเปนรูปแบบที่พบมาตั้งแตศิลปะสุโขทัยแลว (ภาพที่ 211) และมีการทํา
อยูในเจดียทรงระฆังศิลปะอยุธยาดวย (ภาพที่ 212)
องคระฆังขนาดยอม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับองคระฆังของเจดียในชวงพุทธศตวรรษที่
20 เชน เจดียประธานวัดมเหยงคณ หรือในตนพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเจดียประธาน
39

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 67.
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วัดพระศรีสรรเพชญ ดูจะมีความสูงเพรียวกวาเล็กนอย ดังนั้นอาจกําหนดอายุของรูปแบบจาก
องคระฆังใหสอดคลองกันกับขอมูลจากการวิเคราะหสวนฐานที่มีอายุในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 21 ลงมาเล็กนอย

ภาพที่ 210 บัวปากระฆัง เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 211 บัวปากระฆัง เจดียประธานวัดชางลอม สุโขทัย

245

ภาพที่ 212 บัวปากระฆัง เจดียประธานวัดมเหยงคณ อยุธยา
3. บัลลังกและสวนยอด
บั ล ลั ง ก ใ นผั ง สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ที่ ป รากฏในป จ จุ บั น เป น ผลจากการบู ร ณะจาก
สวนลางที่เคยเหลืออยูเล็กนอย สวนยอดที่หักพังลงซึ่งเคยมีหลักฐานวาเปนปลองไฉนและปลี 40 ซึ่ง
คงเปนไปตามระเบียบที่พบในเจดียทรงระฆังของอยุธยา เชนสวนยอดที่ยังหลงเหลืออยูของเจดีย
ประธานวัดชาง อยุธยา(ภาพที่ 213)

ภาพที่ 213 บัลลังกเหลี่ยมและปลองไฉน เจดียประธานวัดชาง อยุธยา
40

หางหุนสวนจํากัด สุรศักดิ์กอสราง,รายงานการขุดคน-ขุดแตงและออกแบบเพื่อการบูรณะ
โบราณสถานวัดสีกาสมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,8.
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4. รูปแบบสันนิษฐาน
รูปแบบสันนิษฐานของเจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุงในสภาพเดิมจาก
การวิเคราะหไดผลคือสวนฐาน นาจะอยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเดียวกับเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้น
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 เชน ฐานของเจดียวัดแมนางปลื้ม หรือเจดียวัดชาง ซึ่งนาจะเปนฐานบัว
คว่ําบัวหงายธรรมดาแตสัดสวนที่ยกสูงมากขึ้น ฐานนี้รองรับฐานบัวในผังกลมซึ่งอาจมีการคาด
ประดับลวดบัวลูกแกวหรือลูกแกวอกไกที่ทองไมหรือไมก็ได (ลายเสนที่ 3)
หรือในอีกกรณี สวนฐานลางอาจเปนฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมที่ซอนกันไมเกินราว 2 - 3
ชั้นเพื่อรองรับฐานเขียงเรียบแบบเดียวกันในผังกลมที่ซอนกันสูงขึ้นไปกอนจะถึงฐานบัวในผังกลม
เชนกัน ตอจากนั้นจึงเปนชุดรองรับองคระฆัง (ลายเสนที่ 4)
มาลัยเถารองรับองคระฆัง คือลวดบัวลูกแกวจํานวนสามเสนที่วางซอนกัน เปน
แบบอยางของเจดียทรงระฆังของอยุธยาชัดเจน ตอดวยบัวปากระฆังที่มีปูนปนกลีบบัวประดับ
โดยรอบ กอนถึงองคระฆังที่ยังอยูในทรงคอนขางปอม บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ แกน
ปลองไฉนที่ไมประดับเสาหาน ยอดทรงกรวยแหลมอันประกอบดวยปลองไฉนและปลี

ลายเสนที่ 3 ภาพสันนิษฐานของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง แบบที่ 1
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ลายเสนที่ 4 ภาพสันนิษฐานของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง แบบที่ 2
จากรูปแบบสันนิษฐานที่กลาวมาแลว สวนที่สามารถนํามาใชกําหนดอายุเจดียทรง
ระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุงได คือสวนฐานในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสัดสวนยกสูงขึ้นผิดจากฐาน
แบบเดียวกันในเจดียทรงระฆังชวงพุทธศตวรรษที่ 20 แสดงวามีอายุการสรางหลังจากนั้นลงมา
พอสมควรและองคระฆั งที่ มี ท รวดทรงใกลเ คียงกับเจดีย ประธานและเจดียรายของวั ดพระศรี
สรรเพชญซึ่งมีอายุในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 อายุของเจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพ
บํารุงคงจะอยูในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา และอาจไมลาลงมาถึงชวงปลายของ
พุทธศตวรรษนั้น เนื่องจากไดเกิดความนิยมในการสรางเจดียอีกแบบขึ้นแทน คือเจดียเหลี่ยมเพิ่ม
มุม เชนเจดียศรีสุริโยทัย หรือเจดียประธานและเจดียหมูสี่องคดานหนาอุโบสถวัดภูเขาทอง อยุธยา
การกําหนดอายุของเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงใหอยูในชวงครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 21 นี้ แสดงวาไดรับการสรางขึ้นกอนหนาปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอด
ภายในวัดเปนระยะเวลามากพอสมควร ดังนั้น อาจกลาวไดวาสิ่งกอสรางหลักของวัดวรเชตุเทพ
บํารุงในระยะแรก คือเจดียทรงระฆังมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียทรงระฆังนี้มีตําแหนงที่ตั้ง
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ประกอบกับวิหารที่ตั้งเรียงตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกตามแบบแผนของวัดทั่วไปที่พบใน
สมัยอยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 มาแลว ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทวิเคราะหแผนผังตอไป
สรุป
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู ข องเจดี ย ท รงระฆั ง วั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง
โดยเฉพาะชวงกอนการดําเนินการบูรณะนั้น พบวาเจดียทรงระฆังองคนี้มีรูปแบบตามระเบียบของ
เจดียทรงระฆังที่มีชุดรองรับองคระฆังผังกลมในศิลปะอยุธยาซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตราวพุท ธ
ศตวรรษที่ 20 มาแลว โดยมีการสรางฐานสี่เหลี่ยมรองรับองคเจดียในผังกลม แตขอมูลหลังจาก
การขุดแตง ไดพบวาเปนสวนที่มีสภาพที่ชํารุดมากจึงสันนิษฐานไดเพียงวาเปนฐานบัวหรือฐาน
เรียบงายในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยกสูงขึ้น อาจเคยมีลวดบัวประดับที่ทองไมของฐานแตก็ไมอาจ
ตรวจสอบจากหลักฐานใดๆได การกําหนดอายุเปรียบเทียบจากสัดสวนสูงของฐานที่มากกวาเจดีย
ทรงระฆังของอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งควรอยูในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา
เหนื อ ขึ้ น มาจากฐานสี่ เ หลี่ ย มคงเป น ฐานบั ว ในผั ง กลมตามแบบแผนของเจดี ย
ทรงระฆังของอยุธยา สัดสวนที่ยืดสูงขึ้นเล็กนอยอาจหมายถึงการสรางฐานบัวที่มีลวดบัวคาด
ประดับที่ทองไมเชนกันซึ่งก็ไดเคยพบในเจดียทรงระฆังของอยุธยาบางองคดวย สวนชุดรองรับ
องคระฆังซึ่งเปนมาลัยเถาและบัวปากระฆังนั้นเปนลักษณะที่พบโดยทั่วไปในเจดียทรงระฆังของ
อยุธยา ตอเนื่องขึ้นไปถึงองคระฆังที่มีรูปทรงคอนขางปอม อันบงวาสวนตอจากนี้ที่ชํารุดไปคือ
บัลลังกในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แกนปลองไฉน และยอดทรงกรวยคือปลองไฉนและปลี ทรวดทรงของ
ชุดรองรับองคระฆังและองคระฆังมีความก้ํากึ่งกันระหวางความปอมเตี้ยและการยืดสูงขึ้น แสดง
ใหเห็นวายังคงมีอายุไมหลังลงมาจากพุทธศตวรรษที่ 21 เนื่องจากมีรูปแบบบางอยางที่เห็นไดวา
สรางขึ้นหลังจากหมูเจดียประธานและเจดียรายภายในวัดพระศรีสรรเพชญที่มีอายุครึ่งแรกของ
ศตวรรษนั้นไมนาน ทั้งนี้อายุคงจะไมลงไปจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23
ขอมูลจากการวิเคราะหอาจทําใหเชื่อไดวา เจดียทรงระฆังองคนี้มีอายุอยูใน
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 หรือครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 หมายถึงไดรับการ
สรางขึ้นกอนปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่มีอายุ
หลังลงมาในชวงกลางของพุทธศตวรรษที่ 22
ประเด็นสืบเนื่องจากการวิเคราะหเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงคือการบูรณะ
ในสมัยหลัง มีผลใหรูปแบบบางอยางผิดไปจากระเบียบที่เคยพบกันในเจดียทรงระฆังของ
อยุธยา เชนฐานในผั งสี่ เหลี่ยมที่มีการยอมุม เปน ตน จึ งควรที่จะไดทบทวนวิเคราะห
รูปแบบเพื่อการบูรณะที่ถูกตองตามหลักฐานที่นาจะเปนดวย

บทที่ 6
วิเคราะหอาคารอุโบสถและวิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุง
อาคารหลังคาคลุมที่พบภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงมีหลักฐานอยูดวยกันสองหลัง คือ
อุโบสถและวิหาร ทั้งคูอยูในสภาพที่ชํารุด เครื่องบนซึ่งคงเปนไมมุงกระเบื้องพังทลายลงมาจนหมด
แตยังคงเหลือผนังบางสวน อาคารทั้งสองไดรับการบูรณะแลวในปจจุบัน ขอมูลความชํารุดจาก
สภาพก อ นและหลั ง การบู ร ณะยั ง มี ห ลั ก ฐานที่ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห ถึ ง อายุ ก ารสร า งและ
ขอสันนิษฐานเรื่องรูปแบบไดพอสมควร รวมทั้งลักษณะพิเศษบางอยางของอาคารสองหลังนี้
อันไมพบอยูในโบราณสถานทั่วไปของอยุธยาดวย
รูปแบบของอาคารหลังคาคลุมของวัดวรเชตุเทพบํารุง อุโบสถ - วิหาร

ภาพที่ 214 อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
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1. อุโบสถ
อุโบสถเปนอาคารผนังทึบ กอดวยอิฐขนาดใหญและเล็กปนกัน แตเดิมผนังทั้ง
สี่ดานไดพังทลายลงเกือบหมดแลวโดยเฉพาะผนังดานทิศตะวันตก 1 บางสวนที่เห็นในปจจุบันกอ
ขึ้นใหมในการบูรณะของกรมศิลปากร (ภาพที่ 214) ตัวอุโบสถตั้งอยูทางทิศตะวันตกบนแนวแกน
เดี ย วกั บ ปรางค ป ระธานแต หั น หน า ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเนื่ อ งจากฐานชุ ก ชี ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปประธานตั้งอยูเยื้องไปทางทิศตะวันตก
แผนผังของอุโบสถเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดานหนามีประตูทางเขาสามทางรวมที่
มุขโถงตรงกลางซึ่งอาจเคยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญที่มุขโถงนี้มากอนดวย 2 สวน
ผนังดานหลังมีประตูทางเขาสองทางและมีหองแคบๆสรางแยกออกมาตรงกลางเพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปคลายกับจะเปนมณฑปหรือมุขที่สรางติดอยูกับอุโบสถ เสารวมในแปดเหลี่ยมเรียงคู
กันรวม16 คูเพื่อรองรับโครงสรางหลังคาที่พังลงมาแลว
จากสภาพที่ผนังสวนใหญพังทลายลงมาแตกอนการดําเนินการบูรณะไดพบวายังคง
เหลือผนังที่สูงขึ้นไปมาก อาจบงวาไมมีการเจาะชองหนาตาง ผนังดานทิศใตที่ยังคงสภาพเดิมมาก
ที่สุดมีเสาติดผนังเรียงรายตามระยะของเสารวมใน แตดานนอกสองขางของผนังดานยาวไมมี
เสาพาไลเพื่อรองรับชายคา
ฐานชุ ก ชี ข องพระพุ ท ธรู ป ประธานสร า งเป น แกนทึ บ คล า ยมณฑปหรื อ เจดี ย
ทรงปราสาทที่ มี พ ระพุ ท ธรู ป ประดิ ษ ฐานอยู ทั้ ง สี่ ทิ ศ หั น พระปฤษฎางค ช นกั น ส ว นมุ ข ด า น
ทิศตะวันตกที่กอเปนหองแคบสูงคลายมณฑปนั้นสันนิษฐานวาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประทับ
ยืน 3 ซุมประตูทางเขาเดิมพังทลายลงมาเหลือแตเสาของซุมประตูปจจุบันไดรับการบูรณะโดยกอ
อิฐขึ้นใหม สวนประตูดานทิศตะวันออกฝงใตยังหลงเหลือเดือยอิฐยื่นออกมาเพื่อเปนโกลนประดับ
ซุมประตูยอดแตรายละเอียดไดหลุดรวงลงมาจนหมดแลว
ขนาดของอิ ฐ ที่ ใ ช ก อ สร า งอุ โ บสถเป น อิ ฐ ขนาดใหญ ใกล เ คี ย งกั บ อิ ฐ ที่ ใ ช ส ร า ง
ปรางคป ระธาน คงเป น อิฐที่ ทํา ขึ้ น ในคราวเดีย วกับ การก อสรา งจึงอาจใชเ ป น แนวทางในการ
เปรียบเทียบเพื่อกําหนดอายุได

1

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539),13.
2
เรื่องเดียวกัน.
3
เรื่องเดียวกัน,13.
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2. วิหาร

ภาพที่ 215 วิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผาของวิหารมีดานยาวคอนขางแคบในขณะที่ดานกวางขยายออก
จนดูเหมือนจะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขโถงยื่นออกทั้งดานหนาและหลัง ขนาดตามชองเสาจํานวน
หาหอง เครื่องบนหลังคาพังทลายลงมาจนหมดเชนเดียวกับอุโบสถแตผนังยังอยูในสภาพคอนขาง
ดี คือมีอิฐกอปูนฉาบเหลืออยูจนถึงสวนบนสุด เสาติดผนังตื้นๆเรียงเปนระยะตามจังหวะของเสา
รวมในที่เปนเสากลมเชนเดียวกับเสาของมุขโถง ประตูทางเขาดานหนา - หลังอยางละสามประตู
รวมประตูของมุขโถงดวย มีชองหนาตางสี่เหลี่ยมบนผนังดานยาวฝงละหนึ่งบาน (ภาพที่ 215)
ฐานชุกชีมีลักษณะแปลก คือเปนฐานกออิฐในแนวขนานตามยาวของวิหาร ตั้งอยูชิด
กับผนังดานยาวดานทิศใต ดวยที่ตั้งของฐานชุกชีเชนนี้ประกอบกับสภาพที่ชํารุดมากจนไมอาจ
ทราบไดวาเคยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปเชนไร จึงยากที่จะบงวาการหันทิศหลักของวิหาร
เปนไปในทางใด อยางไรก็ดี จากแนวแกนทิศที่ตั้งรวมกับเจดียทรงระฆังซึ่งอยูดานทิศตะวันตกของ
วิหารก็อาจกลาวไดวามีแกนทิศหลักคือทิศตะวันออก
จากการดํ า เนิ น งานทางโบราณคดี ไดพ บชิ้น สว นพระพุ ท ธรู ปหิน ทรายและปูน ป น
น อ ยใหญ จํ า นวนมากภายในวิ ห าร ซึ่ ง คงผ า นสภาพชํ า รุ ด จากการลั ก ลอบขุ ด ทํ า ลายมาแล ว
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หลัง จากการบูรณะโบราณสถานจึงไดนํา มาวางไวบ นฐานชุ ก ชีและที่มุ ข โถงด า นทิ ศตะวัน ตก
นอกจากนี้ทางดานหลังของชุกชียังมีปูนขาวจํานวนมากกองอยูซึ่งเชื่อวาคงเตรียมไวสําหรับการ
ซอมแซมอาคารในสมัยกอนการทิ้งราง 4
ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหรูปแบบและกําหนดอายุอาคารทั้งอุโบสถและวิหารของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ จําเปนที่จะตองใชขอมูลเกี่ยวกับอาคารหลังคาคลุมที่สรางขึ้นในศิลปะอยุธยา
ซึ่งมีทั้งที่อยูในสภาพชํารุดและสภาพสมบูรณ ขอมูลอยางหลังอาจใชเพื่อสรางแบบสันนิษฐานของ
อาคารเมื่อยังอยูในสภาพสมบูรณไดสวนหนึ่งดวย
อาคารหลังคาคลุม อุโบสถวิหารของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-23
อาคารหลังคาคลุมเปนสิ่งกอสรางที่ไมมีความคงทนเทากับสิ่งกอสรางแบบอื่นๆ เชน
เจดียที่มีโครงสรางทึบตันเปนสวนมาก ดังนั้นเมื่ออาคารถูกทิ้งรางจึงชํารุดหักพังอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตามอุโบสถและวิหารของอยุธยามีหลักฐานวากอสรางโดยถาวรวัตถุคือใชกออิฐถือปูนมา
ตั้งแตแรกเริ่มแลว สวนเครื่องบนและสวนประดับปลีกยอย เชน หนาบัน คันทวยหรือบานประตู
หนาตางใชไมเปนหลัก กระเบื้องมุงหลังคามีดวยกันหลายแบบ ที่พบมากคือกระเบื้องเกล็ดเตาที่
เปนแผนเรียบตัดปลายสามเหลี่ยมยอดปาน และกระเบื้องกาบกลวยหรือกระเบื้องกาบูที่มุงเปน
ลอน มีกระเบื้องเชิงชายปดตอนปลายสุดของตับหลังคา เครื่องประกอบที่เปนไมคืออินทรียวัตถุ
เมื่อผานเวลาในภูมิอากาศรอนชื้นยอมผุเปอยทําใหโครงสรางพังทลายลงมาจนไมเหลือหลักฐาน
รวมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟก็ทําใหเครื่องไมตางๆ ไหมสลายไปจนหมด
อาคารวิหารหรืออุโบสถที่พบหลักฐานครั้งแรกๆ ในศิลปะสุโขทัย มักมีลักษณะเปน
อาคารที่ไมมีการกอผนังถาวร แตอาจเปนอาคารผนังโลงที่เรียกกันวาอาคารโถง หรืออาจมีฝาเปน
ไมซึ่งอาจชํารุดหรือเปลี่ยนแปลงไดงาย ตัวอยางของอาคารแบบนี้พบอยูในสภาพชํารุดเหลือเพียง
ฐานอาคารและเสาที่กอจากอิฐหรือศิลาแลง เชน อุโบสถของวัดชางลอม สุโขทัย (ภาพที่ 216) สวน
ตัวอยางที่สมบูรณของอาคารเชนนี้ในศิลปะลานนายังพบไดในวัดทางภาคเหนือที่ยังคงมีการใช
งานอยู เชน วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง อาจสรางขึ้นในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22 5
(ภาพที่ 217)

4

เรื่องเดียวกัน.
5
วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 124.
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ภาพที่ 216 อุโบสถวัดชางลอม สุโขทัย
หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยูคือฐานกออิฐและเสาศิลาแลง จึงอาจเปนอาคารโถง

ภาพที่ 217 วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง
เปนวิหารโถงที่ยังมีเครื่องบนหลังคาสมบูรณ การลดชั้นหลังคาดานหนาลงมาจํานวนมากกวา
ดานหลังเปนที่นิยมกันในอาคารของลานนา
อุโบสถวิหารของอยุธยาที่หลงเหลืออยูมีทั้งสภาพพังทลายและไดรับการรักษาไว
เนื่องจากยังไมถูกทิ้งราง ขอมูลของอาคารเชนนี้มีประโยชนในการศึกษาวิเคราะหมากเทาๆ กัน
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ขอมูลบางอย างพบไดในอาคารที่ชํา รุดในขณะที่อาคารสมบูรณยังคงหลั กฐานบางประการที่
ซากอาคารไมสามารถสืบคนได จึงตองกลาวถึงอาคารของอยุธยาแบงตามสภาพออกเปนสองแบบ
1. อาคารหลังคาคลุมของอยุธยา : ขอมูลจากหลักฐานที่ชํารุด
ไมมีหลักฐานดานรูปแบบอยางชัดเจนของอุโบสถวิหารในศิลปะอยุธยาตั้งแตชวง
กอนพุทธศตวรรษที่ 21 แมวาวัดตางๆที่ไดรับการระบุตามพระราชพงศาวดารวาไดรับการสรางขึ้น
ตั้งแตชวงตนราชธานี อาทิ วัดมหาธาตุ (ภาพที่ 218) และวัดราชบูรณะ อยุธยา 6 (ภาพที่ 219) ซึ่ง
ปรากฏอาคารวิ ห ารอุ โ บสถ แต ก็ ค งเป น การบู ร ณะเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ใหม บ นตํ า แหน ง เดิ ม
เชนเดียวกับที่วัดมเหยงคณ อยุธยา ซึ่งเอกสารระบุวาสรางขึ้นในป พ.ศ.1981 แตก็ไดรับการ
ปฏิสังขรณใหมทั้งวัดรวมทั้งการสรางอุโบสถขึ้นใหมบนตําแหนงเดิมที่นาจะเปนวิหารหลวงในสมัย
อยุธยาตอนปลายเชนเดียวกับอุโบสถและวิหารของวัดกุฎีดาวที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน 7

6

วิหารหลวงของวัดมหาธาตุ อยุธยามีตําแหนงที่ตั้งตรงตามระเบียบของวัดในสมัยอยูธยาตอนตน
ผนังอาคารที่เหลืออยูเพียงเล็กนอยมีการเจาะชองแสงและทําลวดลายดอกเหลี่ยมประดับ เชื่อกันวาเปนงานใน
สมัยแรกสรางวัดและคงไดรับการซอมในชวงไมเกินสมัยอยุธยาตอนกลางลงมา สําหรับวิหารหลวงวัดราชบูรณะ
คงได รั บ การซ อ มครั้ ง ใหญ ใ นสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย มี ห ลั ก ฐานที่ ล วดลายปู น ป น ประดั บ ซุ ม ประตู ซึ่ ง เป น
แบบอยางของลายสมัยอยุธยาตอนปลาย ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2550),117-120 นอกจากนั้น ยังมีที่วิหารหลวงวัดธรรมิกราช อยุธยาซึ่งเปนอาคารที่เจาะชองแสง
เปนลูกกรงประดับลายดอกเหลี่ยมเชนกัน วัดธรรมิกราชนี้ไดพบเศียรพระพุทธรูปสําริดขนาดใหญที่มีอายุเกาถึง
ชวงกอน-ตนกรุงศรีอยุธยา
ดู บรรจบ เทียมทัด, “วัดธรรมิกราช” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา,รวบรวมจั ด พิ ม พ ใ นงานพระราชทานเพลิ ง ศพ นายจํ า รั ส เกี ย รติ ก อ ง ณ เมรุ
วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2511(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511),75-77.
7
ปที่สรางวัดมเหยงคณ ดู “ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุ
สมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 94 สวนปที่ทําการปฏิสังขรณวัดนี้
เป น ครั้ ง ใหญ ดู “พระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ฉบั บ พั น จั น ทนุ ม าศ (เจิ ม )” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2545),233-234 และ
ขอสันนิษฐานในการสรางอุโบสถขึ้นใหมบนรากฐานเดิม ดู สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน,
123 - 124.
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ภาพที่ 218 วิหารหลวง วัดมหาธาตุ อยุธยา
แมเอกสารจะระบุการสรางวัดนี้ในสมัยอยุธยาตอนตน แตรูปแบบของวิหารหลวงควรไดรับการ
สรางหรือซอมขึ้นใหมบนตําแหนงเดิม เชนการกอผนังหนา หรือฐานซุมประตูทางเขาที่เปนฐานสิงห

ภาพที่ 219 วิหารหลวง วัดราชบูรณะ อยุธยา
คงจะมีอยูกอนแลวในสมัยอยุธยาตอนตนและไดรับการปฏิสังขรณในสมัยหลังลงมา สังเกตไดจาก
งานประดับซุมประตูที่ไมใชแบบอยางของสมัยอยุธยาตอนตน
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อาคารหลังคาคลุมของอยุธยาที่ยังมีหลักฐานใหศึกษาถึงรูปแบบที่คราวแรกสรางได
พอสมควร ไดแก วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา (ภาพที่ 220)

ภาพที่ 220 วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
สภาพปจจุบนั เหลือเพียงผนังและเสาของวิหารทีช่ ํารุด

ภาพที่ 221 ผนังเจาะชองแสงของวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ
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เอกสารระบุ วา วิ ห ารหลวงแหง นี้สร า งขึ้น ในป พ.ศ.20428 โดยรูปแบบเป น อาคาร
กอผนังทึบ มีชองแสงเปนซี่ลูกกรงยาวและมีชองรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนเรียงกันตามแนวผนัง
ดานลาง (ภาพที่ 221) ผนังกอเสาอิงเปนระยะตามแนวเสาพาไลรับชายคาดานนอกและเสารวมใน
คือเสาที่ตั้งเรียงกันเปนคูภายอาคารเพื่อรับหลังคาเครื่องบนที่พังทลายลงจนหมดแลว แตคงมี
ลักษณะที่ซอนลดหลั่นกันตามลําดับชั้นและเรียงเปนตับลาดลงทั้งสองขางโดยมีเสาพาไลรองรับ
อยางไดจังหวะ ที่ผนังดานหนายังมีขาสิงหปูนปนที่ประกอบขึ้นจากลายวงโคงอันเปนลวดลายที่
อาจกําหนดอายุตามระยะเวลาการสรางวิหารหลวงแหงนี้ที่ระบุไวในเอกสารคือกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 22 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารที่กําหนดอายุไดใกลเคียงกับวิหารหลวงอีก เชนอาคารที่เรียก
กันวาวิหารพระปาเลไลย ซึ่งยังหลงเหลือหลักฐานของชองแสงที่ประดับลายดอกซีกดอกซอนเจาะ
ชองซึ่งเปนลวดลายพันธุพฤกษาที่สัมพันธกับอิทธิพลจากศิลปะลานนาอันเริ่มปรากฏอยูในศิลปะ
อยุธยาชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 222)

ภาพที่ 222 ผนังเจาะชองแสงประดับลวดลายปูนปน วิหารพระปาเลไลยก วัดพระศรีสรรเพชญ

8

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 96.
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อุโบสถและวิหารของอยุธยาในชวงสองศตวรรษแรกเห็นไดวามีความนิยมในการเจาะ
ชองแสงเปนแนวตั้งเรียงกันคลายลูกกรง เชื่อกันวามีที่มาจากอาคารในศิลปะเขมรที่มีการสรางชอง
หนาตางประดับลูกมะหวด รวมทั้งขนาดของอาคารที่ใหญมากหากสรางบานหนาตางยามเปดและ
ปดแตละครั้งคอนขางจะลําบาก 9
เขาสูชว งพุทธศตวรรษที่ 23 หลักฐานของอาคารหลังคาคลุมเริ่มพบมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในรั ชกาลของสมเด็ จพระนารายณ อิ ทธิพ ลการกอสรางจากชาติตะวันตกเขามาเปน
จํานวนมาก ทําใหมีการสรางอาคารกออิฐถือปูนถาวรขึ้นอยางตอเนื่องทั้งที่เปนอาคารทางศาสนา
และอาคารใชงานทั่วไป เอกลักษณของอาคารในรัชกาลสมเด็จพระนารายณไดแกการกออิฐผนัง
ทึบและไมคอยปรากฏเสารวมใน เนื่องจากใชระบบผนังรับน้ําหนักเครื่องบนซึ่งเปนกรรมวิธีจาก
ตะวันตก นอกจากนี้การเจาะชองหนาตางวงโคงยอดแหลมก็ไดรับความนิยมควบคูไปกับซุมประตู
หรือหน า ต า งทรงบัน แถลงที่ เ รี ย บง า ย หนา บัน ใช การก ออิฐ ขึ้น ไปตามรู ป หน า จั่ ว จนจรดอกไก
่ อสรางหลายแหงในเมืองลพบุรีอาจไดรับการสรางหรือซอมในรัชกาลนี้เอง เชน ตึกพระเจาเหา
สิงก
ในพระนารายณราชนิเวศน ลพบุรี (ภาพที่ 223) นอกจากนี้ยังพบเปนอาคารที่อยูอาศัยคือบาน
หลวงรับราชทูตที่ตั้งอยูทางทิศเหนือไมหางจากพระนารายณ ราชนิเวศน 10 วิหารหลวงของวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีก็คงไดรับการซอมแซมในระยะนี้ดวย (ภาพที่ 224) จึงพบวามีการ
กอสรางและรูปแบบเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่เรียกวา “ตึกโคระสาน” และ “ตึกปจู”
ภายในวัดเสาธงทอง ลพบุรี เปนอาคารตึกกออิฐมีชองหนาตางวงโคงยอดแหลม เชื่อวาเคยเปนที่
พั ก ของชาวเปอร เ ซี ย บ ง ให เ ห็ น ว า นอกเหนื อ ไปจากอิ ท ธิ พ ลการก อ สร า งจากชาวยุ โ รปแล ว
ชาวมุสลิมอาจมีสวนในการเผยแพรวิทยาการดานนี้ดวย 11

9

ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร” ใน ศิลปกับโบราณคดีในสยาม (กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร, 2520), 83.
10
เรื่องเดียวกัน, 87.
11
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,126.
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ภาพที่ 223 ตึกพระเจาเหา ในพระนารายณราชนิเวศน ลพบุรี
เปนอาคารที่สรางขึ้นโดยไดรับวิทยาการจากชาวตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีรูปแบบ
สําคัญคือผนังกออิฐหนารองรับน้ําหนักเครื่องบน เจาะหนาตางเปนชองกวาง

ภาพที่ 224 วิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
อาจไดรับการปฏิสังขรณในรัชกาลสมเด็จพระนารายณเพราะลพบุรีเปนเมืองสําคัญในรัชกาลนั้น
ผนังกออิฐหนามีชองหนาตางรวมทั้งเปนหนาจั่วเปนเครื่องกอคืออิทธิพลจากศิลปะตะวันตก
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หลังจากรัชกาลสมเด็จพระนารายณลงมาไดพบอาคารอุโบสถวิหารที่มีเอกสารระบุ
อายุการสรางมากขึ้น เนื่องจากงานบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามเกาแกสวนใหญตกอยูในระยะนี้
และดูเหมือนวาความนิยมใชอุโบสถเปนประธานของวัดจะเริ่มแพรหลายมากขึ้นกวาเกา หลักฐาน
ของวัดที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงมักพบอาคารอุโบสถและวิหารอยูคอนขางสมบูรณ

ภาพที่ 225 อุโบสถวัดบรมพุทธาราม อยุธยา

ภาพที่ 226 อุโบสถวัดพระยาแมน อยุธยา
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อุโบสถวัดบรมพุทธาราม (ภาพที่ 225) และอุโบสถวัดพระยาแมน อยุธยา (ภาพที่
226) มีเอกสารพงศาวดารกลาววาสรางขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา 12 เปนอาคารกอผนังทึบ
มีชองหนาตางสี่เหลี่ยมเรียงตามหองเสาเปนจังหวะ บางชองก็ถูกอุดไวเปนหนาตางหลอกซึ่งเขาใจ
วาเกี่ยวของกับความมั่นคงของโครงสราง มีเสารับชายคาหนาหลัง สวนอุโบสถและวิหารของ
วัดกุฏีดาว (ภาพที่ 227) และวัดมเหยงคณ อยุธยา ที่กลาวมาแลววาไดรับการบูรณะขึ้นใหมใน
รัชกาลสมเด็จพระเจ าทายสระ 13 มีลั กษณะรวมที่สืบมาจากอุโบสถวัดบรมพุทธาราม คือเปน
อาคารกออิฐมีชองหนาตางสี่เหลี่ยมและบางครั้งยังใชชองวงโคงรูปกลีบบัวที่มีมาตั้งแตรัชกาล
ส
ม
เ
ด็
จ
พระนารายณ ชองประตูทางเขาดานหนาสามชองตรงกลางเปนมุขโถงหรือมุขเด็จ ดานหลังมักมี
สองประตู 14 อยางไรก็ตามอาคารดังกลาวชํารุดเครื่องบนหลังคาหักพังลงมาจนหมดแลว

ภาพที่ 227 อุโบสถวัดกุฎีดาว
คงปฏิสังขรณขึ้นใหมในรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ
2. อาคารหลังคาคลุมของอยุธยา : ขอมูลจากหลักฐานที่สมบูรณ

12

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”217-218.
เรื่องเดียวกัน,233-234.
14
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,123-125.
13
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หลักฐานบางสวนของอาคารอุโบสถวิหารในสมัยอยุธยาที่เครื่องบนยังไมชํารุด
มักพบอยูตามหัวเมืองรอบนอกซึ่งไมไดรับผลกระทบจากสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง
เทาใด ชุมชนที่สําคัญคือบางกอกหรือธนบุรี นนทบุรีและเพชรบุรียังคงมีหลักฐานอาคารประเภทนี้
หลงเหลืออยูมาก สวนในบริเวณเมืองอยุธยาเองก็ไดพบอยูไมนอยเชนกัน

ภาพที่ 228 อุโบสถวัดหนาพระเมรุ อยุธยา
เชื่อวาคงมีอายุในสมัยอยุธยาตอนกลาง ผนังกอหนา เจาะชองแสงเปนลูกกรงลายหยักที่เรียกวา
ดอกเหลี่ยม มีทางเขาดานหนาสามทางรวมมุขโถงหรือมุขเด็จ
ยังมีตัวอยางของอาคารที่สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21 ยังคงสภาพอยูบางแหง
เนื่องจากการปฏิสังขรณในสมัยหลังซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปบาง เชน อุโบสถวัดหนา
พระเมรุ อยุธยา (ภาพที่ 228) เชื่อวาสรางขึ้นในกลางพุทธศตวรรษที่ 21 และผานการซอมแซมมา
อยางตอเนื่อง และมีการปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ 3 15 แตก็เชื่อวาไมมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหลักๆแตอยางไร อุโบสถนี้เปนอาคารกอิฐถือปู น ขนาดใหญ มี ประตู ท างเขา ดา นหนา
15

บรรจบ เทียมทัด, “วัดหนาพระเมรุ” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
รวบรวมจั ด พิ ม พ ใ นงานพระราชทานเพลิ ง ศพ นายจํ า รั ส เกี ย รติ ก อ ง ณ เมรุ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2511(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), 79.
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สามทางโดยตรงกลางเปนทางเขาจากมุขโถงที่ยื่นออก บางครั้งมีเรียกกันวา “มุขเด็จ” ซึ่งออกแบบ
ใหรับกับหลังคาที่ลดลงมาถึงสวนปลายสุดของดานหนาและหลังพอดี ผนังกออิฐทึบเจาะชองแสง
เปน ลูกกรงประดับด วยลายดอกเหลี่ย ม เสาพาไลดานขางรองรั บชายคาปกนกที่ลาดลงซึ่งให
ประโยชนทั้งในดานความสวยงามลงตัวและชวยปองกันฝนหรือแดดลอดผานได 16 เพราะชอง
ลูกกรงไมมีบานหนาตางสําหรับเปดปดได
เสาทั้งภายในและภายนอกของอุโบสถวัดหนาพระเมรุเปนเสาแปดเหลี่ยม บัวหัวเสา
เปนแบบที่เรียกวาบัวโถ คือกลีบบัวสั้นๆ ที่รวมเปนกลุมในทรงคลายตะลุม อันเปนรูปแบบที่เกา
กวาเสาเหลี่ยมยอมุมที่มีบัวหัวเสาแบบกลีบยาว 17
อุโบสถวัดกษัตราธิราช (ภาพที่ 229) อาจไดรับการสรางขึ้นในราวสมัยอยุธยาตอนตน
เนื่ อ งจากพบว า ผนั ง ยั ง เจาะช อ งแสงเป น ลู ก กรง ไม ใ ช ช อ งหน า ต า ง อุ โ บสถนี้ ค งมี ก ารบู ร ณะ
ครั้งใหญในสมัยอยุธยาตอนปลายดวย การไมมีเสาพาไลรับปกนกแตใชคันทวยรองรับเปนแถว ซึ่ง
ตางกับที่พบที่อุโบสถวัดหนาพระเมรุอาจเกิดจากการซอมแซมในสมัยหลังจากการสราง 18 ดาน
ทิศตะวันตกหรือดานหลังของอุโบสถมีหองหรือมุขยื่นออกมา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางปาเลไลยก โดยหลังคาลดชั้นยื่นออกมาคลุมมุขอยางเปนจังหวะลงตัว

16

ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร,”84 และ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา
งานชางหลวงแหงแผนดิน,122-123.
17
ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร,”99-100.
18
เรื่องเดียวกัน, 86.

264
ภาพที่ 229 อุโบสถวัดกษัตราธิราช อยุธยา
ผนังกออิฐเจาะชองแสงเปนลูกกรง ไมมีเสาพาไล
วิหารวั ดไลย จ.ลพบุ รี (ภาพที่ 230) คงสร างขึ้น ในราวครึ่งหลังพุ ทธศตวรรษที่ 21
เครื่องบนหลังคาแมจะถูกซอมแซมเสมอแตก็เชื่อวาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอยมาก 19 ผนังวิหาร
กออิฐ เจาะชองแสงเปนซี่ลูกกรงยาว ดานหนาแบงผนังออกเปนสองชั้น เครื่องบนหลังคาวิหารที่
ลดชั้นลงมาดานหนาจํานวนมากกวาดานหลังนี้คลายคลึงกับอาคารวิหารในศิลปะลานนามากกวา

ภาพที่ 230 วิหารวัดไลย ลพบุรี
มีการเจาะชองแสงเปนลูกกรง หลังคาลดชั้นดานหนายื่นออกไปมากกวาดานหลัง คลายอาคารใน
ศิลปะลานนา

19

มีขอสังเกตวาชิ้นสวนเครื่องบนบางตัวเชน ชอฟา นาจะเคยเปนแบบทรงปอมสั้นคลายหยดน้ํา
มากอน สวนที่เห็นเปนแบบเรียวยาวนาจะไดรับการเปลี่ยนในคราวบูรณะสมัยหลัง ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะ
อยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,128.
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ดวย 20 งานปูนปนประดับที่ผนังวิหารแหงนี้มีความคลายคลึงกันไดพบที่วิหารวัดนางพญาแตคงมี
อายุลาลงมาในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษเดียวกัน 21 ผนังวิหารแหงนี้เจาะชองแสงคลายลูกกรง
และมีชองเจาะเปนลายดอกเหลี่ยมที่ผนังดานทิศตะวันตกซึ่งไดกลาวมาแลววาอาจมีที่มาจาก
ลูกมะหวดในศิลปะเขมร ในขณะที่บางแนวคิดเชื่อวาการสรางชองแสงเปนลายดอกเหลี่ยมเชนที่
พบที่วิหารวัดไลย อาจมีที่มาจากชองแสงในศิลปะพุกามของพมาก็เปนได 22
อาคารหลังคาคลุมในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 ที่อยูในสภาพสมบูรณยังไมพบตัวอยาง
ชัดเจน แตในระยะตอมาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ตอตนพุทธศตวรรษที่ 23 มีตัวอยางที่อุโบสถ
วัดปราสาท จ.นนทบุรี (ภาพที่ 231) เปนอาคารผนังทึบไมมีหนาตางบนผนังดานขาง ประตู

ภาพที่ 231 อุโบสถวัดปราสาท นนทบุรี

20

อาคารอุโบสถวิหารของลานนาบางหลังมีแผนผังการยกเก็จออกพื้นที่หองหลักรูปสี่เหลี่ยมที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปจากทางดานหนามากกวาดานหลัง สอดคลองกับการลดชั้นของหลังคาเรียกวา “ซด” ดู
วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา,28.
21
ดู ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, “ ประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปะในภาพปูนปนประดับวิหาร
วัดไลย,” ใน เมืองโบราณ 20,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2537) : 55 และ ประภัสสร ชูวิเชียร, “กําแพงกรุงศรีอยุธยา
กอนรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ : หลักฐานในภาพปูนปนวัดไลย ลพบุรี,” ใน เมืองโบราณ 30,3 กรกฎาคม กันยายน 2547 : 116.
22
ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, “ประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปะในภาพปูนปนประดับวิหารวัดไลย,” 55.
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ทางเขาดานหนาสามชองประดับซุมทรงปราสาท สวนอุโบสถวัดชองนนทรี กรุงเทพฯ ในขณะนั้น
ถือเปนหัวเมืองขนาดเล็กในสมัยอยุธยาคือเมืองบางกอก เปนอาคารขนาดเล็ก ซุมประตูหนาตาง
เจาะเปนชองวงโคงยอดแหลมซึ่งระบุไดวาเปนงานตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณลงมาแลว
(ภาพที่ 232) จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถทั้งสองแหงไดรับการกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ทรวดทรงที่แอนโคงของฐานเกิดจากการกออิฐใหเหลื่อมระนาบกันกอนฉาบปูนตกแตง รับ
กับเครื่องบนหลังคาโคงออนแบบที่เรียกกันวาตกทองชางหรือทองสําเภาเปนรสนิยมแบบหนึ่งของ
งานชางสมัยอยุธยาตอนปลายที่พบอยูทั่วไป
อุ โ บสถวั ด ใหญ สุ ว รรณาราม เพชรบุ รี (ภาพที่ 233) เป น อาคารที่ ยั ง อยู ใ นสภาพ
สมบูรณ ผนังอาคารกอทึบไมมีชองหนาตาง เสาพาไลรองรับชายคาปกนกสองขางตรงกับแนวเสา
รวมใน หลังคามุงดวยกระเบื้องกาบกลวยเปนหลังคาซอนสองชั้นหนาหลัง จิตรกรรมฝาผนังภายใน
ออกแบบให สอดคล อ งกับพื้ น ที่ผนัง ทึบเป น ภาพเทพชุ มนุม ซึ่ง มีอ ายุในสมั ย อยุธ ยาตอนปลาย
แมวาจะอาศัยเคาจากเอกสารเพื่อกําหนดอายุวาวัดนี้ไดรับการบูรณะครั้งใหญในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 23 ซึ่งสอดคลองกับอายุของจิตรกรรมฝาผนังแตก็เชื่อวาอุโบสถนี้คงจะมีมาอยูกอนแลว
ไมนอยกวารอยปกอนหนานั้น 23 ในขณะที่อุโบสถวัดเกาะ เพชรบุรี (ภาพที่ 234) ซึ่งเปนอาคาร
ขนาดเล็กผนังทึบและมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่ระบุ พ.ศ.227724 นั้นอาจเปนตัวอยางของอาคาร
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 ของอยุธยาที่อยูในสภาพสมบูรณได

23

เรื่องเดียวกัน, 128-130.
24
เรื่องเดียวกัน, 128-130,197.
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ภาพที่ 232 อุโบสถวัดชองนนทรี กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 233 อุโบสถวัดใหญสวุ รรณาราม เพชรบุรี
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ภาพที่ 234 อุโบสถวัดเกาะ เพชรบุรี
อาคารประเภทอุโบสถวิหารที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยามีลักษณะเดนที่นิยมใชผนังกออิฐ
ถือปูน โดยในระยะแรกพบวายังนิยมใชระบบเจาะชองแสงคลายลูกกรงหรือประดับดวยลายดอก
เหลี่ยมอันอาจมีที่มาจากศิลปะขอมหรือศิลปะพุกามของพมา ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมีวิทยาการดาน
โครงสรางที่สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องบนไดมากนักหากมีหนาตางเปนชองขนาดใหญจํานวน
มากบนผนั ง ต อมาเมื่อ ความรู ด า นวิศ วกรรมจากชาวตะวัน ตกและชาติมุ ส ลิม เผยแพรเ ข า มา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณเมื่อตนพุทธศตวรรษที่ 23 จึงเริ่มมีอาคารที่เจาะ
ชองหนาตางสี่เหลี่ยมเรียงแถวมากขึ้น ทั้งนี้ยังสัมพันธกับโครงสรางรองรับหลังคาทีเ่ ริม่ เปนแบบเสา
รับน้ําหนักมากอนซึ่งจะตองสรางเสารวมในเพื่อค้ํายันเครื่องบนเปนหลักรวมกับผนังที่กอทึบตัน
สวนโครงสรางแบบหลังใชผนังรองรับน้ําหนักโดยตรงอาจไมมีเสารวมใน เพราะใชการกอผนังหนา
กวาทําใหรองรับน้ําหนักไดมาก ตัวอยางของอาคารที่ยังมีการใชงานแสดงใหเห็นรูปแบบของเครื่อง
บน ซึ่งอาจเปนหลังคาที่ซอนลดหลั่นกันหรือไมก็ได ที่สําคัญคือมักมีชายคาลาดเทลงดานขางเพื่อ
ระบายและกันน้ําฝนสาด ดานหนาอาจมุขโถง หนาบันนิยมใชเครื่องไมเปนหลัก กอนที่จะมีแบบ
อิทธิพลตะวันตกซึ่งกออิฐเปนหนาจั่วเพื่อรับอกไกสันหลังคา25 ที่เรียกกันวาแบบวิลันดา
ผนังเจาะชองแสงลูกกรงมีสวนสรางบรรยากาศขรึมขลังใหกับพระพุทธรูปดวยการ
จํากัดแสงที่สองถึงองคพระปฏิมาเพื่อขับความวาวของทองที่ปดบนพื้นผิว ในขณะเดียวกันไม
25

ประยูร อุลุชาฎะ, ศิลปกรรมแหงอาณาจักรศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2516), 115.
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สามารถปดเปดเชนบานหนาตางไดจึงตองใชชายคาหลุบต่ําเพื่อทําหนาที่แทนกันสาด สวนอาคาร
ที่เ จาะช องหนา ต า งอาจไม ตอ งใช ห ลัง คาส ว นนี้ และยิ่ ง ไมจํ า เป น ในอาคารที่ก อ ผนั ง ทึบ ไม มี
หนาตางเลย
ดังนี้ จะเห็นไดวาอุโบสถและวิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุงสามารถวิเคราะหถึง
อายุสมัยการสราง รวมทั้งรูปแบบสันนิษฐานโดยใชขอมูลจากอาคารสมัยอยุธยาที่ได
ประมวลมาโดยสรุปขางตน สวนลักษณะพิเศษบางประการที่พบในอาคารทั้งสองจะไดทํา
การวิเคราะหจําแนกออกไปอีกตางหาก
อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง : บทวิเคราะหและรูปแบบสันนิษฐาน
สําหรับอุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่อยูในสภาพชํารุดมากและผานการบูรณะ
มาแลวในปจจุบัน อาจใชขอมูลเทาที่มีอยูเพื่อวิเคราะหกําหนดอายุและสรางภาพสันนิษฐานได
จากหลักฐานของอาคารอุโบสถวิหารของอยุธยาทั้งที่พังทลายและยังอยูในสภาพสมบูรณดังได
กลาวมาแลว
1. วิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอุโบสถ

ภาพที่ 235 มุขโถงทางทิศตะวันออก อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
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ภาพที่ 236 มุขโถง อุโบสถวัดหนาพระเมรุ
เมื่อพิจารณาจากผังพื้นของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง พบวาคลายคลึงกันกับอาคารของอยุธยาทีม่ ี
อายุชวงตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 21 คือผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตามแนวแกนทิศหลัก ที่สําคัญ
คือมีมุขโถงดานหนาหรือหลัง ประตูทางเขาสองชองขนาบขางมุขโถง (ภาพที่ 235) ตัวอยางที่
เปรียบเทียบกันได เชน อุโบสถวัดหนาพระเมรุ (ภาพที่ 236) แตเมื่อสังเกตจากเสาของมุขโถงและ
เสารวมในที่ยังเหลืออยูบางตนเปนเสาแปดเหลี่ยม (ภาพที่ 237) ซึ่งเปนเสาแบบที่นิยมใชกันใน
สมัยอยุธยาตอนตนไมเกินราวพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา นาเสียดายที่บัวหัวเสาไดหักหายไปจน
หมดแลวทุกตนจึงไมอาจทราบไดวามีรูปแบบเชนใด ซึ่งหากเปนเสาแปดเหลี่ยมเชนนี้ บัวหัวเสาก็
ควรมี ลัก ษณะเป น ทรงคลุ ม ประดับ กลี บ บัว ที่ เ รีก กั น วา “บั ว โถ” อั น มี ตั ว อย า งชั ด เจนที่อุ โ บสถ
วัดหนาพระเมรุ (ภาพที่ 238) ขณะที่เสาเหลี่ยมยอมุมมีบัวหัวเสากลีบยาวที่เรียกกันวา “บัวแวง”
นาจะเกิดขึ้นในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 22 เห็นไดจากเสาระเบียงคดของวัดไชยวัฒนาราม 26
และคงยังไดรับความนิยมสรางมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 เชน เสาของมุขโถงอุโบสถวัดกุฎีดาว
26

เปนไปไดวาเสาเหลี่ยมยอมุมแบบนี้จะเกิดขึ้นตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมกอนหนาการ
สรางวัดไชยวัฒนารามในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองไมนาน ดู ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถ
และวิหาร,”100.
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(ภาพที่ 239) เสาแปดเหลี่ยมนี้อาจทําใหกลาวไดวาอุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนงานกอสราง
ที่มีอยูในระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงกอนปลายพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่ 237 เสารวมในของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 238 เสามุขโถงและบัวหัวเสาของอุโบสถวัดหนาพระเมรุ
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เปนรูปดอกบัวตูมที่เรีกกันวา “บัวโถ” ซึ่งอาจเปนแนวทางใหสันนิษฐานถึงรูปแบบของบัวหัวเสาที่
หักหายไปของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงได เนื่องจากเปนเสาแปดเหลี่ยมเชนเดียวกัน

ภาพที่ 239 เสาของมุขโถง อุโบสถวัดกุฎีดาว
อายุกลางพุทธศตวรรษที่ 23 เปนเสาเหลี่ยมยอมุมซึ่งนิยมสรางกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ผนังของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงพังทลายลงจนเกือบหมด แตจากผนังดานยาว
ที่ยังเหลืออยูทั้งสองดานมีความสูงขึ้นมาพอสมควร แสดงวาคงไมมีการเจาะชองหนาตางหรือเจาะ
ชองหนาตางนอยเพียงขางละบานเดียว แตอาจไมมีชองแสงที่เปนลูกกรง ซึ่งการสรางผนังทึบไมมี
ชองหนาตางมีอยูในอาคารสมัยอยุธยาตอนกลางบางหลัง 27 หรือชวงตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่
22 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เชน อุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม อุโบสถ
วัดเกาะ เพชรบุรีและอุโบสถวัดปราสาท นนทบุรี
ภายในอุโบสถของวัดทั้งสามแหงที่กลาวมามีงานจิตรกรรมฝาผนังที่วาดลงบนผนังที่
ไมเจาะชองหนาตางหรือลูกกรง การออกแบบงานจิตรกรรมจึงเต็มพื้นที่ ซึ่งหากวาอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงเคยมีงานจิตรกรรมฝาผนังเชนเดียวกันนั้นก็คงชํารุดสูญหายไปจนหมดแลว
27

ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร,”86 และดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา
งานชางหลวงแหงแผนดิน,128 -130.
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ภาพที่ 240 มุขหรือหองทางทิศตะวันตกอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
สรางเปนหองแยกออกมาตางหากจากผนังดานหลังคลายมณฑปที่ติดอยูกับอาคารหลังเดียวกัน
เคยเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ผนังทางทิศตะวันตกกอเปนหองหรือมุขยื่นออกมา เปนงานกอสรางในครั้งเดียวกับ
การกอสรางอุโบสถ เพราะอิฐกอเชื่อมกันกับอิฐผนังอุโบสถดานทิศตะวันตก มุขนี้แบงจากพื้นที่
ภายในอุโบสถชัดเจนดวยผนังทางทิศตะวันตกและผนังของมุขที่เหลือสามดาน มีประตูเขาออก
ทางเดียวตรงกลาง (ภาพที่ 240) ภายในยังปรากฏฐานชุกชีและชิ้นสวนองคพระพุทธรูปที่ตั้งชิด
ผนั ง ด า นหลั ง (ภาพที่ 241)หมายความว า เคยมี ก ารประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป หั น หน า ไปทาง
ทิศตะวันตก ตรงขามกับแนวทิศหลักของพระพุทธรูปประธานในอุโบสถที่หันไปทางทิศตะวันออก
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ภาพที่ 241 ภายในมุขดานทิศตะวันตกของอุโบสถเคยประดิษฐานพระพุทธรูป
หองเล็กติดอยูดวยกันกับผนังอาคารเชนนี้นั้นนั้นไมคอยพบหลักฐานที่สมบูรณเทาใด
นักในสถาปตยกรรมของอยุธยา ในขณะที่การสรางมณฑปที่เปนอาคารติดตอกับอุโบสถหรือวิหาร
ไดพบในศิลปะสุโขทัยมากอน เชน มณฑปวัดตระพังทองหลาง สุโขทัย28 (ภาพที่ 242)

ภาพที่ 242 มณฑปวัดตระพังทองหลาง สุโขทัย
28

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549), 67.
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ภาพที่ 243 กูพระเจาลานทอง วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง
มณฑปนี้ ยั ง ได แ พร ห ลายขึ้ น ไปยั ง ศิ ล ปะล า นนาในรู ป ของมณฑปท า ยวิ ห ารจน
วิวัฒนาการเปนมณฑปหรือปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูปภายในวิหารในที่สุด เชน ปราสาท
พระเจาลานทองในวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง (ภาพที่ 243) มีอายุราวครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 2129 สวนอาคารวิหารอุโบสถบางหลังในสมัยอยุธยามีการสรางผนังสกัดดานหลังหรือ
หนาแบงเปนสองชั้น เชนวิหารวัดไลย แตพื้นที่ภายในระหวางอาคารมณฑปหรือผนังสองชั้นก็มี
ความตอเนื่องกันฐานะเปนหองหรือทางเดินผานเขาสูพื้นที่หลักที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน
ตางไปจากหองมณฑปของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงที่เปนสัดสวนตางหากและยังแปลกแยกไป
จากหมูพระพุทธรูปประธานภายในดวยการหันหนาออกไปยังทิศตะวันตกตรงขามกับการหันหนา
ของอุโบสถในอาคารเดียวกันนี้

29

วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, 90.
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ภาพที่ 244 มุขหรือหองดานทิศตะวันตกอุโบสถวัดกษัตราธิราช อยุธยา
สรางเปนหองเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาเลไลยกหันหนาไปทางทิศตะวันตก เปนรูปแบบ
คล า ยกั น กั บ ที่ อุ โ บสถวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ทั้ ง สองแห ง ยั ง มี ที่ ตั้ ง อยู ใ กล เ คี ย งกั น จึ ง น า จะมี
ความสัมพันธกันในดานอายุสมัยดวย
อาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกันเชนนี้คือ อุโบสถของวัดกษัตราธิราช อยุธยา ผนัง
ดานหลังคือทางทิศตะวันตกมีการสรางหองขนาดเล็กแยกออกมา(ภาพที่ 244) สําหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปาเลไลยก ซึ่งหันหนาไปทางทิศตะวันตกตรงขามกับทิศหลักของหมูพระพุทธรูป
ประธานภายในอุ โ บสถ ผนั ง ของห อ งเจาะช อ งแสงเป น ลู ก กรงเช น เดี ย วกั น อุ โ บสถของวั ด
กษัตราธิราชนี้เปนอาคารแหงเดียวที่พบหลักฐานวาคลายคลึงกับอุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุง
มากที่สุด อีกทั้งยังตั้งอยูไมไกลจากกันมากนัก ดังที่ไดกลาวมาแลววาอุโบสถของวัดกษัตราธิราชนี้
อาจไดรับการสรางขึ้นตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนมาแลว 30 แตคงไดมีการซอมแซมครั้งใหญในสมัย
อยุธยาตอนปลายชวงพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งก็มีปรางคประธานที่สามารถกําหนดอายุไดในระยะนั้น
31

30

ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร,”86.
31
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดอายุปรางคประธานวัดกษัตราธิราชในบทที่ 3.
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หองขนาดเล็กหรือมุขที่สรางอยูทางดานหลังอาคารอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงและ
อุโบสถวัดกษัตราธิราชจึงมีความเกี่ยวของกัน อยางไรก็ดีไมอาจนํามาใชกําหนดอายุการสรางได
ชัดเจนนัก เพียงบอกไดวามีความคลายคลึงดานรูปแบบเพราะวัดทั้งสองแหงอยูไมไกลจากกัน
ที่มุขดานทิศตะวันตกนี้ยังมีเสาซุมประตูทางเขาอยู เปนเสาที่มีขนาดคอนขางใหญ
เชนเดียวกับระบบฐานเสาแบบเชิงบาตรบนฐานบัวลูกแกวอกไก (ภาพที่ 245) สวนที่เหนือประตู
ทางเขาดานทิศตะวันออกฝงใตยังมีรองรอยของอิฐที่กอยื่นออกมาเปนโกลนรูปจั่ว (ภาพที่ 246)
ในขณะที่มุขดานทิศตะวันตกอาจเคยมีอยูแตหักพังลงมาจนหมด ที่เห็นในปจจุบันเปนงานบูรณะ
ขึ้นใหม การกออิฐเปนโกลนเหนือชองประตูนี้บงไดวาเคยมีการสรางซุมประตูประดับดวยปูนปน

ภาพที่ 245 ซุมประตูของมุขดานตะวันตกอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
เคยพังทลายและไดรับการกอขึ้นใหมในการบูรณะของกรมศิลปากร
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ภาพที่ 246 รองรอยอิฐกอเปนโกลนซุม ประตูดานทิศตะวันออกฝงใต อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
ซุมประตูของอุโบสถและวิหารสมัยอยุธยาเหลืออยูนอยหากไมพังทลายก็ถูกซอมแปลงไปในสมัย
หลังแลว มีทั้งที่เปนซุมประตูยอดหรือทรงปราสาท คือเปนชั้นซอนกอนถึงยอดแหลม และซุมประตู
ทรงบันแถลงหรือทรงจั่ว เสาซุมของมุขดานตะวันตกมีขนาดคอนขางใหญเปรียบเทียบไดกับเสา
ซุมประตูอุโบสถวัดภูเขาทอง (ภาพที่ 247) ซึ่งคงมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 2232 ซุมประตูของ
อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้เมื่อพิจารณาจากโกลนอิฐที่เหลืออยูเรียงตัวกันเปนทรงคอนขางสูง ก็
อาจกล า วได ว า เป น ซุ ม ประตู ย อดที่ มี ย อดแหลมขึ้ น ไปแต อ ยู ใ นทรวดทรงที่ ไ ม สู ง มากนั ก หาก
เปรียบเทียบกับซุมประตูยอดที่พบในชวงอยุธยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23 เชน ซุมประตู
วิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที่ 248) ซึ่งอาจซ อมสรางขึ้น ในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ

32

การกําหนดอายุเสาซุมของวัดภูเขาทองนี้ใชลวดลายปูนปนประดับที่มีลายพรรณพฤกษาเปน
สวนใหญซึ่งปรากฏขึ้นชัดเจนในพุทธศตวรรษนั้น ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,160.
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ภาพที่ 247 เสาซุมประตูอุโบสถวัดภูเขาทอง อยุธยา

ภาพที่ 248 ซุม ประตูวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
และตางไปจากเสาซุมประตูขนาดเล็กมีฐานเสาเปนเชิงบาตรบนขาสิงหที่เริ่มปรากฏในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 23 เชน ซุมประตูอุโบสถวัดบรมพุทธาราม (ภาพที่ 249) หรือหากจะ
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เปนซุมทรงบันแถลงก็คงจะมีประดับลวดลายปูนปนที่มีปริมาตรนูนเต็มพื้นภายในหนาจั่วแบบที่
คลายกับซุมประตูผนังชั้นในวิหารวัดไลย (ภาพที่ 250) เพราะโกลนอิฐที่ยื่นออกมามากเพื่อใชยึด
ปูนปนประดับ อยางไรก็ตามหลักฐานของซุมประตูอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงนั้นยังไมชัดเจนนัก
แตสันนิษฐานจากรูปแบบของเสาซุมซึ่งคลายคลึงกับที่อุโบสถวัดภูเขาทอง จึงอาจกลาวไดวาเปน
งานในชวงพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่ 249 ซุมประตูอุโบสถวัดบรมพุทธาราม

ภาพที่ 250 ซุมประตูของผนังชั้นใน วิหารวัดไลย ลพบุรี
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จากหลั ก ฐานการดํ า เนิ น งานทางโบราณคดี พ บว า แต เ ดิ ม อุ โ บสถหลั ง นี้ มุ ง ด ว ย
กระเบื้ อ งกาบกล ว ยหรื อ กระเบื้ อ งกาบู ที่ เ ป น กระเบื้ อ งลอน ด ว ยพบหลั ก ฐานอยู ทั่ ว ไปรวมทั้ ง
กระเบื้องเชิงชายที่เปนสวนประกอบสําคัญในการมุงหลังคาแบบนี้ดวย 33 เศษกระเบื้องเหลานี้
บางสวนไดรับการฉาบอัดรวมกับปูนอยูบนผนัง (ภาพที่ 251) เขาใจวาเปนกรรมวิธีของชางในการ
เพิ่มปริมาตรปูนฉาบใหหนาขึ้น

ภาพที่ 251 เศษกระเบื้องลอนหรือกระเบื้องกาบูฉาบอัดติดบนผนังอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
เขาใจวาเปนการเพิ่มปริมาตรปูนฉาบใหหนามากขึ้น
หลักฐานของกระเบื้องกาบกลวยหรือที่เรียกวากระเบื้องกาบูรวมทั้งกระเบื้อง
เชิ ง ชายจํ า นวนหนึ่ ง ซึ่ ง เป น กระเบื้ อ งเชิ ง ชายลายเทพนมและลายดอกบั ว หรื อ พรรณ
พฤกษา 34 ซึ่งลวดลายที่ปรากฏบนกระเบื้องเชิงชายทั้งสองแบบสามารถกําหนดอายุได
ตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 2335 ซึ่งก็สอดคลองกับการกําหนดอายุ
ของอาคารอุโบสถจากรูปแบบอื่นๆวาอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 เชนกัน

33

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,11,16.
34
เรื่องเดียวกัน,16.
35
ประทีป เพ็งตะโก, “กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 70, 88-89.
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2. มณฑปพระพุทธรูปสี่ทิศ : พระพุทธรูปประธานของอุโบสถ
ภายในอุโบสถเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานจํานวนสี่องคที่ประทับนั่งบน
แทนฐานเตี้ยๆ หันพระปฤษฎางคใหกัน โดยพื้นที่ตรงกลางสรางเปนแทงกออิฐขนาดเล็กทึบตันใน
ผั ง ย อ มุ ม ไม สิ บ สอง (ภาพที่ 252) ทั้ ง สี่ ด า นเป น จระนํ า เว า แลดู ค ล า ยกั บ เรื อ นธาตุ ข องเจดี ย
ทรงปราสาทหรือมณฑปขนาดเล็กที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานไวโดยรอบทั้งสี่ทิศ สวนยอดบน
พังทลายจนหมดแลวเชนเดียวกับพระพุทธรูปปูนปนทั้งหมดที่เหลือเพียงพระเพลา พบวาทีส่ ว นลาง
ของฐานชุ ก ชี ห รื อ มณฑปพระพุ ท ธรู ป สี่ ทิ ศ ภายในอุ โ บสถนี้ เ คยมี รู ป บุ ค คลหรื อ เทพนมรวมทั้ ง
ลวดลายปูนปนอื่นๆประดับอยูดวย แตไดชํารุดจนเกือบหมดแลว 36 รูปแบบสันนิษฐานของมณฑป
หรือปราสาทนี้อาจมีความคลายคลึงกับเจดียทรงปราสาทภายในเจดียประธานองคกลางของวัด
พระศรีสรรเพชญ (ภาพที่ 253) อายุในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 37 แตที่นาสนใจมากคือ
การสรางพระพุทธรูปสี่ทิศซึ่งพบไมมากนัก

ภาพที่ 252 มณฑปหรือปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศประธานในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
พระพุทธรูปกออิฐปนปูนชํารุดเสียหายเหลือเพียงชิ้นสวนเทานั้น

36

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,17.
37
กําหนดอายุการสรางเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญคงไมเกิน พ.ศ.2035 ลงมา ดู
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”96.
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ภาพที่ 253 เจดียทรงปราสาทภายในเจดียประธานองคกลาง วัดพระศรีสรรเพชญ
อาคารที่มพี ระพุทธรูปประดิษฐานทั้งสี่ทิศที่รูจักกันในศิลปะสุโขทัยชวงพุทธศตวรรษที่
19 - 20 เรียกวามณฑปพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ เปนอาคารกอแกนทึบและสรางพระพุทธรูปใน
อิริยาบถทั้งสี่คือ ประทับนั่ง ประทับยืน ไสยาสน และลีลาเอาไวโดยใหหันหนาออกจากอาคารไป
ทั้งสี่ทิศ38 กอนหนานี้อาคารที่กอแกนทึบเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปติดกับผนังแกนทัง้ สีท่ ศิ มีอยูใ น
ศิลปะพุกามของพมาตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 มาแลว เชนที่วิหารอานันทะ เมืองพุกาม 39
อิทธิพลของโครงสรางอาคารเชนนี้แพรเขามาสูศิลปะสุโขทัยและลานนาในพุทธศตวรรษที่ 19 เชน
เจดียบนเนินใกลวัดเกาะกลาง จ.ลําพูน 40 หรือเจดียรายบางองคในวัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
ขณะที่ศิลปะอยุธยายังไมเคยพบรูปแบบของสิ่งกอสรางเชนนี้ชัดเจนนัก

38

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 89-91.
Pictorial guide to Pagan (Rangoon : The printing and publishing corporation,1979),1415 ในพมา มีความเชื่อวาพระพุท ธรูป ที่ป ระดิษฐานทั้ง สี่ทิ ศนี้ห มายถึงพระอดีตพุทธเจาในภัทรกัป ป คือ
พระกกุสันธ โกณาคมณ กัสสป และพระโคตม ประจําอยูตามทิศนั้นๆ.
40
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย - ลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549), 89.
39
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ที่อุโบสถวัดภูมินทร เมืองนาน มีพระพุทธรูปประธานสี่องคที่ประทับนั่งในปางมารวิชัย
หันพระปฤษฎางคใหกันบนแกนทึบตันที่มีลักษณะเปนเจดียทรงปราสาทหรือมณฑป (ภาพที่ 254)
แบบเดียวกับที่อุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 254 พระพุทธรูปประธานสี่ทิศภายในอุโบสถวัดภูมินทร นาน
เปนพระพุทธรูปสี่องคประทับนั่งทั้งสี่ทิศของแกนทึบตันสี่เหลี่ยม คติการสรางพระพุทธรูปสี่ทิศ
เชนนี้พบมากอนในศิลปะพุกามของพมาและอาจใหอิทธิพลกับศิลปะสุโขทัยและลานนา เอกสาร
ระบุวาวัดภูมินทรและพระพุทธรูปประธานนี้มีอยูแลวในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23
วัดภูมินทรนั้น เอกสารโบราณกลาวถึงวามีอยูแลวในป พ.ศ.2146 41 แตก็ไดรับการ
ซอมแซมครั้งใหญใน พ.ศ.2410 ดวย 42 การกําหนดอายุของพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถนีจ้ งึ
ยังคงไมชัดเจนนักวาไดรับการสรางขึ้นเมื่อใดกันแน ในขณะที่การสรางพระพุทธรูปสี่ทิศบนแกน
41

ในเอกสารเรียกวา “วัดพรหมินทร” ดู ประชุมพงศาวดาร เลม 9 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 9
และภาคที่ 10 ตอนตน) (พระนคร : คุรุสภา, 2507), 321-322
42
กรมศิลปากร, เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537),
94-95.
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ตันเชนนี้สื่อใหเห็นแนวคิดตามแบบศิลปะพุกามของพมาดวยเชนกัน 43 สิ่งกอสรางหลักของอาคาร
แหงนี้คือพระพุทธรูปสี่องคและแกนทึบตันจึงอาจเปนโครงสรางของเดิมกอนที่จะสรางอาคาร
อุโบสถขึ้นใหมในสมัยหลัง หรืออยางนอยหมูพระพุทธรูปทั้งสี่องคนี้ควรมีมากอน พ.ศ. 2247 ซึ่ง
เปนปที่เอกสารกลาววาพมาไดเขาทําลายพระพุทธรูปองคทิศตะวันตกของวัดภูมินทร 44 ดังนั้น
หากใช ข อ มู ล ดั ง กล า วเพื่ อ กํ า หนดอายุ ก ารสร า งพระพุ ท ธรู ป ประธานสี่ อ งค บ นแกนทึ บ ของ
วัดภูมินทรนี้อาจตกอยูในราวตนของพุทธศตวรรษที่ 22 เปนอยางชา
ถ า รู ป แบบของพระพุ ท ธรู ป ประธานที่ ป ระทั บ อยู ทั้ ง สี่ ด า นของมณฑปหรื อ เจดี ย
ทรงปราสาทในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงมีความเกี่ยวของหรือไดรับแรงบันดาลใจมาจากหมู
พระพุทธรูปประธานของวัดภูมินทรตามที่ไดแสดงความเห็นดานอายุสมัยจริง ก็จะสอดคลองกับ
การกํา หนดอายุท างสถาป ตยกรรมของอุโบสถวัดวรเชตุเ ทพบํา รุ ง นี้ในช ว งพุทธศตวรรษที่ 22
เชนกัน
ปรากฏหลักฐานเอกสารที่กลาวถึงความเกี่ยวพันระหวางเมืองนานกับอยุธยามาแลว
ตั้งแตชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 2145 โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงตนของพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งทรงเสด็จไปยังหัวเมืองลานนาในการสงครามหลาย
ครั้ง และในคราวที่ส มเด็จพระเอกาทศรถซึ่งทรงตํา แหนง มหาอุปราชไดขึ้น ไปจัดการหั วเมื อง
เชียงใหม ในหมูเจาเมืองลานนาที่มาเขาเฝาครั้งนั้นมีพระยาหลวงและขุนนางชาวเมืองนานเขาเฝา
ดวยเปนอันมาก 46
43

จิรศักดิ์ เดชวงศญา, “จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร จังหวัดนาน : การศึกษาครั้งลาสุด” ใน
เมืองโบราณ 29, 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2546 : 11.
44
สังเกตไดวาสวนบัวทรงคลุมรับน้ําหนักเครื่องบนมีสัดสวนที่ไมรับกับแกนตันที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป จึงอาจหมายถึงการกอสรางเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในสมัยหลังจากการสรางลงมาแลวดว ย
ดู เรื่องเดียวกัน.
45
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากลาวถึงเหตุการณในป พ.ศ.2005 วาชาวเมืองนครไทยพา
กันหลบหนีไปเมืองนาน และอยุธยาสามารถยกกองทัพไปกวาดตอนกลับมาได ดู “ทรงพระกรุณาใหแตงพระราช
พงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี
,2510),95 สวนในชวงราวกอนป พ.ศ.2017 กองทัพเมืองนานมีบทบาทในสงครามระหวางอยุธยาและลานนาที่
เมื อ งศรี สั ช นาลั ย ด ว ย ปรากฏอยู ใ นวรรณคดี เ รื่ อ งยวนพ า ยที่ เ ชื่ อ ว า แต ง ขึ้ น ร ว มสมั ย กั น ดู ลิ ลิ ต ยวนพ า ย
(กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2517), 27, 32.
46
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”157 และดู พระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548),170.
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นอกจากที่อุโบสถวัดภูมินทรและอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงแลว ยังไดพบการสราง
พระพุทธรูปสี่องคที่หันพระพักตรออกสี่ทิศอิงอยูกับแกนทึบตันที่เปนเจดียแบบนี้อยางนอยอีกหนึ่ง
แห ง คื อ ในวิ ห ารน อ ยหรื อ วิ ห ารพระสี่ ทิ ศ ตั้ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นอกระเบี ย งคด
วัดพุไธสวรรย (ภาพที่ 255) จากรูปแบบอาคารที่ใชผนังรองรับน้ําหนักเครื่องบนโดยไมมีเสารวมใน
เปนเทคนิคของอาคารที่พบตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณ 47 ราวตนพุทธศตวรรษที่ 23 ลง
มาแลว จึงอาจเปนงานสมัยหลังจากที่วัดวรเชตุเทพบํารุงลงมา 48

ภาพที่ 255 พระพุทธรูปสี่ทิศภายในวิหารนอยทิศเหนือของวิหารหลวง วัดพุทไธสวรรย
เปนรูปแบบทีค่ ลายคลึงกับอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง จากรูปแบบของอาคารที่กอผนังรับน้ําหนักที่
นิยมในรัชกาลสมเด็จพระนารายณลงมา
ในดานคติความเชื่อ พระพุทธรูปสี่องคประทับหันพระปฤษฎางคชนกันหันพระพักตร
ออกสี่ทิศอาจหมายถึงพระอดีตพุทธเจาตามความเชื่อจากพมาที่ปรากฏอยูในงานศิลปกรรม เชน
ในเจติยวิหารบางหลังดังที่ไดกลาวถึงมาแลว และไดปรากฏเปนหลักฐานชัดเจนตอมาในสมัย
47

ประยูร อุลุชาฎะ,ศิลปกรรมแหงอาณาจักรศรีอยุธยา,114.
ในกลุมพระพุทธรูปสี่ทิศบนแกนทึบเทาที่ไดพบหลักฐาน มีเพียงที่อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
เทานั้นที่สรางแกนทึบใหอยูในรูปของเจดียทรงปราสาทที่มีจระนําชัดเจน นอกนั้นสรางเปนแกนเรียบๆ มีการ
ประดับเล็กนอย.
48
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รั ต นโกสิ น ทร ที่ ส ร า งพระพุ ท ธรู ป สี่ ทิ ศ อั น หมายถึ ง พระอดี ต พุ ท ธเจ า ทั้ ง สี่ อ งค ใ นภั ท รกั ป ป
ประดิษฐานภายในปรางคประธานวัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 256) ซึ่งสรางขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 49

ภาพที่ 256 พระอดีตพุทธประทับอยูสที่ ิศในปรางคประธานวัดพิชยั ญาติการาม กรุงเทพมหานคร
ศิลปะรัตนโกสินทร พุทธศตวรรษที่ 24 อาจเปนขอมูลสันนิษฐานเชื่อมโยงไปถึงพระพุทธรูปสี่องค
ภายในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงวาจะหมายถึงพระอดีตพุทธเจาไดดวยหรือไม
ขอสังเกตที่นาสนใจของพระพุทธรูปประธานของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
คือตําแหนงที่ตั้งที่อยูเยื้องไปทางทิศตะวันตก ทําใหองคพระพุทธรูปเหมือนมีทิศหลักที่
หั น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเข า สู อ งค ป รางค ป ระธาน แต ไ ม สั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ ปรางค
ประธานในฐานะอาคารที่ ว างแกนทิ ศ ตามแบบที่ พ บในวั ดสมั ย อยุ ธ ยาทั่ ว ไป ซึ่ ง จะได
กลาวถึงในบทวิเคราะหวาดวยแผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงตอไป

49

ศักดิ์ชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระนั่งเกลาฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551),162
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3. “ตัวลวง” มังกรปูนปน ลวดลายประดับจากลานนา
ที่ฐานชุกชีของพระพุทธรูปภายในหองขนาดเล็กดานหลังผนังอุโบสถยังมีรองรอย
ปูนปนประดับอยูเล็กนอยเปนรูปสัตวลําตัวยาวมีสี่ขาชวงกลางลําตัวยกขึ้น มีครีบบนหลัง ขามีเล็บ
คลายนกซึ่งเมื่อพิจารณาแลวคลายวาจะเปนรูปตัวมังกรแบบจีน 50 (ภาพที่ 257)
แมวาจะปรากฏหลักฐานของลวดลายที่มีอิทธิพลศิลปะจีนในศิลปะอยุธยามาตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 19 51 ทวายังไมเคยพบการสรางรูปมังกรแบบจีนในงานชางของอยุธยาอยางชัดเจน
ในขณะที่ รู ป มั ง กรที่ ใ ช ป ระดั บ งานสถาป ต ยกรรมเช น นี้ พ บมาก อ นในศิ ล ปะล า นนา ช ว ง
พุทธศตวรรษที่ 21-22 ภาษาลานนาเรียกมังกรเชนนี้วา “ลวง” หรือตัวลวง อันมีเคามาจากมังกรใน
ศิลปะจีน 52 โดยอาจนํารูปแบบมาจากลวดลายบนเครื่องถวยลายคราม 53 ตัวลวงนี้พบประดับอยู
ตามอาคารทั้งที่เปนปูนปนประดับจระนําของเจดียหรือปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูป ซุมประตู
คันทวย (นาคทัณฑ) สลักไม 54 ประดับเปนราวบันไดของอาคารอุโบสถวิหาร เชน ราวบันไดอุโบสถ
วัดกูปาดอม เวียงกุมกาม เชียงใหม และยังมีที่ประดับรวมกับรูปสัตวอื่นๆ บนแทนแกวหรือชุกชีที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปในวัดทางลานนาดวย รูปตัวลวงที่กําหนดอายุไดคอนขางชัดเจนเชนงาน
ประดั บ หลั ง คาชั้ น ซ อ นของกู พ ระเจ า ล า นทอง วั ด พระธาตุ ลํ า ปางหลวง ซึ่ ง มี อ ายุ ร าวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 - 2255 (ภาพที่ 258)

50

เนื่องจากปูนปนอยูในสภาพชํารุดมาก เมื่อมองแลวอาจดูคลายตัวกิเลนไดดวย แตเห็นเคาโครง
รางของสัตวที่มีลําตัวยาวจึงนาจะหมายถึงมังกรมากกวากิเลนซึ่งมีลําตัวสั้นกวา.
51
ดู สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธจีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2550), 53-84 รูปสัตวในศิลปะจีนไดพบเล็กนอยในงานศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เชนรูปสิงโตจีนบนบาน
ประตูสลักไมจากวัดหันตรา.
52
วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, 337-338.
53
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 37.
54
เรื่องเดียวกัน, 38.
55
เรื่องเดียวกัน,6 2 และ ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย - ลานนา,116 - 117 และ
วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, 310.
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ภาพที่ 257 มังกรปูนปน ประดับฐานชุกชีภายในมุขทิศตะวันตก อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
อาจเปนอิทธิพลงานประดับที่มาจากศิลปะลานนา ที่เรียกมังกรวา “ตัวลวง”

ภาพที่ 258 ตัวลวง หรือมังกรปูนปน ประดับกูพระเจาลานทองวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง
การปรากฏงานประดับที่มีอิทธิพลจากลานนานี้สอดคลองกับหลักฐานของ
อิทธิพลศิลปะลานนาที่พบอยูในสิ่งกอสรางอื่นภายในวัดวรเชตุเทพบํารุง ไดแกปรางค
ประธานและเจดียทรงปราสาทยอด รวมทั้งมณฑปพระพุทธรูปสี่ทิศที่อยูภายในอุโบสถ
ดวย อันสนับสนุนการกําหนดอายุของอุโบสถไดในราวพุทธศตวรรษที่ 22
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4. ใบเสมา
ใบเสมาบางใบที่มีสภาพสมบูรณไดจากการขุดคนรอบอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
สวนบางใบชํารุดและเคลื่อนยายไปในตําแหนงอื่น ปจจุบันใบเสมาไดรับการนํามาติดตั้งบนฐานที่
บูรณะขึ้นใหมโดยรอบอุโบสถซึ่งเปนฐานสิงห รูปแบบทั่วไปของใบเสมาของวัดวรเชตุเทพบํารุงคือ
ทําดวยหินชนวน มีขนาดคอนขางใหญ คือราว 45x70x10 ซ.ม. สลักเปนแผนเรียบไมมีลวดลาย
ประดับ มีเพียงเสนขีดเวาเขาหากันตรงกลางแผนดานเดียว (ภาพที่ 259)
ใบเสมาของอยุธยาที่พบอยูในวัดที่สรางขึ้นสมัยอยุธยาตอนตนราวพุทธศตวรรษที่
19-20
เชน วัดราชบูรณะ (ภาพที่ 260) ตอเนื่องมาถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 คือที่วัด
พระศรีสรรเพชญ (ภาพที่ 261) ใชหินชนวน มีขนาดใหญ ไมสลักลวดลาย มีเพียงลายเสนโคงเวา
ที่กลางใบ บางครั้งเสนนี้หยักออกสองขางเปนรูปคลายสี่เหลี่ยมที่ตรงกลางแผนเสมา 56

ภาพที่ 259 ใบเสมา อุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง สลักจากหินชนวนคอนขางใหญ ไมประดับลวดลาย
มีเพียงลายเสนขีดโคงเวาที่กลางแผน

56

กมล ฉายาวัฒนะ, “ใบเสมาในภาคกลางของประเทศไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 - 20,”
(วิ ท ยานิ พ นธ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร ภาควิ ช าโบราณคดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 32 - 34.
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ภาพที่ 260 ใบเสมาหินชนวน วัดราชบูรณะ อยุธยา

ภาพที่ 261 ใบเสมาหินชนวน วัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
ใบเสมาแบบนี้เขาใจวาอาจมีขึ้นในสมัยสุโขทัยกอนเชนที่วัดมังกร สุโขทัย 57 หรือใน
อีกขอสันนิษฐานหนึ่งอาจเปนไปไดวาคงรับเอารูปแบบไปเมื่อสุโขทัยตกอยูภายใตอํานาจของ
กรุงศรีอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 แลว มีตัวอยางคือใบเสมาที่มีจารึกจากวัดสรศักดิ์ สุโขทัย

57

เรื่องเดียวกัน, 33.
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มีจารึกระบุอายุในป พ.ศ.196058 อยางไรก็ตามไมวาฝายใดจะเปนตนแบบใหแกกัน แตใบเสมา
แบบนี้เปนรูปแบบที่พบรวมกันระหวางสุโขทัยและอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 - 2059 ใบเสมา
ขนาดใหญของสมัยอยุธยาตอนตนนี้มักติดตั้งโดยการปกบนกับพื้นดินโดยตรง การกอแทนฐาน
ใบเสมาอาจมีขึ้นในสมัยหลังลงมาซึ่งทําใบเสมาขนาดเล็กลง ไมมั่นคงตอการฝงลงดินเพียงอยาง
เดียว60

ภาพที่ 262 ใบเสมาหินชนวนวัดปรางคหลวง นนทบุรี
วัดแหงนี้มปี รางคประธานที่สามารถกําหนดอายุไดในชวงพุทธศตวรรษที่ 21
ใบเสมาของอยุธยาในระยะตอมา คือตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 ในกลุมที่เปนใบเสมาหินชนวนไมสลักลวดลายนั้น ก็ยังคงสืบทอดรูปแบบมา

58

กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527),128 และมีขอคิดบาง
ประการที่เชื่อ วาวัดสรศักดิ์ สรางขึ้นโดยขุนนางในราชสํานักสุโขทัยที่อาจจะเปนชาวกรุงศรีอยุธยา ดู พิเศษ
เจียจันทรพงษ, “เจาแมศรีจุฬาลักษณ (มิใชชาวสุโขทัย)” ใน ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตรสุโขทัย อยุธยา (กรุงเทพฯ : มติชน,2545),106-107.
59
กมล ฉายาวัฒนะ, “ใบเสมาในภาคกลางของประเทศไทย ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-20,” 34.
60
ประยูร อุลุชาฎะ, ศิลปบนใบเสมา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2524), 48-49.
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จากใบเสมาที่มีอายุกอนหนานั้น แตมีขนาดเล็กลงและบางกวา เชน วัดปรางคหลวง นนทบุรี 61
(ภาพที่ 262) หลังจากนั้นลงมาในปลายพุทธศตวรรษที่ 22 -23ใบเสมามีขนาดเล็กลงและมักตั้งบน
ฐานยกสูงขึ้น 62 เชน ใบเสมาของวัดบรมพุทธาราม (ภาพที่ 263)

ภาพที่ 263 ใบเสมา วัดบรมพุทธาราม
รูปแบบของใบเสมาวัดวรเชตุเทพบํารุงมีความคลายคลึงกับกลุมเสมาที่มีอายุในชวง
พุทธศตวรรษที่ 19-21 ทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช ตางกันเพียงขนาดที่มีความยอมลงมากกวารวมทั้ง
ความหนาดวย จึงนาจะเปนใบเสมาที่มีอายุลาลงมาจากพุทธศตวรรษที่ 21 แลว
ที่สําคัญจากการขุดคนทางโบราณคดีไดพบวาฐานใบเสมาที่โผลพนดินในปจจุบันซึ่ง
เปนฐานสิงห (ภาพที่ 264)นั้นไมใชฐานเสมาในสมัยแรกสราง แตไดพบรองรอยฐานเสมาเกากออิฐ
ขนาดราว 1x1 เมตรจมดินอยูภายใตพื้นดิน 63 แสดงวาในชวงสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งมีความ
61

เรื่องเดียวกัน,218. วัดปรางคหลวงมีปรางคประธานขนาดยอม ไดรับการศึกษาลวดลายปูนปน
แลววาอาจมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 หรือหากปูนปนเปนงานซอมองคปรางคเองก็อาจสรางขึ้นกอนหนานั้น
เล็กนอย ดู สันติ เล็กสุขุม, “ปรางของวัดปรางคหลวง จังหวัดนนทบุรี กับการกําหนดอายุ” ใน เมืองโบราณ 23, 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2540) : 63-70.
62
ประยูร อุลุชาฎะ, ศิลปบนใบเสมา,49-50.
63
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,14.
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นิยมใชฐานสิงหเปนฐานเสมาไดมีการสรางฐานเสมานี้ขึ้นใหม การพบฐานเสมาเดิมซึ่งเปนฐาน
กออิฐธรรมดาคือหลักฐานชัดเจนที่สอดคลองกับรูปแบบของใบเสมาที่มีอายุหลังลงมาจากพุทธ
ศตวรรษที่ 21 แตอยูในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 23 ที่เปนใบเสมาหินชนวนขนาดใหญไมสลัก
ลวดลาย รวมทั้งความนิยมในสมัยอยุธยาตอนตนถึงตอนกลางที่มักประดิษฐานใบเสมาบนฐาน
เตี้ยๆ ติดดิน ในขณะที่สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาเริ่มใชฐานยกสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปน
ฐานสิงหที่รองรับบัวทรงคลุม นอกจากนี้ยังสามารถใชกําหนดอายุของอุโบสถไดวามีการสรางขึ้น
กอนหนาสมัยอยุธยาตอนปลาย หรืออยางนอยตองมีมากอนความนิยมในการสรางฐานเสมาแบบ
ยกสูง จึงมีการซอมแปลงฐานเสมาในอีกสมัยหนึ่งหลังจากงานสรางครั้งแรก

ภาพที่ 264 ฐานเสมา วัดวรเชตุเทพบํารุง
เปนฐานสิงหซึ่งเปนที่นิยมกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสรางขึ้นใหมหลังจากสมัยแรก เพราะ
ไดขุดคนพบฐานเสมาเดิมเปนฐานกออิฐอยูใตฐานเสมานี้
ดังนั้นจึงอาจสรุปอายุของใบเสมาวัดวรเชตุเทพบํารุงไดในราวพุทธศตวรรษที่
22 สอดคลองกับรูปแบบอื่นๆของอาคารอุโบสถที่ไดวิเคราะหมาแลว
5. รูปแบบสันนิษฐานของอุโบสถ
ประมวลขอมูลจากหลักฐานและการวิเคราะหแลว รูปแบบสันนิษฐานของอุโบสถ
วั ดวรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง นี้อ าจกลา วไดว า เป น อาคารขนาดใหญ มี ป ระตูท างเข า ดา นหน า สามทาง
ดานหลังสองทาง โดยมีทิศหลักที่หันหนาไปทางทิศตะวันออก ไมมีหนาตางหรือชองแสงแบบ
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เดียวกับอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม หลังคาคงเปนแบบลดชั้นเดียวหนา - หลัง จํานวนสองตับ
โดยไมมีชายคาปกนกเพราะไมพบเสาพาไลทั้งสองขางและผนังทึบยอมไมจําเปนในการสรางเพื่อ
กันแดดฝนสาด อาจมีเพียงแตคันทวยเพื่อรับชายคาที่ยื่นออกไมมาก
หลั ง คาลดชั้ น ด า นหน า สอดคล อ งกั บ มุ ข โถงตรงกลางซึ่ ง มี ป ระตู ท างเข า คงเคย
ประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไวแบบที่เรียกวามุขเด็จ มีตัวอยางสมบูรณที่อุโบสถวัดหนาพระเมรุ
สวนดานหลังมีลักษณะพิเศษคือมีมุขยื่นออกมาเปนหองแคบสูงติดกับผนังสกัดหลัง ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนหลังคาลดชั้นของดานหลังคลุมเอาสวนบนของหองนี้ไว ทําใหชายคาดานขางตอง
ยื่นออกมาคลุมประตูท างเขา ที่ขนาบห องนี้ไวเพื่อให ระดับของไขราหนาจั่วเสมอกัน ลั กษณะ
เชนเดียวกับอุโบสถวัดกษัตราธิราช
พระพุทธรูปประธานของอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือเปนพระพุทธรูปจํานวนสี่องคที่หัน
พระปฤษฎางคเขาหากันบนสิ่งกอสรางคลายปราสาทหรือมณฑป คลายพระพุทธรูปประธานใน
อุโบสถวัดภูมินทร ไมแนใจวายอดของปราสาทนี้จะมีความตอเนื่องกับโครงสรางของเครื่องบนที่
เปนไมขึ้นไปดวยหรือไม
สวนเครื่องลํายองหรือสวนประดับหนาจั่วที่ไมพบหลักฐาน คงประกอบดวยชอฟา
ใบระกาหางหงส โดยเฉพาะอยางยิ่งชอฟานั้นควรเปนแบบสั้นคลายหยดน้ํา ไมยืดยาวและพลิ้ว
สะบัดปลายเหมือนชอฟาในสมัยหลังลงมา มีหลักฐานรูปแบบของชอฟาแบบนี้ที่ซุมเรือนแกวของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในเมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนารามซึ่งสรางในปลายพุทธศตวรรษที่ 22 หนา
บั น ที่ ค วรจะเป น เครื่ อ งไม เ พราะไม พ บการก อ อิ ฐ สู ง ขึ้ น เหนื อ ผนั ง คงผุ ส ลายไปเช น กั น ไม อ าจ
สันนิษฐานถึงรูปแบบได
อุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีอายุการสรางในราวพุทธศตวรรษที่ 22 จาก
รู ป แบบของอาคารก อ อิ ฐ ทึ บ มี มุ ข โถง ใช เ สาแปดเหลี่ ย ม รวมถึ ง ใบเสมาที่ พ บและมี
รูปแบบพิเศษคือหองหรือมุขทางดานทิศตะวันตกที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หากพิจารณา
รวมกับสิ่งกอสรางหลักภายในวัด คือปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอดซึ่งไดทํา
การวิเคราะหและไดอายุที่สอดคลองกัน เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธกันในดานที่ตั้ง ที่
อยูบนแกนทิศหลัก รวมไปถึงขอสังเกตเกี่ยวกับขนาดของอิฐที่มีความใกลเคียงกับอิฐที่ใช
กอสรางปรางคประธานจึงอาจกําหนดอายุอุโบสถแหงนี้ใหอยูในชวงเดียวกันคือครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 22 ดวย
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วิเคราะหและสันนิษฐานรูปแบบของวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
วิหารตั้งอยูทางทิศใตของปรางคประธาน และอยูในแนวแกนเดียวกับเจดียทรงระฆัง
จึงควรเปนงานกอสรางชุดเดียวกันตั้งแตแรกแลว (ภาพที่ 265)

ภาพที่ 265 วิหารและเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง ตั้งอยูบนแนวแกนเดียวกัน
รูปแบบของวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุงอาจเทียบไดกับอาคารอุโบสถวิหารของอยุธยาที่มี
อายุกอนพุทธศตวรรษที่ 23 จากการที่ยังไมนิยมเจาะชองหนาตางเปนแถวเรียงกัน แตมีการเจาะ
ชองหนาตางนอยเพียงฝงละหนึ่งหรือสองบาน เชน วิหารวัดพลับพลาชัย (ภาพที่ 266) วิหารวัดนก
และวิหารวัดหลังคาดํา ซึ่งอาคารเหลานี้ประกอบอยูกับเจดียที่มีอายุในสมัยอยุธยาตอนตน 64 และ
64

วัดพลับพลาชัยมีชื่อปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารวาเปนที่ตั้งทัพของเจาอายพระยาที่จะเขามาตอสู
ชิงราชสมบัติกับเจายี่พระยาสอดคลองกับเจดียประธานทรงระฆังฐานเตี้ยบงวามีอายุในสมัยอยุธยาตอนตนราวพุทธศตวรรษที่
19-20 เจดียประธานของวัดหลั งคาดําเปนเจดียแปดเหลี่ยมคลายกับเจดียประจํามุมบนฐานไพทีของปรางคประธาน
วัดราชบูรณะที่อาจกําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20และเจดียประธานวัดหลังคาขาวที่ตั้งออยูใกลเคียงกัน สวนปรางค
ประธานของวัดนกยังปรากฏลวดลายปูนปนประดับที่มีอายุสมัยอยุธยาตอนตน ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิ
พงษเจากรม (จาด) พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2545), 22 และ
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 81-83,152-153.
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อาคารแบบนี้ยังพบมีอยูตอมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง 65 รูปแบบของเสาที่เปนเสากลม ยังไมใช
เสาเหลี่ยมยอมุมแบบที่เริ่มปรากฏตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา 66 แตเปนที่นาเสียดาย
วาเสาแตละตนชํารุดหักพังจนไมเหลือรองรอยของบัวหัวเสาปรากฏใหเห็นแลว

ภาพที่ 266 วิหารวัดพลับพลาชัย อยุธยา
มีการเจาะชองหนาตางดานละบานลักษณะคลายคลึงกับวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
มุขโถงยื่นออกมากลางผนังสกัดหนา - หลังเปนแบบอยางที่มีอยูแลวในครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษที่ 21 เชนที่อุโบสถวัดหนาพระเมรุ 67 มุขโถงนี้คงเคยใชประดิษฐานพระพุทธรูปมากอน
ดวยเชนเดียวกับอุโบสถ เสาที่รองรับเครื่องบนหลังคาของมุขโถงเปนเสากลมเชนเดียวกันกับเสา
รวมใน จึงควรเปนงานกอสรางคราวเดียวกัน แตไมพบเสาพาไลดานขางผนังทําใหสันนิษฐานได
วาไมมีชายคาลาดลงดานขางตามยาว คงเปนเพราะทําผนังทึบและเจาะหนาตางเพียงฝงละบาน
จึงไมตองกังวลเกี่ยวกับแดดหรือฝนสาด สวนเครื่องมุงหลังคาเชื่อวาคงเปนกระเบื้องกาบกลวยหรือ
กระเบื้องกาบูเชนเดียวกับอุโบสถ ทั้งนี้เนื่องจากไมมีรายงานการพบกระเบื้องมุงหลังคาชนิดอื่นๆ
จากภายในบริเวณวัดเลย
65

ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร,”86.
เรื่องเดียวกัน,100.
67
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,122-123.
66
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สวนสันนิษฐานเกี่ยวกับเครื่องบนของวิหาร เชื่อวาอาจเปนหลังคาคลายทรงโรง คือมี
ชายคาสี่มุมลาดขึ้นไปบรรจบกัน แตในกรณีของวิหารหลังนี้พบวามีมุขโถงหนา - หลัง ชายคา
ทั้งสองดานจึงตองยื่นมาคลุมมุขโถงนี้ไว และดานขาไมมีเสาพาไล ชายคาดานยาวจึงยื่นออกมา
สั้นๆ อาจมีคันทวยรับ ดังนั้นก็จะคลายกันกับรูปแบบสันนิษฐานหลังคาของอุโบสถดวย
จากรู ปแบบดั ง ที่ ก ล า วมา อาจกํา หนดอายุข องวิห ารวั ดวรเชตุ เ ทพบํา รุงไวก ว า งๆ
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 ซึ่งเห็นไดวาขอมูลจากการวิเคราะหรูปแบบของวิหารเพียงอยาง
เดียวอาจไมสามารถระบุระยะเวลาที่คอนขางชัดเจนเกี่ยวกับวิหารหลังนี้ได จึงตองใชขอมูลอื่นเขา
ชวยในการวิเคราะหดวย
เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของวิหารที่สัมพันธกับเจดียทรงระฆังอันวางตัวเปนแนวแกน
ทิศตะวันออก - ตะวันตก แสดงวาสิ่งกอสรางทั้งสองจะตองไดรับการออกแบบสรางขึ้นในคราว
เดียวกัน หรืออยางนอยตองมีความสัมพันธกันในฐานะสิ่งกอสรางที่รวมอยูในแกนทิศเดียวกัน ดังที่
ไดกลาวถึงการวิเคราะหเจดียทรงระฆังในบทที่ 5 ของวิทยานิพนธฉบับนี้แลววา เจดียทรงระฆัง
ของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบที่อาจกําหนดอายุไดจนถึงชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็
ตรงกันกับหวงเวลาที่กําหนดอายุวิหารเอาไวเบื้องตนคือพุทธศตวรรษที่ 21 - 22
เมื่อประมวลขอมูลจากการวิเคราะหเจดียทรงระฆังรวมกับที่ตั้งและรูปแบบ
ของวิหารแลว อาจกลาวไดวาวิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีอายุการสรางในชวงครึ่งหลัง
พุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
1. วิเคราะหเกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้งฐานชุกชีในวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
เมื่อไดทําการวิเคราะหกําหนดอายุของตัวอาคารวิหารแลว ยังคงมีประเด็นนาสนใจ
เกี่ยวกับวิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุงอีก คือลักษณะที่ตั้งของฐานชุกชีดังที่ไดกลาวมาแลววามี
ความแปลกแตกตางไปจากฐานชุกชีของอาคารวิหารอุโบสถโดยทั่วไป
ฐานชุ ก ชี ข องวิ ห ารวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง เป น ฐานก อ อิ ฐ เรี ย บคล า ยฐานเขี ย งในผั ง
สี่เหลี่ยมผืนผา วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เยื้องไปทางทิศใตจนเกือบชิดติดผนังดาน
นั้น (ภาพที่ 267) พื้นที่ที่เหลือสวนใหญจึงอยูระหวางฐานชุกชีกับผนังดานทิศเหนือ จากรายงาน
การดํ า เนิ น การทางโบราณคดี พ บว า บนฐานชุ ก ชี ใ หญ ยั ง มี ฐ านชุ ก ชี ข นาดเล็ ก ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
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พระพุทธรูปอีกหลายฐานตั้งอยูแตมีสภาพเสียหายจนไมอาจทราบจํานวนได 68 หลังจากผานการ
บูรณะแลวยิ่งไมสามารถสันนิษฐานถึงรูปแบบที่สมบูรณไดเลย
เปนระเบียบอันกลาวไดวาเครงครัด ที่อุโบสถหรือวิหารในงานชางไทยจะตองจัดวาง
ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานใหหันพระพักตรไปทางเดียวกับผนังดานสกัดหนาและ
เยื้องไปทางผนังสกัดหลังมากกวา ดังนี้ พื้นที่ใชงานภายในอาคารหรือพื้นที่วางยอมเหลือระหวาง
จากชุกชีถึงผนังสกัดหนา กรอบของพื้นที่ใชงานทางศาสนาจึงเปนแนวยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผาโดยมี
ดานสกัดหนาเปนจุดเริ่มตน และดานสกัดหลังเปนที่สิ้นสุด แมวาจะไดพบฐานชุกชีขนาดเล็กที่วาง
อยูเรียงรายกันขางผนังดานยาว แตก็ไมถือความสําคัญเหมือนหมูพระพุทธรูปประธานภายใน
มณฑลหลักของอุโบสถหรือวิหารนั้น
วิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงดูเหมือนวาเปนการใชผนังดานยาวฝงทิศใตแทนที่ผนัง
สกัดหลัง และใชพื้นที่ดานหนาระหวางฐานชุกชีกับผนังดานยาวฝงทิศเหนือเปนพื้นที่ใชงาน ซึ่ง
หากมองในแงของสัดสวนแลว จะพบวาวิหารแหงนี้มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่ดานกวางมีระยะ
เกือบเทาดานยาว แมวาฐานชุกชีจะวางอยูขวางกับแนวแกนหลักตามระเบียบของอุโบสถวิหาร
ทั่วไปแตก็ยังมีพื้นที่ใชงานคอนขางมาก

ภาพที่ 267 ฐานชุกชีภายในวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
68

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,13.
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มีลักษณะแปลกที่ตําแหนงอยูชิดไปทางผนังดานทิศใตขนานกับดานยาวของอาคาร ทําใหหมู
พระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานอยูหันไปทางทิศเหนือ
ไมอาจทราบสาเหตุแทจริงในการจัดวางตําแหนงของฐานชุกชีในวิหารนี้ไดเลย และก็
ไม เ คยพบรู ป แบบเช น นี้ ม าก อนในอุโ บสถวิห ารสมั ย อยุ ธ ยา แตจ ากหลัก ฐานที่ เ หลื อ อยูอ าจมี
แนวทางสันนิษฐานไดบางวา แตเดิมวิหารแหงนี้คงจะเคยมีตําแหนงของฐานชุกชีตามแบบแผน
ทั่วไป คือวางเอาไวชิดกับผนังดานสกัดหลังทางทิศตะวันตก เนื่องจากรูปแบบของอาคารเองเปนไป
ตามรูปแบบของอาคารสมัยอยุธยาโดยทั่วไปดวย ตอมาคงจะไดมีการเปลี่ยนแปลงฐานชุกชีโดยรื้อ
ของเดิมออกจนไมเหลือรองรอย แลวจึงสรางขึ้นใหมในตําแหนงที่เห็นในปจจุบัน
อีกแนวทางหนึ่งที่อาจสันนิษฐานได คือฐานชุกชีที่มีขนาดยาวและวางขนานกับผนัง
ด า นยาวเช น นี้ ทํ า ให นึ ก ไปถึ ง การประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ไสยาสน ซึ่ ง จะต อ งออกแบบให
องคพระพุทธรูปเหยียดยาว จึงตองวางตําแหนงใหขนานกับความยาวของอาคารไปดวย หากวา
พระพุทธรูปประธานของวิหารเคยเปนพระพุทธรูปไสยาสนมากอน องคพระก็จะตองประทับนอน
ตะแคงขวาตามคติที่พระพุทธองคจะตองประทับในทาสีหไสยาสนชิดกับผนังดานทิศใตฝงใน ทําให
ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออกและพระบาทชี้ไปทางทิศตะวันตก
ซึ่ง เป น แนวคิ ด การสร า งพระพุ ท ธรู ป ไสยาสน ที่ สื่ อ ถึ ง อิ ริ ย าบถหนึ่ ง ของพระพุ ท ธเจ า ขณะยั ง มี
พระชนมชีพอยู 69 อยางไรก็ตามรองรอยหลักฐานที่พอจะบงไดถึงรูปแบบของพระพุทธรูปไสยาสน
ของวิหารนี้ไมหลงเหลืออยูเลยนอกจากสัดสวนของฐานชุกชีเทานั้น
หรือหากวาฐานชุกชีของวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุงมิไดประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน
แตเปนพระพุทธรูปประทับนั่งตามแบบที่พบทั่วไป ก็ไดพบตัวอยางฐานชุกชีที่วางตําแหนงคลายกัน
อย า งน อ ยอี ก หนึ่ ง แห ง คื อ ที่ อุ โ บสถวั ด วงศมู ล วิ ห าร ป จ จุ บั น อยู ภ ายในพื้ น ที่ ก รมอู ท หารเรื อ
กรุงเทพมหานคร
วั ด วงศมู ล วิ ห ารสร า งขึ้ น โดยกรมขุ น ธิ เ บศร บ วร ราวรั ช กาลสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว อุโบสถวางตัวในแนวยาวตามแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ทวาฐานชุกชีกลับตั้งอยูชิด
ผนังดานยาวฝงทิศใต (ภาพที่ 268) องคพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยจึงหันไปทางทิศเหนือ
ขวางกับแนวแกนของอุโบสถ มีหลักฐานวาเดิมพระพุทธรูปประธานนี้ประดิษฐานอยูชิดผนังดาน
สกัดทิ ศตะวั น ตกเชน เดีย วกับตํ า แหนง ของชุ ก ชีภ ายในอุโ บสถทั่ วไป ต อ มากรมขุน ธิเบศร บวร
ทรงประชวรบอยและเชื่อวามีสาเหตุมาจากการที่พระพุทธรูประธานหันหนาเขาหาตําหนักของ
69

พิเศษ เจียจันทรพงษ, “กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไมเหมือนกัน” ใน หาพระ หาเจา (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2545), 55-56.
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พระองคที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอุโบสถนี้ จึงโปรดใหยายฐานชุกชีจากเดิมที่ตั้งอยูชิดผนัง
สกัดดานตะวันตกมาอยูผนังดานยาวทิศใต ทําใหอาคารเปลี่ยนไปเปนหันหนาทางทิศเหนือตาม
ตําแหนงของพระพุทธรูปประธาน 70

ภาพที่ 268 ฐานชุกชีของอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดแหงนี้สรางราวสมัยรัชกาลที่ 4 มีพระพุทธรูปประธานตั้งอยูชิดทางผนังดานยาวทิศใต เปนการ
ยายมาจากตําแหนงเดิมที่ผนังดานสกัดทิศตะวันตก
ในกรณีของวัดวงศมูลวิหารนี้เปนการยายตําแหงของฐานชุกชีที่ไมเปนไปตามคติหรือ
แมแตแบบแผนทางชางใดๆเลย แตมีการบันทึกถึงสาเหตุเอาไวทําใหทราบถึงสาเหตุที่มีลักษณะ
แปลกเชนนั้น ในขณะที่กรณีของวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุงไมมีหลักฐานใดๆพอเพียงที่จะยืนยันถึง
การสรางชุกชีในตําแหนงดังกลาวไดเลย ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของฐานชุกชีวิหาร
วัดวรเชตุ เ ทพบํา รุง ตามหลัก ฐานที่ ช วนใหคิ ดไปไดจึง สามารถสรุปออกมาไดทั้ง หมดเปน สาม
ประเด็น คือ
1.1 ฐานชุกชีเดิมในสมัยแรกสรางเคยตั้งอยูทางผนังสกัดทิศตะวันตก อันสัมพันธ
กับแนวแกนทิศและสิ่งกอสรางรวมของวิหารคือเจดียทรงระฆัง ตอมามีการเปลี่ยนแปลงโดยยาย
ตําแหนงของฐานชุกชีมาเปนอยางที่เห็นในปจจุบันโดยเหตุผลบางประการที่ไมอาจสืบทราบได

70

สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), เวียงวังฝงธน ชุมชนชาวสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545),119-120.
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1.2 ฐานชุกชีมีตําแหนงที่ตั้งดังที่เห็นอยูแลว โดยจากขนาดและสัดสวนอาจเคย
เปนฐานของพระพุทธรูปไสยาสน แตไดพังทลายจนไมเหลือหลักฐานแลว
1.3 ฐานชุกชีตั้งอยูในตําแหนงนี้ตั้งแตสมัยแรกสราง โดยประดิษฐานพระพุทธรูป
ประทับนั่งแบบธรรมดาที่พบทั่วไป แตไมอาจทราบสาเหตุในการออกแบบสรางได
มีขอสังเกตเกี่ยวกับทิศการหันหนาของพระพุทธรูปภายในวิหารและอุโบสถวา
อาจสัมพันธกัน เนื่องจากพระพุทธรูปประธานในอาคารทั้งสองตางก็มีตําแหนงที่หันเขาสู
ปรางค ป ระธานเป น หลั ก ทั้ ง สิ้ น จึ ง อาจเป น ไปได ว า ระยะเวลาที่ มี ก ารสร า งหรื อ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงของฐานชุกชีภายในวิหารคงจะมีความใกลเคียงกันดวย
สรุป
อาคารแบบประเพณีของอยุธยามีหลักฐานใหสืบคนถึงรูปแบบไดตั้งแตราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ลงมาเปนอยางเร็ว เนื่องจากงานซอมสรางปฏิสังขรณยอมมีอยูตลอดการใช
งานอันยาวนานในสมัยอยุธยา รูปแบบดั้งเดิมในสมัยแรกสรางจึงไมอาจกลาวถึงไดชัดเจน ในขณะ
ที่อุโบสถวิหารที่ถูกสรางตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมายังคงสภาพสมัยแรกสรางไวเปน
แบบอยางใหศึกษาไดพอสมควรเพราะระยะการสรางและทิ้งรางไมหางกันมากนัก
กอนหนาวิทยาการดานโครงสรางอาคารจากชาวตะวันตกจะแพรหลายเขามายังอยาง
แทจริง อาคารอุโบสถวิหารของอยุธยายังคงใชกรรมวิธีการสรางที่สืบทอดมาแตโบราณ คือใชเสา
รองรับน้ําหนักเครื่องบนเปนหลักรวมกับผนัง ทําใหการกอผนังตองมีขอจํากัดในการเจาะชองแสง
หรือหนาตาง จนกระทั่งเริ่มมีพัฒนาการขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายทําใหสามารถสรางอาคารที่
เจาะหนาตางถี่ได เชนนี้แลว รูปแบบและโครงสรางตางๆของอุโบสถและวิหารของวัดวรเชตุเทพ
บํารุงจึงสามารถกําหนดอายุการสรางใหไมต่ําลงมากวาชวงตนพุทธศตวรรษที่ 23 หากไมนับงาน
ซอมแซมที่ยอมจะตองมีขึ้นเพื่อบํารุงรักษาสภาพของศาสนสถานเอาไวในขณะที่ยังใชงาน
อุโบสถเปนอาคารแบบพิเศษที่มีการสรางหองหรือมุขเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป
แยกออกมาตางหากทางดานหลัง โครงสรางทั่วไปแมจะคลายกับอาคารของอยุธยาในชวงกอน
พุทธศตวรรษที่ 23 แตก็มีรองรอยงานประดับแบบลานนาคือมังกรหรือตัวลวงปูนปน รวมทั้ง
มณฑปพระพุทธรูปสี่ทิศที่คงไดแบบอยางมาจากศิลปะพมาและผานมาทางลานนาดวยเชนกัน
อิทธิพลจากลานนาเชนนี้สัมพันธกับขอมูลทางประวัติศาสตรที่บงวาอยุธยารับเอาอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมลานนาอยางตอเนื่องจากชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 22
วิหารมีลักษณะแปลกคือตําแหนงที่ตั้งฐานชุกชีไมสัมพันธกับแกนทิศของอาคารที่วาง
ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก แตฐานชุกชีกลับวางตามแนวทิศเหนือ - ใต ซึ่งอาจสันนิษฐานได
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ว า อาจมี ก ารเปลี่ ย นย า ยในสมัย หลัง จากการสร า งหรือ อาจเคยเป น ที่ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรูป
ไสยาสนที่ตองออกแบบใหชุกชีวางตัวในลักษณะดังกลาว
จากการวิเคราะหหลักฐานและเปรียบเทียบกันกับอาคารแบบประเพณีของอยุธยา
แลว เชื่ อว า อุโบสถและวิหารของวัดวรเชตุเ ทพบํา รุงคงสรา งขึ้น ตางสมั ยแตไมหางกั นมากนัก
กลาวคือ
วิหาร อาจสรางขึ้นกอนในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ
ที่ 22 ดวยรูปแบบและที่ตั้งบนแกนทิศเดียวกับเจดียทรงระฆัง สิ่งกอสรางทั้งสองคงเปนกลุม
สิ่งกอสรางที่มีมากอนอาคารอื่นๆภายในวัด
อุโบสถ นาจะสรางขึ้นในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 เชนเดียวกับสิ่งกอสราง
หลักของวัดคือปรางคประธาน เพราะมีตําแหนงที่ตั้งอันสัมพันธและรูปแบบทางสถาปตยกรรม
สามารถกําหนดอายุอยูในระยะเวลาเดียวกัน
แมวาขอมูลในการวิเคราะหที่ไดจากอุโบสถและวิหารของวัดวรเชตุเทพบํารุง
จะมี อ ยู ค อ นข า งน อ ย แต ก็ เ ป น หลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น อายุ ส มั ย ของการสร า งและซ อ ม
โบราณสถานแห ง นี้ รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ กั บ งานช า งทั้ ง จากภายในและภายนอก
กรุงศรีอยุธยาไดเปนอยางดี

บทที่ 7
วิเคราะหสิ่งกอสรางและหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆของวัดวรเชตุเทพบํารุง
นอกเหนือไปจากสิ่งกอสรางหลักคือปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอด เจดีย
ทรงระฆัง อุโบสถและวิหารแลว ยังคงมีหลักฐานสิ่งกอสรางอื่นๆที่รวมอยูภายในบริเวณวัด รวมไป
ถึงโบราณวัตถุที่พบจากการดําเนินงานทางโบราณคดีและบางสวนยังคงถูกทิ้งอยูภายในเขต
โบราณสถาน ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนสิ่งที่จะละทิ้งเสียมิได เนื่องจากสามารถนํามาตีความในดานอืน่ ๆ
หรือสนับสนุนการวิเคราะหสิ่งกอสรางหลักได นอกเหนือไปจากขอมูลจากตัวของอาคารนั้นๆ เอง
สิ่ ง ก อ สร า งอื่ น ๆประกอบไปด ว ยเจดี ย ร ายทรงระฆั ง กํ า แพงแก ว ซุ ม ประตู และ
โบราณวัตถุที่ไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดีภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงระหวางป พ.ศ.2539
ซึ่งลวนเปนหลักฐานที่มีความนาสนใจทั้งสิ้น
สิ่งกอสรางเบ็ดเตล็ดที่อยูภายในวัดวรเชตุเทพบํารุง
1. เจดียรายทรงระฆังที่สรางครอบเจดียในผังยอมุม
เจดียรายทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยูทางทิศเหนือของปรางคประธานและทางทิศ
ตะวันออกของเจดียทรงปราสาท เดิมชํารุดหักพังลงมาตั้งแตชุดรองรับองคระฆังขึ้นไปถึงยอด 1
และคงไดรับการบูรณะโดยยกเอาสวนประกอบขึ้นไปติดตั้งใหมจนมีสภาพคอนขางสมบูรณดังที่
เห็นในปจจุบัน
สวนประกอบทางสถาปตยกรรมประกอบดวยฐานลางเปนฐานบัวในผังแปดเหลี่ยม ที่
สวนฐานนี้มีรองรอยการพังทลาย ทําใหเห็นฐานของเจดียองคเดิมที่เปนฐานบัวในผังยอมุมไมยี่สิบ
ที่ถูกกอหุมไวภายใน เหนือขึ้นไปเปนฐานเขียงกลมที่บูรณะขึ้นใหมตอดวยฐานบัวในผังกลมเชนกัน
ชุดรองรับองคระฆังเปนมาลัยเถาหรือลูกแกวเรียงซอนกันสามชั้น บัวปากระฆัง องคระฆัง บัลลังก
ในผังสี่เหลี่ยม แกนปลองไฉนไมมีเสาหานประดับ รองรับยอดทรงกรวยคือปลองไฉนและปลีที่
หักหายไปแลว และดวยขนาดที่เล็ก ทําใหทรวดทรงของเจดียองคนี้คอนขางเพรียวอยางเห็นไดชัด
เมื่อเทียบกับเจดียทรงระฆังขนาดใหญทางทิศตะวันตกของวิหาร (ภาพที่ 269)
1

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), 8 และดูภาพที่ 82.
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จากการดําเนินงานทางโบราณคดีพบวาสวนฐานในผังแปดเหลี่ยมเปนฐานของเจดียทรง
ระฆังดานบนที่กอครอบเจดียในผังยอมุมเอาไว 2 ดังนั้น เจดียองคนี้จึงมีอายุการสรางและซอม
อยางนอยสองสมัยในอดีต

ภาพที่ 269 เจดียรายทรงระฆังขนาดเล็ก วัดวรเชตุเทพบํารุง
รูปทรงที่ผอมเพรียวบงวาเปนงานในสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23 สวนฐานในผัง
แปดเหลี่ยมชํารุดเผยใหเห็นวาเจดียทรงระฆังองคนี้ไดสรางครอบทับเจดียองคเกาเอาไวภายใน
ไดกลาวเปนหัวขอหลักเกี่ยวกับเจดียทรงระฆังในบทที่ 5 มาแลววา เจดียแบบนี้ไดมี
การสรางในศิลปะอยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19-20 โดยในระยะแรกนั้นนิยมใชเปนเจดียประธาน
แบบหนึ่ง มีขนาดใหญ ฐานเตี้ย แตก็มีระเบียบรวมกันคือชุดรองรับองคระฆังแบบ “มาลัยเถา” ที่มี
ความเกี่ยวของกับ “บัวถลา” ของเจดียทรงระฆังของสุโขทัยดวย เจดียทรงระฆังยังสรางกันตอมา
ในสมั ย อยุ ธ ยาตอนกลาง พุ ท ธศตวรรษที่ 21-22 โดยบางองค ยั ง มี ฐ านะเป น ประธานของวั ด

2

เรื่องเดียวกัน,15.
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ในขณะเมื่อยางเขาสูพุทธศตวรรษที่ 23 สมัยอยุธยาตอนปลาย เกิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความ
นิยมใหเปนเจดียทรงระฆังขนาดเล็กและมีฐานะเปนเจดียรายภายในวัดแทน 3
ถึงแมวาจะมีขนาดที่เล็กลงและรูปทรงเพรียวผอมกวา แตระเบียบทางสถาปตยกรรม
ของเจดียทรงระฆังในสมัยอยุธยาตอนปลายไมเปลี่ยนไปจากที่เคยมีในชวงสองศตวรรษกอนหนา
มากนักเวนแตรายละเอียดบางอยางที่แทรกเสริมเขามา โดยสวนฐานในผังกลมเปนฐานบัวคว่ํา
บัวหงายหรืออาจมีการประดับลวดบัวลูกแกวอกไก มาลัยเถายังคงสรางเปนชุดรองรับองคระฆังอยู
บัวปากระฆัง องคระฆัง บัลลังกซึ่งบางครั้งเปลี่ยนจากผังสี่เหลี่ยมมาเปนผังยอมุม แกนปลองไฉน
ปลองไฉนและปลีในทรงกรวยแหลม
เจดียทรงระฆังที่อาจกําหนดอายุไดคอนขางชัดเจนวาอยูในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ
เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันออกเฉียงใตนอกระเบียงคด วัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 200) ตาม

ภาพที่ 200 เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดไชยวัฒนาราม

3

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 72 - 74.
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หลักฐานเอกสารกลาววาวัดไชยวัฒนารามสรางขึ้นในป พ.ศ.2173 4 มีแผนผังหลักคือปรางค
ประธานที่ลอมรอบดวยระเบียงคด มีเมรุทิศเมรุรายประจํามุมและดาน สวนอุโบสถตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเปนแนวแกนเดียวกับปรางคประธาน เจดียองคดังกลาวสรางขึ้นนอกเหนือแผนผังหลัก
ที่ ว างไว อ ย า งเป น ระเบี ย บในสมั ย แรกสร า ง จึ ง ควรสร า งขึ้ น หลั ง จากการสร า งวั ด ในปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 ลงมาแลว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบที่วิวัฒนาการจนมีรูปทรงสูงเพรียว
สอดคลองกับตําแหนงที่ตั้งนอกผังหลักของวัด เจดียองคนี้จึงอาจสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 23
แลว และยังมีเจดียทรงระฆังที่คงมีรูปแบบและอายุสมัยใกลเคียงกัน เชน เจดียรายทรงระฆังทาง
ทิศเหนืออุโบสถวัดพุทไธสวรรย อยุธยา5 (ภาพที่ 270)

ภาพที่ 270 เจดียรายทรงระฆังทางทิศตะวันตกนอกระเบียงคด วัดพุทไธสวรรย
4

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอ ยุธ ยา ฉบับ พัน จัน ทนุม าศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545),182.
5
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดพุทไธสวรรยยังเปนวัดสําคัญที่ใชประกอบพระราชพิธีในบางครั้ง
เชน งานพระศพกรมหลวงโยธาเทพในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ป พ.ศ.2278 ดู พระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปกร, 2548), 114.
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ลักษณะพิเศษของเจดียรายทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุงคือการสรางฐานเขียงใน
ผั ง แปดเหลี่ ย ม เข า ใจว า เพื่ อ ให ส ามารถครอบเอาเจดี ย อ งค เ ดิ ม ซึ่ ง อยู ใ นผั ง ย อ มุ ม เอาไว ไ ด
นอกเหนือจากนั้นก็มีรูปแบบที่เปรียบเทียบไดกับเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
บางองคที่ไดกลาวมา
สวนเจดียองคภายในเหลือเพียงสวนฐานดานทิศใตที่เผยออกมาจากความชํารุดของ
ฐานแปดเหลี่ยมขององคนอก เปนฐานบัวในผังยอมุมหรือเพิ่มมุมไมยี่สิบ (ภาพที่ 271) เจดียที่ใช
ฐานเช น นี้เ ป น ฐานรองรับองคเ จดียมี อ ยูด ว ยกัน หลายแบบ ได แก เจดีย ท รงปรางค เจดี ยท รง
ปราสาทยอด เจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมและเจดียทรงเครื่อง 6 แตก็ไมอาจสันนิษฐานไดชัดเจนวาจะเปน
เจดียแบบใด พิจารณาไดเพียงแผนผังที่ยังมีมุมประธานใหญกวามุมยอยเล็กนอยซึ่งเปนลักษณะที่
ไมเกาไปกวาชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ขึ้นไป 7 ซึ่งเมื่อเทียบกันกับแผนผังการยอมุมหรือเพิ่มมุม
ของเจดียทรงปราสาทยอดภายในวัด ก็พบวามีผังแบบที่มุมประธานมีขนาดไลเลี่ยกับมุมยอย
คลายคลึงกัน แตก็คงสรางหลังจากสิ่งกอสรางหลักภายในวัดในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
ลงมาแลวเพราะตําแหนงที่ตั้งแทรกอยูในแผนผังหลักไมสมมาตรกับอาคารใดๆ

ภาพที่ 271 สวนฐานของเจดียรายทรงระฆังที่ชาํ รุดเผยใหเห็นวาสรางครอบทับลงไปบนเจดียองค
เดิมที่มีฐานยอมุม
6

ดูความเกี่ ยวขอ งระหวา งเจดียแบบตา งๆเหลานี้ในศิ ลปะอยุ ธยาได ใน สั นติ เล็กสุขุม,
ความเปนมาของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
อมรินทรวิชาการ, 2541), 30-94.
7
เรื่องเดียวกัน, 69, 79, 83.
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อายุของเจดียองคภายในจึงอาจตกอยูราวครึ่งหลังของพุทธศตวรษที่ 22 อันเปน
ขอสนับสนุนอายุของเจดียทรงระฆังองคที่สรางครอบวาจะตองมีอายุลาลงมาจากนั้นอีก ซึ่งก็ควร
ตกอยูในพุทธศตวรรษที่ 23
สรุปแลวเจดียรายองคนี้มีอายุการสรางและซอมสองสมัย คือ
สมัยแรก ในครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 22 เปนเจดียที่อยูในผังยอมุมหรือเพิ่มมุม ซึ่ง
อาจเปนเจดียทรงปรางค เจดียทรงปราสาทยอด เจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมหรือเจดียทรงเครื่องก็ได
มุมประธานที่ยังมีขนาดใหญกวามุมยอยเล็กนอยทําใหสามารถกําหนดอายุไดในระยะนั้น
สมัยที่สอง มีการสรางเจดียทรงระฆังครอบทับ โดยสรางฐานในผังแปดเหลี่ยมรองรับ
องคเจดียขึ้นไป จากรูปแบบที่เปนเจดียทรงระฆังสูงเพรียว กําหนดอายุไดในพุทธศตวรรษที่ 23
2. รองรอยของเจดียแปดเหลี่ยม : บทวิเคราะหจากการบอกเลา
จากรายงานการขุดคน-ขุดแตงระบุวาแตเดิมบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของ
ปรางคประธานเคยมีเจดียแปดเหลี่ยมอยูจํานวนหนึ่งองค แตถูกไถเกลื่อนจนหมดสภาพไปตั้งแต
กอนการการเขามาดําเนินงานทางโบราณคดี และเมื่อทําการขุดคนก็ไดพบพระพิมพขนาดเล็กราว
4-5 องคที่บริเวณรากฐานที่กลายเปนพื้นดินไปหมดแลว 8 เนื่องจากไมใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
(ในรายงานขุดคน -ขุดแตง กลาวเพียงวาเปนคําบอกเลา) จึงไมอาจสันนิ ษฐานเกี่ยวกับขนาด
รูปแบบหรือรูปทรงของเจดียองคนี้โดยละเอียดได เนื่องจากไมเหลือหลักฐานใดๆแมรูปถายเกาของ
เจดียอยูเลย แตขอมูลที่มีความสําคัญที่อาจนํามาวิเคราะหเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ได คือ
“คําบอกเลา” ที่ “ยืนยันไดวา” เจดียองคดังกลาวเปน “เจดียแปดเหลี่ยม” ซึ่งแมจะไมทราบถึง
รูปแบบแทจริง แตรูปทรงของเจดียอยางคราวๆที่จดจํ ากันไดว าเปนเจดียแปดเหลี่ยมนั้น เปน
หลักฐานที่อาจเชื่อมโยงกับโบราณสถานแหงอื่นๆไดดวย
เจดี ยแปดเหลี่ยมไดรับความนิยมสรางกัน มาตั้ง แตก อนหนาสมัยอยุธยาเล็ก นอย
จนถึงในศิลปะอยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19-20 เปนตนมา มีทั้งที่สรางเปนประธานของวัดและ
สรางเปนเจดียรายประจํามุมหรือทิศภายในวัดขนาดใหญ ที่อาจกําหนดอายุไดชัดเจน คือเจดีย
แปดเหลี่ยมประจํามุมบนฐานไพทีปรางคประธานวัดราชบูรณะ ซึ่งคงสรางพรอมการสถาปนาวัด

8

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,11,19.
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ในป พ.ศ.1967 9 นอกจากนั้นยังคงมีการสรางกันตอมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนกลางดวย 10 แตไดลด
ความนิยมลงอยางรวดเร็ว
อาณาบริเวณใกลเคียงกับวัดวรเชตุเทพบํารุงมีเจดียแปดเหลี่ยมขนาดใหญอันเปน
ประธานของวัดกระซาย ตั้งหางออกไปทางทิศใตกลางทุง เจดียองคนี้เคยไดรับการกลาวถึงวาเปน
เจดียในสมัยกอนสมัยอยุธยาถึงอยุธยาตอนตน 11 การสรางเจดียแปดเหลี่ยมที่เคยมีอยูที่วัดวรเชตุ
เทพบํารุงอาจเกี่ยวของกับเจดียประธานวัดกระซายทางใดทางหนึ่ง หรืออาจมีรูปแบบที่คลายคลึง
กันก็ได ขอสันนิษฐานนี้อาจเชื่อมโยงกับการกําหนดอายุเจดียทรงระฆังและวิหารที่อยูในชวงครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 21 อันเปนชวงกอนการสรางปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอดและ
อุโบสถภายในวัด ซึ่งหมายความวาเคยเปนพื้นที่ใชงานภายในวัดมากอน
อยางไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากตําแหนงที่ตั้งที่เคยเปนเจดียแปดเหลี่ยมของวัดวรเชตุ
เทพบํารุงนี้อาจกลาวไดวาไมมีความสัมพันธกับอาคารภายในวัดมากนัก ซึ่งคงเปนเพียงเจดียร ายที่
สรางเพิ่มเติมขึ้นภายหลังงานกอสรางหลักของวัดแลวก็ได
3. กําแพงแกว
แนวกําแพงลอมรอบบริเวณวั ดที่มีสิ่งกอสรางทั้งหมด โดยมีแนวหักเยื้องตาม
ตําแหนงของอาคารภายในโบราณสถาน ปจจุบันมีสภาพพังทลายลงมาเกือบทั้งหมดแตก็ยังเหลือ
แนวฐานกําแพงโดยตลอด
กําแพงแกวของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีรองรอยการกอเสริมความหนาออกมาจากเดิม
มาก รวมทั้งแนวกอเสริมนี้ยังมีการสรางใหยื่นออกมาจากเปนระยะทั้งสี่ดานของแนวกําแพง
การสรางแนวกําแพงแกวลอมรอบเขตพุทธาวาสมีอยูในวัดที่สรางขึ้นอยางนอยตั้งแต
สมัยสุโขทัย บางครั้งการสรางกําแพงใชเพื่อลอมรอบเขตเจติยสถานเพื่อเนนความสําคัญ อยางไรก็
ตามในบางวัดในสมัยสุโขทัยยังใชเพียงคูน้ําลอมรอบโดยไมปรากฏการสรางกําแพงแกว จึงอาจ
กลาวไดวากําแพงแกวมีจุดประสงคการสรางเพื่อบอกของเขตหรือแสดงความสําคัญภายในวัด
นั่นเอง เชนเดียวกับวัดของอยุธยาที่สรางกําแพงลอมรอบเพื่อแสดงขอบเขตของพุทธาวาสเปนหลัก
ไมวากําแพงจะสูงใหญหรือเตี้ยตามสัดสวนของอาณาบริเวณและสิ่งกอสรางภายในวัด สวนเขต
สั ง ฆาวาสนั้ น มั ก ตั้ ง อยู ภ ายนอกกํ า แพงแก ว ออกไป แต จ ะเป น บริ เ วณใดนั้ น ยั ง คงต อ งรอการ
9

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 81 - 82.
เรื่องเดียวกัน, 48.
11
ประยูร อุลุชาฎะ, สถูปเจดียในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2516), 47.
10
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ประมวลขอมูลในดานการขุดคนเพื่อหารองรอยของเขตที่อยูอาศัยในบริเวณรอบๆ เขตพุทธาวาส
ของวัดในสมัยอยุธยาหลายแหงเขาประกอบกัน เนื่องจากเขตสังฆาวาสคงลวนเปนอาคารที่อยู
อาศัยที่สรางจากเครื่องไมเปนสําคัญ เมื่อทิ้งรางหรือชํารุดก็ผุพังสลายหายไปจนหมด
กําแพงแกวของวัดในสมัยอยุธยาเปนกําแพงแบบเรียบงาย อาจประดับแนวคิ้วดวย
ลวดบัวตางๆ ที่มุมเปนเสาซึ่งมีหัวเม็ดทรงมัณฑ หรือยอดเสาที่ทําเปนชั้นซอนเรียวแหลมคลาย
มณฑป เชนวัดมหาธาตุ อยุธยาแมวาที่วัดวรเชตุเทพบํารุงจะอยูในสภาพที่ชํารุดแตก็คงมีลักษณะ
ดังกลาวเชนกัน
ขอมูลที่นาสนใจนอกเหนือไปจากรูปแบบของกําแพงแกวของวัดวรเชตุเทพบํารุง อยูที่
รองรอยของการกอสรางซอมแซมที่ตางสมัยกัน อันจะสื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหนาที่การใช
งานภายในวัดกอนการถูกทิ้งรางไป
จากการขุดตรวจทางโบราณคดี พบวากําแพงแกวที่เห็นในปจจุบันเปนกําแพงแกวที่
สรางขึ้นเปนสมัยที่สอง เนื่องจากไดพบรากของกําแพงแกวที่เกากวาถูกสรางทับโดยกําแพงแกว
ปจจุบันอยูดานบน รากฐานนี้เปนบัวคว่ําหรือบัวเชิงกําแพงที่ถูกบัวเชิงของกําแพงแกวปจจุบนั สราง
ทับไวและกลบฝงอยูใตดิน 12 (ภาพที่ 272) แนวรากกําแพงแกวเดิมมีการเรียงอิฐอยางเปนระเบียบ
บงวาเปนงานกอสรางที่ประณีตซึ่งคงมีขึ้นพรอมการกอสรางหลักของวัด สวนกําแพงแกวทีส่ รางทับ
เปนงานกอสรางอยางหยาบกวา คือใชอิฐขนาดไมเทากันและบางครั้งแทรกดวยแผนกระเบื้องเพื่อ
เสริมความหนาใหกับกอนอิฐที่หนาบางไมสม่ําเสมอกัน 13
หลักฐานของการซอมสรางแนวกําแพงแกวทั้งสองสมัย ยืนยันอายุของวัดวรเชตุเทพ
บํารุงวาคงมีการกอสรางขึ้นแลวเปนระยะเวลายาวนานพอที่จะเกิดความชํารุดและมีการซอมแซม
แนวกําแพงแกวใหมในสมัยอยุธยาดวยกัน ทั้งนี้ ยังไมนับรวมถึงแนวกออิฐเสริมความหนาของ
กําแพงที่เกิดขึ้นในชวงสุดทายในการใชงานภายในวัดกอนการทิ้งราง

12

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,30.
13
เรื่องเดียวกัน.

312

ภาพที่ 272 กําแพงแกวปจจุบันที่สรางทับลงไปบนฐานกําแพงแกวเดิม พบจากการขุดคน
(ที่ ม า :
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่ 80)
4. ซุมประตู
สวนซุมประตูเทาที่เหลือหลักฐานในปจจุบันมีเพียงซุมเดียวที่คอนขางสมบูรณ
ที่สุด คือซุมประตูทางทิศตะวันออก มีลักษณะเปนซุมที่ประกอบดวยเสายอมุม มีลวดบัวเชิง-ลวด
บัวรัดเกลาประดับดานลางและบน สองขางซุมที่ตอกับกําแพงแกวลดหลั่นลงมาเปนลําดับ (ภาพที่
273) ในการดําเนินงานทางโบราณคดีไดพบยอดวงโคงของซุมที่หักพังลงมาดวย
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ภาพที่ 273 ซุม ประตูดานทิศตะวันออกฝงเหนือของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ซุม ประตูแบบนี้ไดรับความนิยมสรางกันในศิลปะอยุธยา โดยปรากฏขึ้นชัดเจนในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เชนที่วัดไชยวัฒนาราม พ.ศ.217314 (ภาพที่ 274) ซุมประตูของวัดมเหยงคณ
ซึ่งคงสรางขึ้นพรอมกับการบูรณะครั้งใหญในรัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ พ.ศ.225415 (ภาพที่
275) เมื่อเชื่อมโยงเขากับขอมูลเกี่ยวกับอายุสมัยการสรางกําแพงแกวแลว เชื่อวาซุมประตูของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงจึงอาจสรางขึ้นในราวสมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อมีการสรางกําแพงแกวขึ้นใหม

14

เรื่องเดียวกัน,182 ซุมประตูของวัดไชยวัฒนารามอยูในสภาพชํารุด ยอดวงโคงของซุมหักพังลง
มาแลว แตยังมีปกสองขางของประตูที่เชื่อมกับกําแพงแกวเปนแบบเดียวกับที่พบในซุมประตูแบบนี้ทั่วไป จึงเชื่อ
วาเปนซุมแบบเดียวกัน.
15
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”233.
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ภาพที่ 274 ซุมประตูทิศตะวันตก วัดไชยวัฒนาราม

ภาพที่ 275 ซุม ประตูทิศตะวันตก วัดมเหยงคณ
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5. การกออิฐเพิ่มความหนากําแพงแกว : ปราการคายวัดวรเชษฐ

ภาพที่ 276 แนวกําแพงแกวดานทิศตะวันตกของวัดวรเชตุเทพบํารุง เห็นไดวามีการกออิฐเสริม

ภาพที่ 277 แนวอิฐกอเปนกระเปาะออกมาจากกําแพงแกวคลายปอมปราการ
คงสรางขึ้นเพื่อการตั้งคายของพมาในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ดังมีเอกสารรองรับ
วา “คายวัดวรเชษฐ” เปนคายพมาที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอยุธยา
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กําแพงแกวของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีการกออิฐเสริมความหนาออกมาจากแนว
เดิมอีกราว 1 เมตร (ภาพที่ 276) และมีกระเปาะยื่นออกมาจากแนวคลายปอมปราการทั้งสี่ทิศของ
กําแพงแกวในแตละดาน (ภาพที่ 277) และในดานทิศตะวันออกเฉียงใตของปรางคประธานยังมี
การสรางแนวกําแพงตีวงขยายออกไปจากแนวกําแพงแกวเดิมของดานนั้น คลายกับตองการเพิ่ม
เนื้อที่ภายในเขตกําแพงแกวใหมากขึ้น จากการขุดแตงพบวาการกอเสริมนี้ทําโดยรอบตลอดแนว
โดยไมมีการเตรียมรากฐานกอนเหมือนกับกําแพงแกวเดิม16 อาจหมายถึงการกอขึ้นฉับพลันโดยไม
มีการตระเตรียมหรือวางแผนใดๆ ไมเคยพบวากําแพงแกวของวัดใดๆที่จะมีความจําเปนในการกอ
เพิ่มใหหนาขึ้นเชนนี้เลย จึงเชื่อวาการขยายกําแพงแกวใหหนานี้นาจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยน
หนาที่ใชงานของพื้นที่บริเวณวัดเปนอยางอื่นนอกเหนือจากศาสนสถาน
เมื่อตรวจสอบกับเอกสารประวัติศาสตรจะพบวา ในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งหลัง พ.ศ.2309 กองทัพของพมาไดเขาลอมตัวเมืองกรุงศรีอยุธยาไวทุกๆดาน โดยใชเวลาตั้ง
ลอมนานนับปกวาที่จะสามารถตีกรุงศรีอยุธยาได หนึ่งในคายพมาที่ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก
ของอยุธยาที่ถูกระบุไวคือ “คายวัดวรเชษฐ”17 ซึ่งตรงกับชื่อและตําแหนงที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพ
บํารุง ดังนั้น ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการกอเสริมแนวกําแพงแกวใหมีความหนามากขึ้นรวมทั้งการ
กอกระเปาะคลายปอมปราการออกมาทุกดานของแนวกําแพงแกวนั้น จึงสอดคลองกับเอกสารที่
กลาววากองทัพพมาไดใชวัดนี้เปนที่ตั้งคายเพื่อลอมกรุงศรีอยุธยาดานทิศตะวันตก
สาเหตุที่พมาเลือกใชวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนที่ตั้งคายเนื่องจากพมามียุทธวิธีที่จะตี
กรุงศรีอยุธยาใหสําเร็จ โดยหลีกเลี่ยงขอจํากัดที่เคยพบมากอนในฤดูน้ําหลากที่จะตองทําใหถอย
ทัพกลับ 18 วัดวรเชตุเทพบํารุงสรางขึ้นบนเนินขนาดใหญที่เกิดจากการถมดินจนพนจากระดับน้ํา
ในฤดูน้ําหลาก จึงเหมาะแกการใชเปนสถานที่ตั้งคายทหารเพื่อตั้งมั่นเปนเวลานานได แมในยามที่
น้ําทวมก็ตาม อีกทั้งยังอาจใชปรางคประธานที่สูงใหญสําหรับเปนหอสังเกตการณไดดวย ทั้งนี้ใน
เอกสารพงศาวดารยังกลาวถึงคายพมาที่กระจายอยูตามวัดเล็กวัดนอยใกลเคียงกับวัดวรเชตุเทพ
บํารุงอีกดวย เชน วัดกระซาย19
16

เรื่องเดียวกัน, 31.
17
“คําใหการชาวกรุงเกา” และ “คําใหการของขุนหลวงหาวัด” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการ
ขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: คลังวิทยา,
2515),193 และ 434.
18
ดู สุเนตร ชุตินธรานนท,สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ.2310) : ศึกษาจาก
พงศาวดารพมา ฉบับราชวงศคองบอง (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544),48-49.
19
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”255 ในฉบับเขียนวา วัดกระชาย.
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ในการใชเปนที่ตั้งคายพมาคราวนั้น คงจะไดมีการเสริมแนวกําแพงแกวใหมั่นคงขึ้น
และกอปอมปราการเพื่อตั้งมั่นในการสูรบ อิฐสวนใหญที่นํามาใชสําหรับงานกอสรางคงจะไดจาก
การรื้ออาคารบางหลังภายในวัด รวมทั้งอิฐที่คงรื้อไดจากวัดอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง ดังที่รายงาน
การสํ า รวจของ น.ณ ปากน้ํ า ได ก ล า วถึ ง วั ด ขนาดเล็ ก ที่ มี ส ภาพเหลื อ เพี ย งเนิ น ดิ น มี เ ศษอิ ฐ
กระจั ด กระจายจํ า นวนหลายแห ง ในบริ เ วณทิ ศ ตะวั น ตกของอยุ ธ ยาใกล เ คี ย งกั บ วั ด วรเชตุ
เทพบํารุง20
หลักฐานสําคัญที่ยืนยันวาวัดวรเชตุเทพบํารุงเคยเปนที่ตั้งของกองทัพ หรืออยางนอย
ก็มีความเกี่ยวของกับการสงครามในอดีต ไดแกอาวุธชนิดตางๆ ที่พบจากการขุดคนขุดแตงภายใน
วัด เชนดาบเหล็ก ขวากเหล็ก เปนตน 21
6. องคระฆังขนาดเล็กของเจดียที่ถูกฝงอยูใตแนวกําแพงแกว
เมื่อทําการขุดตรวจแนวกําแพงแกวที่มีการกออิฐเสริมออกมา พบองคระฆังขนาด
เล็กของเจดียจํานวนหนึ่งถูกฝงรวมกันอยูภายใตแนวกออิฐ (ภาพที่ 278) เขาใจวาคงเปนการรือ้ เอา
มาเพื่อถมเปนรากฐานของแนวกอขยาย อยางไรก็ตามทราบถึงที่มาของกลุมองคระฆังเหลานี้แน
ชัด หากนําเอามาจากภายในวัดยอมแสดงวาเคยมีสิ่งกอสรางที่ใชเจดียขนาดเล็กประดับอยูดวย

20

ดู ประยูร อุลุชาฎะ,หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2510),158 -

159.
21

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,20.
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ภาพที่ 278 องคระฆังขนาดเล็กจํานวนมากถูกฝงไวใตแนวกออิฐเสริมความหนากําแพงแกว
วัดวรเชตุเทพบํารุง พบจากการขุดคน
อาจเคยเปนเจดียรายขนาดเล็กภายในวัดที่ถูกทลายเพื่อนํามาถมเปนรากฐานกําแพง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา,2539),ภาพที่77)
เจดียขนาดเล็กแบบที่คลายคลึงกันนี้ ไดพบเปนเจดียจําลองประดับอยูรอบๆเจดีย
ประธานขนาดใหญในศิลปะลานนา เชนที่ขุดคนพบในวัดหนานชาง เวียงกุมกาม เชียงใหม 22
(ภาพที่ 279) หากองคระฆังของเจดียขนาดเล็กเหลานี้เคยมีตําแหนงประดับอยูโดยรอบเจดีย
ภายในวัดแลว ก็เปนขอมูลที่ยืนยันถึงอิทธิพลลานนาที่พบภายในงานกอสรางวัดนี้อีกอยางหนึ่ง
ดวย

22

23.

ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548),
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ภาพที่ 279 เจดียขนาดเล็กเปนเจดียมุมบนฐานเจดียประธานวัดหนานชาง เวียงกุมกาม
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 อาจชวยใหสันนิษฐานถึงรูปแบบการใชงานขององคระฆัง
ขนาดเล็กที่พบใตกําแพงแกวของวัดวรเชตุเทพบํารุงได
(ที่มา : ศีลศุทธนุช หุนทรัพย)
พระพุทธรูปและประติมากรรมที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง
พระพุทธรูปที่พบภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงทั้งหมดอยูในสภาพที่ชํารุด กระจัดกระจาย
อยูทั่วไปซึ่งคงเกิดจากการเคลื่อนยายและลักลอบขุดหาโบราณวัตถุในปจจุบัน ขนาดและวัสดุที่ใช
สรางพระพุทธรูปมีความแตกตางกันไป โดยในที่นี้ขอแบงออกตามวัสดุที่ใชสราง ซึ่งประกอบดวย
หินทราย ปูนปนและสําริด
นอกเหนือไปจากพระพุทธรูปยังมีประติมากรรมเบ็ดเตล็ดอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเปนปูนปน
และรู ป เคารพอื่ น ๆที่ ค น พบจากการดํ า เนิ น งานทางโบราณคดี รวมถึ ง ชิ้ น ส ว นที่ เ คยเป น
สวนประกอบสถาปตยกรรมซึ่งคงหลุดรวงชํารุดมาจากสิ่งกอสรางภายในวัด คือกระเบื้องมุง
หลังคาประเภทกระเบื้ องเชิ ง ชายมีลวดลายประดับอั นสามารถใชวิ เ คราะหเ พื่ อสนั บสนุ น การ
กําหนดอายุงานสถาปตยกรรมไดอีกทางหนึ่ง
หลักฐานเหลานี้มีประโยชนในการศึกษาวิเคราะหมุมมองดานอื่นๆนอกเหนือไปจาก
การกําหนดอายุหรือรูปแบบของสิ่งกอสรางภายในวัดแหงนี้ดวย
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1. พระพุทธรูปหินทราย
การดําเนินงานทางโบราณคดีไดพบพระพุทธรูปหินทรายจํานวนมากในวิหารและ
ฐานของเจดียทรงระฆัง อยูในสภาพชํารุดทั้งสิ้น 23 เหลือเพียงพระเพลา องคพระและเศษเล็กเศษ
นอยที่ไมสามารถนํามาประกอบดวยกันได ขนาดของพระพุทธรูปหินทรายที่พบจากวัดวรเชตุเทพ
บํารุงโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สลักจากหินทรายสีขาวและสีแดง ชิ้นสวนที่เหลือเกือบ
ทั้งหมดเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบอันเปนรูปแบบของพระพุทธรูปที่พบ
ทั่ว ไปในศิลปะอยุธยา มีบ า งที่เ ปน สว นของพระพุท ธรูปยืน แตก็หั กหายไปจนไมท ราบรูปแบบ
สมบูรณได
พบเศียรของพระพุทธรูปหินทรายจากการขุดแตงภายในวิหาร 24 พระพักตรอยูในเคา
โครงคอนขางรี เม็ดพระศกเล็ก ไมมีไรพระศก รัศมีเปนเปลว พระขนงโกง พระเนตรเหลือบต่ํา พระ
นาสิกโดง มุมพระโอษฐแยมขึ้นสองขาง (ภาพที่ 280 ลายเสนที่ 5 ) อาจเทียบไดกับกลุมเศียร
พระพุทธรูปหินทรายที่ไดรับการศึกษาแลววามีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 20-2125 ชิ้นสวน
พระพุทธรูปอื่นๆอาจสังเกตได

23

เรื่องเดียวกัน,18.
เรื่องเดียวกัน,ภาพที่ 102.
25
ประทีป เพ็งตะโก, “แบบพระพักตรพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา,” ใน รวมบทความ
ทางวิชาการ ๗๒ พรรษาทานอาจารย ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : มติชน,2538), 8284.
24
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ภาพที่ 280 เศียรพระพุทธรูปหินทราย พบจากการขุดแตงภายในวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
ลักษณะเทียบไดกับพระพุทธรูปแบบอูทองรุน 3 ซึ่งคงมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
(ที่ ม า :
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่135)
จากการทําหนาแขงเปนสันคม หรือสังฆาฏิแผนเล็ก ชายเปนรูปคลายเขี้ยวตะขาบ (ภาพที่ 281 282) เปนรูปแบบโดยรวมของพระพุทธรูปอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 2026 เชนกัน ดังนั้น
ลักษณะพระพักตรและการครองผาจีวรของพระพุทธรูปหินทรายที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง เปน
ลักษณะที่พบในพระพุทธรู ปศิ ลปะอยุธ ยาชว งพุทธศวรรษที่ 20 หรือที่เรียกกัน วา แบบ “อูท อง
รุนที่ 3” เปนตนมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนระยะที่มีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยปะปน
อยูมากขึ้นแลว

26

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,142 - 143.
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ภาพที่ 281 ชิ้นสวนพระพุทธรูปหินทราย พบจากการขุดแตงภายในวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
พระชงฆคมเปนสัน เทียบไดกับพระพุทธรูปแบบอูทองรุน 3 ซึ่งมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21

ภาพที่ 282 ชิ้นสวนพระพุทธรูปหินทราย พบจากการขุดแตงภายในวิหารวัดวรเชตุเทพบํารุง
การวิเคราะหกําหนดอายุพระพุทธรูปหินทรายที่พบในวิหารและบริเวณเจดียทรงระฆัง
ของวัดวรเชตุเทพบํารุงสอดรับกับผลการศึกษาที่วาวิหารและเจดียทรงระฆังซึ่งตั้งอยูเปนกลุม
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อาคารแนวแกนเดียวกัน ไดรับการสรางขึ้นในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีอายุกอนหนาอาคาร
อื่นๆ ภายในวัดเล็กนอย
2. พระพุทธรูปปูนปน
ในขณะที่ พ ระพุ ท ธรู ปหิน ทรายไดพ บมากในบริ เ วณวิ ห าร ในอุโ บสถกลั บพบ
พระพุทธรูปที่สรางจากปูนปนอยูเปนสวนใหญ ที่สําคัญคือพระพุทธรูปประธานสี่องคหันพระพักตร
ออกสี่ ทิ ศของเจดี ย ท รงปราสาทหรือ มณฑป ซึ่ ง ล ว นแตอยูใ นสภาพชํา รุ ดหัก พัง จนเหลือเพี ย ง
พระเพลาที่ติดอยูกับฐานชุกชี (ภาพที่ 283)

ภาพที่ 283 พระพุทธรูปปูนปน แกนกออิฐชํารุด เปนประธานของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
ยังมีพระเศียรปูนปนเศียรหนึ่งหักลงและถูกนํามาวางไวบนชุกชีทางทิศตะวันออก
พรอมกับชิ้นสวนอื่นๆ ที่หักชํารุด เศียรนี้มีโครงพระพักตรอยูในรูปรี เม็ดพระศกที่เคยปนติดกับ
พระเศียรหลุดรวงไปหมดแลว เหลือเสนแถบไรพระศกบางๆคั่นอยูเหนือพระนลาฏ พระขนงโกง
พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกโดง พระโอษฐคอนขางหยัก ปลายพระโอษฐทั้งสองงอนตวัดขึ้น
ทําใหริมฝพระโอฐดานลางแบะลงเล็กนอย (ภาพที่ 284 ลายเสนที่ 6) เมื่อพิจารณาจากรูปแบบ
แลว นาจะเปนการผสมผสานกันระหวางเครื่องแตงพระพักตรจากพระพุทธรูปหลายแบบ ไดแก
โครงพระพักตรรูปไข พระขนงโกงและพระนาสิกโดงที่มาจากพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย ไรพระศก
มีอยูในพระพุทธรูปอยุธยาตอนตนที่เรียกวา “แบบอูทอง” ชวงพุทธศตวรรษที่ 19-20 รวมไปถึง
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พระขนงที่ปายเปนแผนโคงซึ่งเปนลักษณะที่พบเสมอในพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา 27 ที่สําคัญคือ
พระโอษฐหยัก ริมสองขางงุมขึ้นเปนลักษณะที่พบมากในพระพุทธรูปลานนาราวพุทธศตวรรษที่
20 - 21 เชน เศียรพระพุทธรูปสําริด “พระเจาแสนแส” จากวัดยางกวง ปจจุบันจัดแสดงใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ เ ชี ย งใหม (ภาพที่ 285)หรื อ พระพุ ท ธรู ป จากวั ด บ า นร อ ง เชี ย งแสน
พุทธศตวรรษที่ 21 28

ภาพที่ 284 เศียรพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง ปูนปน

ภาพที่ 285 เศียรพระพุทธรูปสําริด “พระแสนแส” จากวัดยางกวง เชียงใหม
(ที่มา : กรมศิลปากร,นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547), ปก)
27

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรุณาใหความเห็นนี้จากการปรึกษาเปนการสวนตัว.
28
ศักดิ์ชัย สายสิงห,ศิลปะเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2551),223-227.
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รู ป แบบของอิ ท ธิ พ ลสุ โ ขทั ย ที่ ป ะปนอยู กั บ พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะอยุ ธ ยาช ว งต น หรื อ
”แบบอูทอง” นั้นเปนลักษณะทั่วไปที่พบตอเนื่องอยูในพระพุทธรูปของอยุธยามาจนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ในขณะที่อิทธิพลจากศิลปะลานนาเพิ่งจะเริ่มพบในพระพุทธรูปของอยุธยาอยางเร็ว
ก็ในชวงไมเกินพุทธศตวรรษที่ 21 ขึ้นไป ในขณะที่ชวงปลายของพุทธศตวรรษตอมาไดเกิดแบบ
พระพักตรของพระพุทธรูปที่มีพระโอษฐแบบหยักขึ้น คือพระพุทธรูปในระเบียงคดและเมรุทิศเมรุ
รายวัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 286) สรางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง พ.ศ.2172 พระพักตร
เชนนี้เปน

ภาพที่ 286 เศียรของพระพุทธรูปปูนปนในระเบียงคด วัดไชยวัฒนาราม
พระโอษฐ ห ยั ก งุมแบบไม เ ปนธรรมชาติอาจแสดงถึง รูปแบบที่คลี่ คลายลงมาจากพระพุท ธรูป
ประธานในอุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุงซึ่งใกลเคียงกับลานนามากกวา
แบบอยางของพระพุทธรูปที่สรางในรัชกาลนั้นอยางชัดเจน 29 พระโอษฐของพระพุทธรูปในอุโบสถ
วัดวรเชตุเทพบํารุงมีลั กษณะการหยัก ที่เปนธรรมชาติและใกลเคี ยงกับศิลปะลานนามากกวา
พระพุทธรูปแบบในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง ดังนั้นอาจกลาวไดวาเศียรพระพุทธรูป
ประธานปู น ป น ในอุ โ บสถคงมี อ ายุ ก ารสร า งในช ว งที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากล า นนาในราวปลาย

29

เรื่องเดียวกัน,149.
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พุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 สอดคลองกับการกําหนดอายุของอุโบสถ
ที่ไดกลาวไวแลว
พระพุ ท ธรู ป ปู น ป น สํ า คั ญ อี ก องค คื อ ชิ้ น ส ว นพระพุ ท ธรู ป ในมุ ข หรื อ ห อ งด า น
ทิศ ตะวั น ตกของอุ โ บสถ ซึ่ง เชื่ อว า เป น พระพุ ท ธรูป ยืน ซึ่ ง เมื่อ พิ จ ารณาจากสั ดส ว นของห องที่
ประดิษฐานเปนทรงแคบสูงก็เชื่อวานาจะมีทางเปนไปได ชิ้นสวนพระพุทธรูปดังกลาวเหลือเพียง
บั้นพระองค มีชายสังฆาฏิปลายเปนรูปกลีบบัวชี้ลงมีแฉกออกมาสองขางคลายเขี้ยวตะขาบพับ
เปนริ้ว (ภาพที่ 287 ลายเสนที่ 7) ซึ่งเปนรูปแบบที่พบในพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาชวงราว
พุทธศตวรรษที่ 22 เชนพระพุทธรูปในระเบียงคดวัดไชยวัฒนาราม 30 ไดกลาวมาแลววามุขหรือ
หองนี้เปนงานสรางขึ้นพรอมกันกับตัวอุโบสถ ดังนั้นพระพุทธรูปที่สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานภายใน
ก็ควรมีอายุในคราวเดียวกันคือชวงพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่ 287 ชิ้นสวนบั้นพระองคพระพุทธรูปปูนปนในมุขทิศตะวันตกของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ค วรพิ จ ารณาก็ คื อ การที่ พ บพระพุ ท ธรู ป ปู น ป น เฉพาะที่ อุ โ บสถ
ในขณะที่วิหารพบแตพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งหากเปนอาคารที่สรางขึ้นรวมสมัยกันจริงก็ควรมี
พระพุทธรูปที่สรางขึ้นจากวัสดุแบบเดียวกัน แตวิหารซึ่งมีพระพุทธรูปหินทรายที่กําหนดอายุได

30

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,149.
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เกากวาอุโบสถเปนขอมูลสนับสนุนวาวิหารและเจดียทรงระฆังที่ตั้งอยูในแนวแกนรวมกัน สรางขึ้น
กอนอุโบสถ และปรางคประธานที่อยูในตําแหนงที่สัมพันธกันดวย
พระพุทธรูปหินทรายและพระพุทธรูปปูนปนในวิหารและอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
อาจใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดอายุและความนิยมในการใชวัสดุสรางพระพุทธรูปของอยุธยา
ในชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 21-22 ไดวา ในขณะที่พระพุทธรูปหินทรายนั้นทํากันอยูในศิลปะ
อยุธยาจนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ครั้นพอถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 22 กลับหันไปใชวัสดุอื่นๆ เชน
ปูนปนแทน ปูนปนไมมีความคงทนเหมือนกับหินทรายจึงหักพังไดงายกวา คงเปนแนวทางตอบ
ปญหาไดบางวาเหตุใดในปจจุบันจึงไมพบตัวอยางของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาขนาดใหญที่มี
อายุชวงพุทธศตวรรษที่ 22 อยางชัดเจนเลย
3. พระพุทธรูปสําริด
ได พ บพระพุ ท ธรู ป บู ช าขนาดเล็ ก ทํ า จากสํ า ริ ด ไม กี่ อ งค จ ากการขุ ด แต ง
โบราณสถานภายในวัดวรเชตุเทพบํารุง นอกเหนือจากนั้นเปนชิ้นสวนพระพุทธรูปสําริดขนาดยอม
ที่ถูกเผาทําลายจนไมเหลือสภาพแลว ยังมีเศษพระกรซึ่งคงเปนชิ้นสวนของพระพุทธรูปสําริดอยูอีก
จํานวนหนึ่ง 31 (ภาพที่ 288)

ภาพที่ 288 ชิน้ สวนพระกรพระพุทธรูปสําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่ ม า :
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่127.)
31

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,18.
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พระพุทธรูปสําริดขนาดเล็กเปนสิ่งที่เคลื่อนยายไดโดยงาย จึงไมอาจนํามาใชกําหนด
อายุการใชงานของโบราณสถานไดโดยตรง อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการวิเคราะหนี้ก็อาจบอกได
ถึงกิจกรรมและการใชงานภายในพื้นที่โบราณสถานไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง
พระพุทธรูปสําริดองคสําคัญที่พบ ไดแกพระพุทธรูปประทับยืน พระกรขวาที่อาจเคย
แสดงปางประทานอภัยและพระเศียรหักหาย องคพระทรงเครื่องตาบทับทรวง ประดับลวดลาย
ดอกไม แ ละกระหนกง า ยๆเนื่ อ งจากมี ข นาดเล็ ก (ภาพที่ 289) และยั ง มี ชิ้ น ส ว นศิ ร าภรณ ข อง
พระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดเล็กแบบกระบังหนา-รัดเกลา (ภาพที่ 290) เปนแบบเครื่องทรงของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องนอย นิยมสรางในศิลปะอยุธยาตอนกลาง ชวงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 เชน
กลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องนอยที่ไดมาจากพระอุระและพระพาหาของพระมงคลบพิตร อยุธยา 32
(ภาพที่ 291) พระพุทธรูปทรงเครื่องนอยมีมากอนพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางใหญที่เริ่มปรากฏ
ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เชนพระพุทธรูปในเมรุทิศเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม

ภาพที่ 289 พระพุทธรูปทรงเครื่องนอย สําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่ มา :
ห างหุ นส วนจํ ากั ดสุ รศั กดิ์ ก อสร าง,รายงานการขุ ดแต งวั ดวรเชษฐ ต.บ านป อม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่130)
32

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 144 - 145 หมูพระพุทธรูปนอยใหญที่
เหลานี้คงไดรับการสรางขึ้นและนํามาบรรจุไวในองคพระมงคลบพิตรเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ดู ศักดิ์ชัย
สายสิงห, “พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยา : กรณีศึกษาพระพุทธรูปที่พบในองคพระมงคลบพิตร” ใน
เมืองโบราณ 34,1 (มกราคม-มีนาคม,2551) : 135-137.
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ภาพที่ 290 ชิ้นสวนศิราภรณของพระพุทธรูปทรงเครื่องนอย สําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่ 132)

ภาพที่ 291 พระพุทธรูปทรงเครื่องนอย สําริด พบจากพระอุระของพระมงคลบพิตร อยุธยา
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4. พระพิมพฉากตอนมุจลินทร ความสัมพันธกับจิตรกรรมในกรุปรางคประธานวัด
ราชบูรณะ อยุธยา
พระพิมพที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุงมีจํานวนคอนขางมาก แตสวนใหญอยูใน
สภาพชํารุด ในที่นี้จะกลาวถึงเพียงองคเดียวที่มีความสําคัญในดานการวิเคราะหรูปแบบและ
กํ า หนดอายุ ไ ด คื อ พระพิ ม พ สํ า ริ ด พบจากการขุ ด แต ง วิ ห าร 33 พระพิ ม พ อ งค นี้ ป ระกอบด ว ย
พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ อยูภายในซุมเรือนแกว ดานลางรองรับดวยรูปคลายพญานาคที่ทอดตัว
ยาว ยกหางและเศียรแผพังพานขึ้นสองขางองคพระพุทธเจา (ภาพที่ 292 ลายเสนที่ 9)
รู ป แบบดั ง กล า วคล า ยคลึ ง กั บ ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ ว าดอยู บ นผนั ง กรุ ป รางค
ประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา ในฉากพุทธประวัติตอนมุจลินทร หรือสัปดาหที่ 6 ที่พระพุทธองค
สวยวิมุตติสุขหลังตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ (ภาพที่ 293) จิตรกรรมในกรุนี้คงวาดขึ้นในป พ.ศ.
1967 หรือชวงกลางของพุทธศตวรรษที่ 20 พรอมกับการสรางวัดที่ระบุไวในพระราชพงศาวดาร 34

ภาพที่ 292 พระพิมพสําริด รูปพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิบนพญานาค จากวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่ ม า :
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่139)
33

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,19.
34
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1
(พระนคร: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 94 และดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวง
แหงแผนดิน,181-182.
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ภาพที่ 293 จิตรกรรมฝาผนังในกรุงปรางคประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา เปนภาพพระพุทธเจา
นั่งบนพญานาค
(ที่มา : สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2550),
181)
เรื่องราวของมุจลินทรในพุทธประวัติบรรยายถึงตอนที่พระพุทธองคกําลังเสวยวิมุตติ
สุขอยูภายใตตนจิกหนาหนองน้ําใหญชื่อมุจลินทร ในขณะนั้นใหบังเกิดมีพายุใหญ พญานาค
มุจลินทรจึงขึ้นมาจากหนองน้ําและแผพังพานบังพายุใหแกพระพุทธองค เมื่อพายุสงบพญานาคก็
จําแลงกายมาเปนมาณพหนุมเขาอภิวาทพระพุทธองค ฉากตอนนี้ในจิตรกรรมกรุปรางคประธาน
วัดราชบูรณะแสดงโดยรูปพญานาคทอดตัวยาวรองรับพระพุทธเจา 35 ตางไปจากการแสดงรูป
พระพุทธเจาในฉากตอนนี้โดยทั่วไปมักสรางในรูปของพระพุทธรูปนาคปรกที่ประทับอยูเหนือขนด
นาค รูปแบบดังกลาวเทาที่รูจักกันในปจุบันปรากฏอยูในภาพจิตรกรรมของกรุปรางคประธาน
วัดราชบูรณะเทานั้น การพบหลักฐานของพระพิมพฉากตอนมุจลินทรนี้จึงเปนหลักฐานงานชาง
ของอยุธยาที่ทําพระพุทธรูปฉากตอนนี้รูปแบบเดียวกันที่ไมใชในงานจิตรกรรม
ดั ง นั้ น พระพิ ม พ ชิ้ น นี้ จึ ง อาจมี อ ายุ ใ กล เ คี ย งกั บ ภาพในจิ ต รกรรมกรุ ป รางค
วัดราชบูรณะในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20 ดวย การที่เปนวัตถุขนาดเล็กเคลื่อนยายไดงา ย
คงหมายถึงการนําไปไวยังสถานที่อื่นๆ หลังจากการสรางขึ้นแลวก็เปนได

35

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,181 - 182.
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พระพิมพอีกองคที่สําคัญคือพระพิมพตรีกายในพุทธศานามหายาน ศิลปะเขมร เปน
รู ป พระพุ ท ธเจ า ประทั บ นั่ ง เรี ย งกั น สามองค องค ก ลางประทั บ ในปราสาท ซึ่ ง มี อ ายุ ใ นช ว ง
พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 ศิลปะแบบนครวัด - บายนของขอม 36 (ภาพที่ 294) พระพิมพนี้มีขนาดเล็ก
และพบไมมากจึงควรเปนการนําเขามาในระยะเวลาหลังจากการสรางวัดแลวเชนกัน

ภาพที่ 294 พระพิมพตรีกาย ดินเผา ศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 พบจากการ
ขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
พระพิมพนี้มีขนาดเล็ก คงเปนการนํามาไวในภายหลังเพื่อเปนการบูชา
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศัก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บา นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่ 138)
5. รูปพระคเณศสําริด
จากการขุดแตงไดพบประติมากรรมรูปพระคเณศขนาดเล็ก เปนรูปบุคคลอวน
ลงพุง นั่งขัดสมาธิ มีงวงตกลงมาที่พระอุระ หลอจากสําริด เศียรชํารุดหักหาย (ภาพที่ 295 ลายเสน
ที่ 10) ไมมีปรากฏตําแหนงชัดเจนวาพบจากบริเวณใดของวัด
คติ ก ารนั บ ถื อ พระคเณศในประเทศไทยพบอยู อ ย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต เ ริ่ ม เข า สู ส มั ย
ประวัติศาสตรที่มีการรับวัฒนธรรมจากอินเดียเขามา โดยไดพบรูปเคารพของพระคเณศที่เกาแก

36

สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ. ศิลปะสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),88.
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ที่สุดมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 9-12 และคงไดรับการนับถืออยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันใน
ฐานะเทพเจาแหงการขจัดอุปสรรคและศิลปะวิทยาการ 37

ภาพที่ 295 พระคเณศ สําริด พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุง
มีรูปแบบที่เทียบไดกับพระคเณศในศิลปะอยุธยาตอนตน-กลาง ชวงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่142)
พระคเณศไดรับการนับถือในฐานะเทพเจาองคหนึ่งในศานาพราหมณ จึงไดพบรูป
เคารพของพระคเณศที่สรางในศิลปะอยุธยาอยูเปนจํานวนคอนขางมาก ซึ่งสวนใหญผูที่บูชาคง
เปนพราหมณปุโรหิตที่ทําพิธีกรรมใหแกพระมหากษัตริย ที่สําคัญไดพบหลักฐานวาในสมัยอยุธยา
ตอนปลายพระคเณศยังถือเปนเทพองคสําคัญในพิธีคชกรรมของราชสํานัก ซึ่งออกชื่อพระคเณศใน
ฐานะนี้วา “พระเทวกรรม” 38 สําหรับรูปพระคเณศสําริดที่พบที่วัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบที่อาจ
เที ย บได กับ รู ป พระคเณศที่ สร า งขึ้น ในศิ ล ปะอยุธ ยา เชน ประติ ม ากรรมรู ป พระคเณศสํ า ริ ด ที่
เทวสถานโบสถพราหมณ กรุงเทพฯ ซึ่งคงมีอายุชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22 39 คือมีอิทธิพลจาก
ศิลปะเขมรอยูคอนขางชัดเจน เปนตนวาการสวมกรองศอ และนุงผาที่มีขอบเวาตรงพระนาภี
37

ดู จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร : คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547),150 - 151.
38
เรื่องเดียวกัน,69.
39
ดู เอกสุดา สิงหลําพอง, “รูปเคารพในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยา,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 22 - 25.
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ที่สําคัญคือการประทับนั่งขัดสมาธิวางพระหัตถทั้งสองขางไวบนพระเพลาอันเปนอิริยาบถเฉพาะ
ของพระคเณศในศิลปะอยุธยาที่มีอิทธิพลจากศิลปะเขมร 40 (ภาพที่ 296)

ภาพที่ 296 ประติมากรรมรูปพระคเณศ เทวสถานโบสถพราหมณ กรุงเทพมหานคร ศิลปะอยุธยา
(ที่มา : จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร : คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547),117.)
และถึงแมวาอายุของพระคเณศสําริดนี้จะสอดคลองกับอายุของสิ่งกอสรางบางแหง
ภายในวัด คือเจดียทรงระฆังและวิหาร แตไมอาจกลาวไดอยางแนนอนเลยวาประติมากรรมชิ้นนี้
ถูกนําเขามาภายในวัดตั้งแตในสมัยแรกสราง เนื่องจากเปนประติมากรรมขนาดเล็กที่เคลื่อนยาย
ไดงาย จึงเขาใจวาคงเปนรูปบูชาที่นํามาไวภายในวัดในฐานะรูปเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
พราหมณ หรืออาจเปนรูปเคารพที่ชํารุดแลวถูกนํามาทิ้งไวภายในวัดตามความเชื่อที่มักไมเก็บรูป
เคารพที่หักพังเอาไวในบานเรือน

40

ไทย, 117.

จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร : คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศ
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ในบันทึกของ แกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer) ชาวตะวันตกที่เขามายัง
กรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลาย กลาววาภายในวัดพุทธศาสนามีเทวรูปตางๆวางเอาไวดวย
41
ซึ่งในทัศนคติของเขาเห็นวาชาวไทยมีการบูชารูปเคารพในศาสนาตางๆ ปะปนกันไป 42 จึงไม
แปลกที่ จ ะนํ า เอารู ป เคารพของศาสนาพราหมณ ห รื อ ฮิ น ดู ว างเอาไว ภ ายในวั ด พุ ท ธศาสนา
เชนเดียวกับที่ยังพบเห็นกันในปจจุบัน
6. เศียรเทวดาปูนปนจากฐานชุกชีในอุโบสถ อิทธิพลศิลปะลานนา
แตเดิมเคยมีรูปเทวดาปูนปนประดับอยูที่ฐานชุกชีของพระพุทธรูปประธานสี่องค
ภายในอุโบสถ แตชํารุดหลุดรวงเสียหายไปเปนสวนใหญ ปจจุบันยังคงเหลือจากการดําเนินงาน
ทางโบราณคดีในสภาพที่ศึกษาไดไมกี่ชิ้น 43
เศียรเทวดาที่ยังมีรูปแบบใหวิเคราะหไดเศียรหนึ่งยังคงลวดลายประดับศิราภรณแบบ
กระบั ง หน า -รั ดเกล า เป น ลายคล า ยดอกสี่ ก ลี บติ ด อยู ก ลางและมี ล ายดอกกลมสลับ สี่เ หลี่ ย ม
ขนมเปยกปูนคลายลายประจํายามกามปูอยูบนแถบของกระบังหนา เหนือขึ้นไปตามขอบกระบัง
หนามีลายรูปสามเหลี่ยมฟนปลา ตอนหนาของรัดเกลาแปะติดดวยลายสามเหลี่ยมขนาดใหญ
ขนาบดวยจุกสามเหลี่ยมขนาดเล็กสองขาง (ภาพที่ 297ลายเสนที่ 11) ดังนี้สามารถเทียบไดกับที่
รูปทวารบาลบนบานประตูจากวัดพระศรีสรรเพชญ อายุครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 2144 (ภาพที่
298 ลายเสนที่ 12)

41

เอนเยลเบิรต แกมปเฟอร, ไทยในจดหมายเหตุแกมปเฟอร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2487), 59.
เรื่องเดียวกัน,61-64.
43
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,17.
44
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,157.
42
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ภาพที่ 297 เศียรเทวดาปูนปน ประดับชุกชีพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
เคา โครงพระพั ก ตรและศิ ราภรณ เ ที ยบไดกับรูปบุค คลในศิ ลปะอยุ ธ ยาช ว งพุทธศตวรรษที่ 21
ในขณะที่ความอวบอิ่มและการเนนคางใหกลมมนดวยการกรีดเสนโคงเปนรูปแบบที่พบในรูป
บุคคลและพระพุทธรูปลานนามากอน รวมทั้งลวดลายประดับที่เปนลายประดิษฐมากขึ้น
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่112)

ภาพที่ 298 ลายเสนที่ 12 สวนเศียรของทวารบาลบนบานประตูสลักไม จากวัดพระศรีสรรเพชญ
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา ตนพุทธศตวรรษที่ 21
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แมวารูปแบบของศิราภรณแบบกระบังหนา-รัดเกลาจะเปรียบเทียบกับศิราภรณแบบ
เดียวกันที่พบในศิลปะอยุธยา แตพระพักตรที่มีเคาเปนรูปรียาว พระขนงโกงปาดเปนแผน
พระเนตรสองขางกระเทาะชํารุดแลว ยังมีพระนาสิกคอนขางโดงปลายงุมลงเล็กนอย พระโอษฐอิ่ม
แยมเล็กนอย ขีดเสนโคงเนนใหพระหนุเปนปมกลับคลายคลึงกับพระพุทธรูปหรือรูปเทวดาใน
ศิลปะลานนา 45 เชน เทวดาปูนปนประดับที่วิหารวัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด) เชียงใหม (ภาพที่
299) ซึ่งอิทธิพลลานนาเชนนี้นาจะแพรลงมายังกรุงศรีอยุธยาอยางเต็มที่ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 21 เปนตนมา รวมไปถึงลวดลายประดับศิราภรณที่เปนลายประดาฐมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 299 สวนเศียรเทวดาปูนปน ประดับผนังวิหาร วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม
ดังนั้น เศียรเทวดาที่เคยประดับฐานชุกชีในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงคงมีอายุการ
สรางรวมกับอุโบสถในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 ดวย และเปนหนึ่งในอิทธิพลจากศิลปะ
ลานนาที่มีอยูมากในหลักฐานงานชางของวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้

45

อยางไรก็ตาม ศิราภรณแบบกระบังหนา - รัดเกลาก็เคยปรากฏอยูในพระพุทธรูปทรงเครื่องของ
ลานนาในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ดวย ทวาลวดลายประดับบนกระบังหนาของเทวดาปูนปนจากวัดวรเชตุเทพ
บํารุงมีวิวัฒนาการที่สืบเนื่องจากที่พบในทวารบาลจากวัดพระศรีสรรเพชญมาแลว รูปแบบของพระพักตรที่มา
จากลานนาคงเปนอิทธิพลที่เขามาในภายหลังมากกวา.
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7. กระเบื้องเชิงชายกับแนวทางการกําหนดอายุงานกอสรางของวัดวรเชตุเทพบํารุง
กระเบื้องเชิงชายที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุงยอมเคยเปนวัสดุมุงหลังคาของ
อาคารอุโบสถและวิหารมากอน เมื่อเครื่องไมรองรับเครื่องบนผุพังจึงหลนลงมาทับถมปะปนกับดิน
และโบราณวัตถุอื่นๆ ปจจุบันมีการศึกษาจัดกลุมรูปแบบของกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาเอาไว
มากพอสมควร จึงสามารถใชในการกําหนดอายุสมัยของอาคารหลังคาคลุมไดพอสมควร
กระเบื้องเชิงชายที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุงสามารถกําหนดอายุไดสอดคลองกับงาน
กอสรางและปฏิสังขรณภายในวัด อันจะแบงออกตามการกําหนดอายุไดเปนสองแบบ คือ
กระเบื้องเชิงชายรูปหนากาลหรือราหู (ภาพที่ 300) ดานหลังเรียบ อาจใชสําหรับ
ฉาบปูนติดกับกระเบื้องอีกที 46 ซึ่งจากการวิเคราะหรูปแบบ เทียบไดกับกระเบื้องแบบเดียวกันที่อยู
ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 เชนที่พบจากวัดขุนแสน อยุธยา 47

ภาพที่ 300 กระเบื้องเชิงชายรูปหนากาล พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่107.)

46

ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,16.
47
ดู ประทีป เพ็งตะโก, “กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร,
2540),102.
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อยางไรก็ตาม ไดกลาวมาแลววางานกอสรางของวัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกคงไม
เกาไปกวาครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 จึงนาเชื่อวากระเบื้องเชิงชายลายหนากาลแบบนี้อาจมี
การทํากันลงมาจนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ดวย ทั้งนี้ การผลิตกระเบื้องเชิงชายเปนงานที่ทําซ้ําๆ
กันโดยใชแมพิมพ มีโอกาสที่จะผลิตรูปแบบเดียวกันตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานได48
กระเบื้องเชิงชายลายหนากาลนี้ไดพบเปนจํานวนไมมากนัก อาจสันนิษฐานไดวาเคย
เปนเครื่องมุงหลังคาของวิหาร ซึ่งเปนอาคารในสมัยแรกของการสรางวัด และตอมาคงไดรับการ
เปลี่ยนแปลงเปนกระเบื้องแบบอื่นแทน
กระเบื้องเชิงชายลายพันธุพฤกษาหรือลายดอกบัวและลายเทพนม แบบแรก
เปนลายประดิษฐอยูในกรอบรูปสามหลี่ยมหยักมุม (ภาพที่ 301) อีกแบบเปนรูปบุคคลโผลครึ่งตัว
ออกมาจากลายดอกบัวประดิษฐ สวมศิราภรณยอดแหลม ประนมมือมีดอกบัวออกจากมือสอง
ขาง อยูในกรอบสามเหลี่ยมหยักมุมเชนกัน (ภาพที่ 302)

ภาพที่ 301 กระเบื้องเชิงชายลายพันธุพฤกษาหรือดอกบัว พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่103)

48

เรื่องเดียวกัน, 81.
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ภาพที่ 302 กระเบื้องเชิงชายลายเทพนม พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา,2539),ภาพที่104)
กระเบื้องเชิงชายแบบแรกแบบเปรียบเทียบไดกับกระเบื้องเชิงชายในแบบเดียวกันมี
อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 เชนที่พบจากวัดธรรมิกราช 49 สวนกระเบือ้ ง
เชิงชายลายเทพนมที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุงรับการกําหนดอายุใหอยูในชวงเดียวกัน คือราวตน
พุทธศตวรรษที่ 22 มาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 50
กระเบื้ อ งเชิ ง ชายสองแบบหลั ง นี้ พ บจากการขุ ด แต ง เป น จํ า นวนมากที่ อุ โ บสถซึ่ ง
สอดคลองกับอายุการสรางขึ้นในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 และเชื่อวาอาจมีการนําไปใช
ซอมแซมที่วิหารในคราวเดียวกันดวย
เห็นไดวาอายุสมัยของกระเบื้องเชิงชายที่พบมีอยูดวยกันสองชวง ชวงแรกคือราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21 คือกระเบื้องเชิงชายรูปหนากาลหรือราหู ตรงกับงานกอสรางในสมัยแรกของ
วัดวรเชตุเทพบํารุง คือวิหารและเจดียทรงระฆัง ชวงตอมาไดแกกระเบื้องเชิงชายรูปพันธุพฤกษา
หรือดอกบัวและลายเทพนม อันกําหนดอายุรวมกับอุโบสถไดในราวพุทธศตวรรษที่ 22

49

เรื่องเดียวกัน, 70
50
เรื่องเดียวกัน, 88-89.
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บทวิเคราะหขอมูลจากหลุมขุดคนและชั้นดินทางโบราณคดีของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ขอมูลทางโบราณคดีอื่นๆที่ไดจากการดําเนินงานที่วัดวรเชตุเทพบํารุง คือชั้นดินทาง
โบราณคดีที่บงถึงกิจกรรมและงานกอสรางภายในชวงเวลาตางๆของวัดได รวมไปถึงหลักฐาน
ปลีกยอยแตมีความสําคัญในฐานะตัวบงชี้อายุการงานของวัดโบราณแหงนี้ได ผลการวิเคราะห
ขอมูลทางโบราณคดีสรุปไดวาเปนไปในทางเดียวกับการศึกษากําหนดอายุเจดียและอาคารหลัก
ภายในวัดดังที่ไดเสนอไปแลวในบทแรกๆ
การดําเนินงานทางโบราณคดีที่วัดวรเชตุเทพบํารุงเริ่มขึ้นในราวป พ.ศ.2539 เปนการ
ขุ ด ค น -ขุ ด แต ง ทางโบราณคดี เ พื่ อ การบู ร ณะโบราณสถานภายในบริ เ วณวั ด ทั้ ง หมด 51 โดย
นอกเหนือไปจากงานขุดแตงเพื่อลอกดินทับถมออกจากสิ่งกอสรางทั้งหมดแลว ยังมีการขุดคนที่
แบงเปนหลุมขุดคนจํานวน 3 หลุม และหลุมขุดทดสอบ (Test Pits) จํานวน 4 หลุม ซึ่งจากการ
ดําเนินงานดังกลาวนี้ไดพบหลักฐานทางโบราณคดีจํานวนหนึ่งที่เปนโบราณวัตถุประเภทตางๆ
รวมไปถึงชิ้นสวนสิ่งกอสรางที่หักพังลงมา 52 แตทวาเปนที่นาเสียดายวาโบราณวัตถุสวนใหญนั้นไม
มีการบันทึกถึงชั้นดินหรือตําแหนงที่พบจากการขุดคน-ขุดแตง จึงไมอาจใชเปนขอมูลเพื่อวิเคราะห
กําหนดอายุหรือสันนิษฐานถึงกิจกรรมในอดีตที่วัดวรเชตุเทพบํารุงนี้โดยตรงไดอยางแทจริง
การขุดตรวจรากฐานของปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอดไดผลเกี่ยวกับ
โครงสรางของปรางควาใชอิฐขนาดเล็กกอเปนรากฐาน ตางไปจากอิฐที่ใชกอองคปรางค ซึ่งอาจ
เปนไปไดวาปรางคประธานสรางหุมเจดียขนาดเล็กกวาไวภายใน 53 สวนเจดียทรงปราสาทยอดมี
การกอรากฐานดวยอิฐลึกลงไปจากพื้นดินราว 2 เมตร สวนที่ลึกไปจากนั้นเปนชั้นดินเหนียวที่
นํามาถม ซึ่งไมพบสิ่งกอสรางใดๆอยู แสดงถึงอายุการสรางในสมัยเดียว
สวนขอมูลจากการขุดคนทางโบราณคดี เพื่อตรวจสอบชั้นดินภายในวัดวรเชตุเทพ
บํารุง ไดผลวาพื้นที่กอนการกอสรางวัดเปนพื้นที่ลุมน้ําทวมถึง อันเปนชั้นดินธรรมชาติ (Sterile)
ที่พบในหลุมขุดคนทุกหลุม ชั้นดินเดิมนี้อยูลึกจากผิวดินปจจุบันประมาณ 3 - 5 เมตร
เปนที่นาเสียดายวาขอมูลของโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนไมมีความชัดเจนจนอาจ
นํามาอางอิงกับชั้นดินได มีเพียงชั้นดินทับถมในหลุมทดสอบ 32H ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
51

ดูรายละเอียดใน หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, รายงานการขุดแตงวัดวรเชษฐ ต.บานปอม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539, 8-31.
52
เรื่องเดียวกัน,16-22.
53
เรืองเดียวกัน,31 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไมอาจตรวจสอบไดเลยวาหลักฐานที่กลาววามี
รองรอยของสิ่งกอสรางขนาดเล็กที่อยูภายในปรางคประธานที่พบขณะดําเนินงานทางโบราณคดีนั้นเปนเชนไร.
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อุโบสถที่พบเศษกระเบื้องเชิงชายและเศษภาชนะดินเผาเคลือบ 54 ซึ่งไมมีขอมูลรูปแบบที่จะบงถึง
แหลงเตาที่ผลิตได สวนหลุมขุดคน 22M (แผนผังที่ 2) พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบใน

แผนผังที่ 2 ผังชั้นดิน (Profile) ของหลุมขุดคน 22 M วัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่ ม า :
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), แผนผังแทรก)
ชั้นดินทับถมชั้นแรก 55 เศษภาชนะดินเผาและกระเบื้องเชิงชายคงเปนวัตถุที่ตกหลนบนพื้นใชงาน
สมัยสุดทายของวัดกอนที่จะถูกดินทับถมซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวาคงเปนชั้นดินที่
เกิดหลังจากการทิ้งรางโบราณสถานแลว
ในชั้นดินต่ําลงไปจากชั้นทับถมบางแหงเปนอิฐหรือกระเบื้องปูพื้นลาน ซึ่งคงเปนชั้นที่
ใชงานตลอดสมัยของวัดวรเชตุเทพบํารุง ถัดลงไปคือชั้นดินถมหนาประมาณ 50 ซ.ม.ที่มีเศษอิฐ
54

เรื่องเดียวกัน,29.
55
เรื่องเดียวกัน, 28.
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เศษปูนปะปนอยู กอนจะถึงชั้นดินเหนียวถมที่ไมมีโบราณวัตถุปะปนมีความหนา 1 - 2 เมตร
ซอนทับอยูบนชั้นดินธรรมชาติที่พบแตซากพืชน้ําและอินทรียวัตถุที่ไมบงถึงกิจกรรมของมนุษยเลย
ชั้นดินจากการขุดคนและขุดตรวจภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ อาจวิเคราะหสรุปได
โดยการแบงชั้นดินตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตออกได 4 ชั้นดิน (แผนผังที่ 3) คือ

แผนผังที่ 3 ผังชั้นดินของหลุมขุดคน 22 M วัดวรเชตุเทพบํารุง แบงออกตามชั้นวัฒนธรรม
(ที่มา : ปรับปรุงจาก หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง,รายงานการขุดแตงวัดวรเชษฐ ต.บานปอม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา,2539),แผนผังแทรก)
ชั้นดินแรก แตเดิมพื้นที่บริเวณวัดเปนที่ราบลุมมีน้ําทวมถึง สังเกตไดจากซากพืช
ตางๆที่พบในชั้นดินธรรมชาติ (Sterile)
ชั้นดินที่สอง มีการนําดินเหนียวจํานวนมากมาถมใหพื้นสูงขึ้นจากเดิมราว 2 เมตร
และมีชั้นดินปนอิฐปูนอยูดานบน บงบอกถึงการเขามาใชพื้นที่บริเวณนี้อยางทันทีทันใด เนื่องจาก
เปนการนําเอาดินเหนียวจากบริเวณอื่นมาถมลงบนชั้นดินธรรมชาติเดิมที่มีพืชน้ําขึ้น ทําใหซาก
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ของพืชเหลานั้นยังคงถูกฝงอยูในที่เดิม ชั้นดินเหนียวที่มีความหนาราว 2 เมตรนี้เปนการปรับปรุง
พื้นที่ใหมีความสูงขึ้นจากระดับเดิมเพื่อพนจากระดับน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก สวนดินถมชั้นบนที่เริ่ม
มีเศษอิฐปูนปะปนคงเปนการบดอัดดินเพื่อเตรียมเปนรากฐานของสิ่งกอสรางภายในวัด ที่กลาวได
เชนนี้เนื่องจากการพบเศษอิฐปูนในดินคงหลายถึงการเริ่มเคลื่อนยายทัพสัมภาระหรือวัสดุกอสราง
เขามายังพื้นที่วัด ซึ่งยอมจะมีอิฐหักกากปูนเกิดจากกิจกรรมดังกลาว เศษวัสดุที่ผสมอยูก็ยอมจะ
ทําใหพื้นดินมีความแนนหนา เหมาะแกการกอรากฐานรองรับสิ่งกอสรางขนาดใหญอยางปรางค
ประธานหรือเจดียทรงปราสาทยอดได เชื่อวาดินที่นํามาถมในชั้นดินนี้อาจนํามาจากบริเวณที่ลุม
ใกลเคียงกับวัดทางทิศตะวันออกเฉียงใตหางออกไปราว 300 เมตร
นาสังเกตวาชั้นดินที่สองอันเปนดินถมเพื่อการกอสรางวัดนี้นอกจากเศษอิฐปูนปะปน
อยูในดินแลวก็ไมพบเศษภาชนะดินเผาเลย แสดงวาไมมีรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยมากอน
การถมดินเปนกิจกรรมแรกๆของมนุษยที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่นี้
ชั้นดินที่สาม เปนชั้นอิฐหรือกระเบื้องปูพื้นลานวัด อันเปนระดับพื้นดินใชงานตลอด
อายุสมัยของวัดวรเชตุเทพบํารุง ชั้นนี้คงเปนชั้นดินในระดับเดียวกันกับสิ่งกอสรางทั้งหลายภายใน
วัด คือปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอด เจดียทรงระฆัง อุโบสถและวิหาร โบราณวัตถุตางๆ
ที่พบจะอยูบนพื้นที่ใชงานนี้เปนตนมา และคงเปนโบราณวัตถุที่เกิดจากการใชงานในสมัยสุดทาย
และหลังจากการทิ้งรางไปแลวเพราะถูกดินที่สลายตัวตามธรรมชาติทับถมอยูในชั้นดินที่สี่
ชั้นดินที่สี่ เปนดินทับถมที่เกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ อยู
เหนือชั้นอิฐปูพื้นขึ้นไปจนถึงระดับผิวดินปจจุบัน ไดพบโบราณวัตถุตางๆ กระจายอยูในชั้นดินนี้
เชนเศษภาชนะดินเผาและกระเบื้องมุงหลังคาที่คงหลุดรวงลงมาจากอาคารอุโบสถและวิหารเมื่อ
ชํารุดหนักแลวถูกดินทับถมในภายหลัง นอกจากนั้นยังมีรองรอยของสิ่งกอสรางในสมัยปจจุบัน
เชน พื้นคอนกรีต ที่คงเกิดจากการเขามาใชงานในโบราณสถานหลังถูกทิ้งรางไปแลวเปนเวลานาน
มาก
สรุปเบื้องตนไดวาชั้นดินในหลุมขุดคนที่วัดวรเชตุเทพบํารุงแสดงใหเห็นวาพื้นที่เดิม
เปนที่ลุมน้ําทวมถึงและยังไมมีการอยูอาศัยใดๆมากอน ตอมาจึงมีการถมดินขึ้นสูงสังเกตจากชั้น
ดินเหนียวที่หนามากเพื่อเปนสถานที่กอสรางวัดจนถึงชั้นดินที่ใชงานของวัดซึ่งปูดวยกระเบื้องอิฐ
ตอมาหลังจากการทิ้งรางก็ไมพบหลักฐานใดๆ นอกจากดินที่ทับถมตามธรรมชาติและอิฐปูนที่หัก
พังลงมาจากสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัด จนถึงปจจุบันที่มีการเขาไปใชงานอีกครั้งในฐานะของ
โบราณสถาน
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การถมดินขึ้นเปนเนินเพื่อสรางวัดไดพบอีกหลายแหงในอยุธยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นที่รอบนอกที่เปนทุงราบน้ําทวมถึง ปจจุบันไดมีการขุดคนทางโบราณคดีของวัดโบราณและพบ
ชั้นดินที่มีการปรับปรุงใหสูงขึ้น เชน วัดพระยาแมน ซึ่งตั้งอยูกลางทุงแกว-ทุงขวัญทางทิศเหนือของ
เมืองอยุธยาเปนตน56
เปนที่นาเสียดายวาขอมูลของโบราณวัตถุในชั้นดินทางโบราณคดีมีไมเพียงพอตอการ
วิเคราะหอายุสมัย จึงจําเปนตองเพิ่มเติมสวนการศึกษาเครื่องถวยและภาชนะดินเผาที่พบจากการ
ขุดคน - ขุดแตงภายในวัดเพื่อนํามารองรับการกําหนดอายุสมัยของสิ่งกอสรางรวมกับหลักฐาน
อื่นๆ
ขอมูลดานอายุสมัยจากเครื่องถวยและภาชนะดินเผาที่พบจากการดําเนินงานทางโบราณคดี
ตัวอยางภาชนะดินเผาที่พบจากวัดวรเชตุเทพบํารุงสวนใหญไดมาจากการขุดแตง ซึ่ง
เปนชั้นดินใชงานภายในวัดที่ถูกทับถมเมื่อทิ้งรางไป ในที่นี้จึงใชขอมูลของภาชนะดินเผาเพื่อเปน
แนวทางในการบงถึงอายุสมัยหรือชวงระยะเวลาการใชงานและนํามาวิเคราะหรวมกับหลักฐาน
อื่นๆ
โดยอาจแบงประเภทของกลุมเครื่องถวยและภาชนะดิน เผาออกตามแหล งผลิต คือ
ภายในประเทศไทยและตางประเทศ
1. เครื่องถวยและเครื่องปนดินเผาจากแหลงผลิตในประเทศไทย : แหลงเตาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย แหลงเตาบานบางปูนและแหลงเตาแมน้ํานอย
เครื่องปนดินเผาเนื้อดิน (Earthernware) คือเครื่องปนดินเผาเนื้อหยาบ สีสม แตก
ชํารุดงาย เปนเครื่องปนดินเผาที่พบเปนจํานวนมากจากภายในบริเวณวัด แตนาเสียดายวาไมอาจ
ระบุ แ หล ง ผลิ ต และอายุ ส มั ย ได ชั ด เจน เนื่ อ งจากเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ทํ า กั น ซ้ํ า ต อ เนื่ อ งเป น ระยะ
เวลานาน และไมจําเปนตองใชกระบวนการผลิตที่ซับซอน 57 ตางไปจากกลุมเครื่องปนดินเผาและ
เครื่องถวยเนื้อแกรง (Stoneware) และเครื่องถวยเนื้อกระเบื้อง (Porcelain) ซึ่งมีรูปแบบ ลวดลาย
56

หางหุนสวนจํากัด ปุราณรักษ, รายงานการขุดคน ขุดแตงและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระยา
แมน (เอกสารอัดสําเนา, 2542), 73, 106.
57
เขาใจวาแหลงผลิตภาชนะดินเผาเนื้อดินที่ใชอยูในบริเวณเมืองอยุธยานาจะมาจากแหลงเตาใน
คลองสระบัว ทางตอนเหนือ ของเกาะเมื อ งอยุธ ยา ดัง ที่มี คํ า พรรณาถึ ง ย า นร า นตลาดของกรุง ศรี อ ยุธ ยาว า
“บานมอปนมอเขามอแกงใหญเลก.......อยูในแขวงเกาะทุงขวัญ” ดู คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสาร
จากหอหลวง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทยฯ, 2534), 4.
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การเคลือบและเนื้อดินอันจะสามารถระบุแหลงและอายุสมัยการผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหรวมกับ
ขอมูลอื่นๆได
ภาชนะดินเผาที่อาจนํามาใชกําหนดอายุไดเกาที่สุดที่พบจากการดําเนินงานทาง
โบราณคดีภายในวัดวรเชตุเทพบํารุง ไดแกชิ้นสวนของภาชนะดินเผาจาก แหลงเตาบานบางปูน
ซึ่งมีแหลงผลิตอยูที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ไดพบไมมากนัก ราว 2-3 ชิ้น เปนสวนไหลของภาชนะ
ประเภทไห มีลายกดประทับเปนรูปคลายเสมาและลายขดโดยรอบ เนื้อดินละเอียดสีเทา 58 (ภาพที่
303) ซึ่งไดพบภาชนะแบบนี้ในแหลงโบราณคดีสมัยอยุธยาหลายแหงซึ่งสามารถกําหนดอายุได
ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 19-21

ภาพที่ 303 ชิ้นสวนเครื่องปนดินเผาจากแหลงเตาบานบางปูน สุพรรณบุรี พบจากการขุดแตง
วัดวรเชตุเทพบํารุง
เนื้อดินละเอียดสีเทา มีลายคลายเสมาประทับอยูท ี่ไหลภาชนะ
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่170)
แหล ง เตาสุ โ ขทั ย - ศรี สั ช นาลั ย มี อ ายุ ก ารผลิ ต ที่ อ ยู ใ นช ว งก อ นสมั ย อยุ ธ ยา
เล็กนอยลงมาจนถึงราวสมัยอยุธยาตอนตน ที่พบเปนกระปุก ฝาผอบ แจกัน พาน และจาน จํานวน
ไมมากเชนกัน แบงออกเปนสองแบบ คือภาชนะเคลือบสีน้ําตาลเขม และภาชนะสีขาวเขียนลาย
58

กรมศิลปากร, แหลงเตาเผาบานบางปูน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 61
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สีน้ําตาลใตเคลือบ (ภาพที่ 304) อันบงไดวาเปนภาชนะจากแหลงเตาเกาะนอย-ปายาง เมืองศรีสัช
นาลัย 59 มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เชนเดียวกัน อายุของภาชนะดินเผาทั้งสองแหลงที่พบ
สอดคลองกับอายุของสิ่งกอสรางในสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง คือเจดียทรงระฆังและวิหาร ที่
ไดกลาวถึงแลววาคงสรางขึ้นในราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21
ภาชนะจําพวกหมอหรือไหปากแตร(ภาพที่ 305) ครก กระปุกอันเปนผลิตภัณฑจาก
แหลงเตาแมน้ํานอย อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี เนื้อแกรงแตไมเคลือบ สีน้ําตาลออนถึงสีสมแก ซึ่ง
เปนสินคาที่สงขายและมีใชกันอยางกวางขวางในสมัยอยุธยา มีระยะการผลิตอยูในระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 21-24 60 ไมอาจระบุไดวาเครื่องปนดินเผาจากเตาแมน้ํานอยนี้ถูกนําเขามายังบริเวณนี้
เมื่อใด แตอาจกําหนดไดไมเกินชวงสมัยอยุธยาตอนกลางขึ้นไป และไมหลังจากสมัยอยุธยาตอน
ปลายจวบจนเสียกรุงครั้งที่สองลงมาซึ่งเปนสมัยใชงานของวัดวรเชตุเทพบํารุงตลอดจนถูกทิ้งราง

ภาพที่ 304 กระปุกดินเผาขนาดเล็กเคลือบสีน้ําตาล จากแหลงเตาบานปายาง-เกาะนอย ศรีสัชนา
ลัย พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศัก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บา นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่155)

59

กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2 เครื่องถวยจากทะเล (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 22, 31.
กรมศิลปากร, เตาแมน้ํานอย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531),47,60-66 และดู กรมศิลปากร,
เซระมิคสในประเทศไทย ชุดที่ 5 เตาแมน้ํานอย 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 38-43 .
60
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ภาพที่ 305 ไหปากแตร แหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
เนื้อแกรงสีสมเขม ไมเคลือบ กําหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา,2539),ภาพที่164)

ภาพที่ 306 รูปดอกไมดินเผา เนื้อแกรงเคลือบสีน้ําตาลเขม จากแหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี
พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
วัตถุนี้คงใชสําหรับประดับประดาอาคารและหลุดรวงลงมาเมื่อชํารุด
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา,2539),ภาพที่108)
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นอกจากเครื่องถวยแลว ยังไดพบวัตถุทําจากดินเผาปลีกยอยอีกเล็กนอย ที่สําคัญคือ
ดินเผาเนื้อแกรงรูปดอกไม ผลิตจากแหลงเตาแมน้ํานอย คงเพื่อใชประดับอาคารตางๆ มีอายุใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 20 - 2261 (ภาพที่ 306)
2. เครื่องปนดินเผาจากแหลงผลิตตางประเทศ : เครื่องถวยจีน

ภาพที่ 307 ชิ้นสวนเครื่องถวยแบบซัวเถาของจีน เขียนสีน้ําเงินใตเคลือบ สมัยราชวงศหมิง
พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่197)
ชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่มาจากตางประเทศ สวนใหญเปนเครื่องเคลือบของจีน 62 กลุม
แรกคื อ เครื่ อ งถ ว ยชามเขี ย นลายสี น้ํ า เงิ น หรื อ สี เ ขี ย วแก ใ ต เ คลื อ บ เนื้ อ ดิ น ละเอี ย ดสี ข าวหรื อ
เนื้อหยาบสีออกเทา เคลือบขุนไปจนถึงเคลือบเปนสีฟาหรือเขียวจางและบางชิ้นน้ําเคลือบแตกราน
มีทรายเกาะติดอยูบนเคลือบ (ภาพที่ 307) อันเปนลักษณะของเครื่องถวยจากแหลงเตาในประเทศ
จีนที่เรียกกันวา “เครื่องถวยซัวเถา” เพราะเชื่อกันวามีแหลงสงออกจากเมืองทาซัวเถา (Shantou)

61

กรมศิลปากร,เตาแมน้ํานอย,57.
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539, 21.
62
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ทางตอนใตของจีน ถือเปนเครื่องถวยคุณภาพชั้นรองถึงต่ํา 63 ที่สงออกขายในราคาถูก และนิยม
แพรหลายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เครื่องถวยแบบซัวเถานี้มีระยะเวลาการผลิตอยูในชวง
ราชวงศหมิง (Ming) ตอนกลางถึงปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 22
เครื่องถวยจีนที่มีอายุถัดลงมา คือเครื่องถวยที่ผลิตในสมัย ราชวงศชิง (Qing) ตั้งแต
ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 คือกลุมเครื่องถวยเคลือบเขียนลายสีน้ําเงินบนพื้นขาว มักเขียนเปน
รู ป สั ต ว ใ นเทพนิ ย ายเช น มั ง กร (ภาพที่ 308) หรื อ รู ป บุ ค คล 64 (ภาพที่ 309) รวมทั้ ง เครื่ อ งถ ว ย
ลายครามกลุมหนึ่งที่เขียนลายคลายลายไทยจําพวกลายกรวยเชิงหรือกานตอดอก (ภาพที่ 310)
คงจะผลิตจากแหงเตาหลวงในสมัยราชงศชิงดวยเชนกัน

ภาพที่ 308 ชิ้นสวนเครื่องถวยลายครามเคลือบรูปมังกร ผลิตขึ้นในสมัยราชวงศชิง พบจากการ
ขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่ 192)

63

กรมศิลปากร,โบราณคดีสีคราม 2 เครื่องถวยจากทะเล ,70-73 และ กฤษฎา พิณศรี,
“การศึกษาเครื่องถวยจีนจากแหลงโบราณคดี,” ใน เมืองโบราณ 22,1 (มกราคม - มีนาคม 2539) : 75.
64
ณัฐภัท ร จั นทวิช, เครื่อ งถว ยจีน ที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุง เทพฯ:
กรมศิลปากร, 2537), 38.
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ภาพที่ 309 ชิ้นสวนเครื่องถวยลายครามรูปบุคคลและอักษรมงคลของจีน สมัยราชวงศชิง พบจาก
การขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่176)

ภาพที่ 310 ชิ้นสวนเครื่องถวยลายคราม เขียนลายคลายลายไทย สมัยราชวงศชิง พบจากการ
ขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่ 194)
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พบชิ้นสวน เครื่องถวยแบบเบญจรงค คือเครื่องถวยจีนที่เขียนลายที่ไดแบบไปจาก
ชางไทย แตชางจีนไมมีความเขาใจในเรื่องลายไทยจึงวาดออกมาเปนลายที่ดูขัดเขิน (ภาพที่ 311)
อายุการผลิตอยูตั้งแตชวงปลายราชวงศหมิง ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 อยางไรก็ตาม
เครื่องเบญจรงคไดรับความนิยมแพรหลายมากกวาในสมัยอยุธยาตอนปลาย อันตรงกับสมัย
ราชวงศชิงในปลายพุทธศตวรรษเดียวกันถึงพุทธศตวรรษที่ 23 65 ชิ้นสวนเครื่องถวยแบบเบญจรงค
จากวัดวรเชตุเทพบํารุงอาจมีอายุในสมัยอยุธยาตอนปลายดวยก็เปนได เนื่องจากพบเครื่องถวยจีน
ในสมัยอยุธยาตอนปลายรวมอยูดวยเปนจํานวนมากกวา

ภาพที่ 311 ชิ้นสวนเครื่องถวยแบบเบญจรงค สมัยราชวงศชิง พุทธศตวรรษที่ 23 พบจากการ
ขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่ ม า:ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง, รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่179)
กลุมเครื่องถวยจีนชั้นรองนอกจากเครื่องถวยแบบซัวเถา ยังพบเครื่องถวยเคลือบเนื้อ
หยาบที่มีการปาดน้ําเคลือบที่กนภาชนะดานในออกเปนรูปวงกลม (ภาพที่ 312) ซึ่งเปนเอกลักษณ
ของ “เครื่องถวยแบบฝูเจี้ยน” เนื่องจากมีแหลงผลิตอยูในมณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) ทางใตของ
ประเทศจีนเชนกัน เครื่องถวยฝูเจี้ยนนี้อยูในระดับเดียวกับเครื่องถวยซัวเถา คือสงออกมาขายใน
แถบนี้เปนจํานวนมากในราคาถูก แตมีอายุการผลิตอยูหลังจากเครื่องถวยแบบซัวเถาเล็กนอยคือ
65

ดู Natalie V. Robinson,Sino-Thai Ceramics in the National Museum Bangkok, Thailand,
and in private collections (Bangkok : Department of Fine Arts), 69.
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ในสมัยราชวงศชิง ราวพุทธศตวรรษที่ 23 จึงไดพบเครื่องถวยแบบฝูเจี้ยนทั่วไปในแหลงโบราณคดี
สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทรชวงตน 66

ภาพที่ 312 ชิ้นสวนเครื่องถวยแบบฝูเจี้ยน สมัยราชวงศชิง พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
มีการปาดน้ําเคลือบที่กนภาชนะดานในเปนวงกลม เนื้อดินและน้ําเคลือบคอนขางหยาบ
(ที่ ม า :
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), ภาพที่181)
ชิ้นสวนของไหมีหูสีน้ําตาลซึ่งคนพบจากการขุดแตง ไดรับการตีความวาเปนไหสี่หูจาก
แหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี 67 (ภาพที่ 313) แตจากการพิจารณารูปแบบแลว พบวานาจะเปนไห
แบบที่เรียกวา “ไหมะตะบัน” (Martaban jar) ซึ่งเปนไหเคลือบสีน้ําตาลขนาดใหญที่มีรูปแบบ
คลายคลึงกับไหจากเตาแมน้ํานอย โดยความแตกตางระหวางไหมะตะบันและไหจากเตาแมน้ํา
นอยสังเกตไดจากการทําหูภาชนะที่เปนแผนแบนมีรองขีดบนหู และวางหูตามแนวตั้งบนไหล
ภาชนะ (ภาพที่ 314)ในขณะที่ไหจากเตาแมน้ํานอยปนหูเปนเสนกลมและวางหูตามแนวนอนเปน
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แหลงเตาที่ผลิตเครื่องถวยกลุมซัวเถาและฝูเจี้ยนที่รูจักกันแพรหลาย เชน เตาเตอฮั้ว ในมณฑล
ฝูเจี้ยน (หรือฮกเกี้ยนในสําเนียงแตจิ๋ว) ดู กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2 เครื่องถวยจากทะเล, 73.
67
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม อ.
พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539,21.
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สวนใหญ ไหมะตะบันนี้คงมีแหลงผลิตอยูในมณฑลทางภาคใตของจีนชวงราชวงศหมิง ในราว
พุทธศตวรรษที่ 20 - 22 68
แมวากลุมเครื่องถวยจีนจากวัดวรเชตุเทพบํารุง จะเปนเครื่องถวยจีนที่มีการใชกันอยู
แพรหลายและพบในการดําเนินงานทางโบราณคดีบริเวณเขตเมืองอยุธยาจํานวนมาก ถือวาเปน
สินคาที่มีราคาในสมัยนั้น สวนเครื่องถวยแบบเบญจรงคอันเปนเครื่องถวยที่มีมูลคาจากจีน ไม
ปรากฏวาสามัญชนทั่วไปจะมีไวใช จึงอาจเปดมุมมองบางดานของวัดวรเชตุเทพบํารุงไดวา วัดนี้
คงตองเปนวัดหลวงขนาดใหญอันเปนที่จําพรรษาของพระสงฆสมณศักดิ์ชั้นสูง ยอมจะตองมีการ
ถวายสิ่งของมีคาใหแกวัดหรือพระสงฆนั้น และผูถวายก็จะตองเปนผูที่มีฐานันดรศักดิ์ในสังคมดวย

ภาพที่ 313 ชิน้ สวนไหมีหูแบบที่เรียกกันวา “ไหมะตะบัน” พบจากการขุดแตงวัดวรเชตุเทพบํารุง
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สุ ร ศั ก ดิ์ ก อ สร า ง,รายงานการขุ ด แต ง วั ด วรเชษฐ ต.บ า นป อ ม
(ที่ ม า :
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539(เอกสารอัดสําเนา,2539),ภาพที่ 213)

68

Vainker,S.K. Chinese Pottery and Porcelain From Prehistory to the present (London:
British Museum Press,1991),146-147 คําวา “ไหมะตะบัน” อาจหมายถึงคําเรียกรวมของไหเคลือบสีน้ําตาลที่
ผลิตในประเทศจีน ในขณะที่ชิ้นสวนไหซึ่งพบจากวัดวรเชตุเทพบํารุงและไดรับการตีความเบื้องตนในรายงานการ
ขุดคนขุดแตงทางโบราณคดีวาเปนไหของแหลงเตาแมน้ํานอยกลับเปนไหมะตะบันดวยรูปแบบดังที่ไดกลาวมา.

355

ภาพที่ 314 ไหมะตะบันเคลือบสีน้ําตาล สมบัติสวนบุคคล
เอกลักษณคือสวนหูเปนแถบแบนวางตามแนวตั้งของไหและมีกรีดเสนบนหู
(ที่มา: Vainker,S.K. Chinese Pottery and Porcelain From Prehistory to the present
(London : British Museum Press,1991),147.)
วิเคราะหอยางกวางๆ ได วากลุมเครื่องถวยและภาชนะดินเผาที่พบทั้งจากแหลงเตา
ในประเทศไทยและจากประเทศจีนลวนมีอายุสอดคลองกับการใชงานในพื้นที่บริเวณวัดตั้งแตครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ไดแกเครื่องถวยจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยและเตาบานบางปูน และ
ตอมาก็ไดพบเครื่องถวยที่มีอายุรวมสมัยตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
ในพุทธศตวรรษที่ 22-24 คือเครื่องถวยจีนที่มีอายุในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิงตามลําดับ
สวนผลิตภัณฑของแหลงเตาแมน้ํานอยยังชวยยืนยันถึงกิจกรรมภายในพื้นที่วัดที่ดําเนินอยูตั้งแต
ชวงพุทธศตรรษที่ 21 จนถึงสิ้นสุดสมัยอยุธยา ทั้งหมดลวนเปนเครื่องถวยและภาชนะดินเผาที่พบ
อยูเสมอในการขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดีแหลงโบราณคดีและโบราณสถานในสมัยอยุธยา
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ในการกํ า หนดอายุ คื อ การที่ ไ ม พ บเครื่ อ งถ ว ยที่ มี อ ายุ เ ก า ไปกว า
พุทธศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นดินทางโบราณคดีที่อยูกอนการสรางวัดและชั้นดินถม
เพื่อการกอสรางวัดแทบไมพบเศษภาชนะดินเผาเลย ชวยยืนยันถึชวงเวลาการกอสรางวัดวรเชตุ
เทพบํารุงไดเชนกันวาอาจไมเกาไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนตน
เครื่องถวยและภาชนะเหลานี้คงเปนของถวายไวเปนสมบัติสําหรับวัดเพื่อใหพระสงฆ
และอุบาสกอุบาสิกาไดนําไปใชงานตางๆ การพบเครื่องถวยอยูในเขตพุทธาวาสยอมหมายถึง
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หนาที่อื่นๆที่นอกเหนือไปจากภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งหากสันนิษฐานเบื้องตนอาจเปนเครื่องตั้ง
ถวายเปนพุทธบูชาก็ไดเนื่องจากเครื่องถวยบางชนิดเปนของมีคาสูง อยางไรก็ตาม ขอมูลที่มาของ
เครื่องถวยจากการดําเนินงานทางโบราณคดียังขาดความชัดเจนดานตําแหนงบริเวณหรือชั้นดินที่
พบ ทําใหไมอาจวิเคราะหศึกษาในมุมมองที่หลากหลายไดมากกวานี้
สรุป
สิ่งกอสรางเบ็ดเตล็ดที่พบที่วัดวรเชตุเทพบํารุงเปนตัวบงถึงการใชงานและซอมสราง
เพิ่มเติมภายในวัดหลังจากงานกอสรางครั้งใหญในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 ลงมาจนถึงสมัย
อยุธยาตอนปลายจนกระทั่งทิ้งรางไปเมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยาในที่สุด ในขณะที่การวิเคราะหหลักฐาน
ทางโบราณคดีก็ไดผลที่สอดคลองกับอายุของสิ่งกอสรางภายในวัด โดยขอมูลจากการขุดคนชั้นดิน
ภายในบริเวณวัดบงวากอนหนาการสรางวัดพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ลุมน้ําทวมถึง มีรองรอยการอยู
อาศัยของคนมากอนจนกระทั่งมีการเขามาใชงานปรับปรุงพื้นที่ดวยการถมดินเปนเนินสูงเพื่อ
กอสรางวัดขึ้น หลักฐานทางโบราณคดีจําพวกภาชนะดินเผาที่พบระหวางการขุดแตงมีอายุเกาแก
ที่สุดคือเศษภาชนะจากแหลงเตาบานบางปูนและเตาศรีสัชนาลัย อันมีอายุในชวงพุทธศตรรษที่
19-21 ยืนยันชวงเวลาที่เริ่มมีการกอสรางวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนครั้งแรกในราวครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 21 โดยมีเจดียทรงระฆังและวิหารเปนอาคารหลักของวัด
ชั้นดินกอนถึงพื้นปูอิฐใชงานของวัดพบเศษอิฐหักกากปูนกระจายปนอยูกับดินเหนียว
ที่นํามาใชถม บงวามีการเคลื่อนยายวัสดุกอสรางจํานวนมากเขามายังบริเวณนี้ เชื่อวาคงเตรียม
สําหรับงานกอสรางเพิ่มเติมในระยะตอมา แมยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด แตก็เห็นไดวาการเขามา
สรางเสริมครั้งนี้มิไดปฏิสังขรณซอนทับลงไปบนอาคารเดิมที่มีอยู แตกลับเลี่ยงไปสรางปรางค
ประธาน อุโบสถและเจดียทรงปราสาทยอดบนพื้นที่ใหมดานทิศเหนือภายในบริเวณวัดเดิมนั้นเอง
เศษภาชนะดินเผาและเครื่องถวยที่พบซึ่งสวนใหญเปนเครื่องถวยจีนในราชวงศหมิง - ชิง ลวน
แลวแตมีอายุตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา สอดคลองกับงานกอสรางปรางคประธาน อุโบสถและ
เจดี ย ท รงปราสาทยอดเพื่ อ เป น ประธานของวั ด ขึ้ น ใหม ใ นครึ่ ง หลั ง ของพุ ท ธศตวรรษที่ 22
เชนเดียวกับหลักฐานงานศิลปกรรมที่คนพบ เชน พระพุทธรูปหรือชิ้นสวนปูนปนที่กําหนดอายุไดใน
ระยะนั้นดวย
กิจกรรมและการใชงานในพื้นที่วัดคงดําเนินหลังจากนั้นลงมาโดยตลอด เห็นไดจาก
สิ่งกอสรางบางแหง เชน เจดียรายในผังยอมุมไดรับการปฏิสังขรณครอบทับโดยเจดียทรงระฆังใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซุมประตู กําแพงแกวและฐานเสมาของอุโบสถที่มีการสรางขึ้นใหมบน
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รากฐานเดิม บงใหเห็นวาวัดวรเชตุเทพบํารุงตองมีอายุการสรางขึ้นในชวงใดชวงหนึ่งของสมัย
อยุธยา อยางนอยก็ทิ้งชวงเวลาใหสิ่งกอสรางหลายอยางชํารุดและซอมแซมในสมัยอยุธยาตอน
ปลายได
การใช ง านในอดี ต ภายในวัดวรเชตุเ ทพบํา รุงไดห ยุด ลงในสมัย อยุ ธ ยาตอนปลาย
เนื่องจากสามารถตรวจสอบไดวา กิจกรรมการในพื้นที่วัดครั้งสุดทายตกอยูในชวงกอนสงครามเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเล็กนอย ดวยไดพบโบราณวัตถุจําพวกอาวุธ เชน กระสุนปนใหญ ขวาก
เหล็ก มีดดาบจากการขุดแตง รวมทั้งการกอแนวกําแพงแกวใหหนาขึ้นมีกระเปาะยื่นออกมาคลาย
ปอมปราการในแตละดานของแนวกําแพง เพิ่มเติมพื้นที่ดานทิศตะวันออกเฉียงใตออกมาประหนึ่ง
วาถูกใชเปนปอมคายสําหรับสูรบในสงคราม ซึ่งตรงตามที่เอกสารคําใหการของชาวกรุงเการะบุถึง
“คายวัดวรเชษฐ” อันเปนคายหนึ่งของพมาที่ลอมกรุงศรีอยุธยาเอาไว ตั้งอยูนอกเมืองทางทิศ
ตะวันตก
การใชพื้นที่วัดเปนคายทหารครั้งนั้นคงจะไดรื้อเอาอิฐจากอาคารบางหลังที่เคยมีอยู
เพื่อใชประโยชนอื่นๆ สงผลใหวัดเปลี่ยนหนาที่การใชงานและคงทิ้งรางไปเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก
ขาศึกในป พ.ศ.2310 กองทัพพมาที่ตั้งอยู ณ กรุงศรีอยุธยาจึงเลิกกลับไป โดยมีเพียงคายโพธิ์สาม
ตนทางทิศเหนือของเมืองเปนฐานทัพสําคัญเทานั้น 69 เมื่อวัดถูกทิ้งรางจึงไมพบหลักฐานใดๆที่ใหม
กวาสมัยอยุธยาตอนปลายลงมา จนกระทั่งมีการใชงานเปนสํานักสงฆเมื่อวัดนี้อยูในสภาพของ
โบราณสถานแลวในชวงไมเกิน 20 ปมานี้
เมื่อได ทํ า การวิเ คราะหข อ มูล ทั้ ง งานชา ง และหลัก ฐานทางโบราณคดีแล ว
ยอมจะเปดภาพใหเห็นความเปนมาของวัดวรเชตุเทพบํารุงในชวงตั้งแตกอนการกอสราง
งานกอสรางในสมัยแรก การปฏิสังขรณไปจนถึงการทิ้งราง ซึ่งจะสามารถประมวลนําไปสู
การวิเคราะหแผนผังที่ยังมีประเด็นปญหาอยูในขั้นตอไปได
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“พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด) พระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545), 286 - 287.

บทที่ 8
วิเคราะหแผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุง
แผนผังเปนขอมูลอยางหนึ่งซึ่งสามารถนํามาใชวิเคราะหแนวคิดในการจัดวางหรือการ
ซอมสรางเพิ่มเติมอาคาร รวมทั้งอาจบงถึงกิจกรรมและลําดับอายุสมัยของสิ่งกอสรางภายใน
โบราณสถาน เนื่ อ งจากการวางผั ง ของศาสนสถานมั ก ถู ก ออกแบบให มี ค วามสมมาตรและ
สอดคลองกันในแนวแกนทิศหลัก สิ่งกอสรางประธานยอมมีความโดดเดนลงตัวพรอมดวยอาคาร
อื่นๆที่อยูในตําแหนงที่เหมาะสม สวนสิ่งกอสรางอื่นๆที่เกิดขึ้นภายหลังมักไมมีความสอดคลองกับ
แผนผังหลัก เนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่ โดยอาจสังเกตไดวาแทรกขึ้นภายในที่วางระหวางอาคาร
หลักในสมัยแรกสราง
พระธาตุเจดียที่เปนหลักของวัดพรอมกับอาคารสําหรับประกอบพิธีทางศาสนาคือวิหาร
หรืออุโบสถที่ตั้งอยูดานหนาในแนวแกนทิศอันสอดคลองกัน ซึ่งมักเปนทิศตะวันออกเปนแบบอยาง
ของแผนผังวัดที่พบในดินแดนไทยอยางนอยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ไมวาจะเปน
ดินแดนลานนา สุโขทัยหรืออยุธยาลวนมีแนวทางพื้นฐานการวางตําแหนงสิ่งกอสรางภายในเขต
พุทธาวาสเปนอยางเดียวกัน
รูปแบบของแผนผังวัดวรเชตุเทพบํารุง
แนวแกนทิ ศหลัก ของวัด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ยัง คงเป น ทิศ ตะวัน ออก-ตะวัน ตก โดยมี
ปรางคประธานตั้งเปนหลักของวัด คูหาทางเขาสูเรือนธาตุดานทิศตะวันออกบงวามีการหันหนาไป
ยังทิศนั้นเปนหลัก ทางทิศตะวันตกเปนที่ตั้งของอุโบสถที่วางตัวตรงแนวกับปรางคประธาน แตการ
ประดิษฐานชุกชีใหเยื้องไปทางดานทิศตะวันตกแสดงวายอมมีการหันทิศหลักไปทางทิศตะวันออก
เขาสูองคปรางคประธาน ในขณะที่ทางทิศตะวันออกไมปรากฏรองรอยที่พอจะกลาวไดวาเคยมี
อาคารหลังคาคลุมใดๆที่จะวางตามแนวแกนเดียวกับปรางคประธานและอุโบสถ
ถัดขึ้นมาทางทิศเหนือเยื้องไปดานตะวันตกเล็กนอยคือที่ตั้งของเจดียทรงปราสาทยอด
ที่มีบันไดทางขึ้นสูฐานประทักษิณทางทิศตะวันออก มีเจดียรายทรงระฆังขนาดเล็กตั้งแทรกบน
พื้นที่ดานหนา และเมื่อลากเสนจากเจดียทรงปราสาทยอดลงมาทางทิศใตผานแนวของปรางค
ประธานมาในตําแหนงระยะที่สมมาตรกันคือที่ตั้งของเจดียทรงระฆัง ซึ่งประกอบกันกับวิหารที่ตั้ง
ในแนวเดียวกันทางทิศตะวันออกเกิดเปนสิ่งกอสรางอีกกลุมตางหาก
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กําแพงแกวลอมรอบสิ่งกอสรางภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงทั้งหมดนี้เอาไวดวยกัน โดย
ที่แนวกําแพงหักยักเยื้องออกตามตําแหนงของอาคารตางๆที่วางตัวอยูภายใน แมพื้นที่วางทางทิศ
ตะวันออกของปรางคประธานก็มีแนวกําแพงแกวโอบลอมเปนบริเวณกวางดวยโดยไมทราบวาเวน
พื้นที่นั้นไวดวยเหตุใด (แผนผังที่ 1)

แผนผังที่ 1 วัดวรเชตุเทพบํารุง
ประกอบดวยปรางคประธานตั้งอยูก ึ่งกลางของวัด มีอุโบสถทางทิศตะวันตก เจดียท รงระฆังและ
วิหารตั้งอยูท างทิศใต สวนเจดียทรงปราสาทยอดและเจดียรายทรงระฆังตั้งอยูท างทิศเหนือ
บริเวณทั้งหมดลอมรอบดวยกําแพงแกวที่หกั มุมตามแนวสิง่ กอสรางที่ตั้งอยู
ผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงแสดงลักษณะทั้งที่สืบทอดและแตกตางไปจากแบบแผน
ประเพณีของวัดที่สรางขึ้นในดินแดนไทยเทาที่พบกันมาตั้งแตระยะแรกๆ โดยเฉพาะในวัดของ
อยุธยา สาเหตุหลักของแผนผังที่มีลักษณะแปลกไปอาจมาจากการซอมสรางเพิ่มเติมสิ่งกอสราง
ภายในวัด หรือปจจัยภายนอกที่อยุธยารับเขามาปรับปรุงขึ้นใหมก็เปนได

360
แผนผังวัดของอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-23 : ที่มาและความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางอาคาร
สิ่งกอสรางภายในวัด

แผนผังที่ 4 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
มีปรางคตั้งอยูเปนประธานของวัด ลอมรอบดวยระเบียงคด วิหารหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันออกมี
สวนทายอาคารยื่นล้ําเขามาในแนวระเบียงคด เขาใจวาแผนผังเชนนี้อาจจะมีที่มาจากระบบ
ปราสาท-ระเบียงคด - โคปุระของเขมร เนื่องจากปรางคประธานของวัดนี้มีรูปแบบที่เชื่อมโยงไดกับ
ปราสาทแบบเขมร กอนที่จะพัฒนาไปเปนปรางคในศิลปะอยุธยาอีกราวรอยปตอมา และเปนแบบ
แผนใหกับวัดหลวงขนาดใหญที่สรางขึ้นตอมาในสมัยอยุธยาตอนตน ชวงพุทธศตวรรษที่ 19-20
วัดขนาดใหญที่มีเอกสารรองรับวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน ชวงพุทธศตวรรษที่
19-20 สืบทอดรูปแบบแผนผังมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 1 (แผนผังที่ 4) ซึ่งคงสรางขึ้น
กอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเล็กนอย ระเบียบแบบแผนดังกลาวเปนอยางเดียวกัน คือมีเจดีย
ประธานซึ่งมักเปนทรงปรางคขนาดใหญ ลอมรอบดวยระเบียงคดในผังสี่เหลี่ยมดานเทา ทางทิศ
1

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 42-45.
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ตะวันออกดานหนาเจดียประธานมีวิหารหลวงตั้งอยู ทายวิหารยื่นล้ําเขามาภายในแนวระเบียงคด
อาจเพื่อประโยชนในดานความสะดวกที่หลังจากนมัสการพระพุทธรูปประธานภายในวิหารแลว
สามารถเดินออกสูภายในลานประทักษิณของเจดียประธานไดเลยโดยไมตองยอนออกมาดานนอก
อีก 2 ทางทิศตะวันตกของเจดียประธานฝงตรงขามบนแนวแกนทิศเดียวกับวิหารหลวงคือที่ตั้งของ
อุโบสถ ซึ่งอาจมีฐานหรือสวนทายอาคารรวมกันกับแนวระเบียงคดได สิ่งกอสรางอื่นๆ อาทิ เจดีย
รายหรือวิหารนอยที่ไดรับการออกแบบสรางในคราวเดียวกันจะตั้งอยูในจุดที่สมมาตรกันกับอาคาร
หลัก เชน เจดียมุมบนฐานไพทีของปรางคประธานหรือเจดียรายประจําทิศประจําดานตางๆ

แผนผังที่ 5 วัดพุทไธสวรรย อยุธยา
มีรูปแบบที่สืบทอดจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี คือปรางคเปนประธานของวัด มีระเบียงคด
ลอมรอบ ทายวิหารหลวงยื่นล้ําเขามาในแนวระเบียงคดทางทิศตะวันออก อุโบสถตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกบนแนวแกนเดียวกัน
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)
เมื่อ มองจากภาพด านตั้ง จะพบวา การวางผัง เชน นี้ออกแบบใหเ จดียป ระธานเปน
ศูนยกลางของวัดอยางแทจริง เห็นไดจากอาคารหลังคาคลุมหลักสองหลัง คือวิหารหลวงและ
อุโบสถ ตางก็มีตําแหนงของพระพุทธรูปประธานที่หันออกจากเจดียประธาน ดังนั้นเมื่อมีผูเขา
2

เรื่องเดียวกัน.
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กระทําการบูชากราบไหวพระพุทธรูปไมวาจะเปนในวิหารหลวงหรืออุโบสถก็เทากับวาหันหนาเขาสู
เจดียประธานพรอมๆกันไปดวยทั้งสิ้น 3 วัดขนาดใหญในราชธานีซึ่งปรากฏแผนผังดังกลาว คือวัด
พุ ท ไธสวรรย (แผนผั ง ที่ 5) วัด มหาธาตุ (แผนผั ง ที่ 6) และวัด ราชบูร ณะ (แผนผัง ที่ 7)เป น ต น
นอกจากนั้ น วัด ขนาดใหญ ซึ่ง ประดิษ ฐานพระศรีม หาธาตุ ป ระจํา หัว เมือ งสํา คั ญ เชน ราชบุ รี
สุพรรณบุรี ก็ไดพบงานสรางในแผนผังแบบนี้เชนเดียวกัน

แผนผังที่ 6 วัดมหาธาตุ อยุธยา
ยังคงมีระเบียบสืบทอดจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และวัดพุทไธสวรรย คือปรางคประธาน
ที่ลอมรอบดวยระเบียงคด วิหารหลวงทางทิศตะวันออกมีทายวิหารยื่นล้ําแนวระเบียงคดเขามา
เล็กนอย คงเพื่อการเดินเขาภายในบริเวณปรางคประธานจากภายในวิหารหลวงได
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)

3

ดู ปทมา วิชิตจรูญ. “การศึกษาแผนผังวัดสมัยอยุธยาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
(วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ส ถาป ต ยกรรม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 528.
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แผนผังที่ 7 วัดราชบูรณะ อยุธยา
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)

แผนผังที่ 8 วัดสม อยุธยา
ปรางคประธานของวัดนี้ไดรับการศึกษาวามีอายุในสมัยอยุธยาตอนตน แผนผังวัดเปนไปตามแบบ
ที่เรียบงาย ดังที่พบในวัดของทั้งสุโขทัยและลานนารวมกันดวย คือมีเจดียเปนประธานของวัด
วิหารตั้งอยูดานหนาซึ่งมักเปนทิศตะวันออก เรียงตามแนวแกนทิศหลัก
(ที่มา : สมิทธิ ศิริภัทร, วัดสม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอัสสัมชัญ, 2520, carte2)

364
วัดขนาดกลางและเล็กที่สรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-20 มีแผนผังเรียบงาย คือมี
เจดียประธานเปนหลัก ดานหนาซึ่งมักเปน ทิศตะวันออกมีวิหารหรืออุโบสถตั้ง อยูตรงกั นตาม
แนวแกนทิศ ซึ่งเปนแผนผังทั่วไปที่พบรวมอยูในวัดของสุโขทัยและลานนาในระยะเวลาเดียวกัน
ดวย หลักการสําคัญคือยังเนนความสําคัญในการวางทิศหลักของอาคารหลังคาคลุมใหหันออก
จากเจดียประธาน เชนเดียวกับวัดขนาดใหญ ตัวอยางเชน วัดสม อยุธยา (แผนผังที่ 8)แผนผัง
เชนนี้คงมีอยูไปจนถึงชวงราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 โดยแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
เขาสูชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 ความคลี่คลายใน
แผนผังจากช วงกอนหนา ก็เริ่ มปรากฏขึ้น เปน ตน วาการเวนไมสรางระเบียงคดล อมรอบเจดีย
ประธาน เชน วัดจุฬามณี พิษณุโลก 4 (แผนผังที่ 9) สรางในป พ.ศ.2007 แตก็ยังคงมีปรางคเปน
ประธานและมีวิหารอุโบสถตั้งเรียงกันตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกอยู

แผนผังที่ 9 วัดจุฬามณี พิษณุโลก
สราง พ.ศ.2007 อาคารตางๆยังคงตั้งเรียงกันตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ทวาไมปรากฏ
แนวระเบียงคดลอมรอบปรางคประธาน

4

ผูศึกษาไดมีโอกาสรวมงานขุดคน - ขุดแตงทางโบราณคดีที่วัดจุฬามณีในป พ.ศ.2545 จากการ
ขุดตรวจเพื่อคนหาแนวระเบียงคดโดยรอบปรางคประธานไมพบแนวของสิ่งกอสรางดังกลาวแตอยางใด ดู บริษัท
นอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, รายงานการขุดคนเพื่อออกแบบบูรณะ โบราณสถานวัดจุฬามณี ตําบลบานทาทอง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารอัดสําเนา, 2545),12.

365
หรือหากมีการสรางระเบียงคด ก็พบวารูปแบบระเบียงคดที่เคยอยูในผังสี่เหลี่ยมดาน
เท า มี ก ารขยายออกเพื่ อ วงล อ มเจดี ย ป ระธานที่ มี จํ า นวนมากกว า หนึ่ ง องค เช น ที่ วั ด พระศรี
สรรเพชญ อยุธยา สรางในชวง พ.ศ.2035 ซึ่งแนวระเบียงคดยืดยาวออกไปทางทิศตะวันตกจนอยู
ในผังสี่เหลี่ยมผืนผาเพื่อลอมเจดียประธานทรงระฆังจํานวนสามองคใหรวมอยูในบริเวณเดียวกัน
(แผนผังที่ 10) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ระเบียบของแผนผังวัดขนาดใหญของอยุธยาที่เคยมีอยู
อยางเครงครัดในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ไดเริ่มเปลี่ยนแนวทางไปสูความไมยึดติดกับแบบแผน
มากขึ้นในชวงอีกหนึ่งรอยปตอมา

แผนผังที่ 10 วัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
เจดียประธานทรงระฆังสามองคเรียงกันมีผลใหแนวระเบียงคดยืดยาวออกไปทางทิศตะวันตกเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ผิดกับระเบียงคดของวัดทั่วไปที่มักอยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงใหเห็นการ
คลี่คลายระเบียบแผนผังวัดหลวงของอยุธยาเมื่อเขาสูชวงพุทธศตวรรษที่ 21
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)
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ในพุทธศตวรรษที่ 22 ไมพบหลักฐานของวัดขนาดใหญที่สรางขึ้นระยะนี้ชัดเจนนัก
วัดภูเขาทอง ซึ่งอาจไดรับการปฏิสังขรณครั้งใหญในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร 5 ยังคงยึดรูปแบบ
แผนผังที่ใหความสําคัญกับเจดียประธานมากเปนพิเศษ วิหารหลวงและอุโบสถขนาดไมใหญนัก
ตั้งอยูบนแนวแกนทิศเดียวกันโดยหันหนาออกจากเจดียประธาน และไมมีระเบียงคดลอมรอบ
(แผนผังที่ 11)

แผนผังที่ 11 วัดภูเขาทอง อยุธยา
เนนความสําคัญของเจดียประธานเปนพิเศษ อาคารหลังคาคลุมที่สําคัญคืออุโบสถตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตก สวนวิหารขนาดเล็กทางตะวันออกเรียงกันเปนแนวแกนเดียวกัน ไมปรากฏระเบียงคด
ลอมรอบเจดียประธาน ซึ่งเปนแผนผังแบบที่พบมากอนที่วัดจุฬามณี
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)

5

จากการวิเคราะหรูปแบบของเจดียประธานวัดภูเขาทอง พบวาเปนเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุมที่
วิวัฒนาการตอเนื่องมาจากเจดียศรีสุริโยทัยอันเชื่อวาสรางขึ้นในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 21 ตั้งอยูบนฐาน
ประทักษิณที่มีชุดลวดบัวเอนลาดขนาดใหญตามแบบศิลปะมอญ-พมา นอกจากนี้ เอกสารของชาวตะวันตกยัง
อางถึงเจดียภูเขาทองตามคําบอกเลาของชาวกรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 23 วา สรางขึ้นเปนที่ระลึกในชัย
ชนะที่มีเหนือกษัตริยมอญครั้งใหญ ซึ่งนาจะหมายถึงสงครามยุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรและพระมหา
อุปราชานั้นเอง ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 95 - 96
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ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 มีตัวอยางแผนผังของวัดขนาดใหญคือวัดไชยวัฒนาราม ปรางคถูกนํามาใชเปนประธานของวัดพรอมดวยระเบียงคดลอมรอบ ดานทิศตะวันออก
คืออุโบสถที่อาจสรางขึ้นแทนที่วิหารหลวงตามความนิยมในการสรางอุโบสถเปนอาคารหักของวัด
ที่เริ่มมากขึ้นในระยะนั้น ปรางคประธานหอมลอมดวยหมูปรางคมุมและเมรุมิศเมรุรายที่จั้งอยูที่
ดานและมุมของระเบียงคด เพื่อจําลองภาพเขาพระสุเมรุอันเปนศูนยกลางจักรวาล เมรุรายมีที่ตั้งที่
ระบัยงคดดานตะวันออกดวย อุโบสถที่ตั้งอยูบนแนวแกนทิศเดียวกับปรางคประธานจึงแยกตัว
ออกมาตางหากโดยไมมีสวนทายยื่นเขาไปภายในแนวระเบียงคด (แผนผังที่ 12)

แผนผังที่ 12 วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
มีปรางคประธานลอมรอบดวยระเบียงคด อาคารดานตะวันออกเปลี่ยนจากวิหารหลวงมาเปน
อุโบสถโดยไมมีสวนทายยื่นเขามาภายในแนวระเบียงคดเพราะมีเมรุทิศตะวันออกตั้งอยู
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)
หลังจากงานกอสรางที่วัดไชยวัฒนารามแลว วัดในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 23 ลงมา ลวนเปนวัดขนาดเล็กที่มีแผนผังที่เนนความสําคัญของอุโบสถเปนหลัก โดย
มั ก มี อุ โ บสถตั้ง เป น ประธานของวัด มี เ จดีย ขนาดยอ มหรือ ขนาดเล็ก ที่ เ ปน เจดีย ร าย ตั้ ง อยูใ น
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ตําแหนงที่ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับแนวแกนทิศหลักหรืออาคารประธาน แตอาจจัดวางใหสมมาตร
กับอาคารอื่นๆ ดวย เชน วัดบรมพุทธาราม อยุธยา สราง พ.ศ. 2225 6 (แผนผังที่ 13)
เห็นไดวาแผนผังของวัดขนาดใหญในสมัยอยุธยาพัฒนามาจากระบบของวัดที่มีมา
กอนกรุงศรีอยุธยา คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ที่สําคัญคือการใชเจดียเปนประธานของวัด
และจัดอาคารวิหารหลวงอุโบสถใหตั้งบนแนวแกนทิศเดียวกัน อาคารอื่นๆที่สรางขึ้นพรอมกันยอม
ถูกออกแบบใหสมมาตรกับสิ่งกอสรางหลัก สวนวัดขนาดเล็กมีแผนผังเรียบงายแตยังยึดเอาเจดีย
เปนหลัก มีวิหารหรืออุโบสถตั้งอยูดานหนา

แผนผังที่ 13 วัดบรมพุทธาราม อยุธยา
สราง พ.ศ.2225 สมัยอยุธยาตอนปลาย มีความเปลี่ยนแปลงที่ใชอาคารหลังคาคลุมคืออุโบสถเปน
ประธานของวัด โดยเจดียทรงเครื่องและปรางคมีที่ตั้งอยูดานหนาอุโบสถ
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)
ความเครงครัดของระบบแผนผังมาลดหยอนลงในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งระยะ
ดังกลาวอยุธยาไดรับอิทธิพลดานงานชางจากภายนอกมากมาย แมวาแนวแกนทิศที่สัมพันธกัน
ระหวางเจดียประธานและอาคารหลังคาคลุมจะยังมีอยู แตตําแหนงการวางทิศหลักหรือความ
6

ดู เรื่องเดียวกัน, 48-52.
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สมดุลยของสิ่งกอสรางตางๆอาจลดนอยหรือขาดหายไป อาทิ การเวนไมสรางระเบียงคด เปนตน
ปจจัยดังกลาวนี้ ทําใหเกิดความคลี่คลายในรูปแบบแผนผังของวัดที่สรางขึ้นในระยะหลังของ
อยุธยาอันไมมีกฏเกณฑตายตัวอีกตอไป
แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบทั้งที่สืบทอดมาจากผังของวัดขนาด
ใหญในระยะตนของอยุธยา และรูปแบบที่ไมเคยปรากฏในผังวัดสมัยอยุธยาเลย การ
วิเคราะหแผนผังจึงอยูในขั้นตอนสุดทายหลังจากที่ไดวิเคราะหอาคารสิ่งกอสรางรวมทั้ง
ขอมูลหลักฐานตางๆอยางครบถวนแลว เพื่อนํามาประมวลใหเห็นภาพการใชงานและ
อายุสมัยของสิ่งกอสรางภายในวัดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแผนผังจากสมัยแรกสรางได
แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุง วิเคราะหผานขอมูลทางดานโบราณคดีและศิลปกรรม
การวิเคราะหแผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงจําเปนที่จะตองใชขอมูลจากการศึกษา
กําหนดอายุหลักฐานทางดานโบราณคดีและศิลปกรรมภายในวัด อันไดแกเจดีย อาคารหลังคา
คลุม รวมไปถึงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดคน-ขุดแตงมาประมวลเขาดวยกัน เพื่อใหทราบถึงระยะ
สมัยการใชงานภายในพื้นที่วัด ซึ่งอาจบงไดวามีการกอสรางหรือเสริมอาคารใดขึ้นบางในชวงเวลา
ที่ตางกัน อันมีผลใหแผนผังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได
1. แนวกําแพงแกวกับการกําหนดรูปแบบแผนผังวัด
กําแพงแกวลอมรอบสิ่งกอสรางตางๆภายในเขตพุทธาวาสวัดวรเชตุเทพบํารุงเขา
ไวดวยกันอยางครบถวนแมเปนสิ่งกอสรางขนาดเล็กที่สรางเสริมอยูนอกพื้นที่หลักภายในวัดก็ตาม
แนวกําแพงเลี้ยวหักมุมไปตามไปตามการจัดวางสิ่งกอสรางภายในทุกแหง ดังนั้น จึงอาจกลาวได
วา กําแพงแกวไดรับการสรางขึ้นเพื่อลอมสิ่งกอสรางตางๆเขาไวดวยกันและอาจมีการแกไขแนว
กําแพงในบางตอนใหลอมเอาอาคารที่สรางในสมัยหลังเขาไวภายในเขตวงดวย ที่นาสังเกตไดแก
เจดียรายทรงระฆังที่ไดกลาวมาแลววาคงมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 มีที่ตั้งอยูดานหนาเจดีย
ทรงปราสาทยอด แตแนวกําแพงแกวก็ยังเวนออกไวเพื่อใหอยูภายในแนวลอมดวยกันโดยมิใชการ
สรางแทรกขึ้นมาในพื้นที่วาง ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริงก็ควรจะตั้งอยูภายนอกแนวกําแพงดวย ซึ่งเมื่อ
เป น ดั ง นี้ แ ล ว กรอบของแผนผั ง วั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง จึ ง ดู ไ ม ส มดุ ล ย กั น ทั้ ง ในด า นแกนทิ ศ และ
องคประกอบโดยรวม
กําแพงแกวที่ใชลอมรอบบริเวณของวัดในสมัยอยุธยาสวนใหญมักมีแนวลอมในผังรูป
สี่เหลี่ยมอยางสมมาตร เชน วัดราชบูรณะ หรือวัดพระศรีสรรเพชญ การที่กําแพงแกวของวัดวรเชตุ
เทพบํารุงสรางโดยลอมเฉพาะกรอบนอกของสิ่งกอสรางภายในวัดซึ่งไมคอยไดพบอยูทั่วไป

370
การสรางแนวกําแพงแกวที่หักมุมลอมเฉพาะกรอบนอกของสิ่งกอสรางอาจเกิดจาก
ขอจํากัดบางประการ ในที่นี้เชื่อวาเพราะพื้นที่สรางวัดมิใชพื้นที่ราบอยางเชนวัดทั่วไป แตเปนเนินที่
เกิดจากการถมดินบนที่ราบลุม ทําใหมีพื้นที่ไมสม่ําเสมอ เพราะดิยที่ถมนั้นรองรับอยูแตเพียง
สิ่งกอสรางโดยมีพื้นที่รอบขางเหลือไมมากนัก การสรางแนวกําแพงแกวลอมทั้งบริเวณใหกวาง
ออกไปมากดังเชนวัดทั่วไปจึงกระทําไดยากกวา กําแพงแกวที่สรางขึ้นจึงมีแนวเลาะไปตามดาน
นอกของอาคารที่ตั้งอยูภายในวัดเทานั้น จึงสามารถวิเคราะหเบื้องตนไดวาแนวกําแพงแกวของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงคงสรางขึ้นดวยขอจํากัดดานพื้นที่ และคงมีการสรางซอมแกไขดวยเพราะแมแต
สิ่งกอสรางในสมัยหลังสุดคือเจดียรายทรงระฆังที่อาจมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 23 ก็ยังไดรับ
การเวนเพื่อใหมีที่ตั้งอยูภายในแนวกําแพงแกว
เหตุนั้นแนวกําแพงแกวที่เห็นในปจจุบันของวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงอยูในชวงหลังจาก
งานกอสรางทุกอยางภายในวัด อยางไรก็ตาม งานซอมสรางกําแพงแกวควรมีอยูกอนชวงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 24 เนื่องจากพบวามีการกอเสริมแนวกําแพงใหหนาขึ้นตามแนวเพื่อเปนปอมคายในชวง
สงครามกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พ.ศ.2310
เมื่อพิจารณาจากสิ่งกอสรางในแผนผังที่ลอมดวยกําแพงแกวนี้ จะพบวามีกลุมอาคาร
ที่ตั้งอยูบนแนวแกนทิศแยกออกจากกันสองกลุม คือ กลุมของปรางคประธาน - อุโบสถ และ กลุม
เจดียทรงระฆัง - วิหาร จากการวิเคราะหรูปแบบที่กลาวมาแลวพบวาสิ่งกอสรางทั้งสองกลุมนี้มี
อายุที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่อนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลจากแผนผังจะทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับอายุ
สมัยการใชงานและการซอมสรางวัดวรเชตุเทพบํารุงที่ชัดเจนมากขึ้น
2. เจดียทรงระฆังและวิหาร สิ่งกอสรางสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง
กลุมของสิ่งกอสรางสมัยแรกเริ่มของวัดวรเชตุเทพบํารุง ไดแกเจดียทรงระฆังและ
วิหาร ซึ่ ง ตั้ง อยู ท างทิศใตของปรางค ประธาน เจดียท รงระฆั งขนาดใหญและวิ หารเรียงกัน บน
แนวแกนทิศตะวันออก - ตะวันตก ดูเปนกลุมอาคารตางหากที่แยกออกมาจากปรางคประธาน
อุโบสถและเจดียทรงปราสาทยอด (แผนผังที่ 14)
แผนผั ง แบบดั ง กล า วเป น ระเบี ย บทั่ ว ไปของวั ด ที่ ส ร า งขึ้ น ทั้ ง ในวั ฒ นธรรมสุ โ ขทั ย
ลานนา และอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 มาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 22 ที่นิยมใหเจดียเปน
หลักภายในวัดและสรางอาคารหลังคาคลุมคือวิหารหรืออุโบสถไวดานหนา จนกระทั่งมีความ
เปลี่ยนแปลงหันไปใหความสําคัญกับอุโบสถขึ้นมาเปนสิ่งกอสรางประธานภายในวัดแทน ไดกลาว
มาแลวในบทวิเคราะหวา เจดียทรงระฆังและวิหารเปนสิ่งกอสรางที่มีอายุการสรางในระยะเดียวกัน
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คือราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ตําแหนงที่ตั้งยังสอดคลองกันบนแนวแกนทิศ อัน
เป น ไปตามระเบี ย บของวั ด ซึ่ ง ประกอบด ว ยเจดี ย ป ระธานเป น หลั ก และมี วิ ห ารตั้ ง อยู ท างทิ ศ
ตะวันออก

แผนผังที่ 14 แสดงกลุมของสิ่งกอสรางในสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง ในชวงครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 21 คือเจดียทรงระฆังและวิหาร
หากเปนดังขอวิเคราะหดังกลาวแลว งานกอสรางในสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ไดแกเจดียทรงระฆังและวิหารจึงควรมีมาตั้งแตครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 กอนสิ่งกอสรางที่
เปนประธานของวัดที่เห็นในปจจุบันคือปรางคประธานและอุโบสถที่กําหนดอายุไดในครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษที่ 22
3. ปรางคประธานกับอุโบสถ การกําหนดทิศหลักที่คลี่คลายจากแผนผังวัดในสมัย
อยุธยาตอนตน
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในวัดวรเชตุเทพบํารุงหลังจากงานกอสรางสมัยแรกมี
ผลใหแผนผังที่แตเดิมเปนวัดขนาดเล็กๆมาเปนวัดขนาดใหญ โดยมีปรางคประธานหันหนาไปดาน
ทิศตะวันออก สังเกตไดจากการเจาะคูหาเขาไปภายในองคปรางคดานนั้น แนวแกนทิศจึงวางตัวไป
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ตามทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยใหความสําคัญกับทิศตะวันออกตามแบบที่พบในศาสนสถานที่
พบมาตั้งแตในสมัยโบราณ
ไมพบหลักฐานของระเบียงคดลอมรอบปรางคประธานผิดไปจากวัดที่สรางขึ้นในชวง
อยุ ธ ยาตอนต น ที่ มั ก สร า งระเบี ย งคดล อ มรอบปรางค ป ระธานเสมอ เช น วั ด มหาธาตุ แ ละวั ด
ราชบูรณะ อยุธยา อยางไรก็ดีรูปแบบของแผนผังวัดอยุธยาที่คลี่คลายมากอนตั้งแตในชวงครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 21 ก็ไมปรากฏการสรางระเบียงคดลอมรอบเจดียประธานทรงปรงคดวย เชนที่
วัดจุฬามณี พิษณุโลก ดังนั้น รูปแบบแผนผังเชนนี้ของวัดวรเชตุเทพบํารุงควรมีอายุที่หลังลงมา
จากพุทธศตวรรษที่ 21 แลว
ทางทิ ศ ตะวั น ตกของปรางค ป ระธาน เป น ที่ ตั้ ง ของอุ โ บสถ ซึ่ ง วางตั ว ตามยาวบน
แนวแกนทิ ศ เดี ย วกั น อุ โ บสถนี้ ถู ก กํ า หนดให หั น หน า ไปยั ง ทิ ศ ตะวั น ออกโดยการประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปประธานสี่ทิศใหเยื้องเขาไปทางทิศตะวันตกภายในอาคาร 7 หรืออีกนัยหนึ่งคือใหหัน
หนาเขาสูปรางคประธานนั่นเอง (แผนผังที่ 15)

7

เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาอาคารวิหารหรืออุโบสถในงานชางของไทยหากจัดวางชุกชีของ
พระพุทธรูปประธานเยื้องออกไปทางดานใดของอาคาร จะถือวาพื้นที่วางดานหนาชุกชีอันเปนที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนานั้นเปนดานหนาของอาคาร.
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แผนผังที่ 15 แสดงสิ่งกอสรางที่ไดรับการเพิ่มเติมขึ้นในสมัยตอมาและตั้งอยูบนแนวแกนทิศ
เดียวกัน คือปรางคประธานและอุโบสถ
มีผลใหเจดียทรงระฆังและวิหารซึ่งเปนอาคารเดิมของวัดลดความสําคัญลง
อุโบสถที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเปนระเบียบที่สําคัญอันพบอยูในวัดขนาดใหญตั้งแต
สมัยอยุธยาตอนตน เชน วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ อยุธยา อยางไรก็ตาม อุโบสถที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของเจดียประธานของวัดในสมัยอยุธยาชวงพุทธศตวรรษที่ 19-21 ลวนหันหนาออกจาก
เจดียประธานไปทางทิศตะวันตกทั้งสิ้น ซึ่งการวางทิศเชนนี้กอใหเกิดความสมมาตรกับแผนผังที่มี
วิหารหลวงตั้งอยูทางทิศะวันออกและกําหนดใหหันหนาออกจากเจดียประธานไปทางทิศนั้น การ
วางทิศหลักใหอาคารหลังคาคลุมภายในวัดจึงเนนมุมมองการเขาหาพระพุทธรูปประธานภายใน
อาคารนั้นโดยมีองคเจดียประธานอยูเบื้องหลัง หรือกลาวโดยยอคือจัดวางใหพระพุทธรูปประธาน
ในอาคารบนแนวแกนทิศเดียวกันหันหนาออกจากเจดียประธานนั่นเอง
การวางทิศหลักใหอุโบสถของวัดวรเชตุเทพบํารุงหันหนาไปทางทิศตะวันออก แมวา
จะเปนการหันสูทิศตะวันออก อันเปนทิศมงคลที่พบในศาสนสถานสวนใหญ แตก็เทากับวา มี
ปรางคประธานวางตัวขวางอยูดานหนา ซึ่งเปนตําแหนงการจัดวางแผนผังที่ไมเคยพบในวัดของ
อยุธยามากอน หากจะเขาใจวาอุโบสถไดสรางขึ้นหลังจากปรางคประธานจึงมีการวางตําแหนง
เชนนั้นก็จะไมสอดคลองกับอายุของอุโบสถและปรางคประธานที่ไดกลาวมาแลวในบทวิเคราะหวา
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มีอายุการสรางรวมสมัยกันในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 รวมทั้งการจัดวางแนวแกนทิศของอาคารทั้ง
สองที่สัมพันธกันควรจะเปนการออกแบบกอสรางในคราวเดียวกันอยางชัดเจน หรือหากจะกลาว
วาเกิดจากการยายตําแหนงของฐานชุกชีพระพุทธรูปประธานมาไวอีกฝงก็ไมอาจเปนไปได เพราะ
รูปแบบของอุโบสถเปนอาคารที่ จัดวางมุขโถงไวดานหนาเชน เดียวกับอาคารหลังคาคลุ มของ
อยุธยาอีกหลายแหง เชน อุโบสถวัดหนาพระเมรุ อีกทั้งมุขหรือหองทางทิตะวันออกที่บงวาเปน
ดานหลังของอาคารเชนเดียวกับที่อุโบสถวัดกษัตราธิราช ดูเหมือนวาการจัดวางอาคารหลักของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงจะเปนเพื่อเนนความสําคัญของปรางคประธานใหเปนศูนยกลางของวัดอยาง
แทจริงโดยไมคํานึงถึงหลักการมองผานพระพุทธรูปประธานภายในอาคารโดยมีเจดียประธานเปน
เบื้องหลังตามแบบที่พบวัดในสมัยอยุธยาตอนตนแลว
การวางเจดียขนาดใหญไวดานหนาอาคารหลังคาคลุมคืออุโบสถหรือวิหารไดพบอยู
ในวัดบางแหงของอยุธยา ซึ่งอาจเปนการสรางเพิ่มเติมหรือซอมแปลงจากเจดียขนาดเล็กขึ้นมาให
เป น เจดี ย ข นาดใหญ เท า ที่ ไ ด พ บอยู ใ นป จ จุ บั น ได แ ก วั ด หั ส ดาวาส วั ด ธรรมิ ก ราชและวั ด
บรมพุทธาราม
วัดหัสดาวาสมีเจดียประธานดานหลังวิหารเปนเจดียทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม และมี
การสรางเจดียทรงระฆังชางลอมขนาดใหญเพิ่มขึ้นที่ดานหนาของวิหารในสมัยหลังจากการสราง
(แผนผังที่ 16) ชื่อ “หัสดาวาส” นาจะมีที่มาจากเจดียชางลอมองคนี้ ซึ่งเปนชื่อที่ปรากฏในพระราช

แผนผังที่ 16 ตําแหนงของเจดียทรงระฆังดานหนาวิหาร วัดหัสดาวาส
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)
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พงศาวดารตอนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ทรงทําสัญญาสงบศึกกับพระเจาหงสาวดีบุเรงนองในป
พ.ศ.
2092 ดังนั้ น การสรางเจดียช างลอมหนาวิหารจึ งควรมีมากอนหนา นั้นดว ย คื อราว
พุทธศตวรรษที่ 218
วัดธรรมิกราช (แผนผังที่ 17) เดิมเจดียสิงหลอมที่ตั้งอยูดานหนาวิหารหลวง หรือที่
เรียกกันวาวิหารทรงธรรมเปนเจดียทรงระฆังขนาดเล็ก ตอมาในราวสมัยอยุธยาตอนกลางมีการ
สรางเจดียทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมมีสิงหลอมครอบทับลงไป 9 ซึ่งแมวาเดิมจะเปนเพียงเจดีย
ขนาดเล็กมากอน แตการสรางเสริมใหเปนเจดียขนาดใหญที่มีตําแหนงอยูดานหนาวิหารหลวงยอม
มีนัยวาตองการเนนความสําคัญของเจดียใหมากขึ้นโดยไมคํานึงถึงที่ตั้งวาจะตองอยูดานหลังของ
อาคารวิหารอีกตอไป

แผนผังที่ 17 ตําแหนงของเจดียสิงหลอมขนาดใหญตั้งอยูดานหนาวิหารหลวงของวัดธรรมิกราช
(ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร,พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,(
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511), แผนผังแทรก)

8

ดู หางหุนสวนจํากัด ปุราณรักษ,รายงานการขุดคน ขุดแตง และออกแบบเพื่อการบูรณะ
วัดหัสดาวาส (เอกสารอัดสําเนา, 2542), 70-71.
9
ปฏิพัฒน พุมพงษแพทย, “เจดียสิงหลอมวัดธรรมิกราช” ใน ศิลปากร 31,3 (กรกฎาคม สิงหาคม 2530), 34-35.
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สวนวัดบรมพุทธาราม พระราชพงศาวดารระบุปที่สรางใน พ.ศ.2233 รัชกาลสมเด็จ
พระเพทราชา 10 วัดนี้มีปรางคขนาดยอมที่ตั้งอยูดานหนาบนแนวแกนทิศเดียวกับอุโบสถคือแนว
เหนือ-ใต จากรูปแบบของปรางคเห็นไดวาไดรับการสรางขึ้นพรอมกับวัดในสมัยแรก แสดงวามีการ
ออกแบบใหปรางคตั้งอยูดานหนาของอุโบสถแลวตั้งแตแรก
จากขอมูลที่กลาวมา จะเห็นไดวาชวงตั้งแตครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา
วัดของอยุธยาเริ่มเปลี่ยนแปลงระเบียบของแผนผังที่เนนใหเจดียประธานขนาดใหญตั้งอยูทาง
ดานหลังบนแนวแกนทิศเดียวกับอาคารอุโบสถหรือวิหาร โดยคลี่คลายตําแหนงที่ตั้งของอาคารให
วางอยูในจุดใดก็ไดภายในอาณาบริเวณเขตพุทธาวาส โดยยังคงยึดเอาแนวแกนทิศหลักไวบาง
กลาวคือในกลุมของวัดที่มีเจดียขนาดใหญตั้งอยูดานหนาวิหารหรืออุโบสถแทนที่จะตั้งอยูดานหลัง
ตามแบบแผนที่เคยเป นมา แม วาบางแหงจะเปนการสรางเพิ่มเติมขึ้ นในภายหลัง ก็ตาม แตก็
ชี้ใหเ ห็น วา ผูสรางมี จุดมุง หมายในการวางตําแหน งที่ไมจําเป นจะตองอยูดา นหลังของอาคาร
หลังคาคลุมอีกตอไป เชนที่วัดหัสดาวาส ซึ่งสรางเจดียชางลอมขนาดใหญตั้งไวหนาวิหาร ทั้งๆ ที่มี
เจดียประธานขนาดไลเลี่ยกันอยูแลว
แตเดิม การวางตําแหนงของเจดียขนาดใหญไวดานหนาวิหารอุโบสถอาจเกิดจาก
ขอจํากัดทางดานพื้นที่ เชนวัดธรรมิกราชที่สรางเจดียสิงหลอมดานหนาวิหารเนื่องจากไมมีพื้นที่
ดานหลังทางทิศตะวันตกเพียงพอในการสรางเจดียขนาดใหญเนื่องจากติดกับเขตพระราชวังหลวง
แตก็ อาจเปน ป จจั ย ใหเ กิ ดความคลี่ค ลายในระเบี ย บแผนผัง จนกลายเป น ความนิ ย มขึ้ น มาใน
ภายหลังดวยก็ได เห็นจากวัดบรมพุทธารามซึ่งวางผังใหมีปรางคตั้งอยูดานหนาอุโบสถตั้งแตสมัย
แรกสราง
และแม ว า การหั น ทิ ศ ของอุ โ บสถจะมี ลั ก ษณะที่ แ ปลกไปจากระเบี ย บทั่ ว ไป แต
ตําแหนงของอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุงก็ยังคงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของปรางคประธานตามแบบที่
พบมากอนในสมัยอยุธยาตอนตน ในที่นี้จึงวิเคราะหตามความเขาใจไดวา ผูสรางออกแบบให
ความสําคัญแกอุโบสถโดยกําหนดทิศดานหนาเปนทิศตะวันออก แตก็ยังยึดเอาคติดั้งเดิมของวัด
ขนาดใหญที่สรางขึ้นกอนหนา วาที่ตั้งของอุโบสถจะตองอยูทางทิศตะวันตกของเจดียประธาน
เทานั้น

10

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด) พระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545), 226.
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เนื่องจากรูปแบบแผนผังและตําแหนงที่ตั้งของสิ่งกอสรางในวัดวรเชตุเทพบํารุงมีความ
คลายคลึงกับวัดบรมพุทธารามมากคือมีปรางคขนาดใหญตั้งขวางอยูดานหนาอุโบสถ จึงมีผูตั้ง
ขอสังเกตวาวัดทั้งสองแหงอาจมีอายุการสรางที่ใกลเคียงกันในราวพุทธศตวรรษที่ 23 11 อยางไรก็ดี
จากการวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมทั้งปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอดแลว พบวามีอายุ
กอนหนาการสรางวัดบรมพุทธารามที่ระบุในพระราชพงศาวดารราว 70-80 ป (ครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 23) อาจกลาวไดวาแผนผังเชนนี้คงสงอิทธิพลใหกับวัดบรม
พุทธารามที่สรางขึ้นในสมัยหลังมากกวา ทั้งนี้จะเปนไปดวยระเบียบทางดานงานชางที่คลี่คลายลง
มาหรือความนิยมที่เกิดขึ้นเพียงนานก็ตาม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงตอมาพบวาตั้งแตพุทธศตวรรษที่
23 เปนตนมาอุโบสถก็กลายเปนอาคารสําคัญที่สุดภายในวัดของอยุธยา ในขณะที่เจดียไมวาจะ
สรางขึ้นในตําแหนงใดก็จะมีขนาดเล็กอยูในฐานะเจดียราย มิใชเจดียประธานอีกตอไป
จึ ง อาจสรุ ป ว า การจั ด วางตํ า แหน ง ปรางค ป ระธานของวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ให อ ยู
ดานหนาอุโบสถมีความเกี่ยวของกับการคลี่คลายระเบียบของที่ตั้งเจดียขนาดใหญภายในวัดของ
อยุธยาที่พบมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 21 แตก็ยังยึดเอาแนวแกนทิศหลักและที่ตั้งของอุโบสถที่
อยูทางตะวันตกของปรางคประธานตามแบบวัดขนาดใหญในสมัยอยุธยาตอนตนอยูเชนเดิม
นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับเจดียขนาดใหญที่ไมขึ้นอยูกับอาคารหลังคาคลุมใน
ลักษณะที่คลายกันนี้ไดพบในวัดบางแหงของลานนาดวย โดยมีรูปแบบแผนผังที่สําคัญคือการจัด
วางเจดียหรือ “พระธาตุ” เปนประธานของวัด และอาคารหลังคาคลุมคือวิหารหรืออุโบสถจะวางตัว
อยูทางใดของเจดียประธานก็ได โดยไมคํานึงถึงแกนทิศหลัก หรือการจัดวางพระพุทธรูปประธาน
ใหหันหนาออกจากเจดียประธานแตอยางใด ตัวอยางของวัดในลานนาที่มีการวางผังแบบนี้ เชน
วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงแสน หรือวัดพระธาตุแชแหง จ.นาน ซึ่งคงมีอายุการสรางอยูในพุทธ
ศตวรรษที่ 21-2212 หากวาการวางผังใหเจดียประธานไมขึ้นอยูกับอาคารวิหารอุโบสถเชนนี้
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พิทยา บุนนาค,เสมา สีมา หลักสีมาในศิลปะไทยสมัยอยุธยาชวงหลังเสียกรุงครั้งแรกถึงครั้ง
หลังและกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ม.ป.ป.),123.
12
งานกอสรางและแผนผังภายในวัดทั้งสองซึ่งวางวิหารหลวงไวดานขางของพระธาตุเจดีย มิใช
ดานหนาตามแนวแกนทิศบงใหเห็นวาไมคํานึงถึงความสําคัญของตําแหนงที่ตั้งอาคารเทากับพระธาตุเจดีย การ
กําหนดอายุพระธาตุจอมกิตติ ดู ดู จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเ มืองเชียงแสน (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซ็นเตอร,
2539),69 - 72 อนึ่ง การที่โบราณสถานของลานนาทั้งสองแหงมีแผนผังเชนนั้นอาจเกิดจากขอจํากัดทาง
ภูมิศาสตรที่ตั้งออยูบนเนินเขาทําใหไมอาจวางอาคารในตําแหนงที่เปนแบบแผนทั่วไปได ซึ่งในขณะเดียวกันกับที่
วัดวรเชตุเทพบํารุงเองก็สรางขึ้นบนเนินดินถมซึ่งมีบริเวณจํากัด อันอาจเปนปจจัยที่คลายคลึงกันก็เปนได.
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เกี่ยวของกับอิทธิพลจากลานนา ก็เชื่อมโยงกับขอมูลทางศิลปกรรรมของสิ่งกอสรางภายในวัดวรเช
ตุเทพบํารุงที่มีรูปแบบศิลปะลานนาอยูคอนขางมากเชนกัน
เจดียทรงปราสาทยอดที่ตั้งอยูทางทิศเหนือเฉียงไปทางทิศตะวันตกเล็กนอย จากการ
วิเคราะหรูปแบบสามารถกําหนดอายุไดวาเปนอาคารที่สรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกับปรางค
ประธาน คือครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 การจัดวางตําแหนงของเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้
ไดใชเจดียทรงระฆังที่มีมากอนเปนคูสมมาตรกัน โดยใหเยื้องออกมาทางดานทิศตะวันตกเล็กนอย
เพื่อใหอยูในแนวขนานกันและมีปรางคประธานอยูเปนกึ่งกลางระหวางเจดียสององคนี้ (แผนผังที่
18)

แผนผังที่ 18 แสดงตําแหนงของเจดียสามองค คือเจดียทรงปราสาทยอด เจดียทรงระฆังที่ตั้ง
ขนาบปรางคประธานตรงกลาง ทําใหเกิดแผนผังที่สมมาตรกัน
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4. วิหารหลวงทางทิศตะวันออกของปรางคประธาน : ไมพบหลักฐาน

แผนผังที่ 19 แสดงพื้นที่วางทางทิศตะวันออกของปรางคประธานซึ่งตามระเบียบของแผนผังวัดใน
สมัยอยุธยาควรเปนตําแหนงของวิหารหลวง แตทวาไมปรากฏสิ่งกอสราง
ยกเวนฐานกออิฐขนาดเล็กซึ่งไมทราบวาเปนสิ่งใด
ทางทิศตะวันออกของปรางคประธานเปนลานโลง ไมปรากฏอาคารสิ่งกอสรางใดๆ
เว น ฐานก อ อิ ฐ ในผั ง สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ขนาดย อ ม ตั้ ง อยู เ ยื้ อ งออกมาทางทิ ศ ตะวั น ออก ซึ่ ง ชํ า รุ ด
หักพังจนไมสามารถระบุไดวาเปนสิ่งกอสรางแบบใด (แผนผังที่ 19)
การใชป รางค เ ปน ประธานของวัดและมีอุโ บสถตั้ง อยู ท างทิศตะวัน ตกบนแกนทิ ศ
เดียวกันตามระเบียบของวัดขนาดใหญในสมัยอยุธยาตอนตนยอมจะตองมีวิหารหลวงที่ตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันออกบนแนวแกนทิศเดียวกับปรางคประธาน แตการที่วัดวรเชตุเทพบํารุงไม
ปรากฏวิหารหลวงที่ตั้งอยูทางดานหนาของปรางคประธานถือเปนกรณีพิเศษที่ไมเคยพบในวัด
ขนาดใหญของอยุธยามากอน ในขณะที่มีพื้นที่วางทางดานทิศตะวันออกของปรางคประธานที่ถูก
กําแพงแกวลอมรอบเปนแนวยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่ง
คลายกับวาเคยมีอาคารสิ่งกอสรางตั้งอยู แตในปจจุบันก็ไมปรากฏหลักฐานใดๆ เลย แมเปนชวง
กอนการดําเนินงานทางโบราณคดีก็ตาม ดังนั้น จึงไมอาจสรุปไดวาเหตุใดจึงไมปรากฏวิหารหลวง
ทางดานทิศตะวันออกของปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุง แตจากรูปแบบการจัดวางและ
พื้ น ที่ ที่ สั ม พั น ธ กั น ระหว า งปรางค ป ระธาน อุ โ บสถและพื้ น ที่ ว า งรู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า ทางด า น

380
ตะวันออกก็สอดคลองอยูในแนวแกนทิศหลักเดียวกัน ตามแบบที่เคยพบในวัดขนาดใหญของ
อยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 เปนตนมา
นอกจากนี้การที่ไมพบวิหารหลวงอาจเชื่อมโยงกับความนิยมในการสรางอุโบสถที่เพิ่ม
มากขึ้นในวัดสมัยอยุธยาตอนกลางเปนตนมาโดยสรางอุโบสถรวมกับเจดียประธาน 13 และจะเห็น
ไดชัดที่วัดไชยวัฒนาราม สรางในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 แตตําแหนงของอุโบสถก็
โยกยายมาแทนที่วิหารหลวงทางทิศตะวันออกของเจดียประธานทรงปรางคแลว ตางไปจากวัดวร
เชตุเทพบํารุงที่ยังคงตําแหนงอุโบสถไวทางทิศตะวันตก ซึ่งคงหมายถึงอายุการกอสรางที่อยูกอน
หนาเล็กนอยดวย
ขอสังเกตอีกเล็กนอยเกี่ยวกับวาเหตุใดจึงไมมีวิหารหลวงทางทิศตะวันออกของปรางค
ประธาน อาจเนื่องมาจากมีวิหารที่ตั้งทางทิศใตอยูแตเดิมแลว จึงไมมีความจําเปนจะตองสราง
วิหารขึ้นใหม ซึ่งขอสันนิษฐานนี้จะสอดคลองกับการวิเคราะหอายุของกลุมสิ่งกอสรางที่เชื่อวามีมา
กอนปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุง นั่นคือเจดียทรงระฆังและวิหาร
5. วัดวรเชตุเทพบํารุง : แผนผังที่เปลี่ยนแปลงจากวัดขนาดเล็กเปนวัดขนาดใหญ
สิ่งที่นาสนใจของแผนผังวัดวรเชตุเทพบํารุง คือความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบจาก
สมัยแรกสรางที่ทําใหแผนผังวัดไมมีลักษณะที่เปนไปตามระเบียบใดๆในวัดสมัยอยุธยาเลย
แผนผังวัดขนาดใหญสมัยอยุธยามักเปนที่คุนเคยกันวามีการออกแบบเพื่อรองรับ
สิ่งกอสรางขนาดใหญในสมัยแรกสราง ดังนั้น เมื่อมีการเพิ่มเติมสิ่งกอสรางในสมัยหลังเขาไป ก็จะ
แทรกอยูในพื้นที่วาง แตก็ไมทําใหแผนผังหลักที่วางไวในสมัยแรกตองเปลี่ยนแปลงไปมากเทาใด
ขณะเดียวกันกับที่วัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกสรางเปนวัดขนาดเล็กที่มีการขยาย
ใหเปนวัดขนาดใหญในสมัยหลังจากการสรางลงมาแลว และไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม การ
สรางเพิ่มเติมในสมัยหลังนี้มิไดยุงเกี่ยวกับสิ่งกอสรางหลักเดิมซึ่งมีเพียงเจดียทรงระฆังและวิหาร
แตกลับสรางเจดียประธานทรงปรางค อุโบสถและเจดียทรงปราสาทยอดขึ้นใหมในพื้นที่ถัดขึ้นไป
ทางทิศเหนือเล็กนอย เทากับวาไมไดยึดเอาแนวแกนของหมูอาคารประธานเดิมไว แตหลีกเลี่ยงไป
สรางหมูอาคารประธานใหมบนแนวแกนทิศที่ขนานกัน สิ่งกอสรางเดิมจึงยังคงอยูภายในแผนผัง
พรอมดวยสิ่งกอสรางใหมที่เพิ่มเติมขึ้นมา แผนผังจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจนแทบไมอาจสังเกตได
และมีรูปแบบที่แปลกไปจากระเบียบของแผนผังวัดในสมัยอยุธยา
วิเคราะหสรุปจากแผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงออกไดเปนสองสมัยคือ
13

ปทมา วิชิตจรูญ. “การศึกษาแผนผังวัดสมัยอยุธยาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,”551.

381

แผนผังที่ 20 แผนผังสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 มีเจดียทรงระฆังและวิหารอยูบนแนวแกนตะวันออก - ตะวันตก
แผนผังสมัยแรก อยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 เปนสมัยแรกสรางวัด
ประกอบไปดวยเจดียทรงระฆังและวิหาร สิ่งกอสรางทั้งสองวางเรียงกันในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก เปนแผนผังที่เรียบงายตามแบบแผนของวัดทั่วไปในสมัยอยุธยาที่มีเจดียประธานเปน
หลัก และมีวิหารตั้งอยูดานหนา (แผนผังที่ 20)
แผนผังสมัยที่สอง อยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงตนพุทธศตวรรษที่
24 มีการกอสรางอาคารเพิ่มเติมขึ้นมาดวยมีจุดประสงคจะใหเปนประธานของวัดแทนอาคารเดิม
คือมีการสรางปรางคประธาน อุโบสถและเจดียทรงปราสาทยอดขึ้นในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่
22 งานกอสรางในคราวนั้นมีผลใหแผนผังของวัดไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตําแหนงของอาคาร
หลักกลายเปนปรางคประธานและอุโบสถที่ตั้งอยูในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ขนานกับ
แนวแกนทิศของกลุมอาคารหลักเดิมคือเจดียทรงระฆังและวิหาร โดยกําหนดใหกลุมอาคารเดิม
ตั้งอยูทางทิศใตของกลุมอาคารหลักที่สรางขึ้นใหม และเพิ่มความสมมาตรใหกับแผนผังดวยการ
สรางเจดียทรงปราสาทยอดทางทิศเหนือของปรางคประธานใหตั้งคูกับเจดียทรงระฆังโดยมีปรางค
ประธานที่สูงเดนขึ้นมาเปนจุดกึ่งกลางระหวางเจดียสององค (แผนผังที่ 21) จากนั้นจึงสรางเจดีย
รายทรงระฆังขนาดเล็ก และสุดทายไดกอกําแพงแกวเสริมความหนาพรอมปอมปราการโดยรอบ
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แผนผังที่ 21 แผนผังสมัยที่สองของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ตั้งแตครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24 มีการสรางปรางคประธาน
อุโบสถและเจดียทรงปราสาทยอด ตอมาจึงสรางเจดียรายทรงระฆังขนาดเล็ก
แมตวั อยางของการขยายพื้นที่วัดจากวัดขนาดเล็กมาเปนวัดขนาดใหญจะหาตัวอยาง
ไดยากในสมัยอยุธยา แตในสมัยรัตนโกสินทรไดพบวัดหลายแหงที่ถูกปฏิสังขรณเพิ่มเติมจนทําให
แผนผังเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ตัวอยางที่สําคัญไดแก วัดพระเชตุพนวิลมังคลาราม และวัด
อรุณราชวราราม อันเปนวัดขนาดเล็กในสมัยอยุธยาที่ตั้งอยูภายในเมืองบางกอก(ธนบุรี) กอนที่จะ
ไดรับการปฏิสังขรณใหมจนใหญโตกวาเดิมในสมัยรัตนโกสินทร เปนตน
สําหรับวัดพระเชตุพนฯ เปนวัดขนาดเล็กที่มีมากอนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรและ
ไดรับการปฏิสังขรณใหมทั้งวัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทําใหสิ่งกอสราง
สวนเดิม คืออุโบสถเกาตั้งแยกออกมาจากสิ่งกอสรางหลักของวัดตางหาก และกลายสภาพเปน
ศาลาการเปรียญแทน 14 (แผนผังที่ 22)

14

กรมศิลปากร, วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 82 - 83.
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แผนผังที่ 22 แผนผังของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
หลังการขยายจากวัดโพธารามที่เปนวัดขนาดเล็กสมัยอยุธยา มาเปนวัดขนาดใหญ โดยสิ่งกอสราง
หลักเดิมคืออุโบสถกลายมาเปนศาลาการเปรียญ สวนสิ่งกอสรางหลักที่ไดรับการสรางขึ้นใหม
อยางใหญโตคืออุโบสถและหมูเจดียอยูทางดานเหนือและตะวันตกของวัดแทน
วัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 เปนเพียง
วั ด ขนาดเล็ ก ที่ มี แ ผนผั ง องค ป ระกอบเรี ย บง า ย แต ถู ก ปรั บ ปรุ ง ขยายโดยให มี ป รางค
ประธานขนาดสู ง ใหญ เ ป น หลั ก ของวั ด และมี อ าคารประกอบในแผนผั ง อย า งโอ อ า
สมมาตร สาเหตุของการปฏิสังขรณวัดเล็กๆแหงนี้ใหเปนวัดขนาดใหญในชวงกลางของ
พุทธศตวรรษที่ 22 เปนสิ่งที่นาสนใจที่จะตองวิเคราะหกันตอไป
สรุป
แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงเมื่อพิจารณาในเบื้องตนจะพบวาไมมีความสมมาตร
ตามแบบแผนผังของวัดในสมัยอยุธยาตั้งแตชวงตนของราชธานี เนื่องจากการจัดวางสิ่งกอสราง
ตางๆภายในวัดลวนไมสมดุลยกันในดานแนวแกนทิศและการจัดวางตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งเมื่อไดนําเอา
ขอมูลจากการวิเคราะห ดานรูปแบบศิลปะมาช วยในการวิ เคราะห จะพบวา เหตุที่แผนผั งของ
วั ดวรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง มี รู ป แบบเช น นี้ เ นื่ อ งจากการใชง านและสร า งเสริม ตอ เติ ม ถาวรวัต ถุขึ้ น ใน
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ระยะเวลาที่ตางกัน โดยมุมมองจากแผนผังเปดใหเห็นกลุมของสิ่งกอสรางที่วางตัวตามแนวแกน
ทิศเปนเอกเทศจากกันจํานวนสองกลุมใหญๆ คือ กลุมของปรางคประธานและอุโบสถ กับกลุมของ
เจดียทรงระฆังและวิหาร
แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกประกอบไปดวยเจดียทรงระฆังและวิหาร
เมื่อวิเคราะหรวมกับการจัดวางในแผนผังที่เรียงตัวกันตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก กลาว
ไดวามีอายุอยูในราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 21 โดยมีเจดียทรงระฆังเปนประธานของวัด และมี
วิหารตั้งอยูทางทิศตะวันออก อันเปนรูปแบบแผนผังที่พบอยูโดยทั่วไปในวัดของอยุธยาชวงตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 19 -21
ระยะตอมาในสมัยที่สอง มีการกอสรางปรางคประธาน อุโบสถและเจดียทรงปราสาท
ยอดขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 แผนผังจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยยกเลิกไมใชเจดีย
ทรงระฆังเปนหลัก แตใหปรางคประธานขนาดใหญเปนศูนยกลางสําคัญภายในวัดแทน ลักษณะ
การจัดวางทิศหลักที่คลี่คลายเห็นไดจากการที่อุโบสถหันหนาทางทิศตะวันออกเขาสูองคปรางค
ประธาน ซึ่งผิดกับการหันทิศของอาคารวิหารอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนตนที่จะตองหันออกจาก
เจดี ย ป ระธานเสมอ รู ป แบบเช น นี้ อ าจกล า วได ว า พบในวั ด ของอยุ ธ ยาบางแห ง ตั้ ง แต ร าว
พุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา และนําคงไปสูการเปลี่ยนแปลงในความไมเครงครัดเกี่ยวกับการวาง
ผังหรือการหันทิศหลักของอาคารในวัดสมัยอยุธยาที่สรางหลังลงมาจากนั้นจนสิ้นสมัย
ปรางคประธานที่สรางขึ้นใหมพรอมกับอุโบสถบนแนวแกนทิศตะวันออก - ตะวันตก
ถูกกําหนดใหอยูทางทิศเหนือ และมีแนวแกนทิศขนานกับกลุมสิ่งกอสรางเดิม เมื่อเจดียทรงระฆัง
ตั้งอยูทางทิศใตเยื้องกันเล็กนอยกับปรางคประธาน เกิดความไมสมดุลยในแผนผัง จึงตองมีการ
สรางเจดียทรงปราสาทยอดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อถวงใหปกสองขางของแนวแกนทิศหลักมีความสมมาตร
กัน เขาใจวาในการกอสรางเพิ่มเติมสมัยที่สองนี้ ไดมีการวางแผนหรือออกแบบไวแลววาจะไดสราง
ปรางคืประธานแยกออกมาตางหากจากกลุมเจดียทรงระฆัง และกําหนดใหเจดียทรงระฆังอันมีมา
แตเดิมกลายเปนองคประกอบหนึ่งของแผนผังวัด และวางตําแหนงของเจดียทรงปราสาทยอด
เอาไวในแนวเดียวกับเจดียทรงระฆังดวยเพื่อจุดประสงคใหสมดุลยกัน ที่กลาววาเจดียทรงปราสาท
ยอดสรางขึ้นเพียงเพื่อใหเกิดความสมมาตรกับเจดียทรงระฆังเนื่องจากไมพบวามีการสรางอาคาร
หลังคาคลุมไวดานหนาเจดียทรงปราสาทยอดนั่นเอง
เจดี ย ร ายทางระฆั ง ซึ่ ง สร า งครอบทั บ เจดี ย ใ นผั ง ย อ มุ ม คงจะสร า งขึ้ น หลั ง จาก
สิ่งกอสรางหลักๆ ทั้งหมดแลว แนวกําแพงแกวที่ลอมรอบหักมุมไปตามอาคารภายในมีสาเหตุจาก
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ขอจํากัดในพื้นที่ที่เปนเนินดินถมทําใหไมอาจขยายแนวกําแพงออกกวางเปนรูปเรขาคณิตเหมือน
เชนวัดขนาดใหญแหงอื่นๆ ได
ประเด็นปญหาสําคัญที่ยังไมสามารถพิสูจนเพื่อหาคําตอบได คือการไมปรากฏวิหาร
หลวงที่ควรจะตั้งอยูทางทิศตะวันออกของปรางคประธาน แตกลับมีพื้นที่วางและฐานกออิฐขนาด
ยอมในตําแหนงดังกลาวแทน ซึ่งยังไมทราบหนาที่การใชงานอยางชัดเจนเลย
การขยับขยายพื้นที่และสรางเสริมถาวรวัตถุภายในวัดวรเชตุเทพบํารุง แสดง
ถึงการใหความสําคัญขึ้นจากเดิมที่อาจเปนเพียงวัดขนาดเล็กๆอันตั้งอยูภายนอกเมืองมา
เปนวัดหลวงทีมีเจดียสถานสูงใหญทัดเทียมกับวัดในพระนคร ซึ่งเปนประเด็นที่ควรจะ
ไดรับการคนควาเพื่อหาวาเหตุใดจึงมีการเขามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานะของวัดแหง
นี้ในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
งานกอสรางเสริมทําใหแผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงไมเปนไปตามระเบียบของ
วั ด ที่ ส ร า งขึ้ น ในสมั ย อยุ ธ ยาช ว งก อ นหน า แต ก็ อ าจกล า วได ว า หลั ง จากที่ วั ด วรเชตุ
เทพบํารุงแลว แผนผังของวัดที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาสวนใหญก็มีการจัดวางอาคารใน
ตําแหนงและแนวแกนทิศที่ไมแนนอนดังเชนที่เคยพบมาในสมัยอยุธยาตอนตนอีก

บทที่ 9
บทสรุปและขอคิดเห็นใหมทางวิชาการจากการศึกษาวัดวรเชตุเทพบํารุง
การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุงที่ผานมาไดมีขอสรุปแตกตางกัน
ออกไป ทั้งแนวคิดที่เชื่อวาวัดแหงนี้มีอายุในชวงสมัยอยุธยาตอนตนหรือเกาแกกวานั้นเล็กนอย
หรือแนวคิดที่กําหนดใหขอมูลศิลปกรรมของวัดนี้อยูในสมัยอยุธยาตอนปลายราวชวงสุดทายของ
พุทธศตวรรษที่ 22 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 23 อยางไรก็ตาม ในงานศึกษาที่ผานมายังไมปรากฏวา
มีการวิเคราะหรายละเอียดดานงานชางรวมไปถึงหลักฐานที่ไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดีที่
วัดวรเชตุเทพบํารุงนี้มาประมวลรวมกัน
หลักฐานงานศิลปกรรมที่สําคัญของวัดวรเชตุเทพบํารุงสวนใหญหลงเหลืออยูเฉพาะ
สถาปตยกรรม คือเจดียที่มีรูปแบบหลักๆอยูในศิลปะอยุธยาเกือบทั้งหมด ไดแก เจดียทรงปรางค
เจดียทรงปราสาทยอดและเจดียทรงระฆัง ดังนั้น การวิเคราะหสิ่งกอสรางในวัดแหงนี้จึงเทากับเปน
การทบทวนถึงรูปแบบของสถาปตยกรรมในศิลปะอยุธยาโดยรวมไปดวย
จากการวิเคราะหอาจสรุปขอมูลทางดานงานชางของวัดวรเชตุเทพบํารุงออกมาเปน
ประเด็ น ใหม ๆ ทางวิ ช าการไดม ากมาย เนื่อ งจากการศึก ษาครั้ง นี้ไดพ บร อ งรอยหลั ก ฐานที่บง
ชี้ใหเห็นวาวัดโบราณแหงนี้มีความเปนมา-ความเปลี่ยนแปลงเนื่องในการปฏิสังขรณ และสุดทาย
ต อ งเปลี่ ย นแปลงหน า ที่ ก ารใช ง านไปโดยสิ้ น เชิ ง อั น เป น ป จ จั ย ผู ก พั น อยู กั บ ข อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดีตางๆ ที่สอดคลองตองกัน
วิเคราะหสรุปอายุสมัยของวัดวรเชตุเทพบํารุงจากขอมูลดานงานศิลปกรรม
เนื่องจากวัดวรเชตุเทพบํารุงในปจจุบันปรากฏปรางคขนาดใหญเปนประธานของวัด
การศึกษาที่ผานมาจึงลวนใชปรางคประธานองคนี้เปนหลักและไดผลการวิเคราะหออกมาตางกัน
ไป นักวิชาการบางทานเชื่อวาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนปรางคในศิลปะอยุธยา
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ตอนต น หรื อ ก อ นหน า เล็ ก น อ ย 1 ในขณะที่ บ างแนวคิ ด เชื่ อ ว า ได รั บ การสร า งขึ้ น ในช ว งปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 23 2

ภาพที่ 3 ปรางคประธาน วัดวรเชตุเทพบํารุง

ลายเสนที่ 1 ปรางคประธาน วัดวรเชตุเทพบํารุง

การศึกษาครั้งนี้ไดผลสอดคลองกับแนวคิดที่วา ปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ภาพที่ 3) คงมีอายุในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 เนื่องจากเชื่อมโยงทางรูปแบบและ

1

ดู ประยูร อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2510),157,
ประยูร อุลุชาฎะ,เที่ยวเมืองศิลปะอูทอง (กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2516),304 และ “ปญหาของวัดปาแกว
อยุธยา” ใน ศิลปกรรมโบราณในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2524),71
2
สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค” ( วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต โบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 48 และ พิทยา บุนนาค, เสมา สีมา หลักสีมาในศิลปะไทยสมัยอยุธยา
ชวงหลังเสียกรุงครั้งแรกถึงครั้งหลังและกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,
ม.ป.ป.),123.
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รายละเอียดบางอยางไดกับปรางคที่สรางขึ้นกอนหนาราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 และปรางคที่สราง
ขึ้นในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 22 คือปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม 3 โดยพบวาปรางค
ประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงมีการใชระบบกอสรางบางอยางที่ไมปรากฏในสมัยอยุธยาตอนตน แต
เปนสิ่งที่มาจากลานนาหรือพมาคือการกออิฐวงโคงแหลมและการเหลื่อมทองไมของฐานบัวลูกฟก
เจดียทรงปราสาทยอด (ภาพที่ 94) ก็คงสรางขึ้นในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
เช นเดียวกั น จากรูปแบบทางสถาปตยกรรมและลวดลายปูน ปน ที่ยัง คงเปนลายพันธุพ ฤกษา
อันเปนอิทธิพลจากลานนา

ภาพที่ 94 เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง ลายเสนที่ 2 เจดียทรงปราสาทยอด
วัดวรเชตุเทพบํารุง

3

Mc Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of Ayutthaya”
(Dissertation Ph.D.(Art History) Michigan University,1976), 7,219-220 และ สันติ เล็กสุขุม, ความเปนมา
ของเจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,61.
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อยางไรก็ตาม แมวาอายุของสิ่งกอสรางหลักคือปรางคประธานจะอยูในราวชวงแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 22 แตวัดวรเชตุเทพบํารุงก็มีมากอนแลวในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 โดย
มีพยานหลักฐานคือเจดียทรงระฆังและวิหาร (ภาพที่ 265) ที่เปนสิ่งกอสรางในยุคแรกของวัด เจดีย
ทรงระฆังนี้คงเคยเปนเจดียประธานของวัดมากอน จากรูปแบบที่ใชชุดรองรับองคระฆังมาลัยเถา
ตามแบบเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาแตมีการยกสวนฐานลางสูงขึ้น(ซึ่งชํารุดผุกรอนจนไมทราบ
รูปแบบ) อันบงไดวาสรางขึ้นหลังจากหมูเจดียที่วัดพระศรีสรรเพชญในชวงกลางของพุทธศตวรรษ
ที่ 21 ลงมาแลวไมนาน

ภาพที่ 265 วิหารและเจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุงตั้งอยูบนแนวแกนเดียวกัน
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ลายเสนที่ 3 เจดียทรงระฆังวัดวรเชตุเทพบํารุง สันนิษฐานแบบแรก
การปฏิสังขรณภายในวัดคงมีอยูในสมัยอยุธยาตอนปลาย เห็นไดจากพนักระเบียง
ของปรางคประธานที่เจาะชองวงโคงยอดแหลมหรือชองรูปกลีบบัวเรียงรายกัน อันเปนรูปแบบที่
นิยมกันตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณในตนพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา รวมทั้งเจดียรายทรงระฆัง
ขนาดเล็กที่สรางครอบไปบนเจดียขนาดเล็กก็เปนอยูในศิลปะอยุธยาตอนปลายแลว (ภาพที่ 269)
การเปลี่ยนแปลงภายในวัดครั้งใหญและเปนครั้งสุดทายที่มีการใชงานวัดวรเชตุเทพ
บํ า รุง ในอดี ต ได แก รอ งรอยการขยายความหนาของกํ า แพงแก ว ออกโดยรอบและมี ก ารสร า ง
กระเปาะคลายปอมปราการอยูทั้งสี่ดาน (ภาพที่ 277) อันอาจสัมพันธกับขอมูลทางประวัติศาสตร
ที่ ร ะบุ ว า กองทั พ พม า ได ใ ช เ ป น ที่ ตั้ ง ค า ยเพื่ อ ล อ มกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาอยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกคื อ “ค า ย
วัดวรเชษฐ” โดยไดพบโบราณวัตถุที่เปนอาวุธเชน ดาบ ขวากเหล็ก และลูกกระสุนปนใหญจาก
การขุดแตงดวย อายุสมัยของวัดวรเชตุเทพบํารุงคงสิ้นสุดลงพรอมกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากหมด
สภาพการเปนศาสนสถานเพราะถูกใชเปนคายทหารซึ่งยอมมีการรื้อถอนทําลายและดัดแปลง
อาคารสิ่ ง ก อ สร า ง จนถู ก ทิ้ ง ร า งเมื่ อ สิ้ น สงครามและย า ยราชธานี ล งมายั ง กรุ ง ธนบุ รี แ ละ
กรุงเทพมหานครในที่สุด ดังนั้น จึงมั่นใจไดวาหลักฐานงานชางภายในวัดแหงนี้คงมีอายุไมลวงลง
มามากกวาตนพุทธศตวรรษที่ 24 เวนแตสิ่งกอสรางในปจจุบันบางหลัง
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ภาพที่ 269 เจดียรายทรงระฆังขนาดเล็ก วัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 277 แนวอิฐกอเปนกระเปาะออกมาจากกําแพงแกวคลายปอมปราการ
วิเคราะหสรุปขอมูลทางโบราณคดีที่สัมพันธกับงานศิลปกรรมของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ขอมูลทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนขุดแตงมีความสัมพันธกับงานศิลปกรรมของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงตามลําดับอายุสมัยชัดเจน โดยสื่อใหเห็นวากอนหนาการสรางวัด พื้นที่บริเวณนี้
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ไมมีรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยมากอน เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมต่ํา มีน้ําทวมถึงเมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก ดั ง นั้ น ในหลุ ม ขุ ด ค น บริ เ วณวั ด จึ ง พบว า ชั้ น ดิ น ล า งสุ ด ไม พ บเศษภาชนะดิ น เผาหรื อ
โบราณวัตถุเลย มีเพียงดินที่เปนพื้นผิวเดิมและซากพืชน้ําตางๆ ตอมาจึงเปนชั้นดินที่นํามาถมโดย
มนุษยใหสูงขึ้นเพื่อที่จะกอสรางวัด (แผนผังที่ 3) วิธีการเชนนี้ไดพบกับการกอสรางวัดที่ตั้งอยู
ภายนอกเกาะเมืองอยุธยาหลายแหงจากการดําเนินงานทางโบราณคดี 4

แผนผังที่ 3 ผังชั้นดินของหลุมขุดคน 22 M วัดวรเชตุเทพบํารุง แบงออกตามชั้นวัฒนธรรม
(ที่มา : ปรับปรุงจาก หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง,รายงานการขุดแตงวัดวรเชษฐ ต.บานปอม
อ.พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ 2539 (เอกสารอัดสําเนา, 2539), แผนผังแทรก)
เศษภาชนะดินเผาและเครื่องถวยที่พบบนชั้นดินใชงานของวัด มีอายุเกาแกที่สุดไม
เกินพุทธศตวรรษที่ 20-21 ขึ้นไป ซึ่งก็สอดคลองกับสิ่งกอสรางในสมัยแรกคือเจดียทรงระฆังและ
วิหาร ในขณะที่ชิ้นสวนเครื่องถวยจีนจํานวนมากมีอายุในสมัยปลายราชวงศหมิงถึงราชวงศชิง คือ
4

กลุมวัดที่ตั้งอยูแถบคลองสระบัวและทุงแกวทุงขวัญทางทิศเหนือของอยุธยาเปนตัวอยางที่ชัดเจน
เนื่องจากไดรับการขุดตรวจทางโบราณคดีและพบชั้นดินถมเปนเนินสูงเพื่อการกอสรางวัด เชน วัดพระยาแมน.
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ชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา แสดงถึงอายุสมัยการกอสรางเพิ่มเติมใหเปนวัดขนาด
ใหญและมีการใชงานตอเนื่องตั้งแตครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งอยูในชวงเดียวกับการ
กําหนดอายุปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอดและอุโบสถ มาจนสิ้นสุดในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ตนพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งก็มีหลักฐานทั้งเอกสารและโบราณวัตถุที่ยืนยันไดวาวัดนี้
แปรเปลี่ยนสภาพเปนคายทหารของพมาในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
ขอมูลดังกลาวนี้ เปนหลักฐานที่ยืนยันไดวา วัดวรเชตุเทพบํารุงมีอายุที่เกาไมเกิน
พุทธศตวรรษที่ 21 ขึ้นไป หรืออาจเกาที่สุดไดถึงเพียงราวพุทธศตวรรษที่ 20 เนื่องจากโบราณวัตถุ
ที่ เ ป น เครื่ อ งถ ว ยจากแหล ง เตาสุ โ ขทั ย -ศรี สั ช นาลั ย และเตาบ า นบางปู น อั น กํ า หนดอายุ ไ ด ใ น
ระยะเวลาดังกลาวพบเปนจํานวนนอยมากหากเปรียบเทียบกับเครื่องถวยจีนในปลายราชวงศหมิ
งถึงราชวงศชิงชวงพุทธศตวรรษที่ 22 -23 ที่มีปริมาณมากกวาอยางเห็นไดชัด
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมไดผลแลววาสิ่งกอสรางที่มีอายุเกาที่สุดนาจะ
เปนเจดียทรงระฆังซึ่งมีอายุไมเกินครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ขึ้นไป เหตุนั้น แนวคิดเกี่ยวกับ
อายุของปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุงที่วามีอายุเกาจนถึงสมัยอยุธยาตอนตนหรือกอนหนา
นั้นเล็กนอยจึงควรไดรับการตรวจสอบเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปกรรมและ
หลักฐานแวดลอมอยางละเอียด เชนเดียวกับขอสันนิษฐานที่วาปรางคประธานองคนี้มีอายุที่ลาลง
มาจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 23 ดวย
แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุง ผลจากการสรางและปฏิสังขรณ
จากการตั้งขอสังเกตทางดานรูปแบบศิลปกรรม หลักฐานที่พบและแผนผัง สอดคลอง
ใกลเคียงกับการศึกษาที่มีมากอนวา วัดวรเชตุเทพบํารุงไดรับการสรางซอมอยางนอยสองสมัย โดย
สมัยแรกสรางขึ้นเปนวัดขนาดเล็กมากอน แลวจึงมีการขยายใหเปนวัดขนาดใหญในสมัยหลัง 5
สิ่ ง ก อ สร า งในวั ด ที่ อ ยู ใ นระยะแรก คื อ เจดี ย ท รงระฆั ง และวิ ห าร ซึ่ ง ตั้ ง อยู เ ป น
สิ่งกอสรางรวมบนแนวแกนทิศเดียวกันตามแบบแผนผังของวัดสมัยอยุธยากอนพุทธศตวรรษที่ 23
คือมีเจดียประธานและวิหารประกอบกันเปนสิ่งกอสรางหลัก เจดียแมวาชํารุดและไดรับการบูรณะ
แลว แตก็สามารถวิเคราะหไดวาเปนรูปแบบของเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาอันสามารถทําให

5

ดู ภาควิ ช าศิ ล ปะสถาป ต ยกรรม คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
“การสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปตยกรรม วัดวรเชตุเทพบํารุง จ.พระนครศรีอยุธยา” ใน มองอดีต ผานเวลา
ศรัทธาสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 1 - 29 - 1 - 30.
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กําหนดอายุไดในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเดียวกันกับวิหารที่สรางอยูทางตะวันออก
รวมกัน (แผนผังที่ 20)

แผนผังที่ 20 แผนผังสมัยแรกของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ในช ว งต อ มาเป น การปฏิ สั ง ขรณ ทั้ ง วั ด ให เ ป น วั ด ขนาดใหญ ม ากขึ้ น โดยสร า ง
ปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอดและอุโบสถขึ้น(แผนผังที่ 21) ซึ่งสิ่งกอสรางดังกลาวมีอายุที่
ตกอยูรวมสมัยกันในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
นาสังเกตวางานกอสรางใหญครั้งหลังนั้นหลีกเลี่ยงไมยุงเกี่ยวกับเจดียทรงระฆังและ
วิหารที่มีอยูกอนแลว โดยใชพื้นที่ทางดานทิศเหนือของวัดในการกอสรางอาคารขึ้นใหม ดังนั้น จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนผังของวัดจากรูปแบบเรียบงายคือเจดียประธานทรงระฆัง - วิหาร มาเปน
แผนผังที่ซับซอนขึ้น โดยใชปรางคประธานขนาดใหญเปนศูนยกลางของวัด เจดียทรงปราสาทยอด
ทางทิศเหนือคงสรางขึ้นเพื่อใหสมมาตรกันกับเจดียทรงระฆังที่อยูทางทิศใตของปรางคประธาน
โดยที่มีอุโบสถตั้งอยูบนแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกรวมกันกับปรางคประธาน
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จึงสามารถอธิบายไดวา แผนผังของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่แปลกไปจากแผนผังของวัด
ขนาดใหญในสมัยอยุธยานี้ เกิดจากการสรางเสริมลงบนวัดเดิมที่มีอยูกอนแลว โดยไมใชงาน
ออกแบบสรางในคราวเดียวกัน

แผนผังที่ 21 แผนผังสมัยที่สองของวัดวรเชตุเทพบํารุง
สิ่งแปลกที่ไมพบบอยนักเกี่ยวกับการจัดวางตําแหนงของอาคารภายในวัดสมัยอยุธยา
คือการที่อุโบสถตั้งอยูทางทิศตะวันตกของปรางคประธาน แตตั้งฐานชุกชีของหมูพระพุทธรูป
ประธานใหเยื้องไปทางทางทิศตะวันตกนัยวากําหนดใหหันหนาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งก็เทากับมี
ปรางคประธานตั้งขวางอยูดานหนาอุโบสถ ผิดไปจากระเบียบของแผนผังวัดทั่วไปที่ปรางคหรือ
เจดียประธานจะตั้งอยูทางดานหลังเยื้องออกไปในแนวเดียวกันกับอาคารหลังคาคลุม
สวนวิหารก็มีการจัดวางฐานชุกชีภายในที่แปลกออกไปดวย คือวางเอาไวฝงทิศใตของ
อาคารตามแนวนอน ซึ่ง ยัง หาคํา อธิบายไมไดชัดเจน นอกจากเป นงานก อสรางหรือซ อมแซม
เปลี่ยนแปลงในกรณีพิเศษ
เปนที่นาแปลกใจอยางมาก ที่วัดโบราณขนาดใหญ มีแผนผังซับซอนซึ่งยอมตองเปน
วัดสําคัญ กลับไมปรากฏหลักฐานเอกสารพงศาวดารที่เกี่ยวกับการสรางหรือปฏิสังขรณรวมทั้ง
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การเอยถึงในเอกสารบรรยายภูมิสถานของกรุงศรีอยุธยาเลย ขอสันนิษฐานทางประวัติศาสตร
เกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุงจึงจะตองอาศัยบริบทแวดลอมทั้งดานงานชางรวมไปถึงหลักฐานทาง
โบราณคดีและเอกสารเขาประกอบกันเพื่อสืบหาความเปนมาและความสําคัญของวัดแหงนี้ได
ประเด็นทางวิชาการใหมเกี่ยวกับศิลปะอยุธยาซึ่งสืบเนื่องจากการศึกษาวัดวรเชตุเทพบํารุง
ในการศึกษาวัดวรเชตุเทพบํารุงครั้งนี้ ไดทําการทบทวนถึงขอมูลของงานศิลปกรรม
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เจดี ย บ างแบบในศิ ล ปะอยุ ธ ยา เนื่ อ งจากตามที่ ไ ด ก ล า วไว แ ล ว ว า บรรดา
สิ่งกอสรางของวัดวรเชตุเทพบํารุ งมีงานสถาปตยกรรมที่เกือบครบถวนทุกแบบที่ พบในศิลปะ
อยุธ ยา สํา หรั บ ประเด็น ใหม ที่ พ บจากการพิจ ารณาขอมูลดัง กล า วทํา ใหส ามารถตอบคํา ถาม
ประเด็นปญหาที่เคยมีอยูและแตกแขนงความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานชางอยุธยาออกไปอีกดวย
1. ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรงปรางคของอยุธยา
การวิเคราะหเจดียทรงปรางคในศิลปะอยุธยาอันเปนสวนที่เกี่ยวของกับปรางค
ประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงนั้น ไดพบขอมูลบางอยางที่ทําใหสามารถแยกแยะปรางคที่สรางขึน้
ในหัวเมืองเหนือคือพิษณุโลก-ศรีสัชนาลัย เมื่ออยุธยามีอํานาจเหนือดินแดนแถบนั้นในตนพุทธ
ศตวรรษที่ 21 กับปรางคที่ยังสืบสายวิวัฒนาการอยูในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางได
ดวยรูปแบบบางประการของปรางคในหัวเมืองเหนือที่พยายามยอนกลับไปสรางตาม
อยางปรางคที่เกากวา คือเนนการใชลวดบัวเชิง-ลวดบัวรัดเกลาที่เปนแถบเสนคิ้วนูนหนาประดับ
เรือนธาตุ 6 ตางไปจากปรางคในอาณาบริเวณใกลเคียงกรุงศรีอยุธยาที่ผานวิวัฒนาการจนกระทั่ง
สว นประกอบดั ง กลา วหายไปแลว จนกลายเป น เรื อนธาตุแ บบเอนลาด ซึ่ง ปรางคที่ มีลั ก ษณะ
ดังกลาวปรากฏการสรางขึ้นพรอมๆกันในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เพียงแตพบอยูตางพื้นที่กันเทานั้น
รายละเอียดที่แตกตางกันของปรางคในศิลปะอยุธยานี้อาจเชื่อมโยงกันกับขอมูล
ประวัตศิ าสตรในชวงดังกลาวที่ราชสํานักอยุธยาไดแบงออกเปนสองแหง คือราชสํานักเมืองเหนือที่
พิษณุโลกซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นไปครองตั้งแต พ.ศ.2006 สวนราชสํานักที่

6

สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , ความเป น มาของเจดี ย ร าย “ทรงปราสาทยอด” วั ด ราชบู ร ณะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรวิชาการ, 2541), 60.
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กรุงศรีอยุธยาโปรดใหพระราชโอรสคือพระอินทราชาครองอยู ทรงพระนามวาสมเด็จพระบรมราชา
(ที่ 3) 7 ดังนั้นอาณาจักรอยุธยาจึงแบงออกเปนฝายเหนือและฝายใตอยูในระยะสั้นๆ
เชื่อวารูปการณเชนนี้คงมีผลใหเกิดการแบงสายงานชางของอยุธยาออกเปนสองฝาย
เนื่องจากราชสํานักเมืองเหนือคงจะไดมีขาราชการและหมูชางจากกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปประจําอยู
ดวยเปนจํานวนมาก ในขณะที่ทางใตเองก็คงยังมีบุคคลากรเดิมที่รับราชการอยูเชนกัน เหตุนั้น
รูปแบบดังเดิมของปรางคที่วิวัฒนาการมาแลวในศิลปะอยุธยาตั้งแตชวงกลางของพุทธศตวรรษที่
20 ก็ยังไดรับการสรางอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับราชธานีกรุงศรีอยุธยา แตจะดวยสาเหตุใดไมอาจ
ทราบไดที่ชางอยุธยาในหัวเมืองเหนือยอนกลับไปเอาปรางคที่เกากวามาเปนแบบอยาง ประเด็นนี้
เองที่ จ ะเป น ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบของปรางค ป ระธานวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ที่
คลายคลึงกับปรางคที่สรางขึ้นในหัวเมืองเหนือมากอน
ประเด็นใหมนอกจากนี้ยังไดเสนอการกําหนดอายุปรางคประธานองคหนึ่งที่ยังไมได
รับการศึกษาไวชัดเจน คือปรางคประธานวัดกษัตราธิราช อยุธยา (ภาพที่ 27)ดวยรูปแบบที่
คลี่คลายจากปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามซึ่งเชื่อกันวาเปนปรางคประธานขนาดใหญองค
สุดทายที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยา คือรูปทรงที่คอนขางเพรียวขึ้น อยูในผังสมมาตรโดยไมมีบันได
ทางขึ้นสูเรือนธาตุเนื่องจากจระนําทั้งสี่ดานปดตัน และประดับดวยเจดียเพิ่มมุมขนาดเล็กแทน
เจดียเพิ่มมุมนี้มีรูปแบบที่วิวัฒนาการอยูในศิลปะอยุธยาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงพุทธ
ศตวรษที่ 23 จึงอาจกําหนดอายุการสรางหรือซอมปรางคประธานองคนี้ไวในชวงหลังจากปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา

7

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ”ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1
(พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510),95.
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ภาพที่ 27 ปรางคประธานวัดกษัตราธิราช อยุธยา
2. ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรงปราสาทยอดของอยุธยา
ในสวนของการวิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุง ซึ่งไดผลวา
สรางขึ้นในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 และไดนําเสนอขอมูลใหมคือ เจดียทรงปราสาทยอด
มุ ม ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต วั ด ราชบู ร ณะ อยุ ธ ยา เจดี ย ท รงปราสาทยอดวั ด บางกะจะ
อยุธยา เจดียรายทรงปราสาทยอดนอกระเบียงคดทางทิศใต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ลพบุ รี และเจดี ย ร ายทรงปราสาทยอด วั ดตองปุ ลพบุรี เจดีย ทั้ ง สี่ องค นี้ยั ง ไม เ คยได รั บ
การศึกษารูปแบบเพื่อกําหนดอายุเอาไว ซึ่งในที่นี้สามารถใชขอมูลดังกลาวเพื่อเปนประโยชนใน
การวิเคราะหเจดียทรงปราสาทยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุงไดในระดับหนึ่ง
เจดียทรงปราสาทยอดมุมทิศตะวันออกเฉียงใต วัดราชบูรณะ (ภาพที่ 112) เปนเจดีย
ทรงปราสาทยอดขนาดใหญ มีองคประกอบทางสถาปตยกรรมเชนเดียวกับเจดียทรงปราสาทยอด
ของอยุธยาในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 20 ทรวดทรงปอมเตี้ยและขนาดใหญอาจเกี่ยวของกับเจติย
วิหารบางหลังในศิลปะพุกามของพมา สอดคลองกับอิทธิพลดานศิลปะของพุกามที่ปรากฏอยูที่
ปรางคประธานของวัดนี้ดวย
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ภาพที่ 112 เจดียทรงปราสาทยอดทางทิศตะวันออกเฉียงใต วัดราชบูรณะ อยุธยา
เจดี ย ท รงปราสาทยอดที่วั ด บางกะจะ (ภาพที่ 116)พบว า รูป แบบส ว นใหญ ยัง คง
คลายคลึงกับเจดียทรงปราสาทยอดในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ของอยุธยาเชน เจดียวัดสังขแทและ
เจดียรายหมายเลข 26 วัดพระราม คือเริ่มมีการใชขาสิงหในการรองรับเรือนธาตุ มีองคระฆังเปนริว้
ที่สําคัญยังพบลวดลายปูนปนที่เหลืออยูเปนลายกรวยเชิงสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคง ซึ่งเปนที่
นิยมกันในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ สิ่งกอสรางหลักของวัดบางกะจะคือเจดียประธานทรงระฆัง
แบบลานนาขนาดใหญที่ไดรับการกําหนดอายุใหอยูในราวปลายพุทธศตวรรษนั้น
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ภาพที่ 116 เจดียทรงปราสาทยอด วัดบางกะจะ อยุธยา
เจดียรายทรงปราสาทยอดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที่ 120)มีการใชฐาน
บั ว ลูกแก ว อกไก เ พื่ อรองรั บ เรือ นธาตุ เ ชน เดีย วกับที่เ คยพบในเจดีย ท รงปราสาทยอดมาตั้ง แต
พุทธศตวรรษที่ 21 แตลักษณะพิเศษที่ไมเคยพบมากอนไดแกการใชองคระฆังเหลี่ยมยอมุม ซึ่งมี
มาแลวในเจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมในปลายพุทธศตวรรษนั้น จึงอาจเปนการหยิบยืมรูปแบบมาใช
และเปนตัวกําหนดอายุของเจดียองคนี้ใหไมเกาไปกวาครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ได ทั้งนี้
แผนผังขององคเจดียที่มีการยอมุมใหขนาดของมุมไลเลี่ยกันมากขึ้นอาจทําใหกําหนดอายุเจดีย
องคนี้ลงมาราวพุทธศตวรรษที่ 22 ในสวนขององคระฆังยอมุมที่พบก็นาจะมีความเกี่ยวของกับการ
ทําองคระฆังยอมุมของเจดียทรงปราสาทยอดที่วัดวรเชตุเทพบํารุงอยูดวย
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ภาพที่ 120 เจดียทรงปราสาทยอดทางทิศใตนอกระเบียงคด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
เจดียทรงปราสาทยอดวัดตองปุ (ภาพที่ 121)เปนเจดียขนาดเล็กที่สรางรวมอยูกับ
เจดียรายอีกหลายองค รูปทรงผอมเพรียวและสวนประกอบของเจดียองคนี้คลายคลึงกับเจดียราย
ทรงปราสาทยอดที่วัดราชบูรณะ อยุธยา แตสวนฐานที่ยังเปนฐานบัวลูกแกวอกไกซอนลดหลั่นกัน
แทนที่จะเปนฐานสิงหตามแบบที่นิยมกันในศิลปะอยุธยาตั้งแตครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา
ทําใหกลาวไดวาเจดียรายทรงปราสาทของวัดตองปุมีอายุเกากวาที่วัดราชบูรณะเล็กนอย เจดีย
องคนี้ยังเหลือองคระฆังริ้วตั้งอยูเหนือบัวทรงคลุมบนเรือนธาตุ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่จะยืนยัน
รูปแบบสันนิษฐานของเจดียรายทรงปราสาทยอดที่วัดราชบูรณะไดวาคงเปนแบบเดียวกัน
หลัก ฐานเอกสารและโบราณคดีร วมทั้ง งานชา งที่ป รากฏในเมืองลพบุรีส ว นใหญ
เกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ ดังนั้นจึงเชื่อวาเจดียทรงปราสาทยอดของวัดตองปุนี้คงไดรับ
การสรางขึ้นในชวงนี้ดวย
จากรูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดทั้งสององคทําใหมั่นใจวาเจดียทรงปราสาท
ยอดของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีอายุอยูกึ่งกลางระหวางชวงหลังจากปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา
แตจะตองอยูกอนชวงตนพุทธศตวรรษที่ 23 ดวย
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ภาพที่ 121 เจดียรายทรงปราสาทยอด วัดตองปุ ลพบุรี
3. ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรงระฆังของอยุธยา
เจดียทรงระฆังของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีวิวัฒนาการมาจากชวงตนพุทธศตวรรษที่
21 แตไมลาลงมาจากศควรรษเดียวกันนั้น จากการคนควาไดพบประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียทรง
ระฆังในศิลปะอยุธยาคือแนวคิดเกี่ยวกับที่มาของ “มาลัยเถา” อันเกี่ยวของกับ “บัวถลา” ของ
สุโขทัย โดยพบวาเทคนิคการกอสรางของอยุธยาและสุโขทัยตางก็ตองการจะกอชุดรองรับองค
ระฆังใหมีสวนคิ้วเปนลวดบัวแบบเดียวกัน แตในขณะที่สุโขทัยมีแหลงวัสดุที่เปนหินชนวนซึ่งก็
พบวาถูกนํามาใชกอสรางในสวนชุดรองรับองคระฆังที่สามารถรองรับอิฐที่อยูเหนือขึ้นไปใหยื่น
ออกมาได (ภาพที่ 182) แตอยุธยาใชการกออิฐบากเฉียงเหลื่อมกันขึ้นไปเพื่อยันสวนบนของลวด
บัวซึ่งยื่นออกมาไดเพียงเล็กนอย เนื่องจากอิฐไมมีความยาวยื่นออกมาเหมือนแผนหินชนวน (ภาพ
ที่ 183) และเมื่อฉาบปูนแลวจึงกลายเปนลูกแกวกลม สวนเจดียของสุโขทัยสามารถเวนสวนลางให
ฉาบปูน เรี ยบเปน บัว คว่ํ าได ดั งนั้ น จึงอาจสรุปวา ลวดบัวรองรับ องค ระฆั งของอยุธ ยาก็มีที่ม า
เกี่ยวของกับสวนเดียวกันในศิลปะสุโขทัยดวย เห็นไดจากหลักฐานของเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นใน

403
ระยะแรกๆ ของอยุธยา เชน เจดียรายบางองคที่วัดมเหยงคณและเจดียวัดสมณโกฐาราม ที่ยังใช”
บัวถลา” ตามแบบสุโขทัยอยูแมสรางในดินแดนอยุธยาแลวก็ตาม 8

ภาพที่ 182 การกอชุดฐานรองรับองคระฆังแบบ “บัวถลา” ของสุโขทัย

ภาพที่183 การกอชุดฐานรองรับองคระฆังแบบ “มาลัยเถา” ของอยุธยา
ประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวกับชุดรองรับองคระฆังนี้ ทําใหพบวากลุมเจดียทรงระฆังบาง
องค ที่ ส ร า งขึ้ น ที่ หั ว เมื อ งเหนื อ คื อ สุ โ ขทั ย - ศรี สั ช นาลั ย เป น เจดี ย ท รงระฆั ง ในศิ ล ปะอยุ ธ ยา
เนื่องจากมีการใชชุดรองรับองคระฆังแบบมาลัยเถา รวมทั้งการเจาะคูหาเขาไปภายในองคเจดียซึ่ง
พบมากอนในเจดียทรงระฆังที่กรุงศรีอยุธยาคือเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ (ภาพที่189)
ทั้งนี้ อายุการสรางเจดียในกลุมนี้คงอยูตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาแลว เนื่องจากเปนระยะที่
อยุธยามีอํานาจครอบครองหัวเมืองเหนือไดอยางแทจริง
8

สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 69-71.
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ภาพที่ 189 เจดียประธานองคทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ

ภาพที่ 192 เจดียประธาน วัดนางพญา ศรีสัชนาลัย
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การวิ เ คราะห เ จดี ย ท รงระฆั ง ของอยุ ธ ยาที่ ถู ก สร า งขึ้ น ที่ เ มื อ งศรี สั ช นาลั ย เช น เจดี ย ป ระธาน
วัดนางพญา (ภาพที่ 192) ไดผลสอดคลองกับที่มีการศึกษาไวแลว ในขณะที่ยังมีเจดียอีกองคที่
ถูกสรางขึ้นดวยอิทธิพลอยุธยา คือ พระธาตุมุเตา (ภาพที่ 194) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ซึ่ง
เดิ ม เชื่ อ กั น ว า เจดี ย อ งค นี้ ส ร า งขึ้ น ในศิ ล ปะมอญ-พม า แต จ ากการตรวจสอบรู ป แบบพบว า มี
ชุ ด รองรั บ องค ร ะฆั ง แบบมาลั ย เถา เจาะคู ห าทั้ ง สี่ ทิ ศ เช น เดี ย วกั บ เจดี ย ป ระธานของวั ด
พระศรีสรรเพชญ จากสภาพที่ชํารุดหักหายตั้งแตองคระฆังขึ้นไป และสวนฐานที่ซอนกันสูงมากจน
ทําใหเขาใจในดานรูปแบบผิดวาเปนเจดียแบบมอญ - พมา

ภาพที่ 194 พระธาตุมุเตา ทางทิศตะวันตกของปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
4. ประเด็นใหมเกี่ยวกับขอสังเกตในความแตกตางของกรรมวิธีสรางงานปูนปนของ
อยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 กับชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22
ในสวนการวิเคราะหลวดลายปูนปนที่ประดับงานสถาปตยกรรมที่พบที่วัดวรเชตุ
เทพบํารุง สวนใหญยังเหลือหลักฐานใหศึกษาไดที่เจดียทรงปราสาทยอด ซึ่งไดกลาวมาแลววา
สําหรับลวดลายปูนปนประดับเจดียทรงปราสาทยอดองคนี้เปนลวดลายที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะ
จีน โดยอาจผานวิวัฒนาการมาจากศิลปะลานนาแลวเนื่องจากมิใชลวดลายแบบจีนโดยตรง การที่
ลวดลายไดนิยมกันมากอนและไดรับการปรับปรุงมาแลวในศิลปะลานนา ยอมเปนไปไดวากรรมวิธี
การปนปูนประดับก็ยอมที่จะเปนไปตามแบบแผนที่มาจากลานนาดวย
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ภาพที่ 10 ลายกรวยเชิง ปรางคประธานวัดสม
ปูนปนในสมัยอยุธยาตอนตนปนโดยพอกใหเปนแผนและใชเครื่องมือกดใหมีมิติเวานูน
ลวดลายปูนปนของอยุธยาในชวงราว 100 ปแรกของราชธานีที่ประดับอยูบนอาคาร
ตางๆ มีรูปแบบและกรรมวิธีที่สืบเนื่องมาจากงานประดับในศิลปะเขมรโดยเฉพาะอยางยิ่งเจดีย
ทรงปรางคที่วิวัฒนาการลงมาจากปราสาทแบบเขมร ทําใหลวดลายประดับมีกรรมวิธีและรสนิยม
คลายคลึงกัน ปูนปนในศิลปะอยุธยาราวพุทธสตวรรษที่ 20 นี้มีการขึ้นรูปโดยใชปูนพอกเปนโครง
ลายภายนอกและเติมเนื้อปูนใหนูนหนากอนจะใชเครื่องมือที่มีความมนนํามากดหรือปาดแบงให
เปนตัวลายภายใน บางครั้งใชการควานโดยใชเครื่องมือแบบเดียวกันทําใหปูนปนที่ไดเปนแผน
ใหญตอเนื่อง มีความนูนหนาและมิติลึกดวยลายที่เปนรองขอบมน เนื้อปูนที่ละเอียดเปนมันเมื่อ
แหงชวยใหมีปริมาตรมากขึ้น (ภาพที่ 10)
เมื่ออยุธยารับเอารูปแบบของลวดลายรวมไปถึงกรรมวิธีสรางงานปูนปนประดับจาก
ลานนาในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา รูปแบบของปูนปนไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมที่เปนแผนนูนหนาใหญ มาเปนการปนลายเปนเสนหรือแผนเรียวยาว ปะติดกับพื้นผิวปูนฉาบ
โดยตรงกอนจะใชเครื่องมือแหลมคมกรีดรองเพื่อเติมรายละเอียดหรือเนนมิติของลายใหเดนขึ้น
เมื่อปนลายติดพรอมกันเปนแผงแลวจะแลดูคลายภาพฉลุที่มีชองวางเล็กๆระหวางลาย9

9

ในขณะเดียวกัน ลายปูนปนรุนเกาของลานนาราวพุทธศตวรรษที่ 19 เองก็เคยเปนลายแบบทึบ
ตามแบบศิลปะพุกามของพมามากอน ลายปูนปนแบบฉลุนี้ไดพัฒนาขึ้นมาในชวงหลัง ดู สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะ
ภาคเหนือ : หริภุญชัย - ลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549),127-128.
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กรรมวิธีดังกลาวเปนรูปแบบของลานนาที่ชัดเจนในชวงตั้งแตราวปลายพุทธศตวรรษที่
20 และพัฒนาจนถึงขีดสุดจนนิยมแพรหลายยิ่งขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เชื่อวากรรมวิธี
ดังกลาวมีที่มาจากลวดลายที่ไดรับอิทธิพลจีน 10 ซึ่งเปนลายประกอบจากวงโคงและพรรณพฤกษา
ที่มีกานชอดอกเกี่ยวพันกัน วิธีปนปูนเปนเสนและปะติดจึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสรางลาย
เชนนี้จากภาพสองมิติใหเปนสามมิติที่มีสวนเวาโคงและสะบัดพลิ้ว

ภาพที่ 18 ลายเฟองอุบะประดับเรือนธาตุ ปรางคประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
มีหลักฐานวาชางอยุธยาไดลังเลที่จะสรางปูนปนตามแบบดังเดิมของตนใหเขากับ
ลวดลายแบบดังกลาวกอนหันไปใชเทคนิคใหมอยางแทจริง ทําใหลวดลายประกอบวงโคงและ
พรรณพฤกษาที่ปรากฏมีลักษณะแบนไมมีมิติมากนัก เชนลายเฟองอุบะประดับปรางคประธาน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที่ 18) ซึ่งไดรับการกําหนดอายุใหอยูในชวงปลายของ
พุทธศตวรรษที่ 2011 และหลังจากนั้นตอมาชางอยุธยาจึงไดรับเอาวิธีการปนตามแบบลานนามาใช
เห็นไดจากลวดลายที่ปรางคประธานวัดจุฬามณี สรางใน พ.ศ.2007 (ภาพที่ 20) ซึ่งเปนลาย
ประกอบวงโคงและพรรณพฤกษาที่ปนจากปูนเปนเสนปะติดกับผิวปูนฉาบใกลเคียงกับของลานนา
มากยิ่งขึ้น

10

จิรศักดิ์ เดชวงศญา,ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม: นพบุรี
การพิมพ, 2545), 5.
11
สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,170.
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ภาพที่ 20 ลายกรวยเชิงปูนปนประดับเรือนธาตุของปรางคประธานวัดจุฬามณี พิษณุโลก
มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคสรางปูนปนตามแบบลานนา คือปนปูนเปนเสนกดติดกับระนาบผิว และ
ใชเครื่องมือกรีดตัดใหไดลวดลาย
กรรมวิ ธี ดั ง กล า วแพร ห ลายมากขึ้ น ตามวิ วั ฒ นาการและอิ ท ธิ พ ลจากล า นนาที่
แพรหลายลงมาเปนระยะตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 2112 เห็นไดจากงานปูนปนประดับหลายแหง
เชน ที่วิหารวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย วิหารวัดไลย จ.ลพบุรี และที่เจดียทรงปราสาทยอดวัดวรเชตุ
เทพบํารุง กอนจะพัฒนาตอไปในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่เทคนิคนี้ถูกใชในการขึ้นรูปกระหนก
เปลวที่ลอยตัวพริ้วไหวอันเปนพัฒนาการระดับสูงในงานปูนปนของอยุธยาชวงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 23 ที่ปรากฏใหเห็นอยูมากมายโดยเฉพาะสกุลชางเมืองเพชรบุรีที่ยังสืบสายงานนี้มาจนปจจุบัน
สรุปไดวานอกจากลวดลายแบบลานนาที่แพรหลายอยูในศิลปะอยุธยาตั้งแตปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 แลว เทคนิคการปนปูนแบบใหมที่มีที่มาจากลานนาเชนเดียวกันไดเขามาแทนที่
วิธีการปนปูนประดับแบบเดิมของอยุธยาที่สืบทอดรสนิยมจากศิลปะเขมรมาในชวงกอนหนา ซึ่ง
จากหลักฐานไดพบวาเทคนิคเชนนี้เริ่มพบในศิลปะอยุธยาตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา
และมีสวนที่จะทําใหศิลปะปูนปนของอยุธยาพัฒนามากขึ้นในชวงตอมาในที่สุด
12

ไดมีแนวคิดที่แตกตางกันออกไปวา ลวดลายแบบจีนอาจแพรหลายจากอยุธยาขึ้นไปที่ลานนา
แทนก็ได เนื่องจากไดพบหลักฐานของลวดลายแบบจีนในอยุธยาที่เกาจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 ดวย เชน ลาย
สลักหินพบที่วัดมหาธาตุ อยุธยา อยางไรก็ตาม สมมุติฐานนี้ควรมีการคนควาหาหลักฐานมาสนับสนุนตอไป –
ขอมูลจากความเห็นของ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห .
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5. อิทธิพลศิลปะลานนา-พมา ในงานชางอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22 ตัวอยางจากที่
วัดวรเชตุเทพบํารุง
จากการศึก ษาวิ เคราะหง านศิล ปกรรมของวัด วรเชตุเ ทพบํ า รุ ง ที่ ห ลงเหลื อ อยู
พบวามีอิทธิพลจากศิลปะลานนา-พมารวมอยู ซึ่งคงถูกดัดแปลงใหเขากับรสนิยมของชางอยุธยา
บางแลวก็ตาม

ภาพที่ 55 การเหลื่อมทองไมเขาของฐานบัวลูกฟก ปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
ปรางคประธาน แมวาจะไดสรางขึ้นตามประเพณีของงานชางอยุธยาที่นิยมสราง
ปรางคขนาดใหญแตก็มีรองรอยเทคนิคของสถาปตยกรรมลานนาอยูดวย คือการเหลื่อมทองไมเขา
ของชุดฐานบัวลูกฟก (ภาพที่ 55) รวมทั้งการกออิฐที่คูหาดานทิศตะวันออกเปนวงโคงที่ใชอิฐเรียง
โคงขึ้นไปบรรจบที่ยอดซุม (ภาพที่ 42) ซึ่งไดพบในเจดียของลานนาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
หรืออาจเปนอิทธิพลจากศิลปะพมาที่มีมากอนหนานั้นดวยก็เปนได
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ภาพที่ 42 การกออิฐคูหาปรางคประธานวัดวรเชตุเทพบํารุง
เจดียทรงปราสาทยอด มีอิทธิพลจากศิลปะลานนาอยูชัดเจนอยูที่ฐานประทักษิณ
ยกสูงมีการเจาะชองรูปกากบาทบนพนักระเบียงอันไดพบมากอนในเจดียทรงปราสาทยอดของทาง
ลานนา รวมไปถึงการใชฐานบัวลูกแกวอกไกเปนชุดฐานรองรับเรือนธาตุ ที่สําคัญคือลวดลาย
ปูนปนที่เปนลายวงโคง พันธุพฤกษาและดอกไมซึ่งคงแพรหลายจากลานนามายังอยุธยากอนหนา
ตั้งแตในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 21 แลว (ภาพที่ 153)

ภาพที่ 153 รายละเอียดของลายชองกระจก เจดียทรงปราสาทยอด วัดวรเชตุเทพบํารุง
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ที่อุโบสถไดพบพระพุทธรูปประธานสี่องคประทับนั่งสี่ทิศของปราสาทหรือมณฑป
(ภาพที่ 252)ซึ่งอาจหมายถึงพระอดีตพุทธทั้งสี่องคอันเปนคติการสรางที่มาจากพมาในสมัยพุกาม
รูปแบบเชนนี้อาจสงผานมาทางลานนากอนก็เปนได โดยพบอยูที่วิหารวัดภูมินทร เมืองนาน ซึ่งคง
มีอายุสมัยใกลเคียงกัน ทั้งนี้ เศียรของพระพุทธรูปประธานที่หลงเหลืออยูเพียงเศียรเดียวยังปรากฏ
เคาของพระพุทธรูปในศิลปะลานนาปะปนอยูดวย อิทธิพลลานนายังมีอยูในงานปูนปน ประดับ เชน
ตัวลวงหรือมังกรแบบลานนาที่ฐานภายในมุขดานทิศตะวันตก หรือเศียรเทวดาที่เคยประดับอยูที่
ฐานชุกชีของพระพุทธรูปประธาน(ภาพที่ 297)

ภาพที่ 252 มณฑปหรือปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศประธานในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง

ภาพที่ 297 เศียรเทวดาปูนปน ประดับชุกชีพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดวรเชตุเทพบํารุง
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ขอมูลทั้งดานเอกสารและโบราณคดีบงวาอยุธยากับลานนามีความสัมพันธกันอยาง
ชัดเจนตั้งแตในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 ไดแกสงครามแยงชิงหัวเมืองในแควนสุโขทัยอัน
ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของอยุธยาและพระเจาติโลกราชของเชียงใหม โดยมี
การทําสัมพันธไมตรีสลับกันอยูบางคราว เชื่อวามีผลใหวัฒนธรรมตางๆของลานนาและอยุธยาได
แพรหลายเขาหากันเปนอยางมาก 13 ครั้นพอถึงชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 21 อยุธยามีอํานาจ
จนกระทั่งสามารถตีหัวเมืองที่สําคัญของลานนาได ยังปรากฏหลักฐานเจดียทรงระฆังแบบลานนา
ที่สรางถายแบบจากพระธาตุหริภุญชัยที่ลําพูนมา อยูในวัดหลายแหงที่กรุงศรีอยุธยา ซึ่งคงเปน
งานกอสรางของชาวลานนาโดยตรง 14
ในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 22 ทั้งลานนาอยุธยาตางก็ตกอยูในอํานาจของพมาใน
ราชวงศตองอู ในขณะที่ทางกรุงศรีอยุธยาสามารถประกาศเอกราชและมีการสงครามกับพมาซึ่ง
ยังคงมีอํานาจอยูที่หัวเมืองลานนาบอยครั้ง เห็นไดจากการที่สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระ
เอกาทศรถไดเคยเสด็จขึ้นไปยังดินแดนลานนาในการจัดการบานเมืองแถบนั้น ครั้งสุดทายสมเด็จ
พระนเรศวรสวรรคตที่เมืองหางขณะยกทัพผานเชียงใหมไปยังพมาดวย15
ความสัมพันธระหวางสองอาณาจักรในดานตางๆเปนระยะเวลายาวนานนี้ ปรากฏให
เห็นวาอิทธิพลของศิลปะลานนาไดเขามาปะปนอยูในงานชางของอยุธยาเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีการติดตอกันโดยตรง เชนการสงครามที่อยุธยายกขึ้นไปยังลานนา ทําใหศิลปกรรม
แบบลานนาลงมามีการสรางอยูในอยุธยาอยางชัดเจน ซึ่งรองรอยของอิทธิพลศิลปะลานนาที่
วัดวรเชตุเทพบํารุงก็คงอยูในกรณีเดียวกันนี้ รวมไปถึงผลสืบเนื่องจากจากการรับเอาวัฒนธรรม

13

ความสัมพันธของลานนาและอยุธยาในการสงครามครั้งนั้นมิใชเปนไปดวยความรุนแรงดาน
ความคิดดังเชนสงครามในปจจุบัน เพราะเห็นไดจากการทําไมตรีระหวางกันหลายครั้งในระหวางสงคราม และ
กษัตริยของแตละฝายยังยอมรับในรูปแบบศิลปกรรมของกันและกันดวย เห็นไดชัดเจนที่สุดคือพระพุทธรูปพระ
เจาแขงคมที่พระเจาติโลกราชทรงตั้งใจใหสรางขึ้นเหมือนกับพระแบบลวปุระ ดู พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท.
แสง มนวิทูร แปล), ชินกาลมาลีปกรณ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2515),119 และ “ทรงพระกรุณาใหแตงพระราช
พงศาวดารยอ,”95.
14
ดู ประภัสสร ชูวิเชียร, “เจดียประธานวัดบางกะจะ สถาปตยกรรมของชุมชนชาวลานนาใน
กรุงศรีอยุธยา,” ใน เมืองโบราณ 26:4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2543),68-75.
15
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด) พระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2545),154-166.
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ลานนาอยางตอเนื่องยาวนานและมีการปรับเปลี่ยนไปใหเขากับรสนิยมทางการชางของอยุธยา
ดวย
สวนในดานของอิทธิพลจากพมานั้น มีหลักฐานที่ชัดเจนจากการสงครามระหวาง
อยุธยาและพมาที่สืบเนื่องจากชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จนกระทั่งเสียกรุงครั้งแรก เปนผลให
วัฒนธรรมหลายประการของพมาเขามายังกรุงศรีอยุธยา เชนการริเริ่มตําแหนง วังหนา ในรัชกาล
สมเด็จพระมหาธรรมราชา วังหนา นี้ เปนประเพณีทางราชสํานักของพมามากอน 16 หรืองาน
กอสรางเจดียภูเขาทองที่สวนฐานเปนแบบศิลปะพมาอยางชัดเจน
อนึ่ง มีขอสังเกตเห็นไดวาอิทธิพลศิลปะลานนา-พมา ที่พบอยูที่วัดวรเชตุเทพบํารุงมี
อยูเฉพาะสิ่งกอสรางบางหลัง คือ ปรางคประธาน เจดียทรงปราสาทยอดและอุโบสถ ในขณะที่
วิ ห ารและเจดี ย ท รงระฆั ง กลั บ ไม พ บร อ งรอยของงานช า งที่ ม าจากล า นนาชั ด เจน จึ ง เป น
ขอสนับสนุนไดวาสิ่งกอสรางทั้งสองกลุมนี้มีอายุสมัยตางกัน
วัดวรเชตุเทพบํารุงในดานประวัติศาสตร : ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการขยายชุมชนของกรุงศรีอยุธยา
ในพุทธศตวรรษที่ 21
ยั ง ไม พ บเอกสารใดๆที่ ใ ห ร ายละเอี ย ดของการสร า งวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง โดยตรง
นอกเหนือไปจากบันทึกคําใหการที่กลาวถึงวัดแหงนี้ในตําแหนงที่ตั้งสอดคลองกับความเปนจริง
วัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกนี้ยังเปนวัดขนาดเล็กที่ประกอบดวยเจดียประธานทรง
ระฆังและวิหารตามแบบแผนของวัดในสมัยอยุธยา เจดียประธานนี้มีรูปแบบที่สืบเนื่องจากเจดีย
ทรงระฆังที่สรางขึ้นในตนพุทธศตวรรษที่ 21 เชน เจดียประธานที่วัดพระศรีสรรเพชญ ดังนั้น เจดีย
ประธานทรงระฆังที่สรางขึ้นเปนหลักของวัดในชวงแรกนี้จึงมีอายุในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 21
เมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารประวัติศาสตรที่เปนพงศาวดารสมัยอยุธยา
พบวาชวงเวลาดังกลาวครอบคลุมอยูในปลายรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ลงมาจนถึงกอน
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเล็กนอยในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ซึ่งเปนระยะที่กรุงศรี
อยุธยามีความมั่นคงทางดานการเมือง การทหารและวัฒนธรรม โดยสามารถรวมเอาบานเมืองใน

16

ดู ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, “ตํานานวังหนา,” ใน สุจิตต
วงษ เ ทศ บรรณาธิ การ, พระราชวั ง จัน ทน “วั ง พระนเรศวร” เมื อ งพิษ ณุ โ ลก ที่ ป ระสู ติ ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ
พระนเรศวรฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 69.
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แควนสุโขทัยเอาไวไดอยางสมบูรณแลว นอกจากนั้นในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชายังทรงทํา
สงครามแผอิทธิพลขึ้นไปถึงเชียงใหมไดเปนระยะเวลาหนึ่ง 17
นาสังเกตวาทางทิศตะวันออกของเมืองอยุธยาซึ่งอาจเคยเปนชุมชนเกามากอนการ
กอตั้งกรุงศรีอยุธยาเล็กนอย 18 ปรากฏโบราณสถานที่เปนวัดขนาดใหญมีอายุการสรางเกาแก
ตั้งอยูรวมกันอยางหนาแนน เชน วัดพนัญเชิง วัดใหญชัยมงคล วัดมเหยงคณ วัดกุฎีดาวและวัดอ
โยธยา เปนตน ในขณะที่บริเวณนอกเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งทางทิศตะวันตกของตัวเมืองซึ่งยังคง
มีพื้นที่กวางขวางกวาแตไมปรากฏโบราณสถานที่แสดงความเปนชุมชนขนาดใหญเทา มีเพียงวัด
ขนาดเล็กกระจายตัวกันอยูหางๆ เชน วัดกระซาย วัดเตา วัดสุเรนทร19 เปนตน
เป น ไปได ห รื อ ไม ว า การสร า งวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ขึ้ น ในระยะนี้ น า จะหมายถึ ง การ
ขยายตัวของชุมชนภายในกรุงศรีอยุธยาออกมารอบนอกฝงตะวันตกนี้ ดวยความสมบูรณมั่งคั่ง
ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งคงทําใหมีการเพิ่มจํานวนของประชากรอยางรวดเร็ว พื้นที่ภายในและชานพระ
นครที่เคยเปนชุมชนในตัวเมืองยอมไมเพียงพอตอการอยูอาศัย อีกทั้งทองทุงที่รกรางวางเปลานอก
เมืองเปนแหลงเพาะปลูกไดอยางดี ดังปรากฏวาอยางนอยในสมัยอยุธยาตอนตนมาแลวที่ทาง
ราชการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของราษฎรเพื่อใหออกไปประกอบการกสิกรรมเพื่อสงผลผลิต
โดยตรงเขาสูพระคลังหลวง 20
วัดวรเชตุเทพบํารุงในสมัยแรกนี้จึงเปนวัดขนาดเล็กที่อาจถูกสรางขึ้นเพื่อจุดประสงค
ในการขยายชุมชนจากบริเวณพระนครออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งยังคงเปนพื้นที่ที่ยังมีการอยู
อาศัยไมหนาแนนถาเทียบกับบริเวณอื่นในอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยา
17

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,” 97 - 98.
เชื่อวาชุมชนแหงนี้มีชื่อเรียกวา “อโยธยา” เนื่องจากพบหลักฐานเอกสารจารึกที่กลาวถึงชื่อเมือง
แหงนี้ อยาไรก็ตาม ยังคงเปนประเด็นถกเถียงในทางวิชาการเกี่ยวกับที่ตั้งที่แนนอนของเมืองอโยธยานี้ดวย
สําหรับการนําเสนอขอมูลที่ครอบคลุมทั้งทางดานเอกสารและโบราณคดี ดู ชาญวิทย เกษตรศิริ, “ชุมชนอโยธยาอยุธยา ปญหาเรื่องวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม” ใน เรื่องของสองนคร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเจาพระยา,
2524), 69 - 117.
19
ดูรายงานการสํารวจพบวัดรางเหลานี้ไดใน ประยูร อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา,
290.
20
การบุกเบิกและตั้งชุมชนใหมเปนนโยบายของชนชั้นผูนําในสมัยอยุธยามาเปนเวลานานแลว
ระบบดังกลาวปรากฏอยูในบางตอนของกฏหมายตราสามดวงที่วาใหทําที่รกรางเปนไรนาและใหผูคนเขาไปตั้ง
ถิ่นฐาน ดู ชาญวิทย เกษตรศิริ, “ชุมชนอโยธยา-อยุธยา ปญหาเรื่องวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม,”109116.
18
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การขยายชุมชนออกไปนี้คงเนื่องดวยสาเหตุจากความตองการที่จะเปดพื้นที่
การเกษตรใหขยายตัวออกมากขึ้น อันเปนพัฒนาการดานเศรษฐกิจประการหนึ่งของกรุง
ศรีอยุธยาในระยะนั้น
วัดวรเชตุเทพบํารุงในดานประวัติศาสตร : ผลสืบเนื่องในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุง
ศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22
งานซอมสรางวัดวรเชตุเทพบํารุงตอในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 อาจเรียกได
วาเปนการสถาปนาใหมขึ้นทั้งวัด อาคารที่สรางในครั้งนี้มีขนาดใหญโออาผิดกับสิ่งกอสรางเดิม
ที่สําคัญคือปรางคประธานและเจดียทรงปราสาทยอด ซึ่งแสดงรูปแบบทางดานงานชางของอยุธยา
ที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอกหลายประการ
ดังที่กลาวมาแลววาปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีรูปแบบที่คลายคลึงกับ
ปรางคที่สรางขึ้นในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ของกลุมหัวเมืองเหนือ ลักษณะเดนคือการทํา
ลวดบัวเชิง - ลวดบัวรัดเกลาเรียงกันเปนแถบนูนหนาเห็นไดชัด นอกจากนั้น อิทธิพลจากศิลปะ
ลานนายังปรากฏอยูที่โครงสรางคือชุดฐานบัวลูกฟกที่กอใหเหลื่อมทองไมเขา และการกอคูหาวง
โคงยอดแหลมที่เรียงอิฐใหโคงไปบรรจบที่ยอด ซึ่งอาจเปนครั้งแรกๆ ที่พบวาปรางคของอยุธยาอัน
สืบทอดรูปแบบประเพณีจากปราสาทแบบเขมรมาทางหนึ่ง ใชเทคนิควิธีการกอสรางจากทาง
ลานนาที่มีที่มาอีกสายวัฒนธรรมหนึ่ง
ดวยความใกลเคียงทางดานรูปแบบกับปรางคที่สรางขึ้นมากอนในกลุมเมืองสุโขทัยพิษณุโลก จึงอาจสันนิษฐานไดวา ปรางคองคนี้สรางขึ้นดวยฝมือชางที่สืบมาจากหัวเมืองเหนือ
หรืออยางนอยมีความเกี่ยวของกับงานชางในดินแดนแถบนั้น เมื่อวิเคราะหผานหลักฐานเอกสาร
ประวัติศาสตรแลว พบวาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ราว พ.ศ.2127 ชวงตนของพุทธ
ศตวรรษที่ 22 มีการเทครัวราษฎรจากกลุมเมืองเหนือ คือสุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลกลงมายัง
กรุงศรีอยุธยาเปนครั้งใหญ21 จนทําใหชุมชนแถบนั้นแทบมีสภาพเปนเมืองราง ซึ่งเปนที่แนนอนวา
ราชสํานักหรือขาราชการที่ประจําอยู ณ หัวเมืองเหนือคงจะไดอพยพยายลงมาดวยกันทั้งหมดสิ้น
จึงเปนไปไดวาหมูชางของอยุธยาในหัวเมืองเหนือนั้นมีสวนในการออกแบบกอสรางปรางคประธาน
องคนี้ดวย
ส ว นอิ ท ธิ พ ลจากล า นนา เห็ น ได ว า ตั้ ง แต ช ว งปลายของพุ ท ธศตวรรษที่ 21
กรุงศรีอยุธยาเริ่มแผอํานาจขึ้นไปยังเชียงใหมและบางครั้งสามารถยึดเอาเมืองสําคัญของลานนา
21

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”101.
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เอาไวได มีผลใหงานชางของลานนาลงมาปรากฏในอยุธยาโดยตรง 22 และหลังจากสงครามเสีย
กรุงครั้งแรก อยุธยาและลานนาตางก็ตกอยูภายใตการปกครองของพมา แตทางอยุธยาภายใตการ
นําของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถสามารถกอบกูเอกราชได ในระยะนี้เองที่กรุง
ศรีอยุธยากลับมามีอํานาจเหนือลานนา กษัตริยของอยุธยาไดเสด็จขึ้นไปยังดินแดนลานนาหลาย
ครั้งเพื่อการสงครามและจัดการบานเมือง 23 ซึ่งคงมีผลใหรูปแบบทางศิลปกรรมของลานนาลงมาสู
กรุงศรีอยุธยาเปนระลอกใหญอีกครั้งหนึ่งดวย
เชนเดียวกันกับปรางคประธาน สิ่งกอสรางที่มีรองรอยงานชางจากหัวเมืองเหนือและ
ลานนาอยูมากคือเจดีย ทรงปราสาทยอด แมว าเจดีย ทรงปราสาทยอดองคนี้จะมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่สามารถเชื่อมโยงเขากับวิวัฒนาการของเจดียทรงปราสาทยอดที่สรางขึ้นในศิลปะ
อยุธยาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา แตรายละเอียดหลายประการ โดยเฉพาะปูนปนประดับ
กลั บ มี อิ ท ธิ พ ลของลวดลายในศิ ล ปะทางเหนื อ คื อ ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย และล า นนาอยู ชั ด เจน ได แ ก
ลวดลายที่ประกอบจากวงโคงและพันธุพฤกษา
กลาวโดยสรุปไดวา การที่พบรูปแบบงานชางจากหัวเมืองเหนือและลานนาเปนอยาง
มากในสิ่งกอสรางคราวปฏิสังขรณวัดวรเชตุเทพบํารุงในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 มีความ
สอดคลองสัมพันธกับขอมูลทางประวัติศาสตรที่บงวาระยะนั้นแมวาเปนชวงหลังจากการเสีย
กรุงและอยูในระยะฟนฟูบานเมือง แตก็เปนชวงที่กรุงศรีอยุธยามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อยางที่ไมเคยมีมากอน ไมวาจะเปนงานชางจากหัวเมืองเหนือในแควนสุโขทัยเดิมและลานนา
อีกทั้งยังศิลปวัฒนธรรมจากพมาที่เขามามีบทบาทโดยตรงกับสังคมอยุธยาในขณะที่มีอํานาจ
ปกครองอยูถึง 15 ป 24
มูลเหตุที่ทําใหอยุธยามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชนนี้ นาจะมีสาเหตุจาก
สงครามระหวางไทยกับพมาที่ยืดเยื้อตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 21 มาจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22
อั น เป น พลวั ต รที่ ผ ลั ก ดั น ให มี ก ารเคลื่ อ นย า ยสั บ เปลี่ ย นกลุ ม คนต า งๆเข า มามี บ ทบาทต อ
กรุงศรีอยุธยาอยูตลอดเวลา
22

ประภัสสร ชูวิเชียร, “เจดียประธานวัดบางกะจะ สถาปตยกรรมของชุมชนชาวลานนาใน
กรุงศรีอยุธยา,” 68 - 75.
23
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 154 - 166.
24
เชน คติความเชื่อเรื่องพระมาลัยและการเปลี่ยนแปลงการนับปจากมหาศักราชมาเปนจุลศักราช
ตามแบบพมา ดู ชาญวิทย เกษรศิริ, “พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรและสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1” ใน
เรื่องของสองนคร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเจาพระยา,2524),249 และ ศรีศักร วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 64-65.
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จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาไดกอรูปขึ้นใหม
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดความเปนราชธานีลงใน พ.ศ.2310 และยังสืบเนื่องลงมาถึงชวงแรกๆ
ของกรุงรัตนโกสินทรดวย
วัดวรเชตุเทพบํารุงในเอกสารของชาวตะวันตก
นอกจากหลักฐานในเอกสารของไทยที่รวมสมัยกลาวถึง วัดวรเชตุเทพบํารุง อยา ง
ผิวเผินแลว ยังไดพบขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุงในเอกสารชาวตะวันตกที่เขามายัง
กรุงศรีอยุธยาดวย แมวาจะเปนเพียงนอยนิดและไมชัดเจนมากนักแตก็ถือวาสามารถนํามาใชเพื่อ
ยืนยันวาวัดแหงนี้มีความสําคัญหรือเปนที่รูจักจนไดรับการบันทึกไวโดยชาวตางชาติดวย
ยังไมเคยพบวาชื่อหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวัดวรเชตุเทพบํารุงจะถูกกลาวถึงเอาไว
โดยตรงในบันทึกหรือคําบรรยายวาดวยกรุงศรีอยุธยาของชาวตางชาติ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ของวันวลิต หรือฟานฟลีต (Jeremias van Vliet) ที่กลาวถึงการขึ้นครองราชยและเหตุการณในแต
ละรั ช กาลของอยุ ธ ยาและบางครั้ ง ระบุ ถึ ง วั ด สํ า คั ญ ที่ ส ร า งขึ้ น ในบางรั ช กาลด ว ย 25 ก็ ไ ม ใ ห
รายละเอี ย ดของการสร า งหรื อ ปฏิ สั ง ขรณ วั ด ใดที่ พ อจะสื บ ค น เที ย บเคี ย งได ว า เป น วั ด วรเชตุ
เทพบํารุง ขอมูลที่คอนขางแมนยําเกี่ยวกับที่ตั้งของวัดแหงนี้พบอยูในเอกสารที่เปนแผนที่บางฉบับ
ที่เขียนขึ้นโดยชาวตะวันตก
ในเอกสารตัวเขียนตนฉบับของแกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer) นายแพทย
ชาวเยอรมันซึ่งไดเขามายังกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.2233 รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา มีแผนที่ฉบับ
หนึ่งซึ่งแสดงรายละเอียดของปอมและประตูเมืองกรุงศรีอยุธยาฝงทิศตะวันตก 26 (ภาพที่ 315)
นอกเกาะเมืองออกไปเล็กนอยในแผนที่มีการเขียนระบุสถานที่แหงหนึ่งตั้งอยูบนคลองขนาดเล็กที่
แยกออกไปจากแมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวันตก โดยวาดรูปสิ่งกอสรางทรงยอดแหลมซึ่งคงเปน
ปรางค(ภาพที่ 316) เพราะมีรูปรางเหมือนกับปรางคประธานวัดไชยวัฒนารามที่วาดอยูในแผนที่
ฉบับเดียวกัน ภาพปรางคนี้มีที่ตั้งตรงกับวัดวรเชตุเทพบํารุงในปจจุบันพอดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนที่และภาพถายทางอากาศของอยุธยาในปจจุบัน ปจจุบันตนฉบับของแผนที่ดังกลาวเก็บรักษา
อยูในหอสมุดแหงชาติ ประเทศสหราชอาณาจักร
25

เชนการสรางวัดพระชีเชียงในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชา ดู “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับวันวลิต” ใน รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยาของฟาน ฟลีต(วัน วลิต) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548),
201, 246 - 247.
26
ดูแผนที่ดังกลาวใน ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549),
90.
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ภาพที่ 315 แผนที่กรุงศรีอยุธยาตัวเขียนตนฉบับ ของแกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer) พ.ศ.
2233 ระบุสถานที่นอกเมืองทางทิศตะวันตกแหงหนึ่งที่ตรงกันกับตําแหนงของวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่มา : ปรับปรุงจาก ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549),
90.)
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ภาพที่ 316 ภาพขยายแสดงรายละเอียดของสถานที่ที่ระบุในแผนที่ตนฉบับของแกมปเฟอรที่เชื่อ
วาคือวัดวรเชตุเทพบํารุง แสดงดวยรูปวาดของ “ปรางค” ที่อาจเปนปรางคประธานของวัดแหงนี้
(ที่มา : ปรับปรุงจาก ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549),
90.)
แผนที่ฉบับนี้เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวาวัดวรเชตุเทพบํารุง (รวมทั้งปรางค
ประธานซึ่งระบุดวยรูปในแผนที่) มีอยูแลวในป พ.ศ.2233 แสดงวาวัดไดมีการสรางขึ้น
กอนชวงตนของพุทธศตววรษที่ 23 มาแลว เพราะการที่ตัววัดจะมีอาคารที่สามารถเห็นได
ชัดเจนยอมตองใชเวลากอสรางขึ้นไมนอย
และยั ง มี แ ผนที่ อี ก ฉบั บ ซึ่ ง มี อ ายุ เ ก า กว า ต น ฉบั บ ของแกมป เ ฟอร คื อ แผนที่
กรุงศรีอยุธยาของบาทหลวงฌ็อง กูรโตแล็ง (Jean Courtaulin) เขียนขึ้นในราว พ.ศ.2215-2217
และจัดพิมพในป พ.ศ.2229 27 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาแผนที่ฉบับนี้จะมี
การวาดภาพที่ผิดไปจากความเปนจริงบางเล็กนอย แตก็ระบุทิศทางและตําแหนงของสถานที่
สําคัญในกรุงศรีอยุธยาคอนขางตรงกับความเปนจริง เชน พระราชวังหลวงที่ตั้งอยูทางทิศเหนือติด
กับแมน้ําลพบุรี

27

เรื่องเดียวกัน, 72-73.
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ภาพที่ 317 แผนที่กรุงศรีอยุธยา ของบาทหลวงฌ็อง กูรโตแล็ง (Jean Courtaulin) เขียนขึ้นในราว
พ.ศ.2215-2217 ระบุสถานที่นอกเมืองทางทิศตะวันตกแหงหนึ่ง ที่อาจหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุง
(ที่มา : ปรับปรุงจาก ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549),
74.)
ทางทิ ศ ตะวั น ตกของแผนที่ แ สดงสถานที่ แ ห ง หนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู น อกเกาะเมื อ งออกไป
เล็กนอยโดยมีคลองขนาดเล็กแยกจากแมน้ําเขามาสูบริเวณนั้น แมวาจะวาดเพียงรูปของอาคาร
หนึ่งหลังที่มีตนไมลอมรอบแตก็เชื่อวานาจะเปนวัดแหงหนึ่งเชนเดียวกับรูปวัดวาอารามที่วาดใน
แผนที่นี้ ดวยตําแหนงที่ตั้งกลางทุงทางตะวันตกของอยุธยา(ภาพที่ 317) สอดคลองกันกับที่ตั้งของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงทั้งที่ปรากฏในแผนที่ของแกมปเฟอรและตําแหนงในปจจุบัน จึงเชื่อวาสถานที่
แหงนี้ที่ถูกระบุในแผนที่ของบาทหลวงฌ็อง กูรโตแล็งนาจะหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงเชนกัน ซึ่ง
แนนอนวาวัดแหงนี้คงจะไดรับการสรางขึ้นกอนหนาการเขียนแผนที่ในตนพุทธศตวรรษที่ 23 เปน
ระยะเวลาพอสมควร เหตุนี้ ขอสันนิษฐานที่วาวัดวรเชตุเทพบํารุงสรางขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณจึงนาจะไดรับการทบทวนดานหลักฐานอื่นๆดวยดวย
อย า งไรก็ ต ามยั ง ไม เ คยพบเอกสารของชาวต า งชาติ ที่ ร ะบุ ถึ ง วั ด วรเชตุ
เทพบํารุงที่เกากอนหนาพุทธศตวรรษที่ 23 เลย จึงไมอาจใชขอมูลหลักฐานเหลานี้ในการ
กําหนดอายุสมัยของโบราณสถานไดโดยตรง
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สรุป
วั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง เป น โบราณสถานที่ ส ร า งขึ้ น ครั้ ง แรกในช ว งครึ่ ง หลั ง ของ
พุทธศตวรรษที่ 21 ระยะแรกเริ่มสรางวัดขึ้นเพื่อเปนวัดขนาดเล็กอันมีที่ตั้งอยูนอกตัวเมือง โดยมี
เจดียประธานทรงระฆังและวิหารเปนอาคารหลักภายในวัด ตอมาถูกปฏิสังขรณปรับปรุงใหเปนวัด
ขนาดใหญในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 มีการสรางปรางคขึ้นเปนประธานของวัดรวมทั้ง
สิ่งกอสรางอื่นๆ ไดแก อุโบสถและเจดียทรงปราสาทยอดขนาดใหญ หลักฐานอันมากมายของวัด
แหงนี้บงวามีฐานะใกลเคียงกับวัดสําคัญในตัวเมือง กอนจะถูกทิ้งรางไปดวยผลจากสงครามเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเชนเดียวกับวัดแหงอื่นๆ
โบราณสถานจํานวนมากของอยุธยามีขอจํากัดในการศึกษา เนื่องจากขาดหลักฐาน
เอกสารรองรับ แมวาจะยังคงรองรอยหลักฐานเหลืออยูมากมายก็ตาม เชนเดียวกันกับวัดวรเชตุ
เทพบํารุงที่เปนโบราณสถานซึ่งมีสิ่งกอสรางที่คงสภาพใหศึกษาไดอยางชัดเจน ทวาไมพบขอมูลที่
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรเพี ย งพอที่ จ ะยื น ยั น ได ว า วั ด ร า งขนาดใหญ แ ห ง นี้ ไ ด รั บ การสร า งขึ้ น ใน
ชวงเวลาที่แนนอนเมื่อใด ใครเปนผูประสงคใหสรางขึ้นและมีจุดมุงหมายสูงสงเพียงใดกับการ
สถาปนาวัดเล็กๆ กลางทุงกวางนอกเมืองใหเปนวัดที่โออาภูมิฐานทัดเทียมกับวัดหลวงในพระนคร
การคนควาในครั้งนี้ไดสรรหาและวิเคราะหหลักฐานของวัดวรเชตุเทพบํารุงโดย
ละเอียด อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเกี่ยวเนื่องทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งก็ไดผลการศึกษา
ที่เพิ่มเติมขอมูลความรูดานโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะของอยุธยาเพิ่มพูนมากขึ้น
จากที่นักวิชาการหลายทานไดศึกษาคนควากันมาแลวในหวงเวลาที่ผานมา
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ภาคผนวก ก.
ปญหาและแนวทางในการศึกษาประเด็นเรื่อง “วรเชษฐารามมหาวิหาร”
ดังที่กลาวถึงมากอนในบทที่วาดวยขอมูลพื้นฐานที่วา ชื่อ “วัดวรเชตเทพ
บํารุง” ที่เรียกกันใหมในปจจุบันนี้ คงเปนการแตงขึ้นจากชื่อเรียกเดิมของวัดนี้สั้นๆวา “วรเชษฐ” มี
ป ญ หาบางประการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ของวั ด “วรเชษฐ” นี้ เ นื่ อ งจากหลั ก ฐานเอกสารและหลั ก ฐาน
ทางดานความทรงจําเกี่ยวกับชื่อโบราณสถานที่มีความไมชัดเจนและคลุมเครือ ทําใหจําเปนตอง
สืบคนเพื่อหาที่มาเกี่ยวกับความสับสนดังกลาว อันอาจนําไปสูการแกไขประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
เอกสารที่ขัดแยงหรือไมลงตัวกับหลักฐานทางโบราณคดีบางดาน
กอนอื่นจึงควรจะตองทําความเขาใจกับหลักฐานที่เกี่ยวกับที่มาของชื่อ
“วัดวรเชษฐาราม” เสียกอน
หลักฐานของชื่อ “วัดวรเชษฐาราม” จากเอกสารประวัติศาสตร
หากจะนั บ ตามอายุ ข องหลั ก ฐานแล ว เอกสารเก า แก ที่ สุ ด ที่ เ ริ่ ม ปรากฏชื่ อ
“วัดวรเชษฐาราม” อยางชัดเจนคือพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) รวมไปถึงพระราช
พ ง ศ า ว ด า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ฉ บั บ บ ริ ติ ช มิ ว เ ซี ย ม ซึ่ ง ได ชํ า ร ะ ขึ้ น ใ น ส มั ย รั ช ก า ล ที่ 1
แหง กรุง รัต นโกสิ นทร เอกสารทั้ ง สองระบุถึ ง วัดวรเชษฐารามเมื่อ เหตุ การณ ใ นรัชกาลสมเด็จ
พระเอกาทศรถ วา
“และพระบาทเสด็จสรางโพธิสมภารบําเพ็ญพุทธการกธรรมปรมารค อาทิ คือ
สร า งพระวรเชษฐารามมหาวิ ห าร อั น รจนาพระพุ ท ธปฏิ ม ามหาเจดี ย บ รรจุ
พระสารีริกธาตุสําเร็จ กูฎีสถาน ปราการสมดวยอรัญวาสี แลวก็สรางพระไตรปฎก
ธรรมจบบริบูรณ ทั้งพระบาลีอรรถกถาฎีกาคันถีวิวรณทั้งปวง จึงแตงหอพระสัทธรรม
เสร็จก็นิมนตพระสงฆอรัญวาสีผูทรงศีลาคุณอันวิเศษ มาอยูครองพระวรเชษฐารามนั้น
แล ว ก็ แ ต ง ขุ น หมื่ น ข า หลวงไว สํ า หรั บ อารามนั้ น แล ว จํ า หน า ยพระราชทรั พ ย ไ ว ใ ห
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จตุปจจัยทาน ถวายแกพระสงฆเปนนิจกาล แลวแตงฉทานศาลา แลประสาทพระราช
ทรัพย ใหแตงโภชนาหารจังหันถวายแกภิกขุสงฆเปนนิตยภัตรบมิขาด” 1

ระยะเวลาที่ระบุถึงคือ พ.ศ.2136 ทวา จากการตรวจสอบปที่ขึ้นครองราชยของสมเด็จ
พระเอกาทศรถ (ซึ่งก็เปนปเดียวกับที่ทรงโปรดใหสราง “วรเชษฐารามมหาวิหาร”) ไดขอเท็จจริง
ตรงกันวาพระองคทรงเสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ.2148 2 อันหมายความวาวัดแหงนี้
ถูกสรางขึ้นในชวงระยะเวลาครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22
เปนที่นาเสียดายวาเอกสารชั้นตนที่เปนพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาที่นับถือกันวามี
ความแมนยําที่สุดคือ “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์” นั้นตัวฉบับ
ขาดหายไปกอนตอนชวงที่กลาวถึงเหตุการณนี้ จึงไมอาจตรวจสอบเพิ่มเติมไดมากไปกวานี้
ชื่อ “วรเชษฐารามมหาวิหาร” นี้ไดปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารที่ชําระในภายหลัง
ลงมาด ว ย คื อ พระราชพงศาวดารฉบั บ พระราชหั ต ถเลขาในสมั ย รั ช กาลที่ 4 ซึ่ ง ในพระราช
พงศาวดารฉบับนี้ มีขอความที่กลาวถึงชวงสงครามคราวเสียพระสุริโยทัยใน พ.ศ.2086 กอน
เรื่องราวการสราง “วัดวรเชษฐาราม” ที่ระบุในพงศาวดารวา “ทัพพระมหาอุปราชาตั้งคายตําบล
เพนียด ทัพพระเจาแปรตั้งคายตําบลบานใหมมะขามหยอง ทัพพระยาพสิมตั้งคายตําบลทุงวัด
วรเชษฐ” 3
นอกเหนือไปจากเอกสารพงศาวดาร ยังมีเอกสารอีกจําพวก คือ “คําใหการขุนหลวง
หาวัด” และ “คําใหการชาวกรุงเกา” ซึ่งเปนบันทึกจากปากคําของชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูก

1

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด) พระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2545),170 และพระราชพงศาวดาร
ฉบับบริติชมิวเซียม ดู ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 2 (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2542),157.
2
ดู ขจร สุขพานิช “สอบศักราชปรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ” ใน อยุธยาคดี (กรุงเทพฯ :
องคการคาของคุรุสภา, 2530),
3
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548),74 เขาใจวา
ข อ ความนี้ เป น การชํ า ระขึ้ น ในสมั ย หลัง จึ ง ระบุ ชื่อ สถานที่ ที่ รูจั ก กัน ในสมั ย ดั ง กล า ว แต ใ นระยะเวลาที่ เ กิ ด
เหตุการณจริงอาจยังไมมีวัดแหงนี้อยูก็เปนได เพราะในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐไมไดระบุถึง
ขอความนี้ ในขณะที่พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ออกชื่อวา “ทุงปรเชด” ซึ่งไมไดกลาวถึงวัดแตอยางใด.
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กวาดตอนไปยังพมาหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เรื่องราววาดวยเหตุการณลําดับทาง
ประวัติศาสตรของกรุงศรีอยุธยา ไดกลาวถึงชื่อของวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสรางไววา
“พระองคจึ่งสรางวัดไวที่สวนฉลองพระองคพระเชษฐาวัดหนึ่ง จึ่งสมมุตินามที่
เรียกวาวัดวรเชษฐาราม แลวพระองคจึงถวายที่เขตอาราม จึงจารึกไวในแผนศิลา” 4
“แลวทรงสรางวัดอุทิศพระราชกุศลถวายพระเชษฐาธิราชวัดหนึ่งพระราชทาน
นามวา วัดวรเชษฐ” 5

และตอมาในเหตุการณกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง คําใหการขุนหลวงหาวัด
ระบุถึงคายพมาแหงหนึ่งที่ลอมกรุงศรีอยุธยาเอาไวทางทิศตะวันตก คือ “คายวัดวรเชษฐ”6 ซึ่งก็
เปนหลักฐานยืนยันวา วัดแหงนี้ตองถูกทิ้งรางไปในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองดวย
จากเอกสารตางๆ พอจะสรุปไดวา ชื่อของ “วัดวรเชษฐาราม” หรืออยางนอย คําวา
“วัดวรเชษฐ” ปรากฏอยูในเอกสารตางๆ ที่ระบุเหตุการณชวงเวลาราว 200 ป ของกรุงศรีอยุธยา
นับตั้งแตราว พ.ศ.2086 มาจนถึง พ.ศ.2310
ในสวนของเอกสารตางชาติ โดยเฉพาะเอกสารของชาวตะวันตก แมบางฉบับจะมี
รายละเอียดของเหตุการณในสมัยตางๆ และภูมิสถานของกรุงศรีอยุธยา แตก็มิไดบันทึกถึงชื่อของ
วัดแหงนี้ไวแตอยางใด
นาสังเกตวาขอมูลจากเอกสารที่ไดแสดงมาขางตน จะพบวา “วัดวรเชษฐ” ที่ไดรับการ
ระบุตําแหนงที่ตั้งอยางชัดเจนนั้น คือ “วัดวรเชตุเทพบํารุง” เพราะมีเอกสารอยางนอยสองฉบับ คือ
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาและคําใหการชาวกรุงเกา ที่กลาววามีวัดชื่อ “วรเชษฐ”
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกนอกเมืองอยุธยาออกไป ตรงตองกันกับตําแหนงที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพบํารุง
ในปจ จุ บั น อย า งไรก็ ดี ไม อ าจยื น ยั น จากขอ ความในเอกสารไดเ ลยว า วั ด ดัง กลา วจะเปน วั ด
เดี ย วกั น กั บ ที่ พ งศาวดารบ ง ว า สร า งขึ้ น โดยสมเด็ จ พระเอกาทศรถในป พ.ศ.2134 เพราะว า
พงศาวดารที่ก ลาวถึ งการก อสรางวัดวรเชษฐาราม กลับไมระบุถึง ตําแหนงที่ตั้ง แต บอกเพีย ง
ลักษณะทางกายภาพของวัดดังกลาวอยางคลุมเครือ
4

“คําใหการของขุนหลวงหาวัด” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัดและพระราช
พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : คลังวิทยา, 2515), 316.
5
“คําใหการชาวกรุงเกา” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัดและพระราช
พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : คลังวิทยา, 2515), 98.
6
“คําใหการของขุนหลวงหาวัด,”434 และ “คําใหการชาวกรุงเกา,”193.

434
และที่ สํา คั ญ จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ได พ บวัดรา งอี กแหง ภายในเกาะเมื อ ง
อยุธยา โดยชื่อที่นาจะเรียกตามกันมาคือ “วัดวรเชษฐาราม” วัดแหงนี้ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของ
พระราชวังโบราณ ใกลกับคลองทอหรือคลองฉะไกรใหญ โดยตั้งรวมอยูกับกลุมวัดโบราณอีกสอง
แหง คือวัดโลกยสุธารามและวัดวรโพธิ์ (ภาพที่ 1)
การพบโบราณสถานรางที่มีชื่อซ้ํากันเชนนี้จึงเกิดเปนประเด็นปญหาในทางโบราณคดี
และประวัติศาสตรขึ้นมาทันที เนื่องจากการคนควาหลักฐานเอกสารที่มีอยูอยางจํากัดทําใหไม
สามารถตีความเพื่อแกปญหาชัดเจนนักวาสถานที่ที่ถูกระบุไวในเอกสารจะหมายถึงที่แหงใดกันแน
แตในขณะเดียวกัน กระบวนการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะ ซึ่งใชหลักฐานทาง
โบราณคดีและงานชางเพื่อการตีความกําหนดอายุ เปนแนวทางหนึ่งที่อาจนํามาใชเปดมุมมองเพื่อ
แกไขปมประเด็นนี้ใหกระจางมากขึ้นได

ภาพที่ 1 ภาพถายทางอากาศของเกาะเมืองอยุธยา แสดงตําแหนงที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพบํารุง
(นอกเมือง) และวัดวรเชษฐาราม (ในเมือง)
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วิเคราะหอายุสมัยของวัดวรเชษฐาราม
นักวิชาการแตเดิมสวนใหญเชื่อวา วัดวรเชษฐารามที่ตั้งอยูภายในเกาะเมืองอยุธยา
หมายถึง “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสรางขึ้น การตีความอายุสมัยของ
วัดดังกลาวจึงตกอยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 ตามไปดวย และในขณะเดียวกันเมื่อได
มีการกลาวถึงรูปแบบทางศิลปะของวัดวรเชษฐารามนี้ก็มีขอสรุปที่คอนขางตรงกันวา เปนงานชาง
ที่มีอายุสมัยอยุธยาตอนกลางดวย เนื่องจากเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาความนิยมในการสราง
เจดียทรงระฆังเปนประธานของวัดนั้นเริ่มขึ้นในราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 มีตัวอยางที่วัด
พระศรีสรรเพชญเปนสําคัญ ในขณะที่วัดวรเชษฐารามแหงนี้ก็มีเจดียประธานทรงระฆังขนาดใหญ
เปนหลักของวัดดวย
อย า งไรก็ ต าม ดู เ หมื อ นว า ในการวิ เ คราะห อ ายุ ส มั ย สิ่ ง ก อ สร า งโดยเฉพาะเจดี ย
ประธานของวัดวรเชษฐารามลวนมีที่มาจากการเชื่อมโยงชื่อของวัดนี้เขากับเอกสารพงศาวดารที่
ระบุวาวัดนี้สรางขึ้นในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 ผลการศึกษาจึงโนมนําไปตามระยะเวลาใน
เอกสารนั้นเปนสวนใหญดวย 7
อนึ่ง จากการตรวจสอบดานเอกสาร ไดพบแผนที่เกาะเมืองอยุธยาที่เชื่อวาเขียนขึ้น
ราวสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ 3 ในแผนที่ฉบับนี้ระบุที่ตั้งของวัดแหงหนึ่งในตัวเมืองที่ตรงกัน
กับตําแหนงของวัดวรเชษฐารามในปจจุบันโดยลงชื่อกํากับวา “วัดเชษฐาราม”8 จึงยังไมแนใจวา
ชื่อ “วัดวรเชษฐาราม” เปนชื่อเรียกที่ถูกตองของวัดนี้จริงหรือไม
ในที่ นี้ จึ ง ควรทํ า การวิ เ คราะห รู ป แบบเพื่ อ กํ า หนดอายุ ง านศิ ล ปกรรมของ
วัดวรเชษฐารามโดยทําเสมือนหนึ่งวา “ลืม” ขอมูลจากเอกสารตางๆ และใชขอมูลพรอม

7

ผลการศึกษากําหนดอายุที่ผานมาของวัดวรเชษฐารามลวนผูกพันอยูกับเอกสารพระราช
พงศาวดารเกือบทั้งสิ้น ดู ตรี อมาตยกุล, “ศิลปสมัยอยุธยา” ใน ศิลปสมัยอยูทอง ศิลปสมัยอยุธยา ศิลปสมัย
รัตนโกสินทร (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 49, บรรจบ เทียมทัด, “วัดวรเชษฐาราม” ใน พระราชวังและวัด
โบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,รวบรวมจัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส เกียรติกอง ณ เมรุ
วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2511 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2511),103, ประยูร อุลุชาฎะ,
ศิลปกรรมแหงอาณาจักรศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2516), 86-87 และ ประทีป เพ็งตะโก,
“วัดวรเชษฐและวัดวรเชษฐาราม” ใน โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2551), 81-85 .
8
แถลงงานประวัติศาสตร เอกสาร โบราณคดี 3, 2 ( พฤษภาคม 2512), แผนที่แทรกระหวางหนา
34-35.
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ทั้ ง กระบวนการศึ ก ษาทางประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะเข า ช ว ย เพื่ อ มิ ใ ห ยึ ด ติ ด กั บ หลั ก ฐาน
พระราชพงศาวดารจนมากเกินไป
1. แผนผัง
เจดี ยประธานทรงระฆังขนาดใหญตั้ง อยู เปนหลักของวัด มีวิหารตั้ งอยูดานทิศ
ตะวันออก อุโบสถตั้งอยูในแนวขนานกันทางทิศเหนือของวิหาร เจดียคูดานหนาอุโบสถนาจะเปน
เจดี ย ท รงเครื่ อ งตั้ ง อยู บ นฐานเดี ย วกั น เหลื อ เพี ย งส ว นฐานที่ เ ป น ฐานสิ ง ห ในผั ง ย อ มุ ม ไม ยี่ สิ บ
สิ่งกอสรางทั้งหมดมีคูน้ําลอมรอบบริเวณเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (ภาพที่ 2)สังเกตไดวาสวนที่เปน
เจดียประธานและวิหารนั้นตั้งอยูตรงตามแนวแกนทิศรวมถึงชองประตูอันสมมาตรกับแนวคูน้ําที่
ลอมอยู ในขณะที่อุโบสถกลับดูเหมือนเปนสวนเกินออกมาทางทิศเหนือ และคูน้ําตองมีแนวตีวง
กวางขึ้นไปไมไดสัดสวนกับพื้นที่โดยรวมของวัด ขอสังเกตนี้เปนแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหงาน
ซอมสรางวัดแหงนี้ไดอีกทางหนึ่งดวย
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ภาพที่ 2 แผนผังของวัดวรเชษฐาราม
(ที่มา : บรรจบ เทียมทัด, “วัดวรเชษฐาราม” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, รวบรวมจัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส เกียรติกอ ง ณ เมรุ
วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2511(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2511),แผนผังแทรก)
2. เจดียประธาน
ป จุ บั น เจดี ย อ งค นี้ ไ ด รั บ การบู ร ณะจนหมดแล ว รู ป แบบทั่ ว ไปคื อ ส ว นฐาน
ประทักษิณที่เปนฐานบัวคว่ําบัวหงายทองไมยืดสูง รองรับฐานเขียงในผังกลม 2-3 ฐาน กอนจะ
เปนฐานบัวลูกแกวหรือลูกแกวอกไกในผังกลมหนึ่งฐาน ตอดวยชุดรองรับองคระฆังที่เปนมาลัยเถา
หรือลูกแกวซอนลดหลั่นกันสามชั้น บัวปากระฆัง องคระฆัง บัลลังกในผังสี่เหลี่ยม แกนปลองไฉนที่
มีเสาหานโดยรอบ และยอดทรงกรวยคือปลองไฉน สวนปลีที่เคยมีอยูหักหายไปแลว (ภาพที่ 3)
เมื่อพิจารณาจากรูปแบบแลว พบวาเจดียประธานของวัดวรเชษฐารามนี้
เปนรูปแบบ “มาตรฐาน” ของเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาโดยเอกลักษณอยูที่ชุดฐานแบบ
“มาลัยเถา” หรือลวดบัวลูกแกวจํานวนสามเสนที่วางซอนลดหลั่นกันไดจังหวะเพื่อรองรับองคระฆัง
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ระเบียบเชนนี้ที่พบในเจดียทรงระฆังของอยุธยาอยางตอนเองตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนสิ้นสมัยกรุงศรี
อยุธยา คือราวพุทธศตวรรษที่ 20 ยืดยาวมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 239

ภาพที่ 3 เจดียป ระธานทรงระฆัง วัดวรเชษฐาราม
อยางไรก็ตามเราอาจกําหนดอายุการสรางเจดียทรงระฆังของอยุธยา
คราวๆไดจากรูปทรงขององคเจดียและรายละเอียดบางอยางที่ปรากฏ เจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นใน
ระยะแรกๆ ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 มักมีทรงอวนปอม สวนฐานลางขนาดเตี้ยเมื่อเทียบกับ
สัดสวนขององคเจดีย องคระฆังมีขนาดใหญ มีตัวอยางที่เจดียประธานวัดมเหยงคณ สรางใน พ.ศ.
1981 10 เจดียประธานสามองคของวัดพระศรีสรรเพชญ สรางชวง พ.ศ.2037 11 สวนเจดียทรงระฆัง
9

สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 66 -

75.
10

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ” ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 (พระ
นคร: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 94 และ สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหง
แผนดิน, 67 - 69.
11
“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”96.
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ที่ มี อ ายุ ก ารสร า งในช ว งต อ มาแม ว า จะไม มี เ อกสารระบุ ชั ด เจนนั ก แต เ ชื่ อ ว า แน ว โน ม รู ป ทรง
ของเจดียทรงระฆังไดรับการปรับปรุงใหสูงโปรงมากกวาเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานลางที่ยกสูงขึ้น
และองค ร ะฆั ง ที่ ส อบเพรี ย ว ซึ่ ง ในที่ นี้ มี ตั ว อย า งอยู ที่ เ จดี ย ท รงระฆั ง ของวั ด วรเชตุ เ ทพบํ า รุ ง ที่
วิเคราะหแลววาคงมีอายุในราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21
ในช ว งจากครึ่ ง หลั ง ของพุ ท ธศตวรรษที่ 21 เป น ต น มา ความนิ ย มในเจดี ย
ทรงระฆั ง ลดลง โดยถู ก แทนที่ ด ว ยเจดี ยแ บบอื่ น ๆ คื อ เจดี ย ท รงสี่ เ หลี่ ย มเพิ่ ม มุ ม ซึ่ ง ไดรั บ การ
พัฒนาขึ้นมาจากเจดียทรงระฆังผสมผสานกับรูปแบบจากเจดียทรงอื่นๆ 12 หลักฐานขอมูลเกี่ยวกับ
เจดียทรงระฆังของอยุธยาในระยะนั้นจึงไมชัดเจนเทาที่ควร จนเขาสูสมัยอยุธยาตอนปลายในราว
พุทธศตวรรษที่ 23 จึงปรากฏเจดียทรงระฆังขนาดเล็กที่สรางขึ้นเปนเจดียรายแทรกอยูภายในพื้นที่
วัดที่สรางขึ้นกอน เชน วัดพุทไธสวรรย วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม เปนตน เจดียทรงระฆังในชวง
นี้มีรูปทรงผอมเพรียว องคระฆังเรียวเล็กกวามากจนเห็นไดชัด 13 แตระเบียบที่ยึดถืออยางเครงครัด
คือการใชชุดรองรับองคระฆังแบบมาลัยเถาอยูเชนเดิม มีบางในเจดียขนาดเล็กที่ปรับเปลี่ยนไปชุด
มาลัยเถาจากลวดบัวลูกแกวไปใชลูกแกวอกไกเพื่อความเหมาะสมของรูปทรง
แม รู ป ทรงของเจดี ย ป ระธานวั ด วรเชษฐารามที่ เ ห็ น ในป จ จุ บั น จะเป น ผลจากการ
ปฏิสังขรณทั้งในอดีตและปจจุบัน แตเคาโครงโดยรวมเห็นไดวาเปนเจดียทรงระฆังที่สรางขึ้นอยาง
ชาในชวงไมเกินพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา ดวยทรวดทรงที่เตี้ยปอม ฐานต่ําและมีลักษณะเรียบงาย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บแล ว ยั ง ดู ใ กล เ คี ย งกั บ เจดี ย ป ระธานของวั ด มเหยงคณ แ ละหมู เ จดี ย ข องวั ด
พระศรีสรรเพชญอยูมาก
ที่สําคัญ ขอมูลภาพถายเกากอนการบูรณะ พบวาเจดียประธานองคนี้เคยมีการเจาะ
ชองคูหาเขาไปภายในองคเจดียทางทิศตะวันออก ตรงตําแหนงชุดรองรับองคระฆังมาลัยเถา (ภาพ
ที่4) ซึ่งการเจาะคูหาเขาไปภายในองคเจดียนี้ พบไดในเจดียทรงระฆังของอยุธยาชวงครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปนเจดียประธานของวัดพระศรีรรเพชญ เจดียประธานวัดนางพญา
ศรีสัชนาลัย ซึ่งสรางขึ้นภายใตอิทธิพลงานชางของอยุธยา ดังนั้นในขอที่วาเจดียประธานของ
วัดวรเชษฐารามมีความใกลเคียงกับเจดียประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ จึงเปนไปไดทั้งในดาน

12

สันติ เล็กสุขุม, เจดียเ พิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ เจมส ทอมปสัน), 61.
13
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 72 - 75.
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รูปแบบและอายุสมั ยการสรางดวย อยางไรก็ตาม ผลจากการบูรณะทําใหไมปรากฏชองคูห า
ดังกลาวแลวในปจจุบัน จึงยากที่จะทําการตรวจสอบใหแนชัดได 14

ภาพที่ 4 เจดียประธานวัดวรเชษฐาราม กอนการบูรณะ สังเกตไดวามีการเจาะชองคูหาเขาไป
ภายในองคเจดียทางทิศตะวันออก
(ที่มา : วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ, “บูรณะวัดวรเชษฐาราม : งานอนุรักษชั้นเยี่ยมจริงหรือ” ใน
เมืองโบราณ ปที่ 20 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2537),134.)

14

เมื่อพิจารณาจากภาพถายเกา เห็นวาคูหานี้เปนชองรูปสี่เหลี่ยมเรียบเขาไปภายในองคเจดีย แต
ยังไมแนใจวาเปนชองที่เกิดจากการลักลอบขุดหาสมบัติหรือไม รวมทั้งความชํารุดที่สวนรองรับองคระฆังทําใหไม
อาจทราบไดวาเคยมีการกอจระนําทั้งสี่ดานขององคเจดียเชนเดียวกับที่พบในเจดียองคอื่นหรือไม อยางไรก็ตาม
หากมิใชชองคูหาที่เกิดจากการออกแบบสรางขึ้น รูปทรงที่อวนปอมและฐานในสัดสวนที่ยังเตี้ยก็คงใชกําหนด
อายุเจดียประธานของวัดวรเชษฐารามใหอยูในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 อยูนั่นเอง.
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การกํ า หนดอายุ จ ากรู ป แบบของเจดี ย ป ระธานจึ ง วางเอาไว อ ย า งกว า งๆในช ว งครึ่ ง แรกของ
พุทธศตวรรษที่ 21 หรือหลังจากนั้นเล็กนอย
3. วิหาร
คงไดรับการสรางขึ้นพรอมๆ กับเจดียประธานตามแบบแผนผังหลักของวัดในสมัย
อยุธยาชวงแรกๆ ซึ่งยังสรางเจดียเปนประธานมีอาคารวิหารหรืออุโบสถตั้งอยูทางดานหนา จาก
สภาพที่เห็นในปจจุบันไมอาจวิเคราะหใดๆ ได เนื่องจากอยูในสภาพชํารุดพังทลายเหลือเพียงฐาน
ที่ไดรับการบูรณะแลว แผนผังอยูในรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีมุขโถงดานหนา ทางเขาสองทางขนาบ
มุขโถง พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยขนาดใหญกออิฐถือปูนซึ่งไดรับการบูรณะแลว ฐานชุกชี
สูง ซึ่งไมแนใจวาเปนผลจากการปฏิสังขรณในสมัยหลังหรือไม เนื่องจากชวงอยุธยาตอนปลายมี
ความนิยมกอฐานชุกชีสูงตางจากในสมัยแรกๆ ที่ฐานชุกชีของพระพุทธรูปยังเตี้ยอยู (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 วิหารวัดวรเชษฐาราม ตั้งอยูรวมแนวแกนเดียวกันกับเจดียประธาน
4. อุโบสถ
เปนอาคารกออิฐผนังหนา หลังคาพังลงมาจนหมดแลว เสาติดผนังที่เรียงรายกัน
เปนการเซาะอิฐที่กอรวมกันใหนูนออกมา จึงมิใชระบบที่กอเสากอนแลวกอผนังปดอันเปนระบบใช
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เสารองรับน้ําหนักเครื่องบนหลังคา แตเปนแบบที่ใชผนังรับน้ําหนักเครื่องบนหลังคา รวมทัง้ การกอ
หนาจั่วขึ้นไปจรดอกไกแทนที่หนาจั่วที่ประกอบจากไมสลักลวดลาย (ภาพที่ 6)ซึ่งเปนอิทธิพลการ
กอสรางจากชาติตะวันตกที่เริ่มพบอยูในอาคารของอยุธยาตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณชวง
ตนพุทธศตวรรษที่ 23 เปนตนมา บัวหัวเสาของเสาติดผนังเปนบัวกลีบยาวแบบที่เรียกวา “บัวแวง”
อันเปนรูปแบบของบัวหัวเสาในศิลปะอยุธยาตอนปลายเชนกัน 15
ที่สําคัญคือหนาจั่วหรือหนาบันของอุโบสถเปนการกออิฐสูงขึ้นไปจรดอกไก มีรองรอย
การประดับดวยเครื่องถวย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากที่ยังเหลืออยูเล็กนอยอาจเปนเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศชิง (ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24) การกอหนาจั่วเพื่อประดับเครื่องถวย
เชนนี้ไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนมากนักในสมัยอยุธยา อุโบสถแหงนี้จึงเปนตัวอยางที่สําคัญแหง
หนึ่งของงานประดับเชนนี้ในงานชางของอยุธยา ยังพบการประดับเครื่องถวยแบบนี้อีกเชนที่ซุม
ประตูดานทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ อยุธยา คงเปนงานในคราวบูรณะสมัยอยุธยาตอนปลาย
ดวยปรากฏวาสมเด็จพระเจ า ปราสาททองทรงปฏิสั งขรณปรางคพระศรีรัตนมหาธาตุขึ้น ใหม
พ.ศ. 217616

15

ประยูร อุลุชาฎะ, “วิวัฒนาการของอุโบสถและวิหาร” ใน ศิลปกับโบราณคดีในสยาม (กรุงเทพฯ
: โอเดียนสโตร,2520),100.
16
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม),”186.
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ภาพที่ 6 อุโบสถวัดวรเชษฐาราม เปนอาคารกออิฐถือปูนผนังทึบ หนาบันกอขึ้นไปจรดอกไก
ประดับดวยเครื่องถวยชาม ลักษณะอาคารกออิฐเพื่อใชผนังรับน้ําหนักหลังคาเชนนี้เริ่มปรากฏ
แพรหลายตั้งแตราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณเปนตนมา
ใบเสมาสลักจากหินทราย มีขนาดไมหนาและไมใหญมาก จึงสามารถติดตั้งบนฐาน
ยกสูงได ไมมีการสลักลวดลายใดๆ นอกจากเสนโคงเวาเขาหากันตรงกลางของใบเสมา (ภาพที่ 7)
ขนาดของใบเสมาที่ไมใหญโตเทากับใบเสมาของวัดสมัยอยุธยาตอนตน เชน วัดราชบูรณะ วัดม
เหยงคณ ลงมาจนถึงวัดพระศรีสรรเพชญ 17 แสดงวามีอายุไมเกาไปจนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ
ที่ 21 ในขณะเดียวกันก็คงไมลาลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งใบเสมามีขนาดเล็กลงมากกวา
และรูปแบบตางไป เชนใบเสมาของวัดบรมพุทธารามเปนตน
รูปแบบและขนาดของใบเสมาวัดวรเชษฐารามอาจเปรียบเทียบไดกับใบเสมาของ
วัดใหม ประชุ มพล อ.นครหลวง อยุ ธยา เจดียประธานทรงสี่เ หลี่ยมเพิ่ ม มุมของวัดนี้ไดรับ การ
วิเคราะหแลววาคงมีอายุในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง 18 ซึ่งในที่นี้กําหนดกวางๆ วาอยู
ในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22

17

ประยูร อุลุชาฎะ, ศิลปบนใบเสมา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2524), 212.
18
สันติ เล็กสุขุม, เจดียเ พิ่มมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา, 62.
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ภาพที่ 7 ใบเสมาของวัดวรเชษฐาราม เปนหินทรายขนาดยอม
อยางไรก็ดี การกําหนดอายุจากรูปแบบของอุโบสถที่กะระยะเอาไวในตนพุทธศตวรรษ
ที่ 23 มีความขัดแยงกับอายุสมัยของใบเสมา ในเมื่อใบเสมายอมเปนวัตถุที่ตองสรางขึ้นพรอมกับ
อุโบสถ ดังนั้นจึงอาจตั้งขอสันนิษฐานขึ้นอีกไดวาอุโบสถหลังนี้คงสรางซอนลงไปบนอาคารที่เกา
กวา และเปดชวงกําหนดอายุของอุโบสถจากรูปแบบและหลักฐานรวมคือใบเสมาเอาไวไดในชวง
ระยะเวลาราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 23
สืบเนื่องจากขอสังเกตดานแผนผัง จะเห็นไดวาแมวิหารกับอุโบสถจะตั้งคูกันดูมีความ
สมมาตร แตเมื่อพิจารณาจากแผนผังแลว พบวาอุโบสถเปนอาคารอีกหลังหนึ่งที่แยกออกมาจาก
สิ่งกอสรางในแนวแกนหลัก คือเจดียประธานและวิหาร ทําใหพื้นที่วัดทางดานทิศเหนือเพิ่มขึ้นมา
สังเกตไดจากคูน้ําที่ลอมรอบอยู แสดงวาอุโบสถจะตองเปนอาคารที่สรางเพิ่มเติมขึ้นมาในสมัย
หลังจากการสรางวัดในครั้งแรกดวย
5. เจดียร ายทรงเครื่องคูหนาอุโบสถ
ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน (ภาพที่ 8)สภาพของเจดียทั้งคูเหลือเพียงชุดฐานสิงหที่ซอน
กัน ขาสิงหมีลักษณะเรียวยาว กาบเทาสิงห ครีบทองสิงหและกระจังที่ประดับบนหลังสิงหเปน
ลวดลายที่เทียบไดกับขาสิงหในสมัยอยุธยาตอนปลาย ชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 23 (ภาพที่
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9) เชน เจดียรายองคหนึ่งในทางทิศใตของอุโบสถวัดภูเขาทอง อยุธยา 19 เจดียทั้งสององคนี้เปนขอ
ยืนยันถึงการปฏิสังขรณภายในวัดที่ยังมีจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23

ภาพที่ 8 เจดียท รงเครื่องคูหนาอุโบสถ

ภาพที่ 9 ฐานสิงหของเจดียท รงเครื่อง วัดวรเชษฐาราม
19

เรื่องเดียวกัน,77.
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เมื่อไดทําการศึกษางานชางของวัดวรเชษฐารามแลว จะเห็นไดวาสิ่งกอสรางภายใน
วัดแบงออกเปนสองชวงสมัยอยางชัดเจน
อายุสมัยแรกสรางของวัดวรเชษฐารามคงอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 จากรูปแบบ
ของเจดียประธานทรงระฆัง ที่ตั้งอยูรวมกับวิหารในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกตามแบบแผน
ของวัดสมัยอยุธยาในชวงไมหลังจากพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา
ตอมาคงจะมีการปฏิสังขรณในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22
ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 23 อุโบสถเปนอาคารที่สรางขึ้นทางทิศเหนือของวิหารทําใหตองขยายพื้นที่
ของวัดรวมทั้งคูน้ําที่ลอมรอบออกไปจนสังเกตเห็นความไมสมมาตรอยางชัดเจนในแผนผัง มีการ
กออิฐพอกเสริมเจดียประธานและยังปรากฏเจดียรายคูทางดานหนาอุโบสถที่เปนเจดียทรงเครื่อง
ในศิลปะอยุธยาตอนปลายดวย สอดคลองกันกับที่เอกสารคําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมที่
ระบุวาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรงโปรดใหบูรณะวัดวรเชษฐาราม ซึ่งอาจหมายถึงวัดแหงนี้
ไดเชนกัน20
ขอมูลจากกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตรศิลปะสามารถสรุปไดวาวัดวร
เชษฐารามมีอายุสมัยการกอสรางครั้งแรกคือชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 21 และไดรับการ
ปฏิสังขรณครั้งใหญในปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ตอตนพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งขอมูล
ดังกลาวนี้ ชวยใหมองเห็นเคาเงื่อนของปญหาเกี่ยวกับชื่อ “วัดวรเชษฐาราม” ไดชัดเจนใน
ระดับหนึ่งเมื่อนําไปเชื่อมโยงเขากับหลักฐานดานอื่นๆ
การเปรียบเทียบขอมูลของ “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ที่กลาวถึงในพระราชพงศาวดาร กับหลักฐาน
ดานโบราณคดีและงานชางระหวางวัดวรเชตุเทพบํารุง และวัดวรเชษฐาราม
เมื่อตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร จะพบวาคุณสมบัติของความเปน“วรเชษฐาราม
มหาวิหาร” หรือ “วัดวรเชษฐาราม” ที่ระบุอยูในพระราชพงศาวดารจะตองประกอบดวย
1. มีพระพุทธรูป (ซึ่งควรที่จะประดิษฐานอยูในอาคารอุโบสถหรือวิหาร)
2. มี เ จดี ย ป ระธาน ซึ่ ง โดยคติ แ ล ว หมายถึ ง พระจุ ฬ ามณี เ จดี ย ที่ บ รรจุ พ ระบรม
สารีริกธาตุ
20

คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชําระ
ประวัติศาสตรไทย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2534),46.

447
3. มีกุฎิที่จําพรรษาของพระภิกษุสงฆ หมายถึงเขตสังฆาวาส
4. มีกําแพงลอมรอบ
5. เปนวัดฝายอรัญวาสี
6. มีอายุสมัยหรือหลักฐานงานชางที่อยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 เพราะ
เอกสารหลายชิ้นระบุตรงกันวา สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสถาปนาขึ้น
หากนําเอาขอมูลของวัดที่มีชื่อคลายคลึงกันทั้งสองวัด คือวัดวรเชตุเทพบํารุง (หรือ
เดิมเรียกวาวัดวรเชษฐ เฉยๆ) กับวัดวรเชษฐาราม (สืบคนในเอกสารเกาเรียกวาวัดเชษฐาราม) มา
เปรียบเทียบกัน พบวาทั้งสองวัดนี้มีคุณสมบัติของความเปนวรเชษฐารามมหาวิหารตางกันออกไป
ดังแสดงออกมาในรูปของตารางไดดังนี้
ชื่อตาราง ?
คุณสมบัติ
1.พระพุทธรูป
2.เจดียประธาน
3.สังฆาวาส
4.กําแพงแกว
5.ความเปนวัดอรัญวาสี
6.อายุสมัยของวัด

วัดวรเชตุเทพบํารุง
วัดวรเชษฐาราม
มี พ ระพุ ท ธรู ป ประธาน ทั้ ง ใน มีพระพุทธรูปประธาน ทั้งใน
อุโบสถและวิหาร
อุโบสถและวิหาร
ปรางคประธานขนาดใหญ
เคยมี แ ต ยั ง ไม พ บตํ า แหน ง ที่
แนนอน
มี
ตั้งอยูนอกตัวเมือง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง
ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 22

เจดียประธานทรงระฆัง
เคยมี แ ต ยั ง ไม พ บตํ า แหน ง ที่
แนนอน
มี
ตั้งอยูภายในตัวเมือง
ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง
ตนพุทธศตวรรษที่ 23

จากตาราง เห็นไดวาคุณสมบัติตั้งแตขอ 1. ถึงขอ 4. ของวัดทั้งสองแหงมีเหมือนกัน
ซึ่งนาสังเกตวาเปนองคประกอบหลักที่พบไดทั่วไปในวัดที่สรางขึ้นสมัยอยุธยา แตที่สําคัญคือใน
สวนขอ 5. และขอ 6. อันเปนขอมูลเฉพาะของแตละแหงนั้น คือความเปนวัดในสายอรัญวาสี หรือ
วัดปา ซึ่งวัดวรเชตุเทพบํารุงดูเหมือนจะตรงตามคุณสมบัติมากกวาวัดวรเชษฐาราม เนื่องจาก
ตั้งอยูนอกเมืองอยุธยาออกไปเปนระยะทางพอสมควร และอายุสมัยของหลักฐานที่พบใกลเคียง
กับที่ระบุไว จึงมีขอสังเกตที่วาวัดวรเชตุเทพบํารุง มีปรางคประธานอันสามารถกําหนดอายุได
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ในชวงอยุธยาตอนกลาง คงหมายถึง “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ที่ระบุถึงในพระราชพงศาวดาร
มากกวา 21
ข อ มู ล จากทํ า เนีย บสมณศั ก ดิ์ ซึ่ ง คงเป น บั น ทึ ก จากความทรงจํ า ของผู ค นในสมั ย
อยุธยาตอนปลาย ใหชื่อของพระอริยวงษมุนี สังกัดเจาคณะคามวาสีฝายขวา จําพรรษาอยู ณ
วัดวรเชษฐ 22 ความเปนวัดคามวาสี-อรัญวาสีนี้หากจะนําเอาตําแหนงที่ตั้งของวัดเปนปจจัยก็จะ
พบวามีความชัดเจนมากกวาเนื่องจากในเอกสารโบราณบางฉบับระบุวาที่ตั้งของวัดสายอรัญวาสี
นั้นตองตั้งอยูหางจากชุมชนเมืองพอสมควร ดังเชนกรณีของการผูกสีมาของวัดสวนดอกขึ้นใหม
เนื่ อ งจากใกล เ มื อ งมากเกิ น ไป 23 ส ว นการที่ พ บในทํ า เนี ย บสมณศั ก ดิ์ ค รั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาว า มี
พระสงฆฝายวิปสสนาธุระจําพรรษาอยูภายในกรุงดวย 24 ซึ่งเปนเรื่องสังกัดของพระสงฆเองมิใช
ฐานะของวัดเชนเดียวกับที่ในทางตรงกันขาม วัดภายนอกนอกกําแพงเมืองหลายแหงก็ถูกระบุวาที่
เปนที่จําพรรษาของพระราชาคณะฝายคามวาสี ที่สําคัญมีหลักฐานวาวัดที่ตั้งอยูภายนอกกําแพง
เมืองสวนใหญเปนวัดฝายอรัญวาสี เชน วัดไชยวัฒนาราม 25
ที่สําคัญ วัดที่ชื่อ “วรเชษฐ” ทั้งสองแหงคงกอสรางขึ้นกอนพุทธศตวรรษที่ 23 มาแลว
เนื่องจากพบหลักฐานการปฏิสังขรณในสมัยอยุธยาตอนปลายดวยกันทั้งคู คือที่วัดวรเชตุเทพบํารุง
พบเจดียรายทรงระฆังขนาดเล็ก และที่วัดวรเชษฐารามพบเจดียรายทรงเครื่องดานหนาอุโบสถ
การศึกษาเปรียบเทียบนี้พบวาปจจัยทางดานหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรมของ
วัดวรเชตุเทพบํารุงมีความใกลเคียงกับขอมูลเอกสารที่ระบุถึงวัดวรเชษฐารามในทางประวัติศาสตร
อยางนอยในเอกสารบางชิ้นที่กลาวถึงวัดแหงนี้โดยตรงก็ระบุถึงที่ตั้งอันชัดเจน และสอดคลองกัน
21

จากการศึกษาและตั้งขอสังเกตรูปแบบปรางคประธานและชื่อของวัดแหงนี้ ทําใหนาย Forrest
Mc Gill เชื่อวาวัดวรเชตุเทพบํารุงคงเปนวัดที่สรางโดยสมเด็จพระเอกาทศรถที่ถูกกลาวถึงในเอกสาร ดู Mc
Gill,Forrest, “Art and Architecture in the reign of King Prasatthong of Ayutthaya” (Dissertation
Ph.D.(Art History) Michigan University,1976), 7,219-220 และดู สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา งานชางหลวง
แหงแผนดิน, 60-63.
22
ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ์ ,60.
23
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ไดกรุณาอธิบายขอมูลนี้โดยใชเอกสารของลานนาเปนหลักฐาน
ดู ประเสริฐ ณ นคร และปวงคํา ตุยเขียว, ตํานานมูลศาสนาเชียงใหมและเชียงตุง (กรุงเทพฯ : สมาคม
ประวัติศาสตร, 2537),11,65.
24
ดู ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2543),
59.
25
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”182.
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กับหลักฐานทางโบราณคดี ในเบื้องตนนี้ จึงอาจสรุปไดอยางคอนขางชัดเจนจากหลักฐานดานอายุ
ของงานศิลปกรรมและปจจัยดานที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพบํารุงวา อาจหมายถึงวัด “วรเชษฐาราม
มหาวิหาร” ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารวาสมเด็จพระเอกาทศรถทรงสถาปนาขึ้นในครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษที่ 22 ก็เปนได
อย า งไรก็ ดี ข อ มู ล ที่ ป ระมวลมาข า งต น มิ ไ ด มี จุ ด ประสงค ใ นการตั ด สิ น ว า
โบราณสถานแหงใดจะตรงกับที่ปรากฏอยูในหลักฐานเอกสารอยางแนนอน แตเปนการ
ชี้นําใหมีการตรวจสอบหลักฐานตางๆของโบราณสถาน ไมวาจะเปนดานงานชาง ขอมูล
ทางโบราณคดีและเอกสารเพื่อรองรับการศึกษาวิเคราะหใหถูกตองตามที่ควรเปนในทาง
วิชาการอันยังขาดอยูมากในกระบวนการวิจัยทางโบราณคดีและประวัติศาสตร และที
สําคัญ ยังมีโบราณสถานรางที่ไมปรากฏชื่ออีกมากมายในอยุธยาทั้งที่ยังคงสภาพและ
ชํา รุดทรุดโทรมหรื อแม แตส าบสู ญไปแลว ซึ่ งยอมมีสิ ทธิหมายถึง “วรเชษฐารามมหา
วิหาร” ไดทั้งสิ้นหากมีการคนควาและไดหลักฐานตรงตองพองกันอยางสมเหตุผล
วัดวรเชษฐาราม – สถานที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวร – ขอเท็จจริง – การตรวจสอบ
ประเด็นทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอีกประการเกี่ยวกับ “วัดวรเชษฐ” ที่จะ
ละเลยไปเสียมิได คือความเกี่ยวของกับเหตุการณและสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
สมเด็ จ พระนเรศวร ซึ่ ง ได มี ค วามเข า ใจกั น ว า หมายถึ ง วั ด วรเชษฐารามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเอกสาร
ประวัติศาสตร
ที่มาของความเชื่อดังกลาว เทาที่สืบสวนไดในปจจุบัน นาจะเกิดจากขอสันนิษฐาน
ของคุณบรรจบ เทียมทัด ในบทความเรื่อง “วัดวรเชษฐาราม” ซึ่งตีพิมพครั้งแรกในวารสารศิลปากร
ปที่ 3 เลมที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2503 และตอมารวมพิมพอยูในหนังสือชื่อ “พระราชวังและวัดโบราณใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส เกียรติกอง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2511 ในบทความดังกลาวผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นวาสถานที่ที่
สมเด็จพระเอกาทศรถทรงประกอบพระราชพิธีพระบรมสมเด็จพระนเรศวรวา “เขาใจวาถวาย
พระเพลิ ง พระบรมศพที่ วั ด วรเชษฐารามนี้ ”26 ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า การศึ ก ษาดั ง กล า วเป น “ข อ
สันนิษฐาน” มากกวาเปน”ขอเท็จจริง” ทางประวัติศาสตร
ข อ สั น นิ ษ ฐานดั ง กล า วได ก ลายเป น ความเชื่ อ กั น ในภายหลั ง จนเปรี ย บเสมื อ น
ขอเท็จจริงวา วัดวรเชษฐารามเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีดังกลาวขึ้น แนวคิดนี้นาจะเกิดจาก

26

บรรจบ เทียมทัด, “วัดวรเชษฐาราม,”103.
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การที่พระราชพงศาวดารสวนใหญระบุเหตุการณระหวางงานสราง “วรเชษฐารามมหาวิหาร” กับ
การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรเรียงใหลําดับกัน 27
แตเมื่อทําการตรวจสอบขอความแลว พบวาในเอกสารพระราชพงศาวดาร (ซึ่งไดรับ
การชําระในสมัยหลังลงมาทั้งสิ้น) มิไดกลาวเลยวา สถานที่ที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงประกอบ
งานพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวร (ที่อัญเชิญลงมาจากเมืองหาง
หลวง) นั้น หมายถึง “วรเชษฐารามมหาวิหาร” หรือ วัดวรเชษฐาราม ที่พระองคทรงโปรดใหสราง
ขึ้น มีเพียงการเรียงลําดับเหตุการณดังกลาวเอาไวตอจากการกอสรางวัดเทานั้นที่ชวนใหคิดวา
สถานที่และเหตุการณทั้งสองที่กลาวถึงในเอกสารอยูรวมกัน
ทั้งนี้ กอนหนาที่แนวคิดนี้จะเกิดขึ้น นักวิชาการและนักปราชญรุนเกายังคงเขาใจ
ตรงกันวา วัดวรเชษฐารามเปนวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสรางเพื่อเฉลิมพระเกียรติแกสมเด็จ
พระนเรศวร 28 ซึ่งคงเปนไปตามขอความเอกสารคําใหการขุนหลวงหาวัด ที่ระบุวา“พระองคจึ่งสราง
วัดไวที่สวนฉลองพระองคพระเชษฐาวัดหนึ่ง จึ่งสมมุตินามที่เรียกวาวัดวรเชษฐาราม” 29
โดยในคําใหการขุนหลวงหาวัดตอนเดียวกันนี้เอง เปนเอกสารฉบับเดียวที่ปรากฏ
ขอความที่ระบุถึงการสรางวัดลงบนสถานที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรวา “พระองคจึงสราง
วัดไวที่ที่ถวายพระเพลิงพระนเรศร แลวจึงสมมตินามเรียกวัดสบสวรรค” แสดงวาวัดที่สมเด็จ

27

ดู “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),”170.
28
ดู สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และ สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ เลม 12 (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2504),123 - 124
ในลายพระหัตถนั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงแสดงพระดําริวาวัดวรเชษฐารามนั้น คงหมายถึง
องคพระมงคลบพิตร ดวยมีขนาดใหญสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวร แตงานยังคางอยูจนสิ้นรัชกาล
สมเด็จพระเจาทรงธรรมโอรสเมื่อขึ้นครองราชยจึงเคลื่อนยายไปจากที่เดิมและสรางมณฑปครอบไวแทน.
29
“คําใหการของขุนหลวงหาวัด,” 316.

451
พระเอกาทศรถสร า งขึ้ น ณ สถานที่ ถ วายพระเพลิ ง พระเชษฐา ชื่ อ ว า “วั ด สบสวรรค ” มิ ใ ช
วัดวรเชษฐารามแตอยางไร 30
โดยขอมูลอันประจักษแลว เห็นไดวาไมมีเอกสารชั้นตนใดๆ มีน้ําหนักมากเพียง
พอที่จะทําใหเกิดเปนขอเท็จจริงไดเลยวา “วัดวรเชษฐาราม” กับ “ที่ตั้งของพระเมรุมาศใน
คราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวร” เปนสถานที่เดียวกัน แตเอกสาร
บางชิ้นยังสนับสนุนขอมูลที่วาวัดวรเชษฐารามสรางขึ้นโดยสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งคงตกอยู
ในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 นั้น มีสวนของความจริงอยูไมนอย
ที่ สํ า คั ญ จากข อ มู ล เอกสารล ว นแต ก ล า วถึ ง การถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระมหากษัตริยอยุธยา กอนการสรางวัดขึ้นในบริเวณนั้นทั้งสิ้น เชนกรณีของวัดราชบูรณะที่
สรางขึ้นภายหลังบนสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพของเจาอายพระยาและเจายี่พระยา 31 ธรรม
เนียมนี้คงมีอยูกอนรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมที่มีการปรับปรุงสถานที่สําหรับเปนบริเวณ
ประกอบงานพระเมรุกลางพระนคร 32 ซึ่งขอความในพระราชพงศาวดารกลาวถึงการสรางวัดวร
เชษฐารามขึ้นกอนแลวจึงมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งผิด
กันกับธรรมเนียมเดิมในขัตติยราชประเพณีของอยุธยาที่มีมากอน
หรื อ หากจะเชื่ อ ในข อ มู ล ว า งานพระเมรุ ข องสมเด็ จ พระนเรศวรได มี ขึ้ น ณ วั ด
วรเชษฐาราม จริง ก็มีเคาเงื่อนใหสันนิษฐานสืบหาสถานที่ดังกลาวไดบางดังนี้
30

เรื่องเดียวกัน การกลาวถึงวาวัดสบสวรรคเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระนเรศวรนี้ จึ ง ควรเป น ประเด็ น ที่ ต อ งศึ ก ษาค น คว า กั น ต อ ไป เนื่ อ งจากวั ด ที่ รู จั ก กั น ในป จ จุ บั น ว า เป น วั ด
สบสวรรค หรือวัดสวนหลวงสบสวรรคนั้น คือบริเวณอันเปนที่ตั้งของเจดียศรีสุริโยทัย ทางทิศตะวันตกภายใน
เกาะเมืองอยุธยา เจดียศรีสุริโยทัยเปนเจดียเหลี่ยมเพิ่มมุม ซึ่งไดรับการศึกษาแลววาควรสรางขึ้นในชวงครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 21 กอนหนาเหตุการณที่กลาวถึงราว 40-50 ป อยางไรก็ตาม เอกสารคําใหการนี้นาจะมี
ความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมมากพอสมควรเนื่องจากผานการสัมภาษณ คัดลอกและแปลออกมาหลายทอด
อนึ่ง ขจร สุขพานิช ไดเคยเสนอวา วัดสวนหลวงสบสวรรคนี้คือวัดวรเชษฐารามดวย ดู ขจร สุขพานิช “สอบ
ศักราชปรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ,” 144.
31
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 22.
32
เรื่องเดียวกัน,177 ขอความตอนนี้มีอยูวา “ศักราช 968 ทรงพระกรุณาใหพูนดินหนาพระวิหาร
แกลบไวเปนที่ถวายพระเพลิง” เขาในวา วิหารแกลบ ในเอกสารหมายถึงโบราณสถานที่เรียกวาวิหารแกลบตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันออกของวิหารพระมงคลบพิตร ดังนั้น สถานที่จัดงานพระเมรุแหงนี้จึงอาจหมายถึงพื้นที่วาง
ทางทิศใตของวัดพระศรีสรรเพชญดานหนาของวิหารพระมงคลบพิตรก็ได ในแผนที่อยุธยาที่พระยาโบราณราช
ธานินทรจัดทําขึ้นก็ระบุวาพื้นที่ดังกลาวเปนที่ปลูกพระเมรุกลางเมือง ดู ประยูร อุลุชาฎะ,หาเดือนกลางซากอิฐ
ปูนทีอ่ ยุธยา (พระนคร : ศึกษิต, 2510), แผนที่ทายเลม.
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แตหากศึกษาบุคคลิกของสมเด็จพระนเรศวรจากเอกสารทั้งของไทยและตางชาติที่
บันทึกไว จะพบวาในชวงปลายรัชสมัยพระองคไมปรารถนาที่จะกลับคืนสูกรุงศรีอยุธยาหากยังมิได
ปราบปรามบานเมืองนอยใหญใหอยูในอํานาจของพระองค 33 คราวสุดทายในการกรีฑาทัพไปเมือง
ตองอูก็ทรงประชวรและสวรรคตที่เมืองหางหลวงเสียกอน
เป น ไปได ห รือ ไม ว า สมเด็ จ พระเอกาทศรถจะได ปฏิ บัติ ต ามพระราชปณิ ธ านของ
พระองค โดยมิไดอัญเชิญพระบรมศพเขายังพระนคร แตไดประกอบพระราชพิธีพระเมรุภายนอก
เมือง ซึ่ ง ถ า หากสถานที่ ถ วายพระเพลิง นี้ ห มายถึง สถานที่เ ดีย วกัน หรือตั้ง อยู ใกล เ คีย งกับวัด
วรเชษฐาราม (เปนประเพณีที่กษัตริยอยุธยาจะสรางวัดถวายพระราชกุศลในคราวพระราชพิธี
พระบรมศพอยูในบริเวณไมหางกัน) แลว วัดวรเชตุเทพบํารุง ซึ่งเปนวัดขนาดใหญตั้งอยูภายนอก
เมืองออกมาไมไกลนัก จึงอาจเขาขายของการเปนสถานที่ดังกลาวไดเชนกัน แตนี่ก็เปนเพียงขอ
สันนิษฐานจากขอมูลเอกสารเทานั้น ในดานขอมูลทางโบราณคดีและงานชาง ไมอาจตรวจสอบได
เลยวาสถานที่ใดเคยเปนที่ทํางานพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพตามที่กลาวถึงเลย
เนื่องจากพื้นที่การใชงานภายในบริเวณเมืองอยุธยาไดรับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจนถึง
ปจจุบัน
สรุปไดวา ความเกี่ยวของกันระหวางสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จ
พระนเรศวร กับวัดวรเชษฐารามนั้น เปนเพียงการตั้งขอสันนิษฐานขึ้นจากขอมูลเอกสารเพราะถูก
กล า วถึ ง ติ ด ๆกั น ในข อ ความของพระราชพงศาวดารจนดู เ หมื อ นว า จะมี ค วามสอดคล อ งเป น
เรื่องราวและสถานที่เดียวกัน ทวาจากการตรวจสอบพบวาเอกสารนั้นบันทึกใหเรื่องทั้งสองนี้เปน
คนละเรื่ อ งกั น ชั ด เจน โดยมี เ อกสารคํ า ให ก ารของขุ น หลวงหาวั ด ที่ ยื น ยัน ได ว า สถานที่ ถ วาย
พระเพลิ ง พระบรมศพได รั บ การสถาปนาเป น วั ด ชื่ อ “วั ด สบสวรรค ” คนละแห ง กั น กั บ “วั ด
วรเชษฐาราม” อยางชัดเจน อีกทั้งยังไมพบหลักฐานชั้นตนใดๆ ที่หนักแนนเพียงพอที่จะกลาววามี
การบรรจุพระบรมอัฐิของพระองคเอาไว ณ สถานที่แหงใดดวย เนื่องจากเจดียสถานที่สรางขึ้นตาม

33

ปรากฏขอมูลนี้อยูในเอกสารตางชาติ คือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต โดยในเอกสาร
ดังกลาวใหรายละเอียดวา สมเด็จพระนเรศวรทรงมีรับสั่งกับพระอนุชาวาหากยังตีเมืองตองอูมิไดก็ยังไมมีพระ
ประสงคที่จะกลับสูกรุงศรีอยุธยา แตจะใหตีเมืองตองอูจนแตกและมิใหถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค
อยางไรก็ตามเมื่อพระองคสวรรคต สมเด็จพระเอกาทศรถก็อัญเชิญพระบรมศพกลับยังกรุงศรีอยุธยาและถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ดู “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ.2182” ใน รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยา
ของฟาน ฟลีต (วัน วลิต) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2548),228-229.
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คติโบราณยอมสําหรับบรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” เปนสําคัญ แมในพระราชพงศาวดารยังระบุวา
พระมหาเจดียของ “วรเชษฐารามมหาวิหาร” นั้นได “บรรจุพระสารีริกธาตุ” อยางชัดเจน 34
หากการคนควาในอนาคตพบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม อาจเปนการยืนยัน “ขอ
สันนิษฐาน” ดังกลาวใหมีน้ําหนักมากขึ้น ไมวาจะเปนไปในแนวทางใดก็ตาม
ขอสรุปจากการคนควาเกี่ยวกับ “วัดวรเชษฐาราม”
ไม ว า วั ด “วรเชษฐารามมหาวิ ห าร” ที่ ร ะบุ ใ นเอกสารพงศาวดารจะหมายถึ ง
โบราณสถานแหงใดของอยุธยาก็ตาม แตการศึกษารวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามที่ไดกลาวมา
ย อ มบ ง ให เ ห็ น ถึ ง อายุ ส มั ย และชุ ด ของหลั ก ฐานที่ แ ตกต า งกั น ของวั ด โบราณสองแห ง ซึ่ ง มี ชื่ อ
คลายคลึงกัน ซึ่งก็เปนที่นาแปลกใจวา วัดขนาดใหญที่มีปรางคเปนประธาน กับวัดขนาดยอมที่
ตั้งอยูใกลเคียงกับพระราชวังภายในเมืองซึ่งควรเคยเปนวัดที่มีความสําคัญมากอนนั้นกลับไมพบ
เอกสารที่เกี่ยวของพอที่จะยืนยันถึงงานกอสรางและยุคสมัยที่ระบุเปนลายลักษณอักษรไดเลย
วัดวรเชตุเทพบํารุงแตเดิมเปนเพียงวัดขนาดเล็กนอกเมืองที่สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษ
ที่ 21 และถูกปฏิสังขรณใหมทั้งวัดจนเปนวัดขนาดใหญในครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 22 สวนวัดวร
เชษฐารามเปนวัดขนาดยอมที่สรางขึ้นภายในเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 21 เชนกัน แตมีเพียงการ
ซอมเสริมเล็กนอยในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 สมัยอยุธยาตอนปลาย หากจะยึดถือเอาขอมูลเอกสาร
เปนหลักก็อาจกลาวไดวาอายุสมัยทางงานชางของวัดวรเชตุเทพบํารุงดูจะใกลเคียงกับที่ระบุเอาไว
ในพระราชพงศาวดารประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่อยูนอกเมือง (แตมี
ถนนขนาดใหญเขาถึงอยางสะดวกสบาย) ก็ดู “สมดวยอรัญวาสี” ดังที่พระราชพงศาวดารกลาวไว
เชนกัน ขอสันนิษฐานนี้ไดรับการวิเคราะหโดยนักวิชาการบางทานเอาไวแลว 35
ดังนั้น ในเบื้องตนจึงอาจกลาวไดวาขอมูลทางดานโบราณคดีและงานชางของวัดวรเช
ตุเทพบํารุงมีความสอดคลองกับหลักฐานเอกสารมากกวา
ในดานความเกี่ยวของทางประวัติศาสตรนั้น ขอมูลเอกสารที่ไดทําการคนควานั้น
บงใหเห็นแลววา “วัดวรเชษฐาราม” มิใชวัดที่กระทําการถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
สมเด็จพระนเรศวร

34

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)”,170
35
สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน,60-63.
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และนอกเหนือไปจากวัดวรเชตุเทพบํารุงและวัดวรเชษฐารามแลว ซากโบราณสถาน
แหงอื่นๆ ของอยุธยาก็อาจที่จะหมายถึง “วรเชษฐารามมหาวิหาร” ไดเชนกัน หากไดมีการศึกษา
คนพบหลักฐานที่สอดคลองสมบูรณเกี่ยวกับโบราณสถานแหงนั้น และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ
ติดตามคนควาเกี่ยวกับโบราณสถานที่มี ความเกี่ยวของทางประวัติ ศาสตรของอยุ ธยา คือวัด
โบราณที่มีชื่อปรากฏอยูในหลักฐานเอกสาร หลายแหงไดรับการระบุระยะเวลาการสรางไวอยาง
ชัดเจน ทวาไมอาจสืบคนไดวาหมายถึงโบราณสถานแหงใดในปจจุบัน ตัวอยางเชนวัดชีเชียง ซึ่งใน
พระราชพงศาวดารฉบับตางๆกลาวตรงกันวาสรางขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชา ราว พ.ศ.
2081 เอกสารชาวตะวันตกบรรยายวาวัดแหงนี้เปนวัดขนาดใหญแหงหนึ่ง 36 แตก็ไมเคยพบ
โบราณสถานใดในอยุธยาที่มีชื่อเรียกวา “วัดชีเชียง” เลย
ทายที่สุดนี้ การศึกษาเรื่องวัดวรเชษฐารามยอมไมใชประเด็นสําคัญที่มุงหวัง
จะตัดสิน ชี้ขาดใหเ ห็น วา คือวัดแหงใดซึ่งปรากฏชื่ออยู ในพระราชพงศาวดาร หากแต
มุง เนน ใหเ ห็ น วาโบราณสถานทั้ งสองแห ง มีคุณ คาความสํา คัญที่ เท าเทีย มกัน ในฐานะ
หลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดี อันสามารถใชเปนแหลงสําหรับการเรียนรูเรื่องราว
ในอดีตไดอยางไมจบสิ้น

36

“ทรงพระกรุณาใหแตงพระราชพงศาวดารยอ,”97 และ “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต
พ.ศ. 2182, ”201.

ภาคผนวก ข.
ถนนโบราณของวัดวรเชตุเทพบํารุง
หลักฐานที่สําคัญอีกประการที่มีความเกี่ยวของโดยตรงในการศึกษานี้ดวย คือถนน
โบราณที่เปนเสนทางจากตัวเมืองอยุธยาเขามาสูวัดวรเชตุเทพบํารุง ซึ่งปรากฏเปนถนนโบราณ
เพียงไมกี่แหงในสมัยอยุธยาที่ยังพบรองรอยอยูและเปนหลักฐานแสดงความสําคัญของวัดวรเชตุ
เทพบํารุงในอดีต
ในภาพถายดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศจะเห็นไดชัดเจนวาแนวถนนนี้เปนแนว
ของตนไมหนาทึบแสดงดวยสีเขม ตั้งตนจากริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณใตวัดกษัตราธิราช เปน
เสนตรงดิ่งออกมาทางทิศตะวันตกเบนลงทางทิศใตเล็กนอย ไปสิ้นสุดลงบริเวณทิศตะวันออกของ
วัดวรเชตุเ ทพบํา รุง (ภาพที่ 1) ระยะทางจากบริเวณแมน้ําเจาพระยาจนถึง วัดแลวถนนนี้ย าว
ประมาณ 2 กิโลเมตร

ภาพที่ 1 ภาพถายดาวเทียมแสดงรองรอยของถนนโบราณจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกของตัวเมืองอยุธยา
มายังวัดวรเชตุเทพบํารุง แนวถนนที่เหลืออยูสังเกตไดจากสีเขมของตนไมและแนวคลองเปนทางยาวจากตัววัด
ดานทิศตะวันออกตรงมายังแมน้ํา แตหายไปบริเวณทางหลวงแผนดินตัดผาน
(ที่มา : ปรับปรุงจากโปรแกรม Google Earth)
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จากการสํารวจของประยูร อุลุชาฎะ ในราวป พ.ศ.2510 ยังพบวาถนนเสนนี้ยังมี
สภาพคอนขางสมบูรณจนสามารถใชเดินเทาไปยังวัดวรเชตุเทพบํารุงไดโดยตลอด 1 แตจากการ
ตรวจสอบในปจจุบัน (พ.ศ.2551) ถนนเสนนี้เกือบหมดสภาพแลว ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน
บนพื้นดิน บางสวนถูกถนนสมัยใหมสรางทับไปจนหารองรอยไมพบ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสํารวจสภาพถนนโบราณของวัดวรเชตุเทพบํารุง โดยตัว
ถนนเริ่มตนที่เนินดินดานทิศตะวันออกของวัด 2 (ภาพที่ 2) ยังไมทราบหนาที่ที่ชัดเจนของเนินดิน
แหงนี้ วา

ภาพที่ 2 เนินดินขนาดใหญทางทิศตะวันออกของวัดวรเชตุเทพบํารุง ยังไมทราบการใชงานที่
แทจริง เขาใจวาอาจเปนการขุดขึ้นไมนานมานี้เพื่อการฝกซอมยิงปนทางทหาร หรืออาจเปนเนินดิน
ที่พมาพูนขึ้นไวสําหรับตั้งปนใหญเมื่อคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง

1

ประยูร อุลุชาฎะ,หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม,2510),157.
มีผูตั้งขอสังเกตวาเนินดินแหงนี้อาจเปนโบราณสถานที่มีความสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับ
วัดวรเชตุเทพบํารุงและถนนโบราณนี้ ดู ตรีวิทย วินิชสําเภาทิพย, “วัดวรเชษฐ : อนุสรณสถานกลางทุงประเชด”
ใน เมืองโบราณ, 33,3 : ก.ค.-ก.ย.2550,25.
2
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ถูกสรางขึ้นพรอมกับตัวถนนในอดีตหรือไมแมวาบนเนินดินจะมีตนไมขนาดใหญขึ้นจนดูเหมือน
เปนโบราณสถาน จากการสํารวจไมพบโบราณวัตถุที่พอจะบงไดวาเปนสิ่งกอสรางเชนไร อีกทั้ง
รูปรางของเนินเปนพูนดินขึ้นไปในลักษณะแคบยาวไมมีพื้นที่ดานบนสําหรับกอสรางขนาดใหญได
จึงเชื่อวาคงเปนเนินดินที่ทางราชการสรางขึ้นเพื่อเปนสนามฝกยิงปนของทหารเมื่อไมเกิน 50 ปมา
นี้ หรือเชื่อมโยงกันกับขอมูลที่วาวัดวรเชตุเทพบํารุงถูกใชงานเปนคายทหารของพมาในสงคราม
เสี ยกรุง ครั้ ง หลัง อาจเปน ไปได วา เนิน ดิ น นี้เ ปนเนิน ที่พู น ขึ้น เพื่อใชสํา หรับตั้งป นใหญใหสูง ขึ้น
สําหรับยิงเขาไปยังพระนคร เพราะพบวาการสรางฐานปอมปนใหญตามคายที่ลอมตัวเมืองเปน
หนึ่งในยุทธวิธีของพมาในการตีกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นดวย3
บนพื้ น ถนนเป น ลานดิน ซึ่ง คงถูก ไถเกลี่ ยลงไปมากแลว มีวั ชพืชและตน ไมปกคลุ ม
คอนขางหนาทึบ สองขางของถนนยังเหนไดวามีแนวตนไมขึ้นเรียงรายเปนระยะ (ภาพที่ 3) ผิดกับ
พื้นที่รอบนอกออกไปที่เปนทุงโลง เสนทางบนถนนยังเหลือแนวทางเดินเล็กๆซึ่งชาวบานไดใชเดิน
และนําเอาสัตวออกมาเลี้ยงเทานั้น (ภาพที่ 4) ชวงแรกพบวาทางทิศใตของถนนมีแนวรองน้ําขนาน
ไปดวย แตก็ไมยาวนักก็หายไป (ภาพที่ 5) จึงไมแนใจวาเปนลําน้ําเกาหรือขุดขึ้นใหม บนพื้นดินมี
เศษอิฐและภาชนะดินเผากระจายเปนหยอม (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 3 สภาพของถนนโบราณในชวงแรกๆ ที่ออกมาจากวัดวรเชตุเทพบํารุง เห็นไดวามีตนไมขึ้นอยูเปนแนว
สองขางทางซึ่งปจจุบันเหลือเพียงชองทางเดินเล็กๆ มีวัชพืชปกคลุม
3

สุเนตร ชุตินธรานนท,สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ.2310) :
พงศาวดารพมา ฉบับราชวงศคองบอง (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544), 47.

ศึกษาจาก
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ภาพที่ 4 สวนใหญของถนนที่เหลือมีสภาพเปนทางเดินเล็กๆที่ชาวบานนําสัตวมาเลีย้ ง

ภาพที่ 5 ลําคลองทางฝง ทิศใตของถนนโบราณ ซึ่งอาจเปนคลองเดิมที่ขุดขนานกับถนนมาถึงตัววัด
สอดคลองกับแผนที่ชาวตะวันตกระบุเสนทางจากตัวเมืองถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงเปนคลองสายสัน้ ๆ

459

ภาพที่ 6 บนถนนบางชวงมีเศษอิฐและภาชนะดินเผาเกลื่อนกระจายอยูทั่วไปซึง่ อาจเปนอิฐที่ใช
ปูถนนหรืออาจเคยมีอาคารกออิฐตั้งอยูก็ได

ภาพที่ 7 ชวงกอนที่ถนนจะขาดหายอยูในพื้นที่ของเอกชน เมื่อมองกลับไปทางทิศตะวันตกจะเห็น
ปรางคประธานของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่ตั้งหันหนาตรงกับแนวถนนพอดี

460
ถนนบางชวงพบวามีการไถตัดหรือขุดเปนรอง ทําใหไมสามารถเดินติดตอกันเปนทางเดียว
ได แตเชื่อวาในอดีตคงมีสภาพสมบูรณมากกวานี้ ชวงสุดทายที่ถนนยังเหลือหลักฐานอยู มีการใช
พื้นที่อยูอาศัยและทําการพาณิชย(ภาพที่ 7 ) กอนที่จะหายไปในแนวตนไมริมคลองชลประทานที่
ตัดขวาง ตอออกไปก็ถูกสรางครอมทับโดยสี่แยกที่ตัดกันระหวางทางหลวงหมายเลข 3263 และ
3469 (ภาพที่ 8) จากนั้นแนวถนนก็หายไปเนื่องจากมีบานเรือนประชาชนสรางอยูตามแนวทาง
หลวงหมายเลข 3263 ที่มุงหนาเขาสูตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา 4

ภาพที่ 8 ถนนชวงสุดทายหายไปที่สี่แยกตัดกันระหวางทางหลวงหมายเลข 3263 และ 3469
เศษภาชนะดินเผาที่พบจากการสํารวจถนนโบราณนี้มเี ครื่องถวยจีนเขียนลายสีน้ําเงิน
บนพื้นขาวใตเคลือบหรือเครื่องลายคราม อาจมีอายุในสมัยราชวงศหมิงตอนปลายถึงราชวงศชิง
(ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา) และมีชิ้นสวนภาชนะดินเผาเนื้อหนาสีน้ําตาลแดงอันเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเตาแม น้ํ า น อ ย จ.สิ ง ห บุ รี อายุ ตั้ ง แต ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 21 ลงมาจนถึ ง

4

ตรีวิทย วินิชสําเภาทิพย, “วัดวรเชษฐ : อนุสรณสถานกลางทุงประเชด,”ในบทความนี้กลาววาได
พบรองรอยการทําทางลาดลงบริเวณที่ปลายถนนชนกับแมน้ําเจาพระยา ซึ่งยังไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน
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ตนพุทธศตวรรษที่ 24 5 (ภาพที่ 9) ซึ่งทั้งหมดก็เปนภาชนะดินเผาแบบเดียวกับที่พบจากการ
ดําเนินงานทางโบราณคดีในวัดวรเชตุเทพบํารุงดวย

ภาพที่ 9 เศษภาชนะดินเผาจากการสํารวจถนนโบราณวัดวรเชตุเทพบํารุง เปนเครื่องปนดินเผา
จากแหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี และเครื่องถวยจีนในราชวงศหมิง-ชิง กําหนดอายุไดในราว
พุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24
ในแผนที่บางฉบับของชาวตะวันตกที่เขามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชนแผนที่ฉบับ
ตัวเขียนของแกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer) (ภาพที่ 10) และบาทหลวงฌ็อง กูรโตแล็ง (Jean
Courtaulin) 6 (ภาพที่ 11) ที่พบวาระบุตําแหนงของวัดวรเชตุเทพบํารุงไวตรงกับที่ตั้งจริง มีการ
เขียนเสนทางสูตัววัดดวยคลองที่แยกจากแมน้ําเจาพระยาตรงมายังวัดโดยตรง ทําใหทราบไดวา
แตเดิมแนวถนนโบราณนี้คงจะมีแนวคลองขุดขนานตามไปดวย ดังที่ไดพบจากการสํารวจวามี
รองน้ําเล็กๆ อยูดานขางถนนในชวงแรกๆที่ใกลกับวัดวรเชตุเทพบํารุงซึ่งอาจหมายถึงคลองเสนนี้ก็
ได แตคงตื้นเขินหมดรองรอยไปแลวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ไป สันนิษฐานไดวาการ
เดินทางสูวัดวรเชตุเทพบํารุงคงทําไดสองทาง คือทางบกเดินตามถนน และทางน้ําคือคลองที่ขนาน
5

ขอมูลจากการสํารวจ.
6
ดู ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 74, 90.
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ไปกับถนน การเดินทางบกยอมทําไดเฉพาะในฤดูแลงที่ดินแหง เมื่อถึงฤดูน้ําหลากไมสามารถใช
ถนนได ก็ ใชท างน้ํ า แทน นอกจากนั้น ในภาพถา ยดาวเทีย มยัง แสดงให เ ห็น อีก ด ว ยว า คลอง
ดังกลาวอาจเคยเชื่อมตอกับคูน้ําที่ลอมรอบวัดดวย
การที่พบวาแนวถนนโบราณของวัดวรเชตุเทพบํารุงมีคลองตัดคูกันดวยนั้น เปนสิ่ง
ยืนยันไดวาวัดแหงนี้มีความสําคัญเปนอยางมาก และคงมีการเดินทางติดตอกันกับในพระนครได
อยางสะดวกสบายตลอดเวลา จึงควรเปนงานกอสรางที่ผูมีอํานาจระดับพระมหากษัตริยหรือ
เจานายโปรดใหการอุปถัมภ มิใชผูคนในระดับขาราชการหรือราษฎรทั่วไป

ภาพที่ 10 ตนฉบับตัวเขียนแผนที่กรุงศรีอยุธยา ของแกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer) แสดง
เสนทางติดตอระหวางแมน้ําเจาพระยาถึงวัดวรเชตุเทพบํารุง (ลูกศรชี้) เปนคลองสายสัน้ ๆ แสดงวา
ถนนโบราณเสนนี้เดิมมีคลองที่ขุดขนานไปดวย ซึ่งก็ยังพบแนวคลองอยูบางชวงเชนกัน
(ที่มา : ปรับปรุงจาก ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 90.)
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ภาพที่ 11 แผนที่กรุงศรีอยุธยา เขียนโดยบาทหลวงฌ็อง กูรโตแล็ง (Jean Courtaulin) แสดง
ตําแหนงที่อาจหมายถึงวัดวรเชตุเทพบํารุงนอกเมืองทางทิศตะวันตก และมีลําคลองจากแมน้ํา
เจาพระยาเชื่อมตอไปถึง (ลูกศรชี้)
(ที่มา : ปรับปรุงจาก ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 74.)
การสรางถนนเพื่อการสัญจรในสมัยอยุธยาไมพบหลักฐานมากนัก เพราะเชื่อวาการ
เดินทางสวนใหญใชเรือกันเปนหลัก นอกเหนือไปจากถนนหลวงกลางเมืองและถนนรีถนนขวางที่
ใชสําหรับเดินทางภายในตัวเมืองอยุธยาเอง ก็มีถนนสําคัญเสนหนึ่งที่ตัดขึ้นนอกพระนคร คือถนน
ฝรั่ง สองกล อง ที่ ตัดจากทาเกย (ป จจุ บันคือบริเ วณวัดไมรวก อ.ทาเรือ จ.พระนครศรี อยุธ ยา)
ริมแมน้ําปาสัก ไปยังพระพุทธบาทสระบุรี 7 ถนนเสนนี้ตัดในรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม 8 โดย
อาศัยวิทยาการจากชาวตะวันตกในการใชกลองสองทางไกลเพื่อรังวัดและปกกรุยแนวถนนใหตรง
เพื่อการเดินทางไปยังพระพุทธบาทโดยไมเสียเวลา ปจจุบันแนวถนนฝรั่งสองกลองนี้ยังคงเหลืออยู

7

นงคราญ ศรีชาย, “โบราณสถานตามเสนทางนมัสการรอยพระพุทธบาท” ใน เมืองโบราณ,22,3
กรกฎาคม-กันยายน 2539,29.
8
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอ ยุธ ยา ฉบับ พัน จัน ทนุม าศ (เจิม)” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงษเจากรม (จาด)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2545),178.
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เปนบางชวงและสามารถตรวจสอบไดวามีการตัดจากบริเวณทาเรือริมแมน้ําปาสักจนถึงมณฑป
พระพุทธบาทเปนเสนตรงอยางชัดเจน 9
ลักษณะของถนนวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้เปนพูนดินสูงซึ่งคงไดจากการขุดดินขึ้นถม เปน
ผลใหไดลําคลองขนานไปกับถนนดวย ดานบนปูดวยอิฐ ทําใหพื้นถนนแข็งแรงสามารถรองรับ
พาหนะที่มีน้ําหนักมากหรือสัตวตางเชน ชาง มา ได ถนนเชนนี้เปนการสรางขึ้นตามแบบเดียวกัน
กับถนนในพระนครเชนถนนหลวงกลางเมืองที่ใชในพระราชพิธีสําคัญตางๆ10
จากความเจริญดานงานชางโยธาของอยุธยาในการตัดถนนนี้ อาจกลาวไดวาความ
คลายคลึงกันระหวางถนนฝรั่งสองกลองกับถนนโบราณของวัดวรเชตุเทพบํารุงที่สามารถตัดเปน
เสนตรงจากบริเวณทาเรือหรือชุมทางการสัญจรไปสูสถานที่สําคัญเปนแนวตรงไมคดออมเปนการ
อาศัยเทคโนโลยีจากชาวตะวันตกเขามามีสวนในดานการวางแนวทางถนน ดวยเหตุนี้ อาจทําให
สันนิษฐานไดวาถนนโบราณวัดวรเชตุเทพบํารุงอาจไดรับการสรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกับ
ถนนฝรั่งสองกลองชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ก็เปนได
ดังที่ไดวิเคราะหไวแลววาแตเดิมวัดวรเชตุเทพบํารุงคงเปนวัดขนาดเล็กๆ ที่ตั้งอยูนอก
กรุงออกไปกลางทุง จึงยังไมมีความสําคัญเทาใดนัก การคมนาคมไปยังตัววัดอาจกระทําไดดวย
การเดินตามทางในทุงหรือคันนา มิฉะนั้นในฤดูน้ําหลากก็สามารถใชเรือไดอีกทางหนึ่ง จนกระทั่ง
เมื่อคราวปฏิสังขรณครั้งใหญของวัดวรเชตุเทพบํารุง อาจจะไดมีการตัดถนนและขุดคลองเขาสูตัว
วัดพรอมกันไปดวย การตัดถนนตามแบบถนนในพระนครซึ่งมีการพูนดินเปนคันและปูอิฐเปน
ทางเดินโดยตรงเขาสูวัดแสดงถึงการใหความสําคัญเปนพิเศษโดยบุคคลชั้นสูง เพื่ออํานวยความใน
การเดินทางนั่นเอง
แตอยางไรก็ตาม ยังไมพบเอกสารใดๆ ที่กลาวถึงการสรางถนนเสนนี้โดยตรง
เลย ไมวาจะเปนเอกสารของไทยหรือตางชาติก็ตาม เชนเดียวกับที่ยังไมพบหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรที่ระบุถึงงานสรางหรือซอมวัดวรเชตุเทพบํารุงนี้ดวย การศึกษาคงกระทํา
ไดเพียงจํากัดอยูในขอมูลจากการสํารวจและเอกสารที่เกี่ยวของบางชิ้นเทานั้น ซึ่งหากมี
การศึกษาเพิ่มเติมในวันขางหนา เชนการขุดตรวจทางโบราณคดีหรือสํารวจหลักฐาน
เพิ่มเติมก็จะทําใหความเขาใจเกี่ยกับถนนโบราณนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น

9

นงคราญ ศรีชาย, “โบราณสถานตามเสนทางนมัสการรอยพระพุทธบาท,”29.
ดู อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร และภูมิสถาน
กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : ตนฉบับ, 2550), 98 - 100.
10
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