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บทที่1
บทนำ

1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งตั้งแต่
ปลายสมั ย กรุงศรีอ ยุ ธยาจนมาถึงสมั ยกรุง รัต นโกสิ น ทร์ ซึ่ ง เดิ ม ชื่อ วัด ทอง 1 ตั้ ง อยู่ ในก าแพงเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา ด้านตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณริมป้อมเพชร สร้างโดยสมเด็จพระบรมมหาชนกนา
รถแห่งพระบรมจักรีวงศ์สมเด็จพระบรมชนกนาถ มีพระนามเดิมว่า “ทองดี” มีอัครชายาทรงพระนาม
ว่า “ดาวเรือง” ท่านทองดีนี้มีเชื้อสายสืบมาจาก เจ้าพระยาโกษาธิบ ดี (ปาน) น้ องชายเจ้าพระยา
โกษาธิบดี (เหล็ก) ผู้เป็นทหารเอกคู่พระทัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าพระยาโกษาธิบดี
(ปาน) มีบุตรคนหนึ่งชื่อ ทอง ได้เป็นเจ้าพระยาวรวงศ์ษาธิราช ฯ มีบุตรชื่อทองคา ได้เป็นพระยาราช
นิกูลนี้ มีบุตรชื่อ ทองดี ได้เป็นออกพระอักษรสุนทรศาสตร์ หรือบางแห่งกล่าวว่าเป็นที่หลวงพินิจ
อักษร เป็นยกกระบัตรมหาดไทยในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ส่วนท่านดาวเรืองภรรยา
นั้น เป็นบุตรีของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่หลังป้อมเพชร ท่านทั้งสองนี้เป็นพระชนกและ
เป็นพระราชชนนีของ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นผู้สร้างวัดทองขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี
เมื่อท่ านดาวเรืองถึงแก่กรรม ได้ ทิ้ง บุต รไว้ 5 คน มอบให้เป็ นภาระดูแลเอาใจใส่ของ
น้องสาวชื่อ ทองหยก ซึ่งต่อมาได้เป็นภรรยาของท่านทองดี มีบุตร 1 คน เป็นหญิงชื่อ กุ (กรมหลวงนริณ
ธรเทวี) เมื่อทองหยกถึงแก่กรรม ท่านทองดีก็ได้บุญมาลูกเรียงพี่น้องของภรรยาทั้งสองนั้นเป็นภรรยา
อีก มีบุตรอีก 1 คน ชื่อ ลา เมื่อบ้านเมืองเกิดจลาจลจึงพากันอพยพลี้ภัยไป เมื่อท่านทองดีถึงแก่กรรม
แล้วบุตรชายได้นาอัฐิของท่านทองดีพร้อมด้วยมหาสั งข์อุตราวัฏ อันเป็นสมบัติของต้นตระกูลถวาย
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงได้รับความดีความชอบ ทรงแต่งตั้งให้ทรงเป็นกรมหลวงจักรเจษฎา

1ขุนศารทประภาศึ กษากร, ประวัติวั ดสุ วรรณดำรำรำม

จุฬำโลกทรงสถำปนำ,(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา,ม.ป.ป.), 1-4.
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ต่อมาในปี พ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า ข้าศึกพวกพม่าได้เอาไฟเผาพระราชวัง
บ้านเรือน วัดวาอารามต่างๆ เสียย่อยยับ ได้กวาดต้อนเจ้านาย ขุนนาง ราษฎร ตลอดทรัพย์สินไป
เมืองพม่าจนหมดสิ้น เพื่อ ไม่ให้ชาวกรุง ศรีอยุธ ยาไม่ สามารถตั้ งหลักฐานได้ต่อไป เจ้านาย ขุน นาง
ราษฎร ที่มิได้ถูกจับก็หลบหนีเข้าป่าเข้าดงไป และพม่ายังได้ตั้งค่ายกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินอยู่ที่
ตาบลโพธิ์สามต้น อาเภอบางปะหันในปัจจุบัน นับแต่นั้นมา กรุงศรีอยุธยาก็เป็นป่ารกร้าง และถูกลื้ อ
ทาลายค้น หาทรัพ ย์สิ นเป็น อัน มาก ต่ อมาเมื่ อมีก ารตั้ง กรุง ธนบุ รีขึ้น แล้ ว ทางราชการยัง ให้ บุ คคล
ประมูลผูกขาดหาทรัพย์สินในกาแพงพระนคร อีก การรื้อทาลายเอาอิฐไปก่อสร้างมีหลายครั้งหลาย
หน เช่ น สร้างกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ สร้างวัดวาอารามต่างๆ วัดทอง ที ท่านทองดีและท่ าน
ดาวเรืองได้สร้างไว้ก็ถูกรื้อเผาทาลายไปเช่นเดียวกัน เหลือแต่ซากอิฐปูนและมูลดิน ซากโบสถ์ วิหาร
รกร้างเป็นป่าอยู่หลายปี
ครั้นเมื่อ พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในปี
พ.ศ.2328 ได้ทรงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และในการปฏิสังขรณ์ ครั้งนี้
สมเด็จ พระเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิ ง หนาท (วัง หน้า) ได้ท รงเข้ าร่วมการปฏิ สั ง ขรณ์ ด้ว ย
พร้อมทั้ งได้รั บ สั่งให้ ขุด คลองหน้ าวัด แถวแม่น้ าป่ า สัก ด้ านสะพานเสด็ จเข้ าถึ ง วัด เพื่ อสะดวกแก่
พระภิกษุ สามเณรได้ใช้น้าและเรือบิ ณ ฑบาตเข้าออก โปรดให้ ช่างเขี ยนภาพเทพชุมนุม ที่ผนัง พระ
อุโบสถชั้นบน ส่วนตอนล่างให้เขียนเรื่องทศชาติชาดก ไว้รอบผนั งพระอุโบสถ ทางผนังด้านหน้าเขียน
เป็นภาพมารวิชัย มีพระนางธรณีบิดมวยผมอยู่ตรงกลาง และทรงโปรดให้มีพระสงฆ์จาพรรษาในวัดนี้
และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทอง” เดิมนั้นมาเป็น “วัดสุวรรณดาราราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระชนก
ชนนี และทรงสถาปนาขึ้นให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จเสวยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2352
ได้ทรงโปรดให้สร้างศาลาการเปรียญ เป็นศาลาดินก่ออิฐถือปูนขึ้นอีก 1 หลัง (ศาลาโรงธรรม) แต่ยังไม่
ทันเสร็จก็สวรรคตเสียก่อน ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ได้ได้
เสด็จเสวยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2367 ในปี พ.ศ. 2393 ได้ทรงสร้างศาลาการเปรียญต่อจากรัชกาลที่ ๒
จนเสร็จสมบูรณ์ และซ่อมภาพเขียนในพระอุโบสถซึ่งชารุดเสียให้ให้สมบูรณ์
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงเสวยราชสมบัติในปี
พ.ศ. ๒๓๙๔ ในปี พ .ศ. 2406 ได้ ท รงโปรดให้ ส ร้ า งพระเจดี ย์ ใหญ่ ตรงหน้ า พระเจดี ย์ ใ หญ่ ด้ า น
ตะวั น ออกทรงสร้ า งพระวิ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 หลั ง ให้ ช้ า งจ าลองพระแก้ ว มรกตท าด้ ว ยศิ ล าไป
ประดิษฐานไว้ในพระวิหารแล้วทรงสร้างกาแพงแก้วรอบพระอุโบสถและพระวิหาร สร้างศาลาโรงครัว
อีก 1 หลัง ไว้สาหรับอัดหนังสือใบลานซึ่งให้จารลงในใบลานแล้วเข้าตบแต่งให้เรียบร้อย แล้วโปรดให้
ขุดคลองเข้าไปในวัดด้วย แต่ยั งไม่เสร็จสมบู รณ์ ทรงโปรดให้ มีพ ระราชาคณะ พระสงฆ์ อันดั บขึ้ น
พระราชาคณะชื่อ “พระสุมลวิมลศีล” ตั้งชื่อพระครูชื่อ “พระครูโยคานุกูล” พระประธานในพระวิหาร
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นั้นได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาเรือนแก้วมาติดขึ้นเป็นพระชินราช เมื่อพระสุวรรณวิมล “ลับ” เป็นเจ้า
อาวาส และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์สมบัติในปี
พ.ศ.2411 ในปี นี้เองได้มีการปฏิสั ง ขรณ์ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ รวมทั้ง กุฎีสงฆ์ ทั่วทั้ง พระ
อาราม
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เสวยราชสมบัติ ในปี
2453 ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งชารุดทางมุมด้านตะวันตกซึ่งร้าวและแตกออกโดยปฏิสังขรณ์ให้
อยู่ในสภาพแข็งแรง และได้เปลี่ยนหลังคา พระอุโบสถ พระวิหารเป็นกระเบื้องเคลือบ และได้โปรดฯ
ให้ซ่อมภาพเขียนในอุโบสถ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้เสวย
ราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2468 ครั้นในปี พ.ศ. 2474 ได้ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระวิหาร แล้ว
ให้พระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) เขียนภาพประวัติศาสตร์ตอนพระนเรศวรแทนภาพเดิม
ตรงผนังที่ชารุด
จากความข้างต้นดังที่กล่าวมา ทาให้เห็นถึงความสาคัญของประวิติศาสตร์วัดสุวรรณดารา
ราม ราชวรวิหาร ซึ่งมีลาดับพัฒนาการต่อเนื่องมาหลายรัชกาลส่งผลต่องานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
ตามรูปแบบของแต่ละยุคสมัย ดังอาคารในเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ยัง
สามารถศึกษาถึงลักษณะสาคัญของงานช่างสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีรูปแบบตามความนิยมของแต่ละยุค
นอกจากรูปแบบดังกล่าวแล้วยังมีระบบคติสัญลักษณ์ที่ทาให้เห็นถึงสภาพสังคมในแต่ละช่วงเวลาที่มี
การเปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต่ รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช ถึ ง รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีผลต่อการสร้างงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเป็นอย่าง
มาก
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาถึงความสาคัญของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของสถาปัตยกรรม วัดสุวรรณ
ดาราราม ราชวรวิหาร
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมแของ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็น
ที่มาของรูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละสมัย
3.ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1 ศึกษาเขตพุทธาวาสของวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
3.2 ศึกษาประวัติศาสตร์วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายถึงสมัยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.3 ศึกษาสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดาราราม
ราชวรวิหาร
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4.วิธีกำรศึกษำ
รวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลเอกสารและ ข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
การรวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิทยานิพนธ์แบ่งออกได้ดังนี้
4.1 ข้อมูลความเป็นมาและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตีความจากเอกสารทางประวัติ ศาสตร์ การเทียบเคี ยงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังที่มีรูปแบบใกล้เคียงในสมัยเดียวกัน
4.2 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาปั ต ยกรรมวั ด สุ ว รรณดารารามราชวรวิ ห ารโดย
การศึกษานี้แบ่งภาคการศึกษาเอกสารเป็น 3 ส่วน
เอกสารขั้นปฐมภูมิ : ได้แก่ บันทึก จดหมายเหตุ เอกสารเก่า พระราชพงศาวดาร
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร แผนที่ภาพถ่ายเก่า
งานวิจัย วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การถ่ายสาเนาเอกสาร ทาสาเนาภาพถ่าย และสาเนาแผนที่
เอกสารทุติยภูมิ: ได้แก่ บทความ หนังสือ เอกสารเก่า และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่สืบค้นเพื่อหาคาตอบในเรื่องที่จะทาการศึกษานี้
แหล่งข้อมูล
1.หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ห้องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
5.หอสมุดแห่งชาติ
6.ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
4.3 ศึกษาจากการออกสารวจภาคสนามโดยการถ่ายภาพ การสารวจรังวัด
4.3.1 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม

บทที่ 2
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
อยุธยาเป็นนครอันรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรไทยแห่งที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยานับแต่ปี
พุทธศักราช 1893 ซึ่งเป็นสถาปนาขึนโดยพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์ จวบจนเสียกรุงแก่พม่าเมื่อปี
พุทธศักราช 2310 รวมระยะเวลา 417 ปี1 ถึงแม้ว่าอยุธยาจะสร้างมาแต่พุทธศักราช 1893 ในตอน
ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 19 เป็ น ต้ น มาก็ ต าม ก็ ยั ง มี ฐ านะเป็ น ราชธานี ที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของพระ
ราชอาณาจักรสยามไม่ เพราะในช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 นัน บ้านเมืองเป็นเพียงแค่รัฐอิสระที่
ส้าคั ญ แห่งหนึ่ งในประเทศเท่า นัน ยัง ไม่เกิด การรวมตัวกั บ ชาติ อื่น ๆ เช่น สุโขทั ย และสุ พ รรณภู มิ
ขึนเป็นรัฐรวมศูนย์ที่เรียกว่าอาณาจักรได้ จนกระทั่ง รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในพุทธ
ศตวรรษที่ 20 อยุธยา สุพรรณภูมิและสุโขทัยรวมกันเป็นราชอาณาจักร โดยที่พระนครศรีอยุธยาเป็น
ราชธานีที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางแห่งอ้านาจในเวลา
เดียวกัน2 รวมทังยังเป็นยุคที่บ้านเมืองมั่นคงยาวนาน สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
เอืออ้านวยต่อความเป็นศูนย์กลางของชุมชน กรุงศรีอยุธยาจึงเติบโตเป็นราชอาณาจักรที่มีอาณาเขต
กว้ างใหญ่ มี ป ระวัติ ศาสตร์ค วามเป็ น มายาวนาน สั่ ง สมความเจริ ญ ทางวัฒ นธรรม จนกลายเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ป ระจ้ า ชาติ แ ละมี ก ารส่ ง ผ่ านความเจริญ รุ่ ง เรื อ งไปสู่ อ าณาจัก รข้ างเคี ยง รวมทั งกรุง รัตนโกสินทร์ราชธานีของชาวไทยในสมัยต่อมา เห็นได้ชัดเจนจากโบราณวัตถุสถานที่ยังคงปรากฏให้
เห็นในปัจจุบัน
การศึก ษาถึง ภูม ิห ลัง ทางประวัต ิศ าสตร์อ ยุธ ยาตอนปลาย เพื ่อ ให้ เ ข้า ใจถึง พื นฐาน
ประวัติศาสตร์ ไปสู่การวิเคราะห์ตีความผลงานที่สร้างสรรค์ตามสภาพแวดล้อมและอิทธิพลที่เกิด
ระหว่า งช่ว งเวลาที่ผ่า นไป โดยประมวล หรือ วิเคราะห์จ ากเอกสารที่มีอ ยู่ เป็น ต้น ว่า พระราช
1หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศสกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครังที่ 10 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), 32.
2ศรี ศั ก ร วั ล ลิ โ ภดม,“พระนครศรี อ ยุ ธ ยาในฐานะราชธานี ,” เมื อ งโบราณ 20, 3
(กรกฎาคม – กันยายน 2537): 11.
5
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พงศาวดาร จดหมายเหตุ รวมทั งเอกสารอื่น ที่เ ขีย นโดยชาวไทย หรือ ชาวต่า งประเทศ และใน
การศึกษาประวัติศาสตร์นันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสภาพที่ตังทางภูมิศาสตร์ของอยุ ธยา มีส่วนต่อการ
ตั งชุม ชนในอดีต เป็น แรงผลัก ดัน ส่ง เสริม การสร้า งสรรค์ผ ลงานสถาปัต ยกรรมเฉพาะถิ ่น ที ่มี
เอกลักษณ์ซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมจากดินแดนข้างเคียง
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนปลายเกินระยะเวลากว่า 130 ปีที่ราชวงศ์ปราสาททอง
และราชวงศ์บ้านพลูหลวงปกครองกรุงศรีอยุธยา ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ทังด้าน
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการศาสนา เป็นต้น โดยจะมีสาระส้าคัญ ที่จะกล่าวถึง
ดังต่อไปนี
สังคมอยุธยาเป็นสังคมเจ้าขุนมูลนาย มีระบบไพร่และระบบศักดินาเป็นองค์ประกอบ
ส้าคั ญ ในการจั ดท้าระเบี ยบสังคม ทังนีโดยระบบไพร่เป็ นเป็ นการควบคุมก้าลัง คนและการเกณฑ์
แรงงานซึ่งมีความส้าคัญมากในฐานะเป็นพืนฐานของสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตอัน เป็นพืนฐาน
ทางเศรษฐกิจของอยุธยา หรือทางด้านการทหารอันเป็นพืนฐานความมั่นคงทางการเมือง ส่วนศักดินา
เป็นระบบที่จ้าแนกฐานะทางสังคม หน้าที่ ยศ ต้าแหน่ง ความรับผิดชอบ สิทธิพึงมีและทรัพย์สินของ
บุ ค คล ทั งระบบไพร่ แ ละระบบศั ก ดิ น ามิ ไ ด้ แ ยกจากกั น แต่ เป็ น ระบบที่ เอื ออ้ า นวยและมี ค วาม
สอดคล้องซึ่งกันและกันในการก้าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ การจัดระเบียบและก้าหนดสถานะและ
บทบาทของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมเจ้าขุนมูลนายของอยุธยา3
พืนฐานเศรษฐกิจของอยุธยาอยู่ที่เกษตรกรรมและการประกอบกิจการค้าทังภายในและ
การค้าต่างประเทศ โดยเกษตรกรรมเป็ นที่มาของรายได้ของรั ฐในรูปภาษี ผลผลิตต่างๆ ที่เรียกว่า
อากร ซึ่งรัฐเรียกเก็บจากการท้านา ท้าไร่ ท้าสวน การประมง ผลผลิตจากป่า ส่วนการค้าท้าให้รัฐมี
รายได้จากการที่รัฐผูกขาดและด้าเนินการค้า และในรูปของภาษีศุลกากรภาษีค่าผ่านด่านเกษตรกรรม
และการค้าซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญจะเกี่ยวข้องกับระบบการเกณฑ์แรงงานอันเป็นพันธะ
ที่ราษฎรมีต่อรัฐ โดยชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเข้ามารับราชการด้วยการท้างานให้กับรัฐทังในยามสงบ
และสงคราม หรืออาจจ่ายเป็นส่วนแทนการเข้าเวรรับราชการก็ได้ นอกจากนียังมีกิจกรรมบางอย่างที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า เช่นค่าธรรมเนียมและค่าปรับทางการศาลซึ่ง เป็นหน้าที่ของราษฎร
ต้องเสียให้แก่รัฐเมื่อต้องการติดต่อขอความคุ้มครองหรือขอความช่วยเหลือจากรัฐ และเครื่องราช
บรรณาการซึ่งเป็ น สิ่งของที่ บรรดาหั วเมื อ งประเทศราชได้ ส่ง มาถวายตามระยะเวลาที่ก้ าหนดไว้

3มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, ขุนนางอยุธยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2536), 13.
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สังคมอยุธ ยาพั ฒ นาการมาจากสั ง คมเกษตรกรรม ขณะเดีย วกั น ท้ าเลที่ ตั งของเมื อ ง
เอืออ้านวยต่อความเป็นศูนย์กลางการค้าทังภายในและภายนอกประเทศ การค้าภายในและการค้า
ต่างประเทศล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคั่งรุ่งเรืองให้สังคมและมีผลกระทบ
เกี่ยวพันกับชีวิตของผู้คนจ้านวนมาก เมื่อการค้ารุ่งเรืองผู้คนก็มากขึน ป่าดงที่รกร้างก็กลายเป็นไร่นา
ได้ ภ าษี เ พิ่ ม ขึ น มี ก ารยิ น ยอมให้ ช าวต่ า งชาติ เข้ า มาค้ า ขาย ตั งแต่ ช าวจี น และมุ ส ลิ ม ในช่ ว งต้ น
ราชอาณาจักร ชาวยุโรป ความเปิดกว้างท้าให้เกิดความเคลื่อนไหวทางวัฒ นธรรมหลายรูปแบบ และ
การผสมผสาน ปรับปรุงดัดแปลงวัฒนธรรมขึนใหม่
ในปลายสมั ยอยุ ธยา ตั งแต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 23 เป็ น ต้ น มา การติ ดต่ อ ค้ าขายกับ ขาติ
ตะวันตกเสื่อมโทรมลงเพราะหลังจากพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึนเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแล้วได้
สร้างผลกระทบอย่างมากต่อการค้ากับชาวตะวันตก โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่ถูกกวาดล้างท้าให้พ่อค้า
ชาวตะวันตกชาติอื่นๆไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมือง แม้แต่ฮอลันดาซึ่งเคยท้าการค้าเจริญรุ่งเรือง
มาก่ อ น ยั ง ประสบปั ญ หาการขาดทุ น และการทุ จ ริ ต ต้ อ งปิ ด สถานี ก ารค้ า ที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาในปี
พ.ศ. 2299 โดยหลักฐานญี่ปุ่นในกลางพุทธศตวรรษที่23 รายงานว่า สยามเป็นศู นย์รวมของเรือสินค้า
ชนิดต่างๆ และมั่งคั่งร่้ารวยอย่างยิ่ง การค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ของสยามในช่วงเวลานีคือ การค้าที่
ท้ากับจีน มูลเหตุส้าคัญ ที่ท้าให้การค้าระหว่างสยามกับจีนขยายตัวก็คือการเกิดปัญ หาทุพ ภิ กขภั ย
ภายในประเทศจี น ท้ า ให้ มี ค วามจ้ า เป็ น ในการสั่ ง ซื อข้ า วจากภายนอกเข้ า ไปเลี ยงประชากร
ภายในประเทศ
นอกจากจะค้าขายกับจีนแล้ว อยุธยายังค้าขายกั บญี่ปุ่น เกาหลี เขมร อินโดนีเซีย ลังกา
และอินเดีย4 ส่วนการค้ากับชาติตะวันตกก็มิได้สินสุดลงทีเดียว หลักฐานจดหมายเหตุคณะทูตลังกาซึ่ง
เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2293 ระบุว่า กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทาง
การค้าที่เป็นแหล่งรวมรวมของสินค้าจากทางเอเชียใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากพ่อค้าจีน ชวา มะละกา ปัตตานี อัง วะ เมาะตะมะ และมัวร์แล้ว ยัง มี
พ่อค้าจากยุโรปหลายชาติด้วย
4วรภรณ์

ทิวานนท์ , “การค้าส้าเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526),
16-20.
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หลักฐานใน “ค้าให้การขุน หลวงหาวัด ”ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กล่าวว่า “ทังเศรษฐี
คหบดี และพ่อค้าพาณิชต่างประเทศซือง่ายขายดี ทังส้าเภา แขก และฝรั่งอังกฤษ จีน จาม อะรัมมณี
และสุรัต พ่อค้ามาขาย จอดส้าเภาเรียงรายอยู่ที่ หน้าท่านันเป็นอันมากมายหนักหนา ” ด้วยเหตุที่มี
การค้ากว้างขวางขึน สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงทรงตราพระราชบัญ ญัติการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ทัง
เงินบาท เงินสลึง เฟื้อง และที่น่าสนใจคือ มีร่องรอยให้เห็นว่าการเริ่มต้นของกฎหมายพาณิชย์ซึ่งได้
แยกออกต่ างหากจากกฎหมายทั่ วไปก็ เกิด ขึนในปลายสมั ยอยุธยานี ดั งปรากฏอยู่ ในพระอั ยการ
เบ็ดเสร็จมาตรา 84 ซึ่งบัญญัติให้ต้องท้าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าพยาน เพื่อประมาณราคา
สินค้าก่อนจะฝากไปขายและให้ก้าหนดการแบ่งปันก้าไรไว้ด้วย
ในช่วงปลายสมัยอยุธยา การผลิตสินค้าเพื่อขายและการค้าขายขยายตัวอย่างสูง มีคน
จ้านวนมากเกี่ยวข้องกับการค้า การค้าภายในประเทศ ได้เปลี่ยนจากของการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
โดยตรงมาเป็นการผลิตสินค้าเพื่อขายโดยใช้ระบบเงินตรา ซึ่งการขุดค้นทางโบราณคดีก็ได้พบเบียและ
เงินพดด้วง ทั่วไปทังภายในและนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการค้ าที่เป็ นไปอย่างกว้างขวางเช่น นีได้น้ าความเจริญ รุ่ง เรืองทางเศรษฐกิ จ
พร้อมทังวัฒ นธรรมใหม่ และโภคทรัพ ย์ต่ างๆ เข้าสู่ สัง คมอยุธยา ผลักดัน ให้ มีก ารด้ าเนิน การทาง
การเมื องการปกครองเพื่ อ เพิ่ ม พูน อ้ านาจในการแสวงหาโภคทรัพ ย์จาการค้ากั บ ต่างประเทศ แต่
ส้าหรับสังคมอยุธยาแล้วอาจกล่าวได้ว่าการค้าต่างประเทศไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนส่วนใหญ่นัก
ไม่ว่าสภาพการค้าต่างประเทศจะดีหรือไม่ดีก็มิได้ท้าให้ชีวิตของราษฎรสามัญทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปมาก
นักด้วยเหตุที่ระบบสังคมและการเมือ งของอยุธยาไม่เปิดโอกาสให้ราษฎรทั่วไป (ไพร่) ได้มีโอกาสเข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์ในการค้ากับต่างประเทศ ระบบไพร่ท้าให้แรงงานผลิตส่วนใหญ่ของสังคมถูก
จ้ากัดให้อยู่กับที่และสังกัดมูลนาย การเคลื่อนย้ายที่ท้ากินหรือแรงงานของไพร่จะท้าโดยพลการไม่ได้
ต้องได้รับอนุญาตจากมูลนายหรือรัฐ ผลผลิตที่ไพร่ท้าได้ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรกรรมหรือ
การเก็บของป่าต้องลงเป็นรูปของส่วย สิ่งของ เงิน และแรงงานเกณฑ์ให้กับรัฐและมูลนายที่สัง กัด
ภาวะเช่ น นั นนั บ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การประกอบการค้ า ของพวกไพร่ ขณะที่ ร ะบบศั ก ดิ น าจะเป็ น
เครื่องมื อจัด สรรและก้าหนดผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ (ซึ่ง โดยพื นฐานเกิด จากแรงงานไพร่) ให้
บรรดาชนชันปกครองหรือมูลนายได้เปรียบเหนือไพร่ทั่วไป นอกจากนีรูปแบบการค้าต่างประเทศยัง
เป็นการค้าภายใต้ระบบบรรณาการซึ่งเป็นการค้าที่กระท้าควบคู่ไปกับการเจริญ พระราชไมตรี หรือ
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เป็ นลักษณะรัฐต่อรัฐด้าเนินการค้ากัน สภาพการค้าเช่น นีพระมหากษัตริย์เจ้านาย และขุนนางใน
ระดับสูงเท่านันที่อยู่ในฐานะเข้าร่วมด้าเนินกิจกรรมการค้าต่างประเทศได้5
นักประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า สภาพสังคมในระยะปลายสมัยอยุธยามีความปั่นป่วน
อย่างสู งในทุกระดับ มีความขัดแย้งในหมู่ มูลนายระดับ สูง ในราชส้านัก มีการใช้อ้านาจเบียดเบียน
ราษฎรทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนมีการซือต้าแหน่งอย่างกว้างขวางในหมู่มูล
นายระดับต่างๆ ทังในราชธานีหัวเมือง ขณะเดียวกันโจรผู้ร้ายก็ชุกชุม แม้แต่กฎหมายที่ ใช้ปกครอง
บ้านเมืองก็ฟั่นเฟือน สภาพสังคมที่ขาดระเบียบเช่นนีจึงน้ามาซึ่งความล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาใน
ที่สุด
สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าพระยา
ที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา6 หรือ “ที่ราบภาคกลางตอนล่าง”มีอาณาเขตเริ่มที่ตอนใต้ของ
จังหวัดนครสวรรค์ลงไปจนจรดอ่าวไทย จัดอยู่ในที่ลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเก่า7 มีพืนที่เป็น
รูปสามเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้าพัดพามา เกิดเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุด
แห่ง หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนียังมีแม่น้าหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้าเจ้าพระยา
แม่ น้ าน้ อ ย แม่ น้ าท่ า จี น แม่ น้ าแม่ ก ลอง แม่ น้ าลพบุ รี แม่ น้ าป่ า สั ก และล้ าคลองต่ างๆ มากมาย
ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรติดต่อระหว่างบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี
แม่ น้ า เจ้ า พระยามี ทิ ศ ทางไหลจากเหนื อ ลงใต้ เป็ น พื นที่ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ และมี
ประวัติศาสตร์ควบคู่มากับกรุงศรีอยุธยา เป็นต้นก้าเนิดของชุมชนและงานศิลปกรรม ที่เรียงรายเกาะ
ตัวอยู่ตามที่ราบริมแม่น้า ซึ่งเป็นทางสัญจรคมนาคมหลักในสมัยโบราณ การขุดคลองลัดต่างๆในสมัย
อยุธยา เพื่ อ การเดิ น ทางที่ สะดวกรวดเร็ วตากรุง ศรีอยุ ธยาสู่ ปากแม่ น้าหรือ หัวเมือ งอื่ น ๆทางภาค
ตะวัน ออกและภาคตะวันตก ในช่วงปลายอยุธยามีการขยายตัวทางการค้าอย่างต่อเนื่อง และนับแต่
สมเด็จเพทราชา การค้าขายกับยุโรปลดลง แต่การขายกับจีนเพิ่มขึน โดยเฉพาะข้าว เป็นผลให้มีการ
ขยายตัวของชุมชนในระดับหมู่บ้าน และเมืองตามท้องถิ่นต่างๆทั่วไปในราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา มีการ
5มานพ

ถาวรวัมน์สกุล, ขุนนางอยุธยา, 40.
6ปั ท มา วิ ชิ ต จรู ญ . “การศึ ก ษาแผนผั ง วั ด ในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายในเขตจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม.
2543), 12.
7สวาท เสนาณรงค์,ภูมิศาสตร์ประเทศไทย(พระนคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, 2512), 22.
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ขุดคลองเพื่อการคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นต่างๆท้าให้การคมนาคมขนส่งทางน้ายิ่ง
ทวีความส้าคัญขึนจากเดิม
สภาพภูมิศาสตร์แผนที่ตังของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
จากหลักฐานทังทางด้านเอกสารที่กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยา และร่องรอยของโบราณวัตถุ
สถานที่พบเป็นจ้านวนมากในเขตเกาะเมืองและพื นที่ใกล้เคียงนอกเกาะ ท้าให้นักวิชาการเชื่อกันว่า
พืนที่ดังกล่าวเคยเป็นที่ตังของกรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีของไทยที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ระบุว่าถูกสถาปนาขึนโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อปี พ.ศ.1893 โดยมีศูนย์กลาง
พระนครอยู่ ที่ บ ริ เวณต้ า บลหนองโสน (บึ ง พระราม) และทรงประกอบพิ ธี ฝั ง หลั ก เมื อ งและพิ ธี
ราชาภิเษก เมื่อ วัน ศุกร์ ขึน 6 ค่้า เดือ น 5 ปีข าล พุ ท ธศักราช 1893 (ตรงกับ วันศุ กร์ที่ 4 มี นาคม
พ.ศ.1893 เวลา 12.00 น.) ขนานนามราชธานีว่า “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา”
ที่ตัง
ที่ ตั งของเกาะเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาหรื อ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ตั งอยู่ ร ะหว่ า งละติ จู ด
(Latitude)ที่ 14 องศา 20 ลิปดา 15 ฟิลิปดา ถึง ละติจูด(Latitude)ที่ 14 องศา 21 ลิปดา 40 ฟิลิป
ดา เห นื อ และ ลองติ จู ด (Longtitude)ที่ 100 องศา 32 ลิ ป ดา 18 ฟิ ลิ ป ดา ถึ ง ลอ งติ จู ด
(Longtitude)ที่ 100 องศา 35 ลิปดา 03 ฟิลิปดา ตะวันออก ตัวเกาะเมืองมีพืนที่ประมาณ 5000 ไร่
ส่วนที่แคบที่สุดของตัวเกาะวัดจากเหนือไปใต้ยาวประมาณ 16 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดวัดจาก
ตรงกลางของตัวเกาะตามแนวตะวันตกไปทางตะวันออกยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
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ภาพที่ 1 แผนผังเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเขียนโดยพระยาโบราณราชธานินทร์
ที่มาแผนผัง: โบราณ ราชธานินทร์, พระยา.อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับค้าวินิจฉัยของพระยา
โบราณราชธานิ นทร์ ช้าระครังที่ 2 และภู มิสถานกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ,
2550)
ผังเมืองกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาตังอยู่บนพืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะ ปัจจุบันเรียกว่า เกาะเมือง ซึ่งเป็น
เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะขนาดใหญ่หลายๆ เกาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกิดจาก
การไหลผ่านที่ราบของแม่น้าทัง 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าลพบุรี และแม่น้าป่าสัก เกาะต่างๆ
ได้ถูกใช้เป็นที่ตังของชุมชนมาแต่สมัยโบราณ สัณฐานของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นรูปยาวรี
หรือคดโค้ง ด้านต่างๆ เกิดจากทางเดินของล้าน้าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแบบของผังเมืองที่แตกต่างไป
จากผั ง เมื อ งของขอมซึ่ ง เป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส และผั ง เมื อ งในสุ โ ขทั ย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ผั ง เป็ น รู ป
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สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปแบบของผังเมืองอยุธยาถือได้ว่าเป็นแบบฉบับของผังเมืองในสมัยพุทธศตวรรษที่ 20
เช่น ผังเมืองกรุงเทพฯ เป็นต้น
จากการศึกษาเอกสารและร่องรอยทางภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาพบว่า8 ในปัจจุบัน
พืนที่บ ริเวณที่เป็น เกาะเมือ งและพื นที่ ใกล้ เคียงบริเวณนอกเกาะได้ทีส ภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา จากสภาพภู มิ ศ าสตร์เดิม เมื่ อ ครังที่ พ ระเจ้ าอู่ ท องได้ ท รงสถาปนากรุง ศรีอ ยุ ธยาขึน อั น
เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ แ ละการกระท้ าของมนุ ษ ย์ เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ในการใช้
ประโยชน์จากพืนที่ กล่าวคือ
แม่น้า
กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีแม่น้า 3 สาย ไหลมาบรรจบและโอบล้อม คือ
1. แม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ได้ไหลอ้อมลงไป
ทางทิศใต้ท้าให้ด้านตะวันตกของเมืองเป็นกระพุ้งแล้วจึงไหลไปทางทิศตะวันออก จากนันวกลงไปทาง
ทิศใต้ เป็นคูเมืองด้านตะวันตกและด้านใต้ของเกาะเมือง
2. แม่ น้ าลพบุ รี ไหลมาจากทิ ศ เหนื อ เลี ยวไปทางทิ ศ ตะวั น ตก และบรรจบกั บ แม่ น้ า
เจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง และรวมกับแม่น้าป่าสักบริเวณวัดตองปุ ในอ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา แม่น้าลพบุรีนีแต่เดิมจะไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
แต่เมื่อมีการขุดขยายคูเมืองทางด้านตะวันออก(คูขื่อหน้า) ในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เมื่อปี
พ.ศ.2132 ท้าให้แม่น้าป่าสักเปลี่ยนทิ ศทางไหลลงมาทางคู ขื่อหน้ามากขึน จนแม่น้าลพบุรีตืนเขิน
กลายเป็นเพียงคูเมือง
3. แม่น้าป่าสัก ไหลมาจากทางทิศเหนือ แต่เดิมเข้าใจว่าคงจะไหลมาบรรจบกับแม่น้า
ลพบุรีบริเวณด้านเหนือของเมือง ท้าให้พืนที่ทางด้านตะวันออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ซึ่ง
ในปัจจุบันเรียกกันว่า “อโยธยา”) กับพืนที่เกาะเมืองนันเป็นพืนที่ผืนเดียวกัน โดยไม่มีแม่น้าป่าสักมา
คั่นระหว่างพืนที่ทังสอง แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้าลพบุรีบริเวณหัวรอ ไหลผ่านด้านตะวันออกของ
เกาะเมื อ งมาบรรจบกั บ แม่ น้ า เจ้ า พระยาทางฝั่ ง ซ้ า ยบริเวณต้ า บลป้ อ มเพชร ใช้ เป็ น คู เมื อ งด้ า น
ตะวันออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

8ปัทมา

วิชิตจรูญ.”การศึกษาแผนผังวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม.
2543,13-16.
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คลอง
ระบบคูคลองเป็นโครงสร้างพืนฐานของการวางผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่จะใช้ในการ
ก้าหนดแผนผังของถนนและบริเวณที่ตังของโบราณสถาน ภายในเกาะเมืองมีล้าคลองหลายสายที่ถูก
ขุดขึนเพื่อการระบายน้าและการชักน้าจากแม่น้าเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในเกาะเมือง โดยมีการขุดเป็น
2 ลักษณะคือ
1. ขุดคลองขนานไปกับคู ขื่อหน้า(ตามแนวทิ ศเหนื อ -ใต้) โดยปากคลองทั ง 2 ด้านจะ
บรรจบกับแม่น้าซึ่งการขุดคลองในลักษณะดังกล่าวจะท้าให้มีระบบการหมุนเวียนน้าของการระบาย
น้าที่สะดวก(ตามระบบ draining board) มีน้าใหม่จากแม่น้าไหลเข้ามาถ่ายเทอยู่เสมอ ท้าให้ไม่มีน้า
เน่าขังและไม่ตืนเขินได้ง่าย คลองที่ขุดในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ คลองท่อ(คลองฉะไกรใหญ่) คลอง
ประตูเทพหมี คลองประตูข้าวเปลือก(หรือคลองประตูจีน)
2. ขุดคลองตังฉากกับ คลองที่ ขนานไปกับคูขื่อหน้า (ตามแนวตะวัน ออก-ตก) การขุ ด
คลองในลักษณะนีถึงแม้จะมีระบบการระบายน้าไม่สะดวก คลองมักตืนเขินได้ง่าย แต่มีประโยชน์ใน
ด้านการจัดพืนที่ใช้สอยบริเวณต่างๆ เช่น การจ้าแนกเขตพระราชวังและพืนที่ส้าคัญ คลองที่มีลักษณะ
ดังกล่าว ได้แก่ คลองประตูท่าพระ
บริเวณปากคลองซึ่งเป็นบริเวณที่น้า จากแม่น้าสามารถไหลเข้าออกภายในตัวเมืองได้จะ
ท้าหน้าที่เป็นเสมือนร่องระบายน้าและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ออกจากเมืองได้เป็นอย่างดี ในบริเวณปาก
คลองได้พบหลักฐานว่ามีการท้าท้านบกันน้า เรียกว่า “ประตูน้า” สันนิษฐานว่าสร้างขึนเพื่อประโยชน์
ในการกักเก็บน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในเมืองในฤดูแล้ง และป้องกันไมให้ข้าศึกเข้าโจมตีพระ
นครโดยอาศัยล้าน้าที่ไหลผ่านเข้าเมืองได้โดยการก่อเสริมท้านบให้บรรจบกับก้าแพงเมืองทังสองด้าน
เพื่อปิดคลอง
ถนน
การคมนาคมภายในเมืองนอกจากจะใช้ระบบคลองเป็นการสัญจรหลักทางน้าแล้ว การ
คมนาคมทางบกปรากฏว่ามีการใช้ระบบถนนเพื่อให้เป็นทางเดินของคน ช้าง และม้า ลักษณะถนน
ภายในเกาะเมือง ที่มักจะสร้างขึนให้ขนานเรียบไปไปกับแนวล้าคลองเป็นเส้นตรงเกือบทุกสาย มีทัง
ถนนวิ่งเป็นถนนที่วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และถนนขวางซึ่งเป็นถนนที่วางตัวในแนว
ทิศเหนือ-ใต้ ถนนที่ส้าคัญจะเป็นถนนที่ท้าโดยการถมดินให้สูงกว่าพืนดินปกติตังแต่ 2-4 ศอก แล้วปู
อิฐตะแคงทับตอนบน เพราะพืนดินในพระนครเป็นที่ลุ่มมีขนาดกว้าง 3 วา , 6 วา, 10 ศอก บางสาย
เป็ นถนนเปล่าไม่ปูอิฐ บางสายก็เป็น ถนนหลวงที่มีขนาดกว้างค่อนข้างมากใช้เป็นทางแห่กระบวน

14
พยุหะยาตราทางสถลมารค เช่น แห่พระกฐินหลวง แห่นาคหลวง แห่ช้างในพิธีสระสนานพระคชาธาร
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ใช้เป็นทางแห่รับพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
กรุงฝรั่งเศส ฯลฯ ถนนในเมืองที่ส้าคัญได้แก่
ถนนหน้าวัง เป็นถนนขวางไปหน้าศาลพระกาฬและป่าตองออกสู่ประตูชัยที่ก้าแพงพระ
นครด้านใต้มีความยาวประมาณ 50 เส้น
ถนนวังหลัง เป็น ถนนที่ตัด ตรงมาข้างหอกลอง ผ่ านกับถนนหน้าพระกาฬเป็ นทาง 4
แพร่ง ตรงออกประตูพระนครด้านตะวันออก มีความยาวประมาณ 84 เส้น
ส้าหรับถนนที่อยู่รอบนอกเมืองนันอาจมีถนนอยู่บ้างแต่คงน้อยมาก ที่พบว่ามีการปูอิฐ
พบสายเดียว คือ ตังแต่บริเวณถนนหน้าจวนทหารริมก้าแพงด้านริมน้าด้านข้างพระราชวัง
สะพาน
สะพานที่ท้าไว้ส้าหรับข้ามคลองภายในบริเวณเกาะเมือง สามารถแบ่ง ตามวัสดุที่ใช้ใน
การสร้างได้ เป็น 3 ประเภท คือ สะพานไม้ สะพานอิฐ และสะพานศิล า ตามหลั กฐานปรากฏพบ
สะพานอิฐประมาณ 13-15 สะพาน ลักษณะเป็นสะพานที่ก่ อเป็นช่อ งโค้งสูง ขึนเพื่อให้ เรือลอดได้
นอกจากนียังมีสะพานที่ก่อด้ว ยศิลาแลงซึ่งมีความแข็งแรงมากเพื่อให้ช้างเดินข้ามได้ ได้แก่ สะพาน
ช้างของถนนป่ามะพร้าวข้ามคลองประตูข้าวเปลือกหน้าวัดพลับพลาไชย และสะพานโซ่แบบฮอลันดา
ซึ่งเป็นสะพานแบบที่ยกได้ อยู่ใกล้พระราชวังหลวงเมื่อเกิดมีศัตรูเข้าประชิดพระราชวังก็สามารถชัก
สะพานให้กระดกขึน ส่วนสะพานไม้เท่าที่พบหลักฐานมีประมาณ 28 สะพาน
ก้าแพงเมือง
ปราการป้องกันข้าศึกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา นอกจากจะมีแม่น้าล้อมเมืองเป็น
ปราการทางธรรมชาติแล้ว ยังมีก้าแพงเมืองที่ถูกสร้างขึนล้อมเกาะเมืองอีกชันหนึ่ง ก้าแพงเมืองกรุงศรี
อยุธยาเป็นก้าแพงก่ออิฐถือปูนมีขนาดสูง 3 วา หนา 9 ศอก ยาวโดยรอบเกาะเมืองประมาณ 310 เส้น
(หรือ 12.4 กิโลเมตร) ที่มุมและด้านของเกาะเมืองจะมีป้อมปราการ จ้านวนป้อมรอบพระนครใน
หนังสือของเจ้าพระยาโบราณราชธานินทร์ ว่ามีทังหมด 12 ป้อม แต่ในหนังสือค้าให้การชาวกรุงเก่าว่า
มีจ้า นวน 16 ป้ อม แต่จ ากหลั กฐานที่ ก รมศิ ลปากรปรากฏพบในปั จจุ บัน มี จ้านวน 16 ป้ อม ป้ อ ม
ดังกล่าวส่วนมากถูกรือถอนไปเกือบหมด ที่ยังคงสภาพดี ได้แก่ ป้อมเพชร และป้อมประตูข้าวเปลือก
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ตามก้าแพงเมืองโดยรอบจะมีประตูเข้า-ออก ไม่ต่้ากว่า 80 ประตู เป็นประตูบกประมาณ
73 ประตูซึ่งมีลักษณะเป็นประตูช่องกุด 61 ประตู นอกนันก็เป็นประตูใหญ่แบบประตูยอดและประตู
หูช้าง ส่วนประตูน้า(ส้าหรับเรือผ่าน) มีประมาณ 11 ประตู
เขตที่อยู่อาศัย
พืนที่ภายในเกาะเมืองจะแบ่งเป็นส่วนที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์
พระราชวังหลวงอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ตังอยู่ค่อนมาทางด้านตะวันตกติดกับก้าแพง
เมืองด้านทิศเหนือ ภายในแบ่งเป็นเขตวัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวัง วังหน้าซึ่งเป็นที่ประทับ
ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล คือ วังจันทร์เกษมในปัจจุบัน ตังอยู่ค่อนไปทางตะวันออกและติด
ก้าแพงเมืองด้านทิศเหนือ ส่วนวังหลังซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ฝ่ายวังหลัง ตังอยู่ติดก้าแพง
เมืองด้านทิศตะวันตกที่เรียกว่าท้ายเมือง นอกจากนียังมีพระที่นั่งเย็น ซึ่งตังอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของวัดพระราม เป็นพระราชต้าหนักพักร้อนอีกแห่งหนึ่ง
จากบันทึกและจดหมายเหตุของชาวต่างชาติที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ระบุว่าประชากรทังหมดของอาณาจัก รสยามในขณะนันมีประมาณ 1,900,000
คน ในเขตก้าแพงเมืองนันมีประชากรอาศัยอยู่เพียง 1 ใน 6 ส่วนของประชากรที่อยู่โดยรอบ ดังนันใน
เขตเกาะเมืองนีน่าจะเป็นที่อยู่ของพวกขุนนางและข้าราชการที่ท้างานในพระราชส้านักเป็นส่วนใหญ่
นอกนันก็เป็นพวกชนชันสูง และพ่อค้า
ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย
การตังถิ่นฐานของประชาชนในแถบนีพบว่าชุมชนเริ่มแรกมักอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า
หรือบริเวณคุ้งน้าต่อมาจึงกระจายสู่บริเวณรอบๆ มีการติดต่อสัมพันธ์เกือหนุนกันทังในระดับสังคม
และเศรษฐกิจ คือมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ ยนสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชน
ย่อยทังทางบกและทางน้า ส่วนมากมักท้าการล้าเลียงสินค้ามารวมกันที่ท่าน้าจุดหนึ่งเพื่อท้าการส่ ง
ต่อให้ชุมชนที่มีขนาดใหญ่กว่า เมื่อชุมชนขยายตัวขึนจึงมีการแสวงหาที่ดินท้ากินใหม่ๆแต่ก็ยังมีความ
ต้องการติดต่อกับชุมชนตังเดิมอยู่ จึงต้องมีการขุดคลองเพิ่มเพื่อการคมนาคมที่สะดวกมากขึนด้วย สิ่ง
ต่างๆเหล่านี ล้วนเป็ นเงื่อนไขทางภู มิศาสตร์ที่หล่อ หลอมและสร้างผลิตผลทางวัฒ นธรรมในแต่ล ะ
ท้องถิ่น เขตที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา หรือที่ราบภาคกลางตอนล่าง เป็นพืนที่ที่ตังของชุมชนมาช้า
นาน ประกอบด้วยเมืองเล็กๆ หลายเมืองที่มีการคลี่คลายมาจาก การก่อตังชุมชนสังคมเป็นระยะเวลา
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อันยาวนาน บางแห่งนันมีความต่อเนื่องอยู่ในพืนที่ที่ตังชุมชนถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และมีบ้างที่
ยังสืบต่อสภาพของเมืองไทยในสมัยต่อมา แม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายที่ตังเมืองหรื อชุมชนหมู่บ้านไป
จากที่เดิมบ้าง แต่ด้วยท้าเลที่ตังทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยแหล่งน้าและที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
และน้าสาขา บ่มเพราะแนวทางการด้ารงชีวิต วิถีการผลิต และสั่งสมประสบการณ์ร่วมในวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ ข องชุ ม ชนสั ง คมบนพื นที่ ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ได้ เป็ น ส่ ว นร่ ว มก้ า หนดและถ่ า ยทอดแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนกับสังคมแวดล้อมกับธรรมชาติ ที่พัฒนาเป็นแบบแผนวิถีชีวิตที่มี
สาระและรูปแบบเดียวกัน
ด้วยเหตุนีกรุงศรีอยุธยาจึงตังอยู่ บนท้าเลที่เป็นเมืองท่าที่ส้าคัญ ที่สามารถติดต่อค้าขาย
และคมนาคมได้ ทั งภายในและภายนอกประเทศ ท้ าให้ ก รุง ศรีอ ยุ ธยามี ส ภาพเป็ น ศู น ย์ก ลางทาง
เศรษฐกิ จ การเมือง การปกครอง และวัฒ นธรรมได้ดีกว่าบรรดาบ้ านเมืองและแว่น แคว้น อื่นๆใน
ขณะนั น และเนื่ อ งจากสภาพภู มิ ป ระเทศที่ มี แ ม่ น้ าหลายสาย ไหลวกไปวนมา โดยเฉพาะแม่ น้ า
เจ้าพระยา จึงท้าให้เกิดปัญหาการเดินทางล่าช้าเสียเวลามาก เป็นเหตุให้มีการขุดคลองลัดตัดตรงเพื่อ
ย่นระยะทางหลายแห่งหลายคราวด้วยกัน เป็นต้นว่า คลองลัดกลางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ (ขุดขึนใน
สมัยพระไชยราชาธิราช), คอลงลัดเกร็ดใหญ่(ขุดขึนในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) และคลองลด
นนทบุรี(ขุดขึนในสมัยพระปราสาททอง) และคอลงลัดเกร็ดน้อย(ขุดขึนในสมัยพระเจ้าท้ายสระ) 9 เกิด
เป็นชุมชนต่างๆขึนตามริมน้า รวมทังย่านตลาด ซึ่ง มีทังตลาดน้าและตลาดบกประเภทต่างๆ เป็ น
การค้ าขายเพื่ อ แลกเปลี่ ย นสิน ค้ าและของจ้ า เป็ น กั น เองในระหว่ างชาวบ้ าน ชาวเมื อ ง หรือ ชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ เพื่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันภายในสังคม
พืนฐานทางการเมืองการปกครอง
การจัดการระเบียบปกครองที่ปรากฏอยู่ในลุ่มน้าเจ้าพระยาตังแต่สมัยทวาราวดี สมัย
ลพบุรี นับได้ว่าเป็นรากฐานส้าคัญ ของการปกครองของอาณาจักรอยุธยาซึ่ง ได้สถาปนาขึนในตอน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 และมีการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดการปกครองเป็นระยะๆ ใน
ระยะเวลา 417 ปี ทังนีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ระบบการปกครองของอาณาจักรอยุธยาจึงได้รับการเสริมสร้างและมีการขยายตัวและซับซ้อนมาก
9สุจิต ต์

วงษ์เทศ และ ภูวดล วุวรรณดี , แม่น้าเจ้าพระยา “มารดาแห่งสยามประเทศ
(กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พรินติง, 2542), 44-45.
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ยิ่งขึนตามล้าดับความเจริญของสังคม การเติบโตของระบบการปกครองถือเป็นรากฐานส้าคัญที่ท้าให้
เกิดบูรณาการและความมีเสถียรภาพแห่งรัฐ
การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาเป็นแบบรวมศูนย์อ้านาจ และเป็นระแบบการปกครอง
แบบทหาร คือถือเอาการป้องกันบ้านเมืองเป็นส้าคัญ เราจะเข้าใจระบบการปกครองของอยุธยาได้
จากชนชัน
3 กลุ่มใหญ่คือ กษัตริย์, ขุนนางและประชาชน หรือไพร่สามัญ กล่าวได้ว่าชนชันทัง 3
มีความสัมพันธ์ทังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม การเมืองการปกครองสมั ยอยุธยาได้รับ
อิทธิพลทังจากพืนฐานสังคมดังเดิม จากอินเดีย มอญ และเขมร ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในเอเชีย
อาคเนย์มาก่อนการจัดการระเบียบปกครองที่ปรากฏอยู่ในลุ่มน้าเจ้าพระยาตังแต่สมัยทวาราวดี สมัย
ลพบุรี นับได้ว่าเป็นรากฐานส้าคัญ ของการปกครองของอาณาจักรอยุธยาซึ่ ง ได้สถาปนาขึนในตอน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 และมีการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดการปกครองเป็นระยะๆ ใน
ระยะเวลา 417 ปี ทังนีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ระบบการปกครองของอาณาจักรอยุธยาจึงได้รับการเสริมสร้างและมีการขยายตัวและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึนตามล้าดับความเจริญของสังคม การเติบโตของระบบการปกครองถือเป็นรากฐานส้าคัญที่ท้าให้
เกิดบูรณาการและความมีเสถียรภาพแห่งรัฐ
พุทธศาสนาสมัยอยุธยาตอนปลาย
ศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมทังทางตรงและทางอ้อม โดยระบบ
ราชการและวัดเป็นสิ่ง ที่มีอ้านาจครอบคลุมสังคมไว้อย่างมั่นคง สามารถครอบง้าวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ตลอดจนความเชื่อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากพิธีกรรม จารีตกฎเกณฑ์ของสังคมวัฒนธรรมที่สืบเนื่อง
ตลอดสมัยอันรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
จากสภาพทางภูมิศาสตร์ ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ท้าให้กรุงศรีอยุธยาสามารถรับ
อิทธิพลพุทธศาสนาดินแดนต่างๆที่รุ่งเรืองมาก่อน ทังพุทธศาสนาเถรวาทจากอารยะธรรมทวาราวดี 10
และพุทธศาสนามหายานที่รุ่งเรืองอยู่ในอารยธรรมเขมร 11 คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยและ
10หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย, พิมพ์ครังที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), 5.
11จ้านง ทองประเสริฐ, ประวัต,ิ ประวัติพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพ: โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2534), 304.
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บางส่วนในดินแดนพุกาม12 พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างอารยธรรมหลายกระแสซึ่ง
รับเอาความเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาเข้ามาตามกระแสอิทธิพลของแต่ละยุคสมัย
ในช่วงต้นของอยุธยาตอนปลาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง ท้าให้เกิดความ
พยายามในการฟื้นฟูระเบียบพิธีกรรมในลั ทธิเทวราชาแบบเขมรกลับมาอีกครัง พุทธศาสนาในยุคนี
แสดงออกในทางวัตถุธรรม อันอาจเป็น ผลจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง และ
สังคม ที่แตกต่างทางค่านิยมความรู้สึกนึกคิดที่ต่างจากคนรุ่นก่อน มีการฟื้นฟูพิธีกรรมอันเกี่ยวกับการ
เป็นจักรพรรดิราช เห็นได้จากการสถาปนาวัดไชยวัฒนาราม ทรงพระราชทานให้เป็นที่สถิตของพระ
ชิตเถร พระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี สถาปัตยกรรม ที่วัดไชยวัฒนารามสะท้อนให้เห็นรู ปแบบของ
อิทธิพลจากปราสาทนครวัด ในมโนทัศน์ของเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาล เมรุทิศของ
วัดไชยวัฒนาราม สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานไว้ การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็น
ประเพณี ของทางมหายาน แสดงถึงการเป็นจักรวาทินของพระพุท ธเจ้า นิยมสร้างกันมากในสมั ย
อยุธยาตอนต้นหรือก่อนหน้านันขึนไป แล้วกลับมาฟื้นฟูประเพณีการสร้างอีกในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองและนิยมสร้างต่อมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ในช่วงหลักของอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา
ครังที่ 2 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการศาสนาสมัยอยุธยาครังส้าคัญ คือการประดิษฐานพุทธศาสนา
สยามวงศ์ในลังกา แต่เดิมนันพุทธศาสนาฝ่ายไทยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ตังแต่
พุทธศตวรรษที่ 19 ต่อมาพุทธศาสนาในลังกาได้เสื่อมลงจนถึงกับมีการส่งทูตมาขอพระภิกษุจากกรุง
ศรีอยุธยา ไปเผยแพร่พุทธศาสนายังลังกา และด้าเนินการติดต่อกันหลายครัง การส่งทูตศรีลังกามายัง
กรุงศรีอยุธยาได้รับการต้อนรับจากราชส้านักพระเจ้าบรมโกศเป็นอย่างดี คณะสมณะทูตมีโอกาสเดิน
ไปนมัสการ พระพุทธบาท สระบุรี และพระนอนวัดป่าโมกข์จังหวัดอ่างทอง ในสมัยนีกรุงศรีอยุธยาได้
กลายเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาให้แก่ลังกาซึ่งเท่ากับเป็นการชดใช้หนีของไทยให้กับศรีลังกา จาก
ที่เคยได้เป็นผู้รับมาแล้ว13
12เรื่องเดียวกัน,

38.
13จุฬิษพงศ์ จุฬารัตน์ , “การศึกษาวิวัฒ นาการทางสถาปัตยกรรมของสถูปทรงกลม 2
แบ บ (ทรงระฆั ง กลม และทรงระฆั ง กลมบ นฐานชั นบ นแปดเหลี่ ย ม) ในเขตจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปะศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 74.
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ในรั ช กาลสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ(พ.ศ.2275-2301) พุ ท ธศาสนามี ค วาม
เจริญ รุ่ งเรื อ ง ทรงอุ ป ถั ม ภ์ ท้ านุ บ้ า รุง ปฏิ สั ง ขรณ์ วั ดรวมทั งคุ้ ม รองคณะพระสงฆ์ พระองค์ ท รงให้
ความส้าคัญ กับการศึกษาเล่ าเรียนพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก จะทรงรับเป็ นพระราชธุระในการ
อุ ป สมบทพระราชวงศ์ แ ละข้ า ราชบริ พ าร ถ้ า ผู้ ใดไม่ ไ ด้ บ วชเรี ย นก็ จ ะไม่ มี โอกาสเข้ า รั บ ราชการ
สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ซ่อมสร้างในรัชสมัยนีบรรลุถึง จุดสุดยอดของความงาม ความ
โอ่อ่า และสลับซับซ้อนในการตกแต่งประดับประดา เกิดวรรณคดีทางพุทธศาสนาขึนหลายเรื่องเช่น
นันโทปนันทสูตรค้าหลวง พระมาลัยค้าหลวง เป็นต้น14 ครันต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
และสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ก็ทรงท้านุบ้ารุงพุทธศาสนาเรื่อยมา จนถึงช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
เอกทัศน์ กรุงศรีอยุธยาต้องเผชิญภาวะสงครามกับพม่าอย่างหนัก สถาบันพุทธศาสนาได้รับผลกระทบ
ตกต่้าลงตามสภาพสังคม การเมืองอันเลวร้าย จนกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2231-2310)
เป็นช่วงสมัยที่ มีการซ่อมแซมมากกว่าที่จะสร้างใหม่ ในส่วนของอาคารที่ จะมีรูป ทรง
ขยายกว้าง หลังคาลาดต่้า หน้าบันประดับลายปูนปั้น และหันกลับมาประดับซุ้มประตูหน้าต่างอย่าง
วิจิตรพิสดารเพิ่มมากขึน รวมทังให้ความส้าคัญแก่เสาโดยประดับลายปูนปั้นตามส่วนต่าง ๆ เช่น หัว
เสา ฐาน และบนตัวเสา ตลอดจนตามผนังอาคารด้านนอก เช่น ผนังโบสถ์วัดไฟล้อม จังหวัดเพชรบุรี
วิวัฒนาการขันต่อมาของรูปทรงอาคาร คือ มีการเสริมหลังคาด้านหน้า มีลักษณะคล้าย
กับเพิงลาดลงมา หรือทังด้านหน้าและด้านหลัง เสาที่รองรับเพิงนีเป็นเสาย่อมุมไม้สิบสองหัวเสาเป็น
บัวกลุ่มหรือบัวกลีบยาว มีบันไดออกด้านข้างของชานชาลาที่ยื่นออกมาทังสองด้าน มีทวยรับชายคา
หลังคา ฐานอาคารเป็นฐานบัวและตกท้องช้างหรือแอ่นโค้งส้าเภา ซึ่งเส้นฐานและเส้นหลังคาอ่อนโค้ง
เป็นแนวขนาน บางลักษณะหลังคามุขหน้าอาคารท้าเป็นหลังคากันสาดคลุม เช่น วิหารพระศรีสรร
เพชญ์
นอกจากนีตัวอาคารยังตังอยู่บนฐานสิงห์และฐานปัทม์ที่แอ่นโค้ง ทรวดทรงชะลูดสอบขึน
ข้างบน อาคารด้านหน้าเชิดดูคล้าย ๆ กับรูปทรงของเรือส้าเภาในส่วนอาคารพระอุโบสถและพระ
วิหารในแบบอาคารประเพณีที่กลายเป็นลักษณะแบบมาตรฐานที่ท้ากันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในสมัย
14กรมศิ ล ปากร

กองวรรณคดี แ ละประวั ติ ศ าสตร์ , วรรณกรรมสมั ย อยุ ธ ยาเล่ ม 3
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 2-4.
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อยุธยาตอนปลายแพร่หลายกว้างขวางในท้องที่ส่วนต่าง ๆ ที่เราสามารถพบเห็นได้ นอกจากนันใน
สมัยต่อมาก็ยังคงยึดถือและน้าแบบดังกล่าวนีมาสร้างอีกด้วย
พระราชประวัติของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
สมเด็ จ พระปฐมบรมมหาชนก พระนามเดิ ม ทองดี 15เป็ น พระบรมราชชนกใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ประสูติที่บ้านสะแกกรังเมือง
อุทัยธานีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเป็นบุตรคนโตของพระยาราชนิกูล (ทองค้า)ปลัด
ทูลฉลองกรมหาดไทย (บ้างก็ว่า กรมนา) ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งสืบเชือสายมาจาก
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)เสนาบดีพระคลังในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาผู้ซึ่งเคยด้ารงต้าแหน่งเป็น
ออกพระวิสุทธสุนทร และได้เดินทางไปถวายพระราชสาส์นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังราช
ส้านักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14เมื่อพ.ศ. 2228 สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ทรงรับราชการในกรม
มหาดไทย รับบรรดาศักดิ์เป็นที่หลวงพินิจอักษรและพระอักษรสุนทรศาสตร์ในต้าแหน่งเสมียนตรา
กรมมหาดไทย มีหน้าที่ร่างพระราชสาส์นโต้ตอบกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ และเก็บรักษาพระราชลัญจกร
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ทรงเสกสมรสกับสองพี่น้อง บุตรีของคหบดีชาวจีน คนพี่ชื่อว่าดาวเรือง
(หรือหยก) ส่วนคนน้อง ไม่ทราบนาม ตังบ้านเรือนอยู่ภายในก้าแพงพระนคร ด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ บริเวณป้อมเพชร ซึ่งเป็นย่านอาศัยของชาวจีน สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ทรงมี พระโอรสธิดา กับ พระอัครชายา (ดาวเรือง) 5 พระองค์ และทรงมีพระอิสริยยศตามล้าดับดังนี
1. ทองดี
2. หลวงพินิจอักษร
3. พระอักษรสุนทรศาสตร์
4. สมเด็จพระราชชนกทองดี
5. สมเด็จพระปฐมบรมอัยกาเธอ
6. สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

15พลาดิศย
ั สิทธิธัญกิจ, สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ

พระประวัติพระบรมชนก
นาถแห่ งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ า
มหาสุรสิง-หนาท: (กรุงเทพฯ บางกอก 2552บุ๊ค.)
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พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุฬ าโลก (20 มีนาคม พ.ศ. 2279 - 7 กัน ยายนพ.ศ.
2352) พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันพุธ เดือน 4 แรม
5 ค่้า ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยามตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พุท ธศักราช 2279 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกขึนครองราชย์ 16เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ
วันที่6 เมษายนพ.ศ. 2325 ขณะมีพระชนมายุได้ 46 พรรษา และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่
ฝั่งพระนครและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ
พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง 17 เสด็จพระ
ราช- สมภพ เมื่อวันที่20 มีนาคมพ.ศ. 2279 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา
พระองค์เป็นบุตรคนที่ 4 ของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึนเป็นสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนก
พระเชษฐภคินีและพระเชษฐาและพระอนุชา
1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี
2. พระเจ้ารามณรงค์
3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
4.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
และมีพระอนุชาที่เกิดกับคุณหญิงมา ภรรยาคนที่2ของพระอักษรสุนทรศาสตร์(ทองดี) คือ
1.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าลา กรมหลวงจักรเจษฎา และมีพระขนิษฐาที่เกิดกับ
คุณหญิงหยก ภรรยาคนที่3ของพระอักษรสุนทรศาสตร์(ทองดี)คือ
2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุ กรมหลวงนรินทรเทวี
เมื่อเจริญ วัยขึนได้ถ วายตัวเป็ น มหาดเล็ก ในสมเด็ จเจ้าฟ้ ากรมขุน พรพิ นิ ต (ต่อ มา คื อ
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) ครันพระชนมายุครบ 21 พรรษา ก็เสด็จออกผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดมหา
ทลาย 1 พรรษาแล้วลาผนวชเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรดังเดิมเมื่อ
พระชนมายุ ได้ 25 พรรษาพระองค์ เสด็ จ ออกไปรั บ ราชการที่ เมื อ งราชบุ รี ในต้ า แหน่ ง "หลวง
16

เจ้าพระยา ทิพากรวงศ์ .พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1, (กรุงเทพฯ ศึกษาภัณฑ์
พานิชย์, 2503.)
17 เรื่องเดียวกัน.
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ยกกระบัตร" ในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์และได้สมรสกับคุณนาค (ภายหลังได้รับการ
สถาปนาที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) ธิดาในตระกูลเศรษฐีมอญที่มีรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวาเมือง
สมุทรสงคราม
สมัยกรุงธนบุรี
ภายหลั ง การเสี ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยาให้ แ ก่ พ ม่ า แล้ ว สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราชทรง
ปราบดาภิเษกขึนเป็นพระมหากษัตริย์และย้ายราชธานีมายัง กรุงธนบุรีในขณะนันนายทองด้วงมีอายุ
ได้ 32 ปี และได้เข้าถวายตัวรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามค้าชั กชวนของ
พระมหามนตรี (บุญมา) (ต่อมา คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) โดยทรงได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตังให้เป็น "พระราชริน (พระราชวริน ทร์)" เจ้ากรมพระต้ารวจนอกขวา และทรง
ย้ายนิวาสสถานมาอยู่ที่บริเวณวัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในปัจจุบัน) ในปีพ.ศ.
2311สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึนไปตีเมืองพิมายซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นเจ้าเมืองพิมาย
อยู่พระองค์และพระมหามนตรีได้รับพระราชโองการให้ยกทัพร่วมในศึกครังนีด้วยหลังจากการศึกใน
ครังนี พระองค์ทรงได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาอไภยรณฤทธิ์" จางวางพระต้ารวจฝ่าย
ขวา เพื่อเป็นการปูนบ้าเหน็จที่มีความชอบในการสงครามครังนี
หลั งจากสมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น มหาราชยกทั พ ขึ นไปปราบเจ้ าพระฝางส้าเร็จแล้ ว มี
พระราชด้าริว่าเจ้าพระยาจักรีแขกนันมิแกล้วกล้าในการสงคราม ดังนัน จึงโปรดตังพระองค์ขึนเป็น
"พระยายมราช" เสนาธิบดีกรมพระนครบาล โดยให้ว่าราชการที่ สมุหนายกด้วย เมื่อเจ้าพระยาจักรี
แขกถึงแก่กรรมแล้ว นายทองด้วงจึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "เจ้าพระยาจักรี"
อัครมหาเสนากรมมหาดไทย พร้อมทังโปรดให้เป็นแม่ทัพเพื่อไปตีกรุงกัมพูชาโดยสามารถตีเมืองพระ
ตะบอง เมืองโพธิสัตว์ เมืองบริบูรณ์ และเมือ งพุ ทไธเพชร (เมืองบันทายมาศ) ได้ เมื่อสินสงคราม
สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้นักองค์รามาธิบดีไปครองเมืองพุทไธเพชรให้เป็นใหญ่ในกรุงกัมพูชาและ
มีพระด้ารัสให้เจ้าพระยาจักรีและพระยาโกษาธิบดีอยู่ช่วยราชการที่เมืองพุทไธเพชรจนกว่าเหตุการณ์
จะสงบราบคาบก่อน
พระองค์เป็นแม่ทัพท้าราชการสงครามกับพม่า เขมรและลาว จนมีความชอบในราชการ
มากมาย ดังนัน จึงได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิฤกมหิมา ทุก
นัค รระอาเดช นเรศรราชสุ ริย วงษ์ องค์อ รรคบาทมุ ลิก ากร บวรรัต นบริน ายก" และทรงได้รั บ
พระราชทานให้ทรงเสลี่ยงงากลันกลดและมีเครื่องยศเสมอยศเจ้าต่างกรม
เมื่ อ ถึ งปี พ.ศ. 2325ได้ เกิ ด จลาจลขึ นในกรุ ง ธนบุ รี คื อพระยาสรรค์ ไ ด้ ตั งตั วเป็ น กบฏ
ขณะนันพระองค์ท่านเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เสด็จกลับจากกัมพูชา มาที่กรุงธนบุรีแล้ว
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ปราบปรามกบฏและน้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปส้าเร็จโทษ เหตุเพราะมีพระสติวิปลาส จึงให้
น้าไปส้าเร็จโทษด้วยการ "ตัดพระเศียร"สมัยกรุงธนบุรีจึงสินสุดลงในที่สุด
ประวัติและการบูรณะวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
วัด สุวรรณดารารามตังอยู่ในแนวก้าแพงเมือ งเก่า 18 ด้านทิศตะวันออกเฉีย งใต้ เหนื อ
บริเวณป้อมเพชร เลขที่ ก.50 ต้าบลหอรัตนไชย อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตอุปจารวัด ทางทิศเหนือจดล้ารางวัดกระบือ (วัดร้าง) และที่ที่ราชพัสดุ มีหลักเป็นเขต
ทิศตะวันออกจดถนนอู่ทองและแม่น้าป่าสัก ทิศใต้จดถนนอู่ทองและแม่น้าป่าสัก แม่น้าเจ้าพระยา ทิศ
ตะวันตกจดล้ารางวัดก้าแพง (วัดร้าง) วัดท่าโพธิ์ (วัดร้าง) และล้าคลองหรือคู เป็นเนือที่ของวัดทังหมด
ประมาณ 82 ไร่ 3 งาน โดยรวมที่ดินซึ่งทางวัดซือเข้าไว้ด้วย พิกัดทางภูมิศาสตร์ รุ้ง 86 องศา 20
ลิปดา 5 ฟิลิปดาเหนือ แวง 70 องศา.35 ลิปดา 1 ฟิลิปดาตะวันออก
สถานะของวัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอารามหลวงชันเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นพระอารามของต้ น
ราชวงศ์จักรี กรมศิลปากรประกาศขึนทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 35
วันที่ 8 มีนาคม 2478 สิ่งที่ส้าคัญคือ พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์

18ขุนศารทประภาศึกษากร,

ประวัติวัดสุวรรณดาราราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนา: (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา,ม.ป.ป.), 1-4.
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ภาพที่ 2 แผนผังวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร แสดงต้าแหน่งที่ตังของอาคารในเขตพุทธาวาส
สังฆาวาส คูน้ารอบเขตพุทธาวาส และคลองส้าหรับสัญจรที่จะออกไปสู่แม่น้าป่าสักและ
แม่น้าเจ้าพระยา
จากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณก้าแพงแก้วของเขตพุทธาวาสทีศาลาอยู่ตามทิศต่างๆรวม 4
หลังประกอบด้วยศาลาริมก้าแพงด้านทิศตะวันออก 2 หลัง ทิศเหนือและทิศตะวันตกอย่างละ 1 หลัง ใน
แผนผังนีระบุว่าเขียนขึนเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก 117 หรือ พุทธศักราช 2443 โดยกรมโยธากรุงเทพ ตรง
กับสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มาแผนผัง: ส้านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร
มูลเหตุการสร้างวัด
วัดสุวรรณดารารามนี ขุนศารทประภาศึกษากรได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาว่าวัดนี
เป็นวัดที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตังอยู่ภายในก้าแพงเมืองด้านตะวันออกตอนใต้เหนือบริเวณป้อม
เพชร โดยสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่ง พระบรมราชวงศ์จักรี พระนามเดิมว่า “ทองดี” มีอัคร
ชายาว่า “ดาวเรือง” รับราชการเป็นเสมียนตรามหาดไทย ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกพระอักษรสุนทรศาสตร์ มีนิวาสสถานอยู่เหนือป้อมเพชร นายทองดีสืบเชือ
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สายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน) คือบุตรเจ้าพระยาโกษา มีชื่อว่า คุณทอง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น
พระราชนิกูล พระราชนิกูลมีบุตรชื่อ “ทองดี” และท่านผู้นีเป็นพระบรมมหาชนกของพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก เป็นผู้สร้างวัดนีขึนและให้ชื่อว่า “วัดทอง” (ในราวแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่อพระ
เจ้าอยู่หัวท้ายสระ) วัดนีจึงเป็นวัดต้นของต้นบรมราชวงศ์จักรี ทางฝ่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช คู่กับวัดอัมพวันเจติยาราม แขวงบางช้าง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า พม่าได้เอาไปเผาพระราชวัง วัดวา
อารามต่างๆ ตลอดจนบ้านเรือนภายในก้าแพงเมืองเป็นอันมาก กวาดต้อนเจ้านายและราษฎรเก็บ
ทรัพย์สินไปจนหมดสิน ราษฎรต่างหนีเข้าป่าลีภัยข้าศึก และพม่ายังได้ตังค่ายกวาดต้อนผู้คนและเก็บ
ทรัพย์สินอยู่ที่ต้าบลโพธิ์สามต้น อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับแต่นันมากรุงศรีอยุธยาก็กลายเป็นป่ารกร้างถูกรือท้าลายขุดค้นหาทรัพย์สินภายใน
ก้าแพงเมืองพระนครศรีอยุธยา สมั ยกรุงธนบุรีถึงกับประมูลผูกขาดขุดค้นทรัพย์และรือท้าลายเตาอิฐ
ไปสร้างกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ วัดทองนีก็อาจจะถูกรือท้าลายหรือถูกทิงร้างไปเช่นเดียวกันซึ่งเป็น
เวลา 18-19 ปี
การปฏิสังขรณ์วัด
สมัยรัชกาลที่ 1
ในปีพ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสวยราชสมบั ติ
และสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ครันถึงปี พ.ศ. 2328 จึงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทอง ที่พระปฐมบรม
ชนกทรงสร้างไว้แต่เดิม คือ พระอุโบสถ สร้างเจดีย์ และหมู่กุฎี การปฏิสังขรณ์นีสมเด็จพระบวราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาท (วังหน้า) ได้ทรงเข้าร่วมปฏิสังขรณ์ด้วยพร้อมทังยกนิวาสสถานเดิมซึ่งตังอยู่หลังป้อม
เพชรให้เป็นเขตของวัด และให้ขุดคลองผ่านก้าแพงเมืองจากหน้าวัดทางแม่น้าป่าสัก เข้ามาถึง หน้า
พระอุโบสถ (คลองนีไม่ใช่คลองเก่าสมัยอยุธยา) เพื่อสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร ได้ใช้น้าและเรือเข้ า
ออก โปรดให้เขียนภาพเทพชุมนุมที่ผังพระอุโบสถชันบน ส่วนชันล่างโปรดให้เขียนเรื่องทศชาติชาดก
ไว้รอบผนังพระอุโบสถ ทางผนังด้านหน้าเขียนภาพมารผจญขนาดใหญ่ มีพระนางธรณีบีปมวยผมยืน
อยู่ต รงกลาง และทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดสุวรรณดาราราม” โปรดให้พ ระสงฆ์มาจ้า
พรรษาที่วัดนี ตังแต่ปี 2338 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงอยู่ในราชสมบัติ
28 ปี ก็สวรรคต
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สมัยรัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จเสวยราชในปี พ.ศ. 2352 ได้ทรงสร้าง
ศาลาการเปรียญ เป็น ศาลาดิน ก่ออิฐถือปู นเพิ่ม เติมขึนอีก 1 หลัง แต่ ยังไม่ทันเสร็จก็สิ นรัชกาล
เสียก่อน ใน พ.ศ. 2367
รัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่ หัว ได้เสวยราชสมบั ติในปี พ.ศ. 2367 ต่อ มาในปี
พ.ศ. 2393 ได้ทรงสร้างศาลาการเปรียญต่อจนส้าเร็จและซ่อมภาพเขียนในพระอุโบสถ ซึ่งช้ารุดให้
กลับสมบูรณ์ต่อไป สินรัชกาลในปี พ.ศ. 2399

ภาพที่ 3 แผนผังเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเขียนขึนราวสมัยรัชกาลที่ 3 แสดงให้เห็นที่ตังของวัด
สุวรรณดารารามอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จากภาพ
เห็นได้ว่าวัด บริเวณวัดมีคูน้าล้อมรอบและยังมีคลองสัญจรสามารถเชื่อมแม่น้าป่าสักและแม่น้า
เจ้าพระยาทางทิศใต้ได้
ที่มาแผนผัง: โบราณ ราชธานินทร์,พระยา.อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับค้าวินิจฉัยของพระ
ยาโบราณราชธานินทร์ ช้าระครังที่2 และภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา (เมืองที่พิมพ์: ต้นฉบับ, 2550),

27
สมัยรัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสวยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2394 และในปี พ.ศ.
2406 ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ ตรงหน้าพระเจดีย์ใหญ่ทรงสร้างพระวิหารขึน 1 หลัง โปรดให้จ้าลอง
พระแก้วมรกตท้ าด้ วยศิลา ไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารและสร้างก้าแพงแก้วก่ออิฐถือปูนล้อมเขต
พุทธาวาสให้เป็นสัดส่วน ซึ่งมีซุ้มประตูทางเข้าออกเป็นระยะๆ ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู
ด้ านเหนื อและใต้ ด้ านละ 1 ประตู ประดั บ ลวดลายตรงกลางซุ้ ม ประตู ด้ านบนเป็ น รู ป มหามงกุ ฎ
ประดิษฐานอยู่ รูปมหามงกุฎนีเป็นตราพระราชชลัญจกรณ์ประจ้ารัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ท้า
การปฏิสังขรณ์ไว้ในรัชกาลของพระองค์ ในรัชกาลนีท้าซุ้มประตูทัง 4 ด้าน สร้างโรงครัว 1 หลัง ขุดคูเข้า
วัดทางทิศตะวันตก ต่อคลองในไก่ เข้าถึงหมู่กุฏิ สินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี
พ.ศ. 2411
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบนันไม่ว่าจะเป็นเอกสาร แผนผัง แสดงให้ เห็ นถึง
ความส้าคัญของวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร ที่มีการท้านุบ้ารุง บูรณะ ปฏิสังขรณ์โดยพระบรม
วงศานุวงศ์มาโดยตลอดท้าให้วัดแงนีอยู่ในสภาพดี ซึ่งวัดแห่งนีเป็นนิวาสถานเดิมของพระบาทสามเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบรมมหาสุรสิงหนาท และเป็นวัดประจ้าราชวงศ์จักรี
ด้วยโดยพระราชพิธีส้าคัญส้าหรับวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหารนี คือการพระราชพิธีพระกฐินหลวง
ซึ่ง รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช ให้ข้อเสนอว่า ที่วัดสุวรรณดารารามนีสามัญชนไม่สามารถถวาย
กฐินแก่วัดได้เนื่องจากเป็นวัดหลวงส้าหรับพระราชวงศ์จักรี โดยทุกปีจะมีการพระราชธานกฐินหลวงที่
วัด แห่ งนี ซึ่ งจะมี พ ระบรมวงศานุ วงศ์ เสด็ จมาแทนพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ตามโบราณราช
ประเพณีดังตัวอย่างจากเอกสารดังนี
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ภาพที่ 4 ราชกิจจานุเบกษาวันที่ รัตนโกสินทร์ ศก 129
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ภาพที่ 5 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก 131

30
รายงานกระทรวงธรรมการ
พแนกกรมธรรมการ
ด้วยมหาอ้ามาตย์ตรี19 พระยาโยราณราชธนินทร์ มรรคนายกวัดสุวรรณดาราราม กรุง
เก่า
ยื่นรายงานบ้ารุงพระอารามจ้านวน ศก 124 ถึง ศก 130 มีใจความว่า ได้รับเงินของหลวง
พระราชทานบ้ารุงพระอารามเงิน 2,220 บาท เรี่ยรายได้ คือ พระสุวรรณวิมลศีลเงิน 625 บาท 56
สตางค์ พระกรุงศรียริรักษ์เงิน 1,248 บาท กลิ่นอุบาสิกาเงิน 1,141 บาท นายสีเงิน 270 บาท ก้านัน
พ่วงเงิน 160 บาท 45 สตางค์ นายหรุ่นเงิน 139 บาท ผู้บริจาคทรัพย์ ต่้ากว่า 4 บาท เงิน 400 บาท
44 สตางค์ รวมเป็นเงิน 3,984 บาท
45 สตางค์ รวมรับทังสินเงิน 6,204 บาท 45 สตางค์ ได้
จ่ายซ่อมอุโบสถ วิหาร กุฏิ ศาสา หอระฆัง ท้าถนน ท้าโรงเรียน พระปริยัติธรรม กับการเบ็ดเตล็ด
ในพระอาราม รวมสินเงิน 6,064 บาท 77 สตางค์ หักแล้วคงเหลือเงิน 139 บาท 68 สตางค์
กระทรวงธรรมการได้น้าความขึนกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
แล้ว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก 131

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 29, หน้า 2757, 9 มีนาคม 2455.เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก
www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=D15ECA2441D1F5955
05DF08712984DB2
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ภาพที่ 6 ราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม พระพุทธศักราช 2459
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ภาพที่ 7 ราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2459
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สร้างถังและสูบน้าที่วัดสุวรรณดารารามจังหวัดกรุ งเก่า20 ด้วยมณฑลกรุงเก่ามีใบบอกมาว่า สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พระพันปีหลวง ทรงทราบฝ่าละอองพระบาทว่าวัดสุวรรณดาราราม
จังกวัดกรุงเห่าตังอยู่ในที่ตอนห่างจากล้าน้า พระสงฆ์สามเณรมีความล้าบากด้วยการใช้น้า จึงทรง
บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจ้านวน 8,600 บาท โปรดเกล้าฯให้สร้างถังและสูบน้าถวายวัด
สุวรรณดารารามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2458 อุปราชมณฑลกรุงเก่า ได้รับพระราชทานจัดการตาม
พระราชประสงค์ช่างรับเหมาท้าการเรียกราคา 10,300 บาท อุปราชช่วยทราบกับท่อเหล็กรวม 2
อย่างเป็นราคา 584 บาท 75 สตางค์ การจ้างเหมาคงเป็นราคา 9,715 บาท 25 สตางค์ และระหว่าง
ที่ก้าลังจัดการนีอุปราชได้น้าเงิน 8,610 บาท ไปฝากไว้ยังแบงก์สยามกัมมาจลประเภทรายวัน การ
ก่อสร้างถังและสูบ น้ าท้าแล้วเสร็จ เมื่อ เดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2159 รวมเวลา 6 เดือ น แบงก์ติ ด
ดอกเบียให้ 43 บาท รวมเป็น 8,643 บาท ยังขาดอยู่ 1,075 บาท 25 สตางค์ เงินที่ขาดนีโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเพิ่มเติมอีกเป็นอันครบจ้านวน 9,715 บาท 25 สตางค์ อุปราชขอพระราชทานถวายพระ
ราชกุศล
กระทรวงธรรมการได้น้าความกราบบัง คมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศลนีด้วยแล้ว
แจ้งความมา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช
2459
( ลงนาม ) พระยาธรรมศักดิ์มนตรี จางวางเอก
เสนาบดี

20

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 33, หน้า 2369, 9 ธันวาคม 2459.เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม
2557,เข้าถึงได้จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=D1
5ECA2441D1F595505DF08712984DB2
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ภาพที่ 8 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก 128

35
ด้วยได้รับใบบอกข้ากลวงเทศาภิบาล21 มณฑล กรุงเก่า ที่ 23/4457 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ศ.128 ว่า
ครูแลนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณดารารามกรุงเก่า ได้บริจาคทรัพย์บ้ารุงโรงเรียน คือพระก่วงครูใหญ่
14 บาท นายเปลืองครู 9 บาท 50 สตางค์ พระยินครู 5 บาท นายบุญนักเรียน 2 บาท แลนักเรียนที่
บริจาคต่้ากว่า 2 บาท 120 คน เงิน 59 บาท 50 สตางค์ รวมเป็นเงิน 90 บาท เงินรายนีครูใหญ่ได้รับ
ไว้จัดซือโต๊ะเรียน กับเครื่องใช้ในการสอนส้าหรับโรงเรียนสินเงิน 90 บาท ผู้บริจาคทรัพย์ทังหลายขอ
พระราชทานถวายพระราชกุศล
กระทรวงธรรมการได้น้าความกราบบัง คมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงอรุโมทนาในส่วนกุศลนีด้วยแล้ว
กระทรวงธรรมการ
วันที่ 9 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก 128
(ลงนาม) เจ้าพระยาวิชิตงษ์วุฒิไกร
เสนาบดี

21ราชกิจจานุเบกษา,

เล่ม 26, หน้า 1053, 15 สิงหาคม 2454.เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม

2557,เข้าถึงได้จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=D15ECA2441D
1F595505DF08712984DB2
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ภาพที่ 9 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 127
พระราชทานสัญญาบัตร์มรรคนายก
วันที่ 29 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 12722 พระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ
พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร์ มรรคนายก คือ ให้พระยา
โบราณยูรานุรักษ์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า เป็นมรรคนายกวักสุวรรณดารารามกรุงเก่า
22ราชกิจจานุเบกษา,

เล่ม 25, หน้า 874, 1 พฤศจิกายน 2453.เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม

2557,เข้าถึงได้จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=D1
5ECA2441D1F595505DF08712984DB2
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ภาพที่ 10 ราชกิจจานุเบกษาไม่ระบุเดือน 2440

38

ภาพที่ 11 ราชกิจจานุเบกษาไม่ระบุเดือน 2440
พระกฐินพระราชทาน
หัวเมือง
พระกฐินที่ได้กล่าวมาแล้ว23 ในแผ่นที่ 28 ว่าจะเสด็จพระราชด้าเนิน อีก 3 พระอาราม
นัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี
วัดเสนาศนาราม พระราชทานพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ์
วัดสุวรรณดาราราม พระราชทานพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
วัดไชโย พระราชทานเจ้าพระยารัตนบดินทร์ ที่สมุหนายก

23ราชกิจจานุเบกษา,

เล่ม 12, หน้า 285, 29 ไม่ระบุเดือน 2440.เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวา

2557,เข้าถึงได้จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=D1
5ECA2441D1F595505DF08712984DB2

บทที่ 3
สถาปัตยกรรม
วัด สุ วรรณดารารามราชวรวิ ห ารประกอบด้ วยสองส่ว นใหญ่ คื อ เขตพุ ท ธาวาส และ
เขตสั งฆาวาส ซึ่ ง ในการศึ ก ษานี้ จ ะเน้ น ถึ ง ส่ ว นของเขตพุ ท ธาวาสเป็ น หลั ก ในเขตพุ ท ธาวาสนั้ น
ประกอบด้วยอาคารเสนาสนะต่างๆคือ พระอุโบสถ พระเจดีย์บรรจุพระอัฐิพระปฐมบรมมหาชนก
พระวิห าพระเจดีย์ ป ระธาน เจดี ย์ รายรอบเจดีย์ ป ระธานหอระฆั ง กาแพงแก้ว รอบเขตพุ ท ธาวาส
ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระอุโบสถ พระเจดีย์บรรจุพ ระอัฐิพระปฐมบรมมหาชนก พระวิหาพระเจดี ย์
ประธาน เจดีย์รายรอบเจดีย์ประธานหอระฆังกาแพงแก้วรอบเขตพุทธาวาส ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งจะ
ได้อธิบายรายละเอียดของอาคารหลังต่างๆดังต่อไปนี้

ภาพที่ 12 ผังบริเวณปัจจุบันของวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

39

ภาพที่ 13 แผนผังเขตพุทธาวาส วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร

40

41
พระอุโบสถ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง 9.95 ยาว 26.90 เมตร ผังประกอบด้วย
4 ส่วน คือ ส่วนเฉลียงหน้า ส่วนภายในอาคาร ส่วนเฉลี่ยงด้านหลัง และ กาแพงแก้วล้อมพระอุโบสถ
ส่วนกาแพงแก้วพระอุโบสถนั้นมีความกว้าง 17.40 ยาว 38.60 เมตร

ภาพที่ 14 ภาพด้านหน้าของ พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร

ภาพที่ 15 ภาพด้านข้างของ พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
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รูปแบบอาคารแบ่งได้ตามองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมดังนี้
ฐานอาคาร
ฐานอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ฐานเฉลี่ยงด้านหน้า และด้านหลัง รูปแบบของฐานเฉลี่ยงเป็นฐานปัทม์ลูกแก้ว
อกไก่มีความโค้งแอ่นเล็กน้อยทั้งด้านสกัดและด้านยาว
2. ฐานอาคารส่วนเรือนนั้นเป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่มีความโค้งแอ่นสาเภาหรือตก
ท้องช้างแบบสมัยอยุธยาตอนปลายอย่างชัดเจน

ภาพที่ 16 ภาพส่วนฐานเฉลียงด้านหน้าของพระอุโบสถ

ภาพที่ 17 ภาพส่วนฐานเรือนของพระอุโบสถ

43
เสา
เสาประกอบด้วย เสา 2 แบบ
1. เสาเฉลี่ยงหน้าเป็นเสาย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่มีขนาดประมาณ 95 เซนติเมตร สี่เสา
2. เสาตัวเรือนเป็นเสาติดผนังอยู่ในด้านยาวของอาคารมีทั้งหมด 8 เสา
บัวประดับเสา
บัวปลายเสาเฉลี่ยงหน้าเป็นบัวย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ ประกอบด้วยลวดลายบัวแวง
และส่วนล่างของบัวแวงนั้นเป็นกระจัง ส่วนตรงกลางของบัวปลายเสานั้นเป็นลูกแก้วประดับด้วยปูน
ปั้นลายประจายามและกระจังตาอ้อย ส่วนเชิงของบัวนั้นเป็นบังคอเสื้อประกอบด้วยลายกนกและลาย
กาบบัวเชิงเสาและบัวปลายเสา ประดับเสาติดผนังก็มีลวดลายเช่นเดียวกับเสาปลายเฉลียงหน้าเช่นกัน

ภาพที่ 18 ภาพบัวปลายเสาประดับเสาเฉลียงย่อมุมไม้สิบสอง

ภาพที่ 19 ภาพบัวปลายเสาติดผนัง

ภาพที่ 20 ภาพบัวเชิงเสาตัดผนัง

44
ซุ้มประตู
ซุ้มประตูของพระโบสถ์แบ่งได้ 2 แบบ
1. ซุ้มประตูกลางทรงมณฑป
ซุ้มประตูมีความกว้าง 3.06 และสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 7.21เมตร องค์ประกอบ
ของซุ้มประตูประกอบด้วยส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ลูกแก้วอกไก่หน้ากระดานประดับด้วยลายประจายาม
ก้ามปู บัวที่ฐานนั้นเป็นลายประจายามก้ามปู เสาของซุ้มประตูประดับด้วยลายกาบพรหมศรที่เชิงเสา
ตรงกลางของเสาซุ้มประตูเป็นลายประจายามขั้นอยู่ระหว่างเสาย่อมุมไม้สิบสองส่วนบัวปลายเสาซุ้มมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับปลายเสาอาคาร ส่วนยอดซุ้มประตูประดับด้วยชั้นเชิงกลอน 9 ชั้น แต่ละชั้น
เชิงกลอนประกอบซุ้มรังไก่ นาคปักและบราลี ส่วนยอดด้านบนเป็นบัวกลุ่ม 5 ชั้นต่อด้วยปลีต้นลูกแก้ว
และปลียอดไม่มีเม็ดน้าค้าง ในส่วนของบานประตูเป็นบานเปิด 2 ข้างมีอกเลาตรงกลางและกรอบ
เช็ดหน้า บานประตูประดับด้วยลายรดน้า ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ภาพที่ 21 ภาพด้านบนของซุ้มประตู

ภาพที่ 23 ภาพลายทองฉลุฝ้าเพดานของซุ้มประตู

ภาพที่ 22 ภาพส่วนฐานของซุ้มประตู
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2. ซุ้มประตูทรงบันแถลง
เป็นซุ้มไม้ย่อมุมไม้แปดประกอบด้วยส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ประดับด้วยลายกระจัง บน
เส้นลวดของชั้นฐานบัวคว่าประดับลายบัวฟันยักษ์หน้ากระดานประดับลายประจายามก้ามปู เสาของ
ซุ้มบัวเชิงเสาซุ้มเป็นบัวจงกลและลูกแก้วอกไก่คั้นด้วยบัวคอเสื้อ ส่วนเสาตรงกลางประดับด้วยประจา
ยามบัวปลายเสาซุ้มก็เป็นลายเช่นเดียวกับบัวลายเชิงเสา หน้ากระดานของบันแถลงชั้นที่ 1 ประดับ
ลายประจายามก้ามปู มีนาคเบือน 3 ตัวอยู่ 4 มุม ชั้นที่ 2 ของหน้าบันซุ้มเป็นลูกแก้วอกไก่ประดับ
ด้วยนาคเบือนทั้ง 4 มุมเช่นกัน ทั้งหน้ากระดานชั้น 1 และชั้น 2 ก็จะมีลักษณะพิเศษกว่าซุ้มบันแถลง
ที่อื่นๆ คือ มีเสารองรับหน้ากระดานและมีลักษณะของรวยระกาออกมารับนาคเบือนทั้งหมด หน้า
กระดานชั้นที่ 3 เป็นหน้ากระดานซึ่งรองรับหน้าบันแถลงประดับด้วยลายประจายามก้ามปู ส่วนหน้า
บานของซุ้มเป็นหน้าบันแบบบันแถลง ประดับด้วยเครื่องลายองที่มีนาคเบือน ใบระกา ช่อฟ้า ลาย
หน้าบันของซุ้มเป็นลายก้านขด ในส่วนของบานประตูก็ประกอบด้วยอกเลากรอบเช็ดหน้าปรับลายรด
น้า ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ภาพที่ 24 ภาพซุ้มประตูทรงบันแถลงด้านข้างของซุ้มประตูมณฑป

ภาพที่ 25 ภาพลวดลายที่หน้าบันของซุ้มประตูบันแถลง
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ซุ้มหน้าต่าง
เป็นซุ้มไม้ย่อมุมไม้แปดกว้าง 1.48 สูง 4.50 .เมตร ประกอบด้วยส่วนฐานเป็นฐานสิงห์
ประดับด้วยลายกระจัง บนเส้นลวดของชั้นฐานบัวคว่าประดับลายบัวฟันยักษ์หน้ากระดานประดับลาย
ประจายามก้ามปู เสาของซุ้มบัวเชิงเสาซุ้มเป็นบัวจงกลและลูกแก้วอกไก่คั้นด้วยบัวคอเสื้อ ส่วนเสา
ตรงกลางประดับด้วยประจายามบัวปลายเสาซุ้มก็เป็นลายเช่นเดียวกับบัวลายเชิงเสา หน้ากระดาน
ของบันแถลงชั้นที่ 1 ประดับด้วยลายประจายามก้ามปู ตรงมุมเป็นนาคเบือนทั้ง 4 มุม ส่วนชั้นที่ 2
เป็นลูกแก้ วอกไก่มีเสาประดับ รองรับหน้าบันของซุ้มหน้าต่างเป็น ทรงบันแถลงประดับด้ วยเครื่อ ง
ลายองมีนาคเบือน ใบระกา ช่อฟ้า ลายหน้าบันเป็นลายก้านขดในส่วนของบานหน้าต่างเป็นบานเปิด
2 ข้างมีกรอบซุ้มเป็นกรอบเช็ดหน้าและกึ่งกลางของหน้าต่างเป็นอกเลาลายประดับเป็นลายพุ่มข้าว
บิณฑ์เช่นเดียวกับซุ้มประตู

ภาพที่ 26 ภาพ ซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถ

ภาพที่ 27 ภาพลวดลายที่หน้าบันของซุ้มหน้าต่าง

47
หน้าบัน
หน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกลายประธานของหน้าบันเป็นลาย
พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคยืนอยู่บนฐานปัดลูกแก้วอกไก่ ส่วนลายพื้นหน้าบันเป็นลายกนกก้านขด
ปลายช่อก้านขดแกะสลักเป็นลายเทพพนมอยู่ในกรอบซุ้มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีเทพพนมทั้งหมด 15 องค์
ลวดลายนั้นเป็นแบบสมมาตรอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเกือบด้านเท่า

ภาพที่ 28 ภาพหน้าบันด้านหน้าพระอุโบสถ

ภาพที่ 29 ภาพหน้าบันด้านหลังของพระอุโบสถ

48
เครื่องลายอง
เครื่องลายองมุขหน้าเป็นเครื่องลายองที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และนาค
สะดุ้ง 1 ครั้งส่วนหลังคาซ้อนบนเป็นแบบรวยระกาประกอบด้วยหางหงส์ ใบระกา ช่อฟ้า

ภาพที่ 30 ภาพเครื่องลายองของหลังคาคลุมเฉลียง ภาพที่ 31 ภาพรวยระกาของหลังคลุมส่วนเรือน

ภาพที่ 32 ภาพรวยระกาส่วนของหลังคาปีกนกและนาคปักที่ปีกนกของเฉลียง

49
คันทวย
คันทวยมี 2 แบบ คือ
1. คั น ทวยที่ มุ ม ของเฉลี่ ย งหน้ า พระอุ โ บสถเป็ น คั น ทวยที่ ค่ อ นข้ า งที่ ยื ด ออกไป
ค่อนข้างมากตามแนวของเต้ารับหลังคา ส่วนประกอบของคันทวยนั้นประกอบด้วยส่วนล่างของคัน
ทวยเป็นลายกระจังประกอบด้วยลายกนกรองรับหัวนาคสามเศียรด้านข้างของนาคเป็นลายกนกสาม
ตัว ส่วนฐานของคันทวยเป็นกาบขนาดใหญ่เป็นลายประจายามประกอบกัน ด้านบนเป็นลายกนกใน
ส่วนของตัวคันทวยแบ่งช่องเป็น 3 ช่วงด้วยลายประจายาม ปลายหางของคันทวยก็เป็นลายกนกที่
แบ่งตัวลายย่างละเอียดและลักษณะเฉพาะของคันทวยอุโบสถของวัดสุวรรณดารารามนี้จะมีลายก้าน
ขดพันเกี่ยวไปตามคันทวยที่สลักลวดลายแบบลอยตัวและมีความโปร่งมาก
2. เป็นคันทวยที่อยู่ตรงเสาติดผนังด้านยาวของพระอุโบสถมีลักษณะรายละเอียดและ
องค์ประกอบเหมือนกับคันทวยที่มุมเฉลียง

ภาพที่ 33 ภาพคันทวยที่มุมเฉลียงด้านหน้าและด้านหลัง

ภาพที่ 34 ภาพคันทวยที่ผนังด้านข้าง

50
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานเป็นดาวเพดานสลักด้วยไม้ดาวเพดานนั้นประกอบด้วยผังสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีดาว
เพดานประกอบเป็นชุด 4 ชุด ตามแนวขื่อด้านสกัดแต่ละชุดของดาวเพดานก็จะประกอบด้วยค้างคาว
มุมอยู่ในรูปกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในกรอบสามเหลี่ยมเป็นลายกระจังประกอบกับลายกนก
ภายในกรอบนั้น ส่วนดาวประธานเป็นดาวซ้อนกันสามชั้น ชั้นที่ 1 ติดกับฝ้าเพดานมีแฉกทั้งหมด 10
แฉก ชั้นที่ 2 มี 10 แฉก ส่วนชั้นที่ 3 ก็มี 10 แฉกเช่นกัน และชั้นสุดท้ายของดาวประธานทาเป็นรูป
วงกลมมีกลีบคล้ายดอกไม้อยู่ตรงฐาน บริเวณโดยรอบดาวประธานมีดอกจอกล้อมทั้งหมด 12 ดอก
ทั้ง นี้ ดาวเพดานประธานถูก ล้อ มด้วยกรอบเหลี่ยมย่อ มุมไม้สิ บสอง ภายในกรอบย่ อมุม ไม้ สิบ สอง
บริเวณแนวเส้นลวดด้านในและด้านนอกสลักลายกระจังเป็นแถวตลอดแนว ด้านนอกของรอบย่อมุม
ประกอบด้วยดอกจอกขนาดใหญ่ที่มุมประธานทั้ง 4 และดอกรองมีดอกจอกล้อมรอบอีก 16 ดอก
ล้อมรอบกรอบย่อมุมนั้นซึ่ง ดาวเพดานทั้งหมดนั้นประดับระหว่างที่ว่างของขื่อภายในพระอุโบสถทั้ง
7 ห้องเสา รวมทั้งหมด 28 ของกรอบดาวเพดานในส่วนประดับตกแต่งฝ้าเพดานนี้จะรวมไปถึงการ
ประคับตกแต่งที่ขื่อประธานด้วยซึ่งมีการประดับตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้เป็นลายกรายเชิงที่ส่วน
ปลายของขื่อบนพื้นสีน้าตาลเข้มลงรักปิดทองและส่วนกลางนั้นประดับเป็นลายประจายามก้านแย่ง
พื้นสีแดงลงรักปิดทอง

ภาพที่ 35 ดาวเพดานภายในพระอุโบสถ
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พนักระเบียงและบันได
เป็นพนักระเบียงเป็นพนักที่อยู่ด้านหน้าและด้านข้างของเฉลี่ยง ซึ่งในส่วนขอด้านหน้านั้น
แบ่งเป็น 3 ช่วง ตามห้องเสาเป็นบัวหลังเจียดตรงราวระเบียง ส่วนด้านล่างเป็นบัวหงายส่วนพนักด้าน
ข้านั้นเจาะเป็นช่องสาหรับบันไดขึ้นมีพลสิงห์อยู่ด้านข้างซึ่งมีบันได 5 ขั้น พนักระเบียงส่วนนี้ไม่มีเสา
หัวเม็ดคั้นเป็นเพียงแต่ช่องทางเข้าแบบเรียบง่ายเนื่องจากช่องบันไดค่อนข้างเล็ก จึงอาจจะไม่สามารถ
ทาเสาที่มุมบันไดทางขึ้นได้

ภาพที่ 36 ภาพพลสิงห์บันไดของเฉลียงด้านหน้า

ภาพที่ 37 ภาพพนักระเบียงของเฉลียงพระอุโบสถ
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โครงสร้างของหลังคาพระอุโบสถ
โครงสร้างของพระอุโบสถจากส่วนฐานถึงตัวเรือนเป็นการก่อแบบผนังรับน้าหนักตาม
แบบแผนโครงสร้างอาคารอย่างการก่ออิฐถือปู นแบบโบราณที่สืบ ต่อกัน มา ในส่วนโครงสร้างของ
หลังคาเป็นหลังคาที่สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาซ้อน 2 ชั้น ชั้นบนนั้นค่อนข้างจะซ้อนชิดกับชั้นล่างมาก
โครงสร้างประกอบด้วย ระบบขื่อประกอบด้วยชื่อเอกรองรับเสาตุ๊กตาต่อด้วยขื่อโทรับเสาตุ๊กตาอีก
ชั้นหนึ่งซึ่งขึ้นไปรับอกไก่ด้านบน ในส่วนโครงสร้างด้านยาวของหลังคาเป็นโครงสร้างแบบผสมระหว่าง
ระบบจันทันกับระบบตุ๊กตาเห็นได้จากแปที่หน้าบันสลับกันระหว่างแปในแนวตะแคงและแปสี่เหลี่ ยม
จัตุรัส ส่วนหลังคาด้านเฉลียงนั้นมีขื่อที่อยู่ในแนวขวางกับขื่อเอกส่วนเรือน รองศาสตราจารย์เสนอ นิล
เดชมีความเห็นว่าควรจะเรียกขื่อประเภทนี้ว่า “ขื่อเฉลียง”

ภาพที่ 38 ภาพโครงสร้างของหลังคาเฉลียงพระอุโบสถ

53
เสมาและฐานเสมา
เสมานั้นเป็นเสมาหินแกะสลักตามอย่างรูปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นเสมาแบบ
นั่งแท่นประกอบด้วยส่วนล่างของเสมาเป็นรูปหัวนาคสามหัว ตรงกลางใบเสมาสลักเป็นเส้นแนวตั้ง มี
ทับทรวงรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ตรงกึ่งกลางส่วนยอกของใบเสมาเป็นยอดมีลายกระจังประดับสามแฉก
ส่วนของฐานนั้นประกอบด้วยฐานบัวคว่ารองรับฐานเขียง 1 ชั้นต่อด้วยฐานสิงห์ บัวลูกแก้วอกไก่ ยืด
ท้องไม้รับบัวกลุ่มสี่เหลี่ยมเบื่อรับกับใบเสมา

ภาพที่ 39 ภาพฐานเสมาและใบเสมา

ภาพที่ 40 ภาพใบเสมาหินตั้งบนฐาน

54
ภาพลายเส้นสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ

ภาพที่ 41 แผนผังพระอุโบสถ

ภาพลายเส้นสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ

55

ภาพที่ 42 ภาพลายเส้นด้านหน้าพระอุโบสถ

56

ภาพที่ 43 ภาพลายเส้นด้านหลังพระอุโบสถ

57

ภาพที่ 44 ภาพลานเส้น รูปตัดกลางพระอุโบสถ

ภาพที่ 45 ภาพลานเส้นรูปด้านยาวพระอุโบสถ
58

ภาพที่ 46 ภาพลายเส้น รูปตัดด้านยาวประอุโบสถ
59

60
องค์ประกอบและส่วนประดับสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ

ภาพที่ 47 ภาพลายเส้นหน้าบันพระอุโบสถ

61

ภาพที่ 48 ภาพลายเส้นประตูทรงมณฑปของพระอุโบสถ

62

ภาพที่ 49 ภาพลายเส้นประตูข้างทรงบันแถลงของพระอุโบสถ

63

ภาพที่ 50 ภาพลายเส้นบัวประดับเสาย่อมุมที่เฉลียงด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ

64

ภาพที่ 51 ภาพลายเส้นบัวประดับเสาติดผนังพระอุโบสถ

65

ภาพที่ 52 ภาพลายเส้นบัวประดับเชิงเสาติดผนังพระอุโบสถ
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ภาพที่ 53 ภาพลายเส้นคันทวยด้านเฉลียงพระอุโบสถ

67

ภาพที่ 54 ภาพลายเส้นคันทวยที่เสาติดผนังด้านข้างพระอุโบสถ

ภาพที่ 55 ภาพลายเส้นผังฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ
68

ภาพที่ 56 ภาพลายเส้นแสดงกรอบของดาวเพดานทั้งสี่กรอบด้านขวางพระอุโบสถ

69

70

ภาพที่ 57 ภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดและสวดลายของดาวเพดาน

71
พระวิหาร
แผนผังของพระวิหารเป็นแผนผังสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง 9.20 ยาว 27.10 เมตร ประกอบ
ด้านสกัด 3 ห้องเสาด้วย 7 ห้องเสาและเฉลี่ยงด้านหน้าและด้านหลัง
รูป แบบอาคารเป็ น อาคารทรงโรงลดมุ ข ด้ า นหน้ าและด้ านหลั ง เป็ น อาคารแบบไทย
ประเพณีซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4ซึ่งมีลักษณะและรูปแบบทาสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระอุโบสถ

ภาพที่ 58 ภาพด้านหน้าของพระวิหาร

ภาพที่ 59 ภาพด้านข้างของพระวิหาร

72
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร
ฐานอาคารของพระวิหารแบ่งเป็น 2 แบบคือ ฐานเฉลี่ยงหน้าและหลังเป็นฐานปัทม์ส่วน
ฐานเรือนเป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่

ภาพที่ 60 ภาพฐานเฉลียงด้านหน้าพระวิหาร

ภาพที่ 61 ภาพฐานด้านยาวของพระวิหาร
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บัวประดับเสา
บัวปลายเสาเฉลี่ยงหน้าเป็นบัวย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ ประกอบด้วยลวดลายบัวแวง
และส่วนล่างของบัวแวงนั้นเป็นกระจัง ส่วนตรงกลางของบัวปลายเสานั้นเป็นลูกแก้วประดับด้วยปูน
ปั้นลายประจายามและกระจังตาอ้อย ส่วนเชิงของบัวนั้นเป็นบังคอเสื้อประกอบด้วยลายกนกและลาย
กาบบัวเชิงเสาและบัวปลายเสา ประดับเสาติดผนังก็มีลวดลายเช่นเดียวกับเสาปลายเฉลี่ยงหน้าเช่นกัน

ภาพที่ 62 ภาพบัวปลายเสาย่อมุมไม้สิบสองที่เฉลียงพระวิหาร

ภาพที่ 63 ภาพบัวปลายเสาติดผนังด้านข้างของพระวิหาร

74

ภาพที่ 64 ภาพบัวเชิงเสาติดผนังด้านข้างพระวิหาร
ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง
1. ซุ้มประตูกลางทรงมณฑป
ซุ้ ม ประตู มี ค วามกว้ า ง 2.43 และสู ง จากฐานซุ้ ม ถึ ง ยอดประมาณ 7.89 เมตร
องค์ประกอบของซุ้มประตูประกอบด้วยส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ลูกแก้วอกไก่หน้ากระดานประดับด้วย
ลายประจายามก้ามปู บัวที่ฐานนั้นเป็นลายประจายามก้ามปู เสาของซุ้มประตูประดับด้วยลายกาบ
พรหมศรที่เชิงเสา ตรงกลางของเสาซุ้มประตูเป็นลายประจายามขั้นอยู่ระหว่างเสาย่อมุมไม้สิบสอง
ส่วนบัวปลายเสาซุ้มมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปลายเสาอาคาร ส่วนยอดซุ้มประตูประดับด้วยชั้นเชิง
กลอน 9 ชั้น แต่ละชั้นเชิงกลอนประกอบซุ้มรังไก่ นาคปั กและบราลี ส่วนยอดด้านบนเป็นบัวกลุ่ม 5
ชั้นต่อด้วยปลีต้นลูกแก้วและปลียอดไม่มีเม็ดน้าค้าง ในส่วนของบานประตูเป็นบานเปิด 2 ข้างมีอกเลา
ตรงกลางและกรอบเช็ดหน้า บานประตูประดับด้วยลายรดน้า ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
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ภาพที่ 65 ภาพส่วนเสาและยอดของซุ้มประตูทรงมณฑป

ภาพที่ 66 ภาพส่วนฐานของซุ้มประตูกลางของพระวิหาร
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2. ซุ้มประตูทรงบันแถลง
เป็นซุ้มไม้ย่อมุมไม้แปดประกอบด้วยส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ประดับด้วยลายกระจัง บนเส้นลวดของ
ชั้นฐาน
บัวคว่าประดับลายบัวฟันยักษ์หน้ากระดานประดับลายประจายามก้ามปู เสาของซุ้มบัวเชิงเสาซุ้ม
เป็นบัวจงกลและลูกแก้วอกไก่คั้นด้วยบัวคอเสื้อ ส่วนเสาตรงกลางประดับด้วยประจายาม
บัวปลายเสาซุ้มก็เป็นลายเช่นเดียวกับบัวลายเชิงเสา หน้ากระดานของบันแถลงชั้นที่ 1 ประดับ
ลายประจายามก้ามปู มีนาคเบือน 3 ตัวอยู่ 4 มุม ชั้นที่ 2 ของหน้าบันซุ้ม เป็นลูกแก้วอกไก่ประดับ
ด้วยนาคเบือนทั้ง 4 มุมเช่นกัน ทั้งหน้ากระดานชั้น 1 และชั้น 2 ก็จะมีลักษณะพิเศษกว่าซุ้มบันแถลง
ที่อื่นๆ คือ มีเสารองรับหน้ากระดานและมีลักษณะของรวยระกาออกมารับนาคเบือนทั้งหมด หน้า
กระดานชั้นที่ 3 เป็นหน้ากระดานซึ่งรองรับหน้าบันแถลงประดับด้วยลายประจายามก้ามปู ส่วนหน้า
บานของซุ้มเป็นหน้าบันแบบบันแถลง ประดับด้วยเครื่องลายองที่มีนาคเบือน ใบระกา ช่อฟ้า ลาย
หน้าบันของซุ้มเป็นลายก้านขด ในส่วนของบานประตูก็ประกอบด้วยอกเลากรอบเช็ดหน้าปรับลายรด
น้า ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ภาพที่ 67 ภาพซุ้มประตูทรงบันแถลงด้านข้างประตูกลาง
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ภาพที่ 68 ภาพหน้าบันของซุ้มประตูทรงบันแถลง

ซุ้มหน้าต่าง
เป็นซุ้มไม้ย่อมุมไม้แปดกว้าง 1.82 สูง 3.83 เมตร ประกอบด้วยส่วนฐานเป็นฐานสิงห์
ประดับด้วยลายกระจัง บนเส้นลวดของชั้นฐาน
บัวคว่าประดับลายบัวฟันยักษ์หน้ากระดานประดับลายประจายามก้ามปู เสาของซุ้มบัว
เชิงเสาซุ้มเป็นบัวจงกลและลูกแก้วอกไก่คั้นด้วยบัวคอเสื้อ ส่วนเสาตรงกลางประดับด้วยประจายาม
บัวปลายเสาซุ้มก็เป็นลายเช่น เดียวกับบั วลายเชิงเสา หน้ากระดานของบันแถลงชั้น ที่
1 ประดับด้วยลายประจายามก้ามปู ตรงมุมเป็นนาคเบือนทั้ง 4 มุม ส่วนชั้นที่ 2 เป็นลูกแก้วอกไก่มี
เสาประดับรองรับ
ซุ้ ม หน้ า บั น ของซุ้ ม หน้ า ต่ างเป็ น ทรงบั น แถลงประดั บ ด้ ว ยเครื่อ งล ายองมี น าคเบื อ น
ใบระกา ช่อฟ้า ลายหน้าบันเป็นลายก้านขดในส่วนของบานหน้าต่างเป็นบานเปิด 2 ข้างมีกรอบซุ้ม
เป็นกรอบเช็ดหน้าและกึ่งกลางของหน้าต่างเป็นอกเลาลายประดับเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์เช่นเดียวกับ
ซุ้มประตู

78

ภาพที่ 69 ภาพซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลงด้านยาวของพระวิหาร

ภาพที่ 70 ภาพหน้าบันของซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลง
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หน้าบัน
เป็นหน้าบันไม้แกะสลักรูปช้างเอราวัณสามเศียรยืนบนฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่เทินพาน
แว่นฟ้ามีเศวตฉัตร 5 ชั้น ส่วนบนสุดของหน้าบันเป็นพระมหามงกุฎซึ่งเป็นลายประธานของหน้าบัน
ส่วนที่ลายพื้นหน้าบันเป็นลายเครือเถากนกมีเศวตฉัตร 5 ชั้น อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของช้างเอราวัณซึ่ง
ลายทั้ง 2 ข้างเป็นแบบสมมาตร

ภาพที่ 71 ภาพหน้าบันด้านหน้า(ทิศตะวันออกของพระวิหาร

ภาพที่ 72 ภาพหน้าบันด้านหลัง(ทิศตะวันตก)ของพระวิหาร

80
เครื่องลายอง
เครื่องลายองของพระวิหารในส่วนหลังคาที่คลุมเฉลี่ยงด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบ
เครื่องลายองมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง ส่วนหลังคาซ้อนบนที่คลุมส่วนของเรือนอาคารเป็น
แบบรวยระกามีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 73 ภาพเครื่องลายองของหลังคาเฉลียงและหลังคาคลุมส่วนเรือน

81
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานเป็นลายดาวเพดานฉลุปิดทองบนพื้นสีแดง ดาวประธานนั้นเป็นดาว 16 แฉก
อยู่ตรงกลางของลายมีดอกจอกล้อมรอบ 8 ดอก ส่วนกรอบของลายนั้นไม่มีอย่างพระอุโบสถมีเพียง
ค้างคาวมุมคั้นระหว่างชุดดาวเพดานส่วนลวดลายของขื่อนั้นเป็นลายปิดทองฉลุเช่นเดียวกันซึ่งลาย
บริเวณที่ขื่อติดกับผนังเป็นลายกรวยเชิงบนพื้นสีแดง ส่วนตรงกึ่งกลางขื่อเป็นลายประจายามก้านแย่ง

ภาพที่ 74 ภาพลวดลายดาวเพดานภายในพระวิหาร

ภาพที่ 76 ภาพลวดลายตรงกลางของขื่อประธาน

ภาพที่ 75 ภาพลวดลายที่ขื่อติดกับเพดาน

82

พนักระเบียงและบันได
พนักระเบียงนั้นอยู่บริเวณเฉลี่ยงด้านหน้าและด้านหลังเป็นบัวหลังเจียดซึ่งตรงกลางของ
พนักเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดับด้วยกระเบื้องปรุลายจีนดินเผาเคลือบสีส้ม ส่วนของบันไดเป็น
พลสิงห์ยื่นออกมาจากพนักระเบียงประดับเป็นบัวหลังเจียดมีขั้นบันไดมีขั้นบันได 3 ขั้น

ภาพที่ 77 ภาพนักระเบียงบริเวณเฉลียงด้านหน้า

ภาพที่ 78 ภาพพลสิงห์บันไดและพนักระเบียงด้านข้าง

83
โครงสร้างของพระวิหาร
ประกอบด้วยส่วนเรือนและเฉลี่ยงของอาคารโครงสร้างของพระวิหารในส่วนนี้เป็นแบบ
ก่ออิฐถือปูนผนังรับน้าหนักและเฉลี่ยงหน้าเป็นเสาก่ออิฐถือปู นขึ้นรับโครงสร้างไม้ของหลังคา ในส่วน
ของโครงสร้างหลังคาคล้ายคลึงกับ โครงสร้างของพระอุโบสถคือในส่วนโครงสร้างของหลังคาเป็ น
หลังคาที่สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาซ้อน 2 ชั้น ชั้นบนนั้นค่อนข้างจะซ้อนชิดกับชั้นล่างมาก โครงสร้าง
ประกอบด้วย ระบบขื่อประกอบด้วยชื่อเอกรองรับเสาตุ๊กตาต่อด้วยขื่อโทรับเสาตุ๊กตาอีกชั้นหนึ่งซึ่งขึ้น
ไปรับอกไก่ด้านบน ในส่วนโครงสร้างด้านยาวของหลังคาเป็นโครงสร้างแบบผสมระหว่างระบบจันทัน
กับระบบตุ๊กตาเห็นได้จากแปที่หน้าบันสลับกันระหว่างแปในแนวตะแคงและแปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ว่า
หลังคาของพระวิหารมีแปตะแคงเสริมมากกว่าพระอุโบสถเนื่องจากหน้าบันนั้นมีขนาดใหญ่กว่าพระ
อุโบสถส่วนเฉลียงหน้ามีโครงสร้างที่รับตับหลังคาซึ่งอยู่ในแนวแปคือขื่อเฉลียง

ภาพที่ 79 ภาพโครงสร้างเฉลียงด้านหน้าของพระวิหาร

84
กาแพงแก้ว
เป็นกาแพงแก้วที่เจาะช่องโค้งแหลมขนาดเล็กโดยรอบแต่ละมุมของกาแพงและทางเข้า
พระวิหารมีเสาหัวเม็ดเป็นทรงยอดเกี้ยวเจาะช่องด้านในด้วย

ภาพที่ 80 ภาพกาแพงแก้วรอบพระวิหาร

85

ภาพที่ 81 ภาพลายเส้นแผนผังพระวิหาร

ภาพลายเส้นสถาปัตยกรรมของพระวิหาร
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ภาพที่ 82 ภาพลายเส้นรูปด้านหน้าพระวิหาร

87

ภาพที่ 83 ภาพลายเส้นรูปด้านหลังพระวิหาร

88

ภาพที่ 84 ภาพลายเส้นรูปตัดกลางพระวิหาร

ภาพที่ 85 ภาพลายเส้นรูปด้านยาวพระวิหาร
89

ภาพที่ 86 ภาพลายเส้นรูปตัดด้านยาวพระวิหาร
90

91
ภาพลายเส้นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระวิหาร

ภาพที่ 87 ภาพลายเส้นหน้าบันพระวิหาร

92

ภาพที่ 88 ภาพลายเส้นซุ้มประตูกลางพระวิหาร

93

ภาพที่ 89 ภาพลายเส้นซุ้มประตูข้างด้านหน้าและด้านหลังพระวิหาร

94

ภาพที่ 90 ภาพลายเส้นซุ้มหน้าต่างพระวิหาร

95

ภาพที่ 91 ภาพลายเส้นบัวประดับเสาย่อมุมที่เฉลียงด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหาร
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ภาพที่ 92 ภาพลายเส้นบัวประดับเสาติดผนังพระวิหาร

97

ภาพที่ 93 ภาพลายเส้นบัวประดับเชิงเสาติดผนังพระวิหาร

98
พระเจดีย์ประธาน
แผนผังของพระเจดีย์ประธานมีขนาดกว้าง 14.55 ยาว14.30 เมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ผังฐานประทักษิณและฐานองค์พระเจดีย์ ในส่วนฐานประทักษิณนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทางขึ้น
ทางด้านทิศตะวันตกเพียงด้านเดียว ส่วนผังขององค์พระเจดีย์นั้นอยู่ในผังแบบวงกลม
ในส่วนของรูปแบบอาคารรูปแบบของประทักษิณเป็นฐานสิงห์ขนาดใหญ่ยืดท้องไม้สูง
ส่วนบนสุดของฐานมีพนักระเบียงกั้นลานประทักษิณตรงพนักนี้ ทาเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดับด้วย
กระเบื้องปรุลายจีน
ในส่วนของบันไดทางขึ้นเป็นพลสิงห์บันไดเป็นเสาหัวเม็ดที่ปลายพลสิงห์บันไดและมีชาน
ยื่นออกมาเล็กน้อยมีบันไดทั้งหมด 11 ขั้น
ในส่วนรูปแบบองค์พระเจดีย์ประกอบด้วยฐานปัทม์ยืดหน้ากระดานล่างสูงรับกับบัวคว่า
บัวหงายชั้นต่อมาเป็นชั้นมาลัยเถา 3 ชั้นในส่วนมาลัยเถาทาเป็นท้องไม้และลูกแก้วคั้นระหว่างชั้นทั้ง 3
ชั้น ในชั้นต่อมาเป็นชั้นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่วงกลมเพื่อรับองค์ระฆังในชั้นต่อไป ส่วนต่อจากองค์
ระฆังเป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมจัตุรัสรับก้านฉัตรและเสาหานซึ่งเสาหานเป็นเสาหานแปดเหลี่ยมในส่วนยอด
นั้นเป็นบัวฝาละมีรับปล้องไฉน 17 ปล้อง มีบัวกลุ่มรองรับปรียอดและเม็ดน้าค้าง ซึ่งเจดีย์มีความสูง
จากฐานจากยอดประมาณ 27.38 เมตร

ภาพที่ 94 ภาพเจดีย์ประธานมองจากทิศตะวันตก

99
ภาพลายเส้นพระเจดีย์ประธาน

ภาพที่ 95 ผังพระเจดีย์ประธาน

100

ภาพที่ 96 ภาพลายเส้นพระเจดีย์ประธานด้านทิศตะวันตก

101

ภาพที่ 97 ภาพลายเส้นพระเจดีย์ประธานด้านทิศใต้

102

ภาพที่ 98 ภาพลายเส้นพระเจดีย์ประธานด้านทิศตะวันออก

103

ภาพที่ 99 ภาพลายเส้นรูปตัดฐานประทักษิณแสดงองค์เจดีย์

104
พระเจดีย์พระปฐมบรมมหาชนก
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
พระเจดีย์มีความกว้าง 4.25 ยาว 4.25 สูง 11.15 เมตร ส่วนฐานนั้นเป็นฐานปัทม์ในผัง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานชั้นต่อมาเป็นฐานปัทม์ 8 เหลี่ยม ต่อด้วยบัวกลุ่มรองรับบัวเชิงบาตรชั้นต่อมาเป็น
บัวคว่าซึ่งรองรับองค์ระฆังต่อจากนั้นก็คือองค์ระฆังชั้นต่อมาคือ บัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสองต่อด้วยก้าน
ฉัตรต่อด้วยบัวฝาละมีรับปล้องไฉน 21 ชั้น ต่อด้วยบัวกลุ่มรับปลียอดและเม็ดน้าค้าง

ภาพที่ 100 ภาพพระเจดีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

105

ภาพที่ 101 ภาพลายเส้นพระเจดีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

106

พระเจดีย์ราย
พระเจดีย์รายมีความกว้าง 3.50 ยาว 3.50 สูง 8.83 เมตร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่
บนฐานปัทม์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนผังของฐานชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นฐานเขียงย่อมุมไม้สิบสอง 3 ชั้น
ในชั้นที่ 2 ต่อขึ้นไปเป็นฐานสิงห์ส่วนชั้นที่ 3 เป็นฐานเขียงเช่นเดียวกันกับชั้นที่ 2 รับฐานสิง ห์แต่มี
เพียงแข้งสิงห์เท่านั้น เหนือแข้งสิงห์ขึ้นไปประดับด้วยปูนปั้นเป็นกระจังโดยรอบส่วนชั้นต่อมาเป็นชั้น
บัวกลุ่มซ้อนกัน 3 กลีบโดยรอบต่อด้วยชั้นเชิงบาตรประดับหน้ากระดานด้วยลายกระจายามส่วนของ
ระฆั งนั้ น เป็ น องค์ ระฆั งกลมแต่ ปั้ น เป็ น กลี บ มะเฟื อ งขนาดเล็ ก รอบองค์ ร ะฆั ง ฐานขององค์ ร ะฆั ง
ประกอบด้วยกระจังตามเส้นขอบของกลีบมะเฟือง ส่วนด้านบนสุดขององค์ระฆังปั้นปูนเป็นรูปใบเทศ
ตามแนวกลีบมะเฟืองเช่นเดียวกันกับส่วนล่าง ชั้นต่อมาเป็นชั้นของบัลลังก์แต่เป็นบัลลังก์กลมแบบบัว
คว่าบัวหงายต่อด้วยก้านฉัตรบัวฝาละมี บัวกลุ่ม 7 ชั้น ปลีต้นลูกแก้ว ปลียอดและเม็ดน้าค้าง

ภาพที่ 102 ภาพพระเจดีย์ราย
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ภาพที่ 103 ภาพลายเส้นผังพระเจดีย์ราย
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ภาพที่ 104 ภาพลายเส้นรูปด้านพระเจดีย์ราย

109
หอระฆัง
หอระฆังมีความกว้าง 4.71 ยาว 4.82 สูง 8.10 เมตร เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่ง
เป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน ผังชั้นล่างเป็นผังสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้นมีห้องตรงกลางภายในขนาดเล็ก
และทางเดินโดยรอบในส่วนชั้นที่ 2 เป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นเดียวกันกับชั้นที่ 1 บริเวณโดยรอบชั้นที่
2 เป็นทางเดินพื้นไม้โดยรอบ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของหอระฆังเป็นอาคารแบบไทยผสมอิทธิพลศิลปะจีนซึ่งฐาน
นั้นประกอบด้วยฐานบัวคว่าและบัวหงายพนักระเบียงเจาะช่องซุ้มโค้งแหลมเช่นเดียวกับประตูทางเข้า
ส่วนชั้นที่ 2 อาคารมีเสาติดผนังทั้ง 4 ด้าน ด้านบนในส่วนที่รับยอดหลังคาของอาคารเป็นบัวลูกแก้ว
แบบฝรั่ง ส่วนยอดของหลังคานั้นเป็นยอดทรงเกี้ยวปั้นปูนเป็นสันคล้ายกับหลังคามุมกระเบื้องแบบจีน
โครงสร้างของหอระฆังเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น พื้นของชั้น 2 เป็นพื้นไม้โดยรอบ ซุ้มประตูก่ออิฐ
เป็นรูปซุ้มโค้งแหลมทั้งชั้น 1 และชั้น 2

ภาพที่ 105 ภาพหอระฆัง
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ภาพที่ 106 ภาพลายเส้นรูปด้านหน้าหอระฆัง
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ภาพที่ 107 ภาพลายเส้นรูปตัดหอระฆัง

112

ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปลูกอยู่บนฐานปัทม์แปดเหลี่ยม กว้าง 3.50 สูง 0.80 เมตร

ภาพที่ 108 ภาพต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่บนฐานแปดเหลี่ยม
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ซุ้มประตูเขตพุทธาวาส
ซุ้ ม ประตู เ ขตพุ ท ธาวาสมี ค วามกว้ า ง 4.30 สู ง 4.45 เมตร มี ทั้ ง หมด 5 ประตู
ประกอบด้วยประตูด้านทิศตะวันออก 2 ประตู ประตูด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 1
ประตู ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนทางเข้าเป็นประตูบานไม้ 2 บาน รูปแบบของซุ้มประตูส่วนฐานเป็นฐาน
ปัทม์รองรับเสาของซุ้มด้านบนเสาซุ้มเป็นบัวหงายรับซุ้มโค้งของหลังคา หลังคานั้นประกอบด้วยเครื่อง
ลายองมีนกเจ่า ใบระกา และช่อฟ้ารูปนกเจ่า หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น หน้าบันเป็นรูป พระมหาพิชัย
มงกุฎขนาบด้วยเศวตฉัตร 5 ชั้น 2 ข้าง กรอบของลายหน้าบันเป็นลายดอกลายเทพด้านข้างของซุ้ม
ประตูทั้ง 2 ข้างเป็นหลังคาชั้นลด 2 ชั้น อยู่ในแนวเดียวกับกาแพงแก้ว

ภาพที่ 109 ภาพซุ้มประตูเข้า-ออกเขตพุทธาวาส
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ภาพที่ 110 ภาพลายเส้นซุ้มประตูเขตพุทธาวาสด้านหน้า
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กาแพงแก้วและเสามุมกาแพงแก้ว
กาแพงแก้วนั้นเป็นส่วนที่ล้อมทั้งหมดของเขตพุทธาวาส มีความกว้าง 60.50 ยาว 64.10
สูง 2.30 เมตร รูปแบบของกาแพงแก้วนั้นเป็นบัวหลังเจียดส่วนเสาที่มุมกาแพงแก้วมีทั้งหมด 4 เสา
เป็นเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์

ภาพที่ 111 ภาพกาแพงแก้วและเสามุมกาแพงแก้ว

บทที่ 4
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
จากหลั ก ฐานทางเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ด สุ ว รรณดารารามนั้ น มี ห ลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ทาให้ทราบว่ามีการบูรณปฏิสังขรณ์และทานุบารุงโดยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์
จักรีมาโดยตลอดจวบจนปัจจุบันดังหลักฐานที่พบเช่น หมายรับสั่ง ราชกิจจานุเบกษา หรือประวัติของ
วัด ที่ มี ก ารรวบรวมมาแล้ว ซึ่ งการศึก ษานี้ จ ะน ามาเป็ น ส่ วนประกอบในการวิเคราะห์ ทั้ ง นี้ พ บว่ า
สถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดารารามตั้งแต่เริ่มสถาปนาขึ้นใหม่อีกครั้งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึง การบูร ณปฏิสัง ขรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดในหลายส่วนผู้ศึกษาจึงได้นามาวิเคราะห์ถึง
พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลัง
ทาให้เห็นทั้งรูปแบบ องค์ประกอบที่มีรูปแบบที่ส่งอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งปรากฏให้เห็นจากวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและวัด
ใกล้ เคี ย งที่ อ ยู่ ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาโดยใช้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องวั ด นั้ น ๆและการศึ ก ษาเชิ ง
เปรียบเทียบยุคสมัยที่สร้าง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศึกษาความแตกต่างที่พบเฉพาะวัดสุวรรณ
ดารารามด้วย ซึ่งวัดสมัยรัชกาลที่ 11 ตามคาอธิบายยังคงตั้งอยู่บนทฤษฎีการฟื้นฟู และลอกเลียน
รูป แบบในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายอยู่ เช่ น เดิ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น การคั ก ลอกในเชิ ง รู ป แบบ ทรวดทรง
องค์ประกอบ โครงสร้าง ตลอดจนลวดลายประดับตกแต่ง
แต่จากข้อเท็จจริงทางกายภาพ เราจะเห็นได้ว่า วัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดาริโดยตรง
ของรัชกาลที่ 1 มีลักษณะเฉพาะบางประการที่แตกต่างออกมาจากวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้น
จึงขอกล่าวถึงเป็นพิเศษด้าน การออกแบบวางผังพื้นที่เขตพุทธาวาสของวัดในสมัยรัชกาลที่ 1

1ชาตรี

ประกิ ต นนทการ, อุด มการณ์ ใ นรั ช กาลที่ 1 ผ่ า นงานศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ, มติชน.2558, น. 60-79.
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ลักษณะผังวัดแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 1 โดยทั่วไปคือการออกแบบให้พระอุโบสถ
หรือพระวิหารเป็นประธานของวัด โดยมีระบียงคดล้อมรอบ โดยภายในระเบียงคตนิยมสร้างสถูปเจดีย์
ประดิษฐานไว้ที่มุมทั้งสี่ ผังที่มีลักษณะนี้มีหลายแห่ง อาทิ วัดพระเชตุพน, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,
วัดสระเกศ, วัดราชบูรณะ เป็นต้น ซึ่ง การออกแบบผังแบบนี้ยังส่งอิทธิพลต่อมายังสมัยรัชกาลที่ 2
และรัชกาลที่ 3 ด้วย อาทิ วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศเทพวราราม แม้กระทั่งวัดอื่นๆ ที่สร้างขึ้นร่วม
สมัยรัชกาลที่ 1 บางแห่งก็ได้รับอิทธิพลการวางแผงผังนี้ เช่น วัดดุสิดาราม ไม่เว้นแม้แต่สถาปัตยกรรม
ในสกุลช่างวังหน้า ก็นิยมออกแบบในลักษณะเดียวกันเช่น วัดมหาธาตุ และวัดปทุมคงคาเพียงแต่วัดวัง
หน้านิยมที่จะออกแบบให้มีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งคู่กัน
จากนั้นจึงใช้ระเบียงคดล้อมรอบทั้ง 2 อาคาร ซึ่งแตกต่างจากวัดวังหลวงที่นิยมใช้พระ
อุโบสถเพียงหลังเดียวในวงรอบของระเบียงคด หรือบางวัดที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของวังหลัง ก็ได้รับ
อิทธิพลแบบนี้ เช่น วัดอมรินทราราม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดไปสู่วัดสาคัญในเวียงจันทน์ยุคต้น
รัตนโกสินทร์ คือ วัดสีสะเกด เป็นต้น
การออกแบบผังพุ ท ธาวาสลั ก ษณะนี้ ไ ม่ เคยมีม าก่ อ นในสมั ย อยุ ธ ยา การสร้างวั ดที่ มี
ระเบียงคดล้อมอาคารปรากฏเฉพาะในสมัยอยุธยา แต่อาคารประธานของวัดที่ มีระเบียงคตล้อมนั้นก็
นิยมสร้างล้อมรอบพระปรางค์ มิใช่พระอุโบสถแบบสมัยรัชกาลที่ 1 และเมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาตอน
ปลาย แม้จะมีคตินิยมในการสร้างพระอุโบสถเป็นประธานของวัด แต่ก็กลับไม่มีคตินิยมในการสร้าง
ระเบียงคดล้อมรอบแต่อย่างใด
ดังนั้น การออกแบบให้พระอุโบสถหรือพระวิหารเป็นประธานของวัด โดยมีระเบียงคด
ล้ อ ม จึ ง เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะที่ ถู ก ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 1 ที่ ไ ม่ มี ใ นสมั ย อยุ ธ ยา และเป็ น
ลักษณะเฉพาะของการออกแบบวัดสาคัญๆ ในยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยรวมทั้งหมด
จากข้อความข้างต้นนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัดสุวรรณดารารามเป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะ
ขึ้นใหม่แต่ยังคงมีแผนผังตามอย่างผังในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นวัดสาคัญ เพียงวัดเดียวที่คงรูปแบบ
แผนผังเช่นนี้ไว้
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พัฒนาการผังเขตพุทธาวาสของวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
วัดสุวรรณดารารามนั้นสถาปนาขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งหากแยกเป็นยุคสมัยของ
ผังแล้วสามารถแบ่งเป็น 3 ยุค คือ
1. สมัยอยุธยาตอนปลาย
ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นไม่พบหลักฐานเอกสารที่ระบุว่าวัดสุวรรณดารารามนั้น มี
อาคารทางศาสนาเป็นอย่างไร แต่เมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดี ในสมัยการบูรณะพระอุโบสถพบว่ามี
ร่องรอยการตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้ทาให้สันนิษฐานได้ว่าเขตพุทธาวาสน่าจะมีอาคารที่เป็นประธานของ
วัดคือพระอุโบสถซึ่งตาแหน่งที่ตั้งก็น่าจะอู่บริ เวณเดียวกับพระอุโบสถในปัจจุบัน แบบแผนของผังใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งผังหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งใกล้กับแม่น้าป่าสักและมีคลองผ่าน
ทางด้านหน้าของวัดไปออกแม่น้าป่าสัก
2. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มีการการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตรงกับ พ.ศ. 2328 เนื่องจากวัดอยู่
ในสภาพทรุดโทรมขาดการดูแลเป็นเวลาหลายปีนับจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ทาให้เมื่อ
พระองค์ ท รงปราบดาภิ เษกและตั้ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ขึ้ น เพี ย ง 3 ปี จึ ง ทรงโปรดเกล้ า ฯให้ มี ก าร
บูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารามขึ้นใหม่ โดยซ่อมแซมจากซากอาคารเก่า ซึ่ งมีข้อสังเกตว่าน่าจะสร้าง
ตรงตาแหน่งเดิมเพราะจากรูปแบบของฐานอาคารนั้นยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องมาจากสมัย
อยุธยาตอนปลายเป็นอันมาก และในผังยุคที่ 2 นี้สันนิษฐานว่ามีการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิขึ้นมา
เพิ่มเติม เนื่องจากพระเจดีย์นั้นอยู่ชิดกับฐานด้านหลั งของพระอุโบสถมาก อีกทั้งกาแพงแก้วมีผังที่ยาว
มากกว่าสัดส่วนปกติ ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการขยายกาแพงแก้วของพระอุโบสถในสมัยนี้เพราะมีก ารสร้าง
พระเจดีย์ขึ้นมาเพิ่มเติม
3. สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงผังของเขตพุทธาวาส
ของวัดครั้งใหญ่เนื่องจากมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมหลายหลังด้วยกันคือ พระวิหาร พระเจดีย์ประธาน
เจดีย์ราย 10 องค์ หอระฆัง และกาแพงล้อมเขตพุทธาวาสทั้งหมด ทาให้มีแนวแกนของผังเป็น 2 แกน
หลัก คือ แกนพระอุโบสถ และแกนพระวิหารกับพระเจดีย์ประธาน โดยที่แกนของพระวิหารและพระ
เจดี ย์ป ระธานมี การสร้างกาแพงแก้ว ล้ อมรอบเป็ น กาแพงเดีย วการซึ่ ง มีท างเข้ า อยู่ด้ านหน้ าและ
ด้านหลังของพระวิหารเชื่อมทางเดินไปยังพระเจดีย์ประธาน
ในส่วนของกาแพงล้อมเขตพุทธาวาสถูกสร้างขึ้ นมาใหม่โดยล้อมกลุ่มอาคารทั้งหมดซึ่ง
เชื่อมให้แนวแกนทั้ง 2 แกนผัง อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน ซึ่งกาหนดทางเข้าไว้ที่ด้านหน้า 2 ทางคือ
ประตูตรงกับแนวพระอุโบสถและประตูตรงกับแนวพระวิหาร ส่วนพระตูด้านข้างนั้นทาขึ้นด้านละ 1
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ประตู ตรงกับทางเข้าด้านข้างพระอุโบสถและพระวิ หาร นอกจากอาคารต่างๆแล้วยังมีการปลูกต้น
พระศรีมหาโพธิ์ที่หน้าพระอุโบสถ และสร้างหอระฆังขึ้นที่มุมกาแพงทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ภาพที่ 112 ผังตาแน่งอาคารหลังต่างๆภายในเขตพุทธาวาส
1. พระอุโบสถ
2. พระเจดีย์พระปฐมบรมมหาชนก
3. พระวิหาร
4. พระเจดีย์ประธาน
5. พระเจดีย์ราย 10 องค์
6. หอระฆัง
7. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
8. กาแพงล้อมเขตพุทธาวาส

ภาพที่ 113 แผนผังสมัยที่ 1 แผนผังสันนิษฐานในสมัยอยุธยาตอนปลาย
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ภาพที่ 114 แผนผังสมัยที่ 2 แผนผังสันนิษฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1
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ภาพที่ 115 แผนผังสมัยที่ 3 แผนผังในคราวบูรณะ ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ 116 ผังเขตพุทธาวาสแบ่งออกเป็น 2 แกนผังด้วยกันและเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4 คราว
บูรณะครั้งใหญ่ทาให้เขตพุทธาวาสมีแกนผังเป็น 2 แกนหลัก
แกนผังในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นแกนผังเดี่ยวที่มีพระอุโบสถและพระเจดีย์บรรจุพระบรม
อัฐิของพระปฐมบรมมหาชน
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ภาพที่ 117 แกนผังในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นแกนหลักแกนที่ 2 ซึ่งสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในคราวที่สมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างพระวิหารและพระเจดีย์ทรงกลมซึง่ ผังรวมของเขตพุทธาวาสแสดงให้เห็น
ถึงแกนผังทั้ง 2 แกน
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การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายในเขตพุทธาวาสของวัดสุวรรณดาราราม
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามมีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่มีเค้าโครงที่สืบทอดมาจาก
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายหลายอย่าง ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ
แผนผั งของพระอุ โบสถเป็ น แผนผัง ที่ มี รูป แบบสื บ ทอดมาจากผั ง พระอุ โบสถในสมั ย
อยุธยาตอนปลายเนื่องจากแกนหลักของผังเป็นพระอุโบสถตั้ง เป็นประธานของผังมีฐานเสมาล้อมรอบ
เมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงใช้ตาแหน่งเดิมของพระอุโบสถในสมัยกรุงศรีอยุธยา
สร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะแบบอยุธยาที่ปรากฏที่พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม
มีดังนี้
1. ฐานพระอุโบสถเป็น ฐานโค้งสาเภาแบบที่นิยมในสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งฐาน
บริเวณส่วนเรือนจะทาโค้งอ่อนโดยฐานของพระอุโบสถจะสูง ค่อนข้างมากถ้าเทียบกับสัดส่วนของ
อาคารโดยรวมซึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลายก็นิยมสร้างฐานอาคารเช่นนี้ด้วย
2. ฐานเฉลียงด้านหน้าสร้างเป็นฐานโค้งเช่น กันแต่เนื่องจากฐานด้านหน้ามีความกว้าง
และยาวเล็กน้อยจึงทาให้มีความโค้งน้อยกว่าส่วนเรือน
3. การทาช่องหน้าต่างแบบช่องเว้น ช่อง ในสมัยอยุธยานั้นการสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็น
พระอุโบสถหรือพระวิหารก็ตามมักนิยมมีช่องหน้าต่างน้อยกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งการสร้าง
ช่องหน้าต่างเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าพบในวัดสุวรรณดารารามเป็นเพียงแห่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ว่า
ได้ ตัวอย่างของวิธีการสร้างหน้าต่างแบบนี้พบได้ทั่วไปในวัดสมัยอยุธยาตอนกลางถึงอยุธยาตอนปลาย
4. การซ้อนชั้นหลังคาเห็นได้ชัดว่าระยะการซ้อนระหว่างชั้นลดด้านหน้าและชั้นซ้ อน
ด้านบนค่อนข้างใกล้กันซึ่งปรากฏให้เห็นในสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ช่วงรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ลักษณะเช่นนี้ทาให้ส่วนเครื่องลายองของหลังคาซ้อนบนและหลังคา
เฉลี่ยงนั้นต่างกัน ส่วนของหลังคาคลุม เฉลียงก็จะประดับด้วยเครื่องลายองมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
นาคสะดุ้ง ส่วนหลังคาที่คลุมเรือนอาคารนั้นค่อนข้างติดกับหลังคาเฉลี่ยงด้านหน้า ทาให้ต้องประดับ
ด้วยรวยระกาไม่มีนาคสะดุ้ง
5. ดาวเพดานที่วัดสุวรรณดารารามนี้เป็นดาวเพดานแกะสลักไม้ซึ่งพบเพียงไม่กี่แห่งใน
สมัยรัชกาลที่ 1 เช่นที่หอพระมณเฑียรธรรมซึ่งลั กษณะดาวเพดานเช่นนี้เป็นลักษณะเฉพาะอย่าง
ศิลปะอยุธยาตอนปลายหากแต่ว่าที่พบในพระอุโบสถก็มีลักษณะที่เฉพาะของสกุลช่างวังหน้าเนื่องจาก
จังหวะการจัดวางของดานเพดานคล้ายคลึงกันกับหอพระมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพระราชวังบวรสถานมงคล ในเรื่องของรายละเอียดของลวดลายก็มีความ
แต่งต่างเฉพาะเช่น ดาวประธานเป็นดานซ้อน 3 ชั้น มีมิติยื่นลงมาจากฝ้าเพดานค่อนข้างมาก
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6. ฐานเสมาเป็นฐานแบบฐานสิงห์มีบัวกลุ่มรับใบเสมาหินแกะสลักเป็นรูปหัวนาคตรง
กลางอกเสมามีทับทรวงอยู่ตรงกลางแบ่งเส้น 2 ข้างออกเท่าๆ กัน ซึ่งก็ มีเค้าโรงของรูปแบบใบเสมา
อย่างสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยรัชกาลที่ 1 ร่วมอยุธยาร่วมอยู่ด้วยกัน อาจเป็นเพราะว่าพระ
อุโบสถนั้นตั้งอยู่ที่เดิมอยู่แล้วทั้งซุ้มเสมาและใบเสมาก็คงตั้งอยู่ในตาแหน่งเดิมมาตั้งแต่ต้น
7. กาแพงแก้วพระอุโบสถในปัจจุบันหน้าจะมาก่อขึ้นในช่วงของการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้ง
ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจาก มีลักษณะเหมือนกับกาแพงแก้วรอบพระวิหารที่มีการเจาะช่องโค้ง
แหลมซึ่งน่าจะเป็นช่องสาหรับตามประทีป การก่อกาแพงขึ้นมานี้น่าจะเป็นการก่อกาแพงเพื่อล้อม
พระอุโบสถและพระเจดีย์พระปฐมบรมมหาชนกเพื่อเชื่อมเสมาโดยรอบพระอุโบสถแต่ก็อาจเป็นไปได้
ว่าในยุคก่อนหน้านี้อาจจะมีกาแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถอีกชั้นหนึ่งตามแบบแผนผังในสมัยอยุ ธยา
ตอนปลายหรือสมัยรัชกาลที่ 1
วัดการเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดารารามกับอาคารที่เกี่ยวข้องใน
สมัยรัชกาลที่ 1และสถาปัตยกรรมในพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
สุวรรณารามราชวรวิหาร
วัดสุวรรณารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวิหาร ตั้งอยู่ริ มคลองบางกอกน้อย
ฝั่งทิ ศตะวันตก เขตบางกอกน้ อย กรุง เทพมหานคร ฝั่งธนบุ รี วัดสุวรรณาราม เป็ นวัดโบราณ ชื่ อ
“วัดทอง” สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ให้ บู ร ณะ ปฏิ สั ง ขรณ์ ทั้ ง
เสนาสนะ เมื่อสถาปนาแล้วเสร็จ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสุวรรณาราม” จากนั้นสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสร้าง เมรุ และยังทรงสร้าง หอสวด หอทิ้งทาน โรงโขน โรงหุ่น ระทา
พลับพลา โรงครัว สาเหตุที่ทรงสร้างเมรุขึ้น เพื่อความสะดวกในการทางานพระศพเจ้านายหรือขนาง
ผู้ใหญ่ ซึ่งต้องนาไปพระราชทานเพลิงทีวัดนอกกาแพงพระนครชั้นนอก จึงได้สร้างเมรุไว้ที่วัดสุวรรณ
วัดอรุณราชวราราม ซึ่งอยู่ห่างจากวังหน้าและวังหลังไม่มาก และต่อมาได้สร้างวัดสระเกศขึ้นอีกแห่ง
หนึ่ง เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอีก
ครั้ง โดยขยายเขตของวัดให้กว้างขวางขึ้น โปรดฯ ให้สร้างกุฏิขึ้นหมู่หนึ่ง 6 หลัง มีหอฉันอยู่กลาง มี
หอเล็กติดอยู่กับกาแพง 2 หอ และหอระฆัง หอพระไตรปฎก กุฏิฝากระดาน ศาลาการเปรียญ และได้
สร้างพระเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมประดับกระจกที่หน้าพระวิหารองค์หนึ่ง เมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จในปี
พ.ศ.2374 โปรดฯ ให้มีงานฉลองวัดสุวรรณารามพร้อมกับการฉลองวัดอื่น ๆ อีก 8 วัด คือ วัดราช
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โอรสาราม วัดสระเกศ วัด ราชสิทธาราม วัด อรุณ ราชวราราม วัด ภคิ นี นาถ วัดโมลีโลกยาราม วัด
ระฆังโฆสิตาราม วัดพระยาทา นับว่าเป็นช่วงที่พระอารามเจริญ รุ่งเรืองยิ่ง ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 5 วัดสุวรรณานารามเป็นสถานที่ที่เคยใช้จัดงานพระราชทานเพลิงศพเชื่อพระวงศ์ และข้ า
ราชบริพารชั้นผู้ใหญ่จานนวนมากหลังจากสมัยนี้ ไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกเลย จนถึงครั้ง
พระครูเทพสิ ท ธิเทพาธิบ ดี (ทั บ ) ได้ มี ก ารบู รณะปฏิ สั ง ขรณ์ สิ่ ง ส าคั ญ เช่ น เปลี่ ย นช่ อ ฟ้ า ใบระกา
กระเบื้องเคลือบสี ไม้ ที่ชารุด และปู พื้น พระอุ โบสถด้วยหิน อ่านใหม่ ปฏิสัง ขรณ์ ศาลาท่ าน้า สร้าง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงนั่งวิปัสสนาและสระน้า
พุทธสถาปัตยกรรมที่สาคัญภายในวัด
พระอุโบสถ
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 7 ห้อง 2 ประกอบด้วยห้องโบสถ์ขนาดกว้าง 12.69 เมตร
ยาว 23.36 สัดส่วนอาคารมีความกว้างต่อความยาวเท่ากับ 1 ต่อ 1.84 มีมุขระเบียงด้านหน้าและ
ด้านหลัง มีบันไดขึ้นสู่ระเบียงด้านหน้าและหลังข้างละ 2 บันได ในแนวด้านข้างอาคาร มีเสาสี่เหลี่ยม
ย่อมุมไม้สิบสองรับน้าหนักหลังคามุขลดคลุมระเบียง โดยมี 4 ต้น รับน้าหนักขื่อชั้นนอก ส่วนหน้าบัน
หรือแผงจั่วจะอยู่ตรงแนวกับเสาด้านข้างเพียง 2 ต้น ซ้ายกับขวาเว้นพื้นที่ตรงกลางระเบียงไว้ ไม่มี
เสาร่วมในขึ้นไปรับน้าหนักแผนจั่ว ใช้การถ่ายน้าหนั กโดยไม้ตุ๊กตาลงบนขื่อและคานไม้ซึ่งวิ่งจากเสา
ต้นนอกยึดกับผนังห้องโบสถ์ ทาให้พื้นที่ระเบียงดูโล่ง ซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้างหลังคา
มุขจั่วที่วัดพระศรีรัตนศาสนาราม และจากการที่แผงหน้าจั่วอาคารมิได้ถ่ายน้าหนั กลงสู่ผนัง ของ
อาคารโดยตรง แต่อยู่ในตาแหน่งถึงก่อนผนัง ทาให้สามารถมองเห็นด้านหลังแผงหน้าจั่ว จึงมีการปด
ฝ้าเพดานใต้แผงจั่วนั้น จนถึงตาแหน่งผนังห้องโบสถ์ซึ่งวัดสุวรรณารามมีการตีฝ้าเพดานโดยใช้แผ่นไม้
(สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงมีการปดทองเป็นลายดาวเพดานแต่ปัจจุบันลบเลือนหมดแล้ว) ส่วนที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามมี การแบ่งช่องเป็น กรอบบานย่อมุม และมีดาวเพดานจาหลักไม้ประดับบริเวณ
เพดานดังกล่าวนี้ เมื่ อรวมขนาดของพื้นที่ ระเบีย งหน้าและหลังแล้ว พระอุ โบสถจะมีขนาดกว้าง
12.70 เมตร ยาว34.70 เมตร สัดส่วนอาคารความกว้างต่อความยาวเท่ากับ 1 ต่อ 2.73 ไม่มีพาไล
ด้านข้าง ผนังด้านข้างประกอบเสาอิงประดับบัวหัวเสาด้วยบัวจงกล ปดทองประดับกระจกสี มีคัน
2สุวิทย์

เตชรุ่งเรือง, การศึกษาพุทธสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราถึง
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช(วิ ท ยานิ พ นธ์ ) , สาขาประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรม, 2543, 234-235.
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ทวยลายนาคหรือนาคแปลงประดับ ผนังด้านสกัดทิศตะวันออกหรือด้านหน้าพระอุโบสถมีช่องประตู
3 ช่อง และ 2 ช่องในผนังด้านหลัง ประดับกรอบและเหนือประดูด้วยบันแถลงซ้อน 2 ชั้น ปูนปั้นปด
ทองประดับกระจกสี ยกเว้นประตูกลางด้านหน้าเป็นซุ้มเครื่องยอดมณฑป ลักษณะเช่นเดียวกับวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม วัดสระเกศฯ วัดคูหาสวรรค์ ช่องหน้าต่างประดับด้วยซุ้ มบันแถลงปูนปั้นปด
ทองประดับกระจกสีด้านละ 7 ช่อง ทั้ง 2 ด้าน บานประตูด้านนอกเขียนลายรดน้า พุ่มข้าวบิณฑ์ก้าน
แย่งทรงพุ่มตัวเทศ บานประตูด้านในเป็นลายเขียนสีรูปเชี่ยวกลางยืนบนตัวสัตว์ หลังคาหน้าจั่วมุขลด
3 ชั้น หรือ 3 ซ้อนทั้ งด้ านหน้ าและด้ านหลัง หลั งคาในแต่ ละชั้น ประกอบด้ วยผืน หลัง คา 3 ตั บ
เครื่องนบลายอง แผงหน้าจั่วมุขลดประกอบช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา ตามแบบ
พระราชประเพณี ถัดจากแผงหน้าจั่ว จะมีหลังคาปีกนกต่ออีก 2 ชั้น ซึ่งต่อเนื่องกับหลังคาในด้าน
ยาว ต่อกันในลักษณะหลังคาทรงโรง แผงหน้าบันจาหลักไม้เป็นภาพนารายณ์สีกรทรงครุฑยุดนาค
บนแท่นออกกระเปาะกลางหน้าบัน เบื้องหลังมีนาคสามเศียรประกอบซุ้มเรือนแก้วเป็นฉากหลัง มี
ลายประกอบถัดจากซุ้มเรือนแก้วออกไปเป็นช่อลาย มีพุ่มลายเป็นเทพพนม หลังคามีลักษณะยกเชิด
ชั้นในส่วนหลังคามุขลด ซึ่ งสามารถเห็นได้ชัดเจนในส่วนหลั ง คาปีกนกที่ต่อเนื่องจากด้านข้างมาสู่
หลังคาลดใต้แผงหน้าจั่วในด้านสกัด วัสดุหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีฐานอาคารตกแต่งด้วยฐาน
สิงห์ ฐานปัทม์ ลูกแก้วอกไก่แอ่นโค้งท้องสาเภาทั้งด้านข้างและด้านสกัด
พระประธานภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชั ยสูงตลอดพระรัศมี 8
ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว หน้าตักกว้าง 6 ศอก 1 คืบ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงสั น นิ ษ ฐานว่ า ฝี มื อ เดี ย วกั บ ช่ า งที่ ห ล่ อ พระศรีศ ากยะมุ นี อาจจะอั ญ เชิ ญ มาจากสุ โขทั ย สมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อสถาปนาพระอารามเสร็จแล้วจึงได้อัญเชิญ มา
เป็นประประธานในพระอุโบสถ ชาวบ้านเรียกกันว่า “พระศาสดา”
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ภาพที่ 118 ภาพด้านหน้าพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 119 ภาพซุ้มประตูกลางของพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม
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ภาพที่ 120 ซุ้มประตูทรงบันแถลงของพระอุโบสถ

ภาพที่ 121 ภาพซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถ
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ภาพที่ 122 บัวปลายเสาที่เฉลียงด้านหน้าของพระอุโบสถ
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การเปรียบเทียบระหว่างพระอุโบสถของวัดสุวรรณดารารามและพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม
หากมองจากภายนอกโดยรวมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถทั้งสองแห่งแล้ว
มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากทั้ง สัดส่วนและรูปทรงซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัย
รัชกาลที่ 1 แต่หากพิจารณาโดยละเอียดลงไปจะเห็นว่าในลายละเอียดของสถาปัตยกรรมนั้นมีความ
แตกต่างในหลายส่วนด้วยกันแยกได้เป็นส่วนต่างๆดังนี้
แผนผัง
แผนผังของพระอุโบสถของวัดสุวรรณารามในส่วนของเรือนอาคาร มีทั้งหมด 7 ห้องเสา
แต่เฉลียงด้านหน้าและด้านหลังของอาคารกลับมี 2 ช่วงเสาและมีความกว้างกว่า อีกทั้งอาคารมีขนาด
ใหญ่มากกว่าซึ่งแตกต่างจากผังของพระอุโบสถของวัดสุวรรณดารารามที่เฉลียงด้านหน้าที่มีเพียง 1
ห้องเสาและมีความกว้างน้อยกว่า
ฐานอาคาร
ส่วนฐานของพระอุโบสถนั้นเป็นฐานแบบบัวลูกแก้วอกไก่แบ่งเป็น 2 ช่วงฐานคือ ฐาน
เฉลียงด้านหน้าที่เตี้ยกว่าฐานเรือนอาคารรูปแบบของฐานอาคารลักษณะเช่นนี้พบโดยทั่วไปในอาคาร
ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับพระอุโบสถของวัดสุวรรณารามแต่มีความแอ่นโค้ง
น้อยกว่า
ส่วนเรือนอาคาร
ส่วนด้านยาวของอาคารมีจานวนห้องเสาที่เท่ากันคือ 7 ห้อง แต่หากมีความแตกต่างที่วัด
สุวรรณดารารามนั้นมีการปดช้องหน้าต่างช่องเว้นช่องในช่วงที่ปดไว้ทาเป็นหน้าต่างหลอกซึ่งไม่พบใน
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว ส่วนด้านสกัดด้านหน้าของอาคารประกอบด้วยช่องประตู 3
ช่องคือประตูกลางเป็นประตูทรงมณฑป ส่วนประตูข้างทั้ง สองข้างเป็นประตูซุ้มบันแถลง ด้านสกัด
ด้านหลังมีซุ้มประตูบันแถลง 2 ประตู ตามแบบแผนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 1 นั่นเอง
ส่วนหลังคา
หลังคาของพระอุโบสถวัดสุวรรณารามเป็นหลังคาซ้อน 3 ชั้น โดยหลังคาซ้อนบนสุดและ
หลังคาซ้อนที่สองทาหน้าที่คลุมส่วนเรือนอาคาร และหลังคาซ้อนสุดท้ายทาหน้าที่คลุมเฉลียงด้านหน้า
และด้านหลัง ส่วนเครื่องลายองนั้นประกอยด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง บนหลังคาทั้ง
สามชั้น ความแตกต่างของหลังคาพระอุโบสถทั้ง 2 แห่งคือ พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามมีความ
แตกต่างคือหลังนั้นเป็นหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นบนทาหน้าที่คลุมส่วนเรือน ส่วนหลังคาซ้อนล่างนั้น
ทาหน้าที่คลุมส่วนเฉลียงด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนเครื่องลายองนั้นใช้กับหลังคาส่วนเฉลียง หลังคา
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ซ้อนบนเป็นรวยระกาเนื่องจากระยะห่ างจากหลัง คาซ้อนบนและหลังคาเฉลียงนั้นใกล้กั นมาก แต่
สาหรับหลังคาของอุโบสถวัดสุวรรณารามมีระยะห่างของหลังคามากกว่าจึง ใช้เครื่องลายองเป็นส่วน
ประดับหลังคา
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ
ในส่วนองค์ประกอบของอาคารที่นามาใช้เปรียบเทียบกับพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม
ก็จ ะมี ซุ้ ม ประตูท รงมณฑป ซุ้ม ประตู ท รงบั น แถลง ซุ้ม หน้ าต่ างทรงบั น แถลง บั วประดั บ เสา ใน
การศึกษาเทียบเคียง
ซุ้มประตูทรงมณฑป
ซุ้ มประตู ทรงมณฑปของพระอุ โบสถวั ดสุ วรรณารามเมื่ อเปรี ยบกั บพระอุ โบสถของวั ด
สุวรรณดารารามแล้วจะพบว่ามี องค์ประกอบต่างๆคล้ายกัน คือมีชุ ดฐานซุ้มประตูเป็นฐานสิงห์ เสา
กรอบประตูตรงส่วนเชิงเสาประดับด้วย กาบพรหมศร ยอดของซุ้มประตูประกอบด้วย ชั้นเชิงกลอน 5
ชั้น ต่อด้วยองค์ระฆัง บัวกลุ่ม 5 ชั้น และส่วนปลียอดซึ่งมีความแตกต่างจากซุ้มประตูกลางทรงมณฑป
ของวัดสุวรรณดารารามที่ยอดนั้นมีชั้นเชิงกลอน 9 ชั้น ไม่มีบัลลังก์แต่เป็นบัวกลุ่มขึ้นไปรับปลียอด
ซุ้มประตูทรงบันแถลง
ซุ้มประตูทรงบันแถลงมีสัดส่วนที่คล้ายกันกับพระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามแต่มีความ
สูง และสัดส่วนที่ยืดสูงกว่า แต่ในส่วนรายละเอียดนั้นต่างกันตรงหน้ากระดานที่รับหน้าบันของซุ้ม
ประตูวัดสุวรรรดารารามมีเสาขึ้นมารองรับหน้ากระดานชั้น บนและมีปีกด้านข้างแผ่ออกมารับนาค
เบื อ นของแต่ ล ะขั้ น ซึ่ ง ในส่ ว นของซุ้ ม ประตู จ ะมี เสาขึ้ น ไปรองรั บ หน้ า กระดานถึ ง 2 ชั้ น ซึ่ ง หาก
เปรียบเทียบกับแห่งอื่นๆแล้วจะพบว่างานในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 นี้ มีเพียงที่พระอุโบสถวัดสุวรรณ
ดารารามเท่านั้น หน้าบันซุ้มบันแถลงมีการซ้อนชั้น 2 ชั้น สัดส่วนหน้าบันค่อนข้างใหญ่กว่าของวัด
สุวรรณดารารามอย่างเห็นได้ชัด
ซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลง
ซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลงประกอบด้วยฐานซุ้มหน้าต่างเป็นแบบฐานสิงห์ รับเสาของซุ้ม
ส่วนบนของซุ้มเป็นหน้าบันและมีหลังคาซุ้มซ้อนชั้น 2 ชั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากซุ้มบันแถลงหน้าต่าง
วัดสุวรรณดารารามเช่นกัน คือ หน้าบันของพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม จะมีสัดส่วนที่เล็กกว่าและ
ทีเสาขึ้นรองรับหน้าบันเช่นเดียวกับซุ้มประตูแต่มีเพียงชั้นเดียว สัดส่วนโดยร่วมของซุ้มบันแถลงวัด
สุวรรณารามจะดูสูงกว่าซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามด้วย
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บัวประดับเสา
ในส่วนบัวประดับเสาของพระอุโบสถวัดสุวรรณารามมีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับพระ
อุโบสถวัดสุวรรณดาราราม ต่างกันตรงสัดส่วนที่ เสาของพระอุโบสถของวัดสุวรรณดารารามมีขนาด
ใหญ่ กว่าของพระอุโบสถวัดสุ วรรณารามจึง ทาให้ม องดูแล้ วมีความแตกต่างกันในรูป ทรง แต่ห าก
รายละเอียดนั้นค่อนข้างจะมีรูปแบบใกล้เคียงกันที่นิยมนามาใช้ประดับเสาในสมัยรัชกาลที่ 1
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เมื่อ พ.ศ. 2330 3
เมื่อเสด็จเป็นจอมทัพขึ้นไปช่วยพระเจ้ากาวิละ ผู้ครองนครเชียงใหม่ขับไล่กองทัพพม่า4 เมื่อเสด็จกลับ
พระนครก็ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ลงมากรุงเทพฯ โปรดให้ตกแต่งพระที่นั่ง ซึ่งกาลังสร้างอยู่ให้เป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และใช้เป็นหอพระ แล้วพระราชทานนามพระที่ นั่งนั้นว่า “พระที่นั่ง
สุทธาสวรรย์”แต่เดิมนั้น พระที่นั่งองค์นี้ ทรงดาริจะสร้างเพื่อประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราช
พิธีตรุษสารทและพระราชพิธีโสกันต์ลูกเธอ ครั้นเมื่ออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมาจากเชียงใหม่ จึงทรง
อุทิศให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และโปรดให้ตกแต่งภายในด้วยภาพเขียนเป็นพุทธบูชาในรัช
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 ยังคงเป็นที่สาหรับทาการพระราชพิธีต่าง ๆ ตามพระราชดาริเดิมของ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทสวรรคตแล้ว วังหน้าก็
ยังว่างอยู่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เกรงว่าจะมีผู้ที่เข้าไปลักพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูป
เงินทองของพุทธบูชาในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ จึงรับสั่งให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปอื่น
มาประดิษฐานในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ จึงรับสั่งให้อัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปอื่น ๆ มา
ประดิ ษ ฐานยั งพระอุ โบสถวั ด พระศรี รั ตนศาสดาราม โดยประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ ไว้ ต รงที่ ตั้ ง
พระสัม ภุท ธพรรณี อ ยู่ตลอดมา ตั้ งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 คื อ พระบาทสมเด็ จพระนั่ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อพระที่นั่งสุทธาวรรย์เป็น “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์”5เมื่อครั้งกรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพ ทรงปฏิสังขรณ์พระที่นั่งองค์นี้ใหม่ เหตุที่เปลี่ยนนามด้วยก็ว่าเมื่อสร้างพระที่นั่งอิศรา
3กรมศิ ลปากร,

ประวั ติ ศาสตร์ กรุงรั ตนโกสิ ท ร์ รัชกาลที่ 1 – 3 (กรุ งเทพฯ: โรงพิ มพ์
อมรินทร์การพิมพ์, 2525), หน้า 42, คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมุดภาพสาปัตยกรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์กราฟฟคอาร์ต, 2525) หน้า 31.
4เมืองโบราณ, พระที่นั่งพุทไธสวรรย์. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2526), หน้า 8.
5เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.
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วินิจฉัยแล้ว ได้โปรดให้ย้ายท้องพระโรงตั้งพระเศวตฉัตรจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ไปยั่งพระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย เพื่อให้พระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นหอพระตามเดิม อีกประการหนึ่งชื่อเดิมไปพ้อมกับพระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และประการสุดท้าย เพื่อให้ชื่อพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์ไปพ้องกับพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ด้วย
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ได้มาการซ่อมแซมหลายครั้ง คือ ในสมัยรั ชกาลที่ 3 สมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงปฏิสังขรณ์แก้ไขของเดิม เช่น เครื่องบนทาใหม่หมดเปลี่ยนหลังคา
พาไลของเดิ ม ต่ อ เป็ น เฉลี ย งเลาลอยไว้ ผนั ง ข้า งบนเป็ น คอสอง ท าซุ้ มหน้ า ต่า งใหม่ ทั้ ง หมด การ
ปฏิสั งขรณ์ ค รั้งนี้ เพี ยงแต่ซ๋อมส่วนที่ ชารุด ส่วนของเดิมมิ ได้ช ารุด ยั ง คงรัก ษาเอาไว้ เช่น เครื่องไม้
กรอบและบานประตูหน้าต่าง, ทวยรบชายคา, จิตรกรรมฝาผนั งภายใน รวมทั้งลายดาวเพดานจาหลัก
ไม้ ใน พ.ศ. 2476 ได้ซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากทรุดโทรมมาก กรมศิลปากรได้จัดการซ่อมหลังคา
ภายนอก และใน พ.ศ. 2500 ได้จัดให้ช่างมาเขียนลายรดน้าที่บานประตูด้านหน้า
ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ที่ถือได้ว่าเป็น
พระประธานแล้ว ยังมีลายรดน้า และลายเขียนสีเรื่องรามเกียรติ์ 3 ใบ ซึ่งกั้นเป็นฝาประจันห้องสมเด็จ
พระบวรราชเจ้า มหาศั ก ดิ พ ลเสพทรงสร้างสาหรับ เก็ บ พระไตรป ฎก และทรงเลื อ กช่ างเขีย นเอง
จิตรกรรมภายในพระที่นั่งพุ ทไธสวรรย์ ถือว่าเก่าแก่ที่สุด และมีค่ายิ่ง 6สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
สุ รสิ งหนาทโปรดให้ เขี ย นขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2338 – 2340 โดยมี ฝี มื อ ช่ า งในสมั ย รัช กาลที่ 1 สภาพ
จิตรกรรมนั้นเกิดการชารุดขึ้นตามอายุที่ได้เขียนกันมานาน มีการซ่อมภาพสีกะเทาะหลุดและภาพลบ
เลือน ผนังบวม แตกร้าว เป็ นระยะ ๆ จิตรกรรมในพระที่นั่ ง แบ่ง เขียนเป็ น 2 ส่วน ส่วนบนเหนื อ
กรอบประตูและหน้าต่างขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน เขียนเป็นเทพชุมนุมแบ่งเป็นผนัง ด้านละ 4 ชั้น แต่ละชั้น
คั่นด้วยลายหน้ากระดาน ประจายามก้ามปู เพื่อใช้เป็นการแบ่งชั้นของเทพ
ภาพเทพชุ ม นุ ม เขี ย นแบบเดี ย วกั บ กั บ เทพชุ ม นุ ม วั ด อื่ น ๆ คื อ นั่ ง พนมมื อ เข้ า หาพระ
ประธานเป็นการแสดงถึงหมู่เทพที่มาชุมนุมกันฟังธรรมจากพระบรมศาสดา คือพระประธานในพระที่
นั่ง ต่อจากภาพเทพชุมนุมขึ้นไป เขียนภาพฤาษี นักสิทธิ์วิทยาธรถือดอกบัวเหาะเหินมาในอากาศเพื่อ
นมัสการพระพุทธเจ้า โดยมีเส้นสินเท่าคั่นอยู่เป็นการแบ่งภาพตลอดทั้งผนัง ผนังตอนล่างระหว่างช่อง
หน้าต่างเขียนเป็นภาพพุทธประวัติจากหนังสือเรื่องปฐมสมโพธิกถา โดยเริ่มตั้งแต่การอภิเษกสมรส
ของพระเจ้าสุทโธทนะกับกับพระนางสิริมหามายา ที่ผนังระหว่างประตูกลางกับประตูด้านตะวันตก
เฉียงเหนือ ด้านหลังองค์พระที่นั่ง เวียนเป็นทักษิณาวรรต มาจบเรื่องเมือถวายพระเพลิง และแจกพระ
บรมสารีริก ธาตุ ที่ ผนั งระหว่างประตูตะวัน ตกเฉียงใต้ กับประตูก ลางด้ านหลัง รวมทั้ ง สิ้น 32 ภาพ
6เรื่องเดียวกัน,

หน้า 10.
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ด้วยกัน เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์นั้นจัดเป็นแบบคลาสสิกเน้นในด้าน
กฎเกณฑ์ของศิลปะไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้สี, เส้น หรือองค์ประกอบในภาพที่จัดวางอย่างได้สัดส่วน
เป็นงานจิตรกรรมของช่างรัชกาลที่ 1 ที่สมบูรณ์ การวางองค์ประกอบของภาพนั้น คล้าย ๆ กับการ
เขียนภาพฝาผนังตามที่อื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป คือจะให้จุดสาคั ญของภาพอยู่ที่ภาพตัวบุคคลในเรื่อง โดยจิตร
กรจะวางภาพให้ดึงความในใจของผู้ชมไปสู่จุดนั้น ส่วนการใช้สีนั้นเป็นสีฝุ่นที่ได้มาจากธรรมชาติเช่น สี
ขาวจากหินปูน, สีดินแดงจากดินแดง สีดาจากเขม่า เป็นต้น

ภาพที่ 123 ภาพด้านหน้าของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
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ภาพที่ 124 ภาพซุ้มประตูของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ภาพที่ 125 ภาพซุ้มหน้าต่างของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
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ภาพที่ 126 ภาพคันทวยที่มุมของหลังคาปีกนกด้านหน้าและด้านหลังของพระที่นงั่

ภาพที่ 127 ภาพคันทวยด้านยาวของพระที่นั่ง
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ภาพที่ 128 ภาพดาวเพดานและลายประดับขื่อเอกภายในพระที่นั่ง
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เปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์กับพระโบสถวัดสุวรรณดาราราม
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกของพระที่นั่งพุทไธสวรรค์เมื่อ
แยกส่วนต่างๆแล้วพบว่ามีแบบแผนการประดับตกแต่งที่มีสัดส่วนทรวดทรงใกล้เคียงกันเนื่องจากส่วน
ประดับอาคารนั้นยังคงอยู่มาตั้งแต่การสร้างในยุคแรกด้วยการวิเคราะห์จากรูปแบบในสมัยนั้น
ซุ้มประตู
ซุ้มประตูพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นทรงบันแถลงซึ่งมีสัดส่วนที่งดงามมากแห่งหนึ่งของ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเมื่ อน้ามาเปรียบเที ยบสัดส่วนกับ ซุ้มประตูท รงบัน แถลงของพระ
อุโบสถวัดสุวรรณดารารามแล้วมีสัดส่วนที่แตดต่างกันอยู่หลายส่วนด้วยกันคือ ฐานของซุ้มเป็นฐานบัว
ลูกแก้วอกไก่ประกอบกับฐานสิงห์ ส่วนเสาของซุ้มนั้นก็เป็นรูปแบบทั่วไปของซุ้มรูปทรงนี้ ต่อมาคือ
ส่วนของหน้าบันซุ้มที่มีสัดส่วนหน้าบันซุ้มที่ใหญ่กว่าของพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม และวิธีการยก
หน้าบันซุ้มชั้นที่ 2 ก็ยกหน้ากระดานขึ้นเพื่อรับหน้าบันอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงยกหน้ากระดานชั้นล่างของ
หน้าบันซุ้มด้วยเช่นกันและในสัดส่วนของซุ้มประตูนี้ก็มีสัดส่วนที่สูงชะลูดมากกว่าซุ้มประตูวัดสุวรรณ
ดารารามด้วย
ซุ้มหน้าต่าง
ซุ้มหน้าต่างก็มีสัดส่วนและองค์ประกอบคล้ายกับซุ้มประตูเช่นกันคือมีลักษณะของหน้า
บัน ซุ้ ม ที่ซ้ อ นกั น สองชั้ น โดยมี ห น้ ากระยานชั้น สองที่ ยกขึ้ นไปเป็ น คนละระดั บ กับ หน้ าบั น ของซุ้ ม
เช่นเดียวกับซุ้มประตู
คันทวย
คันทวยของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์นี้กล่าวได้ว่าเป็นงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของสกุลช่างวังหน้า
ก็ว่าได้เนื่องจากมีการแกะสลักที่งดงามซับซ้อนและมีลายละเอียดอันประณีตซึ่งพบเพียงไม่กี่แห่งใน
งานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และแห่งที่พบนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น มีเพียงวัด
สุวรรณดารารามที่พบคันทวยลักษณะนี้และอยู่นอกพระนคร แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของวัด จาก
องค์ประกอบและสัดส่วนของคันทวยนั้นมีความใกล้เคียงกันมากแต่อาจจะมีบางส่วนแตกต่างออกไป
คือคันทวยที่พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาคารมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็ไม่
ขัดกับสัดส่วนโดยรวมของพระอุโบสถนัก ส่วนขยาดของคันทวยเมื่อเปรียบเทียบกับแห่งอื่นๆของวัง
หน้าก็จะมีกาลังและดูแข็งแรงเข้มแข็งมากกว่า
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ดาวเพดาน
ดาวเพดานของพระที่ นั่ ง พุ ท ไธสวรรค์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตรงที่ ร ายละเอี ย ดของ
องค์ป ระกอบเมื่ อพิ จารณาเปรียบเที ยบทั้ง 2 แห่ ง แล้วพบว่าดาวเพดานที่วัด สุวรรณดารารามนั้ น
ละเอียดและมีมิติกว่า เริ่มจากการดูที่ดาวประธานของลายนั้นเป็นเหมือนกลีบบัวตวัดปลายซ้อ นกัน
สามชั้นลอยตัวออกมาจากเพดานอีกทั้งมีดอกจอกล้อมรอบดาวประธานและกรอบย่อ มุมไม้สิบสอง
มากกว่าส่วนดาวเพดานของพระที่นั่งพุทไธสวรรค์นั้นมีมิติที่น้อยกว่าเพราะแกะสลักเป็นดาวแบบเรียบ
ง่ายกว่าและกลับแต่ละกลีบคล้ายกับกลีบบัว ส่วนดอกจอกที่ล้อมดาวประธานและกรอบย่อมุมนั้นมี
น้อยกว่าโดยจะอยู่ที่มุมกรอบอด้านปลายของค้างคาวประดับมุมที่เป็นตัวแบ่งกรอบลายทั้งสามกรอบ
ทางด้านสกัดของอาคารเท่านั้น
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายมหานิกาย ชั้นราชวรมหาวิหาร 7ตั้งอยู่เขต
พระนครเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่จะสร้างเมื่อไหร่หรือใครสร้างนั้นไม่ปรากฏเดิมเรียก
กั น ว่า “วั ด สลั ก ” ในสมั ย รั ช กาลที่ 1 เมื่ อ ทรงสถาปนากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ วั ด สลั ก ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
พระบรมมหาราชวังกับ พระราชวั งบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุ รสิง หนาท โปรดให้
สถาปนาในคราวเดียวกับ การสร้างวัง หน้ า ซึ่งการสถาปนาครั้ง นี้ก็เป็ นด้วยที่พ ระองค์ ทรงตั้ งใจจะ
กระทาโดยตั้งปฏิภาณไว้เมื่อผ่านวัดสลัก ครั้งหนีทัพพม่า ว่าถ้ารอดจากพม่าไปได้ ได้เป็นใหญ่เป็นโต
ภายหลังจะทะนุบารุงวัดนี้ให้รุ่งเรือง8เดิมดาริจะสร้างปราสาทกลางสระ แต่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น มี
คนรายจะลอบทาร้ายกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทแต่ไม่สาเร็จ ซ้าถู กฆ่าตาย พระองค์จึงงดการ
สร้ า งไว้ 9 ในการสถาปนาครั้ ง นี้ ท รงขนานนามว่ า “วั ด นิ พ พานาราม” เมื่ อ มี ก ารท าสั ง คายนา
พระไตรปฎก ใน พ.ศ. 2331 เปลี่ยนนามเป็นวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ พระเจ้าบรมวงเธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า ชื่อนี้เป็นชื่อวัดสาคัญในกรุงเก่า อยู่ในพระราชวังอย่างกับวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม น่าจะเอาชื่อมาเป็นแบบอย่าง ในการทาสังคายนาพระไตรปฎก ที่วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์
7กรมการศาสนา,

วัดทั่วราชอาณาจักร ตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2525
เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2525), หน้า 25.
8ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี และนางวิ ม ล พงศ์ พิ พั ฒ น์ , ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์, 2515), หน้า 21.
9พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, เรืองประวัติวัดมหาธาตุ (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2461), หน้า 5.
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ครั้งนั้น เนื่องจากรัชกาลที่ 1 ทรงเห็นว่าคัมภีร์พระไตรปฎกที่เป็นฉบับหลวงนั้นวิปลาศคลาดเคลื่อน
มาก จึงต้องทาให้ถูกต้อง โปรดนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งทรงสมณศักดิ์ 100 รูป มีสมเด็จพระสังฆราชเป็น
ประธาน เริ่ ม การสั งคายนาเมื่ อ วัน พุ ธ เดื อ น 12 ขึ้ น 15 ค่ า ปี วอก พ.ศ. 2331 เวลาบ่ า ย 3 โมง
พระสงฆ์และราชบัณฑิตประชุมพร้อมกัน ณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมงคลสถานเสด็จมาร่วมพิธีด้วย

ภาพที่ 129 ภาพคันทวยที่มุมพระมณฑป

ภาพที่ 130 ภาพคันทวยด้านข้างของพระอุโบสถ
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เปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์กับวัดสุวรรณดาราราม
เมื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของทั้งสองวัดแล้วพบว่าอาคารต่างๆไม่มีส่วนใดที่
เหมือนหรือสัมพันธ์กันในเชิงรูปแบบมีเพียงคันควยเท่านั้นที่มีรูปแบบเดียวกันคือรูปแบบเฉพาะสกุล
ช่างวังหน้าเท่านั้น ส่วนสัดส่วนและรูปแบบนั้นเหมือนกันกับพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ทั้งสิ้น
วัดชนะสงคราม
วัดชนะสงคราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดกลางนา สมเด็จกรมพระราชวัง
บวรมหาสุรสิงหนาท ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ายรามัญขึ้นสาหรับพระนคร เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา ได้
โปรดให้พระองค์ฝ่ายรามัญมาอยู่ที่วัดชนะสงคราม จึงเรียกว่าวัดตองปุ เลียนแบบเดียวกับวัดตองปุใน
สมัยอยุธยา และเมื่อมีชัยชนะข้าศึกจึงพระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดชนะสงคราม10

ภาพที่ 131 ภาพคันทวยมุมที่พระอุโบสถ

10ยิ้ม

หน้า 5.

ภาพที่ 132 ภาพคันทวยด้านข้างพระอุโบสถ

มัฎฑยางกูร, เรื่องวัดชนะสงคราม (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัดศิวพร, 2506),
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เปรียบเทียบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดชนะสงครามและพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม
จากข้อ สังเกตพบว่าคัน ทวยของพระอุโบสถวัดชนะสงครามนั้ นก็ มีอ งค์ ประกอบของ
สัดส่วนและลวดลายที่อยู่ในแบบแผนของสกุลช่างวังหน้าเช่นกันจึงได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นรูปแบบ
ของคันทวยนี้
หอพระมณเฑียรธรรม
หอพระมณเฑียรธรรมตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอาคารที่เก็บ
พระไตรปฎกโดยทั่วไปเรียกกันว่าหอพระไตรปฎก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า หอไตร ในความหมายของหอ
พระมณเฑียรธรรมนั้น หมายความว่าเป็นที่สถิตแห่งธรรม11การสร้างหอไตรคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์
ของหอสมุ ด ในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ เก็ บ หนั ง สื อ และเห็ น แหล่ ง ศึ ก ษาหาความรู้ นั บ ว่ า เป็ น หอสมุ ด
พระพุทธศาสนาของหลวงแห่งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนั้นรัชกาลที่ 1 ยังโปรดเกล้า ให้กรม
ราชบัณฑิต ตั้งอยู่ในหอพระมณเฑียรธรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์ ราชบัณฑิตประจับ
ราชสานัก
ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชการที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หอพระมณเฑียรธรรม หรือที่เรียก
กันว่า หอหลวงนั้น ไม่ใช้เป็นที่เก็บหนังสือคัมภีร์พระไตรปฎก แต่เพียงอย่าง เดียวกิจการต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของกรมราชบัณ ฑิ ตได้กระทาในหอพระมณเฑี ยรธรรมทั้งสิ้น เช่น พระโอรสพระธิดาที่
ประสูติใหม่ ยังมิได้พระราชทานนาม โปรดให้นักปราชญ์ราชบัณ ฑิตประชุมกันในหอพระมณเฑียร
ธรรมนี้ เพื่อตั้งพระนามทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อโปรดเกล้า พระราชวินิจฉัยแล้ว จึงประกอบพิธีจารึกพระ
สุพรรณปัฏ เจ้านายต่างกรมที่หอนี้12
หอพระไตรปฎก หรือหอไตรของวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กล่าวมานี้ ในหนังสือพระ
ราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา13กล่าวไว้ว่าให้พระราบัณฑิตทั้งปวง บรรดาที่เป็นอาจารย์นั้น
บอกพระไตรปฎก พระสงฆ์ สามเณรเป็นอันมากบนหอไตร ๆ นั้น ๆนามว่า “หอพระมณเฑียรธรรม”
11ก่ อ งแก้ ว

วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, หอพระมณเฑียรธรรม, (กรุง เทพฯ:
อมรินทร์การพิมพ์, 2525) หน้า 11.
12สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานหอพระสมุด หอพระ
มณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสถาสนสังคหะ และหอสมุดสาหรับพระนคร (พระนคร: โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459) หน้า 56 (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
สภานายกกับกรรมการและเจ้าพนักงานหอพระสมุด เรียบเรียงทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อเสด็จเปดหอพระ
สมุดสาหรับพระนคร พ.ศ. 2459).
13ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, หอพระมณเฑียรธรรม, หน้า 15.
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จากข้อความนี้จะเห็นว่ารัชกาลที่ 1 มีพระราชประสงค์จะรวบรวมหนัง สือคัมภีร์ต่าง ๆ เอาไว้ในหอ
พระมณเฑียรธรรม
ใน พ.ศ. 2331 พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช โปรดให้ ก ระท า
สังคายนาพระไตรปฎกขึ้นที่วัดมหาธาตุ และโปรดให้ช่างจารจารึกประไตรปฎกที่สังคายนาแล้วลงบาน
เป็นอักษรขอม ตกแต่งคัมภีร์ลงรักปดทองทึบตลอดเป็นฉลับหลวง เรียกว่า “ฉบับทองทึบ ” ต่อมามี
การสร้างคัมภีร์ปดทองขึ้นมาอีก เรียกว่า ฉบับทองใหญ่ เมื่อสร้างคัมภีร์พระไตรปฎกฉลับหลวงตามที่
สังคายนาสาเร็จแล้วได้อัญเชิญเข้ามาประดิษฐานไว้ในตู้ประดับมุก ตั้งในหอพระมณเฑียรธรรมกลาง
สระ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมหาราชวัง โปรดเกล้าฯ ให้มีการมหรสพสมโภช
พระไตรปฎก และหอพระมณเฑียรธรรมเกิดไฟไหมขึ้น เพลิงเผาไหมทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้ถมสระเดิมนั้นเสีย แล้วสร้างพระมณฑปขึ้นแทนสาหรับใช้เป็นที่ไว้
พระไตรปฎกแทนหอพระมณเฑียรธรรม แต่เนื่องจากมณฑปที่ สร้างใหม่นั้นคับแคบจึงไม่พอ สมเด็จ
พระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จึงทรงรับอาสาให้ช่างวังหน้ามาสมทบสร้างหอ
พระมณเฑียรธรรมถวายใหม่อีกหลัง หนึ่ง ในรัชกาลที่ 2 หอพระมณเฑียรธรรม ยัง คงใช้เป็นที่ เก็บ
รวบรวมหนั งสื อของหลวง และสิ่ง ของอย่ างอื่ น ๆ เช่ น ตู้ พ ระไตรป ฎกประดับ มุ ก คู่ ห นึ่ ง ตกแต่ ง
ลวดลายอย่างสวยงาม, พระแท่นที่บรรทมประดับมุก ตกแต่ง ลวดลายเดียวกับพระแทนเศวตฉั ตรที่
ตั้งอยู่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, ตู้พระไตรปฎกลายทองใบใหญ่ ๆ นั้น สาหรับใช้เป็น ที่เก็บคัมภีร์
พระไตรปฎก ในหอพระมณเฑียรธรรมโดยเฉพาะ

ภาพที่ 133 ภาพด้านหน้าของหอพระมณเฑียรธรรม
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ภาพที่ 134 ภาพซุ้มประตูกลางหอพระมณเฑียรธรรม

ภาพที่ 135 ภาพประตูข้างหอพระมณเฑียรธรรม
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ภาพที่ 136 ภาพบัวปลายเสาเฉลียงหน้าและเสาพาไลหอพระมณเฑียรธรรม

ภาพที่ 137 ภาพดาวเพดานภายในหอพระมณเฑียรธรรม
ที่มาภาพ: สานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 2, 2530, น. 247.
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เปรียบเทียบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมหอพระมณเฑียรธรรมกับพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม
ซุ้มประตู
จากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นซุ้มประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของหอพระมณเฑียรธรรม
ด้านหน้าประกอบด้วยประตู 3 ประตู ด้านหลัง 2 ประตูซึ่งเป็นแบบแผนในการทาซุ้มประตูที่นิยมใน
สมัยรัชกาลที่ 1 โดยประตูกลางทาเป็นประตูทรงมณฑปส่วนประตูข้างทาเป็นประตูทรงบันแถลง ที่
ยกตัวอย่างหอพระมณเฑียรธรรมนี้ก็เนื่องจากเป็นงานสกุลช่างวังหน้าเช่นกัน ในส่วนรายละเอียดนั้นก็
ไม่ต่างจากอาคารหลังอื่นมากนักเช่นที่วัดสุวรรณารามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ซุ้มหน้าต่าง
ซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มแบบบันแถลงซึ่ง นิยมในสมัยรัชกาลที่ 1 และสถาปัตยกรรมของวัง
หน้าเช่นกันส่วนรายละเอียดของหน้าต่างหอพระมณเฑียรธรรมที่ต่างออกไปคือ ไม่มีฐานซุ้มแต่ตั้งอยู่
บนหน้ากระดานของชุดฐานอาคารแทน
บัวประดับเสา
บัวประดับเสาเป็นบัวจงกลประดับเสาย่อมุมไม้สิบสิงโดยรอบของอาคาร เมื่อเทียบกับวัด
สุวรรณดารารามแล้วมีองค์ประกอบของลวดลายเช่นเดียวกันแต่สัดส่วนนั้นก็เป็นไปตามขนาดของเสา
ที่มีสัดส่วนเล็กกว่า ดังนั้นบัวประดับเสาที่วัดสุวรรณดารารามก็เป็นสัดส่วนเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่ง
ดาวเพดาน
ดาวเพดานหอพระมณเฑียรธรรมมีรูปแบบที่คล้ายกับพระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามตาง
ที่อยู่ในผังสี่เหลี่ย มย่อมุมไม้สิบสอง มีดาวประธานอยู่กึ่งกลางมีดอกจอกล้อมรอบ ภายนอกกรอบที่
ดอกจอกขึ้นเป็นจังหวะระหว่างช้องของดาวเพดาน แต่ส่วนที่ไม่มีคือค้างคาวคั่นระหว่างกรอบดาว
เพดาน หากสรุปเรื่องของดาวเพดานนั้นจากตัวอย่างเปรียบเทียบจากหอพระมณเฑียรธรรม พระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์ และอุโบสถวัดสุวรรณดารารามแล้วมีความเป็นไปได้ว่างานประดับตกแต่งส่วนนี้เป็นงาน
ช่างวังหน้า
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วิเคราะห์เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีศึกษา วัดเสนาสนาราม วัดชุมพลนิกายาราม
ในช่ ว งปลายรั ช กาลสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ก าร
บูรณปฏิสังขรณ์วัดสาคัญคือ วัดเสนาสนาราม วัดชุมพลนิกายาราม และวัดสุวรรณดาราราม เนื่องจาก
เป็นสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องกับพระบรมวงศ์ ตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยาโดยทรง
บูรณะพระราชวังจันทร์เกษมขึ้นทั้งนี้บริเวณใกล้เคียงมีวัดหนึ่งคือ วัดเสนาสนาราม ซึ่งขณะนั้นเป็นวัด
ร้างจึงทรงให้ บูรณปฏิ สังขรณ์ ขึ้นทั้ ง พระอาราม ซึ่ งแผนผัง ของวัดเสนาสนามรามนี้ ที่จะยกมาเป็ น
ตัวอย่างนี้มีลักษณะคล้ายกับที่ตั้งส่วนของพระวิหารและพระเจดีย์ประธานของวัดสุวรรณดาราราม
ด้ ว ยในที่ นี้ เ ป็ น การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะแผนผั ง เท่ า นั้ น กล่ า วคื อ ผั ง ของวั ด เสนาสนารามนั้ น
ประกอบด้วยพระอุโบสถที่ด้านท้ายเป็นพระเจดีย์ประธานทรงกลมมีเจดีย์รายย่อมุมไม้สิบสององค์
ระฆังเป็นกลีบมะเฟือง รายอยู่รอบองค์เจดีย์ประธาน 10 องค์ มีบันไดทางขึ้นฐานประทักษิณด้านท้าย
ของพระเจดีย์ส่วนผังวัดสุวรรณดารารามที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้นใหม่นั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับผัง
แนวแกนหลักของวัดเสนาสนารามแต่แตกต่างกันที่วัดสุวรรณดารารามนั้นเป็นพระวิหารต่อด้วยพระ
เจดีย์ประธานและพระเจดีย์ราย 10 องค์ ส่วนวัดชุมพลนิกายารามบางปะอินนั้นมีสถาปัต ยกรรมที่
คล้ายกับวัดสุวรรณดารารามคือ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังกลีบมะเฟืองอยู่ที่ด้านหน้าสุดของมุม
กาแพงแก้วเขตพุทธาวาส
วิเคราะห์เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมระหว่างพระอุโบสถและพระวิหารในความเหมือนและความ
แตกต่างของสถาปัตยกรรมพระวิหารของวัดสุวรรณดาราราม
พระวิหารวัดสุวรรณดารารามนั้นสร้างขึ้นในคราวบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นมีการสร้างและบูรณะวัดเป็นจานวนมากทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆ ใน
สมัยนี้เองเป็นช่วงเวลาที่มีการกลับมาใช้สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิพนธ์ที่หวนกลับไปใช้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง
คือ มีผังพระอุโบสถหรือพระวิหารอยู่หน้าพระเจดีย์ประธานบางวัดมีระเบียงคต เช่น วัดโสมนัสราช
วรวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม แต่วัดที่พระนครศรีอยุธยานั้นไม่ได้สร้างเป็นระเบียงคต แต่เป็นกาแพง
แก้วล้อมรอบอาจเป็นเพราะว่าเป็นวัดที่มีอาคารไม่ใหญ่มากนัก ส่วนรูปแบบของสถาปัตยกรรมนิยม
อาคารทรงคฤห์มีมุขเด็จด้านหน้าหรือด้านหลังตามแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา แต่ว่าพระวิหารที่วัด
สุวรรณดารารามเป็นอาคารทรงโรงซึ่งคาดว่าพระองค์ทรงมีพระราชดาริให้สร้างเลียนแบบพระอุโบสถ
หรืออีกนัยหนึ่งการสร้างพระวิหารรูปแบบเดียวกันที่วัดเสนาสนารามอาจจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
พระอุโบสถที่มีอยู่เดิมดังนั้นจึงมีการสร้างพระวิหารเป็นทรงโรงในสมัยนี้อาคารลักษณะพระวิหารไม่ได้
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เป็นที่นิยมในการสร้างมาเป็นเวลานานจึงทาให้สัดส่วนและเทคนิ ควิธีการที่ไม่ ง ดงามเท่ากับงานที่
ปรากฏบนพระอุโบสถซึ่งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมก็มีความแตกต่างออกไปดังนี้
ส่วนฐาน
เป็นส่วนฐานที่เฉลียงด้านหน้าเป็นฐานปัทม์แต่ไม่มีการทาให้แอ่นโค้งและส่วนของฐานเรือน
อาคารเป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่ก็ไม่มีการทาแอ่นโค้งเช่นกันอีกทั้งฐานทั้ง 2 ส่วนสร้างเป็นเพียงฐาน
เตี้ยๆไม่ สูงนั กเป็ นไปได้ว่าช่ างในสมั ยรัชกาลที่ 4 ไม่มี การสร้างลักษณะสถาปั ตยกรรมเช่ นนี้ มานาน
เวลานานจึงขาดความชานาญที่จะทารูปแบบเช่นนี้ขึ้นมาได้อีกหรือผู้สร้างไม่นิยมการทาฐานโค้งแล้วก็ได้
ส่วนเฉลียง
ด้านหน้ามีความกว้างมากกว่าพระอุโบสถอาจเป็นเพราะมีการใช้พระวิหารมากจึง ทา
เฉลียงให้กว้างขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนประดับของเฉลี่ยงนั้นมีพนักระเบียงที่ตกแต่งตามความ
นิยมในสมัยนั้นก็คือ การประดับช่องพนักระเบียงด้วยกระเบื้องปรุลายจีน ดินเผาสีส้ม ส่วนบัวปลาย
เสาเป็นเสาย่อมุมบัวนั้นจึงเป็นบัวย่อมุมและมีขนาดใหญ่มีรูปแบบเดียวกันกับพระอุโบสถมีการปดทอง
ประดับกระจกสี
ซุ้มประตู
ด้านสกัดเป็นประตู 3 ช่อง ช่องประตูกลางทาเป็นช่องประตูทรงมณฑปแต่หากพิจารณา
จากรูปทรงแล้วก็เห็นว่ามีความคล้ายกับประตูยอดมงกุฎซึ่งนิยมในรัชกาลที่ 4 เช่นกัน ส่วนซุ้มประตู
ด้านข้างเป็นซุ้มประตูทรงบันแถลงคล้ายกับพระอุโบสถรวมถึงซุ้มหน้าต่างก็เป็นซุ้มทรงบันแถลงหน้า
บันซุ้มก็เป็นลายพระมหามงกุฎด้วยเช่นกันซึ่งเป็นความนิยมในการนาสัญลักษณ์พระราชชลัญจกรณ์
นามาประดับในส่วนต่างๆ ของสถาปัตยกรรม
หลังคา
หลังคาของพระวิหารเป็นหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น พื้นที่หลั งคาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นหลังคาคลุมเฉลี่ยงด้านหน้าและด้านหลัง หลังคาส่วนนี้เป็นส่วนที่มีหน้าบันเป็นรูปช้างเอราวัณสาม
เศียรเทินฉัตรอยู่บนพานแว่นฟ้าเหนือฉัตรนั้นเป็นพระมหามงกุฎ พื้นหน้าบันเป็นลายเครือเถาโดยรอบ
ตรงกลางลายเครือเถาทั้ง 2 ข้างมีเศวตฉัตร 5 ชั้น เครื่องประดับไขราหน้าจั่วเป็นเครื่องลายองมีช่อฟ้า
ใบระกา หางหงส์อย่างไทย ในการประดับหน้าบันเช่นนี้เป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นกันในส่วน
หลังคาคลุมส่วนในอาคารเป็นส่วนที่ประดับด้วยรวยระกามีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ตามอย่างพระ
อุโบสถ
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การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บสถาปั ต ยกรรมในสมั ย สมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รง
บูรณปฏิสังขรณ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีศึกษา วัดเสนาสนาราม วัดชุมพลนิกายาราม
วัดเสนาสนาราม (วัดเสื่อ)
วัด เสนาสนาราม เป็ น วัด โบราณที่ ส ถาปนาโดยพระเจ้ าปราสาททอง เป็ น วั ดหนึ่ ง ใน
จานวน 3 วัด ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสถาปนาขึ้นใหม่พร้อมกับวัดกวิศารามและวัดชุมพล
นิกายาราม ซึ่งใช้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งการสร้างในครั้งนี้ไม่ปรากฏนามแม่กองผู้
ควบคุ ม การก่ อ สร้า ง การสถาปนาคงเริ่ ม ใกล้เคี ย งหรือ พร้อ มกั บ วัด ทั้ ง สอง ซึ่ ง วัด สร้ างเสร็จ ใน ปี
พ.ศ. 2406
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แผนผังในเขตพุทธาวาสของวัดเสนาสนรามนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบสาคัญ 3 อย่าง
คือ พระอุ โบสถ พระเจดีย์ และพระวิห าร ซึ่ ง องค์ ป ระกอบดัง กล่ าวได้เรีย งกั น บนแนวแกนหลั ก
ประธานคือแนวแกนดิ่งตามลาดับ โดยที่พระอุโบสถและพระเจดีย์ซึ่งอยู่ส่วนหน้าจะชักกาแพงแก้ว
ล้อมรอบทาให้พระวิหารถูกแยกออกไป พระอุโบสถนั้นพระประธานจะหันพระพักต์ออกไปทางทิศ
ตะวันออกฉียงเหนือ แต่พระวิหารพระประธานภายในกลับหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัวกาแพง
แก้วที่ทาโอบล้อมนั้นผนังกาแพงจะกรุด้วยกระเบื้องเคลือบสีแบบจีน ตรงตาแหน่งทิศทั้ง 8 ก่อเป็น
แท่ น สูงส าหรับ เป็ น ฐานรั บเสมา ซึ่ง เป็น เสมาแบบแท่ ง สี่เหลี่ย มทั้ ง หมด ตอนกึ่ ง กลางก าแพงแก้ ว
ระหว่างเสมาทุกด้าน ยกเว้นด้านข้างที่ตรงกับพระเจดีย์ทาเป็นประตูทางเข้าออก ที่ตอนมุมด้านหน้า
ชิด ก าแพงแก้ ว ท าเป็ น หอสู ง 2 ชั้ น ใช้ เป็ น หอกลองและหอระฆั ง พระเจดีย์ ป ระธานนั้ น ยั ง คงใช้
แบบอย่างพระเจดีย์ทรงกลมของสมัยอยุธยาเช่นกัน แต่พระเจดีย์รายที่โอบรอบพระเจดีย์หลัก กลับใช้
แบบอย่างพระเจดีย์แบบย่อมุมไม้ 12 ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 องค์14

14สมคิด

จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถเละพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2547.), หน้า 82-83.
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รูปแบบอาคาร
พระอุโบสถ
เป็นอาคารขนาด 7 ห้องเสา ที่มีความกว้างยาว ประมาณ 12.00X20.50 ด้านหน้าและ
ด้านหลังทาเป็นมุขเด็จ แต่เป็นมุขเด็จชนิดมุขลด มีช่องประตูทางเข้า 2 ข้างของมุขเด็จ ทั้งช่องประตู
และหน้าต่าง ทาเป็นซุ้มปูนปั้นรูปทรงปราสาท กลางซุ้มมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฎและฉัตรประกอบ
ตรงมุขเด็จกันเป็นพนักระเบียงกรุกระเบื้องเคลือบสี มีบันไดทางขึ้นด้านหน้า ผนังมุขทาซุ้มจระนาทรง
มงกุฎ 3 ยอด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ส่วนมุขเด็จด้านหลังทาเป็นคูหา ปั้นปูนประดับลาย
แบบอย่างเทศ ฐานมุขเด็จและฐานอาคารล้วนทาเป็นฐานสิงห์ทั้งหมด ส่วนรูปแบบหลังคานั้นเฉพาะ
อาคารทาเป็นหลังคาลดหน้า-หลัง อย่างละ1 ลด แต่ละลดมีหลังคา 3 ตับ ประดับเครื่องบนด้วยช่อฟ้า
ใบระกา หางหงส์ สาหรับมุขเด็จทาหลังคา 3 ซ้อนเช่นกัน แต่ซ้อนล่างนั้นโอบเป็นปีกนกรอบ หน้าบัน
ทาลายปูนปั้นปดทอง ประดับกระจกเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเทินอยู่เหนือช้างไอยราพต มีฉัตร
ประกอบ บนสุดหน้าบันมีลายเป็นภาพพระสถูป พระบวนลายที่โอบล้อมนั้นเป็นลายก้านแย่ง ภายใน
พระอุโบสถมีเสาร่วมในตั้งเป็นคู่ๆ ที่ท้ายพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปพระนาม “พระสัมพุทธ
มุนี ” เป็ น พระประธาน มีปู น ปั้ น เป็ น ซุ้ม ทรงพุ่ ม มหาโพธิ์ด้ านหลั ง รู ปทรงซุ้ ม ล้อ แบบจากซุ้ มพระ
นิรันตรายที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯให้หล่อขั้น ส่วนผนังภายในนั้นบ่งเป็น
2 ตอน ตอนล่างระดับเสมอหน้าต่างเขียนเป็นภาพพระราชพิธีต่างๆ ตอนบนเขียนภาพเทวดาเหาะเต็ม
ไปทั้งผนัง สาหรับฝ้าเพดานนั้นทาเป็นลายปรุดาวเพดานปดทองบนพื้นแดง
สาหรับเสมานั้นนั่งบนแท่นแบบฐานสิง ห์บังลูกแก้งเหนือกาแพงแก้วเป็นแบบเสมาแท่ง
สี่เหลี่ยม ข้างเสมาทาเป็นรูปหัวนาค อกเสมาทาเป็นดอก 6 กลีบ มีสังวาลคล้องนาคเป็นแนวเฉียงไขว้
กัน ส่วนยอดทารวบแบบยอดปริก15
พระเจดีย์ประธาน
รูปแบบสถาปั ตยกรรมเจดี ย์ประธานนั้ นเป็ นเจดี ย์ทรงระฆั งประกอบด้ วยฐานสิงห์ รองรับองค์ เจดี ย์
ด้านบน มีลานประทักษิณด้านบนรอบองค์เจดีย์ส่วนรอบทางเดินนั้นมีพนักระเบียงล้อมรอบปรับด้วย
กระเบื้องเคลือบปรุลาย มีบันได้ทางลงด้านตะวันตกเฉียงใต้ ในส่วนขององค์เจดีย์นั้นประกอบด้ว ยฐาน
เขียงกลม 1 ชั้น ต่อด้ วยฐานปั ทม์ กลม มาลัยเถาสามชั้ น บั วปากระฆั ง ต่ อจากนั้นจึ งเป็ นองค์ ระฆั ง
บัลลังก์ ก้านฉัตรและเสาหาร บัวถลา ปล้องไฉน บัวรองปลียอด ปลียอด และส่วนสุดท้ายคือเม็ดน้าค้าง

15ยอดปริกนั้นเป็นชื่อเรียกภาชนะที่เป็นโถชนิดหนึ่งซื่อยอดจองฝามียอดแหลมสาหรับมือจับ
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พระเจดีย์ราย
พระเจดีย์รายเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ประกอบด้วยฐานสิงห์ ขึ้นไปสามชั้น จากนั้นเป็น
บัวเชิงบาตรรับองค์ระฆังกลับมะเฟือง จากนั้นจากเป็นบัลลังก์กลมต่อด้วยก้านฉัตร ชั้นบัวถลา บัวกลุ่ม
7 ชั้น ปลี ลูกแก้ว ปลียอด และสุดท้ายเป็นปลียอด

ภาพที่ 138 ภาพพระอุโบสถและพระเจดีย์ประธาน

ภาพที่ 139 ภาพพระเจดีย์ประธานทรงระฆังและพระเจดีย์ราย
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ภาพที่ 140 ภาพพระเจดีย์รายรอบพระเจดีย์ประธาน

ภาพที่ 141 ภาพพระเจดีย์ด้านหน้าพระวิหารวัดพุทไธสวรรย์
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ภาพที่ 142 ภาพพระเจดีย์ด้านหน้าพระอุโบสถวัดศาลาปูน

ภาพที่ 143 ภาพเก่าวัดเสนาสนารามสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มาภาพ: นิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยาม–ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน, พ.ศ. 2408-2409,10 มกราคม
2558-28 กุมภาพันธ์ 2558.

ภาพที่ 144 ผังเขตพุทธาวาสของวัดเสนาสนาราม ในกรอบสีเทาคือผังในส่วนที่คล้ายกับเขตพุทธาวาสของวัด
สุวรรณดารารามตาแหน่งที่เป็นพระวิหารและพระเจดีย์ประธาน
156

ภาพที่ 145 การวางผังของพระวิหารและพระเจดีย์ที่มีตาแหน่งคล้ายกับพระอุโบสถ
และพระวิหารของวัดเสนาสนาราม
157
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วัดชุมพลนิกายาราม
มูลเหตุ เป็นวัดโบราณที่สถาปนาโดยพระเจ้าปราสาททอง ในปี พ.ศ. 2173 ซึ่งพระเจ้า
ปราสาททอง ทรงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังนั้นวัดชุมพลนิกายารามจึงเป็น
วัดที่ถูกเลือกในการทาผาติกรรมด้วย16
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แผนผัง
เขตพุทธาวาสประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ คือ พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์คู่
และต้ น ศรีม หาโพธิ์ ตั วผั งหั น หน้ าไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ด้ านหลั ง มี แ ม่น้ าเจ้ าพระยาไหลผ่ าน บน
แนวแกนดิ่งปรานจะมีต้นศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงด้านหน้าสุด ถัดเข้าไปทาไพทียกสูง บนพื้นไพทีมีอุโบสถ
อยู่ตรงกลาง ด้านหลังขนาบด้วยพระเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ที่มีลักษณะแบบอย่างเดียวกับพระ
เจดีย์คู่หน้าพระอุโบสถวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระเจดีย์ในสมัยพระเจ้าปราสาท
ทอง ระหว่างพระเจดีย์บนแนวเดียวกับอุโบสถ มีพระวิหารขนาดเล็กอยู่ด้านหลัง ขอบไพทีทั้งหมดทา
กาแพงแก้วกั้น ที่มุมก าแพงแก้วด้านหน้าทั้ง สองยัง มีเจดีย์เหลี่ยมขนาดเล็กตั้ง อยู่บนฐานสูง เหนื อ
กาแพงแก้วนั้น นอกจากนี้เฉพาะตัวพระอุโบสถยังทากาแพงแก้วล้อมอีกชั้นหนึ่ง โดยที่ส่วนหักตอนมุม
จะมีฐานสิงห์บัวลูกแก้วทาเป็นแท่นเพื่อรับเสมา เสมาที่ใช้เป็นหินแกรนิตแบบแท่งสี่เหลี่ยม
รูปแบบอาคาร
พระอุโบสถ เป็นอาคารขนาดห้าห้อง กว้างยาวประมาณ 11.50X 17 เมตร ด้านหน้า-หลัง
ชักเป็นมุขโถงชนิดมุขใต้ขื่อ ตัวอาคารทาเป็นมุขลดหน้า-หลัง อย่างละชั้น แต่ละชั้นทาหลังคาซ้อนกัน
สามตับ เฉพาะมุขเด็จทาซ้อนสองตับ มีปีกนกด้านหน้า เครื่องประกอบหลังคาใช้เครื่องลายองแบบมีช่อ
ฟ้า ใบระกา หางหงส์อย่างไทยประเพณี หน้าบันมุขลดประดับปูนปั้นเป็นกระบวนลายรูปขบวนม้าศึก
ช้างศึก ส่วนยอดทาตราพระมหาพิชัยมงกุฎและฉัตรประกอบ สาหรับหน้าบันมุขโถงปั้นเป็นกระบวนพล
ทหาร ที่มีทั้ งทหารไทยและเทศทานองการชุมนุมพลพรรคเช่นเดียวกับชื่อวัด ตรงยอดมีรูปพระมหา
พิชัยมงกุฎเช่นกัน มุขโถงนั้นจะยกระดับเล็กน้อยแล้วทาฐานปัทม์รับ มีพนักกาแพงกัน สองข้างมุขเปด
เป็นทางขึ้น ผนังหุ้มกลองด้านหน้าทาเป็นซุ้มจระนาแบบทรงปราสาท ภายในซุ้มประดับพระศรีอาริย์
แบบทรงเครื่อง ส่ วนด้ านหลั งท าซุ้ มจระน าแบบทรงพุ่ มมหาโพธิ์ เข้ าใจว่ าเดิ มคงจะมี พ ระพุ ทธรู ป
ประดิษฐานเช่นกัน ด้านสกัดของอาคารทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีช่องประตูทางเข้าด้านละสามช่อง
แต่ ล ะช่ อ งท าซุ้ ม ทรงมณฑปประดั บ เช่ น เดี ย วกั บ ซุ้ ม หน้ า ต่ า งบนซุ้ ม ปั้ น รู ป พระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ
16สมคิด

จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถเละพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ด่านสุทธาการพิมพ์.) กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2547, น. 80-81.
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ภายในอาคารตั้งเสาร่วมในรับโครงจั่วหลังตา ตัวเสาเขียนลายดอกและพวงอุบะ ผนังเขียนภาพพุทธ
ประวัติ ส่วนฝ้าทาสวดลายปรุเป็นดาวเพดานปดทองบนพื้นแดง สาหรับ พระประธานเป็นพระพุทธรู
เก่าสมัยแต่ครั้งอยุธยา มีทั้งสิ้นเจ็ดพระองค์ ที่ล้วนเป็นอดีตพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
เสมาของพระอุโบสถนั้นเป็นเสมาสี่เหลี่ยมนั่งแท่นแบบฐานสิงห์บัวลูกแก้วมีกาแพงแก้ว
ชักล้อมรอบพระอุโบสถ ตัวเสมาสลักด้วยหินแกรนิต ข้างเสมาทาเป็นรูปหัวนาค ตรงอกสลั กลายดอก
หกกลีบ มีสายสังวาลคล้องแบบไขว้ทแยง ส่วนปลายยอดรวบเป็นชั้นๆ แบบยอดปริก
วัดชุมพลนิกายารามนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่มีการทานุบารุงมาแต่ครั้งพระ
เจ้าปราสาททอง ทาให้รัชกาลที่ 4 ทรงที่จะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในช่วงนี้เองก็มีการ
สร้ า งวั ด เสนาสนารามขึ้ น ใหม่ เช่ น กั น จากขอสั ง เกตจะเห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบและลายละเอี ย ดทาง
สถาปัตยกรรมนั้นจะคล้ายกับวัดสุวรรณดารารามในส่วนของกาแพงแก้วและพระเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบ
สองที่มีองค์ประกอบเป็นเจดีย์ที่มีองค์ระฆังเป็นแบบกลีบมะเฟืองซึ่งน่าจะเป็นความนิยมในการสร้าง
พระเจดีย์รายเพื่อประกอบในสถาปัตยกรรมในสมัยนี้เอง
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ภาพที่ 146 ภาพเก่าวัดชุมพลนิกายารามสมัยรัชกาลที่ 4 จะเห็นกาแพงแล้วและพระเจดีย์ย่อเหลี่ยม
ไม้สิบสองที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระเจดีย์รายของวักสุวรรณดารารามราช
วรวิหาร
ที่มาภาพ: นิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยาม–ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน, พ.ศ. 2408-2409,10
มกราคม 2558-28 กุมภาพันธ์ 2558.
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บทที่ 5
บทสรุป
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง โดยสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีพระ
นามว่า “ทองดี” มีอัครชายาทรงพระนามว่า “ดาวเรือง” เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นพระชนกและ
เป็นพระราชชนนีของ พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาได้
เสียแก่พม่าวัดแห่งนี้จึงอยู่ในสภาพรกร้าง ครั้นเมื่อ พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในปี พ.ศ.2328 ได้ทรงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งพระ
อาราม และในการปฏิสังขรณ์ ครั้งนี้ สมเด็จพระเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้ า) ได้
ทรงเข้าร่วมการปฏิสังขรณ์ด้วย และในรัชกาลต่อมาก็มีการทานุบารุงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะศึกษาถึงรูปแบบและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมและ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ โดยการศึกษาจากประวัติศาสตร์สมัย
อยุธ ยาตอนปลายจนถึง สมัย ต้น กรุ ง รัต นโกสิ นทร์ จากเอกสารทางประวัติ ศาสตร์ต่ างๆ รูป แบบ
สถาปัตยกรรม ประกอบกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมที่สาคัญในแต่ละยุค
1. สมัยอยุธยาตอนปลาย
ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นไม่พบหลักฐานเอกสารที่ระบุว่าวัดสุวรรณดารารามนั้นมี
อาคารทางศาสนาเป็นอย่างไร แต่เมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดีในสมัยการบูรณะพระอุโบสถพบว่ามี
ร่องรอยการตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้ทาให้สันนิษฐานได้ว่าเขตพุทธาวาสน่าจะมีอาคารที่เป็นประธานของ
วัดคือพระอุโบสถซึ่งตาแหน่งที่ตั้งก็น่าจะอู่บริเวณเดียวกับพระอุโบสถในปัจจุบัน แบบแผนของผังใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งผังหาหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งใกล้กับแม่น้าป่าสักและมีคลองผ่าน
ทางด้านหน้าของวัดไปออกแม่น้าป่าสัก
2. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มีการการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตรงกับ พ.ศ. 2328 เนื่องจากวัด
อยู่ในสภาพทรุดโทรมขาดการดูแลเป็นเวลาหลายปีนับจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ทาให้
เมื่อพระองค์ทรงปราบดาภิเษกและตั้งกรุง รัตนโกสินทร์ขึ้นเพียง 3 ปี จึง ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารามขึ้นใหม่ โดยซ่อมแซมจากซากอาคารเก่า ซึ่งมีข้อสังเกตว่าน่าจะสร้าง
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ตรงตาแหน่งเดิมเพราะจากรูปแบบของฐานอาคารนั้นยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องมาจากสมัย
อยุธยาตอนปลายเป็นอันมาก และในผังยุคที่ 2 นี้สันนิษฐานว่ามีการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิขึ้นมา
เพิ่มเติม เนื่องจากพระเจดีย์นั้นอยู่ชิดกับฐานด้านหลังของพระอุโบสถมาก อีกทั้งกาแพงแก้วมีผังที่ยาว
มากกว่าสัดส่วนปกติ ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการขยายกาแพงแก้วของพระอุโบสถในสมัยนี้เพราะมีก ารสร้าง
พระเจดีย์ขึ้นมาเพิ่มเติม
3. สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงผังของเขตพุทธาวาส
ของวัดครั้งใหญ่เนื่องจากมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมหลายหลังด้วยกันคือ พระวิหาร พระเจดีย์ประธาน
เจดีย์ราย 10 องค์ หอระฆัง และกาแพงล้อมเขตพุทธาวาสทั้งหมด ทาให้มีแนวแกนของผังเป็น 2 แกน
หลัก คือ แกนพระอุโบสถ และแกนพระวิหารกับพระเจดีย์ประธาน โดยที่แกนของพระวิหารและพระ
เจดีย์ประธานมีการสร้างกาแพงแก้ วล้อมรอบอยู่ในเขตของกาแพงเดียวกันซึ่งมีทางเข้า อยู่ด้านหน้า
และด้านหลังของพระวิหารเชื่อมทางเดินไปยังพระเจดีย์ประธาน
ในส่วนของกาแพงล้อมเขตพุทธาวาสถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยล้อมกลุ่มอาคารทั้ง หมดซึ่ง
เชื่อมให้แนวแกนทั้ง 2 แกนผัง อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน ซึ่งกาหนดทางเข้าไว้ที่ด้านหน้า 2 ทางคือ
ประตูตรงกับแนวพระอุโบสถและประตูตางกับแนวพระวิหาร ส่วนพระตูด้านข้างนั้นทาขึ้นด้านละ 1
ประตู ตรงกับทางเข้าด้านข้างพระอุโบสถและพระวิหาร นอกจากอาคารต่างๆแล้วยังมีการปลูกต้น
พระศรีมหาโพธิ์ที่หน้าพระอุโบสถ และสร้างหอระฆังขึ้นที่มุมกาแพงทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมในเขตพุ ท ธาวาสของวั ด สุ ว รรณดาราราม เป็ น รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเห็นได้
จากแผนผังในยุคแรกที่มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ปรากฏให้เห็นคือส่วนฐานที่แอ่นโค้ง เสาเฉลียงที่มีสัด
ขนาดใหญ่โต ลักษณะหลังคาที่เชิดแอ่นขึ้น ในส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมมีการสืบต่อรูปแบบ
ศิลปะอยุธยามาด้วยเช่น หน้าบันจาหลักไม้รูปพระนารายณ์ทรงครุฑล้อมรอบด้วยลวดลายกนกก้าน
ขด ดาวเพดานภายในอุโบสถที่มีการจาหลักไม้ลอยตัวอย่างสวยงาม เป็นต้น แต่พระอุโบสถนั้นก็มีได้มี
ลักษณะของศิลปะอยุธยาทั้งหมดเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการคิดค้นรูปแบบศิลปะที่ต่อยอดมา
จากศิลปะอยุธยาทาให้มีลักษณะศิลปะรัตนโกสินทร์ร่วมด้วยอยู่มาก อีกทั้งมีกรมพระราชวังบวรบรม
มหาสุรสิงหนาททรงร่วมปฏิสังขรณ์ด้วยในครั้งนี้ จึ่งปรากฏงานที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะสกุลช่างวัง
หน้าเช่น คันทวยจาหลักไม้เป็นเครือเถาพันเกี่ยวคันทวยอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนพระวิหาร พระเจดีย์
ประธานนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งพระวิหารนั้นมีการลอกเลียนแบบจากพระอุโบสถแต่ในสมัย
รัชกาลที่ 4 นั้นเป็นช่วงที่ห่างจากสมัยเริ่มแรกสร้างพระอุโบสถเป็นเวลานานทาอาจเป็นไปได้ว่า ช่าง
ผู้สร้างอาจจะไม่สามารถสร้างให้มีรายละเอียดอย่างพระอุโบสถได้ ส่วนพระเจดีย์นั้นก็เป็นรูปแบบพระ
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ราชนิยมในรัชกาลที่ 4 คือพระเจดีย์ทรงระฆังกลม รวมทั้งพระเจดีย์รายโดยรอบพระเจดีย์ประธาน
และกาแพงแก้ว ล้วนเป็นการหวนกลับไปนารูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสของวั ดสุวรรณดารารามกล่าวได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของตัวแทนสถาปัตยกรรมที่เคยรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาร่วมกับศิลปะสถาปัตยกรรมของ
กรุงรัตนโกสินทร์เข้าไว้ด้วยกัน ไม่เพียงแต่รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นการที่พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิง หนาทนั้นทรงทานุบารุง วัด
สุวรรณดารารามอย่างดีนั้นก็เนื่องมาจากเป็นพระนิวาสสถานเดิมของพระองค์ที่ทรงเคยประทับอยู่เมื่อ
ครั้งกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรื่อง ซึ่งเมื่อสร้างกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจทรงนึกถึงความหลังเมื่อครั้งนั้น
เมื่อมีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นจั งทรงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
อยุธยาซึ่งปรากฏที่พระอุโบสถ เมื่อถึงคราวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์นั้น
ทรงให้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ขึ้นโดยสร้างพระวิหาร และพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นทาให้เห็นถึงการ
หวนกลับไปใช้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง จึงกล่าวได้ว่าวัดสุวรรณดาราราม
แห่ ง นี้ เป็ นวั ดประจาราชวงศ์จั กรี ที่ส าคั ญ แห่ง หนึ่ ง และเป็น “ ความทรงจ าแห่ง กรุ ง ศรีอ ยุธ ยาใน
ช่วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์ ”
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