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ค�ำน�ำ
กรมศิลปากรมีภารกิจในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม
สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและมรดกทรัพย์สินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธ�ำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสังคมไทยและความมัน่ คงของชาติ โดยเฉพาะภารกิจด้านโบราณคดี
มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่กรมศิลปากรต้องท�ำหน้าที่ปกป้อง
ดูแล รวมถึงบริหารจัดการทั้งในด้านวิชาการและการอนุรักษ์สืบทอดให้ยืนยาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งของ “กรุงศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นอาณาจักร
ที่ เ คยเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งแห่ ง หนึ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานยื น ยั น ในเอกสาร
ต่าง ๆ และมีโบราณสถานส�ำคัญ เช่น พระราชวังโบราณ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม วิหารพระมงคลบพิตร ฯลฯ กรมศิลปากรได้ด�ำเนินงาน
ทางด้ า นโบราณคดี และประกาศก� ำ หนดเขตที่ ดิ น โบราณสถานพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชอ่ื “นครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามเกณฑ์การเป็นเอกลักษณ์
หรือประจักษ์พยานของอารยธรรมอันทรงคุณค่าที่ยังคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน
ช่วงเวลาที่กรมศิลปากรด�ำเนินงานดังกล่าวอยู่นั้น ผู้เขียนได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการในต�ำแหน่ง นักโบราณคดีของหน่วยศิลปากรที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ร่วมด�ำเนินงานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี ณ โบราณสถาน
หลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเวลานั้นยังอยู่ในห้วงการเปลี่ยนผ่านพัฒนา
พื้นที่ มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลาจนมีความสมบูรณ์พร้อม จึงได้รับ
ยกย่องให้เป็นมรดกโลกดังกล่าว นักโบราณคดีจึงมีหน้าที่ในการน�ำความรู้ที่ได้จาก
การด�ำเนินงานมาศึกษาวิจัยให้เป็นองค์ความรู้ด้านวิชาการ และเรียบเรียงผลการศึกษา
วิจัยเหล่านั้นตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวิชาการและ
ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าตลอดมา

กรมศิลปากรเล็งเห็นความส�ำคัญขององค์ความรู้ และการขับเคลื่อนผลักดัน
งานวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง รวบรวมบทความทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ แหล่ ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนังสือ “ประทีปวิทรรศน์ :
รวมเรื่ อ งโบราณคดี อ ยุ ธ ยา” เล่ ม นี้ ข้ึ น เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดีเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้สนใจได้ศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี ข องกรมศิ ล ปากร เพื่ อ เน้ น ให้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นในอนาคต

(นายประทีป เพ็งตะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร

ค�ำชี้แจง
“ประทีปวิทรรศน์ : รวมเรื่องโบราณคดีอยุธยา” เป็นหนังสือที่คัดสรรผลงานทาง
วิชาการอันเป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า และประสบการณ์ความรูข้ องนายประทีป เพ็งตะโก
อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโบราณคดีของกรมศิลปากรในพื้นที่
พระนครศรีอยุธยามาอย่างยาวนานกว่า ๑๒ ปี นับตั้งแต่ได้เริ่มต้นชีวิตการรับราชการ
และประจ�ำอยู่ ณ หน่วยศิลปากรที่ ๑ อยุธยา กองโบราณคดี ภายหลังได้โยกย้ายไป
รับต�ำแหน่งในพื้นที่อื่น ๆ กระทั่งกลับมาด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปากรที่ ๓
พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก่อนขึ้นสู่ต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร
ซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นให้รับผิดชอบดูแลภารกิจของ
กรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวได้ว่าชีวิตการรับราชการมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพื้นที่นี้มากที่สุด จึงมีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรอยุธยาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะงานด้านโบราณคดี นับได้ว่า
เป็นนักวิชาการคนหนึง่ ทีม่ คี วามรอบรูเ้ รือ่ งราวของกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในผลงานทาง
วิชาการที่แสดงด้วยข้อมูลหลักฐานอย่างชัดแจ้ง ดังความหมายของค�ำว่า “วิทรรศน์”
อันหมายความว่า เห็นอย่างชัดแจ้ง ดังนั้น ประทีปวิทรรศน์ จึงอาจหมายถึง แสงสว่าง
ที่ท�ำให้เห็นได้อย่างแจ่มชัด เฉกเช่นผลงานวิชาการของผู้เขียนที่ท�ำให้เรื่องราวเกี่ยวกับ
อยุธยากระจ่างชัดขึ้น
ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องโบราณคดีอยุธยาของนายประทีป เพ็งตะโก
อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ในแวดวงวิ ช าการโบราณคดี ดั ง เห็ น ได้ จ าก
เมื่อครั้งยังด�ำรงต�ำแหน่งนักโบราณคดี ส�ำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓
พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดพิมพ์หนังสือ
ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๕ ให้เป็นผู้จัดท�ำค�ำอธิบายเพิ่มเติมข้อมูล
ทางโบราณคดี ซึง่ นักโบราณคดีรนุ่ หลังได้ขดุ ค้นขุดแต่งโบราณสถานในพระนครศรีอยุธยา
ที่เป็นความรู้เพิ่มเติมอีกจ�ำนวนมาก ในการตรวจสอบช�ำระงานนิพนธ์เรื่อง “ภูมิแผนที่
พระนครศรีอยุธยา” หรือ “ว่าด้วยแผนทีก่ รุงศรีอยุธยา” ซึง่ รูจ้ กั กันโดยทัว่ ไปในชือ่ “อธิบาย
แผนที่พระนครศรีอยุธยากับค�ำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์”

ผลงานวิชาการของผูเ้ ขียนนับตัง้ แต่ปฏิบตั งิ านในฐานะนักโบราณคดีและผูบ้ ริหาร
สะท้อนให้เห็นถึงทรรศนะและการตีความทางประวัติศาสตร์โบราณคดีอยุธยาได้อย่าง
ลุ่มลึกและน่าสนใจ แม้กระทั่งเมื่อศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ก็ได้ท�ำวิทยานิพนธ์
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับยุคสมัยดังกล่าวอีกเช่นกัน ตัวอย่างผลงานวิชาการทั้งเอกสารรายงาน
การส� ำ รวจ ขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี และผลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ซ�้ ำ หลายครั้ ง เช่ น
วัดไชยวัฒนาราม ทีป่ จั จุบนั ผูอ้ า่ นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อย่างไรก็ดี ยังมีผลงานประเภท
บทความทีส่ ว่ นใหญ่ไม่มกี ารตีพมิ พ์ซำ�้ และยังไม่มกี ารเผยแพร่แบบออนไลน์ จึงเป็นทีม่ าของ
การรวบรวมผลงานเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของผู้เขียนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาข้อมูลทางวิชาการโบราณคดีอยุธยาต่อไป
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเรือ่ งราวเกีย่ วกับอยุธยา จ�ำนวน ๑๐ เรือ่ ง จ�ำแนกตาม
ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เล่ม ๑ และเล่ม ๒ จ�ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่
๑. วัดวรเชษฐ์และวัดวรเชษฐาราม (เล่ม ๑, หน้า ๘๑ - ๘๗)
๒. วัดท่าการ้อง (เล่ม ๑, หน้า ๑๑๓ - ๑๒๑)
๓. พระราชวังโบราณ (เล่ม ๑, หน้า ๒๑๑ - ๒๔๑)
๔. วิหารพระมงคลบพิตรและวัดชีเชียง (เล่ม ๑, หน้า ๓๑๑ - ๓๒๑)
๕. วัดโลกยสุธา (เล่ม ๒, หน้า ๒๘๕ - ๓๐๑)
หนังสือดังกล่าวกรมศิลปากรได้ระดมเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิและคณะนักวิชาการของ
กรมศิลปากรแขนงต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะท�ำงาน โดยมีศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
ดิศกุล ทรงเป็นประธาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างละเอียดสมบูรณ์ และพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
กลุม่ ทีส่ อง เป็นบทความทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสารและหนังสือทางวิชาการ
ต่าง ๆ ได้แก่
๑. พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ (นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๓๔ เล่ม ๔ หน้า ๖๓ - ๗๖)
๒. ป้อมเพชรปราการเหล็กแห่งอยุธยา (นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๕,
หน้า ๑๑ - ๖๕)
๓. สะพานป่าถ่านในกรุงศรีอยุธยา (นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, หน้า ๘๖ - ๙๐)
เขียนร่วมกับนายดุสิต ทุมมากร
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๔. แบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา (หนังสือรวมบทความ
ทางวิชาการ ๗๒ พรรษาท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล,
หน้า ๗๓ - ๙๐)
บทความดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลทั้งจากการด�ำเนินงานขุดค้นขุดแต่งทาง
โบราณคดี และการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เรี ย บเรี ย งเป็ น ผลงานการศึ ก ษาเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงจากหลักฐานทางโบราณคดี ท�ำให้ได้มาซึ่งประเด็น
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
กลุ่มที่ ๓ เป็นการสรุปคัดย่อวิทยานิพนธ์ครั้งศึกษาในระดับปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นอีกผลงานส�ำคัญที่นักโบราณคดี
ในปัจจุบันใช้ในการอ้างอิงรูปแบบและการวิเคราะห์กระเบื้องเชิงชายที่ขุดค้นได้จาก
แหล่งโบราณคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทัง้ คัดลอกลายเส้น
กระเบื้ อ งเชิ ง ชายจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วมาประกอบเพื่ อ ให้ ผู ้ ส นใจได้ ศึ ก ษา
ในเบื้องต้น และหากต้องการศึกษาข้อมูลฉบับเต็มก็สามารถสืบค้นต่อได้จากหอสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หนังสือเล่มนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นประจักษ์พยานของการทุม่ เทรับใช้ราชการแผ่นดิน
ของนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะนักโบราณคดีทไี่ ด้เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่เป็น
นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเข้ารับราชการในต�ำแหน่งนักโบราณคดี
ของกรมศิลปากร จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารสูงสุดในต�ำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานดังกล่าวจะอ�ำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วกัน
		
		
(นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี)
รองอธิบดีกรมศิลปากร
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สารบัญ
คำ�นำ�
คำ�ชี้แจง
วัดวรเชษฐ์และวัดวรเชษฐาราม

๑๓

วัดท่าการ้อง

๒๗

พระราชวังโบราณ

๓๕

วิหารพระมงคลบพิตรและวัดชีเชียง

๘๕

วัดโลกยสุธา

๙๗

พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์

๑๐๙

ป้อมเพชร ปราการเหล็กแห่งอยุธยา

๑๒๓

สะพานป่าถ่านในกรุงศรีอยุธยา

๑๔๑

แบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา

๑๔๙

กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา

๑๗๑

จากนักโบราณคดีภาคสนามสู่ผู้นำ�กรมศิลปากร

๒๓๑

โบราณสถาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วัดวรเชษฐ์

วัดวรเชษฐาราม
และ

ประวัติและความสำ�คัญ

พระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้
สร้างวัดขึ้นเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระเชษฐาของพระองค์ โดยกล่าวชื่อวัดไว้ในพระราชพงศาวดาร
ว่า "วัดวรเชษฐ์" บ้าง "วัดวรเชษฐาราม" บ้าง แต่มีวัดร้างในเขต
พระนครศรีอยุธยาทีเ่ รียกชือ่ ท�ำนองเดียวกันจ�ำนวน ๒ แห่ง แห่งแรก
ตั้งอยู่ในก�ำแพงเมือง ซึ่งในแผนที่พระนครศรีอยุธยาของพระยา
โบราณราชธานินทร์ พ.ศ. ๒๔๖๙ ระบุชอื่ ว่า "วัดวรเชษฐาราม" ยังเป็น
ชื่อเรียกในปัจจุบัน แห่งที่สองตั้งอยู่นอกก�ำแพงเมืองทิศตะวันตก
ซึ่งในแผนที่พระนครศรีอยุธยาของ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ ระบุชอื่ ว่า "วัดประเชด" แต่หลักฐานในค�ำให้การชาวกรุงเก่า
ระบุ ว ่ า กองทั พ ของพม่ า ทั พ หนึ่ ง ที่ ย กเข้ า มาล้ อ มกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ตั้งอยู่ที่ "วัดวรเชษฐ์" ดังนั้น ต่อไปนี้จะใช้ค�ำว่า
"วัดวรเชษฐาราม" เมื่อกล่าวถึงวัดที่ตั้งอยู่ในเมือง และใช้ค�ำว่า
"วัดวรเชษฐ์" เมื่อกล่าวถึงวัดที่ตั้งอยู่นอกเมือง
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พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และฉบับพระราชหัตถเลขา
กล่าวเนื้อความตรงกัน เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถทรงราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ
กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘๑ “ทรงสร้างวัดวรเชษฐารามวิหาร อันรจนา พระพุทธ
ปฏิมามหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส�ำเร็จกุฎีสถานปราการสมด้วยอรัญวาสี
แล้วก็สร้างพระไตรปิฎกธรรมจบบริบรู ณ์ ทัง้ พระบาลีและอรรถกถาฎีกาคันถีววิ รณ์ทงั้ ปวง
จึงแต่งหอพระสัทธรรมเสร็จก็นมิ นต์พระสงฆ์อรัญวาสี ผูท้ รงศีลาธิคณ
ุ อันวิเศษมาอยูค่ รอง
พระวรเชษฐารามนั้นแล้ว ก็แต่งขุนหมื่นข้าหลวงไว้ส�ำหรับอารามนั้น แล้วจ�ำหน่าย
พระราชทรัพย์ไว้ให้แต่งจตุปัจจัยไทยทาน ถวายแก่ พ ระสงฆ์ เ ป็ น นิ จ กาล แล้ ว ให้ แ ต่ ง
ฉทานศาลาแล้วประสาทพระราชทรัพย์ ให้แต่งโภชนาหารจังหันถวายแก่ภิกษุสงฆ์
เป็นนิตยภัตรมิได้ขาด” ๒ การก่อสร้างตามนัยแห่งพงศาวดารดังกล่าวมาเป็นการก่อสร้าง
ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่วน
ค�ำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถได้ครองราชสมบัติแล้ว จึงให้ท�ำ
พระเมรุ ถ วายพระเพลิ ง พระเชษฐาธิ ร าช แล้ ว ทรงสร้ า งวั ด อุ ทิ ศ พระราชกุ ศ ลถวาย
พระเชษฐาธิราชวัดหนึ่ง พระราชทานนามว่า วัดวรเชษฐ์๓ และค�ำให้การขุนหลวงหาวัด
ให้ ข ้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งออกไปว่ า สมเด็ จ พระเอกาทศรถสร้ า งวั ด ไว้ ที่ ถ วายพระเพลิ ง
พระนเรศวรแล้ ว จึ ง สมมุ ติ น ามเรี ย กว่ า วั ด สบสวรรค์ พระองค์ จึ ง สร้ า งวั ด ไว้ ที่ ส วน
ฉลองพระองค์พระเชษฐาวัดหนึ่ง จึงสมมุตินามเรียกว่า วัดวรเชษฐาราม๔ แต่วัดสบสวรรค์
นั้ น เป็ น ที่ เ ชื่ อ กั น ในหมู ่ นั ก วิ ช าการแล้ ว ว่ า เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ ร ะลึ ก สมเด็ จ
พระสุริโยทัย ส่วนต�ำแหน่งที่ตั้งยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่บ้าง ในชั้นนี้จึงน่าจะสรุปได้ว่า
สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างวัดเพื่อถวายพระราชกุศลและเป็นที่บรรจุพระบรม
อัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเชษฐาของพระองค์ วัดดังกล่าวเป็นวัดฝ่าย
อรัญวาสี จึงมีประเด็นในวงวิชาการว่า วัดใดควรจะเป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถโปรด
ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีสาระส�ำคัญควร
ยกขึ้นมาพิจารณาดังนี้
ศักราชตรวจสอบใหม่โปรดดู ขจร สุขพานิช “เรื่องสอบศักราชสมเด็จพระเอกาทศรถ” อยุธยาคดี ในตาราง
เทียบปีศักราชระหว่างหน้า ๑๑๒ และ ๑๑๓.
๒
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๓๗๐ และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หน้า ๘๑.
๓
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๙๘.
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑๖.
๑
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๑. พระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเอกาทศรถทรงนิมนต์พระสงฆ์อรัญวาสี
มาครองวัด ดังนั้น วัดนี้จึงเป็นวัดอรัญวาสี
หลักฐานเกีย่ วกับการแบ่งวัดพระสงฆ์ในพุทธศาสนาออกเป็น ๒ ฝ่าย ตามวัตรปฏิบตั ิ
ของพระภิกษุสงฆ์ เป็นฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัญวาสีมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย การแบ่ง
ดังกล่าวปรากฏต่อมาในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามล�ำดับ พระสงฆ์
แต่ละฝ่ายมีพระสังฆราชเป็นประมุขปกครองของตนเอง พระสงฆ์ฝา่ ยคามวาสีมกั อาศัยอยู่
ในเขตชุมชน ใฝ่ใจศึกษาพระปริยตั ธิ รรมคือ มีความมุง่ หมายทีจ่ ะรักษาพระสูตร พระธรรม
พระวินัย หรือพระไตรปิฎกไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และมีหน้าที่สั่งสอน
ศีลธรรมและพระศาสนาต่อชุมชนด้วย ส่วนพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีมักอยู่อาศัยในเขต
ป่าเขาห่างจากชุมชน เป็นภิกษุที่มุ่งศึกษาทางปฏิบัติ เรียกว่า วิปัสสนาธุระ
ในสมัยสุโขทัย ทีต่ งั้ ของวัดฝ่ายอรัญวาสีมกั จะอยูน่ อกเมืองไปทางด้านทิศตะวันออก
เช่น เขตอรัญญิกของเมืองสุโขทัย และเมืองก�ำแพงเพชร เป็นต้น ซึง่ อาจจะเป็นหลักเกณฑ์
ที่ยึดถือปฏิบัติในระยะเวลานั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าไม่เป็นข้อบังคับในสมัย
อยุธยา เนือ่ งจากมีหลักฐานในค�ำให้การขุนหลวงวัดประดูท่ รงธรรมเรือ่ งล�ำดับต�ำแหน่งยศ
ของพระสงฆ์อยุธยา กล่าวถึงพระผูค้ รองวัดอรัญวาสีหลายแห่งทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตชุมชนภายใน
ก�ำแพงเมือง ได้แก่ พระธรรมโคดมวัดธรรมิกราช พระธรรมเจดีย์วัดสวนหลวงสบสวรรค์
พระโพธิวงศ์วดั สวนหลวงค้างคาว พระธรรมสารเถรวัดปราสาท พระญานสมโพธิวดั ป่าตอง
พระอริยวงศ์มนุ วี ดั วรเชษฐาราม พระนิกรมวัดธงไชย (วัดวังไชย) และพระญาณรังษีวดั สาทติชน๕
ดังนั้น วัดและพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีในสมัยอยุธยาอยู่อาศัยในวัดทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง
และนอกเมือง
ดังนั้นทั้งวัดวรเชษฐาราม และวัดวรเชษฐ์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถเป็นวัด
อรัญวาสีได้ทั้ง ๒ แห่ง
๒. วัดซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างขึ้นนั้นน่าจะเป็นการสร้างวัดใหม่
ไม่ใช่การปฏิสังขรณ์วัดเก่า เพื่อให้สมพระเกียรติพระเชษฐาที่พระองค์ทรงให้ความเคารพ
รักใคร่ และมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เยาว์วัย หากพิจารณาสถาปัตยกรรมที่สร้างเป็น
ประธานของวัดวรเชษฐ์ ทั้ง ๒ แห่ง มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ต่างกัน
วัดวรเชษฐารามมีเจดียท์ รงระฆังเป็นประธานของวัด เจดียอ์ งค์ทสี่ ร้างขึน้ ครัง้ แรก
ประกอบด้วยฐานเขียงรองรับฐานบัว ๑ ชัน้ ถัดขึน้ ไปน่าจะเป็นมาลัยลูกแก้ว ซ้อนกัน ๓ ชัน้
๕

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานเอกสาร ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ๔ (๒) : ๖๙.
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บัวปากระฆัง องค์ระฆังเตีย้ บัลลังก์สเี่ หลีย่ มมีเสาหานรองรับปล้องไฉนและปลีทหี่ กั ลงแล้ว
ระเบียบของเจดีย์ทรงระฆังดังกล่าวปรากฏมาแล้วอย่างน้อยเมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๑ ที่เจดีย์
ประธานและเจดียร์ าย (องค์ในซึง่ ถูกห่อหุม้ ในคราวปฏิสงั ขรณ์) วัดมเหยงคณ์๖ ปรากฏต่อมา
ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์สร้าง พ.ศ. ๒๐๓๕ ๗ ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ยังพบหลักฐานของเจดีย์
ทรงระฆังแบบมีซุ้มทิศ (เจดีย์ประธาน ๓ องค์ และเจดีย์รายองค์มุมทั้ง ๔ องค์) และแบบ
ไม่มีซุ้มทิศ (เจดีย์ราย) เชื่อว่าเป็นการก่อสร้างครั้งเดียวกัน ดังนั้นเจดีย์ทรงกลมทั้ง ๒ แบบ
จึงน่าจะมีวิวัฒนาการร่วมกันมา หลังจากนั้นเจดีย์ทรงระฆังแบบไม่มีซุ้มทิศปรากฏว่า
มีการก่อสร้างเป็นเจดียร์ ายองค์หนึง่ ด้านหลังวัดมหาธาตุซงึ่ น่าจะเป็นงานก่อสร้างในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองคราวปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดมหาธาตุ๘ ด้วยเหตุนี้เจดีย์
ประธานวัดวรเชษฐาราม จึงน่าจะมีอายุการก่อสร้างระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ได้ ดังนัน้ วัดวรเชษฐารามจึงอาจเป็นวัดทีส่ มเด็จพระเอกาทศรถ
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ ก็ได้
วัดวรเชษฐ์สร้างพระปรางค์เป็นประธานของวัด องค์พระปรางค์ก่อฐานบัวลูกฟัก
ซ้อนกัน ๓ ชั้น รองรับเรือนธาตุซึ่งมีมุขทิศยื่นออกมาทั้ง ๔ ด้าน หลังคามุขทิศเป็นหลังคา
ลด ๓ ชั้น มีบันไดทางขึ้นสู่มุขทิศทั้ง ๔ ด้าน โดยด้านตะวันออกเป็นทางเข้าสู่เรือนธาตุ
ส่วนมุขทิศอีก ๓ ด้าน เป็นมุขตันส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนยอดเป็นชัน้ รัดประคด
ซ้อนกัน ๗ ชั้น ซึ่งเป็นที่ต้ังกลีบขนุนและซุ้มบันแถลง ส่วนบนสุดคงเป็นรูปดอกบัวตูม
รองรับนภศูลซึ่งหลุดหายไปแล้ว
ปรางค์นิยมน�ำมาก่อสร้างเป็นประธานของวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัด
พุทไธสวรรย์ วัดพระราม วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดส้ม และวัดลังกา เป็นต้น
พระปรางค์วดั วรเชษฐ์เป็นรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นามาจากพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น
โดยซุ้มทิศทั้ง ๔ ด้าน เริ่มยื่นออกมาจากเรือนธาตุมากกว่าปรางค์ระยะแรก รูปแบบของ
พระปรางค์ ดั ง กล่ า วน่ า จะให้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก่ อ สร้ า งพระปรางค์ วั ด ไชยวั ฒ นาราม
ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ หน้า ๖๖๗.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕๒.
๘
พระปรางค์วดั มหาธาตุพงั ลงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง.
๖
๗
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ดังนั้น พระปรางค์ที่วัดวรเชษฐ์จึงน่าจะเป็นงานก่อสร้างก่อนพระปรางค์ประธาน
วัดไชยวัฒนารามไม่นานนัก อาจเป็นงานก่อสร้างในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ตอนต้นถึง
ตอนกลาง และสามารถเป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถสร้างเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เช่นเดียวกัน
๓. ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นเวลาที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านเศรษฐกิจ มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างกว้างขวาง สภาพบ้านเรือนมีความ
สงบสุ ข ปราศจากศึ ก สงคราม พระองค์ ท รงท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาเป็ น อย่ า งดี
ซึง่ ค�ำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า แม้แต่พระองค์เองก็ได้ทรงเล่าเรียนพระกรรมฐานมิได้ขาด
แม้วา่ ไม่มหี ลักฐานใดทีจ่ ะบ่งชีใ้ ห้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงโปรดทีจ่ ะบ�ำเพ็ญพระราช
กุศลที่วัดใดเป็นพิเศษ แต่น่าเชื่อว่า วัดวรเชษฐ์ที่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุ
พระบรมอัฐิของพระเชษฐาธิราชที่พระองค์ทรงให้ความเคารพรักใคร่และผูกพันเป็นที่สุด
นั้น น่าจะเป็นวัดที่พระองค์ทรงท�ำนุบ�ำรุงเป็นพิเศษและคงจะเสด็จบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
อยู่เป็นนิจ เมื่อเป็นดังนี้ วัดวรเชษฐารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังเป็นผลให้พระองค์
เสด็จพระราชด�ำเนินมาปฏิบตั พิ ระกรรมฐานได้สะดวกและบ่อยครัง้ แต่วดั วรเชษฐ์แม้จะอยู่
นอกเมืองก็มิใช่หนทางไกลที่จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปด้วยความยากล�ำบาก เนื่องจาก
มีถนนโบราณสายหนึ่งยังคงมีร่องรอยอยู่ทุกวันนี้ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นส�ำหรับเป็นทางเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยังวัดนี้โดยเฉพาะ แนวถนนดังกล่าวเป็นถนนที่สร้างโดยถมดินให้สูงขึ้น
และอาจเป็นถนนปูอิฐตัดเป็นแนวตรงจากด้านหน้าวัดเข้าสู่ตัวเมืองชนแม่น�้ำเจ้าพระยา
ระหว่างวัดราชพลีกบั วัดกษัตราธิราชฝัง่ ตรงข้ามพระราชวังหลัง ต�ำแหน่งนัน้ คงจะมีทา่ เรือ
ถนนเส้ น นี้ มี ค วามส� ำ คั ญ อยู ่ มิ ใ ช่ น ้ อ ยเพราะเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความส� ำ คั ญ ของวั ด
ประเชดหรือวรเชษฐเป็นอย่างดีและหลักฐานที่มีในปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนเพียง
เส้นเดียวที่สร้างขึ้นนอกเมือง
ประเด็นที่ยกขึ้นมาพิจารณาทั้ง ๓ ประเด็น แสดงถึงหลักฐานและความส�ำคัญ
ของวัดทั้งสองมีน�้ำหนักเท่ากัน ซึ่งคงจะไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าแห่งใดคือวัดวรเชษฐ์
ที่สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช แม้วา่ จะมีการขุดค้นเพือ่ เสาะหาพระบรมอัฐกิ ต็ าม เพราะหากว่าบังเอิญพบอัฐซิ งึ่
อาจจะยังคงฝังอยู่ก็คงไม่มีวิธีการใด ๆ ที่จะก�ำหนดและบ่งชี้ไปได้ว่าเป็นอัฐิของผู้ใด
ด้วยอัฐิซึ่งเป็นกระดูกของมนุษย์ที่เผาไฟย่อมมีสัณฐานเช่นเดียวกัน
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วัด

วรเชษฐาราม
วัดวรเชษฐารามตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณ ปัจจุบันอยู่ในเขต
การปกครองต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสมัย
โบราณวัดวรเชษฐารามตัง้ อยูใ่ นเขตชุมชนบริเวณตลาดยอด แขวงขุนธรณีบาล ริมฝัง่ คลอง
ฝางข้างเหนือ ด้านใต้ติดต่อวัดโลกยสุธา ด้านตะวันออกติดต่อวัดวรโพธิ์ (วัดระฆัง)
ด้านเหนือและตะวันตก คือ ชุมชนบริเวณตลาดยอด ตัววัดสร้างบนที่สูงมีคูน�้ำโดยรอบ
โดยคลองฝางเป็นคูวัดด้านใต้
จากการขุดค้นทางโบราณคดีในหลุมทดสอบบริเวณท้ายอุโบสถพบหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้ ดังนี้
ชั้นวัฒนธรรมที่ ๑ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๖) เป็นชั้นดินล่างสุดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอยู่อาศัยก่อนการสร้างวัดวรเชษฐาราม พบโบราณวัตถุประเภทไหจากแหล่งเตาเผา
บ้านบางปูน (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐) เศษภาชนะดินเผาจากแม่น�้ำน้อย (ราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๓) เศษเตาดินเผาเคลือบจากกลุ่มเตาเผาศรีสัชนาลัย และเศษ
ภาชนะดินเผาอื่น ๆ อีกจ�ำนวนหนึ่ง หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็น
ที่อยู่อาศัยของชุมชนมาก่อนก่อสร้างวัดวรเชษฐาราม (หรือก่อนรัชกาลของสมเด็จ
พระเอกาทศรถ)
ชั้นวัฒนธรรมที่ ๒ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๕ และชั้นอิฐปูพื้น) พื้นที่บริเวณนี้
ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยมาระยะเวลาหนึ่งจึงมีการถมปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อการ
ก่อสร้างวัดวรเชษฐาราม ชั้นอิฐที่พบในหลุมขุดค้นเป็นลานวัดโดยพื้นอิฐอยู่ในระดับเดียว
กับฐานทักษิณเจดีย์ประธานที่สร้างขึ้นครั้งแรก (ฐานทักษิณและองค์เจดีย์มีการก่ออิฐหุ้ม
ในคราวปฏิสงั ขรณ์สมัยหลัง) โบราณวัตถุทพี่ บในชัน้ ดินนีจ้ งึ เป็นสิง่ ของทีป่ ะปนมากับดินถม
ชั้นวัฒนธรรมที่ ๓ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๓ และชั้นทราย) เกิดจากการถมดินปรับ
พื้นที่ยกระดับพื้นวัดให้สูงขึ้นทั่วบริเวณสูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร แล้วถมทรายซึ่งคงจะ
ปูอิฐทั่วบริเวณเช่นเดียวกับพื้นสมัยแรก พบหลักฐานจากการขุดแต่งเป็นพื้นรอบโบสถ์
แต่บริเวณหลุมขุดค้นถูกรบกวนจึงไม่ปรากฏพื้นอิฐหลงเหลือ ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
คงจะสืบเนือ่ งมาจากปัญหาเรือ่ งน�ำ้ ท่วมเป็นประการส�ำคัญ ดังนัน้ อาคารสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ
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คงได้ รั บ การปฏิ สั ง ขรณ์ ใ นครั้ ง เดี ย วกั น นี้ โดยเฉพาะเจดี ย ์ ป ระธานและวิ ห ารหลวง
มีหลักฐานการก่อสร้างทับซ้อน ส่วนอุโบสถคงเริ่มสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันนี้ โบราณวัตถุ
ที่พบในชั้นดินนี้ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาที่ปนมากับดินถมเป็นประเภทเดียวกับ
ที่พบในชั้นวัฒนธรรมที่ ๑
ชั้นวัฒนธรรมที่ ๔ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๑ และผิวดิน) เป็นชั้นพังทลายของ
โบราณสถานภายหลังการทิ้งร้างและการลักลอบขุดหาสมบัติ ดังนั้นดินนี้จึงประกอบ
ไปด้วยชิน้ ส่วนของโบราณสถาน เช่น อิฐ ปูนปัน้ และกระเบือ้ ง ผสมคลุกเคล้ากับเศษภาชนะ
ดินเผา เช่น เศษภาชนะดินเผาเขียนสีนำ�้ เงินของจีนสมัยราชวงศ์ชงิ และเครือ่ งถ้วยเบญจรงค์
เป็นต้น
การพบภาชนะดินเผาจากเตาบ้านบางปูนร่วมกับภาชนะดินเผาจากเตาแม่นำ�้ น้อย
ในชัน้ วัฒนธรรมที่ ๑ ก่อนการสร้างวัดวรเชษฐารามสามารถน�ำมาก�ำหนดอายุการสร้างวัด
ได้เป็นอย่างดี
แหล่ ง ผลิ ต ภาชนะดิ น เผาบ้ า นบางปู น มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งอยู ่ ใ นช่ ว งเวลา
ก่อนสมัยอยุธยาสืบต่อมาถึงสมัยอยุธยาตอนต้น (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐) ภาชนะ
ดินเผาบ้านบางปูนมักมีเนื้อดินสีด�ำ เผาด้วยอุณหภูมิต�่ำคุณภาพไม่ดีนัก ดังนั้นเมื่อชุมชน
แถบแม่น�้ำน้อยเริ่มผลิตภาชนะดินเผา (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑) ที่มีเนื้อแกร่งและ
คุณภาพสูงกว่า ความนิยมภาชนะดินเผาแม่น�้ำน้อยจึงเข้ามาแทนที่ภาชนะดินเผาจากเตา
บ้านบางปูน อย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่การผลิต
ภาชนะดินเผาทีเ่ ตาแม่นำ�้ น้อยมีความเจริญสูงสุด เนือ่ งจากพบหลักฐานภาชนะดินเผาจาก
เตาแม่นำ�้ น้อยจ�ำนวนมากในเรือสินค้าทีอ่ บั ปางหลายแห่งทีม่ หี ลักฐานว่า เรือดังกล่าวจมลง
ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ เป็นจ�ำนวนมากที่สุด๙
ดังนั้นพื้นที่บริเวณวัดวรเชษฐารามจึงน่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนในสมัย
อยุธยาตอนต้น ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑ (ชั้นวัฒนธรรมที่ ๑) ก่อนใช้พื้นที่นี้สร้าง
วัดวรเชษฐารามในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ (ชั้นวัฒนธรรมที่ ๒) ต่อจากนั้นมีการปฏิสังขรณ์
วัดวรเชษฐารามครัง้ ส�ำคัญครัง้ หนึง่ (ชัน้ วัฒนธรรมที่ ๓) ก่อนจะมีการทิง้ ร้าง (ชัน้ วัฒนธรรม
ที่ ๔) ซึ่งคงจะพร้อมกับเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐

๙

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, เตาแม่น�้ำน้อย, หน้า ๖๐ – ๖๗.
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โบราณสถานวัดวรเชษฐาราม

๑. ก�ำแพงวัด ขนาด ๘๘ x ๘๘ เมตร มีประตูทางเข้า - ออกด้านหน้า ๒ ประตู
ด้านหลัง ๑ ประตู ตรงมุมหักของก�ำแพงไม่ก่อหัวเม็ด
๒. อุโบสถ เป็นอาคารขนาด ๕ ห้อง ปักใบเสมาโดยรอบทั้ง ๘ ทิศ ตัวอาคาร
ก่อฐานบัวคว�่ำรองรับผนัง ด้านหน้ามีประตูทางเข้า ๒ ประตู ด้านหลัง ๑ ประตู ภายในมี
พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ตั้งตรงกลางยังเหลือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แต่พระเศียร
หักลงมาแล้ว มีอาสนะสงฆ์ก่อด้วยอิฐชิดผนังด้านเหนือ หน้าบันด้านหน้ามีร่องรอย
การประดับด้วยถ้วยชามแต่หลุดหายไปเกือบทั้งหมด ส่วนหลังคาหักพังลงหมดแล้ว
ลวดลายปูนปั้นที่ยังคงเหลือ คือบัวประดับปลายเสาติดผนังมีลักษณะเป็นบัวกลีบยาว
ปิดทับด้วยกระจัง ลักษณะดังกล่าวมีตัวอย่างที่อุโบสถวัดพระยาแมนซึ่งปฏิสังขรณ์
ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. ๒๒๓๒๑๐ และที่อุโบสถวัดกุฎีดาวซึ่งปฏิสังขรณ์
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. ๒๒๕๒๑๑
ดังนั้นอุโบสถที่วัดวรเชษฐารามจึงน่าจะเป็นงานก่อสร้างในคราวปฏิสังขรณ์
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓
๓. เจดีย์ประธาน มีการก่อสร้างทับซ้อน ๒ ครั้ง ครั้งแรกก่อฐานทักษิณเป็นฐาน
บัวลูกฟักรององค์เจดีย์ ลักษณะขององค์เจดีย์ประกอบด้วยฐานบัว ๑ ชั้น มาลัยลูกแก้ว
๓ ชั้น บัวปากระฆัง องค์ระฆัง บัลลังก์สี่เหลี่ยมมีเสารองรับส่วนยอดซึ่งท�ำเป็นบัวฝาละมี
และปล้องไฉนตามล�ำดับ ส่วนปลีหกั หายไป ครัง้ ที่ ๒ เป็นการปฏิสงั ขรณ์ ดังปรากฏหลักฐาน
ในชัน้ ดินทางโบราณคดีทกี่ ล่าวมาแล้ว (ชัน้ วัฒนธรรมที่ ๒) การปฏิสงั ขรณ์ครัง้ นีเ้ จดียท์ งั้ องค์
ถูกก่อหุ้มโดยฐานทักษิณท�ำเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ส่วนองค์เจดีย์ถูกก่อหุ้มตามระเบียบ
การก่อสร้างเดิม รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบนี้พบในสถาปัตยกรรมอยุธยาระหว่าง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ การปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานคงจะ
มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการสร้างอุโบสถ ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓
๔. วิหารหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ประธาน มีหลักฐานว่า มีการก่อสร้าง
ทับซ้อนถึง ๓ ครั้ง แต่ละครั้งเป็นการรื้ออาคารเดิมเพื่อสร้างใหม่ทั้งสิ้น ครั้งหลังสุด
พระวิหารหลวงก่อสร้างบนชาลา ลักษณะวิหารมีมุขหน้า - หลัง ส่วนฐานก่อฐานบัวคว�่ำ
รองรับผนัง มีประตูทางเข้าออกเฉพาะด้านหน้า ๒ ประตู ภายในวิหารหลวงด้านหลังก่อฐาน
๑๐
๑๑

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๑.
เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๐๑.

20

ยกระดับให้สงู จากพืน้ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้ หลายองค์ พระประธานมีขนาด
ใกล้ เ คี ย งกั บ พระประธานในอุ โ บสถและเศี ย รหายไปแล้ ว นอกจากนี้ ยั ง มี ฐ านชุ ก ชี
ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบพระประธานอีกจ�ำนวน ๗ องค์
๕. เจดีย์ย่อมุม ตั้งอยู่ตรงมุมก�ำแพงวัดด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เจดีย์อีก ๒ องค์
ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ฐานนี้มีบันไดขึ้นทางตะวันตก องค์เจดีย์ช�ำรุดโดยส่วนบนหัก
หายไปและส่วนที่เหลือเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน ๒ ชั้น ในแผนผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๒๐
บนหลังสิงห์ประดับแถวลายปูนปั้นรูปกระจังซึ่งมีร่องรอยการซ่อมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ลักษณะของฐานสิงห์ที่เหลือน่าจะเทียบได้กับเจดีย์รายของวัดภูเขาทอง มีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔๑๒
นอกจากนี้ภายในวัดวรเชษฐารามยังมีซากโบราณสถานอีกจ�ำนวนหนึ่ง ได้แก่
วิหาร ๓ หลัง หอระฆังและเจดีย์รายรอบพระวิหารหลวงอีกจ�ำนวนหนึ่ง
หลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและชั้นดินทางโบราณคดีดังได้กล่าวมาแล้ว
สามารถสรุปได้ว่า บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดวรเชษฐารามเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน
ในสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษ ที่ ๒๐ - ๒๑ ต่อมามีการสร้างวัดวรเชษฐาราม
พุทธศตวรรษที่ ๒๒ และมีการปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ส�ำคัญราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ก่อนวัดวรเชษฐาราม
จะถูกทิ้งร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดวรเชษฐารามเป็นโบราณสถานของชาติ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๑๒.

สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุมสมัยอยุธยา, หน้า ๔, ๗๔.
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วัด

วรเชษฐ์
วั ด วรเชษฐ์ หรื อ วั ด ประเชด ตั้ ง อยู ่ น อกเมื อ งด้ า นตะวั น ตก ห่ า งจากแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาออกไปราว ๑ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองต�ำบลบ้านป้อม อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยามีถนนโบราณสายหนึ่ง
ตัดเป็นแนวตรงจากด้านหน้าวัดประเชดเข้ามาสูต่ วั เมืองบรรจบกับแม่นำ�้ เจ้าพระยาระหว่าง
วั ด ราชพลี กั บ วั ด กษั ต ราธิ ร าชตรงข้ า มพระราชวั ง หลั ง ตรงนี้ ค งมี ท ่ า เรื อ ส� ำ หรั บ
พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด�ำเนินไปบ�ำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดนี้

โบราณสถานวัดวรเชษฐ์

๑. ก�ำแพงวัด สภาพพังทลายลงเป็นส่วนมาก แต่ยงั คงปรากฏแนวก�ำแพงค่อนข้าง
ชัดเจน ทางด้านหน้าเป็นก�ำแพงก่อด้วยอิฐ
๒. ปรางค์ประธาน เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐซึ่งโดยทั่วไปใช้อิฐต่างกัน ๒ ขนาด คือ
อิฐหนาประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ใช้ก่อส่วนฐาน และอิฐหนาประมาณ ๕ เซนติเมตร
ใช้ก่อส่วนยอด พระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานทักษิณซึ่งก่อเป็นฐานบัวลูกฟัก ฐานของปรางค์
ก่อฐานบัวลูกฟักซ้อนกัน ๓ ชั้น รองรับเรือนธาตุ ซึ่งก่อมุขทิศยื่นออกมาเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน
หลังคามุขเป็นมุขลด ๓ ชั้น มีบันไดทางขึ้นสู่มุขทิศทั้ง ๔ โดยด้านตะวันออกเจาะเป็น
ช่องทางเข้าสู่เรือนธาตุ ส่วนมุขอีก ๓ ด้าน เป็นมุขส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
ส่วนยอดท�ำเป็นชั้นรัดประคดปักกลีบขนุนและมีซุ้มบันแถลงประจ�ำทุกชั้นจ�ำนวน ๗ ชั้น
ส่วนยอดคงเป็นรูปดอกบัวตูมปักนภศูลซึ่งพังลงหมดแล้ว ลักษณะของพระปรางค์น่าจะ
มีอายุอยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒
๓. อุโบสถ ตั้งอยู่ด้านใต้ของปรางค์ประธานมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
๑๒ x ๑๘ เมตร มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ผนังของอาคารเหลือสภาพค่อนข้างมาก
แต่หลังคาพังลงแล้วทัง้ หมด ผนังด้านหุม้ กลองมีประตูทางเข้าออก ด้านละ ๒ ประตู ระหว่าง
ประตูมีหน้าต่าง ๑ ช่อง ผนังด้านยาวแบ่งเป็น ๕ ห้อง โดยมีหน้าต่างห้องกลาง ด้านละ
๑ ช่อง ภายในวิหารเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชยั แต่เศียรหักหายไป
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ภาพมุมกว้างวัดวรเชษฐ์

๔. เจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถในแกนเดียวกัน ส่วนฐานและยอด
พังทลายลงทั้งหมด ไม่เห็นรูปทรง ส่วนที่เหลือคือชั้นบัวปากระฆังและองค์ระฆังซึ่งเป็น
องค์ระฆังทรงเตี้ยปากผาย ระเบียบการก่อสร้างของเจดีย์องค์นี้น่าจะเหมือนกับเจดีย์
ประธาน และเจดีย์รายวัดมเหยงคณ์ เจดีย์ประธานและเจดีย์รายวัดพระศรีสรรเพชญ์
และเป็นแบบเดียวกับเจดีย์ประธานวัดวรเชษฐารามซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ - ๒๒
๕. วิหาร ตั้งอยู่ด้านหลังพระปรางค์ในแกนเดียวกัน เป็นวิหารขนาดใหญ่ใช้วัสดุ
ก่อสร้างแบบเดียวกับพระปรางค์ น่าจะเป็นงานก่อสร้างครั้งเดียวกัน วิหารมีแผนผัง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๑๔ x ๒๗ เมตร มีมุขยื่นหน้าหลังโดยมุขหน้าเป็นโถง มุขหลังเป็น
มุขทึบ (มีผนัง) วิหารแบ่งเป็น ๗ ห้อง ก่อฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับผนัง มีประตูทางเข้า
วิหารด้านหน้าและหลัง ๒ ประตู พระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดวรเชษฐ์น่าสนใจมาก
เนื่องจากท�ำเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ๔ องค์ นั่งหันพระปฤษฎางค์ชนทรงปราสาท ซึ่งยังไม่
เคยพบมาก่อนในศิลปกรรมสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทั้ง ๔ องค์ดังกล่าวน่าจะหมายถึง
พระพุทธเจ้าในอดีต ๔ พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ และ
พระสมณโคดม คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งนิยมสร้างในศิลปะพุกามของพม่า
๖. เจดียท์ รงปราสาทยอด ตัง้ อยูร่ มิ ก�ำแพงด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระปรางค์
ประธาน คงเหลือสภาพสมบูรณ์มากที่สุด องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทักษิณที่ท�ำเป็นฐานสิงห์
บนลานทักษิณมีก�ำแพงล้อมรอบ มีบันไดทางขึ้นบนลานทักษิณทางด้านหน้าองค์เจดีย์
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มีแผนผังสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ย่อมุมไม้ ๒๐ ส่วนล่างคือฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซอ้ นกัน ๓ ชัน้ รองรับ
เรือนธาตุ เหนือชั้นเรือนธาตุท�ำเป็นชั้นรัดประคดซ้อนกัน ๓ ชั้นรองรับองค์ระฆังและ
บัลลังก์สี่เหลี่ยม ยอดท�ำเป็นบัวคลุ่มเถา ซึ่งเหลือเพียง ๑ ชั้น ตามชั้นต่าง ๆ ขององค์เจดีย์
ประดับลวดลายปูนปั้นซึ่งอาจก�ำหนดอายุในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒๑๓
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดวรเชษฐ์ เป็นโบราณสถานของชาติ ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๑๓.

24

สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย, หน้า ๓๙, ๔๖, ๙๘.
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วัด

ท่าการ้อง
ท่าการ้องตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา นอกเกาะ
เมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาทางด้ า นเหนื อ ในเขตต� ำ บลบ้ า นป้ อ ม
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้องคงจะเกิดจากการรวมวัด ๒ วัดเข้าด้วยกัน คือ
วัดท่า วัดหนึ่ง และวัดการ้อง อีกวัดหนึง่ เนือ่ งจากคราวทีพ่ ระยา
โบราณราชธานินทร์สำ� รวจภูมิสถานกรุงเก่า ได้ท�ำแผนที่ไว้ฉบับหนึ่ง
พิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๖ โดยลงต�ำแหน่งวัดท่าอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
และวัดการ้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดท่า ระยะห่างกันราว
๔๐๐ เมตร วัดทั้งสองเป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วได้รบั การ
ฟืน้ ฟูให้เป็นวัดขึน้ ใหม่หลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
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ปัจจุบันสภาพของวัดการ้องถูกท�ำลายลงเกือบทั้งหมด คงเหลือแต่เพียงเนินดิน
และพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งอาจเป็นพระพุทธรูปของเดิมที่มีผู้ศรัทธาได้สร้างศาลาคลุมไว้
เป็ น ที่ สั ก การบู ช า พระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ เ ป็ น พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ประทั บ นั่ ง สมาธิ
ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งองค์ด้วยฝีมือช่างชาวบ้าน จนไม่หลงเหลือเค้าเดิมของพระพุทธรูป
สมั ย อยุ ธ ยา อย่ า งไรก็ ต าม วั ด การ้ อ งเคยปรากฏหลั ก ฐานในพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ๒ ครั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามทั้งสิ้น
รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๑๐๖ คราวสงครามช้างเผือก พระเจ้า
หงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทัพพระมหาอุปราชากองหน้าตั้งค่ายต�ำบลเพนียด
ค่ายพระเจ้าแปรปีกซ้ายตัง้ ต�ำบลทุง่ วัดโพธารามไปคลองเกาะแก้ว ทัพพระเจ้าอังวะปีกขวา
ตั้ ง ค่ า ยต� ำ บลวั ด พุ ท ไธสวรรย์ ม าคลองตะเคี ย น ทั พ พระยาตองอู ทั พ พระยาจิ ต ตอง
ทัพพระยาละเคิ่งเกียกกายตั้งค่ายแต่วัดการ้องลงไปวัดไชยวัฒนาราม ทัพพระยาพสิม
ทั พ พระยาเสี่ ย ง กองหน้ า ของทั พ หลวงตั้ ง ค่ า ยต� ำ บลลุ ม พลี ทั พ หลวงตั้ ง ค่ า ยต� ำ บล
วัดโพธิ์เผือก ทุ่งขนอนปากคู และทัพสมเด็จพระมหาธรรมราชาตั้งต�ำบลมะขามหย่อง
หลังค่ายหลวง๑ สงครามครัง้ นีฝ้ า่ ยกรุงศรีอยุธยายอมเป็นพระราชไมตรี กษัตริยท์ งั้ สองฝ่าย
เสด็จมาท�ำสัตยาธิษฐานหลัง่ น�ำ้ ทักษิโณทกต�ำบลวัดพระเมรุ พระเจ้าหงสาวดีขอเอาสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ พระราเมศวร และช้างเผือก ๔ เชือกกลับไปหงสาวดี๒
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่ายกทัพใหญ่เข้ามาโจมตี
กรุงศรีอยุธยา ๒ ทัพ ทัพแรกยกมาทางด้านเหนือโดยเนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพ ทัพที่สอง
ยกมาทางด้านใต้โดยมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพ ในขณะที่ตั้งล้อมกรุงอยู่นั้น มังมหานรธา
เสียชีวิตลง การบัญชาการรบทั้งหมดจึงตกอยู่กับเนเมียวสีหบดีทั้งหมด การรบครั้งนี้
พม่าเข้ามาตั้งป้อมค่ายล้อมกรุงไว้ทุกด้าน โดยตั้งค่ายใหญ่ที่ต�ำบลโพธิ์สามต้น ค่ายรอบใน
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสู้รบครั้งนี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองที่บ้านป้อมวัดการ้อง
วัดภูเขาทอง เพนียด วัดเจดียแ์ ดง วัดสามวิหาร วัดมณฑป วัดกระโจม วัดนางชี วัดแม่นางปลืม้
และวัดศรีโพธิ์ ได้รื้ออิฐโบสถ์วิหารมาสร้างค่ายท�ำหอรบตั้งปืนใหญ่น้อยยิงเข้ามาในกรุง
ทุกค่าย ถึงวันอังคารขึ้น ๙ ค�่ำ เดือน ๕ วันเนาว์สงกรานต์ พ.ศ. ๒๓๑๐ เสียกรุงศรีอยุธยา
แก่พม่าข้าศึก
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖).
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา,
๒๕๑๕).
๑
๒
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การกล่าวชื่อวัดการ้องในพระราชพงศาวดารทุกครั้ง ไม่ใช่เป็นการกล่าวถึงการ
สร้างวัด ดังนั้นจึงไม่อาจเชื่อได้ว่าในรัชกาลพระมหาจักรพรรดินั้นมีวัดการ้องอยู่แล้ว
เนื่องจากพระราชพงศาวดารเล่มนี้รวบรวมขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เขียนเรื่องของ
สมัยอยุธยา การอ้างชือ่ วัดบางแห่งเพียงเพือ่ การอธิบายเหตุการณ์สงครามให้เห็นภาพพจน์
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างวัดจ�ำเป็นต้องศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของวัดแห่งนัน้ ควบคูก่ นั ไปด้วย กรณีของการอ้างชือ่ วัดไชยวัฒนารามร่วมอยูก่ บั
วั ด การ้ อ งระยะนี้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น เพราะปรากฏในพระราชพงศาวดารชั ด เจนว่ า
วัดไชยวัฒนารามแรกสถาปนาขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๓ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง๓
แต่หลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดการ้อง ปัจจุบันก็ไม่อยู่ใน
สภาพที่เอื้ออ�ำนวยต่อการศึกษาอายุสมัยของวัดนี้ได้แน่ชัด แต่น่าเชื่อว่าวัดการ้องน่าจะมี
มาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพิจารณาร่วมกับหลักฐานที่วัดท่าที่จะกล่าวต่อไปนี้
วั ด ท่ า ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของ “วั ด ท่ า การ้ อ ง” คงจะเป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งมาแล้ ว
ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา แต่ ไ ม่ ป รากฏหลั ก ฐานในพระราชพงศาวดาร หนั ง สื อ ประวั ติ วั ด
ทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ ของกรมการศาสนากล่าวถึงประวัติวัดท่าว่า สร้างขึ้นประมาณ
พ.ศ. ๒๒๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาแล้วประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๕
วัดนี้ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา อุโบสถสร้างขึ้นเป็นหลัก
ของวัด มีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงปรางค์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเจดีย์ราย
พระประธานในอุโบสถน่าจะเป็นหลักฐานชิน้ ส�ำคัญทีพ่ จิ ารณาได้วา่ สร้างพร้อมกับ
การสร้างวัดนี้ พระพุทธรูปองค์นที้ ำ� ปางมารวิชยั ประทับนัง่ บนฐานชุกชีซงึ่ ท�ำเป็นฐานสิงห์
ลักษณะพระพักตร์เป็นรูปไข่ค่อนข้างกลม พระขนงโค้ง พระเนตรอูมเหลือบลงเบื้องล่าง
พระนาสิกโด่ง ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยมีเกตุมาลาและรัศมี เป็นลักษณะของพระพุทธรูป
สมัยอยุธยาตอนกลาง ลักษณะของฐานสิงห์ทรงเตี้ย น่องสิงห์ประกอบด้วยวงโค้ง ๓ วง
เคยพบมาแล้วที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ราว พ.ศ. ๒๐๔๓ ดังนั้นหากพระพุทธรูปประธาน
องค์นเี้ ป็นของเดิมทีไ่ ด้รบั การซ่อมตามแบบเดิม ไม่ใช่งานก่อสร้างสมัยหลังทีห่ นั กลับไปท�ำ
เลียนแบบของเดิมแล้ว วัดท่าน่าจะก่อสร้างมาแล้วอย่างน้อยสมัยอยุธยาตอนกลาง

กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖),
หน้า ๖.
๓

29
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๑. อุโบสถ ขนาด ๑๑ x ๒๒ เมตร เป็นอุโบสถขนาด ๕ ห้อง มีมุขโถงหน้าหลัง
อีกด้านละห้อง หลังคาทรงจั่วลด ๒ ชั้น ส่วนลาดหลังคาซ้อน ๓ ตับ มุงกระเบื้องดินเผา
แบบเกร็ดเต่า กรอบหน้าบัน (ป้านลม) ปั้นปูนท�ำช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ส่วนนี้เป็น
งานซ่อมราว พ.ศ. ๒๕๐๘ ช่อฟ้าและหางหงส์ของเดิมท�ำด้วยไม้ หน้าบันท�ำด้วยไม้แกะสลัก
ลายหน้ากาลคายช่อลายเปลว หน้าบันปีกนกท�ำด้วยไม้แกะสลักรูปลิงและช่อลายเปลว
เช่นกัน
ประตูทางเข้าด้านหน้ามี ๓ ประตู ท�ำลวดลายปูนปัน้ ประดับ ประตูกลางเป็นประตูซมุ้
ทรงปราสาท บานประตูแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง ประตูที่ขนาบอยู่ทั้ง ๒ ข้างและ
ประตูท้ายอีก ๒ ประตู เป็นประตูซุ้มทรงบันแถลง บานประตูลงรักปิดทอง ผนังด้านข้าง
เจาะช่องหน้าต่างประจ�ำทุกห้องท�ำซุม้ ทรงบันแถลง บานประตูไม้ลงรักปิดทองเช่นเดียวกัน
ฐานชุกชีของกลุ่มพระพุทธรูปประธานท�ำเป็นฐานสิงห์ ส่วนนี้ซ่อมใหม่แล้ว
พระพุทธรูปประธานประทับนั่งปางมารวิชัย เหนือฐานสิงห์ก่อบนฐานชุกชี ฐานนี้แอ่นโค้ง
เล็กน้อย ในระดับฐานชุกชีมพี ระพุทธรูปรายอีก ๖ องค์ ในจ�ำนวนนี้ ๒ องค์ทอี่ ยูด่ า้ นขวาของ
พระประธานเป็นพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางมารวิชยั บนฐานสิงห์ ลักษณะองค์พระพุทธรูป
และฐานสิงห์ทแี่ อ่นโค้งเหมือนกับฐานสิงห์ของพระประธาน จึงน่าจะเป็นงานสร้างพร้อมกัน
พระพุทธรูปอีก ๓ องค์ อันอาจเป็นงานสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะและ
ขนาดเดียวกันตั้งอยู่ด้านหน้าฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ประทับนั่งบน
ฐานสิงห์ ส่วนล่างของฐานสิงห์ช�ำรุด เนื้อปูนและอิฐเปื่อยยุ่ยเนื่องจากการกัดกร่อนของ
เกลือและน�้ำใต้ดินแต่ยังเหลือส่วนบนของผ้าทิพย์ เศียรพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ถูกขโมย
ไปทั้งหมดแล้ว ต่อมาทางวัดได้ปั้นเศียรใหม่เมื่อ ๑๐ กว่าปีมานี้
เสมารอบอุโบสถเป็นเสมาคู่ ตัง้ อยูบ่ นฐานสิงห์ โดยท�ำซุม้ ทรงเสมาครอบใบเสมาไว้
ใบเสมาท�ำมาจากหินทรายเหลือเพียง ๑ ใบ บางส่วนถูกถอดเก็บไว้ในกุฏิเจ้าอาวาส
ก�ำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถท�ำก�ำแพงหลังเจียดล้อมรอบ เสาหัวเม็ดท�ำส่วนบน
ทรงเม็ดมะยมซ้อน ๒ ชัน้ รับยอดทรงสีเ่ หลีย่ ม ประตูดา้ นหน้าเป็นทรงคฤห หลังคาประดับ
เจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ๓ องค์ ประตูด้านหลัง ๑ ประตู และประตูด้านข้างอีก
ด้านละ ๒ ประตู ทั้งหมดท�ำช่องประตูทรงกลีบบัว
ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดท่าการ้องได้ด�ำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถครั้งใหญ่
๒. เจดียย์ อ่ มุมไม้สบิ สองทรงเครือ่ ง ตัง้ อยูน่ อกก�ำแพงแก้วด้านหน้า ด้านซ้ายขวา
ข้างละองค์ ลักษณะเหมือนกัน ส่วนล่างก่อฐานทักษิณด้วยฐานสิงห์เตีย้ พืน้ ทีบ่ นลานทักษิณ
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แคบ องค์เจดีย์ที่ตั้งบนฐานทักษิณก่อฐาน
สิงห์ ๒ ชั้น ชั้นเชิงบาตรองค์ระฆัง บัลลังก์
ปล้องไฉนเป็นทรงบัวคลุ่มเรียงลดหลั่นกัน
๗ ชั้น ปลีซึ่งยืดสูงมาก มีลูกแก้วคั่นกลาง
องค์ ร ะฆั ง ท� ำ ลวดลายปู น ปั ้ น ประเภท
รั ก ร้ อ ยประดั บ การท� ำ ปลี ยื ด สู ง จนต้ อ ง
ท� ำ ลู ก แก้ ว คั่ น กลางเริ่ ม มี อ ยู ่ ใ นสมั ย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และได้พบเสมอ
ในเจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
๓. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองมีเรือน
ธาตุ ตั้งอยู่นอกก�ำแพงแก้ว ด้านเหนือใต้
ข้างหน้าข้างละองค์และในก�ำแพงแก้วหน้า
อุโบสถด้านซ้ายอีก ๑ องค์ ลักษณะและ
ขนาดเดียวกันแต่องค์ที่อยู่ในก�ำแพงแก้ว
ขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย
ส่วนล่างท�ำฐานบัวลูกแก้วเตีย้ เป็น
ฐานทักษิณ พื้นบนฐานทักษิณแคบ องค์
เจดีย์ท�ำฐานสิงห์ ๒ ชั้น รองรับเรือนธาตุ
มีจระน�ำทิศทั้ง ๔ ด้าน เหนือเรือนธาตุท�ำ
ฐานสิงห์ ๒ ชั้น และชั้นเชิงบาตรรองรับ
องค์ระฆัง บัลลังก์และปล้องไฉน ท�ำบัว
หงายรองรั บ ปลี ซึ่ ง ยื ด ยาวมากจนต้ อ งมี
ลูกแก้วคั่นกลาง เจดีย์ทั้ง ๓ องค์นี้น่าจะ
สร้างหรือซ่อมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
๔. เจดี ย ์ ท รงปรางค์ ย ่ อ มุ ม ไม้
ยี่สิบ จ�ำนวน ๑ องค์ ตั้งอยู่ในก�ำแพงแก้ว
หน้าอุโบสถด้านขวา ส่วนล่างก่อฐานบัว
๑ ชั้น ฐานสิงห์ ๒ ชั้นรองรับเรือนธาตุ ซึ่ง
ท�ำจระน�ำทั้ง ๔ ด้าน ส่วนยอดท�ำชั้นรัด
ประคดซ้อนกัน ๗ ชัน้ ใบขนุนและกลีบขนุน

ลวดลายประดับหน้าบันของอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถ
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เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองทรงเครื่อง

แปะติดกับองค์ปรางค์ ไม่มีซุ้มบัญชรประจ�ำชั้นรัดประคด ปรางค์องค์นี้จึงน่าจะสร้างขึ้น
สมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น
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เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

เจดีย์ทรงปรางค์

๕. หอระฆัง ตัง้ อยูน่ อกก�ำแพงด้านเหนือ เป็นอาคารแปดเหลีย่ ม ๒ ชัน้ พืน้ ชัน้ บน
ปูด้วยไม้ หลังคาเครื่องไม้พังลงแล้ว ผนังทุกชั้นทุกเหลี่ยมเจาะช่องหน้าต่างทรงกลีบบัว
กรุช่องหน้าต่างด้วยดินเผาเคลือบเขียวแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉลุลาย ทางเข้าหอระฆังเจาะ
ช่องสี่เหลี่ยมที่ชั้นล่างที่ผนังด้านเหนือ
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พระราชวัง
โบราณ

พระราชวังโบราณ หรือ พระราชวังหลวงเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง
การปกครองในเวลาเดียวกัน ภายในพระราชวังหลวงจึงประกอบ
ไปด้วยพระมหาปราสาท พระต�ำหนัก พระคลังต่าง ๆ อาคาร
สิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ อีกจ�ำนวนมาก นอกจากนีย้ งั ประกอบไปด้วยอาคาร
สถานที่ราชการอีกหลายแห่ง ซึ่งปรกติตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน
ชั้นนอก กล่าวได้ว่าพระราชวังหลวงเป็นศูนย์รวมงานสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมทีง่ ดงาม เป็นศรีสง่าของบ้านเมือง จนชาวต่างประเทศ
ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในพระนครศรี อ ยุ ธ ยาในเวลานั้ น กล่ า วถึ ง
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาว่า มีอาณาบริเวณกว้างขวาง
บรรดาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นพระราชวังนั้นมีความ
ใหญ่โตงดงาม มองเห็นเป็นสีทองทั้งหมด ดุจเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง
ทีเดียว
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยากล่าวโดยประวัติการ
ก่อสร้างและการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพ สามารถแบ่งออก
ได้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
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๑. พระราชวังหลวงระยะที่ ๑ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ถึงรัชกาลสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๒ (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑)
๒. พระราชวังหลวงระยะที่ ๒ รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงรัชกาลสมเด็จ
พระอาทิตยวงศ์ (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๑๗๓)
๓. พระราชวังหลวงระยะที่ ๓ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ถึงรัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศ (พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๓๑๐)

พระราชวังหลวง
ระยะที่

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า “ศักราช ๗๑๒
ขาลศก (พ.ศ. ๑๘๙๓) วันศุกร์ ขึน้ ๖ ค�ำ่ เดือน ๕ เพลารุง่ แล้ว ๓ นาฬิกา ๙ บาท แรกสถาปนา
กรุงพระนครศรีอยุธยา”๑ และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการก่อสร้างพระราชวังหลวงว่า สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่ง
ไพฑูรย์มหาปราสาทองค์หนึง่ สร้างพระทีน่ งั่ ไพชยนต์มหาปราสาทองค์หนึง่ สร้างพระทีน่ งั่
ไอสวรรย์มหาปราสาทองค์หนึง่ ๒ ดังนัน้ จึงมีพระทีน่ งั่ ส�ำคัญ ๓ องค์แรก ในพระราชวังหลวง
ที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สร้างขึ้น
ชัยภูมทิ ตี่ งั้ พระราชวังหลวงนัน้ สมเด็จพระเจ้าอูท่ องทรงเลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณกึง่ กลาง
เมืองค่อนไปทางด้านเหนือเนือ่ งจากเป็นทีด่ อน ในขณะทีโ่ ดยรอบเป็นบึงน�ำ้ ธรรมชาติและ
เป็นที่ลุ่ม การเลือกพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะอยู่ในท�ำเลที่เป็นศูนย์กลางของเมืองแล้ว
ยังเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย บริเวณดังกล่าวนั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
วัดพระศรีสรรเพชญ์
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หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๗), หน้า ๔๔๓.
๒
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ (พระนคร : โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์, ๒๕๐๕),
หน้า ๙๘.
๑
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ขอบเขตพระราชวังเมื่อแรกสร้างนั้นคงจะมีก�ำแพงอิฐล้อมรอบ คือแนวก�ำแพง
ที่เป็นก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน ขนาดก�ำแพงหนาประมาณ ๑.๕๐ เมตร
บนสันก�ำแพงปักใบเสมามีเชิงเทินส�ำหรับทหารยืนรักษาการณ์โดยตลอด ตรงมุมก�ำแพง
และตามด้านที่ส�ำคัญ ยังไม่มีป้อมปืนประจ�ำ เนื่องจากเวลานั้นปืนใหญ่ยังไม่มีใช้ใน
กรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ตรงมุมก�ำแพงพระราชวังหลวงจึงสร้างเป็นเสาหัวเม็ด ยังคงปรากฏ
ของเดิมทีม่ มุ ก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ดา้ นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนป้อมปืนทีส่ ร้างอยู่
ประจ�ำมุม ประจ�ำด้านที่ก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สร้างต่อเติมขึ้น
ภายหลังเมื่อผนวกเขตวัดพระศรีสรรเพชญ์ และพระราชวังหลวงให้เป็นเขตเดียวกัน
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ไม่มเี อกสารใดทีก่ ล่าวถึงชือ่ และต�ำแหน่งของประตูพระราชวังหลวงในระยะนี้ แต่
เนื่องจากแนวก�ำแพงพระราชวังระยะที่ ๑ นี้ ต่อมาใช้เป็นก�ำแพงของวัดพระศรีสรรเพชญ์
สันนิษฐานว่าต�ำแหน่งและชือ่ ของประตูคงจะใช้ของเดิม คือ ด้านตะวันออกหน้าพระราชวัง
มี ๒ ประตู ด้านเหนือ ๑ ประตู คือ ประตูที่ต่อมาเรียกว่าประตูฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์
ด้านตะวันตกท้ายวังมี ๑ ประตู เป็นประตูชอ่ งกุด ด้านใต้มี ๑ ประตู คือ ประตูทตี่ อ่ มาเรียกว่า
ประตูบวรนิมิตร ลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในคงจะแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก
ชั้นกลาง และชั้นในเช่นเดียวกัน
สิ่งก่อสร้างภายในพระราชวังนอกจากพระมหาปราสาท ๓ หลัง ดังกล่าวมาแล้ว
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทองยังปรากฏชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษกอีก ๑ องค์ ในกฎหมาย
ตราสามดวง๓ ในรัชกาลต่อมาพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระราเมศวรเสด็จออก
ทรงศีล ณ พระที่นั่งมังคลาภิเษก เพลา ๑๐ ทุ่ม ทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออก
เห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์จึงเรียกปลัดวังให้เอาพระราชยานทรงเสด็จออก
ไปให้เอากรุยปักขึ้น สถาปนาพระมหาธาตุสูง ๑๙ วา ให้ชื่อ “วัดมหาธาตุ”๔ ต่อมา
รัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยาเกิดเพลิงไหม้พระราชมณเฑียรเมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๓ และ
เกิดเพลิงไหม้พระที่นั่งตรีมุข เมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๔๕ ดังนั้น พระราชวังหลวงระยะที่ ๑ นี้
จึงปรากฏหลักฐานในเอกสารว่าประกอบด้วยพระที่นั่งจ�ำนวน ๕ องค์ คือ พระที่นั่ง
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเสด็จออกพระที่นั่งมังคลาภิเษกให้ตรากฎหมายพิสูจน์ด�ำน�้ำลุยเพลิง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๙
พระอัยการลักษณะโจร เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๓ และพระอัยการเบ็ดเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๖ โปรดดู ประมวลกฎหมาย
รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ หน้า ๓๕๘, เล่ม ๒ หน้า ๒๙๑ และประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ จุลศักราช ๑๑๑๖ เล่ม ๒
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๕๔.
๔
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๔๔๗.
๕
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๔๗.
๓
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ไพชยนต์มหาปราสาท พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท
พระที่นั่งมังคลาภิเษก และพระที่นั่งตรีมุข พระราชมณเฑียรซึ่งอาจจะเป็นที่ประทับอีก
๑ หลัง ส่วนอาคารอื่น ๆ ไม่ปรากฏในเอกสาร
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของพระมหาปราสาทภายในพระราชวังหลวงระยะที่ ๑ นี้ ในหนังสือพระราช
นิพนธ์เรื่องพระราชมณเฑียรในกรุงเก่าว่า “คะเนดูพระราชวังครั้งนั้นปราสาทสามองค์
คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท พระที่นั่งไอสวรรย์
มหาปราสาท คงเป็นวิหารยอด ซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างพระเจดีย์ ๓ องค์ เป็นที่ปรากฏอยู่จน
บัดนี้ คงจะเป็นปราสาทสีเ่ หลีย่ มไม่ได้ยอ่ เก็จอย่างย่อมๆ เท่าทีเ่ ห็นอยูน่ ไี้ ม่สจู้ ะเป็นทีป่ ระทับ
สบายนัก จึงได้มีพระที่นั่งตรีมุข พระราชมณเฑียรและพระที่นั่งมังคลาภิเษก ถ้าจะคะเนดู
พระที่นั่งตรีมุขนั้นคงจะเป็นที่เสด็จออกมุขหน้าอีก ๒ มุข เป็นที่ประทับ พระราชมณเฑียร
อยู่หลังเข้าไปลักษณะอย่างพระราชวังเดิมที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพระราชวังกรุงธนบุรี ฤาใน
พระบรมมหาราชวัง พระทีน่ งั่ อัมรินทรวินจิ ฉัย พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณเป็นตรีมขุ พระทีน่ งั่
จักรวรรดิพิมานเป็นพระราชมณเฑียรแต่ขนาดใหญ่เล็กเทียบดูปราสาทคงจะไม่ใหญ่มาก
เช่นหมู่พระที่นั่งจักรวรรดิพิมานแน่ น่าที่จะเท่ากับพระราชวังเดิม และที่ซึ่งตั้งนั้นที่ไหน
ไม่เหมาะเท่าที่พระวิหารใหญ่ด้านตะวันออก พระที่นั่งมังคลาภิเษกในพระราชวังเก่านี้
เป็นที่ทรงศีล ฤาเป็นที่ประทับส�ำราญไม่ใช่ที่ประทับอยู่เป็นนิจ ที่ซึ่งควรจะตั้งมีอยู่ ๒ แห่ง
อยู่แนวก�ำแพงแก้วพระที่นั่งตรีมุข เช่น หอพระปริตสาตราคม ณ พระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์
ในพระบรมมหาราชวัง ฤาพระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งเอกอลงกฎในพระราชวังบวรฯ
อย่างหนึ่งฤาไม่ฉะนั้นก็อยู่ตรงมุขเหนือมุขใต้พระที่นั่งตรีมุข เช่น หอพระเจ้า หอพระอัฐิ
ซึง่ ต่อกับพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ จะออกไปตัง้ ข้างหน้าทีเดียวไม่ได้ เพราะถ้าตัง้ อยูข่ า้ งหน้า
ทีเดียว สมเด็จพระราเมศวรที่ไหนจะไปเห็นท้าวมณเฑียรนั่งขวางทางเพราะผิดต�ำแหน่ง
เป็นข้างหน้า แต่ถ้าหากว่าจะเป็นพระที่นั่งข้างในทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะพระราชวังหันหน้า
ตะวันออกที่ไหนจะทอดพระเนตรเห็นพระสารีริกธาตุตกลงในที่ซึ่งสร้างวัดมหาธาตุได้
จึงสันนิษฐานว่าจะตั้งอยู่เหนือหอพระเจ้า หอพระอัฐิในพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้ความ
สันนิษฐานเช่นนี้จึงเห็นเหมาะสมว่าพระที่นั่งตรีมุขและพระราชมณเฑียรตั้งอยู่ในที่
พระวิหารหลวงด้านตะวันออก พระที่นั่งมังคลาภิเษกคงจะตั้งอยู่ในวิหารหลังพระอุโบสถ
เป็นตรงปลายตรีมขุ ข้างหนึง่ และข้างเหนือคงมีอกี องค์หนึง่ ซึง่ ไม่มเี หตุจะกล่าวถึงพระทีน่ งั่
จอมทอง ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมออกบอกหนังสือพระก็คงเป็นชื่อเก่าไม่ใช่ตั้งใหม่
เป็นชื่อของพระที่นั่งเย็นเช่นดุสิตดาภิรมย์ อยู่มุมก�ำแพงท้องพระโรง แต่ที่วิหารสามหลัง
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เดีย๋ วนีจ้ ะเคลือ่ นคลาดจากทีเ่ ดิมก็เป็นได้ ด้วยพระวิหารใหญ่นนั้ โตมากก็ตอ้ งขยายทีอ่ อกไปต่อ
พระราชมณเฑียรไปตามแนวพระระเบียงวัดพระศรีสรรเพชญ์เดีย๋ วนีค้ งเป็นเรือนจันทร์แล้ว
จึงมีก�ำแพงอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นข้างใน”
การขุดแต่งทางโบราณคดีบริเวณวิหารหลวงพบว่าฐานของวิหารหลวงส่วนล่าง
ฝังลึกอยู่ใต้ดินสันนิษฐานว่าวิหารหลวงหลังนี้คงมีมาแต่เดิม ซึ่งอาจจะเป็นพระที่นั่ง
มังคลาภิเษก หรือพระที่นั่งตรีมุของค์ใดองค์หนึ่ง ดังพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อยกพระราชวังให้เป็นพุทธาวาสแล้ว จึงแปลงให้เป็น
พระวิหาร
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๑๖ ทรงยกพืน้ ที่
พระราชวังหลวงเดิมให้เป็นพุทธาวาส เนือ่ งจากพระราชวังหลวงเดิมคงช�ำรุดทรุดโทรมยาก
จะปฏิสังขรณ์ จากเหตุเพลิงไหม้ถึง ๒ ครั้งในรัชกาลที่ผ่านมาประการหนึ่ง ทรงโปรดให้
สร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่ที่ริมแม่น�้ำ ด้านเหนือของพระราชวังเดิม๗ ในตอนต้น
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังทรงประทับอยู่ในพระราชวังหลวงแห่งเดิม เพราะ
การก่อสร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่คงจะใช้เวลาเกือบตลอดรัชกาล เนื่องจาก
๑. บริเวณที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเลือก เพื่อสร้างพระราชวังแห่งใหม่
เป็นที่ลุ่มและบึงน�้ำตามธรรมชาติ มีหลักฐานชั้นดินจากการขุดค้นทางโบราณคดีใน
พระราชวังหลวงพบว่า ชั้นดินชั้นล่างสุดในหลุมขุดค้นหลายหลุมเคยเป็นบ่อน�้ำหรือบึงน�้ำ
ชั้ น ดิ น โดยทั่ ว ไปเกิ ด จากการน� ำ ดิ น จากที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง มาถมปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า ง
หลายครั้งหลายสมัย สระน�้ำในพระราชวังหลวงทุกแห่งเคยเป็นบึงน�้ำธรรมชาติที่ขุดลอก
ไว้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ สระแก้ว สระโอ สระหนองหวาย สระรอบพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์
และสระระฆัง ดังนั้น การสร้างพระราชวังใหม่ต้องใช้เวลาและก�ำลังคนปรับถมพื้นที่
เป็นอันมาก
๒. การท�ำสงครามติดพันกับพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา นับตั้งแต่
ต้นรัชกาลน่าจะส่งผลให้การสร้างพระราชวังแห่งใหม่ลา่ ช้าลงเป็นอันมาก พระราชพงศาวดาร
กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้องทรงเสด็จขึ้นไปประทับที่เมืองพิษณุโลกตั้งแต่
พ.ศ. ๒๐๐๖ จนเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑๘ รวมเวลา ๒๕ ปี ในระยะเวลาดังกล่าว
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๔๘.
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๑๒๑.
๘
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๔๙ - ๔๕๒.
๖
๗
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ทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พระราชโอรสให้ครองราชสมบัตกิ รุงศรีอยุธยา
และคงเป็นแม่กองด�ำเนินการก่อสร้างพระราชวังแห่งใหม่
๓. ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณพระราชวังหลวงเดิม
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยเฉพาะเจดีย์ประธานซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดของ
พระพุทธาวาสในสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ จึงพบหลักฐาน
การก่อสร้างมหาเจดีย์ ๒ องค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๕ เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิธาตุของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถองค์หนึ่ง สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ องค์หนึ่ง๙ เจดีย์ ๒ องค์
ดังกล่าวคงจะหมายถึงเจดีย์ ๒ ใน ๓ องค์ ทีส่ ร้างเป็นประธานของวัดพระศรีสรรเพชญ์เจดีย์
อีกองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรม
อัฐธิ าตุของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ส่วนวิหารหลวงนัน้ ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๐๔๒
เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปศรีสรรเพชญ์
อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานว่าพระราชวังหลวงแห่งใหม่นา่ จะสร้างแล้วเสร็จในรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนือ่ งจากปรากฏหลักฐานในค�ำปรารภของกฎหมายพระอัยการ
ต�ำแหน่งนาพลเรือนทีต่ ราขึน้ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เขียนว่าพระองค์ประทับ
ณ พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท๑๐ ซึ่งเป็นชื่อพระที่นั่งที่พระองค์โปรดให้สร้างใน
พระราชวังหลวงแห่งใหม่
ดังนัน้ พระราชวังระยะที่ ๑ นีเ้ ป็นทีป่ ระทับของพระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยา
๗ พระองค์ ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑ รวม ๙๘ ปี ทัง้ นีย้ งั ไม่รวมเวลาทีส่ มเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้ในตอนต้นรัชกาลซึ่งไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านานเท่าใด

๙

เล่มเดียวกัน, หน้า ๔๕๒.
ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑, หน้า ๑๗๘.

๑๐
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พระราชวังหลวง
ระยะที่

พระราชพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้สร้างพระทีน่ งั่
สรรเพชญ์ปราสาทองค์หนึง่ และพระทีน่ งั่ เบญจรัตนมหาปราสาทอีกองค์หนึง่ ในพระราชวัง
แห่งใหม่ ตัวพระราชวังตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีก�ำแพงก่ออิฐล้อมรอบ ขนาด
ประมาณ ๑๙๐ x ๔๕๐ เมตร ก�ำแพงหนาประมาณ ๑.๕๐ เมตร ลักษณะก�ำแพงก่ออิฐ
หักมุมเป็นเสาหัวเม็ด พบหลักฐานตรงมุมก�ำแพงบริเวณที่ต่อมาเป็นป้อมสวนองุ่น ก�ำแพง
พระราชวังหลวงระยะที่ ๒ นี้ ยังไม่มปี อ้ มประจ�ำมุมประจ�ำด้านและพืน้ ทีข่ องพระราชวังหลวง
กับวัดพระศรีสรรเพชญ์ยังมิได้เชื่อมต่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กำ�แพงและประตูพระราชวังชั้นนอก

แนวก�ำแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันออกอยู่บริเวณกึ่งกลางท้องสนามหน้า
จักรวรรดิในปัจจุบัน ขุดค้นพบรากฐานของก�ำแพงและประตู ๒ ประตู ประตูแรกตรงเข้า
พระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จ ประตูที่ ๒ ตรงทางเข้าพระทีน่ งั่ สรรเพชญ์ปราสาท ตัวก�ำแพงและประตู
ก่อด้วยศิลาแลงใช้อิฐผสมเล็กน้อย ลักษณะของประตูมีแผนผังหยักมุมหลายมุมคงจะเป็น
ประตูยอด มีหอ้ งทีพ่ กั โขลนทวารในช่องประตู และมีบานประตู ๒ ชัน้ ชือ่ ประตูทแี่ นวก�ำแพง
ด้านนี้พบหลักฐานในพระราชพงศาวดาร คือ
ประตูมงคลสุนทร เป็นประตูด้านหน้าพระราชวังหลวงระยะที่ ๒ ปรากฏชื่อใน
พระราชพงศาวดารอย่างน้อย ๒ ครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๑๕๓ พระพิมลธรรม (พระศรีศลิ ป์)
บวชอยูว่ ดั ระฆัง ซ่องสุมสมัครพรรคพวกยกเข้ามาฟันประตูมงคลสุนทรเข้าไปในพระราชวัง
ปลดสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ออกจากราชบัลลังก์ ขึน้ ครองราชสมบัตทิ รงพระนามสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรม อีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองครั้งด�ำรง
ต�ำแหน่งเจ้าพระยากลาโหม ยกพลเข้ามาฟันประตูมงคลสุนทรเข้ายึดพระราชวังหลวง
ปลดสมเด็จพระเชษฐาธิราชออกจากราชบัลลังก์ แล้วสถาปนาสมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์๑๑ การท�ำรัฐประหารทั้ง ๒ ครั้ง ผู้ก่อการสามารถยกก�ำลังมาตั้ง
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ (พระนคร : โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์, ๒๕๐๕),
หน้า ๗.
๑๑
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ประชุมพลภายในพระนครก่อนจะยกเข้าโจมตีพระราชวังหลวงทางด้านหน้า การรัฐประหาร
ครัง้ แรกก�ำลังพลของพระพิมลธรรมตัง้ ประชุมพลทีว่ ดั มหาธาตุ ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันออกของ
พระราชวังหลวง เส้นทางที่จะใช้ยกพลเข้ามาพระราชวังได้สะดวกที่สุดคือทางถนน
ตลาดเจ้าพรหม เข้าโจมตีพระราชวังหลวงทางด้านหน้า ดังนัน้ ประตูแรกทีผ่ กู้ อ่ การรัฐประหาร
เข้าถึงก่อน คือ ประตูตรงหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ประตูนี้จึงน่าจะชื่อประตูมงคลสุนทร
ประตูไพชยนต์ ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารตอนแผ่นดินสมเด็จพระยอดฟ้า
ว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ เสด็จออกสนามใช้ชนช้าง และงาช้างพระยาไฟนั้นหักเป็น ๓ ท่อน
อนึ่ง อยู่มา ๒ วัน ช้างต้นพระยาฉัททันต์ไล่ร้องเป็นเสียงสังข์ อนึ่ง ประตูไพชยนต์ร้อง
เป็นอุบาทว์ ถึงวันอาทิตย์ขึ้น ๕ ค�่ำ เดือน ๘ สมเด็จพระยอดฟ้าเป็นเหตุจึงขุนชินราช
ได้ราชสมบัติ๑๒ ประตูนี้น่าจะเป็นประตูส�ำคัญอยู่ที่แนวก�ำแพงพระราชวังด้านหน้า คือ
ประตูที่ตรงเข้าพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
แนวก�ำแพงพระราชวังหลวงด้านเหนือ มีประตู ๓ ประตู ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
ว่าชือ่ อะไร แต่เนือ่ งจากแนวก�ำแพงเส้นนีย้ งั คงใช้ประโยชน์ตอ่ มาถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยเป็นก�ำแพงชัน้ ในของพระราชวังทีข่ ยายในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปรากฏ
ชื่อประตูทั้ง ๓ ประตูนี้ในแผนที่พระนครศรีอยุธยา นับจากด้านตะวันออก คือ
ประตูไชยมงคลไตรภพชล อยูใ่ กล้ศาลหลวง ตรงกับประตูเจ้าปราบทีก่ ำ� แพงเมือง
ประตูนี้ขุดพบรากฐานก�ำแพงมีแผนผังเช่นเดียวกับประตูมงคลสุนทร และส่วนยอดของ
ประตูเป็นชั้นซ้อน สันนิษฐานว่าเป็นอย่างยอดปรางค์
ประตู โ คหาภพชล อยู ่ ต รงท้ า ยพระที่ นั่ ง สรรเพชญ์ ป ราสาท ตรงกั บ ประตู
มหาไตรภพชลทวารอุทกทีก่ ำ� แพงเมืองและฉนวนน�ำ้ ท่าวาสุกรี ประตูนหี้ ลักฐานยังไม่ชดั เจน
ประตูต้นส้มโอ อยู่ตรงโรงเครื่องต้น ขุดพบรากฐานประตูเหมือนกับประตู
มงคลสุนทรและประตูไชยมงคลไตรภพชล
แนวก�ำแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตกท้ายวังเป็นแนวขนานไปกับคลองท่อ
มีประตูบก ๑ ประตู ประตูนำ�้ ๒ ประตู แนวก�ำแพงด้านนีใ้ ช้เป็นก�ำแพงชัน้ นอกของพระราชวัง
ทีป่ ฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ดังนัน้ ชือ่ ประตูทงั้ หมดคงจะเป็นชือ่ ทีม่ ี
มาแต่เดิม ดังปรากฏในแผนที่พระนครศรีอยุธยา นับจากด้านเหนือ คือ

๑๒
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ประตูอุดมคงคา เป็นประตูชักน�้ำเข้ามาใช้ในสระท้ายวัง (สระนี้ในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์ มีการขุดลอกและถมดินทรายเป็นเกาะตรงกลาง สร้างพระที่นั่งบรรยงก์
รัตนาสน์) ช่องประตูนมี้ แี ผนผังหยักมุม ๒ มุม น่าจะเป็นประตูทรงคฤห มีบานประตูไม้ ๒ ชัน้
ประตูมหาโภคราช เป็นประตูบกอยู่กึ่งกลางระหว่างประตูอุดมคงคากับประตู
ชลชาติวารสาคร ฐานรากของประตูท่ีขุดค้นพบไม่มีแผนผังหยักมุม สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นประตูยอดมณฑป
ประตูชลชาติทวารสาคร เป็นประตูไขน�ำ้ ออกจากสระภายในพระราชวัง ลักษณะ
เช่นเดียวกับประตูอดุ มคงคา
แนวก�ำแพงพระราชวังหลวงด้านใต้เชื่อมต่อจากก�ำแพงพระราชวังด้านตะวันตก
ตรงสวนองุน่ มาบรรจบกับก�ำแพงพระราชวังด้านตะวันออกทีก่ ลางท้องสนามหน้าจักรวรรดิ
มีประตู ๓ ประตู นับจากด้านตะวันตก คือ
ประตูสวนองุน่ หรือประตูบวรเจษฎานารี อยูต่ รงหน้าต�ำหนักตึก มีถนนออกไปยัง
สวนองุ่นและคงจะเป็นทางออกของฝ่ายในไปวัดพระศรีสรรเพชญ์
ประตูฉนวน ประตูน�้ำมีถนนปูอิฐเป็นทางเสด็จพระราชด�ำเนินไปวัดพระศรี
สรรเพชญ์
ประตู อยู่ตรงหอพระมณเฑียรธรรมซึ่งตั้งอยู่กลางสระหนองหวาย

การแบ่งเขตภายในพระราชฐาน

การศึกษาการจัดแบ่งเขตภายในพระราชฐานของพระราชวังหลวงระยะที่ ๒
มีขอ้ จ�ำกัดด้านเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ประการหนึง่ ข้อจ�ำกัดด้านหลักฐานทางโบราณคดี
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากรากฐานของก�ำแพง รากฐานของพระที่นั่งและอาคารต่าง ๆ ที่
เริ่มสร้างมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นอยู่ในระดับชั้นดินลึกกว่าปัจจุบัน
จากการปฏิบัติงานทางโบราณคดีในพระราชวังหลวงที่ผ่านมาได้กระท�ำเพียงการขุดแต่ง
ศึกษาซากโบราณสถานทีป่ รากฏบนผิวดิน ซึง่ เป็นหลักฐานของสมัยอยุธยาตอนปลายเป็น
ส่วนมาก การขุดค้นชั้นดินทางโบราณคดียังกระท�ำอย่างจ�ำกัด
หลักฐานจากการขุดค้นชัน้ ดินทางโบราณคดีในพระราชวังหลวงทีผ่ า่ นมานัน้ พบว่า
ชัน้ ดินทีเ่ ริม่ ก่อสร้างพระราชวังหลวงตัง้ แต่รชั กาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อยูใ่ นระดับ
ความลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร จากระดับผิวดินปัจจุบนั ชัน้ ดินทีอ่ ยูเ่ หนือขึน้ มาอีกหลายชัน้
แสดงความตั้งใจที่จะถมปรับระดับพื้นของพระราชวังให้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยดินเหนียวและ
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อิฐหักกากปูน โดยปรับผิวหน้าด้วยทรายอีกชัน้ หนึง่ เสมอ พืน้ ดินเหล่านัน้ แสดงถึงกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารใหม่และการปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างเดิมที่ทรุดโทรม ซึ่งการถมพื้นที่
ให้สูงขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวนั้นน่าจะสัมพันธ์กับระดับพื้นของเมืองโดยรวมที่สูงขึ้น
ทุกปีด้วย เนื่องจากการทับถมของตะกอนน�้ำท่วม
เมือ่ มีการถมพืน้ ทีใ่ ห้สงู ขึน้ ส่วนฐานของสิง่ ก่อสร้างเดิมจะต้องจมอยูใ่ ต้ดนิ ถ้าหาก
สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นยังคงใช้ประโยชน์ก็จะต้องก่ออิฐเสริมให้ฐานและพื้นสูงพ้นจากผิวดิน
ในขณะที่สิ่งก่อสร้างเดิมบางอย่างก็อาจจะจ�ำเป็นต้องเลิกใช้ กรณีนี้พบตัวอย่างที่แนว
ก�ำแพงแก้วล้อมรอบพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทถูกถมไว้ใต้ดิน แล้วสร้างแนวก�ำแพงแก้ว
ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใดครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานว่าสถานทีส่ ำ� คัญภายในพระราชวังโดยเฉพาะมหาปราสาท
เมื่อมีการปฏิสังขรณ์ คงจะสร้างลงในที่เดิม แต่แนวก�ำแพงที่แบ่งเขตต่าง ๆ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไปบ้างให้สัมพันธ์กับสิ่งก่อสร้างใหม่ ดังนั้น โดยภาพรวมของพระราชวังหลวง
ระยะที่ ๒ น่าจะมีการแบ่งเขตภายในเป็น ๓ ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง
และชั้นใน โดยศึกษาเทียบเคียงได้จากเอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
เขตพระราชฐานชั้นนอก คือพื้นที่ส่วนหน้าของพระราชวัง เป็นที่ตั้งของส่วน
ราชการต่าง ๆ อาคารที่ยังเหลือหลักฐาน คือ ศาลหลวงตั้งอยู่ตรงมุมก�ำแพงทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ใกล้ประตูไชยมงคลไตรภพชล ศาลหลวงหลังนี้ใช้ประโยชน์มาถึงตอนปลาย
เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีก�ำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งโดยแนวก�ำแพงด้าน
ตะวันออกมีประตูทางเข้า ๒ ประตู ส่วนด้านอื่นไม่พบหลักฐาน พื้นที่ภายในก�ำแพงชั้นนี้
ถมสูงกว่าระดับพื้นที่โดยรวม เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทส�ำคัญ ๒ หลัง คือ พระที่นั่ง
วิหารสมเด็จ และพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท พระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีก�ำแพงแก้วล้อมรอบ
สนามระหว่างพระมหาปราสาท ด้านหน้ามีโรงช้าง โรงม้า และทิมดาบ พระคลังมหาสมบัติ
ตั้งอยู่ตรงพื้นที่ว่างระหว่างท้ายพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีก�ำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง
พืน้ ทีน่ อกก�ำแพงล้อมเขตพระราชฐานชัน้ กลาง ด้านใต้มสี ระน�ำ้ ชือ่ สระหนองหวาย
กลางสระน�้ำเป็นที่ตั้งหอพระมณเฑียรธรรม รอบสระนั้นมีหอพระเทพบิดรคลังศุภรัตน์
คลังพิมานอากาศ และโรงช่างท�ำเงิน
เขตพระราชฐานชั้ น ใน คือพื้นที่นอกก�ำแพงล้อมเขตพระราชฐานชั้นกลาง
ไปทางทิศตะวันตกจนถึงท้ายพระราชวัง เขตนีม้ แี นวก�ำแพงซึง่ เชือ่ มระหว่างก�ำแพงชัน้ นอก
ด้านเหนือและด้านใต้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ เขตย่อย คือ ส่วนหน้าและส่วนหลัง
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เขตพระราชฐานชั้นในส่วนหน้า คือ พื้นที่ต่อจากเขตพระราชฐานชั้นกลางไปทาง
ทิศตะวันตก มีก�ำแพงล้อมรอบชั้นหนึ่ง ภายในวงก�ำแพงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของพระที่น่ัง
เบญจรัตนมหาปราสาท ตรงต�ำแหน่งที่เป็นพลับพลาตรีมุขในปัจจุบันใช้เป็นที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย์ ทางด้านเหนือมีโรงเครื่องต้น ๒ โรง บริเวณนี้คงจะเป็นที่อยู่ของ
ฝ่ายในด้วย
เขตพระราชฐานชั้นในส่วนหลัง คือ พื้นที่ตอนท้ายสุดของพระราชวัง มีสระน�้ำ
ขนาดใหญ่ ๑ สระ คือ บริเวณที่ต่อมาเป็นที่ก่อสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ บริเวณนี้
น่าจะเป็นสวนหลวงภายในพระราชวังมาแต่เดิม มีประตูชักน�้ำเข้ามาใช้ในสระ ๒ ประตู
ดังกล่าวมาแล้ว
พระราชวังหลวงระยะที่ ๒ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
๑๕ พระองค์ ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงรัชกาลสมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๑๗๓ รวม ๑๘๒ ปี

พระราชวังหลวง
ระยะที่

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓ ในระยะเวลานั้น กล่าวได้ว่า การเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาเริ่มมี
ความเจริญมั่งคั่งถึงที่สุดจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเวลาที่บ้านเมืองสงบ
ปราศจากศึกภายนอกเข้ามาติดพัน ดังนัน้ ในรัชกาลของพระองค์ จึงมีเวลาทีจ่ ะท�ำนุบำ� รุง
บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนั้น กล่าวได้ว่าเจริญ
รุ่งเรืองสูงสุดเช่นเดียวกัน
การที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองมิได้มีเชื้อสายพระมหากษัตริย์ตามการสืบ
ราชสันตติวงศ์ ท�ำให้พระองค์ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างอ�ำนาจและบารมีให้เป็นที่
ยอมรับต่อบรรดาขุนนางและไพร่ฟา้ ข้าแผ่นดิน สิง่ ทีแ่ สดงออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่ การก่อสร้างศาสนสถาน การสร้างและปฏิสังขรณ์พระมหาปราสาทในพระราชวัง
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หลวง เป็นต้น ศาสนสถานที่พระองค์ทรงสร้างหลายแห่งมีขนาดใหญ่โต บางแห่งอ้างถึง
การไปจ�ำลองแบบมาจากประเทศเขมร ลักษณะดังกล่าวท�ำให้คิดไปได้ว่า พระองค์ทรง
พยายามที่จะยกพระองค์ดุจเทวราชตามอย่างลัทธิเขมรในการสร้างอ�ำนาจของพระองค์
อยู่บ้างไม่มากก็น้อย
งานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สร้างในรัชกาลของพระองค์นั้น มิใช่
งานก่อสร้างที่เน้นเฉพาะเรื่องความใหญ่โตหรือปริมาณ เพื่อให้เป็นสิ่งส่งเสริมอ�ำนาจ
และบารมีของพระองค์แต่เพียงอย่างเดียว งานเหล่านั้นมีคุณภาพและงดงามอย่างยิ่ง
สิ่งก่อสร้างหลายรูปแบบคิดค้นและเริ่มสร้างเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ ด้าน
งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้น จะพบว่า พระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งที่เป็น
ปูนปัน้ และส�ำริดสร้างได้อย่างงดงาม ได้สดั ส่วน กล่าวได้วา่ พระองค์ทรงใฝ่พระทัยสนับสนุน
งานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอย่างแท้จริง ท�ำให้งานด้านนี้พัฒนาไปอย่างมาก
ในส่วนของพระราชวังหลวงทีป่ ระทับของพระองค์เองนัน้ มีการพัฒนาเปลีย่ นแปลง
อย่างมากทัง้ การก่อสร้าง ปฏิสงั ขรณ์พระมหาปราสาท การขยายขอบเขตพระราชวังหลวง
ให้กว้างขวาง และการเสริมสร้างแนวก�ำแพงป้อมปราการให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น
ศักราช ๙๔๔ ปีวอก (พ.ศ. ๒๑๗๕) โปรดให้สร้างพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์
มหาปราสาท ๑๓ พระที่ นั่ ง องค์ นี้ สร้ า งขึ้ น บนที่ ว ่ า งระหว่ า งพระราชวั ง หลวงกั บ วั ด
พระศรีสรรเพชญ์ ค่อนไปทางด้านหน้า ดังนั้น เมื่อแรกสร้างพระที่นั่งนี้ตั้งอยู่นอกเขต
พระราชฐาน ตัวพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์เป็นปราสาทจัตุรมุข มีมุขหลังสั้นกว่าอีก
๓ ด้าน ต่อออกมาทางด้านทิศตะวันตก ในแนวแกนเดียวกันมีอาคารหลังหนึ่งคงจะเป็น
พระต�ำหนัก พระต�ำหนักหลังนี้มีก�ำแพงล้อมรอบ โดยก�ำแพงด้านใต้ใช้แนวก�ำแพงวัด
พระศรีสรรเพชญ์ แนวก�ำแพงด้านตะวันออกคงจะต่อออกไปจากแนวก�ำแพงด้านหน้า
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ท�ำให้มุขท้ายของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ตั้งอยู่บนก�ำแพง หรือ
ก�ำแพงล้อมต�ำหนักพุ่งเข้าชนมุขท้ายพระที่นั่ง
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวต่อไปว่า ศักราช ๙๙๘ ปีชวด
(พ.ศ. ๒๑๗๙) โปรดให้รอื้ เทวสถานพระอิศวรและพระนารายณ์ขนึ้ มาตัง้ ยังชีกนุ ในปีนนั้ ให้ยก
ก�ำแพงออกไปให้สร้างพระมหาปราสาทวิหารสมเด็จ ๑๔

๑๓
๑๔
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พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๑.
เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๗.

ค�ำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระที่นั่ง
ขึน้ ใหม่อกี ๓ องค์ พระราชทานนามว่า พระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์ วิชยั (จักรวรรดิไพชยนต์)
ไอสวรรย์ทิพยอาสน์ที่บางปะอิน แล้วให้สร้างพระราชมณเฑียรและพระคลังขึ้นอีก
เป็นอันมาก๑๕
พระราชพงศาวดารที่ยกขึ้นมากล่าวตอนนี้มีสาระส�ำคัญ ๓ ประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
ประเด็นที่ ๑ การยกก�ำแพงออกไป คือการขยายพระราชวังหลวง
ประเด็นที่ ๒ การสร้างพระที่นั่งวิหารสมเด็จหรือสุริยาสน์อัมรินทร์
ประเด็นที่ ๓ การสร้างพระราชมณเฑียรและพระคลังเพิ่มขึ้น
การทีพ่ ระราชพงศาวดารกล่าวถึงการสร้างพระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๙
นัน้ พระยาโบราณราชธานินทร์เคยวินจิ ฉัยแล้วเห็นว่า เป็นการกล่าวชือ่ ก่อนมีการก่อสร้าง
เพราะพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ชดั เจนว่า พ.ศ. ๒๑๘๖ อสุนบี าตลงพระทีน่ งั่ มังคลาภิเษก
พังลง ทรงพระกรุณาให้ชา่ งจัดการก่อพระมหาปราสาท ปีหนึง่ แล้วเสร็จให้นามชือ่ พระวิหาร
สมเด็จ๑๖ ดังนั้นพระที่นั่งวิหารสมเด็จแปลงชื่อมาจากพระที่นั่งมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ข้างใน
เพียงแต่ซ่อมใหม่หาต้องยกก�ำแพงออกไปไม่ พระที่นั่งที่สร้างขึ้นพร้อมกับการขยาย
พระราชวัง จึงควรจะเป็นพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ โดยเป็นพระที่นั่งสร้างใหม่ตามที่
กล่าวถึงในค�ำให้การชาวกรุงเก่า
การสร้างพระคลังเพิ่มจากเดิม ดังปรากฏในค�ำให้การชาวกรุงเก่าเกี่ยวข้องกับ
การขยายพระราชวังเช่นกัน เพราะพบหลักฐานต่อมาในแผนทีพ่ ระนครศรีอยุธยาว่า บริเวณ
ที่เป็นที่สร้างของพระคลังมหาสมบัติมี ๒ แห่ง คือพื้นที่ตอนท้ายระหว่างพระที่นั่งวิหาร
สมเด็จกับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทแห่งหนึ่ง และบริเวณสวนไพชยนต์เบญจรัตน์อีก
แห่งหนึ่ง แห่งแรกสร้างมาแล้วพร้อมกับการสร้างพระราชวังในแผ่นดินสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ดังนั้น พระคลังมหาสมบัติบริเวณสวนไพชยนต์เบญจรัตน์จึงเป็นบริเวณที่
สร้างใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในพื้นที่ขยายของพระราชวังด้านใต้
ดังนั้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีการขยายพระราชวังออกไปดังนี้

๑๕
๑๖

ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๔.
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
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๑. ขยายพระราชวังออกไปทางทิศเหนือคลุมพื้นที่ว่างระหว่างก�ำแพงพระราชวัง
กับก�ำแพงเมือง โดยต่อก�ำแพงพระราชวังด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือชนก�ำแพงเมือง
ทีป่ อ้ มปากท่อ แนวก�ำแพงพระราชวังด้านเหนือใช้รว่ มกับแนวก�ำแพงเมือง พืน้ ทีพ่ ระราชวัง
ส่วนที่ขยายออกมาทางด้านนี้ ซีกตะวันออกของฉนวนน�้ำท่าวาสุกรีทรงโปรดให้สร้าง
พระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์เพือ่ เป็นทีป่ ระทับ ซีกตะวันตกของฉนวนให้เป็นทีอ่ ยูข่ องฝ่ายใน
ต�ำหนักประถมเพลิง ซึ่งตั้งอยู่ตอนท้ายพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์คงจะสร้างในรัชกาลนี้
เช่นเดียวกัน
๒. ขยายพระราชวังออกไปทางทิศใต้ เดิมพืน้ ทีส่ ว่ นนี้ เป็นทีว่ า่ งระหว่างพระราชวัง
กับวัดพระศรีสรรเพชญ์ การขยายพระราชวังออกมาทางด้านนีท้ ำ� ให้พนื้ ทีพ่ ระราชวังหลวง
กับวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นพื้นที่เดียวกัน โดยสร้างก�ำแพงในแนวเหนือ - ใต้ เชื่อมก�ำแพง
พระราชวังหลวงมาชนก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ตรงจุดนี้สร้างป้อมปืน ๑ ป้อม ก�ำแพง
เส้นนีล้ อ้ มฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ไว้ขา้ งใน กันสระแก้วไว้ขา้ งนอก พืน้ ทีพ่ ระราชวังหลวง
ส่วนที่ขยายออกมาทางด้านนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระคลังมหาสมบัติ
๓. ขยายพระราชวังออกไปทางทิศตะวันออก โดยต่อแนวก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์
ด้านใต้ทางทิศตะวันออกราว ๑๐๐ เมตร แล้วหักขึน้ ไปทางทิศเหนือชนก�ำแพงเมืองทีป่ อ้ ม
ท่าคั่น การขยายเขตพระราชวังหลวงออกมาทางด้านนี้ล้อมพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์
ซึง่ สร้างมาแล้วตอนต้นรัชกาลไว้ขา้ งใน พร้อมกับการย้ายส่วนราชการต่าง ๆ ออกมาสร้างใน
พืน้ ทีแ่ ห่งนี้ เช่น ศาลาลูกขุน ศาลาสารบัญชี หอแปลพระราชสาส์น และศาลหลวง เป็นต้น
ก�ำแพงพระราชวังหลวงชัน้ นอกทีส่ ร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้าง
ให้หนามากขึ้น พบหลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีว่า จะก่ออิฐหุ้มก�ำแพงเดิมไว้
ข้างใน ได้แก่ แนวก�ำแพงด้านตะวันตก แนวก�ำแพงด้านใต้บางส่วน แนวก�ำแพงวัดพระศรี
สรรเพชญ์ ด้านเหนือ ด้านตะวันตก และด้านใต้ พร้อมกันนัน้ มีการสร้างป้อมปืนประจ�ำมุม
ประจ�ำด้านโดยรอบพระราชวัง ส่วนแนวก�ำแพงชัน้ นอกของพระราชวังเดิมทีอ่ ยูใ่ นวงล้อม
ของก�ำแพงพระราชวังทีข่ ยาย ยังคงใช้ประโยชน์เป็นก�ำแพงชัน้ ใน ยกเว้นก�ำแพงด้านตะวันออก
ถูกรื้อลง สร้างแนวก�ำแพงใหม่ขยับเข้าไปด้านในเล็กน้อย
ศักราช ๑๐๗๗ ปีมะแม (พ.ศ. ๒๑๙๘) สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประชวรหนักแปลง
สถานลงไปอยูพ่ ระทีน่ งั่ เบญจรัตน์ ๑๗ ความในพระราชพงศาวดารข้างต้นอธิบายได้วา่ สมเด็จ
๑๗
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เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๔.

พระเจ้าปราสาททองคงจะทรงประทับอยู่ที่พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ที่ทรงโปรดให้สร้าง
ขึ้นใหม่เป็นประจ�ำ เมื่อทรงประชวรจึงเสด็จกลับมาประทับที่พระที่นั่งเบญจรัตน์ตามเดิม
จนเสด็จสวรรคต เนือ่ งจากพระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์เป็นพระทีน่ งั่ ๒ ชัน้ ไม่สะดวกในการ
เสด็จขึ้นลง ดังนั้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงมีพระที่นั่งซึ่งใช้เป็นที่ประทับ
๒ องค์ คือ พระที่นั่งเบญจรัตน์ซึ่งสร้างมาแล้วตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
และพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ ที่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้น
สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชเสด็ จ ขึ้ น เสวยราชสมบั ติ เ มื่ อ พ.ศ. ๒๑๙๙
โดยท� ำ สงครามชิ ง ราชบั ล ลั ง ก์ ม าจากพระศรี สุ ธ รรมราชาซึ่ ง เป็ น พระปิ ตุ ล า ผลของ
สงครามกลางเมืองครั้งนี้ท�ำให้พระราชวังหลวงช�ำรุดเสียหายอย่างมาก ดังนั้นในช่วงต้น
รัชกาลพระองค์ทรงประทับที่วังหน้า ทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระราชวังหลวง และ
ให้ขดุ สระทัง้ ทิศเหนือ ทิศใต้พระราชวัง๑๘ คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพระราชฐานชั้นใน
สอดคล้องกับเอกสารของชาวต่างชาติที่กล่าวถึงพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชองค์หนึง่ อยูท่ ลี่ านชัน้ ในสุดสร้างขึน้ ใหม่ มีแผนผังรูปกากบาท หลังคา
พระที่นั่งประดับฉัตรหลายชั้น บริเวณนั้นมีคูน�้ำ ต�ำหนักของพระมเหสีกับพระธิดาก็ตั้งอยู่
บริเวณใกล้เคียงกัน๑๙ พระที่นั่งองค์เดียวกันนี้ บาทหลวงในคณะทูตของเชอวาลิเอร์ เดอ
โชมองต์ มีโอกาสได้เข้าไปพบเห็นเมือ่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้คณะราชทูต
ฝรัง่ เศสเข้าเฝ้าเป็นกรณีพเิ ศษ ณ ทีป่ ระทับภายหลังจากถวายพระราชสาส์นเป็นทางการแล้ว
บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ บันทึกว่าได้เข้าเฝ้าในที่รโหฐานแห่งหนึ่งภายในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งไม่เคยมีชาวต่างประเทศคนใดได้เข้ามาก่อนเลย เป็นอุทยานที่น่ารื่นรมย์ตัดคั่นด้วย
ล�ำคูและทางเดินอันงดงาม๒๐ บาทหลวงตาชาร์ดซึง่ ร่วมอยูใ่ นคณะราชทูตชุดเดียวกัน บันทึก
สภาพของบริเวณดังกล่าวไว้คล้ายกัน๒๑ พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่แน่ชัดว่าอยู่ในพระราชวัง
หลวงกรุงศรีอยุธยา และจะต้องหมายถึงพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เท่านั้นที่มีบรรยากาศ
แบบนี้
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๖.
นิโกลาส์ แชร์แวส, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม.
(พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๐๖), หน้า ๓๙
๒๐
เดอ ชัวซีย,์ สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสูป่ ระเทศสยาม (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์
ก้าวหน้า, ๒๕๐๖), หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗.
๒๑
ตาชาร์ด, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางสู่ประเทศสยาม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
เจริญธรรม, ๒๕๑๙), หน้า ๕๘.
๑๘
๑๙
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แต่หลักฐานในพระราชพงศาวดารฝ่ายไทยกล่าวว่า พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้น
ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาคือรัชกาลต่อมา๒๒ เป็นไปได้วา่ สมเด็จพระเพทราชาเพียงแต่
ทรงโปรดประทับพระที่นั่งองค์นี้ตลอดรัชกาล กลับให้สร้างพระที่นั่งทรงเป็นที่เสด็จออก
ว่าราชการที่ท้ายวัง แต่พระราชพงศาวดารที่เขียนขึ้นภายหลังบันทึกคลาดเคลื่อนไปก็
เป็นได้
แผนผังของพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏใน
แผนทีเ่ มืองพระนครศรีอยุธยา ซึง่ จัดท�ำโดยบาทหลวงโทมัส วัลเนอิรา เมือ่ ราว พ.ศ. ๒๒๓๐
ในส่ ว นของพระราชวั ง แสดงไว้ เ ฉพาะแนวก� ำ แพงชั้ น นอกและป้ อ ม ในระยะเวลานี้
พระราชวังหลวงขยายเขตออกมาเชื่อมต่อกับวัดพระศรีสรรเพชญ์แล้วตั้งแต่รัชกาล
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แผนผังดังกล่าวยืนยันว่าสระแก้วและสวนองุ่นถูกกันให้อยู่
นอกเขตพระราชวัง มีแนวคลองชักน�้ำจากคลองท่อเข้ามาใช้ในสระแก้วสายหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพในพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเขตพระราชฐานชัน้ ในอย่างมาก คือ การสร้างพระทีน่ งั่
บรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประทับที่ท้ายพระราชวัง การสร้างพระต�ำหนักตึกเป็นที่ประทับ
ของพระมเหสี ต�ำหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของกรมหลวงโยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพ
พระมเหสีในสมเด็จพระเพทราชาด้วย ส่วนทีอ่ ยูข่ องฝ่ายในถูกก�ำหนดให้อยูท่ า้ ยพระราชวัง
ใกล้ก�ำแพงเมืองด้านเหนือ
เรือ่ งการประปาเป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทกี่ รุงศรีอยุธยารับมาจากยุโรป
เมือ่ ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างขึน้ ในเขตพระราชฐานชัน้ ใน และ
บริเวณพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ในรัชกาลนี้
สมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดประทับที่พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ทรงโปรดให้
สร้างพระที่นั่งทรงปืนที่ท้ายพระราชวังเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ในรัชกาลนี้เอาท้าย
พระราชวังเป็นข้างหน้าซึง่ ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดให้สร้างศาลาลูกขุนขึน้ ในบริเวณนี้
เช่นเดียวกัน

๒๒

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๐.
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รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สร้างต�ำหนักสวนกระต่ายตรงท้ายวัด
พระศรีสรรเพชญ์ มีก�ำแพงล้อมรอบเพื่อใช้เป็นที่ประทับของกรมขุนพรพินิต ต�ำแหน่ง
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างต�ำหนักสระแก้วให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่น
สุนทรเทพ กรมหมืน่ เสพภักดี สร้างต�ำหนักศาลาลวดเป็นทีป่ ระทับของกรมหมืน่ จิตรสุนทร
ทั้ง ๓ พระองค์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ต�ำหนักทั้ง ๒ แห่ง
อยู่ในบริเวณสวนองุ่น นอกเขตพระราชวังใกล้สระแก้ว
ในรัชกาลนีบ้ รรดาพระทีน่ งั่ ช�ำรุดทรุดโทรมลง ทรงโปรดให้บรู ณปฏิสงั ขรณ์ทกุ แห่ง
ได้แก่ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ สรรเพชญ์ปราสาท สุริยาสน์อัมรินทร์ และบรรยงก์รัตนาสน์
อาคารสถานทีต่ า่ ง ๆ คงจะได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ไปพร้อม ๆ กัน ดังนัน้ ลักษณะทางกายภาพ
ของพระราชวังหลวงในรัชกาลนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างพอสมควร ภาพของ
พระราชวังหลวงในรัชกาลนี้ ปรากฏในเอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยาคงเป็นภาพ
ความงามของพระราชวังหลวงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกท�ำลายลงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
หลังรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาอีก ๒ พระองค์ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามติดพัน
กับพม่า จึงไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพระราชวังหลวงอีกเลย

กำ�แพง ป้อม และประตูพระราชวังหลวง
ชั้นนอก
ก�ำแพงพระราชวังสูงถึงทีต่ งั้ เสมา ๔ เมตร ใบเสมาสูง ๑ เมตร รวมก�ำแพงสูง ๕ เมตร
หนา ๔ เมตร มีเชิงเทินส�ำหรับทหารยืนรักษาการโดยรอบตามแนวก�ำแพงพระราชวัง
ปรากฏชื่อป้อมและประตูศึกษาได้จากเอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
ก�ำแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันออก นับจากทิศเหนือไปทิศใต้ ประกอบด้วย
ป้อมประตู ดังนี้
๑. ป้อมปืน ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่าป้อมท่าคัน่ เป็นป้อมมุมก�ำแพงพระราชวัง
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นป้อมบนก�ำแพงเมืองด้วย
๒. ประตูจกั รมหิมา พระยาโบราณราชธานินทร์ขดุ พบรากประตู ประตูนตี้ รงออก
ถนนป่าตะกั่ว มีถนนตรงเข้าประตูชั้นในหน้าพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
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๓. ประตูศรีไชยศักดิ์ พระยาโบราณราชธานินทร์ขุดพบรากฐานริมถนนหน้าวัง
ประตูนี้ออกตรงท้ายวิหารหลวงวัดธรรมิกราช
๔. ประตูสวรรค์พจิ ติ ร ประตูนอี้ ยูร่ ะหว่างประตูศรีไชยศักดิก์ บั ประตูสมณพิศาลดิ์
ยังขุดไม่พบ
๕. ประตูสมณพิศาลดิ์ น่าจะอยู่ใกล้กับป้อมปืนตรงถนนตลาดเจ้าพรหม ยังขุด
ไม่พบ
๖. ป้อมปืน เป็นป้อมปืนประจ�ำด้านตะวันออก ป้องกันศัตรูเข้าโจมตีพระราชวัง
อยูต่ รงหัวถนนตลาดเจ้าพรหม หรือถนนหน้าพรหม การเรียกชือ่ ถนนดังกล่าวสันนิษฐานว่า
ตัง้ อยูต่ รงหน้าพระพรหม ซึง่ หน้าพรหมดังกล่าวน่าจะอยูท่ สี่ ว่ นยอดของพระทีน่ งั่ จักรวรรดิ
ไพชยนต์ ซึ่งมีสถานที่ตั้งถัดเข้าไปในพระราชวัง ดังนั้นป้อมปืนนี้อาจเรียกว่าป้อมตรงหน้า
พรหม ป้อมปืนนี้จึงอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ หน้าป้อมปืนก็ตั้งตรงหัวถนน
หน้าพรหม
๗. ประตูศิลาภิรมย์ น่าจะตั้งขนานป้อมหน้าพรหมทางด้านใต้
๘. ประตูอาคเนยาตรา อยู่ใกล้ป้อมปืนมุมก�ำแพงพระราชวังด้านตะวันออก
เฉียงใต้ ชื่อประตูก็บ่งบอกว่าเป็นทางเข้า - ออก ด้านอาคเนย์
๙. ป้อมปืน ในกฎมณเฑียรบาลเรียกป้อมศาลาสารบัญชี เป็นป้อมมุมก�ำแพง
พระราชวังด้านตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อป้อมนี้น่าจะมีที่มาจากสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง
ที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวัง คือ ศาลาสารบัญชี ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นหอทะเบียนราษฎร์
ก�ำแพงพระราชวังด้านใต้ นับจากทิศตะวันออกไปตะวันตก ประกอบด้วยป้อม
และประตูดังนี้
๑. ประตูวิจิตรพิมล น่าจะอยู่ใกล้ป้อมศาลาสารบัญชี
๒. ประตูมงคลภิศาสนดิ์
๓. ประตูฤทธิไพศาลด์ เป็นประตูหูช้างตรงออกถนนป่าตอง ตรงเข้าถนนหน้า
จักรวรรดิ์ ประตูนี้อยู่ติดกับก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้านหน้า คณะราชทูตจาก
ต่างประเทศเมื่อจะเข้ามาถวายพระราชสาส์นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา จะขึ้นเรือ
ทีท่ า่ ประตูไชย ทีก่ ำ� แพงเมืองด้านใต้จดั กระบวนแห่ตามถนนป่าตองเข้าสูพ่ ระราชวังทีป่ ระตู
ฤทธิไพศาลดิ์ เช่น คณะราชทูตของฝรัง่ เศส ประตูนคี้ งจะเป็นประตูเดียวกับทีจ่ ดหมายเหตุ
เรือ่ งงานพระบรมศพเรียกว่าประตูนครไชย ส�ำหรับกระบวนพระบรมศพจากข้างในออกไป
ถวายพระเพลิง ที่ทุ่งพระเมรุกลางเมือง ด้วยเหตุนี้จึงท�ำประตูนี้เป็นประตูหูช้างไม่มียอด
เพื่อให้พระยานผ่านได้ ประตูนี้ส�ำหรับขุนนางเข้าเมื่อมีพระราชพิธีถือน�้ำพิพัฒน์สัตยา
วัดพระศรีสรรเพชญ์
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๔. ป้อมปืนตรงวัดชีเชียง เป็นป้อมปืนประจ�ำด้านใต้ ตัง้ อยูต่ รงทุง่ พระเมรุกลางเมือง
บริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวัดชีเชียง (สร้างรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช เพิกถอน
สภาพในรั ช กาลสมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธรรม เพื่ อ ใช้ ส ถานที่ เ ป็ น ทุ ่ ง พระเมรุ ก ลางเมื อ ง
ย้ายพระพุทธรูปส�ำคัญประจ�ำวัด คือ พระมงคลบพิตรไปตั้งในที่แห่งใหม่ทางด้านทิศ
ตะวันตก) ป้อมนี้ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่า ป้อมศาลาพระมงคลบพิตร
๕. ประตูบวรนิมติ ร เป็นประตูเข้าออกตรงกลางด้านของก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์
ด้านใต้ คงจะเคยเป็นประตูพระราชวังหลวงระยะที่ ๑ ลักษณะเป็นประตูยอด ส�ำหรับ
พระมเหสีและฝ่ายในออกถวายเพลิงที่ทุ่งพระเมรุ
๖. ป้อมมุมวัดพระศรีสรรเพชญ์ ป้อมนี้ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่าป้อมมุม
วัดรามาวาส แต่พระยาโบราณราชธานินทร์เคยวิเคราะห์แล้วว่าป้อมนี้จะชื่อป้อมมุม
วัดรามาวาส คือวัดพระรามไม่ได้ ด้วยวัดพระรามอยู่ทางมุมพระราชวังด้านตะวันออก
ซึ่งถูกทิศกับป้อมศาลาสารบัญชีแล้ว คงเป็นด้วยผู้คัดลอกกฎมณเฑียรบาลต่อ ๆ มาใน
ชั้นหลังเขียนผิด แต่อย่างไรก็ตามชื่อวัดรามาวาสเป็นวัดที่มีอยู่จริงและเป็นคนละแห่งกับ
วัดพระราม ดังปรากฏในค�ำให้การชาวกรุงเก่า๒๓ ตรงกับค�ำให้การขุนหลวงวัดประดูท่ รงธรรม๒๔
จึงเป็นไปได้วา่ ท้ายวัดพระมงคลบพิตรซึง่ ปัจจุบนั เห็นเป็นทีว่ า่ งเคยเป็นทีต่ งั้ ของวัดรามาวาส
และชื่อป้อมนี้ก็อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมมุมวัดรามาวาสได้
ก�ำแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตก เริม่ จากป้อมมุมวัดพระศรีสรรเพชญ์ไปทาง
ทิศใต้สุดก�ำแพงท้ายวัดพระศรีสรรเพชญ์ แนวก�ำแพงหักไปทางทิศตะวันออกถึงป้อมปืน
มุมสระแก้ว มีแนวก�ำแพงต่อจากป้อมนี้ไปทางทิศเหนือชนแนวก�ำแพงพระราชวังหลวง
ระยะที่ ๒ ด้านใต้กำ� แพงหักไปทางทิศตะวันตกถึงป้อมสวนองุน่ แล้วหักขึน้ ไปทางทิศเหนือ
ชนก�ำแพงเมืองที่ป้อมท้ายสนม ตามแนวก�ำแพงด้านตะวันตกนี้ ประกอบด้วยป้อมและ
ประตูดังนี้
๑. ประตูช่องกุด อยู่ตรงกลางก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้านตะวันตก ประตูนี้
คงจะเคยเป็นประตูท้ายพระราชวังเดิม (พระราชวังหลวงระยะที่ ๑) ลักษณะเป็นประตู
เจาะทะลุก�ำแพง ไม่มีเครื่องยอดส�ำหรับเป็นทางเข้า - ออก ของฝ่ายในและภรรยาขุนนาง
เข้าไปร่วมพระราชพิธีในวัดพระศรีสรรเพชญ์
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๑๔.
คณะกรรมการช�ำระประวัติศาสตร์ไทย, “ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์
เอกสาร โบราณคดี ๔ (๒) (พฤษภาคม ๒๕๑๔) : ๗๑.
๒๓

๒๔
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๒. ป้อมปืนมุมสระแก้ว อยู่ตรงกลางแนวก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้านเหนือ
ติดกับประตูฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ ป้อมนีย้ งั มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีชอ่ งคูหาภายใน
ป้อมส�ำหรับตัง้ ปืนใหญ่ ในช่องคูหานีอ้ าจจะเป็นทีพ่ กั โขลนทวารทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ฝ้าประตูฉนวน
วัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วยก็ได้
๓. ประตูบวรเจษฎานารี ประตูนี้เดิมพระยาโบราณราชธานินทร์สันนิษฐานว่า
คือประตูซุ้มหลังคาทรงคฤห ที่ยังคงเหลือสภาพสมบูรณ์อยู่ใกล้กับมุมก�ำแพงทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของวัดพระศรีสรรเพชญ์ แต่ประตูดงั กล่าวเป็นประตูอยูบ่ นแนวก�ำแพงขนาดเล็ก
และเป็นคนละแนวก�ำแพงพระราชวัง ดังนัน้ ประตูนจี้ งึ เป็นประตูของต�ำหนักสวนกระต่าย
ประตูเจษฎานารี มีความหมายที่บ่งบอกว่า ใช้ส�ำหรับผู้หญิงเป็นปรกติ และ
ควรจะเป็นประตูเข้า - ออกทีเ่ ขตพระราชฐานชัน้ ใน ประตูนจี้ ะอยูร่ ะหว่างป้อมปืนมุมสระแก้ว
กับป้อมสวนองุน่ ในระยะดังกล่าวนีพ้ บหลักฐานว่ามีประตูแห่งหนึง่ ใกล้กบั ต�ำหนักตึกและ
มีมาแล้วพร้อมกับพระราชวังหลวงระยะที่ ๒ เป็นทางเข้า - ออกของฝ่ายใน แต่อย่างไรก็ตาม
เอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ประตูนี้ส�ำหรับภรรยาขุนนางเข้าถือน�้ำพิพัฒน์
สัตยาวัดพระศรีสรรเพชญ์ จึงยังไม่ทราบเหตุใดบรรดาภรรยาขุนนางจึงออกมาจากเขต
พระราชฐานชั้นใน ควรจะเป็นทางออกของเจ้านายฝ่ายในมากกว่า
๔. ป้อมสวนองุ่น เป็นป้อมสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ตรงต�ำแหน่งเดิมของมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระราชวังหลังระยะที่ ๒ ป้อมนีไ้ ด้ชอื่ ตาม
สวนองุ่น พื้นที่ระหว่างเขตพระราชฐานกับต�ำหนักสวนกระต่าย
๕. ประตูชลชาติทวารสาคร เป็นประตูไขน�ำ้ ออกจากสระ พระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์
มีมาแล้วพร้อมกับพระราชวังหลวงระยะที่ ๒ มีบานประตูไม้ ๒ ชัน้ หลักฐานจากการขุดแต่ง
ทางโบราณคดีพบว่าเมื่อมีการขยายขนาดก�ำแพงพระราชวังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองแล้ว ประตูน�้ำแห่งนี้ก็มิได้เปลี่ยนแปลง
๖. ประตูมหาโภคราช เป็นประตูเข้า - ออกตรงท้ายพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
ส�ำหรับขุนนางเข้าเฝ้าที่พระที่นั่งทรงปืน คงเป็นประตูยอดมณฑปมีบานประตู ๒ ชั้น
๗. ประตูอดุ มคงคา เป็นประตูไขน�ำ้ เข้าสระพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์ ลักษณะ
เช่นเดียวกับประตูชลชาติทวารสาคร
๘. ประตูจนั ทวารมรณาภิรมย์ ส�ำหรับยกศพข้างในออก ประตูนขี้ ดุ พบในบริเวณ
ท้ายสนมใกล้ป้อมปากท่า (ป้อมท้ายสนม) น่าจะเป็นประตูทรงมณฑปและใกล้ ๆ กับ
ประตูนี้ ยังมีประตูช่องกุดอีก ๑ ประตู
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๙. ป้อมปากท่า เป็นป้อมมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังตั้งอยู่บน
ก�ำแพงเมืองตรงปากคลองท่อ ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่าป้อมท้ายสนม ป้อมนี้ขุดพบ
รากฐานยังคงอยู่บางส่วน
ก�ำแพงพระราชวังด้านเหนือ เป็นแนวเดียวกับก�ำแพงเมือง นับจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออก ประกอบด้วยป้อมและประตูดังนี้
๑. ประตูบวรนารีมหาภพชนย์ หรือ ประตูดิน เป็นประตูเข้า - ออก ของฝ่ายใน
อยู่ใกล้ระหัดน�้ำ
๒. ประตูมหาไตรภพชลทวารอุทก หรือ ประตูฉนวนประจ�ำท่าวาสุกรี เป็นประตู
เสด็จออกประทับเรือพระที่นั่ง ประตูนี้พระยาโบราณราชธานินทร์ขุดพบรากก�ำแพง
ไม่ก่อเป็นกระเปาะหยักมุม สันนิษฐานว่าเป็นประตูยอดมณฑป
๓. ประตูเสาธงไชย อยู่ตรงหน้าพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ ส�ำหรับแห่พระเจ้า
ลูกยาเธอลงสรงประตูนี้เอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยาว่าเป็นประตูหูช้าง แต่พระยา
โบราณราชธานินทร์สนั นิษฐานว่าน่าจะเป็นประตูยอดมณฑปเพราะเป็นประตูกำ� แพงใหญ่
๔. ประตูเจ้าปราบ หรือประตูท่าเจ้าปราบ เป็นประตูยอดมณฑปเช่นเดียวกัน
พบหลักฐานในเรือ่ งสมเด็จพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพ ว่าสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมศพจากวัดพุทไธสวรรย์มาทางชลมารค
ขึน้ บกเข้าสูพ่ ระราชวังหลวงทีป่ ระตูเจ้าปราบ เมือ่ กระบวนเข้าประตูนแี้ ล้ว จะต้องเลีย้ วซ้าย
ไปตามถนนอิฐซึ่งไปบรรจบกับถนนหน้าจักรวรรดิ แล้วแห่พระบรมศพมาตามถนนหน้า
จักรวรรดิ ขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาบนพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ เมื่อครั้งงานสมเด็จ
พระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระก็อัญเชิญพระอังคารออกทางประตูเจ้าปราบ ลงเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปลอย ณ วัดพุทไธสวรรย์เช่นกัน
๕. ประตูช้างเผือก ส�ำหรับช้างเผือกช้างเนียมลงน�้ำ ประตูนี้อยู่หัวถนนหน้า
จักรวรรดิ
๖. ประตูท่าคอย เป็นประตูเข้า - ออกของข้าราชการ คงอยู่ใกล้กับป้อมท่าคั่น
ยังขุดไม่พบ
รวมป้อมรอบพระราชวังหลวง ๘ ป้อม ประตูน�้ำ ๒ ประตู ประตูบก ๒๐ ประตู
ในจ�ำนวนนี้เป็นประตูช่องกุด ๑ ประตู
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การแบ่งเขตภายในพระราชฐาน

การแบ่งเขตภายในพระราชวังหลวงระยะที่ ๓ มีเอกสารกล่าวไว้มากพอสมควร
ศึกษาได้จากเอกสารฝ่ายไทยและเอกสารต่างประเทศ เอกสารฝ่ายไทย ได้แก่ แผนที่
พระนครศรีอยุธยา และค�ำให้การชาวกรุงเก่าเป็นหลัก ส่วนเอกสารต่างประเทศนั้น ได้แก่
จดหมายของบรรดาราชทูตและบาทหลวง เมื่อตรวจสอบกับหลักฐานทางโบราณคดี
และสถาปัตยกรรมทีย่ งั คงอยูส่ ามารถก�ำหนดการแบ่งเขตพระราชฐานออกเป็น ๗ เขตดังนี้
๑. เขตพระราชฐานชั้นนอก หรือท้องสนามจักรวรรดิ
คือพื้นที่ส่วนหน้าของพระราชวัง เป็นท้องสนามใหญ่ที่ตั้งของส่วนราชการมีถนน
หน้าจักรวรรดิขนาดกว้าง ๑๒ เมตร จากประตูช้างเผือกที่ก�ำแพงพระราชวังด้านเหนือ
เมื่อพ้นพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ถนนคงจะหักไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยแล้วหักลงมา
ทางทิศใต้ขนานกับก�ำแพงหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์ตรงออกประตูฤทธิไ์ พศาลดิ์ (ประตูนครไชย)
มีถนนทีว่ างตัวในแนวตะวันออก - ตะวันตกอีก ๒ เส้น ตัดผ่านท้องสนาม ถนนสายแรก
ต่อจากประตูจกั รมหิมาตรงเข้าประตูสำ� ราญไพชน ตรงเข้าประตูพไิ ชยสุนทรหน้าพระทีน่ งั่
สรรเพชญ์ปราสาท ถนนอีกสายหนึ่งต่อจากประตูศรีไชยศักดิ์ตรงเข้าประตูสุรินทวาร
ตรงเข้าประตูพิศาลศิลาหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ
เขตพระราชฐานชัน้ นอกด้านใต้ ใกล้ปอ้ มศาลาสารบัญชีเป็นทีต่ งั้ ของศาลาสารบัญชี
หรือหอทะเบียนราษฎร์ ค�ำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่าหอแปลพระราชสาส์นก็ตงั้ อยูบ่ ริเวณนี้
เช่นเดียวกัน ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์เคยขุดพบรากฐาน แต่ปัจจุบันบริเวณนี้ถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นที่ก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองไปแล้ว
เขตพระราชฐานชั้นนอกด้านเหนือ ใกล้ก�ำแพงพระราชวังตรงท้ายวิหารหลวง
วัดธรรมิกราช ขุดพบรากฐานของอาคารหลังหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศาลาลูกขุน บริเวณนี้
พระยาโบราณราชธานินทร์เคยขุดพบดินหยิกเล็บประจ�ำผูกส�ำนวน ศาลาลูกขุนนีม้ กี ำ� แพง
ล้อมรอบโดยมีแนวก�ำแพง ๒ สายเชือ่ มระหว่างก�ำแพงกัน้ เขตพระราชฐานชัน้ กลางไปชนกับ
ก�ำแพงพระราชวังชั้นนอก สันนิษฐานว่าบริเวณนี้คงมีอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ราชการ
อีกหลายแห่งแต่ยงั ขุดไม่พบ บริเวณนีใ้ นแผนผังพระราชวังหลวงประกอบจดหมายเหตุของ
แกมเฟอร์ลงต�ำแหน่งอาคารไว้หลายหลัง
แผนที่พระนครศรีอยุธยายังกล่าวถึงโรงปืนใหญ่ ๔ โรง ประจ�ำต�ำแหน่งของ
พระมหาเทพ พระมหามนตรี พระราชริน และพระอินทเดชะ ว่าตัง้ อยูใ่ นเขตนีเ้ ช่นเดียวกัน
แต่ยังขุดไม่พบ
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๒. เขตพระราชฐานชั้นกลาง
พื้นที่เขตนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทส�ำคัญ ๓ หลัง คือ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท และพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ และเป็นที่ตั้งของพระคลัง
มหาสมบัติ โรงช้าง โรงม้า เป็นต้น
ด้านตะวันออก มีกำ� แพงกัน้ เขตแยกออกจากเขตพระราชฐานชัน้ นอก มีประตูซมุ้
ยอดปรางค์พรหมพักตร์เป็นทางเข้าออก ๒ ประตู คือ ประตูสำ� ราญไพชนตรงหน้าพระทีน่ งั่
สรรเพชญ์ปราสาท และประตูสุรินทวารตรงหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ประตูนี้ขุดพบ
ยอดปรางค์พรหมพักตร์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ด้านเหนือ ก�ำแพงเป็นแนวเดียวกับก�ำแพงเมืองมีประตูออกทีก่ ำ� แพงเมือง ๓ ประตู
คือ ประตูเจ้าปราบ ประตูเสาธงไชย และประตูมหาไตรภพชลทวารอุทก ดังกล่าวมาแล้ว
ด้านตะวันตก แบ่งเขตพระราชฐานชั้นกลาง กับชั้นในด้วยฉนวน ซึ่งเชื่อมต่อจาก
ประตูมหาไตรภพชลทวารอุทกมาทางใต้ผา่ นท้ายพระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์ ในระยะนีท้ าง
ฉนวนตัดผ่านก�ำแพงคัน่ พระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์กบั พระทีน่ งั่ สรรเพชญ์ปราสาท มีประตู
เข้าชือ่ ประตูคหู าภพชล ประตูนย้ี ายจ�ำแว่นรักษา ทางฉนวนตรงนีม้ ปี ระตูทะลุผนังทางฉนวน
ออกไปฝ่ายใน ๑ ประตู จากนี้แนวทางฉนวนผ่านท้ายพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท และ
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ ระหว่างนี้มีประตูเข้า - ออกติดต่อชั้นกลางกับชั้นในอีก ๑ ประตู
สุดท้ายฉนวนมีประตูออกไปฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ชื่อ ประตูสวรรค์โคหา ประตูนี้
ยายยมรักษา
ด้านใต้มีแนวก�ำแพงเชื่อมต่อจากฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ไปชนแนวก�ำแพง
ด้านตะวันออก กันสระหนองหวายไว้ข้างนอก
พระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จและสรรเพชญ์ปราสาท มีกำ� แพงล้อมอีกชัน้ หนึง่ พืน้ ภายใน
ก�ำแพงนี้ยกระดับสูงกว่าภายนอก แนวก�ำแพงด้านตะวันออกมีประตู ๒ ประตู คือ ประตู
พิศาลศิลาตรงหน้าพระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จ และประตูพไิ ชยสุนทรตรงหน้าพระทีน่ งั่ สรรเพชญ์
ปราสาท ในแผนทีพ่ ระนครศรีอยุธยาว่าเป็นก�ำแพงมีเชิงเทิน ประตูมซี มุ้ แต่จากการขุดแต่ง
พบแนวก�ำแพงหลังเจียดขนาดเล็ก คงมีเชิงเทินไม่ได้ ส่วนประตูนั้นอาจจะเป็นได้เพียงซุ้ม
ทรงคฤห พื้นที่นอกก�ำแพงนี้เป็นสนามกว้าง เป็นที่ตั้งของโรงช้าง ๘ โรง มีซุ้มยอด และ
ตึกจ�ำสงัด ๒ หลัง ๆ ละสามห้อง
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เป็นปราสาทมุขหน้าหลังยาว มุขข้างสั้นมีก�ำแพงแก้วล้อม
รอบ ๓ ด้าน ด้านหลังชนทางฉนวน มีทิมดาบอยู่ซ้าย - ขวาหน้าพระที่นั่ง มีก�ำแพงเชื่อม
ระหว่างก�ำแพงแก้วล้อมพระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จ และพระทีน่ งั่ สรรเพชญ์ปราสาท ตรงมุขสัน้
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ของพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีประตูพิมานมงคลออกตรงกลางแนวก�ำแพงนั้น แนวก�ำแพง
สายนี้แบ่งพื้นที่ระหว่างพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งของ
โรงช้าง โรงม้า ส่วนในเป็นที่ตั้งของพระคลังมหาสมบัติ
พระคลั ง มหาสมบั ติ ที่ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณนี้ ค งมี ม าตั้ ง แต่ รั ช กาลสมเด็ จ พระบรม
ไตรโลกนาถ ขุดค้นพบซากอาคารแล้ว ๒ หลัง เป็นอาคารก่อด้วยอิฐมีผนังหนา ภายใน
แบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ อีกหลายห้อง แผนที่พระนครศรีอยุธยายังกล่าวอีกว่า มีโรงช่างท�ำรูป
อยู่ในบริเวณนี้อีก ๑ โรง
บริเวณท้องสนามหน้าพระมหาปราสาทวิหารสมเด็จและสรรเพชญ์ปราสาท
หน้าพระคลังมหาสมบัติ มีโรงช้างเผือก ๔ โรง โรงม้าต้น ๑ โรง ๔ ห้อง ใส่ม้าห้องละ ๒ ตัว
และมีคลังใส่เครือ่ งช้างเครือ่ งม้าอยูใ่ นบริเวณนีด้ ว้ ย ปัจจุบนั พบรากฐานของอาคารมีแผนผัง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒ โรง ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นโรงช้างเผือก หรือคลังใส่เครื่องช้างเครื่องม้า
แนวก�ำแพงคั่นระหว่างพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทกับสุริยาสน์อัมรินทร์ทางด้าน
ทิศเหนือมีประตูส�ำหรับแห่พระเจ้าลูกเธอลงสรงชื่อ ประตูไชยมงคลไตรภพชล เป็นประตู
ยอดปรางค์ ขุดพบรากประตูและส่วนยอด ในลานนี้มีอาคารก่ออิฐ ๑ หลัง สันนิษฐานว่า
เป็นศาลหลวง
พระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์ ตัง้ อยูท่ างด้านเหนือสุดของเขตพระราชฐานชัน้ กลาง
เป็นปราสาท ๒ ชัน้ มีมขุ หน้าหลังยาวก่อด้วยศิลาแลงสลับอิฐ มีกำ� แพงแก้วล้อมรอบทิมดาบ
ชาววังอยู่ด้านขวา ทิมดาบต�ำรวจในอยู่ด้านซ้าย มีก�ำแพงกั้นด้านหน้าพระที่นั่งสายหนึ่ง
มีประตูออกชื่อ ประตูไพชนย์ทวาร นอกก�ำแพงนี้มีโรงโอสถ โรงพระราชยาน โรงพรมเสื่อ
โรงช่างสนะ (ช่างเย็บผ้า) ๒ โรง โรงนางพญาช้างเผือก ๑ โรง ด้านใต้พระมหาปราสาทนั้น
มีพระต�ำหนักใส่พระรูปสมเด็จพระนเรศวรกับเครื่องพระแสงต้นหลังหนึ่งยังขุดไม่พบ
๓. เขตพระราชฐานชั้นใน
เขตพระราชฐานชัน้ ในเป็นทีป่ ระทับของพระมหากษัตริย์ เจ้านายฝ่ายใน และสนม
คือพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของฉนวนหรือเขื่อนเพชร แบ่งออกเป็น ๕ เขตย่อยดังนี้
๓.๑ เขตพระราชมณเฑียรเดิม คือพื้นที่ติดกับฉนวนด้านตะวันตกมีก�ำแพงล้อม
รอบ คือด้านตะวันออกติดฉนวน ด้านเหนือชนก�ำแพงชัน้ ใน (ก�ำแพงชัน้ นอกของพระราชวัง
หลวงระยะที่ ๒) ด้านตะวันตกก�ำแพงหักออกจากก�ำแพงด้านเหนือไปทางทิศใต้ขนาน
สระพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ แล้วก�ำแพงหักไปทางทิศตะวันออกชนกับฉนวนตรงท้าย
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
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ผนังทางฉนวนมีประตูออกจากเขตพระราชฐานชั้นกลางมาเขตพระราชมณเฑียร
มีถนนอิฐตรงออกก�ำแพงด้านตะวันตก มีสะพานข้ามสระไปพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
ถนนสายนี้น่าจะตรงกับแผนที่พระนครศรีอยุธยาเรียกชื่อว่า ถนนต้นดอกเหล็ก มีผู้หญิง
ชาวบ้าน ท่าทราย ท่าแขก เข้ามานั่งร้านขายผ้า แต่ยังน่าสงสัยอยู่ว่าเหตุใดชาวบ้าน
จึงเข้ามาตั้งร้านขายของในเขตพระราชฐาน
ก�ำแพงด้านเหนือ มีประตูต้นส้มโอออกไปเขตท้ายสนมตรงต�ำหนักประถมเพลิง
ริ ม ก� ำ แพงสายนี้ มี ถ นนปู อิ ฐ ออกมาจากประตู หู ช ้ า งที่ ผ นั ง ทางฉนวนตรงไปทางทิ ศ
ตะวันตกท้ายพระราชวัง
ก�ำแพงด้านตะวันตก มีประตูออกตรงที่ตั้งถังน�้ำประปา ๑ ประตู ไม่ปรากฏชื่อ
และมีประตูออกตรงสะพานข้าม ไปพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์อกี ๑ ประตู ชือ่ ประตูฉนวน
ก�ำแพงด้านใต้ นับจากด้านทิศตะวันตกมีประตูชื่อ ประตูสะพานแพะ และประตู
สุเมรุ เป็นประตูสะพานแพะ มีถนนอิฐเป็นแนวตรงขนานไปกับก�ำแพงด้านตะวันตกผ่านท้าย
โรงเครื่องต้น เชื่อมต่อกับถนนอิฐสายที่กล่าวมาแล้ว ถนนสายนี้น่าจะตรงกับถนนที่แผนที่
พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ผู้หญิงชาวบ้านในไก่เข้ามานั่งร้านขายเครื่องส�ำเภาจีน
ในเขตพระราชมณเฑียรเดิมเป็นทีต่ งั้ ของพระทีน่ งั่ เบญจรัตนมหาปราสาท ทีส่ ร้าง
มาแล้วตัง้ แต่รชั กาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ใช้เป็นทีป่ ระทับ ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของพระทีน่ งั่
องค์นี้น่าจะตรงกับบริเวณที่พระยาโบราณราชธานินทร์กล่าวว่า ขุดพบรากพระที่นั่ง
หมู่หนึ่งก่อฐานอิฐ พื้นปูอิฐหน้าวัวลดหลั่นหลายชั้น มีเสาไม้แก่นรายเรียงเป็นระยะกันไป
เข้าใจว่าจะเป็นพระราชมณเฑียรสถาน๒๕ พระที่นั่งนี้ก�ำแพงแก้วล้อมรอบยังคงปรากฏ
ร่องรอยอยูบ่ ริเวณนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพลับพลาตรีมุข เพื่อเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่กรุงเก่า
ทางด้านเหนือของพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทมีโรงเครื่องต้น ๒ หลัง ตั้งอยู่
ใกล้ประตูต้นส้มโอ มีก�ำแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบ นอกจากนี้ในพื้นที่ว่างทางด้านใต้ของ
พลับพลาตรีมุขยังขุดพบฐานรากของอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ ใช้เสาไม้อีกอย่างน้อย
๒ หลัง คงจะเป็นพระที่นั่งโถงส�ำหรับประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ คล้ายกับพระที่นั่ง
สนามจันทร์ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

๒๕
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๓.๒ เขตพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ บริเวณนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่ง
บรรยงก์รตั นาสน์ขนึ้ เพือ่ เป็นทีป่ ระทับ โดยการขุดลอกสระน�ำ้ เดิม น�ำดิน อิฐหัก และทราย
มาถมที่กลางสระให้เป็นเกาะลักษณะมีคูน�้ำล้อมรอบ แล้วสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
ขึ้นบนเกาะนั้น
เมื่ อ ถึ ง รั ช กาลสมเด็ จ พระเพทราชาทรงโปรดประทั บ ที่ พ ระที่ นั่ ง องค์ นี้
เช่นเดียวกัน ในรัชกาลนีใ้ ห้เอาท้ายพระราชวังเป็นข้างหน้า สร้างศาลาลูกขุน สร้างพระทีน่ งั่
ทรงเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ต�ำแหน่งของพระที่น่ังทรงปืนนี้ เดิมพระยาโบราณราช
ธานินทร์สนั นิษฐานว่าเป็นบริเวณเนินดินใกล้กบั ประตูอดุ มคงคา แต่จากการขุดแต่งพบว่า
เนินดินดังกล่าวเป็นแนวก�ำแพงพระราชวัง อย่างไรก็ตาม พระทีน่ งั่ ทรงปืนน่าจะตัง้ ถัดเข้ามา
คือพื้นที่ว่างด้านเหนือ นอกสระพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ เนื่องจากมีหลักฐานใน
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์เข้าเฝ้าเพื่อไต่สวนกรณีเป็นชู้
กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์เสด็จขึน้ สะพานใต้ระหัดน�ำ้ ทรงเสลีย่ งมาทางท้ายวัง
ตรงศรีสำ� ราญ คงจะเข้าทางประตูจนั ทวารมรณาภิรมย์ ทอดพระเนตรเห็นคนนัง่ ประชุมอยูร่ มิ
ศาลาลูกขุนนอกพระที่นั่งทรงปืน๒๖ เอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยายังกล่าวถึงอาคาร
หลายหลังทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณพระทีน่ งั่ ทรงปืน ได้แก่ ต�ำหนักสองห้องส�ำหรับพระราชาคณะ
และพระอุปราชพักรอเข้าเฝ้า ทิมสงฆ์ ทิมดาบมหาดเล็ก โรงนาฬิกา โรงโอสถ โรงเครือ่ งม้าต้น
โรงพระแสงเครือ่ งต้น และโรงช่างท�ำมุกอยูห่ น้าพระทีน่ งั่ ทรงปืน๒๗ อาคารทัง้ หมดในบริเวณนี้
ยังขุดไม่พบ
๓.๓ เขตพระต�ำหนักคูหาสวรรค์หรือต�ำหนักตึก คือพื้นที่ด้านใต้นอกสระ
พระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์ พระต�ำหนักหลังนีส้ ร้างขึน้ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เพือ่ เป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระอัครมเหสีของพระองค์ ต่อมาเป็นทีป่ ระทับของกรมหลวง
โยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา มีก�ำแพงล้อมรอบโดยด้านใต้
และด้านตะวันตกติดแนวก�ำแพงพระราชวัง มีประตูออกไปวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ก�ำแพง
ด้านใต้ชอื่ ประตูสวนองุน่ หรือประตูบวรเจษฎานารี ประตูนมี้ ถี นนออกไปท้องสนามจันทร์
ถนนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าเขตพระราชมณเฑียรเดิม
๒๖
๒๗
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พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๓๘.
อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับค�ำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์, หน้า ๓๐.

๓.๔ เขตท้องสนามจันทร์ คือพืน้ ทีว่ า่ งด้านตะวันออกนอกก�ำแพงล้อมพระต�ำหนัก
ตึก ในบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสนามจันทร์ พระที่นั่งสนามชัย และพระที่นั่ง
พิมานรัตยาตามที่ปรากฏชื่อในกฎมณเทียรบาล แต่ยังขุดไม่พบรากฐาน
๓.๕ เขตท้ายสนม คือพื้นที่ต่อจากฉนวนตรงท้ายพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์
มาทางทิศตะวันตก บริเวณนี้มีก�ำแพงล้อมรอบคือ ด้านตะวันออกจรดฉนวนน�้ำประจ�ำ
ท่าวาสุกรี ด้านเหนือจรดแนวก�ำแพงเมืองมีประตูออกชื่อ ประตูดิน (ประตูบวรนารี
มหาภพชนย์) ใกล้ระหัดน�ำ้ ด้านตะวันตกจรดแนวก�ำแพงพระราชวังด้านตะวันตก มีประตูออก
ชือ่ ประตูจนั ทวารมรณาภิรมย์ ด้านใต้จรดแนวก�ำแพงชัน้ ใน แนวก�ำแพงเส้นนีเ้ ป็นแนวเดียว
กับก�ำแพงคั่นพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์กับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท มีประตูต้นส้มโอ
เป็นทางเข้า - ออกติดต่อกับเขตพระราชมณเฑียร เดิมแนวก�ำแพงเส้นนี้น่าจะมีประตู
เข้า - ออกติดต่อกับเขตพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์อกี ๑ ประตู ชือ่ ประตูอดุ มนารี ซึง่ แผนที่
พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ประตูนี้ตรงออกประตูดิน
เขตท้ายสนมเป็นเขตหวงห้ามที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายใน บริเวณนี้เกิดขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง บริเวณนี้คงประกอบด้วยต�ำหนักจ�ำนวนมาก เป็นที่อยู่ของ
เจ้ า นายแต่ ล ะพระองค์ ซึ่ ง คงจะสร้ า งด้ ว ยเครื่ อ งไม้ บริ เ วณใกล้ ฉ นวนท้ า ยพระที่ นั่ ง
สุริยาสน์อัมรินทร์เป็นที่ตั้งของพระต�ำหนักประถมเพลิง ๒ หลัง เป็นอาคารห้าห้องผ่าไม้
ส่วนฐานรากน่าจะสร้างด้วยอิฐ บริเวณท้ายสนมนี้ยังมิได้ด�ำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี
๔. เขตสวนไพชยนต์เบญจรัตน์
สวนไพชยนต์เบญจรัตน์คอื พืน้ ทีท่ างด้านใต้ของพระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จ และอยูท่ าง
ด้านทิศตะวันตกของพระทีน่ งั่ จักรวรรดิไพชยนต์ คลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณสระหนองหวายทีเ่ คยมี
อยู่แล้วในเขตพระราชวังระยะที่ ๒ เขตนี้ด้านตะวันออกชนเขตท้องสนามหน้าจักรวรรดิ
ด้านตะวันตกชนทางฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ พืน้ ทีส่ ว่ นนีเ้ ป็นบริเวณพระคลังมหาสมบัติ
ทีข่ ยายออกมาสร้างใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
คือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ เป็นที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ พืน้ ทีส่ ว่ นเหนือของสวนไพชยนต์เบญจรัตน์ เป็นบริเวณทีม่ มี าแล้วพร้อมกับ
การสร้างพระราชวังหลวงระยะที่ ๒ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีประตูทางเข้า
ที่ผนังฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ ชื่อประตูสวรรค์ภิรมย์ บริเวณนี้มีหอพระมณเฑียรธรรม
ตั้งอยู่กลางสระ โรงช่างท�ำเงินตั้งอยู่รอบสระ สระนี้คงจะตรงกับสระหนองหวายที่กล่าวไว้
ในพงศาวดาร
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๔.๒ พื้นที่ส่วนกลางของสวนไพชยนต์เบญจรัตน์ มีแนวก�ำแพงพื้นที่ออกเป็น
สีเ่ หลีย่ มขนาดเล็กหลายแห่ง คงจะเป็นทีต่ งั้ ของพระคลังต่าง ๆ เช่น คลังศุภรัตน์ คลังพิมาน
อากาศ ด้านตะวันออกขุดพบรากฐานอาคารขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นโรงราชรถ ด้านใต้
ของพืน้ ทีส่ ว่ นนีค้ งจะเป็นทีต่ งั้ ของหอพระเทพบิดรมีกำ� แพงล้อมรอบ ด้านเหนือมีประตูเข้า
ชื่อ ประตูสวรรค์ไพชยนต์รัตน์ ด้านตะวันออกมีประตูออกไปท้องสนามหน้าจักรวรรดิ
ชื่อ ประตูภิรมย์เจษฎา ด้านใต้มีประตูออกไปคลังวิเสทชื่อ ประตูสุนทรภูสิต ในบริเวณนี้
มีโรงปืนชื่อปะขาวกวาดวัดอีก ๑ โรง
๔.๓ พื้นที่ส่วนใต้ของสวนไพชยนต์เบญจรัตน์ อยู่ทางด้านตะวันตกของบริเวณ
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ มีประตูเข้าพระต�ำหนักท้ายพระที่นั่งจักรวรรดิชื่อ ประตู
ภิ ร มย์ ธ ารา ก� ำ แพงล้ อ มคลั ง วิ เ สทด้ า นตะวั น ตกมี ป ระตู อุ ด มพั ต ราออกไปฉนวนวั ด
พระศรีสรรเพชญ์ พื้นที่ด้านใต้ของคลังวิเสทคงจะเป็นที่ตั้งของคลังแสง ระบุไว้ในแผนที่
พระนครศรีอยุธยา
๕. เขตสระแก้วและสวนองุ่น
เขตนี้อยู่นอกเขตก�ำแพงล้อมพระราชวัง คือ พื้นที่ด้านตะวันตกของฉนวนวัด
พระศรีสรรเพชญ์ไปถึงคลองท่อ ด้านเหนือจรดก�ำแพงพระราชวัง ด้านใต้จรดก�ำแพง
วัดพระศรีสรรเพชญ์ และก�ำแพงด้านหน้าสวนกระต่าย บริเวณนี้เป็นที่ลุ่มมีคลองชักน�้ำ
จากคลองท่อมาลงสระแก้ว พืน้ ทีบ่ ริเวณนีแ้ บ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ พืน้ ทีส่ ว่ นตะวันออก
เรียกว่า บริเวณสระแก้ว พื้นที่ส่วนตะวันตกเรียกว่า สวนองุ่น
๕.๑ บริเวณสระแก้ว มีสระน�้ำ ๒ สระ คือ สระแก้วและสระโอ ทางด้านเหนือ
ของสระแก้วเป็นที่ตั้งของต�ำหนักสระแก้ว ขุดพบฐานรากก่อด้วยอิฐเป็นอาคารยาว
สันนิษฐานว่ามี ๒ ชั้น คล้ายกับพระต�ำหนักค�ำหยาด หรือต�ำหนักพระพุทธโฆษาจารย์
พระราชพงศาวดารกล่าวว่า ต�ำหนักสระแก้วเป็นทีป่ ระทับของพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ คือ กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ต�ำหนักศาลาลวด
ซึ่งเป็นที่ประทับของกรมหมื่นจิตรสุนทร ก็คงจะตั้งอยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกัน
๕.๒ บริเวณสวนองุน่ เขตนีค้ งจะมีถนนอิฐทางเสด็จของเจ้านายฝ่ายในจากประตู
บวรเจษฎานารีหรือประตูสวนองุน่ ทีก่ ำ� แพงพระราชวังตรงออกไปเข้าท้ายวัดพระศรีสรรเพชญ์
เป็นแนวแบ่งแยกออกจากบริเวณสระแก้ว
ด้านเหนือของสวนองุ่น มีถนนสายหนึ่งปูพื้นด้วยอิฐขนาดใหญ่ เริ่มจากประตู
บวรเจษฎานารีขนานก�ำแพงพระราชวังไปทางทิศตะวันตกชนถนนเลียบคลองท่อ ตรงป้อม
สวนองุ่น ตรงนี้มีสะพานไม้ข้ามคลองท่อไปวัดระฆัง
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บริเวณสวนองุ่นคงเป็นสวนหลวงประจ�ำพระราชวัง แต่มิได้มีก�ำแพงล้อม แต่มี
กฎมณเฑียรบาลมาตราที่ ๒๐ บัญญัติห้ามผู้ใดขี่เรือคฤห เรือปทุน เรือกูบ และเรือมี
ศาสตราวุธ และใส่หมวกคลุมหัวนอนมา ชายหญิงนัง่ มาด้วยกัน เข้ามาในท่อน�ำ้ ในสระแก้ว๒๘
สันนิษฐานว่าตามปรกติเรือราชการสามารถเข้ามาในเขตนี้ได้ แต่ราษฎรสามัญคงไม่มีใคร
กล้าเข้ามาใกล้เขตพระราชฐาน
๖. เขตวัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นพระอารามหลวงประจ�ำพระราชวัง ตั้งอยู่ทางใต้ของ
เขตพระราชฐาน มีก�ำแพงล้อมรอบเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์
วัดพระศรีสรรเพชญ์เริม่ ก่อสร้างมาตัง้ แต่รชั กาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โดยขอบเขตของ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ถกู ผนวกเข้ากับพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

พระมหาปราสาท
พระที่นั่ง

สรรเพชญ์มหาปราสาท
พระทีน่ งั่ สรรเพชญ์มหาปราสาทตัง้ อยูใ่ นเขตพระราชฐานชัน้ กลาง สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ในพระราชวังแห่งใหม่เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๑
ส�ำหรับใช้ประกอบพระราชพิธีตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ และใช้ในการ
ต้อนรับคณะราชทูตต่างประเทศ
พระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทใช้ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก และปราบดาภิเษกในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. ๒๒๓๑ รัชกาล
๒๘

ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑, หน้า ๖๕.
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สมเด็จพระเจ้าเสือ พ.ศ. ๒๒๔๖ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. ๒๒๕๑ รัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าอุทุมพร พ.ศ. ๒๓๐๑ และรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ พ.ศ. ๒๓๐๑ นอกจากนี้
ยังใช้ประกอบพิธีโสกันต์เจ้าพระขวัญ พระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเพทราชา และ
พระราชพิธีอุปราชาภิเษกเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต
พระที่ นั่ ง สรรเพชญ์ ม หาปราสาทใช้ เ ป็ น สถานที่ เ สด็ จ ออกรั บ คณะราชทู ต
ต่างประเทศ ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา คงใช้มาตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ เมือ่ ชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามา คณะราชทูตชุดส�ำคัญทีพ่ ระเจ้าแผ่นดิน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าที่พระที่นั่งองค์นี้ ได้แก่ คณะราชทูตของฝรั่งเศส
ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะราชทูตลังกาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ เป็นต้น ค�ำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า ถ้าหากเป็นคณะราชทูตเมืองใหญ่จะได้
เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นในท้องพระโรง หากเป็นคณะราชทูตเมืองเล็กเสด็จออกรับ
พระราชสาส์นที่มุขเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทเป็นปราสาทมีซุ้มยอดมณฑป
๙ ยอด มุขโถงที่ต่อออกมาจากปราสาทองค์ประธานนั้นไม่มียอด มีแต่หลังคาซ้อน ๓ ชั้น
หน้าบันมุขประเจิด ด้านหน้ามีมขุ เด็จตัง้ พระทีน่ งั่ บุษบกทองค�ำ ส�ำหรับเสด็จออกรับแขกเมือง
กลางพระมหาปราสาท มีพระที่นั่งบันยงก์กาญจนเนาวรัตน์ เป็นที่เสด็จประทับนั่งออก
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รับแขกเมือง และออกขุนนางในพระราชพิธีราชาภิเษก๒๙ มีบันไดทางขึ้นที่ ๒ ข้างมุขเด็จ
มีบันไดทางขึ้นตรงมุขสั้นทั้ง ๒ ข้าง และบันไดทางขึ้น ๒ ข้างของท้องพระโรงหลัง
ท้ายพระที่นั่งชนผนังฉนวนมีเกยราชยาน ท้องพระโรงหลังนั้นน่าจะสร้างเป็น ๒ ชั้น
มีเสาอิฐรองรับพืน้ ไม้ของชัน้ ทีส่ อง ตรงกลางพระมหาปราสาทมีเสาก่ออิฐขนาดใหญ่ ๔ ต้น
คงรองรับเครื่องยอดของปราสาท
คณะราชทู ต ลั ง กาซึ่ ง เดิ น ทางเข้ า มาขอพระสงฆ์ ก รุ ง สยามในรั ช กาลสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นทีม่ ขุ เด็จพระทีน่ งั่ สรรเพชญ์ปราสาท
โดยบรรยายสภาพของพระที่นั่งองค์นี้ว่าฝาพระที่นั่งปิดทอง ราชบัลลังก์ที่มุขเด็จสูงจาก
พื้นประมาณ ๑๐ คืบ ตั้งบุษบกที่ประทับ ราชบัลลังก์นั้นผูกม่านปักทองที่ฐานพระที่นั่ง
๒ ข้างมุขเด็จตัง้ รูปหมี ราชสีห์ รากษส โทวาริก นาค และพิราวะยักษ์อย่างละคูล่ ว้ นปิดทอง
รอบมุขเด็จตั้งเครื่องสูง๓๐ บาทหลวงตาชาร์ดบรรยายสภาพท้องพระโรงว่าปูด้วยพรม
“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๔ (๒) (พฤษภาคม
๒๕๑๔) : ๒๘.
๓๐
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานสยามวงศ์ในลังกาทวีป. (หนังสือ
อนุสรณ์งานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์). พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๐๓. หน้า ๗๔.
๒๙
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เปอร์เซีย พระราชบัลลังก์ตั้งอยู่หลังช่องพระบัญชรขนาดใหญ่กลางผนัง สูงจากพื้นราว
๗ หรือ ๘ ฟุต มีฉัตรตั้งซ้ายขวาข้างละองค์ ท�ำด้วยผ้าสีทอง ซ้อนกันอยู่ ๗ หรือ ๘ ชั้น
คันฉัตรนัน้ เป็นทองค�ำทึบ สูงเกือบจรดเพดาน๓๑ ลาลูแบร์ได้อธิบายสภาพของท้องพระโรง
ไว้ทำ� นองเดียวกันและเพิม่ เติมอีกว่ามีบนั ไดทางขึน้ สูห่ อ้ งทีต่ งั้ พระราชบัลลังก์ทงั้ ๒ ข้างของ
ช่องพระบัญชร ฉัตร ๓ องค์ มีบันได ๓ ขั้นตรงหน้าพระบัญชรเพื่อให้ราชทูตขึ้นไปยื่น
พระราชสาส์น๓๒ ซึ่งตรงกับภาพเขียนของชาวฝรั่งเศส ซึ่งเขียนประกอบในจดหมายเหตุ
ของบาทหลวง เดอ ซัวซีย์ นอกจากนีแ้ ผนทีพ่ ระราชวังหลวงทีป่ ระกอบในจดหมายเหตุของ
แกมเฟอร์กล่าวว่ามีหอ้ งเสวยทีม่ ขุ ท้ายพระทีน่ งั่ ด้วย๓๓ สันนิษฐานว่าท้องพระโรงท้ายคงเป็น
สถานที่ส�ำหรับเสวย และอาจจะใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการฝ่ายในด้วย
การขุดตรวจทางถนนบริเวณท้ายพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทพบว่าทางฉนวน
สร้างทับซ้อนบนก�ำแพงแก้วล้อมพระที่นั่ง ดังนั้น ทางฉนวนเป็นงานก่อสร้างหลังจาก
ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม, หน้า ๔๕.
มร. ลา ลูแบร์, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล. ราชอาณาจักรสยาม เล่ม ๑. พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์,
๒๕๑๐, หน้า ๔๔๑ และ ๔๘๘.
๓๓
ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร์, หน้า ๔๘.
๓๑
๓๒
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พระทีน่ งั่ สรรเพชญ์ปราสาท การสร้างทางฉนวนเกิดขึน้ พร้อมกับการถมปรับระดับพืน้ รอบ
พระที่นั่งให้สูงขึ้น แล้วสร้างก�ำแพงแก้วล้อมพระที่นั่งใหม่
เอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระราชวัง
หลวงอย่างมากในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระที่นั่งหลายองค์ถูกสร้างขึ้นใหม่
พระที่นั่งที่มีอยู่เดิมก็ได้รับการปฏิสังขรณ์เช่นเดียวกัน สันนิษฐานว่าพระที่นั่งสรรเพชญ์
ปราสาทได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชกาลนี้ครั้งหนึ่งพร้อมกับการสร้างฉนวน
ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ทรงพระกรุณาด�ำรัสสัง่ เจ้าพระยาราชนายก
ว่าที่กลาโหมให้เป็นแม่กองท�ำการปฏิสังขรณ์พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ซึ่งช�ำรุด
คร�่ำคร่าอยู่นั้นให้รื้อเครื่องบนลงปรุงใหม่ ๑๐ เดือนจึงส�ำเร็จ และองค์เก่านั้นหุ้มแต่ดีบุก
หาปิดทองไม่ การท�ำใหม่ครัง้ นีท้ รงพระกรุณาให้ปดิ ทองยอดและช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุง้
บราลี เชิงกลอน ดอกจอกทั้งสิ้น

พระที่นั่ง

เบญจรัตนมหาปราสาท
พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท สร้างในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พร้อมกับการสร้างพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทในพระราชวังใหม่ มีหลักฐานในกฎหมาย
ตราสามดวงว่าพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ๓๔ พระมหากษัตริยท์ คี่ รองราชสมบัตสิ บื ต่อมาทุกรัชกาลคงจะประทับ
ทีพ่ ระทีน่ งั่ องค์นตี้ ลอดมา เพราะไม่พบหลักฐานว่ามีการสร้างพระทีน่ งั่ เพือ่ เป็นทีป่ ระทับอีก
จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างพระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์ขนึ้ เป็นทีป่ ระทับ
อีกองค์หนึ่ง๓๕ จึงเกิดมีพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประทับ ๒ องค์ ในรัชกาลนี้จนถึงปลายรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงประชวรหนัก ทรงเสด็จกลับไปประทับพระทีน่ งั่ เบญจรัตน์

๓๔
๓๕

กฎหมายตราสามดวง, หน้า ๑๐๘.
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๔. และ บทวิเคราะห์ในเรื่องพระราชวังหลวงระยะที่ ๓ ตอนต้นของเรื่องนี้
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ดังเดิมจนเสด็จสวรรคต๓๖ หลังจากนี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ประทับที่พระที่นั่งองค์นี้อีก
พระที่นั่งองค์นี้คงจะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ท้ายพระที่นั่งสรรเพชญ์
ปราสาท บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่ง
ตรีมุข บริเวณนี้พระยาโบราณราชธานินทร์เคยขุดพบรากฐานพระที่นั่ง ฐานก่อด้วยอิฐ
พืน้ ปูดว้ ยอิฐหน้าวัวลดหลัน่ หลายชัน้ มีเสาไม้แก่นเรียงรายเป็นระยะกันไป โดยสันนิษฐานว่า
เป็นพระราชมณเฑียรสถาน๓๗
ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมกล่าวว่าพระที่นั่งเบญจรัตน์เป็นปราสาท
จัตุรมุขยอดมณฑป ๕ ยอด มีมุขซ้อน ๔ ชั้นเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน มีมุขยาวออกมาจากมุขใหญ่
ทั้ง ๔ ด้าน หน้ามุขทั้ง ๔ ด้านนั้นเป็นจัตุรมุขมียอดมณฑปทุกมุขเป็น ๔ ยอด พื้นมุข
ทั้ง ๔ ด้าน ท�ำเป็นท้องพระโรงส�ำหรับเสด็จออกว่าราชการตามฤดูทั้ง ๓ มุข แต่มุข
ด้านหลังส�ำหรับเสด็จออกว่าราชการฝ่ายใน ตัวปราสาทใหญ่องค์กลางนัน้ ผนังก่ออิฐถือปูน
ทารักประดับกระจกปิดทองเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ใต้พระบัญชรเป็นรูปสิงห์ทุกช่อง
ซุม้ จระน�ำพระบัญชรเป็นรูปพรหมพักตร์ทกุ ช่อง ฐานพระทีน่ งั่ มีรปู ปัน้ ชัน้ แรกรูปกุมภัณฑ์
ชั้นสองรูปครุฑจับนาค ชั้นสามรูปเทพพนม จนถึงรูปสิงห์รับพระบัญชร บานพระบัญชร
จ�ำหลักรูปเทพบุตรเทพธิดาคูก่ นั ทุกช่อง บานพระทวารเป็นรูปนารายณ์สบิ ปางบานละปาง
มีทิมคดล้อมรอบพระมหาปราสาทมีประตูด้านหนึ่ง พระมหาปราสาทองค์นี้เป็นที่ทรง
พิพากษาคดีและกิจการส�ำคัญส�ำหรับพระนคร เป็นที่ประชุมใหญ่ฝ่ายมหาอ�ำมาตย์๓๘

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๓๗, หน้า ๕๔.
๓๘
“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดูท่ รงธรรม,” แถลงงานประวัตศิ าสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๓ (๒), หน้า ๓๑-๓๒.
๓๖
๓๗
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พระที่นั่ง

วิหารสมเด็จ
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เดิมชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษก ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด
แต่มีหลักฐานในพระราชพงศาวดารว่าในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้า
เชียงใหม่ขอสวามิภักดิ์ แต่งพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการมาถวายอีกครั้ง
พระยาละแวกแต่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายอีกครั้งหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เข้าถวายพระราชสาส์น ณ พระที่นั่งมังคลาภิเษก๓๙ พระที่นั่งองค์นี้ใช้ส�ำหรับพระราช
พิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกในแผ่ น ดิ น สมเด็ จ พระเอกาทศรถ และปราบดาภิ เ ษกในแผ่ น ดิ น
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

๓๙

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๒๘๓ และ ๓๑๘.
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ศักราช ๑๐๐๕ (พ.ศ. ๒๑๘๖) รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เกิดอสุนีบาต
ต้องพระทีน่ งั่ มังคลาภิเษกพังลง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กอ่ พระมหาปราสาทขึน้ ใหม่
ปีหนึ่งแล้วเสร็จให้ชื่อว่าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ๔๐ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ พระที่นั่งวิหารสมเด็จช�ำรุดคร�่ำคร่าทรงพระกรุณาด�ำรัสสั่งกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคลให้รื้อเครื่องบนลงท�ำใหม่ สิบเดือนจึงส�ำเร็จ๔๑
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เป็นปราสาทจัตุรมุข มีมุขหน้าหลังยาว มุขข้างสั้น มีมุขเด็จ
ที่ด้านหน้าเช่นเดียวกับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ปัจจุบันเหลือเฉพาะส่วนฐานแอ่นโค้ง
มีบันไดทางขึ้นท้องพระโรงหน้าจ�ำนวน ๒ บันไดตั้งขนาบมุขเด็จ แต่ท้องพระโรงหลังมี
บันไดทางขึ้นที่ด้านข้าง

๔๐
๔๑

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๒๓.
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ปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นประธานมียอดเป็นทรงปรางค์ จ�ำนวน ๕ ยอด คือ
ยอดหนึ่งเป็นยอดประธานและยอดบริวารอยู่ที่หลังคามุขทั้งสี่ด้าน นอกจากนี้ค�ำให้การ
ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมยังกล่าวต่อไปว่าที่หลังคาของมุขโถงหน้านั้นยังท�ำเป็นยอด
ทรงมณฑป๔๒ แต่จากร่องรอยของส่วนฐานที่เหลืออยู่นั้นไม่ปรากฏส่วนของเสาหรือ
การออกมุมที่ส่อเค้าว่าจะขึ้นไปรับโครงสร้างส่วนบนที่เป็นยอดแหลมแต่อย่างใด
หน้าพระที่นั่งหลังนี้ยังมีทิมดาบซ้ายขวา มีก�ำแพงแก้วล้อมรอบ ชาลาพระมหา
ปราสาทปูด้วยหินอ่อน มีเสาโคมไฟท�ำด้วยหินตั้งอยู่ทั้ง ๘ ทิศ มีสิงห์ท�ำมาจากหิน และ
รูปภาพทหารจีนตั้งเรียงรายอยู่ตามชาลาพระมหาปราสาท

๔๒

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๓ (๒), หน้า ๖๘.
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พระที่นั่ง
สุริยาสน์อัมรินทร์
พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ สุดเขตพระราชฐานชั้นกลาง ริมก�ำแพงเมือง
ใกล้แม่นำ�้ ลพบุรบี ริเวณทีต่ งั้ ของพระทีน่ งั่ องค์นอี้ ยูใ่ นพืน้ ที่ ส่วนขยายของพระราชวังหลวง
ในรั ช กาลสมเด็ จ พระเจ้ า ปราสาททอง พระราชพงศาวดารกล่ า วว่ า ศั ก ราช ๙๙๘
(พ.ศ. ๒๑๗๙) สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้รอื้ เทวสถานพระอิศวรและพระนารายณ์ขนึ้ มาตัง้ ยัง
ชีกุน ในปีนั้นให้ยกก�ำแพงพระราชวังออกไป ให้สร้างพระมหาปราสาทวิหารสมเด็จ๔๓
การยกก�ำแพงพระราชวังออกไปคือการขยายพืน้ ทีพ่ ระราชวังหลวงออกไปทัง้ ทางด้านเหนือ
ด้านใต้ และตะวันออก ดังนัน้ การทีพ่ ระราชพงศาวดารกล่าวถึงชือ่ พระทีน่ งั่ ทีท่ รงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ พร้อมกับการบรรยายเขตพระราชวัง ควรจะตั้งในพื้นที่ขยาย
ซึง่ พระยาโบราณราชธานินทร์เคยวินจิ ฉัยเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ ค�ำทีว่ า่ สร้างพระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จนัน้
เป็นค�ำเรียกก่อนมีชอื่ พระวิหารสมเด็จองค์ทยี่ งั เห็นฐานอยูท่ กุ วันนี้ เพราะพระวิหารสมเด็จ
นี้ในพระราชพงศาวดารกล่าวความชัดเจนว่า เมื่อศักราช ๑๐๐๕ อสุนีบาตตกลงเป็น
๔๓

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๖.
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เพลิงไหม้พระทีน่ งั่ มังคลาภิเษก ทีช่ อื่ ปราสาททองทรงโปรดให้ชา่ งจัดการใหม่ ปีหนึง่ ส�ำเร็จ
ให้ชอื่ พระวิหารสมเด็จ และพระทีน่ งั่ วิหารสมเด็จก็ตงั้ อยูใ่ นก�ำแพงชัน้ ใน เป็นแต่ทำ� ให้ใหม่
หาต้องถึงขยายก�ำแพงวังไม่ ดังนั้น พระที่นั่งองค์ที่สร้างขึ้นในคราวนี้น่าจะได้แก่พระที่นั่ง
สุริยาสน์อัมรินทร์๔๔ จึงสอดคล้องกับค�ำให้การชาวกรุงเก่าที่กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่อีก ๓ องค์ คือ พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ พระที่นั่ง
จักรวรรดิไพชยนต์ และพระที่นั่งไอสวรรย์ทิพยอาสน์ที่บางปะอิน๔๕ ตอนปลายรัชกาล
ศักราช ๑๐๑๗ (พ.ศ. ๒๑๙๘) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักแปลงสถานลงไปอยู่
พระที่ นั่ ง เบญจรั ต น์ ๔๖ สั น นิ ษ ฐานว่ า เมื่ อ พระที่ นั่ ง สุ ริ ย าสน์ อั ม ริ น ทร์ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงใช้เป็นทีป่ ระทับตลอดมา เมือ่ ทรงประชวรจึงเสด็จกลับมา
ประทับพระที่นั่งเบญจรัตน์องค์เดิม เนื่องจากพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์เป็นพระที่นั่ง
๒ ชั้น ล�ำบากต่อการขึ้นลง
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ทรงโปรดประทับพระที่นั่งองค์นี้ ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประทับที่ฝ่ายใน เมื่อพระองค์เสด็จ
สวรรคตทีเ่ มืองลพบุรี สมเด็จพระเพทราชาโปรดให้อญ
ั เชิญพระบรมศพของพระองค์ลงมา
จากเมืองลพบุรี ให้ประดิษฐานบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทีพ่ ระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์ พระทีน่ งั่
องค์นอี้ าจใช้เป็นทีป่ ระทับทอดพระเนตรซ้อมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกประการ
หนึ่ง
พระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์ปรากฏหลักฐานว่าใช้เป็นทีป่ ระทับของพระมหากษัตริย์
ต่อมาอีก ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าเสือ และสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ต่อมาในแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระที่นั่งองค์นี้ช�ำรุดคร�่ำคร่าด�ำรัสให้รื้อลงปรุงเครื่องบน
ท�ำใหม่ ๘ เดือนแล้วเสร็จ๔๗ พระที่น่ังสุริยาสน์อัมรินทร์ เป็นพระที่นั่งจัตุรมุข มีมุข
หน้าหลังยาวกว่ามุขข้าง เป็นพระที่นั่ง ๒ ชั้น ยอดมณฑป ๕ ยอด มีมุขโถงเป็นพระที่นั่ง
เย็นออกไปข้างทิศเหนือมีบุษบกแว่นฟ้าตั้งในมุขโถงนั้น๔๘ แต่ค�ำให้การชาวกรุงเก่ากล่าว
ว่าเป็นพระที่นั่งจัตุรมุข ไม่มีมุขเด็จมุขกระสัน ตั้งพระราชบัลลังก์ข้างในตรงกลาง๔๙
พระที่นั่งองค์นี้คงมีก�ำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓, หน้า ๔๘.
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๔.
๔๖
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
๔๗
เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๒๑.
๔๘
“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๒๗.
๔๙
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๑๙.
๔๔
๔๕
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พระที่นั่ง
จักรวรรดิไพชยนต์
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ
พ.ศ. ๒๑๗๕ เมื่อแรกสร้างขึ้นนั้นพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง บนพื้นที่ว่าง
ระหว่างพระราชวังกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ จนถึง พ.ศ. ๒๑๗๙ จึงขยายเขตพระราชวัง
ล้อมพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ไว้ข้างในพระที่นั่งองค์นี้ โดยปรกติใช้เป็นที่ประทับ
ทอดพระเนตรการฝึกทหาร การมหรสพ และการซ้อมกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ที่ท้องสนามหน้าจักรวรรดิ พระที่นั่งองค์น้ีสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงใช้ประกอบ
พระราชพิธีลบศักราช เมื่อศักราช ๑๐๐๐ (พ.ศ. ๒๑๘๑) โดยทรงเห็นว่าจุลศักราช
๑๐๐๐ ปีขาล สัมฤทธิศก เป็นกลียคุ ให้เปลีย่ นเป็นปีกนุ สัมฤทธิศก ในพระราชพิธดี งั กล่าว
ทรงเสด็จออกรับราชทูตพม่า ที่พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์เช่นเดียวกัน
ในรั ช กาลสมเด็ จ พระศรี สุ ธ รรมราชา เกิ ด สงครามชิ ง ราชบั ล ลั ง ก์ กั บ สมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราช พระราชนัดดาของพระองค์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล ด้วยเหตุพระศรีสุธรรมราชาจะเอาพระขนิษฐาของพระองค์เป็นมเหสี
ครั้ ง นี้ ส มเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชทรงยกทั พ เข้ า มาถึ ง เขตพระราชฐานชั้ น นอกตั้ ง
กองบัญชาการทีพ่ ระทีน่ งั่ จักรวรรดิไพชยนต์ ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ทรงโปรดให้ตั้งพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพที่พระที่นั่งองค์นี้ เพื่อบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ก่อนถวายพระเพลิงพระศพ
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์เป็นปราสาทโถงจัตุรมุข มุขท้ายสั้นกว่าอีก ๓ มุข
หลังคามุขซ้อนทั้ง ๔ ด้าน โดยด้านตะวันออกตะวันตกนั้นมุขซ้อน ๒ ชั้น แต่ด้านเหนือ
ด้านใต้มุขซ้อน ๔ ชั้น ยอดเป็นทรงมณฑปยอดเดียว พื้นที่พระที่นั่งเป็น ๓ ระดับ ส�ำหรับ
ข้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้าเฝ้าตามล�ำดับชั้นยศ กลางปราสาทตั้งพระแท่นทรงประทับ
ทอดพระเนตรกระบวนแห่การมหรสพ และกระบวนพยุหยาตรา๕๐ ที่มุขข้างทั้ง ๒ ด้าน
และมุขท้ายพระที่นั่งมีเกยพระราชยาน ส่วนมุขหน้าคงจะเป็นอัฒจันทร์ทางขึ้น

๕๐

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๒.
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พระที่นั่ง
บรรยงก์รัตนาสน์
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับให้เนือ้ ความตรงกันว่า พระทีน่ งั่ บรรยงก์
รัตนาสน์สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ดังความในพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขาว่า “ลุศกั ราช ๑๐๔๙ ปีเถาะ นพศก สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั
มีพระราชด�ำรัสให้ช่างพนักงานจัดการสร้างพระมหาปราสาทพระองค์หนึ่ง ในพระราชวัง
ข้างใน ครั้นเสร็จแล้วพระราชทานนามบัญญัติมหาปราสาทชื่อพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
เป็นสี่ปราสาทด้วยกันทั้งเก่าสาม คือ พระที่นั่งพระวิหารสมเด็จองค์หนึ่ง พระที่นั่ง
สรรเพชญ์ปราสาทองค์หนึ่ง พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์องค์หนึ่ง แล้วขุดสระเป็นคู่อยู่
ซ้ายขวาของพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์แล้วให้ก่อสร้างอ่างแก้วและภูเขามีท่ออุทกธารา
ไหลลงในอ่างแก้วนัน้ และให้ทำ� ระหัดน�ำ้ ณ อ่างแก้วริมน�ำ้ ฝังท่อให้นำ�้ ไปผุดขึน้ ณ อ่างแก้ว
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ริมสระนัน้ และให้ท�ำพระทีน่ งั่ ทรงปืน ณ ท้ายสระเป็นทีเ่ สด็จออก กลับเอาทีท่ า้ ยสนมเป็น
ข้างหน้า และให้ทำ� ศาลาลูกขุนในซ้ายขวา และโปรดให้ขนุ นางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
ณ พระที่นั่งทรงปืน และเข้าทางประตูมหาโภคราช”๕๑
แต่มีจดหมายเหตุของชาวต่างชาติอย่างน้อย ๓ ฉบับ เขียนถึงพระที่นั่งซึ่งเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตพระราชฐานชัน้ ในของพระราชวัง
หลวง ซึง่ ชวนให้คดิ ว่า หมายถึง พระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์ ซึง่ มีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่รชั กาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช
นิโกลาส์ แชร์แวส ชาวฝรัง่ เศส กล่าวว่า “พระทีน่ งั่ องค์ทปี่ ระทับของพระเจ้าแผ่นดิน
อยู่ในลานชั้นในสุด เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ทองค�ำที่ประดิษฐ์ประดับไว้ให้รุ่งระยับในที่ตั้งพัน
แห่งนั้น เป็นที่น่าสังเกตได้โดยง่ายจากพระที่นั่งองค์อื่น ๆ สร้างเป็นรูปกากบาท หลังคา
พระทีน่ งั่ ประดับฉัตรหลายชัน้ อันเป็นเครือ่ งหมายหรือตราแผ่นดิน กระเบือ้ งใช้มงุ นัน้ เป็น
๕๑

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๐.
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ดีบุก งานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกด้านทุกมุมนั้นงดงามมาก พระที่นั่งประทับของ
สมเด็จพระราชินี พระธิดา และพระสนม ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้พระทีน่ งั่ ทีป่ ระทับของพระเจ้าเแผ่นดิน
ดูจากด้านนอกแล้วก็เห็นว่างดงามดี หันหน้าเข้าสู่อุทยานท�ำนองเดียวกัน ทางเดินนั้นมี
ล�ำคูตดั ผ่านเป็นตาหมากรุก เสียงน�ำ้ ไหลรินเชือ้ เชิญบุคคลทีน่ อนอยูบ่ นสนามหญ้าเขียวขจี
ที่ของคันคูนั้นให้เคลิ้มหลับเป็นที่ยิ่งนัก”๕๒ จดหมายเหตุบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ อุปทูต
ในคณะราชทูตของ เดอ โชมองต์ บรรยายเหตุการณ์วนั ทีส่ มเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมี
พระบรมราชานุญาตให้คณะราชทูตฝรัง่ เศสเข้าเฝ้าเป็นกรณีพเิ ศษ ณ พระราชวังกรุงศรีอยุธยา
ภายหลังจากที่ได้เข้าถวายพระราชสาส์นแล้วประมาณ ๘ วัน ว่า
“เขาได้น�ำเราเข้าไปในที่รโหฐานแห่งหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งไม่เคยมี
ชาวต่างประเทศคนใดได้เข้าไปมาแต่กอ่ นเลย เป็นอุทยานทีน่ า่ รืน่ รมย์ ตัดคัน่ ด้วยล�ำคูและ
ทางเดินอันงดงาม พวกขุนนางมีตระกูลอยู่กันในร่มหลังคา ส่วนพวกเราพากันขึ้นไปบน
ลานเฉลียง ท่านราชทูตนั่งลงบนเก้าอี้ ท่านมุขนายกมิสซังกับข้าพเจ้านั่งลงบนพรม
๕๒

นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, หน้า ๓๙.
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เบือ้ งขวาและซ้ายของท่าน ม.ก็องสตองซ์นนั้ ลงหมอบอยูท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นล่าม เมือ่ เราเข้าไปนัน้
ได้ถวายค�ำนับเช่นการเข้าเฝ้าในครั้งแรก และสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามประทับอยู่บน
พระเก้าอีท้ เี่ กยเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ...หลังจากอาหารมือ้ กลางวันแล้วเราพากันไปดูปลาในล�ำคู
หัวของปลานั้นมีรูปร่างเหมือนของหญิงที่หน้าตาอัปลักษณ์..”๕๓ นอกจากนี้บาทหลวง
ตาชาร์ด ยังบันทึกเหตุการณ์เข้าเฝ้าในวันเดียวกัน มีเนื้อความสอดคล้องกับบาทหลวง
เดอ ชัวซีย์ว่า “ฉะนั้นอีกแปดหรือสิบวันต่อมาจากการเข้าเฝ้าครั้งแรก ท่านราชทูตจึงได้
เข้าเฝ้าอีกครัง้ หนึง่ ครัง้ นัน้ เป็นการเฝ้าในทีร่ โหฐาน พวกขุนนางผูม้ ตี ระกูลได้รว่ มเข้าเฝ้าด้วย
ท่านราชทูตน�ำแต่ท่านมุขนายกมิสซัง เดอ เมเทลโลโปลิส เจ้าอธิการโบสถ์ เดอ ลิออนน์
เท่านั้นเข้าไปส่วนคนอื่น ๆ นั้นคอยอยู่ที่พระราชฐานชั้นนอกภายใต้ร่มไม้ริมคลอง” ๕๔
ข้อมูลจากเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ แสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าเขตพระราชฐานชั้นใน
เวลานั้นมีพระที่นั่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็นพระที่นั่ง
จัตรุ มุข หลังคาเป็นเครือ่ งยอดซ้อนกันหลายชัน้ มุงกระเบือ้ งดีบกุ ตกแต่งอย่างวิจติ รงดงาม
บรรยากาศรอบ ๆ พระที่นั่งอุทยานที่ร่มรื่นมีคูคลองตัดผ่านบริเวณนั้นเป็นที่เลี้ยงปลา ซึ่ง
ภาพดังกล่าวภายในพระราชวังหลวงมีเพียงพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์เท่านัน้ ทีม่ บี รรยากาศ
น่ารื่นรมย์อย่างนี้
๕๓
๕๔

เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม, หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗
ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, หน้า ๕๘.
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อีกประการหนึ่ง ต�ำหนักของสมเด็จพระราชินีและพระธิดาที่กล่าวถึงในเอกสาร
ของแชร์แวสนั้นที่ทราบแน่นอนว่า คือต�ำหนักคูหาสวรรค์หรือต�ำหนักตึก ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้นอกคูรอบพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์นนั่ เอง นอกจากนีห้ ลักฐานการก่อสร้างระบบ
การประปา ภูเขาจ�ำลอง และน�ำ้ พุบนพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์นนั้ เป็นวิทยาการสมัยใหม่
ทีเ่ กิดขึน้ ในพระนครศรีอยุธยาครัง้ แรกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพระองค์
ทรงชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มาก ดังจะพบว่าทรงโปรดให้มีการก่อสร้างระบบการประปา ภูเขา
จ�ำลอง และน�้ำพุลักษณะเดียวกับที่พระราชวังเมืองลพบุรีอีกแห่งหนึ่งด้วย
ดังนั้น พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ในพระราชวังหลวงจึงก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนปลายเพือ่ เป็นทีป่ ระทับ ต่อมาสมเด็จพระเพทราชา
ขึน้ ครองราชสมบัตกิ ท็ รงโปรดพระทีน่ งั่ องค์เดียวกัน คงจะโปรดให้กอ่ สร้างอย่างใดอย่างหนึง่
จนต่อมาพระราชพงศาวดารซึ่งเขียนขึ้นในครั้งหลังจ�ำเหตุการณ์ครั้งนั้นผิดพลาดไป จึง
เขียนลงในพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระเพทราชาทรงสร้างพระทีน่ งั่ องค์นเี้ ลยทีเดียว
ในรัชกาลต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือขึ้นครองราชสมบัติทรงประทับที่พระที่น่ัง
บรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพสมเด็จพระเพทราชาก่อนพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระจึงกลับมาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้
อีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศขึน้ ครองราชสมบัตปิ รากฏว่าในระยะแรกทรงประทับ
ที่พระราชวังบวรสถานมงคลด้วย คงจะยังไม่วางใจเสี้ยนหนามข้างพระราชวังหลวงคราว
สงครามกลางเมืองชิงราชสมบัติกับเจ้าฟ้าอภัย และสภาพของพระราชวังหลวงเวลานั้น
ช�ำรุดทรุดโทรมลงอย่างมากด้วย ปรากฏหลังจากนั้นว่าโปรดให้ซ่อมแซมพระที่นั่งต่าง ๆ
แทบทุกองค์ ส่วนพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์นั้นทรงเห็นว่าคร�่ำคร่าช�ำรุดมากนัก จึงโปรด
ให้รื้อลงปรุงเครื่องบนท�ำใหม่ทั้งหมด หกเดือนจึงส�ำเร็จ แต่ยังไม่ทรงเสด็จมาประทับใน
พระราชวังหลวงในระยะนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๒๘๗ เกิดเพลิงไหม้พระราชวังบวรสถานมงคล
จึงเสด็จพระราชด�ำเนินเข้ามาอยู่ ณ พระราชวังหลวงเสด็จขึ้นสถิต ณ พระที่นั่งบรรยงก์
รัตนาสน์ท้ายสระ๕๕ จนเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑ หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์อีก
๒ พระองค์ ที่ครองราชสมบัติสืบต่อมาก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสด็จมาประทับที่พระที่นั่ง
บรรยงก์รัตนาสน์อีกเลย
๕๕

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๒๑.
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พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในติดก�ำแพงพระราชวัง
ด้านตะวันตก ตัวพระที่นั่งสร้างขึ้นบนเกาะกลางสระ หรือลักษณะมีคูน�้ำล้อมรอบ น�้ำใช้
ในท้องสระชักเข้ามาจากคลองท่อทางประตูอุดมคงคา น�้ำที่ใช้แล้วจะไหลคืนกลับไปยัง
คลองท่ออีกครัง้ หนึง่ ทางประตูชลชาติทวารสาคร ดังนัน้ น�ำ้ ในท้องสระรอบพระทีน่ งั่ มีระบบ
ไหลหมุนเวียนที่ดี ท�ำให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา
พระทีน่ งั่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณกึง่ กลางเกาะลักษณะเป็นพระมหาปราสาทจัตรุ มุข ก่อด้วยอิฐ
สลับศิลาแลง ตัง้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบนั ไดทางขึน้ ลงทีม่ ขุ หน้า ๓ บันได มีบนั ได
ทางขึ้นลงมุขหลัง ๒ บันได พื้นบนพระที่นั่งเป็นพื้นอิฐปูทับด้วยไม้ เนื่องจากพบแนวอิฐ
ก่อเป็นเอ็นและเป็นบ่าส�ำหรับรองรับพื้น
สภาพปัจจุบันของพระที่นั่งเหลือเฉพาะส่วนฐานและผนัง ส่วนเครื่องยอดพังลง
ทัง้ หมด แต่พบหลักฐานในค�ำให้การขุนหลวงวัดประดูท่ รงธรรมว่า เครือ่ งบนเป็นยอดมณฑป
ยอดเดียว มีมขุ โถงยาวออกมาจากมุขใหญ่ทงั้ ๔ ด้าน๕๖ และค�ำให้การชาวกรุงเก่าให้ขอ้ มูล
ต่างออกไปว่า มีขนาดขื่อเพียง ๓ วา สูง ๒๐ วา เครื่องยอด ๙ ชั้น มีพรหมพักตร์ มีฉัตร
และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดีบุก แต่ไม่มีราชบัลลังก์ในปราสาทองค์นี้ ๕๗ เหตุที่ไม่มี
พระราชบัลลังก์บนพระที่นั่งองค์นี้ เนื่องจากเป็นที่ประทับนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมีก�ำแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่ง พื้นที่ระหว่าง
ก� ำ แพงแก้ ว กั บ ตั ว พระที่ นั่ ง เป็ น พื้ น อิ ฐ ปู ทั บ ด้ ว ยแผ่ น หิ น ชนวนหรื อ กระเบื้ อ งดิ น เผา
ในก�ำแพงแก้วด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีห้องน�้ำ ๑ ห้อง และถังน�้ำ ๑ ถัง
ห้องน�้ำตั้งอยู่ตรงกับบันไดทางขึ้นลงพระที่นั่งที่มุขหลังข้างใต้ ลักษณะเป็นห้อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ x ๕ เมตร ผนังก่ออิฐหนา ๐.๘๐ เมตร ส่วนล่างของผนังบุด้วย
แผ่นหินแกรนิต โดยรอบพื้นห้องปูด้วยแผ่นหินชนวนมีแนวท่อระบายน�้ำออกจากห้องน�้ำ
๒ แนว สู่บ่อซึมก่อทิ้งลงสระด้านใต้ ส่วนของผนังห้องน�้ำจะเว้นช่องหน้าต่าง หรือช่องลง
อย่างไรไม่ทราบ ด้วยผนังพังลงทัง้ หมด แต่คงจะมีประตูทางเข้าทีผ่ นังด้านเหนือตรงกับบันได
พระทีน่ งั่ ส่วนบนของหลังคานัน้ คงจะเป็นเครือ่ งไม้มงุ กระเบือ้ งดินเผา ห้องน�ำ้ หลังนีค้ งเป็น
ห้องสรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาแล้วพร้อมกับการก่อสร้างพระที่นั่ง ในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ห้องน�้ำลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว พบอีก ๑ ห้อง ทางด้านใต้
พระที่นั่งนอกก�ำแพงแก้วแต่มีขนาดเล็กกว่า
๕๖
๕๗
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“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๐.
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๒๐.

ถังน�้ำตั้งติดอยู่กับห้องน�้ำทางตะวันตก เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๓ x ๓ เมตร
ผนังก่ออิฐหนา ๐.๗๐ เมตร พืน้ ปูดว้ ยหินชนวนเช่นเดียวกับห้องน�ำ้ ทีพ่ นื้ มีแนวท่อน�ำ้ ดินเผา
จากถังน�้ำประปามาผุดที่ตรงกลาง ส่วนบนของถังเป็นอย่างไร สูงเท่าไร ไม่มีหลักฐาน
ที่พื้นนอกถังน�้ำด้านใต้มีแนวท่อระบายน�้ำ ๑ แนว ซึ่งจะรับน�้ำเสียไปสู่บ่อซึมขนาดใหญ่
บ่อหนึ่งที่ขอบสระข้างใต้ ก่อนระบายน�้ำลงท้องสระ ถังน�้ำแห่งนี้คงจะเป็นที่ขังน�้ำไว้ใช้
และคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องน�้ำดังกล่าวมาแล้ว
นอกก�ำแพงแก้ว ด้านตะวันตกท้ายพระที่นั่งเป็นที่ตั้งของถังประปาและอ่างแก้ว
ถังน�้ำประปามีจ�ำนวน ๓ ถัง แต่ละถังไม่ได้สร้างขึ้นในครั้งเดียวกัน ถังน�้ำประปา
ถังแรก ตั้งอยู่บนก�ำแพงล้อมพระที่นั่ง ขนาด ๓ x ๘ เมตร ก่อฐานล่างเป็นบัวคว�่ำ ความสูง
ของถังประปาเท่าที่เหลือ ๒.๕๐ เมตร ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฐานเท่านั้น ส่วนบนที่เป็น
อ่างเก็บน�้ำพังลงทั้งหมด ที่ผนังมีแนวท่อน�้ำดินเผาฝังอยู่ ๒ แนว แนวหนึ่งเป็นท่อน�้ำขึ้น
เก็บไว้ข้างบน แนวท่อดังกล่าววางจากถังน�้ำประปาสู่ขอบสระด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของพระที่นั่งตรงประตูอุดมคงคาซึ่งเป็นที่ตั้งของระหัดน�้ำ แนวท่ออีกแนวหนึ่งเป็นท่อ
ส่งน�ำ้ ไปใช้วางจากถังน�ำ้ ประปาไปผุดทีถ่ งั น�ำ้ ใกล้หอ้ งน�ำ้ ในเขตก�ำแพงแก้วดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ถังน�ำ้ ประปาถังที่ ๒ และ ๓ ถูกสร้างต่อมาภายหลัง เมือ่ ความต้องการใช้นำ�้ มากขึน้
โดยถังน�้ำประปาถังที่ ๒ ขนาด ๓ x ๑๓ เมตร ตั้งอยู่บนก�ำแพงต่อจากถังน�้ำประปาถังแรก
มาทางด้านเหนือ ส่วนถังน�้ำประปาถังที่ ๓ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่
ด้านตะวันออกของถังน�ำ้ ประปาที่ ๒ หลักฐานจากการขุดตรวจการวางท่อน�ำ้ ดินเผา ท�ำให้
ทราบว่าถังน�้ำประปาถังแรกและถังที่ ๓ เท่านั้น ที่ใช้ประโยชน์ในครั้งหลังสุด
อ่างแก้วตัง้ อยูด่ า้ นหน้าของถังน�ำ้ ประปาถังแรกลักษณะแผนผังรูปสีเ่ หลีย่ มมุมบน
ขนาด ๙ x ๑๓ เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐหุ้มทับด้วยหินปะการังท�ำนองจะท�ำให้เหมือนภูเขา
จ�ำลอง ภายในอ่างแก้วก่ออิฐเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยจ�ำนวนมาก หุ้มทับด้วยหินปะการัง
เช่นกัน เป็นที่เลี้ยงปลา มีบันไดทางขึ้นไปเดินได้รอบบนขอบอ่างแก้วเพื่อดูปลาในอ่างนั้น
ในอ่างแก้ว คงจะมีน�้ำพุดังที่กล่าวไว้ในพงศาวดาร
ด้านใต้ของอ่างแก้วมีรอ่ งรอยของอาคารไม้หลังหนึง่ พืน้ ปูกระเบือ้ ง คงจะเป็นอาคารโถง
ทีป่ ระทับพักผ่อนพระราชอิรยิ าบถ แต่คงไม่ใช่พระทีน่ งั่ โปรยข้าวตอก เพราะปรากฏหลักฐาน
ต่อมาว่าพระทีน่ งั่ โปรยข้าวตอกเป็นพระทีน่ งั่ ปลูกลงกลางสระ
ด้านหน้าพระที่นั่งนอกก�ำแพงแก้วมีพื้นที่กว้าง คงเป็นที่ตั้งของอาคารหลายหลัง
พบแนวอิฐก่อจ�ำนวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมได้
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ที่ริมขอบสระทั้ง ๔ ด้าน มีก�ำแพงล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่ง บนสันก�ำแพง
มีโคมไฟดินเผาตั้งประดับ ถัดจากแนวก�ำแพงเข้ามามีถนนปูอิฐเดินได้รอบแนวก�ำแพง
ด้านตะวันออก และด้านเหนือมีรอ่ งรอยของอาคารวางตัวยาวแนบกับแนวก�ำแพงนัน้ คงจะ
เป็นทิมดาบส�ำหรับต�ำรวจและมหาดเล็กอยู่รักษาพระที่นั่งตามแนวก�ำแพงรอบพระที่นั่ง
มีประตูทงั้ ๔ ด้าน ประตูดา้ นตะวันตก ออกตรงประตูมหาโภคราชท้ายวังมีสะพานข้ามสระ
เสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน ณ พระที่นั่งทรงปืน ประตูทั้งสองนี้มีถนนอิฐเชื่อมต่อถึงกัน
กับมีประตูออกทีก่ ลางด้านของก�ำแพงด้านตะวันออกอีก ๑ ประตู เป็นประตูออกพระทีน่ งั่
กลางสระเช่นกัน
พระที่นั่งที่ปลูกลงกลางสระนั้นมีหลักฐานปรากฏในค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรมว่า ที่กลางสระด้านเหนือเป็นพระที่นั่งส�ำหรับมีเทศน์มหาชาติ เป็นพระที่นั่ง
ห้าห้อง ระเบียงชานเฉลียงมีลูกกรงลูกมะหวด มีสะพานทอดข้ามจากพระมหาปราสาท
ถึงพระทีน่ งั่ องค์นี้ ทีก่ ลางสระด้านใต้มพี ระทีน่ งั่ โปรยข้าวตอก เป็นทีป่ ระทับทอดพระเนตร
และพระราชทานอาหารปลาหน้าคน ปลากระโห้ ปลาตะเพียนทอง และปลาต่าง ๆ ในท้องสระ
พระที่นั่งโปรยข้าวตอกเป็นพระที่นั่งโถงไม่มีฝา มีแต่ลูกกรงลูกมะหวดรอบพระเฉลียง
เสาพระที่นั่งลงรักปิดทองลายพุ่มข้าวบิณฑ์ มีสะพานทอดข้ามจากพระมหาปราสาทถึง
พระทีน่ งั่ องค์นี้ ทีก่ ลางสระด้านตะวันออกมีพระทีน่ งั่ ส�ำหรับทอดพระเนตรดาว สุรยิ ปุ ราคา
และจันทรุปราคา มีสะพานข้ามเช่นเดียวกัน๕๘

๕๘

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๐ - ๓๑.
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วิหารพระมงคลบพิตร
วัดชีเชียง
และ

เมื่อสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีของสยามประเทศ
ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ พื้นที่ภายในขอบเขตที่มีก�ำแพงเมืองล้อมรอบ
ถูกก�ำหนดให้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมแตกต่างกันไปตาม
พระราชประสงค์ แ ละพระราชานุ ญ าตของพระมหากษั ต ริ ย ์ ที่
ครองราชย์สืบต่อมาทุกพระองค์ โดยค�ำแนะน�ำของมหาราชครูผู้มี
ความรู้ด้านการผังเมืองเป็นอย่างดี ลักษณะทางกายภาพของเมือง
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ในปัจจุบันคงจะไม่ใช่เป็นสิ่งก่อสร้างที่กระท�ำแล้วเสร็จ
ในเวลาอันรวดเร็วหรือแม้แต่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอูท่ องเพียง
รัชกาลเดียว เนื่องด้วยเป็นเวลาที่มีพระราชภารกิจหลักในการรวม
พระราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น ดังนั้นพระมหากษัตริย์ที่ครอง
ราชสมบั ติ สื บ ต่ อ มาทุ ก พระองค์ ค งจะมี ส ่ ว นร่ ว มกั น ก่ อ สร้ า ง
เปลี่ ย นแปลงกายภาพของตั ว พระนครสื บ ต่ อ มาตามปั จ จั ย และ
ความจ�ำเป็นเฉพาะหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของบ้านเมืองแต่ละยุค
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พระราชพงศาวดารระบุ ถึ ง การขุ ด คู ขื่ อ หน้ า เป็ น พระนครด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก
ในการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ท�ำให้สภาพพื้นที่เดิม
ซึ่งธรรมชาติสร้างไว้เป็นเกาะขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลง เกาะเล็กดังกล่าวคือพื้นที่ที่สมเด็จ
พระเจ้าอู่ทองทรงเลือกเป็นที่ตั้งของตัวพระนคร โปรดให้สร้างก�ำแพงเมืองล้อมรอบ
ในขณะเดียวกันแนวคลองต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าขุดผ่านตัวเกาะเมืองเป็นแนวตรงจากเหนือ
ไปใต้ และตะวันออกไปตะวันตกหลายสายคงจะเริม่ ในรัชกาลของพระองค์ เพือ่ น�ำน�้ำจาก
แม่นำ�้ ซึง่ เป็นคูเมืองโดยรอบเข้ามาใช้ภายในพระนคร เป็นเส้นทางสัญจรและทางระบายน�ำ้
ให้พน้ จากตัวเมืองอย่างรวดเร็วในฤดูนำ�้ หลาก นอกจากนี้ ดินทีไ่ ด้จากการขุดคลองทุกสาย
ถูกน�ำมาถมสองฝัง่ คลอง ท�ำเป็นถนนดินและถนนอิฐเป็นเส้นทางสัญจรทางบกควบคูไ่ ปกับ
ล�ำคลองทุกสาย แนวคลองและแนวถนนที่พาดผ่านเกาะเมืองแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น
พื้นที่สี่เหลี่ยมจ�ำนวนมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถูกก�ำหนดการใช้ประโยชน์เป็นเขตวัง เขตวัด
เขตราชการ และที่อยู่อาศัยสืบต่อมา
ถนนส�ำคัญสายหลักของเมือง ๒ สาย คือ ถนนป่าตองหรือถนนมหารัถยาทีว่ างตัว
ขนานกับคลองฉะไกรน้อยที่ขุดผ่ากลางเกาะเมืองในแนวเหนือ - ใต้ ตัดผ่านถนนป่าโทนที่
วางตัวในแนวตะวันออก - ตะวันตกตรงบริเวณที่เรียกว่า ตะแลงแกง ณ จุดนี้ถือว่าเป็น
จุดกึ่งกลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำเมือง คือ หอกลอง ศาลพระกาฬ
และศาลหลักเมืองแต่โบราณก็คงจะตั้งอยู่บริเวณนี้ ดังที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาล
นอกจากนี้ ในกฎมณเฑียรบาลยังถือเอาตะแลงแกงเป็นจุดกึ่งกลางแบ่งพื้นที่การปกครอง
ภายในพระนครออกเป็น ๔ แขวง คือ พืน้ ทีด่ า้ นตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่า แขวงขุนธรณีบาล
พืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แขวงขุนโลกบาล พืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่า
แขวงขุนทราบาล ซึ่งน่าจะมีการจัดแบ่งแขวงการปกครองตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา
พืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ในแขวงขุนธรณีบาล คือ พืน้ ทีจ่ ากถนนป่าโทนไปทางด้านเหนือจรด
ก�ำแพงเมือง และจากถนนมหารัถยาไปทางตะวันตกจรดคลองท่อเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญ
สูงสุดแห่งหนึง่ นับตัง้ แต่เริม่ สถาปนากรุงศรีอยุธยาเมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยพระราชพงศาวดาร
กล่ า วถึ ง การก่ อ สร้ า งพระราชวั ง ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้ า แผ่ น ดิ น ในบริ เ วณซึ่ ง เป็ น วั ด
พระศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน ต่อมาแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกพื้นที่
พระราชวังเดิมให้เป็นเขตพุทธาวาส ย้ายพระราชวังไปสร้างใหม่ทางด้านเหนือของ
พระราชวังเดิม ซึ่งต่อมาเมื่อมีการขยายขอบเขตพระราชวังออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท�ำให้เขตของพระราชวังและ
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วัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงครอบคลุมพื้นกว้างขวางจนถึงก�ำแพง
พระนครด้านเหนือ ส่วนพื้นที่ริมฝั่งถนนป่าโทนด้านเหนือใกล้ตะแลงแกงมีสภาพเป็นที่ลุ่ม
มีการขุดลอกคูนำ�้ ถมเป็นเกาะขนาดเล็กหลายเกาะเป็นพืน้ ทีข่ องคุกนครบาล สร้างวัดเกษขึน้
เกาะหนึ่งตรงหอกลองใกล้ตะแลงแกง เป็นวัดประจ�ำคุกนครบาลโดยมีคลองนครบาล
ขุดเชื่อมกับคลองท่อสายหนึ่ง
ในสมัยอยุธยาตอนต้น พื้นที่ระหว่างคุกนครบาลกับพระราชวังหลวงเป็นที่ว่าง
เรียกว่า “ท้องสนามหลวง” สถานทีป่ ระกอบพระราชพิธพี ระบรมศพของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ นับตั้งแต่พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นปฐม บริเวณ
ที่ท�ำการพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองคือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดพระราม
ในปัจจุบนั พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ให้เนือ้ ความตรงกับพระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขา สรุปได้วา่ เมือ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึน้ เสวยราชสมบัติ
พระนครศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๑๑ ทรงโปรดให้สถาปนามหาธาตุ และพระวิหาร
เป็นอารามให้นามชื่อวัดพระรามตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
ที่พระองค์สร้างกรุงนั้น๒ แต่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า
ศักราช ๗๓๑ ระกาศก (พ.ศ. ๑๙๑๒) แรกสร้างวัดพระราม ครัง้ นัน้ สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้า
เสด็จนฤพานจึงพระราชกุมารท่านสมเด็จพระราเมศวรเจ้าเสวยราชสมบัติ ครั้นถึง
ศักราช ๗๓๒ (พ.ศ. ๑๙๑๓) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จมาแต่เมืองสุพรรณบุรี
ขึ้นเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา๓ แม้ว่าข้อความในพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึง
การก่อสร้างวัดพระรามดังที่กล่าวมาจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่อาจสันนิษฐานได้ว่า
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคต สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสได้เสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติทรงโปรดให้ท�ำการพระบรมศพพระราชบิดาบริเวณท้องสนามหลวง แล้ว
ทรงโปรดให้สร้างวัดพระรามเพือ่ อุทศิ พระราชกุศลถวายพระราชบิดาตรงทีถ่ วายพระเพลิง
พระบรมศพนั้น แต่ในเวลาดังกล่าว สมเด็จพระราเมศวรทรงครองราชสมบัติอยู่เพียง
ปีเดียว การก่อสร้างวัดพระรามยังคงไม่แล้วเสร็จ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
ศักราชการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์
๒
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖),
หน้า ๑๒๑.
๓
กรมศิลปากร, ค�ำให้การชาวกรุงเก่า ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์ (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๗), หน้า ๔๔๓ – ๔๔๔.
๑
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คงจะรับเป็นพระราชธุระหรือมีพระราชานุญาตให้ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ซึ่งหาก
การก่อสร้างวัดพระรามยังคั่งค้างต่อมาจนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
เมื่ อ สมเด็ จ พระราเมศวรเสด็ จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ครั้ ง ที่ ๒
อีก ๑๙ ปีต่อมา ก็คงจะทรงโปรดบัญชาการให้ก่อสร้างจนส�ำเร็จ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้ ท� ำ การปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด พระรามเป็ น ครั้ ง ใหญ่ ท� ำ ให้
พระราชพงศาวดารทีเ่ ขียนขึน้ ในครัง้ หลังจดบันทึกว่าเริม่ สร้างขึน้ ครัง้ แรกในรัชกาลนีท้ เี ดียว
เหตุ ที่ ก ล่ า วถึ ง การก่ อ สร้ า งวั ด พระรามโดยละเอี ย ดก็ เ พื่ อ จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความส�ำคัญของพื้นที่ระหว่างคุกนครบาลกับพระราชวังหลวงว่าคือท้องสนามหลวง
ซึ่งใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นหลัก
นับตั้งแต่พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นพระองค์แรก ซึ่งเมื่อสร้างวัดพระราม
ลงตรงที่เคยใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแล้ว พระบรมศพต่อ ๆ มา
คงจะใช้สนามใหญ่ส่วนที่เหลือทางด้านทิศตะวันตกของวัดพระราม แต่หลักฐานจาก
พระราชพงศาวดารไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพระบรมศพตั้งแต่รัชกาลสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๒ ถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมากนัก จนถึงรัชกาลสมเด็จ
พระเพทราชาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระราชพงศาวดารฉบั บ พระราชหั ต ถเลขาอธิ บ ายชั ด เจนว่ า อั ญ เชิ ญ พระบรมศพ
ลงจากพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ออกท้องสนามหน้าจักรวรรดิ ผ่านหน้าพระที่นั่ง
จักรวรรดิไพชยนต์ออกนอกเขตพระราชวังไปยังบริเวณที่ตั้งพระเมรุมาศ คือบริเวณ
ท้ อ งสนามหลวงอย่ า งชั ด เจน ถึ ง แผ่ น ดิ น สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว บรมโกศปรากฏมี
จดหมายเหตุงานพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์
ได้มีการงานอย่างไรบ้าง จัดตั้งพระศพอย่างไร จัดพระเมรุมาศอย่างไร แห่พระศพ
อย่างไร บ�ำเพ็ญพระราชกุศลพระศพอย่างไร พระราชทานเพลิงและแห่พระอัฐิกลับ
อย่างไร ซึ่งแบบแผนงานพระบรมศพของกรมหลวงโยธาเทพคงเป็นแบบอย่างของงาน
พระบรมศพของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีที่ยึดถือเนื่องมาตั้งแต่แผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จะแตกต่างกันก็เพียงต�ำแหน่งที่ตั้งพระบรมศพเท่านั้นว่าจะใช้
พระที่นั่งองค์ใด ส�ำหรับพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพตั้งบ�ำเพ็ญพระราชกุศลบน
พระทีน่ งั่ จักรวรรดิไพชยนต์ เมือ่ ถึงก�ำหนดวันพระราชทานเพลิงจึงจัดกระบวนแห่พระบรมศพ
จากพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ไปทางใต้ออกประตูนครไชย ซึ่งเป็นประตูพระราชวัง
ชั้นนอกตรงหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์ถึงที่ตั้งพระเมรุมาศคือ บริเวณท้องสนามหลวงดังที่
กล่าวมาแล้ว
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อย่ า งไรก็ ต าม บริ เ วณท้ อ งสนามหลวงก็ มิ ไ ด้ มี ส ภาพเป็ น ท้ อ งสนามโล่ ง เพื่ อ
การพระบรมศพแต่เพียงอย่างเดียว พื้นที่บางส่วนใช้การก่อสร้างพุทธสถานนับตั้งแต่
การก่อสร้างวัดพระรามเป็นแห่งแรกในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า ศักราช ๙๐๐ จอศก
(พ.ศ. ๒๐๘๑) แรกให้พูนดิน ณ วัดชีเชียงในเดือน ๖ นั้นแรกสถาปนาพระพุทธเจ้าและ
พระเจดีย๔์ ต�ำแหน่งของวัดชีเชียงทีแ่ รกสถาปนาขึน้ ในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราชนัน้
สามารถตรวจสอบได้จากค�ำอธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรียกชื่อป้อมปืนประจ�ำ
พระราชวังด้านใต้ ที่ก�ำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ว่า “ป้อมปืนกลางตรงวัดชีเชียง”๕ ดังนั้น
วัดที่อยู่ตรงกับป้อมนี้คือ วัดชีเชียง ซึ่งบริเวณดังกล่าวปรากฏซากโบราณสถานอยู่เพียง
แห่งเดียวที่เรียกว่า “วิหารแกลบ” ซึ่งน่าจะเป็นวิหารหลังหนึ่งของวัดชีเชียงที่สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๐๘๑ ในบริเวณท้องสนามหลวงที่ท�ำการพระบรมศพประจ�ำเมือง
โดยปรกติแบบแผนของการก่อสร้างพุทธสถานที่เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่
โบราณ จนถึงสมัยอยุธยาจ�ำแนกลักษณะการก่อสร้างอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น ๒ แบบ แบบแรก
นิยมสร้างสถูปในรูปของพระปรางค์หรือพระเจดีย์เป็นหลักของวัด มีพระวิหารหลวงสร้าง
ต่อออกมาทางด้านหน้า มีเจดีย์ ปรางค์ และวิหารรายเป็นส่วนประกอบ เช่น วัดมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ วัดมเหยงคณ์ เป็นต้น อีกแบบหนึ่งนิยมสร้างพระพุทธรูปเป็นหลักของวัด
มีพระวิหารหลวงสร้างต่อออกมาทางด้านหน้า เช่น วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย วัดพนัญเชิง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น การก่อสร้างวัดชีเชียงในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช
คงได้ รั บ แบบแผนการก่ อ สร้ า งมาจากวั ด พนั ญ เชิ ง ซึ่ ง มี ม าแล้ ว ก่ อ นการสถาปนา
พระนครศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี โดยการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นหลักของวัดและ
หมายจะให้เป็นพระพุทธรูปส�ำคัญประจ�ำเมืองอีกองค์หนึ่ง ซึ่งคงจะสร้างไว้กลางแจ้ง
นอกจากนี้ ในบริเวณวัดคงสถาปนาพระเจดีย์และวิหารไว้ด้วยอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า ในปี
ที่สองที่เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ทรงโปรดให้ชักพระมงคลบพิตรอยู่ฝ่ายตะวันออกมาไว้
กรมศิลปากร, ค�ำให้การชาวกรุงเก่า ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๗), หน้า ๔๕๔.
๕
กรมศิลปากร, อธิบายแผนทีพ
่ ระนครศรีอยุธยา กับค�ำวินจิ ฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ เรือ่ งศิลปและ
ภูมิสถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยา (พระนคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๑๔. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
นางแดง แขวัฒนะ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๔), หน้า ๑๙.
๔
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ฝั่งตะวันตก แล้วให้ก่อมณฑปใส่ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๕๖ อีก ๓ ปีต่อมาคือ พ.ศ. ๒๑๕๘ ทรง
พระกรุณาให้พูนดินหน้าพระวิหารแกลบไว้เป็นที่ส�ำหรับถวายพระเพลิง เหตุการณ์
ในพระราชพงศาวดารตอนนี้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดที่ ค ่ อ นข้ า งชั ด เจน ท� ำ ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า
พระมงคลบพิตรองค์ที่ทรงโปรดให้ชะลอมาจากด้านตะวันออกมาทางตะวันตกนั้นคงเป็น
พระพุทธรูปองค์เดียวกับองค์ทสี่ มเด็จพระไชยราชาธิราชโปรดให้สถาปนาขึน้ ในคราวสร้าง
วัดชีเชียง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ และเป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กลางแจ้งไม่มีหลังคาคลุม ซึ่งเมื่อ
ชะลอมาประดิษฐานในที่แห่งใหม่แล้ว จึงทรงโปรดพระราชทานชื่อพระมงคลบพิตรและ
ให้สร้างมณฑปครอบไว้ ดังนั้น สภาพความเป็นพุทธสถานของวัดชีเชียงจึงถูกถอนสภาพ
ลงในเวลานี้ ด้วยเหตุว่าไปตั้งกีดขวางบริเวณที่ท�ำการพระบรมศพพระเจดีย์อีกองค์หนึ่ง
ซึง่ ปรากฏว่าให้สร้างขึน้ ในคราวสร้างวัดชีเชียงคงถูกรือ้ ส่วนพระวิหารเล็กหลังหนึง่ เรียกว่า
“วิหารแกลบ” อาจจะเป็นของเดิมที่ดัดแปลงไว้ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ หรืออาจจะ
เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ส�ำหรับการพระบรมศพโดยเฉพาะ ซึ่งพระราชพงศาวดารก็กล่าว
ความชัดเจนว่าให้พูนดินหน้าพระวิหารแกลบไว้ส�ำหรับเป็นที่ถวายพระเพลิง
ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ อสุนบี าตตกลงต้องยอดมณฑปพระอารามวัดสุมงคล
บพิตร ติดเป็นเพลิงโพลงขึน้ ไหม้เครือ่ งบนโทรมลงมา ต้องพระเศียรพระพุทธรูปหักสะบัน้
ลงมาจนพระศอและพระเศียรนัน้ ตกลงอยู่ ณ พืน้ พระมณฑปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ช่างพนักงานจัดการรื้อพระมณฑปก่อสร้างขึ้นใหม่ แปลงเป็นพระมหาวิหารสูงใหญ่
โดยยาวเส้นเศษ ส�ำเร็จในปีมะเมียจัตวาศก และทรงพระกรุณาให้มีการฉลองและ
การมหรสพสามวัน แล้วทรงถวายไทยทานแก่พระสงฆ์เป็นอันมากเหมือนอย่างทุกครั้ง๗
และพระราชพงศาวดารฉบับเดียวกันกล่าวถึงพระมงคลบพิตรอีกครัง้ หนึง่ ในแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าบรมโกศว่า ศักราช ๑๑๐๔ ปีจอจัตวาศก (พ.ศ. ๒๒๘๕) พระเศียรพระพุทธปฏิมากร
พระองค์ใหญ่ในพระมณฑปวัดสุมงคลบพิตรซึ่งหักตกอยู่นั้นให้ยกขึ้นต่อกับพระองค์ให้
บริบูรณ์ดีดังเก่า และพระมณฑปนั้นให้รื้อก่อใหม่แปลงเป็นพระมหาวิหาร๘ เหตุการณ์ใน
พระราชพงศาวดารทั้งสองรัชกาลดังกล่าวมาให้เนื้อความที่ซ�้ำซ้อนกันอยู่มาก ซึ่งคงเป็น

ศักราชรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตรวจสอบใหม่ โปรดดู ขจร สุขพานิช, “เรื่องสอบศักราชปีรัชกาล
สมเด็จพระเอกาทศรถ,” อยุธยาคดี, หน้า ๕๘.
๗
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖),
หน้า ๑๗๓.
๘
เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๒๓.
๖
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ความผิดพลาดของผู้แต่งพงศาวดารได้รับข้อมูลเมื่อห่างเวลาเกิดเหตุมากนัก เป็นไปได้ว่า
พระมงคลบพิตรซึ่งถูกอสุนีบาตช�ำรุดเสียหายทั้งองค์พระพุทธรูปและมณฑปในแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าเสือนัน้ คงได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ โดยเฉพาะพระพุทธรูปคงจะมิได้ปล่อยทิง้ ไว้
ในสภาพทีน่ า่ สังเวชจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ส่วนพระมณฑปทีห่ กั พังลงคงจะ
ทรงโปรดให้ซ่อมไว้ตามแบบเดิม จนต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงเห็นว่า
มณฑปที่ก่อครอบพระมงคลบพิตรนั้นคับแคบนัก ให้รื้อลงแล้วแปลงเป็นพระมหาวิหาร
ทีก่ ว้างใหญ่ขนึ้ ส่วนองค์พระมงคลบพิตรนัน้ ก็ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์เปลีย่ นแปลงลักษณะทาง
พุทธศิลปะตามความนิยมในเวลานัน้ ในคราวเดียวกัน เมือ่ เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๓๑๐
พระมงคลบพิตรคงถูกไฟไหม้ท�ำลายลง เช่นเดียวกับพระมหาปราสาทราชมณเฑียร
ในพระราชวั ง วั ด วาอารามและบ้ า นเรื อ นทั่ ว เมื อ ง จนถึ ง รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของโบราณสถาน มีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาขึ้นและเพื่อเป็นการร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของบูรพกษัตริยแ์ ห่งพระนครศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาล ผูส้ ำ� เร็จราชการมณฑลกรุงเก่า ด�ำเนินการ
ส�ำรวจขุดแต่งปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในพระราชวังโบราณเพือ่ ประกอบพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก
บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยา ในวาระทีพ่ ระองค์ครองราช
สมบัตคิ รบ ๔๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ นับตัง้ แต่นนั้ มา โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยา
ที่ช�ำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลากว่าศตวรรษก็ได้รับการดูแลรักษา โบราณสถานส�ำคัญ
หลายแห่งเริ่มได้รับการปฏิสังขรณ์ องค์พระมงคลบพิตรซึ่งปรากฏว่าอยู่ในสภาพช�ำรุด
อย่างมาก โดยเฉพาะที่พระกรขวาและพระเมาฬีได้รับการปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ คุณหญิงอมเรศร์สมบัติมีศรัทธาปฏิสังขรณ์พระมงคลบพิตร
อีกครั้งหนึ่ง
ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ฯพณฯ อูนุ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสหภาพพม่าเดินทางมา
ประเทศไทย เมือ่ ไปเยีย่ มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคเงินจ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ ท� ำ การปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระมงคลบพิ ต รให้ ดี ดั ง เดิ ม รั ฐ บาลไทยออกเงิ น สมทบอี ก
๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ๔๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้ ก รมศิ ล ปากรออกแบบ
ซึ่งกรมศิลปากรได้ออกแบบหลังคาวิหารใหม่ โดยท�ำรูปร่างและรูปทรงให้เหมือนของเดิม
มากที่สุด แล้วมอบให้กรมโยธาเทศบาลด�ำเนินการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ และ
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามรูปแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้
ค้นพบพระพุทธรูปฝังอยู่ภายในพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจ�ำนวนมาก
91

ประกอบด้วย พระพุทธรูปแบบอูท่ อง พระพุทธรูปแบบสกุลช่างนครศรีธรรมราช พระพุทธรูป
สมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปสมัยอยุธยา เป็นต้น ปัจจุบันเก็บรวบรวมและจัดแสดงไว้ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
พระมงคลบพิ ต รเป็ น พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด องค์ ห นึ่ ง
ของประเทศไทย สร้างด้วยอิฐบุทองส�ำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๕๕ เมตร ความสูงเฉพาะ
องค์พระพุทธรูป ๑๒.๔๕ เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง ๔.๕๐ เมตร รวมความสูง
จากฐานถึงปลายพระรัศมี ๑๖.๙๕ เมตร ลักษณะพระพุทธรูปมีวงพระพักตร์มนรูปไข่
อิทธิพลสุโขทัยซึ่งเป็นลักษณะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่นิยมสร้างตั้งแต่รัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา
จากภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ พระมงคลบพิตรประดิษฐานอยู่ท่ามกลาง
วิหารซึง่ หักพังลง ปรากฏว่าส่วนองค์พระพุทธรูปช�ำรุดโดยพระกรข้างขวาและพระรัศมีหกั
การปฏิสังขรณ์โดยพระยาโบราณราชธานินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ คงจะบูรณะเฉพาะองค์
พระพุทธรูป รวมทัง้ ฐานชุกชีตามแบบเดิม ภาพถ่ายหลังจากการปฏิสงั ขรณ์โดยศรัทธาของ
คุณหญิงอมเรศร์สมบัตเิ มือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔ แสดงให้เห็นว่าส่วนของฐานชุกชีคงจะได้ทำ� การปัน้
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ลวดลายเปลี่ยนแปลงจากของเดิมไปบ้าง แต่ยังคงแสดงให้เห็นระเบียบเดิมของฐานชุกชี
ประกอบด้วย ฐานสิงห์ ๑ ชั้นรองรับชั้นเชิงบาตร ที่บัวหงายของฐานสิงห์นั้นกลีบบัวแบบ
กลีบยาว ๆ มีกลีบบัวขนาดเล็กปิดทับที่ส่วนโคนกลีบ ส่วนบัวหงายที่ชั้นเชิงบาตรนั้นเป็น
กลีบบัวใหญ่ ๆ ซ้อนกันที่เรียกว่าบัวกลุ่ม ด้านหน้ามีผ้าทิพย์พาดลงมาจากฐานทับเกษตร
ถึงหลังสิงห์ การปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า
มีการเปลีย่ นแปลงทีฐ่ านชุกชีอย่างมาก ทัง้ ระเบียบของฐานและลวดลาย กล่าวคือ ฐานสิงห์
ถูกแก้ให้มขี นาดเตีย้ ลงมีการปัน้ กลีบบัวทีช่ นั้ บัวหงายและบัวหลังสิงห์เป็นกลีบบัวขนาดใหญ่
แบบบัวฟันยักษ์ ในขณะทีช่ นั้ เชิงบาตรมีขนาดสูงขึน้ และเปลีย่ นแปลงลวดลายทีบ่ วั จากเดิม
ทีเ่ ป็นบัวกลุม่ ให้เป็นบัวทีม่ ลี กั ษณะกลีบยาว ๆ ทีผ่ า้ ทิพย์นนั้ ปัน้ ลวดลายใหม่ทงั้ หมด แม้วา่
จะดูงดงามอ่อนช้อยกว่าเดิม แต่โครงร่างของลวดลายมีขนาดใหญ่เทอะทะกว่าของเดิม
มากนัก ส่วนองค์พระพุทธรูปนัน้ ทรวดทรงโดยรวมคงจะบูรณะตามแบบเดิม แต่ทพี่ ระหัตถ์
ทั้งสองข้างแก้ไขนิ้วพระหัตถ์ให้ดูอ่อนไหวขึ้น
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พ.ศ. ๒๕๓๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมูลนิธิ
พระมงคลบพิตรมีความประสงค์จะปิดทองพระมงคลบพิตร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรให้ด�ำเนินการได้
ดังนั้น ในมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง จั ด โครงการปิ ด ทององค์ พ ระ
มงคลบพิตรไว้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติด้วย
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตร
โบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครัง้ นีไ้ ด้เสด็จฯ
มานมัสการพระมงคลบพิตรด้วย และได้ทรงพระกรุณา
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ ทรงอุ ป ถั ม ภ์ บ� ำ รุ ง พระมงคลบพิ ต ร พร้ อ มทั้ ง ได้ มี
พระราชด�ำริเห็นพ้องกับการลงรักปิดทองพระมงคลบพิตร
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คลังวิทยา, ๒๕๑๖.
-----------. อธิบายแผนทีพ่ ระนครศรีอยุธยา กับค�ำวินจิ ฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์.
เรือ่ งศิลปและภูมสิ ถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยา. พระนคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๑๕.
(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ นางแดง แขวัฒนะ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม).
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วัด

โลกยสุธา
วัดโลกยสุธา เป็นวัดขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของพระราชวังโบราณ บริเวณเดียวกับวัดวรเชษฐาราม
และวั ด ระฆั ง (วั ด วรโพธิ์ ) โดยตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นใต้ ข องคลองฝาง
ฝั่งตรงข้ามวัดวรเชษฐาราม ปัจจุบันอยู่ในเขตต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีหลักฐานด้านเอกสารกล่าวถึงวัดโลกยสุธาอย่างจ�ำกัด
และเอกสารดั ง กล่ า วดู เ หมื อ นจะบ่ ง บอกเพี ย งว่ า มี วั ด โลกยสุ ธ า
อยู ่ ใ นท� ำ เนี ย บโบราณสถานเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาเท่ า นั้ น
ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว วัดโลกยสุธาเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่
ตั้งอยู่กลางเมือง ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลากหลายรูปแบบที่
ก่อสร้างอย่างประณีตงดงามด้วยฝีมือเชิงช่างชั้นครูทีเดียว ดังนั้น
วัดโลกยสุธาจึงน่าจะเป็นพระอารามหลวงทีพ่ ระมหากษัตริยพ์ ระองค์
หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดให้สร้างขึ้น ค�ำให้การชาวกรุงเก่า
บันทึกชื่อ “วัดโลกยสุธา” ไว้ในท�ำเนียบวัดส�ำคัญในกรุงศรีอยุธยา
ด้วย๑
กรมศิลปากร, ค�ำให้การชาวกรุงเก่า ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดาร
กรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๑๐),
หน้า ๒๑๕.
๑
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พงศาวดารเหนือกล่าวว่า “...พระพุทธศักราชล่วงได้ ๙๕๕ พรรษา นักกษัตร
กุกกุฏะสังวัจฉรศรีธนญไชยสร้างวัดโลกสุธาพระใจร้าย...”๒ แต่พงศาวดารเหนือเป็นเอกสาร
ทีร่ วบรวมขึน้ มาจากต�ำนานในชัน้ หลัง ดังนัน้ การเรียงเรือ่ งราวและศักราชจึงมีความสับสน
ด้วยพยายามที่จะน�ำเอาต�ำนานประจ�ำเมืองต่าง ๆ หลากหลายสถานที่มาปะติดปะต่อ
เป็นพงศาวดาร ดังนั้น เอกสารชิ้นนี้จึงยังไม่เป็นที่เชื่อถือในหมู่นักวิชาการ เป็นไปได้ว่าวัด
“โลกสุธา” ในพงศาวดารเหนือเป็นวัดเดียวกับ “วัดโลกยสุธา” ที่ปรากฏในแผนที่ของ
พระยาโบราณราชธานินทร์ก็น่าจะเป็นวัดเดียวกันด้วย เนื่องจากไม่ปรากฏวัดโลกสุธา
ในที่แห่งใดในกรุงศรีอยุธยาอีกเลย และหากพิจารณาความหมายของชื่อวัดทั้ง ๒ ชื่อ
ก็มีความหมายท�ำนองเดียวกัน คือ๓
โลก (น.) หมายถึง แผ่นดินหรือส่วนหนึง่ ของสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก
พรหมโลก โลกพระอังคาร
โลกยะ, โลกย์ (ว.) หมายถึง ของโลก
สุธา (น.) หมายถึง ๑. น�้ำอมฤต อาหารทิพย์ ๒. ปูนขาว, เครื่องโบกและทา
ดังนั้น โลกสุธา น่าจะหมายความว่า แผ่นดินหรือสกลจักรวาลที่มีน�้ำอมฤต
โลกยสุธา น่าจะหมายความว่า น�้ำอมฤตของโลก
อย่างไรก็ตาม ยังมีชื่อ “วัดสุทธาวาส” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตก�ำแพงเมือง
กรุงศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏเรื่องราวในพระราชพงศาวดารเกี่ยวข้องกับวัดนี้หลายตอน
แต่ยังไม่ทราบที่ตั้งของวัดนี้แน่ชัด แม้ในแผนที่ของพระยาโบราณราชธานินทร์ซึ่งเข้ามา
ศึกษาโบราณสถานกรุงศรีอยุธยาในช่วงแรก ๆ ก็ไม่ปรากฏชื่อวัดนี้ในแผนที่แต่อย่างใด
วัดสุทธาวาสปรากฏในพระราชพงศาวดารครัง้ แรกในรัชกาลสมเด็จพระเชษฐาธิราช
ตอนที่เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ทำ� การรัฐประหารปลดสมเด็จพระเชษฐาธิราชออกจาก
ราชสมบัติ โดยเจ้าพระยากลาโหมยกพลจากวัดกุฎ (บริเวณวัดไชยวัฒนาราม) ทางเรือ
มาขึ้นบกที่ท่าประตูชัย ประตูเมืองด้านทิศใต้ เดินทางตามถนนป่าตองแวะสักการะศาล
พระกาฬ แล้วไปประชุมทีว่ ดั สุทธาวาส ครัน้ เพลา ๘ ทุม่ นัง่ คอยฤกษ์พร้อมกันเห็นพระบรม
สารีริกธาตุเสด็จมาเป็นนิมิตมงคล จึงยกพลเข้าโจมตีพระราชวังทางประตูมงคลสุนทร
ยกพระอาทิตยวงศ์ขึ้นครองราชสมบัต๔ิ
กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๙.
๓
ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕.
๔
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ : ไอเดียสแควร์,
๒๕๔๒), หน้า ๔. เนื้อความเดียวกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
๒
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การรั ฐ ประหารครั้ ง นี้ มิ ใ ช่ เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งฉั บ พลั น เป็ น เรื่ อ งที่ ฝ ่ า ย
พระราชวังหลวงล่วงรู้เหตุการณ์อยู่แล้ว การที่เจ้าพระยากลาโหมสามารถยกพลเข้ามาถึง
กลางเมืองถึงศาลพระกาฬก็เป็นสถานที่ใกล้พระราชวังมากพร้อมจะปะทะกับก�ำลัง
ฝ่ายวังหลวง การที่พงศาวดารกล่าวว่า ไปชุมพลที่วัดสุทธาวาส จึงเป็นการยกก�ำลัง
เข้าล้อมพระราชวังทุกด้านอย่างใกล้ชิด โดยยึดวัดสุทธาวาสเป็นศูนย์กลางบัญชาการรบ
ดังนั้น วัดสุทธาวาสจะต้องเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับพระราชวังหลวง
ต่ อ มาเมื่ อ สมเด็ จ พระเจ้ า ปราสาททองขึ้ น ครองราชสมบั ติ แ ล้ ว ทรงสถาปนา
พระอนุชาเป็นพระศรีสธุ รรมราชาให้ตั้งบ้านหลวงอยู่ริมวัดสุทธาวาส๕ เมื่อสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองสวรรคตทรงมอบราชสมบัตใิ ห้เจ้าฟ้าไชย ท�ำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ไม่พอพระทัย จึงทรงลอบหนีออกจากพระราชวังทางประตูทผี่ า่ นสระแก้ว ไปเฝ้าพระเจ้าอา
คือพระศรีสุธรรมราชา รวบรวมก�ำลังพลยกเข้ามาในพระราชวังหลวง ปลดเจ้าฟ้าไชย
ออกจากราชสมบัติ พระศรีสุธรรมราชาได้ครองราชบัลลังก์๖
ในช่วงเวลาทีเ่ จ้าฟ้าไชยครองราชสมบัติ สมเด็จพระนารายณ์ ซึง่ ทรงเป็นพระอนุชา
ต่างพระมารดาคงจะประทับอยูภ่ ายในพระราชวังหลวงด้วย เมือ่ ทรงไม่พอพระทัยพระเชษฐา
ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ จึงเสด็จออกจากพระราชวังไปสมทบกับพระเจ้าอาซึง่ ตัง้ บ้านหลวง
อยู่บริเวณวัดสุทธาวาส ซึ่งพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเสด็จออกทางประตูที่ผ่านสระแก้ว
คือออกจากพระราชวังไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านของพระศรีสธุ รรมราชา ซึง่ เมือ่ พิจารณา
วัดทีต่ งั้ อยูท่ างทิศตะวันตกของพระราชวังหลวง ประกอบด้วยวัดส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ กล้พระราชวัง
๓ วัด คือ วัดระฆัง (วัดวรโพธิ์) วัดวรเชษฐาราม และวัดโลกยสุธา เป็นไปได้หรือไม่ว่า
วัดสุทธาวาสที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเป็นวัดเดียวกับวัดโลกสุธาหรือวัดโลกยสุธา
เพราะว่า สุทธ สุทธ์ (ว.) หมายถึง หมดจด, สะอาด, ล้วน, แท้
วาสะ (น.) หมายถึง การอยู่ การพัก ที่อยู่ บ้าน
สุทธาวาส จึงน่าจะหมายความว่า ที่อยู่ที่สะอาดบริสุทธิ์ หรือเป็นชื่อพรหมโลก
ซึ่งเป็นดินแดนที่มีน�้ำอมฤต ดังนั้น ทั้ง “โลกสุธา” “โลกยสุธา”และ “สุทธาวาส” จึงมี
ความหมายไปในท�ำนองเดียวกัน คือหมายถึง สิง่ ทีด่ ี สถานทีด่ ี หรือดินเป็นทีม่ นี ำ้� อมฤตทัง้ สิน้
จึงน่าจะเป็นไปได้วา่ ชือ่ “วัดสุทธาวาส” เป็นชือ่ วัดเมือ่ แรกสร้างและเป็นทีร่ จู้ กั กัน
ในชุมชนสมัยอยุธยา เมื่อถึงสมัยอยุธยาตอนปลายอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น
๕
๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓.
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“วัดโลกสุธา” ซึง่ เมือ่ เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ชาวอยุธยาทีถ่ กู กวาดต้อน
ไปพม่าจึงให้การไว้ในค�ำให้การชาวกรุงเก่าทัง้ ๒ ชือ่ ทัง้ “วัดสุทธาวาส” และ “วัดโลกสุธา”๗
ซึ่งคงจะเป็นค�ำให้การจากหลายปาก ส่วนชื่อ “วัดโลกยสุธา” เป็นชื่อเรียกภายหลัง
เสียกรุงแล้ว เมื่อชาวอยุธยาที่หลบหนีภัยสงครามกลับมาอยู่อาศัยบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง
จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระยาโบราณราชธานินทร์เข้ามาส�ำรวจวัดร้างในกรุงเก่าจึงลงชื่อ
วัดนี้ไว้ว่า “วัดโลกยสุธา”

สถาปัตยกรรมที่วัดโลกยสุธา

๑. ปรางค์ประธาน เป็นปรางค์ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของวัด หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์ตั้งอยู่บนฐานยกระดับซึ่งอาจจะประกอบด้วยฐาน
เรียงซ้อนกันประมาณ ๓ ชั้น ส่วนล่างขององค์ปรางค์คงจะเป็นฐานบัวซ้อนกัน ๓ ชั้น
รองรับเรือนธาตุ (เหลือหลักฐานชั้นที่ ๒ และ ๓) เรือนธาตุก่อซุ้มทิศยื่นออกมาจาก
เรือนธาตุเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน เป็นซุ้มตื้น หลังคามุขลด ๒ ชั้น ภายในซุ้มเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป แต่ปัจจุบันหลุดร่วงลงทั้งหมด ซุ้มทิศตะวันออกเจาะเป็นทางเข้า
สู่เรือนธาตุ ส่วนยอดของปรางค์เป็นชั้นรัดประคดซ้อนกัน ๗ ชั้น แต่ละชั้นเคยประดับ
ซุ้มบันแถลงทั้ง ๔ ทิศ ตามมุมปักกลีบขนุนประจ�ำทุกชั้นกลีบขนุนชั้นล่างสุดปั้นปูน
เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนปางถวายเนตร ยังคงเหลือหลักฐานที่มุมด้านตะวันตก
เฉียงเหนือ ๑ องค์ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ๒ องค์ ดังนั้น กลีบขนุนทุกใบที่ชั้นล่างนี้
คงจะปัน้ ปูนเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนปางถวายเนตรเหมือนกัน ร่องรอยการปฏิสงั ขรณ์
ทีป่ รางค์องค์นอ้ี ย่างน้อยครัง้ หนึง่ โดยก่ออิฐฉาบปูนหุม้ องค์ปรางค์ทงั้ องค์ตามทรวดทรงเดิม
และระเบียบการประดับที่ส่วนยอดเปลี่ยนไป คือ กลีบขนุนซึ่งเคยเป็นแบบลอยตัวถูก
เปลี่ ย นแปลงเป็ น กลี บ ขนุ น แบบแปะแนบชิ ด กั บ องค์ ป รางค์ แ ละซุ ้ ม บั น แถลงหายไป
ซึง่ เป็นแบบนิยมทีพ่ บเสมอในปรางค์ทสี่ ร้างขึน้ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น ปรางค์รายคู่
หน้าวัดโลกยสุธา ปรางค์วัดบรมพุทธาราม และปรางค์น้อยวัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น
รูปแบบของปรางค์ประธานวัดโลกยสุธาองค์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกดังได้กล่าวมา
ข้างต้น ควรเป็นรูปแบบของปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้น เพราะมีระเบียบบางประการ
ดูรายชือ่ พระอารามหลวงในกรุงศรีอยุธยาเพิม่ เติมใน กรมศิลปากร, ค�ำให้การชาวกรุงเก่า ค�ำให้การขุนหลวง
หาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ หน้า ๒๑๕.
๗
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เหมือนกับปรางค์วัดส้ม ปรางค์วัดลังกา ปรางค์ประธาน และปรางค์รายบางองค์ที่
วัดมหาธาตุ เป็นต้น
๒. อุโบสถ ตัง้ อยูด่ า้ นหลังของปรางค์ประธาน ปัจจุบนั เหลือเฉพาะส่วนฐาน มีรอ่ งรอย
การก่อสร้างทับซ้อน ๓ ครัง้
ครั้งแรก อุโบสถมีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกทั้งหน้าหลังและน่าจะเป็น
มุขโถง ส่วนล่างก่อฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับผนัง มีบันไดทางเข้าออกด้านหน้า - หลัง
ด้านละ ๒ ประตู ขนาบข้างมุขโถง ในอาคารมีเสาร่วมใน ๒ แถว เป็นเสา ๘ เหลีย่ ม ก่อด้วย
ศิลาแลง พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องดินเผา ๘ เหลี่ยม
ครั้งที่ ๒ เป็นการขยายอุโบสถให้กว้างยิ่งขึ้นเฉพาะด้านหน้า โดยขยายออกทั้ง
ตัวอาคารและมุข
ครัง้ ที่ ๓ เป็นการรือ้ โครงสร้างอุโบสถหลังเดิมลงสร้างใหม่ทงั้ หมด การสร้างอุโบสถ
ครัง้ นีข้ ยายกว้างขึน้ ทุกด้าน ในแผนผังสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าไม่มมี ขุ หน้าหลัง ส่วนล่างก่อฐานบัวคว�ำ่
รองรับผนัง ในอาคารมีแถวเสาร่วมใน ๒ แถว ซึ่งยังคงเป็นเสา ๘ เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง
กับมีแถวเสานางจรัลรองรับชายคาปีกนก ภายนอกอาคารอีกข้างละแถว มีประตูทางเข้าออก
ทีผ่ นังด้านสกัดด้านละ ๒ ประตู ใบเสมาของอุโบสถมีขนาดใหญ่ทำ� มาจากหินชนวน ปัจจุบนั
ปักอยู่กับพื้นดิน
๓. วิหารหลวง ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าทางทิศตะวันออกในแนวแกนเดียวกับปรางค์ประธาน
และอุโบสถ ส่วนท้ายของวิหารสร้างยื่นล�้ำเข้าไปในระเบียงคด มีหลักฐานการก่อสร้าง
ทับซ้อนถึง ๒ ครัง้ ครัง้ แรก สร้างวิหารหลวงในแผนผังรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาด ๑๖ x ๕o เมตร
มีมขุ โถงด้านหน้า ส่วนฐานอาคารก่อฐานบัวคว�ำ่ รองรับผนัง มีประตูทางเข้าด้านหน้า ๓ ประตู
มีประตูเข้าออกที่ผนังด้านยาวตรงท้ายฐานชุกชีด้านละ ๑ ประตู ในอาคารมีเสาร่วมใน
๒ แถว ซึ่งคงจะเป็นเสา ๘ เหลี่ยม ก่อด้วยศิลาแลงมีแถวเสานางจรัลรองรับชายคาปีกนก
ทั้ง ๒ ข้าง มีอาสน์สงฆ์ภายในอาคารก่อด้วยอิฐเป็นแนวยาวแนบผนังด้านใต้ มีฐานชุกชี
ส� ำ หรั บ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ภายในอาคารหลายองค์ มี ทั้ ง พระพุ ท ธรู ป นั่ ง และ
พระพุทธรูปยืนท�ำจากหินทรายและปูนปัน้ พระพุทธรูปประธานน่าจะเป็นพระพุทธรูปยืน
ท�ำจากหินทรายขนาดใหญ่ ทีฐ่ านชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ องค์หนึง่ ท�ำเป็นฐานสิงห์
ประดับลายปูนปั้น ส่วนของน่องสิงห์ประกอบด้วยวงโค้งหลายวงซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือน
กับแข้งสิงห์ของวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๒
ครัง้ ที่ ๒ มีการปรับระดับพืน้ วิหารให้สงู ขึน้ ฐานวิหารก่อฐานบัวคว�ำ่ พอกทับของเดิม
เสาร่วมในทั้ง ๒ แถว เปลี่ยนเป็นเสากลมก่ออิฐ หมายความว่าการก่อสร้างครั้งนี้เป็น
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การรื้ อ โครงสร้ า งส่ ว นหลั ง คาลงท� ำ ใหม่ ทั้ ง หมด แต่ ผ นั ง คงใช้ ข องเดิ ม ก้ อ นศิ ล าแลง
แปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นโครงสร้างของเสาเดิมน�ำมาก่อเสริมฐานชุกชีให้สูงขึ้น
๔. วิหารราย อยู่ทางด้านเหนือของวิหารหลวง มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
๑๑ x ๓๐ เมตร ก่อฐานบัวคว�่ำรองรับผนังมีประตูทางเข้าออก ด้านหน้า - หลัง ด้านละ
๒ ประตู มีบันไดทางขึ้นสู่วิหาร มีฐานชุกชีส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ช�ำรุดมาก
ลักษณะวิหารน่าจะมีห้องโถงด้านหน้า ๒ ห้อง ก่อนถึงตัววิหารซึ่งมีผนังคั่น วิหารหลังนี้
มีร่องรอยการซ่อมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๕. วิหารราย อยู่ทางด้านใต้ของวิหารหลวง ลักษณะและขนาดเดียวกับวิหารราย
ทางด้านทิศเหนือ
๖. วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตัง้ อยูท่ างด้านหลังของปรางค์ประธานต่อจากอุโบสถ
ซึ่งเป็นด้านท้ายของวัด วิหารพังทลายลงเหลือเฉพาะส่วนฐาน เป็นอาคารที่ก่อสร้างอยู่ใน
แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีร่องรอยการก่อสร้างทับซ้อนกันอย่างน้อย ๓ ครั้ง การก่อสร้าง
แต่ละครั้งเป็นการขยายขนาดของอาคารให้กว้างขึ้นโดยการรื้อโครงสร้างเดิมลงท�ำใหม่
ทุกครัง้ ครัง้ หลังสุดอาคารอยูใ่ นแผนผังสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า มีมขุ ยืน่ หน้าหลังและมีรอ่ งรอยของ
การก่อสร้างระเบียงคดให้เชื่อมต่อกับวิหารพระพุทธไสยาสน์
องค์พระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐฉาบปูนประทับนอนตะแคงขวาหันพระเศียร
ไปทางทิศเหนือหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก องค์พระพุทธรูปประทับนอนบนอาสนะ
ซึง่ ก่อเป็นฐานปัทม์ ยกพระหัตถ์ขวาขึน้ รองรับพระเศียร โดยปลายพระหัตถ์ชไี้ ปในทางเดียว
กับพระเศียร และท�ำบัวกลุ่มซ้อนกันรองรับพระเศียรอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะพระพักตร์เป็น
รูปไข่ องค์พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียง พระบาทซ้ายวางทับพระบาทขวาแนบสนิท
การก่อ สร้า งครั้ ง แรกพบหลั กฐานจากการขุ ดค้ น ทางโบราณคดีว ่า พระเศี ยร
พระพุทธไสยาสน์เป็นแบบพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง เม็ดพระศกท�ำมาจากดินเผาเป็นรูป
ก้นหอย ครองจีวรห่มเฉียงชายผ้าสังฆาฏิเป็นเขีย้ วตะขาบ การซ่อมครัง้ หลังได้กอ่ ปูนพอกทับ
ของเดิมตลอดทั้งองค์ โดยพยายามจะท�ำเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงปั้นปูนรูปมงกุฎ
ครอบพระเศียรไว้โดยไม่ทำ� ลวดลายปูนปัน้ ประดับแต่อย่างใด ชายสังฆาฏิทำ� ปลายตัดตรง
การซ่อมครั้งหลังดังภาพที่ปรากฏปัจจุบันมีหลักฐานว่าด�ำเนินการโดยผู้จัดการโรงงาน
แอลกอฮอล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ขุดแต่ง
๗. เจดีย์แปดเหลี่ยม จ�ำนวน ๔ องค์ ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของระเบียงคดตรง
มุขหักทั้ง ๔ แห่ง เหลือเฉพาะรากฐานและปล้องไฉน สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงกลม
ฐานแปดเหลี่ยมลักษณะเดียวกับเจดีย์มุมบนฐานทักษิณปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งสร้างใน
สมัยอยุธยาตอนต้น
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๘. ระเบียงคด ก่อสร้างล้อมปรางค์ประธานและอุโบสถไว้ภายใน ระเบียงคด
ด้านตะวันออกมีแนววิหารหลวงสร้างล�้ำเข้ามาภายใน แนวระเบียงคดด้านเหนือและใต้
ก่อชนผนังด้านตะวันออกของวิหาร ดังนั้น วิหารพระพุทธไสยาสน์จึงใช้ประโยชน์เป็น
ระเบียงคดด้านตะวันตกด้วย
หลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่าการก่อสร้างวัดโลกยสุธาครั้งแรก
สร้างก�ำแพงล้อมรอบปรางค์ประธานและอุโบสถ ขุดพบฐานรากของก�ำแพงใต้แนว
ระเบียงคดด้านเหนือ ระเบียงคดเป็นการก่อสร้างครั้งหลังน่าจะพร้อมกับการปฏิสังขรณ์
วิหารพระพุทธไสยาสน์ครั้งหลังสุด
๙. ก�ำแพงแก้ว เป็นแนวก�ำแพงล้อมรอบโบราณสถานส�ำคัญทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น
ภายในคงจะเป็นก�ำแพงเตี้ย ๆ มีหัวเม็ดประจ�ำมุมก�ำแพงที่ก่อหักฉากทุกมุม พื้นภายใน
ก�ำแพงแก้วสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย
๑๐. เจดีย์ทรง ๘ เหลี่ยม มีชั้นซ้อน ตั้งอยู่ตรงมุมก�ำแพงชั้นนอกด้านตะวันตก
เฉียงเหนือ คงจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกพร้อมกับการสร้างวัดโลกยสุธาและน่าจะมี
เจดีย์ลักษณะเดียวกันนี้อีกอย่างน้อย ๓ องค์ ตั้งอยู่ประจ�ำมุมก�ำแพงชั้นนอกทั้ง ๔ ทิศ
ลักษณะของเจดียส์ ว่ นล่างช�ำรุดมากแต่มรี อ่ งรอยว่าน่าจะเป็นฐานซึง่ อยูใ่ นแผนผัง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม เหนือขึ้นไปเป็นส่วนที่เหลือหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะเป็น
ฐานปัทม์ที่ยึดส่วนท้องไม้ให้สูงขึ้นมาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ๔ ชั้น ทั้งหมดอยู่ในผัง
แปดเหลีย่ มทีม่ ดี า้ นตรงทิศหลักกว้างกว่าด้านตรงทิศเฉียง (สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ตัดมุม) แต่ละชัน้
มีซุ้มทิศประจ�ำทั้ง ๘ ด้าน โดยมีเสากรวยซุ้มร่วมกันตรงมุมของ ๘ เหลี่ยม ภายในซุ้มมี
ร่องรอยประดิษฐานพระพุทธรูปทุกซุม้ โดยจะก�ำหนดนับชัน้ แปดเหลีย่ มจากชัน้ ล่างขึน้ ไป
เรียกว่า ชั้นที่ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ตามล�ำดับ เพื่ออธิบายลักษณะพระพุทธรูป ดังนี้
ชั้นที่ ๑ ภายในซุ้มจระน�ำประจ�ำทิศหลักทั้ง ๔ ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางร�ำพึง ประทับยืนบนดอกบัว ซุ้มจระน�ำประจ�ำทิศเฉียงประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางถวายเนตร ประทับยืนบนดอกบัว
ชั้นที่ ๒ ภายในซุ้มจระน�ำทิศทั้งแปดประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ
ชั้ น ที่ ๓ ภายในซุ ้ ม จระน� ำ ทิ ศ ทั้ ง แปดประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย
ภายใต้ร่มโพธิ์
ชั้นที่ ๔ ภายในซุ้มจระน�ำทิศทั้งแปดประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ
เพราะพระพุทธรูปแต่ละปางถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงเรื่องราวแต่ละตอน
ในพุทธประวัติส�ำคัญ ส�ำหรับพระพุทธรูปที่ประดับประจ�ำชั้นต่าง ๆ ของเจดีย์องค์นี้
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กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ร่ม
มหาโพธิ์ ต�ำบลพุทธคยา
พระพุทธรูปปางสมาธิที่ประดิษฐานประจ�ำซุ้มจระน�ำทิศทั้ง ๘ ซุ้ม บนชั้นที่ ๔
แสดงเหตุการณ์เมือ่ วันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธองค์เสด็จขึน้ ประทับ
ขัดสมาธิเหนือรัตนบัลลังก์ใต้ร่มมหาโพธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา ตั้งพระสติ
เจริญสมาธิภาวนาหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ แล้วออกพระโอษฐ์ด�ำรัสพระสัตยาธิษฐานว่า
หากไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่เสด็จลุกขึน้ เรือ่ งราวตอนนีแ้ สดงด้วยพระพุทธรูป
ปางสมาธิ คือ พระนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่เหนือพระเพลา
ในขณะที่พระพุทธเจ้าก�ำลังบ�ำเพ็ญสมาธิใกล้จะตรัสรู้ พระยาวัสสวดีมารซึ่งเฝ้า
พยายามจะขัดขวางพระพุทธองค์มาหลายครั้งแต่ไม่ส�ำเร็จ จึงใช้ความพยายามจะท�ำลาย
สมาธิของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ประชุมพลเสนามารทั้งหลายยกมาจะท�ำร้าย
พระพุทธองค์ด้วยอาวุธ เวทมนตร์ และอิทธิฤทธิ์นานาประการ แต่พระพุทธองค์มิได้
หวั่นไหว พระยามารพยายามบังคับให้เสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์ ซึ่งพระยามารอ้างว่า
เกิดขึ้นด้วยบารมีของตนและถามว่ามีหลักฐานอันใดแสดงว่าได้ทรงบ�ำเพ็ญบุญบารมี
มากมายจนเกิดรัตนบัลลังก์ พระพุทธองค์ขณะนั้นพระหัตถ์ขวาวางซ้อนพระหัตถ์ซ้าย
อยูบ่ นพระเพลาท�ำปางสมาธิ ทรงยกพระหัตถ์ขวาวางพาดพระชานุ ปลายพระหัตถ์ชลี้ งยัง
พื้นพสุธาอ้างพระธรณีเป็นพยาน ทันใดนั้นแม่พระธรณีปรากฏกายขึ้นบิดมวยผม น�้ำไหล
ออกมาจากผมแม่พระธรณีเกิดน�ำ้ ท่วมพัดพาพลพรรคพระยามารแตกหนีไปหมดสิน้ การที่
พระพุ ท ธองค์ มี ชั ย ชนะเหนื อ หมู ่ ม ารเสมื อ นสามารถขจั ด กิ เ ลสทั้ ง ปวง พระพุ ท ธรู ป
แทนเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนนี้เรียกว่า พระพุทธรูปปางมารวิชัย ดังปรากฏใน
ซุ้มจระน�ำทิศทั้ง ๘ ซุ้ม บนชั้นที่ ๓ ของเจดีย์องค์นี้
เมื่อพระพุทธองค์สามารถขจัดพลพรรคพระยามารพ่ายแพ้ไปสิ้นแล้ว ทรงยก
พระหัตถ์ขวากลับมาท�ำสมาธิตอ่ ไป จนตรัสรูพ้ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเมือ่ ใกล้รงุ่ วันเพ็ญ
เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เหตุการณ์ตอนนี้แสดงด้วยพระพุทธรูปปางสมาธิ
ดังปรากฏในซุ้มจระน�ำทิศทั้ง ๘ ซุ้ม บนชั้นที่ ๒ ของเจดีย์องค์นี้
เมือ่ พระพุทธองค์ตรัสรูแ้ ล้วยังคงประทับเสวยวิมตุ ติสขุ อยูใ่ ต้ตน้ มหาโพธิเ์ ป็นเวลา
๑ สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๒ จึงลุกจากรัตนบัลลังก์ไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ ลืมพระเนตรเพ่งดูพระมหาโพธิ์อยู่ ๗ วัน พระพุทธรูปที่เป็น
ตัวแทนของเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนนี้เรียกว่า พระพุทธรูปปางถวายเนตร ท�ำเป็น
พระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวา
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ทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้ง ๒ ข้าง อยู่ในอาการสังวร๘ พระพุทธรูปปางถวายเนตร
ประดิษฐานอยู่ซุ้มจระน�ำประจ�ำทิศเฉียงทั้ง ๔ ซุ้มของชั้นที่ ๑ ของเจดีย์องค์นี้
ในสัปดาห์ที่ ๓ เสด็จพระด�ำเนินกระท�ำรัตนจงกรมทางทิศเหนือของต้นมหาโพธิ์
สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จพระด�ำเนินประทับนั่งในรัตนฆระเรือนแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของต้นมหาโพธิ์ สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จพระด�ำเนินไปประทับนั่งใต้ต้นไทรทางทิศตะวันออก
ของต้นมหาโพธิ์ สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จพระด�ำเนินไปประทับนัง่ ใต้ตน้ จิกทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ สัปดาห์ที่ ๗ ซึง่ เป็นสัปดาห์สดุ ท้ายทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเสวยวิมตุ ติสขุ
ทรงเสด็จพระด�ำเนินไปประทับใต้ต้นเกตุทางด้านทิศใต้ของต้นจิก
เมือ่ พระพุทธองค์เสวยวิมตุ ติสขุ ครบ ๗ สัปดาห์แล้ว ทรงร�ำลึกถึงพระธรรมทีพ่ ระองค์
ทรงตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งลึกซึ้งยากที่จะสั่งสอนมนุษย์ให้เข้าใจก็ทรงท้อพระทัยจะไม่โปรดสัตว์
โลก ท้าวสหัมบดีพรหมล่วงรูจ้ งึ มาเฝ้าอาราธนาให้แสดงพระธรรมแก่มวลมนุษย์ เหตุการณ์
ตอนนีแ้ สดงด้วยพระพุทธรูปปางร�ำพึง่ ซึง่ ท�ำเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทงั้ ๒ ข้างประสาน
กันอยูท่ พี่ ระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซา้ ย๙ พระพุทธรูปปางร�ำพึงประดิษฐานอยูท่ ซี่ มุ้
จระน�ำประจ�ำทิศหลักทั้ง ๔ ซุ้ม ของชั้นที่ ๑ ของเจดีย์องค์นี้
การน�ำพระพุทธรูปปางต่างกันประดับประจ�ำชัน้ ต่าง ๆ ของเจดียอ์ งค์นเี้ ป็นหลักฐาน
ชิ้นส�ำคัญที่แสดงอย่างเด่นชัดว่า ชั้นต่าง ๆ ของเจดีย์น้ีถูกก่อสร้างให้มีความหมายแสดง
เหตุการณ์ในพุทธประวัตติ อนพระพุทธเจ้าตรัสรูต้ ามทีอ่ ธิบายมาแล้ว เมือ่ เป็นดังนี้ สามารถ
คิดต่อไปได้หรือไม่ว่า ส่วนฐานล่างซึ่งน่าจะเป็นผังสี่เหลี่ยมย่อมุมอาจจะหมายถึงสิ่งที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ อริยสัจ ๔ และชั้นแปดเหลี่ยมที่อยู่เหนือขึ้นไปหมายถึง มรรค ๘
อย่างไรก็ตาม น่าจะกล่าวได้ว่าการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา
โดยเฉพาะสถูปเจดีย์น่าจะมีแนวความคิดและปรัชญาเนื่องมาจากพุทธศาสนา เช่น
พุทธประวัติ ชาดกพระธรรม และไตรภูมเิ ป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกแต่โบราณสร้างสรรค์
สถูปเจดียข์ น้ึ มาได้หลากหลายรูปแบบ ทีป่ ระกอบด้วยเชิงชัน้ สลับซับซ้อนและมีพฒ
ั นาการ
ควบคู่มากับพระพุทธศาสนาถึงปัจจุบัน แต่สถูปเจดีย์เหล่านั้นจะแฝงไว้ด้วยความคิดและ
ปรัชญาอย่างใดย่อมไม่อาจยืนยันให้แน่ชัดลงไปได้ หากมิได้มีโบราณวัตถุบางชิ้นก�ำกับไว้
อย่างชัดเจน สถูปเจดียท์ มี่ รี ปู แบบเดียวกันอาจจะมีแนวความคิดและปรัชญาเมือ่ แรกสร้าง
สมพร อยู่โพธิ์, พระพุทธรูปปางต่าง ๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไพศาลศิริ, ๒๕๓๕. พิมพ์เป็น
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวิเชียร สุพรรณโรจน์ บ.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕), หน้า ๓๒.
๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐.
๘

105

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ปรางค์ราย
ใบเสมารอบอุโบสถ
พระพุทธไสยาสน์
หอระฆัง
ปรางค์ราย
อุโบสถ
ปรางค์ประธาน

ต่างกันก็เป็นได้ ซึง่ เรือ่ งนีเ้ คยมีผศู้ กึ ษาแปลความหมายตัวเลขของชัน้ ต่าง ๆ ในสถาปัตยกรรม
ไทยเป็นแนวทางการศึกษาไว้มากแล้ว
๑๑. ปรางค์ราย ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันออกของวัดนอกก�ำแพงแก้ว มีจำ� นวน ๒ องค์
ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน แต่มีขนาดและทรวดทรงต่างกันเล็กน้อย
ส่วนฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๑๒ ประกอบด้วยฐานเรียงซ้อนกัน ๒ ชั้น
ต่อด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดาน ๘ เหลี่ยม ๑ ชั้น ถัดขึ้นไปเป็น
ฐานสิงห์ ซ้อนกัน ๓ ชั้น ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๒๐ รองรับเรือนธาตุ มีซุ้มจระน�ำ
ยื่นออกมาจากเรือนธาตุเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน ส่วนยอดเป็นชั้นกลีบขนุนซ้อนกันหลายชั้น
ซึง่ ชัน้ บน ๆ หักพังลง กลีบขนุนปัน้ แนบชิดกับองค์ ไม่มซี มุ้ บันแถลงทีช่ นั้ รัดประคด องค์ปรางค์
มีลวดลายปูนปั้นประดับตามชั้นต่าง ๆ
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ลักษณะของปรางค์ที่มีซุ้มบันแถลงประจ�ำชั้นรัดประคดยังคงปรากฏที่ปรางค์มุม
วัดไชยวัฒนาราม (ซึ่งน่าจะเป็นปรางค์ที่มีลักษณะตามสมัยนิยมเวลานั้น พ.ศ. ๒๑๗๓)
แต่ลักษณะคลี่คลายไปจากซุ้มบันแถลงสมัยอยุธยาตอนต้นมากแล้ว ต่อมาที่ปรางค์วัด
บรมพุทธาราม (สร้าง พ.ศ. ๒๒๓๓) ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับปรางค์วัดโลกยสุธาไม่ท�ำ
ซุม้ บันแถลง จึงเชือ่ ว่าปรางค์วดั โลกยสุธาน่าจะสร้างหลังจากปรางค์วดั ไชยวัฒนาราม แต่คง
ไม่ก่อนปรางค์วัดบรมพุทธาราม เนื่องจากลักษณะแข้งสิงห์ของปรางค์วัดโลกยสุธา
ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับแข้งสิงห์ที่วัดไชยวัฒนารามมาก แต่แข้งสิงห์ของปรางค์วัด
บรมพุทธาวาสมีบวั หลังสิงห์ซงึ่ เป็นงานชัน้ หลัง ดังนัน้ ปรางค์วดั โลกยสุธาจึงน่าจะเป็นงาน
ก่อสร้างในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ ซึ่งลวดลายปูนปั้นประดับองค์ปรางค์ก็แสดง
การสืบทอดและเกี่ยวข้องกับลวดลายที่วัดไชยวัฒนารามมากพอสมควร
๑๒. หอระฆัง ตัง้ อยูท่ างด้านใต้ของวิหารพระพุทธไสยาสน์นอกก�ำแพงแก้ว ลักษณะ
ของหอระฆังเป็นอาคารทรงบุษบกหรือมณฑปขนาดเล็ก ส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน
๓ ชั้น ส่วนกลางคือเรือนธาตุเจาะประตูทรงกลีบบัวทั้ง ๔ ด้าน ส่วนยอดเป็นรูปเจดีย์
สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง
ลักษณะของฐานสิงห์ที่หอระฆังเป็นแบบเดียวกับฐานสิงห์ที่ปรางค์รายด้านหน้า
วัดเดียวกัน จึงเชื่อว่าเป็นงานก่อสร้างพร้อมกันในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์

การกำ�หนดอายุสมัยวัดโลกยสุธา

วัดโลกยสุธาคงจะเป็นวัดเดียวกับวัดโลกสุธาและวัดสุทธาวาส น่าจะสร้างมาแล้ว
ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น
ในการก่อสร้างครั้งแรก สร้างปรางค์เป็นประธานของวัด มีวิหารหลวงตั้งอยู่ทาง
ด้านหน้า อุโบสถอยูท่ างด้านหลังในแกนเดียวกัน โดยมีกำ� แพงล้อมรอบปรางค์ประธานและ
อุโบสถไว้ภายใน ที่มุมภายในก�ำแพงมีเจดีย์ ๘ เหลี่ยม มุมละองค์ วิหารรายขนาบข้าง
เหนือ - ใต้ของวิหารหลวง ด้านท้ายวัดมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ ทั้งหมดล้อมรอบด้วย
ก� ำ แพงแก้ ว และก� ำ แพงชั้ น นอก และที่ มุ ม ในก� ำ แพงชั้ น นอกน่ า จะมี เ จดี ย ์ เ รื อ นธาตุ
๘ เหลี่ยม ซ้อนชั้นมุมละองค์
การปฏิสังขรณ์วัดโลกยสุธาครั้งส�ำคัญที่สุดเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
สิ่งก่อสร้างเดิมทุกหลังมีร่องรอยการปฏิสังขรณ์พร้อมกับมีการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม
คือ ปรางค์ราย ระเบียงคด และหอระฆัง เป็นต้น
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พระที่นั่ง

บรรยงก์รัตนาสน์
พระราชวังหลวงแห่งพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศูนย์กลางด้านการเมือง
การปกครอง เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรือง เป็นจุดก�ำเนิดทาง
วิทยาการแทบทุกสาขา ดังนั้น พระราชวังจึงเป็นสถานที่ส�ำคัญที่สุด
ของเมื อ งที่ ส ร้ า งบนพื้ น ที่ ก ว้ า งขวาง มี ข อบเขตมั่ น คงแข็ ง แรง
เปรียบเสมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งทีเดียว บรรดาพระมหาปราสาท
ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ประดั บ พระเกี ย รติ ย ศขององค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์
หรื อ เป็ น ที่ ป ระทั บ ล้ ว นมี ข นาดใหญ่ โ ต มี ค วามงดงามด้ ว ยงาน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชัน้ สูง สมพระเกียรติองค์พระเทวราชา
ประมุขแห่งพระราชอาณาจักร
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บริ เ วณซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น วั ด พระศรี ส รรเพชญ์ คื อ บริ เ วณพระราชวั ง ที่ ส มเด็ จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ สร้างพระที่นั่ง
ไพฑูรย์มหาปราสาทองค์หนึ่ง พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาทองค์หนึ่ง และพระที่นั่ง
ไอศวรรย์มหาปราสาท ต่อมาปรากฏชือ่ พระทีน่ งั่ มังคลาภิเษก ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร
องค์หนึ่ง พระที่นั่งตรีมุขในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยาอีกองค์หนึ่ง รวมเป็นพระที่นั่ง
๕ องค์ ในบริเวณพระราชวังหลวงแห่งแรก
เมือ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึน้ ครองราชสมบัติ ทรงยกพืน้ ทีพ่ ระราชวังให้เป็น
พุทธาวาส ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในที่แห่งใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม
สถาปนาพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทองค์หนึ่ง กับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
อีกองค์หนึ่ง เป็นพระที่นั่ง ๒ องค์แรกในพระราชวังแห่งใหม่ ต่อมาในรัชกาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ปรากฏชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษกอีกองค์หนึ่งรวมเป็น ๓ องค์ด้วยกัน
ขอบเขตพระราชวังใหม่ ที่ย้ายมาสร้างตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเดิมครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง แต่ขอบเขตด้านใต้ยังไม่เชื่อมต่อ
กับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ด้านเหนือยังไม่ชนก�ำแพงเมือง และด้านตะวันออกยังมิได้คลุม
พื้นที่ไปถึงท้ายวัดธรรมิกราช จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จึงทรงให้ขยาย
ขอบเขตพระราชวังให้ออกไปถึงพื้นที่ดังกล่าวมา และทรงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาท
เพิ่มอีก ๒ องค์ คือ พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์และพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ส่วน
พระทีน่ งั่ มังคลาภิเษก ซึง่ ถูกฟ้าผ่า ไฟไหม้ ก็โปรดให้ปฏิสงั ขรณ์ใหม่เปลีย่ นชือ่ เป็นพระทีน่ งั่
วิหารสมเด็จ ในรัชกาลต่อมามีการก่อสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์อีกองค์หนึ่งเป็น
ที่ประทับในเขตพระราชฐานชั้นใน
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับให้เนื้อความตรงกันว่า พระที่นั่ง
บรรยงก์รตั นาสน์ สร้างขึน้ ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ปรากฏความในพระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขาว่า “ลุศกั ราช ๑๐๔๙ ปีเถาะ นพศก สมเด็จบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั
มีพระราชด�ำรัสให้ช่างพนักงานจัดการสร้างพระมหาปราสาทพระองค์หนึ่ง ในพระราชวัง
ข้างในครั้นเสร็จแล้วพระราชทานนามบัญญัติมหาปราสาทชื่อพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
เป็นสี่ปราสาทด้วยกันทั้งเก่าสาม คือ พระที่นั่งพระวิหารสมเด็จองค์หนึ่ง พระที่นั่ง
สรรเพชญ์ปราสาทองค์หนึง่ พระทีน่ งั่ สุรยิ าสน์อมั รินทร์องค์หนึง่ แล้วขุดสระเป็นคูอ่ ยูซ่ า้ ยขวา
ของพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ แล้วให้ก่อสร้างอ่างแก้ว และภูเขามีท่ออุทกธาราไหลลงใน
อ่างแก้วนั้น ที่ริมสระคู่พระมหาปราสาทนั้น และให้ท�ำระหัดน�้ำ ณ อ่างแก้วริมน�้ำ ฝังท่อ
ให้น�้ำเข้าไปผุดขึ้น ณ อ่างแก้วริมสระนั้น และให้ท�ำพระที่นั่งทรงปืน ณ ท้ายสระ เป็นที่
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เสด็จออก กลับเอาที่ท้ายสนมเป็นข้างหน้า และให้ท�ำศาลาลูกขุนในซ้ายขวา และโปรดให้
ขุนนางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ พระทีน่ งั่ ทรงปืน และเข้าทางประตูมหาโภคราช”๑
แต่มีจดหมายเหตุของชาวต่างชาติอย่างน้อย ๓ ฉบับ ที่บันทึกเรื่องราวของ
พระราชวังหลวง ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บางตอนที่กล่าวถึงพระที่นั่ง
ซึ่งเป็นพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชวนให้คิดว่า หมายถึงพระที่นั่งบรรยงก์
รัตนาสน์ ที่มีสภาพและบรรยากาศแบบนั้น
นิโกลาส์ แชร์แวส ชาวฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาพ�ำนักอยู่ในพระนครศรีอยุธยา
นานถึง ๔ ปี ระหว่างประมาณ พ.ศ. ๒๒๒๕ – ๒๒๒๙ โดยใน พ.ศ. ๒๒๒๙ เดินทาง
กลับไปยังประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคณะราชทูต เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ เมื่อถึงฝรั่งเศส
ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เนื้อหาในเอกสารของท่าน
แสดงว่าท่านได้ศกึ ษาเรือ่ งราวของพระนครศรีอยุธยาอย่างละเอียด และมีโอกาสเห็นสภาพ
ภายในของพระราชวังหลวงมากพอสมควร และในระยะเวลาที่ท่านราชทูต เดอ โชมองต์
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในอยุ ธ ยานั้ น ท่ า นเป็ น ผู ้ ห นึ่ ง ที่ ติ ด ตามคณะทู ต ในการเข้ า เฝ้ า สมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราชด้วย ตอนหนึ่งแชร์แวส บันทึกสภาพพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาว่า “พระทีน่ งั่ องค์ทปี่ ระทับของ
พระเจ้าแผ่นดินอยูใ่ นลานชัน้ ในสุด เพิง่ สร้างขึน้ ใหม่ทองค�ำทีป่ ระดิษฐ์ ประดับไว้ให้รงุ่ ระยับ
อยู่ในที่ตั้งพันแห่งนั้นเป็นที่สังเกตได้โดยง่ายจากพระที่นั่งองค์อื่น ๆ สร้างเป็นรูปกากบาท
หลังคาพระที่นั่งประดับฉัตรหลายชั้นอันเป็นเครื่องหมายหรือตราแผ่นดิน กระเบื้องที่ใช้
มุงนั้นเป็นดีบุก งานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกด้านทุกมุมนั้นงดงามมาก พระที่นั่งที่
ประทับของสมเด็จพระราชินี พระธิดาและพระสนมซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระที่นั่งที่ประทับของ
พระเจ้าแผ่นดิน ดูจากด้านนอกแล้วก็เห็นว่างดงามดี หันหน้าเข้าสู่อุทยานท�ำนองเดียวกัน
ทางเดินนั้นมีล�ำคูตัดผ่านเป็นตาหมากรุก เสียงน�้ำไหลรินเชื้อเชิญบุคคลที่นอนอยู่บน
สนามหญ้าเขียวขจีทขี่ อบคันคูนนั้ ให้เคลิม้ หลับเป็นทีย่ งิ่ นัก”๒ ในจดหมายเหตุของบาทหลวง
เดอ ชัวซีย์ อุปทูตในคณะราชทูตของ เดอ โชมองต์ บรรยายเหตุการณ์วนั ทีส่ มเด็จพระนารายณ์
มหาราชมีพระบรมราชานุญาตให้คณะราชทูตฝรัง่ เศสเข้าเฝ้าเป็นกรณีพเิ ศษ ณ พระราชวัง
กรุงศรีอยุธยา ภายหลังจากทีไ่ ด้เข้าถวายพระราชสาส์นแล้วประมาณ ๘ วันว่า “...เขาได้นำ�
เราเข้าไปในที่รโหฐานแห่งหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งไม่เคยมีชาวต่างประเทศคนใด
๑
๒

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๐.
นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, หน้า ๓๙.
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ได้เข้าไปมาแต่ก่อนเลย เป็นอุทยานที่น่ารื่นรมย์ตัดคั่นด้วยล�ำคูและทางเดินอันงดงาม
พวกขุนนางมีตระกูลอยูก่ นั ในร่มหลังคา ส่วนพวกเราพากันขึน้ ไปบนลานเฉลียง ท่านราชทูต
นั่งลงบนเก้าอี้ ท่านมุขนายกมิสซังกับข้าพเจ้านั่งลงบนพรมเบื้องขวาและซ้ายของท่าน
ม.ก็องสตังซ์นั้นลงหมอบอยู่ ท�ำหน้าที่เป็นล่าม เมื่อเราเข้าไปนั้นได้ถวายค�ำนับเช่นการ
เข้าเฝ้าในครั้งแรก และสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามประทับอยู่บนพระเก้าอี้ที่เกยเล็ก ๆ
แห่งหนึง่ …หลังจากอาหารมือ้ กลางวันแล้วเราพากันไปดูปลาในล�ำคู หัวของปลานัน้ มีรปู ร่าง
เหมือนของหญิงทีห่ น้าตาอัปลักษณ์...”๓ นอกจากนี้ บาทหลวงตาชาร์ดยังบันทึกเหตุการณ์
เข้าเฝ้าในวันเดียวกัน มีเนื้อความสอดคล้องกับบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ ว่า “...ฉะนั้นอีกแปด
หรือสิบวันต่อมาจากการเข้าเฝ้าครั้งแรก ท่านราชทูตจึงได้เข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนั้น
เป็นการเฝ้าในที่รโหฐาน พวกขุนนางผู้มีตระกูลได้ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ท่านราชทูตน�ำแต่ท่าน
มุขนายกมิซซัง เดอ เมเทลโลโปลิส เจ้าอธิการโบสถ์ เดอ ลิออนน์ เท่านั้นเข้าไป ส่วน
คนอื่น ๆ นั้นคอยอยู่ที่พระราชฐานชั้นนอกภายใต้ร่มไม้ริมคลอง...”๔
๓
๔

เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม, หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗.
ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, หน้า ๕๘.
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ข้อมูลจากเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ แสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าเขตพระราชฐานชั้นใน
เวลานั้นมีพระที่นั่งองค์หนึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็น
พระที่นั่งจตุรมุข หลังคาเป็นเครื่องยอดซ้อนกันหลายชั้น มุงกระเบื้องดีบุกตกแต่งอย่าง
วิจิตรงดงาม บรรยากาศรอบ ๆ พระที่นั่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่น มีคูคลองตัดผ่านบริเวณนั้น
เป็นที่เลี้ยงปลา ซึ่งภาพดังกล่าว ภายในพระราชวังหลวงมีเพียงพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
เท่านัน้ ทีม่ บี รรยากาศน่ารืน่ รมย์อย่างนี้ อีกประการหนึง่ ต�ำหนักของสมเด็จพระราชินแี ละ
พระธิดาทีก่ ล่าวถึงในเอกสารของแชร์แวสนัน้ เป็นทีท่ ราบแน่นอนว่าคือ ต�ำหนักคูหาสวรรค์
หรือต�ำหนักตึก ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนใต้นอกคูรอบพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์นนั่ เอง นอกจากนี้
หลักฐานการก่อสร้างระบบประปา ภูเขาจ�ำลอง และน�ำ้ พุ บนพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์นนั้
เป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก ในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชโดยพระองค์ทรงชืน่ ชอบสิง่ เหล่านีม้ าก ดังจะพบว่าทรงโปรดให้มกี าร
ก่อสร้างระบบการประปา ภูเขาจ�ำลอง และน�้ำพุลักษณะเดียวกันที่พระราชวังเมืองลพบุรี
อีกแห่งหนึ่งด้วย
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ดังนั้น พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ในพระราชวังหลวงคงจะก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนปลายเพือ่ เป็นทีป่ ระทับ ต่อมาสมเด็จพระเพทราชา
ขึ้นครองราชสมบัติก็ทรงโปรดพระที่นั่งองค์นี้เช่นเดียวกัน คงจะโปรดให้ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
เพิ่มเติมหรือปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง จนต่อมาพระราช
พงศาวดารซึ่งเขียนขึ้นในครั้งหลังจ�ำเหตุการณ์ครั้งนั้นผิดพลาดไป จึงเขียนลงในพระราช
พงศาวดารว่า สมเด็จพระเพทราชาทรงสร้างพระที่นั่งองค์นี้เลยทีเดียว
ในรัชกาลต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือขึ้นครองราชสมบัติทรงประทับที่พระที่น่ัง
สุริยาสน์อัมรินทร์ เนื่องจากพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพ
สมเด็จพระเพทราชาก่อนพิธถี วายพระเพลิง จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระจึงกลับมา
ประทับที่พระที่นั่งองค์นี้อีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศขึน้ ครองราชสมบัติ ปรากฏว่าในระยะแรกทรงประทับ
ที่พระราชวังบวรสถานมงคล ด้วยคงจะยังไม่วางใจเสี้ยนหนามข้างพระราชวังหลวงคราว
สงครามกลางเมืองชิงราชสมบัติกับเจ้าฟ้าอภัยและสภาพของพระราชวังหลวงเวลานั้น
ช�ำรุดทรุดโทรมลงมากด้วย ปรากฏหลังจากนั้นว่าโปรดให้ซ่อมแซมพระที่นั่งต่าง ๆ แทบ
ทุกองค์ ส่วนพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์นั้น ทรงเห็นว่าคร�่ำคร่าช�ำรุดมากนัก จึงโปรดให้รื้อ
ลงปรุงเครื่องบนท�ำใหม่ทั้งหมด หกเดือนจึงส�ำเร็จ แต่ยังไม่เสด็จมาประทับในพระราชวัง
หลวงในระยะนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๒๘๗ เกิดเพลิงไหม้พระราชวังบวรสถานมงคล จึงเสด็จ
พระราชด�ำเนินเข้ามาอยู่ ณ พระราชวังหลวง เสด็จขึ้นสถิต ณ พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
ท้ายสระ๕ จนเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑ หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์อีก ๒ พระองค์
ที่ครองราชสมบัติสืบต่อมาก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งบรรยงก์
รัตนาสน์อีกเลย
พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในติดก�ำแพงพระราชวัง
ด้านตะวันตก ตัวพระที่นั่งสร้างขึ้นบนเกาะกลางสระหรือลักษณะมีคูน�้ำล้อมรอบ น�้ำใช้
ในท้องสระชักเข้ามาจากคลองท่อทางประตูอุดมคงคา น�้ำที่ใช้แล้วจะไหลคืนกลับไปยัง
คลองท่ออีกครั้งหนึ่งทางประตูชลชาติทวารสาคร ดังนั้น น�้ำในท้องสระรอบพระที่นั่งจึงมี
ระบบไหลหมุนเวียนที่ดีท�ำให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา
พระทีน่ งั่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณกึง่ กลางเกาะ ลักษณะเป็นพระมหาปราสาทจตุรมุข ก่อด้วย
อิฐสลับศิลาแลง ตัง้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบนั ไดทางขึน้ ลงทีม่ ขุ หน้า ๓ บันได มีบนั ได
๕

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๒๑.
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ทางขึ้นลงมุขหลัง ๒ บันได พื้นบนพระที่นั่งคงเป็นพื้นอิฐปูทับด้วยไม้ เนื่องจากพบแนวอิฐ
ก่อเป็นเอ็นและเป็นบ่าส�ำหรับรองรับพื้นไม้ สภาพปัจจุบันของพระที่นั่งเหลือเฉพาะส่วน
ฐาน ผนังและเครื่องยอดพังลงทั้งหมด แต่พบหลักฐานในค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรมว่า เครื่องบนเป็นยอดมณฑปยอดเดียว มีมุขโถงยาวออกมาจากมุขใหญ่ทั้ง
๔ ด้าน๖ และค�ำให้การชาวกรุงเก่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีขนาดขื่อเพียง ๓ วา สูง ๒๐ วา
เครื่ อ งยอด ๙ ชั้ น มี พ รหมพั ก ตร์ มี ฉั ต รและหลั ง คามุ ง ด้ ว ยกระเบื้ อ งดี บุ ก แต่ ไ ม่ มี
พระราชบัลลังก์ในปราสาทองค์นี้๗ เหตุที่ไม่มีพระราชบัลลังก์บนพระที่นั่งองค์นี้เนื่องจาก
เป็นที่ประทับนั่นเอง
มีก�ำแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่ง พื้นที่ระหว่างก�ำแพงแก้วกับ
ตัวพระที่นั่งเป็นพื้นอิฐ ปูทับด้วยแผ่นหินชนวนหรือกระเบื้องดินเผา ในก�ำแพงแก้ว
ด้านตะวันตกเฉียงใต้มีห้องน�้ำ ๑ ห้อง และถังน�้ำ ๑ ถัง
ห้องน�้ำตั้งอยู่ตรงกับบันไดทางขึ้นลงพระที่นั่งที่มุขหลังข้างใต้ ลักษณะเป็นห้อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ x ๕ เมตร ผนังก่ออิฐหนา ๐.๘๐ เมตร ส่วนล่างของผนังบุด้วย
แผ่นหินแกรนิตโดยรอบ พื้นห้องปูด้วยแผ่นหินชนวนมีแนวท่อระบายน�้ำออกจากห้องน�้ำ
๒ แนว สู่บ่อซึมก่อนทิ้งลงสระด้านใต้ ส่วนของผนังห้องน�้ำจะเว้นช่องหน้าต่างหรือช่องลม
อย่างไรไม่ทราบด้วยผนังพังลงทั้งหมด แต่คงจะมีประตูทางเข้าที่ผนังด้านเหนือ ตรงกับ
บันไดพระทีน่ งั่ ส่วนบนของหลังคานัน้ คงจะเป็นเครือ่ งไม้มงุ กระเบือ้ งดินเผา ห้องน�ำ้ หลังนี้
คงเป็นห้องสรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาแล้วพร้อมกับการก่อสร้างพระที่นั่ง ในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ห้องน�้ำลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วพบอีก ๑ ห้อง
ทางด้านใต้พระที่นั่งนอกก�ำแพงแก้วแต่มีขนาดเล็กกว่า
ถังน�้ำตั้งอยู่ติดกับห้องน�้ำทางตะวันตกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๓ x ๓.๒๐ เมตร
ผนังก่ออิฐหนา ๐.๗๐ เมตร พื้นปูด้วยหินชนวนเช่นเดียวกับห้องน�้ำ ที่พื้นมีแนวท่อดินเผา
จากถังน�้ำประปา มาผุดที่ตรงกลางส่วนบนของถัง เป็นอย่างไร สูงเท่าไร ไม่มีหลักฐาน
ที่พื้นนอกถังน�้ำด้านใต้มีแนวท่อระบายน�้ำ ๑ แนว ซึ่งจะรับน�้ำเสียไปสู่บ่อซึม ขนาดใหญ่
บ่อหนึ่งที่ขอบสระข้างใต้ ก่อนระบายน�้ำลงท้องสระ ถังน�้ำแห่งนี้คงจะเป็นที่ขังน�้ำไว้ใช้
และคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องน�้ำดังกล่าวมาแล้ว

๖
๗

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๓ (๑) : ๓๐.
ค�ำให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๒๐.
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นอกก�ำแพงแก้ว ด้านตะวันตกท้ายพระที่นั่งเป็นที่ตั้งของถังประปาและอ่างแก้ว
ถังน�้ำประปามีจ�ำนวน ๓ ถัง แต่ละถังไม่ได้สร้างขึ้นในคราวเดียวกัน ถังน�้ำประปาถังแรก
ตั้งอยู่บนแนวก�ำแพงล้อมพระที่นั่ง ขนาด ๓ x ๘ เมตร ก่อฐานล่างเป็นบัวคว�่ำ ความสูง
ของถังน�้ำประปาเท่าที่เหลือ ๒.๕๐ เมตร ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฐานเท่านั้น ส่วนบนที่
เป็นถังน�้ำประปานั้นพังลงทั้งหมด ที่ผนังมีแนวท่อน�้ำดินเผาฝังอยู่ ๒ แนว แนวหนึ่งเป็น
ท่อน�ำน�ำ้ ขึน้ เก็บบนถังน�ำ้ ประปา แนวท่อดังกล่าววางจากถังน�ำ้ ประปาสูข่ อบสระ ด้านตะวันตก
เฉียงเหนือของพระทีน่ ั่งตรงประตูอดุ มคงคา ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของระหัดน�ำ้ แนวท่ออีกแนวหนึง่
วางจากถังน�้ำประปาไปผุดที่ถังน�้ำใกล้ห้องน�้ำในเขตก�ำแพงแก้วดังที่กล่าวมาแล้ว
ถังน�ำ้ ประปาถังที่ ๒ และ ๓ ถูกสร้างต่อมาภายหลังเมือ่ ความต้องการใช้นำ�้ มากขึน้
โดยถังน�้ำประปาถังที่ ๒ ขนาด ๓ x ๑๓ เมตร ตั้งอยู่บนแนวก�ำแพงต่อจากถังน�้ำประปา
ถังแรกมาทางด้านเหนือ ส่วนถังน�้ำประปาถังที่ ๓ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุด
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ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของถังน�้ำประปาที่ ๒ หลักฐานจากการขุดตรวจการวางท่อน�้ำดินเผา
ท�ำให้ทราบว่าถังน�้ำประปาถังแรกและถังที่ ๓ เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์ในครั้งหลังสุด
อ่างแก้วตั้งอยู่ด้านหน้าของถังน�้ำประปาถังแรก ลักษณะผังรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
ขนาด ๙ x ๑๓ เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐหุ้มทับด้วยหินปะการังท�ำนองจะท�ำให้เหมือนภูเขา
จ�ำลองภายในอ่างแก้วก่ออิฐเป็นเกาะเล็ก เกาะน้อยจ�ำนวนมากหุ้มทับด้วยหินปะการัง
เช่นกัน เพือ่ ตกแต่งสภาพให้เหมือนธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเล ใช้เป็นทีเ่ ลีย้ งปลา มีบนั ไดทางขึน้
ไปเดินได้รอบบนขอบอ่างแก้วเพือ่ ดูปลาในอ่างแก้วนัน้ ในอ่างแก้วคงจะมีนำ�้ พุดงั ทีก่ ล่าวไว้
ในพงศาวดาร เนื่องจากมีแนวท่อน�้ำจากถังประปาถังแรกวางแนวผ่านอ่างแก้วไปยังถังน�้ำ
ในก�ำแพงแก้ว ดังนั้น คงจะมีท่อแยกตรงกลางอ่างแก้วเพื่อท�ำน�้ำพุ
ทางด้านใต้ของอ่างแก้วมีร่องรอยของอาคารไม้หลังหนึ่งพื้นปูกระเบื้องคงจะเป็น
อาคารโถงที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ แต่คงไม่ใช่พระที่นั่งโปรยข้าวตอกเพราะ
ปรากฏหลักฐานต่อมาว่าพระที่นั่งโปรยข้าวตอกเป็นพระที่นั่งปลูกลงกลางสระ
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ด้านหน้าพระที่นั่งนอกก�ำแพงแก้วมีพื้นที่กว้าง คงเป็นที่ตั้งของอาคารหลายหลัง
พบแนวอิฐก่อจ�ำนวนหนึ่งแต่ไม่สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมได้
ที่ริมขอบสระทั้ง ๔ ด้าน มีก�ำแพงล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่งมีโคมไฟดินเผา
ซึ่งอยู่บนสันก�ำแพงถัดจากแนวก�ำแพงเข้ามามีถนนปูอิฐเดินได้รอบ ในแนวก�ำแพงด้าน
ตะวันออกและด้านเหนือมีร่องรอยของอาคารวางตัวยาวตามแนวก�ำแพงนั้นคงจะเป็น
ทิมดาบส�ำหรับต�ำรวจและมหาดเล็กอยู่รักษาพระที่นั่ง ตามแนวก�ำแพงรอบพระที่นั่ง
มีประตูทงั้ ๔ ด้าน ประตูดา้ นตะวันออกมีสะพานข้ามสระไปยังเขตพระราชฐานชัน้ กลาง ประตู
ด้านตะวันออกตรงประตูมหาโภคราชท้ายวังมีสะพานข้ามสระเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน
ณ พระที่นั่งทรงปืน ข้างท้ายสระ ประตูทั้งสองมีถนนบนอิฐเชื่อมต่อถึงกัน มีประตูออก
ที่กลางด้านของก�ำแพงด้านเหนือและด้านใต้ เป็นประตูออกพระที่นั่งกลางสระ ทั้งสอง
ประตูนี้มีถนนอิฐเชื่อมต่อถึงกันกับมีประตูออกที่กลางด้านของก�ำแพงด้านตะวันออกอีก
๑ ประตู เป็นประตูออกพระที่นั่งกลางสระเช่นกัน
พระที่ นั่ ง ที่ ป ลู ก ลงกลางสระนั้ น มี ห ลั ก ฐานปรากฏในค� ำ ให้ ก ารขุ น หลวงวั ด
ประดูท่ รงธรรมว่า๘ ทีก่ ลางสระด้านเหนือเป็นพระทีน่ งั่ ส�ำหรับมีเทศน์มหาชาติเป็นพระทีน่ งั่
ห้าห้อง มีฝาเขียนลายรดน�้ำ (ลงรักปิดทอง) หลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีช่อฟ้า หางหงส์
มีพระบัญชรลูกกรงเหล็ก ระเบียงชานเฉลียง มีลูกกรงลูกมะหวดมีสะพานทอดข้ามจาก
พระมหาปราสาทถึงพระทีน่ งั่ องค์นี้ ทีก่ ลางสระด้านใต้มพี ระทีน่ งั่ โปรยข้าวตอกเป็นทีป่ ระทับ
ทอดพระเนตรและพระราชทานอาหารปลาหน้าคน ปลากระโห้ ปลาตะเพียนทองและ
ปลาต่าง ๆ ในท้องสระพระที่นั่งโปรยข้าวตอก เป็นพระที่นั่งโถงไม่มีฝามีแต่ลูกกรง
ลูกมะหวดรอบพระเฉลียง เสาพระที่นั่งลงรักปิดทองลายพุ่มข้าวบิณฑ์ มีสะพานทอดข้าม
จากพระมหาปราสาทถึงพระที่นั่งองค์นี้ ที่กลางสระด้านตะวันออกมีพระที่นั่งส�ำหรับ
ทอดพระเนตรดาว สุริยุปราคา และจันทรุปราคา เป็นพระที่นั่งไม่มีหลังคา มีแต่พื้นและ
ลูกกรงลูกมะหวดโดยรอบ มีสะพานข้ามถึงเช่นกัน

๘

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๐ - ๓๑.
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ป้อมเพชร

ปราการเหล็กแห่งอยุธยา

ป้ อ มเพชรปราการขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู ่ บ นก� ำ แพงเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาด้านทิศใต้ตรงบางกะจะ คือ บริเวณที่แม่น�้ำ
ป่าสักไหลมารวมกับแม่น�้ำเจ้าพระยา ก่อนที่จะไหลลงไปทางทิศใต้
สู่อ่าวสยามทะเลหลวง
ป้อมเพชรมีความส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นป้อมรักษาการณ์ทงั้ ใน
ยามที่มีสงคราม และยามสงบในจุดที่เป็นทางน�้ำ ๓ แพร่ง ทั้งข้าศึก
และเรือสินค้าที่ขึ้นล่องตามแม่น�้ำเจ้าพระยายากที่จะหลุดพ้นจาก
จุดสังเกตการณ์ ณ ป้อมเพชรไปได้
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ป้อมเพชร

ในเอกสารประวัติศาสตร์
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ นั้น ๑
ก�ำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นแต่เพียงคันดิน ซึ่งสันนิษฐานว่าหลังสงครามคราว
พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างก�ำแพงเมืองด้วยอิฐขึน้ เป็นครัง้ แรก แต่นกั วิชาการก็เชือ่ ว่า
ก�ำแพงอิฐน่าจะสร้างในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชามากกว่า
ระยะเวลาตามทีส่ นั นิษฐานข้างต้นดูจะมีเหตุผลและความเป็นไปได้ทงั้ สิน้ เพราะว่า
๑. การสร้างก�ำแพงเมืองและป้อมปราการด้วยอิฐ มีเชิงเทินและใบเสมาสัมพันธ์กบั
การสู้รบที่มีปืนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
๒. ชาวยุโรปที่อยุธยาติดต่อด้วยเป็นครั้งแรก คือ ชาวโปรตุเกส ในรัชกาลสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ พ.ศ. ๒๐๕๔ และได้มีการท�ำสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอยุธยากับ
โปรตุเกสเป็นฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๑ มีสาระส�ำคัญข้อหนึ่งว่า โปรตุเกสจะช่วยเหลือ
ด้านการทหารแก่อยุธยา ส่วนโปรตุเกสก็จะได้สิทธิเสรีภาพทางศาสนาและการค้าเป็น
การตอบแทน หลังจากนั้นชาวโปรตุเกสจ�ำนวนมากได้เดินทางเข้ามาในประเทศสยาม
และได้สงั่ สอนชาวอยุธยาให้รจู้ กั ศิลปะในการสงคราม การสร้างป้อมปราการและการอาวุธ๒
จึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าในห้วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบ
การรบโดยที่มีการใช้ปืนใหญ่ในสงครามมากขึ้น

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ ” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑ (พระนคร : องค์การค้า
ของคุรุสภา, ๒๕๐๖), หน้า ๑๓๐.
๒
Hélder de Mendonça e Cunha, "The 1820 Land Concession to the Portuguese" Thailand
and Portugal 470 years of Friendship. (Calouste Gulbenkian Foundation : Lisbon - Portugal,
1982), p. 58.
๑
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ภาพแผนที่เมืองอยุธยา โดยชาวต่างชาติ

๓. เชื่อว่ามีการใช้ปืนใหญ่ในสงครามคราวกรุงศรีอยุธยารบกับพม่าที่เมือง
เชียงกรานเมือ่ พ.ศ. ๒๐๘๑๓ ครัง้ นีม้ ชี าวโปรตุเกสจ�ำนวน ๑๒๐ คน เป็นทหารรักษาพระองค์
ร่วมทัพไปด้วย๔
๔. นายแฟร์นัง มังเดช ปินโต นักแสวงโชคชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามาถึงอยุธยา
๒ ครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๕ จึงได้รู้เหตุการณ์ความวุ่นวายในราชส�ำนักอยุธยาระยะนั้น
พอสมควร และเขาพูดถึงก�ำแพงเมืองและป้อมปราการแห่งอยุธยาไว้ว่า๖
“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑, หน้า ๑๔๒.
สันต์ ท. โกมลบุตร (ผู้แปล), การท่องเที่ยวผจญภัยของแฟร์นัง มังเดช ปินโต (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลสหประชาพานิชย์, ๒๕๒๖), หน้า ๖๖.
๕
Hélder de Mendonça e Cunha, "The 1820 Land Concession to the Portuguese" Thailand and
Portugal 470 years of Friendship, p. 50.
๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑.
๓
๔
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แผนที่เมืองอยุธยา เขียนโดยหมอแกมเฟอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๓

“ไม่มีที่มั่นที่แข็งแรงเลย นอกจากค่ายที่ท�ำด้วยรั้วไม้เท่านั้นอันง่ายที่จะพิชิตนัก
ส่วนชาวเมืองนั้นเล่าก็อ่อนแอและไม่มีอาวุธป้องกันตัวเลย”
จึงมีเหตุผลที่น่าเชื่อได้ว่า ก่อนรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ก�ำแพงเมือง
อยุธยายังเป็นคันดินปักเสาระเนียดไว้บนก�ำแพง
จนถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังจากสงครามคราวพม่าล้อม
กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก หรือสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ นั้น
จะเห็นได้ชัดเจนว่าอยุธยาอยู่ในฐานะเสียเปรียบ แม้ว่าจะไม่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่ข้าศึก
ในครั้งนี้ก็ตาม
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิน่าจะทรงเห็นว่ามีสงครามต่อ ๆ ไป จึงทรงปรับปรุง
ก�ำแพงเมืองไว้เพื่อป้องกันข้าศึก ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “แรกให้ก่อก�ำแพง
พระนครศรีอยุธยา” เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒๗
๗

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ ” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑, หน้า ๑๔๓ – ๑๔๔.
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ต่อมาหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๑๒ แล้ว พระราชพงศาวดารได้กล่าวอีกว่า
สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ “รื้อก�ำแพงกรุงพระนครออกไปตั้งริม
แม่ น�้ ำ ” ๘ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ความในพระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาฉบั บ วั น วลิ ต
พ.ศ. ๒๑๘๒ ว่าทรงขยายตัวเมืองออกไปและสร้างก�ำแพงเมืองล้อมรอบ๙ ซึ่งครั้งนี้น่าจะ
หมายถึงการขยายก�ำแพงเมืองออกไปคลุมพื้นที่วังจันทรเกษมปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นที่ต้ัง
เพนียด ดังนั้น เพนียดก็จะต้องถูกย้ายออกไปสร้างใหม่ที่ต�ำบลทะเลหญ้าในคราวเดียวกัน
และเป็นไปได้ว่าชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวยุโรปที่มีบทบาทอยู่ในราชส�ำนักอยุธยามากที่สุด
ในขณะนั้น น่าจะมีส่วนในการออกแบบก�ำแพงเมืองและป้อมที่มีเชิงเทินและใบเสมา
ส�ำหรับเป็นทีก่ ำ� บังกระสุนปืนให้สอดคล้องกับการสูร้ บทีม่ กี ารใช้ปนื ใหญ่ตามแบบตะวันตก
ดังนั้น เอกสารทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ ต่างรับรองในแนวเดียวกันว่าก�ำแพง
ก่ออิฐของอยุธยาน่าจะสร้างในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาหรือทั้งสองรัชกาล

บริเวณป้อมเพชร

ไม่มีหลักฐานเอกสารใดกล่าวถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐานของป้อมเพชรตั้งแต่
แรกสร้ า ง จนกระทั่ ง พ.ศ. ๒๑๗๙ จึ ง มี ภ าพของป้ อ มเพชรในแผนที่ เ มื อ งอยุ ธ ยา
เขียนสีนำ�้ มัน โดยจิตรกรนิรนามชาวดัตช์ ในแผนทีด่ งั กล่าว ป้อมเพชรเป็นกระเปาะโค้งรูป
ครึ่งวงกลม ต่อออกมาจากก�ำแพงเมืองตรงปากคลองสายหนึ่ง (คลองในไก่หรือคลอง
มะขามเรียง) ตรงกับแผนที่ที่ใช้ชื่อว่า “JUDIA : De Hoofb - stad van SIAM” เขียนโดย
ชาวดัตช์ในปีเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑.
เดวิด เค. วัยอาจ (บรรณาธิการ), พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒ (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๘๒.
๘
๙
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ต่อมามีแผนทีเ่ ขียนในครัง้ รัชสมัย
สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช โดยนาย
Johannes Vingboons เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๘
แต่เป็นแผนทีค่ ดั ลอกจากฉบับ พ.ศ. ๒๑๗๙
ลักษณะของป้อมเพชรเหมือนกับแผนที่
๒ ฉบับดังกล่าวมาแล้ว
ระยะต่อมามีแผนที่ซึ่งเขียนขึ้น
โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส เช่น แผนที่เมือง
อยุธยาโดยบาทหลวงโทมัส วัลกาเนวิรา
พ.ศ. ๒๒๓๐ จะเห็นว่าลักษณะผังของ
ป้อมเพชรเปลี่ยนจากผังครึ่งวงกลมเป็น
ผังเหลีย่ ม เช่นเดียวกับแผนทีข่ องแกมเฟอร์
พ.ศ. ๒๒๓๓
หลักฐานข้างต้นเป็นร่องรอยทีเ่ ชือ่
ได้ว่า น่าจะมีการปรับปรุงและซ่อมแซม
ป้ อ มเพชรครั้ ง ใหญ่ ราวปลายสมเด็ จ
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พระนารายณ์มหาราชถึงขนาดก่อสร้างใหม่ เพราะแผนผังของป้อมเปลี่ยนจากผังโค้ง
เป็นผังเหลี่ยม และเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบเช่นเดียวกับ
ก�ำแพงและป้อมเมืองลพบุรี แผนทีเ่ ขียนโดยชาวต่างประเทศต่อจากนีย้ งั มีอยูบ่ า้ ง แต่โดยมาก
เป็นแผนที่คัดลอกแทบทั้งสิ้น
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ จึงได้มีการน�ำอิฐก�ำแพงเมืองจากอยุธยามาใช้ในการสร้างราชธานีแห่งใหม่
ป้อมเพชรก็ถูกรื้อด้วยแต่ไม่หมด เพราะความแข็งแกร่งของวัสดุก่อสร้างของอิฐและปูน
ที่คุณภาพระดับ “ปูนเพชร” ยังปรากฏร่องรอยการสกัดอิฐให้เห็นจนทุกวันนี้ จนราว
พ.ศ. ๒๕๐๐ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นรัฐบาล ได้มีการปฏิสังขรณ์ป้อมเพชรขึ้นมาใหม่
เป็นบางส่วน

หลักฐานทางโบราณคดี

เนื่องจากป้อมเพชรเป็นหลักฐานส�ำคัญ มีหลักฐานเหลืออยู่มากกว่าป้อมอื่นใด
ในเมืองอยุธยา แต่สภาพพื้นที่ถูกบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยโดยขาดสุขลักษณะ ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่เหมาะสม
กรมศิ ล ปากร โดยส� ำ นั ก งานโครงการประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง
ด�ำเนินการขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดี และออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
ป้อมเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
ภายหลังการขุดแต่งพบว่ามีร่องรอยการก่อสร้างทับซ้อนกัน ๒ ครั้ง
๑. การก่อสร้างครัง้ แรกตัวป้อมก่อด้วยอิฐเป็นกระเปาะโค้งออกไปจากก�ำแพงเมือง
เหลือหลักฐานเฉพาะส่วนฐานรากยังฝังอยู่ภายใต้ป้อม ระยะที่ ๒ มีร่องรอยของพื้นปูอิฐ
เอาสันตั้ง คงจะเป็นส่วนของช่องกุด
๒. มีการรือ้ ป้อมอิฐระยะแรกแล้วสร้างป้อมใหม่ทบั มีแนวอิฐก่อเป็นแนวฝังไว้ใต้ดนิ
ติดริมน�้ำ ซึ่งน่าจะท�ำหน้าที่เป็นก�ำแพงกันดิน (Retaining Wall) ป้อมในการก่อสร้าง
ครั้งที่สองเป็นป้อมเหลี่ยม มีช่องกุดทั้งใช้เป็นทางเข้าออกของชาวเมืองเป็นปรกติและ
ช่องกุดที่ใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ในยามสงคราม ที่ว่ามีการรื้อป้อมเดิมและสร้างป้อมใหม่
เพราะในชัน้ ดินทับถมเต็มไปด้วยอิฐและกระเบือ้ งมุงหลังคา ส่วนช่องกุดมีรอ่ งรอยการก่ออิฐ
ปิดโดยเปิดช่องเล็ก ๆ ลักษณะโค้งกลม ซึ่งน่าจะเป็นช่องปืนใหญ่
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ส่ ว นโบราณวั ต ถุ ชิ้ น ส� ำ คั ญ ที่
นอกเหนือจากเศษภาชนะดินเผาของไทย
และต่างประเทศ ยังได้พบกระสุนปืนใหญ่
ท� ำ มาจากหิ น จ� ำ นวน ๑๐ ลู ก มี ข นาด
เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ๔.๕ - ๙ ซ.ม.
เหรี ย ญกษาปณ์ ข องจี น นกหวี ด ดิ น เผา
ตุก๊ ตาดินเผา ขวดแก้ว ตุก๊ ตาดินเผาเคลือบ
คล้ายรูปเคารพในศาสนาคริสต์ และโลหะ
ประเภทตะปูเหล็ก กุญแจ และตลับส�ำริด
เป็นต้น

ลูกกระสุนปืนใหญ่ ท�ำจากหินและเหล็ก

นกหวีดดินเผา

ตุ๊กตาคล้ายรูปเคารพในศาสนาคริสต์

สาเหตุการพังทลายของป้อมเพชร

หากพิจารณาจากแผนที่อยุธยาของชาวต่างชาติฉบับ พ.ศ. ๒๑๗๙ และฉบับ
คัดลอกจะเห็นได้ว่าคลองในไก่ (มะขามเรียง) มีแนวตรงและบรรจบกับแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตรงป้อมเพชรพอดี
ในแผนทีด่ งั กล่าวลงแนวคลองนีไ้ ว้ไม่ผดิ เพราะในพืน้ ทีจ่ ริง ถ้าหากลากแนวคลอง
ในไก่ตรงมาโดยไม่หักเลี้ยวดังปัจจุบัน ปากคลองจะมาบรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยาที่ข้าง
ป้อมเพชรพอดี ซึ่งจะตรงกับแนวแผนที่โบราณ
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จึงอาจจะเป็นไปได้ว่า กระแสน�้ำในคลองสายนี้น่าจะพุ่งตรงเข้ากัดเซาะฐานราก
ของป้อมเพชรพอดี จนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ป้อมช�ำรุดเสียหายได้
จากชั้นดินที่เห็นจากการขุดค้นขุดแต่งในบริเวณนี้ก็พบว่ามีอิฐหัก และกระเบื้อง
ทับถมมาก แม้วา่ ไม่สามารถปักใจลงไปได้ทนั ทีวา่ เกิดจากกระแสน�ำ้ ท�ำให้พงั ทลาย ก็จะต้อง
เกิดจากการรื้อป้อมเก่าเพื่อสร้างป้อมใหม่แน่นอน เพราะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้น
ดังนั้น ในแผนที่ฉบับของบาทหลวงโทมัส พ.ศ. ๒๒๓๐ เราจึงเห็นได้ว่าปากคลอง
ในไก่ส่วนที่จะบรรจบกับแม่น้�ำเจ้าพระยา ได้หักแนวไปทางทิศตะวันตกอย่างชัดเจน
ไม่พุ่งตรงเข้าหาป้อมเพชรอย่างแผนที่ฉบับ พ.ศ. ๒๑๗๙ และผังของป้อมก็เปลี่ยนเป็น
ผังเหลี่ยม

ป้อมเพชรสมัยที่ ๑ สภาพหลังขุดแต่ง
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ทัง้ หมดชวนให้เชือ่ ว่าแนวคลองในไก่ (มะขามเรียง) ซึง่ เป็นแนวตรงในระยะแรก ๆ
ของอยุธยา น่าจะเป็นสาเหตุให้กระแสน�้ำพุ่งชนป้อมเพชรจนเป็นอันตรายถึงกับต้องสร้าง
ป้อมใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกันนัน้ วิศวกรได้หกั แนวคลองส่วนที่
จะบรรจบกับแม่น�้ำเจ้าพระยาไม่ให้เบียดป้อม เพื่อแก้ปัญหากระแสน�้ำด้วย
อาจมีปญ
ั หาทีแ่ ย้งกับความข้างต้นบ้าง ถ้าน�ำแผนทีข่ องหมอแกมเฟอร์ พ.ศ. ๒๒๓๓
มาพิจารณาร่วม เพราะคลองในไก่ยงั มีแนวตรงและได้พงุ่ เข้ากลางป้อมเพชรซึง่ ย่อมเป็นไป
ไม่ได้ในแง่ของความเป็นจริง ความคลาดเคลื่อนของแผนที่ย่อมมีได้ เพราะว่าแกมเฟอร์
เข้ามาใช้ชีวิตในอยุธยาเพียง ๓๓ วัน และได้เดินทางไปทั่วอยุธยา ดังบันทึกอยู่ใน
จดหมายเหตุแกมเฟอร์ คงไม่มีเวลาท�ำแผนที่ คงท�ำได้เพียงใช้แผนที่ของผู้อื่นที่มีอยู่แล้ว
เป็นต้นแบบหรือคัดลอก

วิเคราะห์แบบป้อมเพชร
ป้อมเพชรสมัยแรก
ส่วนของก�ำแพงเมืองก่อเป็นแนวโค้งออกเล็กน้อย รับกับภูมิประเทศคือแนว
ธรรมชาติของแม่น�้ำ ส่วนตัวป้อมเป็นกระเปาะครึ่งวงกลมต่อออกไปจากแนวก�ำแพงเมือง
ก�ำแพงเมืองสมัยแรก (ที่สร้างด้วยอิฐ) หนาราว ๖.๕๐ เมตร ก่อผนัง ๒ ข้าง
มีคานอิฐเชื่อมผนังทั้งสองก่อให้เกิดห้องสี่เหลี่ยมซึ่งถมด้วยดินและอิฐหัก ป้อมก่ออิฐ
ฝังรากลึกลงในพื้นดิน ก่อบัวไว้ที่เชิงผนังด้านนอก ส่วนผนังคงมีแนวสอบเข้าเล็กน้อย
มีช่องกุดเป็นทางเข้าออก แต่จ�ำนวนช่องกุดสันนิษฐานชัดเจนไม่ได้และภายในป้อมน่าจะ
มีสว่ นทีม่ หี ลังคาคลุม เพราะได้ขดุ ค้นพบกระเบือ้ งมุงหลังคา ในชัน้ ดินทับถมเป็นจ�ำนวนมาก
แต่หลักฐานที่พบยังไม่เพียงพอที่จะสันนิษฐานลักษณะที่แท้จริงของหลังคา
ป้อมเพชรสมัยสอง
ทั้งแนวก�ำแพงและป้อมถูกสร้างใหม่ทั้งหมด ไม่ปรากฏว่ามีส่วนใดที่ใช้ร่วมกับ
สิ่งก่อสร้างสมัยแรก จึงต้องรื้อป้อมสมัยแรกลงทั้งหมดจนเหลือเฉพาะรากฐานจมอยู่
ใต้ดิน การสร้างครั้งนี้มีโครงสร้างเป็นแนวก่ออิฐไว้ใต้ดินขนานไปกับแนวของแม่น�้ำ
สันนิษฐานว่าน่าจะมีหน้าที่เป็นก�ำแพงกันดินเคลื่อนตัวอันเนื่องมาจากน�้ำหนักกดของ
ป้อม ก�ำแพงเมืองเฉพาะที่ผ่านตรงป้อมหนาเพียง ๑.๕๐ เมตร ตั้งอยู่บนเนินดิน ท�ำให้
ฐานก�ำแพงกว้างและแข็งแรงมากขึ้น ตัวป้อมมีผังเป็นเหลี่ยมท�ำเป็นกระเปาะยื่นออกไป
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จากก�ำแพงเมือง หลักฐานที่เหลืออยู่คือด้านทิศตะวันตก ๓ เหลี่ยม และตะวันออก
๒ เหลี่ยม ทุกเหลี่ยมมีช่องกุดประจ�ำเหลี่ยมละ ๑ ช่อง ส่วนที่ถูกน�้ำเซาะพังไปคือด้านที่
หันเข้าหาแม่นำ�้ เจ้าพระยา และเห็นได้วา่ ช่องกุดซึง่ ตัง้ ปืนใหญ่ลว้ นเล็งแนวไปยังแม่นำ�้ ทัง้ สิน้
ช่องที่ ๑ แนวแกนประตูเล็งขนานก�ำแพงเมืองไปทางทิศตะวันตก ไม่มีร่องรอย
การตั้งปืนใหญ่ จึงน่าจะเป็นทางเข้าออกปรกติมากกว่า
ช่องที่ ๒ แนวแกนของประตู เ ล็ ง ไปทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ คื อ แนวของแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาก่อนที่จะรวมกับแม่น�้ำป่าสัก
ช่องที่ ๓ แนวแกนของประตูเล็งไปทิศใต้จับขอบแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ช่องที่ ๔ แนวแกนประตูเล็งไปทิศใต้จับขอบแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ช่องที่ ๕ แนวแกนของประตูเล็งขนานก�ำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออก ไม่มี
ร่องรอยการตั้งปืนใหญ่ จึงน่าจะเป็นทางเข้าออกปรกติเช่นกัน
ปัญหาทีม่ อี ยูค่ อื ส่วนของป้อมทีพ่ งั ทลายไปนัน้ มีอกี กีเ่ หลีย่ ม ประเด็นนีพ้ จิ ารณาจาก
แผนที่ของชาวต่างชาติอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันเอง เพราะแผนที่ฉบับ
พ.ศ. ๒๒๓๐ เขียนเป็นป้อมสี่เหลี่ยมคล้ายป้อมที่เมืองลพบุรี แต่แผนที่ฉบับ พ.ศ. ๒๒๓๓
เขียนเป็นกระเปาะ ๖ เหลีย่ ม จึงต้องพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดี และเจตนาของ
การสร้างป้อมเพชรประกอบกัน โดยเจตนานั้นป้อมเพชรมีหน้าที่หลัก คือ การคุมเส้นทาง
ติดต่อด้านทิศใต้ทจี่ ดุ บรรจบของทางน�ำ้ ๓ แพร่ง โดยแม่นำ�้ เจ้าพระยาเป็นเส้นทางติดต่อกับ
เมืองทางใต้และทะเล จึงเป็นเส้นทางส�ำคัญที่สุด
เราได้เห็นแล้วว่า ช่องกุดที่ ๓ และ ๔ ล้วนเล็งไปสู่ทางแม่น�้ำเจ้าพระยาทั้ง ๒ ฝั่ง
จึงเป็นกรอบในการสันนิษฐานอยู่ในตัวว่า ส่วนที่หายไปไม่ว่าจะมีกี่เหลี่ยมก็ตาม จะต้องมี
ช่องกุดที่เล็งสู่กลางแม่น�้ำเจ้าพระยาเท่านั้น เมื่อเป็นดังนี้จึงสันนิษฐานต่อไปได้ว่า ส่วนที่
หายไปของป้อมเพชร น่าจะมีอกี เพียงเหลีย่ มเดียว และเมือ่ เขียนแบบสันนิษฐานในผังแล้ว
เหลีย่ มนีจ้ ะเป็นเหลีย่ มทีย่ าวทีส่ ดุ หันด้านทัง้ ด้านขวางปากน�ำ้ เจ้าพระยาพอดี และควรจะ
มีช่องกุดส�ำหรับตั้งปืนใหญ่อย่างน้อย ๓ ช่อง หากเป็นดังข้อมูล และเหตุผลที่ชี้แจงมา
ข้างต้น ผังสันนิษฐานป้อมเพชรสมัยที่สองน่าจะมีผัง ๖ เหลี่ยม หากนับรวมเหลี่ยม
ก�ำแพงเมืองด้วยก็จะเป็น ๗ เหลี่ยม ความหนาของป้อมราว ๑๔ เมตร
ส่วนรูปตัง้ ของป้อมนัน้ ยังเหลือร่องรอยอยูม่ าก คือด้านหน้าท�ำบัวคว�ำ่ ไว้ทเี่ ชิงผนัง
ส่วนของผนังเอนสอบเข้าเล็กน้อย ส่วนบนสุดตัง้ ใบเสมา (ทีบ่ งั กระสุน) มีเชิงเทินกว้างใหญ่
โดยอาจจะมี ๒ ระดับ ความสูงของป้อมรวมใบเสมาแล้วประมาณ ๖.๕๐ เมตร
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ป้อมเพชรสภาพหลังขุดแต่ง

ป้อมเพชรน่าจะเป็นป้อมทีไ่ ม่มหี ลังคาคลุมอย่างไม่มปี ญ
ั หา เพราะจากการขุดแต่ง
ได้พบกระเบื้องคลุมหลังคาเพียงเล็กน้อย และอาจเป็นกระเบื้องที่ติดมากับดินถมก็ได้
ที่ส�ำคัญหากเป็นป้อมชนิดมีหลังคา ก็จะต้องมีเสา ไม่ว่าจะท�ำด้วยไม้หรืออิฐ เพื่อรองรับ
โครงสร้างและหลังคา แต่ไม่พบหลักฐานจากการขุดแต่ง
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ก�ำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาเมื่อแรกสถาปนาสร้างเป็นก�ำแพงดิน ต่อมาเมื่อ
มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวยุโรปจึงสร้างก�ำแพงเมืองอิฐ โดยมีหลักฐานเป็นสนธิสัญญา
มิตรภาพระหว่างอยุธยากับโปรตุเกส เมือ่ พ.ศ. ๒๐๖๑ ว่า โปรตุเกสจะช่วยเรือ่ งการทหาร
แก่อยุธยา โดยจัดหาอาวุธปืนและสร้างป้อมปราการ ส่วนโปรตุเกสจะได้สิทธิเสรีภาพทาง
ศาสนาและการค้าตอบแทน ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ วิธีการสู้รบที่มีปืน
ใช้ในการสงคราม
ทหารโปรตุเกสได้ร่วมรบในสงครามกับพม่าที่เมืองเชียงกราน น่าจะมีการใช้
ปืนใหญ่ในสงคราม และเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้อยุธยาได้รับชัยชนะในคราวนี้
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบ น่าจะมีส่วนอยู่ด้วยในการสร้างก�ำแพงเมืองและ
ป้อมแบบทีม่ เี ชิงเทินและใบเสมาเป็นทีก่ ำ� บังกระสุนซึง่ จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงวัสดุกอ่ สร้าง
เป็นอิฐราวรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา และ
ป้อมเพชรสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในคราวนี้ โดยที่ชาวโปรตุเกสน่าจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ออกแบบและก่อสร้าง โดยป้อมมีผงั โค้งรูปครึง่ วงกลมมีหลังคา แต่ยงั ไม่สามารถสันนิษฐาน
ลักษณะที่แท้จริงของหลังคาได้
อาจจะมีสาเหตุมาจากแนวคลองในไก่เบียดชิดตัวป้อมมากเกินไป ท�ำให้กระแส
น�้ำกัดเซาะรากฐานของป้อม จนน่าจะเป็นสาเหตุของการสร้างป้อมเพชรใหม่ราวปลาย
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การสร้างครั้งนี้ได้หักทิศทางของคลองให้พ้นจาก
ตัวป้อม และผังป้อมก็เปลี่ยนเป็นป้อมเหลี่ยม โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสน่าจะมีส่วนในการ
ออกแบบป้อมในครั้งนี้
ป้อมเพชรท�ำหน้าที่ควบคุมและสังเกตการณ์ ตรงจุดที่แม่น�้ำมาบรรจบกันเป็น
๓ แพร่ง โดยเฉพาะคุมปากน�้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งและกลางแม่น�้ำ
ส่วนของป้อมเป็นกระเปาะยื่นออกไปจากก�ำแพง เป็นผัง ๖ เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยม
มีช่องกุดประจ�ำด้านละ ๑ ช่อง ยกเว้นเหลี่ยมใหญ่ซึ่งเป็นด้านที่วางขวางปากแม่น�้ำ ซึ่งมี
ความยาวกว่าด้านอื่น ควรจะมีช่องกุดอย่างน้อย ๓ ช่อง (สันนิษฐาน)
รูปตั้งของป้อมมีบัวคว�่ำที่เชิงผนัง ส่วนผนังเอนสอบเข้าเล็กน้อย ส่วนบนสุดตั้งใบ
เสมาและเชิงเทินกว้างใหญ่อาจจะมี ๒ ระดับ ภายในป้อมไม่พบหลักฐานว่าเคยมีหลังคา
คลุม เพราะไม่พบแนวเสา และกระเบื้องมุงหลังคาที่พบบริเวณนี้ก็มีเพียงเล็กน้อย
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ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศจึงได้มีการน�ำอิฐก�ำแพงเมืองจากอยุธยามาใช้ในการสร้างราชธานีแห่งใหม่
แต่ปอ้ มเพชรเป็นส่วนทีร่ อื้ ยาก เพราะความแข็งแกร่งของอิฐและปูนสอจึงยังเหลือหลักฐาน
ไว้ให้ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพอสมควร
จนราว พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มคี วามพยายามปฏิสงั ขรณ์ปอ้ มเพชรตามเค้าโครงเดิม แต่
ท�ำได้เพียงบางส่วน ก็ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างอีก ท�ำให้ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณนี้
กรมศิลปากรได้เข้าไปด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ด�ำเนินการขุดค้น ขุดแต่ง
และออกแบบเพื่อการบูรณะตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ได้ด�ำเนินการสร้างเขื่อนเพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะของน�้ำ และด�ำเนินการบูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป
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สะพานป่าถ่าน

ในกรุงศรีอยุธยา*
ภู มิ ส ถานที่ ตั้ ง ของเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ ส มเด็ จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงเลือกเพื่อสร้างเมืองนั้น
ตั้งอยู่ในชัยภูมิเหมาะสมเป็นที่ชุมนุมของแม่น�้ำส�ำคัญ ๓ สาย คือ
แม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำป่าสัก และแม่น�้ำลพบุรี
แม่น�้ำ ๒ สายแรกถูกใช้เป็นคูเมืองธรรมชาติ คือ แม่น�้ำ
เจ้าพระยา เป็นคูเมืองด้านตะวันตกและด้านใต้ แม่น�้ำลพบุรีเป็น
คูเมืองด้านเหนือ
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้ขุดคูขื่อหน้า
เป็นทางลัดแม่น�้ำป่าสักมาเชื่อมกับแม่น�้ำเจ้าพระยาตรงบางกะจะ
หรือป้อมเพชร เป็นคูเมืองด้านตะวันออก ท�ำให้เมืองพระนครศรีอยุธยา
เป็นเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะมีน�้ำล้อมรอบ มีขนาดเหมาะสมกับ
จ�ำนวนประชากรในระยะเริ่มแรกสร้างเมืองนั้น

* เขียนร่วมกับนายดุสิต ทุมมาภรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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รูปแบบสะพานป่าถ่านหลังการขุดแต่ง
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แยกสะพานป่าถ่าน มองเห็นฐานเจดีย์เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา
บนสามเหลี่ยมเกาะกลางถนน

ความรอบรู ้ ใ นวิ ช าผั ง เมื อ งและความเข้ า ใจใน
ธรรมชาติ ข องแม่ น�้ ำ ทั้ ง สามสายที่ ไ หลจากเหนื อ ลงมา
ทางใต้มารวมกันบริเวณนี้ ในฤดูน�้ำหลากปีใดน�้ำมากกว่า
ปกติ เมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาจะเป็ น เป้ า หมายของ
การถูกท�ำลายจากกระแสน�้ำให้พินาศย่อยยับได้โดยง่าย
ดังนั้น สถาปนิกผู้ออกแบบการสร้างเมืองในระยะเริ่มแรก
นั้น จึงให้มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมากเชื่อมต่อกับ
แม่น�้ำล�ำคลอง ซึ่งมีอยู่เดิมตามธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่ง
เพือ่ ช่วยแบ่งปันและลดความรุนแรงของน�ำ้ ในฤดูนำ�้ หลาก
เป็ น ส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ส ภาพของเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เต็มไปด้วยแม่น�้ำล�ำคลองเป็นเครือข่ายโยงใยโดยทั่วไป
ทั้งภายในและนอกเมือง และยังท�ำให้ดูคล้ายกับว่าเมือง
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก
เกาะน้อยจ�ำนวนมาก
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ตอม่อสะพานป่าถ่าน

ฐานเจดีย์เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา
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ผลได้จากคูคลองจ�ำนวนมากเหล่านี้ เป็นแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิต
ประจ�ำวันของประชาชนพลเมือง เป็นแหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตรกรรม เป็นเส้นทางคมนาคม
ติดต่อทั้งระบบภายในและภายนอก ระบบแม่น�้ำล�ำคลองจึงมีส่วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต
ประจ�ำวันของชาวพระนครศรีอยุธยาอย่างแนบแน่น
ลักษณะทางกายภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยา ครั้งบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ปรากฏในเอกสารโดยเฉพาะจดหมายเหตุของชาวต่างชาติหลายฉบับได้กล่าวเปรียบเทียบ
พระนครศรีอยุธยาว่าเป็นเมือง เวนิสแห่งตะวันออก ทีเดียว
นายแกมเฟอร์ ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๓ บันทึก
สภาพของเมืองไว้อย่างชัดเจนว่า “มีคลองใหญ่ขุดจากแม่น�้ำผ่านเข้าไปในเมืองจาก
ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกบ้าง จากเหนือไปทิศใต้บ้าง และยังมีคลองเล็กๆ น้อยๆ
ซอยจากคลองใหญ่อีกเป็นอันมาก เรืออาจแล่นจากแม่น�้ำเข้าไปในเมืองจอดเทียบท่า
พระราชวังและต�ำหนักส�ำคัญๆ ได้” ดังนั้น การคมนาคมทางน�้ำจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม การคมนาคมทางบกก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
ด้วยพบว่ามีการสร้างถนนเป็นแนวคูข่ นานไปกับแนวคลองแทบทุกสาย โดยถนนสายหลัก
มีขนาดกว้างใหญ่มักเป็นถนนปูอิฐ และมีถนนดินซึ่งเป็นถนนซอยขนาดเล็กทั่วไป
ด้วยเหตุที่เมืองพระนครศรีอยุธยามีคลองและถนนจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีสะพาน
ข้ามคลองจ�ำนวนมากตามไปด้วย
ลักษณะของสะพานมี ๓ แบบด้วยกัน ได้แก่ สะพานไม้ แบบหนึ่ง สะพานอิฐ
และศิลา แบบหนึง่ และสะพานสายโซ่ หรือ สะพานหก อีกแบบหนึง่
ในบรรดาสะพานส�ำคัญ ๆ กว่า ๓๐ สะพาน ทีม่ ชี อื่ ปรากฏในเอกสารนัน้ สะพานป่าถ่าน
เป็นสะพานแห่งหนึง่ ทีม่ เี รือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์เมืองพระนครศรีอยุธยาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ตอนหนึง่
สะพานป่าถ่าน เป็นสะพานทีต่ งั้ อยูบ่ นแนวถนนหน้าพรหม ทอดข้ามคลองประตู
ข้าวเปลือกระหว่างวัดมหาธาตุกบั วัดราชบูรณะ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงสะพานแห่งนีเ้ ป็นครัง้ แรก ราว พ.ศ. ๑๙๖๗
เมือ่ สมเด็จพระอินทราชาเสด็จสวรรคต เจ้าฟ้า ๒ พระองค์ คือ เจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายีพ่ ระยา
ยกกองทัพเข้ามาเพือ่ ชิงราชสมบัติ เจ้าอ้ายพระยาตัง้ ทัพต�ำบลป่ามะพร้าว ทีว่ ดั พลับพลาไชย
เจ้ายีพ่ ระยาตัง้ ทัพ ณ วัดไชยภูมิ คนละฝัง่ คลองประตูขา้ วเปลือก ทัง้ ๒ พระองค์ ยกพล
มาปะทะกันที่เชิงสะพานป่าถ่าน ถึงขั้นยุทธหัตถีบนหลังช้างสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั้ง
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๒ พระองค์ ราชสมบัตพิ ระนครศรีอยุธยาจึงตกอยูก่ บั เจ้าสามพระยา เมือ่ สมเด็จเจ้าสามพระยา
ขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว จึงโปรดให้สถาปนาวัดราชบูรณะขึน้ ตรงทีถ่ วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระเชษฐาทัง้ กับทรงโปรดให้สถาปนาพระเจดีย์ ๒ องค์ ก่อสร้างเป็นเจดียฐ์ าน ๘ เหลีย่ มยังปรากฏ
รากฐานอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ นับเป็นอนุสาวรียท์ รี่ ะลึกถึงพระเชษฐาทัง้ ๒ พระองค์ ในเหตุการณ์
จลาจลกลางเมืองครัง้ นัน้
สภาพของสะพานป่าถ่านหักพังลงตามกาลเวลา พร้อมกับการสูญสภาพของคลองประตู
ข้าวเปลือกและการล่มสลายของเมืองพระนครศรีอยุธยาภายหลังสงครามกับพม่า อันส่งผลให้
มีความจ�ำเป็นต้องย้ายเมืองหลวงศูนย์กลางการปกครองไปอยูท่ ธี่ นบุรี และกรุงเทพฯ ตามล�ำดับ
จนปัจจุบนั ซากสะพานป่าถ่าน และเจดียเ์ จ้าอ้ายพระยาและเจ้ายีพ่ ระยา ถูกกันขอบเขตไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ของเกาะกลางถนนนเรศวร (ถนนหน้าพรหม) ด้วยสภาพทีป่ รักหักพังแต่กย็ งั เป็นจุดสังเกต
บนผิวดินทีห่ ลงเหลืออยูใ่ ห้ศกึ ษาเรือ่ งราวหน้าหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์การเมืองพระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ดำ� เนินการขุดแต่งทางโบราณคดี เพือ่ ศึกษา
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสะพานป่าถ่าน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๓๓ ท�ำให้
ทราบว่าส่วนทีห่ ลงเหลืออยูจ่ มอยูใ่ ต้พน้ื ดินคือ ส่วนของฐานรากหรือตอม่อของสะพานก่ออิฐถือปูน
จ�ำนวน ๔ ต้น แต่ละต้นเป็นแท่งสีเ่ หลีย่ มมีปลายแหลม ทัง้ ๒ ต้น ขนาด ๒ x ๘ เมตร ถ้าเรียงกัน
ในแนวตะวันออก - ตะวันตก ระยะจากตอม่อต้นที่ ๑ ถึงต้นที่ ๔ ยาว ๑๗ เมตร ซึง่ เป็นขนาด
ความกว้างของคลองประตูขา้ วเปลือก ช่องว่างระหว่างตอม่อแต่ละช่วงต่างกันคือ ตอม่อที่ ๑ - ๒
และ ๓ - ๔ ระยะห่าง ๒.๕๐ เมตร ตอม่อที่ ๒ - ๓ ระยะห่าง ๕ เมตร ช่องว่างระหว่างตอม่อ
ทีก่ ล่าวถึงเป็นช่องทีจ่ ะให้เรือสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ การทีร่ ะยะห่างระหว่างตอม่อไม่เท่ากัน
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ท�ำให้ขนาดความสูงของช่องโค้งสูงไม่เท่ากันด้วย ทีค่ อสะพานทัง้ สองข้างมีฐานรากก่ออิฐเป็นเอ็น
ตัดกันเป็นห้องสีเ่ หลีย่ มหลายห้อง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑๙ เมตร ทัง้ สองฝัง่
เป็นฐานรากของถนน ยกระดับพืน้ ถนนให้ลาดเอียงขึน้ ไปรับกับคอสะพานทัง้ สองฝัง่
นอกจากนี้ ยังพบชิน้ ส่วนปูนปัน้ รูปดอกบัวตูมและส่วนโค้งของสะพาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ทีช่ ว่ ยในการสันนิษฐานลักษณะของสะพานป่าถ่านได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
หลักฐานสะพานป่าถ่านทีเ่ หลืออยูส่ ามารถเปรียบเทียบได้กบั สะพานประตูจนี ซึง่ เป็น
สะพานอิฐแบบเดียวกันและเหลือสภาพของช่องโค้งอย่างชัดเจน ๑ ช่อง โดยมีรปู แบบของ
การก่ออิฐตอม่อเหมือนกัน ดังนัน้ ส่วนบนทีเ่ ป็นการก่ออิฐแบบสันตัง้ เป็นช่องโค้งแหลมน่าจะ
เหมือนกันด้วย
ดังนั้น จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าสะพานป่าถ่านเป็นสะพานโค้ง มีช่องใต้สะพาน
ให้เรือสัญจรผ่านไปมาได้ ๓ ช่อง โดยช่องกลางกว้างกว่าอีก ๒ ช่องที่ขนาบข้าง ลักษณะ
การก่ออิฐสันตั้งเป็นช่องโค้งแหลม ส่วนโค้งของช่องกลางสูงกว่าอีก ๒ ช่องที่ขนาบข้าง
แนวถนน ยกระดับลาดเอียงขึน้ รับคอสะพานทัง้ สองข้าง และน่าจะมีราวสะพานทัง้ สองข้าง
โดยก่อเป็นเสาหัวเม็ดรูปดอกบัวตูม
เกีย่ วกับการก่อสะพานป่าถ่านนัน้ เป็นทีท่ ราบแน่ชดั ว่ามีมาแล้วตัง้ แต่สมัยอยุธยา
ตอนต้น อย่างน้อยในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๗ และเป็นไปได้ว่า
อาจจะก่อสร้างมาแล้วพร้อมกับการสถาปนาพระนครศรีอยุธยา เมื่อมีการขุดลอกคลอง
และสร้างถนนเป็นจ�ำนวนมาก แต่รูปแบบของสะพานไม้หรือสะพานอิฐ รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานใดที่จะกล่าวอ้างถึงได้
ส่วนรูปแบบของสะพานป่าถ่านที่ปรากฏหลักฐานหลังสุด ซึ่งมีเทคนิคการก่ออิฐ
เป็นช่อง รูปโค้งแหลมดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก
ซึ่งมีปรากฏในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยอย่างมาก ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เป็นต้นมา
จึงเป็นไปได้ว่าสะพานป่าถ่านคงได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งหนึ่งประมาณรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นครั้งส�ำคัญที่สุด
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ปัจจุบันความรู้เรื่องพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยายังไม่
แน่ชัด ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการว่า พระพุทธรูป
หินทรายควรจะเป็นงานทีท่ ำ� มาก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรืองาน
สมัยอยุธยาตอนต้น หรืองานสมัยอยุธยาตอนปลาย
ที่ ตั้ ง ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาก่ อ นเป็ น ราชธานี เ ป็ น บริ เ วณที่
ศิลปกรรมแบบลพบุรเี คยเจริญรุง่ เรืองมาก่อน๑ ในขณะทีศ่ ลิ ปะอูท่ อง
ก็ ก� ำ ลั ง แพร่ ห ลายอยู ่ ใ นขณะนั้ น ดั ง นั้ น งานประติ ม ากรรมแห่ ง
กรุงศรีอยุธยาระยะแรกจึงได้สืบต่อหรือรับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ
จากศิลปะลพบุรี และศิลปะอูท่ อง๒ ต่อมาศิลปะสุโขทัยซึง่ ก�ำลังเจริญ
รุ่งเรืองอยู่ทางฝ่ายเหนือก็น่าจะมีอิทธิพลต่อประติมากรรมอยุธยา
ระยะแรกด้วย
ยอร์ช เซเดส์ และบวสเซอลีเย่, (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (ทรงแปล) ประวัติศิลปะ
ในประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๘), หน้า ๒๑.
๒
พิริยะ ไกรฤกษ์, “ประติมากรรมในประเทศไทย” เมืองโบราณ ๙ (๓) (สิงหาคม –
พฤศจิกายน ๒๕๒๖), ๒๕๒๖) : ๒๑ ณ ที่นี้ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เรียกศิลปะอู่ทอง
ในความหมายที่กว้างกว่าว่า ศิลปะสยามก่อนสถาปนาเมืองอยุธยา
๑
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า
พระพุทธรูปสมัยอยุธยาระยะแรก ๆ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน และพระพุทธรูปส�ำริด
มาก่อน พระพุทธรูปหินทรายนิยมท�ำกันในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจาก
พระองค์ทรงปราบปรามเขมรให้กลับมาขึน้ ต่อกรุงศรีอยุธยาดังเดิม จึงเอาอย่างพระพุทธรูป
ที่นครวัด นครธมเมืองเขมรมาสร้าง๓
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และ เอ. บี. กริสโวลด์ มีความเห็นสอดคล้องกับสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ๔ แต่ อาร์. เลอ เมย์ มีความเห็นว่า พระพุทธรูป
หินทรายนิยมท�ำกันในศิลปะไทยสมัยลพบุรี และกลับมานิยมท�ำกันอีกครั้งหนึ่งในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยา๕
ส�ำหรับ น. ณ ปากน�้ำ มีความเห็นว่าพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดเป็นงาน
ก่ อ นการสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา หากจะท� ำ กั น อยู ่ บ ้ า งในสมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น ก็ เ ป็ น
ส่วนน้อย ทั้งนี้ท่านเชื่อในทฤษฎีศิลปะร่วมสมัย โดยกล่าวว่าในสมัยบายนตอนปลาย
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เขมรหันมาสร้างพระพุทธรูปจากส�ำริดมากขึ้น ท�ำให้พระพุทธรูป
หินทรายหมดความนิยมลงไป ดังนั้นพระพุทธรูปหินทรายพบที่กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด
ควรเป็นของมีมาก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยเรียกว่า ศิลปะอโยธยา ซึง่ มีอายุรว่ มสมัย
ศิลปะอู่ทอง๖
ส่วนศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเห็นว่า พระพุทธรูปหินทราย
คงจะท�ำกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เนื่องจากได้พบพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็ก
องค์หนึ่งภายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ และทรงเชื่อว่าพระพุทธรูปหินทรายนิยมท�ำ
อีกครั้งหนึ่งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช๗
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ต�ำนานพระพุทธเจดีย,์ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ :
องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๘), หน้า ๑๖๐ - ๑๖๘ และ ยอร์ช เซเดส์ และบวสเซอลีเย่, ประวัติศิลปะ
ในประเทศไทย, หน้า ๑๖๖ – ๑๖๗.
๔
Luang Boribal Buribhand and A.B. Griswold, “Sculpture of Peninsular Siam in the Ayuthya
Period of JSS. Vol.XXXVIII, P.T.2 (January 1951) : 5 - 14, หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ “เรื่องพระพุทธรูป
สมัยอยุธยาชั้นหลัง” ศิลปากร ๒ (๒) (กรกฎาคม ๒๕๐๑) : ๔๘ - ๔๙.
๕
Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, 2nd edition (Japan 1963), p.142.
๖
น. ณ ปากน�ำ้ , พุทธประติมากรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๓), หน้า ๕๐ - ๕๕,
๖๑ – ๗๒ และโปรดดู น. ณ ปากน�้ำ “พระพุทธรูปสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา” เมืองโบราณ ๙ (๓) (สิงหาคม พฤศจิกายน ๒๕๒๖) : ๕๑ – ๕๘.
๗
กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร :
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดศิวพร, ๒๕๐๒) หน้า ๑๗ และ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย,
พิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๓๔.
๓
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แนวความคิดนี้เหมือนกับนายยอร์ช เซเดส์ และศาสตราจารย์บวสเซอลีเย่ ซึ่งเสนอว่า
ในสมัยที่ ๑ (สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) มักใช้หนิ ทราย
ส�ำหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และสมัยที่ ๓ (สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ถึงสมเด็จ
พระเจ้าท้ายสระ) จึงเริ่มท�ำพระพุทธรูปด้วยหินทรายอีก๘
จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปแนวความคิด
เกี่ยวกับการท�ำพระพุทธรูปหินทรายได้ ๓ ทฤษฎีคือ
๑. พระพุทธรูปหินทรายนิยมท�ำก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา คือในศิลปะลพบุรี
อู่ทอง และอโยธยา
๒. พระพุทธรูปหินทรายท�ำกันมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น
๓. พระพุทธรูปหินทรายนิยมท�ำกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวสมัยสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หลักฐานทางโบราณคดีได้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธรูปหินทรายได้แพร่กระจาย
อยู่ตามศาสนสถานหลายแห่งที่เมืองพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร
ทีเ่ มืองพระนครศรีอยุธยานัน้ พระพุทธรูปหินทรายพบอยูอ่ ย่างมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัดที่พระราชพงศาวดาร และเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ระบุว่าสร้างขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัดพุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระราม และ
วัดราชบูรณะ เป็นต้น
วัดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ ก็พบว่าพระพุทธรูป
หินทราย สร้างเป็นพระพุทธรูปประธานประจ�ำวิหารรายทุกหลัง รวมทั้งวัดที่สร้างในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เช่น วัดไชยวัฒนาราม พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถก็สร้างด้วย
หินทราย แม้ว่าในระยะหลังจะเห็นแนวโน้มการสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและส�ำริด
มากกว่าก็ตาม
จากหลักฐานที่พบอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่า น่าจะมีการท�ำพระพุทธรูปหินทราย
ตลอดสมัยอยุธยา โดยท�ำกันมากในสมัยอยุธยาตอนต้น ปริมาณน้อยลงสมัยอยุธยาตอนกลาง
และน้อยลงอีกในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ยงั มีปญ
ั หาอยูท่ วี่ า่ วัดเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
วัดทีส่ ร้างสมัยอยุธยาตอนต้นท�ำพระพุทธรูปหินทรายกันมากในสมัยแรกสร้าง หรือในระยะ
บูรณปฏิสังขรณ์
ยอร์ช เซเดส์ และบวสเซอลีเย่, ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (ทรงแปล และท�ำเชิงอรรถประกอบ), ประวัติศิลปะ
ในประเทศไทย, หน้า ๒๔.
๘
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มักไม่พบพระพุทธรูปหินทรายในสภาพสมบูรณ์ เพราะการสร้างพระพุทธรูปหินทราย
สมัยอยุธยาสลักจากหินหลายก้อนประกอบกัน ปัจจุบันชิ้นส่วนขององค์พระยังคงอยู่ที่
โบราณสถาน ส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ คือ เศียร มักสูญหายไปก่อนเนือ่ งจากถูกโจรกรรม แต่มเี ศียร
จ�ำนวนไม่น้อยที่ทางราชการได้เก็บรวบรวมมาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อป้องกัน
การสูญหาย การรวบรวมดังกล่าวได้ทำ� กันมาตัง้ แต่รชั กาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โดยพระยาโบราณราชธานินทร์ ผูส้ ำ� เร็จราชการมณฑลกรุงเก่าในขณะนัน้ นับเป็น
คุณประโยชน์มหาศาลต่อวงการศึกษาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะเป็นอย่างยิง่ แต่การเก็บรวบรวม
เศียรพระพุทธรูปในครั้งนั้น ไม่มีการบันทึกแหล่งที่มาซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดในการศึกษา
อย่างไรก็ตาม การศึกษารูปแบบทางศิลปะของพระพักตร์พระพุทธรูปหินทราย
สมัยอยุธยา โดยศึกษาลักษณะทีส่ บื ทอดมาจากศิลปะทีม่ อี ยูก่ อ่ น การคลีค่ ลายเปลีย่ นแปลง
และการรับอิทธิพลจากศิลปะแบบอื่นที่ปรากฏอยู่ ย่อมเพิ่มพูนความรู้ที่ยังมีข้อสงสัยกัน
ในหมู่นักวิชาการปัจจุบันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เศียรพระพุทธรูปหินทรายทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
มีจำ� นวนมาก๙ ส่วนหนึง่ เก็บไว้ในคลังใต้ถนุ พระทีน่ งั่ พิมานรัถยา อีกส่วนหนึง่ เก็บไว้ในคลัง
กึ่งจัดแสดง คือในคลังระเบียงรอบก�ำแพงพระราชวังจันทรเกษม ทั้งหมดทะเบียนระบุว่า
พระยาโบราณราชธานินทร์เก็บรวบรวม
ส�ำหรับเศียรพระพุทธรูปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา มีปริมาณ
น้อยกว่า มีทงั้ จัดแสดงไว้ในอาคาร จัดแสดงกลางแจ้ง และเก็บรวบรวมไว้ในคลัง นอกจาก
นี้ยังศึกษาจากเศียรพระพุทธรูปที่ยังคงอยู่ที่โบราณสถานอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ในการศึกษาด้านรูปแบบของพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาครั้งนี้
ผู้เขียนได้จัดกลุ่มพระพักตร์พระพุทธรูปโดยให้ความส�ำคัญของลักษณะวงพระพักตร์เป็น
อันดับแรก เพราะว่าลักษณะวงพระพักตร์เป็นภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นว่าช่างต้องการ
สะท้อนสุนทรียภาพอย่างใด หรือได้รับแรงบันดาลใจจากแหล่งศิลปกรรมใดเป็นหลัก
หลังจากนัน้ จึงแบ่งแยกแบบพระพักตร์แต่ละกลุม่ ออกเป็นแบบย่อย ตามลักษณะปลีกย่อย
ทีป่ รากฏบนวงพระพักตร์ ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจากแหล่งศิลปกรรมต่าง ๆ เข้ามาปะปนอยู่
มากบ้างน้อยบ้าง
จากการศึกษาสามารถแบ่งแบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา
ออกได้เป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้
๙

บัญชีโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ก

แบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุม่ ก มีจำ� นวนมาก และสามารถแบ่งได้เป็น ๓ แบบ ดังนี้

พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๑
ลั ก ษ ณ ะ ส� ำ คั ญ
ของกลุ่มนี้คือ พระพักตร์
ค่อนข้างกลม สีพระพักตร์
ยิ้ม พระโอษฐ์กว้าง ริมฝี
พระโอษฐ์บนเป็นมุมแหลม
ที่ กึ่ ง กลาง พระมั ส สุ เ ป็ น
เส้นมีอยู่เสมอ พระนาสิก
ค่ อ นข้ า งสั้ น พระเนตร
เหลื อ บลง พระขนงเป็ น
เส้นนูนโค้ง พระหนุกลมมน
บากเป็ น ขี ด เน้ น ให้ ดู นู น
ยิง่ ขึน้ เม็ดพระศกเป็นตุม่ เล็ก
มีไรพระศกเหนือพระนลาฏ
เป็ น แนวตรงหรื อ โค้ ง ลง
เล็ ก น้ อ ย แนวไรพระศก
ที่ พ าดผ่ า นมาที่ ข มั บ เป็ น
มุมแหลมหรือแนวโค้ง และ
อาจจะเป็นเส้นนูนเส้นเดียว
หรื อ มี ขี ด แบ่ ง ตรงกลาง
(รูปที่ ๑, ๒) ลักษณะดังกล่าว
สืบทอดหรือได้รับอิทธิพล
๑๐

รูปที่ ๑
เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม ไม่มีเลขทะเบียน
พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๑

รูปที่ ๒
เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๓๑๒
พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๑

ศิลปะลพบุรตี อนปลาย๑๐ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของไรพระศก
และอุษณีษะของพระพุทธรูปกลุ่ม ก แบบที่ ๑ เป็นแบบที่
พัฒนามาจากต้นแบบในศิลปะลพบุรีแล้ว ดังนั้นจึงควร
จะมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐

โปรดดูเปรียบเทียบกับรูปที่ ๕๑ และค�ำอธิบายภาพหน้า ๔๘ ใน ศ. ม.จ.สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย.
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พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒

แบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุม่ ก ระยะต่อมามีอทิ ธิพลศิลปะสุโขทัยเข้ามาปะปน
มากบ้างน้อยบ้าง เป็นต้นว่า พระขนงที่โก่งมากขึ้น (รูปที่ ๓) แนวไรพระศกที่โค้งเป็นแนว
ล้อกับพระขนงมาบรรจบกันเป็นมุมแหลมทีก่ ลางพระนลาฏ (รูปที่ ๔) รวมทัง้ พระรัศมีเป็น
เปลว (รูปที่ ๕) ลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ วงแหวนเป็นแถบแบนยกขอบเป็นมุมแหลม
รัดอยูท่ โี่ คนพระรัศมี วงแหวนแบบนีเ้ ป็นแบบพิเศษไม่เคยปรากฏในศิลปะแบบอืน่ มาก่อน

รูปที่ ๓ พระพุทธรูปนาคปรกในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒
รูปที่ ๔ เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ.๒๕๑๙/๒๘๐ พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒
รูปที่ ๕ เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ.๒๕๑๙/๒๘๑ พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒

พระพุทธรูปในกลุ่ม ก แบบที่ ๒ มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ท�ำไรพระศก (รูปที่ ๖, ๗)
เป็ น แบบที่ น� ำ ลั ก ษณะของศิ ล ปะสุ โ ขทั ย เข้ า มาผสมผสานมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
วงพระพักตร์ พระโอษฐ์ และพระมัสสุ ก็ยงั แสดงภาพลักษณ์ของอิทธิพลศิลปะลพบุรที ชี่ ดั เจน
มากกว่า ซึง่ ลักษณะพระพักตร์ดงั กล่าวนีส้ ามารถเทียบได้กบั พระพักตร์พระพุทธรูปปูนปัน้
ภายในจระน�ำทิศเหนือของปรางค์ประธานวัดพระราม (รูปที่ ๘) ซึง่ น่าจะเป็นงานระยะแรก
สถาปนาวัดพระรามเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๒๑๑
“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ ” ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑ (พระนคร : องค์การค้าของ
คุรุสภา, ๒๕๐๖), หน้า ๑๓๑.
๑๑
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รูปที่ ๖ เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ.๒๕๑๙/๑๘๙ พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒
รูปที่ ๗ เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ.๒๕๑๙/๒๘๘ พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒
รูปที่ ๘ พระพุทธรูปปูนปั้นในจระน�ำทิศเหนือของปรางค์ประธานวัดพระราม
พระพักตร์แบบเดียวกับกลุ่ม ก แบบที่ ๒ (ภาพจาก น. ณ ปากน�้ำ, พุทธประติมากรรมในประเทศไทย, รูปที่ ๑๑๕ หน้า ๘๘)

ดังนั้นพระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒ ซึ่งเป็นแบบที่พัฒนามาจากพระพักตร์กลุ่ม ก
แบบที่ ๑ จึงน่าจะมีอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐

พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๓

ลักษณะวงพระพักตร์ยังคงแสดงอิทธิพลศิลปะ
ลพบุรี และศิลปะสุโขทัย ตามแบบพระพักตร์กลุ่ม ก
แบบที่ ๒ มี ข ้ อ แตกต่ า งที่ พ ระโอษฐ์ ซึ่ ง มี ข นาดเล็ ก
มุมพระโอษฐ์ชขี้ นึ้ มากกว่า (รูปที่ ๙) ลักษณะดังกล่าวชวนให้
คิดถึงลักษณะที่ปรากฏที่พระพุทธรูปในศิลปะพม่าแบบ
พุกาม ซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกแหล่งหนึ่งที่เข้ามา
ผสมอยู่ในแบบพระพักตร์ของพระพุทธรูปหินทรายสมัย
อยุธยาระยะแรกนี้ด้วย
รูปที่ ๙
เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๙๙ พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๓
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ข

แบบพระพักตร์ของพระพุทธรูปกลุม่ ข มีอยูใ่ นศิลปะอยุธยาควบคูก่ บั แบบพระพักตร์
กลุ่ม ก แต่เกิดจากแหล่งบันดาลใจต่างกัน และมีปริมาณน้อยกว่ามาก สามารถแบ่งออก
ได้เป็น ๒ แบบ ดังนี้

พระพักตร์กลุ่ม ข แบบที่ ๑

แบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่ม ข แบบที่ ๑ เกี่ยวข้องกับอิทธิพลศิลปะลพบุรี
ทีส่ ง่ ผ่านมาทางศิลปะอูท่ อง ดูได้จากลักษณะวงพระพักตร์ทเี่ ป็นรูปสีเ่ หลีย่ มและมีไรพระศก
ซึ่งแตกต่างจากวงพระพักตร์ที่ค่อนข้างกลมของพระพุทธรูปกลุ่ม ก ส่วนรายละเอียดของ
พระพักตร์เหมือนกับแบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่ม ก ซึ่งมีอิทธิพลศิลปะลพบุรีปรากฏ
ที่พระโอษฐ์ และพระมัสสุ ผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยปรากฏอยู่ที่พระเนตร
และพระขนงซึ่งค่อนข้างโค้ง (รูปที่ ๑๐) ลักษณะของวงพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่มนี้จึง
เทียบได้กบั วงพระพักตร์ของพระพุทธรูปส�ำริดพบทีว่ ดั ธรรมิกราช (รูปที่ ๑๑) ซึง่ จัดไว้เป็น
ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ ก�ำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙๑๒

รูปที่ ๑๐ เศียรพระพุทธรูป
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
พระพักตร์กลุ่ม ข แบบที่ ๑
รูปที่ ๑๑ เศียรพระพุทธรูปส�ำริดจากวัดธรรมิกราช
ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙
๑๒

ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หน้า ๓๑.
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รูป ๑๒ พระพุทธรูปทองค�ำ
พบในกรุพระปรางค์วดั มหาธาตุ อยุธยา
ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙

อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองที่เรารู้จักกันเกือบทั้งหมดเป็น
พระพุทธรูปหล่อด้วยส�ำริด และมักจะไม่ท�ำพระมัสสุ มีเพียงบางองค์ที่ท�ำพระมัสสุไว้ด้วย
เช่น พระพุทธรูปทองค�ำพบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ (รูปที่ ๑๒) ทั้งนี้สามารถอธิบาย
ได้ว่าพระมัสสุเป็นลักษณะที่พบอยู่ในศิลปะลพบุรีซึ่งรับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรอีกต่อ
หนึ่ง แต่ในศิลปะอู่ทองนั้นแม้ว่าแรงบันดาลใจส�ำคัญมาจากศิลปะลพบุรี แต่ก็ไม่นิยมสลัก
พระมัสสุ
ดังนั้น สามารถอธิบายได้ต่อไปว่าแม้ช่างที่สลักพระพุทธรูปหินทรายกลุ่ม ข จะได้
น�ำแรงบันดาลใจในการสลักมาจากพระพักตร์แบบอู่ทอง แต่ช่างสลักคงจะคุ้นเคยอยู่กับ
งานสลักหินแบบศิลปะลพบุรีมากกว่า จึงมักสลักพระมัสสุไว้ด้วยเสมอ
การได้พบพระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะซึ่งสร้าง
เมือ่ พ.ศ. ๑๙๖๗ ก็คงจะกล่าวได้วา่ พระพุทธรูปแบบนีย้ งั ท�ำกันต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๒๐
อย่างน้อยในปีสถาปนาวัดราชบูรณะ ดังนั้นก็น่าจะก�ำหนดอายุพระพุทธรูปกลุ่ม ข แบบที่
๑ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐
๑๓

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑, หน้า ๑๓๔.
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พระพักตร์กลุ่ม ข แบบที่ ๒

ลั ก ษณะพระพั ก ตร์ พ ระพุ ท ธรู ป
กลุ่ม ข แบบที่ ๒ พัฒนามาจากพระพักตร์
กลุ่ม ข แบบที่ ๑ กล่าวคือ วงพระพักตร์
ยังเป็นรูปที่เหลี่ยม (รูปที่ ๑๓) ลักษณะ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงคือ ไม่ทำ� ไรพระศก ซึง่ น่าจะ
เป็ น แรงบั น ดาลใจจากแบบพระพั ก ตร์
ในศิลปะสุโขทัย นอกจากนีก้ ารท�ำพระขนง
เป็ น เส้ น นู น ต่ อ กั น เป็ น รู ป ปี ก กาก็ เ คย
ปรากฏอยูใ่ นพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี
ซึ่งให้อิทธิพลต่อศิลปะลพบุรีและอู่ทอง
มาโดยล�ำดับแต่ก็ปรากฏให้เห็นน้อย
ลั ก ษณะส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง
ของพระพุทธรูปกลุ่ม ข แบบที่ ๒ คือรัศมี
ทรงดอกบัวตูม มีวงแหวนเป็นแถบแบน
ยกขอบเป็นมุมแหลมรัดอยู่ที่โคน ลักษณะ
วงแหวนแบบนี้มีอยู่ในพระพุทธรูปกลุ่ม ก
ด้วย ดังได้กล่าวมาแล้ว
ดังนัน้ พระพุทธรูปกลุม่ ข แบบที่ ๒
อาจจะก�ำหนดอายุหลังจากกลุม่ ข แบบที่ ๑
เล็กน้อย คือราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐

รูปที่ ๑๓
เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ.๒๕๑๙/๗๑
พระพักตร์กลุ่ม ข แบบที่ ๒
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ค

แบบพระพักตร์ของพระพุทธรูปกลุ่ม ค เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปริมาณมาก ลักษณะ
พระพักตร์มีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยผสมกับศิลปะลพบุรี - อู่ทอง ในปริมาณเท่า ๆ กัน
ลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย คือลักษณะของวงพระพักตร์เป็นรูปไข่
ค่อนข้างยาว พระนาสิกโด่ง พระเนตรหรี่เหลือบลง เปลือกพระเนตรมีขีดแบ่งระหว่าง
เปลือกพระเนตรกับพระขนงซึ่งโก่ง พระขนงสลักเป็นแถบแบนหนา ซึ่งลักษณะพระขนง
แบบนีม้ อี ยูเ่ ฉพาะพระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดก�ำแพงเพชร๑๔ ลักษณะทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
ศิลปะลพบุรี คือ พระโอษฐ์ยิ้ม ซึ่งริมฝีพระโอษฐ์บนท�ำเป็นมุมแหลมตรงกลาง มีพระมัสสุ
เป็นเส้นเหนือพระโอษฐ์ มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นตุ่มขนาดเล็ก มักท�ำวงแหวนเป็นเส้น
หรือแถวกลีบบัวเล็ก ๆ รัดอยู่ที่ใต้อุษณีษะและโคนพระรัศมีซึ่งเป็นแบบเปลวไฟ
ไรพระศกทีอ่ ยูเ่ หนือพระนลาฏเกีย่ วข้องกับศิลปะลพบุรี - อูท่ อง แต่แนวไรพระศก
เป็นแนวล้อกับพระขนงเป็นมุมแหลมที่กลางพระนลาฏตามสุนทรียภาพของพระพุทธรูป
ในศิลปะสุโขทัย (รูปที่ ๑๔, ๑๕) ลักษณะพระพุทธรูปกลุ่ม ค จึงมีลักษณะพระพักตร์
เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๓
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี ข ้ อ แตกต่ า งอย่ า งส� ำ คั ญ อยู ่ ที่ พ ระมั ส สุ ซึ่ ง มี อ ยู ่ ป ระจ� ำ ใน
พระพุทธรูปที่สลักจากหินทราย แต่มักไม่พบในพระพุทธรูปแบบอู่ทองซึ่งท�ำมาจากส�ำริด

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา,” (วิทยานิพนธ์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒), หน้า ๗๘.
๑๔
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รูปที่ ๑๔ เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๒๘๔ พระพักตร์กลุ่ม ค
รูปที่ ๑๕ เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระพักตร์กลุ่ม ค

พระพุทธรูปกลุม่ ค สามารถก�ำหนดอายุเปรียบเทียบได้กบั พระพุทธรูปแบบอูท่ อง
รุ่นที่ ๓ คือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐๑๕ โดยมีหลักฐานท�ำให้น่าเชื่อว่า พระพุทธรูป
กลุม่ นีน้ า่ จะแพร่หลายอยูใ่ นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มากกว่า เนือ่ งจากได้คน้ พบพระพุทธรูป
แบบอูท่ อง รุน่ ที่ ๓ อยูใ่ นกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะเป็นจ�ำนวนมากกว่าแบบอืน่ ๑๖ ซึง่ คล้ายกับ
พระพักตร์ของพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ในจระน�ำทิศของปรางค์องค์น๑๗
ี้
ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หน้า ๓๒.
โปรดดู ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, พระพุทธรูปและพระพิมพ์..., หน้า ๑๕ – ๑๗.
๑๗
พระพุทธรูปในจระน�ำวัดราชบูรณะถูกขโมยตัดเศียรไปแล้ว เศียรที่เห็นปัจจุบัน กรมศิลปากรบูรณะใหม่
ภาพเก่าดูได้จาก น. ณ ปากน�้ำ, ลายปูนปั้นมัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ,
๒๕๓๒), หน้า ๔๙ รูปที่ ๕๖.
๑๕
๑๖
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ลักษณะโดยทัว่ ไปเหมือนกับพระพักตร์กลุม่ ค และพบเป็นจ�ำนวนมากเช่นเดียวกัน
แต่ลักษณะส�ำคัญที่แตกต่างคือ พระพุทธรูปกลุ่ม ง ไม่ท�ำไรพระศก (รูปที่ ๑๖, ๑๗)

รูปที่ ๑๖
เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๒๙๐ พระพักตร์กลุ่ม ง
รูปที่ ๑๗
เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๑๖๒ พระพักตร์กลุ่ม ง
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พระพุ ท ธรู ป กลุ ่ ม ง คงจะนิ ย ม
แพร่หลายอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ร่ ว มกั บ พระพุ ท ธรู ป กลุ ่ ม ค เนื่ อ งจาก
ได้ พ บพระพุ ท ธรู ป แบบนี้ อ ยู ่ แ ล้ ว ที่ วั ด
มหาธาตุ อยุธยา สร้างเมือ่ พ.ศ. ๑๙๑๗๑๘
คื อ พระพุ ท ธรู ป หิ น ทรายซึ่ ง พบชิ้ น ส่ ว น
ประกอบกันได้เป็นองค์ประดิษฐานอยู่ใน
ระเบียงคดด้านทิศตะวันตก (รูปที่ ๑๘)
ต่อมาในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ก็ยัง
พบพระพุ ท ธรู ป ซึ่ ง มี พ ระพั ก ตร์ ลั ก ษณะ
เดี ย วกั น คื อ พระพุ ท ธรู ป ส� ำ ริ ด ปางลี ล า
พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ๑๙

รูปที่ ๑๘
พระพุทธรูปหินทราย
ในระเบียงคดวัดมหาธาตุ อยุธยา
พระพักตร์กลุ่ม ง

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑, หน้า ๑๓๑.
โปรดดู พิริยะ ไกรฤกษ์, ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์,
๒๕๒๐), หน้า ๑๖๕ รูปที่ ๕๗.
๑๘

๑๙
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พระพุทธรูปกลุม่ นีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่าช่างอยุธยาพยายามสร้างพระพุทธรูปหินทราย
ตามสุนทรียภาพแบบสุโขทัย โดยวงพระพักตร์ท�ำเป็นรูปไข่ รวมทั้งพระโอษฐ์ซึ่งท�ำ
ริมฝีพระโอษฐ์บนเป็นมุมมนต่างจากริมฝีพระโอษฐ์บนซึ่งเป็นมุมแหลมตามแบบลพบุรี
(รูปที่ ๑๙, ๒๐)
รูปที่ ๑๙ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๔๔
พระพักตร์กลุ่ม จ
รูปที่ ๒๐ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๑๕๔
พระพักตร์กลุ่ม จ
รูปที่ ๒๑ พระพุทธรูปหินทราย
ปางลีลาสลักนูนสูง
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม พระพักตร์กลุ่ม จ

อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปบางองค์ก็ยังคงท�ำไรพระศกตามแบบพระพุทธรูป
ในศิลปะลพบุรี - อู่ทอง ดังเช่นพระพุทธรูปลีลาสลักนูนสูงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทรเกษม (รูปที่ ๒๑)
ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปกลุ่ม จ สามารถเปรียบเทียบได้กับพระพักตร์
ของพระพุทธรูปส�ำริดพบในเจดีย์ใหญ่ด้านตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์๒๐ ซึ่งสร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๔๒๑ และยังเทียบได้กับพระพักตร์ของพระมงคลบพิตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๐๘๑๒๒ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปกลุ่ม จ น่าจะนิยมท�ำกันในราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑
ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, รูปที่ ๙๔ และค�ำอธิบายภาพ หน้า ๔๙.
“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑, หน้า ๑๓๕.
๒๒
พระมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่สถาปนาไว้ที่วัดชีเชียง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ โปรดดู
เล่มเดิมหน้า ๑๓๗ ต่อมารัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงโปรดฯ ให้ชะลอมาไว้ ณ ทีต่ งั้ ปัจจุบนั เพือ่ ปรับปรุง
บริเวณวัดชีเชียงเดิมไว้เป็นที่ส�ำหรับท�ำการพระบรมศพ โปรดดู พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖), หน้า ๒.
๒๐
๒๑
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รูปที่ ๒๒ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๒๓๕ พระพักตร์กลุ่ม ฉ
รูปที่ ๒๓ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ทะเบียน ๑๑๐ วจ./๒๕๑๙ พระพักตร์กลุ่ม ฉ

พระพุทธรูปในกลุม่ นีม้ จี ำ� นวนน้อย
(รูปที่ ๒๒, ๒๓) ลักษณะวงพระพักตร์เป็น
รูปไข่ตามแบบศิลปะสุโขทัย แต่พระโอษฐ์
มี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากที่ เ คยพบเห็ น ใน
พระพุทธรูปที่ท�ำตามแบบศิลปะลพบุรีและ
สุโขทัย กล่าวคือมีขนาดเล็ก ฝีพระโอษฐ์
บางและยื่น เนื่องจากระหว่างพระโอษฐ์กับ
พระนาสิกสลักนูนมาก และไม่มีไรพระมัสสุ
ท�ำให้นกึ ถึงลักษณะทีป่ รากฏอยูท่ พี่ ระพุทธรูป
ในศิ ล ปะลาว ซึ่ ง คงเป็ น แหล่ ง บั น ดาลใจ
อย่างหนึ่งที่มีต่อพระพุทธรูปกลุ่มนี้

หลักฐานความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะระหว่างลาวกับอยุธยามีอยูน่ อ้ ย อย่างไรก็ตาม
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์แสดงให้เห็นว่า กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กบั ลาวอย่างใกล้ชดิ
ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดังจารึกวัดพระธาตุศรีสองรักเมือ่ พ.ศ. ๒๑๐๓ ทีก่ ล่าวถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองทั้งสอง๒๓ และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ลาวเข้ามา
เกี่ยวข้องในสงครามระหว่างอยุธยากับพม่า๒๔
เป็นไปได้วา่ ความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ทางศิลปะมีอยูใ่ นระยะนีด้ ว้ ย ท�ำให้ลกั ษณะ
บางอย่างของพระพุทธรูปในศิลปะลาว (ล้านช้าง) เข้ามาปรากฏในพระพุทธรูปหินทราย
อยุธยา ดังนั้น ก�ำหนดอายุของพระพุทธรูปกลุ่ม ฉ ควรจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒
กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๘๙ – ๒๙๔.
“พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑” พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา,
๒๕๑๖), หน้า ๑๗๗ – ๑๘๕.
๒๓
๒๔

165

แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ช

พระพุทธรูปกลุ่มนี้ค้นพบน้อย ลักษณะส�ำคัญคือ
วงพระพั ก ตร์ เ ป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มค่ อ นข้ า งยาว ส่ ว นบน
(พระนลาฏ) กว้างกว่าส่วนล่าง พระโอษฐ์แม้ว่าจะอมยิ้ม
เล็กน้อย แต่วงพระพักตร์กด็ แู ข็งกระด้าง ตัวอย่างทีส่ มบูรณ์
ทีส่ ดุ ของพระพักตร์พระพุทธรูปกลุม่ นีอ้ ยูใ่ นพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ เจ้าสามพระยา (รูปที่ ๒๔) ลักษณะพระโอษฐ์กว้าง
อมยิม้ เล็กน้อย ริมฝีพระโอษฐ์บนท�ำเป็นมุมแหลมทีก่ งึ่ กลาง รูปที่ ๒๔ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
มีพระมัสสุ และไรพระศกตามแบบศิลปะลพบุรี ซึ่งเป็น จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
การย้อนกลับไปท�ำตามแบบเดิมอีกครัง้ หนึง่ ส่วนพระเนตร เจ้าสามพระยา พระพักตร์กลุ่ม ช
และพระขนงท� ำ ตามแบบศิ ล ปะสุ โ ขทั ย สื บ ทอดจาก
พระพุทธรูปกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว
ตัวอย่างส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่งคือ เศียรพระพุทธรูปพบจากการขุดแต่งในพระอุโบสถ
ที่วัดไชยวัฒนาราม แต่สภาพช�ำรุด (รูปที่ ๒๕)
พระพุทธรูปหินทรายกลุม่ นีม้ พี ระพุทธรูปทรงเครือ่ งรวมอยูด่ ว้ ย คือ เศียรพระพุทธรูป
พบที่วัดใหม่บางกะจะ (รูปที่ ๒๖) แม้ว่าจะช�ำรุดมากแต่ยังเห็นเค้าวงพระพักตร์ที่สามารถ
เทียบได้กับวงพระพักตร์แบบสี่เหลี่ยมของพระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปั้นที่วัดไชยวัฒนาราม

รูปที่ ๒๕ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
พบจากการขุดแต่งวัดไชยวัฒนาราม
พระพักตร์กลุ่ม ช
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รูปที่ ๒๖ เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง
พบที่วัดใหม่บางกะจะ พระพักตร์กลุ่ม ช

วัดไชยวัฒนารามสร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓
ดังนั้น พระพุทธรูปกลุ่ม ฉ ก็น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒

สรุป

จากการศึกษารูปแบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๗ กลุ่ม ตามลักษณะอิทธิพล และแหล่งบันดาลใจจากศิลปกรรมหลายแบบ
มาผสมผสานกันจนเกิดลักษณะเฉพาะตามความนิยมแต่ละยุคสมัย สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. เนื่องจากบริเวณเมืองพระนครศรีอยุธยาก่อนเป็นราชธานีเป็นบริเวณที่
ศิลปกรรมแบบลพบุรเี คยเจริญรุง่ เรืองมาก่อน ดังนัน้ จึงพบว่าพระพุทธรูปหินทรายในระยะ
ก่อนและแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพล และแหล่งบันดาลใจจากศิลปะลพบุรี
ตอนปลาย คือวงพระพักตร์ค่อนข้างกลม สีพระพักตร์ยิ้ม พระโอษฐ์กว้าง ริมฝีพระโอษฐ์
บนเป็นมุมแหลมที่กึ่งกลาง พระมัสสุเป็นเส้นมีอยู่เสมอ พระนาสิกค่อนข้างสั้น พระเนตร
เหลือบลง พระขนงเป็นเส้นนูนโค้ง เม็ดพระศกเป็นตุ่มเล็ก มีไรพระศกอยู่เหนือพระนลาฏ
ได้แก่ แบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายทีจ่ ดั ไว้เป็นกลุม่ ก แบบที่ ๑ ซึง่ ก�ำหนดอายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐
การพัฒนาของแบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่ม ก เกิดจากการท�ำรายละเอียด
ภายในวงพระพักตร์ที่ได้รับแหล่งบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัยเข้ามาผสมผสานมากบ้าง
น้อยบ้าง ดังปรากฏอยูใ่ นแบบพระพักตร์กลุม่ ก แบบที่ ๒ ซึง่ ก�ำหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐
ในระยะเดียวกันนีอ้ ทิ ธิพลศิลปะพม่าแบบพุกามได้มสี ว่ นเป็นแรงบันดาลใจอยูด่ ว้ ย
คือ พระพุทธรูปกลุ่ม ก แบบที่ ๓
๒. ในระยะคาบเกี่ยวกับการท�ำพระพุทธรูปซึ่งมีแบบพระพักตร์กลุ่ม ก ก็มีการท�ำ
พระพุทธรูปซึ่งมีพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยม คือ พระพุทธรูปกลุ่ม ข ซึ่งเกี่ยวข้องกับอิทธิพล
ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ แม้ว่ารายละเอียดบนพระพักตร์ของพระพุทธรูปกลุ่มนี้จะไม่
สามารถแยกออกจากพระพักตร์กลุ่ม ก อย่างชัดเจน แต่วงพระพักตร์ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยม
ก็เกี่ยวข้องกับศิลปะอู่ทองยิ่งกว่าศิลปะลพบุรี โดยแบบพระพักตร์กลุ่ม ข ก�ำหนดอายุ
อยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เช่นกัน
๓. ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ช่างชาวอยุธยาได้พัฒนาพระพุทธรูปที่มีการ
ผสมผสานระหว่างลักษณะส�ำคัญในศิลปะลพบุรีกับศิลปะสุโขทัย ในปริมาณเท่า ๆ กัน
167

คือ พระพุทธรูปซึ่งจัดไว้เป็นกลุ่ม ค ซึ่งสามารถเทียบได้กับพระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๓
ลักษณะส�ำคัญคือ พระโอษฐ์ พระมัสสุ และไรพระศก ท�ำตามแหล่งบันดาลใจในศิลปะ
ลพบุรี ขณะที่วงพระพักตร์รูปไข่ค่อนข้างยาว พระนาสิก พระขนง และพระรัศมีท�ำตาม
แหล่งบันดาลใจในศิลปะสุโขทัย
๔. ในพุทธศตวรรษเดียวกันมีการท�ำพระพุทธรูปอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลของ
ศิลปะสุโขทัยมากกว่าศิลปะลพบุรีเล็กน้อย คือ พระพุทธรูปกลุ่ม ง ลักษณะวงพระพักตร์
และรายละเอียดโดยรวมในพระพักตร์ท�ำตามแบบพระพุทธรูปกลุ่ม ค มีข้อแตกต่าง
แต่เพียงพระพักตร์ กลุ่ม ง ไม่ท�ำไรพระศก คือพยายามท�ำตามสุนทรียภาพแบบสุโขทัย
มากกว่า ต่อจากนี้การสลักพระพุทธรูปหินทรายมีแนวโน้มลดลง
๕. ในระยะต่ อ มาช่ า งชาวอยุ ธ ยาพยายามสลั ก พระพุ ท ธรู ป หิ น ทรายตาม
สุนทรียภาพแบบพระพุทธรูปสุโขทัยมากยิง่ กว่าแต่กอ่ น โดยท�ำวงพระพักตร์รปู ไข่ เทียบได้
ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดใหญ่ รวมทั้งลักษณะอย่างอื่น ได้แก่ พระโอษฐ์
พระนาสิก พระขนง พระรัศมี ทั้งนี้ยกเว้นพระมัสสุและไรพระศกซึ่งยังคงปรากฏอยู่บ้าง
พระพุทธรูปกลุ่มนี้คือ พระพุทธรูปที่จัดไว้เป็นกลุ่ม จ ก�ำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑
และน่าจะท�ำต่อเนื่องมาในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ด้วย
๖. พระพุทธรูปซึง่ ท�ำแบบพระพักตร์รปู ไข่คงจะท�ำสืบต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๒๒
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ได้พบพระพุทธรูปบางองค์ซึ่งท�ำพระโอษฐ์ขนาดเล็ก
และยื่น ริมฝีพระโอษฐ์บางและยิ้ม ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะลาวเข้ามาผสมอยู่ด้วย
๗. พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยากลุม่ สุดท้าย คงท�ำกันในราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๒ พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีวงพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างยาว ส่วนบน (พระนลาฏ)
กว้างกว่าส่วนล่าง พระโอษฐ์แม้วา่ จะอมยิม้ เล็กน้อย แต่วงพระพักตร์กด็ แู ข็งกระด้าง บางครัง้
ก็หันกลับไปท�ำไรพระศกอีกครั้งหนึ่ง ในสมัยนี้ได้พบพระพุทธรูปหินทรายทรงเครื่อง
รวมอยู่ด้วย
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กระเบื้องเชิงชาย
สมัยอยุธยา

กระเบื้องเชิงชาย :
ลักษณะ ความหมาย และอาคารที่ใช้กระเบื้องเชิงชาย
ความหมาย ของค�ำว่า “กระเบื้อง” และ “กระเบื้องเชิงชาย” สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ทรงอธิบายว่า “กระเบือ้ ง” เป็นค�ำไทยหมายความว่า ดินเผา๑
ดังนั้นค�ำว่า “กระเบื้อง” จึงบอกชนิดของวัสดุ ไม่ได้บอกหน้าที่ว่าจะต้องมุงหลังคาหรือ
ปูพื้นเท่านั้น เพราะยังมีภาชนะอย่างอื่นที่ท�ำมาจากดินเผาก็เรียก “กระเบื้อง” เช่น
เรียกเครื่องถ้วยสุโขทัยว่า “เครื่องกระเบื้องเคลือบ”๒ และเรียกเครื่องถ้วยจีนชนิด
เคลือบใสว่า “กระเบื้องกังไส”๓ เป็นต้น
ส่วนพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ
“กระเบื้อง” ว่าหมายถึงเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และทัพสัมภาระ คือ อุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างชนิดหนึ่งท�ำขึ้นด้วยดินชนิดต่าง ๆ เผาให้สุกท�ำให้เนื้อแกร่ง ชนิดเคลือบผิว
เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ ประทานพระยา
อนุมานราชธน. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน, บันทึกเรือ่ งความรูต้ า่ ง ๆ
เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : บริษัท ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ�ำกัด, ๒๕๒๑), หน้า ๙๘.
๒
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก (ม.ป.ท., ๒๕๐๖. พิมพ์เป็น
อนุสรณ์ในการฉลองวันประสูติครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖), หน้า ๕๘ - ๕๙.
๓
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด (ม.ป.ท., ๒๕๐๘. พิมพ์แจก
เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล. ประจวบ กล้วยไม้ ณ เมรุวัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๐๘), หน้า ๑๕๑.
๑
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ด้ ว ยน�้ ำ ยา ท� ำ ให้ มี สี ห รื อ ความมั น วาวก็ มี๔ แต่ พ จนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของ “กระเบื้อง” ว่าเครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้น เป็นต้น
ท�ำด้วยดินหรือวัสดุอย่างอื่น โดยปรกติเป็นแผ่น หรือเครื่องถ้วยชามที่ปั้นด้วยดินประสม
อย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาวเคลือบผิวเป็นมัน มีพื้นหรือลวดลายเป็นสีต่าง ๆ
เรียกรวมว่าเครื่องกระเบื้อง๕
จะเห็นว่าความหมายของค�ำ “กระเบือ้ ง” ในปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปจากความหมาย
ดัง้ เดิมมากพอสมควร เพราะค�ำ “กระเบือ้ ง” ในบางความหมายดูเหมือนว่าจะบ่งบอกหน้าที่
ใช้งาน คือ หมายถึงสิ่งของที่ท�ำหน้าที่มุงหลังคาและปูพื้น จะท�ำมาจากวัสดุใด ๆ ก็ได้
ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็น “ดินเผา”
ดังนั้นปัจจุบันเมื่อกล่าวถึง “กระเบื้อง” จึงต้องมีค�ำต่อท้ายที่บอกชนิดของวัสดุ
ก�ำกับไว้ด้วยเสมอ เช่น กระเบื้องดีบุก กระเบื้องยาง กระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องกระดาษ
เป็นต้น จึงมีที่ใช้ค�ำว่า “กระเบื้องดินเผา” เรียกวัสดุที่ใช้มุงหลังคาหรือปูพื้นซึ่งท�ำมาจาก
“กระเบื้อง” และใช้ค�ำว่า “กระเบื้องดินเผาเคลือบ” เรียกวัสดุที่ใช้มุงหลังคาหรือปูพื้นซึ่ง
ท�ำมาจาก “กระเบือ้ งเคลือบ” ซึง่ ทัง้ “กระเบือ้ ง” และ “ดินเผา” ล้วนเป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย
เดียวกัน
กระเบื้องเชิงชาย หรือที่เรียกว่ากระเบื้องหน้าอุด ค�ำว่า “เชิงชาย” เป็นศัพท์ช่าง
หมายถึง แผ่นไม้ปิดชายคา คือ ปลายจันทัน และส�ำหรับรับชายคาที่ไม่มีกลอน๖ ตามนัย
ความหมายนี้มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับกระเบื้องมุงหลังคาที่อยู่ริมล่างสุดของผืน
หลังคาแต่ละตับ ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะว่า “กระเบื้องเชิงชายคา”๗ แต่ดูเหมือนว่า
ค�ำนี้จะไม่พบที่ใช้กันมากนักทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน จะพบแต่เพียงว่า “กระเบื้อง
เชิงชาย” เสมอ

พจนานุกรมศัพท์ศลิ ปกรรม อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (กรุงเทพฯ : บริษทั บพิธการพิมพ์ จ�ำกัด,
๒๕๓๒), หน้า ๓๒.
๕
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์อกั ษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑),
หน้า ๓๘.
๖
ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน�้ำ), พจนานุกรมศิลป์, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, ๒๕๓๐),
หน้า ๗๘.
๗
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖ และ ๗๘.
๔
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กระเบื้องเชิงชาย คือ กระเบื้องมุงหลังคาตัวที่มุงไว้ริมล่างสุดของผืนหลังคา
แต่ละตับ แต่เรียกเฉพาะกระเบื้องที่ท�ำทรงสามเหลี่ยมหรือทรงอื่นและมีลวดลายประดับ
ไว้ด้วยเท่านั้น ส่วนกระเบื้องมุงหลังคาปรกติแม้ว่าจะมุงไว้ที่ริมสุดของหลังคาแต่ละตับ
ก็จะไม่เรียกว่ากระเบื้องเชิงชาย
กระเบื้องเชิงชายมีอยู่ในศิลปะเขมร - ลพบุรี เท่าที่พบเป็นกระเบื้องเชิงชายของ
กระเบื้องลอน ท�ำเป็นรูปกลีบบัว รูปเศียรนาค รูปหน้าบุคคล รูปเทพพนม และรูปครุฑ
ยุดนาค เป็นต้น
นักวิชาการบางท่านอธิบายว่าในสมัยอยุธยา หลังคาอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ
มักมุงด้วยกระเบือ้ งลอน เมือ่ มุงมาสิน้ สุดตรงเชิงชายจะมองเห็นเป็นรูโหว่เป็นแนวไปตลอด
ถ้าไม่ปิดเสีย จะเป็นช่องทางให้นกและหนูลอดเข้าไปท�ำรังข้างในจะเดือดร้อน จึงต้องมี
กระเบื้องเชิงชายปิดเชิงกระเบื้องลอนนั้น๘ ค�ำอธิบายดังกล่าวย่อมบ่งบอกถึงหน้าที่ของ
กระเบื้องเชิงชายว่า มีหน้าที่อุดช่องว่างที่ชายคา ดังนั้น ในบางครั้งจึงมีค�ำเรียกกระเบื้อง
เชิงชายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่า “กระเบื้องหน้าอุด”
แต่กรณีงานประดับหลังคาปราสาทหิน งานสลักเลียนแบบกระเบือ้ งเชิงชายก็มไิ ด้
ท�ำหน้าทีอ่ ดุ ช่องว่างแต่อย่างใด อีกทัง้ กระเบือ้ งมุงหลังคาในระยะต่อมา เช่น ในสมัยอยุธยา
ก็พบทั้งกระเบื้องลอน และกระเบื้องแผ่น ล้วนท�ำกระเบื้องเชิงชายทั้งสิ้น จึงท�ำให้คิด
ต่อไปได้วา่ กระเบือ้ งเชิงชายน่าจะมีหน้าทีอ่ ย่างอืน่ อยูด่ ว้ ย นอกจากการอุดช่องว่างทีป่ ลาย
กระเบือ้ งมุงหลังคาเพียงอย่างเดียว เพราะว่าหน้าทีน่ สี้ ามารถใช้อธิบายได้เฉพาะกระเบือ้ ง
ลอนเท่านั้น

ลักษณะของกระเบื้องและการมุงกระเบื้อง

กระเบื้องมุงหลังคาสมัยอยุธยามี ๒ แบบ ในที่นี้จะเรียกว่ากระเบื้องลอนและ
กระเบื้องแผ่น มีใช้ควบคู่กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น มีหลักฐานปรากฏในภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เช่น ภาพอาคารในเรื่องชาดกตอนหนึ่งในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ
ซึ่งเขียนขึ้นในราว พ.ศ. ๑๙๖๗๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘.
“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ค�ำให้การชาวกรุงเก่า ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด
และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา,
๒๕๑๕), หน้า ๔๔๖.
๘
๙
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กระเบื้องเชิงชายพบทั้งที่ใช้กับกระเบื้องลอนและกระเบื้องแผ่น โดยกระเบื้อง
เชิงชายของกระเบื้องลอนติดอยู่กับกระเบื้องตัวผู้ แต่กระเบื้องเชิงชายของกระเบื้องแผ่น
ติดอยู่กับกระเบื้องตัวเมีย
กระเบื้องลอน
กระเบือ้ งลอนมีทเี่ รียกเป็นอย่างอืน่ ว่า “กระเบือ้ งกาบกล้วย” และ “กระเบือ้ งลูกฟูก”๑๐
ซึง่ หมายถึงกระเบือ้ ง “กาบู” หรือ “กระบู”๑๑ ซึง่ มีบางแห่งเขียนว่า “กบู” หรือ “ลบู” หรือ
“ลาบู” มาจากลักษณะการมุงหลังคาบ้านด้วยไม้ไผ่ผ่าสอง เอาคว�่ำอันหงายอัน๑๒ ที่พบใน
โบราณสถานสมัยอยุธยา หลังคากระเบือ้ งลอนประกอบด้วยกระเบือ้ ง ๒ ชนิด คือ กระเบือ้ ง
ตัวเมียและกระเบื้องตัวผู้ ต่างก็มีขอส�ำหรับเกี่ยวกับระแนงไม้ ส�ำหรับหลังคามุงกระเบื้อง
ลอนนั้น กระเบื้องเชิงชายจะติดอยู่กับกระเบื้องตัวผู้
กระเบือ้ งตัวเมียมีลกั ษณะแบน กว้าง ยกขอบสองข้าง ท�ำขอส�ำหรับเกีย่ วระแนงไว้ใต้
แผ่นกระเบื้องตอนบนซึ่งปรกติมีลักษณะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ส่วนกระเบื้องตัวผู้คือ
ตัวที่เหมือนกระบอกไม้ไผ่ผ่าสองหรือกาบกล้วย มีขอส�ำหรับเกี่ยวกับระแนงไม้ซึ่งปรกติ
ท�ำเป็นทรงกรวยยาวคล้ายงวงช้าง
เมื่อมุงหลังคา กระเบื้องตัวเมียจะวางหงาย ปลายกระเบื้องตัวเมียตอนล่างของ
แถวบนต้องทับบนปลายตอนบนของแถวถัดไป ดังนั้น ตอนบนของกระเบื้องตัวเมีย
แต่ละแผ่นจึงท�ำให้กว้างกว่าตอนล่าง เพื่อที่ว่าปลายตอนล่างของแถวบน สามารถวาง
ซ้อนทับที่ปลายตอนบนของแถวต่อ ๆ ไปได้พอดี ส่วนระยะห่างระหว่างกระเบื้องตัวเมีย
แต่ละแผ่นในแถวเดียวกัน จะก�ำหนดให้พอดีกบั ความกว้างของกระเบือ้ งตัวผูท้ จี่ ะมาครอบ
กระเบื้องตัวผู้จะครอบลงที่ขอบของกระเบื้องตัวเมีย และปลายตอนล่างของ
กระเบื้องแถวบนต้องครอบทับบนปลายตอนบนของกระเบื้องแถวล่าง ท�ำนองเดียวกับ
การวางกระเบือ้ งตัวเมีย ต่างกันทีก่ ระเบือ้ งตัวผูว้ างคว�ำ่ จึงท�ำให้ความกว้างทีป่ ลายตอนบน
ของกระเบื้องแคบกว่าปลายตอนล่าง

“ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๓ (๑), (มกราคม
๒๕๑๒) : ๕๖.
๑๑
ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน�้ำ), พจนานุกรมศิลป์, หน้า ๑๕.
๑๒
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๕, หน้า ๑๗.
๑๐
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ภาพลายเส้นแสดงลักษณะของกระเบื้องลอน
ตัวผู้ ตัวเมีย และลักษณะการมุง และประดับกระเบื้องเชิงชาย

กระเบื้องแผ่น
กระเบือ้ งแผ่นมีชอื่ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “กระเบือ้ งหน้างัว” เคยเข้าใจกันมาก่อนว่า
“งัว” ค�ำนี้คือสัตว์ที่เรียกว่า “วัว” แต่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงอธิบายว่า “หน้า” หมายความว่า แบนราบ ส่วน “งัว” แปลว่า กระเบือ้ ง เป็นค�ำญวน๑๓
ดังนั้น “กระเบื้องหน้างัว” จึงเป็นค�ำเรียกกระเบื้องแผ่นแบนราบ กระเบื้องแผ่นยังมี
ค�ำต่อท้ายเพื่อบ่งบอกลักษณะของกระเบื้องแผ่นที่แตกต่างกัน เช่น กระเบื้องเกล็ดเต่า
และกระเบื้องดินขอ เป็นต้น
กระเบื้องเกล็ดเต่า คือ กระเบื้องแผ่นแบนราบปลายโค้งแหลม มีที่มาจากใบไม้๑๔
มีปุ่มเล็ก ๆ ไว้เกี่ยวกับระแนง ประกอบด้วย กระเบื้องตัวผู้ และตัวเมีย กระเบื้องตัวเมีย
จะยาวกว่าตัวผู้ และมีรอยบากที่บ่าทั้งสองข้าง เป็นช่องส�ำหรับให้เดือยของกระเบื้องตัวผู้
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน, บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๒,
หน้า ๙๘.
๑๔
พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า ๙๑.
๑๓
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ภาพลายเส้นแสดงลักษณะของกระเบื้องแผ่น
และลักษณะการมุงหลังคาและประดับกระเบื้องเชิงชาย

ผ่านลงไปเกี่ยวกับระแนง ส�ำหรับหลังคา
มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า กระเบื้องเชิงชาย
จะติดอยู่กับกระเบื้องตัวเมีย
เมือ่ มุงหลังคาวางกระเบือ้ งตัวเมีย
ไว้ ชั้ น ล่ า งเรี ย งให้ ข อบชิ ด กั น โดยตลอด
กระเบื้องตัวผู้วางทับชั้นบน วางเรียงให้
ขอบชิดกันเช่นเดียวกัน กระเบือ้ งตัวผูจ้ งึ ปิด
ทับตรงรอยต่อของกระเบื้องตัวเมียพอดี

กระเบื้องดินขอ คือ กระเบื้องแผ่นแบนราบปลายตัดตรง บอกลักษณะส่วนที่ใช้
เกีย่ วกับระแนง ว่าเหมือน ขอ ซึง่ ปรกติทำ� ปลายด้านหนึง่ หักงอได้ฉากเอาไว้เกีย่ วกับระแนง
ไม้
เมื่อมุงหลังคา กระเบื้องตัวเมียวางชั้นล่าง เรียงให้ขอบชิดกัน กระเบื้องตัวผู้
วางทับบนรอยต่อของกระเบื้องตัวเมีย โดยขอของกระเบื้องตัวผู้จะเกี่ยวอยู่บนขอของ
กระเบื้องตัวเมีย หลังคากระเบื้องขอเมื่อมุงเสร็จแล้วปลายล่างของกระเบื้องตัวผู้และ
ตั ว เมี ย จะเสมอเป็ น แนวเดี ย วกั น ดั ง นั้ น ความยาวของกระเบื้ อ งตั ว ผู ้ ต ้ อ งยาวกว่ า
กระเบื้องตัวเมียเล็กน้อย ขณะที่ความกว้างของทุกแผ่นต้องเท่ากัน

เทคนิคการทำ�กระเบื้องเชิงชาย

กระเบื้องเชิงชายโดยทั่วไปท�ำเป็นทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือด้านเท่า ขนาด
สัดส่วนของกระเบื้องเชิงชายที่จะใช้มุงหลังคาอาคารเดียวกันจ�ำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน
อย่างน้อยเท่ากับความกว้างทีฐ่ านของกระเบือ้ งเชิงชาย เพราะว่าจะต้องต่อกับกระเบือ้ งมุง
ที่มีขนาดกว้างยาวเท่ากัน โดยทั้งหมดจะต้องสัมพันธ์กับความถี่ของไม้ระแนง ที่กระเบื้อง
มุงต้องไปเกี่ยว
การทีจ่ ะท�ำกระเบือ้ งเชิงชายให้มขี นาดเท่ากันนัน้ ช่างโบราณเลือกเทคนิคการพิมพ์
จากแบบ แต่ยังไม่เคยพบแม่พิมพ์เพราะว่ายังไม่เคยขุดค้นในแหล่งผลิตกระเบื้อง และ
แม่พิมพ์ก็อาจจะท�ำด้วยไม้ก็ได้
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อย่างไรก็ตาม สามารถพิจารณาได้จากร่องรอยตะเข็บหรือรอยต่อของพิมพ์ ซึ่ง
ยังปรากฏอยู่บนกระเบื้องเชิงชายที่พบ ดังนั้น จึงเห็นว่าลวดลายบนกระเบื้องเชิงชายล้วน
เป็นลายนูนต�่ำ ตัวลายมีความกลมมน ละเว้นรายละเอียดที่มากเกินไป เพราะสะดวกต่อ
การถอดพิมพ์ นอกจากนี้ การท�ำลวดลายบนกระเบื้องเชิงชายที่จะประดับบนหลังคา
เดียวกัน ให้เหมือนและเท่ากันนัน้ ยาก ด้วยวิธขี นึ้ แบบอิสระ แต่การตกแต่งลวดลายหลังการ
ถอดพิมพ์ก็มีอยู่ โดยการบีบ กดด้วยมือ ทั้งในส่วนของลายและทรงของกระเบื้องซึ่ง
เสียทรงในขัน้ ตอนถอดพิมพ์ รวมทัง้ การตัด กรีด บาก กด หรือขีดด้วยเครือ่ งมือเพือ่ เติมลาย
แต่งลาย และทรงของกระเบื้อง
กระเบือ้ งเชิงชายกับกระเบือ้ งมุงแผ่นสุดท้ายจะถอดจากพิมพ์คนละชิน้ แล้วน�ำมา
ต่อเชื่อมกันในขณะที่ดินหมาด ๆ แล้วปั้นให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งส่วนมากได้ขีด
และบากที่ด้านหลังของกระเบื้องเชิงชาย และที่ปลายของกระเบื้องมุงด้านที่จะมาต่อกับ
กระเบื้องเชิงชาย เพื่อให้การเกาะยึดของกระเบื้องทั้งสองชิ้นเหนียวแน่นยิ่งขึ้น

สิ่งก่อสร้างสมัยอยุธยาที่ใช้กระเบื้องเชิงชาย

สถาปัตยกรรมประเภทอาคาร๑๕ ทีม่ ฐี านานุศกั ดิแ์ ละมีหลังคาคลุมมุงด้วยกระเบือ้ ง
มักจะมีกระเบือ้ งเชิงชายประดับอยูท่ ชี่ ายคาเสมอ ทัง้ นี้ รวมถึงสิง่ ก่อสร้างอย่างอืน่ ทีม่ ที มี่ า
จากอาคารด้วย สิ่งก่อสร้างที่ใช้กระเบื้องเชิงชายสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ได้ ๒ ประเภท คือ ประเภทศาสนสถาน และประเภทที่อยู่อาศัย
ศาสนสถาน
ประชาชนชาวอยุธยาส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จึงมีหลักฐานสถาปัตยกรรม
ในพุทธศาสนาอยู่มากกว่าศาสนาอื่น ศาสนสถานเหล่านั้นสร้างด้วยอิฐ ศิลาแลง และไม้
อยู่ภายในบริเวณที่เรียกกันว่า “วัด” ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ๒ ส่วน คือ พุทธาวาส
และสังฆาวาส พุทธาวาสของวัดสมัยอยุธยานิยมสร้างด้วยอิฐ จึงเหลือหลักฐานอยูม่ ากกว่า
สิ่งส�ำคัญสร้างเป็นประธานในพุทธาวาส คือ เจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สร้างเป็นบริวาร เช่น วิหาร อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดสร้างอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่มีระเบียบแบบแผน
อาคาร หมายถึง เรือน, โรง, สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, โปรดดู พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๙๑๔.
๑๕
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สังฆาวาสคือที่อยู่ของพระสงฆ์ ประกอบด้วย หมู่กุฏิ หอฉัน และหอสวดมนต์
เป็นส�ำคัญ แต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ส่วนมากสร้างด้วยไม้จึงเหลือหลักฐานอยู่น้อย
สิ่งก่อสร้างในศาสนสถานสมัยอยุธยาที่ใช้กระเบื้องเชิงชาย ประกอบด้วย อุโบสถ
วิหาร กุฏิ และประตูซุ้ม
อุโบสถและวิหาร
อุโบสถและวิหารเป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ที่ใช้พื้นที่ภายในเป็นที่ชุมนุม
เพื่อประกอบกิจทางศาสนา อาคารทั้งสองอย่างล้วนมีพระพุทธรูปสร้างเป็นประธาน
อุโบสถเป็นสถานที่ท�ำสังฆกรรม ซึ่งเป็นกิจเฉพาะของสงฆ์ ดังนั้น จึงมีขอบเขต
ที่ชัดเจนเรียกว่า “สีมา” ซึ่งแสดงขอบเขตด้วย “ใบเสมา” ที่ปักไว้โดยรอบ เช่น อุโบสถ
วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น
ส่วนวิหารใช้เป็นสถานที่ชุมนุมประกอบศาสนพิธีอย่างอื่น ที่นอกเหนือจาก
สังฆกรรม เช่น การท�ำบุญ การฟังเทศน์ ฟังธรรม เช่น วิหารวัดราชบูรณะ เป็นต้น
แม้ว่าอุโบสถ และวิหาร จะมีหน้าที่ต่างกัน แต่อาคารทั้ง ๒ ประเภท ต่างก็มี
ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนมากก่อผนังด้วยอิฐ เครื่องบนท�ำด้วยไม้มุงกระเบื้อง และมักจะ
ประดับด้วยกระเบื้องเชิงชาย
แม้ว่าอาคารทั้ง ๒ จะสร้างด้วยวัสดุที่คงทน แต่ลักษณะโครงสร้างของอาคารที่ใช้
ผนังรับน�้ำหนัก ซึ่งหากท�ำฐานรากไม่แข็งแรงมั่นคง ย่อมเป็นเหตุส�ำคัญท�ำให้อาคารช�ำรุด
หักพังลงง่ายยิ่งกว่าสิ่งก่อสร้างประเภทเจดีย์ แต่อาคารทั้ง ๒ ประเภท เป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญของวัด จึงต้องบูรณปฏิสังขรณ์ และท�ำนุบ�ำรุงอาคารทั้ง ๒ ประเภท อยู่ตลอดเวลา
การช�ำรุดของอุโบสถและวิหาร หากเกิดจากปัญหาโครงสร้างหลัก เช่น ฐานรากทรุด
หรือเสาและผนังหักพังลง การบูรณปฏิสังขรณ์คงจะต้องรื้ออาคารหลังเดิมแล้วสร้างใหม่
แต่หากการช�ำรุดของโบสถ์และวิหารเกิดจากความทรุดโทรมของเครื่องบนและหลังคา
การบูรณะก็เพียงแต่รื้อเครื่องบนลงแล้วท�ำใหม่เท่านั้น ซึ่งการบูรณปฏิสังขรณ์ข้างต้น
ต้องเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องเชิงชายด้วย
กุฏิ
เป็นสิ่งก่อสร้างส�ำคัญในเขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ นิยมสร้าง
ด้วยไม้จงึ เหลือหลักฐานให้ศกึ ษาน้อย จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายจึงพบหลักฐานว่ามีการ
สร้างกุฏิเป็นเครื่องก่อ คงจะได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก
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กุฏิเครื่องก่อสมัยอยุธยาโดยทั่วไปสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั้นล่างเตี้ยกว่าคงจะใช้เป็นห้องเก็บของ โดยพื้นอาคารชั้นบนปูด้วยไม้ใช้เป็นที่พักอาศัย
เครือ่ งบนท�ำด้วยไม้มงุ กระเบือ้ งและประดับกระเบือ้ งเชิงชายพบทีเ่ มืองพระนครศรีอยุธยา
เช่น ต�ำหนักวัดเตว็จ ต�ำหนักวัดมเหยงคณ์ ต�ำหนักก�ำมะเรียนที่วัดกุฎีดาว และต�ำหนัก
พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นต้น
อาคารตึกระยะแรก ๆ น่าจะสร้างเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ก่อน ต่อมา
จึงสร้างเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์
ประตูซุ้ม
ประตูซมุ้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งก่อสร้างเป็นประตูของศาสนสถานสมัยอยุธยาทีพ่ บหลักฐาน
ว่าประดับกระเบื้องเชิงชาย เช่น ประตูซุ้มที่วัดไชยวัฒนาราม สร้างเป็นประตูผ่าไม่มียอด
แต่สองข้างของประตูก่อผนังตัน และประดับส่วนบนคล้ายหลังคาชั้นลด บนหลังคา
ปั้นปูนเลียนแบบกระเบื้องลอน ที่ชายหลังคาประดับกระเบื้องเชิงชายทรงกระจัง ๑๖
อันเป็นเค้าเงื่อนที่แสดงให้เห็นว่า ประตูแบบนี้อาจจะมีที่มาจากอาคาร โดยท�ำเป็นรูป
ย่อให้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งานที่เปลี่ยนไป
ที่อยู่อาศัย
อาคารประเภทที่อยู่อาศัย ที่พบหลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีว่าใช้
กระเบื้องเชิงชายประดับ ล้วนแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่
พระมหาปราสาท พระทีน่ งั่ และต�ำหนักต่าง ๆ มีทงั้ ทีส่ ร้างเป็นเครือ่ งก่อและทีส่ ร้างด้วยไม้
เชื่อกันว่าพระมหาปราสาท พระที่นั่ง และต�ำหนักที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น น่าจะ
ท�ำด้วยเครื่องไม้ ซึ่งย่อมช�ำรุดหักพังลงง่ายยิ่งกว่าเครื่องก่อ
การย้ายพระราชวังหลวงเมืองอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมือ่ ราว
พ.ศ. ๑๙๙๑๑๗ ก็ยงั ไม่แน่ชดั ว่าได้สร้างอาคารเป็นเครือ่ งก่อโดยทันทีหรือไม่ เพราะหลักฐาน
เท่าที่เหลืออยู่ชวนให้คิดได้ว่าบรรดาฐานรากพระที่นั่ง และต�ำหนักต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องก่อ
ประทีป เพ็งตะโก, “สถาปัตยกรรม,” และ “โบราณวัตถุ,” วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๗), หน้า ๕๓ และ ๑๓๒.
๑๗
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พ.ศ. ๑๙๙๑ น่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังแห่งใหม่ในครั้งนี้ โปรดดู “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ค�ำให้การชาวกรุงเก่า
ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต,ิ์ หน้า ๔๔๘.
๑๖
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ในพระราชวังหลวงน่าจะเป็นงานบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นส่วนมาก
อาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยสมัยอยุธยาทีส่ ร้างเป็นเครือ่ งก่อรุน่ แรก ๆ ทีม่ หี ลักฐานน่าเชือ่ ถือได้ น่าจะ
มีขนึ้ ราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ วิหารพระเจ้าทรงธรรม ทีว่ ดั ใหม่ประชุมพล
อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘ พระทีน่ งั่ และต�ำหนักต่าง ๆ ในพระราชวังหลวง
อยุธยามีการปฏิสังขรณ์อย่างมากในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในครั้งนี้ส่วนมาก
สร้างเป็นเครื่องก่อ ได้แก่ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ และพระที่นั่ง
สุริยาสน์อมรินทร์๑๙ เป็นต้น
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างพระทีน่ งั่ บรรยงก์รตั นาสน์
เป็นที่ประทับ๒๐ สร้างต�ำหนักคูหาสวรรค์หรือต�ำหนักตึก เป็นที่ประทับของพระมเหสี
ในพระราชวังหลวงเมืองอยุธยา ทรงสร้างพระทีน่ ง่ั ดุสติ สวรรย์ธญ
ั ญมหาปราสาท พระทีน่ งั่
๒๑
สุทธาสวรรย์ และพระที่นั่งเย็นที่เมืองลพบุรี ล้วนสร้างเป็นเครื่องก่อหลังคามุงกระเบื้อง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัด
มเหยงคณ์ และสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาว ทั้งสอง
พระองค์เสด็จไปทรงบัญชาการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง บางครั้งเป็นเวลา ๒ - ๓ เดือน๒๒
วิหารพระเจ้าทรงธรรมหลังนี้ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำป่าสัก นอกเขตพุทธาวาส สันนิษฐานว่าเคยเป็นต�ำหนักที่
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักร้อนตามระยะทางเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรี ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้าง
พระต�ำหนักที่ประทับหลังใหม่ที่บริเวณปราสาทนครหลวงในปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงยกพระต�ำหนักของพระเจ้า
ทรงธรรมให้เป็นพุทธาวาส แล้วโปรดให้สร้างพระพุทธรูป "พระเจ้าทรงธรรม" ประดิษฐานไว้ในต�ำหนักหลังนี้
โปรดดู อรพินธุ์ การุณจิตต์ และประทีป เพ็งตะโก, ปราสาทนครหลวง (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์สมาพันธ์ จ�ำกัด,
๒๕๓๘), หน้า ๑๕.
๑๙
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, พิมพ์ครัง้ ที่ ๗ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖),
หน้า ๑๒ - ๒๔.
๒๐
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า สมเด็จพระเพทราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐. โปรดดู พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒,
หน้า ๑๔๙ - ๑๕๐. แต่ศักราชที่อ้างถึงนั้นยังอยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และยังได้เค้า
ในจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามากับคณะราชทูตชาวฝรั่งเศส ว่าวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชในที่รโหฐานที่พระราชวังเมืองอยุธยา เนื้อความที่บรรยายถึงสถานที่และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ชวนให้เชื่อว่าหมายถึงพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์. โปรดดู เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทาง
ไปสู่ประเทศสยาม, สันต์ ท. โกมลบุตร (ผู้แปล) (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๖), หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗.
และ นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม สันต์ ท. โกมลบุตร
(ผู้แปล) (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๖), หน้า ๓๙.
๒๑
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๐๔.
๒๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๑.
๑๘
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สันนิษฐานว่าพระองค์ทรงสร้างต�ำหนักที่ประทับ กล่าวคือ อาคารเครื่องก่อ ๒ ชั้น
ที่ด้านทิศใต้ของวัดมเหยงคณ์หลังหนึ่ง และที่ด้านทิศเหนือของวัดกุฎีดาวอีกหลังหนึ่ง
เพือ่ เป็นทีป่ ระทับทรงบัญชาการปฏิสงั ขรณ์วดั ครัน้ เสร็จการแล้วน่าจะทรงยกให้เป็นทีส่ ถิต
ของพระอธิการเจ้าวัดนั้น ๆ
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้างพระต�ำหนักค�ำหยาด
ที่บ้านโพธิ์ทอง เมืองอ่างทอง เป็นเครื่องก่อสองชั้น ต�ำหนักหลังนี้ต่อมาเมื่อสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงสละราชสมบัติออกผนวช ก็ทรงใช้เป็นที่ประทับและน่าจะ
ทรงสร้างพุทธาวาสขึ้นในบริเวณนี้ ยังปรากฏซากวิหาร และซากเจดีย์อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของพระต�ำหนักในปัจจุบัน

ความหมายของอาคาร
และความหมายของรูปภาพหรือลวดลายประดับ
ที่ปรากฏบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา
รูปภาพและลวดลายประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมย่อมมีความหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท�ำขึ้นเนื่องในศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งลัทธิความเชื่อ
ทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชุมชนในเอเชียอาคเนย์มากที่สุด คือ ศาสนาฮินดู และศาสนา
พุทธ ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน คือ ประเทศอินเดีย ศาสนาทั้งสองได้เผยแผ่
เข้ า มาและมี พั ฒ นาการบนผื น แผ่ น ดิ น ไทยกว่ า พั น ปี ม าแล้ ว จนในที่ สุ ด ศาสนาพุ ท ธ
ได้ลงหลักปักฐานมั่นคงยิ่งกว่าศาสนาฮินดู
ในสมัยอยุธยานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ดังนั้นรูปภาพและลวดลายต่าง ๆ
ที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมที่พบในศาสนสถานของพุทธ ย่อมท�ำขึ้นตามความเชื่อใน
พุทธศาสนาเป็นส�ำคัญ
กระเบือ้ งเชิงชายสมัยอยุธยาทีพ่ บและใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นหลักฐานทีไ่ ด้จาก
การขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี และการส�ำรวจพบในแหล่งโบราณสถานประเภทวังและ
วัด ดังนั้น กระเบื้องเชิงชายจึงใช้กับอาคารฐานานุศักดิ์เท่านั้น
อาคารที่ประดับกระเบื้องเชิงชายที่อยู่ในวัง เช่น พระมหาปราสาท พระที่นั่ง
และต�ำหนัก ส่วนในวัดมีโบสถ์ วิหาร และกุฏิ เป็นต้น อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์พนื้ ทีภ่ ายในเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีช่ มุ นุม โดยเป็นเรือนฐานานุศกั ดิแ์ สดงฐานะของผูใ้ ช้
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อาคารนัน้ ๆ ตามคติความเชือ่ คือ องค์พระมหากษัตริยซ์ งึ่ เปรียบเสมือนสมมติเทพตามคติ
ความเชื่อของศาสนาฮินดู หรือจักรพรรดิราชตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ ส่วนอาคาร
ในพุทธศาสนานัน้ สิง่ ส�ำคัญ คือ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป ซึง่ หมายถึงองค์พระพุทธเจ้า
อาคารเหล่านีน้ า่ จะมีความหมายเป็นปราสาทด้วย เพราะว่า ค�ำว่า “ปราสาท” ตาม
ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง เรือนซ้อนกันหลายชั้น ไม่ใช่หมายถึงเรือนยอด เรือนยอด
ก็มีเหมือนกันแต่เรียกไปอย่างหนึ่งว่า “กูฎาคาร” ปราสาทของเราก็ปรากฏการปรุงตัวไม้
เป็นเรือนชัน้ เหมือนกับพม่า อย่างเดียวกับถะข้างจีน แต่เราไม่อยากให้สงู มากไปจึงท�ำกดลง
มาจนหลังคาติดกันไม่แลเห็นเสาชั้น๒๓ ดังนั้น ปราสาทอาจสร้างในรูปแบบของเรือนที่มี
หลายชั้นซ้อนกัน หรือมีหลังคาลาดหลายชั้นซ้อนลดหลั่นกันก็ได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
ยอดแหลม จึงน่าสังเกตว่าเมื่อการท�ำหลังคาซ้อนเป็นความหมายของเรือนฐานานุศักดิ์
ประเภทปราสาทอย่างหนึ่งแล้ว บรรดาอุโบสถ วิหาร ที่มีการใช้งานเฉพาะ ก็เป็น
เรือนฐานานุศักดิ์สูงด้วย๒๔
ปราสาทในสถาปัตยกรรมไทย จึงมีการสร้างกันหลายรูปแบบและมีการเรียกชื่อ
ต่าง ๆ กัน ตามหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารนั้น ๆ แต่เนื่องจากปราสาทที่ท�ำ
ในระยะหลังส่วนมากต้องการพื้นที่ใช้สอยเพียงชั้นเดียว จึงท�ำย่นชั้นลงมาท�ำให้ฝาและ
หน้าต่างหายไปเหลือเพียงส่วนประกอบที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ในมณฑปและบุษบก ยังท�ำ
ทรงจั่วเล็ก ๆ ประดับไว้ที่ชั้นหลังคา หมายถึง ซุ้มของบัญชรหรือบรรพแถลง และค�ำว่า
“บรรพ” นัน้ มีความหมายว่าหน้าจัว่ ๒๕ และบรรพแถลงนัน้ ย่อมเป็นตัวแทนของช่องหน้าต่าง
หรือช่องบัญชรนั่นเอง
ด้วยแนวคิดดังกล่าว การประดับแถวกระเบื้องเชิงชายบนชั้นหลังคาของอาคาร
ฐานานุศกั ดิท์ งั้ ในวังและวัด ก็ควรจะหมายถึงซุม้ บัญชรได้ดว้ ย เพราะกระเบือ้ งเชิงชายเหล่านัน้
ส่วนมากท�ำทรงสามเหลี่ยม หยักที่ขอบ คือภาพย่นย่อของหน้าต่างจริงของอาคารนั้น
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ
เล่ม ๘ (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หน้า ๒๑๓.
๒๔
สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ : ความเป็นมาและค�ำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดียใ์ นประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (กรุงเทพฯ :
ส�ำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๘), หน้า ๑๕. แต่อาจารย์ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ มีความเห็นที่แตกต่างว่า อุโบสถ และ
วิหารน่าจะมาจาก "คันธกุฎี" ซึ่งการสร้างเป็นเกียรติและอุทิศให้ของสูง (ความเห็นเสนอในการสอบวิทยานิพนธ์
ของผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ณ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร).
๒๕
เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ ประทานพระยา
อนุมานราชธน. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน, บันทึกเรื่องความรู้
ต่าง ๆ เล่ม ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : บริษัท ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ�ำกัด, ๒๕๒๑), หน้า ๙๖ - ๙๗.
๒๓
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เมื่อกระเบื้องเชิงชายได้ท�ำหน้าที่แทนซุ้มบัญชรหรือช่องวิมานอันมีอยู่มากมาย
โดยได้ประดับรูปภาพอันมีความหมายในทางประติมานวิทยา อันได้แก่ ดอกบัว มีความหมาย
ถึงการก�ำเนิดอันบริสทุ ธิ์ เทพพนมอันหมายถึงเทวดาทีม่ อี ยูม่ ากมายในจักรวาล ครุฑอันเป็น
ตัวแทนของพระนารายณ์ หรือหน้ากาลผู้ท�ำหน้าที่ปกป้องรักษา ล้วนส่งเสริมความหมาย
ของความเป็นปราสาท ซึง่ มีทมี่ าจากเขาพระสุเมรุตามคติพทุ ธหรือเขาไกรลาสตามคติฮนิ ดู
ได้เป็นอย่างดี โดยกระเบื้องเชิงชายเหล่านั้นก็คือรูปจ�ำลองของวิมานบนสวรรค์ ซึ่งเป็น
ที่อยู่ของเหล่าเทวดาจ�ำนวนมากมายนั่นเอง
ส�ำหรับรูปภาพหรือลวดลายประดับที่ปรากฏบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา
ที่สามารถแปลความหมายในทางพุทธประติมานวิทยาประกอบด้วยภาพ ดังต่อไปนี้
ดอกบัว
พระไตรปิฎกกล่าวว่า ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินที่แห้งก่อนบริเวณอื่น
ของโลก และแผ่นดินนี้เองเป็นที่เกิดของ “ปทุม” (ในภาษาบาลี แปลว่า ต้นไม้ต้นแรก)
ซึ่งดอกบัวดังกล่าวใช้เป็นที่สังเกตของพวกพรหมทั้งหลายในยุคแรกตั้งกัปป์ โดยพรหม
เมื่อได้เห็นดอกบัวปรากฏก็จะได้รู้ว่า ในแต่ละกัปป์จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติกี่องค์๒๖
ซึ่งในที่นี้จะเห็นได้ว่า ดอกบัวได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการอุบัติขององค์พระศาสดา
ในศาสนาพุทธตั้งแต่ครั้งก�ำเนิดโลกแล้ว
ในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าศากยมุนี ทรงเกี่ยวข้องกับดอกบัวอย่างมากมาย
นับตัง้ แต่พระองค์ทรงประสูตไิ ด้ประทับบนดอกบัวทีร่ องรับพระบาท๒๗ ต่อมาพระพุทธเจ้า
ก็ได้ยกเอาดอกบัว ๔ จ�ำพวก มาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบกับบุคคลที่สามารถเข้าใจ
ค�ำสั่งสอน และธรรมะต่างกัน๒๘
ในคัมภีรล์ ลิตวิสตระ ซึง่ เป็นคัมภีรฝ์ า่ ยมหายานได้กล่าวถึงดอกบัวทีผ่ ดุ ออกมาจาก
ผืนน�ำ้ ใต้แผ่นดิน และชูดอกขึน้ สูงถึงสวรรค์ชนั้ พรหมในคืนทีพ่ ระโพธิสตั ว์ได้เสด็จลงมาจุติ
ในพระครรภ์ของพระนางมายา และได้กล่าวถึงคืนทีพ่ ระสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
ว่า พระองค์ได้ทรงพระสุบินนิมิต ๕ เรื่อง เรื่องหนึ่งในพระสุบินนั้นได้ทรงมีดอกบัวงอก
ออกจากพระนาภีของพระองค์ และขึน้ สูงไปถึงสวรรค์ชนั้ อกนิฏฐพรหมด้วย๒๙ ซึง่ เรือ่ งราว
คงเดช ประพัฒน์ทอง, โบราณคดีประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ , ๒๕๒๙), หน้า ๒๔๗.
สมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : อ�ำนวยสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๔๗.
๒๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๗ - ๑๗๙.
๒๙
กรมศิลปากร, ลวดลายตัวภาพในงานศิลปะ (กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ กรุป๊ จ�ำกัด, ๒๕๓๑), หน้า ๙.
๒๖
๒๗
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ในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับเรื่องในศาสนาพราหมณ์ ทั้งนี้ คงเนื่องมาจากการหยิบยืมเรื่อง
ดังกล่าวมาใช้รว่ มกัน ด้วยเหตุผลทีว่ า่ สัญลักษณ์ดอกบัวในทัง้ ๒ ศาสนา ล้วนมีความหมายถึง
ก�ำเนิดอันศักดิส์ ทิ ธิ์ แสดงถึงความคงอยูอ่ นั ถาวร และเป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้แห่งชีวติ ในจักรวาล
ด้วยความเชื่อเรื่องดอกบัวอันสื่อถึงการก�ำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์
ตลอดถึงความหมายเกี่ยวกับอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ดังความในพระไตรปิฎกว่า
“...สีเส ปฐวิ โปกขเร อภิเลเก สพพพุทธานํ....” ซึ่งหมายความว่าแผ่นดินคือดอกบัว เป็นที่
อุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ดังนั้น จึงพบว่าบรรดางานศิลปกรรมที่สร้างขึ้น
เป็นรูปปรากฏของพระพุทธองค์ จึงมักมีดอกบัวรองรับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
ซึ่งนอกจากแสดงถึงหลักฐานตามคัมภีร์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงปรัชญาแห่งคติธรรมทาง
ศาสนา อีกประการหนึง่ คือ ลักษณะดอกบัว อาจจะได้แก่หวั ใจทีม่ รี ปู ร่างคล้ายดอกบัวตูม
บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ก็ควรน้อมจิตใจของตนเป็นที่
รองรับพระรัตนตรัยที่ประเสริฐสุด๓๐
ในพุทธศาสนาแบบมหายานมีพระโพธิสัตว์ชาย – หญิงบางองค์เกี่ยวข้องกับ
ดอกบัว เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (ปัทมปานี คือ ผู้ถือดอกบัว) โพธิสัตว์ปรัชญา
ปารมิตา เป็นต้น
ดังนั้น ดอกบัวในศาสนาพุทธจึงมีทั้งที่ท�ำเป็นภาพประกอบกับรูปเคารพขององค์
ศาสดา เช่น ฐานที่ประทับของพระพุทธรูป เป็นส่วนประกอบของทิพยบุคคล และเป็น
ลวดลายประดับ โดยมีความหมายถึงการก�ำเนิดอันบริสุทธิ์ (โลกแห่งธรรม) การละจาก
โลกีย์ ความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างด้วย
อีกประการหนึง่ เช่นเดียวกันดอกบัวทีป่ รากฏบนกระเบือ้ งเชิงชายสมัยอยุธยาย่อมน่าจะมี
ความหมายตามนัยดังกล่าวด้วย
เทพพนม
“เทพพนม” ทีพ่ บเป็นลวดลายประดับบนกระเบือ้ งเชิงชายมักท�ำเป็นเทพครึง่ องค์
อยูบ่ นดอกบัวท�ำนองผุดออกมาจากบัว เทพเหล่านีล้ ว้ นอยูใ่ นท่าประนมหัตถ์เสมอพระอุระ
ด้วยอิริยาบถอันนอบน้อมแสดงถึงการเคารพบูชา นอกจากนี้บางองค์ก็ถือดอกบัวอยู่ใน
พระหัตถ์ ซึ่งก็คงหมายถึงการน�ำดอกไม้มาสักการบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
๓๐

คงเดช ประพัฒน์ทอง, โบราณคดีประวัติศาสตร์, หน้า ๒๔๖ - ๒๔๗.
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เป็นการยากที่จะตัดสินว่า “เทพพนม” เหล่านี้ ความหมายถึงเทพองค์ใดบ้าง
เนื่องจากไม่ปรากฏลักษณะเฉพาะของเทพองค์ใดองค์หนึ่ง ทั้งนี้ ช่างฝีมือผู้ท�ำกระเบื้อง
เชิงชายอาจจะมิได้จงใจให้หมายถึงเทพองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็เป็นได้
เราอาจตั้งข้อสันนิษฐานถึงคติของเทพพนมเหล่านี้ได้ว่า
๑. เมื่อกระเบื้องเชิงชายที่มีลายเทพพนมประดับอยู่กับอาคารทางพุทธศาสนา
เช่น โบสถ์ วิหาร อันเป็นที่ประดิษฐานรูปพระพุทธเจ้า ก็น่าจะหมายความได้ว่าบรรดา
เทพเหล่านั้นได้แสดงสักการะต่อพระพุทธองค์ การใช้สัญลักษณ์ของดอกบัวเป็นส่วนล่าง
ของเทพพนมก็น่าจะหมายถึงก�ำเนิดของเทพที่มีการก�ำเนิดอันบริสุทธิ์ ตามคติเกี่ยวกับ
ดอกบัวที่กล่าวมาแล้ว
๒. เป็นการแสดงถึงเทพที่ประทับอยู่ในวิมาน โดยช่างได้สมมติให้แผ่นกระเบื้อง
เชิงชายเป็นเสมือนซุ้มวิมานขององค์เทพ ซึ่งวิมานขององค์เทพเหล่านี้ได้ตั้งอยู่ในมณฑล
ของจักรวาล โดยช่างได้พยายามจ�ำลองอาคารวิหาร อุโบสถ พระที่นั่งและต�ำหนัก
ให้เปรียบเสมือนกับภูมิจักรวาลตามคัมภีร์ทางศาสนาพุทธ ส่วนการท�ำช่อฟ้าหางหงส์
ในลักษณะของ “นาค” ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของห้วงนทีสีทันดรที่รายล้อม และ
เป็นขอบเขตของสรวงสวรรค์ การน�ำเอากระเบื้องเชิงชายมาประดับไว้ที่ชายของหลังคา
จึ ง อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ของวิ ม านเทพไปโดยนั ย แห่ ง การสมมติ ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม ในงานสถาปั ต ยกรรมไทย บนสั น กลางของหลั ง คานั้ น ช่ า งได้ ต กแต่ ง เป็ น
รูปของเขาพระสุเมรุ และสัตบริภณ
ั ฑ์ทรี่ ายล้อมอยู่ ซึง่ ร่องรอยดังกล่าวอาจดูตวั อย่างได้จาก
“ช่อฟ้า” ของอาคารสถาปัตยกรรมของลาว หรือ “ปราสาทเฟื้อง” ของทางล้านนาไทย
๓. อาจเป็นความหมายทางบุคลาธิษฐาน เช่น ในการเปรียบเทียบของพระพุทธองค์
ในเรื่องของมนุษย์กับบัว ๔ เหล่า โดยผู้ที่ต้องการที่จะพบจากการหลุดพ้นห้วงสังสารวัฏ
ก็ต้องกระท�ำความเพียร เพื่อให้ตนเองบรรลุถึงพระนิพพาน ภาพเทพพนมบนดอกบัว
จึงอาจแทนภาพของผู้ที่บรรลุโพธิญาณขั้นต้นที่หลุดพ้นจากโคลนตมใต้พื้นน�้ำแล้ว
หน้ากาล
หน้ากาล คือ หน้าสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะผสมคล้ายหน้ายักษ์
ปนหน้าสิงห์ แต่ไม่มีริมฝีปากล่างหรือขากรรไกรล่าง มีตากลมโปนซึ่งบางครั้งจาก
ดวงตานี้จะมีเขาเล็ก ๆ งอกต่อขึ้นไป มักจะคายสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากปากเสมอ
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เรือ่ งราวของหน้ากาลอาจจะไม่ปรากฏชัดในคติทางพุทธศาสนา แต่เนือ่ งจากศาสนา
ฮินดูและศาสนาพุทธมีพัฒนาการร่วมกันอยู่ในประเทศอินเดีย และเผยแผ่ออกมาสู่
ภายนอกเคียงคู่กันตลอดเวลา ท�ำให้ได้มีการหยิบยืมคติความเชื่อและเรื่องราวบางอย่าง
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปรัชญาของแต่ละศาสนา ซึ่งรวมไปถึงรูปภาพและลวดลาย
ดังปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรม
หน้ากาลปรากฏเรื่องราวชัดเจนอยู่ในศาสนาฮินดู แต่ในงานศิลปกรรมประกอบ
ศาสนสถานของพุทธก็มีการท�ำลวดลายประเภทหน้ากาลรวมอยู่ด้วย เช่น ที่เหนือประตู
ทางเข้าศาสนสถานบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทย เช่น หน้ากาลจากเจดีย์
วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย๓๑ และทีป่ รางค์วดั ส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นต้น
ลายหน้ากาลดังกล่าวนั้นสลักอยู่เหนือประตู เหนือซุ้ม (คือวิมาน) และโคนเสา
ประดับประตู เช่น ที่วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน จึงยังพอเห็นเค้าที่สืบต�ำแหน่งที่อยู่ของ
หน้ากาลตามคติฮินดูอยู่บ้าง จึงน่าจะมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายมิให้เข้าไปสู่
ศาสนสถานเป็นส�ำคัญ
ลายหน้ากาลดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีความหมายในลักษณะของผู้ปกป้องและ
ดูแลรักษามิให้สิ่งชั่วร้ายเข้าสู่ตัวอาคารศาสนสถานแล้ว ยังอาจจะมีความหมายสมมติถึง
ดินแดนของสัตว์หมิ พานต์ซงึ่ อยูท่ เี่ ชิงเขาพระสุเมรุดว้ ย ซึง่ ก็นา่ จะสอดคล้องกับการจ�ำลอง
คติของภูมิจักรวาลที่ถ่ายทอดมาสู่ศาสนสถานได้ในอีกความหมายหนึ่งด้วย
ดังนั้น การใช้ลายหน้ากาลประดับกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา ก็น่าจะให้มี
ความหมายในลักษณะผูพ้ ทิ กั ษ์พระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็นา่ จะมีความหมายถึงแหล่ง
ที่อยู่ของสัตว์หิมพานต์ที่เชิงเขาพระสุเมรุ อันเป็นความหมายที่จะส่งเสริมความหมายของ
อาคารที่ประดับอยู่ด้วยก็ได้
ครุฑยุดนาค
“ครุฑ” เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ในสมัยโบราณ
โดยมีตน้ ก�ำเนิดจากการสมมติให้มสี ว่ นผสมกันระหว่างสัตว์ปกี กับเทพเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่มีความพิเศษเหนือมนุษย์ จนเกิดเป็นสัตว์กึ่งเทพขึ้นมาในที่สุด ในศาสนาพราหมณ์และ
พุทธปรากฏเรื่องราวของครุฑอยู่มากมาย
๓๑

กรมศิลปากร, เมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : บริษทั กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด, ๒๕๓๙), หน้า ๔๓, ๕๖.
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“ครุ ฑ ” ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาทางพุ ท ธศาสนา มั ก มี ป รากฏเรื่ อ งแทรกอยู ่ ใ น
พระไตรปิฎกและชาดกต่าง ๆ โดยครุฑ คือนกที่ยิ่งใหญ่กว่าหมู่นกทั้งปวงเช่นเดียวกับคติ
ทางพราหมณ์ แต่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากมายไม่เหมือนในศาสนาพราหมณ์ที่มีเพียงตัวเดียว
ก�ำเนิดของครุฑนัน้ ทางพุทธศาสนากล่าวว่าเกิดขึน้ ด้วยอานิสงส์แห่งกุศลกรรมในอดีตชาติ
บุคคลที่ประสงค์จะเกิดเป็นครุฑก็ต้องตั้งความปรารถนาของตนไว้ และบ�ำเพ็ญทานบารมี
ไปจนสิ้นอายุขัย ก็จะได้เกิดเป็นครุฑดังที่ตั้งใจไว้๓๒
ครุฑมีถิ่นที่อยู่ที่เชิงเขาสิเนรุราช โดยอยู่บนต้นสิมพลี (งิ้ว) ริมมหาสมุทร โดยมี
นาคเป็นอาหารหลัก แต่ครุฑบางตัวที่บ�ำเพ็ญศีลไม่กินนาคก็มีเหมือนกัน ในความสัมพันธ์
กับพระพุทธองค์นนั้ พระพุทธเจ้าทรงน�ำเรือ่ งของครุฑมาใช้ในการเปรียบเทียบสัง่ สอนเพือ่
เป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และในอดีตชาติของพระองค์ก็เคยเสวยพระชาติเป็นครุฑด้วย เช่น
ในสุสนั ชีชาดก และบัณฑรกชาดก เป็นต้น นอกจากนีค้ รุฑยังมีความสัมพันธ์กบั พระอินทร์
โดยเป็นผู้ช่วยเหลือและดูแลด่านส�ำคัญในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์๓๓
ในแนวคิ ด ทางมหายานที่ ใ ช้ ภ าษาสั น สกฤต ครุ ฑ ได้ ก ลายเป็ น พาหนะของ
พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ (Dyani - Buddhas Amoghasiddhi) โดยเป็นเครื่องหมาย
เฉพาะของธยานิโพธิสัตว์วัชรปาณี (Dyani – Bodhisattava Vajrapani) ซึ่งพระโพธิสัตว์
วัชรปาณีนั้นอยู่ในฐานะเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้า และได้รับมอบหมายให้คอยคุ้มครอง
หมู ่ น าคที่ ม าเฝ้ า เพื่ อ ฟั ง ค� ำ สั่ ง สอนจากพระพุ ท ธเจ้ า ให้ พ ้ น จากการท� ำ ร้ า ยของครุ ฑ
พระวัชรปาณีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองนาคจากครุฑ๓๔
ดังนัน้ “ครุฑ” ในพุทธศาสนาจึงยึดถือพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์ในคติมหายาน
เป็นสรณะของตน และมุ่งปฏิบัติแสวงหาธรรมเพื่อความหลุดพ้น จึงเป็นมิตรปรองดองกับ
พวกนาคมากกว่าเป็นศัตรู
แม้กระนั้นก็ดี ยังพบว่างานศิลปกรรมในพุทธศาสนาหลายแห่ง ยังท�ำรูปครุฑ
ยุดนาคกันอยู่ เช่น หน้าบันสลักไม้ ทีอ่ โุ บสถวัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น ก็อาจจะเป็นหลักฐาน
หนึ่งที่แสดงว่าศาสนาพุทธน่าจะได้หยิบยืมคติความเชื่อในศาสนาฮินดูมาใช้ หรือเป็นคติ
ที่เข้ามาปะปนจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความเชื่อในศาสนาพุทธแล้วจนแยกไม่ออกก็ได้
เพราะว่าแม้แต่พระราชประเพณีเกี่ยวกับความเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา ก็ยัง
ธิดา มิตรกูล, “คติเรือ่ งครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๗), หน้า ๓๗.
๓๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗ - ๔๒.
๓๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕.
๓๒
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ใช้พิธีพราหมณ์เป็นส�ำคัญ เช่น พิธีบรมราชาภิเษก พิธีอินทราภิเษก และพิธีโสกันต์เจ้าฟ้า
เป็นต้น
เช่นเดียวกับครุฑทีป่ รากฏเป็นลายประดับบนกระเบือ้ งเชิงชายสมัยอยุธยา พบว่า
ได้จบั นาคไว้ในมือทัง้ ๒ ข้าง จึงน่าจะเกีย่ วข้องกับครุฑในคติฮนิ ดูอยูไ่ ม่นอ้ ย ทัง้ นี้ กระเบือ้ ง
เชิงชายดังกล่าวมิได้เกีย่ วข้องกับศาสนสถานโดยตรง แต่ได้พบจากการขุดแต่งแนวฉนวนน�ำ้
ประจ�ำท่าวาสุกรี บริเวณตอนท้ายพระที่นั่งวิหารสมเด็จ และพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประดับหลังคาของฉนวนซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชด�ำเนินของ
พระมหากษัตริย์ ในที่นี้ครุฑยุดนาคดังกล่าว จึงน่าจะเป็นส่วนส่งเสริมฐานะของผู้ใช้
ทางฉนวนดังกล่าว เพราะว่าได้มีการเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์อยุธยาเสมอด้วย
พระนารายณ์ เทพเจ้าแห่งศาสนาฮินดู ดังปรากฏว่าพระมหากษัตริยอ์ ยุธยาหลายพระองค์
ทรงใช้พระนามว่า “รามาธิบดี” อันหมายถึง “พระราม” อวตารหนึง่ ของพระนารายณ์ เช่น
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงมีพระนามว่า “สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร...”๓๕
เป็นต้น และครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ดังนั้น รูปครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ได้ด้วย

การศึกษารูปแบบกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาด้านรูปแบบ วิวัฒนาการ และ
การก�ำหนดอายุของลวดลายประดับบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาเป็นส�ำคัญ ข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กระเบื้องเชิงชายที่พบจากการส�ำรวจ ขุดแต่งโบราณสถาน
และที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ โดยเน้ น โบราณสถานในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
กระเบื้องเชิงชายที่พบสามารถจ�ำแนกตามลักษณะของลวดลายได้ ๗ ประเภท
คือ กระเบื้องเชิงชายประเภทลายเทพพนม ประเภทลายดอกบัว ประเภทลายหน้ากาล
ประเภทลายพันธุพ์ ฤกษา ประเภทลายครุฑยุคนาค ประเภทลายวงโค้งประกอบกันเป็นรูป
สามเหลี่ยม และประเภททรงกระจัง
กระเบื้องเชิงชายประเภทลายเทพพนมได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือ
ประเภทลายดอกบัว แต่ลายดอกบัวนัน้ ก็เป็นส่วนประกอบหลักของประเภทลายเทพพนม
ด้วย ส่วนลวดลายประเภทอื่นพบปริมาณน้อยกว่า
จากการศึกษาลวดลายประดับ สามารถสรุปแนววิวัฒนาการได้ ๓ ระยะคือ
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๘ (พระนคร :
องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๒), หน้า ๒.
๓๕
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สมัยอยุธยาตอนต้น
กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ ๒๐) พบลวดลายประดับ
ประเภทลายดอกบัว ประเภทลายเทพพนม ประเภทลายหน้ากาล และประเภทลายเส้นโค้ง
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
ดอกบัวมีลักษณะใกล้ธรรมชาติท�ำทั้งดอกตูมและดอกบาน โดยดอกบัวตูมพบทั้ง
แบบที่มีก้านและไม่มีก้านมารองรับดอกบัว แต่ได้รับความนิยมอยู่ในระยะเวลาสั้น ๆ
ส่วนดอกบัวบานแบบไม่มกี า้ นมารองรับเป็นแบบทีน่ ยิ มมากกว่า และมีววิ ฒ
ั นาการสืบต่อมา
จนสมัยอยุธยาตอนปลาย
กระหนกสมัยอยุธยาตอนต้น ลักษณะค่อนข้างนูนหนาเน้นความโค้งของกระหนก
ตัวเหงาอย่างมาก พบว่าท�ำเป็นลายประกอบอยู่ในประเภทลายดอกบัวและประเภท
ลายหน้ากาล

สมัยอยุธยาตอนกลาง
สมัยอยุธยาตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒) กระเบือ้ ง
เชิงชายมีขนาดเล็กลง พบว่าท�ำลวดลายประดับประเภทลายดอกบัว ประเภทลายเทพพนม
ประเภทลายหน้ากาล และประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
ลั ก ษณะดอกบั ว เริ่ ม แปรเปลี่ ย นเพราะว่ า ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากลายประเภท
พันธุ์พฤกษา ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ จนที่สุดเมื่อถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ลวดลาย
ประเภทพันธุ์พฤกษา ได้แก่ ลายก้านขด ดอกไม้ และใบไม้ ได้เข้ามาเป็นลายประกอบ
แต่ก็มีอิทธิพลโดดเด่นกว่ากลีบบัวซึ่งมีขนาดเล็กลง
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สมัยอยุธยาตอนปลาย
สมัยอยุธยาตอนปลาย (ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๓)
ส่วนมากกระเบื้องเชิงชายย้อนกลับไปท�ำขนาดใหญ่ตามแบบอยุธยาตอนต้น พบลวดลาย
ประดับประเภทลายดอกบัว ประเภทลายเทพพนม ประเภทลายหน้ากาล ประเภทลาย
พันธุพ์ ฤกษา ประเภทลายครุฑยุดนาค ประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลีย่ ม
และประเภททรงกระจัง
ตัง้ แต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ลายประเภทกระหนกได้กลับมาได้รบั ความนิยม
แทนลายประเภทพันธุ์พฤกษาอีกครั้งหนึ่ง และได้เป็นส่วนส�ำคัญในกระเบื้องเชิงชาย
ประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ประเภททรงกระจัง แต่โดยทั่วไปกระหนกมักจะท�ำขนาดเล็ก
และต่ออยู่ที่ปลายของก้านยาว ๆ อันเป็นลักษณะของก้านขดที่นิยมอยู่ในระยะก่อน
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ กระหนกได้พัฒนาจนมีลักษณะพลิ้วไหว และบางครั้ง
ได้ท�ำเป็นกระหนก ๓ ตัว อย่างชัดเจน
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ลายใบไม้ และลายใบไม้สามแฉก ได้เข้ามามีบทบาท
แทนที่กลีบบัวจนแทบมองไม่เห็นเค้าดั้งเดิม
นอกจากนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลายยังปรากฏกระเบื้องเชิงชายแบบพิเศษ คือ
ประเภทลายครุฑยุดนาค และประเภทลายพันธุ์พฤกษาล้วน ซึ่งมีก�ำหนดอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๒ และต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ตามล�ำดับ

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา” มีสมมุติฐานว่ากระเบื้องเชิงชาย
น่าจะท�ำกันอยูใ่ นศิลปะอยุธยาตัง้ แต่ระยะแรก โดยสืบทอดมาจากงานศิลปกรรมทีม่ มี าก่อน
และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตลอดสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
“กระเบือ้ งเชิงชาย” มีทเี่ รียกกันอีกอย่างหนึง่ ว่า “กระเบือ้ งหน้าอุด” ดังนัน้ ในด้าน
รูปธรรม กระเบือ้ งเชิงชายน่าจะท�ำหน้าทีป่ ดิ ช่องโหว่ทชี่ ายคา เพือ่ ป้องกันสัตว์ไม่ให้เข้าไป
ท�ำลายโครงสร้างภายในอาคารได้
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กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา โดยทั่วไปมีทรงสามเหลี่ยมมีต�ำแหน่งปะติดอยู่กับ
กระเบื้องมุงหลังคาแถวริมสุดของผืนหลังคาทุกซ้อนทุกตับ โดยใช้อยู่กับ “ปราสาท” หรือ
“เรือนฐานานุศกั ดิ”์ ซึง่ ลักษณะของอาคารถูกสร้างเป็นเชิงสัญลักษณ์ของเรือนชัน้ โดยช่าง
ได้ท�ำย่นชั้นซ้อนลงมา ท�ำให้ฝาและช่องหน้าต่างหายไป เหลือเพียงส่วนประกอบที่เป็น
สัญลักษณ์ท�ำเป็นจั่วเล็ก ๆ ไว้ที่ชั้นหลังคาแต่ละชั้นเรียกว่า “บรรพแถลง” ซึ่งเป็นตัวแทน
ของช่องหน้าต่าง หรือช่องบัญชร ท�ำให้กระเบือ้ งเชิงชายซึง่ มีลกั ษณะทรงสามเหลีย่ ม และ
มีที่ประดับอยู่ที่ชั้นของหลังคาก็สามารถท�ำหน้าที่แทนวิมานอันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา
โดยสมมุติตามแนวความคิดดังกล่าวได้ด้วย
แนวคิดดังกล่าวยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อในกระเบื้องเชิงชายเหล่านั้นประดับด้วย
รูปภาพที่มีความหมาย เป็นต้นว่าดอกบัว และเทพพนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเทวดา
เหล่านี้อยู่ในท่าพนมหัตถ์แสดงความเคารพต่อประธานผู้เป็นใหญ่ในอาคารนั้น ๆ ซึ่ง
ได้ แ ก่ พระพุ ท ธเจ้ า ที่ ส ถิ ต อยู ่ ใ นศาสนสถาน หรื อ พระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ ป ระทั บ อยู ่ ใ น
พระมหาปราสาท เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่ากระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา ท�ำประดับทั้งอาคารที่มุง
กระเบื้องลอนและกระเบื้องแผ่น โดยประเภทลายเทพพนมได้รับความนิยมมากที่สุด
รองลงมา คือ ประเภทลายดอกบัว แต่อย่างไรก็ตามดอกบัวก็เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของ
ประเภทลายเทพพนม ดังนั้น ดอกบัวจึงถือว่าเป็นลวดลายที่นิยมใช้ประดับบนกระเบื้อง
เชิงชายสมัยอยุธยา มากกว่าลวดลายประเภทอืน่ และดอกบัวมีแนววิวฒ
ั นาการสอดคล้อง
กัน ไม่ว่าจะใช้ประกอบอยู่กับกระเบื้องประเภทใดก็ตาม
กระเบือ้ งเชิงชายสมัยอยุธยาสามารถจ�ำแนกตามลักษณะของลวดลายหรือรูปภาพ
ที่ประดับออกได้เป็น ๗ ประเภท โดยมีล�ำดับทางวิวัฒนาการของแต่ละประเภท ดังนี้
๑. ประเภทลายดอกบัว
ลวดลายประดับรูปดอกบัวปรากฏในกระเบื้องเชิงชาย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น
นิยมสืบต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอนปลาย ตามล�ำดับ
ลักษณะส�ำคัญของลายดอกบัวสมัยอยุธยาตอนต้น (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐) คือ
ดอกบัวตูมหรือเริ่มผลิบานมีก้านมารองรับ ลักษณะเหมือนธรรมชาติ แต่แบบนี้ได้รับ
ความนิยมอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะในระยะเดียวกันนั้นได้เกิดความนิยมดอกบัว
อีกลักษณะหนึ่งมากกว่า คือ ดอกบัวบานและไม่มีก้านมารองรับ
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ซึ่งดอกบัวลักษณะนี้ได้รับความนิยมต่อมายาวนาน วิวัฒนาการของกลีบดอก
ลักษณะเรียวยาวใกล้ธรรมชาติ คลีค่ ลายมาเป็นกลีบดอกมีหยักทีข่ อบซึง่ ได้รบั อิทธิพลจาก
ลายประเภทพันธุพ์ ฤกษาในสมัยอยุธยาตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒) จนกระทัง่
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ กลีบบัวได้พัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็นกระหนก ท้ายที่สุด
ลายประเภทใบไม้ ๓ แฉก ได้เข้ามาแทนที่กระหนกจนแทบนึกไม่ถึงเค้าโครงดั้งเดิมของ
ดอกบัว
๒. ประเภทลายเทพพนม
ลวดลายประดับรูปเทพพนมเริ่มท�ำกันตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น นิยมสืบเนื่องมา
โดยตลอดจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยลักษณะส�ำคัญคือเทพพนมอยู่เหนือดอกบัว
ลักษณะโผล่ขึ้นมา แสดงการถือก�ำเนิดมาจากดอกบัวอันบริสุทธิ์
ในสมัยอยุธยาตอนต้น ประเภทลายเทพพนมน่าจะท�ำก้านบัวมารองดอกบัว
อันเป็นที่ก�ำเนิดของเทพพนม ท�ำนองเดียวกับประเภทลายดอกบัว แต่คงได้รับความนิยม
อยู่ในระยะเวลาสั้น ๆ คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งลายเทพพนมแบบดังกล่าวนี้
ได้ถกู น�ำย้อนกลับมาท�ำอีกครัง้ หนึง่ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๓
ประเภทลายเทพพนมที่ แ พร่ ห ลายเป็ น ชนิ ด ที่ ไ ม่ มี ก ้ า นมารองรั บ ดอกบั ว
วิวัฒนาการเริ่มจากดอกบัวลักษณะตูมหรือเริ่มผลิบานเป็นธรรมชาติ แต่พบน้อยชิ้น
น่ า จะมี อ ายุ ร ่ ว มสมั ย กั บ แบบดอกบั ว บานลั ก ษณะใกล้ ธ รรมชาติ ส่ ว นมงกุ ฎ ท� ำ แบบ
เรียบง่าย ลักษณะเด่นอยูท่ ปี่ มุ่ แหลมขนาดเล็ก ๒-๓ ปุม่ เหนือกรอบกระบังหน้า เทียบได้กบั
มงกุฎลักษณะเดียวกันในงานสลักไม้และปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนกลาง อย่างไรก็ตามลาย
แบบนี้น่าจะท�ำกันอยู่แล้วในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑
กลีบบัวคลีค่ ลายมาเป็นลายประเภทพันธุพ์ ฤกษาในสมัยอยุธยาตอนกลาง เริม่ จาก
การท�ำกลีบดอกสะบัดพลิ้ว และมีหยักที่ขอบของกลีบในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลาย
ประเภทก้านขด ดอกไม้ ใบไม้ อันเกี่ยวข้องอยู่กับลายประเภทพันธุ์พฤกษาปรากฏอย่าง
ชั ด เจนตั้ ง แต่ ต ้ น พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๒ และพบมากในโบราณสถานที่ ส ร้ า งในกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๒๒
เมื่อถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ประเภทลายพันธุ์พฤกษาลดความส�ำคัญลง
ลายประเภทกระหนกได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ ขณะที่มงกุฎเริ่มมีเครื่องประดับเพิ่มขึ้น
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ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ กระหนกใต้เทพพนมได้พัฒนาเป็นกระหนก ๓ ตัว
ลักษณะสะบัดพลิ้วแบบกระหนกเปลว แต่ส่วนมากได้น�ำลายอื่นเช่นใบไม้ ๓ แฉก และ
ทรงคล้ายดอกมะลิตมู ได้เข้ามาแทนกลีบบัวจนแทบมองไม่เห็นเค้าของของดอกบัวในทีส่ ดุ
ส่วนมงกุฎนั้นเป็นแบบทรงเครื่องใหญ่
๓. ประเภทลายหน้ากาล
ในสมัยอยุธยาระยะแรกเริม่ หน้ากาลสืบทอดลักษณะทีม่ อี ยูใ่ นศิลปะเขมร - ลพบุรี
เช่น ลักษณะใบหน้า และการท�ำขีดเล็ก ๆ ที่ขอบแทนกระหนกครีบสิงห์ กระหนกเน้น
เส้นขมวดโค้งหนาของกระหนกตัวเหงาตามลักษณะกระหนกสมัยอยุธยาตอนต้น และ
น่าจะท�ำสืบเนื่องมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง
ต่อมาลายพันธุพ์ ฤกษาประเภทก้านขด ใบไม้ และดอกไม้ ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่
กระหนก ซึ่งที่พบหลักฐานนั้นพันธุ์พฤกษาเป็นลายประกอบหน้ากาล ซึ่งเป็นงานราว
ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ซึ่งในระยะเดียวกันนี้มีลายหน้ากาลอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีกระหนก
เข้ามาปะปนอยู่อีก แต่ครั้งนี้กระหนกมีขนาดเล็ก บอบบาง และมีลักษณะสะบัดพลิ้ว
แบบกระหนกเปลว
๔. ประเภทลายพันธุ์พฤกษา
ลายประเภทพันธุ์พฤกษานิยมประดับในกระเบื้องเชิงชายร่วมกับลายอย่างอื่น
ได้แก่ ประเภทลายเทพพนม และประเภทลายหน้ากาล ทีเ่ ป็นประเภทลายลายพันธุพ์ ฤกษา
ล้วน พบตัวอย่างเพียงแบบเดียว และเป็นงานราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓
๕. ประเภทลายรูปครุฑยุดนาค
ประเภทลายรูปครุฑยุดนาคพบตัวอย่างเพียงแบบเดียว และน่าจะมีอายุราวรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
๖. ประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
ประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นลายประดับที่ยากต่อ
การสืบค้นความหมาย แต่พบว่าใช้เป็นลายประดับในกระเบื้องเชิงชายมากพอสมควร
สามารถแยกได้เป็น ๒ แบบ และน่าจะท�ำอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลาง
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๗. ประเภททรงกระจัง
ประเภททรงกระจังน่าจะคลี่คลายมาจากลายกระทงในศิลปะล้านนา ใช้ประดับ
ตามแนวขอบของฐานหรือชัน้ ต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมมาก่อน ทรงกระจังเริม่ ใช้ประดับ
อาคารในต�ำแหน่งของกระเบื้องเชิงชายตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และ
ท�ำสืบต่อมาในรัชกาลหลัง ๆ
เนื่องจากส่วนประกอบส�ำคัญของทรงกระจัง คือ กระหนกที่ประกอบอยู่ที่ขอบ
ทั้งสอง ซึ่งมีแนววิวัฒนาการจากกระหนกตัวเดียวในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ มาเป็น
กระหนกสามตัวในศตวรรษต่อมา

แบบและปริมาณของกระเบื้องเชิงชายประเภทต่าง ๆ
ที่พบจากโบราณสถาน และใช้ในการวิจัยครั้งนี้
กระเบือ้ งเชิงชายทีใ่ ช้ในการศึกษาเรือ่ ง “กระเบือ้ งเชิงชายสมัยอยุธยา” ได้มาจาก
การขุดแต่งทางโบราณคดี การส�ำรวจโบราณสถาน และทีเ่ ก็บรวบรวมอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ
ตัวอย่างหลักฐานที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานทั้งหมด เป็นตัวอย่างได้จาก
ชั้นดินพังทลายทับถม ไม่มีกระเบื้องเชิงชายชิ้นใดที่ได้จากหลุมขุดค้นทางโบราณดี
ในด้านปริมาณของกระเบื้องเชิงชายได้จากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมอยู่ในห้องปฏิบัติการ
ทางโบราณคดี ข องส� ำ นั ก งานโบราณคดี แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ที่ ๓ ดั ง นั้ น
โบราณสถานทีข่ ดุ แต่งผ่านมานานแล้ว กระเบือ้ งเชิงชายทีค่ ดั เก็บไว้เป็นตัวอย่างเฉพาะชิน้
ทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์ ส่วนชิน้ ส่วนทีแ่ ตกหักได้ถกู น�ำกลับไปฝังคืนยังแหล่งทีพ่ บ หรือแหล่งอืน่
แล้วแต่กรณี ปริมาณที่ปรากฏในรายการจึงน้อย แต่โบราณสถานที่ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการขุดแต่งจะสามารถตรวจนับในเชิงปริมาณได้อย่างครบถ้วน
ส่วนหลักฐานที่ได้จากการส�ำรวจย่อมมีอยู่น้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งยังฝังจมอยู่
ใต้ดนิ และกระเบือ้ งเชิงชายทีเ่ ก็บรักษาอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จะคัดเพียงตัวอย่าง
เฉพาะชิน้ เพือ่ น�ำแบบทีไ่ ม่พบเห็นจากข้อมูลด้านการขุดแต่งและส�ำรวจ มาใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นส�ำคัญ จึงไม่ได้แสดงปริมาณไว้ ณ ที่นี้
อย่างไรก็ตาม การเสนอข้อมูลส่วนนี้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ต้องการขยาย
ผลการศึกษาต่อไป และเพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการตรวจสอบงานวิจัยชิ้นนี้
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๑. วัดมเหยงคณ์
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด�ำเนินการขุดแต่งวัดมเหยงคณ์ เพื่อ
ออกแบบและบูรณะโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ รายงานการขุดแต่งยังไม่
ได้ตีพิมพ์
กระเบื้องเชิงชายประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๑ พบบริเวณนอกก�ำแพงแก้วของ
อุโบสถด้านทิศเหนือ ส่วนกระเบื้องเชิงชายอีกกลุ่มหนึ่งคือประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
พบในบริเวณพระอุโบสถ ดังนี้

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๑
(ก. ลอน) พบบริเวณนอกก�ำแพงแก้ว
ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ
จ�ำนวน ๑๕ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ
จ�ำนวน ๑๖ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ
จ�ำนวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ
จ�ำนวน ๑๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๕
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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๒. พระราชวังหลวง
กระเบื้องเชิงชายที่แสดงต่อไปนี้ รวมถึงกระเบื้องเชิงชายที่พบบริเวณพระที่นั่ง
บรรยงก์รตั นาสน์ ต�ำหนักสวนกระต่าย ฉนวนน�ำ้ ท่าวาสุกรี และฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์
ด้วย
กระเบื้องเชิงชายที่พบในบริเวณพระราชวังหลวงมีตัวอย่างดังต่อไปนี๓๖
้

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขุดแต่ง และหลักฐานกระเบื้องเชิงชายที่พบดูได้จากรายงาน
การขุดแต่งโบราณสถานของกรมศิลปากร, โปรดดู ประทีป เพ็งตะโก และสุดา งามเหลือ, การขุดแต่งตําหนัก
สวนกระต่าย (โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕ - ๓๖ (อัดสําเนา).
๓๖
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ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น
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ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๒
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๕ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายพันธุ์พฤกษา
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายครุฑยุดนาค
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๓ ชิ้น
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ประเภทลายเส้นโค้ง
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
แบบที่ ๒
(ก. ลอน) จ�ำนวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเส้นโค้ง
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
แบบที่ ๒
(ก. ลอน) จ�ำนวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. ลอน) จ�ำนวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. แผ่น) จ�ำนวน ๘ ชิ้น
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๓. วัดอุโบสถ
กรมศิ ล ปากรด� ำ เนิ น การขุ ด แต่ ง วั ด อุ โ บสถ เมื่ อ ปี ง บประมาณ ๒๕๓๘ ๓๗
พบกระเบื้องเชิงชายในชั้นดินพังทลายทับถม ดังนี้

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๙
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเส้นโค้ง
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

รายละเอี ย ดโปรดดู รายงานการศึ ก ษาโบราณสถานวั ด อุ โ บสถ - วั ด หลั ง คาดํ า ตํ า บลประตู ชั ย
อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (เสนอสํ า นั ก งานโครงการนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔ และรูปหน้า ๑๖. (อัดสําเนา).
๓๗
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๔. พระที่นั่งเย็น จังหวัดลพบุรี
กระเบื้ อ งเชิ ง ชายพบจากการขุ ด แต่ ง พระที่ นั่ ง เย็ น จั ง หวั ด ลพบุ รี ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๗ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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๕. วัดสุวรรณาวาส
กระเบื้ อ งเชิ ง ชายพบที่ วั ด สุ ว รรณาวาส ได้ ม าจากการขุ ด แต่ ง โดยอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐๓๘

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๗ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู ขจร มุกมีค่า และ สุดา งามเหลือ, รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
วัดสุวรรณาวาส (ร้าง) ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), หน้า ๓๔. และรูปที่ ๘๐ – ๘๒ (อัดสําเนา).
๓๘
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ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๗ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๗ ชิ้น

205

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเส้นโค้ง
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
แบบที่ ๑
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

๖. วัดปราสาท คลองสระบัว
กระเบื้องเชิงชายพบที่วัดปราสาท คลองสระบัว ได้มาจากการส�ำรวจ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ โดยโครงการส�ำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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๗. วัดขุนแสน
ส�ำนักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด�ำเนินการขุดแต่ง
วัดขุนแสน เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘๓๙

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู, รายงานการขุดแต่งและบูรณะเสริม ความมั่นคงเจดีย์วัดขุนแสน ตําบลหัวรอ
อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (เสนอสํ า นั ก งานโครงการนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓ - ๑๕ และรูปที่ ๗๐ - ๗๕. (อัดสําเนา).
๓๙
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๘ ชิ้น

๘. วัดไชยวัฒนาราม
กรมศิลปากรด�ำเนินการขุดแต่ง เพื่อการบูรณะวัดไชยวัฒนาราม ระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓๔๐

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู ประทีป เพ็งตะโก, “โบราณวัตถุ” วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓๒ - ๑๓๔.
๔๐
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
จ�ำนวน ๓ ชิ้น
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๙. วัดพระยาแมน
กระเบือ้ งเชิงชายจากวัดพระยาแมน ได้จากการส�ำรวจ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

๑๐. วัดโคกพระยา
กระเบื้องเชิงชายจากวัดโคกพระยา ใกล้วัดภูเขาทอง พบจากการส�ำรวจ

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๓ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

๑๑. วัดสุวรรณเจดีย์
กระเบื้ อ งเชิ ง ชายจากวั ด สุ ว รรณเจดี ย ์ ได้ ม าจากการขุ ด แต่ ง โดยอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๒
(เดือยยึด)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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๑๒. วัดธรรมมิกราช
กระเบื้องเชิงชายจากวัดธรรมิกราช ได้มาจากการขุดแต่งโบราณสถาน เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พ.ศ. ๒๕๓๗ ๔๑

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๗ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งและขุดค้นโบราณสถานวัดธรรมิกราช ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอสํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,
๒๕๓๗), หน้า ๒๕ - ๒๖. (อัดสําเนา).
๔๑
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

๑๓. วัดมณฑป
กระเบื้องเชิงชายจากวัดมณฑปได้มาจากการส�ำรวจ

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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๑๔. วัดพลับพลาไชย
กระเบื้องเชิงชายจากวัดพลับพลาไชย ได้มาจากการขุดแต่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐๔๒

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑๑ ชิ้น

รายละเอี ย ดโปรดดู ขจร มุ ก มี ค ่ า , รายงานการขุ ด แต่ ง วั ด พลั บ พลาไชย ตํ า บลท่ า วาสุ ก รี อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๐),
หน้า ๒๔ และรูปที่ ๕๕ - ๖๐. (อัดสําเนา).
๔๒
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๑๕. วัดมหาสมัน
กระเบื้องเชิงชายจากวัดมหาสมัน ได้มาจากการขุดแต่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ๔๓

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๖ ชิ้น

๑๖. บ้านวิชาเยนทร์
กระเบื้องเชิงชายจากบ้านวิชาเยนทร์ ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งและขุดค้นโบราณสถานวัดมหาสมัน ตําบลประตูชัย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอสํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,
๒๕๓๗), หน้า ๑๕. (อัดสําเนา).
๔๓
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๑
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

๑๗. วัดนครโกษา
กระเบื้องเชิงชายจากวัดนครโกษาได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำบวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

217

๑๘. วัดโพง
กระเบื้องเชิงชายจากวัดโพง ได้มาจากการขุดแต่ง๔๔

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๘ ชิ้น

๑๙. วัดนางค�ำ
กระเบื้องเชิงชายจากวัดนางค�ำ ได้มาจากการส�ำรวจ

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดโพง ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอสาํ นักงานโครงการนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๕ - ๒๗.
(อัดสําเนา).
๔๔
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๒๐. วัดสวนหลวงค้างคาว
กระเบื้องเชิงชายจากวัดสวนหลวงค้างคาว ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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๒๑. วัดเจ้าปราบ
กระเบื้องเชิงชายจากวัดเจ้าปราบ ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

๒๒. วัดกุฎีดาว
กระเบื้องเชิงชายจากวัดกุฎีดาว ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑๘ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๓๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔๐ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒๗๓ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๔๑ ชิ้น
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๒๓. วิหารแกลบ
กระเบื้องเชิงชายจากวิหารแกลบ ได้มาจากการขุดแต่ง๔๕

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑๓๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๕๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๒
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๕ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวิหารแกลบ ตาํ บลประตูชยั อาํ เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอสาํ นักงานโครงการนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓ - ๑๕.
(อัดสําเนา).
๔๕
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๒๔. วัดหัสดาวาส
กระเบื้องเชิงชายจากวัดหัสดาวาส ได้มาจากการส�ำรวจ

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๓
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

๒๕. พระต�ำหนักค�ำหยาด
กระเบื้องเชิงชายจากพระต�ำหนักค�ำหยาด ได้มาจากการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายกลีบบัว แบบที่ ๔
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๓ ชิ้น
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๒๖. วัดท่าแค
กระเบื้องเชิงชายจากวัดท่าแค ได้มาจากการส�ำรวจ

ประเภทลายพันธุ์พฤกษา
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

๒๗. วัดวรเชษฐ์
กระเบื้องเชิงชายจากวัดวรเชษฐ์ ได้มาจากการขุดแต่ง ในชั้นดินทับถม

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

๒๘. วัดวังไชย
กระเบื้องเชิงชายจากวัดวังไชย ได้มาจากการขุดแต่ง ในชั้นดินทับถม๔๖

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดวังไชย ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอสํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๘), หน้า ๓๔.
(อัดสําเนา).
๔๖
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ทับถม๔๗

๒๙. วัดวรโพธิ์ หรือวัดระฆัง
กระเบื้องเชิงชายจากวัดวรโพธิ์ หรือวัดระฆัง ได้มาจากการขุดแต่ง ในชั้นดิน

ประเภทลายเส้นโค้ง
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
แบบที่ ๒
(ก. ลอน) จ�ำนวน ๑ ชิ้น

๓๐. เนินโบราณสถานใกล้วัดเตว็จ
กระเบื้องเชิงชายจากเนินโบราณสถานใกล้วัดเตว็จ ได้มาจากการส�ำรวจ

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. ลอน ?)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น (ก. ลอน ?)

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐ ?
(ก. ลอน?)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดวรโพธิ (วัดระฆัง) ตําบลประตูชัย
อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (เสนอสํ า นั ก งานโครงการนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘ และรูปที่ ๓๖. (อัดสําเนา).
๔๗
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๓๑. วัดไตรตรึงค์
กระเบื้องเชิงชายจากวัดไตรตรึงค์ ได้มาจากการขุดแต่ง๔๘

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒๓๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
(ก. แผ่น)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

รายละเอี ย ดโปรดดู รายงานการขุ ด แต่ ง ศึ ก ษาโบราณสถานวั ด ไตรตรึ ง ค์ ตํ า บลประตู ชั ย อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอสํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,
๒๕๓๙), หน้า ๒๔ - ๒๘. (อัดสําเนา).
๔๘
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๓๒. ต�ำหนักวัดมเหยงคณ์
กระเบื้องเชิงชายจากต�ำหนักวัดมเหยงคณ์ ได้มาจากการส�ำรวจ

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘
(ก. ลอน)
จ�ำนวน ๒ ชิ้น
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ภาพสีน�้ำมัน ผลงานนายจักรพันธ์ หิรัญสาลี
จิตรกรช�ำนาญการ ส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

จากนักโบราณคดีภาคสนาม
สู่

ผู้น�ำ
รมศิลปากร

ก

นายประทีป เพ็งตะโก
อธิบดีกรมศิลปากร

“...ฝ่ามรสุมวิกฤติโควิด
สืบสานภารกิจวิชาการ
วางรากฐานงานอนุรักษ์”

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ ตำ�บลศีรษะทอง
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บุตรชายของนายจอก และ
นางลำ�ยวง เพ็งตะโก สมรสกับนางปภัสร เพ็งตะโก มีบุตร-ธิดา
๓ คน คือ ๑. นายปวัน เพ็งตะโก ๒. นางสาวปภาพินท์ เพ็งตะโก
๓. นายปวีร์ เพ็งตะโก
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การศึกษา
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง
อำ�เภอนครชัยศรี และประถมศึกษาชัน้ ปีที่ ๕ - ๗ โรงเรียนวัดห้วยตะโก
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต่อมาเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นจึงสำ�เร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
• พ.ศ. ๒๕๒๕
		
• พ.ศ. ๒๕๔๐
		
• พ.ศ. ๒๕๕๓
		
• พ.ศ. ๒๕๕๗
		

ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน่ ที่ ๕๔
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ ๕๖ (วปอ. ๕๖) กองบัญชาการกองทัพไทย
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ประวัติรับราชการ
๓ ธันวาคม ๒๕๒๗

ตำ�แหน่งสำ�คัญ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ - ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔

บรรจุเข้ารับราชการ
ตำ�แหน่งนักโบราณคดี ระดับ ๓

ผู้อำ�นวยการสำ�นักโบราณคดี
และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๐ สงขลา
๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศิลปากรที่ ๑๓
สงขลา
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๐
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศิลปากรที่ ๒
สุพรรณบุรี
๙ มีนาคม ๒๕๕๐ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปากรที่ ๓
พระนครศรีอยุธยา
๒๒ มีนาคม - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รองอธิบดีกรมศิลปากร
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมศิลปากร
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ ได้รับ
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา

เกียรติประวัติที่ ได้รับการยกย่อง

พ.ศ. ๒๕๓๑ เกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชีวิต

ก่อนเข้ารับราชการ

เรื่องที่ภาคภูมิใจในชีวิตประการหนึ่งคือ การที่เป็นเด็กชนบทธรรมดาคนหนึ่ง
ทีส่ ามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนชายประจ�ำจังหวัดทีม่ ชี อื่ เสียง โดยเข้าเรียนมัธยมปลาย
สายวิทยาศาสตร์ ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นวิชาที่ชอบและท�ำได้ดี จึงเป็น
พื้นฐานให้คิดค�ำนวณตามเหตุและผล และยังเป็นพื้นฐานต่อการครองชีวิตและการงาน
ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนอีกด้วย
ต่อมาเข้าศึกษาต่อที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาโบราณคดี
วิชาโทมานุษยวิทยา
หลังจากจบการศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ท�ำงานเป็นลูกจ้างโครงการโบราณคดี
ภาคเหนือ ซึ่งมีศูนย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ การท�ำงานในปีแรกขุดค้นทางโบราณคดี
ที่เมืองลี้ จังหวัดล�ำพูน และปีที่สองร่วมส�ำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยใช้เวลาในการส�ำรวจกว่า ๖ เดือน นับเป็นชุดบุกเบิกการส�ำรวจฯ ในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากนั้นกลับมาส�ำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเฉพาะกิจที่ล�ำพูน เชียงแสน (จังหวัด
เชียงราย) และล�ำปาง ท�ำงานกับโครงการฯ นี้อยู่ตลอด ๒ ปี ทั้งกับเพื่อนและรุ่นพี่
คนเดิม จึงมีโอกาสได้พบปะรุ่นพี่อาวุโสที่มีประสบการณ์ให้ค�ำแนะน�ำสั่งสอนหลายคน
สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นท�ำงาน เป็นฐานความคิด - ความรู้ ความเข้าใจในการท�ำงานที่จะก้าวต่อไป
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เริ่มต้น

เป็นข้าราชการกรมศิลปากร

เมื่อสอบเข้ารับราชการกรมศิลปากรสามารถสอบได้ล�ำดับที่ ๑ ในขณะนั้น
มีต�ำแหน่งว่างอยู่เพียง ๒ แห่ง คือ หน่วยศิลปากรที่อยุธยากับที่สงขลา จึงเลือกบรรจุ
ที่หน่วยศิลปากรอยุธยา เป็นนักโบราณคดีประจ�ำที่อยุธยายาวนาน ๑๒ - ๑๓ ปี คือ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๔๑ งานแรกที่ได้รับมอบหมายคือ โครงการขุดค้น - ขุดแต่งและ
บูรณะพระต�ำหนักค�ำหยาด ต้องรับผิดชอบท�ำทุกขั้นตอนจนจบโครงการฯ ท�ำให้มีความ
มั่นใจที่จะท�ำงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นคือ โครงการขุดค้น - ขุดแต่ง - บูรณะ
พระราชวังโบราณพระนครศรีอยุธยา แต่มองเห็นปัญหาจากสภาพของแหล่งที่ทรุดโทรม
ถูกท�ำลายรือ้ ค้นซ�ำ้ ซ้อน หลักฐานสูญหาย ทัง้ ยังซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัย สืบค้นหายาก
จึงมาคิดว่าจ�ำเป็นต้องสร้างระบบเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการท�ำงานตามหลักวิชาการ
โบราณคดีเป็นอันดับแรก ระบบทีว่ า่ นีค้ อื การวางระบบผังกริดรวม ให้เป็นกรอบครอบคลุม
พื้นที่ของพระราชวังโบราณทั้งหมด มีหมุดหมาย - ต�ำแหน่งตามผังชัดเจนอ้างอิงได้
โดยตลอด เมื่อด�ำเนินการขุดค้นฯ ในต�ำแหน่งใด บันทึกเป็นหลักฐานที่โยงยึดถึงกันได้
เสมือนการค่อย ๆ ต่อภาพจิ๊กซอว์ให้เพิ่มขึ้น ๆ จนครบถ้วนได้ในอนาคต ระบบผังกริดรวม
ที่คิดและวางไว้นี้ ยังใช้ในการด�ำเนินงานโบราณคดี ณ พื้นที่พระราชวังโบราณแห่งนี้
สืบต่อมาจนทุกวันนี้ เป็นเรือ่ งทีค่ วรแก่การภูมใิ จว่า ณ ก้าวเริม่ ต้นแห่งการเป็นนักโบราณคดี
ที่พระนครศรีอยุธยา ได้ช่วยคิดค้นวางรากฐานงานศึกษาโบราณคดีอยุธยาให้เป็นระบบ
ระเบียบเพื่อการต่อยอดงานในอนาคต ควบคู่ไปกับการจัดระบบระเบียบการประมวล
หลักฐานเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและงานบันทึกศึกษาของคนท�ำงาน
รุ่นแรก ๆ เช่น พระยาโบราณราชธานินทร์ ขณะอยู่อยุธยางานซึ่งน�ำประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการและความภูมิใจมาให้อีกงานหนึ่ง คือ การด�ำเนินการอนุรักษ์และพัฒนา
วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งตอนนั้นอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างเหมือนป่าดง ชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัย
ประชิดวัดฯ ต้องใช้ความรู้ - ความสามารถในการวางแผนปรับปรุงพืน้ ที่ การเจรจากับชาวบ้าน
ในการเคลือ่ นย้าย - ชดเชย การเวนคืน - จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ใหม่ การด�ำเนินการขุดค้น - ขุดแต่ง บูรณะจนฟื้นคืนสภาพความเป็นโบราณสถานที่งดงามโดดเด่นของพระนครศรีอยุธยา
ในทุกวันนี้
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ความคิดริเริ่มวางรากฐานงาน
เมื่อครั้งเป็นภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่บริหารงานโบราณคดี

ก่ อ นหน้ า จะมาด�ำรงต�ำแหน่ ง ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ศิ ล ปากรที่ ๒ สุ พ รรณบุ รี
เคยด�ำรงต�ำแหน่งภัณฑารักษ์มาก่อน คงเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาในส�ำนักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมัยนั้น เล็งเห็นว่าเป็นคนคิดพัฒนาระบบ และจัดการพัฒนา
พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาการบุกรุกได้ดอี ย่างทีเ่ คยท�ำส�ำเร็จมาแล้วทีว่ ดั ไชยวัฒนาราม ใน พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นภัณฑารักษ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษกคลองห้า
ปทุมธานี ซึ่ง ผู้อ�ำนวยการสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในขณะนั้น มีแนวคิดพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ชาติพันธุ์วิทยา แต่ปัญหาใหญ่คือกรมฯ
สร้างอาคารขึน้ มาหลังหนึง่ บนพืน้ ที่ ๒๕๐ ไร่ มีชาวบ้านเข้ามาครอบครองพืน้ ทีห่ ลายส่วน
ต้องหาทางให้โยกย้ายรังวัดพื้นที่และคิดค่าชดเชย จนสร้างแนวเขตชัดเจนได้
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ขณะอยู ่ ที่ นี่ ต ลอด ๑ ปี สิ่ ง ที่ คิ ด อยากท�ำและอยากวางแนวทางไว้ คื อ เรื่ อ ง
โบราณวัตถุทอี่ ยูใ่ นคลังพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึง่ ย้ายมาเก็บรักษาทีน่ ี่ ปัญหา
ยุ่งยากคือ บัญชีและทะเบียนโบราณวัตถุที่ไม่ครบถ้วน เลขหมายซ�้ำซ้อน บัญชีกับของ
ไม่ตรงกันบ้าง มีของแต่บญ
ั ชีไม่มบี า้ ง ตอนนัน้ คิดเรือ่ งการวางระบบโดยต้องตรวจสอบใหม่
ทัง้ หมด ท�ำฐานข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและต้องสืบค้นได้งา่ ย รักษาหลักฐานความรูไ้ ว้ได้ดว้ ย
แต่ยังไม่มีโอกาสลงมือท�ำ ก็มีค�ำสั่งให้ย้ายไปเป็นหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ที่พนมรุ้ง
เห็นว่าหน้าแล้ง บนเขาพนมรุง้ แล้งนัก จึงคิดระบบสปริงเกอร์ เพือ่ น�ำนำ�้ มาใช้ให้พนื้ ทีช่ มุ่ ชืน้ ได้
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บา้ ง ดูแลอะไรต่อมิอะไร งานวิชาการท�ำได้ไม่มาก ตอนนัน้ มีเรือ่ งวาทกรรม
โต้แย้งที่ต้องพิสูจน์ให้สาธารณชนประจักษ์ในค�ำกล่าวว่าทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
ทีส่ ง่ คืนมาจากอเมริกา แล้วมาติดตัง้ ไว้ทเี่ ดิมทีป่ ราสาทพนมรุง้ เป็นของจริงหรือของปลอม
อยู่ที่นี่ไม่นานนัก อธิบดีอาวุธ เงินชูกลิ่น แต่งตั้งให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ศิลปากรที่ ๑๐ สงขลา ท�ำงานสานต่อจากงานทีผ่ อู้ �ำนวยการคนก่อนคือ พีธ่ ราพงศ์ ศรีสชุ าติ
และพี่อัศวี ศรจิตติได้วางงานไว้แล้ว คือ โครงการขุดค้น - ขุดแต่งและบูรณะเมืองโบราณ
ยะรัง ปัตตานี แต่สงิ่ ทีท่ �ำเพิม่ เติมและท�ำได้ส�ำเร็จคือ การถ่ายโอนภารกิจการดูแลศูนย์ขอ้ มูล
เมืองโบราณยะรัง ซึ่งกรมฯ ให้งบประมาณปรับปรุงอาคารที่ว่าการอ�ำเภอหลังเก่า และน�ำ
โบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากโบราณสถานเมืองยะรังมาจัดแสดง เพิ่มเติมให้มีห้องสมุด
ในศูนย์ฯ แห่งนี้ด้วย นับว่าเป็นแห่งแรกที่ด�ำเนินการถ่ายโอนภารกิจของกรมศิลปากร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอ�ำนาจของรัฐบาล สิ่งส�ำคัญ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้คือ การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท้องถิ่น มีการจัดอบรมเพื่อให้
บุคลากรท้องถิน่ สามารถสานงานต่อได้ในทุกด้าน กรณีนจี้ งึ เป็นตัวอย่างแรกทีท่ �ำให้เกิดการ
ถ่ายโอนภารกิจฯ เช่นนี้ในอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา รวมทั้งที่สุพรรณบุรีเมื่อไปเป็น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ ที่นั่น ตามที่เล่ามาแล้วด้วย
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๒๕ มีนาคม ๒๕๔๓
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ปราสาทเมืองต�่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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พระมหากรุณาธิคุณ

และพระจริยาวัตรต่องานมรดกวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจ

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เสด็จฯ มายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มีโอกาส
รั บ เสด็ จ แต่ มิ ไ ด้ มี โ อกาสปฏิ บั ติ ง านสนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โดยตรงแต่ อ ย่ า งใด
จนกระทั่งเมื่อท�ำงานโบราณคดีที่วัดไชยวัฒนาราม จึงมีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระ
มหากรุณาธิคุณกราบบังคมทูลถวายค�ำบรรยายที่วัดแห่งนี้ เมื่อพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑๐ เมือ่ ครัง้ ยังทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารโดยเสด็จฯ มาวัดไชยวัฒนาราม

241

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม
โดยมีนายปฏิพฒ
ั น์ พุม่ พงษ์แพทย์ นักโบราณคดี นายประทีป เพ็งตะโก นักโบราณคดี นายณรงค์ โคกสันเทียะ
นักวิชาการช่างศิลป์ และนายพิชัย บุญแจ้ง นายช่างโยธา ถวายรายงานการบูรณะโบราณสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยมาก ทรงถือ
กล้องถ่ายรูปโบราณสถานมุมต่าง ๆ แต่จะทรงหยุดนิ่งรับฟังเมื่อถวายค�ำบรรยายเรื่อง
ข้อสันนิษฐานเจดีย์ที่ว่าน่าจะเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้ากุ้ง หรือข้อสันนิษฐานการสร้างวัด
ในสมั ย พระเจ้ า ปราสาททองฯ การเสด็ จ ฯ วั ด ไชยวั ฒ นารามของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ ๒ พระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ครัง้ นัน้ ทรงประทับทอดพระเนตร
เป็นเวลานานด้วยความสนพระราชหฤทัย จนตะวันพลบและมืดคำ�่ ลง พระจริยาวัตรงดงาม
และความใส่พระราชหฤทัยในโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของโบราณสถานท�ำให้
ทุกคนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ปลาบปลื้มใจนัก ข้าราชการกรมศิลปากรที่ได้เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิด
โดยเฉพาะผู้ได้ปฏิบัติงานถวายค�ำบรรยาย ไม่อาจกล่าวได้ถึงความประทับตราตรึงใจและ
ขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานตราบจนทุกวันนี้
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๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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๒๓ เมษายน ๒๕๔๓
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากนั้นได้มีโอกาสถวายค�ำอธิบายน�ำชมโบราณสถานแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะพระอาจารย์
เมื่ อ ครั้ ง ทรงน�ำนั ก เรี ย นนายร้ อ ยโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า มาทั ศ นศึ ก ษา
โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา นับเป็นภาพในความทรงจ�ำงดงาม อีกทัง้ ยังมีความภูมใิ จ
ที่ได้สนองพระราชด�ำริที่จะสานต่องานวิทยานิพนธ์เรื่องจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งของ
พระองค์ เมื่อครั้งเป็นหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยขอให้พี่บรรจบ ไมตรีจิตต์
ถ่ายภาพปราสาทมุมต่างๆ แล้วจัดท�ำสมุดภาพพร้อมค�ำอธิบายภาพว่า ภาพสลักอยูส่ ว่ นไหน
ของปราสาท แล้วน�ำเสนอให้ท่านอาวุธ เงินชูกลิ่น อธิบดีฯ สมัยนั้น น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
นอกจากนี้ ยังมีพระบรมวงศ์ชนั้ สูง อีก ๒ พระองค์ทเี่ สด็จฯ ทอดพระเนตรปราสาท
พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต�่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีโอกาสน�ำทอดพระเนตรและถวาย
ค�ำอธิบายคือ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงสนพระทัยและ
มีพระเมตตาต่อเจ้าหน้าทีก่ รมศิลปากรทุกคนทีเ่ ฝ้ารับเสด็จถวายงานฯ ณ ปราสาทพนมรุง้
ในครั้งนั้น
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ภารกิจสำ�คัญ

ในฐานะผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปากร
ก่อนเป็นรองอธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

เมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ ให้มาเป็นผูอ้ �ำนวยการส�ำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยาพบว่า
จังหวัดอยุธยาเปลี่ยนแปลงไปมาก บุคคลในท้องถิ่นก็เปลี่ยน การประสานงานขาดช่วง
ไม่ว่าจะคิดแผนอะไร เมื่อท้องถิ่นไม่เอาด้วย ย่อมท�ำอะไรไม่ได้ คนเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น
พื้นที่แออัดหนาแน่น แผนแม่บทที่เคยท�ำไว้ต้องรื้อฟื้นกันใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่
ของที่นี่ต้องเดินด้วยแผนแม่บทอันเป็นที่รับรองให้ทุกภาคส่วนด�ำเนินการตาม...มาอยู่
อยุธยาเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่วัดมงคลบพิตร มีการบุกรุก เข้ามาจัดระเบียบ
เพื่อรักษาคุณค่าตามความเป็นมรดกโลก และพัฒนาศักยภาพแหล่งวัดวาอารามที่เป็น
โบราณสถาน มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม วางแนวคิดไว้ให้
ในเรื่องการสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพิพิธภัณฑ์ฯ เช่น
พิพิธภัณฑ์ฯ เจ้าสามพระยาเน้นศิลปะเครื่องทองที่เลอค่าและประวัติศาสตร์ศิลปะ
ส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ จันทรเกษมเน้นสถาปัตยกรรมและความเป็นวังหน้า อธิบดี
อนันต์ ชูโชติ ผลักดันการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ฯ ทัง้ สองแห่งเป็นรูปธรรม เมือ่ มาเป็นรองอธิบดีฯ
ได้ชว่ ยสานงานต่อเนือ่ ง ครัน้ ไปเป็นผูต้ รวจราชการฯ อยูท่ กี่ ระทรวงวัฒนธรรม ภารกิจงาน
กว้างมาก เป็นงานมอบหมายติดตามงานจากเจ้ากระทรวงและปลัดกระทรวงเป็นส่วนใหญ่
ถึงกระนั้นได้มองเห็นว่า การท�ำงานราชการต้องมีเครือข่าย ต้องสร้างเครือข่ายให้มาก
จึงจะน�ำพางานไปสู่ความส�ำเร็จ กระทรวงวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
มีสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด กรมศิลปากรก็มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทุกจังหวัด เพียงแต่
ต้องเกื้อหนุนการท�ำงานซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น
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งานก่อสร้างอาคารและจัดแสดงนิทรรศการเครื่องทองอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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งานปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
จังหวัดกาญจนบุรี
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๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
จังหวัดอุดรธานี
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐในแหล่งมรดกโลก
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๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
การอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้คุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นที่ ๑

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พิธีเปิดและส่งมอบอาคารและสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา
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อธิบดีกรมศิลปากร
ผู้เผชิญหน้าภาวะวิกฤตในวาระแห่งโลก

เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมศิลปากร แม้มุ่งหวังว่าจะสานงานที่อธิบดี
ท่านที่แล้วมาให้บรรลุเป้าหมาย และวางรากฐานสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรและ
องค์กรด้านวิชาการและการอนุรักษ์ แต่ยังมิได้ทันด�ำเนินการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่คิดไว้
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างชัดเจน เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดคือ โควิด ๑๙ ในปลาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเรียกว่า ตนเองเป็นอธิบดีที่อยู่ตลอดช่วงเวลาแห่งโควิด วิกฤติการณ์
อันเป็นวาระของโลกและของประเทศชาติจึงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการท�ำงานเพื่อสานต่อ
ภารกิจที่ต้องท�ำต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ต้องด�ำเนินการไปให้ได้ เช่น การประชุมทางไกล
แบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ การเวิร์คฟอร์มโฮม อีกทั้งได้สานต่อภารกิจอธิบดีอนันต์ ชูโชติ
ที่วางไว้คือ งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี โดยเร่งรัดให้ส�ำนักศิลปากร
ที่ ๒ สุพรรณบุรี ด�ำเนินการวิชาการ ท�ำข้อมูลจริงจังตั้งแต่ที่หนองราชวัตรและที่บ้านเก่า
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๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
การประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

เพื่อใช้มาจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ฯ บ้านเก่าให้แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ใน
พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากปิดก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดนิทรรศการยาวนาน
นอกจากนี้ ยังประสานกับพิพิธภัณฑสถานพีบอดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เพื่อขอโบราณวัตถุ คือ เครื่องมือหิน น�ำกลับมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเก่า เครื่องมือหินนี้เป็นชุดที่ฟาน ฮีเกอเรน พบที่บ้านเก่าช่วงเป็นเชลยศึกของ
กองทหารญี่ปุ่นมาสร้างทางรถไฟครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้วเผยแพร่ไป ท�ำให้ทั่วโลก
ได้รับรู้ว่า มีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศของเราเหมือนกัน ภารกิจสานต่อ
อีกแห่งหนึง่ คืออุทยานประวัตศิ าสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว เร่งรัดให้ส�ำนักศิลปากร
ที่ ๕ ปราจีนบุรี เติมเต็มสิ่งที่ขาดและต้องแก้ไขทั้งกายภาพและความรู้ที่เป็นเอกสาร
และการเตรียมพื้นที่ให้ครบถ้วนเพื่อให้เปิดได้เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
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ภารกิจต่อเนื่องและมองเห็นผลส�ำเร็จบ้างแล้ว เช่น การจัดท�ำแผนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาน�ำเสนอไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแล้ว และจะน�ำเสนอแผนงานการอนุรักษ์ให้คณะกรรมการมรดกโลก
ของยูเนสโกต่อไป งานติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย
บัดนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก�ำลังน�ำโบราณวัตถุที่ถูกน�ำลักลอบออกไป ๒ ชิ้น คือ ทับหลัง
ที่ปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และทับหลังที่ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
กลับคืนสู่ประเทศไทย

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
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๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
พิธีรับมอบทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว

งานสานต่อภารกิจที่ค้างอยู่บางอย่าง ไม่ใช่งานในไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่รื้อฟื้นงาน
ที่ เ คยหยุ ด ไปเมื่ อ กว่ า สิ บ ปี ที่ แ ล้ ว ซึ่ ง เห็ น ว่ า เป็ น งานที่ ดี มี ป ระโยชน์ ต ่ อ คนไทยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ การจัดนิทรรศการศิลปะคันธาระที่เคยมีการเจรจายืม
พุทธศิลป์แบบคันธาระจากปากีสถานมาจัดแสดงนิทรรศการในบ้านเรา หรือแม้แต่งานที่
กรมศิลปากรไปลงนามความร่วมมือกับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดนิทรรศการ
เซรามิกไทย - ญี่ปุ่น ที่ต้องเลื่อนจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้และคงต้องเปลี่ยนไปปีหน้า เพราะ
สถานการณ์โควิด ถึงกระนั้นยังติดตามให้ความส�ำคัญและให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อท�ำงานที่ยกระดับไปสู่สากล นี่จึงมาถึงแนวคิด
ที่ย�้ำเสมอว่า เราต้องสร้างคนให้มีความแข็งแกร่งในแต่ละสาขา ต้องเข้าใจตรงกันว่า
ภาวะด้อยของเราอยู่ตรงไหน การพัฒนาคนของกรมศิลปากรใน ๔ งานหลัก ต้องเกิดขึ้น
เป็นส�ำคัญ น�ำความโดดเด่นในวิชาการกลับคืนมา มองเห็นมาตลอดว่า กรมศิลปากร
มีบทบาทส�ำคัญยิ่งคือ
“...ความเป็นนักวิชาการเฉพาะด้าน...” แต่เราก�ำลังเผชิญวิกฤติทางวิชาการ
เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญจริง ๆ เพียงพอละหรือ? เมื่อมีปัญหาจากสาธารณชนมาให้ตอบ
เราตอบได้น่าเชื่อถือ ชัดเจนไหม? ทุกวันนี้ ความคิด ความเห็นจากสาธารณชนมีมาก
มีค�ำถามที่ท้าทายความรู้ของเรากลับมาด้วย สิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งของเราในทางวิชาการ
ด้อยลงไปไหม? ความรูท้ ไี่ ม่พอท�ำให้วปิ ลาสคลาดเคลือ่ นในการตอบหรือแก้ปญ
ั หาหรือไม่?
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แน่นอนผูบ้ ริหารทุกคนมีความคาดหวังว่าจะสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง และท�ำทุกอย่างให้ไปสู่
จุดหมายนั้น แต่ระหว่างทางที่เดินไป ไม่รู้ว่าเราจะมาถึงจุดที่อ่อนแอเมื่อใด? เราต้อง
เตรียมคนให้พร้อม ไม่วา่ จะด้วยการพัฒนาคนของเราให้ได้รบั การอบรม หรือหาวิธเี พิม่ เติม
ความรู้ ดูตวั อย่างจากอยุธยา ปัญหาหลังจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วม ค�ำถามทีค่ ลางแคลงใจจาก
ศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการซ่อมแซมบูรณะโบราณสถานของเรา ท�ำให้เราต้องมีหลักสูตร
อบรมช่างฝีมือ...จากความช่วยเหลือของยูเนสโก นั่นเป็นจุดเริ่มต้นทดลอง แต่คราวนี้
ต้องการให้เป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง ต้องเป็นหลักสูตร จึงมอบหมายให้ ดร.วสุ โปษยะนันทน์
และนางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ สถาปนิกของกรมฯ ช่วยกันประมวลยกร่างตามแนวทาง
ที่ให้ไว้เป็น “หลักสูตรช่างอนุรักษ์โบราณสถาน” วางไว้ให้มีการอบรมคนของเราเองและ
ที่ เ ราจะจ้ า งเป็ น เอาต์ ซ อร์ ช เช่ น คนของบริ ษั ท ที่ จ ะมารั บ งานซ่ อ มแซมบู ร ณะของ
กรมศิลปากร ก็ต้องให้เข้ามาอบรมด้วย ต้องให้คนที่เป็นช่าง สถาปนิก นักโบราณคดีที่
จะต้องปฏิบัติงานด้านนี้มีความรู้เท่าเทียมกัน สิ่งนี้ไม่เคยมีการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบในสถาบันใดมาก่อน เราต้องสร้างขึ้น และสร้างเป็นมาตรฐานเอาไว้ หลักสูตร
ทีเ่ กิดขึน้ นีม้ าจากการท�ำงานร่วมกันจากหลายส่วน ตัง้ แต่คนในกรมฯ ของเราเอง นักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและยูเนสโก กรุงเทพฯ มุ่งหวังไว้ว่าจะให้มี
การเปิดอบรมหลักสูตรนี้ครั้งแรกภายในปีนี้ เสมือนเป็น “เชื้อไฟ” ไว้ก่อน ผู้เรียนจบ
ได้ประกาศนียบัตรรับรองเป็นมาตรฐาน และจะถือเป็นหลักเกณฑ์ต่อไปว่า เอกชนที่จะ
รับงานบูรณะจากกรมศิลปากรต้องผ่านหลักสูตรมีประกาศนียบัตรรับรอง มีความรูท้ ง้ั ทฤษฎี
และปฏิบัติ บางคนรู้แต่ปฏิบัติ ต้องเสริมความรู้ทฤษฎี บางคนรู้แต่วิธีคิด - วิธีออกแบบ
แต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไร เมื่อมาเรียน/อบรมแล้วจะเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วย พวกช่างฝีมือ
ช่างไม้ ช่างปูนมาเรียนได้ และน�ำมาปรับใช้ได้อย่างเข้าใจ ทั้งต้องก�ำหนดไว้ให้ท�ำอย่าง
ต่อเนื่อง หากท�ำเช่นนี้สืบไป งานอนุรักษ์โบราณสถานย่อมมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
ที่มาจากความรู้จริง ตระหนักเสมอว่า การเป็นผู้บริหารกรมฯ ในท่ามกลางวิกฤติการณ์
โควิด ไม่ใช่ภาวะปกติ เมื่อทบทวนแล้วว่า กรมศิลปากรท�ำหน้าที่อะไร นั่นคือ ศึกษา
อนุรักษ์ ต่อยอด ย่อมแปลว่า ต้องท�ำให้กับประชาชน การอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถาน
ก็เพื่อคน เพื่อสังคม แม้เมื่อเข้าภาวะวิกฤต การเดินทางของคนถูกจ�ำกัด มาไม่ได้
แหล่งเรียนรู้หรือส�ำนักงานปิดตามมาตรการป้องกัน เป็นนโยบายก็ต้องท�ำงานกันให้ได้
ตามหน้างานสู่ประชาชน เอาทุกหน้างานแปรรูปสู่ประชาชนด้วยช่องทางที่เป็นไปได้
จึงให้ทกุ หน่วยงานเขียนบทความ ข่าวสาร วิชาการสัน้ ๆ สม�ำ่ เสมอเผยแพร่ทางสือ่ ออนไลน์
ของกรมฯ มีเรื่องราวนับพันเรื่องแล้วที่เผยแพร่สื่อออนไลน์ของเราออกสู่ประชาชน
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งานปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

เราต้องใช้เทคโนโลยีให้ทกุ คนได้เข้าถึงความรูข้ องกรมศิลปากร พัฒนาต่อยอดจากทีอ่ ธิบดี
คนก่อนวางไว้เรือ่ งเวอร์ชวล เรียลลิตี้ ทัง้ ของอุทยานประวัตศิ าสตร์และพิพธิ ภัณฑ์ฯ ตอนนี้
ให้สามารถดาวน์โหลดลงโทรศัพท์มือถือได้
ส่วนฐานข้อมูลเอกสารโบราณ - จารึก หอสมุดแห่งชาติกส็ ร้างช่องทางให้คนเข้าถึง
ได้โดยตรงแล้ว มีการหาวิธีสร้างค�ำค้นให้ค้นได้ง่าย กรมศิลปากรยังจัดท�ำสารคดีสั้น ๆ
ไว้มาก ตอนนี้ก�ำลังให้ไปสู่ช่องทางสื่อสารมหาชนแบบยูทูบให้ได้ ใครสนใจ ด้านไหน
เมื่อเราเชื่อมต่อได้มาก จะได้เข้ามาดูเรื่องราววิชาการด้านต่าง ๆ ของกรมศิลปากรได้
เพื่อให้ความรู้กับประชาชน มากไปกว่านั้นอีก จึงริเริ่มให้มีโครงการ “ไขความรู้จากครู
กรมศิลป์” ให้นักวิชาการของกรมศิลปากรผลัดเวียนกันมาออกอากาศให้ความรู้ทางสื่อ
ออนไลน์ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละครั้ง คนที่อ่านหนังสือจากสื่อออนไลน์ไม่สะดวก
หอสมุดแห่งชาติยังให้บริการอ่านหนังสือให้ฟัง เลือกหนังสือความรู้ดี ๆ เช่น นิทาน
โบราณคดี เข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟน เป็นการเข้าถึงความรูจ้ ากกรมศิลปากรได้โดยไม่จ�ำกัด
เวลาและสถานที่ กรมศิลปากรด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน
ทัง้ วิชาการ - อนุรกั ษ์ - เผยแพร่ โดยเฉพาะการบันทึกโบราณสถานแบบสามมิติ เก็บข้อมูล
สภาพปัจจุบันให้มาก มีรายละเอียดทุกแง่มุม เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต ตอนนี้ท�ำไป
พอประมาณแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้ สามารถน�ำข้อมูลเหล่านีม้ าใช้รว่ มกันได้
ทั้งวิชาการและบริหารจัดการ นี่เป็นวิธีคิดและปฏิบัติจริงในสภาวการณ์อันยากล�ำบาก
เช่นนี้ที่เราทุกคนไม่ยอมแพ้ ไม่นิ่งเฉย เพื่อการพัฒนางานของกรมศิลปากรให้เป็นที่พึ่งพิง
ทางวิชาการได้ในปัจจุบันและอนาคต
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