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ค�ำน�ำ

กรมศิลปากรมีภารกิจในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บ�ารุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม  

สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและมรดกทรัพย์สินทาง 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธ�ารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อันจะน�าไปสู ่

การพฒันาทีย่ัง่ยนืของสงัคมไทยและความมัน่คงของชาต ิโดยเฉพาะภารกิจด้านโบราณคดี  

มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นทรัพยากรส�าคัญที่กรมศิลปากรต้องท�าหน้าที่ปกป้อง 

ดูแล รวมถึงบริหารจัดการทั้งในด้านวิชาการและการอนุรักษ์สืบทอดให้ยืนยาว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งของ “กรุงศรีอยุธยา” ซ่ึงเป็นอาณาจักร 

ที่เคยเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานยืนยันในเอกสาร 

ต่าง ๆ และมีโบราณสถานส�าคัญ เช่น พระราชวังโบราณ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ  

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม วิหารพระมงคลบพิตร ฯลฯ กรมศิลปากรได้ด�าเนินงาน 

ทางด้านโบราณคดี และประกาศก�าหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา 

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาจงึได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกภายใต้ชือ่ “นครประวติัศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามเกณฑ์การเป็นเอกลักษณ ์

หรือประจักษ์พยานของอารยธรรมอันทรงคุณค่าที่ยังคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

ช่วงเวลาที่กรมศิลปากรด�าเนินงานดังกล่าวอยู่นั้น ผู้เขียนได้รับการบรรจุเข้า 

รับราชการในต�าแหน่ง นักโบราณคดีของหน่วยศิลปากรที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ร่วมด�าเนินงานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี ณ โบราณสถาน 

หลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเวลานั้นยังอยู่ในห้วงการเปลี่ยนผ่านพัฒนา 

พื้นที่ มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลาจนมีความสมบูรณ์พร้อม จึงได้รับ 

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกดังกล่าว นักโบราณคดีจึงมีหน้าที่ในการน�าความรู้ที่ได้จาก 

การด�าเนินงานมาศึกษาวิจัยให้เป็นองค์ความรู้ด้านวิชาการ และเรียบเรียงผลการศึกษา 

วิจัยเหล่านั้นตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวิชาการและ 

ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าตลอดมา



กรมศิลปากรเล็งเห็นความส�าคัญขององค์ความรู้ และการขับเคลื่อนผลักดัน 

งานวิชาการอย่างต่อเน่ือง จึงรวบรวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่ง 

โบราณสถานและโบราณวตัถใุนจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นหนงัสือ “ประทีปวทิรรศน์ :  

รวมเรื่องโบราณคดีอยุธยา” เล่มน้ีข้ึน เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู ้ด้านประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีเก่ียวกับกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้สนใจได้ศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จาก 

การขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากร เพ่ือเน้นให้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุน  

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอาณาจักร 

กรุงศรีอยุธยาให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นในอนาคต

 

 (นายประทีป เพ็งตะโก)

 อธิบดีกรมศิลปากร





ค�ำชี้แจง

“ประทีปวิทรรศน์ : รวมเรื่องโบราณคดีอยุธยา” เป็นหนังสือที่คัดสรรผลงานทาง 

วชิาการอนัเป็นผลจากการศกึษา ค้นคว้า และประสบการณ์ความรูข้องนายประทปี เพง็ตะโก  

อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งนักโบราณคดีของกรมศิลปากรในพื้นที ่

พระนครศรีอยุธยามาอย่างยาวนานกว่า ๑๒ ปี นับต้ังแต่ได้เริ่มต้นชีวิตการรับราชการ 

และประจ�าอยู่ ณ หน่วยศิลปากรท่ี ๑ อยุธยา กองโบราณคดี ภายหลังได้โยกย้ายไป 

รับต�าแหน่งในพื้นที่อื่น ๆ กระทั่งกลับมาด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักศิลปากรที่ ๓  

พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก่อนขึ้นสู่ต�าแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร  

ซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นให้รับผิดชอบดูแลภารกิจของ 

กรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวได้ว่าชีวิตการรับราชการมีความ 

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพื้นที่น้ีมากที่สุด จึงมีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรอยุธยาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะงานด้านโบราณคดี นับได้ว่า 

เป็นนกัวิชาการคนหน่ึงท่ีมคีวามรอบรูเ้รือ่งราวของกรงุศรีอยธุยา ดังปรากฏในผลงานทาง 

วิชาการที่แสดงด้วยข้อมูลหลักฐานอย่างชัดแจ้ง ดังความหมายของค�าว่า “วิทรรศน์”  

อันหมายความว่า เห็นอย่างชัดแจ้ง ดังน้ัน ประทีปวิทรรศน์ จึงอาจหมายถึง แสงสว่าง 

ที่ท�าให้เห็นได้อย่างแจ่มชัด เฉกเช่นผลงานวิชาการของผู้เขียนท่ีท�าให้เรื่องราวเก่ียวกับ 

อยุธยากระจ่างชัดขึ้น

ความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองโบราณคดีอยุธยาของนายประทีป เพ็งตะโก  

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นที่ประจักษ์ชัดในแวดวงวิชาการโบราณคดี ดังเห็นได้จาก 

เมื่อครั้งยังด�ารงต�าแหน่งนักโบราณคดี ส�านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓  

พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดพิมพ์หนังสือ 

ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๕ ให้เป็นผู้จัดท�าค�าอธิบายเพิ่มเติมข้อมูล 

ทางโบราณคด ีซึง่นักโบราณคดรุ่ีนหลงัได้ขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานในพระนครศรอียธุยา 

ที่เป็นความรู้เพิ่มเติมอีกจ�านวนมาก ในการตรวจสอบช�าระงานนิพนธ์เรื่อง “ภูมิแผนที ่

พระนครศรีอยธุยา” หรอื “ว่าด้วยแผนทีก่รงุศรอียธุยา” ซึง่รูจ้กักนัโดยท่ัวไปในชือ่ “อธบิาย 

แผนที่พระนครศรีอยุธยากับค�าวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์” 
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ผลงานวชิาการของผูเ้ขยีนนบัตัง้แต่ปฏบิตังิานในฐานะนกัโบราณคดีและผู้บรหิาร 

สะท้อนให้เห็นถึงทรรศนะและการตีความทางประวัติศาสตร์โบราณคดีอยุธยาได้อย่าง 

ลุ่มลึกและน่าสนใจ แม้กระทั่งเมื่อศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ก็ได้ท�าวิทยานิพนธ ์

ในหัวข้อที่เกี่ยวกับยุคสมัยดังกล่าวอีกเช่นกัน ตัวอย่างผลงานวิชาการทั้งเอกสารรายงาน 

การส�ารวจ ขุดค้นทางโบราณคดี และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ซ�้าหลายครั้ง เช่น  

วดัไชยวฒันาราม ท่ีปัจจบุนัผูอ่้านสามารถเข้าถงึได้โดยง่าย อย่างไรกดี็ ยงัมผีลงานประเภท 

บทความทีส่่วนใหญ่ไม่มีการตพิีมพ์ซ�า้และยังไม่มีการเผยแพร่แบบออนไลน์ จึงเป็นทีม่าของ 

การรวบรวมผลงานเล่มน้ี เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของผู้เขียนให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาข้อมูลทางวิชาการโบราณคดีอยุธยาต่อไป

หนงัสือเล่มนี ้ประกอบด้วยเร่ืองราวเกีย่วกับอยธุยา จ�านวน ๑๐ เรือ่ง จ�าแนกตาม 

ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก เป็นเร่ืองท่ีตีพิมพ์ในหนังสือโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เล่ม ๑ และเล่ม ๒ จ�านวน 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�างาน โดยมีศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  

ดิศกุล ทรงเป็นประธาน เพ่ือเผยแพร่เร่ืองราวสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างละเอียดสมบูรณ์ และพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

กลุม่ทีส่อง เป็นบทความทางวชิาการท่ีตพิีมพ์ในนติยสารและหนงัสือทางวชิาการ 

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 เป็นข้อมูลท้ังจากการด�าเนินงานขุดค้นขุดแต่งทาง 

โบราณคดี และการศึกษาวิจัยเพ่ือเรียบเรียงเป็นผลงานการศึกษาเผยแพร่ข้อมูล 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงจากหลักฐานทางโบราณคดี ท�าให้ได้มาซึ่งประเด็น 

ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

กลุ่มที่ ๓ เป็นการสรุปคัดย่อวิทยานิพนธ์ครั้งศึกษาในระดับปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นอีกผลงานส�าคัญที่นักโบราณคดี  

ในปัจจุบันใช้ในการอ้างอิงรูปแบบและการวิเคราะห์กระเบ้ืองเชิงชายที่ขุดค้นได้จาก 

แหล่งโบราณคด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา พร้อมทัง้คัดลอกลายเส้น 

กระเบื้องเชิงชายจากวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวมาประกอบเพื่อให้ผู ้สนใจได้ศึกษา 

ในเบื้องต้น และหากต้องการศึกษาข้อมูลฉบับเต็มก็สามารถสืบค้นต่อได้จากหอสมุด 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนงัสอืเล่มนีจ้ดัท�าขึน้เพือ่เป็นประจกัษ์พยานของการทุม่เทรบัใช้ราชการแผ่นดิน 

ของนายประทปี เพ็งตะโก อธบิดีกรมศลิปากร ในฐานะนกัโบราณคดีท่ีได้เริม่ต้นขึน้ต้ังแต่เป็น 

นกัศกึษาคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร และเข้ารบัราชการในต�าแหน่งนกัโบราณคดี 

ของกรมศิลปากร จนกระท่ังก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารสูงสุดในต�าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร และ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานดังกล่าวจะอ�านวยประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วกัน

  

  

 

 (นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี)

 รองอธิบดีกรมศิลปากร





สำรบัญ

ค�าน�า

ค�าชี้แจง

วัดวรเชษฐ์และวัดวรเชษฐาราม    ๑๓

วัดท่าการ้อง   ๒๗

พระราชวังโบราณ   ๓๕

วิหารพระมงคลบพิตรและวัดชีเชียง   ๘๕

วัดโลกยสุธา   ๙๗

พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์  ๑๐๙

ป้อมเพชร ปราการเหล็กแห่งอยุธยา  ๑๒๓

สะพานป่าถ่านในกรุงศรีอยุธยา  ๑๔๑

แบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา  ๑๔๙

กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา  ๑๗๑

จากนักโบราณคดีภาคสนามสู่ผู้น�ากรมศิลปากร ๒๓๑



โบรำณสถำน
 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วดัวรเชษฐ์
และ

วัดวรเชษฐำรำม

ประวัติและความสำาคัญ
พระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให ้

สร้างวัดขึ้นเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

พระเชษฐาของพระองค์ โดยกล่าวชื่อวัดไว้ในพระราชพงศาวดาร 

ว่า "วัดวรเชษฐ์" บ้าง "วัดวรเชษฐาราม" บ้าง แต่มีวัดร้างในเขต 

พระนครศรอียธุยาทีเ่รยีกช่ือท�านองเดยีวกนัจ�านวน ๒ แห่ง แห่งแรก 

ตั้งอยู่ในก�าแพงเมือง ซึ่งในแผนท่ีพระนครศรีอยุธยาของพระยา 

โบราณราชธานนิทร์ พ.ศ. ๒๔๖๙ ระบชุือ่ว่า "วดัวรเชษฐาราม" ยงัเป็น 

ชื่อเรียกในปัจจุบัน แห่งที่สองตั้งอยู่นอกก�าแพงเมืองทิศตะวันตก 

ซึ่งในแผนท่ีพระนครศรีอยุธยาของ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา  

พ.ศ. ๒๕๑๐ ระบช่ืุอว่า "วดัประเชด" แต่หลกัฐานในค�าให้การชาวกรุงเก่า  

ระบุว่า กองทัพของพม่าทัพหน่ึงท่ียกเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ต้ังอยู่ที่ "วัดวรเชษฐ์" ดังนั้น ต่อไปนี้จะใช้ค�าว่า  

"วัดวรเชษฐาราม" เม่ือกล่าวถึงวัดท่ีตั้งอยู่ในเมือง และใช้ค�าว่า  

"วัดวรเชษฐ์" เมื่อกล่าวถึงวัดที่ตั้งอยู่นอกเมือง

13
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 พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และฉบับพระราชหัตถเลขา  

กล่าวเนื้อความตรงกัน เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถทรงราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ 

กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘๑ “ทรงสร้างวัดวรเชษฐารามวิหาร อันรจนา พระพุทธ 

ปฏิมามหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส�าเร็จกุฎีสถานปราการสมด้วยอรัญวาสี  

แล้วกส็ร้างพระไตรปิฎกธรรมจบบรบิรูณ์ ทัง้พระบาลแีละอรรถกถาฎกีาคนัถวีวิรณ์ทัง้ปวง 

จงึแต่งหอพระสทัธรรมเสร็จก็นิมนต์พระสงฆ์อรัญวาส ีผู้ทรงศีลาธคิณุอนัวเิศษมาอยูค่รอง 

พระวรเชษฐารามนั้นแล้ว ก็แต่งขุนหมื่นข้าหลวงไว้ส�าหรับอารามนั้น แล้วจ�าหน่าย 

พระราชทรัพย์ไว้ให้แต่งจตุปัจจัยไทยทาน ถวายแก่พระสงฆ์เป็นนิจกาล แล้วให้แต่ง 

ฉทานศาลาแล้วประสาทพระราชทรัพย์ ให้แต่งโภชนาหารจังหันถวายแก่ภิกษุสงฆ ์

เป็นนิตยภัตรมิได้ขาด” ๒ การก่อสร้างตามนัยแห่งพงศาวดารดังกล่าวมาเป็นการก่อสร้าง 

ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่วน 

ค�าให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถได้ครองราชสมบัติแล้ว จึงให้ท�า 

พระเมรุถวายพระเพลิงพระเชษฐาธิราช แล้วทรงสร้างวัดอุทิศพระราชกุศลถวาย 

พระเชษฐาธิราชวัดหนึ่ง พระราชทานนามว่า วัดวรเชษฐ์๓ และค�าให้การขุนหลวงหาวัด 

ให้ข ้อมูลที่แตกต่างออกไปว่าสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างวัดไว้ที่ถวายพระเพลิง 

พระนเรศวรแล้วจึงสมมุตินามเรียกว่า วัดสบสวรรค์ พระองค์จึงสร้างวัดไว้ที่สวน 

ฉลองพระองค์พระเชษฐาวัดหนึ่ง จึงสมมุตินามเรียกว่า วัดวรเชษฐาราม๔ แต่วัดสบสวรรค ์

นั้น เป็นที่เช่ือกันในหมู ่นักวิชาการแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีระลึกสมเด็จ  

พระสุริโยทัย ส่วนต�าแหน่งที่ตั้งยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่บ้าง ในชั้นนี้จึงน่าจะสรุปได้ว่า  

สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างวัดเพื่อถวายพระราชกุศลและเป็นที่บรรจุพระบรม 

อัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเชษฐาของพระองค์ วัดดังกล่าวเป็นวัดฝ่าย 

อรัญวาสี จึงมีประเด็นในวงวิชาการว่า วัดใดควรจะเป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถโปรด 

ให้สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีสาระส�าคัญควร 

ยกขึ้นมาพิจารณาดังนี้

๑ ศักราชตรวจสอบใหม่โปรดดู ขจร สุขพานิช “เรื่องสอบศักราชสมเด็จพระเอกาทศรถ” อยุธยาคด ี ในตาราง
เทียบปีศักราชระหว่างหน้า ๑๑๒ และ ๑๑๓.
๒ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๓๗๐ และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หน้า ๘๑.
๓ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๙๘.
๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑๖.
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๑. พระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเดจ็พระเอกาทศรถทรงนมินต์พระสงฆ์อรัญวาสี  

มาครองวัด ดังนั้น วัดนี้จึงเป็นวัดอรัญวาสี

หลกัฐานเกีย่วกบัการแบ่งวดัพระสงฆ์ในพุทธศาสนาออกเป็น ๒ ฝ่าย ตามวตัรปฏบิติั 

ของพระภิกษุสงฆ์ เป็นฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัญวาสีมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย การแบ่ง

ดังกล่าวปรากฏต่อมาในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามล�าดับ พระสงฆ ์

แต่ละฝ่ายมพีระสงัฆราชเป็นประมขุปกครองของตนเอง พระสงฆ์ฝ่ายคามวาสีมกัอาศัยอยู่ 

ในเขตชมุชน ใฝ่ใจศกึษาพระปริยติัธรรมคอื มีความมุง่หมายทีจ่ะรกัษาพระสูตร พระธรรม  

พระวินัย หรือพระไตรปิฎกไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และมีหน้าที่สั่งสอน 

ศีลธรรมและพระศาสนาต่อชุมชนด้วย ส่วนพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีมักอยู่อาศัยในเขต 

ป่าเขาห่างจากชุมชน เป็นภิกษุที่มุ่งศึกษาทางปฏิบัติ เรียกว่า วิปัสสนาธุระ

ในสมัยสโุขทัย ท่ีตัง้ของวดัฝ่ายอรญัวาสีมักจะอยูน่อกเมอืงไปทางด้านทศิตะวนัออก  

เช่น เขตอรัญญกิของเมอืงสโุขทัย และเมอืงก�าแพงเพชร เป็นต้น ซึง่อาจจะเป็นหลกัเกณฑ์ 

ที่ยึดถือปฏิบัติในระยะเวลานั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าไม่เป็นข้อบังคับในสมัย 

อยธุยา เนือ่งจากมีหลกัฐานในค�าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมเรือ่งล�าดับต�าแหน่งยศ 

ของพระสงฆ์อยธุยา กล่าวถึงพระผูค้รองวดัอรัญวาสีหลายแห่งทีต้ั่งอยูใ่นเขตชมุชนภายใน 

ก�าแพงเมือง ได้แก่ พระธรรมโคดมวัดธรรมิกราช พระธรรมเจดีย์วัดสวนหลวงสบสวรรค์  

พระโพธิวงศ์วัดสวนหลวงค้างคาว พระธรรมสารเถรวดัปราสาท พระญานสมโพธวิดัป่าตอง  

พระอรยิวงศ์มนุวีดัวรเชษฐาราม พระนกิรมวดัธงไชย (วดัวงัไชย) และพระญาณรังษวัีดสาทติชน๕  

ดังนั้น วัดและพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีในสมัยอยุธยาอยู่อาศัยในวัดทั้งที่ต้ังอยู่ในเขตเมือง 

และนอกเมือง

 ดังนั้นทั้งวัดวรเชษฐาราม และวัดวรเชษฐ์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถเป็นวัด

อรัญวาสีได้ทั้ง ๒ แห่ง

 ๒. วัดซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างข้ึนนั้นน่าจะเป็นการสร้างวัดใหม่

ไม่ใช่การปฏิสังขรณ์วัดเก่า เพื่อให้สมพระเกียรติพระเชษฐาที่พระองค์ทรงให้ความเคารพ  

รักใคร่ และมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เยาว์วัย หากพิจารณาสถาปัตยกรรมที่สร้างเป็น

ประธานของวัดวรเชษฐ์ ทั้ง ๒ แห่ง มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ต่างกัน

วดัวรเชษฐารามมีเจดย์ีทรงระฆงัเป็นประธานของวดั เจดีย์องค์ทีส่ร้างขึน้ครัง้แรก  

ประกอบด้วยฐานเขยีงรองรบัฐานบวั ๑ ชัน้ ถดัขึน้ไปน่าจะเป็นมาลัยลูกแก้ว ซ้อนกนั ๓ ชัน้  

๕ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานเอกสาร ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ๔ (๒) : ๖๙.
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บัวปากระฆงั องค์ระฆงัเตีย้ บลัลงัก์สีเ่หลีย่มมเีสาหานรองรบัปล้องไฉนและปลีทีหั่กลงแล้ว  

ระเบียบของเจดีย์ทรงระฆังดังกล่าวปรากฏมาแล้วอย่างน้อยเมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๑ ที่เจดีย ์

ประธานและเจดย์ีราย (องค์ในซึง่ถกูห่อหุม้ในคราวปฏสิงัขรณ์) วดัมเหยงคณ์๖ ปรากฏต่อมา 

ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์สร้าง พ.ศ. ๒๐๓๕ ๗ ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ยังพบหลักฐานของเจดีย ์

ทรงระฆังแบบมีซุ้มทิศ (เจดีย์ประธาน ๓ องค์ และเจดีย์รายองค์มุมทั้ง ๔ องค์) และแบบ 

ไม่มีซุ้มทิศ (เจดีย์ราย) เชื่อว่าเป็นการก่อสร้างครั้งเดียวกัน ดังนั้นเจดีย์ทรงกลมทั้ง ๒ แบบ  

จึงน่าจะมีวิวัฒนาการร่วมกันมา หลังจากน้ันเจดีย์ทรงระฆังแบบไม่มีซุ้มทิศปรากฏว่า 

มกีารก่อสร้างเป็นเจดย์ีรายองค์หน่ึงด้านหลงัวดัมหาธาตซุึง่น่าจะเป็นงานก่อสร้างในรชักาล 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองคราวปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดมหาธาตุ๘ ด้วยเหตุนี้เจดีย ์

ประธานวัดวรเชษฐาราม จึงน่าจะมีอายุการก่อสร้างระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐  

ถงึปลายพุทธศตวรรษที ่๒๒ ได้  ดงันัน้ วัดวรเชษฐารามจงึอาจเป็นวดัทีส่มเด็จพระเอกาทศรถ 

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ ก็ได้ 

วัดวรเชษฐ์สร้างพระปรางค์เป็นประธานของวัด องค์พระปรางค์ก่อฐานบัวลูกฟัก  

ซ้อนกัน ๓ ชั้น รองรับเรือนธาตุซึ่งมีมุขทิศยื่นออกมาทั้ง ๔ ด้าน หลังคามุขทิศเป็นหลังคา  

ลด ๓ ชั้น มีบันไดทางขึ้นสู่มุขทิศทั้ง ๔ ด้าน โดยด้านตะวันออกเป็นทางเข้าสู่เรือนธาตุ  

ส่วนมขุทศิอีก ๓ ด้าน เป็นมขุตนัส�าหรบัประดษิฐานพระพทุธรูป ส่วนยอดเป็นชัน้รดัประคด 

ซ้อนกัน ๗ ชั้น ซ่ึงเป็นท่ีตั้งกลีบขนุนและซุ้มบันแถลง ส่วนบนสุดคงเป็นรูปดอกบัวตูม 

รองรับนภศูลซึ่งหลุดหายไปแล้ว

ปรางค์นิยมน�ามาก่อสร้างเป็นประธานของวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัด 

พุทไธสวรรย์ วัดพระราม วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดส้ม และวัดลังกา เป็นต้น

พระปรางค์วัดวรเชษฐ์เป็นรปูแบบท่ีพฒันามาจากพระปรางค์สมยัอยธุยาตอนต้น  

โดยซุ้มทิศทั้ง ๔ ด้าน เริ่มยื่นออกมาจากเรือนธาตุมากกว่าปรางค์ระยะแรก รูปแบบของ 

พระปรางค์ดังกล่าวน่าจะให้อิทธิพลต่อการก่อสร้างพระปรางค์วัดไชยวัฒนาราม 

ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓

๖ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ หน้า ๖๖๗.
๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕๒.
๘ พระปรางค์วดัมหาธาตุพงัลงในรชักาลสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม ปฏสิงัขรณ์ในรชักาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง.



17

ดังนั้น พระปรางค์ที่วัดวรเชษฐ์จึงน่าจะเป็นงานก่อสร้างก่อนพระปรางค์ประธาน 

วัดไชยวัฒนารามไม่นานนัก อาจเป็นงานก่อสร้างในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ตอนต้นถึง 

ตอนกลาง และสามารถเป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถสร้างเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เช่นเดียวกัน

๓. ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นเวลาที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง 

ทางด้านเศรษฐกิจ มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างกว้างขวาง สภาพบ้านเรือนมีความ 

สงบสุขปราศจากศึกสงคราม พระองค์ทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี 

ซึง่ค�าให้การชาวกรงุเก่ากล่าวว่า แม้แต่พระองค์เองก็ได้ทรงเล่าเรียนพระกรรมฐานมไิด้ขาด

แม้ว่าไม่มหีลกัฐานใดทีจ่ะบ่งชีใ้ห้เหน็ชดัว่าพระองค์ทรงโปรดทีจ่ะบ�าเพญ็พระราช 

กุศลท่ีวัดใดเป็นพิเศษ แต่น่าเชื่อว่า วัดวรเชษฐ์ท่ีพระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจ ุ

พระบรมอัฐิของพระเชษฐาธิราชที่พระองค์ทรงให้ความเคารพรักใคร่และผูกพันเป็นที่สุด 

นั้น น่าจะเป็นวัดที่พระองค์ทรงท�านุบ�ารุงเป็นพิเศษและคงจะเสด็จบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

อยู่เป็นนิจ เมื่อเป็นดังนี้ วัดวรเชษฐารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังเป็นผลให้พระองค์ 

เสดจ็พระราชด�าเนินมาปฏิบัตพิระกรรมฐานได้สะดวกและบ่อยครัง้ แต่วดัวรเชษฐ์แม้จะอยู ่

นอกเมืองก็มิใช่หนทางไกลท่ีจะเสด็จพระราชด�าเนินไปด้วยความยากล�าบาก เนื่องจาก 

มีถนนโบราณสายหนึ่งยังคงมีร่องรอยอยู่ทุกวันนี้ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นส�าหรับเป็นทางเสด็จ 

พระราชด�าเนินไปยังวัดนี้โดยเฉพาะ แนวถนนดังกล่าวเป็นถนนที่สร้างโดยถมดินให้สูงขึ้น 

และอาจเป็นถนนปูอิฐตัดเป็นแนวตรงจากด้านหน้าวัดเข้าสู่ตัวเมืองชนแม่น�้าเจ้าพระยา 

ระหว่างวัดราชพลกีบัวดักษัตราธริาชฝ่ังตรงข้ามพระราชวังหลัง ต�าแหน่งนัน้คงจะมท่ีาเรอื  

ถนนเส้นนี้ มีความส�าคัญอยู ่มิใช ่น ้อยเพราะเป็นส่ิงที่แสดงถึงความส�าคัญของวัด 

ประเชดหรือวรเชษฐเป็นอย่างดีและหลักฐานที่มีในปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนเพียง 

เส้นเดียวที่สร้างขึ้นนอกเมือง

ประเด็นที่ยกขึ้นมาพิจารณาทั้ง ๓ ประเด็น แสดงถึงหลักฐานและความส�าคัญ 

ของวัดทั้งสองมีน�้าหนักเท่ากัน ซ่ึงคงจะไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าแห่งใดคือวัดวรเชษฐ ์

ที่สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวร 

มหาราช แม้ว่าจะมกีารขดุค้นเพือ่เสาะหาพระบรมอฐักิต็าม เพราะหากว่าบงัเอญิพบอฐัซิึง่ 

อาจจะยังคงฝังอยู่ก็คงไม่มีวิธีการใด ๆ ท่ีจะก�าหนดและบ่งชี้ไปได้ว่าเป็นอัฐิของผู้ใด  

ด้วยอัฐิซึ่งเป็นกระดูกของมนุษย์ที่เผาไฟย่อมมีสัณฐานเช่นเดียวกัน
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วัด
วรเชษฐำรำม

วัดวรเชษฐารามตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณ ปัจจุบันอยู่ในเขต 

การปกครองต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสมัย 

โบราณวดัวรเชษฐารามต้ังอยูใ่นเขตชมุชนบรเิวณตลาดยอด แขวงขนุธรณบีาล รมิฝ่ังคลอง 

ฝางข้างเหนือ ด้านใต้ติดต่อวัดโลกยสุธา ด้านตะวันออกติดต่อวัดวรโพธ์ิ (วัดระฆัง)  

ด้านเหนือและตะวันตก คือ ชุมชนบริเวณตลาดยอด ตัววัดสร้างบนที่สูงมีคูน�้าโดยรอบ  

โดยคลองฝางเป็นคูวัดด้านใต้

จากการขุดค้นทางโบราณคดีในหลุมทดสอบบริเวณท้ายอุโบสถพบหลักฐาน 

เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้ ดังนี้

ชั้นวัฒนธรรมที่ ๑ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๖) เป็นชั้นดินล่างสุดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ

การอยู่อาศัยก่อนการสร้างวัดวรเชษฐาราม พบโบราณวัตถุประเภทไหจากแหล่งเตาเผา 

บ้านบางปูน (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐) เศษภาชนะดินเผาจากแม่น�้าน้อย (ราว 

พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๓) เศษเตาดินเผาเคลือบจากกลุ่มเตาเผาศรีสัชนาลัย และเศษ

ภาชนะดินเผาอื่น ๆ อีกจ�านวนหน่ึง หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็น 

ที่อยู ่อาศัยของชุมชนมาก่อนก่อสร้างวัดวรเชษฐาราม (หรือก่อนรัชกาลของสมเด็จ 

พระเอกาทศรถ)

ชั้นวัฒนธรรมท่ี ๒ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๕ และชั้นอิฐปูพื้น) พ้ืนที่บริเวณนี้ 

ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู ่อาศัยมาระยะเวลาหนึ่งจึงมีการถมปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อการ 

ก่อสร้างวัดวรเชษฐาราม ชั้นอิฐที่พบในหลุมขุดค้นเป็นลานวัดโดยพื้นอิฐอยู่ในระดับเดียว 

กับฐานทักษิณเจดีย์ประธานที่สร้างขึ้นครั้งแรก (ฐานทักษิณและองค์เจดีย์มีการก่ออิฐหุ้ม 

ในคราวปฏิสงัขรณ์สมัยหลงั) โบราณวตัถทุีพ่บในชัน้ดนินีจ้งึเป็นส่ิงของทีป่ะปนมากบัดนิถม

ชั้นวัฒนธรรมที่ ๓ (ชั้นดินธรรมชาติที่ ๓ และชั้นทราย) เกิดจากการถมดินปรับ 

พื้นที่ยกระดับพื้นวัดให้สูงขึ้นทั่วบริเวณสูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร แล้วถมทรายซึ่งคงจะ 

ปูอิฐทั่วบริเวณเช่นเดียวกับพื้นสมัยแรก พบหลักฐานจากการขุดแต่งเป็นพื้นรอบโบสถ์ 

แต่บริเวณหลุมขุดค้นถูกรบกวนจึงไม่ปรากฏพื้นอิฐหลงเหลือ ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

คงจะสบืเนือ่งมาจากปัญหาเร่ืองน�า้ท่วมเป็นประการส�าคัญ ดังนัน้อาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ   



19

คงได้รับการปฏิสังขรณ์ในครั้งเดียวกันนี้ โดยเฉพาะเจดีย์ประธานและวิหารหลวง 

มีหลักฐานการก่อสร้างทับซ้อน ส่วนอุโบสถคงเริ่มสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันนี้ โบราณวัตถ ุ

ที่พบในชั้นดินนี้ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาที่ปนมากับดินถมเป็นประเภทเดียวกับ 

ที่พบในชั้นวัฒนธรรมที่ ๑

ชั้นวัฒนธรรมท่ี ๔ (ชั้นดินธรรมชาติท่ี ๑ และผิวดิน) เป็นชั้นพังทลายของ 

โบราณสถานภายหลังการทิ้งร้างและการลักลอบขุดหาสมบัติ ดังนั้นดินนี้จึงประกอบ 

ไปด้วยชิน้ส่วนของโบราณสถาน เช่น อิฐ ปนูป้ันและกระเบือ้ง ผสมคลกุเคล้ากบัเศษภาชนะ 

ดนิเผา เช่น เศษภาชนะดนิเผาเขยีนสนี�า้เงนิของจนีสมยัราชวงศ์ชงิและเครือ่งถ้วยเบญจรงค์  

เป็นต้น

การพบภาชนะดนิเผาจากเตาบ้านบางปนูร่วมกบัภาชนะดนิเผาจากเตาแม่น�า้น้อย 

ในชัน้วัฒนธรรมท่ี ๑ ก่อนการสร้างวัดวรเชษฐารามสามารถน�ามาก�าหนดอายกุารสร้างวดั 

ได้เป็นอย่างดี 

แหล่งผลิตภาชนะดินเผาบ้านบางปูนมีความเจริญรุ ่งเรืองอยู ่ในช่วงเวลา 

ก่อนสมัยอยุธยาสืบต่อมาถึงสมัยอยุธยาตอนต้น (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐) ภาชนะ 

ดินเผาบ้านบางปูนมักมีเนื้อดินสีด�า เผาด้วยอุณหภูมิต�่าคุณภาพไม่ดีนัก ดังนั้นเมื่อชุมชน 

แถบแม่น�้าน้อยเริ่มผลิตภาชนะดินเผา (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑) ที่มีเนื้อแกร่งและ

คุณภาพสูงกว่า ความนิยมภาชนะดินเผาแม่น�้าน้อยจึงเข้ามาแทนที่ภาชนะดินเผาจากเตา 

บ้านบางปูน อย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่การผลิต 

ภาชนะดนิเผาทีเ่ตาแม่น�า้น้อยมคีวามเจรญิสงูสดุ เนือ่งจากพบหลักฐานภาชนะดินเผาจาก 

เตาแม่น�า้น้อยจ�านวนมากในเรอืสนิค้าท่ีอบัปางหลายแห่งทีม่หีลกัฐานว่า เรอืดังกล่าวจมลง 

ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ เป็นจ�านวนมากที่สุด๙ 

ดังนั้นพ้ืนที่บริเวณวัดวรเชษฐารามจึงน่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนในสมัย 

อยุธยาตอนต้น ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑ (ชั้นวัฒนธรรมที่ ๑) ก่อนใช้พื้นที่นี้สร้าง 

วัดวรเชษฐารามในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ (ชั้นวัฒนธรรมที่ ๒) ต่อจากนั้นมีการปฏิสังขรณ ์

วดัวรเชษฐารามครัง้ส�าคญัครัง้หนึง่ (ชัน้วฒันธรรมที ่๓) ก่อนจะมกีารทิง้ร้าง (ชัน้วฒันธรรม 

ที่ ๔) ซึ่งคงจะพร้อมกับเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐

๙ สายันต์ ไพรชาญจิตร์, เตาแม่น�้าน้อย, หน้า ๖๐ – ๖๗.
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โบราณสถานวัดวรเชษฐาราม
๑. ก�าแพงวัด ขนาด ๘๘ x ๘๘ เมตร มีประตูทางเข้า - ออกด้านหน้า ๒ ประตู  

ด้านหลัง ๑ ประตู ตรงมุมหักของก�าแพงไม่ก่อหัวเม็ด 

๒. อุโบสถ เป็นอาคารขนาด ๕ ห้อง ปักใบเสมาโดยรอบทั้ง ๘ ทิศ ตัวอาคาร 

ก่อฐานบัวคว�่ารองรับผนัง ด้านหน้ามีประตูทางเข้า ๒ ประตู ด้านหลัง ๑ ประตู ภายในม ี

พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ตั้งตรงกลางยังเหลือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แต่พระเศียร 

หักลงมาแล้ว มีอาสนะสงฆ์ก่อด้วยอิฐชิดผนังด้านเหนือ หน้าบันด้านหน้ามีร่องรอย 

การประดับด้วยถ้วยชามแต่หลุดหายไปเกือบทั้งหมด ส่วนหลังคาหักพังลงหมดแล้ว  

ลวดลายปูนปั้นท่ียังคงเหลือ คือบัวประดับปลายเสาติดผนังมีลักษณะเป็นบัวกลีบยาว 

ปิดทับด้วยกระจัง ลักษณะดังกล่าวมีตัวอย่างที่อุโบสถวัดพระยาแมนซึ่งปฏิสังขรณ ์

ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. ๒๒๓๒๑๐ และที่อุโบสถวัดกุฎีดาวซ่ึงปฏิสังขรณ ์

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. ๒๒๕๒๑๑

ดังนั้นอุโบสถท่ีวัดวรเชษฐารามจึงน่าจะเป็นงานก่อสร้างในคราวปฏิสังขรณ์  

ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

๓. เจดีย์ประธาน มีการก่อสร้างทับซ้อน ๒ ครั้ง ครั้งแรกก่อฐานทักษิณเป็นฐาน 

บัวลูกฟักรององค์เจดีย์ ลักษณะขององค์เจดีย์ประกอบด้วยฐานบัว ๑ ชั้น มาลัยลูกแก้ว  

๓ ชั้น บัวปากระฆัง องค์ระฆัง บัลลังก์สี่เหลี่ยมมีเสารองรับส่วนยอดซึ่งท�าเป็นบัวฝาละม ี

และปล้องไฉนตามล�าดบั ส่วนปลหีกัหายไป ครัง้ที ่๒ เป็นการปฏิสงัขรณ์ ดงัปรากฏหลกัฐาน 

ในชัน้ดนิทางโบราณคดทีีก่ล่าวมาแล้ว (ชัน้วฒันธรรมที ่๒) การปฏิสงัขรณ์ครัง้นีเ้จดย์ีทัง้องค์ 

ถูกก่อหุ้มโดยฐานทักษิณท�าเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ส่วนองค์เจดีย์ถูกก่อหุ้มตามระเบียบ 

การก่อสร้างเดิม รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบน้ีพบในสถาปัตยกรรมอยุธยาระหว่าง 

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ การปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานคงจะ 

มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการสร้างอุโบสถ ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

๔. วิหารหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ประธาน มีหลักฐานว่า มีการก่อสร้าง 

ทับซ้อนถึง ๓ ครั้ง แต่ละครั้งเป็นการรื้ออาคารเดิมเพื่อสร้างใหม่ทั้งส้ิน ครั้งหลังสุด 

พระวิหารหลวงก่อสร้างบนชาลา ลักษณะวิหารมีมุขหน้า - หลัง ส่วนฐานก่อฐานบัวคว�่า 

รองรบัผนงั มปีระตทูางเข้าออกเฉพาะด้านหน้า ๒ ประต ูภายในวหิารหลวงด้านหลงัก่อฐาน 

๑๐ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๑.
๑๑ เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๐๑.
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ยกระดบัให้สงูจากพืน้เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปนูป้ันหลายองค์ พระประธานมขีนาด 

ใกล้เคียงกับพระประธานในอุโบสถและเศียรหายไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีฐานชุกชี 

ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบพระประธานอีกจ�านวน ๗ องค์

๕. เจดีย์ย่อมุม ตั้งอยู่ตรงมุมก�าแพงวัดด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เจดีย์อีก ๒ องค์  

ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ฐานน้ีมีบันไดข้ึนทางตะวันตก องค์เจดีย์ช�ารุดโดยส่วนบนหัก 

หายไปและส่วนที่เหลือเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน ๒ ชั้น ในแผนผังส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้ ๒๐  

บนหลังสิงห์ประดับแถวลายปูนปั้นรูปกระจังซึ่งมีร่องรอยการซ่อมอย่างน้อย ๑ ครั้ง  

ลักษณะของฐานสิงห์ที่เหลือน่าจะเทียบได้กับเจดีย์รายของวัดภูเขาทอง มีอายุราว 

พุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔๑๒ 

นอกจากน้ีภายในวัดวรเชษฐารามยังมีซากโบราณสถานอีกจ�านวนหนึ่ง ได้แก่  

วิหาร ๓ หลัง หอระฆังและเจดีย์รายรอบพระวิหารหลวงอีกจ�านวนหนึ่ง

หลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและชั้นดินทางโบราณคดีดังได้กล่าวมาแล้ว 

สามารถสรุปได้ว่า บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดวรเชษฐารามเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน 

ในสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษ ที่ ๒๐ - ๒๑ ต่อมามีการสร้างวัดวรเชษฐาราม 

พทุธศตวรรษที ่๒๒ และมกีารปฏสิงัขรณ์ครัง้ส�าคญัราวพุทธศตวรรษที ่๒๓ ก่อนวดัวรเชษฐาราม 

จะถูกทิ้งร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ 

กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนวัดวรเชษฐารามเป็นโบราณสถานของชาติ  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๑๒. สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุมสมัยอยุธยา, หน้า ๔, ๗๔.
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วัดวรเชษฐ์ หรือวัดประเชด ตั้งอยู ่นอกเมืองด้านตะวันตก ห่างจากแม่น�้า 

เจ้าพระยาออกไปราว ๑ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองต�าบลบ้านป้อม อ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยามีถนนโบราณสายหนึ่ง 

ตดัเป็นแนวตรงจากด้านหน้าวดัประเชดเข้ามาสูต่วัเมอืงบรรจบกบัแม่น�า้เจ้าพระยาระหว่าง 

วัดราชพลีกับวัดกษัตราธิราชตรงข้ามพระราชวังหลัง ตรงนี้คงมีท ่าเรือส�าหรับ 

พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด�าเนินไปบ�าเพ็ญพระราชกุศลที่วัดนี้

โบราณสถานวัดวรเชษฐ์
๑. ก�าแพงวัด สภาพพงัทลายลงเป็นส่วนมาก แต่ยงัคงปรากฏแนวก�าแพงค่อนข้าง 

ชัดเจน ทางด้านหน้าเป็นก�าแพงก่อด้วยอิฐ

๒. ปรางค์ประธาน เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐซึ่งโดยทั่วไปใช้อิฐต่างกัน ๒ ขนาด คือ  

อิฐหนาประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ใช้ก่อส่วนฐาน และอิฐหนาประมาณ ๕ เซนติเมตร  

ใช้ก่อส่วนยอด พระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานทักษิณซึ่งก่อเป็นฐานบัวลูกฟัก  ฐานของปรางค ์

ก่อฐานบัวลูกฟักซ้อนกัน ๓ ชั้น รองรับเรือนธาตุ ซึ่งก่อมุขทิศยื่นออกมาเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน  

หลังคามุขเป็นมุขลด ๓ ช้ัน มีบันไดทางข้ึนสู่มุขทิศทั้ง ๔ โดยด้านตะวันออกเจาะเป็น 

ช่องทางเข้าสู่เรือนธาตุ ส่วนมุขอีก ๓ ด้าน เป็นมุขส�าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  

ส่วนยอดท�าเป็นช้ันรัดประคดปักกลีบขนุนและมีซุ้มบันแถลงประจ�าทุกชั้นจ�านวน ๗ ชั้น  

ส่วนยอดคงเป็นรูปดอกบัวตูมปักนภศูลซึ่งพังลงหมดแล้ว ลักษณะของพระปรางค์น่าจะ 

มีอายุอยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒

๓. อุโบสถ ตั้งอยู่ด้านใต้ของปรางค์ประธานมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  

๑๒ x ๑๘ เมตร มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ผนังของอาคารเหลือสภาพค่อนข้างมาก  

แต่หลังคาพังลงแล้วทัง้หมด ผนงัด้านหุม้กลองมปีระตทูางเข้าออก ด้านละ ๒ ประต ูระหว่าง 

ประตูมีหน้าต่าง ๑ ช่อง ผนังด้านยาวแบ่งเป็น ๕ ห้อง โดยมีหน้าต่างห้องกลาง ด้านละ  

๑ ช่อง ภายในวหิารเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูประธานปางมารวชิยั แต่เศียรหักหายไป

วัด
วรเชษฐ์
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๔. เจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถในแกนเดียวกัน ส่วนฐานและยอด 

พังทลายลงทั้งหมด ไม่เห็นรูปทรง ส่วนที่เหลือคือชั้นบัวปากระฆังและองค์ระฆังซ่ึงเป็น 

องค์ระฆังทรงเตี้ยปากผาย ระเบียบการก่อสร้างของเจดีย์องค์นี้น่าจะเหมือนกับเจดีย์ 

ประธาน และเจดีย์รายวัดมเหยงคณ์ เจดีย์ประธานและเจดีย์รายวัดพระศรีสรรเพชญ์  

และเป็นแบบเดียวกับเจดีย์ประธานวัดวรเชษฐารามซ่ึงมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษ 

ที่ ๒๐ - ๒๒

๕. วิหาร ตั้งอยู่ด้านหลังพระปรางค์ในแกนเดียวกัน เป็นวิหารขนาดใหญ่ใช้วัสด ุ

ก่อสร้างแบบเดียวกับพระปรางค์ น่าจะเป็นงานก่อสร้างครั้งเดียวกัน วิหารมีแผนผัง 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๑๔ x ๒๗ เมตร มีมุขยื่นหน้าหลังโดยมุขหน้าเป็นโถง มุขหลังเป็น 

มุขทึบ (มีผนัง) วิหารแบ่งเป็น ๗ ห้อง ก่อฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับผนัง มีประตูทางเข้า 

วิหารด้านหน้าและหลัง ๒ ประตู พระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดวรเชษฐ์น่าสนใจมาก 

เนื่องจากท�าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ๔ องค์ นั่งหันพระปฤษฎางค์ชนทรงปราสาท ซึ่งยังไม ่

เคยพบมาก่อนในศิลปกรรมสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทั้ง ๔ องค์ดังกล่าวน่าจะหมายถึง 

พระพุทธเจ้าในอดีต ๔ พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ และ 

พระสมณโคดม คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งนิยมสร้างในศิลปะพุกามของพม่า

๖. เจดย์ีทรงปราสาทยอด ตัง้อยูร่มิก�าแพงด้านตะวนัตกเฉยีงเหนอืของพระปรางค์ 

ประธาน คงเหลือสภาพสมบูรณ์มากที่สุด องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทักษิณที่ท�าเป็นฐานสิงห์  

บนลานทักษิณมีก�าแพงล้อมรอบ มีบันไดทางขึ้นบนลานทักษิณทางด้านหน้าองค์เจดีย ์

ภาพมุมกว้างวัดวรเชษฐ์
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๑๓. สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย, หน้า ๓๙, ๔๖, ๙๘.

มแีผนผงัสีเ่หลีย่มจตัรุสัย่อมมุไม้ ๒๐ ส่วนล่างคอืฐานบวัลูกแก้วอกไก่ซ้อนกนั ๓ ชัน้ รองรบั  

เรือนธาตุ เหนือช้ันเรือนธาตุท�าเป็นชั้นรัดประคดซ้อนกัน ๓ ชั้นรองรับองค์ระฆังและ 

บัลลังก์สี่เหลี่ยม ยอดท�าเป็นบัวคลุ่มเถา ซึ่งเหลือเพียง ๑ ชั้น ตามชั้นต่าง ๆ  ขององค์เจดีย ์

ประดับลวดลายปูนปั้นซึ่งอาจก�าหนดอายุในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒๑๓ 

กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนวัดวรเชษฐ์ เป็นโบราณสถานของชาติ ตาม 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕
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วัด
ท่ำกำร้อง

ท่าการ้องตัง้อยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา นอกเกาะ 

เมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านเหนือ ในเขตต�าบลบ้านป้อม  

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้องคงจะเกิดจากการรวมวัด ๒ วัดเข้าด้วยกัน คือ  

วัดท่า วัดหนึ่ง และวัดการ้อง อีกวัดหนึง่ เนือ่งจากคราวทีพ่ระยา 

โบราณราชธานนิทร์ส�ารวจภูมิสถานกรุงเก่า ได้ท�าแผนที่ไว้ฉบับหนึ่ง  

พิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๖ โดยลงต�าแหน่งวัดท่าอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา  

และวัดการ้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดท่า ระยะห่างกันราว  

๔๐๐ เมตร วัดทั้งสองเป็นวัดเก่าในสมยักรงุศรอียธุยา แล้วได้รบัการ 

ฟ้ืนฟูให้เป็นวดัขึน้ใหม่หลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว

27
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ปัจจุบันสภาพของวัดการ้องถูกท�าลายลงเกือบท้ังหมด คงเหลือแต่เพียงเนินดิน 

และพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งอาจเป็นพระพุทธรูปของเดิมที่มีผู้ศรัทธาได้สร้างศาลาคลุมไว้ 

เป็นที่สักการบูชา พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งสมาธ ิ 

ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งองค์ด้วยฝีมือช่างชาวบ้าน จนไม่หลงเหลือเค้าเดิมของพระพุทธรูป 

สมัยอยุธยา อย่างไรก็ตาม วัดการ้องเคยปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร 

กรุงศรีอยุธยา ๒ ครั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามทั้งสิ้น

รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๑๐๖ คราวสงครามช้างเผือก พระเจ้า 

หงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทัพพระมหาอุปราชากองหน้าต้ังค่ายต�าบลเพนียด 

ค่ายพระเจ้าแปรปีกซ้ายตัง้ต�าบลทุง่วดัโพธารามไปคลองเกาะแก้ว ทพัพระเจ้าองัวะปีกขวา 

ตั้งค่ายต�าบลวัดพุทไธสวรรย์มาคลองตะเคียน ทัพพระยาตองอู ทัพพระยาจิตตอง  

ทัพพระยาละเคิ่งเกียกกายตั้งค่ายแต่วัดการ้องลงไปวัดไชยวัฒนาราม ทัพพระยาพสิม  

ทัพพระยาเสี่ยง กองหน้าของทัพหลวงตั้งค่ายต�าบลลุมพลี ทัพหลวงต้ังค่ายต�าบล 

วัดโพธิ์เผือก ทุ่งขนอนปากคู และทัพสมเด็จพระมหาธรรมราชาตั้งต�าบลมะขามหย่อง 

หลังค่ายหลวง๑ สงครามครัง้นีฝ่้ายกรุงศรอียธุยายอมเป็นพระราชไมตร ีกษตัริย์ทัง้สองฝ่าย 

เสดจ็มาท�าสตัยาธษิฐานหลัง่น�า้ทกัษโิณทกต�าบลวดัพระเมรุ พระเจ้าหงสาวดีขอเอาสมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอ พระราเมศวร และช้างเผือก ๔ เชือกกลับไปหงสาวดี๒

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่ายกทัพใหญ่เข้ามาโจมต ี

กรุงศรีอยุธยา ๒ ทัพ ทัพแรกยกมาทางด้านเหนือโดยเนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพ ทัพที่สอง 

ยกมาทางด้านใต้โดยมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพ ในขณะที่ตั้งล้อมกรุงอยู่นั้น มังมหานรธา 

เสียชีวิตลง การบัญชาการรบทั้งหมดจึงตกอยู่กับเนเมียวสีหบดีทั้งหมด การรบครั้งนี้ 

พม่าเข้ามาตั้งป้อมค่ายล้อมกรุงไว้ทุกด้าน โดยตั้งค่ายใหญ่ที่ต�าบลโพธิ์สามต้น ค่ายรอบใน 

ที่มีบทบาทส�าคัญในการสู้รบครั้งนี้ต้ังอยู่ทางด้านเหนือของเมืองท่ีบ้านป้อมวัดการ้อง  

วดัภเูขาทอง เพนยีด วัดเจดย์ีแดง วดัสามวหิาร วดัมณฑป วดักระโจม วดันางช ีวดัแม่นางปล้ืม 

และวัดศรีโพธิ์ ได้รื้ออิฐโบสถ์วิหารมาสร้างค่ายท�าหอรบต้ังปืนใหญ่น้อยยิงเข้ามาในกรุง 

ทุกค่าย ถึงวันอังคารขึ้น ๙ ค�่า เดือน ๕ วันเนาว์สงกรานต์ พ.ศ. ๒๓๑๐ เสียกรุงศรีอยุธยา 

แก่พม่าข้าศึก

๑ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ (กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์คลงัวทิยา, ๒๕๑๖).
๒ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : ส�านักพิมพ์คลังวิทยา, 
๒๕๑๕).
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การกล่าวช่ือวัดการ้องในพระราชพงศาวดารทุกครั้ง ไม่ใช่เป็นการกล่าวถึงการ 

สร้างวัด ดังนั้นจึงไม่อาจเช่ือได้ว่าในรัชกาลพระมหาจักรพรรดินั้นมีวัดการ้องอยู่แล้ว  

เนื่องจากพระราชพงศาวดารเล่มนี้รวบรวมข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เขียนเรื่องของ 

สมยัอยธุยา การอ้างช่ือวดับางแห่งเพยีงเพือ่การอธบิายเหตุการณ์สงครามให้เหน็ภาพพจน์  

ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างวัดจ�าเป็นต้องศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและ 

ศลิปกรรมของวดัแห่งน้ันควบคู่กันไปด้วย กรณขีองการอ้างชือ่วดัไชยวฒันารามร่วมอยูกั่บ 

วัดการ ้องระยะนี้ก็ เช ่นเดียวกัน เพราะปรากฏในพระราชพงศาวดารชัดเจนว่า  

วดัไชยวฒันารามแรกสถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๑๗๓ ในรชักาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง๓

แต่หลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดการ้อง ปัจจุบันก็ไม่อยู่ใน 

สภาพที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาอายุสมัยของวัดนี้ได้แน่ชัด แต่น่าเชื่อว่าวัดการ้องน่าจะม ี

มาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพิจารณาร่วมกับหลักฐานที่วัดท่าที่จะกล่าวต่อไปนี้

วัดท่าซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของ “วัดท่าการ้อง” คงจะเป็นวัดที่สร้างมาแล้ว 

ตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร หนังสือประวัติวัด 

ทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ ของกรมการศาสนากล่าวถึงประวัติวัดท่าว่า สร้างขึ้นประมาณ  

พ.ศ. ๒๒๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาแล้วประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๕

วัดนี้ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา อุโบสถสร้างขึ้นเป็นหลัก 

ของวัด มีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงปรางค์จ�านวนหนึ่งซึ่งเป็นเจดีย์ราย 

พระประธานในอโุบสถน่าจะเป็นหลกัฐานชิน้ส�าคญัทีพ่จิารณาได้ว่าสร้างพร้อมกับ 

การสร้างวัดนี ้พระพทุธรปูองค์น้ีท�าปางมารวชิยัประทับนัง่บนฐานชกุชซึีง่ท�าเป็นฐานสงิห์ 

ลักษณะพระพักตร์เป็นรูปไข่ค่อนข้างกลม พระขนงโค้ง พระเนตรอูมเหลือบลงเบื้องล่าง  

พระนาสกิโด่ง ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยมเีกตมุาลาและรศัม ีเป็นลกัษณะของพระพทุธรปู 

สมัยอยุธยาตอนกลาง ลักษณะของฐานสิงห์ทรงเตี้ย น่องสิงห์ประกอบด้วยวงโค้ง ๓ วง  

เคยพบมาแล้วที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ราว พ.ศ. ๒๐๔๓ ดังนั้นหากพระพุทธรูปประธาน 

องค์นีเ้ป็นของเดมิท่ีได้รับการซ่อมตามแบบเดมิ ไม่ใช่งานก่อสร้างสมยัหลังทีห่นักลับไปท�า 

เลียนแบบของเดิมแล้ว วัดท่าน่าจะก่อสร้างมาแล้วอย่างน้อยสมัยอยุธยาตอนกลาง

๓ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๒ (กรงุเทพฯ : ส�านกัพิมพ์คลังวทิยา, ๒๕๑๖),  
หน้า ๖.
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สิ่งสำาคัญในวัดท่าการ้อง
๑. อุโบสถ ขนาด ๑๑ x ๒๒ เมตร เป็นอุโบสถขนาด ๕ ห้อง มีมุขโถงหน้าหลัง  

อีกด้านละห้อง หลังคาทรงจั่วลด ๒ ชั้น ส่วนลาดหลังคาซ้อน ๓ ตับ มุงกระเบื้องดินเผา 

แบบเกร็ดเต่า กรอบหน้าบัน (ป้านลม) ปั้นปูนท�าช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ส่วนนี้เป็น 

งานซ่อมราว พ.ศ. ๒๕๐๘ ช่อฟ้าและหางหงส์ของเดมิท�าด้วยไม้ หน้าบนัท�าด้วยไม้แกะสลัก 

ลายหน้ากาลคายช่อลายเปลว หน้าบันปีกนกท�าด้วยไม้แกะสลักรูปลิงและช่อลายเปลว 

เช่นกัน

ประตทูางเข้าด้านหน้าม ี๓ ประต ูท�าลวดลายปนูป้ันประดับ ประตูกลางเป็นประตูซุ้ม 

ทรงปราสาท บานประตูแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง ประตูที่ขนาบอยู่ทั้ง ๒ ข้างและ 

ประตูท้ายอีก ๒ ประตู เป็นประตูซุ้มทรงบันแถลง บานประตูลงรักปิดทอง ผนังด้านข้าง 

เจาะช่องหน้าต่างประจ�าทุกห้องท�าซุม้ทรงบนัแถลง บานประตไูม้ลงรกัปิดทองเช่นเดยีวกนั

ฐานชุกชีของกลุ่มพระพุทธรูปประธานท�าเป็นฐานสิงห์ ส่วนนี้ซ่อมใหม่แล้ว  

พระพุทธรูปประธานประทับนั่งปางมารวิชัย เหนือฐานสิงห์ก่อบนฐานชุกชี ฐานนี้แอ่นโค้ง

เลก็น้อย ในระดบัฐานชกุชมีพีระพทุธรปูรายอกี ๖ องค์ ในจ�านวนนี ้๒ องค์ทีอ่ยูด้่านขวาของ 

พระประธานเป็นพระพทุธรปูประทบันัง่ปางมารวชิยับนฐานสิงห์ ลักษณะองค์พระพุทธรปู

และฐานสงิห์ทีแ่อ่นโค้งเหมอืนกบัฐานสงิห์ของพระประธาน จงึน่าจะเป็นงานสร้างพร้อมกัน

พระพุทธรูปอีก ๓ องค์ อันอาจเป็นงานสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะและ 

ขนาดเดียวกันตั้งอยู่ด้านหน้าฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ประทับนั่งบน 

ฐานสิงห์ ส่วนล่างของฐานสิงห์ช�ารุด เน้ือปูนและอิฐเปื่อยยุ่ยเนื่องจากการกัดกร่อนของ 

เกลือและน�้าใต้ดินแต่ยังเหลือส่วนบนของผ้าทิพย์ เศียรพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ถูกขโมย 

ไปทั้งหมดแล้ว ต่อมาทางวัดได้ปั้นเศียรใหม่เมื่อ ๑๐ กว่าปีมานี้

เสมารอบอุโบสถเป็นเสมาคู่ ตัง้อยูบ่นฐานสงิห์ โดยท�าซุม้ทรงเสมาครอบใบเสมาไว้  

ใบเสมาท�ามาจากหินทรายเหลือเพียง ๑ ใบ บางส่วนถูกถอดเก็บไว้ในกุฏิเจ้าอาวาส

ก�าแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถท�าก�าแพงหลังเจียดล้อมรอบ เสาหัวเม็ดท�าส่วนบน 

ทรงเมด็มะยมซ้อน ๒ ชัน้รับยอดทรงสีเ่หลีย่ม ประตดู้านหน้าเป็นทรงคฤห หลังคาประดับ 

เจดีย์ส่ีเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ๓ องค์ ประตูด้านหลัง ๑ ประตู และประตูด้านข้างอีก 

ด้านละ ๒ ประตู ทั้งหมดท�าช่องประตูทรงกลีบบัว 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดท่าการ้องได้ด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถครั้งใหญ่

๒. เจดีย์ย่อมมุไม้สบิสองทรงเครือ่ง ตัง้อยูน่อกก�าแพงแก้วด้านหน้า ด้านซ้ายขวา 

ข้างละองค์ ลกัษณะเหมอืนกนั ส่วนล่างก่อฐานทกัษณิด้วยฐานสงิห์เตีย้ พืน้ทีบ่นลานทักษณิ 
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แคบ องค์เจดีย์ที่ตั้งบนฐานทักษิณก่อฐาน 

สิงห์ ๒ ชั้น ชั้นเชิงบาตรองค์ระฆัง บัลลังก ์

ปล้องไฉนเป็นทรงบัวคลุ่มเรียงลดหลั่นกัน  

๗ ชั้น ปลีซึ่งยืดสูงมาก มีลูกแก้วคั่นกลาง 

องค์ระฆังท�าลวดลายปูนปั ้นประเภท 

รักร้อยประดับการท�าปลียืดสูงจนต้อง 

ท� าลูกแก ้ ว ค่ันกลางเ ร่ิมมีอยู ่ ในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และได้พบเสมอ 

ในเจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

๓. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองมีเรือน

ธาตุ ตั้งอยู่นอกก�าแพงแก้ว ด้านเหนือใต้

ข้างหน้าข้างละองค์และในก�าแพงแก้วหน้า 

อุโบสถด้านซ้ายอีก ๑ องค์ ลักษณะและ 

ขนาดเดียวกันแต่องค์ที่อยู่ในก�าแพงแก้ว 

ขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย

ส่วนล่างท�าฐานบวัลกูแก้วเตีย้เป็น

ฐานทักษิณ พ้ืนบนฐานทักษิณแคบ องค์

เจดีย์ท�าฐานสิงห์ ๒ ชั้น รองรับเรือนธาตุ 

มีจระน�าทิศทั้ง ๔ ด้าน เหนือเรือนธาตุท�า

ฐานสิงห์ ๒ ชั้น และชั้นเชิงบาตรรองรับ 

องค์ระฆัง บัลลังก์และปล้องไฉน ท�าบัว

หงายรองรับปลีซ่ึงยืดยาวมากจนต้องมี 

ลูกแก้วค่ันกลาง เจดีย์ท้ัง ๓ องค์น้ีน่าจะ 

สร้างหรอืซ่อมในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น

๔. เจดีย์ทรงปรางค์ย่อมุมไม ้

ยี่สิบ จ�านวน ๑ องค์ ตั้งอยู่ในก�าแพงแก้ว 

หน้าอุโบสถด้านขวา ส่วนล่างก่อฐานบัว  

๑ ชั้น ฐานสิงห์ ๒ ชั้นรองรับเรือนธาตุ ซึ่ง 

ท�าจระน�าทั้ง ๔ ด้าน ส่วนยอดท�าชั้นรัด 

ประคดซ้อนกนั ๗ ชัน้ ใบขนุนและกลบีขนุน 

ลวดลายประดับหน้าบันของอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถ
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แปะติดกับองค์ปรางค์ ไม่มีซุ้มบัญชรประจ�าชั้นรัดประคด ปรางค์องค์นี้จึงน่าจะสร้างขึ้น 

สมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองทรงเครื่อง
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๕. หอระฆงั ตัง้อยูน่อกก�าแพงด้านเหนอื เป็นอาคารแปดเหลีย่ม ๒ ชัน้ พืน้ชัน้บน 

ปูด้วยไม้ หลังคาเครื่องไม้พังลงแล้ว ผนังทุกชั้นทุกเหลี่ยมเจาะช่องหน้าต่างทรงกลีบบัว  

กรุช่องหน้าต่างด้วยดินเผาเคลือบเขียวแผ่นส่ีเหลี่ยมจัตุรัสฉลุลาย ทางเข้าหอระฆังเจาะ

ช่องสี่เหลี่ยมที่ชั้นล่างที่ผนังด้านเหนือ
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พระรำชวัง
โบรำณ

พระราชวังโบราณ หรือ พระราชวังหลวงเป็นที่ประทับของ 

พระมหากษตัรย์ิ และพระบรมวงศานวุงศ์ เป็นศนูย์กลางทางการเมอืง 

การปกครองในเวลาเดียวกัน ภายในพระราชวังหลวงจึงประกอบ 

ไปด้วยพระมหาปราสาท พระต�าหนัก พระคลังต่าง ๆ อาคาร 

สิง่ก่อสร้างอืน่ ๆ  อกีจ�านวนมาก นอกจากนีย้งัประกอบไปด้วยอาคาร  

สถานที่ราชการอีกหลายแห่ง ซ่ึงปรกติต้ังอยู่ในเขตพระราชฐาน 

ชั้นนอก กล่าวได้ว่าพระราชวังหลวงเป็นศูนย์รวมงานสถาปัตยกรรม 

และศลิปกรรมทีง่ดงาม เป็นศรสีง่าของบ้านเมอืง จนชาวต่างประเทศ 

ที่ เดินทางเข ้ามาในพระนครศรีอยุธยาในเวลานั้น กล ่าวถึง 

พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาว่า มีอาณาบริเวณกว้างขวาง  

บรรดาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ที่ประกอบกันขึ้นเป็นพระราชวังนั้นมีความ 

ใหญ่โตงดงาม มองเห็นเป็นสีทองทั้งหมด ดุจเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง 

ทีเดียว

พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยากล่าวโดยประวัติการ 

ก่อสร้างและการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพ สามารถแบ่งออก 

ได้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
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๑. พระราชวังหลวงระยะที่ ๑ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ถึงรัชกาลสมเด็จ 

พระบรมราชาธริาชที ่๒ (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑)

๒. พระราชวังหลวงระยะที ่๒ รัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ถงึรชักาลสมเดจ็ 

พระอาทติยวงศ์ (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๑๗๓)

๓. พระราชวังหลวงระยะที ่๓ รัชกาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง ถงึรชักาลสมเดจ็ 

พระเจ้าเอกทศั (พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๓๑๐)

พระรำชวังหลวง
ระยะที่ 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า “ศักราช ๗๑๒  

ขาลศก (พ.ศ. ๑๘๙๓) วนัศกุร์ ข้ึน ๖ ค�า่ เดอืน ๕ เพลารุง่แล้ว ๓ นาฬิกา ๙ บาท แรกสถาปนา 

กรุงพระนครศรีอยุธยา”๑ และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ให้รายละเอียด 

เก่ียวกับการก่อสร้างพระราชวังหลวงว่า สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่ง 

ไพฑรูย์มหาปราสาทองค์หนึง่ สร้างพระทีน่ัง่ไพชยนต์มหาปราสาทองค์หนึง่ สร้างพระทีน่ัง่ 

ไอสวรรย์มหาปราสาทองค์หน่ึง๒ ดงัน้ัน จงึมพีระท่ีน่ังส�าคญั ๓ องค์แรก ในพระราชวงัหลวง  

ที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สร้างขึ้น

ชยัภมูทิีต้ั่งพระราชวงัหลวงน้ัน สมเดจ็พระเจ้าอูท่องทรงเลอืกพืน้ทีบ่ริเวณกึง่กลาง 

เมอืงค่อนไปทางด้านเหนือเน่ืองจากเป็นท่ีดอน ในขณะทีโ่ดยรอบเป็นบงึน�า้ธรรมชาติและ 

เป็นที่ลุ่ม การเลือกพื้นท่ีดังกล่าวนอกจากจะอยู่ในท�าเลที่เป็นศูนย์กลางของเมืองแล้ว 

ยังเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย บริเวณดังกล่าวนั้น ปัจจุบันเป็นที่ต้ังของ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์

๑ กรมศิลปากร, ค�าให้การชาวกรุงเก่า ค�าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ 
หลวงประเสริฐอักษรนิติ ์(พระนคร : ส�านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๗), หน้า ๔๔๓.
๒ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๑ (พระนคร : โรงพมิพ์อกัษรสมัพนัธ์, ๒๕๐๕), 
หน้า ๙๘.
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ขอบเขตพระราชวังเม่ือแรกสร้างน้ันคงจะมีก�าแพงอิฐล้อมรอบ คือแนวก�าแพง  

ที่เป็นก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน ขนาดก�าแพงหนาประมาณ ๑.๕๐ เมตร  

บนสันก�าแพงปักใบเสมามีเชิงเทินส�าหรับทหารยืนรักษาการณ์โดยตลอด ตรงมุมก�าแพง 

และตามด้านท่ีส�าคัญ ยังไม่มีป้อมปืนประจ�า เนื่องจากเวลานั้นปืนใหญ่ยังไม่มีใช้ใน 

กรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ตรงมุมก�าแพงพระราชวังหลวงจึงสร้างเป็นเสาหัวเม็ด ยังคงปรากฏ 

ของเดมิทีมุ่มก�าแพงวดัพระศรสีรรเพชญ์ด้านทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ ส่วนป้อมปืนทีส่ร้างอยู ่

ประจ�ามุม ประจ�าด้านท่ีก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันเป็นสิ่งท่ีสร้างต่อเติมขึ้น 

ภายหลังเมื่อผนวกเขตวัดพระศรีสรรเพชญ์ และพระราชวังหลวงให้เป็นเขตเดียวกัน 

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ไม่มเีอกสารใดท่ีกล่าวถึงชือ่และต�าแหน่งของประตูพระราชวงัหลวงในระยะนี ้แต่ 

เนื่องจากแนวก�าแพงพระราชวังระยะที่ ๑ นี้ ต่อมาใช้เป็นก�าแพงของวัดพระศรีสรรเพชญ์  

สันนษิฐานว่าต�าแหน่งและชือ่ของประตคูงจะใช้ของเดมิ คอื ด้านตะวนัออกหน้าพระราชวงั 

มี ๒ ประตู ด้านเหนือ ๑ ประตู คือ ประตูที่ต่อมาเรียกว่าประตูฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์  

ด้านตะวันตกท้ายวงัม ี๑ ประต ูเป็นประตชู่องกดุ ด้านใต้ม ี๑ ประตู คอื ประตูทีต่่อมาเรยีกว่า 

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 

จึงปรากฏหลักฐานในเอกสารว่าประกอบด้วยพระท่ีนั่งจ�านวน ๕ องค์ คือ พระที่นั่ง 

๓ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเสด็จออกพระที่นั่งมังคลาภิเษกให้ตรากฎหมายพิสูจน์ด�าน�้าลุยเพลิง 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�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๔๗.
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ไพชยนต์มหาปราสาท พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท  

พระที่นั่งมังคลาภิเษก และพระที่นั่งตรีมุข พระราชมณเฑียรซ่ึงอาจจะเป็นที่ประทับอีก  

๑ หลัง ส่วนอาคารอื่น ๆ ไม่ปรากฏในเอกสาร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ 

ต�าแหน่งทีต่ัง้ของพระมหาปราสาทภายในพระราชวงัหลวงระยะที ่๑ นี ้ในหนังสือพระราช 

นิพนธ์เรื่องพระราชมณเฑียรในกรุงเก่าว่า “คะเนดูพระราชวังครั้งนั้นปราสาทสามองค ์

คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท พระที่นั่งไอสวรรย ์

มหาปราสาท คงเป็นวิหารยอด ซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างพระเจดีย์ ๓ องค์ เป็นที่ปรากฏอยู่จน 

บดัน้ี คงจะเป็นปราสาทสีเ่หล่ียมไม่ได้ย่อเกจ็อย่างย่อมๆ เท่าทีเ่หน็อยูน่ีไ้ม่สูจ้ะเป็นทีป่ระทบั 

สบายนัก จึงได้มีพระที่นั่งตรีมุข พระราชมณเฑียรและพระที่นั่งมังคลาภิเษก ถ้าจะคะเนด ู

พระที่นั่งตรีมุขนั้นคงจะเป็นที่เสด็จออกมุขหน้าอีก ๒ มุข เป็นที่ประทับ พระราชมณเฑียร 

อยู่หลังเข้าไปลักษณะอย่างพระราชวังเดิมที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพระราชวังกรุงธนบุรี ฤาใน 

พระบรมมหาราชวงั พระท่ีน่ังอมัรินทรวนิิจฉยั พระท่ีน่ังไพศาลทกัษณิเป็นตรมีขุ พระทีน่ัง่ 

จักรวรรดิพิมานเป็นพระราชมณเฑียรแต่ขนาดใหญ่เล็กเทียบดูปราสาทคงจะไม่ใหญ่มาก

เช่นหมู่พระที่นั่งจักรวรรดิพิมานแน่ น่าท่ีจะเท่ากับพระราชวังเดิม และที่ซึ่งตั้งนั้นที่ไหน 

ไม่เหมาะเท่าที่พระวิหารใหญ่ด้านตะวันออก พระท่ีนั่งมังคลาภิเษกในพระราชวังเก่านี้ 

เป็นที่ทรงศีล ฤาเป็นที่ประทับส�าราญไม่ใช่ที่ประทับอยู่เป็นนิจ ที่ซึ่งควรจะตั้งมีอยู่ ๒ แห่ง  

อยู่แนวก�าแพงแก้วพระที่นั่งตรีมุข เช่น หอพระปริตสาตราคม ณ พระที่นั่งดุสิตดาภิรมย ์

ในพระบรมมหาราชวัง ฤาพระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งเอกอลงกฎในพระราชวังบวรฯ  

อย่างหนึ่งฤาไม่ฉะน้ันก็อยู่ตรงมุขเหนือมุขใต้พระที่น่ังตรีมุข เช่น หอพระเจ้า หอพระอัฐิ  

ซึง่ต่อกับพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษิณ จะออกไปตัง้ข้างหน้าทีเดียวไม่ได้ เพราะถ้าต้ังอยู่ข้างหน้า 

ทีเดียว สมเด็จพระราเมศวรท่ีไหนจะไปเห็นท้าวมณเฑียรนั่งขวางทางเพราะผิดต�าแหน่ง 

เป็นข้างหน้า แต่ถ้าหากว่าจะเป็นพระที่นั่งข้างในทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะพระราชวังหันหน้า 

ตะวันออกที่ไหนจะทอดพระเนตรเห็นพระสารีริกธาตุตกลงในที่ซึ่งสร้างวัดมหาธาตุได้  

จึงสันนิษฐานว่าจะตั้งอยู่เหนือหอพระเจ้า หอพระอัฐิในพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้ความ 

สันนิษฐานเช่นนี้จึงเห็นเหมาะสมว่าพระที่น่ังตรีมุขและพระราชมณเฑียรต้ังอยู ่ในที ่

พระวิหารหลวงด้านตะวันออก พระที่นั่งมังคลาภิเษกคงจะตั้งอยู่ในวิหารหลังพระอุโบสถ 

เป็นตรงปลายตรมีขุข้างหน่ึงและข้างเหนือคงมีอกีองค์หนึง่ซึง่ไม่มเีหตุจะกล่าวถงึพระทีน่ัง่ 

จอมทอง ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมออกบอกหนังสือพระก็คงเป็นชื่อเก่าไม่ใช่ต้ังใหม่ 

เป็นชื่อของพระที่นั่งเย็นเช่นดุสิตดาภิรมย์ อยู่มุมก�าแพงท้องพระโรง แต่ที่วิหารสามหลัง 
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เดีย๋วนีจ้ะเคลือ่นคลาดจากท่ีเดมิกเ็ป็นได้ ด้วยพระวหิารใหญ่นัน้โตมากกต้็องขยายทีอ่อกไปต่อ 

พระราชมณเฑยีรไปตามแนวพระระเบยีงวดัพระศรสีรรเพชญ์เดีย๋วนีค้งเป็นเรอืนจนัทร์แล้ว 

จึงมีก�าแพงอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นข้างใน”

การขุดแต่งทางโบราณคดีบริเวณวิหารหลวงพบว่าฐานของวิหารหลวงส่วนล่าง 

ฝังลึกอยู่ใต้ดินสันนิษฐานว่าวิหารหลวงหลังนี้คงมีมาแต่เดิม ซึ่งอาจจะเป็นพระที่นั่ง 

มังคลาภิเษก หรือพระที่นั่งตรีมุของค์ใดองค์หนึ่ง ดังพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อยกพระราชวังให้เป็นพุทธาวาสแล้ว จึงแปลงให้เป็น 

พระวิหาร

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเสดจ็ข้ึนครองราชสมบติั เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๑๖ ทรงยกพืน้ที ่

พระราชวังหลวงเดมิให้เป็นพทุธาวาส เน่ืองจากพระราชวงัหลวงเดมิคงช�ารดุทรดุโทรมยาก

จะปฏิสังขรณ์ จากเหตุเพลิงไหม้ถึง ๒ ครั้งในรัชกาลที่ผ่านมาประการหนึ่ง ทรงโปรดให้ 

สร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่ที่ริมแม่น�้า ด้านเหนือของพระราชวังเดิม๗ ในตอนต้น 

รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังทรงประทับอยู่ในพระราชวังหลวงแห่งเดิม เพราะ 

การก่อสร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่คงจะใช้เวลาเกือบตลอดรัชกาล เนื่องจาก

๑. บริเวณที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเลือก เพื่อสร้างพระราชวังแห่งใหม ่

เป็นที่ลุ ่มและบึงน�้าตามธรรมชาติ มีหลักฐานชั้นดินจากการขุดค้นทางโบราณคดีใน 

พระราชวังหลวงพบว่า ชั้นดินชั้นล่างสุดในหลุมขุดค้นหลายหลุมเคยเป็นบ่อน�้าหรือบึงน�้า 

ชั้นดินโดยทั่วไปเกิดจากการน�าดินจากท่ีใดท่ีหนึ่งมาถมปรับพ้ืนที่เพื่อการก่อสร้าง 

หลายคร้ังหลายสมัย สระน�้าในพระราชวังหลวงทุกแห่งเคยเป็นบึงน�้าธรรมชาติที่ขุดลอก 

ไว้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ สระแก้ว สระโอ สระหนองหวาย สระรอบพระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์  

และสระระฆัง ดังน้ัน การสร้างพระราชวังใหม่ต้องใช้เวลาและก�าลังคนปรับถมพื้นที่ 

เป็นอันมาก

๒. การท�าสงครามติดพันกับพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา นับต้ังแต่ 

ต้นรัชกาลน่าจะส่งผลให้การสร้างพระราชวงัแห่งใหม่ล่าช้าลงเป็นอนัมาก พระราชพงศาวดาร 

กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้องทรงเสด็จขึ้นไปประทับที่เมืองพิษณุโลกต้ังแต่  

พ.ศ. ๒๐๐๖ จนเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑๘ รวมเวลา ๒๕ ปี ในระยะเวลาดังกล่าว  

๖ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๔๘.
๗ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๑๒๑.
๘ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๔๙ - ๔๕๒.
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ทรงสถาปนาสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๓ พระราชโอรสให้ครองราชสมบติักรุงศรีอยธุยา 

และคงเป็นแม่กองด�าเนินการก่อสร้างพระราชวังแห่งใหม่

๓. ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณพระราชวังหลวงเดิม 

ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยเฉพาะเจดีย์ประธานซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของ 

พระพุทธาวาสในสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ จึงพบหลักฐาน 

การก่อสร้างมหาเจดีย์ ๒ องค์ เม่ือ พ.ศ. ๒๐๓๕ เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิธาตุของสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถองค์หน่ึง สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ องค์หนึ่ง๙ เจดีย์ ๒ องค์ 

ดงักล่าวคงจะหมายถงึเจดย์ี ๒ ใน ๓ องค์ ท่ีสร้างเป็นประธานของวดัพระศรสีรรเพชญ์เจดย์ี 

อีกองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรม 

อฐัธิาตขุองสมเดจ็พระรามาธิบดทีี ่๒ ส่วนวหิารหลวงนัน้ได้รบัการปฏสิงัขรณ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๐๔๒  

เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปศรีสรรเพชญ์

อย่างไรกต็าม มหีลกัฐานว่าพระราชวงัหลวงแห่งใหม่น่าจะสร้างแล้วเสร็จในรชักาล 

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานในค�าปรารภของกฎหมายพระอัยการ 

ต�าแหน่งนาพลเรือนทีต่ราข้ึนในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เขยีนว่าพระองค์ประทบั  

ณ พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท๑๐ ซึ่งเป็นชื่อพระที่นั่งที่พระองค์โปรดให้สร้างใน 

พระราชวังหลวงแห่งใหม่

ดงันัน้ พระราชวงัระยะท่ี ๑ น้ีเป็นท่ีประทับของพระมหากษตัรย์ิแห่งกรงุศรอียธุยา  

๗ พระองค์ ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒  

ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑ รวม ๙๘ ปี ท้ังน้ียงัไม่รวมเวลาทีส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

ทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้ในตอนต้นรัชกาลซึ่งไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านานเท่าใด

๙ เล่มเดียวกัน, หน้า ๔๕๒.
๑๐ ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑, หน้า ๑๗๘.
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พระรำชวังหลวง
ระยะที่ 

พระราชพงศาวดารกล่าวว่าสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้สร้างพระทีน่ัง่ 

สรรเพชญ์ปราสาทองค์หน่ึง และพระท่ีน่ังเบญจรัตนมหาปราสาทอกีองค์หนึง่ในพระราชวงั 

แห่งใหม่ ตัวพระราชวังตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีก�าแพงก่ออิฐล้อมรอบ ขนาด 

ประมาณ ๑๙๐ x ๔๕๐ เมตร ก�าแพงหนาประมาณ ๑.๕๐ เมตร ลักษณะก�าแพงก่ออิฐ 

หักมุมเป็นเสาหัวเม็ด พบหลักฐานตรงมุมก�าแพงบริเวณที่ต่อมาเป็นป้อมสวนองุ่น ก�าแพง 

พระราชวังหลวงระยะที ่๒ นี ้ยงัไม่มป้ีอมประจ�ามมุประจ�าด้านและพืน้ทีข่องพระราชวงัหลวง 

กับวัดพระศรีสรรเพชญ์ยังมิได้เชื่อมต่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กำาแพงและประตูพระราชวังชั้นนอก
แนวก�าแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันออกอยู่บริเวณกึ่งกลางท้องสนามหน้า 

จักรวรรดิในปัจจุบัน ขุดค้นพบรากฐานของก�าแพงและประตู ๒ ประตู ประตูแรกตรงเข้า 

พระทีน่ัง่วิหารสมเดจ็ ประตทูี ่๒ ตรงทางเข้าพระทีน่ัง่สรรเพชญ์ปราสาท ตัวก�าแพงและประตู 

ก่อด้วยศิลาแลงใช้อิฐผสมเล็กน้อย ลักษณะของประตูมีแผนผังหยักมุมหลายมุมคงจะเป็น 

ประตยูอด มห้ีองท่ีพกัโขลนทวารในช่องประต ูและมบีานประตู ๒ ชัน้ ชือ่ประตูทีแ่นวก�าแพง 

ด้านนี้พบหลักฐานในพระราชพงศาวดาร คือ

ประตูมงคลสุนทร เป็นประตูด้านหน้าพระราชวังหลวงระยะที่ ๒ ปรากฏชื่อใน 

พระราชพงศาวดารอย่างน้อย ๒ ครัง้ ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๑๕๓ พระพิมลธรรม (พระศรศีลิป์)  

บวชอยู่วัดระฆัง ซ่องสมุสมคัรพรรคพวกยกเข้ามาฟันประตมูงคลสนุทรเข้าไปในพระราชวงั  

ปลดสมเดจ็พระศรเีสาวภาคย์ออกจากราชบัลลงัก์ ข้ึนครองราชสมบติัทรงพระนามสมเด็จ 

พระเจ้าทรงธรรม อีกคร้ังหน่ึงเม่ือ พ.ศ. ๒๑๗๒ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองครั้งด�ารง 

ต�าแหน่งเจ้าพระยากลาโหม ยกพลเข้ามาฟันประตูมงคลสุนทรเข้ายึดพระราชวังหลวง 

ปลดสมเด็จพระเชษฐาธิราชออกจากราชบัลลังก์ แล้วสถาปนาสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 

ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์๑๑ การท�ารัฐประหารท้ัง ๒ ครั้ง ผู้ก่อการสามารถยกก�าลังมาตั้ง 

๑๑ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๒ (พระนคร : โรงพมิพ์อกัษรสมัพนัธ์, ๒๕๐๕),  
หน้า ๗.
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ประชมุพลภายในพระนครก่อนจะยกเข้าโจมตพีระราชวงัหลวงทางด้านหน้า การรฐัประหาร 

ครัง้แรกก�าลงัพลของพระพมิลธรรมตัง้ประชมุพลทีว่ดัมหาธาต ุซ่ึงอยูท่างทศิตะวนัออกของ 

พระราชวังหลวง เส้นทางท่ีจะใช้ยกพลเข้ามาพระราชวังได้สะดวกที่สุดคือทางถนน  

ตลาดเจ้าพรหม เข้าโจมตพีระราชวงัหลวงทางด้านหน้า ดงันัน้ ประตแูรกทีผู่ก่้อการรฐัประหาร  

เข้าถึงก่อน คือ ประตูตรงหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ประตูนี้จึงน่าจะชื่อประตูมงคลสุนทร

ประตูไพชยนต์ ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารตอนแผ่นดินสมเด็จพระยอดฟ้า 

ว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ เสด็จออกสนามใช้ชนช้าง และงาช้างพระยาไฟนั้นหักเป็น ๓ ท่อน  

อนึ่ง อยู่มา ๒ วัน ช้างต้นพระยาฉัททันต์ไล่ร้องเป็นเสียงสังข์ อนึ่ง ประตูไพชยนต์ร้อง 

เป็นอุบาทว์ ถึงวันอาทิตย์ข้ึน ๕ ค�่า เดือน ๘ สมเด็จพระยอดฟ้าเป็นเหตุจึงขุนชินราช 

ได้ราชสมบัติ๑๒ ประตูน้ีน่าจะเป็นประตูส�าคัญอยู่ท่ีแนวก�าแพงพระราชวังด้านหน้า คือ  

ประตูที่ตรงเข้าพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท

แนวก�าแพงพระราชวงัหลวงด้านเหนือ มปีระตู ๓ ประต ูไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน 

ว่าชือ่อะไร แต่เนือ่งจากแนวก�าแพงเส้นนีย้งัคงใช้ประโยชน์ต่อมาถงึสมยัอยธุยาตอนปลาย  

โดยเป็นก�าแพงชัน้ในของพระราชวงัท่ีขยายในรชักาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปรากฏ 

ชื่อประตูทั้ง ๓ ประตูนี้ในแผนที่พระนครศรีอยุธยา นับจากด้านตะวันออก คือ

ประตไูชยมงคลไตรภพชล อยูใ่กล้ศาลหลวง ตรงกบัประตูเจ้าปราบทีก่�าแพงเมอืง 

ประตูนี้ขุดพบรากฐานก�าแพงมีแผนผังเช่นเดียวกับประตูมงคลสุนทร และส่วนยอดของ

ประตูเป็นชั้นซ้อน สันนิษฐานว่าเป็นอย่างยอดปรางค์

ประตูโคหาภพชล อยู ่ตรงท้ายพระท่ีน่ังสรรเพชญ์ปราสาท ตรงกับประต ู

มหาไตรภพชลทวารอทุกทีก่�าแพงเมืองและฉนวนน�า้ท่าวาสกุร ีประตนูีห้ลกัฐานยงัไม่ชดัเจน

ประตูต้นส้มโอ อยู ่ตรงโรงเครื่องต้น ขุดพบรากฐานประตูเหมือนกับประต ู

มงคลสุนทรและประตูไชยมงคลไตรภพชล 

แนวก�าแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตกท้ายวังเป็นแนวขนานไปกับคลองท่อ  

มปีระตบูก ๑ ประต ูประตนู�า้ ๒ ประต ูแนวก�าแพงด้านนีใ้ช้เป็นก�าแพงชัน้นอกของพระราชวงั 

ทีป่ฏสิงัขรณ์ในรชักาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง ดงันัน้ช่ือประตูทัง้หมดคงจะเป็นชือ่ทีม่ ี

มาแต่เดิม ดังปรากฏในแผนที่พระนครศรีอยุธยา นับจากด้านเหนือ คือ

๑๒ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๔๕๖.
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ประตูอุดมคงคา เป็นประตูชักน�้าเข้ามาใช้ในสระท้ายวัง (สระนี้ในรัชกาลสมเด็จ

พระนารายณ์ มีการขุดลอกและถมดินทรายเป็นเกาะตรงกลาง สร้างพระที่นั่งบรรยงก์ 

รตันาสน์) ช่องประตนูีม้แีผนผงัหยกัมมุ ๒ มุม น่าจะเป็นประตูทรงคฤห มบีานประตไูม้ ๒ ชัน้

ประตูมหาโภคราช เป็นประตูบกอยู่กึ่งกลางระหว่างประตูอุดมคงคากับประตู 

ชลชาติวารสาคร ฐานรากของประตูที่ขุดค้นพบไม่มีแผนผังหยักมุม สันนิษฐานว่าน่าจะ 

เป็นประตูยอดมณฑป

ประตูชลชาติทวารสาคร เป็นประตไูขน�า้ออกจากสระภายในพระราชวงั ลกัษณะ 

เช่นเดยีวกบัประตูอดุมคงคา

แนวก�าแพงพระราชวังหลวงด้านใต้เชื่อมต่อจากก�าแพงพระราชวังด้านตะวันตก 

ตรงสวนองุ่นมาบรรจบกบัก�าแพงพระราชวงัด้านตะวนัออกทีก่ลางท้องสนามหน้าจกัรวรรดิ

มีประตู ๓ ประตู นับจากด้านตะวันตก คือ

ประตสูวนองุน่ หรอืประตบูวรเจษฎานาร ีอยูต่รงหน้าต�าหนกัตึก มถีนนออกไปยงั 

สวนองุ่นและคงจะเป็นทางออกของฝ่ายในไปวัดพระศรีสรรเพชญ์

ประตูฉนวน ประตูน�้ามีถนนปูอิฐเป็นทางเสด็จพระราชด�าเนินไปวัดพระศรี 

สรรเพชญ์

ประต ูอยู่ตรงหอพระมณเฑียรธรรมซึ่งตั้งอยู่กลางสระหนองหวาย

การแบ่งเขตภายในพระราชฐาน
การศึกษาการจัดแบ่งเขตภายในพระราชฐานของพระราชวังหลวงระยะที่ ๒  

มข้ีอจ�ากดัด้านเอกสารทางประวตัศิาสตร์ประการหนึง่ ข้อจ�ากดัด้านหลกัฐานทางโบราณคด ี

อีกประการหนึ่ง เนื่องจากรากฐานของก�าแพง รากฐานของพระที่นั่งและอาคารต่าง ๆ ที ่

เริ่มสร้างมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นอยู่ในระดับชั้นดินลึกกว่าปัจจุบัน  

จากการปฏิบัติงานทางโบราณคดีในพระราชวังหลวงที่ผ่านมาได้กระท�าเพียงการขุดแต่ง 

ศกึษาซากโบราณสถานท่ีปรากฏบนผวิดนิ ซึง่เป็นหลกัฐานของสมัยอยธุยาตอนปลายเป็น 

ส่วนมาก การขุดค้นชั้นดินทางโบราณคดียังกระท�าอย่างจ�ากัด

หลกัฐานจากการขดุค้นชัน้ดนิทางโบราณคดใีนพระราชวงัหลวงทีผ่่านมานัน้ พบว่า 

ชัน้ดินทีเ่ริม่ก่อสร้างพระราชวงัหลวงตัง้แต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อยูใ่นระดับ 

ความลกึประมาณ ๑.๕๐ เมตร จากระดบัผวิดนิปัจจบุนั ชัน้ดนิทีอ่ยูเ่หนอืขึน้มาอกีหลายชัน้ 

แสดงความตั้งใจที่จะถมปรับระดับพื้นของพระราชวังให้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยดินเหนียวและ 
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อฐิหกักากปนู โดยปรับผวิหน้าด้วยทรายอกีชัน้หน่ึงเสมอ พืน้ดินเหล่านัน้แสดงถึงกจิกรรม 

การก่อสร้างอาคารใหม่และการปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างเดิมที่ทรุดโทรม ซึ่งการถมพื้นที่ 

ให้สูงขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวน้ันน่าจะสัมพันธ์กับระดับพื้นของเมืองโดยรวมที่สูงข้ึน 

ทุกปีด้วย เนื่องจากการทับถมของตะกอนน�้าท่วม

เมือ่มกีารถมพืน้ทีใ่ห้สงูขึน้ ส่วนฐานของสิง่ก่อสร้างเดิมจะต้องจมอยูใ่ต้ดิน ถ้าหาก 

สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นยังคงใช้ประโยชน์ก็จะต้องก่ออิฐเสริมให้ฐานและพื้นสูงพ้นจากผิวดิน  

ในขณะที่สิ่งก่อสร้างเดิมบางอย่างก็อาจจะจ�าเป็นต้องเลิกใช้ กรณีนี้พบตัวอย่างที่แนว 

ก�าแพงแก้วล้อมรอบพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทถูกถมไว้ใต้ดิน แล้วสร้างแนวก�าแพงแก้ว 

ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใดครั้งหนึ่ง

อย่างไรกต็าม สนันิษฐานว่าสถานท่ีส�าคญัภายในพระราชวงัโดยเฉพาะมหาปราสาท  

เมื่อมีการปฏิสังขรณ์ คงจะสร้างลงในที่เดิม แต่แนวก�าแพงที่แบ่งเขตต่าง ๆ อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนไปบ้างให้สัมพันธ์กับสิ่งก่อสร้างใหม่ ดังนั้น โดยภาพรวมของพระราชวังหลวง 

ระยะที่ ๒ น่าจะมีการแบ่งเขตภายในเป็น ๓ ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง  

และชั้นใน โดยศึกษาเทียบเคียงได้จากเอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

เขตพระราชฐานชั้นนอก คือพื้นที่ส่วนหน้าของพระราชวัง เป็นท่ีตั้งของส่วน 

ราชการต่าง ๆ  อาคารที่ยังเหลือหลักฐาน คือ ศาลหลวงตั้งอยู่ตรงมุมก�าแพงทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใกล้ประตูไชยมงคลไตรภพชล ศาลหลวงหลังนี้ใช้ประโยชน์มาถึงตอนปลาย

เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีก�าแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งโดยแนวก�าแพงด้าน 

ตะวันออกมีประตูทางเข้า ๒ ประตู ส่วนด้านอื่นไม่พบหลักฐาน พื้นที่ภายในก�าแพงชั้นนี ้

ถมสูงกว่าระดับพื้นที่โดยรวม เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทส�าคัญ ๒ หลัง คือ พระที่นั่ง 

วิหารสมเด็จ และพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท พระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ 

สนามระหว่างพระมหาปราสาท ด้านหน้ามโีรงช้าง โรงม้า และทมิดาบ พระคลังมหาสมบัติ 

ตั้งอยู่ตรงพื้นที่ว่างระหว่างท้ายพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีก�าแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

พืน้ทีน่อกก�าแพงล้อมเขตพระราชฐานชัน้กลาง ด้านใต้มสีระน�า้ชือ่สระหนองหวาย  

กลางสระน�้าเป็นที่ตั้งหอพระมณเฑียรธรรม รอบสระนั้นมีหอพระเทพบิดรคลังศุภรัตน์  

คลังพิมานอากาศ และโรงช่างท�าเงิน

เขตพระราชฐานช้ันใน คือพื้นที่นอกก�าแพงล้อมเขตพระราชฐานชั้นกลาง 

ไปทางทศิตะวันตกจนถึงท้ายพระราชวงั เขตนีมี้แนวก�าแพงซึง่เชือ่มระหว่างก�าแพงชัน้นอก 

ด้านเหนือและด้านใต้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ เขตย่อย คือ ส่วนหน้าและส่วนหลัง
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เขตพระราชฐานชั้นในส่วนหน้า คือ พื้นที่ต่อจากเขตพระราชฐานชั้นกลางไปทาง 

ทิศตะวันตก มีก�าแพงล้อมรอบชั้นหนึ่ง ภายในวงก�าแพงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของพระที่นั่ง 

เบญจรัตนมหาปราสาท ตรงต�าแหน่งท่ีเป็นพลับพลาตรีมุขในปัจจุบันใช้เป็นที่ประทับ 

ของพระมหากษัตริย์ ทางด้านเหนือมีโรงเครื่องต้น ๒ โรง บริเวณนี้คงจะเป็นที่อยู่ของ 

ฝ่ายในด้วย

เขตพระราชฐานชั้นในส่วนหลัง คือ พ้ืนท่ีตอนท้ายสุดของพระราชวัง มีสระน�้า 

ขนาดใหญ่ ๑ สระ คือ บริเวณที่ต่อมาเป็นที่ก่อสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ บริเวณนี ้

น่าจะเป็นสวนหลวงภายในพระราชวังมาแต่เดิม มีประตูชักน�้าเข้ามาใช้ในสระ ๒ ประต ู

ดังกล่าวมาแล้ว

พระราชวังหลวงระยะที่ ๒ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา  

๑๕ พระองค์ ต้ังแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงรัชกาลสมเด็จพระอาทิตยวงศ ์ 

ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๑๗๓ รวม ๑๘๒ ปี

พระรำชวังหลวง
ระยะที่ 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา  

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓ ในระยะเวลานั้น กล่าวได้ว่า การเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาเริ่มม ี

ความเจริญมั่งคั่งถึงท่ีสุดจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเวลาที่บ้านเมืองสงบ  

ปราศจากศกึภายนอกเข้ามาตดิพนั ดงัน้ัน ในรัชกาลของพระองค์ จงึมเีวลาทีจ่ะท�านบุ�ารงุ

บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนั้น กล่าวได้ว่าเจริญ 

รุ่งเรืองสูงสุดเช่นเดียวกัน

การที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองมิได้มีเชื้อสายพระมหากษัตริย์ตามการสืบ 

ราชสันตติวงศ์ ท�าให้พระองค์ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างอ�านาจและบารมีให้เป็นที่ 

ยอมรับต่อบรรดาขนุนางและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดนิ สิง่ทีแ่สดงออกมาให้เหน็อย่างเป็นรูปธรรม  

ได้แก่ การก่อสร้างศาสนสถาน การสร้างและปฏิสังขรณ์พระมหาปราสาทในพระราชวัง 
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หลวง เป็นต้น ศาสนสถานที่พระองค์ทรงสร้างหลายแห่งมีขนาดใหญ่โต บางแห่งอ้างถึง

การไปจ�าลองแบบมาจากประเทศเขมร ลักษณะดังกล่าวท�าให้คิดไปได้ว่า พระองค์ทรง 

พยายามที่จะยกพระองค์ดุจเทวราชตามอย่างลัทธิเขมรในการสร้างอ�านาจของพระองค์ 

อยู่บ้างไม่มากก็น้อย

งานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ีสร้างในรัชกาลของพระองค์นั้น มิใช่

งานก่อสร้างที่เน้นเฉพาะเรื่องความใหญ่โตหรือปริมาณ เพ่ือให้เป็นส่ิงส่งเสริมอ�านาจ 

และบารมีของพระองค์แต่เพียงอย่างเดียว งานเหล่านั้นมีคุณภาพและงดงามอย่างยิ่ง  

ส่ิงก่อสร้างหลายรูปแบบคิดค้นและเริ่มสร้างเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ ด้าน 

งานศิลปกรรมที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาน้ัน จะพบว่า พระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งที่เป็น 

ปูนป้ันและส�ารดิสร้างได้อย่างงดงาม ได้สดัส่วน กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงใฝ่พระทยัสนบัสนนุ 

งานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอย่างแท้จริง ท�าให้งานด้านนี้พัฒนาไปอย่างมาก

ในส่วนของพระราชวงัหลวงทีป่ระทับของพระองค์เองนัน้ มกีารพฒันาเปลีย่นแปลง 

อย่างมากทัง้การก่อสร้าง ปฏสิงัขรณ์พระมหาปราสาท การขยายขอบเขตพระราชวงัหลวง 

ให้กว้างขวาง และการเสริมสร้างแนวก�าแพงป้อมปราการให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

ศักราช ๙๔๔ ปีวอก (พ.ศ. ๒๑๗๕) โปรดให้สร้างพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ 

มหาปราสาท๑๓ พระที่นั่งองค์น้ี สร้างขึ้นบนที่ว ่างระหว่างพระราชวังหลวงกับวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ ค่อนไปทางด้านหน้า ดังนั้น เมื่อแรกสร้างพระที่นั่งนี้ตั้งอยู่นอกเขต 

พระราชฐาน ตัวพระท่ีน่ังจักรวรรดิไพชยนต์เป็นปราสาทจัตุรมุข มีมุขหลังสั้นกว่าอีก  

๓ ด้าน ต่อออกมาทางด้านทิศตะวันตก ในแนวแกนเดียวกันมีอาคารหลังหนึ่งคงจะเป็น 

พระต�าหนัก พระต�าหนักหลังนี้มีก�าแพงล้อมรอบ โดยก�าแพงด้านใต้ใช้แนวก�าแพงวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ แนวก�าแพงด้านตะวันออกคงจะต่อออกไปจากแนวก�าแพงด้านหน้า 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ท�าให้มุขท้ายของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ตั้งอยู่บนก�าแพง หรือ 

ก�าแพงล้อมต�าหนักพุ่งเข้าชนมุขท้ายพระที่นั่ง

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวต่อไปว่า ศักราช ๙๙๘ ปีชวด  

(พ.ศ. ๒๑๗๙) โปรดให้รือ้เทวสถานพระอศิวรและพระนารายณ์ขึน้มาต้ังยงัชกีนุ ในปีนัน้ให้ยก 

ก�าแพงออกไปให้สร้างพระมหาปราสาทวิหารสมเด็จ ๑๔

๑๓ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๑.
๑๔ เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๗.
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ค�าให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระที่นั่ง 

ขึน้ใหม่อกี ๓ องค์ พระราชทานนามว่า พระทีน่ัง่สรุยิาสน์อมัรนิทร์ วชิยั (จักรวรรดไิพชยนต์)  

ไอสวรรย์ทิพยอาสน์ที่บางปะอิน แล้วให้สร้างพระราชมณเฑียรและพระคลังขึ้นอีก 

เป็นอันมาก๑๕

พระราชพงศาวดารท่ียกข้ึนมากล่าวตอนนี้มีสาระส�าคัญ ๓ ประเด็นที่มีความ 

เกี่ยวข้องกัน

ประเด็นที่ ๑ การยกก�าแพงออกไป คือการขยายพระราชวังหลวง

ประเด็นที่ ๒ การสร้างพระที่นั่งวิหารสมเด็จหรือสุริยาสน์อัมรินทร์

ประเด็นที่ ๓ การสร้างพระราชมณเฑียรและพระคลังเพิ่มขึ้น

การทีพ่ระราชพงศาวดารกล่าวถงึการสร้างพระทีน่ัง่วหิารสมเด็จ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๙  

นัน้ พระยาโบราณราชธานินทร์เคยวนิิจฉยัแล้วเห็นว่า เป็นการกล่าวชือ่ก่อนมกีารก่อสร้าง  

เพราะพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ชดัเจนว่า พ.ศ. ๒๑๘๖ อสนุบีาตลงพระทีน่ัง่มงัคลาภเิษก 

พงัลง ทรงพระกรณุาให้ช่างจดัการก่อพระมหาปราสาท ปีหนึง่แล้วเสร็จให้นามชือ่พระวหิาร 

สมเด็จ๑๖ ดังนั้นพระที่นั่งวิหารสมเด็จแปลงชื่อมาจากพระที่นั่งมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ข้างใน 

เพียงแต่ซ่อมใหม่หาต้องยกก�าแพงออกไปไม่ พระที่นั่งที่สร้างขึ้นพร้อมกับการขยาย 

พระราชวัง จึงควรจะเป็นพระท่ีน่ังสุริยาสน์อัมรินทร์ โดยเป็นพระที่นั่งสร้างใหม่ตามที่ 

กล่าวถึงในค�าให้การชาวกรุงเก่า

การสร้างพระคลังเพ่ิมจากเดิม ดังปรากฏในค�าให้การชาวกรุงเก่าเกี่ยวข้องกับ 

การขยายพระราชวงัเช่นกนั เพราะพบหลกัฐานต่อมาในแผนท่ีพระนครศรอียธุยาว่า บรเิวณ 

ที่เป็นที่สร้างของพระคลังมหาสมบัติมี ๒ แห่ง คือพื้นที่ตอนท้ายระหว่างพระที่นั่งวิหาร 

สมเด็จกับพระที่น่ังสรรเพชญ์ปราสาทแห่งหน่ึง และบริเวณสวนไพชยนต์เบญจรัตน์อีก 

แห่งหนึ่ง แห่งแรกสร้างมาแล้วพร้อมกับการสร้างพระราชวังในแผ่นดินสมเด็จพระบรม 

ไตรโลกนาถ ดังนั้น พระคลังมหาสมบัติบริเวณสวนไพชยนต์เบญจรัตน์จึงเป็นบริเวณที ่

สร้างใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในพื้นที่ขยายของพระราชวังด้านใต้

ดังนั้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีการขยายพระราชวังออกไปดังนี้

๑๕ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๔.
๑๖ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
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๑. ขยายพระราชวังออกไปทางทิศเหนือคลุมพื้นที่ว่างระหว่างก�าแพงพระราชวัง 

กับก�าแพงเมือง โดยต่อก�าแพงพระราชวังด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือชนก�าแพงเมือง 

ทีป้่อมปากท่อ แนวก�าแพงพระราชวงัด้านเหนือใช้ร่วมกบัแนวก�าแพงเมอืง พืน้ทีพ่ระราชวงั 

ส่วนที่ขยายออกมาทางด้านนี้ ซีกตะวันออกของฉนวนน�้าท่าวาสุกรีทรงโปรดให้สร้าง 

พระทีน่ัง่สรุยิาสน์อมัรนิทร์เพ่ือเป็นท่ีประทบั ซกีตะวนัตกของฉนวนให้เป็นท่ีอยูข่องฝ่ายใน  

ต�าหนักประถมเพลิง ซ่ึงตั้งอยู่ตอนท้ายพระท่ีน่ังสุริยาสน์อัมรินทร์คงจะสร้างในรัชกาลนี ้

เช่นเดียวกัน

๒. ขยายพระราชวงัออกไปทางทิศใต้ เดมิพืน้ทีส่่วนนี ้เป็นทีว่่างระหว่างพระราชวงั 

กบัวดัพระศรสีรรเพชญ์ การขยายพระราชวงัออกมาทางด้านนีท้�าให้พืน้ท่ีพระราชวงัหลวง 

กับวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นพื้นที่เดียวกัน โดยสร้างก�าแพงในแนวเหนือ - ใต้ เชื่อมก�าแพง 

พระราชวังหลวงมาชนก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ตรงจุดนี้สร้างป้อมปืน ๑ ป้อม ก�าแพง 

เส้นนีล้้อมฉนวนวดัพระศรสีรรเพชญ์ไว้ข้างใน กนัสระแก้วไว้ข้างนอก พืน้ทีพ่ระราชวงัหลวง  

ส่วนที่ขยายออกมาทางด้านนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระคลังมหาสมบัติ

๓. ขยายพระราชวังออกไปทางทิศตะวนัออก โดยต่อแนวก�าแพงวดัพระศรสีรรเพชญ์ 

ด้านใต้ทางทศิตะวันออกราว ๑๐๐ เมตร แล้วหกัข้ึนไปทางทิศเหนอืชนก�าแพงเมอืงทีป้่อม 

ท่าคั่น การขยายเขตพระราชวังหลวงออกมาทางด้านนี้ล้อมพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต ์

ซึง่สร้างมาแล้วตอนต้นรชักาลไว้ข้างใน พร้อมกบัการย้ายส่วนราชการต่าง ๆ  ออกมาสร้างใน 

พืน้ทีแ่ห่งนี ้เช่น ศาลาลกูขุน ศาลาสารบญัช ีหอแปลพระราชสาส์น และศาลหลวง เป็นต้น

ก�าแพงพระราชวงัหลวงชัน้นอกทีส่ร้างในรชักาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้าง 

ให้หนามากขึ้น พบหลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีว่า จะก่ออิฐหุ้มก�าแพงเดิมไว้ 

ข้างใน ได้แก่ แนวก�าแพงด้านตะวันตก แนวก�าแพงด้านใต้บางส่วน แนวก�าแพงวัดพระศร ี

สรรเพชญ์ ด้านเหนอื ด้านตะวนัตก และด้านใต้ พร้อมกนันัน้มกีารสร้างป้อมปืนประจ�ามมุ 

ประจ�าด้านโดยรอบพระราชวงั ส่วนแนวก�าแพงชัน้นอกของพระราชวงัเดิมทีอ่ยูใ่นวงล้อม 

ของก�าแพงพระราชวงัท่ีขยาย ยงัคงใช้ประโยชน์เป็นก�าแพงชัน้ใน ยกเว้นก�าแพงด้านตะวนัออก 

ถูกรื้อลง สร้างแนวก�าแพงใหม่ขยับเข้าไปด้านในเล็กน้อย

ศกัราช ๑๐๗๗ ปีมะแม (พ.ศ. ๒๑๙๘) สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงประชวรหนกัแปลง 

สถานลงไปอยูพ่ระทีน่ัง่เบญจรตัน์ ๑๗ ความในพระราชพงศาวดารข้างต้นอธบิายได้ว่าสมเดจ็ 

๑๗ เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๔.
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พระเจ้าปราสาททองคงจะทรงประทับอยู่ที่พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ที่ทรงโปรดให้สร้าง 

ขึ้นใหม่เป็นประจ�า เมื่อทรงประชวรจึงเสด็จกลับมาประทับที่พระที่นั่งเบญจรัตน์ตามเดิม 

จนเสดจ็สวรรคต เนือ่งจากพระทีน่ัง่สรุยิาสน์อมัรนิทร์เป็นพระทีน่ัง่ ๒ ชัน้ ไม่สะดวกในการ 

เสด็จขึ้นลง ดังนั้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงมีพระที่นั่งซึ่งใช้เป็นที่ประทับ  

๒ องค์ คือ พระท่ีน่ังเบญจรัตน์ซ่ึงสร้างมาแล้วตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

และพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ ที่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้น

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙  

โดยท�าสงครามชิงราชบัลลังก์มาจากพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นพระปิตุลา ผลของ

สงครามกลางเมืองครั้งนี้ท�าให้พระราชวังหลวงช�ารุดเสียหายอย่างมาก ดังนั้นในช่วงต้น 

รัชกาลพระองค์ทรงประทับที่วังหน้า ทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระราชวังหลวง และ 

ให้ขุดสระทัง้ทศิเหนือ ทิศใต้พระราชวงั๑๘ คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพระราชฐานชั้นใน  

สอดคล้องกับเอกสารของชาวต่างชาติท่ีกล่าวถึงพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชองค์หน่ึงอยูท่ี่ลานชัน้ในสดุสร้างขึน้ใหม่ มแีผนผงัรปูกากบาท หลงัคา 

พระที่นั่งประดับฉัตรหลายชั้น บริเวณนั้นมีคูน�้า ต�าหนักของพระมเหสีกับพระธิดาก็ตั้งอยู ่

บริเวณใกล้เคียงกัน๑๙ พระที่นั่งองค์เดียวกันนี้ บาทหลวงในคณะทูตของเชอวาลิเอร์ เดอ  

โชมองต์ มโีอกาสได้เข้าไปพบเหน็เม่ือสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้คณะราชทตู 

ฝรัง่เศสเข้าเฝ้าเป็นกรณพิีเศษ ณ ท่ีประทับภายหลงัจากถวายพระราชสาส์นเป็นทางการแล้ว 

บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ บันทึกว่าได้เข้าเฝ้าในที่รโหฐานแห่งหนึ่งภายในพระบรมมหาราชวัง  

ซึ่งไม่เคยมีชาวต่างประเทศคนใดได้เข้ามาก่อนเลย เป็นอุทยานที่น่ารื่นรมย์ตัดคั่นด้วย 

ล�าคแูละทางเดนิอนังดงาม๒๐ บาทหลวงตาชาร์ดซึง่ร่วมอยูใ่นคณะราชทตูชดุเดียวกนั บนัทกึ 

สภาพของบริเวณดังกล่าวไว้คล้ายกัน๒๑ พระท่ีน่ังองค์นี้เป็นที่แน่ชัดว่าอยู่ในพระราชวัง 

หลวงกรุงศรีอยุธยา และจะต้องหมายถึงพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เท่านั้นที่มีบรรยากาศ 

แบบนี้ 

๑๘ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๖.
๑๙ นโิกลาส์ แชร์แวส, สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, ประวตัศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมอืงแห่งราชอาณาจกัรสยาม.  
(พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๐๖), หน้า ๓๙
๒๐ เดอ ชวัซย์ี, สนัต์ ท. โกมลบตุร แปล, จดหมายเหตรุายวนัการเดนิทางไปสู่ประเทศสยาม (พระนคร : ส�านกัพิมพ์ 
ก้าวหน้า, ๒๕๐๖), หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗.
๒๑ ตาชาร์ด, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางสู่ประเทศสยาม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
เจริญธรรม, ๒๕๑๙), หน้า ๕๘.
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แต่หลักฐานในพระราชพงศาวดารฝ่ายไทยกล่าวว่า พระที่นั่งองค์นี้สร้างข้ึน 

ในรชักาลสมเดจ็พระเพทราชาคอืรชักาลต่อมา๒๒ เป็นไปได้ว่าสมเด็จพระเพทราชาเพียงแต่ 

ทรงโปรดประทับพระท่ีน่ังองค์น้ีตลอดรัชกาล กลับให้สร้างพระที่นั่งทรงเป็นที่เสด็จออก 

ว่าราชการที่ท้ายวัง แต่พระราชพงศาวดารที่เขียนขึ้นภายหลังบันทึกคลาดเคลื่อนไปก็ 

เป็นได้

แผนผังของพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏใน 

แผนทีเ่มอืงพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงจดัท�าโดยบาทหลวงโทมสั วลัเนอริา เมือ่ราว พ.ศ. ๒๒๓๐  

ในส่วนของพระราชวังแสดงไว้เฉพาะแนวก�าแพงช้ันนอกและป้อม ในระยะเวลานี้ 

พระราชวังหลวงขยายเขตออกมาเชื่อมต่อกับวัดพระศรีสรรเพชญ์แล้วตั้งแต่รัชกาล 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แผนผังดังกล่าวยืนยันว่าสระแก้วและสวนองุ่นถูกกันให้อยู่ 

นอกเขตพระราชวัง มีแนวคลองชักน�้าจากคลองท่อเข้ามาใช้ในสระแก้วสายหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพในพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ ์

มหาราช มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเขตพระราชฐานชัน้ในอย่างมาก คอื การสร้างพระทีน่ัง่ 

บรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประทับที่ท้ายพระราชวัง การสร้างพระต�าหนักตึกเป็นที่ประทับ 

ของพระมเหสี ต�าหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของกรมหลวงโยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพ 

พระมเหสใีนสมเดจ็พระเพทราชาด้วย ส่วนทีอ่ยูข่องฝ่ายในถกูก�าหนดให้อยูท้่ายพระราชวงั 

ใกล้ก�าแพงเมืองด้านเหนือ

เรือ่งการประปาเป็นความเจรญิทางด้านเทคโนโลยทีีก่รุงศรีอยธุยารับมาจากยโุรป  

เมือ่ตอนปลายรชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช สร้างขึน้ในเขตพระราชฐานชัน้ใน และ 

บริเวณพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ในรัชกาลนี้

สมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดประทับท่ีพระท่ีนั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ทรงโปรดให ้

สร้างพระที่นั่งทรงปืนที่ท้ายพระราชวังเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ในรัชกาลนี้เอาท้าย 

พระราชวังเป็นข้างหน้าซึง่ปรากฏหลกัฐานว่าทรงโปรดให้สร้างศาลาลูกขนุขึน้ในบรเิวณนี้ 

เช่นเดียวกัน

๒๒ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๐.
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รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สร้างต�าหนักสวนกระต่ายตรงท้ายวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ มีก�าแพงล้อมรอบเพื่อใช้เป็นท่ีประทับของกรมขุนพรพินิต ต�าแหน่ง 

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างต�าหนักสระแก้วให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่น 

สนุทรเทพ กรมหมืน่เสพภกัด ีสร้างต�าหนกัศาลาลวดเป็นทีป่ระทบัของกรมหมืน่จติรสุนทร  

ทั้ง ๓ พระองค์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ต�าหนักทั้ง ๒ แห่ง  

อยู่ในบริเวณสวนองุ่น นอกเขตพระราชวังใกล้สระแก้ว

ในรชักาลน้ีบรรดาพระท่ีน่ังช�ารุดทรุดโทรมลง ทรงโปรดให้บรูณปฏสิงัขรณ์ทกุแห่ง  

ได้แก่ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ สรรเพชญ์ปราสาท สุริยาสน์อัมรินทร์ และบรรยงก์รัตนาสน์  

อาคารสถานทีต่่าง ๆ  คงจะได้รบัการปฏสิงัขรณ์ไปพร้อม ๆ  กนั ดังนัน้ลักษณะทางกายภาพ 

ของพระราชวังหลวงในรัชกาลนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างพอสมควร ภาพของ 

พระราชวังหลวงในรัชกาลนี้ ปรากฏในเอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยาคงเป็นภาพ 

ความงามของพระราชวังหลวงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกท�าลายลงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐

หลงัรชักาลสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศมพีระเจ้าแผ่นดินปกครองกรงุศรอียธุยา

ต่อมาอีก ๒ พระองค์ เป็นระยะเวลาส้ัน ๆ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามติดพัน 

กับพม่า จึงไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพระราชวังหลวงอีกเลย

กำาแพง ป้อม และประตูพระราชวังหลวง
ชั้นนอก
ก�าแพงพระราชวงัสงูถึงท่ีตัง้เสมา ๔ เมตร ใบเสมาสงู ๑ เมตร รวมก�าแพงสงู ๕ เมตร  

หนา ๔ เมตร มีเชิงเทินส�าหรับทหารยืนรักษาการโดยรอบตามแนวก�าแพงพระราชวัง 

ปรากฏชื่อป้อมและประตูศึกษาได้จากเอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

ก�ำแพงพระรำชวังหลวงด้ำนตะวันออก นับจากทิศเหนือไปทิศใต้ ประกอบด้วย

ป้อมประตู ดังนี้

๑. ป้อมปืน ในกฎมณเฑยีรบาลเรยีกว่าป้อมท่าค่ัน เป็นป้อมมมุก�าแพงพระราชวงั 

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นป้อมบนก�าแพงเมืองด้วย

๒. ประตจูกัรมหมิา พระยาโบราณราชธานนิทร์ขดุพบรากประตู ประตูนีต้รงออก 

ถนนป่าตะกั่ว มีถนนตรงเข้าประตูชั้นในหน้าพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
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๓. ประตูศรีไชยศักดิ์ พระยาโบราณราชธานินทร์ขุดพบรากฐานริมถนนหน้าวัง  

ประตูนี้ออกตรงท้ายวิหารหลวงวัดธรรมิกราช

๔. ประตสูวรรค์พจิติร ประตนูีอ้ยูร่ะหว่างประตูศรีไชยศักด์ิกบัประตูสมณพศิาลด์ิ  

ยังขุดไม่พบ

๕. ประตูสมณพิศาลด์ิ น่าจะอยู่ใกล้กับป้อมปืนตรงถนนตลาดเจ้าพรหม ยังขุด 

ไม่พบ

๖. ป้อมปืน เป็นป้อมปืนประจ�าด้านตะวันออก ป้องกันศัตรูเข้าโจมตีพระราชวัง 

อยูต่รงหวัถนนตลาดเจ้าพรหม หรอืถนนหน้าพรหม การเรยีกช่ือถนนดงักล่าวสนันิษฐานว่า  

ตัง้อยูต่รงหน้าพระพรหม ซึง่หน้าพรหมดงักล่าวน่าจะอยูท่ีส่่วนยอดของพระทีน่ัง่จกัรวรรดิ 

ไพชยนต์ ซึ่งมีสถานที่ตั้งถัดเข้าไปในพระราชวัง ดังนั้นป้อมปืนนี้อาจเรียกว่าป้อมตรงหน้า 

พรหม ป้อมปืนนี้จึงอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ หน้าป้อมปืนก็ตั้งตรงหัวถนน 

หน้าพรหม

๗. ประตูศิลาภิรมย ์น่าจะตั้งขนานป้อมหน้าพรหมทางด้านใต้

๘. ประตูอาคเนยาตรา อยู่ใกล้ป้อมปืนมุมก�าแพงพระราชวังด้านตะวันออก 

เฉียงใต้ ชื่อประตูก็บ่งบอกว่าเป็นทางเข้า - ออก ด้านอาคเนย์

๙. ป้อมปืน ในกฎมณเฑียรบาลเรียกป้อมศาลาสารบัญชี เป็นป้อมมุมก�าแพง  

พระราชวังด้านตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อป้อมนี้น่าจะมีที่มาจากสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง 

ที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวัง คือ ศาลาสารบัญชี ซึ่งท�าหน้าที่เป็นหอทะเบียนราษฎร์

ก�ำแพงพระรำชวังด้ำนใต้ นับจากทิศตะวันออกไปตะวันตก ประกอบด้วยป้อม 

และประตูดังนี้

๑. ประตูวิจิตรพิมล น่าจะอยู่ใกล้ป้อมศาลาสารบัญชี

๒. ประตูมงคลภิศาสนดิ์

๓. ประตูฤทธิไพศาลด์ เป็นประตูหูช้างตรงออกถนนป่าตอง ตรงเข้าถนนหน้า 

จักรวรรดิ์ ประตูนี้อยู ่ติดกับก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้านหน้า คณะราชทูตจาก 

ต่างประเทศเม่ือจะเข้ามาถวายพระราชสาส์นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา จะขึ้นเรือ 

ทีท่่าประตไูชย ทีก่�าแพงเมอืงด้านใต้จัดกระบวนแห่ตามถนนป่าตองเข้าสูพ่ระราชวงัท่ีประตู 

ฤทธิไพศาลดิ ์เช่น คณะราชทูตของฝร่ังเศส ประตน้ีูคงจะเป็นประตูเดียวกบัทีจ่ดหมายเหตุ

เรือ่งงานพระบรมศพเรยีกว่าประตนูครไชย ส�าหรบักระบวนพระบรมศพจากข้างในออกไป 

ถวายพระเพลิง ที่ทุ่งพระเมรุกลางเมือง ด้วยเหตุนี้จึงท�าประตูนี้เป็นประตูหูช้างไม่มียอด 

เพ่ือให้พระยานผ่านได้ ประตูนี้ส�าหรับขุนนางเข้าเม่ือมีพระราชพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา 

วัดพระศรีสรรเพชญ์
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๔. ป้อมปืนตรงวดัชเีชยีง เป็นป้อมปืนประจ�าด้านใต้ ต้ังอยูต่รงทุง่พระเมรกุลางเมอืง 

บริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวัดชีเชียง (สร้างรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช เพิกถอน  

สภาพในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เพื่อใช้สถานที่เป็นทุ ่งพระเมรุกลางเมือง 

ย้ายพระพุทธรูปส�าคัญประจ�าวัด คือ พระมงคลบพิตรไปต้ังในที่แห่งใหม่ทางด้านทิศ 

ตะวันตก) ป้อมนี้ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่า ป้อมศาลาพระมงคลบพิตร

๕. ประตบูวรนมิติร เป็นประตเูข้าออกตรงกลางด้านของก�าแพงวดัพระศรสีรรเพชญ์ 

ด้านใต้ คงจะเคยเป็นประตูพระราชวังหลวงระยะที่ ๑ ลักษณะเป็นประตูยอด ส�าหรับ 

พระมเหสีและฝ่ายในออกถวายเพลิงที่ทุ่งพระเมรุ

๖. ป้อมมุมวัดพระศรีสรรเพชญ์ ป้อมนี้ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่าป้อมมุม 

วัดรามาวาส แต่พระยาโบราณราชธานินทร์เคยวิเคราะห์แล้วว่าป้อมนี้จะชื่อป้อมมุม 

วัดรามาวาส คือวัดพระรามไม่ได้ ด้วยวัดพระรามอยู่ทางมุมพระราชวังด้านตะวันออก  

ซึ่งถูกทิศกับป้อมศาลาสารบัญชีแล้ว คงเป็นด้วยผู้คัดลอกกฎมณเฑียรบาลต่อ ๆ มาใน 

ช้ันหลังเขียนผิด แต่อย่างไรก็ตามชื่อวัดรามาวาสเป็นวัดที่มีอยู่จริงและเป็นคนละแห่งกับ 

วดัพระราม ดงัปรากฏในค�าให้การชาวกรงุเก่า๒๓ ตรงกบัค�าให้การขนุหลวงวัดประดูท่รงธรรม๒๔  

จงึเป็นไปได้ว่าท้ายวดัพระมงคลบพิตรซึง่ปัจจบุนัเหน็เป็นทีว่่างเคยเป็นทีต่ัง้ของวดัรามาวาส 

และชื่อป้อมนี้ก็อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมมุมวัดรามาวาสได้

ก�ำแพงพระรำชวงัหลวงด้ำนตะวนัตก เริม่จากป้อมมมุวัดพระศรีสรรเพชญ์ไปทาง

ทิศใต้สุดก�าแพงท้ายวัดพระศรีสรรเพชญ์ แนวก�าแพงหักไปทางทิศตะวันออกถึงป้อมปืน 

มุมสระแก้ว มีแนวก�าแพงต่อจากป้อมนี้ไปทางทิศเหนือชนแนวก�าแพงพระราชวังหลวง 

ระยะที ่๒ ด้านใต้ก�าแพงหกัไปทางทศิตะวนัตกถงึป้อมสวนองุน่ แล้วหกัขึน้ไปทางทศิเหนอื 

ชนก�าแพงเมืองที่ป้อมท้ายสนม ตามแนวก�าแพงด้านตะวันตกน้ี ประกอบด้วยป้อมและ 

ประตูดังนี้

๑. ประตูช่องกุด อยู่ตรงกลางก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้านตะวันตก ประตูนี ้

คงจะเคยเป็นประตูท้ายพระราชวังเดิม (พระราชวังหลวงระยะท่ี ๑) ลักษณะเป็นประตู 

เจาะทะลุก�าแพง ไม่มีเครื่องยอดส�าหรับเป็นทางเข้า - ออก ของฝ่ายในและภรรยาขุนนาง 

เข้าไปร่วมพระราชพิธีในวัดพระศรีสรรเพชญ์

๒๓ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๑๔.
๒๔ คณะกรรมการช�าระประวัติศาสตร์ไทย, “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์
เอกสาร โบราณคด ี๔ (๒) (พฤษภาคม ๒๕๑๔) : ๗๑.
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๒. ป้อมปืนมุมสระแก้ว อยู่ตรงกลางแนวก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้านเหนือ 

ตดิกบัประตฉูนวนวดัพระศรีสรรเพชญ์ ป้อมน้ียงัมีสภาพค่อนข้างสมบรูณ์ มช่ีองคหูาภายใน 

ป้อมส�าหรับตัง้ปืนใหญ่ ในช่องคหูาน้ีอาจจะเป็นท่ีพกัโขลนทวารทีท่�าหน้าทีเ่ฝ้าประตฉูนวน 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วยก็ได้

๓. ประตูบวรเจษฎานารี ประตูน้ีเดิมพระยาโบราณราชธานินทร์สันนิษฐานว่า 

คือประตูซุ้มหลังคาทรงคฤห ที่ยังคงเหลือสภาพสมบูรณ์อยู่ใกล้กับมุมก�าแพงทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือของวดัพระศรีสรรเพชญ์ แต่ประตดูงักล่าวเป็นประตอูยูบ่นแนวก�าแพงขนาดเลก็ 

และเป็นคนละแนวก�าแพงพระราชวงั ดงันัน้ประตนูีจ้งึเป็นประตขูองต�าหนกัสวนกระต่าย

ประตูเจษฎานารี มีความหมายที่บ่งบอกว่า ใช้ส�าหรับผู้หญิงเป็นปรกติ และ 

ควรจะเป็นประตเูข้า - ออกทีเ่ขตพระราชฐานชัน้ใน ประตูนีจ้ะอยูร่ะหว่างป้อมปืนมมุสระแก้ว 

กบัป้อมสวนองุน่ ในระยะดงักล่าวน้ีพบหลกัฐานว่ามีประตูแห่งหนึง่ใกล้กบัต�าหนักตึกและ 

มมีาแล้วพร้อมกบัพระราชวงัหลวงระยะที ่๒ เป็นทางเข้า - ออกของฝ่ายใน แต่อย่างไรกต็าม 

เอกสารแผนที่พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ประตูนี้ส�าหรับภรรยาขุนนางเข้าถือน�้าพิพัฒน ์

สัตยาวัดพระศรีสรรเพชญ์ จึงยังไม่ทราบเหตุใดบรรดาภรรยาขุนนางจึงออกมาจากเขต 

พระราชฐานชั้นใน ควรจะเป็นทางออกของเจ้านายฝ่ายในมากกว่า

๔. ป้อมสวนองุ่น เป็นป้อมสร้างข้ึนใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  

ตรงต�าแหน่งเดมิของมมุทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของพระราชวงัหลังระยะที ่๒ ป้อมนีไ้ด้ช่ือตาม 

สวนองุ่น พื้นที่ระหว่างเขตพระราชฐานกับต�าหนักสวนกระต่าย

๕. ประตชูลชาติทวารสาคร  เป็นประตไูขน�า้ออกจากสระ พระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์  

มมีาแล้วพร้อมกบัพระราชวงัหลวงระยะท่ี ๒ มีบานประตไูม้ ๒ ชัน้ หลกัฐานจากการขดุแต่ง 

ทางโบราณคดีพบว่าเม่ือมีการขยายขนาดก�าแพงพระราชวังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า 

ปราสาททองแล้ว ประตูน�้าแห่งนี้ก็มิได้เปลี่ยนแปลง

๖. ประตูมหาโภคราช เป็นประตูเข้า - ออกตรงท้ายพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์  

ส�าหรับขุนนางเข้าเฝ้าที่พระที่นั่งทรงปืน คงเป็นประตูยอดมณฑปมีบานประตู ๒ ชั้น

๗. ประตอูดุมคงคา เป็นประตูไขน�า้เข้าสระพระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์ ลักษณะ 

เช่นเดยีวกบัประตชูลชาตทิวารสาคร

๘. ประตจูนัทวารมรณาภิรมย์ ส�าหรับยกศพข้างในออก ประตูนีข้ดุพบในบริเวณ 

ท้ายสนมใกล้ป้อมปากท่า (ป้อมท้ายสนม) น่าจะเป็นประตูทรงมณฑปและใกล้ ๆ กับ 

ประตูนี้ ยังมีประตูช่องกุดอีก ๑ ประตู
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๙. ป้อมปากท่า เป็นป้อมมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังต้ังอยู่บน 

ก�าแพงเมืองตรงปากคลองท่อ ในกฎมณเฑียรบาลเรียกว่าป้อมท้ายสนม ป้อมนี้ขุดพบ 

รากฐานยังคงอยู่บางส่วน

ก�ำแพงพระรำชวังด้ำนเหนือ เป็นแนวเดียวกับก�าแพงเมือง นับจากทิศตะวันตก 

ไปทิศตะวันออก ประกอบด้วยป้อมและประตูดังนี้

๑. ประตูบวรนารีมหาภพชนย ์หรือ ประตูดิน เป็นประตูเข้า - ออก ของฝ่ายใน  

อยู่ใกล้ระหัดน�้า

๒. ประตูมหาไตรภพชลทวารอุทก หรอื ประตฉูนวนประจ�าท่าวาสกุร ีเป็นประต ู

เสด็จออกประทับเรือพระที่นั่ง ประตูนี้พระยาโบราณราชธานินทร์ขุดพบรากก�าแพง 

ไม่ก่อเป็นกระเปาะหยักมุม สันนิษฐานว่าเป็นประตูยอดมณฑป

๓. ประตูเสาธงไชย อยู่ตรงหน้าพระท่ีน่ังสุริยาสน์อมรินทร์ ส�าหรับแห่พระเจ้า 

ลูกยาเธอลงสรงประตูนี้เอกสารแผนท่ีพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นประตูหูช้าง แต่พระยา 

โบราณราชธานนิทร์สนันษิฐานว่าน่าจะเป็นประตยูอดมณฑปเพราะเป็นประตูก�าแพงใหญ่

๔. ประตูเจ้าปราบ หรือประตูท่าเจ้าปราบ เป็นประตูยอดมณฑปเช่นเดียวกัน  

พบหลกัฐานในเร่ืองสมเดจ็พระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพ ว่าสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมศพจากวัดพุทไธสวรรย์มาทางชลมารค 

ขึน้บกเข้าสูพ่ระราชวงัหลวงท่ีประตเูจ้าปราบ เม่ือกระบวนเข้าประตนูีแ้ล้ว จะต้องเลีย้วซ้าย 

ไปตามถนนอิฐซึ่งไปบรรจบกับถนนหน้าจักรวรรดิ แล้วแห่พระบรมศพมาตามถนนหน้า 

จักรวรรดิ ขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาบนพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ เม่ือคร้ังงานสมเด็จ 

พระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระก็อัญเชิญพระอังคารออกทางประตูเจ้าปราบ ลงเรือ 

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปลอย ณ วัดพุทไธสวรรย์เช่นกัน

๕. ประตูช้างเผือก ส�าหรับช้างเผือกช้างเนียมลงน�้า ประตูนี้อยู่หัวถนนหน้า 

จักรวรรดิ

๖. ประตูท่าคอย เป็นประตูเข้า - ออกของข้าราชการ คงอยู่ใกล้กับป้อมท่าคั่น 

ยังขุดไม่พบ

รวมป้อมรอบพระราชวังหลวง ๘ ป้อม ประตูน�้า ๒ ประตู ประตูบก ๒๐ ประต ู

ในจ�านวนนี้เป็นประตูช่องกุด ๑ ประตู
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การแบ่งเขตภายในพระราชฐาน
การแบ่งเขตภายในพระราชวังหลวงระยะท่ี ๓ มีเอกสารกล่าวไว้มากพอสมควร  

ศึกษาได้จากเอกสารฝ่ายไทยและเอกสารต่างประเทศ เอกสารฝ่ายไทย ได้แก่ แผนที่ 

พระนครศรีอยุธยา และค�าให้การชาวกรุงเก่าเป็นหลัก ส่วนเอกสารต่างประเทศนั้น ได้แก ่

จดหมายของบรรดาราชทูตและบาทหลวง เมื่อตรวจสอบกับหลักฐานทางโบราณคดี 

และสถาปัตยกรรมทีย่งัคงอยูส่ามารถก�าหนดการแบ่งเขตพระราชฐานออกเป็น ๗ เขตดังนี้

๑. เขตพระราชฐานชั้นนอก หรือท้องสนามจักรวรรดิ
คือพื้นที่ส่วนหน้าของพระราชวัง เป็นท้องสนามใหญ่ที่ตั้งของส่วนราชการมีถนน 

หน้าจักรวรรดิขนาดกว้าง ๑๒ เมตร จากประตูช้างเผือกที่ก�าแพงพระราชวังด้านเหนือ  

เมื่อพ้นพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ถนนคงจะหักไปทางทิศตะวนัตกเลก็น้อยแล้วหกัลงมา 

ทางทศิใต้ขนานกบัก�าแพงหน้าวดัพระศรสีรรเพชญ์ตรงออกประตฤูทธิไ์พศาลดิ ์(ประตนูครไชย)

มถีนนทีว่างตัวในแนวตะวนัออก - ตะวนัตกอกี ๒ เส้น ตดัผ่านท้องสนาม ถนนสายแรก 

ต่อจากประตจูกัรมหมิาตรงเข้าประตสู�าราญไพชน ตรงเข้าประตูพไิชยสุนทรหน้าพระทีน่ัง่ 

สรรเพชญ์ปราสาท ถนนอีกสายหนึ่งต่อจากประตูศรีไชยศักด์ิตรงเข้าประตูสุรินทวาร  

ตรงเข้าประตูพิศาลศิลาหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ

เขตพระราชฐานช้ันนอกด้านใต้ ใกล้ป้อมศาลาสารบญัชเีป็นทีต่ัง้ของศาลาสารบญัชี 

หรอืหอทะเบยีนราษฎร์ ค�าให้การชาวกรงุเก่ากล่าวว่าหอแปลพระราชสาส์นก็ตัง้อยูบ่รเิวณนี้ 

เช่นเดียวกัน ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์เคยขุดพบรากฐาน แต่ปัจจุบันบริเวณนี้ถูก 

ปรับเปลี่ยนเป็นที่ก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองไปแล้ว

เขตพระราชฐานชั้นนอกด้านเหนือ ใกล้ก�าแพงพระราชวังตรงท้ายวิหารหลวง 

วัดธรรมิกราช ขุดพบรากฐานของอาคารหลังหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศาลาลูกขุน บริเวณนี้

พระยาโบราณราชธานนิทร์เคยขดุพบดนิหยกิเลบ็ประจ�าผูกส�านวน ศาลาลูกขนุนีม้กี�าแพง 

ล้อมรอบโดยมีแนวก�าแพง ๒ สายเชือ่มระหว่างก�าแพงก้ันเขตพระราชฐานช้ันกลางไปชนกบั 

ก�าแพงพระราชวังช้ันนอก สันนิษฐานว่าบริเวณนี้คงมีอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ราชการ 

อกีหลายแห่งแต่ยงัขดุไม่พบ บรเิวณน้ีในแผนผงัพระราชวงัหลวงประกอบจดหมายเหตขุอง 

แกมเฟอร์ลงต�าแหน่งอาคารไว้หลายหลัง

แผนที่พระนครศรีอยุธยายังกล่าวถึงโรงปืนใหญ่ ๔ โรง ประจ�าต�าแหน่งของ  

พระมหาเทพ พระมหามนตร ีพระราชริน และพระอนิทเดชะ ว่าต้ังอยูใ่นเขตนีเ้ช่นเดียวกนั 

แต่ยังขุดไม่พบ
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๒. เขตพระราชฐานชั้นกลาง
พื้นที่เขตนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทส�าคัญ ๓ หลัง คือ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ  

พระท่ีนั่งสรรเพชญ์ปราสาท และพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ และเป็นที่ต้ังของพระคลัง 

มหาสมบัติ โรงช้าง โรงม้า เป็นต้น

ด้านตะวนัออก มีก�าแพงกัน้เขตแยกออกจากเขตพระราชฐานชัน้นอก มปีระตูซุม้ 

ยอดปรางค์พรหมพกัตร์เป็นทางเข้าออก ๒ ประต ูคอื ประตูส�าราญไพชนตรงหน้าพระทีน่ัง่ 

สรรเพชญ์ปราสาท และประตูสุรินทวารตรงหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ประตูนี้ขุดพบ 

ยอดปรางค์พรหมพักตร์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ด้านเหนอื ก�าแพงเป็นแนวเดยีวกบัก�าแพงเมอืงมปีระตอูอกทีก่�าแพงเมอืง ๓ ประตู  

คือ ประตูเจ้าปราบ ประตูเสาธงไชย และประตูมหาไตรภพชลทวารอุทก ดังกล่าวมาแล้ว

ด้านตะวันตก แบ่งเขตพระราชฐานชั้นกลาง กับชั้นในด้วยฉนวน ซึ่งเชื่อมต่อจาก

ประตมูหาไตรภพชลทวารอทุกมาทางใต้ผ่านท้ายพระทีน่ัง่สรุยิาสน์อมัรนิทร์ ในระยะนีท้าง

ฉนวนตดัผ่านก�าแพงคัน่พระทีน่ัง่สรุยิาสน์อมัรนิทร์กบัพระทีน่ัง่สรรเพชญ์ปราสาท มปีระตู 

เข้าชือ่ประตูคหูาภพชล ประตูน้ียายจ�าแว่นรกัษา ทางฉนวนตรงนีมี้ประตูทะลุผนงัทางฉนวน 

ออกไปฝ่ายใน ๑ ประตู จากนี้แนวทางฉนวนผ่านท้ายพระที่น่ังสรรเพชญ์ปราสาท และ

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ ระหว่างนี้มีประตูเข้า - ออกติดต่อชั้นกลางกับชั้นในอีก ๑ ประตู 

สุดท้ายฉนวนมีประตูออกไปฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ชื่อ ประตูสวรรค์โคหา ประตูนี้ 

ยายยมรักษา

ด้านใต้มีแนวก�าแพงเชื่อมต่อจากฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ไปชนแนวก�าแพง 

ด้านตะวันออก กันสระหนองหวายไว้ข้างนอก

พระทีน่ัง่วหิารสมเดจ็และสรรเพชญ์ปราสาท มกี�าแพงล้อมอกีชัน้หนึง่ พืน้ภายใน 

ก�าแพงนี้ยกระดับสูงกว่าภายนอก แนวก�าแพงด้านตะวันออกมีประตู ๒ ประตู คือ ประต ู

พศิาลศลิาตรงหน้าพระท่ีน่ังวหิารสมเดจ็ และประตพูไิชยสนุทรตรงหน้าพระทีน่ัง่สรรเพชญ์ 

ปราสาท ในแผนท่ีพระนครศรีอยธุยาว่าเป็นก�าแพงมเีชงิเทนิ ประตมีูซุม้ แต่จากการขดุแต่ง 

พบแนวก�าแพงหลังเจียดขนาดเล็ก คงมีเชิงเทินไม่ได้ ส่วนประตูนั้นอาจจะเป็นได้เพียงซุ้ม 

ทรงคฤห พื้นที่นอกก�าแพงนี้เป็นสนามกว้าง เป็นที่ตั้งของโรงช้าง ๘ โรง มีซุ้มยอด และ 

ตึกจ�าสงัด ๒ หลัง ๆ ละสามห้อง

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เป็นปราสาทมุขหน้าหลังยาว มุขข้างสั้นมีก�าแพงแก้วล้อม

รอบ ๓ ด้าน ด้านหลังชนทางฉนวน มีทิมดาบอยู่ซ้าย - ขวาหน้าพระที่นั่ง มีก�าแพงเชื่อม

ระหว่างก�าแพงแก้วล้อมพระทีน่ั่งวหิารสมเดจ็ และพระทีน่ัง่สรรเพชญ์ปราสาท ตรงมขุสัน้ 
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ของพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีประตูพิมานมงคลออกตรงกลางแนวก�าแพงนั้น แนวก�าแพง 

สายนี้แบ่งพื้นที่ระหว่างพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งของ 

โรงช้าง โรงม้า ส่วนในเป็นที่ตั้งของพระคลังมหาสมบัติ

พระคลังมหาสมบัติ ที่ตั้งอยู ่บริเวณน้ีคงมีมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรม 

ไตรโลกนาถ ขุดค้นพบซากอาคารแล้ว ๒ หลัง เป็นอาคารก่อด้วยอิฐมีผนังหนา ภายใน 

แบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ อีกหลายห้อง แผนที่พระนครศรีอยุธยายังกล่าวอีกว่า มีโรงช่างท�ารูป 

อยู่ในบริเวณนี้อีก ๑ โรง

บริเวณท้องสนามหน้าพระมหาปราสาทวิหารสมเด็จและสรรเพชญ์ปราสาท  

หน้าพระคลังมหาสมบัติ มีโรงช้างเผือก ๔ โรง โรงม้าต้น ๑ โรง ๔ ห้อง ใส่ม้าห้องละ ๒ ตัว  

และมคีลงัใส่เครือ่งช้างเครือ่งม้าอยูใ่นบรเิวณนีด้้วย ปัจจุบันพบรากฐานของอาคารมแีผนผงั 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒ โรง ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นโรงช้างเผือก หรือคลังใส่เครื่องช้างเครื่องม้า

แนวก�าแพงคั่นระหว่างพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทกับสุริยาสน์อัมรินทร์ทางด้าน 

ทิศเหนือมีประตูส�าหรับแห่พระเจ้าลูกเธอลงสรงชื่อ ประตูไชยมงคลไตรภพชล เป็นประต ู

ยอดปรางค์ ขุดพบรากประตูและส่วนยอด ในลานนี้มีอาคารก่ออิฐ ๑ หลัง สันนิษฐานว่า 

เป็นศาลหลวง

พระทีน่ัง่สรุยิาสน์อัมรนิทร์ ตัง้อยูท่างด้านเหนอืสุดของเขตพระราชฐานชัน้กลาง 

เป็นปราสาท ๒ ช้ัน มีมขุหน้าหลงัยาวก่อด้วยศลิาแลงสลบัอฐิ มกี�าแพงแก้วล้อมรอบทมิดาบ 

ชาววังอยู่ด้านขวา ทิมดาบต�ารวจในอยู่ด้านซ้าย มีก�าแพงกั้นด้านหน้าพระที่นั่งสายหนึ่ง 

มีประตูออกชื่อ ประตูไพชนย์ทวาร นอกก�าแพงนี้มีโรงโอสถ โรงพระราชยาน โรงพรมเสื่อ  

โรงช่างสนะ (ช่างเย็บผ้า) ๒ โรง โรงนางพญาช้างเผือก ๑ โรง ด้านใต้พระมหาปราสาทนั้น 

มีพระต�าหนักใส่พระรูปสมเด็จพระนเรศวรกับเครื่องพระแสงต้นหลังหนึ่งยังขุดไม่พบ

๓. เขตพระราชฐานชั้นใน
เขตพระราชฐานชัน้ในเป็นท่ีประทับของพระมหากษตัรย์ิ เจ้านายฝ่ายใน และสนม  

คือพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของฉนวนหรือเขื่อนเพชร แบ่งออกเป็น ๕ เขตย่อยดังนี้

๓.๑ เขตพระราชมณเฑียรเดิม คือพื้นที่ติดกับฉนวนด้านตะวันตกมีก�าแพงล้อม

รอบ คอืด้านตะวนัออกตดิฉนวน ด้านเหนือชนก�าแพงช้ันใน (ก�าแพงชัน้นอกของพระราชวงั 

หลวงระยะที่ ๒) ด้านตะวันตกก�าแพงหักออกจากก�าแพงด้านเหนือไปทางทิศใต้ขนาน 

สระพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ แล้วก�าแพงหักไปทางทิศตะวันออกชนกับฉนวนตรงท้าย 

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
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ผนังทางฉนวนมีประตูออกจากเขตพระราชฐานชั้นกลางมาเขตพระราชมณเฑียร  

มีถนนอิฐตรงออกก�าแพงด้านตะวันตก มีสะพานข้ามสระไปพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์  

ถนนสายนี้น่าจะตรงกับแผนท่ีพระนครศรีอยุธยาเรียกชื่อว่า ถนนต้นดอกเหล็ก มีผู้หญิง 

ชาวบ้าน ท่าทราย ท่าแขก เข้ามานั่งร้านขายผ้า แต่ยังน่าสงสัยอยู่ว่าเหตุใดชาวบ้าน 

จึงเข้ามาตั้งร้านขายของในเขตพระราชฐาน

ก�าแพงด้านเหนือ มีประตูต้นส้มโอออกไปเขตท้ายสนมตรงต�าหนักประถมเพลิง  

ริมก�าแพงสายนี้มีถนนปูอิฐออกมาจากประตูหูช้างที่ผนังทางฉนวนตรงไปทางทิศ 

ตะวันตกท้ายพระราชวัง

ก�าแพงด้านตะวันตก มีประตูออกตรงที่ตั้งถังน�้าประปา ๑ ประตู ไม่ปรากฏชื่อ  

และมปีระตอูอกตรงสะพานข้าม ไปพระทีน่ัง่บรรยงก์รัตนาสน์อกี ๑ ประตู ชือ่ ประตูฉนวน

ก�าแพงด้านใต ้นับจากด้านทิศตะวันตกมีประตูชื่อ ประตูสะพานแพะ และประต ู

สุเมรุ เป็นประตสูะพานแพะ มถีนนอฐิเป็นแนวตรงขนานไปกบัก�าแพงด้านตะวนัตกผ่านท้าย 

โรงเครื่องต้น เชื่อมต่อกับถนนอิฐสายที่กล่าวมาแล้ว ถนนสายนี้น่าจะตรงกับถนนที่แผนที ่

พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ผู้หญิงชาวบ้านในไก่เข้ามานั่งร้านขายเครื่องส�าเภาจีน

ในเขตพระราชมณเฑียรเดมิเป็นท่ีตัง้ของพระทีน่ัง่เบญจรตันมหาปราสาท ทีส่ร้าง 

มาแล้วตัง้แต่รชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ใช้เป็นทีป่ระทบั ต�าแหน่งทีต่ัง้ของพระทีน่ัง่ 

องค์นี้น่าจะตรงกับบริเวณท่ีพระยาโบราณราชธานินทร์กล่าวว่า ขุดพบรากพระที่นั่ง 

หมู่หนึ่งก่อฐานอิฐ พื้นปูอิฐหน้าวัวลดหลั่นหลายชั้น มีเสาไม้แก่นรายเรียงเป็นระยะกันไป 

เข้าใจว่าจะเป็นพระราชมณเฑียรสถาน๒๕ พระท่ีนั่งนี้ก�าแพงแก้วล้อมรอบยังคงปรากฏ 

ร่องรอยอยูบ่รเิวณนี ้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างพลับพลาตรีมุข เพื่อเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่กรุงเก่า

ทางด้านเหนือของพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทมีโรงเครื่องต้น ๒ หลัง ตั้งอยู่

ใกล้ประตูต้นส้มโอ มีก�าแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบ นอกจากนี้ในพื้นท่ีว่างทางด้านใต้ของ 

พลับพลาตรีมุขยังขุดพบฐานรากของอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ ใช้เสาไม้อีกอย่างน้อย  

๒ หลัง คงจะเป็นพระที่นั่งโถงส�าหรับประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ คล้ายกับพระที่นั่ง 

สนามจันทร์ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

๒๕ กรมศิลปากร, “เรื่องกรุงเก่า,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๗, หน้า ๕๔.
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๓.๒ เขตพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ บริเวณนี้เป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงในรัชกาล 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่ง 

บรรยงก์รตันาสน์ขึน้เพือ่เป็นท่ีประทับ โดยการขุดลอกสระน�า้เดิม น�าดิน อฐิหกั และทราย 

มาถมที่กลางสระให้เป็นเกาะลักษณะมีคูน�้าล้อมรอบ แล้วสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน ์

ขึ้นบนเกาะนั้น

เมื่อถึงรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดประทับที่พระท่ีนั่ งองค ์นี้ 

เช่นเดยีวกนั ในรัชกาลน้ีให้เอาท้ายพระราชวงัเป็นข้างหน้า สร้างศาลาลูกขนุ สร้างพระทีน่ัง่ 

ทรงเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ต�าแหน่งของพระท่ีนั่งทรงปืนนี้ เดิมพระยาโบราณราช 

ธานนิทร์สนันษิฐานว่าเป็นบริเวณเนินดนิใกล้กบัประตอูดุมคงคา แต่จากการขดุแต่งพบว่า 

เนนิดินดงักล่าวเป็นแนวก�าแพงพระราชวงั อย่างไรกต็าม พระทีน่ัง่ทรงปืนน่าจะตัง้ถดัเข้ามา  

คือพื้นที่ว่างด้านเหนือ นอกสระพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ เนื่องจากมีหลักฐานใน 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า เม่ือ พ.ศ. ๒๒๙๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

บรมโกศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์เข้าเฝ้าเพื่อไต่สวนกรณีเป็นชู้ 

กบัเจ้าฟ้าสงัวาลย์ เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์เสดจ็ข้ึนสะพานใต้ระหัดน�า้ ทรงเสลีย่งมาทางท้ายวงั 

ตรงศรสี�าราญ คงจะเข้าทางประตจูนัทวารมรณาภิรมย์ ทอดพระเนตรเหน็คนนัง่ประชมุอยูริ่ม 

ศาลาลูกขุนนอกพระที่นั่งทรงปืน๒๖ เอกสารแผนท่ีพระนครศรีอยุธยายังกล่าวถึงอาคาร 

หลายหลงัทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณพระท่ีน่ังทรงปืน ได้แก่ ต�าหนกัสองห้องส�าหรบัพระราชาคณะ 

และพระอุปราชพกัรอเข้าเฝ้า ทิมสงฆ์ ทิมดาบมหาดเลก็ โรงนาฬิกา โรงโอสถ โรงเครือ่งม้าต้น  

โรงพระแสงเครือ่งต้น และโรงช่างท�ามุกอยู่หน้าพระท่ีน่ังทรงปืน๒๗ อาคารทัง้หมดในบรเิวณนี้ 

ยังขุดไม่พบ

๓.๓ เขตพระต�าหนักคูหาสวรรค์หรือต�าหนักตึก คือพื้นที่ด้านใต้นอกสระ 

พระทีน่ัง่บรรยงก์รัตนาสน์ พระต�าหนักหลงันีส้ร้างข้ึนในรชักาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เพือ่เป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระอคัรมเหสขีองพระองค์ ต่อมาเป็นทีป่ระทบัของกรมหลวง 

โยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา มีก�าแพงล้อมรอบโดยด้านใต ้

และด้านตะวันตกติดแนวก�าแพงพระราชวัง มีประตูออกไปวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ก�าแพง 

ด้านใต้ชือ่ ประตสูวนองุน่หรือประตบูวรเจษฎานารี ประตูนีม้ถีนนออกไปท้องสนามจนัทร์ 

ถนนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าเขตพระราชมณเฑียรเดิม

๒๖ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๓๘.
๒๗ อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับค�าวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร,์ หน้า ๓๐. 
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๓.๔ เขตท้องสนามจนัทร์ คอืพืน้ทีว่่างด้านตะวนัออกนอกก�าแพงล้อมพระต�าหนกั 

ตึก ในบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสนามจันทร์ พระที่นั่งสนามชัย และพระที่นั่ง 

พิมานรัตยาตามที่ปรากฏชื่อในกฎมณเทียรบาล แต่ยังขุดไม่พบรากฐาน

๓.๕ เขตท้ายสนม คือพื้นท่ีต่อจากฉนวนตรงท้ายพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ 

มาทางทิศตะวันตก บริเวณน้ีมีก�าแพงล้อมรอบคือ ด้านตะวันออกจรดฉนวนน�้าประจ�า 

ท่าวาสุกรี ด้านเหนือจรดแนวก�าแพงเมืองมีประตูออกชื่อ ประตูดิน (ประตูบวรนารี  

มหาภพชนย์) ใกล้ระหัดน�า้ ด้านตะวนัตกจรดแนวก�าแพงพระราชวงัด้านตะวนัตก มปีระตอูอก 

ชือ่ ประตจัูนทวารมรณาภริมย์ ด้านใต้จรดแนวก�าแพงชัน้ใน แนวก�าแพงเส้นนีเ้ป็นแนวเดยีว 

กับก�าแพงคั่นพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์กับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท มีประตูต้นส้มโอ 

เป็นทางเข้า - ออกติดต่อกับเขตพระราชมณเฑียร เดิมแนวก�าแพงเส้นนี้น่าจะมีประตู 

เข้า - ออกตดิต่อกบัเขตพระทีน่ั่งบรรยงก์รตันาสน์อกี ๑ ประตู ชือ่ประตูอดุมนาร ีซึง่แผนที่ 

พระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ประตูนี้ตรงออกประตูดิน 

เขตท้ายสนมเป็นเขตหวงห้ามที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายใน บริเวณนี้เกิดขึ้นในรัชกาล 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง บริเวณน้ีคงประกอบด้วยต�าหนักจ�านวนมาก เป็นที่อยู่ของ 

เจ้านายแต่ละพระองค์ซ่ึงคงจะสร้างด้วยเครื่องไม้ บริเวณใกล้ฉนวนท้ายพระที่นั่ง 

สุริยาสน์อัมรินทร์เป็นที่ตั้งของพระต�าหนักประถมเพลิง ๒ หลัง เป็นอาคารห้าห้องผ่าไม้  

ส่วนฐานรากน่าจะสร้างด้วยอิฐ บริเวณท้ายสนมนี้ยังมิได้ด�าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี

๔. เขตสวนไพชยนต์เบญจรัตน์
สวนไพชยนต์เบญจรตัน์คอื พืน้ทีท่างด้านใต้ของพระทีน่ัง่วหิารสมเด็จ และอยูท่าง 

ด้านทศิตะวันตกของพระท่ีน่ังจกัรวรรดไิพชยนต์ คลมุพืน้ทีบ่รเิวณสระหนองหวายทีเ่คยมี 

อยู่แล้วในเขตพระราชวังระยะที่ ๒ เขตนี้ด้านตะวันออกชนเขตท้องสนามหน้าจักรวรรด ิ

ด้านตะวันตกชนทางฉนวนวดัพระศรสีรรเพชญ์ พืน้ทีส่่วนนีเ้ป็นบรเิวณพระคลังมหาสมบติั 

ทีข่ยายออกมาสร้างใหม่ในรชักาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน  

คือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ เป็นที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑ พืน้ท่ีส่วนเหนอืของสวนไพชยนต์เบญจรตัน์ เป็นบรเิวณทีมี่มาแล้วพร้อมกับ

การสร้างพระราชวังหลวงระยะท่ี ๒ ในรัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ มปีระตูทางเข้า 

ที่ผนังฉนวนวัดพระศรีสรรเพชญ์ ชื่อประตูสวรรค์ภิรมย์ บริเวณนี้มีหอพระมณเฑียรธรรม 

ตั้งอยู่กลางสระ โรงช่างท�าเงินตั้งอยู่รอบสระ สระนี้คงจะตรงกับสระหนองหวายที่กล่าวไว ้

ในพงศาวดาร
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๔.๒ พื้นที่ส่วนกลางของสวนไพชยนต์เบญจรัตน์ มีแนวก�าแพงพื้นที่ออกเป็น 

สีเ่หลีย่มขนาดเลก็หลายแห่ง คงจะเป็นท่ีตัง้ของพระคลงัต่าง ๆ  เช่น คลังศภุรตัน์ คลงัพมิาน 

อากาศ ด้านตะวนัออกขุดพบรากฐานอาคารขนาดใหญ่ สนันษิฐานว่าเป็นโรงราชรถ ด้านใต้ 

ของพืน้ทีส่่วนนีค้งจะเป็นท่ีตัง้ของหอพระเทพบดิรมีก�าแพงล้อมรอบ ด้านเหนอืมปีระตูเข้า 

ชื่อ ประตูสวรรค์ไพชยนต์รัตน์ ด้านตะวันออกมีประตูออกไปท้องสนามหน้าจักรวรรด ิ

ชื่อ ประตูภิรมย์เจษฎา ด้านใต้มีประตูออกไปคลังวิเสทชื่อ ประตูสุนทรภูสิต ในบริเวณนี ้

มีโรงปืนชื่อปะขาวกวาดวัดอีก ๑ โรง

๔.๓ พื้นที่ส่วนใต้ของสวนไพชยนต์เบญจรัตน์ อยู่ทางด้านตะวันตกของบริเวณ 

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ มีประตูเข้าพระต�าหนักท้ายพระที่นั่งจักรวรรดิชื่อ ประตู 

ภิรมย์ธารา ก�าแพงล้อมคลังวิเสทด้านตะวันตกมีประตูอุดมพัตราออกไปฉนวนวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ พื้นท่ีด้านใต้ของคลังวิเสทคงจะเป็นที่ตั้งของคลังแสง ระบุไว้ในแผนที ่

พระนครศรีอยุธยา

๕. เขตสระแก้วและสวนองุ่น
เขตนี้อยู่นอกเขตก�าแพงล้อมพระราชวัง คือ พื้นที่ด้านตะวันตกของฉนวนวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ไปถึงคลองท่อ ด้านเหนือจรดก�าแพงพระราชวัง ด้านใต้จรดก�าแพง 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ และก�าแพงด้านหน้าสวนกระต่าย บริเวณนี้เป็นที่ลุ่มมีคลองชักน�้า 

จากคลองท่อมาลงสระแก้ว พืน้ท่ีบรเิวณน้ีแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ พืน้ทีส่่วนตะวนัออก 

เรียกว่า บริเวณสระแก้ว พื้นที่ส่วนตะวันตกเรียกว่า สวนองุ่น

๕.๑ บริเวณสระแก้ว มีสระน�้า ๒ สระ คือ สระแก้วและสระโอ ทางด้านเหนือ 

ของสระแก้วเป็นที่ตั้งของต�าหนักสระแก้ว ขุดพบฐานรากก่อด้วยอิฐเป็นอาคารยาว 

สันนิษฐานว่ามี ๒ ชั้น คล้ายกับพระต�าหนักค�าหยาด หรือต�าหนักพระพุทธโฆษาจารย์  

พระราชพงศาวดารกล่าวว่า ต�าหนักสระแก้วเป็นท่ีประทบัของพระเจ้าลกูยาเธอในสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ คือ กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ต�าหนักศาลาลวด 

ซึ่งเป็นที่ประทับของกรมหมื่นจิตรสุนทร ก็คงจะตั้งอยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกัน

๕.๒ บรเิวณสวนองุน่ เขตนีค้งจะมีถนนอฐิทางเสด็จของเจ้านายฝ่ายในจากประตู 

บวรเจษฎานารหีรอืประตสูวนองุน่ ทีก่�าแพงพระราชวงัตรงออกไปเข้าท้ายวัดพระศรสีรรเพชญ์ 

เป็นแนวแบ่งแยกออกจากบริเวณสระแก้ว 

ด้านเหนือของสวนองุ่น มีถนนสายหนึ่งปูพ้ืนด้วยอิฐขนาดใหญ่ เร่ิมจากประตู 

บวรเจษฎานารีขนานก�าแพงพระราชวงัไปทางทิศตะวนัตกชนถนนเลยีบคลองท่อ ตรงป้อม 

สวนองุ่น ตรงนี้มีสะพานไม้ข้ามคลองท่อไปวัดระฆัง



63

บริเวณสวนองุ่นคงเป็นสวนหลวงประจ�าพระราชวัง แต่มิได้มีก�าแพงล้อม แต่มี 

กฎมณเฑียรบาลมาตราที่ ๒๐ บัญญัติห้ามผู้ใดข่ีเรือคฤห เรือปทุน เรือกูบ และเรือม ี

ศาสตราวธุ และใส่หมวกคลมุหวันอนมา ชายหญงินัง่มาด้วยกัน เข้ามาในท่อน�า้ในสระแก้ว๒๘  

สันนิษฐานว่าตามปรกติเรือราชการสามารถเข้ามาในเขตนี้ได้ แต่ราษฎรสามัญคงไม่มีใคร 

กล้าเข้ามาใกล้เขตพระราชฐาน

๖. เขตวัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นพระอารามหลวงประจ�าพระราชวัง ตั้งอยู่ทางใต้ของ 

เขตพระราชฐาน มีก�าแพงล้อมรอบเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย ์

และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์  

วดัพระศรีสรรเพชญ์เริม่ก่อสร้างมาตัง้แต่รชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒ โดยขอบเขตของ 

วดัพระศรสีรรเพชญ์ถกูผนวกเข้ากบัพระราชวงัหลวงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

พระมหำปรำสำท

พระที่นั่ง
สรรเพชญ์มหำปรำสำท

พระทีน่ัง่สรรเพชญ์มหาปราสาทตัง้อยูใ่นเขตพระราชฐานชัน้กลาง สมเดจ็พระบรม 

ไตรโลกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในพระราชวงัแห่งใหม่เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๑  

ส�าหรับใช้ประกอบพระราชพิธีตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ และใช้ในการ 

ต้อนรับคณะราชทูตต่างประเทศ

พระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระท่ีนั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทใช้ในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก และปราบดาภิเษกในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. ๒๒๓๑ รัชกาล 

๒๘ ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑, หน้า ๖๕.
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สมเด็จพระเจ้าเสอื พ.ศ. ๒๒๔๖ รัชกาลสมเดจ็พระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. ๒๒๕๑ รชักาลสมเด็จ 

พระเจ้าอุทุมพร พ.ศ. ๒๓๐๑ และรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ พ.ศ. ๒๓๐๑ นอกจากนี ้

ยังใช้ประกอบพิธีโสกันต์เจ้าพระขวัญ พระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเพทราชา และ 

พระราชพิธีอุปราชาภิเษกเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต

พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทใช้เป็นสถานที่เสด็จออกรับคณะราชทูต 

ต่างประเทศ ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา คงใช้มาต้ังแต่สมัยสมเด็จ 

พระรามาธบิดทีี ่๒ เมือ่ชาวโปรตเุกสเดนิทางเข้ามา คณะราชทตูชุดส�าคญัทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าท่ีพระท่ีน่ังองค์นี้ ได้แก่ คณะราชทูตของฝรั่งเศส 

ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะราชทูตลังกาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

บรมโกศ เป็นต้น ค�าให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า ถ้าหากเป็นคณะราชทูตเมืองใหญ่จะได ้

เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นในท้องพระโรง หากเป็นคณะราชทูตเมืองเล็กเสด็จออกรับ 

พระราชสาส์นที่มุขเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทเป็นปราสาทมีซุ้มยอดมณฑป  

๙ ยอด มุขโถงที่ต่อออกมาจากปราสาทองค์ประธานนั้นไม่มียอด มีแต่หลังคาซ้อน ๓ ชั้น  

หน้าบนัมุขประเจดิ ด้านหน้ามมีขุเดจ็ตัง้พระท่ีนัง่บษุบกทองค�า ส�าหรบัเสดจ็ออกรบัแขกเมอืง 

กลางพระมหาปราสาท มีพระที่นั่งบันยงก์กาญจนเนาวรัตน์ เป็นที่เสด็จประทับนั่งออก 
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รับแขกเมือง และออกขุนนางในพระราชพิธีราชาภิเษก๒๙ มีบันไดทางขึ้นที่ ๒ ข้างมุขเด็จ  

มีบันไดทางขึ้นตรงมุขสั้นทั้ง ๒ ข้าง และบันไดทางขึ้น ๒ ข้างของท้องพระโรงหลัง  

ท้ายพระที่นั่งชนผนังฉนวนมีเกยราชยาน ท้องพระโรงหลังนั้นน่าจะสร้างเป็น ๒ ชั้น  

มเีสาอิฐรองรบัพืน้ไม้ของชัน้ทีส่อง ตรงกลางพระมหาปราสาทมเีสาก่ออฐิขนาดใหญ่ ๔ ต้น  

คงรองรับเครื่องยอดของปราสาท

คณะราชทูตลังกาซ่ึงเดินทางเข้ามาขอพระสงฆ์กรุงสยามในรัชกาลสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ ได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นทีม่ขุเด็จพระทีน่ัง่สรรเพชญ์ปราสาท 

โดยบรรยายสภาพของพระที่นั่งองค์นี้ว่าฝาพระที่นั่งปิดทอง ราชบัลลังก์ที่มุขเด็จสูงจาก 

พื้นประมาณ ๑๐ คืบ ตั้งบุษบกท่ีประทับ ราชบัลลังก์นั้นผูกม่านปักทองที่ฐานพระที่นั่ง  

๒ ข้างมขุเดจ็ตัง้รปูหม ีราชสห์ี รากษส โทวารกิ นาค และพิราวะยกัษ์อย่างละคู่ล้วนปิดทอง  

รอบมุขเด็จต้ังเครื่องสูง๓๐ บาทหลวงตาชาร์ดบรรยายสภาพท้องพระโรงว่าปูด้วยพรม 

๒๙ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคด ี๔ (๒) (พฤษภาคม 
๒๕๑๔) : ๒๘.
๓๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานสยามวงศ์ในลังกาทวีป. (หนังสือ
อนุสรณ์งานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์). พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๐๓. หน้า ๗๔.
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เปอร์เซีย พระราชบัลลังก์ตั้งอยู่หลังช่องพระบัญชรขนาดใหญ่กลางผนัง สูงจากพื้นราว  

๗ หรือ ๘ ฟุต มีฉัตรตั้งซ้ายขวาข้างละองค์ ท�าด้วยผ้าสีทอง ซ้อนกันอยู่ ๗ หรือ ๘ ชั้น  

คนัฉตัรนัน้เป็นทองค�าทึบ สงูเกอืบจรดเพดาน๓๑ ลาลูแบร์ได้อธบิายสภาพของท้องพระโรง 

ไว้ท�านองเดยีวกนัและเพ่ิมเตมิอกีว่ามบีนัไดทางข้ึนสูห้่องทีต่ัง้พระราชบลัลงัก์ทัง้ ๒ ข้างของ 

ช่องพระบัญชร ฉัตร ๓ องค์ มีบันได ๓ ข้ันตรงหน้าพระบัญชรเพื่อให้ราชทูตขึ้นไปยื่น 

พระราชสาส์น๓๒ ซึ่งตรงกับภาพเขียนของชาวฝร่ังเศส ซึ่งเขียนประกอบในจดหมายเหต ุ

ของบาทหลวง เดอ ซวัซย์ี นอกจากนีแ้ผนทีพ่ระราชวงัหลวงทีป่ระกอบในจดหมายเหตุของ 

แกมเฟอร์กล่าวว่ามห้ีองเสวยทีม่ขุท้ายพระทีน่ัง่ด้วย๓๓ สนันษิฐานว่าท้องพระโรงท้ายคงเป็น 

สถานที่ส�าหรับเสวย และอาจจะใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการฝ่ายในด้วย

การขุดตรวจทางถนนบริเวณท้ายพระท่ีน่ังสรรเพชญ์ปราสาทพบว่าทางฉนวน 

สร้างทับซ้อนบนก�าแพงแก้วล้อมพระที่นั่ง ดังนั้น ทางฉนวนเป็นงานก่อสร้างหลังจาก 

๓๑ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม, หน้า ๔๕.
๓๒ มร. ลา ลูแบร์, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล. ราชอาณาจักรสยาม เล่ม ๑. พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 
๒๕๑๐, หน้า ๔๔๑ และ ๔๘๘.
๓๓ ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร,์ หน้า ๔๘.
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พระทีน่ั่งสรรเพชญ์ปราสาท การสร้างทางฉนวนเกดิขึน้พร้อมกบัการถมปรบัระดับพ้ืนรอบ 

พระที่นั่งให้สูงขึ้น แล้วสร้างก�าแพงแก้วล้อมพระที่นั่งใหม่

เอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระราชวัง 

หลวงอย่างมากในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระที่นั่งหลายองค์ถูกสร้างขึ้นใหม่  

พระที่นั่งที่มีอยู่เดิมก็ได้รับการปฏิสังขรณ์เช่นเดียวกัน สันนิษฐานว่าพระที่นั่งสรรเพชญ์ 

ปราสาทได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชกาลนี้ครั้งหนึ่งพร้อมกับการสร้างฉนวน

ในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ ทรงพระกรุณาด�ารัสส่ังเจ้าพระยาราชนายก 

ว่าที่กลาโหมให้เป็นแม่กองท�าการปฏิสังขรณ์พระที่น่ังสรรเพชญ์ปราสาท ซึ่งช�ารุด 

คร�่าคร่าอยู่นั้นให้รื้อเครื่องบนลงปรุงใหม่ ๑๐ เดือนจึงส�าเร็จ และองค์เก่านั้นหุ้มแต่ดีบุก 

หาปิดทองไม่ การท�าใหม่ครัง้นีท้รงพระกรณุาให้ปิดทองยอดและช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง  

บราลี เชิงกลอน ดอกจอกทั้งสิ้น

พระที่นั่ง
เบญจรัตนมหำปรำสำท

พระท่ีนั่งเบญจรัตนมหาปราสาท สร้างในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

พร้อมกับการสร้างพระท่ีน่ังสรรเพชญ์ปราสาทในพระราชวังใหม่ มีหลักฐานในกฎหมาย 

ตราสามดวงว่าพระท่ีน่ังองค์น้ีเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์มาต้ังแต่รัชกาลสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถ๓๔ พระมหากษตัริย์ท่ีครองราชสมบตัสิบืต่อมาทกุรชักาลคงจะประทบั 

ทีพ่ระทีน่ัง่องค์นีต้ลอดมา เพราะไม่พบหลกัฐานว่ามกีารสร้างพระทีน่ัง่เพือ่เป็นทีป่ระทบัอกี  

จนถงึรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างพระท่ีนัง่สุรยิาสน์อมัรนิทร์ขึน้เป็นทีป่ระทบั 

อีกองค์หนึ่ง๓๕ จึงเกิดมีพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประทับ ๒ องค์ ในรัชกาลน้ีจนถึงปลายรัชกาล 

สมเดจ็พระเจ้าปราสาททองทรงประชวรหนกั ทรงเสด็จกลับไปประทบัพระทีน่ัง่เบญจรตัน์ 

๓๔ กฎหมายตราสามดวง, หน้า ๑๐๘.
๓๕ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๔. และ บทวิเคราะห์ในเรื่องพระราชวังหลวงระยะที่ ๓ ตอนต้นของเรื่องนี้
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ดังเดิมจนเสด็จสวรรคต๓๖ หลังจากนี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

ประทับที่พระที่นั่งองค์นี้อีก

พระที่นั่งองค์น้ีคงจะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ท้ายพระที่นั่งสรรเพชญ ์

ปราสาท บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่ง 

ตรีมุข บริเวณนี้พระยาโบราณราชธานินทร์เคยขุดพบรากฐานพระที่นั่ง ฐานก่อด้วยอิฐ 

พืน้ปดู้วยอฐิหน้าววัลดหล่ันหลายชัน้ มเีสาไม้แก่นเรยีงรายเป็นระยะกนัไป โดยสนันษิฐานว่า 

เป็นพระราชมณเฑียรสถาน๓๗

ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมกล่าวว่าพระที่นั่งเบญจรัตน์เป็นปราสาท 

จัตุรมุขยอดมณฑป ๕ ยอด มีมุขซ้อน ๔ ชั้นเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน มีมุขยาวออกมาจากมุขใหญ ่

ทั้ง ๔ ด้าน หน้ามุขทั้ง ๔ ด้านนั้นเป็นจัตุรมุขมียอดมณฑปทุกมุขเป็น ๔ ยอด พ้ืนมุข 

ทั้ง ๔ ด้าน ท�าเป็นท้องพระโรงส�าหรับเสด็จออกว่าราชการตามฤดูทั้ง ๓ มุข แต่มุข 

ด้านหลงัส�าหรบัเสดจ็ออกว่าราชการฝ่ายใน ตัวปราสาทใหญ่องค์กลางนัน้ผนงัก่ออฐิถือปูน 

ทารักประดับกระจกปิดทองเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ใต้พระบัญชรเป็นรูปสิงห์ทุกช่อง 

ซุม้จระน�าพระบญัชรเป็นรูปพรหมพักตร์ทุกช่อง ฐานพระทีน่ัง่มีรปูป้ัน ชัน้แรกรปูกุมภณัฑ์  

ช้ันสองรูปครุฑจับนาค ชั้นสามรูปเทพพนม จนถึงรูปสิงห์รับพระบัญชร บานพระบัญชร  

จ�าหลกัรปูเทพบตุรเทพธดิาคูก่นัทกุช่อง บานพระทวารเป็นรูปนารายณ์สิบปางบานละปาง  

มีทิมคดล้อมรอบพระมหาปราสาทมีประตูด้านหนึ่ง พระมหาปราสาทองค์นี้เป็นที่ทรง 

พิพากษาคดีและกิจการส�าคัญส�าหรับพระนคร เป็นที่ประชุมใหญ่ฝ่ายมหาอ�ามาตย์๓๘

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

วหิำรสมเด็จ

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เดิมชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษก ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด  

แต่มีหลักฐานในพระราชพงศาวดารว่าในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้า

เชียงใหม่ขอสวามิภักดิ์ แต่งพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการมาถวายอีกครั้ง 

พระยาละแวกแต่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายอีกครั้งหน่ึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เข้าถวายพระราชสาส์น ณ พระที่นั่งมังคลาภิเษก๓๙ พระที่นั่งองค์นี้ใช้ส�าหรับพระราช 

พิธีบรมราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ และปราบดาภิเษกในแผ่นดิน 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

๓๙ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๒๘๓ และ ๓๑๘.
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ศักราช ๑๐๐๕ (พ.ศ. ๒๑๘๖) รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เกิดอสุนีบาต 

ต้องพระทีน่ัง่มงัคลาภเิษกพงัลง ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อพระมหาปราสาทขึน้ใหม่  

ปีหนึ่งแล้วเสร็จให้ชื่อว่าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ๔๐ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

บรมโกศ พระที่นั่งวิหารสมเด็จช�ารุดคร�่าคร่าทรงพระกรุณาด�ารัสสั่งกรมพระราชวัง 

บวรสถานมงคลให้รื้อเครื่องบนลงท�าใหม่ สิบเดือนจึงส�าเร็จ๔๑

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เป็นปราสาทจัตุรมุข มีมุขหน้าหลังยาว มุขข้างสั้น มีมุขเด็จ 

ที่ด้านหน้าเช่นเดียวกับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ปัจจุบันเหลือเฉพาะส่วนฐานแอ่นโค้ง  

มีบันไดทางขึ้นท้องพระโรงหน้าจ�านวน ๒ บันไดตั้งขนาบมุขเด็จ แต่ท้องพระโรงหลังม ี

บันไดทางขึ้นที่ด้านข้าง

๔๐ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
๔๑ เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๒๓.
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ปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นประธานมียอดเป็นทรงปรางค์ จ�านวน ๕ ยอด คือ 

ยอดหนึ่งเป็นยอดประธานและยอดบริวารอยู่ที่หลังคามุขทั้งส่ีด้าน นอกจากนี้ค�าให้การ 

ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมยังกล่าวต่อไปว่าที่หลังคาของมุขโถงหน้านั้นยังท�าเป็นยอด 

ทรงมณฑป๔๒ แต่จากร่องรอยของส่วนฐานท่ีเหลืออยู่นั้นไม่ปรากฏส่วนของเสาหรือ 

การออกมุมที่ส่อเค้าว่าจะขึ้นไปรับโครงสร้างส่วนบนที่เป็นยอดแหลมแต่อย่างใด

หน้าพระที่นั่งหลังนี้ยังมีทิมดาบซ้ายขวา มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ ชาลาพระมหา 

ปราสาทปูด้วยหินอ่อน มีเสาโคมไฟท�าด้วยหินตั้งอยู่ทั้ง ๘ ทิศ มีสิงห์ท�ามาจากหิน และ 

รูปภาพทหารจีนตั้งเรียงรายอยู่ตามชาลาพระมหาปราสาท

๔๒ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๓ (๒), หน้า ๖๘.
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พระที่นั่ง
สรุิยำสน์อัมรินทร์

พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ สุดเขตพระราชฐานชั้นกลาง ริมก�าแพงเมือง 

ใกล้แม่น�า้ลพบรีุบริเวณท่ีตัง้ของพระท่ีน่ังองค์น้ีอยูใ่นพืน้ที ่ส่วนขยายของพระราชวงัหลวง 

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระราชพงศาวดารกล่าวว่า ศักราช ๙๙๘ 

(พ.ศ. ๒๑๗๙) สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัให้รือ้เทวสถานพระอศิวรและพระนารายณ์ขึน้มาต้ังยงั 

ชีกุน ในปีนั้นให้ยกก�าแพงพระราชวังออกไป ให้สร้างพระมหาปราสาทวิหารสมเด็จ๔๓  

การยกก�าแพงพระราชวงัออกไปคอืการขยายพืน้ท่ีพระราชวงัหลวงออกไปท้ังทางด้านเหนอื  

ด้านใต้ และตะวันออก ดงันัน้ การท่ีพระราชพงศาวดารกล่าวถงึชือ่พระทีน่ัง่ทีท่รงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ พร้อมกับการบรรยายเขตพระราชวัง ควรจะตั้งในพื้นที่ขยาย 

ซึง่พระยาโบราณราชธานนิทร์เคยวนิจิฉยัเรือ่งนีไ้ว้ว่า ค�าทีว่่าสร้างพระทีน่ัง่วหิารสมเด็จนัน้ 

เป็นค�าเรยีกก่อนมชีือ่พระวหิารสมเด็จองค์ทีย่งัเหน็ฐานอยูท่กุวนันี ้เพราะพระวหิารสมเด็จ 

นี้ในพระราชพงศาวดารกล่าวความชัดเจนว่า เมื่อศักราช ๑๐๐๕ อสุนีบาตตกลงเป็น 

๔๓ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๖.
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เพลงิไหม้พระทีน่ัง่มงัคลาภเิษก ทีช่ื่อปราสาททองทรงโปรดให้ช่างจดัการใหม่ ปีหนึง่ส�าเรจ็ 

ให้ช่ือพระวหิารสมเดจ็ และพระท่ีน่ังวหิารสมเดจ็ก็ต้ังอยูใ่นก�าแพงชัน้ใน เป็นแต่ท�าให้ใหม่ 

หาต้องถึงขยายก�าแพงวังไม่ ดังนั้น พระที่นั่งองค์ที่สร้างขึ้นในคราวนี้น่าจะได้แก่พระที่นั่ง 

สุริยาสน์อัมรินทร์๔๔ จึงสอดคล้องกับค�าให้การชาวกรุงเก่าที่กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้า 

ปราสาททองให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่อีก ๓ องค์ คือ พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ พระที่นั่ง 

จักรวรรดิไพชยนต์ และพระท่ีน่ังไอสวรรย์ทิพยอาสน์ที่บางปะอิน๔๕ ตอนปลายรัชกาล  

ศักราช ๑๐๑๗ (พ.ศ. ๒๑๙๘) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักแปลงสถานลงไปอยู ่

พระที่นั่งเบญจรัตน์๔๖ สันนิษฐานว่าเมื่อพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์สร้างเสร็จแล้ว 

สมเดจ็พระเจ้าปราสาททองทรงใช้เป็นทีป่ระทบัตลอดมา เมือ่ทรงประชวรจงึเสด็จกลับมา 

ประทับพระที่นั่งเบญจรัตน์องค์เดิม เนื่องจากพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์เป็นพระที่นั่ง  

๒ ชั้น ล�าบากต่อการขึ้นลง

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ทรงโปรดประทับพระที่นั่งองค์นี้ ทรง 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประทับที่ฝ่ายใน เมื่อพระองค์เสด็จ 

สวรรคตทีเ่มืองลพบรุ ีสมเดจ็พระเพทราชาโปรดให้อญัเชญิพระบรมศพของพระองค์ลงมา 

จากเมืองลพบรีุ ให้ประดษิฐานบ�าเพญ็พระราชกศุลทีพ่ระทีน่ัง่สุรยิาสน์อัมรนิทร์ พระทีน่ัง่ 

องค์นีอ้าจใช้เป็นทีป่ระทบัทอดพระเนตรซ้อมกระบวนพยหุยาตราทางชลมารคอกีประการ 

หนึ่ง

พระทีน่ัง่สุริยาสน์อัมรนิทร์ปรากฏหลกัฐานว่าใช้เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัรย์ิ 

ต่อมาอีก ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าเสือ และสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ต่อมาในแผ่นดิน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระท่ีน่ังองค์น้ีช�ารุดคร�่าคร่าด�ารัสให้รื้อลงปรุงเครื่องบน 

ท�าใหม่ ๘ เดือนแล้วเสร็จ๔๗ พระท่ีน่ังสุริยาสน์อัมรินทร์ เป็นพระที่น่ังจัตุรมุข มีมุข 

หน้าหลังยาวกว่ามุขข้าง เป็นพระที่นั่ง ๒ ชั้น ยอดมณฑป ๕ ยอด มีมุขโถงเป็นพระที่นั่ง 

เย็นออกไปข้างทิศเหนือมีบุษบกแว่นฟ้าต้ังในมุขโถงนั้น๔๘ แต่ค�าให้การชาวกรุงเก่ากล่าว

ว่าเป็นพระที่นั่งจัตุรมุข ไม่มีมุขเด็จมุขกระสัน ตั้งพระราชบัลลังก์ข้างในตรงกลาง๔๙  

พระที่นั่งองค์นี้คงมีก�าแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

๔๔ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓, หน้า ๔๘.
๔๕ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๑๐๔.
๔๖ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๔.
๔๗ เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๒๑.
๔๘ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๒๗.
๔๙ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๑๙.



74

พระที่นั่ง
จกัรวรรดิไพชยนต์

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์สร้างข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ  

พ.ศ. ๒๑๗๕ เมื่อแรกสร้างขึ้นนั้นพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง บนพื้นที่ว่าง 

ระหว่างพระราชวังกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ จนถึง พ.ศ. ๒๑๗๙ จึงขยายเขตพระราชวัง 

ล้อมพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ไว้ข้างในพระที่นั่งองค์นี้ โดยปรกติใช้เป็นที่ประทับ 

ทอดพระเนตรการฝึกทหาร การมหรสพ และการซ้อมกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

ที่ท้องสนามหน้าจักรวรรดิ พระที่นั่งองค์นี้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงใช้ประกอบ 

พระราชพิธีลบศักราช เม่ือศักราช ๑๐๐๐ (พ.ศ. ๒๑๘๑) โดยทรงเห็นว่าจุลศักราช  

๑๐๐๐ ปีขาล สมัฤทธิศก เป็นกลยีคุ ให้เปลีย่นเป็นปีกนุ สัมฤทธศิก ในพระราชพธิดัีงกล่าว 

ทรงเสด็จออกรับราชทูตพม่า ที่พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์เช่นเดียวกัน

ในรัชกาลสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา เกิดสงครามชิงราชบัลลังก์กับสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช พระราชนัดดาของพระองค์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรมพระราชวัง 

บวรสถานมงคล ด้วยเหตุพระศรีสุธรรมราชาจะเอาพระขนิษฐาของพระองค์เป็นมเหสี  

คร้ังนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงยกทัพเข้ามาถึงเขตพระราชฐานชั้นนอกตั้ง 

กองบญัชาการท่ีพระทีน่ัง่จกัรวรรดไิพชยนต์ ต่อมาในรชักาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ 

ทรงโปรดให้ตั้งพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพที่พระที่นั่งองค์นี้ เพื่อบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

ก่อนถวายพระเพลิงพระศพ

พระท่ีนั่งจักรวรรดิไพชยนต์เป็นปราสาทโถงจัตุรมุข มุขท้ายสั้นกว่าอีก ๓ มุข  

หลังคามุขซ้อนทั้ง ๔ ด้าน โดยด้านตะวันออกตะวันตกนั้นมุขซ้อน ๒ ชั้น แต่ด้านเหนือ 

ด้านใต้มุขซ้อน ๔ ชั้น ยอดเป็นทรงมณฑปยอดเดียว พื้นที่พระที่นั่งเป็น ๓ ระดับ ส�าหรับ 

ข้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้าเฝ้าตามล�าดับชั้นยศ กลางปราสาทตั้งพระแท่นทรงประทับ 

ทอดพระเนตรกระบวนแห่การมหรสพ และกระบวนพยุหยาตรา๕๐ ที่มุขข้างทั้ง ๒ ด้าน 

และมุขท้ายพระที่นั่งมีเกยพระราชยาน ส่วนมุขหน้าคงจะเป็นอัฒจันทร์ทางขึ้น

๕๐ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๒.
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พระที่นั่ง
บรรยงก์รัตนำสน์

พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยาหลายฉบบัให้เนือ้ความตรงกนัว่า พระทีน่ัง่บรรยงก์ 

รัตนาสน์สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ดังความในพระราชพงศาวดารฉบับ 

พระราชหตัถเลขาว่า “ลศุกัราช ๑๐๔๙ ปีเถาะ นพศก สมเดจ็บรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูหั่ว  

มีพระราชด�ารัสให้ช่างพนักงานจัดการสร้างพระมหาปราสาทพระองค์หนึ่ง ในพระราชวัง 

ข้างใน ครั้นเสร็จแล้วพระราชทานนามบัญญัติมหาปราสาทชื่อพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์  

เป็นสี่ปราสาทด้วยกันท้ังเก่าสาม คือ พระท่ีน่ังพระวิหารสมเด็จองค์หนึ่ง พระที่นั่ง 

สรรเพชญ์ปราสาทองค์หนึ่ง พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์องค์หนึ่ง แล้วขุดสระเป็นคู่อยู ่

ซ้ายขวาของพระท่ีน่ังบรรยงก์รัตนาสน์แล้วให้ก่อสร้างอ่างแก้วและภูเขามีท่ออุทกธารา 

ไหลลงในอ่างแก้วนัน้ และให้ท�าระหดัน�า้ ณ อ่างแก้วริมน�า้ ฝังท่อให้น�า้ไปผุดขึน้ ณ อ่างแก้ว 
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รมิสระนัน้ และให้ท�าพระทีน่ัง่ทรงปืน ณ ท้ายสระเป็นทีเ่สดจ็ออก กลบัเอาทีท้่ายสนมเป็น 

ข้างหน้า และให้ท�าศาลาลกูขนุในซ้ายขวา และโปรดให้ขนุนางเข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท  

ณ พระที่นั่งทรงปืน และเข้าทางประตูมหาโภคราช”๕๑

แต่มีจดหมายเหตุของชาวต่างชาติอย่างน้อย ๓ ฉบับ เขียนถึงพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ 

ประทบัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตพระราชฐานชัน้ในของพระราชวงั 

หลวง ซึง่ชวนให้คดิว่า หมายถงึ พระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์ ซึง่มอียูแ่ล้วต้ังแต่รชักาลสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช

นโิกลาส์ แชร์แวส ชาวฝร่ังเศส กล่าวว่า “พระทีน่ั่งองค์ทีป่ระทบัของพระเจ้าแผ่นดิน 

อยู่ในลานชั้นในสุด เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ทองค�าที่ประดิษฐ์ประดับไว้ให้รุ่งระยับในที่ตั้งพัน 

แห่งนั้น เป็นที่น่าสังเกตได้โดยง่ายจากพระที่นั่งองค์อื่น ๆ สร้างเป็นรูปกากบาท หลังคา

พระทีน่ัง่ประดบัฉตัรหลายชัน้ อนัเป็นเคร่ืองหมายหรือตราแผ่นดิน กระเบือ้งใช้มุงนัน้เป็น 

๕๑ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๐.
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ดีบุก งานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกด้านทุกมุมนั้นงดงามมาก พระที่นั่งประทับของ 

สมเดจ็พระราชนิ ีพระธดิา และพระสนม ซ่ึงตัง้อยู่ใกล้พระทีน่ัง่ทีป่ระทบัของพระเจ้าเแผ่นดิน  

ดูจากด้านนอกแล้วก็เห็นว่างดงามดี หันหน้าเข้าสู่อุทยานท�านองเดียวกัน ทางเดินนั้นมี 

ล�าคตูดัผ่านเป็นตาหมากรกุ เสยีงน�า้ไหลรนิเชือ้เชญิบคุคลทีน่อนอยูบ่นสนามหญ้าเขยีวขจี 

ที่ของคันคูนั้นให้เคลิ้มหลับเป็นท่ียิ่งนัก”๕๒ จดหมายเหตุบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ อุปทูต 

ในคณะราชทตูของ เดอ โชมองต์ บรรยายเหตกุารณ์วนัทีส่มเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงม ี

พระบรมราชานญุาตให้คณะราชทูตฝร่ังเศสเข้าเฝ้าเป็นกรณพีเิศษ ณ พระราชวงักรงุศรอียธุยา  

ภายหลังจากที่ได้เข้าถวายพระราชสาส์นแล้วประมาณ ๘ วัน ว่า

“เขาได้น�าเราเข้าไปในท่ีรโหฐานแห่งหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งไม่เคยมี 

ชาวต่างประเทศคนใดได้เข้าไปมาแต่ก่อนเลย เป็นอทุยานทีน่่ารืน่รมย์ ตัดคัน่ด้วยล�าคแูละ 

ทางเดินอันงดงาม พวกขุนนางมีตระกูลอยู่กันในร่มหลังคา ส่วนพวกเราพากันขึ้นไปบน 

ลานเฉลียง ท่านราชทูตนั่งลงบนเก้าอี้ ท่านมุขนายกมิสซังกับข้าพเจ้านั่งลงบนพรม 

๕๒ นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, หน้า ๓๙.
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เบ้ืองขวาและซ้ายของท่าน ม.กอ็งสตองซ์น้ัน ลงหมอบอยูท่�าหน้าทีเ่ป็นล่าม เมือ่เราเข้าไปนัน้ 

ได้ถวายค�านับเช่นการเข้าเฝ้าในครั้งแรก และสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามประทับอยู่บน 

พระเก้าอีท้ีเ่กยเลก็ ๆ  แห่งหน่ึง ...หลงัจากอาหารม้ือกลางวนัแล้วเราพากนัไปดูปลาในล�าคู  

หัวของปลานั้นมีรูปร่างเหมือนของหญิงที่หน้าตาอัปลักษณ์..”๕๓ นอกจากนี้บาทหลวง 

ตาชาร์ด ยังบันทึกเหตุการณ์เข้าเฝ้าในวันเดียวกัน มีเนื้อความสอดคล้องกับบาทหลวง  

เดอ ชัวซีย์ว่า “ฉะนั้นอีกแปดหรือสิบวันต่อมาจากการเข้าเฝ้าครั้งแรก ท่านราชทูตจึงได้ 

เข้าเฝ้าอีกคร้ังหนึง่ คร้ังนัน้เป็นการเฝ้าในทีร่โหฐาน พวกขนุนางผู้มตีระกลูได้ร่วมเข้าเฝ้าด้วย  

ท่านราชทูตน�าแต่ท่านมุขนายกมิสซัง เดอ เมเทลโลโปลิส เจ้าอธิการโบสถ์ เดอ ลิออนน์  

เท่านั้นเข้าไปส่วนคนอื่น ๆ นั้นคอยอยู่ที่พระราชฐานชั้นนอกภายใต้ร่มไม้ริมคลอง”๕๔

ข้อมูลจากเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ แสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าเขตพระราชฐานชั้นใน 

เวลานั้นมีพระที่นั่งเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็นพระที่นั่ง 

จตัรุมขุ หลงัคาเป็นเครือ่งยอดซ้อนกนัหลายชัน้ มงุกระเบือ้งดีบกุ ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม  

บรรยากาศรอบ ๆ พระที่นั่งอุทยานที่ร่มรื่นมีคูคลองตัดผ่านบริเวณนั้นเป็นที่เลี้ยงปลา ซึ่ง 

ภาพดงักล่าวภายในพระราชวงัหลวงมเีพยีงพระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์เท่านัน้ทีม่บีรรยากาศ 

น่ารื่นรมย์อย่างนี้

๕๓ เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม, หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗
๕๔ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, หน้า ๕๘.
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อีกประการหน่ึง ต�าหนักของสมเด็จพระราชินีและพระธิดาที่กล่าวถึงในเอกสาร 

ของแชร์แวสนั้นท่ีทราบแน่นอนว่า คือต�าหนักคูหาสวรรค์หรือต�าหนักตึก ซึ่งต้ังอยู่ทาง 

ตอนใต้นอกครูอบพระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์นัน่เอง นอกจากนีห้ลักฐานการก่อสร้างระบบ 

การประปา ภเูขาจ�าลอง และน�า้พุบนพระท่ีน่ังบรรยงก์รตันาสน์นัน้เป็นวทิยาการสมยัใหม่ 

ทีเ่กดิขึน้ในพระนครศรอียธุยาครัง้แรกในรชักาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพระองค์ 

ทรงชื่นชอบสิ่งเหล่านี้มาก ดังจะพบว่าทรงโปรดให้มีการก่อสร้างระบบการประปา ภูเขา 

จ�าลอง และน�้าพุลักษณะเดียวกับที่พระราชวังเมืองลพบุรีอีกแห่งหนึ่งด้วย

ดังนั้น พระท่ีนั่งบรรยงก์รัตนาสน์ในพระราชวังหลวงจึงก่อสร้างมาแล้วต้ังแต่ 

รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชตอนปลายเพือ่เป็นทีป่ระทบั ต่อมาสมเด็จพระเพทราชา 

ขึน้ครองราชสมบตักิท็รงโปรดพระท่ีน่ังองค์เดียวกนั คงจะโปรดให้ก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึง่  

จนต่อมาพระราชพงศาวดารซ่ึงเขียนข้ึนในครั้งหลังจ�าเหตุการณ์ครั้งนั้นผิดพลาดไป จึง

เขียนลงในพระราชพงศาวดารว่า สมเดจ็พระเพทราชาทรงสร้างพระทีน่ัง่องค์นีเ้ลยทเีดียว

ในรัชกาลต่อมาเม่ือสมเด็จพระเจ้าเสือข้ึนครองราชสมบัติทรงประทับที่พระที่นั่ง 

บรรยงก์รัตนาสน์เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมศพสมเด็จพระเพทราชาก่อนพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิง จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระจึงกลับมาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ 

อีกครั้งหนึ่ง

เม่ือสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศข้ึนครองราชสมบติัปรากฏว่าในระยะแรกทรงประทบั 

ที่พระราชวังบวรสถานมงคลด้วย คงจะยังไม่วางใจเสี้ยนหนามข้างพระราชวังหลวงคราว 

สงครามกลางเมืองชิงราชสมบัติกับเจ้าฟ้าอภัย และสภาพของพระราชวังหลวงเวลานั้น 

ช�ารุดทรุดโทรมลงอย่างมากด้วย ปรากฏหลังจากนั้นว่าโปรดให้ซ่อมแซมพระท่ีนั่งต่าง ๆ  

แทบทุกองค์ ส่วนพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์นั้นทรงเห็นว่าคร�่าคร่าช�ารุดมากนัก จึงโปรด 

ให้ร้ือลงปรุงเคร่ืองบนท�าใหม่ท้ังหมด หกเดือนจึงส�าเร็จ แต่ยังไม่ทรงเสด็จมาประทับใน 

พระราชวังหลวงในระยะนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๒๘๗ เกิดเพลิงไหม้พระราชวังบวรสถานมงคล  

จึงเสด็จพระราชด�าเนินเข้ามาอยู่ ณ พระราชวังหลวงเสด็จขึ้นสถิต ณ พระที่นั่งบรรยงก ์

รัตนาสน์ท้ายสระ๕๕ จนเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑ หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์อีก  

๒ พระองค์ ที่ครองราชสมบัติสืบต่อมาก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสด็จมาประทับที่พระที่นั่ง 

บรรยงก์รัตนาสน์อีกเลย

๕๕ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๒๑.
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พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในติดก�าแพงพระราชวัง 

ด้านตะวันตก ตัวพระที่นั่งสร้างขึ้นบนเกาะกลางสระ หรือลักษณะมีคูน�้าล้อมรอบ น�้าใช้ 

ในท้องสระชักเข้ามาจากคลองท่อทางประตูอุดมคงคา น�้าที่ใช้แล้วจะไหลคืนกลับไปยัง 

คลองท่ออกีครัง้หนึง่ทางประตชูลชาตทิวารสาคร ดงันัน้ น�า้ในท้องสระรอบพระทีน่ัง่มรีะบบ 

ไหลหมุนเวียนที่ดี ท�าให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา

พระทีน่ัง่ตัง้อยูบ่รเิวณกึง่กลางเกาะลกัษณะเป็นพระมหาปราสาทจตุัรมขุ ก่อด้วยอฐิ 

สลบัศลิาแลง ตัง้หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก มบัีนไดทางขึน้ลงทีม่ขุหน้า ๓ บนัได มบีนัได 

ทางขึ้นลงมุขหลัง ๒ บันได พื้นบนพระที่นั่งเป็นพื้นอิฐปูทับด้วยไม้ เนื่องจากพบแนวอิฐ 

ก่อเป็นเอ็นและเป็นบ่าส�าหรับรองรับพื้น

สภาพปัจจุบันของพระที่นั่งเหลือเฉพาะส่วนฐานและผนัง ส่วนเครื่องยอดพังลง 

ทัง้หมด แต่พบหลกัฐานในค�าให้การขุนหลวงวดัประดูท่รงธรรมว่า เครือ่งบนเป็นยอดมณฑป 

ยอดเดียว มีมุขโถงยาวออกมาจากมขุใหญ่ท้ัง ๔ ด้าน๕๖ และค�าให้การชาวกรงุเก่าให้ข้อมลู 

ต่างออกไปว่า มีขนาดขื่อเพียง ๓ วา สูง ๒๐ วา เครื่องยอด ๙ ชั้น มีพรหมพักตร์ มีฉัตร 

และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดีบุก แต่ไม่มีราชบัลลังก์ในปราสาทองค์นี้๕๗ เหตุที่ไม่มี 

พระราชบัลลังก์บนพระที่นั่งองค์นี้ เนื่องจากเป็นที่ประทับนั่นเอง

นอกจากนี้ ยังมีก�าแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่ง พื้นที่ระหว่าง 

ก�าแพงแก้วกับตัวพระท่ีนั่งเป็นพื้นอิฐปูทับด้วยแผ่นหินชนวนหรือกระเบื้องดินเผา  

ในก�าแพงแก้วด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีห้องน�้า ๑ ห้อง และถังน�้า ๑ ถัง

ห้องน�้าตั้งอยู่ตรงกับบันไดทางข้ึนลงพระท่ีน่ังที่มุขหลังข้างใต้ ลักษณะเป็นห้อง 

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ x ๕ เมตร ผนังก่ออิฐหนา ๐.๘๐ เมตร ส่วนล่างของผนังบุด้วย 

แผ่นหินแกรนิต โดยรอบพ้ืนห้องปูด้วยแผ่นหินชนวนมีแนวท่อระบายน�้าออกจากห้องน�้า  

๒ แนว สู่บ่อซึมก่อทิ้งลงสระด้านใต้ ส่วนของผนังห้องน�้าจะเว้นช่องหน้าต่าง หรือช่องลง 

อย่างไรไม่ทราบ ด้วยผนังพังลงท้ังหมด แต่คงจะมปีระตทูางเข้าทีผ่นงัด้านเหนอืตรงกบับนัได 

พระทีน่ั่ง ส่วนบนของหลงัคานัน้คงจะเป็นเครือ่งไม้มงุกระเบือ้งดินเผา ห้องน�า้หลังนีค้งเป็น 

ห้องสรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาแล้วพร้อมกับการก่อสร้างพระที่นั่ง ในรัชกาลสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช ห้องน�้าลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว พบอีก ๑ ห้อง ทางด้านใต ้

พระที่นั่งนอกก�าแพงแก้วแต่มีขนาดเล็กกว่า

๕๖ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๐.
๕๗ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๒๐.
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ถังน�้าตั้งติดอยู่กับห้องน�้าทางตะวันตก เป็นรูปสี่เหล่ียมขนาด ๓ x ๓ เมตร  

ผนงัก่ออฐิหนา ๐.๗๐ เมตร พ้ืนปดู้วยหนิชนวนเช่นเดยีวกบัห้องน�า้ ทีพ่ืน้มแีนวท่อน�า้ดนิเผา 

จากถังน�้าประปามาผุดท่ีตรงกลาง ส่วนบนของถังเป็นอย่างไร สูงเท่าไร ไม่มีหลักฐาน  

ที่พื้นนอกถังน�้าด้านใต้มีแนวท่อระบายน�้า ๑ แนว ซึ่งจะรับน�้าเสียไปสู่บ่อซึมขนาดใหญ่ 

บ่อหนึ่งที่ขอบสระข้างใต้ ก่อนระบายน�้าลงท้องสระ ถังน�้าแห่งนี้คงจะเป็นที่ขังน�้าไว้ใช ้

และคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องน�้าดังกล่าวมาแล้ว

นอกก�าแพงแก้ว ด้านตะวันตกท้ายพระที่นั่งเป็นที่ตั้งของถังประปาและอ่างแก้ว

ถังน�้าประปามีจ�านวน ๓ ถัง แต่ละถังไม่ได้สร้างขึ้นในครั้งเดียวกัน ถังน�้าประปา 

ถังแรก ตั้งอยู่บนก�าแพงล้อมพระที่นั่ง ขนาด ๓ x ๘ เมตร ก่อฐานล่างเป็นบัวคว�่า ความสูง 

ของถังประปาเท่าที่เหลือ ๒.๕๐ เมตร ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฐานเท่านั้น ส่วนบนที่เป็น 

อ่างเก็บน�้าพังลงทั้งหมด ที่ผนังมีแนวท่อน�้าดินเผาฝังอยู่ ๒ แนว แนวหนึ่งเป็นท่อน�้าขึ้น 

เก็บไว้ข้างบน แนวท่อดังกล่าววางจากถังน�้าประปาสู่ขอบสระด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของพระที่นั่งตรงประตูอุดมคงคาซึ่งเป็นที่ตั้งของระหัดน�้า แนวท่ออีกแนวหนึ่งเป็นท่อ 

ส่งน�า้ไปใช้วางจากถังน�า้ประปาไปผดุท่ีถังน�า้ใกล้ห้องน�า้ในเขตก�าแพงแก้วดงัทีก่ล่าวมาแล้ว

ถงัน�า้ประปาถังท่ี ๒ และ ๓ ถูกสร้างต่อมาภายหลงั เมือ่ความต้องการใช้น�า้มากขึน้ 

โดยถังน�้าประปาถังที่ ๒ ขนาด ๓ x ๑๓ เมตร ตั้งอยู่บนก�าแพงต่อจากถังน�้าประปาถังแรก 

มาทางด้านเหนือ ส่วนถังน�้าประปาถังที่ ๓ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู ่

ด้านตะวันออกของถังน�า้ประปาท่ี ๒ หลกัฐานจากการขดุตรวจการวางท่อน�า้ดินเผา ท�าให้ 

ทราบว่าถังน�้าประปาถังแรกและถังที่ ๓ เท่านั้น ที่ใช้ประโยชน์ในครั้งหลังสุด

อ่างแก้วต้ังอยูด้่านหน้าของถังน�า้ประปาถังแรกลักษณะแผนผังรูปส่ีเหล่ียมมมุบน  

ขนาด ๙ x ๑๓ เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐหุ้มทับด้วยหินปะการังท�านองจะท�าให้เหมือนภูเขา 

จ�าลอง ภายในอ่างแก้วก่ออิฐเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยจ�านวนมาก หุ้มทับด้วยหินปะการัง 

เช่นกัน เป็นที่เลี้ยงปลา มีบันไดทางขึ้นไปเดินได้รอบบนขอบอ่างแก้วเพื่อดูปลาในอ่างนั้น  

ในอ่างแก้ว คงจะมีน�้าพุดังที่กล่าวไว้ในพงศาวดาร

ด้านใต้ของอ่างแก้วมร่ีองรอยของอาคารไม้หลงัหนึง่พืน้ปกูระเบือ้ง คงจะเป็นอาคารโถง 

ทีป่ระทบัพกัผ่อนพระราชอริิยาบถ แต่คงไม่ใช่พระทีน่ัง่โปรยข้าวตอก เพราะปรากฏหลกัฐาน 

ต่อมาว่าพระทีน่ัง่โปรยข้าวตอกเป็นพระทีน่ัง่ปลกูลงกลางสระ

ด้านหน้าพระที่นั่งนอกก�าแพงแก้วมีพ้ืนที่กว้าง คงเป็นที่ตั้งของอาคารหลายหลัง 

พบแนวอิฐก่อจ�านวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมได้
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ที่ริมขอบสระทั้ง ๔ ด้าน มีก�าแพงล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่ง บนสันก�าแพง 

มีโคมไฟดินเผาตั้งประดับ ถัดจากแนวก�าแพงเข้ามามีถนนปูอิฐเดินได้รอบแนวก�าแพง 

ด้านตะวนัออก และด้านเหนือมีร่องรอยของอาคารวางตวัยาวแนบกบัแนวก�าแพงนัน้ คงจะ 

เป็นทิมดาบส�าหรับต�ารวจและมหาดเล็กอยู่รักษาพระที่นั่งตามแนวก�าแพงรอบพระที่น่ัง 

มปีระตทูัง้ ๔ ด้าน ประตูด้านตะวนัตก ออกตรงประตมูหาโภคราชท้ายวงัมสีะพานข้ามสระ 

เสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน ณ พระที่นั่งทรงปืน ประตูทั้งสองนี้มีถนนอิฐเชื่อมต่อถึงกัน  

กบัมปีระตูออกทีก่ลางด้านของก�าแพงด้านตะวนัออกอกี ๑ ประตู เป็นประตูออกพระทีน่ัง่ 

กลางสระเช่นกัน

พระที่นั่งที่ปลูกลงกลางสระน้ันมีหลักฐานปรากฏในค�าให้การขุนหลวงวัดประดู ่

ทรงธรรมว่า ที่กลางสระด้านเหนือเป็นพระที่นั่งส�าหรับมีเทศน์มหาชาติ เป็นพระที่นั่ง 

ห้าห้อง ระเบียงชานเฉลียงมีลูกกรงลูกมะหวด มีสะพานทอดข้ามจากพระมหาปราสาท 

ถงึพระทีน่ัง่องค์นี ้ทีก่ลางสระด้านใต้มพีระทีน่ัง่โปรยข้าวตอก เป็นทีป่ระทบัทอดพระเนตร 

และพระราชทานอาหารปลาหน้าคน ปลากระโห้ ปลาตะเพยีนทอง และปลาต่าง ๆ  ในท้องสระ  

พระที่นั่งโปรยข้าวตอกเป็นพระท่ีน่ังโถงไม่มีฝา มีแต่ลูกกรงลูกมะหวดรอบพระเฉลียง  

เสาพระที่นั่งลงรักปิดทองลายพุ่มข้าวบิณฑ์ มีสะพานทอดข้ามจากพระมหาปราสาทถึง 

พระทีน่ัง่องค์นี ้ทีก่ลางสระด้านตะวนัออกมีพระทีน่ัง่ส�าหรับทอดพระเนตรดาว สุริยปุราคา 

และจันทรุปราคา มีสะพานข้ามเช่นเดียวกัน๕๘

๕๘ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๐ - ๓๑.
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วหิำรพระมงคลบพิตร
และ

วัดชีเชียง

เมื่อสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีของสยามประเทศ 

ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ พื้นที่ภายในขอบเขตที่มีก�าแพงเมืองล้อมรอบ 

ถูกก�าหนดให้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมแตกต่างกันไปตาม 

พระราชประสงค์และพระราชานุญาตของพระมหากษัตริย ์ ท่ี 

ครองราชย์สืบต่อมาทุกพระองค์ โดยค�าแนะน�าของมหาราชครูผู้มี 

ความรู้ด้านการผังเมืองเป็นอย่างดี ลักษณะทางกายภาพของเมือง 

พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นท่ีรู้จักในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และ 

โบราณคดี ในปัจจุบันคงจะไม่ใช่เป็นสิ่งก่อสร้างที่กระท�าแล้วเสร็จ 

ในเวลาอนัรวดเรว็หรอืแม้แต่ในรชักาลของสมเด็จพระเจ้าอูท่องเพียง 

รัชกาลเดียว เนื่องด้วยเป็นเวลาที่มีพระราชภารกิจหลักในการรวม 

พระราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น ดังนั้นพระมหากษัตริย์ที่ครอง 

ราชสมบัติสืบต่อมาทุกพระองค์คงจะมีส ่วนร ่วมกันก่อสร ้าง 

เปลี่ยนแปลงกายภาพของตัวพระนครสืบต่อมาตามปัจจัยและ 

ความจ�าเป็นเฉพาะหน้า ซึ่งเก่ียวข้องกับสภาวะทางการเมืองและ 

เศรษฐกิจของบ้านเมืองแต่ละยุค
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พระราชพงศาวดารระบุถึงการขุดคูข่ือหน้าเป็นพระนครด้านทิศตะวันออก 

ในการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ท�าให้สภาพพื้นที่เดิม 

ซึ่งธรรมชาติสร้างไว้เป็นเกาะขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลง เกาะเล็กดังกล่าวคือพื้นที่ที่สมเด็จ 

พระเจ้าอู่ทองทรงเลือกเป็นท่ีตั้งของตัวพระนคร โปรดให้สร้างก�าแพงเมืองล้อมรอบ  

ในขณะเดียวกันแนวคลองต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าขุดผ่านตัวเกาะเมืองเป็นแนวตรงจากเหนือ 

ไปใต ้และตะวันออกไปตะวนัตกหลายสายคงจะเริม่ในรชักาลของพระองค ์เพือ่น�าน�้าจาก 

แม่น�า้ซึง่เป็นคเูมอืงโดยรอบเข้ามาใช้ภายในพระนคร เป็นเส้นทางสัญจรและทางระบายน�า้ 

ให้พ้นจากตัวเมอืงอย่างรวดเร็วในฤดนู�า้หลาก นอกจากนี ้ดินทีไ่ด้จากการขุดคลองทกุสาย 

ถกูน�ามาถมสองฝ่ังคลอง ท�าเป็นถนนดนิและถนนอฐิเป็นเส้นทางสัญจรทางบกควบคู่ไปกบั 

ล�าคลองทุกสาย แนวคลองและแนวถนนที่พาดผ่านเกาะเมืองแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 

พื้นที่สี่เหลี่ยมจ�านวนมาก ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีถูกก�าหนดการใช้ประโยชน์เป็นเขตวัง เขตวัด 

เขตราชการ และที่อยู่อาศัยสืบต่อมา

ถนนส�าคญัสายหลักของเมือง ๒ สาย คือ ถนนป่าตองหรอืถนนมหารถัยาทีว่างตัว 

ขนานกับคลองฉะไกรน้อยที่ขุดผ่ากลางเกาะเมืองในแนวเหนือ - ใต้ ตัดผ่านถนนป่าโทนที ่

วางตัวในแนวตะวันออก - ตะวันตกตรงบริเวณที่เรียกว่า ตะแลงแกง ณ จุดนี้ถือว่าเป็น 

จุดกึ่งกลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ�าเมือง คือ หอกลอง ศาลพระกาฬ 

และศาลหลักเมืองแต่โบราณก็คงจะต้ังอยู่บริเวณนี้ ดังที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาล  

นอกจากนี้ ในกฎมณเฑียรบาลยังถือเอาตะแลงแกงเป็นจุดกึ่งกลางแบ่งพื้นที่การปกครอง 

ภายในพระนครออกเป็น ๔ แขวง คอื พ้ืนท่ีด้านตะวนัตกเฉยีงเหนอืเรยีกว่า แขวงขนุธรณบีาล  

พืน้ท่ีด้านตะวนัออกเฉยีงเหนอืเรียกว่า แขวงขนุโลกบาล พืน้ทีด้่านตะวนัออกเฉยีงใต้เรียกว่า  

แขวงขุนทราบาล ซึ่งน่าจะมีการจัดแบ่งแขวงการปกครองต้ังแต่รัชกาลสมเด็จพระ 

บรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา

พืน้ทีส่่วนหนึง่ในแขวงขนุธรณบีาล คอื พืน้ทีจ่ากถนนป่าโทนไปทางด้านเหนอืจรด 

ก�าแพงเมอืง และจากถนนมหารถัยาไปทางตะวนัตกจรดคลองท่อเป็นพืน้ท่ีทีม่คีวามส�าคัญ 

สงูสดุแห่งหน่ึงนบัตัง้แต่เริม่สถาปนากรงุศรอียธุยาเมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยพระราชพงศาวดาร  

กล่าวถึงการก่อสร้างพระราชวังท่ีประทับของพระเจ้าแผ่นดินในบริเวณซึ่งเป็นวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน ต่อมาแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกพื้นที่ 

พระราชวังเดิมให้เป็นเขตพุทธาวาส ย้ายพระราชวังไปสร้างใหม่ทางด้านเหนือของ 

พระราชวังเดิม ซึ่งต่อมาเมื่อมีการขยายขอบเขตพระราชวังออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท�าให้เขตของพระราชวังและ 
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วัดพระศรีสรรเพชญ์ซ่ึงเป็นวัดในพระราชวังหลวงครอบคลุมพื้นกว้างขวางจนถึงก�าแพง 

พระนครด้านเหนือ ส่วนพื้นที่ริมฝั่งถนนป่าโทนด้านเหนือใกล้ตะแลงแกงมีสภาพเป็นที่ลุ่ม 

มกีารขดุลอกคนู�า้ถมเป็นเกาะขนาดเลก็หลายเกาะเป็นพืน้ทีข่องคกุนครบาล สร้างวดัเกษขึน้ 

เกาะหนึ่งตรงหอกลองใกล้ตะแลงแกง เป็นวัดประจ�าคุกนครบาลโดยมีคลองนครบาล 

ขุดเชื่อมกับคลองท่อสายหนึ่ง

ในสมัยอยุธยาตอนต้น พื้นท่ีระหว่างคุกนครบาลกับพระราชวังหลวงเป็นที่ว่าง 

เรยีกว่า “ท้องสนามหลวง” สถานท่ีประกอบพระราชพธิพีระบรมศพของพระมหากษตัรย์ิ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ นับตั้งแต่พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นปฐม บริเวณ 

ที่ท�าการพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองคือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดพระราม 

ในปัจจบุนั พระราชพงศาวดารฉบบัพันจนัทนุมาศ (เจมิ) ให้เนือ้ความตรงกบัพระราชพงศาวดาร 

ฉบบัพระราชหตัถเลขา สรปุได้ว่า เมือ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึน้เสวยราชสมบติั 

พระนครศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๑๑ ทรงโปรดให้สถาปนามหาธาตุ และพระวิหาร 

เป็นอารามให้นามชื่อวัดพระรามตรงบริเวณท่ีถวายพระเพลิงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 

ที่พระองค์สร้างกรุงนั้น๒ แต่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า  

ศักราช ๗๓๑ ระกาศก (พ.ศ. ๑๙๑๒) แรกสร้างวดัพระราม ครัง้นัน้สมเดจ็พระรามาธบิดเีจ้า  

เสด็จนฤพานจึงพระราชกุมารท่านสมเด็จพระราเมศวรเจ้าเสวยราชสมบัติ คร้ันถึง 

ศักราช ๗๓๒ (พ.ศ. ๑๙๑๓) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จมาแต่เมืองสุพรรณบุร ี

ขึ้นเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา๓ แม้ว่าข้อความในพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึง 

การก่อสร้างวัดพระรามดังที่กล่าวมาจะให้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน แต่อาจสันนิษฐานได้ว่า  

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคต สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสได้เสด็จข้ึน 

ครองราชสมบัติทรงโปรดให้ท�าการพระบรมศพพระราชบิดาบริเวณท้องสนามหลวง แล้ว 

ทรงโปรดให้สร้างวดัพระรามเพือ่อทุศิพระราชกศุลถวายพระราชบดิาตรงทีถ่วายพระเพลิง 

พระบรมศพนั้น แต่ในเวลาดังกล่าว สมเด็จพระราเมศวรทรงครองราชสมบัติอยู่เพียง 

ปีเดียว การก่อสร้างวัดพระรามยังคงไม่แล้วเสร็จ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒  

๑ ศักราชการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ 
อักษรนิติ์
๒ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ (กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์คลงัวทิยา, ๒๕๑๖), 
หน้า ๑๒๑.
๓ กรมศลิปากร, ค�าให้การชาวกรงุเก่า ค�าให้การขนุหลวงหาวดั พระราชพงศาวดารกรงุเก่าฉบบัหลวงประเสรฐิ
อักษรนิติ ์(พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๗), หน้า ๔๔๓ – ๔๔๔.
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คงจะรับเป็นพระราชธุระหรือมีพระราชานุญาตให้ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ซ่ึงหาก 

การก่อสร้างวัดพระรามยังค่ังค้างต่อมาจนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒  

เมื่อสมเด็จพระราเมศวรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ ๒  

อีก ๑๙ ปีต่อมา ก็คงจะทรงโปรดบัญชาการให้ก่อสร้างจนส�าเร็จ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้ท�าการปฏิสังขรณ์วัดพระรามเป็นคร้ังใหญ่ท�าให้ 

พระราชพงศาวดารทีเ่ขยีนขึน้ในคร้ังหลงัจดบนัทกึว่าเริม่สร้างข้ึนคร้ังแรกในรชักาลนีที้เดยีว

เหตุที่กล่าวถึงการก่อสร้างวัดพระรามโดยละเอียดก็เพื่อจะแสดงให้เห็นถึง 

ความส�าคัญของพ้ืนท่ีระหว่างคุกนครบาลกับพระราชวังหลวงว่าคือท้องสนามหลวง 

ซึ่งใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นหลัก 

นับตั้งแต่พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นพระองค์แรก ซึ่งเมื่อสร้างวัดพระราม 

ลงตรงที่เคยใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแล้ว พระบรมศพต่อ ๆ  มา 

คงจะใช้สนามใหญ่ส่วนที่เหลือทางด้านทิศตะวันตกของวัดพระราม แต่หลักฐานจาก 

พระราชพงศาวดารไม่ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับการพระบรมศพต้ังแต่รัชกาลสมเด็จ 

พระบรมราชาธริาชที ่๒ ถึงรัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชมากนกั จนถงึรชักาลสมเดจ็ 

พระเพทราชาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาอธิบายชัดเจนว่า อัญเชิญพระบรมศพ 

ลงจากพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ออกท้องสนามหน้าจักรวรรดิ ผ่านหน้าพระท่ีนั่ง 

จักรวรรดิไพชยนต์ออกนอกเขตพระราชวังไปยังบริเวณที่ตั้งพระเมรุมาศ คือบริเวณ 

ท้องสนามหลวงอย่างชัดเจน ถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวบรมโกศปรากฏม ี

จดหมายเหตุงานพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพไว้อย่างละเอียด ต้ังแต่วันส้ินพระชนม์ 

ได้มีการงานอย่างไรบ้าง จัดตั้งพระศพอย่างไร จัดพระเมรุมาศอย่างไร แห่พระศพ 

อย่างไร บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระศพอย่างไร พระราชทานเพลิงและแห่พระอัฐิกลับ 

อย่างไร ซึ่งแบบแผนงานพระบรมศพของกรมหลวงโยธาเทพคงเป็นแบบอย่างของงาน 

พระบรมศพของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีที่ยึดถือเนื่องมาตั้งแต่แผ่นดิน 

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จะแตกต่างกันก็เพียงต�าแหน่งที่ต้ังพระบรมศพเท่านั้นว่าจะใช ้

พระที่นั่งองค์ใด ส�าหรับพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพต้ังบ�าเพ็ญพระราชกุศลบน 

พระทีน่ัง่จกัรวรรดไิพชยนต์ เม่ือถึงก�าหนดวนัพระราชทานเพลงิจงึจัดกระบวนแห่พระบรมศพ 

จากพระท่ีนั่งจักรวรรดิไพชยนต์ไปทางใต้ออกประตูนครไชย ซ่ึงเป็นประตูพระราชวัง 

ช้ันนอกตรงหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์ถึงที่ตั้งพระเมรุมาศคือ บริเวณท้องสนามหลวงดังที่ 

กล่าวมาแล้ว
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อย่างไรก็ตาม บริเวณท้องสนามหลวงก็มิได้มีสภาพเป็นท้องสนามโล่งเพื่อ 

การพระบรมศพแต่เพียงอย่างเดียว พ้ืนที่บางส่วนใช้การก่อสร้างพุทธสถานนับต้ังแต่ 

การก่อสร้างวัดพระรามเป็นแห่งแรกในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร

พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า ศักราช ๙๐๐ จอศก 

(พ.ศ. ๒๐๘๑) แรกให้พูนดิน ณ วัดชีเชียงในเดือน ๖ นั้นแรกสถาปนาพระพุทธเจ้าและ 

พระเจดย์ี๔ ต�าแหน่งของวดัชเีชยีงท่ีแรกสถาปนาข้ึนในรชักาลสมเดจ็พระไชยราชาธริาชนัน้ 

สามารถตรวจสอบได้จากค�าอธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรียกชื่อป้อมปืนประจ�า 

พระราชวังด้านใต้ ที่ก�าแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ว่า “ป้อมปืนกลางตรงวัดชีเชียง”๕ ดังนั้น  

วัดที่อยู่ตรงกับป้อมนี้คือ วัดชีเชียง ซึ่งบริเวณดังกล่าวปรากฏซากโบราณสถานอยู่เพียง 

แห่งเดียวที่เรียกว่า “วิหารแกลบ” ซึ่งน่าจะเป็นวิหารหลังหนึ่งของวัดชีเชียงที่สร้างเมื่อ 

พ.ศ. ๒๐๘๑ ในบริเวณท้องสนามหลวงที่ท�าการพระบรมศพประจ�าเมือง

โดยปรกติแบบแผนของการก่อสร้างพุทธสถานที่เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต ่

โบราณ จนถงึสมยัอยธุยาจ�าแนกลกัษณะการก่อสร้างอย่างกว้าง ๆ  ได้เป็น ๒ แบบ แบบแรก 

นิยมสร้างสถูปในรูปของพระปรางค์หรือพระเจดีย์เป็นหลักของวัด มีพระวิหารหลวงสร้าง 

ต่อออกมาทางด้านหน้า มีเจดีย์ ปรางค์ และวิหารรายเป็นส่วนประกอบ เช่น วัดมหาธาตุ  

วัดราชบูรณะ วัดมเหยงคณ์ เป็นต้น อีกแบบหนึ่งนิยมสร้างพระพุทธรูปเป็นหลักของวัด 

มีพระวิหารหลวงสร้างต่อออกมาทางด้านหน้า เช่น วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย วัดพนัญเชิง  

จงัหวัดพระนครศรอียธุยา เป็นต้น การก่อสร้างวดัชีเชยีงในรชักาลสมเดจ็พระไชยราชาธริาช 

คงได้รับแบบแผนการก่อสร้างมาจากวัดพนัญเชิง ซึ่งมีมาแล้วก่อนการสถาปนา 

พระนครศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี โดยการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นหลักของวัดและ 

หมายจะให้เป็นพระพุทธรูปส�าคัญประจ�าเมืองอีกองค์หนึ่ง ซ่ึงคงจะสร้างไว้กลางแจ้ง  

นอกจากนี้ ในบริเวณวัดคงสถาปนาพระเจดีย์และวิหารไว้ด้วยอีกจ�านวนหนึ่ง

ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า ในป ี

ที่สองที่เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ทรงโปรดให้ชักพระมงคลบพิตรอยู่ฝ่ายตะวันออกมาไว ้

๔ กรมศิลปากร, ค�าให้การชาวกรุงเก่า ค�าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ 
หลวงประเสริฐอักษรนิติ ์(พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๗), หน้า ๔๕๔.
๕ กรมศลิปากร, อธบิายแผนทีพ่ระนครศรอียุธยา กบัค�าวนิจิฉยัของพระยาโบราณราชธานนิทร์ เรือ่งศลิปและ 
ภูมิสถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยา (พระนคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๑๔. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ 
นางแดง แขวัฒนะ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๔), หน้า ๑๙. 
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ฝั่งตะวันตก แล้วให้ก่อมณฑปใส่ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๕๖ อีก ๓ ปีต่อมาคือ พ.ศ. ๒๑๕๘ ทรง 

พระกรุณาให้พูนดินหน้าพระวิหารแกลบไว้เป็นท่ีส�าหรับถวายพระเพลิง เหตุการณ ์

ในพระราชพงศาวดารตอนนี้ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน ท�าให้สันนิษฐานว่า  

พระมงคลบพิตรองค์ที่ทรงโปรดให้ชะลอมาจากด้านตะวันออกมาทางตะวันตกนั้นคงเป็น 

พระพทุธรปูองค์เดยีวกบัองค์ทีส่มเดจ็พระไชยราชาธริาชโปรดให้สถาปนาขึน้ในคราวสร้าง 

วัดชีเชียง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ และเป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กลางแจ้งไม่มีหลังคาคลุม ซึ่งเมื่อ 

ชะลอมาประดิษฐานในที่แห่งใหม่แล้ว จึงทรงโปรดพระราชทานชื่อพระมงคลบพิตรและ 

ให้สร้างมณฑปครอบไว้ ดังนั้น สภาพความเป็นพุทธสถานของวัดชีเชียงจึงถูกถอนสภาพ 

ลงในเวลานี้ ด้วยเหตุว่าไปตั้งกีดขวางบริเวณที่ท�าการพระบรมศพพระเจดีย์อีกองค์หนึ่ง 

ซึง่ปรากฏว่าให้สร้างขึน้ในคราวสร้างวดัชเีชยีงคงถกูรือ้ ส่วนพระวหิารเล็กหลังหนึง่เรยีกว่า  

“วิหารแกลบ” อาจจะเป็นของเดิมที่ดัดแปลงไว้ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ หรืออาจจะ 

เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ส�าหรับการพระบรมศพโดยเฉพาะ ซึ่งพระราชพงศาวดารก็กล่าว 

ความชัดเจนว่าให้พูนดินหน้าพระวิหารแกลบไว้ส�าหรับเป็นที่ถวายพระเพลิง

ในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจ้าเสอื อสนุบีาตตกลงต้องยอดมณฑปพระอารามวดัสมุงคล 

บพิตร ตดิเป็นเพลงิโพลงข้ึน ไหม้เคร่ืองบนโทรมลงมา ต้องพระเศยีรพระพทุธรปูหกัสะบัน้ 

ลงมาจนพระศอและพระเศยีรนัน้ตกลงอยู ่ณ พืน้พระมณฑปจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ช่างพนักงานจัดการรื้อพระมณฑปก่อสร้างขึ้นใหม่ แปลงเป็นพระมหาวิหารสูงใหญ ่

โดยยาวเส้นเศษ ส�าเร็จในปีมะเมียจัตวาศก และทรงพระกรุณาให้มีการฉลองและ 

การมหรสพสามวัน แล้วทรงถวายไทยทานแก่พระสงฆ์เป็นอันมากเหมือนอย่างทุกครั้ง๗ 

และพระราชพงศาวดารฉบบัเดยีวกนักล่าวถงึพระมงคลบพติรอกีครัง้หนึง่ในแผ่นดนิสมเดจ็ 

พระเจ้าบรมโกศว่า ศกัราช ๑๑๐๔ ปีจอจตัวาศก (พ.ศ. ๒๒๘๕) พระเศยีรพระพทุธปฏมิากร 

พระองค์ใหญ่ในพระมณฑปวัดสุมงคลบพิตรซึ่งหักตกอยู่นั้นให้ยกขึ้นต่อกับพระองค์ให้ 

บริบูรณ์ดีดังเก่า และพระมณฑปนั้นให้รื้อก่อใหม่แปลงเป็นพระมหาวิหาร๘ เหตุการณ์ใน 

พระราชพงศาวดารทั้งสองรัชกาลดังกล่าวมาให้เนื้อความที่ซ�้าซ้อนกันอยู่มาก ซึ่งคงเป็น 

๖ ศักราชรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตรวจสอบใหม่ โปรดดู ขจร สุขพานิช, “เรื่องสอบศักราชปีรัชกาล 
สมเด็จพระเอกาทศรถ,” อยุธยาคด,ี หน้า ๕๘.
๗ กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ (กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์คลงัวทิยา, ๒๕๑๖), 
หน้า ๑๗๓. 
๘ เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๒๓.
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ความผิดพลาดของผู้แต่งพงศาวดารได้รับข้อมูลเมื่อห่างเวลาเกิดเหตุมากนัก เป็นไปได้ว่า 

พระมงคลบพิตรซึ่งถูกอสุนีบาตช�ารุดเสียหายท้ังองค์พระพุทธรูปและมณฑปในแผ่นดิน 

สมเดจ็พระเจ้าเสอืนัน้คงได้รบัการปฏสิงัขรณ์ โดยเฉพาะพระพทุธรปูคงจะมไิด้ปล่อยทิง้ไว้ 

ในสภาพทีน่่าสงัเวชจนถงึแผ่นดนิสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ ส่วนพระมณฑปทีห่กัพงัลงคงจะ 

ทรงโปรดให้ซ่อมไว้ตามแบบเดิม จนต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงเห็นว่า  

มณฑปที่ก่อครอบพระมงคลบพิตรนั้นคับแคบนัก ให้ร้ือลงแล้วแปลงเป็นพระมหาวิหาร 

ทีก่ว้างใหญ่ขึน้ ส่วนองค์พระมงคลบพติรนัน้กไ็ด้รบัการปฏสิงัขรณ์เปลีย่นแปลงลกัษณะทาง 

พทุธศลิปะตามความนิยมในเวลานัน้ในคราวเดียวกัน เมือ่เสยีกรงุศรอียธุยาใน พ.ศ. ๒๓๑๐  

พระมงคลบพิตรคงถูกไฟไหม้ท�าลายลง เช่นเดียวกับพระมหาปราสาทราชมณเฑียร 

ในพระราชวัง วัดวาอารามและบ้านเรือนท่ัวเมือง จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของโบราณสถาน มีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาขึ้นและเพ่ือเป็นการร�าลึกถึง 

พระมหากรณุาธคิณุของบรูพกษัตริย์แห่งพระนครศรอียธุยา จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาล ผูส้�าเร็จราชการมณฑลกรงุเก่า ด�าเนนิการ 

ส�ารวจขดุแต่งปรบัปรุงพ้ืนท่ีภายในพระราชวงัโบราณเพือ่ประกอบพระราชพธิรีชัมงัคลาภเิษก  

บวงสรวงดวงพระวญิญาณพระมหากษตัรย์ิแห่งกรงุศรอียธุยา ในวาระทีพ่ระองค์ครองราช

สมบตัคิรบ ๔๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ นับต้ังแต่น้ันมา โบราณสถานเมอืงพระนครศรอียธุยา 

ที่ช�ารุดทรุดโทรมมาเป็นเวลากว่าศตวรรษก็ได้รับการดูแลรักษา โบราณสถานส�าคัญ 

หลายแห่งเร่ิมได้รับการปฏิสังขรณ์ องค์พระมงคลบพิตรซ่ึงปรากฏว่าอยู่ในสภาพช�ารุด 

อย่างมาก โดยเฉพาะที่พระกรขวาและพระเมาฬีได้รับการปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓  

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ คุณหญิงอมเรศร์สมบัติมีศรัทธาปฏิสังขรณ์พระมงคลบพิตร  

อีกครั้งหนึ่ง

ใน พ.ศ. ๒๔๙๘  ฯพณฯ  อูนุ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสหภาพพม่าเดินทางมา 

ประเทศไทย เมือ่ไปเยีย่มจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ได้บรจิาคเงนิจ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

เพื่อท�าการปฏิสังขรณ์พระมงคลบพิตรให้ดีดังเดิม รัฐบาลไทยออกเงินสมทบอีก  

๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้กรมศิลปากรออกแบบ 

ซึ่งกรมศิลปากรได้ออกแบบหลังคาวิหารใหม่ โดยท�ารูปร่างและรูปทรงให้เหมือนของเดิม 

มากที่สุด แล้วมอบให้กรมโยธาเทศบาลด�าเนินการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ และ 

สร้างเสร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามรูปแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้  

ค้นพบพระพุทธรูปฝังอยู่ภายในพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจ�านวนมาก  
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ประกอบด้วย พระพุทธรปูแบบอูท่อง พระพทุธรปูแบบสกลุช่างนครศรธีรรมราช พระพทุธรปู 

สมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปสมัยอยุธยา เป็นต้น ปัจจุบันเก็บรวบรวมและจัดแสดงไว้ที่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง 

ของประเทศไทย สร้างด้วยอิฐบุทองส�าริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๕๕ เมตร ความสูงเฉพาะ 

องค์พระพุทธรูป ๑๒.๔๕ เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง ๔.๕๐ เมตร รวมความสูง 

จากฐานถึงปลายพระรัศมี ๑๖.๙๕ เมตร ลักษณะพระพุทธรูปมีวงพระพักตร์มนรูปไข่  

อิทธิพลสุโขทัยซึ่งเป็นลักษณะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่นิยมสร้างต้ังแต่รัชกาลสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา

จากภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ พระมงคลบพิตรประดิษฐานอยู่ท่ามกลาง 

วหิารซึง่หกัพังลง ปรากฏว่าส่วนองค์พระพทุธรปูช�ารดุโดยพระกรข้างขวาและพระรศัมหีกั  

การปฏิสังขรณ์โดยพระยาโบราณราชธานินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ คงจะบูรณะเฉพาะองค์ 

พระพทุธรปู รวมท้ังฐานชกุชตีามแบบเดมิ ภาพถ่ายหลังจากการปฏิสังขรณ์โดยศรัทธาของ 

คณุหญงิอมเรศร์สมบตัเิมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔ แสดงให้เหน็ว่าส่วนของฐานชกุชคีงจะได้ท�าการป้ัน 
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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 

มกีารเปลีย่นแปลงทีฐ่านชกุชอีย่างมาก ท้ังระเบยีบของฐานและลวดลาย กล่าวคือ ฐานสงิห์ 

ถกูแก้ให้มขีนาดเตีย้ลงมีการป้ันกลบีบวัทีช่ัน้บัวหงายและบวัหลงัสงิห์เป็นกลบีบวัขนาดใหญ่ 

แบบบัวฟันยกัษ์  ในขณะทีช่ัน้เชงิบาตรมขีนาดสงูขึน้และเปลีย่นแปลงลวดลายทีบ่วัจากเดมิ 

ทีเ่ป็นบวักลุม่ให้เป็นบวัท่ีมลีกัษณะกลบียาว ๆ  ท่ีผ้าทิพย์นัน้ป้ันลวดลายใหม่ทัง้หมด แม้ว่า 

จะดูงดงามอ่อนช้อยกว่าเดิม แต่โครงร่างของลวดลายมีขนาดใหญ่เทอะทะกว่าของเดิม 

มากนกั ส่วนองค์พระพทุธรปูนัน้ทรวดทรงโดยรวมคงจะบรูณะตามแบบเดิม แต่ทีพ่ระหตัถ์ 

ทั้งสองข้างแก้ไขนิ้วพระหัตถ์ให้ดูอ่อนไหวขึ้น
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วัด
โลกยสุธำ

วัดโลกยสุธา เป็นวัดขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่ง ต้ังอยู่ทางด้าน 
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตั้งอยู่กลางเมือง ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลากหลายรูปแบบที่
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บันทึกชื่อ “วัดโลกยสุธา” ไว้ในท�าเนียบวัดส�าคัญในกรุงศรีอยุธยา 

ด้วย๑

๑ กรมศลิปากร, ค�าให้การชาวกรงุเก่า ค�าให้การขนุหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดาร 
กรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๑๐),  
หน้า ๒๑๕.
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 พงศาวดารเหนือกล่าวว่า “...พระพุทธศักราชล่วงได้ ๙๕๕ พรรษา นักกษัตร 

กกุกฏุะสงัวัจฉรศรีธนญไชยสร้างวดัโลกสธุาพระใจร้าย...”๒ แต่พงศาวดารเหนอืเป็นเอกสาร 

ทีร่วบรวมขึน้มาจากต�านานในชัน้หลงั ดงันัน้ การเรยีงเร่ืองราวและศักราชจงึมคีวามสับสน 

ด้วยพยายามที่จะน�าเอาต�านานประจ�าเมืองต่าง ๆ หลากหลายสถานที่มาปะติดปะต่อ 

เป็นพงศาวดาร ดังนั้น เอกสารชิ้นนี้จึงยังไม่เป็นที่เชื่อถือในหมู่นักวิชาการ เป็นไปได้ว่าวัด  

“โลกสุธา” ในพงศาวดารเหนือเป็นวัดเดียวกับ “วัดโลกยสุธา” ที่ปรากฏในแผนที่ของ 

พระยาโบราณราชธานินทร์ก็น่าจะเป็นวัดเดียวกันด้วย เนื่องจากไม่ปรากฏวัดโลกสุธา 

ในที่แห่งใดในกรุงศรีอยุธยาอีกเลย และหากพิจารณาความหมายของชื่อวัดทั้ง ๒ ชื่อ 

ก็มีความหมายท�านองเดียวกัน คือ๓

 โลก (น.) หมายถงึ แผ่นดนิหรอืส่วนหนึง่ของสกลจกัรวาล เช่น มนษุยโลก เทวโลก 

พรหมโลก โลกพระอังคาร

 โลกยะ, โลกย ์(ว.) หมายถึง ของโลก

 สุธา (น.) หมายถึง ๑. น�้าอมฤต อาหารทิพย์ ๒. ปูนขาว, เครื่องโบกและทา 

 ดังนั้น โลกสุธา น่าจะหมายความว่า แผ่นดินหรือสกลจักรวาลที่มีน�้าอมฤต

 โลกยสุธา น่าจะหมายความว่า น�้าอมฤตของโลก

อย่างไรก็ตาม ยังมีชื่อ “วัดสุทธาวาส” เป็นวัดที่ต้ังอยู ่ในเขตก�าแพงเมือง 

กรุงศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏเรื่องราวในพระราชพงศาวดารเกี่ยวข้องกับวัดนี้หลายตอน 

แต่ยังไม่ทราบที่ตั้งของวัดนี้แน่ชัด แม้ในแผนที่ของพระยาโบราณราชธานินทร์ซ่ึงเข้ามา 

ศึกษาโบราณสถานกรุงศรีอยุธยาในช่วงแรก ๆ ก็ไม่ปรากฏชื่อวัดนี้ในแผนที่แต่อย่างใด

วัดสทุธาวาสปรากฏในพระราชพงศาวดารครัง้แรกในรชักาลสมเด็จพระเชษฐาธริาช  

ตอนท่ีเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ท�าการรฐัประหารปลดสมเด็จพระเชษฐาธริาชออกจาก

ราชสมบัติ โดยเจ้าพระยากลาโหมยกพลจากวัดกุฎ (บริเวณวัดไชยวัฒนาราม) ทางเรือ 

มาขึ้นบกที่ท่าประตูชัย ประตูเมืองด้านทิศใต้ เดินทางตามถนนป่าตองแวะสักการะศาล 

พระกาฬ แล้วไปประชมุทีว่ดัสทุธาวาส ครัน้เพลา ๘ ทุม่ นัง่คอยฤกษ์พร้อมกนัเห็นพระบรม 

สารีริกธาตุเสด็จมาเป็นนิมิตมงคล จึงยกพลเข้าโจมตีพระราชวังทางประตูมงคลสุนทร 

ยกพระอาทิตยวงศ์ขึ้นครองราชสมบัติ๔

๒ 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)
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การรัฐประหารครั้งนี้มิใช่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เป็นเรื่องที่ฝ่าย 

พระราชวังหลวงล่วงรู้เหตุการณ์อยู่แล้ว การที่เจ้าพระยากลาโหมสามารถยกพลเข้ามาถึง 

กลางเมืองถึงศาลพระกาฬก็เป็นสถานท่ีใกล้พระราชวังมากพร้อมจะปะทะกับก�าลัง 

ฝ่ายวังหลวง การท่ีพงศาวดารกล่าวว่า ไปชุมพลที่วัดสุทธาวาส จึงเป็นการยกก�าลัง 

เข้าล้อมพระราชวังทุกด้านอย่างใกล้ชิด โดยยึดวัดสุทธาวาสเป็นศูนย์กลางบัญชาการรบ  

ดังนั้น วัดสุทธาวาสจะต้องเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับพระราชวังหลวง

ต่อมาเม่ือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนา 

พระอนชุาเป็นพระศรสุีธรรมราชาให้ตั้งบ้านหลวงอยู่ริมวัดสุทธาวาส๕ เม่ือสมเด็จพระเจ้า 

ปราสาททองสวรรคตทรงมอบราชสมบตัใิห้เจ้าฟ้าไชย ท�าให้สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

ไม่พอพระทยั จงึทรงลอบหนอีอกจากพระราชวงัทางประตทูีผ่่านสระแก้ว ไปเฝ้าพระเจ้าอา  

คือพระศรีสุธรรมราชา รวบรวมก�าลังพลยกเข้ามาในพระราชวังหลวง ปลดเจ้าฟ้าไชย 

ออกจากราชสมบัติ พระศรีสุธรรมราชาได้ครองราชบัลลังก์๖

ในช่วงเวลาทีเ่จ้าฟ้าไชยครองราชสมบัต ิสมเดจ็พระนารายณ์ ซึง่ทรงเป็นพระอนชุา 

ต่างพระมารดาคงจะประทบัอยูภ่ายในพระราชวงัหลวงด้วย เมือ่ทรงไม่พอพระทยัพระเชษฐา 

ด้วยสาเหตใุดสาเหตหุนึง่จงึเสดจ็ออกจากพระราชวงัไปสมทบกบัพระเจ้าอาซึง่ตัง้บ้านหลวง 

อยู่บริเวณวัดสุทธาวาส ซึ่งพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเสด็จออกทางประตูที่ผ่านสระแก้ว  

คอืออกจากพระราชวงัไปทางทศิตะวนัตกถึงบ้านของพระศรสีธุรรมราชา ซึง่เมือ่พจิารณา 

วดัทีต่ัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของพระราชวงัหลวง ประกอบด้วยวดัส�าคญัทีอ่ยูใ่กล้พระราชวงั  

๓ วัด คือ วัดระฆัง (วัดวรโพธิ์) วัดวรเชษฐาราม และวัดโลกยสุธา เป็นไปได้หรือไม่ว่า 

วัดสุทธาวาสที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเป็นวัดเดียวกับวัดโลกสุธาหรือวัดโลกยสุธา

เพราะว่า สุทธ สุทธ ์(ว.) หมายถึง หมดจด, สะอาด, ล้วน, แท้

วาสะ (น.) หมายถึง การอยู่ การพัก ที่อยู่ บ้าน

สุทธาวาส จึงน่าจะหมายความว่า ที่อยู่ที่สะอาดบริสุทธิ์ หรือเป็นชื่อพรหมโลก 

ซึ่งเป็นดินแดนที่มีน�้าอมฤต ดังนั้น ทั้ง “โลกสุธา” “โลกยสุธา”และ “สุทธาวาส” จึงมี 

ความหมายไปในท�านองเดยีวกนั คอืหมายถึง สิง่ท่ีด ีสถานทีดี่ หรอืดินเป็นทีม่นี�า้อมฤตทัง้ส้ิน 

จงึน่าจะเป็นไปได้ว่าชือ่ “วัดสุทธาวาส” เป็นช่ือวดัเมือ่แรกสร้างและเป็นทีรู้่จกักนั  

ในชุมชนสมัยอยุธยา เมื่อถึงสมัยอยุธยาตอนปลายอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น  

๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖.
๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓.
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“วดัโลกสธุา” ซึง่เมือ่เสยีกรุงศรีอยธุยาแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ชาวอยธุยาทีถ่กูกวาดต้อน 

ไปพม่าจงึให้การไว้ในค�าให้การชาวกรุงเก่าท้ัง ๒ ช่ือ ท้ัง “วดัสทุธาวาส” และ “วดัโลกสุธา”๗

ซึ่งคงจะเป็นค�าให้การจากหลายปาก ส่วนชื่อ “วัดโลกยสุธา” เป็นชื่อเรียกภายหลัง 

เสียกรุงแล้ว เมื่อชาวอยุธยาท่ีหลบหนีภัยสงครามกลับมาอยู่อาศัยบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง  

จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระยาโบราณราชธานินทร์เข้ามาส�ารวจวัดร้างในกรุงเก่าจึงลงชื่อ 

วัดนี้ไว้ว่า “วัดโลกยสุธา”

สถาปัตยกรรมที่วัดโลกยสุธา
๑. ปรางค์ประธาน เป็นปรางค์ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของวัด หันหน้า 

ไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์ต้ังอยู ่บนฐานยกระดับซึ่งอาจจะประกอบด้วยฐาน 

เรียงซ้อนกันประมาณ ๓ ช้ัน 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�าทุกชั้นกลีบขนุนชั้นล่างสุดปั้นปูน 

เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนปางถวายเนตร ยังคงเหลือหลักฐานที่มุมด้านตะวันตก 

เฉียงเหนือ ๑ องค์ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ๒ องค์ ดังนั้น กลีบขนุนทุกใบที่ชั้นล่างนี้ 

คงจะป้ันปนูเป็นรูปพระพทุธเจ้าประทับยนืปางถวายเนตรเหมอืนกนั ร่องรอยการปฏิสังขรณ์ 

ทีป่รางค์องค์นีอ้ย่างน้อยครัง้หนึง่ โดยก่ออฐิฉาบปูนหุม้องค์ปรางค์ทัง้องค์ตามทรวดทรงเดมิ  

และระเบียบการประดับที่ส่วนยอดเปลี่ยนไป คือ กลีบขนุนซึ่งเคยเป็นแบบลอยตัวถูก 

เปลี่ยนแปลงเป็นกลีบขนุนแบบแปะแนบชิดกับองค์ปรางค์และซุ ้มบันแถลงหายไป  

ซึง่เป็นแบบนยิมทีพ่บเสมอในปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย เช่น ปรางค์รายคู่ 

หน้าวัดโลกยสุธา ปรางค์วัดบรมพุทธาราม และปรางค์น้อยวัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น

รูปแบบของปรางค์ประธานวัดโลกยสุธาองค์ท่ีสร้างขึ้นครั้งแรกดังได้กล่าวมา 

ข้างต้น ควรเป็นรูปแบบของปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้น เพราะมีระเบียบบางประการ 

๗ ดรูายชือ่พระอารามหลวงในกรุงศรอียธุยาเพิม่เตมิใน กรมศลิปากร, ค�าให้การชาวกรงุเก่า ค�าให้การขนุหลวง 
หาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ หน้า ๒๑๕.
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เหมือนกับปรางค์วัดส้ม ปรางค์วัดลังกา ปรางค์ประธาน และปรางค์รายบางองค์ที ่

วัดมหาธาตุ เป็นต้น

๒. อโุบสถ ตัง้อยูด้่านหลงัของปรางค์ประธาน ปัจจบุนัเหลอืเฉพาะส่วนฐาน มร่ีองรอย 

การก่อสร้างทบัซ้อน ๓ ครัง้

คร้ังแรก อุโบสถมีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกทั้งหน้าหลังและน่าจะเป็น 

มุขโถง ส่วนล่างก่อฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับผนัง มีบันไดทางเข้าออกด้านหน้า - หลัง  

ด้านละ ๒ ประต ูขนาบข้างมขุโถง ในอาคารมเีสาร่วมใน ๒ แถว เป็นเสา ๘ เหลีย่ม ก่อด้วย 

ศิลาแลง พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องดินเผา ๘ เหลี่ยม

ครั้งที่ ๒ เป็นการขยายอุโบสถให้กว้างยิ่งขึ้นเฉพาะด้านหน้า โดยขยายออกทั้ง 

ตัวอาคารและมุข

คร้ังท่ี ๓ เป็นการรือ้โครงสร้างอโุบสถหลงัเดมิลงสร้างใหม่ทัง้หมด การสร้างอโุบสถ 

คร้ังนีข้ยายกว้างขึน้ทกุด้าน ในแผนผงัสีเ่หลีย่มผนืผ้าไม่มมีขุหน้าหลัง ส่วนล่างก่อฐานบวัคว�า่ 

รองรบัผนงั ในอาคารมแีถวเสาร่วมใน ๒ แถว ซึ่งยังคงเป็นเสา ๘ เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง 

กบัมแีถวเสานางจรลัรองรับชายคาปีกนก ภายนอกอาคารอกีข้างละแถว มปีระตูทางเข้าออก 

ทีผ่นงัด้านสกดัด้านละ ๒ ประต ูใบเสมาของอโุบสถมขีนาดใหญ่ท�ามาจากหนิชนวน ปัจจบุนั 

ปักอยู่กับพื้นดิน

๓. วิหารหลวง ตัง้อยูด้่านหน้าทางทศิตะวนัออกในแนวแกนเดียวกบัปรางค์ประธาน 

และอุโบสถ ส่วนท้ายของวิหารสร้างย่ืนล�้าเข้าไปในระเบียงคด มีหลักฐานการก่อสร้าง 

ทบัซ้อนถงึ ๒ ครัง้ ครัง้แรก สร้างวหิารหลวงในแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด ๑๖ x ๕o เมตร  

มมีขุโถงด้านหน้า ส่วนฐานอาคารก่อฐานบวัคว�า่รองรบัผนงั มีประตูทางเข้าด้านหน้า ๓ ประตู  

มีประตูเข้าออกที่ผนังด้านยาวตรงท้ายฐานชุกชีด้านละ ๑ ประตู ในอาคารมีเสาร่วมใน  

๒ แถว ซึ่งคงจะเป็นเสา ๘ เหลี่ยม ก่อด้วยศิลาแลงมีแถวเสานางจรัลรองรับชายคาปีกนก 

ทั้ง ๒ ข้าง มีอาสน์สงฆ์ภายในอาคารก่อด้วยอิฐเป็นแนวยาวแนบผนังด้านใต้ มีฐานชุกชี 

ส�าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปภายในอาคารหลายองค์ มีทั้งพระพุทธรูปนั่งและ 

พระพทุธรปูยนืท�าจากหินทรายและปนูป้ัน พระพุทธรปูประธานน่าจะเป็นพระพทุธรปูยนื 

ท�าจากหนิทรายขนาดใหญ่ ท่ีฐานชกุชปีระดษิฐานพระพทุธรปูนัง่องค์หนึง่ท�าเป็นฐานสิงห์ 

ประดับลายปูนปั้น ส่วนของน่องสิงห์ประกอบด้วยวงโค้งหลายวงซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือน 

กับแข้งสิงห์ของวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๒

ครัง้ที ่๒ มีการปรับระดบัพืน้วหิารให้สงูข้ึน ฐานวหิารก่อฐานบวัคว�า่พอกทบัของเดิม  

เสาร่วมในทั้ง ๒ แถว เปลี่ยนเป็นเสากลมก่ออิฐ หมายความว่าการก่อสร้างครั้งนี้เป็น 
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การร้ือโครงสร้างส่วนหลังคาลงท�าใหม่ทั้งหมด แต่ผนังคงใช้ของเดิมก้อนศิลาแลง 

แปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นโครงสร้างของเสาเดิมน�ามาก่อเสริมฐานชุกชีให้สูงขึ้น

๔. วิหารราย อยู่ทางด้านเหนือของวิหารหลวง มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  

๑๑ x ๓๐ เมตร ก่อฐานบัวคว�่ารองรับผนังมีประตูทางเข้าออก ด้านหน้า - หลัง ด้านละ  

๒ ประตู มีบันไดทางข้ึนสู่วิหาร มีฐานชุกชีส�าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ช�ารุดมาก  

ลักษณะวิหารน่าจะมีห้องโถงด้านหน้า ๒ ห้อง ก่อนถึงตัววิหารซึ่งมีผนังคั่น วิหารหลังนี้ 

มีร่องรอยการซ่อมอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๕. วิหารราย อยู่ทางด้านใต้ของวิหารหลวง ลักษณะและขนาดเดียวกับวิหารราย 

ทางด้านทิศเหนือ

๖. วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตัง้อยูท่างด้านหลงัของปรางค์ประธานต่อจากอโุบสถ  

ซึ่งเป็นด้านท้ายของวัด วิหารพังทลายลงเหลือเฉพาะส่วนฐาน เป็นอาคารที่ก่อสร้างอยู่ใน 

แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีร่องรอยการก่อสร้างทับซ้อนกันอย่างน้อย ๓ ครั้ง การก่อสร้าง 

แต่ละครั้งเป็นการขยายขนาดของอาคารให้กว้างข้ึนโดยการรื้อโครงสร้างเดิมลงท�าใหม ่

ทกุครัง้ คร้ังหลงัสุดอาคารอยูใ่นแผนผังสีเ่หลีย่มผนืผ้า มมีขุยืน่หน้าหลงัและมร่ีองรอยของ 

การก่อสร้างระเบียงคดให้เชื่อมต่อกับวิหารพระพุทธไสยาสน์

องค์พระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐฉาบปูนประทับนอนตะแคงขวาหันพระเศียร 

ไปทางทิศเหนือหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก องค์พระพุทธรูปประทับนอนบนอาสนะ 

ซึง่ก่อเป็นฐานปัทม์ ยกพระหตัถ์ขวาขึน้รองรบัพระเศยีร โดยปลายพระหตัถ์ชีไ้ปในทางเดยีว 

กับพระเศียร และท�าบัวกลุ่มซ้อนกันรองรับพระเศียรอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะพระพักตร์เป็น 

รูปไข่ องค์พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียง พระบาทซ้ายวางทับพระบาทขวาแนบสนิท

การก่อสร้างคร้ังแรกพบหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีว่าพระเศียร 

พระพุทธไสยาสน์เป็นแบบพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง เม็ดพระศกท�ามาจากดินเผาเป็นรูป 

ก้นหอย ครองจีวรห่มเฉยีงชายผ้าสงัฆาฏเิป็นเขีย้วตะขาบ การซ่อมครัง้หลงัได้ก่อปนูพอกทบั 

ของเดิมตลอดทั้งองค์ โดยพยายามจะท�าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงปั้นปูนรูปมงกุฎ

ครอบพระเศยีรไว้โดยไม่ท�าลวดลายปนูป้ันประดบัแต่อย่างใด ชายสงัฆาฏทิ�าปลายตดัตรง  

การซ่อมครั้งหลังดังภาพท่ีปรากฏปัจจุบันมีหลักฐานว่าด�าเนินการโดยผู้จัดการโรงงาน 

แอลกอฮอล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ขุดแต่ง

๗. เจดีย์แปดเหล่ียม จ�านวน ๔ องค์ ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของระเบียงคดตรง 

มุขหักทั้ง ๔ แห่ง เหลือเฉพาะรากฐานและปล้องไฉน สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงกลม 

ฐานแปดเหลี่ยมลักษณะเดียวกับเจดีย์มุมบนฐานทักษิณปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งสร้างใน 

สมัยอยุธยาตอนต้น
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๘. ระเบียงคด ก่อสร้างล้อมปรางค์ประธานและอุโบสถไว้ภายใน ระเบียงคด 

ด้านตะวันออกมีแนววิหารหลวงสร้างล�้าเข้ามาภายใน แนวระเบียงคดด้านเหนือและใต้ 

ก่อชนผนังด้านตะวันออกของวิหาร ดังนั้น วิหารพระพุทธไสยาสน์จึงใช้ประโยชน์เป็น 

ระเบียงคดด้านตะวันตกด้วย 

หลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่าการก่อสร้างวัดโลกยสุธาครั้งแรก 

สร้างก�าแพงล้อมรอบปรางค์ประธานและอุโบสถ ขุดพบฐานรากของก�าแพงใต้แนว 

ระเบียงคดด้านเหนือ ระเบียงคดเป็นการก่อสร้างครั้งหลังน่าจะพร้อมกับการปฏิสังขรณ ์

วิหารพระพุทธไสยาสน์ครั้งหลังสุด

๙. ก�าแพงแก้ว เป็นแนวก�าแพงล้อมรอบโบราณสถานส�าคัญทีก่ล่าวไว้แล้วข้างต้น 

ภายในคงจะเป็นก�าแพงเตี้ย ๆ มีหัวเม็ดประจ�ามุมก�าแพงที่ก่อหักฉากทุกมุม พื้นภายใน 

ก�าแพงแก้วสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย

๑๐. เจดีย์ทรง ๘ เหลี่ยม มีชั้นซ้อน ตั้งอยู่ตรงมุมก�าแพงชั้นนอกด้านตะวันตก 

เฉียงเหนือ คงจะเป็นเจดีย์ท่ีสร้างข้ึนครั้งแรกพร้อมกับการสร้างวัดโลกยสุธาและน่าจะม ี

เจดีย์ลักษณะเดียวกันนี้อีกอย่างน้อย ๓ องค์ ตั้งอยู่ประจ�ามุมก�าแพงชั้นนอกทั้ง ๔ ทิศ 

ลกัษณะของเจดีย์ส่วนล่างช�ารดุมากแต่มร่ีองรอยว่าน่าจะเป็นฐานซ่ึงอยูใ่นแผนผัง 

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม เหนือขึ้นไปเป็นส่วนที่เหลือหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะเป็น 

ฐานปัทม์ที่ยึดส่วนท้องไม้ให้สูงข้ึนมาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ๔ ชั้น ทั้งหมดอยู่ในผัง 

แปดเหลีย่มทีมี่ด้านตรงทศิหลกักว้างกว่าด้านตรงทศิเฉยีง (ส่ีเหล่ียมจตุัรสัตัดมุม) แต่ละชัน้ 

มีซุ้มทิศประจ�าทั้ง ๘ ด้าน โดยมีเสากรวยซุ้มร่วมกันตรงมุมของ ๘ เหลี่ยม ภายในซุ้มมี 

ร่องรอยประดษิฐานพระพทุธรปูทุกซุม้ โดยจะก�าหนดนบัชัน้แปดเหลีย่มจากชัน้ล่างขึน้ไป  

เรียกว่า ชั้นที่ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ตามล�าดับ เพื่ออธิบายลักษณะพระพุทธรูป ดังนี้

ชั้นที่ ๑ ภายในซุ้มจระน�าประจ�าทิศหลักทั้ง ๔ ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางร�าพึง ประทับยืนบนดอกบัว ซุ้มจระน�าประจ�าทิศเฉียงประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางถวายเนตร ประทับยืนบนดอกบัว

ชั้นที่ ๒ ภายในซุ้มจระน�าทิศทั้งแปดประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ

ชั้นท่ี ๓ ภายในซุ ้มจระน�าทิศทั้งแปดประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ภายใต้ร่มโพธิ์

ชั้นที่ ๔ ภายในซุ้มจระน�าทิศทั้งแปดประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ

เพราะพระพุทธรูปแต่ละปางถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการแสดงเร่ืองราวแต่ละตอน 

ในพุทธประวัติส�าคัญ ส�าหรับพระพุทธรูปที่ประดับประจ�าชั้นต่าง ๆ ของเจดีย์องค์นี้  
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กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ร่ม 

มหาโพธิ์ ต�าบลพุทธคยา

พระพุทธรูปปางสมาธิที่ประดิษฐานประจ�าซุ้มจระน�าทิศทั้ง ๘ ซุ้ม บนชั้นที่ ๔  

แสดงเหตกุารณ์เม่ือวันเพญ็เดอืน ๖ ก่อนพทุธศกัราช ๔๕ ปี พระพทุธองค์เสด็จขึน้ประทบั 

ขัดสมาธิเหนือรัตนบัลลังก์ใต้ร่มมหาโพธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา ตั้งพระสต ิ

เจริญสมาธิภาวนาหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ แล้วออกพระโอษฐ์ด�ารัสพระสัตยาธิษฐานว่า  

หากไม่บรรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณจะไม่เสดจ็ลกุข้ึน เรือ่งราวตอนน้ีแสดงด้วยพระพุทธรูป 

ปางสมาธิ คือ พระนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่เหนือพระเพลา

ในขณะที่พระพุทธเจ้าก�าลังบ�าเพ็ญสมาธิใกล้จะตรัสรู้ พระยาวัสสวดีมารซ่ึงเฝ้า 

พยายามจะขัดขวางพระพุทธองค์มาหลายครั้งแต่ไม่ส�าเร็จ จึงใช้ความพยายามจะท�าลาย 

สมาธิของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ประชุมพลเสนามารทั้งหลายยกมาจะท�าร้าย 

พระพุทธองค์ด้วยอาวุธ เวทมนตร์ และอิทธิฤทธิ์นานาประการ แต่พระพุทธองค์มิได้ 

หวั่นไหว พระยามารพยายามบังคับให้เสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์ ซ่ึงพระยามารอ้างว่า 

เกิดข้ึนด้วยบารมีของตนและถามว่ามีหลักฐานอันใดแสดงว่าได้ทรงบ�าเพ็ญบุญบารม ี

มากมายจนเกิดรัตนบัลลังก์ พระพุทธองค์ขณะนั้นพระหัตถ์ขวาวางซ้อนพระหัตถ์ซ้าย 

อยูบ่นพระเพลาท�าปางสมาธ ิทรงยกพระหตัถ์ขวาวางพาดพระชาน ุปลายพระหตัถ์ชีล้งยงั 

พื้นพสุธาอ้างพระธรณีเป็นพยาน ทันใดนั้นแม่พระธรณีปรากฏกายขึ้นบิดมวยผม น�้าไหล 

ออกมาจากผมแม่พระธรณีเกดิน�า้ท่วมพดัพาพลพรรคพระยามารแตกหนไีปหมดส้ิน การที ่

พระพุทธองค์มีชัยชนะเหนือหมู ่มารเสมือนสามารถขจัดกิเลสทั้งปวง พระพุทธรูป 

แทนเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนนี้เรียกว่า พระพุทธรูปปางมารวิชัย ดังปรากฏใน 

ซุ้มจระน�าทิศทั้ง ๘ ซุ้ม บนชั้นที่ ๓ ของเจดีย์องค์นี้

เม่ือพระพุทธองค์สามารถขจัดพลพรรคพระยามารพ่ายแพ้ไปสิ้นแล้ว ทรงยก 

พระหตัถ์ขวากลบัมาท�าสมาธต่ิอไป จนตรสัรูพ้ระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณเมือ่ใกล้รุง่วนัเพญ็ 

เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เหตุการณ์ตอนนี้แสดงด้วยพระพุทธรูปปางสมาธิ  

ดังปรากฏในซุ้มจระน�าทิศทั้ง ๘ ซุ้ม บนชั้นที่ ๒ ของเจดีย์องค์นี้

เมือ่พระพทุธองค์ตรัสรู้แล้วยงัคงประทับเสวยวมิตุติสุขอยูใ่ต้ต้นมหาโพธ์ิเป็นเวลา  

๑ สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๒ จึงลุกจากรัตนบัลลังก์ไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ ลืมพระเนตรเพ่งดูพระมหาโพธิ์อยู่ ๗ วัน พระพุทธรูปที่เป็น 

ตัวแทนของเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนนี้เรียกว่า พระพุทธรูปปางถวายเนตร ท�าเป็น 

พระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ท้ังสองห้อยลงมาประสานกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวา 
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ทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้ง ๒ ข้าง อยู่ในอาการสังวร๘ พระพุทธรูปปางถวายเนตร 

ประดิษฐานอยู่ซุ้มจระน�าประจ�าทิศเฉียงทั้ง ๔ ซุ้มของชั้นที่ ๑ ของเจดีย์องค์นี้ 

ในสัปดาห์ที่ ๓ เสด็จพระด�าเนินกระท�ารัตนจงกรมทางทิศเหนือของต้นมหาโพธิ์  

สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จพระด�าเนินประทับนั่งในรัตนฆระเรือนแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของต้นมหาโพธ์ิ สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จพระด�าเนินไปประทับนั่งใต้ต้นไทรทางทิศตะวันออก 

ของต้นมหาโพธิ ์สปัดาห์ที ่๖ เสดจ็พระด�าเนนิไปประทบันัง่ใต้ต้นจกิทางด้านทศิตะวนัออก 

เฉยีงใต้ของต้นมหาโพธิ ์สปัดาห์ท่ี ๗ ซึง่เป็นสปัดาห์สดุท้ายทีพ่ระพทุธองค์ทรงเสวยวิมุตตสิขุ  

ทรงเสด็จพระด�าเนินไปประทับใต้ต้นเกตุทางด้านทิศใต้ของต้นจิก

เม่ือพระพทุธองค์เสวยวมิตุตสิขุครบ ๗ สปัดาห์แล้ว ทรงร�าลึกถงึพระธรรมทีพ่ระองค์ 

ทรงตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งลึกซึ้งยากที่จะสั่งสอนมนุษย์ให้เข้าใจก็ทรงท้อพระทัยจะไม่โปรดสัตว์ 

โลก ท้าวสหมับดพีรหมล่วงรูจ้งึมาเฝ้าอาราธนาให้แสดงพระธรรมแก่มวลมนษุย์ เหตุการณ์ 

ตอนนีแ้สดงด้วยพระพทุธรูปปางร�าพึง่ ซ่ึงท�าเป็นพระพทุธรปูยนื พระหัตถ์ทัง้ ๒ ข้างประสาน 

กนัอยูท่ีพ่ระอรุะ พระหตัถ์ขวาทบัพระหตัถ์ซ้าย๙ พระพุทธรูปปางร�าพึงประดิษฐานอยูท่ีซุ้่ม 

จระน�าประจ�าทิศหลักทั้ง ๔ ซุ้ม ของชั้นที่ ๑ ของเจดีย์องค์นี้

การน�าพระพทุธรปูปางต่างกนัประดบัประจ�าช้ันต่าง ๆ  ของเจดีย์องค์นีเ้ป็นหลักฐาน 

ช้ินส�าคัญที่แสดงอย่างเด่นชัดว่า ชั้นต่าง ๆ ของเจดีย์นี้ถูกก่อสร้างให้มีความหมายแสดง 

เหตกุารณ์ในพุทธประวตัติอนพระพทุธเจ้าตรัสรูต้ามทีอ่ธบิายมาแล้ว เมือ่เป็นดงันี ้สามารถ 

คิดต่อไปได้หรือไม่ว่า ส่วนฐานล่างซึ่งน่าจะเป็นผังสี่เหลี่ยมย่อมุมอาจจะหมายถึงสิ่งที ่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ อริยสัจ ๔ และชั้นแปดเหลี่ยมที่อยู่เหนือขึ้นไปหมายถึง มรรค ๘

อย่างไรก็ตาม น่าจะกล่าวได้ว่าการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะสถูปเจดีย์น่าจะมีแนวความคิดและปรัชญาเนื่องมาจากพุทธศาสนา เช่น  

พทุธประวัต ิชาดกพระธรรม และไตรภมูเิป็นแรงบนัดาลใจให้สถาปนกิแต่โบราณสร้างสรรค์ 

สถปูเจดย์ีขึน้มาได้หลากหลายรปูแบบ ทีป่ระกอบด้วยเชงิชัน้สลับซับซ้อนและมพีฒันาการ 

ควบคู่มากับพระพุทธศาสนาถึงปัจจุบัน แต่สถูปเจดีย์เหล่านั้นจะแฝงไว้ด้วยความคิดและ 

ปรัชญาอย่างใดย่อมไม่อาจยืนยันให้แน่ชัดลงไปได้ หากมิได้มีโบราณวัตถุบางช้ินก�ากับไว้ 

อย่างชดัเจน สถปูเจดย์ีทีม่รูีปแบบเดยีวกนัอาจจะมแีนวความคิดและปรชัญาเม่ือแรกสร้าง 

๘ 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.
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ต่างกันกเ็ป็นได้ ซึง่เรือ่งน้ีเคยมีผูศ้กึษาแปลความหมายตัวเลขของชัน้ต่าง ๆ  ในสถาปัตยกรรม 

ไทยเป็นแนวทางการศึกษาไว้มากแล้ว

๑๑. ปรางค์ราย ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกของวดันอกก�าแพงแก้ว มีจ�านวน ๒ องค์  

ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน แต่มีขนาดและทรวดทรงต่างกันเล็กน้อย

ส่วนฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๑๒ ประกอบด้วยฐานเรียงซ้อนกัน ๒ ชั้น  

ต่อด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดาน ๘ เหลี่ยม ๑ ชั้น ถัดขึ้นไปเป็น 

ฐานสิงห์ ซ้อนกัน ๓ ชั้น ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๒๐ รองรับเรือนธาตุ มีซุ้มจระน�า 

ยื่นออกมาจากเรือนธาตุเท่ากันท้ัง ๔ ด้าน ส่วนยอดเป็นชั้นกลีบขนุนซ้อนกันหลายชั้น 

ซึง่ชัน้บน ๆ  หกัพังลง กลบีขนนุป้ันแนบชดิกบัองค์ ไม่มซีุม้บนัแถลงทีช่ัน้รดัประคด องค์ปรางค์ 

มีลวดลายปูนปั้นประดับตามชั้นต่าง ๆ 

๑.	 ปรางค์ราย
๒.	 ใบเสมารอบอุโบสถ
๓.	 พระพุทธไสยาสน์
๔.	 หอระฆัง
๕.	 ปรางค์ราย
๖.	 อุโบสถ
๗.	 ปรางค์ประธาน

๑

๔

๗

๕ ๖

๒ ๓
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ลักษณะของปรางค์ที่มีซุ้มบันแถลงประจ�าชั้นรัดประคดยังคงปรากฏที่ปรางค์มุม 

วัดไชยวัฒนาราม (ซึ่งน่าจะเป็นปรางค์ที่มีลักษณะตามสมัยนิยมเวลานั้น พ.ศ. ๒๑๗๓)  

แต่ลักษณะคลี่คลายไปจากซุ้มบันแถลงสมัยอยุธยาตอนต้นมากแล้ว ต่อมาที่ปรางค์วัด 

บรมพุทธาราม (สร้าง พ.ศ. ๒๒๓๓) ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับปรางค์วัดโลกยสุธาไม่ท�า 

ซุม้บนัแถลง จงึเชือ่ว่าปรางค์วดัโลกยสธุาน่าจะสร้างหลงัจากปรางค์วดัไชยวัฒนาราม แต่คง 

ไม่ก่อนปรางค์วัดบรมพุทธาราม เน่ืองจากลักษณะแข้งสิงห์ของปรางค์วัดโลกยสุธา 

ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับแข้งสิงห์ท่ีวัดไชยวัฒนารามมาก แต่แข้งสิงห์ของปรางค์วัด 

บรมพทุธาวาสมบัีวหลงัสงิห์ซ่ึงเป็นงานชัน้หลงั ดงันัน้ ปรางค์วัดโลกยสุธาจงึน่าจะเป็นงาน 

ก่อสร้างในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ ซ่ึงลวดลายปูนปั้นประดับองค์ปรางค์ก็แสดง 

การสืบทอดและเกี่ยวข้องกับลวดลายที่วัดไชยวัฒนารามมากพอสมควร

๑๒. หอระฆัง ตัง้อยูท่างด้านใต้ของวหิารพระพทุธไสยาสน์นอกก�าแพงแก้ว ลักษณะ 

ของหอระฆังเป็นอาคารทรงบุษบกหรือมณฑปขนาดเล็ก ส่วนฐานเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน  

๓ ชั้น ส่วนกลางคือเรือนธาตุเจาะประตูทรงกลีบบัวทั้ง ๔ ด้าน ส่วนยอดเป็นรูปเจดีย ์

สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง

ลักษณะของฐานสิงห์ที่หอระฆังเป็นแบบเดียวกับฐานสิงห์ที่ปรางค์รายด้านหน้า 

วัดเดียวกัน จึงเชื่อว่าเป็นงานก่อสร้างพร้อมกันในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์

การกำาหนดอายุสมัยวัดโลกยสุธา
วัดโลกยสุธาคงจะเป็นวัดเดียวกับวัดโลกสุธาและวัดสุทธาวาส น่าจะสร้างมาแล้ว

ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น

ในการก่อสร้างครั้งแรก สร้างปรางค์เป็นประธานของวัด มีวิหารหลวงตั้งอยู่ทาง 

ด้านหน้า อโุบสถอยูท่างด้านหลงัในแกนเดยีวกนั โดยมกี�าแพงล้อมรอบปรางค์ประธานและ 

อุโบสถไว้ภายใน ที่มุมภายในก�าแพงมีเจดีย์ ๘ เหล่ียม มุมละองค์ วิหารรายขนาบข้าง 

เหนือ - ใต้ของวิหารหลวง ด้านท้ายวัดมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ ทั้งหมดล้อมรอบด้วย 

ก�าแพงแก้วและก�าแพงชั้นนอก และท่ีมุมในก�าแพงชั้นนอกน่าจะมีเจดีย์เรือนธาต ุ 

๘ เหลี่ยม ซ้อนชั้นมุมละองค์ 

การปฏิสังขรณ์วัดโลกยสุธาครั้งส�าคัญท่ีสุดเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์  

สิ่งก่อสร้างเดิมทุกหลังมีร่องรอยการปฏิสังขรณ์พร้อมกับมีการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม 

คือ ปรางค์ราย ระเบียงคด และหอระฆัง เป็นต้น
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พระที่นั่ง
บรรยงก์รัตนาสน์

พระราชวังหลวงแห่งพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ประทับของ 

พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศานวุงศ์ เป็นศนูย์กลางด้านการเมอืง 

การปกครอง เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรือง เป็นจุดก�าเนิดทาง 

วิทยาการแทบทุกสาขา ดังนั้น พระราชวังจึงเป็นสถานที่ส�าคัญที่สุด 

ของเมืองท่ีสร้างบนพื้นท่ีกว้างขวาง มีขอบเขตมั่นคงแข็งแรง  

เปรียบเสมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งทีเดียว บรรดาพระมหาปราสาท 

ที่สร้างขึ้นเพื่อประดับพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย ์

หรือเป็นที่ประทับล้วนมีขนาดใหญ่โต มีความงดงามด้วยงาน 

สถาปัตยกรรมและศลิปกรรมชัน้สงู สมพระเกยีรติองค์พระเทวราชา 

ประมุขแห่งพระราชอาณาจักร
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บริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์คือ บริเวณพระราชวังที่สมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ สร้างพระท่ีนั่ง 

ไพฑูรย์มหาปราสาทองค์หนึ่ง พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาทองค์หนึ่ง และพระที่นั่ง 

ไอศวรรย์มหาปราสาท ต่อมาปรากฏชือ่พระท่ีนัง่มงัคลาภเิษก ในรชักาลสมเด็จพระราเมศวร 

องค์หนึ่ง พระที่นั่งตรีมุขในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยาอีกองค์หนึ่ง รวมเป็นพระที่นั่ง  

๕ องค์ ในบริเวณพระราชวังหลวงแห่งแรก

เมือ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถขึน้ครองราชสมบติั ทรงยกพ้ืนทีพ่ระราชวงัให้เป็น 

พุทธาวาส ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในที่แห่งใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม  

สถาปนาพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทองค์หนึ่ง กับพระท่ีนั่งสรรเพชญ์ปราสาท 

อีกองค์หนึ่ง เป็นพระท่ีน่ัง ๒ องค์แรกในพระราชวังแห่งใหม่ ต่อมาในรัชกาลสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช ปรากฏชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษกอีกองค์หนึ่งรวมเป็น ๓ องค์ด้วยกัน

ขอบเขตพระราชวังใหม่ ท่ีย้ายมาสร้างตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเดิมครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง แต่ขอบเขตด้านใต้ยังไม่เชื่อมต่อ 

กับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ด้านเหนือยังไม่ชนก�าแพงเมือง และด้านตะวันออกยังมิได้คลุม 

พื้นที่ไปถึงท้ายวัดธรรมิกราช จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จึงทรงให้ขยาย 

ขอบเขตพระราชวังให้ออกไปถึงพื้นที่ดังกล่าวมา และทรงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาท 

เพิ่มอีก ๒ องค์ คือ พระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์และพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ส่วน 

พระทีน่ัง่มังคลาภเิษก ซึง่ถกูฟ้าผ่า ไฟไหม้ กโ็ปรดให้ปฏสัิงขรณ์ใหม่เปล่ียนชือ่เป็นพระทีน่ัง่ 

วิหารสมเด็จ ในรัชกาลต่อมามีการก่อสร้างพระท่ีน่ังบรรยงก์รัตนาสน์อีกองค์หนึ่งเป็น 

ที่ประทับในเขตพระราชฐานชั้นใน

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับให้เนื้อความตรงกันว่า พระที่นั่ง 

บรรยงก์รตันาสน์ สร้างข้ึนในรัชกาลสมเดจ็พระเพทราชา ปรากฏความในพระราชพงศาวดาร 

ฉบับพระราชหตัถเลขาว่า “ลศุกัราช ๑๐๔๙ ปีเถาะ นพศก สมเดจ็บรมพติรพระพทุธเจ้าอยูห่วั  

มีพระราชด�ารัสให้ช่างพนักงานจัดการสร้างพระมหาปราสาทพระองค์หนึ่ง ในพระราชวัง 

ข้างในครั้นเสร็จแล้วพระราชทานนามบัญญัติมหาปราสาทชื่อพระท่ีนั่งบรรยงก์รัตนาสน์  

เป็นสี่ปราสาทด้วยกันท้ังเก่าสาม คือ พระท่ีน่ังพระวิหารสมเด็จองค์หนึ่ง พระที่นั่ง 

สรรเพชญ์ปราสาทองค์หน่ึง พระท่ีน่ังสริุยาสน์อมัรินทร์องค์หนึง่ แล้วขดุสระเป็นคู่อยูซ้่ายขวา 

ของพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ แล้วให้ก่อสร้างอ่างแก้ว และภูเขามีท่ออุทกธาราไหลลงใน 

อ่างแก้วนั้น ที่ริมสระคู่พระมหาปราสาทนั้น และให้ท�าระหัดน�้า ณ อ่างแก้วริมน�้า ฝังท่อ 

ให้น�้าเข้าไปผุดขึ้น ณ อ่างแก้วริมสระนั้น และให้ท�าพระที่นั่งทรงปืน ณ ท้ายสระ เป็นที ่
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เสด็จออก กลับเอาที่ท้ายสนมเป็นข้างหน้า และให้ท�าศาลาลูกขุนในซ้ายขวา และโปรดให ้

ขนุนางเข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท ณ พระทีน่ัง่ทรงปืน และเข้าทางประตูมหาโภคราช”๑

 แต่มีจดหมายเหตุของชาวต่างชาติอย่างน้อย ๓ ฉบับ ที่บันทึกเรื่องราวของ 

พระราชวังหลวง ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บางตอนที่กล่าวถึงพระที่นั่ง 

ซึ่งเป็นพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชวนให้คิดว่า หมายถึงพระที่นั่งบรรยงก ์

รัตนาสน์ ที่มีสภาพและบรรยากาศแบบนั้น

 นิโกลาส์ แชร์แวส ชาวฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาพ�านักอยู่ในพระนครศรีอยุธยา  

นานถึง ๔ ปี ระหว่างประมาณ พ.ศ. ๒๒๒๕ – ๒๒๒๙ โดยใน พ.ศ. ๒๒๒๙ เดินทาง 

กลับไปยังประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคณะราชทูต เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ เมื่อถึงฝรั่งเศส 

ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เนื้อหาในเอกสารของท่าน 

แสดงว่าท่านได้ศกึษาเรือ่งราวของพระนครศรอียธุยาอย่างละเอยีด และมโีอกาสเหน็สภาพ 

ภายในของพระราชวังหลวงมากพอสมควร และในระยะเวลาที่ท่านราชทูต เดอ โชมองต์  

ปฏิบัติภารกิจในอยุธยานั้น ท่านเป็นผู ้หนึ่งที่ติดตามคณะทูตในการเข้าเฝ้าสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชด้วย ตอนหนึ่งแชร์แวส บันทึกสภาพพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช ในพระราชวงัหลวงพระนครศรอียธุยาว่า “พระทีน่ัง่องค์ท่ีประทบัของ 

พระเจ้าแผ่นดนิอยู่ในลานชัน้ในสดุ เพิง่สร้างขึน้ใหม่ทองค�าทีป่ระดษิฐ์ ประดบัไว้ให้รุง่ระยบั 

อยู่ในที่ตั้งพันแห่งนั้นเป็นที่สังเกตได้โดยง่ายจากพระที่นั่งองค์อื่น ๆ สร้างเป็นรูปกากบาท  

หลังคาพระที่นั่งประดับฉัตรหลายชั้นอันเป็นเครื่องหมายหรือตราแผ่นดิน กระเบื้องที่ใช ้

มุงนั้นเป็นดีบุก งานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกด้านทุกมุมนั้นงดงามมาก พระที่นั่งที ่

ประทับของสมเด็จพระราชินี พระธิดาและพระสนมซ่ึงต้ังอยู่ใกล้พระที่นั่งที่ประทับของ 

พระเจ้าแผ่นดิน ดูจากด้านนอกแล้วก็เห็นว่างดงามดี หันหน้าเข้าสู่อุทยานท�านองเดียวกัน  

ทางเดินนั้นมีล�าคูตัดผ่านเป็นตาหมากรุก เสียงน�้าไหลรินเชื้อเชิญบุคคลที่นอนอยู่บน 

สนามหญ้าเขยีวขจทีีข่อบคนัคูนัน้ให้เคลิม้หลบัเป็นทีย่ิ่งนกั”๒ ในจดหมายเหตขุองบาทหลวง 

เดอ ชวัซย์ี อุปทตูในคณะราชทูตของ เดอ โชมองต์ บรรยายเหตกุารณ์วนัทีส่มเดจ็พระนารายณ์ 

มหาราชมพีระบรมราชานญุาตให้คณะราชทูตฝรัง่เศสเข้าเฝ้าเป็นกรณพีเิศษ ณ พระราชวงั 

กรงุศรอียธุยา ภายหลงัจากทีไ่ด้เข้าถวายพระราชสาส์นแล้วประมาณ ๘ วนัว่า “...เขาได้น�า 

เราเข้าไปในที่รโหฐานแห่งหน่ึงในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งไม่เคยมีชาวต่างประเทศคนใด 

๑ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๕๐.
๒ นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, หน้า ๓๙.
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ได้เข้าไปมาแต่ก่อนเลย เป็นอุทยานที่น่ารื่นรมย์ตัดคั่นด้วยล�าคูและทางเดินอันงดงาม  

พวกขนุนางมีตระกลูอยูก่นัในร่มหลงัคา ส่วนพวกเราพากนัขึน้ไปบนลานเฉลยีง ท่านราชทตู  

นั่งลงบนเก้าอี้ ท่านมุขนายกมิสซังกับข้าพเจ้านั่งลงบนพรมเบื้องขวาและซ้ายของท่าน  

ม.ก็องสตังซ์นั้นลงหมอบอยู่ ท�าหน้าที่เป็นล่าม เมื่อเราเข้าไปนั้นได้ถวายค�านับเช่นการ 

เข้าเฝ้าในครั้งแรก และสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามประทับอยู่บนพระเก้าอี้ที่เกยเล็ก ๆ  

แห่งหนึง่…หลงัจากอาหารมือ้กลางวนัแล้วเราพากนัไปดปูลาในล�าค ูหวัของปลาน้ันมรีปูร่าง 

เหมอืนของหญงิทีห่น้าตาอปัลกัษณ์...”๓ นอกจากนี ้บาทหลวงตาชาร์ดยงับนัทกึเหตุการณ์ 

เข้าเฝ้าในวันเดียวกัน มีเนื้อความสอดคล้องกับบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ ว่า “...ฉะนั้นอีกแปด 

หรือสิบวันต่อมาจากการเข้าเฝ้าครั้งแรก ท่านราชทูตจึงได้เข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนั้น 

เป็นการเฝ้าในที่รโหฐาน พวกขุนนางผู้มีตระกูลได้ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ท่านราชทูตน�าแต่ท่าน 

มุขนายกมิซซัง เดอ เมเทลโลโปลิส เจ้าอธิการโบสถ์ เดอ ลิออนน์ เท่านั้นเข้าไป ส่วน 

คนอื่น ๆ นั้นคอยอยู่ที่พระราชฐานชั้นนอกภายใต้ร่มไม้ริมคลอง...”๔

๓ เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยาม, หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗.
๔ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, หน้า ๕๘.
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ข้อมูลจากเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ แสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าเขตพระราชฐานชั้นใน 

เวลานั้นมีพระที่นั่งองค์หน่ึงเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็น 

พระที่นั่งจตุรมุข หลังคาเป็นเครื่องยอดซ้อนกันหลายชั้น มุงกระเบื้องดีบุกตกแต่งอย่าง 

วิจิตรงดงาม บรรยากาศรอบ ๆ พระที่นั่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่น มีคูคลองตัดผ่านบริเวณนั้น 

เป็นที่เลี้ยงปลา ซึ่งภาพดังกล่าว ภายในพระราชวังหลวงมีเพียงพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน ์

เท่านัน้ ทีม่บีรรยากาศน่ารืน่รมย์อย่างน้ี อกีประการหนึง่ ต�าหนกัของสมเด็จพระราชินแีละ 

พระธิดาทีก่ล่าวถึงในเอกสารของแชร์แวสนัน้ เป็นทีท่ราบแน่นอนว่าคอื ต�าหนกัคหูาสวรรค์ 

หรอืต�าหนกัตกึ ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใต้นอกครูอบพระท่ีนัง่บรรยงก์รตันาสน์นัน่เอง นอกจากนี้ 

หลกัฐานการก่อสร้างระบบประปา ภูเขาจ�าลอง และน�า้พุ บนพระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์นัน้ 

เป็นวิทยาการสมัยใหม่ท่ีเกิดข้ึนในพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก ในรัชกาลสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชโดยพระองค์ทรงชืน่ชอบสิง่เหล่านีม้าก ดงัจะพบว่าทรงโปรดให้มกีาร 

ก่อสร้างระบบการประปา ภูเขาจ�าลอง และน�้าพุลักษณะเดียวกันที่พระราชวังเมืองลพบุร ี

อีกแห่งหนึ่งด้วย
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ดังนั้น พระท่ีน่ังบรรยงก์รัตนาสน์ในพระราชวังหลวงคงจะก่อสร้างมาแล้วตั้งแต ่

รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชตอนปลายเพือ่เป็นทีป่ระทบั ต่อมาสมเด็จพระเพทราชา 

ขึ้นครองราชสมบัติก็ทรงโปรดพระที่นั่งองค์นี้เช่นเดียวกัน คงจะโปรดให้ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ  

เพิ่มเติมหรือปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง จนต่อมาพระราช 

พงศาวดารซึ่งเขียนขึ้นในครั้งหลังจ�าเหตุการณ์คร้ังนั้นผิดพลาดไป จึงเขียนลงในพระราช 

พงศาวดารว่า สมเด็จพระเพทราชาทรงสร้างพระที่นั่งองค์นี้เลยทีเดียว

ในรัชกาลต่อมาเม่ือสมเด็จพระเจ้าเสือข้ึนครองราชสมบัติทรงประทับที่พระที่นั่ง 

สุริยาสน์อัมรินทร์ เนื่องจากพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพ 

สมเดจ็พระเพทราชาก่อนพธิถีวายพระเพลิง จนถงึรชักาลสมเดจ็พระเจ้าท้ายสระจงึกลบัมา 

ประทับที่พระที่นั่งองค์นี้อีกครั้งหนึ่ง

เมือ่สมเดจ็พระเจ้าบรมโกศขึน้ครองราชสมบติั ปรากฏว่าในระยะแรกทรงประทับ 

ที่พระราชวังบวรสถานมงคล ด้วยคงจะยังไม่วางใจเสี้ยนหนามข้างพระราชวังหลวงคราว 

สงครามกลางเมืองชิงราชสมบัติกับเจ้าฟ้าอภัยและสภาพของพระราชวังหลวงเวลานั้น 

ช�ารุดทรุดโทรมลงมากด้วย ปรากฏหลังจากนั้นว่าโปรดให้ซ่อมแซมพระที่นั่งต่าง ๆ แทบ 

ทุกองค์ ส่วนพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์นั้น ทรงเห็นว่าคร�่าคร่าช�ารุดมากนัก จึงโปรดให้รื้อ 

ลงปรุงเครื่องบนท�าใหม่ทั้งหมด หกเดือนจึงส�าเร็จ แต่ยังไม่เสด็จมาประทับในพระราชวัง 

หลวงในระยะนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๒๘๗ เกิดเพลิงไหม้พระราชวังบวรสถานมงคล จึงเสด็จ 

พระราชด�าเนินเข้ามาอยู่ ณ พระราชวังหลวง เสด็จขึ้นสถิต ณ พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน ์

ท้ายสระ๕ จนเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑ หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์อีก ๒ พระองค์  

ที่ครองราชสมบัติสืบต่อมาก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งบรรยงก ์

รัตนาสน์อีกเลย

พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในติดก�าแพงพระราชวัง 

ด้านตะวันตก ตัวพระที่นั่งสร้างขึ้นบนเกาะกลางสระหรือลักษณะมีคูน�้าล้อมรอบ น�้าใช ้

ในท้องสระชักเข้ามาจากคลองท่อทางประตูอุดมคงคา น�้าที่ใช้แล้วจะไหลคืนกลับไปยัง 

คลองท่ออีกครั้งหนึ่งทางประตูชลชาติทวารสาคร ดังนั้น น�้าในท้องสระรอบพระที่นั่งจึงม ี

ระบบไหลหมุนเวียนที่ดีท�าให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา

พระทีน่ัง่ตัง้อยูบ่รเิวณกึง่กลางเกาะ ลกัษณะเป็นพระมหาปราสาทจตุรมขุ ก่อด้วย 

อฐิสลบัศลิาแลง ตัง้หันหน้าไปทางทศิตะวนัออกมบัีนไดทางขึน้ลงทีม่ขุหน้า ๓ บันได มบีนัได 

๕ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๒๒๑.
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ทางขึ้นลงมุขหลัง ๒ บันได พื้นบนพระที่นั่งคงเป็นพื้นอิฐปูทับด้วยไม้ เนื่องจากพบแนวอิฐ 

ก่อเป็นเอ็นและเป็นบ่าส�าหรับรองรับพ้ืนไม้ สภาพปัจจุบันของพระท่ีนั่งเหลือเฉพาะส่วน 

ฐาน ผนังและเคร่ืองยอดพังลงทั้งหมด แต่พบหลักฐานในค�าให้การขุนหลวงวัดประดู ่

ทรงธรรมว่า เครื่องบนเป็นยอดมณฑปยอดเดียว มีมุขโถงยาวออกมาจากมุขใหญ่ท้ัง  

๔ ด้าน๖ และค�าให้การชาวกรุงเก่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีขนาดขื่อเพียง ๓ วา สูง ๒๐ วา  

เครื่องยอด ๙ ชั้น มีพรหมพักตร์ มีฉัตรและหลังคามุงด้วยกระเบื้องดีบุก แต่ไม่ม ี

พระราชบัลลังก์ในปราสาทองค์นี้๗ เหตุที่ไม่มีพระราชบัลลังก์บนพระที่นั่งองค์น้ีเนื่องจาก 

เป็นที่ประทับนั่นเอง

มีก�าแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่ง พ้ืนที่ระหว่างก�าแพงแก้วกับ 

ตัวพระที่นั่งเป็นพื้นอิฐ ปูทับด้วยแผ่นหินชนวนหรือกระเบื้องดินเผา ในก�าแพงแก้ว 

ด้านตะวันตกเฉียงใต้มีห้องน�้า ๑ ห้อง และถังน�้า ๑ ถัง

ห้องน�้าตั้งอยู่ตรงกับบันไดทางข้ึนลงพระที่นั่งที่มุขหลังข้างใต้ ลักษณะเป็นห้อง 

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ x ๕ เมตร ผนังก่ออิฐหนา ๐.๘๐ เมตร ส่วนล่างของผนังบุด้วย 

แผ่นหินแกรนิตโดยรอบ พ้ืนห้องปูด้วยแผ่นหินชนวนมีแนวท่อระบายน�้าออกจากห้องน�้า  

๒ แนว สู่บ่อซึมก่อนทิ้งลงสระด้านใต้ ส่วนของผนังห้องน�้าจะเว้นช่องหน้าต่างหรือช่องลม 

อย่างไรไม่ทราบด้วยผนังพังลงท้ังหมด แต่คงจะมีประตูทางเข้าที่ผนังด้านเหนือ ตรงกับ 

บนัไดพระทีน่ัง่ ส่วนบนของหลงัคาน้ันคงจะเป็นเครือ่งไม้มงุกระเบือ้งดินเผา ห้องน�า้หลังนี้ 

คงเป็นห้องสรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาแล้วพร้อมกับการก่อสร้างพระที่นั่ง ในรัชกาล 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ห้องน�้าลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วพบอีก ๑ ห้อง  

ทางด้านใต้พระที่นั่งนอกก�าแพงแก้วแต่มีขนาดเล็กกว่า

ถังน�้าตั้งอยู่ติดกับห้องน�้าทางตะวันตกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๓ x ๓.๒๐ เมตร  

ผนังก่ออิฐหนา ๐.๗๐ เมตร พื้นปูด้วยหินชนวนเช่นเดียวกับห้องน�้า ที่พื้นมีแนวท่อดินเผา 

จากถังน�้าประปา มาผุดที่ตรงกลางส่วนบนของถัง เป็นอย่างไร สูงเท่าไร ไม่มีหลักฐาน  

ที่พื้นนอกถังน�้าด้านใต้มีแนวท่อระบายน�้า ๑ แนว ซึ่งจะรับน�้าเสียไปสู่บ่อซึม ขนาดใหญ ่

บ่อหนึ่งที่ขอบสระข้างใต้ ก่อนระบายน�้าลงท้องสระ ถังน�้าแห่งน้ีคงจะเป็นที่ขังน�้าไว้ใช้  

และคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องน�้าดังกล่าวมาแล้ว 

๖ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม,” แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ๓ (๑) : ๓๐. 
๗ ค�าให้การชาวกรุงเก่าฯ, หน้า ๒๒๐.
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นอกก�าแพงแก้ว ด้านตะวันตกท้ายพระท่ีน่ังเป็นที่ตั้งของถังประปาและอ่างแก้ว  

ถังน�้าประปามีจ�านวน ๓ ถัง แต่ละถังไม่ได้สร้างขึ้นในคราวเดียวกัน ถังน�้าประปาถังแรก 

ตั้งอยู่บนแนวก�าแพงล้อมพระที่นั่ง ขนาด ๓ x ๘ เมตร ก่อฐานล่างเป็นบัวคว�่า ความสูง 

ของถังน�้าประปาเท่าที่เหลือ ๒.๕๐ เมตร ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฐานเท่านั้น ส่วนบนที่

เป็นถังน�้าประปานั้นพังลงทั้งหมด ที่ผนังมีแนวท่อน�้าดินเผาฝังอยู่ ๒ แนว แนวหนึ่งเป็น 

ท่อน�าน�า้ขึน้เกบ็บนถังน�า้ประปา แนวท่อดงักล่าววางจากถังน�า้ประปาสูข่อบสระ ด้านตะวนัตก 

เฉียงเหนอืของพระทีน่ั่งตรงประตูอดุมคงคา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของระหดัน�า้ แนวท่ออกีแนวหนึง่ 

วางจากถังน�้าประปาไปผุดที่ถังน�้าใกล้ห้องน�้าในเขตก�าแพงแก้วดังที่กล่าวมาแล้ว

ถงัน�า้ประปาถงัที ่๒ และ ๓ ถูกสร้างต่อมาภายหลังเมือ่ความต้องการใช้น�า้มากขึน้ 

โดยถังน�้าประปาถังที่ ๒ ขนาด ๓ x ๑๓ เมตร ตั้งอยู่บนแนวก�าแพงต่อจากถังน�้าประปา

ถังแรกมาทางด้านเหนือ ส่วนถังน�้าประปาถังที่ ๓ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุด
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ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของถังน�้าประปาที่ ๒ หลักฐานจากการขุดตรวจการวางท่อน�้าดินเผา

ท�าให้ทราบว่าถังน�้าประปาถังแรกและถังที่ ๓ เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์ในครั้งหลังสุด

อ่างแก้วต้ังอยู่ด้านหน้าของถังน�้าประปาถังแรก ลักษณะผังรูปสี่เหลี่ยมมุมมน

ขนาด ๙ x ๑๓ เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐหุ้มทับด้วยหินปะการังท�านองจะท�าให้เหมือนภูเขา

จ�าลองภายในอ่างแก้วก่ออิฐเป็นเกาะเล็ก เกาะน้อยจ�านวนมากหุ้มทับด้วยหินปะการัง 

เช่นกนั เพือ่ตกแต่งสภาพให้เหมือนธรรมชาตใิต้ท้องทะเล ใช้เป็นทีเ่ลีย้งปลา มบีนัไดทางขึน้

ไปเดนิได้รอบบนขอบอ่างแก้วเพือ่ดปูลาในอ่างแก้วนัน้ ในอ่างแก้วคงจะมนี�า้พดัุงทีก่ล่าวไว้

ในพงศาวดาร เนื่องจากมีแนวท่อน�้าจากถังประปาถังแรกวางแนวผ่านอ่างแก้วไปยังถังน�้า

ในก�าแพงแก้ว ดังนั้น คงจะมีท่อแยกตรงกลางอ่างแก้วเพื่อท�าน�้าพุ

ทางด้านใต้ของอ่างแก้วมีร่องรอยของอาคารไม้หลังหนึ่งพ้ืนปูกระเบ้ืองคงจะเป็น 

อาคารโถงที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ แต่คงไม่ใช่พระที่นั่งโปรยข้าวตอกเพราะ 

ปรากฏหลักฐานต่อมาว่าพระที่นั่งโปรยข้าวตอกเป็นพระที่นั่งปลูกลงกลางสระ
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ด้านหน้าพระที่นั่งนอกก�าแพงแก้วมีพ้ืนที่กว้าง คงเป็นที่ตั้งของอาคารหลายหลัง  

พบแนวอิฐก่อจ�านวนหนึ่งแต่ไม่สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมได้

ที่ริมขอบสระทั้ง ๔ ด้าน มีก�าแพงล้อมรอบพระที่น่ังอีกชั้นหน่ึงมีโคมไฟดินเผา 

ซึ่งอยู่บนสันก�าแพงถัดจากแนวก�าแพงเข้ามามีถนนปูอิฐเดินได้รอบ ในแนวก�าแพงด้าน 

ตะวันออกและด้านเหนือมีร่องรอยของอาคารวางตัวยาวตามแนวก�าแพงนั้นคงจะเป็น 

ทิมดาบส�าหรับต�ารวจและมหาดเล็กอยู่รักษาพระที่น่ัง ตามแนวก�าแพงรอบพระที่นั่ง 

มปีระตทูัง้ ๔ ด้าน ประตดู้านตะวนัออกมสีะพานข้ามสระไปยงัเขตพระราชฐานชัน้กลาง ประต ู

ด้านตะวันออกตรงประตมูหาโภคราชท้ายวงัมสีะพานข้ามสระเสดจ็ออกว่าราชการแผ่นดนิ  

ณ พระท่ีนั่งทรงปืน ข้างท้ายสระ ประตูท้ังสองมีถนนบนอิฐเชื่อมต่อถึงกัน มีประตูออก 

ที่กลางด้านของก�าแพงด้านเหนือและด้านใต้ เป็นประตูออกพระที่นั่งกลางสระ ทั้งสอง 

ประตูนี้มีถนนอิฐเชื่อมต่อถึงกันกับมีประตูออกที่กลางด้านของก�าแพงด้านตะวันออกอีก  

๑ ประตู เป็นประตูออกพระที่นั่งกลางสระเช่นกัน

พระที่นั่งที่ปลูกลงกลางสระนั้นมีหลักฐานปรากฏในค�าให้การขุนหลวงวัด 

ประดูท่รงธรรมว่า๘ ทีก่ลางสระด้านเหนือเป็นพระท่ีน่ังส�าหรบัมเีทศน์มหาชาตเิป็นพระทีน่ัง่ 

ห้าห้อง มีฝาเขียนลายรดน�้า (ลงรักปิดทอง) หลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีช่อฟ้า หางหงส์ 

มีพระบัญชรลูกกรงเหล็ก ระเบียงชานเฉลียง มีลูกกรงลูกมะหวดมีสะพานทอดข้ามจาก 

พระมหาปราสาทถงึพระท่ีน่ังองค์น้ี ท่ีกลางสระด้านใต้มีพระทีน่ัง่โปรยข้าวตอกเป็นทีป่ระทบั 

ทอดพระเนตรและพระราชทานอาหารปลาหน้าคน ปลากระโห้ ปลาตะเพียนทองและ 

ปลาต่าง ๆ ในท้องสระพระที่นั่งโปรยข้าวตอก เป็นพระที่น่ังโถงไม่มีฝามีแต่ลูกกรง 

ลูกมะหวดรอบพระเฉลียง เสาพระที่นั่งลงรักปิดทองลายพุ่มข้าวบิณฑ์ มีสะพานทอดข้าม 

จากพระมหาปราสาทถึงพระที่นั่งองค์นี้ ที่กลางสระด้านตะวันออกมีพระที่นั่งส�าหรับ 

ทอดพระเนตรดาว สุริยุปราคา และจันทรุปราคา เป็นพระที่นั่งไม่มีหลังคา มีแต่พื้นและ 

ลูกกรงลูกมะหวดโดยรอบ มีสะพานข้ามถึงเช่นกัน

๘ “ค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”, หน้า ๓๐ - ๓๑.
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ปอ้มเพชร 
ปราการเหล็กแห่งอยุธยา

ป้อมเพชรปราการขนาดใหญ่ ต้ังอยู ่บนก�าแพงเมือง 

พระนครศรีอยุธยาด้านทิศใต้ตรงบางกะจะ คือ บริเวณที่แม่น�้า 

ป่าสักไหลมารวมกับแม่น�้าเจ้าพระยา ก่อนที่จะไหลลงไปทางทิศใต้ 

สู่อ่าวสยามทะเลหลวง

ป้อมเพชรมีความส�าคญัในฐานะทีเ่ป็นป้อมรกัษาการณ์ทัง้ใน 

ยามที่มีสงคราม และยามสงบในจุดที่เป็นทางน�้า ๓ แพร่ง ทั้งข้าศึก 

และเรือสินค้าที่ขึ้นล่องตามแม่น�้าเจ้าพระยายากที่จะหลุดพ้นจาก 

จุดสังเกตการณ์ ณ ป้อมเพชรไปได้
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ป้อมเพชร
ในเอกสารประวัติศาสตร์

เม่ือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ นั้น๑  

ก�าแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นแต่เพียงคันดิน ซึ่งสันนิษฐานว่าหลังสงครามคราว 

พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างก�าแพงเมอืงด้วยอฐิข้ึนเป็นครัง้แรก แต่นกัวชิาการกเ็ชือ่ว่า 

ก�าแพงอิฐน่าจะสร้างในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชามากกว่า

ระยะเวลาตามท่ีสนันิษฐานข้างต้นดจูะมเีหตผุลและความเป็นไปได้ทัง้สิน้ เพราะว่า

๑. การสร้างก�าแพงเมอืงและป้อมปราการด้วยอฐิ มเีชงิเทินและใบเสมาสมัพันธ์กบั 

การสู้รบที่มีปืนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

๒. ชาวยุโรปที่อยุธยาติดต่อด้วยเป็นครั้งแรก คือ ชาวโปรตุเกส ในรัชกาลสมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ ๒ พ.ศ. ๒๐๕๔ และได้มีการท�าสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอยุธยากับ 

โปรตุเกสเป็นฉบับแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๑ มีสาระส�าคัญข้อหนึ่งว่า โปรตุเกสจะช่วยเหลือ 

ด้านการทหารแก่อยุธยา ส่วนโปรตุเกสก็จะได้สิทธิเสรีภาพทางศาสนาและการค้าเป็น 

การตอบแทน หลังจากนั้นชาวโปรตุเกสจ�านวนมากได้เดินทางเข้ามาในประเทศสยาม  

และได้สัง่สอนชาวอยธุยาให้รูจ้กัศลิปะในการสงคราม การสร้างป้อมปราการและการอาวธุ๒  

จึงเป็นหลักฐานที่บ่งช้ีว่าในห้วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบ 

การรบโดยที่มีการใช้ปืนใหญ่ในสงครามมากขึ้น

๑ “พระราชพงศาวดารกรงุเก่าฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิต์ิ,” ประชมุพงศาวดาร 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.
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๓. เชื่อว่ามีการใช้ปืนใหญ่ในสงครามคราวกรุงศรีอยุธยารบกับพม่าที่เมือง 

เชยีงกรานเม่ือ พ.ศ. ๒๐๘๑๓ ครัง้นีม้ชีาวโปรตเุกสจ�านวน ๑๒๐ คน เป็นทหารรกัษาพระองค์  

ร่วมทัพไปด้วย๔

๔. นายแฟร์นัง มังเดช ปินโต นักแสวงโชคชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามาถึงอยุธยา  

๒ ครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๕ จึงได้รู้เหตุการณ์ความวุ่นวายในราชส�านักอยุธยาระยะนั้น 

พอสมควร และเขาพูดถึงก�าแพงเมืองและป้อมปราการแห่งอยุธยาไว้ว่า๖ 

ภาพแผนที่เมืองอยุธยา โดยชาวต่างชาติ

๓ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑, หน้า ๑๔๒.
๔ 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.



126

“ไม่มีที่ม่ันที่แข็งแรงเลย นอกจากค่ายท่ีท�าด้วยรั้วไม้เท่านั้นอันง่ายที่จะพิชิตนัก  

ส่วนชาวเมืองนั้นเล่าก็อ่อนแอและไม่มีอาวุธป้องกันตัวเลย”

จึงมีเหตุผลที่น่าเช่ือได้ว่า ก่อนรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ก�าแพงเมือง 

อยุธยายังเป็นคันดินปักเสาระเนียดไว้บนก�าแพง

จนถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังจากสงครามคราวพม่าล้อม 

กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก หรือสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ นั้น  

จะเห็นได้ชัดเจนว่าอยุธยาอยู่ในฐานะเสียเปรียบ แม้ว่าจะไม่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่ข้าศึก 

ในครั้งนี้ก็ตาม

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิน่าจะทรงเห็นว่ามีสงครามต่อ ๆ ไป จึงทรงปรับปรุง 

ก�าแพงเมืองไว้เพ่ือป้องกันข้าศึก ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “แรกให้ก่อก�าแพง 

พระนครศรีอยุธยา” เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒๗

แผนที่เมืองอยุธยา เขียนโดยหมอแกมเฟอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๓

๗ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ,์” ประชมุพงศาวดาร เล่ม ๑, หน้า ๑๔๓ – ๑๔๔.
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 ต่อมาหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๑๒ แล้ว พระราชพงศาวดารได้กล่าวอีกว่า  

สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ “ร้ือก�าแพงกรุงพระนครออกไปตั้งริม 

แม่น�้า”๘ สอดคล้องกับข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต  

พ.ศ. ๒๑๘๒ ว่าทรงขยายตัวเมืองออกไปและสร้างก�าแพงเมืองล้อมรอบ๙ ซึ่งครั้งนี้น่าจะ 

หมายถึงการขยายก�าแพงเมืองออกไปคลุมพื้นที่วังจันทรเกษมปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้ง 

เพนียด ดังนั้น เพนียดก็จะต้องถูกย้ายออกไปสร้างใหม่ที่ต�าบลทะเลหญ้าในคราวเดียวกัน  

และเป็นไปได้ว่าชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวยุโรปที่มีบทบาทอยู่ในราชส�านักอยุธยามากที่สุด 

ในขณะนั้น น่าจะมีส่วนในการออกแบบก�าแพงเมืองและป้อมที่มีเชิงเทินและใบเสมา  

ส�าหรับเป็นทีก่�าบงักระสุนปืนให้สอดคล้องกับการสูร้บทีม่กีารใช้ปืนใหญ่ตามแบบตะวนัตก

ดังนั้น เอกสารทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ ต่างรับรองในแนวเดียวกันว่าก�าแพง 

ก่ออิฐของอยุธยาน่าจะสร้างในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จ 

พระมหาธรรมราชาหรือทั้งสองรัชกาล

 ไม่มีหลักฐานเอกสารใดกล่าวถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐานของป้อมเพชรตั้งแต ่

แรกสร้าง จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๑๗๙ จึงมีภาพของป้อมเพชรในแผนท่ีเมืองอยุธยา  

เขยีนสนี�า้มนั โดยจติรกรนิรนามชาวดตัช์ ในแผนทีดั่งกล่าว ป้อมเพชรเป็นกระเปาะโค้งรปู 

คร่ึงวงกลม ต่อออกมาจากก�าแพงเมืองตรงปากคลองสายหนึ่ง (คลองในไก่หรือคลอง 

มะขามเรียง) ตรงกับแผนที่ที่ใช้ชื่อว่า “JUDIA : De Hoofb - stad van SIAM” เขียนโดย 

ชาวดัตช์ในปีเดียวกัน

บริเวณป้อมเพชร

๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑.
๙ เดวิด เค. วัยอาจ (บรรณาธิการ), พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒ (กรุงเทพฯ :   
โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๘๒.
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 ต่อมามีแผนทีเ่ขยีนในครัง้รชัสมยั 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนาย  

Johannes Vingboons เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๘  

แต่เป็นแผนทีค่ดัลอกจากฉบบั พ.ศ. ๒๑๗๙  

ลักษณะของป้อมเพชรเหมือนกับแผนท่ี  

๒ ฉบับดังกล่าวมาแล้ว

 ระยะต่อมามีแผนที่ซึ่งเขียนขึ้น 

โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส เช่น แผนท่ีเมือง 

อยุธยาโดยบาทหลวงโทมัส วัลกาเนวิรา  

พ.ศ. ๒๒๓๐ จะเห็นว่าลักษณะผังของ 

ป้อมเพชรเปลี่ยนจากผังครึ่งวงกลมเป็น 

ผงัเหล่ียม เช่นเดยีวกบัแผนทีข่องแกมเฟอร์  

พ.ศ. ๒๒๓๓

หลกัฐานข้างต้นเป็นร่องรอยท่ีเช่ือ 

ได้ว่า น่าจะมีการปรับปรุงและซ่อมแซม 

ป้อมเพชรคร้ังใหญ่ ราวปลายสมเด็จ 
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พระนารายณ์มหาราชถึงขนาดก่อสร้างใหม่ เพราะแผนผังของป้อมเปล่ียนจากผังโค้ง 

เป็นผังเหลี่ยม และเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบเช่นเดียวกับ 

ก�าแพงและป้อมเมอืงลพบรีุ แผนท่ีเขียนโดยชาวต่างประเทศต่อจากนีย้งัมอียูบ้่าง แต่โดยมาก 

เป็นแผนที่คัดลอกแทบทั้งสิ้น

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 

ของประเทศ จึงได้มีการน�าอิฐก�าแพงเมืองจากอยุธยามาใช้ในการสร้างราชธานีแห่งใหม่  

ป้อมเพชรก็ถูกร้ือด้วยแต่ไม่หมด เพราะความแข็งแกร่งของวัสดุก่อสร้างของอิฐและปูน 

ที่คุณภาพระดับ “ปูนเพชร” ยังปรากฏร่องรอยการสกัดอิฐให้เห็นจนทุกวันนี้ จนราว  

พ.ศ. ๒๕๐๐ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นรัฐบาล ได้มีการปฏิสังขรณ์ป้อมเพชรขึ้นมาใหม ่

เป็นบางส่วน

หลักฐานทางโบราณคดี
เน่ืองจากป้อมเพชรเป็นหลักฐานส�าคัญ มีหลักฐานเหลืออยู่มากกว่าป้อมอื่นใด 

ในเมืองอยุธยา แต่สภาพพื้นที่ถูกบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยโดยขาดสุขลักษณะ ก่อให้เกิด 

สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่เหมาะสม

กรมศิลปากร โดยส�านักงานโครงการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึง 

ด�าเนินการขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดี และออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถาน 

ป้อมเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

ภายหลังการขุดแต่งพบว่ามีร่องรอยการก่อสร้างทับซ้อนกัน ๒ ครั้ง

๑. การก่อสร้างครัง้แรกตวัป้อมก่อด้วยอฐิเป็นกระเปาะโค้งออกไปจากก�าแพงเมอืง 

เหลือหลักฐานเฉพาะส่วนฐานรากยังฝังอยู่ภายใต้ป้อม ระยะที่ ๒ มีร่องรอยของพื้นปูอิฐ 

เอาสันตั้ง คงจะเป็นส่วนของช่องกุด

๒. มีการรือ้ป้อมอฐิระยะแรกแล้วสร้างป้อมใหม่ทบั มแีนวอฐิก่อเป็นแนวฝังไว้ใต้ดนิ 

ติดริมน�้า ซึ่งน่าจะท�าหน้าท่ีเป็นก�าแพงกันดิน (Retaining Wall) ป้อมในการก่อสร้าง 

ครั้งที่สองเป็นป้อมเหลี่ยม มีช่องกุดทั้งใช้เป็นทางเข้าออกของชาวเมืองเป็นปรกติและ 

ช่องกุดที่ใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ในยามสงคราม ที่ว่ามีการร้ือป้อมเดิมและสร้างป้อมใหม ่

เพราะในช้ันดนิทบัถมเตม็ไปด้วยอฐิและกระเบือ้งมุงหลงัคา ส่วนช่องกุดมร่ีองรอยการก่ออฐิ 

ปิดโดยเปิดช่องเล็ก ๆ ลักษณะโค้งกลม ซึ่งน่าจะเป็นช่องปืนใหญ่
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ส ่ วนโบราณวัตถุ ชิ้ นส� าคัญที่ 

นอกเหนือจากเศษภาชนะดินเผาของไทย  

และต่างประเทศ ยังได้พบกระสุนปืนใหญ ่

ท�ามาจากหินจ�านวน ๑๐ ลูก มีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ๔.๕ - ๙ ซ.ม.  

เหรียญกษาปณ์ของจีน นกหวีดดินเผา  

ตุก๊ตาดนิเผา ขวดแก้ว ตุก๊ตาดนิเผาเคลอืบ 

คล้ายรูปเคารพในศาสนาคริสต์ และโลหะ 

ประเภทตะปูเหล็ก กุญแจ และตลับส�าริด  

เป็นต้น

สาเหตุการพังทลายของป้อมเพชร
หากพิจารณาจากแผนท่ีอยุธยาของชาวต่างชาติฉบับ พ.ศ. ๒๑๗๙ และฉบับ 

คัดลอกจะเห็นได้ว่าคลองในไก่ (มะขามเรียง) มีแนวตรงและบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา 

ตรงป้อมเพชรพอดี

 ในแผนทีด่งักล่าวลงแนวคลองนีไ้ว้ไม่ผดิ เพราะในพืน้ทีจ่รงิ ถ้าหากลากแนวคลอง 

ในไก่ตรงมาโดยไม่หักเลี้ยวดังปัจจุบัน ปากคลองจะมาบรรจบแม่น�้าเจ้าพระยาที่ข้าง 

ป้อมเพชรพอดี ซึ่งจะตรงกับแนวแผนที่โบราณ

ลูกกระสุนปืนใหญ่ ท�าจากหินและเหล็ก

นกหวีดดินเผา

ตุ๊กตาคล้ายรูปเคารพในศาสนาคริสต์
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จึงอาจจะเป็นไปได้ว่า กระแสน�้าในคลองสายนี้น่าจะพุ่งตรงเข้ากัดเซาะฐานราก 

ของป้อมเพชรพอดี จนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ป้อมช�ารุดเสียหายได้

จากชั้นดินที่เห็นจากการขุดค้นขุดแต่งในบริเวณนี้ก็พบว่ามีอิฐหัก และกระเบื้อง 

ทบัถมมาก แม้ว่าไม่สามารถปักใจลงไปได้ทนัทว่ีา เกดิจากกระแสน�า้ท�าให้พงัทลาย กจ็ะต้อง 

เกิดจากการรื้อป้อมเก่าเพื่อสร้างป้อมใหม่แน่นอน เพราะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้น

ดังนั้น ในแผนที่ฉบับของบาทหลวงโทมัส พ.ศ. ๒๒๓๐ เราจึงเห็นได้ว่าปากคลอง 

ในไก่ส่วนท่ีจะบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา ได้หักแนวไปทางทิศตะวันตกอย่างชัดเจน  

ไม่พุ่งตรงเข้าหาป้อมเพชรอย่างแผนที่ฉบับ พ.ศ. ๒๑๗๙ และผังของป้อมก็เปล่ียนเป็น 

ผังเหลี่ยม

ป้อมเพชรสมัยที่ ๑ สภาพหลังขุดแต่ง
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ทัง้หมดชวนให้เชือ่ว่าแนวคลองในไก่ (มะขามเรยีง) ซ่ึงเป็นแนวตรงในระยะแรก ๆ   

ของอยุธยา น่าจะเป็นสาเหตุให้กระแสน�้าพุ่งชนป้อมเพชรจนเป็นอันตรายถึงกับต้องสร้าง 

ป้อมใหม่ในรชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช พร้อมกนันัน้วิศวกรได้หกัแนวคลองส่วนที ่

จะบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยาไม่ให้เบียดป้อม เพื่อแก้ปัญหากระแสน�้าด้วย

อาจมปัีญหาทีแ่ย้งกบัความข้างต้นบ้าง ถ้าน�าแผนทีข่องหมอแกมเฟอร์ พ.ศ. ๒๒๓๓  

มาพจิารณาร่วม เพราะคลองในไก่ยงัมแีนวตรงและได้พุง่เข้ากลางป้อมเพชรซึง่ย่อมเป็นไป 

ไม่ได้ในแง่ของความเป็นจริง ความคลาดเคลื่อนของแผนที่ย่อมมีได้ เพราะว่าแกมเฟอร์ 

เข้ามาใช้ชีวิตในอยุธยาเพียง ๓๓ วัน และได้เดินทางไปทั่วอยุธยา ดังบันทึกอยู่ใน 

จดหมายเหตุแกมเฟอร์ คงไม่มีเวลาท�าแผนที่ คงท�าได้เพียงใช้แผนที่ของผู้อื่นที่มีอยู่แล้ว 

เป็นต้นแบบหรือคัดลอก

วิเคราะห์แบบป้อมเพชร
ป้อมเพชรสมัยแรก
ส่วนของก�าแพงเมืองก่อเป็นแนวโค้งออกเล็กน้อย รับกับภูมิประเทศคือแนว 

ธรรมชาติของแม่น�้า ส่วนตัวป้อมเป็นกระเปาะครึ่งวงกลมต่อออกไปจากแนวก�าแพงเมือง

 ก�าแพงเมืองสมัยแรก (ที่สร้างด้วยอิฐ) หนาราว ๖.๕๐ เมตร ก่อผนัง ๒ ข้าง  

มีคานอิฐเชื่อมผนังท้ังสองก่อให้เกิดห้องสี่เหลี่ยมซึ่งถมด้วยดินและอิฐหัก ป้อมก่ออิฐ 

ฝังรากลึกลงในพื้นดิน ก่อบัวไว้ที่เชิงผนังด้านนอก ส่วนผนังคงมีแนวสอบเข้าเล็กน้อย  

มีช่องกุดเป็นทางเข้าออก แต่จ�านวนช่องกุดสันนิษฐานชัดเจนไม่ได้และภายในป้อมน่าจะ 

มส่ีวนทีม่หีลงัคาคลมุ เพราะได้ขดุค้นพบกระเบือ้งมงุหลงัคา ในชัน้ดนิทับถมเป็นจ�านวนมาก 

แต่หลักฐานที่พบยังไม่เพียงพอที่จะสันนิษฐานลักษณะที่แท้จริงของหลังคา

ป้อมเพชรสมัยสอง
ทั้งแนวก�าแพงและป้อมถูกสร้างใหม่ทั้งหมด ไม่ปรากฏว่ามีส่วนใดท่ีใช้ร่วมกับ 

ส่ิงก่อสร้างสมัยแรก จึงต้องรื้อป้อมสมัยแรกลงทั้งหมดจนเหลือเฉพาะรากฐานจมอยู่

ใต้ดิน การสร้างคร้ังน้ีมีโครงสร้างเป็นแนวก่ออิฐไว้ใต้ดินขนานไปกับแนวของแม่น�้า  

สันนิษฐานว่าน่าจะมีหน้าที่เป็นก�าแพงกันดินเคล่ือนตัวอันเนื่องมาจากน�้าหนักกดของ

ป้อม ก�าแพงเมืองเฉพาะท่ีผ่านตรงป้อมหนาเพียง ๑.๕๐ เมตร ต้ังอยู่บนเนินดิน ท�าให้ 

ฐานก�าแพงกว้างและแข็งแรงมากข้ึน ตัวป้อมมีผังเป็นเหลี่ยมท�าเป็นกระเปาะยื่นออกไป 
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จากก�าแพงเมือง หลักฐานท่ีเหลืออยู่คือด้านทิศตะวันตก ๓ เหล่ียม และตะวันออก  

๒ เหลี่ยม ทุกเหลี่ยมมีช่องกุดประจ�าเหลี่ยมละ ๑ ช่อง ส่วนที่ถูกน�้าเซาะพังไปคือด้านที ่

หนัเข้าหาแม่น�า้เจ้าพระยา และเหน็ได้ว่าช่องกดุซึง่ตัง้ปืนใหญ่ล้วนเลง็แนวไปยงัแม่น�า้ทัง้สิน้

ช่องที่ ๑ แนวแกนประตูเล็งขนานก�าแพงเมืองไปทางทิศตะวันตก ไม่มีร่องรอย

การตั้งปืนใหญ่ จึงน่าจะเป็นทางเข้าออกปรกติมากกว่า

ช่องที่ ๒ แนวแกนของประตูเล็งไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือแนวของแม่น�้า 

เจ้าพระยาก่อนที่จะรวมกับแม่น�้าป่าสัก

ช่องที่ ๓ แนวแกนของประตูเล็งไปทิศใต้จับขอบแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ช่องที่ ๔ แนวแกนประตูเล็งไปทิศใต้จับขอบแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

ช่องที่ ๕ แนวแกนของประตูเล็งขนานก�าแพงเมืองไปทางทิศตะวันออก ไม่ม ี

ร่องรอยการตั้งปืนใหญ่ จึงน่าจะเป็นทางเข้าออกปรกติเช่นกัน 

ปัญหาทีมี่อยูค่อื ส่วนของป้อมทีพ่งัทลายไปนัน้มอีกีกีเ่หล่ียม ประเด็นนีพ้จิารณาจาก 

แผนที่ของชาวต่างชาติอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันเอง เพราะแผนที่ฉบับ  

พ.ศ. ๒๒๓๐ เขียนเป็นป้อมสี่เหลี่ยมคล้ายป้อมที่เมืองลพบุรี แต่แผนที่ฉบับ พ.ศ. ๒๒๓๓  

เขยีนเป็นกระเปาะ ๖ เหลีย่ม จงึต้องพจิารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดี และเจตนาของ 

การสร้างป้อมเพชรประกอบกัน โดยเจตนานั้นป้อมเพชรมีหน้าที่หลัก คือ การคุมเส้นทาง 

ตดิต่อด้านทศิใต้ทีจ่ดุบรรจบของทางน�า้ ๓ แพร่ง โดยแม่น�า้เจ้าพระยาเป็นเส้นทางตดิต่อกบั 

เมืองทางใต้และทะเล จึงเป็นเส้นทางส�าคัญที่สุด

เราได้เห็นแล้วว่า ช่องกุดที่ ๓ และ ๔ ล้วนเล็งไปสู่ทางแม่น�้าเจ้าพระยาทั้ง ๒ ฝั่ง  

จึงเป็นกรอบในการสันนิษฐานอยู่ในตัวว่า ส่วนที่หายไปไม่ว่าจะมีกี่เหลี่ยมก็ตาม จะต้องม ี

ช่องกุดที่เล็งสู่กลางแม่น�้าเจ้าพระยาเท่านั้น เมื่อเป็นดังนี้จึงสันนิษฐานต่อไปได้ว่า ส่วนที่ 

หายไปของป้อมเพชร น่าจะมีอีกเพียงเหลีย่มเดยีว และเมือ่เขยีนแบบสันนษิฐานในผังแล้ว  

เหลีย่มนีจ้ะเป็นเหลีย่มท่ียาวท่ีสดุ หนัด้านท้ังด้านขวางปากน�า้เจ้าพระยาพอดี และควรจะ 

มีช่องกุดส�าหรับตั้งปืนใหญ่อย่างน้อย ๓ ช่อง หากเป็นดังข้อมูล และเหตุผลที่ชี้แจงมา 

ข้างต้น ผังสันนิษฐานป้อมเพชรสมัยท่ีสองน่าจะมีผัง ๖ เหล่ียม หากนับรวมเหล่ียม 

ก�าแพงเมืองด้วยก็จะเป็น ๗ เหลี่ยม ความหนาของป้อมราว ๑๔ เมตร

ส่วนรปูตัง้ของป้อมน้ันยงัเหลอืร่องรอยอยูม่าก คอืด้านหน้าท�าบวัคว�า่ไว้ทีเ่ชงิผนงั  

ส่วนของผนงัเอนสอบเข้าเลก็น้อย ส่วนบนสดุตัง้ใบเสมา (ทีบ่งักระสุน) มเีชงิเทนิกว้างใหญ่  

โดยอาจจะมี ๒ ระดับ ความสูงของป้อมรวมใบเสมาแล้วประมาณ ๖.๕๐ เมตร
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ป้อมเพชรน่าจะเป็นป้อมทีไ่ม่มหีลงัคาคลมุอย่างไม่มปัีญหา เพราะจากการขดุแต่ง 

ได้พบกระเบื้องคลุมหลังคาเพียงเล็กน้อย และอาจเป็นกระเบ้ืองที่ติดมากับดินถมก็ได้  

ที่ส�าคัญหากเป็นป้อมชนิดมีหลังคา ก็จะต้องมีเสา ไม่ว่าจะท�าด้วยไม้หรืออิฐ เพื่อรองรับ 

โครงสร้างและหลังคา แต่ไม่พบหลักฐานจากการขุดแต่ง

ป้อมเพชรสภาพหลังขุดแต่ง
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สรุป 
ก�าแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาเมื่อแรกสถาปนาสร้างเป็นก�าแพงดิน ต่อมาเมื่อ

มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวยุโรปจึงสร้างก�าแพงเมืองอิฐ โดยมีหลักฐานเป็นสนธิสัญญา

มติรภาพระหว่างอยธุยากบัโปรตเุกส เมือ่ พ.ศ. ๒๐๖๑ ว่า โปรตุเกสจะช่วยเรือ่งการทหาร

แก่อยุธยา โดยจัดหาอาวุธปืนและสร้างป้อมปราการ ส่วนโปรตุเกสจะได้สิทธิเสรีภาพทาง

ศาสนาและการค้าตอบแทน ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ วิธีการสู้รบที่มีปืน

ใช้ในการสงคราม

ทหารโปรตุเกสได้ร่วมรบในสงครามกับพม่าที่เมืองเชียงกราน น่าจะมีการใช้ 

ปืนใหญ่ในสงคราม และเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้อยุธยาได้รับชัยชนะในคราวนี้

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบ น่าจะมีส่วนอยู่ด้วยในการสร้างก�าแพงเมืองและ 

ป้อมแบบทีม่เีชงิเทนิและใบเสมาเป็นทีก่�าบงักระสนุซ่ึงจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวสัดกุ่อสร้าง 

เป็นอิฐราวรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา และ 

ป้อมเพชรสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในคราวนี้ โดยที่ชาวโปรตุเกสน่าจะมีบทบาทส�าคัญในการ

ออกแบบและก่อสร้าง โดยป้อมมผีงัโค้งรปูคร่ึงวงกลมมีหลังคา แต่ยงัไม่สามารถสันนิษฐาน

ลักษณะที่แท้จริงของหลังคาได้

อาจจะมีสาเหตุมาจากแนวคลองในไก่เบียดชิดตัวป้อมมากเกินไป ท�าให้กระแส

น�้ากัดเซาะรากฐานของป้อม จนน่าจะเป็นสาเหตุของการสร้างป้อมเพชรใหม่ราวปลาย

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การสร้างคร้ังน้ีได้หักทิศทางของคลองให้พ้นจาก

ตัวป้อม และผังป้อมก็เปลี่ยนเป็นป้อมเหลี่ยม โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสน่าจะมีส่วนในการ

ออกแบบป้อมในครั้งนี้

ป้อมเพชรท�าหน้าที่ควบคุมและสังเกตการณ์ ตรงจุดที่แม่น�้ามาบรรจบกันเป็น  

๓ แพร่ง โดยเฉพาะคุมปากน�้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งและกลางแม่น�้า

ส่วนของป้อมเป็นกระเปาะยื่นออกไปจากก�าแพง เป็นผัง ๖ เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยม

มีช่องกุดประจ�าด้านละ ๑ ช่อง ยกเว้นเหลี่ยมใหญ่ซึ่งเป็นด้านที่วางขวางปากแม่น�้า ซึ่งม ี

ความยาวกว่าด้านอื่น ควรจะมีช่องกุดอย่างน้อย ๓ ช่อง (สันนิษฐาน)

รูปตั้งของป้อมมีบัวคว�่าที่เชิงผนัง ส่วนผนังเอนสอบเข้าเล็กน้อย ส่วนบนสุดตั้งใบ

เสมาและเชิงเทินกว้างใหญ่อาจจะมี ๒ ระดับ ภายในป้อมไม่พบหลักฐานว่าเคยมีหลังคา

คลุม เพราะไม่พบแนวเสา และกระเบื้องมุงหลังคาที่พบบริเวณนี้ก็มีเพียงเล็กน้อย
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ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ 

ประเทศจึงได้มีการน�าอิฐก�าแพงเมืองจากอยุธยามาใช้ในการสร้างราชธานีแห่งใหม่  

แต่ป้อมเพชรเป็นส่วนท่ีรือ้ยาก เพราะความแข็งแกร่งของอฐิและปนูสอจงึยังเหลอืหลักฐาน 

ไว้ให้ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพอสมควร

จนราว พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มคีวามพยายามปฏสิงัขรณ์ป้อมเพชรตามเค้าโครงเดิม แต่

ท�าได้เพียงบางส่วน ก็ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างอีก ท�าให้ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณนี้

กรมศลิปากรได้เข้าไปด�าเนินการแก้ไขปัญหาการบกุรกุ ด�าเนนิการขดุค้น ขดุแต่ง

และออกแบบเพื่อการบูรณะตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ได้ด�าเนินการสร้างเขื่อนเพื่อ

ป้องกันการกัดเซาะของน�้า และด�าเนินการบูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป
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สะพานป่าถ่าน
ในกรุงศรีอยุธยา*

ภูมิสถานที่ตั้ งของเมืองพระนครศรีอยุธยาที่สมเด็จ 

พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงเลือกเพื่อสร้างเมืองนั้น  

ตั้งอยู่ในชัยภูมิเหมาะสมเป็นท่ีชุมนุมของแม่น�้าส�าคัญ ๓ สาย คือ  

แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่าสัก และแม่น�้าลพบุรี

 แม่น�้า ๒ สายแรกถูกใช้เป็นคูเมืองธรรมชาติ คือ แม่น�้า 

เจ้าพระยา เป็นคูเมืองด้านตะวันตกและด้านใต้ แม่น�้าลพบุรีเป็น 

คูเมืองด้านเหนือ

 ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้ขุดคูขื่อหน้า 

เป็นทางลัดแม่น�้าป่าสักมาเชื่อมกับแม่น�้าเจ้าพระยาตรงบางกะจะ 

หรอืป้อมเพชร เป็นคเูมอืงด้านตะวนัออก ท�าให้เมอืงพระนครศรอียธุยา 

เป็นเมืองท่ีมีสภาพเป็นเกาะมีน�้าล้อมรอบ มีขนาดเหมาะสมกับ 

จ�านวนประชากรในระยะเริ่มแรกสร้างเมืองนั้น

* เขียนร่วมกับนายดุสิต ทุมมาภรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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รูปแบบสะพานป่าถ่านหลังการขุดแต่ง
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ความรอบรู ้ในวิชาผังเมืองและความเข้าใจใน 

ธรรมชาติของแม่น�้าทั้งสามสายท่ีไหลจากเหนือลงมา 

ทางใต้มารวมกันบริเวณนี้ ในฤดูน�้าหลากปีใดน�้ามากกว่า 

ปกติ เมืองพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเป้าหมายของ 

การถูกท�าลายจากกระแสน�้าให้พินาศย่อยยับได้โดยง่าย  

ดังนั้น สถาปนิกผู้ออกแบบการสร้างเมืองในระยะเริ่มแรก 

นั้น จึงให้มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นจ�านวนมากเชื่อมต่อกับ 

แม่น�้าล�าคลอง ซ่ึงมีอยู่เดิมตามธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่ง  

เพือ่ช่วยแบ่งปันและลดความรนุแรงของน�า้ในฤดูน�า้หลาก 

เป็นส�าคัญ ท�าให้สภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เต็มไปด้วยแม่น�้าล�าคลองเป็นเครือข่ายโยงใยโดยท่ัวไป  

ท้ังภายในและนอกเมือง และยังท�าให้ดูคล้ายกับว่าเมือง 

พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก 

เกาะน้อยจ�านวนมาก

แยกสะพานป่าถ่าน มองเห็นฐานเจดีย์เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา
บนสามเหลี่ยมเกาะกลางถนน
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ตอม่อสะพานป่าถ่าน

ฐานเจดีย์เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา
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ผลได้จากคูคลองจ�านวนมากเหล่าน้ี เป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิต 

ประจ�าวันของประชาชนพลเมอืง เป็นแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรกรรม เป็นเส้นทางคมนาคม 

ติดต่อทั้งระบบภายในและภายนอก ระบบแม่น�้าล�าคลองจึงมีส่วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต 

ประจ�าวันของชาวพระนครศรีอยุธยาอย่างแนบแน่น

ลักษณะทางกายภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยา ครั้งบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 

ปรากฏในเอกสารโดยเฉพาะจดหมายเหตขุองชาวต่างชาติหลายฉบบัได้กล่าวเปรยีบเทยีบ 

พระนครศรีอยุธยาว่าเป็นเมือง เวนิสแห่งตะวันออก ทีเดียว

นายแกมเฟอร์ ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๓ บันทึก 

สภาพของเมืองไว้อย่างชัดเจนว่า “มีคลองใหญ่ขุดจากแม่น�้าผ่านเข้าไปในเมืองจาก 

ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกบ้าง จากเหนือไปทิศใต้บ้าง และยังมีคลองเล็กๆ น้อยๆ  

ซอยจากคลองใหญ่อีกเป็นอันมาก เรืออาจแล่นจากแม่น�้าเข้าไปในเมืองจอดเทียบท่า 

พระราชวังและต�าหนักส�าคัญๆ ได”้ ดังนั้น การคมนาคมทางน�้าจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ 

ประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม การคมนาคมทางบกก็เป็นสิ่งจ�าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  

ด้วยพบวา่มกีารสร้างถนนเป็นแนวคูข่นานไปกับแนวคลองแทบทกุสาย โดยถนนสายหลัก 

มีขนาดกว้างใหญ่มักเป็นถนนปูอิฐ และมีถนนดินซึ่งเป็นถนนซอยขนาดเล็กทั่วไป

ด้วยเหตุท่ีเมืองพระนครศรีอยุธยามีคลองและถนนจ�านวนมาก ท�าให้มีสะพาน 

ข้ามคลองจ�านวนมากตามไปด้วย

ลักษณะของสะพานมี ๓ แบบด้วยกัน ได้แก่ สะพานไม้ แบบหนึ่ง สะพานอิฐ 

และศลิา แบบหนึง่ และสะพานสายโซ่ หรือ สะพานหก อกีแบบหนึง่

ในบรรดาสะพานส�าคญั ๆ  กว่า ๓๐ สะพาน ทีม่ชีือ่ปรากฏในเอกสารนัน้ สะพานป่าถ่าน 

เป็นสะพานแห่งหนึง่ทีม่เีรือ่งราวเกีย่วกับประวตัศิาสตร์เมอืงพระนครศรีอยธุยาทีส่�าคัญทีส่ดุ 

ตอนหนึง่

สะพานป่าถ่าน เป็นสะพานทีต้ั่งอยูบ่นแนวถนนหน้าพรหม ทอดข้ามคลองประตู 

ข้าวเปลอืกระหว่างวดัมหาธาตกัุบวดัราชบรูณะ

พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยากล่าวถึงสะพานแห่งนีเ้ป็นครัง้แรก ราว พ.ศ. ๑๙๖๗  

เมือ่สมเดจ็พระอินทราชาเสดจ็สวรรคต เจ้าฟ้า ๒ พระองค์ คอื เจ้าอ้ายพระยากบัเจ้ายีพ่ระยา 

ยกกองทพัเข้ามาเพือ่ชงิราชสมบตั ิ เจ้าอ้ายพระยาตัง้ทพัต�าบลป่ามะพร้าว ทีว่ดัพลบัพลาไชย  

เจ้ายีพ่ระยาตัง้ทพั ณ วดัไชยภมู ิ คนละฝ่ังคลองประตูข้าวเปลือก ทัง้ ๒ พระองค์ ยกพล 

มาปะทะกันที่เชิงสะพานป่าถ่าน ถึงขั้นยุทธหัตถีบนหลังช้างส้ินพระชนม์พร้อมกันทั้ง  
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๒ พระองค์ ราชสมบตัพิระนครศรีอยธุยาจงึตกอยูก่บัเจ้าสามพระยา เม่ือสมเด็จเจ้าสามพระยา 

ขึน้ครองราชสมบตัแิล้ว จงึโปรดให้สถาปนาวดัราชบรูณะขึน้ตรงทีถ่วายพระเพลงิพระบรมศพ 

พระเชษฐาทัง้กบัทรงโปรดให้สถาปนาพระเจดย์ี ๒ องค์ ก่อสร้างเป็นเจดย์ีฐาน ๘ เหลีย่มยงัปรากฏ 

รากฐานอยู่จนถงึทกุวันน้ี นับเป็นอนุสาวรย์ีท่ีระลกึถึงพระเชษฐาทัง้ ๒ พระองค์ ในเหตุการณ์ 

จลาจลกลางเมอืงครัง้นัน้

สภาพของสะพานป่าถ่านหกัพังลงตามกาลเวลา พร้อมกบัการสญูสภาพของคลองประต ู

ข้าวเปลอืกและการล่มสลายของเมอืงพระนครศรอียธุยาภายหลงัสงครามกบัพม่า อนัส่งผลให้ 

มคีวามจ�าเป็นต้องย้ายเมืองหลวงศูนย์กลางการปกครองไปอยูท่ี่ธนบรุ ีและกรุงเทพฯ ตามล�าดับ  

จนปัจจบุนัซากสะพานป่าถ่าน และเจดย์ีเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายีพ่ระยา ถกูกนัขอบเขตไว้เป็น 

ส่วนหนึง่ของเกาะกลางถนนนเรศวร (ถนนหน้าพรหม) ด้วยสภาพทีป่รกัหกัพงัแต่กย็งัเป็นจดุสังเกต 

บนผิวดินทีห่ลงเหลอือยูใ่ห้ศกึษาเรือ่งราวหน้าหน่ึงในประวัติศาสตร์การเมอืงพระนครศรอียธุยา

อทุยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ได้ด�าเนนิการขดุแต่งทางโบราณคด ีเพือ่ศกึษา 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสะพานป่าถ่าน ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ - เมษายน ๒๕๓๓ ท�าให้ 

ทราบว่าส่วนท่ีหลงเหลืออยูจ่มอยูใ่ต้พืน้ดนิคอื ส่วนของฐานรากหรอืตอม่อของสะพานก่ออฐิถอืปนู 

จ�านวน ๔ ต้น แต่ละต้นเป็นแท่งสีเ่หลีย่มมีปลายแหลม ท้ัง ๒ ต้น ขนาด ๒ x ๘ เมตร ถ้าเรยีงกนั 

ในแนวตะวนัออก - ตะวนัตก ระยะจากตอม่อต้นที ่๑ ถงึต้นที ่๔ ยาว ๑๗ เมตร ซ่ึงเป็นขนาด 

ความกว้างของคลองประตขู้าวเปลือก ช่องว่างระหว่างตอม่อแต่ละช่วงต่างกนัคือ ตอม่อที ่๑ - ๒  

และ ๓ - ๔ ระยะห่าง ๒.๕๐ เมตร ตอม่อที ่๒ - ๓ ระยะห่าง ๕ เมตร ช่องว่างระหว่างตอม่อ 

ทีก่ล่าวถงึเป็นช่องทีจ่ะให้เรอืสามารถสญัจรผ่านไปมาได้ การทีร่ะยะห่างระหว่างตอม่อไม่เท่ากนั  

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ท�าให้ขนาดความสงูของช่องโค้งสูงไม่เท่ากนัด้วย ทีค่อสะพานทัง้สองข้างมฐีานรากก่ออฐิเป็นเอน็ 

ตดักนัเป็นห้องสีเ่หลีย่มหลายห้อง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑๙ เมตร ทัง้สองฝ่ัง 

เป็นฐานรากของถนน ยกระดบัพืน้ถนนให้ลาดเอยีงขึน้ไปรับกบัคอสะพานทัง้สองฝ่ัง

 นอกจากนี ้ยงัพบช้ินส่วนปนูป้ันรปูดอกบวัตมูและส่วนโค้งของสะพาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ 

ทีช่่วยในการสนันษิฐานลกัษณะของสะพานป่าถ่านได้ชดัเจนยิง่ขึน้

หลกัฐานสะพานป่าถ่านทีเ่หลอือยูส่ามารถเปรยีบเทยีบได้กบัสะพานประตูจนี ซ่ึงเป็น 

สะพานอฐิแบบเดยีวกนัและเหลือสภาพของช่องโค้งอย่างชัดเจน ๑ ช่อง โดยมีรูปแบบของ 

การก่ออิฐตอม่อเหมอืนกัน ดงัน้ัน ส่วนบนท่ีเป็นการก่ออฐิแบบสนัตัง้เป็นช่องโค้งแหลมน่าจะ 

เหมอืนกนัด้วย

ดังนั้น จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าสะพานป่าถ่านเป็นสะพานโค้ง มีช่องใต้สะพาน 

ให้เรือสัญจรผ่านไปมาได้ ๓ ช่อง โดยช่องกลางกว้างกว่าอีก ๒ ช่องที่ขนาบข้าง ลักษณะ 

การก่ออิฐสันตั้งเป็นช่องโค้งแหลม ส่วนโค้งของช่องกลางสูงกว่าอีก ๒ ช่องที่ขนาบข้าง 

แนวถนน ยกระดบัลาดเอยีงข้ึนรบัคอสะพานท้ังสองข้าง และน่าจะมีราวสะพานท้ังสองข้าง  

โดยก่อเป็นเสาหัวเม็ดรูปดอกบัวตูม 

เกีย่วกบัการก่อสะพานป่าถ่านน้ัน เป็นท่ีทราบแน่ชดัว่ามมีาแล้วต้ังแต่สมยัอยธุยา 

ตอนต้น อย่างน้อยในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๗ และเป็นไปได้ว่า 

อาจจะก่อสร้างมาแล้วพร้อมกับการสถาปนาพระนครศรีอยุธยา เมื่อมีการขุดลอกคลอง 

และสร้างถนนเป็นจ�านวนมาก แต่รูปแบบของสะพานไม้หรือสะพานอิฐ รูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานใดที่จะกล่าวอ้างถึงได้

ส่วนรูปแบบของสะพานป่าถ่านท่ีปรากฏหลักฐานหลังสุด ซึ่งมีเทคนิคการก่ออิฐ 

เป็นช่อง รูปโค้งแหลมดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก  

ซึ่งมีปรากฏในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยอย่างมาก ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ ์

มหาราช เป็นต้นมา

 จึงเป็นไปได้ว่าสะพานป่าถ่านคงได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งหนึ่งประมาณรัชกาล 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นครั้งส�าคัญที่สุด
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แบบพระพักตร ์
พระพุทธรูปหินทราย 

สมัยอยุธยา

ปัจจุบันความรู้เร่ืองพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยายังไม่

แน่ชัด ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการว่า พระพุทธรูป

หนิทรายควรจะเป็นงานทีท่�ามาก่อนสถาปนากรงุศรอียธุยา หรอืงาน

สมัยอยุธยาตอนต้น หรืองานสมัยอยุธยาตอนปลาย

ท่ีตั้งของกรุงศรีอยุธยาก่อนเป็นราชธานีเป็นบริเวณที่

ศลิปกรรมแบบลพบรุเีคยเจรญิรุ่งเรอืงมาก่อน๑ ในขณะทีศ่ลิปะอูท่อง 

ก็ก�าลังแพร่หลายอยู่ในขณะน้ัน ดังนั้นงานประติมากรรมแห่ง 

กรุงศรีอยุธยาระยะแรกจึงได้สืบต่อหรือรับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ

จากศลิปะลพบรุ ีและศลิปะอูท่อง๒ ต่อมาศิลปะสุโขทยัซึง่ก�าลังเจรญิ

รุ่งเรืองอยู่ทางฝ่ายเหนือก็น่าจะมีอิทธิพลต่อประติมากรรมอยุธยา

ระยะแรกด้วย

๑ 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
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาระยะแรก ๆ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน และพระพุทธรูปส�าริด 

มาก่อน พระพุทธรูปหินทรายนิยมท�ากันในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจาก 

พระองค์ทรงปราบปรามเขมรให้กลบัมาขึน้ต่อกรงุศรอียธุยาดงัเดมิ จงึเอาอย่างพระพุทธรปู 

ที่นครวัด นครธมเมืองเขมรมาสร้าง๓

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และ เอ. บี. กริสโวลด์ มีความเห็นสอดคล้องกับสมเด็จ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ๔ แต่ อาร์. เลอ เมย์ มคีวามเหน็ว่า พระพทุธรปู 

หินทรายนิยมท�ากันในศิลปะไทยสมัยลพบุรี และกลับมานิยมท�ากันอีกครั้งหนึ่งในรัชกาล 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยา๕

ส�าหรับ น. ณ ปากน�้า มีความเห็นว่าพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดเป็นงาน 

ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา หากจะท�ากันอยู ่บ้างในสมัยอยุธยาตอนต้นก็เป็น 

ส่วนน้อย ทั้งนี้ท่านเชื่อในทฤษฎีศิลปะร่วมสมัย โดยกล่าวว่าในสมัยบายนตอนปลาย  

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เขมรหันมาสร้างพระพุทธรูปจากส�าริดมากขึ้น ท�าให้พระพุทธรูป 

หินทรายหมดความนิยมลงไป ดังนั้นพระพุทธรูปหินทรายพบที่กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด 

ควรเป็นของมีมาก่อนสถาปนากรงุศรอียธุยา โดยเรยีกว่า ศลิปะอโยธยา ซึง่มอีายรุ่วมสมัย 

ศิลปะอู่ทอง๖

ส่วนศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเห็นว่า พระพุทธรูปหินทราย 

คงจะท�ากันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เนื่องจากได้พบพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็ก 

องค์หนึ่งภายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ และทรงเชื่อว่าพระพุทธรูปหินทรายนิยมท�า 

อีกคร้ังหนึ่งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช๗ 

๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ต�านานพระพุทธเจดีย,์ 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�า้, พทุธประตมิากรรมในประเทศไทย (กรงุเทพฯ : ส�านักพมิพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๓), หน้า ๕๐ - ๕๕,  
๖๑ – ๗๒ และโปรดดู น. ณ ปากน�้า “พระพุทธรูปสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา” เมืองโบราณ ๙ (๓) (สิงหาคม -  
พฤศจิกายน ๒๕๒๖) : ๕๑ – ๕๘.
๗ กรมศลิปากร, พระพุทธรปูและพระพมิพ์ในกรพุระปรางค์วดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (พระนคร :  
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัศวิพร, ๒๕๐๒) หน้า ๑๗ และ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศลิปะในประเทศไทย,  
พิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๓๔.
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แนวความคิดนี้เหมือนกับนายยอร์ช เซเดส์ และศาสตราจารย์บวสเซอลีเย่ ซึ่งเสนอว่า  

ในสมยัที ่๑ (สมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ ถงึสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ) มกัใช้หนิทราย 

ส�าหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และสมัยที่ ๓ (สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ถึงสมเด็จ 

พระเจ้าท้ายสระ) จึงเริ่มท�าพระพุทธรูปด้วยหินทรายอีก๘

จากการศกึษาของนักวชิาการหลายท่านดงักล่าวมาแล้ว สามารถสรปุแนวความคิด 

เกี่ยวกับการท�าพระพุทธรูปหินทรายได้ ๓ ทฤษฎีคือ 

๑. พระพุทธรูปหินทรายนิยมท�าก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา คือในศิลปะลพบุรี  

อู่ทอง และอโยธยา 

๒. พระพุทธรูปหินทรายท�ากันมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น 

๓. พระพุทธรูปหินทรายนิยมท�ากันในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวสมัยสมเด็จ 

พระเจ้าปราสาททอง หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หลักฐานทางโบราณคดีได้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธรูปหินทรายได้แพร่กระจาย 

อยู่ตามศาสนสถานหลายแห่งที่เมืองพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

ทีเ่มอืงพระนครศรีอยธุยานัน้ พระพทุธรปูหนิทรายพบอยูอ่ยา่งมากมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวัดที่พระราชพงศาวดาร และเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ระบุว่าสร้างขึ้นใน 

สมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัดพุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระราม และ 

วัดราชบูรณะ เป็นต้น

วัดท่ีสร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ ก็พบว่าพระพุทธรูป 

หินทราย สร้างเป็นพระพุทธรูปประธานประจ�าวิหารรายทุกหลัง รวมทั้งวัดที่สร้างในสมัย 

อยุธยาตอนปลาย เช่น วัดไชยวัฒนาราม พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถก็สร้างด้วย 

หินทราย แม้ว่าในระยะหลังจะเห็นแนวโน้มการสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและส�าริด 

มากกว่าก็ตาม

จากหลักฐานที่พบอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่า น่าจะมีการท�าพระพุทธรูปหินทราย 

ตลอดสมยัอยธุยา  โดยท�ากนัมากในสมยัอยธุยาตอนต้น  ปรมิาณน้อยลงสมยัอยธุยาตอนกลาง  

และน้อยลงอกีในสมัยอยธุยาตอนปลาย แต่ยงัมปัีญหาอยูท่ี่ว่า วดัเหล่านัน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

วดัทีส่ร้างสมยัอยธุยาตอนต้นท�าพระพทุธรปูหินทรายกนัมากในสมยัแรกสร้าง  หรอืในระยะ 

บูรณปฏิสังขรณ์

๘ ยอร์ช เซเดส์ และบวสเซอลีเย่, ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (ทรงแปล และท�าเชิงอรรถประกอบ), ประวัติศิลปะ 
ในประเทศไทย, หน้า ๒๔.
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มกัไม่พบพระพทุธรปูหนิทรายในสภาพสมบรูณ์  เพราะการสร้างพระพทุธรปูหนิทราย 

สมัยอยุธยาสลักจากหินหลายก้อนประกอบกัน ปัจจุบันชิ้นส่วนขององค์พระยังคงอยู่ที ่

โบราณสถาน ส่วนส�าคญัท่ีสดุคอื เศยีร มกัสญูหายไปก่อนเนือ่งจากถกูโจรกรรม แต่มเีศยีร 

จ�านวนไม่น้อยที่ทางราชการได้เก็บรวบรวมมาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อป้องกัน 

การสญูหาย การรวบรวมดงักล่าวได้ท�ากนัมาตัง้แต่รชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั โดยพระยาโบราณราชธานนิทร์  ผูส้�าเรจ็ราชการมณฑลกรงุเก่าในขณะนัน้ นบัเป็น 

คณุประโยชน์มหาศาลต่อวงการศกึษาประวตัศิาสตร์ศลิปะเป็นอย่างยิง่  แต่การเก็บรวบรวม 

เศียรพระพุทธรูปในครั้งนั้น ไม่มีการบันทึกแหล่งที่มาซึ่งเป็นข้อจ�ากัดในการศึกษา

อย่างไรก็ตาม การศึกษารูปแบบทางศิลปะของพระพักตร์พระพุทธรูปหินทราย 

สมยัอยธุยา โดยศกึษาลกัษณะทีส่บืทอดมาจากศลิปะทีม่อียูก่่อน การคลีค่ลายเปลีย่นแปลง  

และการรับอิทธิพลจากศิลปะแบบอื่นท่ีปรากฏอยู่ ย่อมเพิ่มพูนความรู้ที่ยังมีข้อสงสัยกัน 

ในหมู่นักวิชาการปัจจุบันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

เศยีรพระพทุธรปูหนิทรายท่ีเกบ็รวบรวมไว้ในพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม 

มจี�านวนมาก๙ ส่วนหน่ึงเกบ็ไว้ในคลงัใต้ถุนพระท่ีนัง่พมิานรถัยา อกีส่วนหนึง่เกบ็ไว้ในคลัง 

กึ่งจัดแสดง คือในคลังระเบียงรอบก�าแพงพระราชวังจันทรเกษม ทั้งหมดทะเบียนระบุว่า 

พระยาโบราณราชธานินทร์เก็บรวบรวม

ส�าหรับเศียรพระพุทธรูปท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา มีปริมาณ 

น้อยกว่า มีทัง้จดัแสดงไว้ในอาคาร จดัแสดงกลางแจ้ง และเกบ็รวบรวมไว้ในคลัง นอกจาก

นี้ยังศึกษาจากเศียรพระพุทธรูปที่ยังคงอยู่ที่โบราณสถานอีกจ�านวนหนึ่ง

ในการศึกษาด้านรูปแบบของพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาครั้งนี้  

ผู้เขียนได้จัดกลุ่มพระพักตร์พระพุทธรูปโดยให้ความส�าคัญของลักษณะวงพระพักตร์เป็น 

อันดับแรก เพราะว่าลักษณะวงพระพักตร์เป็นภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นว่าช่างต้องการ 

สะท้อนสุนทรียภาพอย่างใด หรือได้รับแรงบันดาลใจจากแหล่งศิลปกรรมใดเป็นหลัก  

หลงัจากนัน้จงึแบ่งแยกแบบพระพกัตร์แต่ละกลุ่มออกเป็นแบบย่อย ตามลักษณะปลีกย่อย 

ทีป่รากฏบนวงพระพกัตร์ ซึง่ได้รบัแรงบนัดาลใจจากแหล่งศลิปกรรมต่าง ๆ  เข้ามาปะปนอยู่ 

มากบ้างน้อยบ้าง

จากการศึกษาสามารถแบ่งแบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา 

ออกได้เป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้

๙ บัญชีโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ก

แบบพระพกัตร์พระพทุธรปูกลุ่ม ก มจี�านวนมาก และสามารถแบ่งได้เป็น ๓ แบบ ดงันี้

พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๑

รูปที่ ๑  
เศียรพระพุทธรูปหินทราย  
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
จันทรเกษม ไม่มีเลขทะเบียน  
พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๑

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

ลั กษณะส� า คัญ

ของกลุ่มนี้คือ พระพักตร์ 

ค่อนข้างกลม สีพระพักตร ์

ยิ้ม พระโอษฐ์กว้าง ริมฝ ี

พระโอษฐ์บนเป็นมมุแหลม 

ที่ก่ึงกลาง พระมัสสุเป็น 

เส้นมีอยู่เสมอ พระนาสิก 

ค่อนข้างสั้น พระเนตร 

เหลือบลง พระขนงเป็น 

เส้นนนูโค้ง พระหนกุลมมน 

บากเป็นขีดเน้นให้ดูนูน 

ยิง่ขึน้ เมด็พระศกเป็นตุม่เลก็  

มไีรพระศกเหนอืพระนลาฏ 

เป็นแนวตรงหรือโค้งลง 

เล็กน้อย แนวไรพระศก 

ที่พาดผ่านมาที่ขมับเป็น 

มมุแหลมหรือแนวโค้ง และ 

อาจจะเป็นเส้นนนูเส้นเดยีว 

หรือมีขีดแบ่งตรงกลาง  

(รปูที ่๑,  ๒) ลกัษณะดงักล่าว 

สืบทอดหรือได้รับอิทธิพล 

ศลิปะลพบรุตีอนปลาย๑๐ อย่างไรกต็าม ลักษณะของไรพระศก  

และอุษณีษะของพระพุทธรูปกลุ่ม ก แบบที่ ๑ เป็นแบบที ่

พัฒนามาจากต้นแบบในศิลปะลพบุรีแล้ว ดังนั้นจึงควร 

จะมอีายรุาวปลายพทุธศตวรรษที ่๑๙ ถงึต้นพทุธศตวรรษ 

ที่ ๒๐

๑๐ โปรดดเูปรยีบเทยีบกบัรูปที ่๕๑ และค�าอธบิายภาพหน้า ๔๘ ใน ศ. ม.จ.สภัุทรดศิ ดศิกลุ, ศลิปะในประเทศไทย.
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พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒
 แบบพระพกัตร์พระพทุธรปูกลุม่ ก ระยะต่อมามอีทิธพิลศลิปะสโุขทยัเข้ามาปะปน 

มากบ้างน้อยบ้าง เป็นต้นว่า พระขนงที่โก่งมากขึ้น (รูปที่ ๓) แนวไรพระศกที่โค้งเป็นแนว 

ล้อกบัพระขนงมาบรรจบกันเป็นมุมแหลมท่ีกลางพระนลาฏ (รปูที ่๔) รวมทัง้พระรศัมเีป็น 

เปลว (รูปที่ ๕) ลักษณะส�าคัญอย่างหนึ่งคือ วงแหวนเป็นแถบแบนยกขอบเป็นมุมแหลม 

รดัอยู่ทีโ่คนพระรัศมี วงแหวนแบบน้ีเป็นแบบพิเศษไม่เคยปรากฏในศลิปะแบบอืน่มาก่อน

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�านวนไม่น้อยที่ไม่ท�าไรพระศก (รูปที่ ๖, ๗)  

เป็นแบบที่น�าลักษณะของศิลปะสุโขทัยเข้ามาผสมผสานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

วงพระพักตร์ พระโอษฐ์ และพระมสัส ุกย็งัแสดงภาพลักษณ์ของอทิธพิลศลิปะลพบรุทีีช่ดัเจน 

มากกว่า ซึง่ลกัษณะพระพกัตร์ดงักล่าวนีส้ามารถเทยีบได้กบัพระพกัตร์พระพทุธรปูปนูป้ัน 

ภายในจระน�าทศิเหนือของปรางค์ประธานวดัพระราม (รปูที ่๘) ซึง่น่าจะเป็นงานระยะแรก 

สถาปนาวัดพระรามเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๒๑๑

 
๑๑ “พระราชพงศาวดารกรงุเก่าฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนต์ิิ,” ประชมุพงศาวดารเล่ม ๑ (พระนคร : องค์การค้าของ 
คุรุสภา, ๒๕๐๖), หน้า ๑๓๑.
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ดังนั้นพระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๒ ซึ่งเป็นแบบที่พัฒนามาจากพระพักตร์กลุ่ม ก  

แบบที่ ๑ จึงน่าจะมีอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐

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�าทิศเหนือของปรางค์ประธานวัดพระราม 
 พระพักตร์แบบเดียวกับกลุ่ม ก แบบที่ ๒ (ภาพจาก น. ณ ปากน�้า, พุทธประติมากรรมในประเทศไทย, รูปที่ 115 หน้า 88)

รูปที่ ๙   
เศียรพระพุทธรูปหินทรายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม  

ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๙๙  พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๓

พระพักตร์กลุ่ม ก แบบที่ ๓
ลักษณะวงพระพักตร์ยังคงแสดงอิทธิพลศิลปะ 

ลพบุรี และศิลปะสุโขทัย ตามแบบพระพักตร์กลุ ่ม ก  

แบบที่  ๒ มีข ้อแตกต่างท่ีพระโอษฐ ์ ซ่ึงมีขนาดเล็ก  

มมุพระโอษฐ์ชีข้ึน้มากกว่า (รปูท่ี ๙) ลกัษณะดงักล่าวชวนให้ 

คิดถึงลักษณะที่ปรากฏที่พระพุทธรูปในศิลปะพม่าแบบ 

พุกาม ซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกแหล่งหนึ่งที่เข้ามา 

ผสมอยู่ในแบบพระพักตร์ของพระพุทธรูปหินทรายสมัย 

อยุธยาระยะแรกนี้ด้วย
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ข

แบบพระพกัตร์ของพระพทุธรปูกลุม่ ข มอียูใ่นศลิปะอยธุยาควบคูก่บัแบบพระพกัตร์ 

กลุ่ม ก แต่เกิดจากแหล่งบันดาลใจต่างกัน และมีปริมาณน้อยกว่ามาก สามารถแบ่งออก 

ได้เป็น ๒ แบบ ดังนี้

พระพักตร์กลุ่ม ข แบบที่ ๑
แบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่ม ข แบบที่ ๑ เกี่ยวข้องกับอิทธิพลศิลปะลพบุร ี

ทีส่่งผ่านมาทางศลิปะอูท่อง ดไูด้จากลกัษณะวงพระพักตร์ทีเ่ป็นรปูสีเ่หลีย่มและมไีรพระศก  

ซึ่งแตกต่างจากวงพระพักตร์ที่ค่อนข้างกลมของพระพุทธรูปกลุ่ม ก ส่วนรายละเอียดของ 

พระพักตร์เหมือนกับแบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่ม ก ซึ่งมีอิทธิพลศิลปะลพบุรีปรากฏ 

ที่พระโอษฐ์ และพระมัสสุ ผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยปรากฏอยู่ที่พระเนตร 

และพระขนงซึ่งค่อนข้างโค้ง (รูปที่ ๑๐) ลักษณะของวงพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่มนี้จึง 

เทยีบได้กบัวงพระพกัตร์ของพระพทุธรปูส�ารดิพบทีว่ดัธรรมกิราช (รปูที ่๑๑) ซึง่จดัไว้เป็น 

ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ ก�าหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙๑๒

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

๑๒ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หน้า ๓๑.
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อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองที่เรารู้จักกันเกือบทั้งหมดเป็น

พระพุทธรูปหล่อด้วยส�าริด และมักจะไม่ท�าพระมัสสุ มีเพียงบางองค์ที่ท�าพระมัสสุไว้ด้วย 

เช่น พระพุทธรูปทองค�าพบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ (รูปที่ ๑๒) ทั้งนี้สามารถอธิบาย

ได้ว่าพระมัสสุเป็นลักษณะที่พบอยู่ในศิลปะลพบุรีซึ่งรับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรอีกต่อ

หนึ่ง แต่ในศิลปะอู่ทองนั้นแม้ว่าแรงบันดาลใจส�าคัญมาจากศิลปะลพบุรี แต่ก็ไม่นิยมสลัก

พระมัสสุ

ดังนั้น สามารถอธิบายได้ต่อไปว่าแม้ช่างที่สลักพระพุทธรูปหินทรายกลุ่ม ข จะได้

น�าแรงบันดาลใจในการสลักมาจากพระพักตร์แบบอู่ทอง แต่ช่างสลักคงจะคุ้นเคยอยู่กับ

งานสลักหินแบบศิลปะลพบุรีมากกว่า จึงมักสลักพระมัสสุไว้ด้วยเสมอ

การได้พบพระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะซึ่งสร้าง

เมือ่ พ.ศ. ๑๙๖๗ ก็คงจะกล่าวได้ว่าพระพทุธรปูแบบน้ียงัท�ากนัต่อมาในพทุธศตวรรษที ่๒๐ 

อย่างน้อยในปีสถาปนาวัดราชบูรณะ ดังนั้นก็น่าจะก�าหนดอายุพระพุทธรูปกลุ่ม ข แบบที่ 

๑ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐

รปู ๑๒ พระพทุธรปูทองค�า  
พบในกรพุระปรางค์วดัมหาธาตุ อยุธยา  
ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙

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

กลุ่ม ข แบบที่ ๒ พัฒนามาจากพระพักตร ์

กลุ่ม ข แบบที่ ๑ กล่าวคือ วงพระพักตร ์

ยังเป็นรูปที่เหลี่ยม (รูปท่ี ๑๓) ลักษณะ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงคอื ไม่ท�าไรพระศก ซึง่น่าจะ 

เป็นแรงบันดาลใจจากแบบพระพักตร์ 

ในศลิปะสโุขทยั นอกจากน้ีการท�าพระขนง 

เป ็นเส ้นนูนต่อกันเป็นรูปปีกกาก็เคย 

ปรากฏอยูใ่นพระพทุธรปูในศลิปะทวารวดี  

ซึ่งให้อิทธิพลต่อศิลปะลพบุรีและอู่ทอง 

มาโดยล�าดับแต่ก็ปรากฏให้เห็นน้อย

ลักษณะส�าคัญอีกประการหนึ่ง 

ของพระพุทธรูปกลุ่ม ข แบบที่ ๒ คือรัศม ี

ทรงดอกบัวตูม มีวงแหวนเป็นแถบแบน 

ยกขอบเป็นมุมแหลมรัดอยู่ที่โคน ลักษณะ 

วงแหวนแบบนี้มีอยู่ในพระพุทธรูปกลุ่ม ก  

ด้วย ดังได้กล่าวมาแล้ว

ดงันัน้พระพทุธรปูกลุม่ ข แบบท่ี ๒  

อาจจะก�าหนดอายหุลงัจากกลุม่ ข แบบที ่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 

แบบน้ีมอียูเ่ฉพาะพระพทุธรปูแบบสโุขทยัหมวดก�าแพงเพชร๑๔ ลกัษณะทีไ่ด้รบัอิทธพิลจาก 

ศิลปะลพบุรี คือ พระโอษฐ์ยิ้ม ซึ่งริมฝีพระโอษฐ์บนท�าเป็นมุมแหลมตรงกลาง มีพระมัสส ุ

เป็นเส้นเหนือพระโอษฐ์ มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นตุ่มขนาดเล็ก มักท�าวงแหวนเป็นเส้น 

หรือแถวกลีบบัวเล็ก ๆ รัดอยู่ที่ใต้อุษณีษะและโคนพระรัศมีซึ่งเป็นแบบเปลวไฟ

ไรพระศกทีอ่ยูเ่หนอืพระนลาฏเกีย่วข้องกบัศลิปะลพบรีุ - อูท่อง แต่แนวไรพระศก 

เป็นแนวล้อกับพระขนงเป็นมุมแหลมท่ีกลางพระนลาฏตามสุนทรียภาพของพระพุทธรูป 

ในศิลปะสุโขทัย (รูปที่ ๑๔, ๑๕) ลักษณะพระพุทธรูปกลุ่ม ค จึงมีลักษณะพระพักตร์ 

เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๓

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อแตกต่างอย่างส�าคัญอยู ่ที่พระมัสสุซึ่งมีอยู่ประจ�าใน 

พระพุทธรูปที่สลักจากหินทราย แต่มักไม่พบในพระพุทธรูปแบบอู่ทองซึ่งท�ามาจากส�าริด

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

พระพุทธรปูกลุม่ ค สามารถก�าหนดอายเุปรยีบเทยีบได้กับพระพทุธรปูแบบอูท่อง  

รุ่นที่ ๓ คือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐๑๕ โดยมีหลักฐานท�าให้น่าเชื่อว่า พระพุทธรูป 

กลุม่นีน่้าจะแพร่หลายอยูใ่นพทุธศตวรรษที ่ ๒๐ มากกว่า เนือ่งจากได้ค้นพบพระพทุธรปู 

แบบอูท่อง รุน่ที ่๓ อยูใ่นกรพุระปรางค์วดัราชบรูณะเป็นจ�านวนมากกว่าแบบอืน่๑๖ ซึง่คล้ายกบั 

พระพักตร์ของพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ในจระน�าทิศของปรางค์องค์นี้๑๗

๑๕ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หน้า ๓๒.
๑๖ โปรดดู ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, พระพุทธรูปและพระพิมพ์..., หน้า ๑๕ – ๑๗.
๑๗ พระพุทธรูปในจระน�าวัดราชบูรณะถูกขโมยตัดเศียรไปแล้ว เศียรที่เห็นปัจจุบัน กรมศิลปากรบูรณะใหม่  
ภาพเก่าดูได้จาก น. ณ ปากน�้า, ลายปูนปั้นมัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ,  
๒๕๓๒), หน้า ๔๙ รูปที่ ๕๖.
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ง

ลกัษณะโดยทัว่ไปเหมอืนกบัพระพกัตร์กลุม่ ค และพบเป็นจ�านวนมากเช่นเดยีวกัน  

แต่ลักษณะส�าคัญที่แตกต่างคือ พระพุทธรูปกลุ่ม ง ไม่ท�าไรพระศก (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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พระพุทธรูปกลุ่ม ง คงจะนิยม

แพร่หลายอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐  

ร่วมกับพระพุทธรูปกลุ ่ม ค เนื่องจาก

ได้พบพระพุทธรูปแบบนี้อยู ่แล ้วที่วัด 

มหาธาตุ อยธุยา สร้างเมือ่ พ.ศ. ๑๙๑๗๑๘  

คือพระพุทธรูปหินทรายซึ่งพบชิ้นส่วน 

ประกอบกันได้เป็นองค์ประดิษฐานอยู่ใน 

ระเบียงคดด้านทิศตะวันตก (รูปท่ี ๑๘)  

ต่อมาในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ก็ยัง 

พบพระพุทธรูปซึ่งมีพระพักตร์ลักษณะ 

เดียวกันคือ พระพุทธรูปส�าริดปางลีลา  

พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ๑๙

รูปที่ ๑๘ 
พระพุทธรูปหินทราย 
ในระเบียงคดวัดมหาธาตุ อยุธยา  
พระพักตร์กลุ่ม ง

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

พระพทุธรปูกลุม่นีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่าช่างอยธุยาพยายามสร้างพระพทุธรปูหนิทราย 

ตามสุนทรียภาพแบบสุโขทัย โดยวงพระพักตร์ท�าเป็นรูปไข่ รวมทั้งพระโอษฐ์ซึ่งท�า 

ริมฝีพระโอษฐ์บนเป็นมุมมนต่างจากริมฝีพระโอษฐ์บนซึ่งเป็นมุมแหลมตามแบบลพบุรี  

(รูปที่ ๑๙, ๒๐)

รูปที่ ๑๙ เศียรพระพุทธรูปหินทราย 
ในคลงัพิพธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม  
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๔๔  
พระพักตร์กลุ่ม จ
รูปที่ ๒๐ เศียรพระพุทธรูปหินทราย 
ในคลงัพิพธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม 
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๑๕๔  
พระพักตร์กลุ่ม จ
รูปที่ ๒๑ พระพุทธรูปหินทราย 
ปางลีลาสลักนูนสูง  
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
จันทรเกษม พระพักตร์กลุ่ม จ

อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปบางองค์ก็ยังคงท�าไรพระศกตามแบบพระพุทธรูป 

ในศิลปะลพบุรี - อู่ทอง ดังเช่นพระพุทธรูปลีลาสลักนูนสูงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

จันทรเกษม (รูปที่ ๒๑)

ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปกลุ่ม จ สามารถเปรียบเทียบได้กับพระพักตร์

ของพระพุทธรูปส�าริดพบในเจดีย์ใหญ่ด้านตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์๒๐ ซ่ึงสร้าง

เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๔๒๑ และยังเทียบได้กับพระพักตร์ของพระมงคลบพิตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 

๒๐๘๑๒๒ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปกลุ่ม จ น่าจะนิยมท�ากันในราวพุทธศตวรรษ

ที่ ๒๑

๒๐ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, รูปที่ ๙๔ และค�าอธิบายภาพ หน้า ๔๙.
๒๑ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑, หน้า ๑๓๕.
๒๒ พระมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่สถาปนาไว้ที่วัดชีเชียง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ โปรดดู
เล่มเดมิหน้า ๑๓๗ ต่อมารชักาลสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม ทรงโปรดฯ ให้ชะลอมาไว้ ณ ทีต่ัง้ปัจจบุนั เพือ่ปรบัปรงุ
บริเวณวัดชีเชียงเดิมไว้เป็นที่ส�าหรับท�าการพระบรมศพ โปรดดู พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  
เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖), หน้า ๒.
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ฉ

รูปที่ ๒๒ เศียรพระพุทธรูปหินทราย 
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม 
ทะเบียน ๒๒๓ วจ./๒๕๑๙/๒๓๕ พระพักตร์กลุ่ม ฉ
รูปที่ ๒๓ เศียรพระพุทธรูปหินทราย 
ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม 
ทะเบียน ๑๑๐ วจ./๒๕๑๙ พระพักตร์กลุ่ม ฉ

พระพทุธรปูในกลุ่มนีม้จี�านวนน้อย  

(รูปที่ ๒๒, ๒๓) ลักษณะวงพระพักตร์เป็น 

รูปไข่ตามแบบศิลปะสุโขทัย แต่พระโอษฐ์ 

มีลักษณะแตกต่างจากที่เคยพบเห็นใน 

พระพุทธรูปที่ท�าตามแบบศิลปะลพบุรีและ

สุโขทัย กล่าวคือมีขนาดเล็ก ฝีพระโอษฐ ์

บางและยื่น เนื่องจากระหว่างพระโอษฐ์กับ 

พระนาสิกสลักนูนมาก และไม่มีไรพระมัสสุ  

ท�าให้นกึถงึลักษณะทีป่รากฏอยูท่ีพ่ระพทุธรปู 

ในศิลปะลาว ซึ่งคงเป็นแหล่งบันดาลใจ 

อย่างหนึ่งที่มีต่อพระพุทธรูปกลุ่มนี้

หลกัฐานความสมัพนัธ์ทางด้านศลิปะระหว่างลาวกับอยธุยามอียูน้่อย อย่างไรกต็าม  

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์แสดงให้เหน็ว่า กรงุศรอียธุยามีความสมัพนัธ์กับลาวอย่างใกล้ชดิ 

ในรัชกาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิดงัจารกึวดัพระธาตุศรสีองรกัเมือ่ พ.ศ. ๒๑๐๓ ทีก่ล่าวถงึ 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองทั้งสอง๒๓ และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ลาวเข้ามา 

เกี่ยวข้องในสงครามระหว่างอยุธยากับพม่า๒๔

เป็นไปได้ว่าความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กันทางศลิปะมอียูใ่นระยะนีด้้วย ท�าให้ลักษณะ 

บางอย่างของพระพุทธรูปในศิลปะลาว (ล้านช้าง) เข้ามาปรากฏในพระพุทธรูปหินทราย 

อยุธยา ดังนั้น ก�าหนดอายุของพระพุทธรูปกลุ่ม ฉ ควรจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒

๒๓ กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๘๙ – ๒๙๔.
๒๔ “พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑” พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์คลังวิทยา,  
๒๕๑๖), หน้า ๑๗๗ – ๑๘๕.
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แบบพระพักตร์
พระพุทธรูปกลุ่ม ช

พระพุทธรูปกลุ่มนี้ค้นพบน้อย ลักษณะส�าคัญคือ  

วงพระพักตร์เป็นรูปสี่ เหลี่ยมค่อนข้างยาว ส่วนบน  

(พระนลาฏ) กว้างกว่าส่วนล่าง พระโอษฐ์แม้ว่าจะอมยิ้ม 

เลก็น้อย แต่วงพระพักตร์กด็แูขง็กระด้าง ตวัอย่างทีส่มบรูณ์ 

ทีส่ดุของพระพกัตร์พระพุทธรปูกลุม่นีอ้ยูใ่นพพิธิภณัฑสถาน 

แห่งชาต ิเจ้าสามพระยา (รปูที ่๒๔) ลกัษณะพระโอษฐ์กว้าง  

อมยิม้เลก็น้อย ริมฝีพระโอษฐ์บนท�าเป็นมุมแหลมทีก่ึง่กลาง  

มีพระมัสสุ และไรพระศกตามแบบศิลปะลพบุรี ซึ่งเป็น 

การย้อนกลบัไปท�าตามแบบเดมิอกีครัง้หน่ึง ส่วนพระเนตร 

และพระขนงท�าตามแบบศิลปะสุโขทัยสืบทอดจาก 

พระพุทธรูปกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว

รูปที่ ๒๔ เศียรพระพุทธรูปหินทราย 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
เจ้าสามพระยา พระพักตร์กลุ่ม ช

ตัวอย่างส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งคือ เศียรพระพุทธรูปพบจากการขุดแต่งในพระอุโบสถ 

ที่วัดไชยวัฒนาราม แต่สภาพช�ารุด (รูปที่ ๒๕)

พระพทุธรปูหนิทรายกลุม่นีม้พีระพทุธรปูทรงเครือ่งรวมอยูด้่วย คอื เศียรพระพทุธรปู 

พบที่วัดใหม่บางกะจะ (รูปที่ ๒๖) แม้ว่าจะช�ารุดมากแต่ยังเห็นเค้าวงพระพักตร์ที่สามารถ 

เทียบได้กับวงพระพักตร์แบบสี่เหลี่ยมของพระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปั้นที่วัดไชยวัฒนาราม

รูปที่ ๒๕ เศียรพระพุทธรูปหินทราย 
พบจากการขุดแต่งวัดไชยวัฒนาราม  
พระพักตร์กลุ่ม ช

รูปที่ ๒๖ เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
พบที่วัดใหม่บางกะจะ พระพักตร์กลุ่ม ช

166



167

วัดไชยวัฒนารามสร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓  

ดังนั้น พระพุทธรูปกลุ่ม ฉ ก็น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒

สรุป
จากการศึกษารูปแบบพระพักตร์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา สามารถแบ่ง 

ออกได้เป็น ๗ กลุ่ม ตามลักษณะอิทธิพล และแหล่งบันดาลใจจากศิลปกรรมหลายแบบ 

มาผสมผสานกันจนเกิดลักษณะเฉพาะตามความนิยมแต่ละยุคสมัย สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. เนื่องจากบริเวณเมืองพระนครศรีอยุธยาก่อนเป็นราชธานีเป็นบริเวณที่ 

ศลิปกรรมแบบลพบรีุเคยเจรญิรุง่เรอืงมาก่อน ดงัน้ันจงึพบว่าพระพทุธรปูหนิทรายในระยะ 

ก่อนและแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพล และแหล่งบันดาลใจจากศิลปะลพบุรี 

ตอนปลาย คือวงพระพักตร์ค่อนข้างกลม สีพระพักตร์ยิ้ม พระโอษฐ์กว้าง ริมฝีพระโอษฐ ์

บนเป็นมุมแหลมที่กึ่งกลาง พระมัสสุเป็นเส้นมีอยู่เสมอ พระนาสิกค่อนข้างสั้น พระเนตร 

เหลือบลง พระขนงเป็นเส้นนูนโค้ง เม็ดพระศกเป็นตุ่มเล็ก มีไรพระศกอยู่เหนือพระนลาฏ  

ได้แก่ แบบพระพกัตร์พระพทุธรปูหนิทรายทีจ่ดัไว้เป็นกลุม่ ก แบบที ่๑ ซึง่ก�าหนดอายรุาว 

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐

การพัฒนาของแบบพระพักตร์พระพุทธรูปกลุ่ม ก เกิดจากการท�ารายละเอียด 

ภายในวงพระพักตร์ที่ได้รับแหล่งบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัยเข้ามาผสมผสานมากบ้าง 

น้อยบ้าง ดงัปรากฏอยูใ่นแบบพระพักตร์กลุม่ ก แบบที ่๒ ซึง่ก�าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษ 

ที่ ๒๐

ในระยะเดยีวกนัน้ีอทิธพิลศลิปะพม่าแบบพกุามได้มส่ีวนเป็นแรงบันดาลใจอยูด้่วย  

คือ พระพุทธรูปกลุ่ม ก แบบที่ ๓

๒. ในระยะคาบเกี่ยวกับการท�าพระพุทธรูปซึ่งมีแบบพระพักตร์กลุ่ม ก ก็มีการท�า 

พระพุทธรูปซ่ึงมีพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยม คือ พระพุทธรูปกลุ่ม ข ซึ่งเกี่ยวข้องกับอิทธิพล 

ศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๒ แม้ว่ารายละเอียดบนพระพักตร์ของพระพุทธรูปกลุ่มนี้จะไม่ 

สามารถแยกออกจากพระพักตร์กลุ่ม ก อย่างชัดเจน แต่วงพระพักตร์ซึ่งเป็นสี่เหล่ียม 

ก็เกี่ยวข้องกับศิลปะอู่ทองยิ่งกว่าศิลปะลพบุรี โดยแบบพระพักตร์กลุ่ม ข ก�าหนดอายุ 

อยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เช่นกัน

๓. ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ช่างชาวอยุธยาได้พัฒนาพระพุทธรูปที่มีการ 

ผสมผสานระหว่างลักษณะส�าคัญในศิลปะลพบุรีกับศิลปะสุโขทัย ในปริมาณเท่า ๆ กัน  
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คือ พระพุทธรูปซึ่งจัดไว้เป็นกลุ่ม ค ซึ่งสามารถเทียบได้กับพระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ ๓  

ลักษณะส�าคัญคือ พระโอษฐ์ พระมัสสุ และไรพระศก ท�าตามแหล่งบันดาลใจในศิลปะ 

ลพบุรี ขณะที่วงพระพักตร์รูปไข่ค่อนข้างยาว พระนาสิก พระขนง และพระรัศมีท�าตาม 

แหล่งบันดาลใจในศิลปะสุโขทัย

๔. ในพุทธศตวรรษเดียวกันมีการท�าพระพุทธรูปอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลของ 

ศิลปะสุโขทัยมากกว่าศิลปะลพบุรีเล็กน้อย คือ พระพุทธรูปกลุ่ม ง ลักษณะวงพระพักตร ์

และรายละเอียดโดยรวมในพระพักตร์ท�าตามแบบพระพุทธรูปกลุ่ม ค มีข้อแตกต่าง 

แต่เพียงพระพักตร์ กลุ่ม ง ไม่ท�าไรพระศก คือพยายามท�าตามสุนทรียภาพแบบสุโขทัย 

มากกว่า ต่อจากนี้การสลักพระพุทธรูปหินทรายมีแนวโน้มลดลง

๕. ในระยะต่อมาช่างชาวอยุธยาพยายามสลักพระพุทธรูปหินทรายตาม 

สนุทรยีภาพแบบพระพทุธรูปสโุขทยัมากยิง่กว่าแต่ก่อน โดยท�าวงพระพกัตร์รปูไข่ เทยีบได้ 

ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดใหญ่ รวมทั้งลักษณะอย่างอื่น ได้แก่ พระโอษฐ์  

พระนาสิก พระขนง พระรัศมี ทั้งนี้ยกเว้นพระมัสสุและไรพระศกซึ่งยังคงปรากฏอยู่บ้าง  

พระพุทธรูปกลุ่มนี้คือ พระพุทธรูปที่จัดไว้เป็นกลุ่ม จ ก�าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑  

และน่าจะท�าต่อเนื่องมาในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ด้วย

๖. พระพทุธรปูซึง่ท�าแบบพระพกัตร์รปูไข่คงจะท�าสืบต่อมาในพทุธศตวรรษที ่๒๒  

ด้วย อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ได้พบพระพุทธรูปบางองค์ซ่ึงท�าพระโอษฐ์ขนาดเล็ก 

และยื่น ริมฝีพระโอษฐ์บางและยิ้ม ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะลาวเข้ามาผสมอยู่ด้วย

๗. พระพุทธรปูหนิทรายสมัยอยธุยากลุม่สดุท้าย คงท�ากนัในราวปลายพทุธศตวรรษ 

ที่ ๒๒ พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีวงพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างยาว ส่วนบน (พระนลาฏ)  

กว้างกว่าส่วนล่าง พระโอษฐ์แม้ว่าจะอมยิม้เลก็น้อย แต่วงพระพกัตร์กดู็แขง็กระด้าง บางครัง้ 

ก็หันกลับไปท�าไรพระศกอีกครั้งหน่ึง ในสมัยน้ีได้พบพระพุทธรูปหินทรายทรงเครื่อง 

รวมอยู่ด้วย
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กระเบื้องเชิงชาย
สมัยอยุธยา

กระเบื้องเชิงชาย :  

ลักษณะ ความหมาย และอาคารที่ใช้กระเบื้องเชิงชาย

ความหมาย ของค�าว่า “กระเบื้อง” และ “กระเบื้องเชิงชาย” สมเด็จฯ เจ้าฟ้า 

กรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ทรงอธบิายว่า “กระเบ้ือง” เป็นค�าไทยหมายความว่า ดินเผา๑  

ดังนั้นค�าว่า “กระเบื้อง” จึงบอกชนิดของวัสดุ ไม่ได้บอกหน้าที่ว่าจะต้องมุงหลังคาหรือ 

ปูพื้นเท่านั้น เพราะยังมีภาชนะอย่างอื่นท่ีท�ามาจากดินเผาก็เรียก “กระเบื้อง” เช่น  

เรียกเคร่ืองถ้วยสุโขทัยว่า “เครื่องกระเบื้องเคลือบ”๒ และเรียกเครื่องถ้วยจีนชนิด 

เคลือบใสว่า “กระเบื้องกังไส”๓ เป็นต้น

ส่วนพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ  

“กระเบื้อง” ว่าหมายถึงเคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่ง และทัพสัมภาระ คือ อุปกรณ์ในการ 

ก่อสร้างชนิดหนึ่งท�าข้ึนด้วยดินชนิดต่าง ๆ เผาให้สุกท�าให้เนื้อแกร่ง ชนิดเคลือบผิว 

๑ เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ ประทานพระยา
อนมุานราชธน. สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ และพระยาอนมุานราชธน, บนัทกึเรือ่งความรูต่้าง ๆ   
เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : บริษัท ส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ�ากัด, ๒๕๒๑), หน้า ๙๘.
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เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล. ประจวบ กล้วยไม้ ณ เมรุวัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๐๘), หน้า ๑๕๑.
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ด้วยน�้ายา ท�าให้มีสีหรือความมันวาวก็มี๔ แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของ “กระเบื้อง” ว่าเครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้น เป็นต้น  

ท�าด้วยดินหรือวัสดุอย่างอื่น โดยปรกติเป็นแผ่น หรือเครื่องถ้วยชามที่ปั้นด้วยดินประสม 

อย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาวเคลือบผิวเป็นมัน มีพื้นหรือลวดลายเป็นสีต่าง ๆ  

เรียกรวมว่าเครื่องกระเบื้อง๕

จะเหน็ว่าความหมายของค�า “กระเบือ้ง” ในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไปจากความหมาย 

ดัง้เดมิมากพอสมควร เพราะค�า “กระเบือ้ง” ในบางความหมายดเูหมอืนว่าจะบ่งบอกหน้าที่ 

ใช้งาน คือ หมายถึงสิ่งของที่ท�าหน้าที่มุงหลังคาและปูพื้น จะท�ามาจากวัสดุใด ๆ ก็ได้  

ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็น “ดินเผา”

 ดังนั้นปัจจุบันเมื่อกล่าวถึง “กระเบื้อง” จึงต้องมีค�าต่อท้ายที่บอกชนิดของวัสด ุ

ก�ากับไว้ด้วยเสมอ เช่น กระเบื้องดีบุก กระเบื้องยาง กระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องกระดาษ  

เป็นต้น จึงมีที่ใช้ค�าว่า “กระเบื้องดินเผา” เรียกวัสดุที่ใช้มุงหลังคาหรือปูพื้นซึ่งท�ามาจาก  

“กระเบื้อง” และใช้ค�าว่า “กระเบื้องดินเผาเคลือบ” เรียกวัสดุที่ใช้มุงหลังคาหรือปูพื้นซึ่ง 

ท�ามาจาก “กระเบ้ืองเคลอืบ” ซึง่ทัง้ “กระเบือ้ง” และ “ดนิเผา” ล้วนเป็นค�าท่ีมคีวามหมาย 

เดียวกัน

กระเบื้องเชิงชาย หรือที่เรียกว่ากระเบื้องหน้าอุด ค�าว่า “เชิงชาย” เป็นศัพท์ช่าง  

หมายถึง แผ่นไม้ปิดชายคา คือ ปลายจันทัน และส�าหรับรับชายคาที่ไม่มีกลอน๖ ตามนัย 

ความหมายนี้มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับกระเบ้ืองมุงหลังคาที่อยู่ริมล่างสุดของผืน 

หลังคาแต่ละตับ ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะว่า “กระเบื้องเชิงชายคา”๗ แต่ดูเหมือนว่า 

ค�าน้ีจะไม่พบที่ใช้กันมากนักท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน จะพบแต่เพียงว่า “กระเบ้ือง 

เชิงชาย” เสมอ 

๔ พจนานกุรมศพัท์ศลิปกรรม อักษร ก ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, พมิพ์คร้ังที ่๒ (กรงุเทพฯ : บรษิทับพธิการพมิพ์ จ�ากดั,  
๒๕๓๒), หน้า ๓๒.
๕ พจนานกุรมฉบับราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์คร้ังที ่๔ (กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์อกัษรเจรญิทศัน์, ๒๕๓๑),  
หน้า ๓๘.
๖ ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน�้า), พจนานุกรมศิลป,์ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, ๒๕๓๐),  
หน้า ๗๘.
๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖ และ ๗๘.
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กระเบื้องเชิงชาย คือ กระเบื้องมุงหลังคาตัวที่มุงไว้ริมล่างสุดของผืนหลังคา 

แต่ละตับ แต่เรียกเฉพาะกระเบื้องที่ท�าทรงสามเหลี่ยมหรือทรงอื่นและมีลวดลายประดับ 

ไว้ด้วยเท่านั้น ส่วนกระเบื้องมุงหลังคาปรกติแม้ว่าจะมุงไว้ที่ริมสุดของหลังคาแต่ละตับ 

ก็จะไม่เรียกว่ากระเบื้องเชิงชาย

กระเบื้องเชิงชายมีอยู่ในศิลปะเขมร - ลพบุรี เท่าที่พบเป็นกระเบื้องเชิงชายของ 

กระเบื้องลอน ท�าเป็นรูปกลีบบัว รูปเศียรนาค รูปหน้าบุคคล รูปเทพพนม และรูปครุฑ 

ยุดนาค เป็นต้น

นกัวิชาการบางท่านอธบิายว่าในสมยัอยธุยา หลงัคาอโุบสถ วหิาร ศาลาการเปรยีญ 

มกัมงุด้วยกระเบือ้งลอน เมือ่มงุมาสิน้สดุตรงเชงิชายจะมองเห็นเป็นรูโหว่เป็นแนวไปตลอด  

ถ้าไม่ปิดเสีย จะเป็นช่องทางให้นกและหนูลอดเข้าไปท�ารังข้างในจะเดือดร้อน จึงต้องมี 

กระเบื้องเชิงชายปิดเชิงกระเบ้ืองลอนนั้น๘ ค�าอธิบายดังกล่าวย่อมบ่งบอกถึงหน้าที่ของ 

กระเบื้องเชิงชายว่า มีหน้าที่อุดช่องว่างที่ชายคา ดังนั้น ในบางครั้งจึงมีค�าเรียกกระเบื้อง 

เชิงชายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่า “กระเบื้องหน้าอุด”

แต่กรณงีานประดบัหลงัคาปราสาทหนิ งานสลักเลียนแบบกระเบือ้งเชงิชายกม็ไิด้ 

ท�าหน้าทีอุ่ดช่องว่างแต่อย่างใด อกีท้ังกระเบือ้งมงุหลงัคาในระยะต่อมา เช่น ในสมยัอยธุยา 

ก็พบท้ังกระเบ้ืองลอน และกระเบื้องแผ่น ล้วนท�ากระเบื้องเชิงชายทั้งสิ้น จึงท�าให้คิด 

ต่อไปได้ว่า กระเบือ้งเชงิชายน่าจะมหีน้าทีอ่ย่างอืน่อยูด้่วย นอกจากการอดุช่องว่างทีป่ลาย 

กระเบือ้งมงุหลงัคาเพียงอย่างเดยีว เพราะว่าหน้าทีน่ีส้ามารถใช้อธบิายได้เฉพาะกระเบือ้ง 

ลอนเท่านั้น

ลักษณะของกระเบื้องและการมุงกระเบื้อง
กระเบื้องมุงหลังคาสมัยอยุธยามี ๒ แบบ ในที่นี้จะเรียกว่ากระเบื้องลอนและ 

กระเบื้องแผ่น มีใช้ควบคู่กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น มีหลักฐานปรากฏในภาพ 

จิตรกรรมฝาผนัง เช่น ภาพอาคารในเร่ืองชาดกตอนหนึ่งในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  

ซึ่งเขียนขึ้นในราว พ.ศ. ๑๙๖๗๙

๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘.
๙ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ค�าให้การชาวกรุงเก่า ค�าให้การขุนหลวงหาวัด  
และพระราชพงศาวดารกรงุเก่าฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ์, พมิพ์ครัง้ที ่๒ (พระนคร : ส�านกัพมิพ์คลงัวทิยา,  
๒๕๑๕), หน้า ๔๔๖.
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กระเบื้องเชิงชายพบทั้งที่ใช้กับกระเบื้องลอนและกระเบื้องแผ่น โดยกระเบื้อง 

เชิงชายของกระเบื้องลอนติดอยู่กับกระเบื้องตัวผู้ แต่กระเบ้ืองเชิงชายของกระเบื้องแผ่น 

ติดอยู่กับกระเบื้องตัวเมีย

กระเบื้องลอน
กระเบือ้งลอนมทีีเ่รยีกเป็นอย่างอืน่ว่า “กระเบือ้งกาบกล้วย” และ “กระเบือ้งลูกฟูก”๑๐ 

ซึง่หมายถงึกระเบือ้ง “กาบ”ู หรอื “กระบ”ู๑๑ ซึง่มบีางแห่งเขยีนว่า “กบ”ู หรือ “ลบ”ู หรือ  

“ลาบู” มาจากลักษณะการมุงหลังคาบ้านด้วยไม้ไผ่ผ่าสอง เอาคว�่าอันหงายอัน๑๒  ที่พบใน 

โบราณสถานสมยัอยธุยา หลงัคากระเบือ้งลอนประกอบด้วยกระเบือ้ง ๒ ชนดิ คอื กระเบือ้ง 

ตัวเมียและกระเบื้องตัวผู้ ต่างก็มีขอส�าหรับเกี่ยวกับระแนงไม้ ส�าหรับหลังคามุงกระเบื้อง 

ลอนนั้น กระเบื้องเชิงชายจะติดอยู่กับกระเบื้องตัวผู้ 

กระเบือ้งตวัเมยีมลีกัษณะแบน กว้าง ยกขอบสองข้าง ท�าขอส�าหรบัเกีย่วระแนงไว้ใต้ 

แผ่นกระเบื้องตอนบนซึ่งปรกติมีลักษณะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ส่วนกระเบื้องตัวผู้คือ 

ตัวที่เหมือนกระบอกไม้ไผ่ผ่าสองหรือกาบกล้วย มีขอส�าหรับเกี่ยวกับระแนงไม้ซ่ึงปรกติ 

ท�าเป็นทรงกรวยยาวคล้ายงวงช้าง

 เมื่อมุงหลังคา กระเบื้องตัวเมียจะวางหงาย ปลายกระเบื้องตัวเมียตอนล่างของ 

แถวบนต้องทับบนปลายตอนบนของแถวถัดไป ดังนั้น ตอนบนของกระเบื้องตัวเมีย 

แต่ละแผ่นจึงท�าให้กว้างกว่าตอนล่าง เพื่อท่ีว่าปลายตอนล่างของแถวบน สามารถวาง 

ซ้อนทับที่ปลายตอนบนของแถวต่อ ๆ ไปได้พอดี ส่วนระยะห่างระหว่างกระเบื้องตัวเมีย 

แต่ละแผ่นในแถวเดยีวกนั จะก�าหนดให้พอดกัีบความกว้างของกระเบือ้งตัวผู้ทีจ่ะมาครอบ

กระเบื้องตัวผู้จะครอบลงที่ขอบของกระเบื้องตัวเมีย และปลายตอนล่างของ

กระเบื้องแถวบนต้องครอบทับบนปลายตอนบนของกระเบื้องแถวล่าง ท�านองเดียวกับ 

การวางกระเบือ้งตวัเมีย ต่างกนัท่ีกระเบือ้งตวัผูว้างคว�า่ จงึท�าให้ความกว้างทีป่ลายตอนบน 

ของกระเบื้องแคบกว่าปลายตอนล่าง

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

	กระเบื้องแผ่น
 กระเบือ้งแผ่นมชีือ่เรียกอกีอย่างหน่ึงว่า “กระเบือ้งหน้างวั” เคยเข้าใจกนัมาก่อนว่า  

“งัว” ค�านี้คือสัตว์ที่เรียกว่า “วัว” แต่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  

ทรงอธบิายว่า “หน้า” หมายความว่า แบนราบ ส่วน “งวั” แปลว่า กระเบือ้ง เป็นค�าญวน๑๓

ดังนั้น “กระเบื้องหน้างัว” จึงเป็นค�าเรียกกระเบื้องแผ่นแบนราบ กระเบื้องแผ่นยังมี 

ค�าต่อท้ายเพื่อบ่งบอกลักษณะของกระเบื้องแผ่นที่แตกต่างกัน เช่น กระเบ้ืองเกล็ดเต่า  

และกระเบื้องดินขอ เป็นต้น

 กระเบื้องเกล็ดเต่า คือ กระเบื้องแผ่นแบนราบปลายโค้งแหลม มีที่มาจากใบไม้๑๔  

มีปุ่มเล็ก ๆ ไว้เกี่ยวกับระแนง ประกอบด้วย กระเบื้องตัวผู้ และตัวเมีย กระเบื้องตัวเมีย 

จะยาวกว่าตัวผู้ และมีรอยบากที่บ่าทั้งสองข้าง เป็นช่องส�าหรับให้เดือยของกระเบื้องตัวผู ้

๑๓ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน, บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๒, 
หน้า ๙๘.
๑๔ พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า ๙๑.



176

ผ่านลงไปเกี่ยวกับระแนง ส�าหรับหลังคา 

มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า กระเบื้องเชิงชาย 

จะติดอยู่กับกระเบื้องตัวเมีย

เมือ่มงุหลังคาวางกระเบือ้งตัวเมยี 

ไว้ชั้นล่างเรียงให้ขอบชิดกันโดยตลอด  

กระเบ้ืองตัวผู้วางทับชั้นบน วางเรียงให้ 

ขอบชดิกนัเช่นเดียวกนั กระเบือ้งตัวผูจ้งึปิด 

ทับตรงรอยต่อของกระเบื้องตัวเมียพอดี

ภาพลายเส้นแสดงลักษณะของกระเบื้องแผ่น
และลักษณะการมุงหลังคาและประดับกระเบื้องเชิงชาย

กระเบื้องดินขอ คือ กระเบื้องแผ่นแบนราบปลายตัดตรง บอกลักษณะส่วนที่ใช้ 

เกีย่วกับระแนง ว่าเหมอืน ขอ ซ่ึงปรกตทิ�าปลายด้านหนึง่หกังอได้ฉากเอาไว้เกีย่วกบัระแนง 

ไม้

เมื่อมุงหลังคา กระเบ้ืองตัวเมียวางชั้นล่าง เรียงให้ขอบชิดกัน กระเบ้ืองตัวผู้ 

วางทับบนรอยต่อของกระเบื้องตัวเมีย โดยขอของกระเบื้องตัวผู้จะเกี่ยวอยู่บนขอของ 

กระเบ้ืองตัวเมีย หลังคากระเบื้องขอเมื่อมุงเสร็จแล้วปลายล่างของกระเบื้องตัวผู้และ 

ตัวเมียจะเสมอเป็นแนวเดียวกัน ดังน้ัน ความยาวของกระเบื้องตัวผู ้ต้องยาวกว่า 

กระเบื้องตัวเมียเล็กน้อย ขณะที่ความกว้างของทุกแผ่นต้องเท่ากัน

เทคนิคการทำากระเบื้องเชิงชาย
กระเบื้องเชิงชายโดยทั่วไปท�าเป็นทรงสามเหล่ียมหน้าจั่วหรือด้านเท่า ขนาด  

สัดส่วนของกระเบื้องเชิงชายท่ีจะใช้มุงหลังคาอาคารเดียวกันจ�าเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน  

อย่างน้อยเท่ากบัความกว้างทีฐ่านของกระเบือ้งเชงิชาย เพราะว่าจะต้องต่อกบักระเบือ้งมงุ 

ที่มีขนาดกว้างยาวเท่ากัน โดยทั้งหมดจะต้องสัมพันธ์กับความถี่ของไม้ระแนง ที่กระเบื้อง 

มุงต้องไปเกี่ยว

การทีจ่ะท�ากระเบือ้งเชงิชายให้มขีนาดเท่ากนันัน้ ช่างโบราณเลอืกเทคนคิการพมิพ์ 

จากแบบ แต่ยังไม่เคยพบแม่พิมพ์เพราะว่ายังไม่เคยขุดค้นในแหล่งผลิตกระเบื้อง และ 

แม่พิมพ์ก็อาจจะท�าด้วยไม้ก็ได้
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อย่างไรก็ตาม สามารถพิจารณาได้จากร่องรอยตะเข็บหรือรอยต่อของพิมพ์ ซึ่ง 

ยังปรากฏอยู่บนกระเบื้องเชิงชายที่พบ ดังนั้น จึงเห็นว่าลวดลายบนกระเบื้องเชิงชายล้วน 

เป็นลายนูนต�่า ตัวลายมีความกลมมน ละเว้นรายละเอียดที่มากเกินไป เพราะสะดวกต่อ 

การถอดพิมพ์ นอกจากน้ี การท�าลวดลายบนกระเบื้องเชิงชายที่จะประดับบนหลังคา 

เดยีวกนั ให้เหมอืนและเท่ากนันัน้ยาก ด้วยวธิข้ึีนแบบอสิระ แต่การตกแต่งลวดลายหลงัการ 

ถอดพิมพ์ก็มีอยู่ โดยการบีบ กดด้วยมือ ทั้งในส่วนของลายและทรงของกระเบื้องซ่ึง 

เสยีทรงในขัน้ตอนถอดพิมพ์ รวมท้ังการตดั กรีด บาก กด หรอืขดีด้วยเคร่ืองมอืเพือ่เตมิลาย  

แต่งลาย และทรงของกระเบื้อง

กระเบือ้งเชงิชายกบักระเบือ้งมงุแผ่นสดุท้ายจะถอดจากพมิพ์คนละชิน้ แล้วน�ามา 

ต่อเชื่อมกันในขณะที่ดินหมาด ๆ แล้วปั้นให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งส่วนมากได้ขีด 

และบากที่ด้านหลังของกระเบื้องเชิงชาย และที่ปลายของกระเบ้ืองมุงด้านที่จะมาต่อกับ 

กระเบื้องเชิงชาย เพื่อให้การเกาะยึดของกระเบื้องทั้งสองชิ้นเหนียวแน่นยิ่งขึ้น

สิ่งก่อสร้างสมัยอยุธยาที่ใช้กระเบื้องเชิงชาย
สถาปัตยกรรมประเภทอาคาร๑๕ ท่ีมีฐานานศุกัดิแ์ละมหีลงัคาคลมุมงุด้วยกระเบือ้ง  

มกัจะมีกระเบือ้งเชงิชายประดบัอยูท่ี่ชายคาเสมอ ทัง้นี ้รวมถงึส่ิงก่อสร้างอย่างอืน่ทีม่ทีีม่า 

จากอาคารด้วย ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้กระเบื้องเชิงชายสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช ้

ประโยชน์ได้ ๒ ประเภท คือ ประเภทศาสนสถาน และประเภทที่อยู่อาศัย

ศาสนสถาน
ประชาชนชาวอยุธยาส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จึงมีหลักฐานสถาปัตยกรรม 

ในพุทธศาสนาอยู่มากกว่าศาสนาอื่น ศาสนสถานเหล่านั้นสร้างด้วยอิฐ ศิลาแลง และไม้  

อยู่ภายในบริเวณที่เรียกกันว่า “วัด” ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�าคัญ ๒ ส่วน คือ พุทธาวาส  

และสงัฆาวาส พุทธาวาสของวดัสมยัอยธุยานยิมสร้างด้วยอฐิ จึงเหลือหลักฐานอยูม่ากกว่า  

สิ่งส�าคัญสร้างเป็นประธานในพุทธาวาส คือ เจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ 

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สร้างเป็นบริวาร เช่น วิหาร อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดสร้างอยู่ใน 

ต�าแหน่งที่มีระเบียบแบบแผน

๑๕ อาคาร หมายถึง เรือน, โรง, สิ่งที่ก่อสร้างข้ึนที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, โปรดดู พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๙๑๔.
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สังฆาวาสคือท่ีอยู่ของพระสงฆ์ ประกอบด้วย หมู่กุฏิ หอฉัน และหอสวดมนต์ 

เป็นส�าคัญ แต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ส่วนมากสร้างด้วยไม้จึงเหลือหลักฐานอยู่น้อย

สิ่งก่อสร้างในศาสนสถานสมัยอยุธยาที่ใช้กระเบื้องเชิงชาย ประกอบด้วย อุโบสถ  

วิหาร กุฏิ และประตูซุ้ม

อุโบสถและวิหาร
อุโบสถและวิหารเป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ที่ใช้พื้นที่ภายในเป็นที่ชุมนุม 

เพื่อประกอบกิจทางศาสนา อาคารทั้งสองอย่างล้วนมีพระพุทธรูปสร้างเป็นประธาน

อุโบสถเป็นสถานท่ีท�าสังฆกรรม ซึ่งเป็นกิจเฉพาะของสงฆ์ ดังนั้น จึงมีขอบเขต 

ที่ชัดเจนเรียกว่า “สีมา” ซึ่งแสดงขอบเขตด้วย “ใบเสมา” ที่ปักไว้โดยรอบ เช่น อุโบสถ 

วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น

ส่วนวิหารใช้เป็นสถานท่ีชุมนุมประกอบศาสนพิธีอย่างอื่น ที่นอกเหนือจาก 

สังฆกรรม เช่น การท�าบุญ การฟังเทศน์ ฟังธรรม เช่น วิหารวัดราชบูรณะ เป็นต้น

แม้ว่าอุโบสถ และวิหาร จะมีหน้าท่ีต่างกัน แต่อาคารทั้ง ๒ ประเภท ต่างก็มี 

ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนมากก่อผนังด้วยอิฐ เครื่องบนท�าด้วยไม้มุงกระเบ้ือง และมักจะ 

ประดับด้วยกระเบื้องเชิงชาย 

แม้ว่าอาคารทั้ง ๒ จะสร้างด้วยวัสดุที่คงทน แต่ลักษณะโครงสร้างของอาคารที่ใช ้

ผนังรับน�้าหนัก ซึ่งหากท�าฐานรากไม่แข็งแรงมั่นคง ย่อมเป็นเหตุส�าคัญท�าให้อาคารช�ารุด 

หักพังลงง่ายยิ่งกว่าสิ่งก่อสร้างประเภทเจดีย์ แต่อาคารทั้ง ๒ ประเภท เป็นส่วนประกอบ 

ส�าคัญของวัด จึงต้องบูรณปฏิสังขรณ์ และท�านุบ�ารุงอาคารทั้ง ๒ ประเภท อยู่ตลอดเวลา 

การช�ารดุของอโุบสถและวหิาร หากเกดิจากปัญหาโครงสร้างหลัก เช่น ฐานรากทรุด  

หรือเสาและผนังหักพังลง การบูรณปฏิสังขรณ์คงจะต้องร้ืออาคารหลังเดิมแล้วสร้างใหม่  

แต่หากการช�ารุดของโบสถ์และวิหารเกิดจากความทรุดโทรมของเครื่องบนและหลังคา  

การบูรณะก็เพียงแต่รื้อเคร่ืองบนลงแล้วท�าใหม่เท่านั้น ซึ่งการบูรณปฏิสังขรณ์ข้างต้น 

ต้องเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องเชิงชายด้วย

กุฏิ
เป็นสิ่งก่อสร้างส�าคัญในเขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ นิยมสร้าง 

ด้วยไม้จงึเหลอืหลกัฐานให้ศกึษาน้อย จนถึงสมยัอยธุยาตอนปลายจงึพบหลักฐานว่ามกีาร 

สร้างกุฏิเป็นเครื่องก่อ คงจะได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก
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กุฏิเคร่ืองก่อสมัยอยุธยาโดยทั่วไปสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

ชั้นล่างเตี้ยกว่าคงจะใช้เป็นห้องเก็บของ โดยพื้นอาคารชั้นบนปูด้วยไม้ใช้เป็นที่พักอาศัย  

เคร่ืองบนท�าด้วยไม้มงุกระเบือ้งและประดับกระเบือ้งเชงิชายพบทีเ่มอืงพระนครศรอียธุยา  

เช่น ต�าหนักวัดเตว็จ ต�าหนักวัดมเหยงคณ์ ต�าหนักก�ามะเรียนที่วัดกุฎีดาว และต�าหนัก 

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นต้น

อาคารตึกระยะแรก ๆ น่าจะสร้างเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ก่อน ต่อมา 

จึงสร้างเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์

ประตูซุ้ม
ประตซูุม้ทีเ่ป็นเคร่ืองก่อสร้างเป็นประตูของศาสนสถานสมยัอยุธยาทีพ่บหลักฐาน 

ว่าประดับกระเบื้องเชิงชาย เช่น ประตูซุ้มที่วัดไชยวัฒนาราม สร้างเป็นประตูผ่าไม่มียอด  

แต่สองข้างของประตูก่อผนังตัน และประดับส่วนบนคล้ายหลังคาชั้นลด บนหลังคา 

ปั้นปูนเลียนแบบกระเบื้องลอน ท่ีชายหลังคาประดับกระเบ้ืองเชิงชายทรงกระจัง๑๖  

อันเป็นเค้าเงื่อนที่แสดงให้เห็นว่า ประตูแบบนี้อาจจะมีที่มาจากอาคาร โดยท�าเป็นรูป 

ย่อให้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งานที่เปลี่ยนไป

ที่อยู่อาศัย
อาคารประเภทที่อยู่อาศัย ที่พบหลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีว่าใช ้

กระเบื้องเชิงชายประดับ ล้วนแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่  

พระมหาปราสาท พระทีน่ัง่ และต�าหนกัต่าง ๆ  มทีัง้ทีส่ร้างเป็นเครือ่งก่อและทีส่ร้างด้วยไม้  

เชื่อกันว่าพระมหาปราสาท พระท่ีน่ัง และต�าหนักที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น น่าจะ 

ท�าด้วยเครื่องไม้ ซึ่งย่อมช�ารุดหักพังลงง่ายยิ่งกว่าเครื่องก่อ

การย้ายพระราชวงัหลวงเมอืงอยธุยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมือ่ราว  

พ.ศ. ๑๙๙๑๑๗ กย็งัไม่แน่ชดัว่าได้สร้างอาคารเป็นเครือ่งก่อโดยทนัทหีรอืไม่ เพราะหลกัฐาน 

เท่าที่เหลืออยู่ชวนให้คิดได้ว่าบรรดาฐานรากพระที่นั่ง และต�าหนักต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องก่อ 

๑๖ ประทีป เพ็งตะโก, “สถาปัตยกรรม,” และ “โบราณวัตถุ,” วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  
ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๗), หน้า ๕๓ และ ๑๓๒.
๑๗ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พ.ศ. ๑๙๙๑ น่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังแห่งใหม่ในครั้งนี้ โปรดดู “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ค�าให้การชาวกรุงเก่า  
ค�าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ หน้า ๔๔๘.



180

ในพระราชวังหลวงน่าจะเป็นงานบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นส่วนมาก 

อาคารทีอ่ยูอ่าศยัสมยัอยธุยาทีส่ร้างเป็นเครือ่งก่อรุน่แรก ๆ  ทีม่หีลักฐานน่าเชือ่ถอืได้ น่าจะ 

มขีึน้ราวรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ วหิารพระเจ้าทรงธรรม ทีว่ดัใหม่ประชมุพล  

อ�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา๑๘ พระทีน่ัง่และต�าหนกัต่าง ๆ  ในพระราชวงัหลวง 

อยุธยามีการปฏิสังขรณ์อย่างมากในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในครั้งนี้ส่วนมาก 

สร้างเป็นเครื่องก่อ ได้แก่ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ และพระที่นั่ง 

สุริยาสน์อมรินทร์๑๙ เป็นต้น

ต่อมาในรัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างพระทีน่ัง่บรรยงก์รตันาสน์ 

เป็นที่ประทับ๒๐ สร้างต�าหนักคูหาสวรรค์หรือต�าหนักตึก เป็นท่ีประทับของพระมเหสี 

ในพระราชวงัหลวงเมอืงอยธุยา ทรงสร้างพระทีน่ัง่ดสิุตสวรรย์ธญัญมหาปราสาท พระทีน่ั่ง 

สุทธาสวรรย์ และพระที่นั่งเย็นที่เมืองลพบุรี๒๑ ล้วนสร้างเป็นเครื่องก่อหลังคามุงกระเบื้อง

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวท้ายสระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัด 

มเหยงคณ์ และสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาว ทั้งสอง 

พระองค์เสด็จไปทรงบัญชาการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง บางครั้งเป็นเวลา ๒ - ๓ เดือน๒๒ 

๑๘ วิหารพระเจ้าทรงธรรมหลังนี้ตั้งอยู่ริมแม่น�้าป่าสัก นอกเขตพุทธาวาส สันนิษฐานว่าเคยเป็นต�าหนักที่ 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักร้อนตามระยะทางเสด็จ
พระราชด�าเนินไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรี ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้าง
พระต�าหนักที่ประทับหลังใหม่ที่บริเวณปราสาทนครหลวงในปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงยกพระต�าหนักของพระเจ้า
ทรงธรรมให้เป็นพุทธาวาส แล้วโปรดให้สร้างพระพุทธรูป "พระเจ้าทรงธรรม" ประดิษฐานไว้ในต�าหนักหลังนี้
โปรดดู อรพินธุ์ การุณจิตต์ และประทีป เพ็งตะโก, ปราสาทนครหลวง (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์สมาพันธ์ จ�ากัด, 
๒๕๓๘), หน้า ๑๕.
๑๙ พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๒, พมิพ์ครัง้ที ่๗ (กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์คลงัวทิยา, ๒๕๑๖),  
หน้า ๑๒ - ๒๔.
๒๐ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า สมเด็จพระเพทราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐. โปรดดู พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒,  
หน้า ๑๔๙ - ๑๕๐. แต่ศักราชท่ีอ้างถึงนั้นยังอยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และยังได้เค้า 
ในจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามากับคณะราชทูตชาวฝรั่งเศส ว่าวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราชในที่รโหฐานที่พระราชวังเมืองอยุธยา เน้ือความท่ีบรรยายถึงสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ ชวนให้เชื่อว่าหมายถึงพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์. โปรดดู เดอ ชัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทาง 
ไปสู่ประเทศสยาม, สันต์ ท. โกมลบุตร (ผู้แปล) (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๖), หน้า ๓๙๖ - ๓๙๗.  
และ นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม สันต์ ท. โกมลบุตร  
(ผู้แปล) (พระนคร : ส�านักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๖), หน้า ๓๙.
๒๑ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, หน้า ๑๐๔.
๒๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๑.
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สันนิษฐานว่าพระองค์ทรงสร้างต�าหนักที่ประทับ กล่าวคือ อาคารเครื่องก่อ ๒ ช้ัน  

ที่ด้านทิศใต้ของวัดมเหยงคณ์หลังหน่ึง และท่ีด้านทิศเหนือของวัดกุฎีดาวอีกหลังหนึ่ง  

เพือ่เป็นทีป่ระทบัทรงบญัชาการปฏิสงัขรณ์วดั ครัน้เสร็จการแล้วน่าจะทรงยกให้เป็นทีส่ถติ 

ของพระอธิการเจ้าวัดนั้น ๆ

ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้างพระต�าหนักค�าหยาด  

ที่บ้านโพธิ์ทอง เมืองอ่างทอง เป็นเครื่องก่อสองชั้น ต�าหนักหลังนี้ต่อมาเมื่อสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงสละราชสมบัติออกผนวช ก็ทรงใช้เป็นที่ประทับและน่าจะ 

ทรงสร้างพุทธาวาสข้ึนในบริเวณนี้ ยังปรากฏซากวิหาร และซากเจดีย์อยู่ทางด้าน 

ทิศตะวันออกของพระต�าหนักในปัจจุบัน

ความหมายของอาคาร  

และความหมายของรูปภาพหรือลวดลายประดับ

ที่ปรากฏบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา

รูปภาพและลวดลายประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมย่อมมีความหมาย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท�าขึ้นเนื่องในศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ซ่ึงลัทธิความเชื่อ 

ทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชุมชนในเอเชียอาคเนย์มากที่สุด คือ ศาสนาฮินดู และศาสนา 

พุทธ ซึ่งมีถิ่นก�าเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน คือ ประเทศอินเดีย ศาสนาทั้งสองได้เผยแผ ่

เข้ามาและมีพัฒนาการบนผืนแผ่นดินไทยกว่าพันปีมาแล้ว จนในที่สุดศาสนาพุทธ 

ได้ลงหลักปักฐานมั่นคงยิ่งกว่าศาสนาฮินดู

ในสมัยอยุธยานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ดังนั้นรูปภาพและลวดลายต่าง ๆ  

ที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมที่พบในศาสนสถานของพุทธ ย่อมท�าขึ้นตามความเชื่อใน 

พุทธศาสนาเป็นส�าคัญ

กระเบือ้งเชงิชายสมยัอยธุยาท่ีพบและใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นหลกัฐานทีไ่ด้จาก 

การขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี และการส�ารวจพบในแหล่งโบราณสถานประเภทวังและ 

วัด ดังนั้น กระเบื้องเชิงชายจึงใช้กับอาคารฐานานุศักดิ์เท่านั้น

อาคารที่ประดับกระเบื้องเชิงชายที่อยู่ในวัง เช่น พระมหาปราสาท พระที่นั่ง  

และต�าหนัก ส่วนในวัดมีโบสถ์ วิหาร และกุฏิ เป็นต้น อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้ 

ประโยชน์พืน้ทีภ่ายในเป็นทีอ่ยูอ่าศยัและทีช่มุนมุ โดยเป็นเรอืนฐานานศัุกดิแ์สดงฐานะของผูใ้ช้ 
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อาคารนัน้ ๆ  ตามคตคิวามเชือ่ คอื องค์พระมหากษตัรย์ิซึง่เปรยีบเสมอืนสมมติเทพตามคติ 

ความเชื่อของศาสนาฮินดู หรือจักรพรรดิราชตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ ส่วนอาคาร 

ในพทุธศาสนานัน้ สิง่ส�าคญั คอื เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรปู ซึง่หมายถึงองค์พระพุทธเจ้า

อาคารเหล่านีน่้าจะมคีวามหมายเป็นปราสาทด้วย เพราะว่า ค�าว่า “ปราสาท” ตาม 

ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง เรือนซ้อนกันหลายชั้น ไม่ใช่หมายถึงเรือนยอด เรือนยอด 

ก็มีเหมือนกันแต่เรียกไปอย่างหนึ่งว่า “กูฎาคาร” ปราสาทของเราก็ปรากฏการปรุงตัวไม ้

เป็นเรอืนชัน้เหมือนกบัพม่า อย่างเดยีวกบัถะข้างจนี แต่เราไม่อยากให้สงูมากไปจงึท�ากดลง 

มาจนหลังคาติดกันไม่แลเห็นเสาชั้น๒๓ ดังนั้น ปราสาทอาจสร้างในรูปแบบของเรือนที่ม ี

หลายชั้นซ้อนกัน หรือมีหลังคาลาดหลายชั้นซ้อนลดหลั่นกันก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมี 

ยอดแหลม จึงน่าสังเกตว่าเมื่อการท�าหลังคาซ้อนเป็นความหมายของเรือนฐานานุศักด์ิ 

ประเภทปราสาทอย่างหนึ่งแล้ว บรรดาอุโบสถ วิหาร ที่มีการใช้งานเฉพาะ ก็เป็น 

เรือนฐานานุศักดิ์สูงด้วย๒๔

ปราสาทในสถาปัตยกรรมไทย จึงมีการสร้างกันหลายรูปแบบและมีการเรียกชื่อ 

ต่าง ๆ กัน ตามหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารน้ัน ๆ แต่เนื่องจากปราสาทที่ท�า 

ในระยะหลังส่วนมากต้องการพื้นท่ีใช้สอยเพียงชั้นเดียว จึงท�าย่นชั้นลงมาท�าให้ฝาและ 

หน้าต่างหายไปเหลือเพียงส่วนประกอบที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ในมณฑปและบุษบก ยังท�า 

ทรงจั่วเล็ก ๆ ประดับไว้ที่ชั้นหลังคา หมายถึง ซุ้มของบัญชรหรือบรรพแถลง และค�าว่า  

“บรรพ” นัน้มีความหมายว่าหน้าจัว่๒๕ และบรรพแถลงนัน้ย่อมเป็นตวัแทนของช่องหน้าต่าง 

หรือช่องบัญชรนั่นเอง

ด้วยแนวคิดดังกล่าว การประดับแถวกระเบื้องเชิงชายบนชั้นหลังคาของอาคาร 

ฐานานศุกัดิท์ัง้ในวงัและวดั กค็วรจะหมายถึงซุ้มบญัชรได้ด้วย เพราะกระเบือ้งเชงิชายเหล่านัน้ 

ส่วนมากท�าทรงสามเหลี่ยม หยักที่ขอบ คือภาพย่นย่อของหน้าต่างจริงของอาคารนั้น

๒๓ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๘ (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หน้า ๒๑๓.
๒๔ สันต ิเลก็สขุมุ, เจดย์ี : ความเป็นมาและค�าศพัท์เรยีกองค์ประกอบเจดย์ีในประเทศไทย, พมิพ์ครัง้ที ่๒ (กรงุเทพฯ :  
ส�านักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๘), หน้า ๑๕. แต่อาจารย์ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ มีความเห็นที่แตกต่างว่า อุโบสถ และ
วิหารน่าจะมาจาก "คันธกุฎี" ซึ่งการสร้างเป็นเกียรติและอุทิศให้ของสูง (ความเห็นเสนอในการสอบวิทยานิพนธ์
ของผู้วจิยั เมือ่วันที ่๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๑ ณ ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลยัศิลปากร).
๒๕ เป็นลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ ประทานพระยา
อนุมานราชธน. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน, บันทึกเรื่องความรู้
ต่าง ๆ เล่ม ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : บริษัท ส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ�ากัด, ๒๕๒๑), หน้า ๙๖ - ๙๗.
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เม่ือกระเบื้องเชิงชายได้ท�าหน้าท่ีแทนซุ้มบัญชรหรือช่องวิมานอันมีอยู่มากมาย  

โดยได้ประดบัรปูภาพอนัมีความหมายในทางประตมิานวทิยา อนัได้แก่ ดอกบวั มคีวามหมาย 

ถงึการก�าเนิดอนับรสุิทธิ ์เทพพนมอนัหมายถงึเทวดาทีม่อียูม่ากมายในจกัรวาล ครฑุอนัเป็น 

ตัวแทนของพระนารายณ์ หรือหน้ากาลผู้ท�าหน้าที่ปกป้องรักษา ล้วนส่งเสริมความหมาย 

ของความเป็นปราสาท ซึง่มทีีม่าจากเขาพระสเุมรตุามคติพทุธหรือเขาไกรลาสตามคติฮินดู 

ได้เป็นอย่างดี โดยกระเบื้องเชิงชายเหล่านั้นก็คือรูปจ�าลองของวิมานบนสวรรค์ ซ่ึงเป็น 

ที่อยู่ของเหล่าเทวดาจ�านวนมากมายนั่นเอง 

ส�าหรับรูปภาพหรือลวดลายประดับที่ปรากฏบนกระเบ้ืองเชิงชายสมัยอยุธยา  

ที่สามารถแปลความหมายในทางพุทธประติมานวิทยาประกอบด้วยภาพ ดังต่อไปนี้ 

	ดอกบัว
พระไตรปิฎกกล่าวว่า ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินที่แห้งก่อนบริเวณอื่น 

ของโลก และแผ่นดินนี้เองเป็นที่เกิดของ “ปทุม” (ในภาษาบาลี แปลว่า ต้นไม้ต้นแรก)  

ซึ่งดอกบัวดังกล่าวใช้เป็นท่ีสังเกตของพวกพรหมทั้งหลายในยุคแรกตั้งกัปป์ โดยพรหม 

เมื่อได้เห็นดอกบัวปรากฏก็จะได้รู้ว่า ในแต่ละกัปป์จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติกี่องค์๒๖ 

ซึ่งในที่นี้จะเห็นได้ว่า ดอกบัวได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการอุบัติขององค์พระศาสดา 

ในศาสนาพุทธตั้งแต่ครั้งก�าเนิดโลกแล้ว

ในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าศากยมุนี ทรงเกี่ยวข้องกับดอกบัวอย่างมากมาย  

นบัตัง้แต่พระองค์ทรงประสูตไิด้ประทบับนดอกบวัทีร่องรบัพระบาท๒๗ ต่อมาพระพทุธเจ้า 

ก็ได้ยกเอาดอกบัว ๔ จ�าพวก มาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบกับบุคคลที่สามารถเข้าใจ 

ค�าสั่งสอน และธรรมะต่างกัน๒๘

ในคมัภร์ีลลติวสิตระ ซึง่เป็นคัมภีร์ฝ่ายมหายานได้กล่าวถงึดอกบวัทีผ่ดุออกมาจาก 

ผนืน�า้ใต้แผ่นดนิ และชดูอกข้ึนสงูถึงสวรรค์ชัน้พรหมในคนืทีพ่ระโพธสัิตว์ได้เสด็จลงมาจติุ 

ในพระครรภ์ของพระนางมายา และได้กล่าวถึงคืนท่ีพระสิทธตัถะเสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ 

ว่า พระองค์ได้ทรงพระสุบินนิมิต ๕ เร่ือง เร่ืองหนึ่งในพระสุบินนั้นได้ทรงมีดอกบัวงอก 

ออกจากพระนาภขีองพระองค์ และข้ึนสงูไปถึงสวรรค์ชัน้อกนฏิฐพรหมด้วย๒๙ ซึง่เรือ่งราว 

๒๖ คงเดช ประพัฒน์ทอง, โบราณคดีประวัติศาสตร ์(กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ , ๒๕๒๙), หน้า ๒๔๗.
๒๗ สมเดจ็กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธกิถา (กรงุเทพฯ : อ�านวยสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๔๗.
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๗ - ๑๗๙.
๒๙ กรมศลิปากร, ลวดลายตัวภาพในงานศลิปะ (กรงุเทพฯ : บรษัิท อมรนิทร์พริน้ต้ิง กรุป๊ จ�ากดั, ๒๕๓๑), หน้า ๙.
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ในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับเรื่องในศาสนาพราหมณ์ ทั้งนี้ คงเนื่องมาจากการหยิบยืมเรื่อง 

ดงักล่าวมาใช้ร่วมกนั ด้วยเหตผุลท่ีว่าสญัลกัษณ์ดอกบัวในทัง้ ๒ ศาสนา ล้วนมคีวามหมายถงึ 

ก�าเนดิอันศกัดิส์ทิธ์ิ แสดงถึงความคงอยูอ่นัถาวร และเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้แห่งชวีติในจกัรวาล

ด้วยความเชื่อเรื่องดอกบัวอันสื่อถึงการก�าเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์  

ตลอดถึงความหมายเกี่ยวกับอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ดังความในพระไตรปิฎกว่า  

“...สีเส ปฐวิ โปกขเร อภิเลเก สพพพุทธาน�....” ซึ่งหมายความว่าแผ่นดินคือดอกบัว เป็นที ่

อุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท้ังหลายน้ัน ดังน้ัน จึงพบว่าบรรดางานศิลปกรรมที่สร้างขึ้น 

เป็นรูปปรากฏของพระพุทธองค์ จึงมักมีดอกบัวรองรับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด  

ซึ่งนอกจากแสดงถึงหลักฐานตามคัมภีร์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงปรัชญาแห่งคติธรรมทาง 

ศาสนา อีกประการหนึง่ คอื ลกัษณะดอกบวั อาจจะได้แก่หวัใจทีม่รีปูร่างคล้ายดอกบวัตูม  

บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ก็ควรน้อมจิตใจของตนเป็นที ่

รองรับพระรัตนตรัยที่ประเสริฐสุด๓๐

ในพุทธศาสนาแบบมหายานมีพระโพธิสัตว์ชาย – หญิงบางองค์เกี่ยวข้องกับ 

ดอกบัว เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (ปัทมปานี คือ ผู้ถือดอกบัว) โพธิสัตว์ปรัชญา 

ปารมิตา เป็นต้น

ดังนั้น ดอกบัวในศาสนาพุทธจึงมีทั้งที่ท�าเป็นภาพประกอบกับรูปเคารพขององค ์

ศาสดา เช่น ฐานที่ประทับของพระพุทธรูป เป็นส่วนประกอบของทิพยบุคคล และเป็น 

ลวดลายประดับ โดยมีความหมายถึงการก�าเนิดอันบริสุทธิ์ (โลกแห่งธรรม) การละจาก 

โลกีย์ ความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างด้วย 

อกีประการหนึง่ เช่นเดยีวกนัดอกบวัทีป่รากฏบนกระเบ้ืองเชงิชายสมยัอยธุยาย่อมน่าจะมี 

ความหมายตามนัยดังกล่าวด้วย

	เทพพนม
“เทพพนม” ทีพ่บเป็นลวดลายประดบับนกระเบือ้งเชิงชายมกัท�าเป็นเทพคร่ึงองค์ 

อยูบ่นดอกบวัท�านองผดุออกมาจากบวั เทพเหล่านีล้้วนอยูใ่นท่าประนมหตัถ์เสมอพระอรุะ  

ด้วยอิริยาบถอันนอบน้อมแสดงถึงการเคารพบูชา นอกจากนี้บางองค์ก็ถือดอกบัวอยู่ใน 

พระหัตถ์ ซึ่งก็คงหมายถึงการน�าดอกไม้มาสักการบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

๓๐ คงเดช ประพัฒน์ทอง, โบราณคดีประวัติศาสตร,์ หน้า ๒๔๖ - ๒๔๗.
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เป็นการยากท่ีจะตัดสินว่า “เทพพนม” เหล่านี้ ความหมายถึงเทพองค์ใดบ้าง  

เน่ืองจากไม่ปรากฏลักษณะเฉพาะของเทพองค์ใดองค์หนึ่ง ทั้งนี้ ช่างฝีมือผู้ท�ากระเบื้อง 

เชิงชายอาจจะมิได้จงใจให้หมายถึงเทพองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็เป็นได้

เราอาจตั้งข้อสันนิษฐานถึงคติของเทพพนมเหล่านี้ได้ว่า

๑. เม่ือกระเบื้องเชิงชายท่ีมีลายเทพพนมประดับอยู่กับอาคารทางพุทธศาสนา  

เช่น โบสถ์ วิหาร อันเป็นท่ีประดิษฐานรูปพระพุทธเจ้า ก็น่าจะหมายความได้ว่าบรรดา 

เทพเหล่านั้นได้แสดงสักการะต่อพระพุทธองค์ การใช้สัญลักษณ์ของดอกบัวเป็นส่วนล่าง 

ของเทพพนมก็น่าจะหมายถึงก�าเนิดของเทพท่ีมีการก�าเนิดอันบริสุทธิ์ ตามคติเกี่ยวกับ 

ดอกบัวที่กล่าวมาแล้ว

๒. เป็นการแสดงถึงเทพที่ประทับอยู่ในวิมาน โดยช่างได้สมมติให้แผ่นกระเบื้อง 

เชิงชายเป็นเสมือนซุ้มวิมานขององค์เทพ ซ่ึงวิมานขององค์เทพเหล่านี้ได้ต้ังอยู่ในมณฑล 

ของจักรวาล โดยช่างได้พยายามจ�าลองอาคารวิหาร อุโบสถ พระที่นั่งและต�าหนัก  

ให้เปรียบเสมือนกับภูมิจักรวาลตามคัมภีร์ทางศาสนาพุทธ ส่วนการท�าช่อฟ้าหางหงส์ 

ในลักษณะของ “นาค” ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของห้วงนทีสีทันดรที่รายล้อม และ 

เป็นขอบเขตของสรวงสวรรค์ การน�าเอากระเบื้องเชิงชายมาประดับไว้ท่ีชายของหลังคา  

จึงอยู ่ในต�าแหน่งของวิมานเทพไปโดยนัยแห่งการสมมติดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งแต่เดิมในงานสถาปัตยกรรมไทย บนสันกลางของหลังคานั้นช่างได้ตกแต่งเป็น 

รปูของเขาพระสเุมรุ และสตับริภัณฑ์ท่ีรายล้อมอยู ่ซึง่ร่องรอยดงักล่าวอาจดตูวัอย่างได้จาก  

“ช่อฟ้า” ของอาคารสถาปัตยกรรมของลาว หรือ “ปราสาทเฟื้อง” ของทางล้านนาไทย

๓. อาจเป็นความหมายทางบคุลาธษิฐาน เช่น ในการเปรยีบเทยีบของพระพทุธองค์ 

ในเรื่องของมนุษย์กับบัว ๔ เหล่า โดยผู้ที่ต้องการที่จะพบจากการหลุดพ้นห้วงสังสารวัฏ  

ก็ต้องกระท�าความเพียร เพื่อให้ตนเองบรรลุถึงพระนิพพาน ภาพเทพพนมบนดอกบัว 

จึงอาจแทนภาพของผู้ที่บรรลุโพธิญาณขั้นต้นที่หลุดพ้นจากโคลนตมใต้พื้นน�้าแล้ว

หน้ากาล
หน้ากาล คือ หน้าสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะผสมคล้ายหน้ายักษ ์

ปนหน้าสิงห์ แต่ไม่มีริมฝีปากล่างหรือขากรรไกรล่าง มีตากลมโปนซ่ึงบางคร้ังจาก 

ดวงตานี้จะมีเขาเล็ก ๆ งอกต่อขึ้นไป มักจะคายสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากปากเสมอ
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เร่ืองราวของหน้ากาลอาจจะไม่ปรากฏชดัในคติทางพทุธศาสนา แต่เนือ่งจากศาสนา 

ฮินดูและศาสนาพุทธมีพัฒนาการร่วมกันอยู่ในประเทศอินเดีย และเผยแผ่ออกมาสู ่

ภายนอกเคียงคู่กันตลอดเวลา ท�าให้ได้มีการหยิบยืมคติความเชื่อและเรื่องราวบางอย่าง 

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปรัชญาของแต่ละศาสนา ซ่ึงรวมไปถึงรูปภาพและลวดลาย 

ดังปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรม

หน้ากาลปรากฏเรื่องราวชัดเจนอยู่ในศาสนาฮินดู แต่ในงานศิลปกรรมประกอบ 

ศาสนสถานของพุทธก็มีการท�าลวดลายประเภทหน้ากาลรวมอยู่ด้วย เช่น ที่เหนือประตู 

ทางเข้าศาสนสถานบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทย เช่น หน้ากาลจากเจดีย ์

วดัป่าสกั เมืองเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย๓๑ และท่ีปรางค์วดัส้ม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

เป็นต้น

ลายหน้ากาลดังกล่าวนั้นสลักอยู่เหนือประตู เหนือซุ้ม (คือวิมาน) และโคนเสา 

ประดับประตู เช่น ท่ีวัดป่าสัก เมืองเชียงแสน จึงยังพอเห็นเค้าที่สืบต�าแหน่งที่อยู่ของ 

หน้ากาลตามคติฮินดูอยู่บ้าง จึงน่าจะมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันส่ิงชั่วร้ายมิให้เข้าไปสู่ 

ศาสนสถานเป็นส�าคัญ

ลายหน้ากาลดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีความหมายในลักษณะของผู้ปกป้องและ 

ดูแลรักษามิให้สิ่งชั่วร้ายเข้าสู่ตัวอาคารศาสนสถานแล้ว ยังอาจจะมีความหมายสมมติถึง 

ดนิแดนของสตัว์หมิพานต์ซ่ึงอยูท่ี่เชงิเขาพระสเุมรุด้วย ซึง่กน่็าจะสอดคล้องกบัการจ�าลอง 

คติของภูมิจักรวาลที่ถ่ายทอดมาสู่ศาสนสถานได้ในอีกความหมายหนึ่งด้วย

ดังนั้น การใช้ลายหน้ากาลประดับกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา ก็น่าจะให้มี 

ความหมายในลกัษณะผูพิ้ทักษ์พระพทุธศาสนา ขณะเดยีวกันกน่็าจะมคีวามหมายถงึแหล่ง 

ที่อยู่ของสัตว์หิมพานต์ที่เชิงเขาพระสุเมรุ อันเป็นความหมายที่จะส่งเสริมความหมายของ 

อาคารที่ประดับอยู่ด้วยก็ได้

ครุฑยุดนาค
“ครุฑ” เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งท่ีเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ในสมัยโบราณ  

โดยมต้ีนก�าเนดิจากการสมมตใิห้มีส่วนผสมกนัระหว่างสัตว์ปีกกบัเทพเจ้าหรือส่ิงศกัด์ิสิทธิ ์

ที่มีความพิเศษเหนือมนุษย์ จนเกิดเป็นสัตว์กึ่งเทพขึ้นมาในที่สุด ในศาสนาพราหมณ์และ 

พุทธปรากฏเรื่องราวของครุฑอยู่มากมาย

๓๑ กรมศลิปากร, เมอืงเชียงแสน (กรงุเทพฯ : บรษิทั กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จ�ากดั, ๒๕๓๙), หน้า ๔๓, ๕๖.
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“ครุฑ” ตามแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา มักมีปรากฏเรื่องแทรกอยู ่ใน 

พระไตรปิฎกและชาดกต่าง ๆ โดยครุฑ คือนกที่ยิ่งใหญ่กว่าหมู่นกทั้งปวงเช่นเดียวกับคต ิ

ทางพราหมณ์ แต่มีอยู่เป็นจ�านวนมากมายไม่เหมือนในศาสนาพราหมณ์ที่มีเพียงตัวเดียว  

ก�าเนดิของครฑุนัน้ทางพุทธศาสนากล่าวว่าเกิดข้ึนด้วยอานสิงส์แห่งกศุลกรรมในอดีตชาติ  

บุคคลที่ประสงค์จะเกิดเป็นครุฑก็ต้องตั้งความปรารถนาของตนไว้ และบ�าเพ็ญทานบารม ี

ไปจนสิ้นอายุขัย ก็จะได้เกิดเป็นครุฑดังที่ตั้งใจไว้๓๒

ครุฑมีถิ่นที่อยู่ที่เชิงเขาสิเนรุราช โดยอยู่บนต้นสิมพลี (งิ้ว) ริมมหาสมุทร โดยมี 

นาคเป็นอาหารหลัก แต่ครุฑบางตัวที่บ�าเพ็ญศีลไม่กินนาคก็มีเหมือนกัน ในความสัมพันธ ์

กบัพระพทุธองค์นัน้ พระพทุธเจ้าทรงน�าเรือ่งของครฑุมาใช้ในการเปรยีบเทยีบส่ังสอนเพือ่ 

เป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และในอดีตชาติของพระองค์ก็เคยเสวยพระชาติเป็นครุฑด้วย เช่น  

ในสสุนัชชีาดก และบณัฑรกชาดก เป็นต้น นอกจากนีค้รฑุยงัมคีวามสัมพนัธ์กบัพระอนิทร์ 

โดยเป็นผู้ช่วยเหลือและดูแลด่านส�าคัญในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์๓๓

 ในแนวคิดทางมหายานท่ีใช้ภาษาสันสกฤต ครุฑได้กลายเป็นพาหนะของ 

พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ (Dyani - Buddhas Amoghasiddhi) โดยเป็นเครื่องหมาย 

เฉพาะของธยานิโพธิสัตว์วัชรปาณี (Dyani – Bodhisattava Vajrapani) ซึ่งพระโพธิสัตว ์

วัชรปาณีนั้นอยู่ในฐานะเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้า และได้รับมอบหมายให้คอยคุ้มครอง 

หมู ่นาคที่มาเฝ้าเพื่อฟังค�าสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าให้พ้นจากการท�าร้ายของครุฑ  

พระวัชรปาณีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองนาคจากครุฑ๓๔

ดงันัน้ “ครฑุ” ในพทุธศาสนาจงึยดึถอืพระพทุธเจ้าและพระโพธสิตัว์ในคตมิหายาน 

เป็นสรณะของตน และมุ่งปฏิบัติแสวงหาธรรมเพื่อความหลุดพ้น จึงเป็นมิตรปรองดองกับ 

พวกนาคมากกว่าเป็นศัตรู

แม้กระนั้นก็ดี ยังพบว่างานศิลปกรรมในพุทธศาสนาหลายแห่ง ยังท�ารูปครุฑ 

ยดุนาคกนัอยู ่เช่น หน้าบนัสลกัไม้ ท่ีอโุบสถวัดหน้าพระเมร ุเป็นต้น กอ็าจจะเป็นหลักฐาน 

หนึ่งที่แสดงว่าศาสนาพุทธน่าจะได้หยิบยืมคติความเช่ือในศาสนาฮินดูมาใช้ หรือเป็นคต ิ

ที่เข้ามาปะปนจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความเชื่อในศาสนาพุทธแล้วจนแยกไม่ออกก็ได้  

เพราะว่าแม้แต่พระราชประเพณีเกี่ยวกับความเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา ก็ยัง 

๓๒ ธดิา มติรกลู, “คตเิรือ่งครฑุจากศลิปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย,” (วทิยานพินธ์ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๗), หน้า ๓๗.
๓๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗ - ๔๒.
๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕.
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ใช้พิธีพราหมณ์เป็นส�าคัญ เช่น พิธีบรมราชาภิเษก พิธีอินทราภิเษก และพิธีโสกันต์เจ้าฟ้า  

เป็นต้น

เช่นเดยีวกบัครุฑท่ีปรากฏเป็นลายประดบับนกระเบือ้งเชงิชายสมยัอยธุยา พบว่า 

ได้จบันาคไว้ในมอืทัง้ ๒ ข้าง จงึน่าจะเกีย่วข้องกบัครฑุในคติฮินดูอยูไ่ม่น้อย ทัง้นี ้กระเบือ้ง 

เชงิชายดงักล่าวมไิด้เกีย่วข้องกบัศาสนสถานโดยตรง แต่ได้พบจากการขดุแต่งแนวฉนวนน�า้ 

ประจ�าท่าวาสุกรี บริเวณตอนท้ายพระที่นั่งวิหารสมเด็จ และพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท  

สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประดับหลังคาของฉนวนซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชด�าเนินของ

พระมหากษัตริย์ ในที่นี้ครุฑยุดนาคดังกล่าว จึงน่าจะเป็นส่วนส่งเสริมฐานะของผู้ใช้ 

ทางฉนวนดังกล่าว เพราะว่าได้มีการเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์อยุธยาเสมอด้วย 

พระนารายณ์ เทพเจ้าแห่งศาสนาฮนิด ูดงัปรากฏว่าพระมหากษตัรย์ิอยธุยาหลายพระองค์ 

ทรงใช้พระนามว่า “รามาธบิดี” อนัหมายถงึ “พระราม” อวตารหนึง่ของพระนารายณ์ เช่น  

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงมีพระนามว่า “สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร...”๓๕ 

เป็นต้น และครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ดังนั้น รูปครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์ของ 

พระมหากษัตริย์ได้ด้วย

การศึกษารูปแบบกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาด้านรูปแบบ วิวัฒนาการ และ 

การก�าหนดอายุของลวดลายประดับบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาเป็นส�าคัญ ข้อมูล

ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กระเบื้องเชิงชายท่ีพบจากการส�ารวจ ขุดแต่งโบราณสถาน  

และที่เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยเน้นโบราณสถานในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา

 กระเบื้องเชิงชายที่พบสามารถจ�าแนกตามลักษณะของลวดลายได้ ๗ ประเภท  

คือ กระเบื้องเชิงชายประเภทลายเทพพนม ประเภทลายดอกบัว ประเภทลายหน้ากาล  

ประเภทลายพนัธุพ์ฤกษา ประเภทลายครฑุยคุนาค ประเภทลายวงโค้งประกอบกนัเป็นรปู 

สามเหลี่ยม และประเภททรงกระจัง

กระเบื้องเชิงชายประเภทลายเทพพนมได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือ 

ประเภทลายดอกบวั แต่ลายดอกบวัน้ันกเ็ป็นส่วนประกอบหลักของประเภทลายเทพพนม 

ด้วย ส่วนลวดลายประเภทอื่นพบปริมาณน้อยกว่า

จากการศึกษาลวดลายประดับ สามารถสรุปแนววิวัฒนาการได้ ๓ ระยะคือ

๓๕ “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๘ (พระนคร :  
องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๒), หน้า ๒.
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สมัยอยุธยาตอนต้น

กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ ๒๐) พบลวดลายประดับ 

ประเภทลายดอกบัว ประเภทลายเทพพนม ประเภทลายหน้ากาล และประเภทลายเส้นโค้ง 

ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม 

ดอกบัวมีลักษณะใกล้ธรรมชาติท�าทั้งดอกตูมและดอกบาน โดยดอกบัวตูมพบทั้ง 

แบบที่มีก้านและไม่มีก้านมารองรับดอกบัว แต่ได้รับความนิยมอยู่ในระยะเวลาสั้น ๆ 

ส่วนดอกบวับานแบบไม่มก้ีานมารองรบัเป็นแบบทีน่ยิมมากกว่า และมวีวิฒันาการสบืต่อมา 

จนสมัยอยุธยาตอนปลาย 

กระหนกสมัยอยธุยาตอนต้น ลกัษณะค่อนข้างนนูหนาเน้นความโค้งของกระหนก 

ตัวเหงาอย่างมาก พบว่าท�าเป็นลายประกอบอยู่ในประเภทลายดอกบัวและประเภท 

ลายหน้ากาล

สมัยอยุธยาตอนกลาง

สมยัอยธุยาตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที ่๒๑ ถึงต้นพทุธศตวรรษที ่๒๒) กระเบือ้ง 

เชงิชายมขีนาดเลก็ลง พบว่าท�าลวดลายประดับประเภทลายดอกบวั ประเภทลายเทพพนม  

ประเภทลายหน้ากาล และประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

ลักษณะดอกบัวเร่ิมแปรเปลี่ยนเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากลายประเภท 

พันธุ์พฤกษา ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ จนที่สุดเมื่อถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ลวดลาย 

ประเภทพันธุ์พฤกษา ได้แก่ ลายก้านขด ดอกไม้ และใบไม้ ได้เข้ามาเป็นลายประกอบ  

แต่ก็มีอิทธิพลโดดเด่นกว่ากลีบบัวซึ่งมีขนาดเล็กลง
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สมัยอยุธยาตอนปลาย

สมัยอยุธยาตอนปลาย (ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถึงพุทธศตวรรษท่ี ๒๓)  

ส่วนมากกระเบื้องเชิงชายย้อนกลับไปท�าขนาดใหญ่ตามแบบอยุธยาตอนต้น พบลวดลาย 

ประดับประเภทลายดอกบัว ประเภทลายเทพพนม ประเภทลายหน้ากาล ประเภทลาย 

พนัธุพ์ฤกษา ประเภทลายครฑุยดุนาค ประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรปูสามเหล่ียม  

และประเภททรงกระจัง

ตัง้แต่ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๒ ลายประเภทกระหนกได้กลับมาได้รับความนยิม 

แทนลายประเภทพันธุ์พฤกษาอีกครั้งหนึ่ง และได้เป็นส่วนส�าคัญในกระเบื้องเชิงชาย 

ประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ประเภททรงกระจัง แต่โดยทั่วไปกระหนกมักจะท�าขนาดเล็ก 

และต่ออยู่ที่ปลายของก้านยาว ๆ อันเป็นลักษณะของก้านขดที่นิยมอยู่ในระยะก่อน  

ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ กระหนกได้พัฒนาจนมีลักษณะพล้ิวไหว และบางคร้ัง 

ได้ท�าเป็นกระหนก ๓ ตัว อย่างชัดเจน

ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ลายใบไม้ และลายใบไม้สามแฉก ได้เข้ามามีบทบาท 

แทนที่กลีบบัวจนแทบมองไม่เห็นเค้าดั้งเดิม

นอกจากนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลายยังปรากฏกระเบื้องเชิงชายแบบพิเศษ คือ  

ประเภทลายครุฑยุดนาค และประเภทลายพันธุ์พฤกษาล้วน ซ่ึงมีก�าหนดอายุราวปลาย 

พุทธศตวรรษที่ ๒๒ และต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ตามล�าดับ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา” มีสมมุติฐานว่ากระเบื้องเชิงชาย 

น่าจะท�ากนัอยูใ่นศิลปะอยธุยาตัง้แต่ระยะแรก โดยสบืทอดมาจากงานศลิปกรรมทีม่มีาก่อน  

และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตลอดสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

“กระเบือ้งเชิงชาย” มทีีเ่รยีกกนัอกีอย่างหนึง่ว่า “กระเบือ้งหน้าอดุ” ดังนัน้ ในด้าน 

รปูธรรม กระเบือ้งเชงิชายน่าจะท�าหน้าท่ีปิดช่องโหว่ทีช่ายคา เพือ่ป้องกนัสัตว์ไม่ให้เข้าไป 

ท�าลายโครงสร้างภายในอาคารได้
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กระเบ้ืองเชิงชายสมัยอยุธยา โดยท่ัวไปมีทรงสามเหลี่ยมมีต�าแหน่งปะติดอยู่กับ 

กระเบื้องมุงหลังคาแถวริมสุดของผืนหลังคาทุกซ้อนทุกตับ โดยใช้อยู่กับ “ปราสาท” หรือ  

“เรอืนฐานานศุกัดิ”์ ซึง่ลกัษณะของอาคารถกูสร้างเป็นเชงิสัญลักษณ์ของเรอืนชัน้ โดยช่าง 

ได้ท�าย่นช้ันซ้อนลงมา ท�าให้ฝาและช่องหน้าต่างหายไป เหลือเพียงส่วนประกอบที่เป็น 

สัญลักษณ์ท�าเป็นจั่วเล็ก ๆ ไว้ที่ชั้นหลังคาแต่ละชั้นเรียกว่า “บรรพแถลง” ซึ่งเป็นตัวแทน 

ของช่องหน้าต่าง หรอืช่องบญัชร ท�าให้กระเบือ้งเชงิชายซึง่มลัีกษณะทรงสามเหล่ียม และ 

มีที่ประดับอยู่ที่ช้ันของหลังคาก็สามารถท�าหน้าท่ีแทนวิมานอันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา 

โดยสมมุติตามแนวความคิดดังกล่าวได้ด้วย

แนวคิดดังกล่าวยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อในกระเบื้องเชิงชายเหล่านั้นประดับด้วย 

รูปภาพที่มีความหมาย เป็นต้นว่าดอกบัว และเทพพนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเทวดา 

เหล่านี้อยู่ในท่าพนมหัตถ์แสดงความเคารพต่อประธานผู้เป็นใหญ่ในอาคารนั้น ๆ ซึ่ง 

ได้แก่ พระพุทธเจ้า ท่ีสถิตอยู ่ในศาสนสถาน หรือพระมหากษัตริย์ที่ประทับอยู ่ใน 

พระมหาปราสาท เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่ากระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา ท�าประดับทั้งอาคารที่มุง 

กระเบื้องลอนและกระเบื้องแผ่น โดยประเภทลายเทพพนมได้รับความนิยมมากที่สุด  

รองลงมา คอื ประเภทลายดอกบวั แต่อย่างไรกต็ามดอกบวักเ็ป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัของ 

ประเภทลายเทพพนม ดังนั้น ดอกบัวจึงถือว่าเป็นลวดลายที่นิยมใช้ประดับบนกระเบื้อง 

เชงิชายสมยัอยธุยา มากกว่าลวดลายประเภทอืน่ และดอกบัวมแีนวววัิฒนาการสอดคล้อง 

กัน ไม่ว่าจะใช้ประกอบอยู่กับกระเบื้องประเภทใดก็ตาม

กระเบือ้งเชิงชายสมยัอยธุยาสามารถจ�าแนกตามลกัษณะของลวดลายหรอืรูปภาพ 

ที่ประดับออกได้เป็น ๗ ประเภท โดยมีล�าดับทางวิวัฒนาการของแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑.	ประเภทลายดอกบัว
ลวดลายประดับรูปดอกบัวปรากฏในกระเบื้องเชิงชาย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น  

นิยมสืบต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอนปลาย ตามล�าดับ

ลักษณะส�าคัญของลายดอกบัวสมัยอยุธยาตอนต้น (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐) คือ 

ดอกบัวตูมหรือเริ่มผลิบานมีก้านมารองรับ ลักษณะเหมือนธรรมชาติ แต่แบบนี้ได้รับ 

ความนิยมอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะในระยะเดียวกันนั้นได้เกิดความนิยมดอกบัว 

อีกลักษณะหนึ่งมากกว่า คือ ดอกบัวบานและไม่มีก้านมารองรับ
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ซึ่งดอกบัวลักษณะนี้ได้รับความนิยมต่อมายาวนาน วิวัฒนาการของกลีบดอก 

ลักษณะเรยีวยาวใกล้ธรรมชาต ิคลีค่ลายมาเป็นกลบีดอกมหียกัทีข่อบซึง่ได้รบัอทิธพิลจาก 

ลายประเภทพนัธุพ์ฤกษาในสมยัอยธุยาตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที ่๒๑-๒๒) จนกระทัง่ 

ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ กลีบบัวได้พัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็นกระหนก ท้ายที่สุด 

ลายประเภทใบไม้ ๓ แฉก ได้เข้ามาแทนที่กระหนกจนแทบนึกไม่ถึงเค้าโครงดั้งเดิมของ 

ดอกบัว

๒.	ประเภทลายเทพพนม
ลวดลายประดับรูปเทพพนมเริ่มท�ากันตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น นิยมสืบเนื่องมา 

โดยตลอดจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยลักษณะส�าคัญคือเทพพนมอยู่เหนือดอกบัว 

ลักษณะโผล่ขึ้นมา แสดงการถือก�าเนิดมาจากดอกบัวอันบริสุทธิ์

ในสมัยอยุธยาตอนต้น ประเภทลายเทพพนมน่าจะท�าก้านบัวมารองดอกบัว 

อันเป็นที่ก�าเนิดของเทพพนม ท�านองเดียวกับประเภทลายดอกบัว แต่คงได้รับความนิยม 

อยู่ในระยะเวลาสั้น ๆ คือในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ซึ่งลายเทพพนมแบบดังกล่าวนี ้

ได้ถกูน�าย้อนกลบัมาท�าอกีครัง้หนึง่ในรชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ต้นพทุธศตวรรษ 

ที่ ๒๓

ประเภทลายเทพพนมที่แพร่หลายเป็นชนิดที่ไม ่มีก ้านมารองรับดอกบัว  

วิวัฒนาการเร่ิมจากดอกบัวลักษณะตูมหรือเริ่มผลิบานเป็นธรรมชาติ แต่พบน้อยชิ้น  

น่าจะมีอายุร่วมสมัยกับแบบดอกบัวบานลักษณะใกล้ธรรมชาติ ส่วนมงกุฎท�าแบบ 

เรยีบง่าย ลกัษณะเด่นอยูท่ีปุ่ม่แหลมขนาดเลก็ ๒-๓ ปุม่เหนอืกรอบกระบงัหน้า เทยีบได้กบั 

มงกุฎลักษณะเดียวกันในงานสลักไม้และปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนกลาง อย่างไรก็ตามลาย 

แบบนี้น่าจะท�ากันอยู่แล้วในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑

กลบีบวัคลีค่ลายมาเป็นลายประเภทพนัธุพ์ฤกษาในสมยัอยธุยาตอนกลาง เริม่จาก 

การท�ากลีบดอกสะบัดพลิ้ว และมีหยักที่ขอบของกลีบในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลาย 

ประเภทก้านขด ดอกไม้ ใบไม้ อันเกี่ยวข้องอยู่กับลายประเภทพันธุ์พฤกษาปรากฏอย่าง 

ชัดเจนตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และพบมากในโบราณสถานที่สร้างในกลาง 

พุทธศตวรรษที่ ๒๒

เม่ือถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ประเภทลายพันธุ์พฤกษาลดความส�าคัญลง  

ลายประเภทกระหนกได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ ขณะที่มงกุฎเริ่มมีเครื่องประดับเพิ่มขึ้น
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ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ กระหนกใต้เทพพนมได้พัฒนาเป็นกระหนก ๓ ตัว  

ลักษณะสะบัดพล้ิวแบบกระหนกเปลว แต่ส่วนมากได้น�าลายอื่นเช่นใบไม้ ๓ แฉก และ 

ทรงคล้ายดอกมะลติมู ได้เข้ามาแทนกลบีบวัจนแทบมองไม่เห็นเค้าของของดอกบวัในทีสุ่ด  

ส่วนมงกุฎนั้นเป็นแบบทรงเครื่องใหญ่

๓.	ประเภทลายหน้ากาล
ในสมยัอยธุยาระยะแรกเร่ิม หน้ากาลสบืทอดลกัษณะทีม่อียูใ่นศลิปะเขมร - ลพบรุี  

เช่น ลักษณะใบหน้า และการท�าขีดเล็ก ๆ ท่ีขอบแทนกระหนกครีบสิงห์ กระหนกเน้น 

เส้นขมวดโค้งหนาของกระหนกตัวเหงาตามลักษณะกระหนกสมัยอยุธยาตอนต้น และ 

น่าจะท�าสืบเนื่องมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง

ต่อมาลายพันธุพ์ฤกษาประเภทก้านขด ใบไม้ และดอกไม้ ได้เข้ามามบีทบาทแทนที ่

กระหนก ซึ่งที่พบหลักฐานน้ันพันธุ์พฤกษาเป็นลายประกอบหน้ากาล ซึ่งเป็นงานราว 

ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ซึ่งในระยะเดียวกันนี้มีลายหน้ากาลอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีกระหนก 

เข้ามาปะปนอยู่อีก แต่ครั้งนี้กระหนกมีขนาดเล็ก บอบบาง และมีลักษณะสะบัดพลิ้ว 

แบบกระหนกเปลว

๔.	ประเภทลายพันธุ์พฤกษา
ลายประเภทพันธุ์พฤกษานิยมประดับในกระเบ้ืองเชิงชายร่วมกับลายอย่างอื่น  

ได้แก่ ประเภทลายเทพพนม และประเภทลายหน้ากาล ทีเ่ป็นประเภทลายลายพนัธุพ์ฤกษา 

ล้วน พบตัวอย่างเพียงแบบเดียว และเป็นงานราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓

๕.	ประเภทลายรูปครุฑยุดนาค
ประเภทลายรปูครฑุยดุนาคพบตวัอย่างเพยีงแบบเดียว และน่าจะมอีายรุาวรชักาล 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

๖.	ประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
ประเภทลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นลายประดับที่ยากต่อ 

การสืบค้นความหมาย แต่พบว่าใช้เป็นลายประดับในกระเบื้องเชิงชายมากพอสมควร  

สามารถแยกได้เป็น ๒ แบบ และน่าจะท�าอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลาง
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๗.	ประเภททรงกระจัง
ประเภททรงกระจังน่าจะคลี่คลายมาจากลายกระทงในศิลปะล้านนา ใช้ประดับ 

ตามแนวขอบของฐานหรอืชัน้ต่าง ๆ  ในงานสถาปัตยกรรมมาก่อน ทรงกระจงัเริม่ใช้ประดับ 

อาคารในต�าแหน่งของกระเบื้องเชิงชายตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และ 

ท�าสืบต่อมาในรัชกาลหลัง ๆ

เนื่องจากส่วนประกอบส�าคัญของทรงกระจัง คือ กระหนกที่ประกอบอยู่ที่ขอบ 

ทั้งสอง ซ่ึงมีแนววิวัฒนาการจากกระหนกตัวเดียวในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ มาเป็น 

กระหนกสามตัวในศตวรรษต่อมา

แบบและปริมาณของกระเบื้องเชิงชายประเภทต่าง ๆ

ที่พบจากโบราณสถาน และใช้ในการวิจัยครั้งนี้

กระเบือ้งเชงิชายทีใ่ช้ในการศกึษาเรือ่ง “กระเบือ้งเชิงชายสมยัอยธุยา” ได้มาจาก 

การขดุแต่งทางโบราณคด ีการส�ารวจโบราณสถาน และทีเ่กบ็รวบรวมอยูใ่นพพิธิภัณฑสถาน 

แห่งชาติ

ตัวอย่างหลักฐานท่ีได้จากการขุดแต่งโบราณสถานทั้งหมด เป็นตัวอย่างได้จาก 

ชั้นดินพังทลายทับถม ไม่มีกระเบื้องเชิงชายชิ้นใดที่ได้จากหลุมขุดค้นทางโบราณดี  

ในด้านปริมาณของกระเบื้องเชิงชายได้จากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

ทางโบราณคดีของส�านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ ดังนั้น  

โบราณสถานทีข่ดุแต่งผ่านมานานแล้ว กระเบือ้งเชงิชายทีคั่ดเกบ็ไว้เป็นตัวอย่างเฉพาะชิน้ 

ทีค่่อนข้างสมบรูณ์ ส่วนชิน้ส่วนทีแ่ตกหกัได้ถกูน�ากลบัไปฝังคืนยงัแหล่งทีพ่บ หรือแหล่งอืน่ 

แล้วแต่กรณี ปริมาณที่ปรากฏในรายการจึงน้อย แต่โบราณสถานที่ก�าลังอยู่ระหว่าง 

ขั้นตอนการขุดแต่งจะสามารถตรวจนับในเชิงปริมาณได้อย่างครบถ้วน

ส่วนหลักฐานที่ได้จากการส�ารวจย่อมมีอยู่น้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งยังฝังจมอยู่

ใต้ดนิ และกระเบือ้งเชงิชายทีเ่ก็บรกัษาอยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จะคัดเพยีงตัวอย่าง 

เฉพาะชิน้ เพือ่น�าแบบทีไ่ม่พบเหน็จากข้อมลูด้านการขุดแต่งและส�ารวจ มาใช้ในการศึกษา 

ครั้งนี้เป็นส�าคัญ จึงไม่ได้แสดงปริมาณไว้ ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตาม การเสนอข้อมูลส่วนน้ีเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ต้องการขยาย 

ผลการศึกษาต่อไป และเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการตรวจสอบงานวิจัยชิ้นนี้



195

๑.	วัดมเหยงคณ์
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด�าเนินการขุดแต่งวัดมเหยงคณ์ เพื่อ

ออกแบบและบูรณะโบราณสถานเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ รายงานการขุดแต่งยังไม่ 

ได้ตีพิมพ์

 กระเบื้องเชิงชายประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๑ พบบริเวณนอกก�าแพงแก้วของ 

อุโบสถด้านทิศเหนือ ส่วนกระเบื้องเชิงชายอีกกลุ่มหนึ่งคือประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  

พบในบริเวณพระอุโบสถ ดังนี้

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๑ 
(ก. ลอน) พบบริเวณนอกก�าแพงแก้ว 

ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ
จ�านวน ๑๕ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ

จ�านวน ๑๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ

จ�านวน ๑๖ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ

จ�านวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๕  
(ก. ลอน) พบบริเวณพระอุโบสถ

จ�านวน ๑ ชิ้น
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๒.	พระราชวังหลวง
กระเบ้ืองเชิงชายท่ีแสดงต่อไปน้ี รวมถึงกระเบื้องเชิงชายที่พบบริเวณพระที่นั่ง 

บรรยงก์รตันาสน์ ต�าหนักสวนกระต่าย ฉนวนน�า้ท่าวาสุกรี และฉนวนวดัพระศรสีรรเพชญ์  

ด้วย

กระเบื้องเชิงชายที่พบในบริเวณพระราชวังหลวงมีตัวอย่างดังต่อไปนี้๓๖

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

๓๖ ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขุดแต่ง และหลักฐานกระเบื้องเชิงชายที่พบดูได้จากรายงาน  
การขุดแต่งโบราณสถานของกรมศิลปากร, โปรดดู ประทีป เพ็งตะโก และสุดา งามเหลือ, การขุดแต่งต�าหนัก 
สวนกระต่าย (โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕ - ๓๖ (อัดส�าเนา). 
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ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓ 
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

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

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๒ 
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕ 
(ก. ลอน)

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

จ�านวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕ 
 (ก. ลอน)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

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

จ�านวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐ 
 (ก. แผ่น)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายพันธุ์พฤกษา  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐ 
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายครุฑยุดนาค  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๓ ชิ้น
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ประเภทลายเส้นโค้ง 
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม  

แบบที่ ๒
(ก. ลอน) จ�านวน ๕ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง  
(ก. แผ่น) จ�านวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายเส้นโค้ง 
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม  

แบบที่ ๒
(ก. ลอน) จ�านวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง 
(ก. ลอน) จ�านวน ๕ ชิ้น
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๓.	วัดอุโบสถ
กรมศิลปากรด�าเนินการขุดแต่งวัดอุโบสถ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๘๓๗  

พบกระเบื้องเชิงชายในชั้นดินพังทลายทับถม ดังนี้

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๙  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเส้นโค้ง 
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม  

แบบที่ ๒
(ก. ลอน)  

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

๓๗ รายละเอียดโปรดดู รายงานการศึกษาโบราณสถานวัดอุโบสถ - วัดหลังคาด�า ต�าบลประตูชัย  
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔ และรูปหน้า ๑๖. (อัดส�าเนา).
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๔.	พระที่นั่งเย็น	จังหวัดลพบุรี
กระเบื้องเชิงชายพบจากการขุดแต่งพระที่นั่งเย็น จังหวัดลพบุรี ประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๗ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๔ ชิ้น
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๕.	วัดสุวรรณาวาส
 กระเบื้องเชิงชายพบที่วัดสุวรรณาวาส ได้มาจากการขุดแต่ง โดยอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐๓๘

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๗ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

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

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๗ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๗ ชิ้น
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ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเส้นโค้ง 
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม  

แบบที่ ๑
(ก. ลอน)  

จ�านวน ๒ ชิ้น

๖.	วัดปราสาท	คลองสระบัว
 กระเบื้องเชิงชายพบที่วัดปราสาท คลองสระบัว ได้มาจากการส�ารวจ เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ โดยโครงการส�ารวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
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๗.	วัดขุนแสน
 ส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด�าเนินการขุดแต่ง 

วัดขุนแสน เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘๓๙

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๖ ชิ้น

๓๙ รายละเอียดโปรดดู, รายงานการขุดแต่งและบูรณะเสริม ความม่ันคงเจดีย์วัดขุนแสน ต�าบลหัวรอ  
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓ - ๑๕ และรูปที่ ๗๐ - ๗๕. (อัดส�าเนา).
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๘.	วัดไชยวัฒนาราม
 กรมศิลปากรด�าเนินการขุดแต่ง เพื่อการบูรณะวัดไชยวัฒนาราม ระหว่าง  

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓๔๐

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

๔๐ รายละเอยีดโปรดด ูประทปี เพง็ตะโก, “โบราณวตัถ”ุ วดัไชยวฒันาราม (กรงุเทพมหานคร : ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั  
ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓๒ - ๑๓๔. 
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ประเภทลายทรงกระจัง
จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง
จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น
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๙.	วัดพระยาแมน
กระเบือ้งเชงิชายจากวดัพระยาแมน ได้จากการส�ารวจ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

๑๐.	วัดโคกพระยา
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดโคกพระยา ใกล้วัดภูเขาทอง พบจากการส�ารวจ
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๑๑.	วัดสุวรรณเจดีย์
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดสุวรรณเจดีย์ ได้มาจากการขุดแต่ง โดยอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๒  
(เดือยยึด)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑๓ ชิ้น
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๑๒.	วัดธรรมมิกราช
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดธรรมิกราช ได้มาจากการขุดแต่งโบราณสถาน เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พ.ศ. ๒๕๓๗๔๑

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๗ ชิ้น

๔๑ รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งและขุดค้นโบราณสถานวัดธรรมิกราช ต�าบลท่าวาสุกรี อ�าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 
๒๕๓๗), หน้า ๒๕ - ๒๖. (อัดส�าเนา).
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๑๓.	วัดมณฑป
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดมณฑปได้มาจากการส�ารวจ

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น



214

๑๔.	วัดพลับพลาไชย
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดพลับพลาไชย ได้มาจากการขุดแต่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐๔๒

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑๑ ชิ้น

๔๒ รายละเอียดโปรดดู ขจร มุกมีค่า, รายงานการขุดแต่งวัดพลับพลาไชย ต�าบลท่าวาสุกรี อ�าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๐), 
หน้า ๒๔ และรูปที่ ๕๕ - ๖๐. (อัดส�าเนา).
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๑๕.	วัดมหาสมัน
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดมหาสมัน ได้มาจากการขุดแต่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗๔๓

๑๖.	บ้านวิชาเยนทร์
 กระเบื้องเชิงชายจากบ้านวิชาเยนทร์ ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๙ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๖ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

๔๓ รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งและขุดค้นโบราณสถานวัดมหาสมัน ต�าบลประตูชัย อ�าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 
๒๕๓๗), หน้า ๑๕. (อัดส�าเนา).
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ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๑  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น
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๑๗.	วัดนครโกษา
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดนครโกษาได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�าบวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น
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๑๘.	วัดโพง
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดโพง ได้มาจากการขุดแต่ง๔๔

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

๑๙.	วัดนางค�า
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดนางค�า ได้มาจากการส�ารวจ

๔๔ รายละเอียดโปรดด ูรายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดโพง ต�าบลประตูชยั อ�าเภอพระนครศรอียธุยา  
จังหวดัพระนครศรอียธุยา (เสนอส�านกังานโครงการนครประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๕ - ๒๗.  
(อัดส�าเนา).
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๒๐.	วัดสวนหลวงค้างคาว
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดสวนหลวงค้างคาว ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๔  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

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

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

๒๑.	วัดเจ้าปราบ
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดเจ้าปราบ ได้มาจากการขุดแต่ง

๒๒.	วัดกุฎีดาว
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดกุฎีดาว ได้มาจากการขุดแต่ง

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑๘ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

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

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๔  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒๗๓ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๔๐ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๔๑ ชิ้น
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๒๓.	วิหารแกลบ
 กระเบื้องเชิงชายจากวิหารแกลบ ได้มาจากการขุดแต่ง๔๕

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑๓๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๔ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๕๓ ชิ้น

ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๒  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๕ ชิ้น

๔๕ รายละเอยีดโปรดด ูรายงานการขดุแต่งโบราณสถานวิหารแกลบ ต�าบลประตชูยั อ�าเภอพระนครศรอียธุยา  
จังหวดัพระนครศรอียธุยา (เสนอส�านกังานโครงการนครประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓ - ๑๕.  
(อัดส�าเนา).
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ประเภทลายหน้ากาล แบบที่ ๓  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

๒๔.	วัดหัสดาวาส
กระเบื้องเชิงชายจากวัดหัสดาวาส ได้มาจากการส�ารวจ

๒๕.	พระต�าหนักค�าหยาด
กระเบื้องเชิงชายจากพระต�าหนักค�าหยาด ได้มาจากการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๖ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายกลีบบัว แบบที่ ๔  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๓ ชิ้น
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๒๖.	วัดท่าแค
กระเบื้องเชิงชายจากวัดท่าแค ได้มาจากการส�ารวจ

ประเภทลายพันธุ์พฤกษา  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น

๒๗.	วัดวรเชษฐ์
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดวรเชษฐ์ ได้มาจากการขุดแต่ง ในชั้นดินทับถม

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

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

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๗  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๖ ชิ้น

๒๘.	วัดวังไชย
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดวังไชย ได้มาจากการขุดแต่ง ในชั้นดินทับถม๔๖

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๗  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๒ ชิ้น

๔๖ รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดวังไชย ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๘), หน้า ๓๔.  
(อัดส�าเนา).
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๒๙.	วัดวรโพธิ์	หรือวัดระฆัง
กระเบื้องเชิงชายจากวัดวรโพธิ์ หรือวัดระฆัง ได้มาจากการขุดแต่ง ในชั้นดิน

ทับถม๔๗

ประเภทลายเส้นโค้ง 
ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม  

แบบที่ ๒
(ก. ลอน) จ�านวน ๑ ชิ้น

๓๐.	เนินโบราณสถานใกล้วัดเตว็จ
กระเบื้องเชิงชายจากเนินโบราณสถานใกล้วัดเตว็จ ได้มาจากการส�ารวจ

ประเภทลายทรงกระจัง  
(ก. ลอน ?)

จ�านวน ๒ ชิ้น (ก. ลอน ?)

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๑๐ ? 
(ก. ลอน?)

จ�านวน ๑ ชิ้น

๔๗ รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดวรโพธิ (วัดระฆัง) ต�าบลประตูชัย  
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘ และรูปที่ ๓๖. (อัดส�าเนา).
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ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒๓๒ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๖ ชิ้น

๓๑.	วัดไตรตรึงค์
 กระเบื้องเชิงชายจากวัดไตรตรึงค์ ได้มาจากการขุดแต่ง๔๘

๔๘ รายละเอียดโปรดดู รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดไตรตรึงค์ ต�าบลประตูชัย อ�าเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนอส�านักงานโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,  
๒๕๓๙), หน้า ๒๔ - ๒๘. (อัดส�าเนา).

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๖  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายทรงกระจัง  
(ก. แผ่น)

จ�านวน ๑ ชิ้น
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๓๒.	ต�าหนักวัดมเหยงคณ์
 กระเบื้องเชิงชายจากต�าหนักวัดมเหยงคณ์ ได้มาจากการส�ารวจ

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายดอกบัว แบบที่ ๕  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๑ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๓ 
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น

ประเภทลายเทพพนม แบบที่ ๘  
(ก. ลอน)

จ�านวน ๒ ชิ้น
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ภาพสีน�้ามัน  ผลงานนายจักรพันธ์  หิรัญสาลี
จิตรกรช�านาญการ  ส�านักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร



ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ ตำาบลศีรษะทอง  

อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บุตรชายของนายจอก และ 

นางลำายวง เพ็งตะโก สมรสกับนางปภัสร เพ็งตะโก มีบุตร-ธิดา  

๓ คน คือ ๑. นายปวัน เพ็งตะโก ๒. นางสาวปภาพินท์ เพ็งตะโก  

๓. นายปวีร์ เพ็งตะโก
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ผู้น�ำ
กรมศิลปำกร

“...ฝ่ามรสุมวิกฤติโควิด 
สืบสานภารกิจวิชาการ  

วางรากฐานงานอนุรักษ์”

จากนักโบราณคดีภาคสนาม
สู่

นายประทีป  เพ็งตะโก 
อธิบดีกรมศิลปากร
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กำรศึกษำ

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง  

อำาเภอนครชยัศร ีและประถมศกึษาชัน้ปท่ีี ๕ - ๗ โรงเรยีนวัดหว้ยตะโก  

อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต่อมาเข้าศึกษาต่อในระดับ 

มธัยมศกึษาปท่ีี ๑ - ๕ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย อำาเภอเมอืงนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นจึงสำาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 

• พ.ศ. ๒๕๒๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)  

  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• พ.ศ. ๒๕๔๐ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี ๕๔  

  สถาบันดำารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

• พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  รุ่นที่ ๕๖ (วปอ. ๕๖) กองบัญชาการกองทัพไทย
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ประวัติรับรำชกำร

๓ ธันวาคม ๒๕๒๗ บรรจุเข้ารับราชการ 

 ตำาแหน่งนักโบราณคดี ระดับ ๓

ตำ�แหน่งสำ�คัญ
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  - ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้อำานวยการสำานักโบราณคดี

 และพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติที ่๑๐ สงขลา

๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปากรที่ ๑๓ 

 สงขลา

๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปากรที่ ๒ 

 สุพรรณบุรี

๙ มีนาคม ๒๕๕๐ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผูอ้ำานวยการสำานกัศลิปากรที ่ ๒ สพุรรณบรุี

๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อำานวยการสำานักศิลปากรที่ 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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เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  เหรียญจักรพรรดิมาลา

เกียรติประวัติที่ได้รับก�รยกย่อง
พ.ศ. ๒๕๓๑ เกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๐ นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชีวิต
ก่อนเข้ารับราชการ

เร่ืองที่ภาคภูมิใจในชีวิตประการหน่ึงคือ การที่เป็นเด็กชนบทธรรมดาคนหนึ่ง 

ทีส่ามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรยีนชายประจำาจงัหวดัทีม่ชีือ่เสียง โดยเข้าเรยีนมธัยมปลาย 

สายวิทยาศาสตร์ ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นวิชาที่ชอบและทำาได้ดี จึงเป็น 

พื้นฐานให้คิดคำานวณตามเหตุและผล และยังเป็นพ้ืนฐานต่อการครองชีวิตและการงาน 

ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนอีกด้วย

ต่อมาเข้าศึกษาต่อท่ีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาโบราณคดี   

วิชาโทมานุษยวิทยา

หลังจากจบการศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ทำางานเป็นลูกจ้างโครงการโบราณคด ี

ภาคเหนือ ซึ่งมีศูนย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ การทำางานในปีแรกขุดค้นทางโบราณคดี 

ที่เมืองลี้ จังหวัดลำาพูน และปีที่สองร่วมสำารวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

โดยใช้เวลาในการสำารวจกว่า ๖ เดือน นับเป็นชุดบุกเบิกการสำารวจฯ ในพื้นที่ดังกล่าว  

หลังจากนั้นกลับมาสำารวจและขุดค้นทางโบราณคดีเฉพาะกิจที่ลำาพูน เชียงแสน (จังหวัด 

เชียงราย) และลำาปาง ทำางานกับโครงการฯ น้ีอยู่ตลอด ๒ ปี ทั้งกับเพื่อนและรุ่นพี่  

คนเดิม จึงมีโอกาสได้พบปะรุ่นพ่ีอาวุโสที่มีประสบการณ์ให้คำาแนะนำาสั่งสอนหลายคน 

สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นทำางาน เป็นฐานความคิด - ความรู้ -  

ความเข้าใจในการทำางานที่จะก้าวต่อไป
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เริ่มต้น
เป็นข้าราชการกรมศิลปากร

เมื่อสอบเข้ารับราชการกรมศิลปากรสามารถสอบได้ลำาดับท่ี ๑ ในขณะนั้น 

มีตำาแหน่งว่างอยู่เพียง ๒ แห่ง คือ หน่วยศิลปากรที่อยุธยากับท่ีสงขลา จึงเลือกบรรจ ุ

ที่หน่วยศิลปากรอยุธยา เป็นนักโบราณคดีประจำาที่อยุธยายาวนาน ๑๒ - ๑๓ ปี คือ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๔๑ งานแรกที่ได้รับมอบหมายคือ โครงการขุดค้น - ขุดแต่งและ 

บูรณะพระตำาหนักคำาหยาด ต้องรับผิดชอบทำาทุกขั้นตอนจนจบโครงการฯ ทำาให้มีความ 

มั่นใจที่จะทำางานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่มากข้ึนคือ โครงการขุดค้น - ขุดแต่ง - บูรณะ 

พระราชวังโบราณพระนครศรีอยุธยา แต่มองเห็นปัญหาจากสภาพของแหล่งที่ทรุดโทรม  

ถกูทำาลายรือ้ค้นซำา้ซ้อน หลกัฐานสูญหาย ท้ังยงัซ้อนทบักันหลายยคุหลายสมยั สืบค้นหายาก 

จึงมาคิดว่าจำาเป็นต้องสร้างระบบเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการทำางานตามหลักวิชาการ 

โบราณคดีเป็นอนัดบัแรก ระบบท่ีว่านีค้อื การวางระบบผงักรดิรวม ให้เป็นกรอบครอบคลมุ 

พื้นที่ของพระราชวังโบราณท้ังหมด มีหมุดหมาย - ตำาแหน่งตามผังชัดเจนอ้างอิงได้ 

โดยตลอด เมื่อดำาเนินการขุดค้นฯ ในตำาแหน่งใด บันทึกเป็นหลักฐานที่โยงยึดถึงกันได้  

เสมือนการค่อย ๆ  ต่อภาพจิ๊กซอว์ให้เพิ่มขึ้น ๆ  จนครบถ้วนได้ในอนาคต ระบบผังกริดรวม  

ที่คิดและวางไว้นี้ ยังใช้ในการดำาเนินงานโบราณคดี ณ พื้นท่ีพระราชวังโบราณแห่งน้ี  

สบืต่อมาจนทุกวนันี ้เป็นเรือ่งทีค่วรแก่การภมูใิจว่า ณ ก้าวเริม่ต้นแห่งการเป็นนกัโบราณคดี 

ที่พระนครศรีอยุธยา ได้ช่วยคิดค้นวางรากฐานงานศึกษาโบราณคดีอยุธยาให้เป็นระบบ 

ระเบียบเพื่อการต่อยอดงานในอนาคต ควบคู่ไปกับการจัดระบบระเบียบการประมวล 

หลักฐานเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาและงานบันทึกศึกษาของคนทำางาน 

รุ่นแรก ๆ เช่น พระยาโบราณราชธานินทร์ ขณะอยู่อยุธยางานซึ่งนำาประสบการณ์ในการ 

บริหารจัดการและความภูมิใจมาให้อีกงานหน่ึง คือ การดำาเนินการอนุรักษ์และพัฒนา  

วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งตอนนั้นอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างเหมือนป่าดง ชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัย 

ประชดิวดัฯ ต้องใช้ความรู ้- ความสามารถในการวางแผนปรบัปรงุพืน้ที ่การเจรจากบัชาวบ้าน 

ในการเคลือ่นย้าย - ชดเชย การเวนคืน - จดัสรรพืน้ทีใ่ห้ใหม่ การดำาเนนิการขดุค้น - ขดุแต่ง - 

บูรณะจนฟื้นคืนสภาพความเป็นโบราณสถานที่งดงามโดดเด่นของพระนครศรีอยุธยา 

ในทุกวันนี้
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ควำมคิดริเริ่มวำงรำกฐำนงำน
เมื่อครั้งเป็นภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่บริหารงานโบราณคดี

ก่อนหน้าจะมาดำารงตำาแหน่งผู ้อำานวยการสำานักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี  

เคยดำารงตำาแหน่งภัณฑารักษ์มาก่อน  คงเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาในสำานักโบราณคดีและ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมัยนั้น เล็งเห็นว่าเป็นคนคิดพัฒนาระบบ และจัดการพัฒนา 

พืน้ทีท่ี่มปัีญหาการบกุรกุได้ดอีย่างท่ีเคยทำาสำาเรจ็มาแล้วทีวั่ดไชยวฒันาราม ใน พ.ศ. ๒๕๔๑  

จึงให้ดำารงตำาแหน่งเป็นภัณฑารักษ์ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษกคลองห้า  

ปทุมธานี ซ่ึง ผู้อำานวยการสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

ในขณะนั้น มีแนวคิดพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ชาติพันธุ์วิทยา แต่ปัญหาใหญ่คือกรมฯ 

สร้างอาคารขึน้มาหลงัหนึง่บนพืน้ที ่๒๕๐ ไร่   มชีาวบ้านเข้ามาครอบครองพืน้ทีห่ลายส่วน  

ต้องหาทางให้โยกย้ายรังวัดพื้นที่และคิดค่าชดเชย จนสร้างแนวเขตชัดเจนได้ 
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ขณะอยู ่ที่นี่ตลอด ๑ ปี สิ่งที่คิดอยากทำาและอยากวางแนวทางไว้คือเร่ือง 

โบราณวัตถทุีอ่ยูใ่นคลงัพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิพระนคร  ซึง่ย้ายมาเกบ็รกัษาทีน่ี ่ปัญหา 

ยุ่งยากคือ บัญชีและทะเบียนโบราณวัตถุท่ีไม่ครบถ้วน เลขหมายซำ้าซ้อน บัญชีกับของ 

ไม่ตรงกนับ้าง มีของแต่บญัชไีม่มบ้ีาง ตอนนัน้คดิเรือ่งการวางระบบโดยต้องตรวจสอบใหม่ 

ทัง้หมด ทำาฐานข้อมลูให้เป็นชดุเดยีวกนัและต้องสบืค้นได้ง่าย รกัษาหลักฐานความรูไ้ว้ได้ด้วย  

แต่ยังไม่มีโอกาสลงมือทำา ก็มีคำาสั่งให้ย้ายไปเป็นหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ที่พนมรุ้ง  

เห็นว่าหน้าแล้ง บนเขาพนมรุง้แล้งนกั จงึคดิระบบสปรงิเกอร์ เพือ่นำานำา้มาใช้ให้พืน้ทีชุ่ม่ชืน้ได้  

ปรับปรงุภูมทิศัน์บ้าง ดแูลอะไรต่อมอิะไร งานวชิาการทำาได้ไม่มาก ตอนนัน้มเีรือ่งวาทกรรม 

โต้แย้งที่ต้องพิสูจน์ให้สาธารณชนประจักษ์ในคำากล่าวว่าทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ ์

ทีส่่งคนืมาจากอเมรกิา แล้วมาตดิตัง้ไว้ท่ีเดมิท่ีปราสาทพนมรุง้เป็นของจรงิหรอืของปลอม  

อยู่ที่นี่ไม่นานนัก อธิบดีอาวุธ เงินชูกลิ่น แต่งตั้งให้ไปดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก 

ศลิปากรที ่๑๐ สงขลา ทำางานสานต่อจากงานทีผู่อ้ำานวยการคนก่อนคอื พีธ่ราพงศ์ ศรสีชุาติ 

และพี่อัศวี ศรจิตติได้วางงานไว้แล้ว คือ โครงการขุดค้น - ขุดแต่งและบูรณะเมืองโบราณ 

ยะรัง ปัตตาน ีแต่สิง่ทีท่ำาเพิม่เติมและทำาได้สำาเรจ็คือ การถ่ายโอนภารกจิการดแูลศนูย์ข้อมลู  

เมืองโบราณยะรัง ซึ่งกรมฯ ให้งบประมาณปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำาเภอหลังเก่า และนำา 

โบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากโบราณสถานเมืองยะรังมาจัดแสดง เพิ่มเติมให้มีห้องสมุด 

ในศูนย์ฯ แห่งนี้ด้วย นับว่าเป็นแห่งแรกที่ดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจของกรมศิลปากร 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอำานาจของรัฐบาล ส่ิงสำาคัญ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้คือ การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท้องถิ่น มีการจัดอบรมเพื่อให ้

บุคลากรท้องถิน่สามารถสานงานต่อได้ในทุกด้าน กรณนีีจ้งึเป็นตวัอย่างแรกทีท่ำาให้เกดิการ 

ถ่ายโอนภารกิจฯ เช่นนี้ในอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา รวมท้ังที่สุพรรณบุรีเมื่อไปเป็น 

ผู้อำานวยการสำานักฯ ที่นั่น ตามที่เล่ามาแล้วด้วย
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๒๕ มีนาคม ๒๕๔๓ 
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ปราสาทเมืองต�่า จังหวัดบุรีรัมย์  
ครั้งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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พระมหำกรุณำธิคุณ
และพระจริยาวัตรต่องานมรดกวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจ

เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จฯ มายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มีโอกาส 

รับเสด็จ แต่มิได้มีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยตรงแต่อย่างใด  

จนกระทั่งเม่ือทำางานโบราณคดีที่วัดไชยวัฒนาราม จึงมีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระ 

มหากรุณาธิคุณกราบบังคมทูลถวายคำาบรรยายที่วัดแห่งนี้ เมื่อพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑๐ เมือ่ครัง้ยงัทรงดำารงพระราชอสิรยิยศสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  

สยามมกุฎราชกุมารโดยเสด็จฯ มาวัดไชยวัฒนาราม  
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๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม  
โดยมนีายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ นกัโบราณคด ีนายประทปี เพ็งตะโก นกัโบราณคด ีนายณรงค์ โคกสันเทยีะ  
นักวิชาการช่างศิลป์ และนายพิชัย บุญแจ้ง นายช่างโยธา ถวายรายงานการบูรณะโบราณสถาน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยมาก ทรงถือ 

กล้องถ่ายรูปโบราณสถานมุมต่าง ๆ แต่จะทรงหยุดนิ่งรับฟังเมื่อถวายคำาบรรยายเรื่อง 

ข้อสันนิษฐานเจดีย์ที่ว่าน่าจะเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้ากุ้ง หรือข้อสันนิษฐานการสร้างวัด 

ในสมัยพระเจ้าปราสาททองฯ การเสด็จฯ วัดไชยวัฒนารามของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูหั่วทัง้ ๒ พระองค์ และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  ครัง้นัน้ ทรงประทบัทอดพระเนตร 

เป็นเวลานานด้วยความสนพระราชหฤทัย จนตะวนัพลบและมดืคำา่ลง พระจรยิาวัตรงดงาม 

และความใส่พระราชหฤทัยในโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของโบราณสถานทำาให้ 

ทุกคนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ปลาบปลื้มใจนัก ข้าราชการกรมศิลปากรที่ได้เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิด  

โดยเฉพาะผู้ได้ปฏิบัติงานถวายคำาบรรยาย ไม่อาจกล่าวได้ถึงความประทับตราตรึงใจและ 

ขวัญกำาลังใจในการทำางานตราบจนทุกวันนี้ 
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๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓  
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  
เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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๒๓ เมษายน ๒๕๔๓  
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากนั้นได้มีโอกาสถวายคำาอธิบายนำาชมโบราณสถานแด่สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะพระอาจารย์  

เมื่อคร้ังทรงนำานักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษา 

โบราณสถานพระนครศรีอยธุยา นับเป็นภาพในความทรงจำางดงาม  อกีทัง้ยงัมคีวามภมูใิจ 

ที่ได้สนองพระราชดำาริท่ีจะสานต่องานวิทยานิพนธ์เรื่องจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งของ 

พระองค์ เมื่อครั้งเป็นหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยขอให้พี่บรรจบ ไมตรีจิตต ์

ถ่ายภาพปราสาทมมุต่างๆ แล้วจดัทำาสมดุภาพพร้อมคำาอธบิายภาพว่า ภาพสลกัอยูส่่วนไหน 

ของปราสาท แล้วนำาเสนอให้ท่านอาวุธ เงินชูกลิ่น อธิบดีฯ สมัยนั้น นำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

นอกจากนี ้ยงัมพีระบรมวงศ์ชัน้สงู อกี ๒ พระองค์ทีเ่สดจ็ฯ ทอดพระเนตรปราสาท 

พนมรุ้ง และปราสาทเมืองตำ่า จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีโอกาสนำาทอดพระเนตรและถวาย 

คำาอธบิายคอื สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 

และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงสนพระทัยและ 

มพีระเมตตาต่อเจ้าหน้าท่ีกรมศลิปากรทุกคนท่ีเฝ้ารบัเสด็จถวายงานฯ ณ ปราสาทพนมรุง้ 

ในครั้งนั้น
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ภำรกิจส�ำคัญ
ในฐานะผู้อำานวยการสำานักศิลปากร
ก่อนเป็นรองอธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

เมือ่ได้รบัคำาสัง่ให้มาเป็นผูอ้ำานวยการสำานกัศลิปากรที ่๓ พระนครศรีอยธุยาพบว่า  

จังหวัดอยุธยาเปลี่ยนแปลงไปมาก บุคคลในท้องถิ่นก็เปล่ียน การประสานงานขาดช่วง  

ไม่ว่าจะคิดแผนอะไร เม่ือท้องถิ่นไม่เอาด้วย ย่อมทำาอะไรไม่ได้ คนเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น 

พื้นที่แออัดหนาแน่น แผนแม่บทท่ีเคยทำาไว้ต้องรื้อฟื้นกันใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่ 

ของที่น่ีต้องเดินด้วยแผนแม่บทอันเป็นท่ีรับรองให้ทุกภาคส่วนดำาเนินการตาม...มาอยู่ 

อยุธยาเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการใช้พื้นท่ีวัดมงคลบพิตร มีการบุกรุก เข้ามาจัดระเบียบ 

เพื่อรักษาคุณค่าตามความเป็นมรดกโลก และพัฒนาศักยภาพแหล่งวัดวาอารามที่เป็น 

โบราณสถาน มีสิ่งอำานวยความสะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม วางแนวคิดไว้ให ้

ในเรื่องการสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพิพิธภัณฑ์ฯ เช่น  

พิพิธภัณฑ์ฯ เจ้าสามพระยาเน้นศิลปะเครื่องทองที่เลอค่าและประวัติศาสตร์ศิลปะ 

 ส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ จันทรเกษมเน้นสถาปัตยกรรมและความเป็นวังหน้า อธิบด ี

อนนัต์ ชูโชต ิผลกัดนัการพฒันาพพิธิภณัฑ์ฯ ทัง้สองแห่งเป็นรปูธรรม เมือ่มาเป็นรองอธบิดฯี  

ได้ช่วยสานงานต่อเนือ่ง คร้ันไปเป็นผูต้รวจราชการฯ อยูท่ีก่ระทรวงวฒันธรรม ภารกจิงาน 

กว้างมาก เป็นงานมอบหมายตดิตามงานจากเจ้ากระทรวงและปลัดกระทรวงเป็นส่วนใหญ่  

ถึงกระนั้นได้มองเห็นว่า การทำางานราชการต้องมีเครือข่าย ต้องสร้างเครือข่ายให้มาก 

จึงจะนำาพางานไปสู่ความสำาเร็จ กระทรวงวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  

มีสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด กรมศิลปากรก็มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทุกจังหวัด เพียงแต ่

ต้องเกื้อหนุนการทำางานซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น
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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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๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐในแหล่งมรดกโลก

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
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๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
การอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้คุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นที่ ๑

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พิธีเปิดและส่งมอบอาคารและสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา
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อธิบดีกรมศิลปำกร
ผู้เผชิญหน้าภาวะวิกฤตในวาระแห่งโลก

เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมศิลปากร แม้มุ ่งหวังว่าจะสานงานที่อธิบด ี

ท่านที่แล้วมาให้บรรลุเป้าหมาย และวางรากฐานสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรและ 

องค์กรด้านวิชาการและการอนุรักษ์ แต่ยังมิได้ทันดำาเนินการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่คิดไว ้

ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างชัดเจน เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดคือ โควิด ๑๙ ในปลาย  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเรียกว่า ตนเองเป็นอธิบดีท่ีอยู่ตลอดช่วงเวลาแห่งโควิด วิกฤติการณ ์

อันเป็นวาระของโลกและของประเทศชาติจึงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการทำางานเพื่อสานต่อ 

ภารกิจที่ต้องทำาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ต้องดำาเนินการไปให้ได้ เช่น การประชุมทางไกล 

แบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ การเวิร์คฟอร์มโฮม อีกทั้งได้สานต่อภารกิจอธิบดีอนันต์ ชูโชต ิ

ที่วางไว้คือ งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี โดยเร่งรัดให้สำานักศิลปากร 

ที่ ๒ สุพรรณบุรี ดำาเนินการวิชาการ ทำาข้อมูลจริงจังตั้งแต่ที่หนองราชวัตรและที่บ้านเก่า 
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เพื่อใช้มาจัดทำาพิพิธภัณฑ์ฯ บ้านเก่าให้แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ใน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากปิดก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดนิทรรศการยาวนาน 

 นอกจากนี้ ยังประสานกับพิพิธภัณฑสถานพีบอดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

เพื่อขอโบราณวัตถุ คือ เครื่องมือหิน นำากลับมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

บ้านเก่า เครื่องมือหินนี้เป็นชุดที่ฟาน ฮีเกอเรน พบที่บ้านเก่าช่วงเป็นเชลยศึกของ 

กองทหารญี่ปุ่นมาสร้างทางรถไฟครั้งสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ แล้วเผยแพร่ไป ทำาให้ทั่วโลก 

ได้รับรู้ว่า มีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศของเราเหมือนกัน ภารกิจสานต่อ 

อกีแห่งหนึง่คืออทุยานประวัตศิาสตร์สด๊กก๊อกธม จงัหวดัสระแก้ว เร่งรดัให้สำานกัศลิปากร 

ที่ ๕ ปราจีนบุรี เติมเต็มสิ่งท่ีขาดและต้องแก้ไขทั้งกายภาพและความรู้ที่เป็นเอกสาร 

และการเตรียมพื้นที่ให้ครบถ้วนเพื่อให้เปิดได้เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
การประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
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ภารกิจต่อเนื่องและมองเห็นผลสำาเร็จบ้างแล้ว เช่น การจัดทำาแผนแม่บทการ 

อนุรักษ์และพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานำาเสนอไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติแล้ว และจะนำาเสนอแผนงานการอนุรักษ์ให้คณะกรรมการมรดกโลก 

ของยูเนสโกต่อไป งานติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย  

บัดนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำาลังนำาโบราณวัตถุที่ถูกนำาลักลอบออกไป ๒ ชิ้น คือ ทับหลัง 

ที่ปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และทับหลังที่ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลับคืนสู่ประเทศไทย

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
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งานสานต่อภารกิจท่ีค้างอยู่บางอย่าง ไม่ใช่งานในไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่รื้อฟื้นงาน 

ที่เคยหยุดไปเมื่อกว่าสิบปีท่ีแล้ว ซ่ึงเห็นว่าเป็นงานที่ดีมีประโยชน์ต่อคนไทยและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ การจัดนิทรรศการศิลปะคันธาระที่เคยมีการเจรจายืม 

พุทธศิลป์แบบคันธาระจากปากีสถานมาจัดแสดงนิทรรศการในบ้านเรา หรือแม้แต่งานที ่

กรมศิลปากรไปลงนามความร่วมมือกับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดนิทรรศการ 

เซรามิกไทย - ญี่ปุ่น ที่ต้องเลื่อนจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้และคงต้องเปลี่ยนไปปีหน้า เพราะ 

สถานการณ์โควิด ถึงกระนั้นยังติดตามให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการเตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อทำางานที่ยกระดับไปสู่สากล นี่จึงมาถึงแนวคิด 

ที่ยำ้าเสมอว่า เราต้องสร้างคนให้มีความแข็งแกร่งในแต่ละสาขา ต้องเข้าใจตรงกันว่า  

ภาวะด้อยของเราอยู่ตรงไหน การพัฒนาคนของกรมศิลปากรใน ๔ งานหลัก ต้องเกิดขึ้น 

เป็นสำาคัญ นำาความโดดเด่นในวิชาการกลับคืนมา มองเห็นมาตลอดว่า กรมศิลปากร 

มีบทบาทสำาคัญยิ่งคือ 

“...ความเป็นนักวิชาการเฉพาะด้าน...” แต่เรากำาลังเผชิญวิกฤติทางวิชาการ  

เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญจริง ๆ เพียงพอละหรือ? เมื่อมีปัญหาจากสาธารณชนมาให้ตอบ  

เราตอบได้น่าเชื่อถือ ชัดเจนไหม? ทุกวันนี้ ความคิด ความเห็นจากสาธารณชนมีมาก  

มีคำาถามท่ีท้าทายความรู้ของเรากลับมาด้วย สิ่งท่ีเคยเป็นจุดแข็งของเราในทางวิชาการ  

ด้อยลงไปไหม? ความรูท้ีไ่ม่พอทำาให้วปิลาสคลาดเคล่ือนในการตอบหรอืแก้ปัญหาหรอืไม่?  

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
พิธีรับมอบทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว
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แน่นอนผูบ้ริหารทกุคนมคีวามคาดหวงัว่าจะสร้างองค์กรให้เข้มแขง็ และทำาทกุอย่างให้ไปสู ่

จุดหมายนั้น แต่ระหว่างทางที่เดินไป ไม่รู้ว่าเราจะมาถึงจุดที่อ่อนแอเมื่อใด? เราต้อง 

เตรยีมคนให้พร้อม ไม่ว่าจะด้วยการพฒันาคนของเราให้ได้รบัการอบรม หรอืหาวธิเีพิม่เติม 

ความรู ้ดตูวัอย่างจากอยธุยา ปัญหาหลงัจากเหตกุารณ์นำา้ท่วม คำาถามท่ีคลางแคลงใจจาก 

ศนูย์มรดกโลกยเูนสโกในการซ่อมแซมบรูณะโบราณสถานของเรา ทำาให้เราต้องมหีลักสูตร 

อบรมช่างฝีมือ...จากความช่วยเหลือของยูเนสโก นั่นเป็นจุดเริ่มต้นทดลอง แต่คราวนี ้

ต้องการให้เป็นรปูธรรมและใช้ได้จริง ต้องเป็นหลกัสตูร จงึมอบหมายให้ ดร.วสุ โปษยะนนัทน์  

และนางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ สถาปนิกของกรมฯ ช่วยกันประมวลยกร่างตามแนวทาง 

ที่ให้ไว้เป็น “หลักสูตรช่างอนุรักษ์โบราณสถาน” วางไว้ให้มีการอบรมคนของเราเองและ 

ที่เราจะจ้างเป็นเอาต์ซอร์ช เช่น คนของบริษัทที่จะมารับงานซ่อมแซมบูรณะของ 

กรมศิลปากร ก็ต้องให้เข้ามาอบรมด้วย ต้องให้คนท่ีเป็นช่าง สถาปนิก นักโบราณคดีที่ 

จะต้องปฏิบัติงานด้านน้ีมีความรู ้เท่าเทียมกัน สิ่งนี้ไม่เคยมีการเรียนการสอนอย่าง 

เต็มรูปแบบในสถาบันใดมาก่อน เราต้องสร้างขึ้น และสร้างเป็นมาตรฐานเอาไว้ หลักสูตร 

ทีเ่กิดขึน้นีม้าจากการทำางานร่วมกนัจากหลายส่วน ตัง้แต่คนในกรมฯ ของเราเอง นกัวชิาการ 

ของมหาวิทยาลัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและยูเนสโก กรุงเทพฯ มุ่งหวังไว้ว่าจะให้มี 

การเปิดอบรมหลักสูตรนี้ครั้งแรกภายในปีนี้ เสมือนเป็น “เชื้อไฟ” ไว้ก่อน ผู้เรียนจบ  

ได้ประกาศนียบัตรรับรองเป็นมาตรฐาน และจะถือเป็นหลักเกณฑ์ต่อไปว่า เอกชนที่จะ 

รบังานบรูณะจากกรมศลิปากรต้องผ่านหลกัสตูรมปีระกาศนยีบตัรรับรอง มีความรูท้ัง้ทฤษฎ ี

และปฏิบัติ บางคนรู้แต่ปฏิบัติ ต้องเสริมความรู้ทฤษฎี บางคนรู้แต่วิธีคิด - วิธีออกแบบ  

แต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไร เม่ือมาเรียน/อบรมแล้วจะเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วย พวกช่างฝีมือ  

ช่างไม้ ช่างปูนมาเรียนได้ และนำามาปรับใช้ได้อย่างเข้าใจ ทั้งต้องกำาหนดไว้ให้ทำาอย่าง 

ต่อเน่ือง หากทำาเช่นน้ีสืบไป งานอนุรักษ์โบราณสถานย่อมมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

ที่มาจากความรู้จริง ตระหนักเสมอว่า การเป็นผู้บริหารกรมฯ ในท่ามกลางวิกฤติการณ์ 

โควิด ไม่ใช่ภาวะปกติ เมื่อทบทวนแล้วว่า กรมศิลปากรทำาหน้าที่อะไร นั่นคือ ศึกษา  

อนุรักษ์ ต่อยอด ย่อมแปลว่า ต้องทำาให้กับประชาชน การอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถาน  

ก็เพื่อคน เพ่ือสังคม แม้เม่ือเข้าภาวะวิกฤต การเดินทางของคนถูกจำากัด มาไม่ได้  

แหล่งเรียนรู้หรือสำานักงานปิดตามมาตรการป้องกัน เป็นนโยบายก็ต้องทำางานกันให้ได้  

ตามหน้างานสู่ประชาชน เอาทุกหน้างานแปรรูปสู่ประชาชนด้วยช่องทางที่เป็นไปได้ 

จงึให้ทุกหน่วยงานเขยีนบทความ ข่าวสาร วชิาการสัน้ ๆ  สมำา่เสมอเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ 

ของกรมฯ มีเร่ืองราวนับพันเรื่องแล้วที่เผยแพร่สื่อออนไลน์ของเราออกสู่ประชาชน  



257

เราต้องใช้เทคโนโลยใีห้ทกุคนได้เข้าถงึความรูข้องกรมศิลปากร พฒันาต่อยอดจากทีอ่ธบิดี 

คนก่อนวางไว้เร่ืองเวอร์ชวล เรยีลลติี ้ทัง้ของอทุยานประวติัศาสตร์และพพิธิภณัฑ์ฯ ตอนนี ้

ให้สามารถดาวน์โหลดลงโทรศัพท์มือถือได้ 

ส่วนฐานข้อมลูเอกสารโบราณ - จารกึ หอสมดุแห่งชาติกส็ร้างช่องทางให้คนเข้าถงึ 

ได้โดยตรงแล้ว มีการหาวิธีสร้างคำาค้นให้ค้นได้ง่าย กรมศิลปากรยังจัดทำาสารคดีส้ัน ๆ  

ไว้มาก ตอนนี้กำาลังให้ไปสู่ช่องทางส่ือสารมหาชนแบบยูทูบให้ได้ ใครสนใจ ด้านไหน  

เมื่อเราเชื่อมต่อได้มาก จะได้เข้ามาดูเรื่องราววิชาการด้านต่าง ๆ ของกรมศิลปากรได้ 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน มากไปกว่านั้นอีก จึงริเริ่มให้มีโครงการ “ไขความรู้จากครู 

กรมศิลป์” ให้นักวิชาการของกรมศิลปากรผลัดเวียนกันมาออกอากาศให้ความรู้ทางส่ือ 

ออนไลน์ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละครั้ง คนที่อ่านหนังสือจากส่ือออนไลน์ไม่สะดวก  

หอสมุดแห่งชาติยังให้บริการอ่านหนังสือให้ฟัง เลือกหนังสือความรู้ดี ๆ เช่น นิทาน 

โบราณคด ีเข้าถงึได้จากสมาร์ทโฟน เป็นการเข้าถงึความรูจ้ากกรมศลิปากรได้โดยไม่จำากดั 

เวลาและสถานท่ี กรมศิลปากรดำาเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน 

ทัง้วิชาการ - อนรัุกษ์ - เผยแพร่ โดยเฉพาะการบนัทกึโบราณสถานแบบสามมติ ิเกบ็ข้อมลู 

สภาพปัจจุบันให้มาก มีรายละเอียดทุกแง่มุม เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต ตอนนี้ทำาไป 

พอประมาณแล้ว คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเวลาอนัใกล้ สามารถนำาข้อมลูเหล่านีม้าใช้ร่วมกนัได้  

ทั้งวิชาการและบริหารจัดการ นี่เป็นวิธีคิดและปฏิบัติจริงในสภาวการณ์อันยากลำาบาก 

เช่นนี้ที่เราทุกคนไม่ยอมแพ้ ไม่นิ่งเฉย เพื่อการพัฒนางานของกรมศิลปากรให้เป็นที่พึ่งพิง 

ทางวิชาการได้ในปัจจุบันและอนาคต

งานปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
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