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คํานํา 
 

  สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้มีโครงการจัดทําองค์ความรู้ประจําปีงบประมาณ 
2557 เรื่อง “รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสร้างของปรางค์สมัยอยุธยา” โดยมีขอบเขตการศึกษาใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี และนครนายก 
  จากการสํารวจภาคสนามไม่พบปรางค์อยุธยาในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรี และนครนายก 
และจังหวัดที่พบมากท่ีสุดคือ พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา ในเขตพ้ืนที่ของ
สิงห์บุรี พบ 2 แห่ง ในเขตจังหวัดอ่างทอง พบ 1 แห่ง วัดที่มีปรางค์รวมทั้งสิ้น 20 วัด บางแห่งก็ได้รับการ
บูรณะแล้ว บางแห่งยังรอการดําเนินงานอยู่ 
  ปรางค์ดังกล่าว สร้างมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ผ่านกาลเวลามา
ยาวนาน ย่อมชํารุดทรุดโทรมลงเป็นธรรมดา การสํารวจศึกษาลักษณะทางกายภาพไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานก็จะ
ช่วยให้งานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสู่เป้าหมายสําคัญ และเป็นมรดกของชาติสืบต่อไป 
  โคร งการ ดั งกล่ า ว น้ี  จั ดทํ า โดยก ลุ่มอ นุ รั กษ์ โบร าณสถาน  ซึ่ ง ไ ด้ มอบหมาย ใ ห้                 
นายฤทธิเดช ทองจันทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายพเยาว์ เข็มนาค 
ข้าราชการบํานาญของกรมศิลปากร สํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และเรียบเรียงเป็นเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะใช้เป็นคู่มือในการอนุรักษ์และดูแลรักษามรดกของชาติให้มีอายุยืนยาวสืบไป 
 
 
         กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน 
                สิงหาคม 2557 
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บทนํา 
  องค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและสังคมในอดีตมีทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล เอกสาร ตัวโบราณสถาน 
และสถานที่ โดยเฉพาะตัวบุคคล บางคนท่ีมีความรู้ แต่ไม่มีโอกาสถ่ายทอดให้สาธารณะรับรู้ก็มีมาก ตายแล้ว
ความรู้ก็สูญไปด้วย 
  โบราณสถาน ช่ือก็บอกว่าเป็นเรื่องของโบราณ ผ่านกาลเวลามาพอสมควร โบราณสถานบาง
แห่งมีเอกสาร เล่าประวัติถึงการก่อสร้าง มูลเหตุของการสร้าง ไว้เป็นหลักฐาน บางแห่งไม่มีประวัติดังกล่าว 
จําเป็นไหมว่าเราจะต้องทราบ คําตอบก็คือ ถ้าจําเป็นจะต้องอนุรักษ์ก็จําเป็นที่จะต้องทราบอยู่ดี แล้วจะทราบ
ได้อย่างไร มีหนทางที่จะทราบได้ก็ต้องสืบค้น ศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล ทั้งประวัติ รูปทรง รายละเอียด แต่ละ
องค์ประกอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะรักษาไว้อย่างไร และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 
  วัตถุประสงค์ของโครงการองค์ความรู้ จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องจัดทําประมวลเอาความรู้
ต่าง ๆ มารวบรวม เพ่ือให้เป็นหลักฐาน และมรดกของชาติสืบต่อไป 
  องค์ ความรู้ เ รื่ อ งปราง ค์สมั ยอ ยุธยา  เ ป็น กิจกรรมหนึ่ ง ของสํ า นักศิ ลปากร ท่ี  3 
พระนครศรีอยุธยา ที่บรรจุไว้ในแผนงานประจําปีงบประมาณ 2557 ต่อมาจากเรื่อง เจดีย์ทรงระฆัง ใน
งบประมาณปี 2556 
  ปรางค์อยุธยา เป็นศาสนสถานของชาวพุทธที่ก่อสร้างขึ้นต้ังแต่แรกสถาปนากรุงศรีอยุธยา 
ปรางค์เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของขอมที่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอย่างหนาแน่น 
รวมถึงภาคกลางด้วย เป็นรูปแบบที่ช่างอยุธยาไม่ได้ออกแบบหรือเกิดขึ้นมาใหม่ ๆ แต่ได้รับการสืบทอดมาก่อน
จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว หลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดมาก ๆ คือ เมืองลพบุรี มีพัฒนาการทางสังคมมาต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นคือ วัฒนธรรมแบบทวารวดี ที่มีเมืองคู่กันน้ีคือ   
ฝั่งตะวันตกเมืองอู่ทอง ฝั่งตะวันตกเมืองศรีเทพ เมืองอู่ทองไม่พบปรางค์แบบขอมเลย ส่วนศรีเทพมีปรางค์แบบ
ขอมต้ังอยู่ เช่นเดียวกับเมืองลพบุรี ปรางค์เมืองลพบุรีแบบขอมคือ ปรางค์แขก ปรางค์ 3 ยอด ถึงแม้
รายละเอียดจะผิดแผกแตกต่างจากขอมไปบ้างก็ไม่ใช้เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างไร เพราะความเป็นตัวตนของช่าง
แต่ละถิ่นย่อมมีอยู่ในผลงานอยู่แล้ว แม้กระทั่งปรางค์แบบขอม สมัยเดียวกันต่างสถานที่กันยังมีส่วนแตกต่างกัน 
ที่สําคัญคือ ยังรักษาองค์ประกอบหลัก ๆ เอาไว้ 



2 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

 
 

  ปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี นับเป็นปรางค์ไทยรุ่นแรก ๆ ที่ยังปรากฏหลักฐานอยู่ 
ปรางค์ประธานองค์น้ีมีมาก่อนอยุธยาแน่นอน ทรง “ศิขร” แบบขอม องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่เคร่งครัดดังปรางค์
ขอม สาระสําคัญคือ ยังรักษาทับหลังรับหน้าบัน กับลวดลายประดับที่บัวเชิงแบบขอมเอาไว้ แต่เปลี่ยนจากการ
สลักหินมาเป็นลายปูนป้ัน สาเหตุที่ต้องเป็นปูนป้ัน เพราะใช้วัสดุศิลาแลง ไม่เหมาะสําหรับวิธีแกะเหมือนปรางค์
ขอมที่ใช้หินทราย 
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ความเป็นมาของปรางค์ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คําจํากัดความไว้ดังน้ี “สิ่งก่อสร้างมียอด
สูงขึ้นไป มีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพด และมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นน้ัน เรียกว่า เจดีย์ยอด
ปรางค์ “ปรางค์ปรา” ตัดมาจากปรางค์ปราสาท 
  ปรางค์นับเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะของขอมที่สร้างขึ้นไปศาสนาฮินดูมาก่อน ต่อมาขอมบาง
ยุคเปลี่ยนการนับถือจากพราหมณ์ฮินดูมาเป็นพุทธมหายาน ก็ใช้ปรางค์เช่นเดียวกัน ปรางค์แบบฮินดูน้ันใช้เป็น
ที่ประดิษฐานรูปเคารพ หรือรูปเทพเจ้า ตามคติสัญลักษณ์ของ “เขาพระสุเมรุ” ซึ่งถือกันว่าเป็นแกนหลักของ
ระบบจักรวาล ล้อมรอบภูเขาเป็นวงแหวนล้อมรอบอยู่ 6 ช้ัน ระหว่างวงแหวนแต่ละช้ันจะมีมหาสมุทรคั่นอยู่ 
นอกวงแหวนช้ันที่ 6 ออกไป มีมหาสมุทรขนาดใหญ่ช่ือ “สีทันดร” คั่นอีก ห่างออกไปมีวงแหวนล้อมรอบอีก
เป็นเหมือนกําแพง และทวีปอีก 4 ทวีป 
  ไทยเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามา จึงเปลี่ยนคติเหล่าน้ี ซึ่งเป็นฮินดูมาเป็นพุทธ ดังปรากฏ
เรื่องราวอยู่ในไตรภูมิ ผ่านการวางผังแบบสมัยอยุธยาตอนต้น โดยปรางค์ประธานก็คือ เขาพระสุเมรุ น่ันเอง 
 
พระปรางค์ที่เป็นศรีของพระนคร 
  เอกสารจากหอหลวง คําให้การของชาวกรุงเก่า ว่าด้วยสิ่งที่เป็นหลัก เป็นประธาน เป็นศรี 
พระนคร ศรีอยุธยา มีเรื่องมหาปราสาท พระมหาเจดีย์ พระมหาพุทธปฏิมากร และพระมหาธาตุ ระบุไว้มี 

1. พระมหาธาตุวัดพระราม 
2. พระมหาธาตุวัดมหาธาตุ 
3. พระมหาธาตุวัดราชบูรณะ 
4. พระมหาธาตุวัดสมรโกฏิ 
5. พระมหาธาตุวัดพุทไธศวรรย์ 
นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มคําที่ใช้คําว่า ธาตุต่อท้ายที่ระบุถึงความสําคัญอีก 4 อย่างคือ 
1. พระมหาธาตุ หมายถึง ช้ินส่วนของพระวรกายของพุทธองค์ 
2. พระบรมธาตุ หมายถึง ธาตุที่ได้จากพระวรหายของพระพุทธเจ้า 
3. พระมหาธาตุ นิยมใช้เรียกสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นหลักของเมือง อาจเป็นเจดีย์หรือ

ปรางค์ก็ได้ คําว่าปรางค์ในภาคภาษาไทย ความหมายก็คือ เจดีย์ มีบางท่านเรียกว่า เจดีย์
ทรงปรางค์ 

4. พระศรีรัตนมหาธาตุ เช่นเดียวกับพระมหาธาตุ 



 

 

บทที่ 1 
 

 ประวัติศาสตร์อยุธยาโดยสังเขป 
  ก่อนที่เราจะลงลึกเข้าไปในเร่ืองปรางค์ของอยุธยา จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องกล่าวถึงประวัติ
อยุธยา ถ้าไม่เช่นน้ันแล้ว การศึกษาคร้ังน้ีก็จะไม่มีความหมาย เพราะประวัติศาสตร์อยุธยา คือ ตัวตนท่ีแท้จริง
ของงานน้ี องค์พระปรางค์จึงเป็นส่วนหน่ึงของประวัติอยุธยาด้วย และจะต้องนํามาอ้างอิงถึงงานศิลปกรรมอยู่
เสมอ ๆ อยุธยาน้ันสถาปนาโดยพระเจ้าอู่ทอง เมื่อปี พ.ศ. 1893 มีอายุยืนยาวนาน 417 ปี มีกษัตริย์ปกครอง 
32 พระองค์ และเสียกรุงครั้งสุดท้ายด้วยฝีมือกองทัพพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2310 แบ่งอยุธยาออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 
  อยุธยาตอนต้น เริ่มต้ังแต่พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 1893 มาจนสิ้น
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในปี พ.ศ. 2031 รวมระยะเวลา 138 ปี 

1. แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1893-1912 
2. แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวรครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913 
3. แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพระง่ัว พ.ศ. 1913-1925 
4. แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวรครั้งที่ 2 พ.ศ. 1925-1930 
5. แผ่นดินสมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช พ.ศ. 1930-1944 
6. แผ่นดินสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1 พ.ศ. 1944-1961 
7. แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เจ้าสามพระยา พ.ศ. 1961-1977 
8. แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1977-1992 

 
อยุธยาตอนกลาง เริ่มต้ังแต่ พระอินทราธิราชที่ 2 ในปี พ.ศ. 1992 มาจนสิ้นรัชกาลสมเด็จ

พระบรมราชาที่ 1 พระเจ้าทรงธรรม ในปี พ.ศ. 2170 รวมระยะเวลา 138 ปี 
1. แผ่นดินสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 2 พ.ศ. 1992-2016 
2. แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2016-2052 
3. แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชามหาพุทธางกูร พ.ศ. 2052-2056 
4. แผ่นดินสมเด็จพระรัฏฐาธิราชกุมาร พ.ศ. 2056 
5. แผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2057-2070 
6. แผ่นดินสมเด็จพระยอดฟ้า พ.ศ. 2070-2072 
7. แผ่นดินขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2072 
8. แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช พ.ศ. 2072-2095 
9. แผ่นดินสมเด็จพระมหินราชาธิราช ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2095-2097 
10. แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2097-2098 
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11. แผ่นดินสมเด็จพระมหินราชาธิราช ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2098-2099 (พ.ศ. น้ีอ้างมาจาก             
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. 2535)              
สิ้นรัชกาลน้ี เป็นปีที่เสียกรุง ซึ่งทราบกันทั่วไปว่า พ.ศ. 2112 ตามพระราชพงศาวดาร
ฉบับหลวงประเสริฐ 

12. แผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญท์ี่ 1 พระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2099-2121 
13. แผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 พระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2121-2136 
14. แผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 พระเอกาทศรถ พ.ศ. 2136-2144 
15. แผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ พ.ศ. 2144-2145 
16. แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 1 พระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2145-2170 
 
อยุธยาตอนปลาย เริ่มต้ังแต่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระเชษฐาธิราชในปี พ.ศ. 2170 มา

สิ้นสุดในรัชกาลของพระบรมราชาธิราชที่ 5 สมเด็จพระที่น่ังสุริยมรินทร์ ในปี พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลา 141 ปี ดังน้ี 
1. สมเด็จพระบรมราชาที่ 2   พ.ศ. 2170-2171 
2. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์   พ.ศ. 2171-2172 
3. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี 5   พ.ศ. 2172-2187 

(พระเจ้าปราสาททอง) 
4. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี 6   พ.ศ. 2187-2188 (9 เดือน) 

(เจ้าฟ้าไชยา) 
5. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี 7   พ.ศ. 2188-2199 

(พระศรีสุธรรมราชา) 
6. สมเด็จพระรามราชาธิราชที่ 3   พ.ศ. 2199-2225 

(พระนารายณ์มหาราช) 
7. สมเด็จพระมหาบุรุษ    พ.ศ. 2225-2240 
8. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8   พ.ศ. 2240-2249 

(พระเจ้าเสือ) 
9. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี 9   พ.ศ. 2249-2285 

(พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) 
10. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3   พ.ศ. 2285-2301 

(พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) 
11. พระบรมราชาธิราชที่ 4   พ.ศ. 2301-2301 

(ขุนหลวงหาวัดหรือกรมขุนพรพินิต) 
12. พระบรมราชาธิราชที่ 5   พ.ศ. 2301-2310 

(พระที่น่ังสุริยามรินทร์) 
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พระราชพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐ 
 

อยุธยา สร้างวัด กล่าวถึง หมายเหตุ 
ตอนต้น    
1. สมเด็จพระรามาธิบดี พระเจ้าอู่ทอง 
1893-1912 

-   ปรางค์วัดพุทไธสวรรย์ปรางค์ประธาน 

2. สมเด็จพระราเมศวร 1912 1. วัดพระราม  ปรางค ์
3. สมเด็จพระบรมราชาธิราช 1913 2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วัดมหาธาตุ อยุธยา ปรางค์ประธาน 
4. พระเจ้าทองจัน 1931 -   
5. สมเด็จพระราเมศวร 1931 -   
6. สมเด็จพระยาราม 1938 -   
7. สมเด็จพระอินทราชา 1952 -   
8. สมเด็จพระบรมราชา 1974 3. วัดราชบูรณะ  ปรางค์ประธาน 
 4. วัดมเหยงคณ์  เจดีย์ประธาน 
9. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 1991  1. วัดจุฬามณี ปรางค์ประธาน 
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อยุธยา สร้างวัด กล่าวถึง  
อยุธยากลาง    
สมเด็จพระรามาธิบดี 2034  2. สร้างวิหารพระศรีสรรเพชญ - แสดงว่าสร้างวัดก่อนนี้แล้ว 
สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธาวาส 
2076 

   

สมเด็จพระไชยราชาธิราช 2077 5. วัดชีเชียง   
พระเจ้ายอดฟ้า 2089    
ขุนชินราช 2089    
พระมหาจักรพรรดิ 2089  - วัดไก่ กําแพงเพชร 
  - วัดมหาธาตุ  
   - วัดป่าแก้ว เจดีย์ประธาน 
สมเด็จพระมหินทราธิราช 2111  - วัดพระราม  
สมเด็จพระมหาธรรมราชา 2112  - วัดปราสาท เมืองพิษณุโลก  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2133  - วัดตาล - น่าจะเป็นวัดเดียวกับวัดตูม 
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พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สถาปนาสิ่งก่อสร้าง 
 แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา 
  ศุภมัสดุ ศักราช 712 ปีขาลโทศก (พ.ศ. 1893) วันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ํา เพลา 3 นาฬิกา 9 
บาท สถาปนากรุงศรีอยุธยา 
  
วัดที่สร้างและกล่าวถึงในสมัยอยุธยาตอนต้น จากพระราชพงศาวดาลฉบับพระราชหัตถเลขา 
ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
  ปี พ.ศ. 1896  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดพุทไธสวรรย์ ตรงพระตําหนักเวียงเหล็ก 
มีปรางค์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 1906  สร้างวัดป่าแก้ว (วัดใหญ่ชัยมงคล) เจดีย์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) 
  ปี พ.ศ. 1917  สถาปนาวัดมหาธาตุ สูง 19 วา ยอดนราศูลสูง 3 วา ปรางค์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร ครั้งที่ 2 
  ปี พ.ศ. 1917  กล่าวถึง วัดโคกพระยาเป็นครั้งแรก 
  ปี พ.ศ. 1917  สถาปนาวัดมหาธาตุต่อ จากสมัยขุนหลวงพระง่ัว 
  ปี พ.ศ. 1930  สถาปนาวัดภูเขาทอง เจดีย์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1 (สมเด็จพระนครรินทร์) 
  ปี พ.ศ. 1961  กล่าวถึงวัดพลับพลาไชย ตําบลป่ามะพร้าว เจดีย์เป็นประธาน  
    กล่าวถึงวัดชัยภูมิ ทางเข้าตลาดเจ้าพรหม เจดีย์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สมเด็จเจ้าสามพระยา) 
  ปี พ.ศ. 1961 สถาปนาวัดราชบูรณะ ปรางค์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 1964 กล่าวถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และวัดพระศรีสรรเพชญ (แต่วัด           
พระศรีสรรเพชญน้ันตามประวัติว่าได้สร้างขึ้นในรัชกาลต่อมา คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                 มี
ใบเสมาหินชนวนทั้ง 2 วัด เจดีย์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 1967 กล่าวถึงวัดพุทธชินราช เมืองพิษณุโลก ปรางค์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
  ปี พ.ศ. 1977 เป็นปีที่ขึ้นครองพระราชสมบัติ และสถาปนาวัดพระราม พงศาวดารฉบับ
อ่ืน ๆ กล่าวว่าสร้างขึ้นในรัชกาลของสมเด็จขุนหลวงพระง่ัว และสมเด็จพระราเมศวร อาจเป็นการซ่อมแซม 
  ปี พ.ศ. 1991 สร้างวัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก แต่ในศิลาจารึก วัดจุฬามณี กล่าวว่าสร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2007 ปรางค์เป็นประธาน 
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อยุธยาตอนกลาง 
ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
  ปี พ.ศ. 2015 ประดิษฐานพระอัฐิธาตุ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไว้ในสถูป ไม่ได้กล่าว
ไว้ว่าเป็นวัดใด แต่คงเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ ที่พระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาถถวายวังให้เป็นวัดตามพระราช
พงศาวดารฉบับอ่ืน ๆ 
  ปี พ.ศ. 2022 สร้างวิหารวัดพระศรีสรรเพชญ แสดงให้ทราบว่าวัดพระศรีสรรเพชญ์น้ันมี
มาก่อนแล้ว แต่อาจจะยังสร้างไม่เรียบร้อย 
ในรัชกาลที่สมเด็จพระไชยราชาธิราช 
  ปี พ.ศ. 2069 กล่ าวถึ ง วัดราชประดิษฐาน  พระเทียรราชาออกไปบวชอยู่ วั ด น้ี                 
วัดราชประดิษฐานมีใบเสมาหินทรายแดงชนิดหนาปักคู่ ปัจจุบันยังปักล้อมอุโบสถหลังใหม่บนที่เดิมอยู่ 
ในรัชกาลขุนวรวงศาธิราช 
  ปี พ.ศ. 2072 กล่าวถึงวัดโคกพญา วัดราชประดิษฐาน วัดแร้ง วัดป่าแก้ว 
ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช 
  ปี พ.ศ. 2073 สถาปนาวัดวังไชย เจดีย์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 2086 กล่าวถึงวัดภูเขาทอง เจดีย์เป็นประธาน  
    กล่าวถึงวัดสามพิหาร เจดีย์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 2087 กล่าวถึงวัดราชประดิษฐาน 
    กล่าวถึงทุ่งวัดโพธาราม วัดน้ีตามประวัติว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ผู้เขียนพงศาวดารเอาสถานท่ีปัจจุบันในขณะน้ันมาเขียนรวมกับประวัติศาสตร์ มักพบบ่อย ๆ เป็นการอ้างถึง
สถานที่บริเวณตรงน้ันตรงน้ีเท่าน้ัน 
  ปี พ.ศ. 2087 กล่าวถึงวัดพุทไธสวรรย์ ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดท่าการ้อง 
    กล่าวถึงวัดไชยวัฒนาราม วัดน้ีก็เช่นเดียวกัน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง ใบปี พ.ศ. 2173 ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดพระเมรุราชิการาม ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดหัสดาวาส เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดกุฏิ บางกระจะ 
ในรัชกาลสมเด็จพระมหนิทราธิราช 
  ปี พ.ศ. 2098 กล่าวถึงวัดเขาดิน ตําบลเกาะแก้ว 
    กล่าวถึงวัดสะพานเกลือ  
    กล่าวถึงวัดธรรมาราม 
    กล่าวถึงวัดสบสวรรค์ เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดกระบือ 
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    กล่าวถึงวัดเผาข้าว 
    กล่าวถึงวัดมเหยงคณ์ เจดีย์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญที่ 1 พระมหาธรรมราชา 
  ปี พ.ศ. 2100 คราวศึกพระยาระแวก 
    กล่าวถึง วัดสามพิหาร เจดีย์เป็นประธาน วัดมหาธาตุ 
    กล่าวถึงวัดโรงฆ้อง 
    กล่าวถึงวัดกุฏีทอง เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดพระเมรุราชิการาม ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดยมเมืองกําแพงเพชร (แผ่นดินไหว) 
    กล่าวถึงวัดมหาธาตุ  
    กล่าวถึง วัดขุนแสน (พระยาเกียรติ พระยาราม) เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึง วัดนก (ญาติโยมมหาเถรคันฉ่อง) ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดฤาษีชม 
    กล่าวถึง วัดใหม่งามเมืองสวรรคโลก 
    กล่าวถึง วัดพะแนงเชิง 
    กล่าวถึง วัดช่องลม (แถวภูเขาทอง) 
    กล่าวถึง วัดสังกะวาด (คลองสวนพลู บ้านกรด) 
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ปี พ.ศ. 2112 กล่าวถึง วัดสามพิหาร  
    กล่าวถึง วัดป่าแก้ว (วัดใหญ่ชัยมงคล)  
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 สมเด็จพระเอกาทศรถ 
  ปี พ.ศ. 2136 สร้างวัดวรเชษฐาราม มีใบเสมาหินชนวนท้ังสองวัด ๆ ในเกาะเจดีย์เป็น
ประธาน วัดนอกเกาะมีปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญ  
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ 
  ปี พ.ศ. 2144 กล่าวถึงวัดระฆัง 
    กล่าวถึงวัดโคกพญา 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาท่ี 1 พระเจ้าทรงธรรม 
  ปี พ.ศ. 2145 กล่าวถึงวัดประดู่ทรงธรรม  
  ปี พ.ศ. 2146 กล่าวถึงการชะลอพระมงคลบพิตร จากตะวันออกมาตะวันตกแล้วก่อ
มณฑปครอบ 
  ปี พ.ศ. 2419  สร้างวัดพระพุทธบาทสระบุรี มีใบเสมาหินทราย 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระเชษฐาธิราช 
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  ปี พ.ศ. 2170 กล่าวถึงวัดกุฏธาราม 
    กล่าวถึงวัดสุทธาวาส อาจเป็นวัดโลกยสุทธาวาส มีปรางค์เป็นประธาน 
 
อยุธยาตอนปลาย 
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5 พระเจ้าปราสาททอง 
  ปี พ.ศ. 2173 สถาปนาวัดไชยวัฒนาราม ปรางค์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 2175 กล่าวถึงวัดเทพจัน 
    สถาปนาวัดชุมพลนิกายาราม เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงบูรณะวัดมหาธาตุ ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญ เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดท่าทราย ปรางค์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7 พระศรีสุธรรมราชา 
  ปี พ.ศ. 2195 กล่าวถึงวัดพลับพลาไชย เจดีย์ 
ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
  ปี พ.ศ. 2198  กล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์  
  ปี พ.ศ. 2202 กล่าวถึงวัดพระนอน 
    กล่าวถึงวัดพระยาไทย  
    กล่าวถึงวัดเดิม (วัดอโยธยา) เจดีย์เป็นประธาน 
  ปี พ.ศ. 2203 กล่าวถึงวัดตองปุ (สวนพริก) 
  ปี พ.ศ. 2205 กล่าวถึงวัดปืน (เมืองลพบุรี) 
    กล่าวถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (เมืองลพบุรี) ปรางค์เป็นประธาน 
ในสมัยสมเด็จพระมหาบุรุษ พระเพทราชา 
  ปี พ.ศ. 2225  กล่าวถึงวัดพระพรหม ตําบลปากนํ้าโพสพ (บางปะหัน) 
    กล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญดาราม 
  ปี พ.ศ. 2227 กล่าวถึงวัดปากคลองช้าง วัดเดียวกันกับวัดพระพรหม 
    กล่าวถงึวัดมรฏป ตรงโรงทํานบ 
    กล่าวถึงวัดทะนานป่าข้าวสาร 
  ปี พ.ศ. 2228 สถาปนาวัดบรมพุทธาราม เจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์ 
  ปี พ.ศ. 2239 กล่าวถึงวัดกระโจม  
  ปี พ.ศ. 2240 กล่าวถึงวัดโคกพระยา 
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 พระเจ้าเสือ 
  ปี พ.ศ. 2241 กล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญดาราม 
    กล่าวถึงวัดมหาธาตุ 
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    สถาปนาวัดโพธ์ิประทับช ้าง ใบเสมาหินทรายสีเทา เจดีย์ทรงปราสาทยอด
ปรางค ์

    กล่าวถึงวัดพุทไธสวรรย์ ปรางค์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงมณฑปพระพุทธบาท 
    กล่าวถึงวัดดุสิต ใบเสมาหินทรายแดงอย่างหนา เจดีย์เป็นประธาน 
ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 พระเจ้าท้ายสระ 
  ปี พ.ศ. 2249 กล่าวถึงวัดโคกพระยา 
    กล่าวถึงวัดดุสิต ใบเสมาหินทรายแดงอย่างหนา 
  ปี พ.ศ. 2254 กล่าวถึงวัดค้างคาว (เหนือวัดท่าการ้อง) 
    กล่าวถึงวัดมเหยงคณ์ 
    กล่าวถึงวัดกุฏีดาว 
  ปี พ.ศ. 2288 กล่าวถึงวัดป่าโมก และการสร้างวัดป่าโมกใหม่ มีใบเสมาหินทรายแดง ไม่
สลักลาย 
    กล่าวถึงวัดชีปะขาว 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมโกศ 
  ปี พ.ศ. 2277 กล่าวถึงวัดป่าโมก 
    กล่าวถึงวัดชีปะขาว 
  ปี พ.ศ. 2278 กล่าวถึงวัดยอดเกาะ วัดที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศผนวชอยู่ 
    กล่าวถึงวัดโคกแสง 
    กล่าวถึงวัดนางเลิ้ง 
    กล่าวถึงวัดพุทไธสวรรย์ 
  ปี พ.ศ. 2281 กล่าวถึงวัดหารตรา 
  ปี พ.ศ. 2284 กล่าวถึงวัดระฆัง 
  ปี พ.ศ. 2285 กล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ 
    กล่าวถึงวัดภูเขาทอง 
  ปี พ.ศ. 2268 กล่าวถึงวัดมณเฑียร 
    กล่าวถึงวัดพระเจดีย์แดง ใบเสมาดินเผา 
  ปี พ.ศ. 2296 กล่าวถึงวัดชัยวัฒนาราม 
  ปี พ.ศ. 2297 กลา่วถึงวัดจักรสีห์ ใบเสมาหินชนวน 
    กล่าวถึงวัดขุนอินทประมูล ใบเสมาหินทราย 
  ปี พ.ศ. 2298 กล่าวถึงวัดนางคํา 
    กล่าวถึงวัดพันทาง แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 
    กล่าวถึงวัดสังขทา เจดีย์เป็นประธาน 
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  ปี พ.ศ. 2300 กล่าวถึงวัดละมุด ปากจ่ัน (นครหลวง) 
    กล่าวถึงวัดวรโพธ์ิ 
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 กรมขุนพรพินิต ขุนหลวงหาวัด 
  ปี พ.ศ. 2301 กล่าวถึงวัดธรรมิกราช ใบเสมาหินชนวน หินทราย เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดสพสวรรค์ ใบเสมาหินชนวนสลักลาย 
    กล่าวถึงวัดพุทไธสวรรย์ 
    กล่าวถึงวัดกุฏีดาว หินชนวน 
    กล่าวถึงวัดรามาวาส 
    กล่าวถึงวัดเดิม (วัดอโยธยา) 
    กล่าวถึงวัดประดู่ 
แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 พระที่นั่งสุริยามรินทร 
  ปี พ.ศ. 2301 กล่าวถึงวัดกระโจม 
    กล่าวถึงวัดพระแนงเชิง 
  ปี พ.ศ. 2302 กล่าวถึงวัดทะเลหญ้า (วัดบรมวงศ์ฯ) 
    กล่าวถึงวัดพระเจดีย์แดง 
    กล่าวถึงวัดสามพิหาร 
    กล่าวถึงวัดราชพฤกษ์ (วัดราชพลี) 
    กล่าวถึงวัดกษัตราวาส ใบเสมาหินทราย ปรางค์เป็นประธาน 
    กลา่วถึงวัดสวนหลวงสพสวรรย์ 
    กล่าวถึงวัดพระเมรุราชิการาม 
    กล่าวถึงวัดโพธ์ิทองคําหยาด 
  ปี พ.ศ. 2307 กล่าวถึงวัดพระพุทธบาท 
    กล่าวถึงวัดภูเขาทอง 
    กล่าวถึงวัดพระเจดีย์แดง 
    กล่าวถึงวัดเขมา (นนทบุรี) 
    กล่าวถึงวัดป่าฝ้าย ปากนํ้าประสพ 
    กล่าวถึงวัดเขานางบวช (อ.เดิมบางนางบวช) เสมาหินทราย 
    กล่าวถึงวัดสวรรคเจดีย์ (วัดสุวรรณเจดีย์ เจดีย์เป็นประธาน) 
    กล่าวถึงวัดกุฏีดาว เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดกระชาย ใบเสมาก่ออิฐถือปูน เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดพลับพลาชัย เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดเต่า 
    กล่าวถึงวัดสุเรนทร์ 
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    กล่าวถึงวัดแดง 
    กล่าวถึงวัดโบสถ์ขาว 
    กล่าวถึงวัดสังฆาวาส 
    กล่าวถึงวัดกรวย 
    กล่าวถึงวัดพิชัย 
    กล่าวถึงวัดชัยวัฒนาราม 
    กล่าวถึงวัดนางชี 
    กล่าวถึงวัดนางปลื้ม เจดีย์เป็นประธาน 
    กล่าวถึงวัดศรีโพธ์ิ 
    กล่าวถึงวัดมณฑป 
 
  ที่กล่าวมาทั้งหมดใช้พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2  กรม
ศิลปากรจัดพิมพ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 เรื่องปี พ.ศ. มีคลาดเคลื่อนกับพงศาวดารหลายฉบับ แต่ผู้เขียน
ถือเอาพระราชพงศาวดารที่กล่าวมาน้ีเป็นหลัก ฉบับที่ให้ความค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดที่นัก
ประวัติศาสตร์ยอมรับ คือ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ผู้เขียนจะนํามาอ้างอิงเมื่อต้องกล่าวถึงใบ
เสมาของแต่ละวัดอีกครั้ง ถ้าใช้พงศาวดารหลายฉบับมาเรียบเรียงรวมกัน จะสับสนเรื่องปี พ.ศ. มาก เพราะมี
บางรัชกาลต่างกันถึง 30 ปีก็มี 
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พระราชพงศาวดารท่ีระบุมีการก่อสร้างวัดท่ีมีพระปรางค ์
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1. วัดพุทไธสวรรย์ ตําบลสําเภาล่ม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวไว้ว่า “ศักราชได้ 715 ปีมะเส็ง เบญจศก 

(พ.ศ. 1896) วันพฤหัสบดี เดือน 4 ขึ้น 1 ค่ํา เพลาเช้า 2 นาฬิกา 5 บาท (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง) 
ทรงพระกรุณาตรัสว่า ที่พระตําหนักเวียงเหล็กน้ัน ให้สถาปนาพระวิหารและพระมหาธาตุเป็นพระอาราม แล้ว
ให้นามช่ือว่า วัดพุทไธสวรรย์” 

คือสร้างหลังจากพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา แล้ว 3 ปี และพระมหาธาตุก็คือ 
ปรางค์ประธาน 
2. วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด์ิ ระบุว่า ศักราช 731 ระกาศก (พ.ศ. 
1912) แรกสร้างวัดพระราม ครั้งน้ันสมเด็จพระรามาธิบดี (พระเจ้าอู่ทอง) เจ้านฤพาน จึงพระราชกุมารท่าน 
สมเด็จพระราเมศวรเจ้าเสวยราชสมบัติ 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวไว้ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ตอนข้ึนเสวยราชสมบัติ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยกวังทําเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เสด็จมา
อยู่ริมนํ้า จึงให้สร้างพระที่น่ังเบญจรัตนมหาปราสาทองค์หน่ึง แล้วพระราชทานช่ือขุนนางตําแหน่งนา ให้เอา
ทหารเป็นสมุกลาโหม เอาพลเรือนเป็นสมุหนายก เอาขุนเมืองเป็นพระนครบาลเมือง เอาขุนวังเป็นธรรมาธิกรณ์ 
เอาขุนนาเป็นเกษตรา เอาขุนคลังเป็นโกษาธิบดี ให้ถือศักดินาหมื่น และที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระรามาธิบดีที่
พระองค์สร้างกรุงน้ัน ให้สถาปนาพระมหาธาตุ และพระวิหารเป็นพระอาราม ให้นามช่ือ “วัดพระราม” 

สมเ ด็จพระบรมราชาธิ ราช  ( เจ้ าสามพระยา )  เส ด็จสวรรคตเมื่ อ ปี  พ .ศ .  1977                 
พระเจ้ าอ ยู่หั วบรมไตรโลกนาถ  เส ด็จขึ้ น เสวยราชสมบั ติ ในปี น้ัน เลย  วัดพระรามที่ กล่ าว ไ ว้ ใน                 
พระราชพงศาวดารดังกล่าว สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1977 ด้วย 

ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ ซึ่งเป็นพระราชพงศาวดารที่นักวิชาการ
ให้ความเช่ือถือมากที่สุด กลับไม่ได้กล่าวถึงว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสถาปนาวัดน้ีเลย 

นักวิชาการหลายท่านจึงเช่ือว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระราเมศวรแล้ว มาบูรณปฏิสังขรณ์
ครั้งใหญ่ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ฉะน้ัน ปรางค์ประธานวัดพระรามน้ี คงจะเป็นงานปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยากลางตอนต้น 
3. วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ กับพระราชพงศาวดารฉบับ       
พระราชหัตถเลขา กล่าวตรงกันว่า “ศักราช 736 ปีขาลฉศก (พ.ศ. 1917) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า (ขุน
หลวงพระง่ัว) กับพระเถร มหาเถรธรรมากัลป์ญาณ ปรึกษากัน แรกสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ ฝ่ายบุรพทิศ
หน้าพระบัญชรสิงห์สูง 19 วา (34 เมตร) ยอดนภศูลสูง 3 วา (6 เมตร) 

ปรางค์ประธานมาล้มลงในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ในปี พ.ศ. 2149 มีอายุยืนยาว
อยู่ได้ 232 ปี จนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าปราสาททอง จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2176 
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องค์ปรางค์ที่ล้มลงมาน้ัน หักลงมาถึงช้ันครุฑแบกหรือช้ันอัสดงของเดิมน้ัน สูง 38 เมตร 
ยอดนภศูลอีก 6 เมตร รวม 44 เมตร ทรงดํารัสว่าของเดิมน้ันล่ํานักให้ก่อใหม่ สูง เส้น 2 วา ยอดนภศูลให้คงไว้ 
รวมเข้าด้วยกันเป็นความสูง 50 เมตร เพ่ือจะให้เพรียว แล้วเอาไม้มะค่ามาแทรกดามอิฐ เอาปูนโบกทับ สร้าง
อยู่ 9 เดือนจึงเสร็จ 

ปรางค์องค์เก่าเมื่อแรกสร้าง น่าจะเป็นทรงงาเนียม องค์ที่ปฏิสังขรณ์ในรัชกาลของ           
พระเจ้าปราสาททองคือองค์ที่ล้มลงมาในรัชกาลที่ 6 กรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2448 มีอายุยืนยาวมาได้อีก 
272 ปี พิจารณาจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 เห็นว่า องค์ปรางค์เป็นแบบฝักข้าวโพด และปฏิสังขรณ์
ภายหลังจากสร้างวัดไชยวัฒนารามแล้ว 
4. วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2            
(พระเจ้าสามพระยา) กล่าวถึง เมื่อสมเด็จพระนครอินทร์ เสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 1961 พระราชโอรส 2 
พระองค์ ได้แก่ เจ้าอ้ายพระยาที่ กินเมืองสุพรรณบุรี กับเจ้าย่ีพระยาที่ กินเมืองแพรกศรีราชา (เมือง             
สรรคบุรี) ยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยา เพ่ือมาชิงราชสมบัติกัน เจ้าอ้ายพระยาต้ังทัพอยู่ที่ตําบลป่ามะพร้าวที่วัดพลับ
พลาไชย ส่วนเจ้าย่ีพระยาต้ังทัพอยู่ที่วัดไชยภูมิ จะเข้าทางตลาดเจ้าพรหม ทั้งสององค์ประทับช้างต้นมาปะทะ
กันที่เชิงสะพานป่าถ่าน ทรงพระแสงของ้าว ต้องพระศอขาดด้วยกันทั้งสองพระองค์พระราชสมบัติจึงตกเป็น
ของเจ้าสามพระยาซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองชัยนาท (พิษณุโลก) เมื่อเสด็จมาถึงพระนครศรีอยุธยาให้ขุดเอาพระศพ
ของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้าย่ีพระยาไปถวายพระเพลิง และที่ถวายพระเพลิงน้ัน ให้สถาปนาพระมหาธาตุและ
พระวิหารเป็นพระอาราม แล้วให้นามช่ือวัด “ราชบูรณะ” สถานที่ชนช้างกันถึงพิราลัย ให้ก่อพระเจดีย์สององค์
ไว้ที่เชิงสะพานป่าถ่าน 

ยังปรากฏพระเจดีย์ 2 องค์ อยู่เชิงสะพานป่าถ่าย เป็นเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยม เหลือเพียง
ฐานทั้งสององค์ 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ กล่าวไว้ว่า ศึกราช 786 มะโรงศก 
(พ.ศ. 1967) สมเด็จพระอินทราชาเจ้าทรงประชวรนฤพาน ครั้งน้ัน เจ้าอ้ายพระยาและเจ้าย่ีพระยา                
พระราชกุมารท่านชนช้างด้วยกัน ณ สะพานป่าถ่าน เถิงพิราลัยทั้ง 2 พระองค์น้ัน จึงพระราชกุมาร           
เจ้าสามพระยาได้เสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา ทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า แลท่านจึงให้
ก่อพระเจดีย์สองพระองค์ ที่เจ้าอ้ายพระยาและเจ้าย่ีพระยาชนช้างกัน เถิงอนิจภาพ ตําบลป่าถ่านน้ัน ให้ศักราช
น้ันสถาปนา “วัดราชบูรณะ” 

เป็นที่แน่นอนว่า วัดราชบูรณะน้ันสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าสามพระยา ระหว่างปี 
พ.ศ. 1961-1967 ตามท่ีระบุไว้ในพระราชพงศาวดารทั้งสองฉบับ 

ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะน้ันไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นเอกสารว่ามีการพังทลายลงมาเลย 
คงเป็นปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นที่ยังมีรูปทรงสมบูรณ์มาก แต่มีการซ่อมแซมลายปูนป้ันบ้างในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ซึ่งปรากฏลวดลายชัดเจน 

จึงเป็นปรางค์องค์เดียวที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาต้นตอนปลาย 
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5. วัดไชยวัฒนาราม ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า วัดน้ีสถาปนาโดยพระเจ้าปราสาททอง 

ในปี พ.ศ. 2173 บนนิวาสถานของพระราชมารดา ซึ่งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง และไม่
ปรากฏเอกสารว่ามีการบูรณปฏิสังขรณ์เลยตลอดจนเสียกรุงศรีอยุธยา 

ปรางค์ประธานจึงเป็นหลักฐานเดิมในสมัยอยุธยาปลายตอนต้น 
 

วัดท่ีมีพระปรางค์เป็นประธานไม่ระบปุีก่อสร้าง แต่อ้างถึงในพระราชพงศาวดาร 
1. วัดนก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

กล่าวถึงครั้งแรกในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ในรัชกาลของสมเด็จพระมหา
ธรรมราชา ว่าให้ชาวมอญซึ่งเป็นญาติของมหาเถรคันฉ่องอยู่ตําบลบ้านหว้าวัดนก 
2. วัดวรเชษฐาราม  

มีอยู่ 2 วัด อยู่ในเกาะเมืองบริเวณพ้ืนที่ของวังหลังกับนอกเมืองทิศตะวันตก วัดที่อยู่ในเมืองมี
เจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน ส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองมีพระปรางค์เป็นประธาน 

วัดวรเชษฐาราม ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่า สมเด็จพระเอกาทศรถ
โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2136 ณ บริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ทั้ง 2 วัด ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าวัดใดคือวัดวรเชษฐารามท่ีกล่าวถึงในพระราชพงศาวดาร 
3. วัดสุทธาวาส 

ปัจจุบันไม่มีช่ือวัดน้ีอยู่ในอยุธยา แต่มีวัดที่มีคําว่าสุทธาวาสต่อท้ายคือ วัดโลกยสุทธาวาส 
กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ในรัชกาลของพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระเชษฐาธิราช 

กล่าวคือ เจ้าพระยากลาโหม (พระเจ้าปราสาททอง) ได้ข่าวว่าพระมหากษัตริย์คิดประทุษร้าย 
โดยเช่ือว่าจะเป็นกบฏ เจ้าพระยากลาโหมจึงยกพลเข้าทางประตูชัยมาต้ังชุมพลอยู่ที่ “วัดสุทธาวาส” 

เจ้าพระยากลาโหมยกพลมาจากบริเวณวัดไชยวัฒนาราม มาขึ้นที่ประตูชัยแถว ๆ หน้า
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แล้วเคลื่อนพลมาตามถนนป่าตองไปชุมชนที่วัดสุทธาวาส จึงไม่น่าจะเป็นวัดอ่ืน
ใดนอกจากวัดโลกยสุทธาวาส เพราะเส้นทางต่อเน่ืองกันมาก 
4. วัดท่าทราย ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า ศักราช 995 (พ.ศ. 2176) ปีระกา เบญศก 
ทรงพระกรุณาให้สถาปนาพระปรางค์วัดมหาธาตุ อันทําลายลงเก่า... ในปีน้ันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสนม
และราชบุตรเสด็จไปนมัสการ จุดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีสรรเพชญ ทอดพระเนตรเห็นพระอาทิตยวงศ์ 
พระราชบุตรพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งยกออกจากราชสมบัติน้ัน ขึ้นน่ังห้อยเท้าอยู่บนหลังกําแพงแก้ว ช้ีพระหัตถ์
ตรัสว่า อาทิตยวงศ์องอาจมิได้ลงจากกําแพงแก้วให้ตํ่า พอพระอาทิตยวงศ์ลงจากยศ ให้ไปปลูกเรือนเสาไม้ไผ่
สองห้องสองหลังริม “วัดท่าทราย” ให้อาทิตยวงศ์อยู่ ให้คนอยู่ด้วยสองคน แต่พอตักนํ้าหุงข้าว สั่งแล้วเสด็จเข้า
พระราชวัง 
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วัดท่าทรายปัจจุบันมีพระปรางค์รายเข้าแถวอยู่กับเจดีย์ราย ซึ่งวัดน้ียังไม่สามารถระบุได้ว่า 
ประธานของวัดเป็นเจดีย์หรือพระปรางค์ เพราะไม่มีหลักฐานพอที่จะนํามาแสดงได้ โบราณสถานที่เห็นอยู่ใน
ปัจจุบันจะเป็นเจดีย์รายที่ต้ังอยู่อย่างไม่มีระเบียบ และมีปรางค์ 8 เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งไม่มีที่ใดในอยุธยาต้ังอยู่
รวมกัน อย่างไรก็ตาม เท่าที่มีหลักฐานเรื่องของประธานวัด วัดใดที่มีเจดีย์เป็นประธานจะไม่พบพระปรางค์ แต่
ในทางกลับกันวัดใดที่มีพระปรางค์เป็นประธานจะมีทั้งปรางค์รายและเจดีย์ราย 

ข้อสันนิษฐานในเบ้ืองต้น วัดท่าทรายน่าจะมีปรางค์เป็นประธาน ปรางค์ 8 เหลี่ยมที่ต้ังอยู่ใน
ปัจจุบัน บนช้ันอัสดงจะมีช้ินส่วนของครุฑและยักษ์ต้ังอยู่ ซึ่งเป็นลักษณะของปรางค์ประธานสมัยอยุธยา ส่วน
เจดีย์ที่ต้ังอยู่ข้าง ๆ น่าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในยุคหลัง 
5. วัดสมณโกฏฐาราม ตําบลไผ่ลงิ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยังไม่พบเอกสารระบุมีการก่อสร้างวัดน้ี แต่ในจดหมายเหตุของแกมเฟอร์ ระบุว่า พระยา
โกษาเหล็กในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ โดยเรียกช่ือวัดเป็น พระคลังหรือ พระยา
คลัง และยังกล่าวว่าสมเด็จพระเพทราชาเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพเจ้าแม่วัดดุสิตที่วัดสมณโกฏิ มารดาของ
พระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ซึ่งเป็นแม่นมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ในคําให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ว่าด้วยสิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานและเป็นศรี 
พระนคร มีพระมหาธาตุที่เป็นหลักของกรุงศรีอยุธยา 5 องค์คือ 

1. พระมหาธาตุวัดพระราม 

 



20 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

2. พระมหาธาตุวัดมหาธาตุ 

 
 

3. พระมหาธาตุวัดราชบูรณะ 
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4. พระมหาธาตุวัดสมรโกฏิ 
5. พระมหาธาตุวัดพุทไธสวรรย์ 

 
 

6. วัดระฆัง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ปัจจุ บันคือ วัดวรโพธ์ิ  เปลี่ ยน ช่ือจากวัดระฆังมาเป็นวัดวรโพธ์  ในแผ่นดินสมเด็จ               

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อคราวคณะสงฆ์ไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่เกาะลังกา เมื่อกลับมาคงจะได้พันธ์ุพระศรี
มหาโพธ์ิเข้ามาถวาย และโปรดฯ ให้ปลูกไว้ท่ีวัดระฆัง ซึ่งอยู่ใกล้วังที่ประทับ จึงเปลี่ยนช่ือมาเป็น วัดวรโพธ์ิ 
ต้ังแต่น้ันมา 

วัดระฆังน่าจะได้รับการก่อสร้างมาก่อนรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ในพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขากล่าวไว้ว่า ในรัชกาลของสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ จุศักราช 964 (พ.ศ. 2145) ปีขาล จัตวาศก 
พระศรีศิลป์บวชอยู่ “วัดระฆัง” รู้พระไตรปิฏกสันทัดได้สมณฐานันดรเป็นพระพิมลธรรมอันปรีชา ชํานาญทั้ง
ไตรเพทาขคศาสตรราชศาสตร มีศิษฐโยมมากฯ ได้ร่วมมือกับจมื่นศรีสรรักษ์ที่ถวายตัวเป็นบุตรเลี้ยง ได้คุม
สมัครพรรคพวกเข้าควบคุมเอาพระเจ้าแผ่นดิน แล้วนําไปสําเร็จโทษตามราชประเพณี 

พระศรีศิลป์หรือพระพิมลธรรม ได้เสด็จขึ้นคราองราชสมบัติ ทรงพระนามว่า พระเจ้าทรงธรรม 
วัดระฆังปัจจุ บันเป็นช่ือวัดวรโพธ์ิ ประธานของวัดได้แก่ ปรางค์ ซึ่ งหักพังลงมาถึง             

บัวเชิง 
ฐานของพระปรางค์เป็นผังเดียวกันกับ วัดไชยวัฒนาราม วัดวรเชษฐเทพบํารุง ถ้าปรางค์เป็น

ของเดิมก็จะเป็นปรางค์เก่ากว่าวัดไชยวัฒนาราม อาจจะเป็นแบบแผนให้แก่วัดไชยวัฒนารามก็เป็นได้ 



บทที่ 2 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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1. วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
 

 
 

ภาพวัดพระรามก่อนการบูรณะ 
 

 
 

วัดพระรามอยุธยา ภาพลายเส้นประกอบหนังสือของ อองรี มูโอต์ 
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  ปรางค์ประธานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฐานก่อด้วยศิลาแลง
ต้ังแต่ช้ันล่างถึงบัวเชิงของเรือนธาตุ และซุ้มคูหากับจรนํา รูปทรงแบบฝักข้าวโพด  
 ซุ้มคูหา เปิดช่องโค้งแหลมรูปสามเหลี่ยม ก่ออิฐแบบเหลี่อมกัน บนหลังคาซุ้มคูหาเคยมีพระ
ปรางค์องค์เล็กอยู่ข้างบน ปัจจุบันได้หักพังลงมาหมดแล้ว เหลือแต่ภาพถ่ายเก่า 
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  ปรางค์ประธานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส่วนยอดของพระปรางค์
จะมีช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ช้ันที่ 1-5 จะมีบันแถลงและซุ้มบัญชร ส่วนช้ัน 6-7 ไม่มีบันแถลง เป็นการรวบเอากลีบ
ขนุนเข้าด้วยกัน เพ่ือส่งปลายไปยังจอมโมฬี นักวิชาการบางท่านจึงเรียกช้ันน้ีว่า “บัวกลุ่ม” 
  กลีบขนุน จะประดับอยู่ 4 ด้าน ๆ ละ 7 กลีบ รวม 28 กลีบ ๆ ที่อยู่ตรงกลางจะใหญ่กว่ากลีบ
ข้าง ๆ ในแถวเดียวกัน 
  บันแถลง จะมีรูปทรงคล้ายใบเสมา มีช่องทึบอยู่ตรงกลางใบ 
  ซุ้มบัญชร จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะช่อง 4 เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ข้างใน อยู่ช้ันเดียวกับเชิง
กาบหรือเหนือบันแถลง 
  ช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก ตรงมุมประธาน ซึ่งเป็นมุมใหญ่ จะประดับด้วยครุฑขนาบด้วยอสูร
บนกลีบขนุน อสูร หรือยักษ์ยืนถือกระบอง ตรงกลางทั้ง 4 ด้านของช้ันน้ีจะมีซุ้มบันแถลงคล้ายซุ้มเรือนแก้ว มี
ใบระกาหางหงส์และตัวรวยระกา ซึ่งชํารุดเกือบหมด 

 
  

  
 
 ปรางค์ประธานวัดพระรามและปรางค์
ทิศ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ปรางค์ทิศขนาบปรางค์ประธานอยู่ด้านทิศ
เหนือและใต้ได้หักพังลงมาหมด เหลือเพียงฐาน
ปรางค์ ปรางค์ประธาน และปรางค์ทิศ จะต้ังอยู่
บนฐานไพทีเดียวกัน  
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  ปรางค์ประธานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซุ้มจรนําจะมีอยู่ทั้ง 3 
ด้าน ทําเป็นซุ้มลดสองช้ัน ส่วนในภาพที่เห็นอยู่ข้างบนเป็นช้ันที่ 3 คือซุ้มบันแถลงของช้ันอัสดง  
  พระพุทธรูปยืนปางประทานพร อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ของซุ้มจรนําด้านทิศเหนือ พระเศียรได้หายไป 

 

   
 

  ปรางค์ประธานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครุฑก่ออิฐถือปูน 
ประดับอยู่ที่มุมประธานของช้ันอัสดงคด  
  ฐานบัวลูกฟักของปรางค์จะก่อด้วยศิลาแลง เหนือฐานบัวลูกฟักขึ้นไปจนถึงยอดจะใช้อิฐก่อ 
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  ปรางค์ประธานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซุ้มจรนําด้านทิศใต้ ช่อง
คูหาทึบประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานพรยกพระหัตถ์ขวาเสมอพระอุระ ส่วนประหัตถ์ซ้ายทิ้งยาวลง
มาแนบกับป้ันพระองค์ บนทับหลังจะประดิษฐานพระพุทธรูปนอนตะแคง หันพระเศียรไปทางด้านทิศ
ตะวันออกจึงใช้พระกรข้างซ้ายหนุนพระเศยีร 
  หางหงส์ของซุ้มจรนําจะประดับด้วยหัวมกรคายนาค 3 เศียร 

 

                

  ปรางค์ประธานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ลวดลายปูนป้ันประดับ
หน้ากระดานใต้เศียรมกรทําเป็นรูปดอกจอก และบัวหัวเสากรอบซุ้มจรนํา หรือเสานางแนบในศิลปะแบบเขมร 
ที่ใช้รับทับหลังสําหรับปรางค์ประธานองค์น้ีไม่มีทับหลัง 
  ช้ันเรือนธาตุ ยกเก็จออกมาเป็นมุม 5 มุม มุมประธานซึ่งเป็นมุมใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วยกเก็จ
ต่อออกไปเป็นซุ้มจรนํา 
  บัวรัดเกล้าทําเป็นแถบหน้ากระดานคั่นด้วยเส้นลวด แล้วรับด้วยบัวหงายยืดสูง แต่ใช้เส้นลวด
คั่น ลวดลายประดับหลุดหายไปเกือบหมด ส่วนบัวเชิงของเรือนธาตุ ซุ้มจรนํา และซุ้มคูหาจะเสมอกัน และรับ
ด้วยฐานบัวลูกฟักชุดเดียวกัน 
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2. วัดนก อุทยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธานวัดนก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์รูปทรง
แบบงาเนียม ซึ่งส่วนของจอมโมฬี คงชํารุดเสียหายไป 
  องค์พระปรางค์ใช้เป็นประธานของวัด ตัวองค์จะประกอบไปด้วย ยอดปรางค์ เรือนธาตุ และ
ฐานมีซุ้มจรนํา 3 ด้าน ซุ้มคูหา ด้านทิศตะวันออกบนหลังคาจะมีปรางค์ยอด ทั้งหมดต้ังอยู่บนฐานบัวลูกฟักชุดเดียวกัน 
 

                        
 

  ปรางค์ประธาน วัดนก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออก 
เจาะช่องเข้าไปในครรภธาตุ เป็นช่อง ส่วนบนแหลม ก่ออิฐแบบเหลื่อมกัน ซึ่งเป็นการก่อแบบอยุธยาตอนต้น 
  ซุ้มจรนําด้านทิศใต้ ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย โดยยกพระหัตถ์
ซ้ายแนบพระอุระ ทิ้งพระหัตถ์ขวาแนบกับป้ันพระองค์ 
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  ปรางค์ประธานวัดนก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยอดปรางค์จะประกอบไป
ด้วยช้ันอัสดงหรือครุฑแบก ช้ันรัดประคดซึ่งเหลืออยู่ 3 ช้ัน ปกติแล้วจะมี 7 ช้ัน หรือ 5 ช้ัน 2 ช้ันบนจะเป็นการ
รวบยอดเพ่ือส่งไปยังจอมโมฬี กลีบขนุนจะประดับอยู่ตามช้ันรัดประคด มุมละ 5 กลีบ 4 มุม รวม 20 กลีบ โดย
มีบันแถลงรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง เหนือบันแถลงจะเป็นซุ้มบัญชร 
  ปรางค์ยอดบนหลังคาซุ้มคูหา เช่นเดียวกันกับวัดพระราม 
 

                                        
   

  ปรางค์ประธาน วัดนก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปาง
ประทานพร ในซุ้มจรนําด้านทิศใต้ องค์พระและพ้ืนหลัง จะทาด้วยชาดสีแดง กรอบพระพุทธรูปจะปั้นปูนเป็น
กลีบคล้ายหอยจับหลักหรือช่อแทงลาย 
  ซุ้มบัญชรจะอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงถูกบังคับให้ออกแบบเป็นซุ้มหน้านาง ส่วนที่เป็น
หางหงส์จะเป็นรูปมกรคายนาคสามเศียร ตามเหลี่ยมเสาหรือมุมของช้ันรัดประคดจะประดับด้วยปูนป้ัน แบบ
บัวหัวเสาคือ มีบัวหงายคล้ายบัวฟันยักแต่กลีบผอม ใต้บัวหงายจะมีลูกประคําหรือดอกบัวตูมขนาบด้วยเส้นลวด 
แล้วต่อลงไปเป็นลายเฟ่ืองอุบะ ซึ่งทําเป็นกรวย 3 เหลี่ยมหัวกลับ 
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  ปรางค์ประธานวัดนก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเชิงกรอบซุ้มจรนําจะป้ันเป็น
นาคสามเศียร แต่ชํารุดมาก หน้ากระดานของเชิงกาบและหน้ากระดานใต้เศียรนาค ทําเป็นลายดอกซีก ป้ัน
ด้วยวิธีขีดและกดลาย 
  ลายปูนป้ันประดับบัวเชิงของเรือนธาตุ แบบฉบับของอยุธยาตอนต้น ที่ยังมีอิทธิพลของขอมปนอยู่ 
 

 
 

ลายปูนป้ันประดับกรอบซุ้มจรนํา 
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3. วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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ปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (ภาพถ่ายสมัย ร. 5) 
 

 
 

  สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น สมัยขุนหลวงพระง่ัว แล้วมาพังลงในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ระยะต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จนสิ้นรัชกาลไม่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ จนมาถึงรัชกาลของสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้น 
  เอกสารจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวไว้ว่า ปรางค์องค์น้ีล้มลงในสมัย
พระเจ้าทรงธรรม จากยอดลงมาถึงช้ันอัสดง แสดงให้เห็นว่าเรือนธาตุโดยเฉพาะช่วงบัวรัดเกล้าน้ันคงอยู่ เพราะ
ช่วงน้ีก่อด้วยศิลาแลงจากฐานถึงบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ 
  ทรงกล่าวว่า ของเดิมน้ันล่ํานัก ก็เพ่ิมให้สูงขึ้นเป็น 1 เส้น 5 วา ยอดนภศูลย์สูง 3 วา น้ันให้คง
เดิมไว้ 
  พิจารณาจากภาพถ่ายเก่าที่ถ่ายไว้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่พระปรางค์จะล้มลงอีกคร้ังในสมัย
รัชกาลที่ 6 ประกอบกับฐานที่เป็นศิลาแลงยังคงอยู่ สันนิษฐานร่วมกับหลักฐานดังกล่าวคือ 

1. เป็นปรางค์ทรงฝักข้าวโพด 
2. มีมุขย่ืนออกไปทั้ง 4 ทิศ หลังคามุขหน้าปรากฏหลักฐานจากภาพถ่าย มีปรางค์ยอดต้ังอยู่ 

ฉะน้ันความเป็นไปได้ที่มุขทิศอีก 3 ด้านจะมียอดเป็นปรางค์ด้วย จึงสันนิษฐานว่าปรางค์ประธานที่สร้างเพ่ิมขึ้น
ในสมัยพระเจ้าปราสาททองเป็นปรางค์ 5 ยอด 

3. ยอดปรางค์ 
3.1 ช้ันอัสดง ประดับไปด้วยครุฑ ยักษ์ และอาจมีเทวดาร่วมอยู่ด้วย 
3.2 ช้ันรัดประคดมี 7 ช้ัน ช้ันที่ 6 และ 7 จะรวมเข้าหากัน เพ่ือส่งยอด ช้ันน้ีนักวิชาการ

บางท่านเรียกช้ันบัวกลุ่ม 
3.3 กลีบขนุน จะประดับไว้ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 7 กลีบ 
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3.4 บันแถลง มีทั้งหมด 5 ช้ัน ต้ังอยู่ตรงกลางประจําทุกด้าน 
3.5 ซุ้มบัญชรเหนือบันแถลง ซุ้มอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรอบซุ้มโค้งหยัก ยอดซุ้ม

แหลม เชิงซุ้มน่าจะเป็นมกรคายนาคสามเศียร พิจารณาจากภาพถ่ายไม่ชัด อาจเป็นตัวเหงาก็ได้ 
3.6 ยอดนภศูล จากเอกสารพงศาวดารฯ กล่าวว่า สูง 3 วา ก็เท่ากับ 6 เมตร ซึ่งนับว่าสูง

ใหญ่มาก 
4. มุขลด คือมุขที่แนบอยู่กับเรือนธาตุ มีทั้ง 4 ด้าน ต่อย่ืนออกไปเป็นมุขคูหาและมุขประจํา

ด้าน มีบันไดทางขึ้นทุกมุข 
5. เรือนธาตุ จะสร้างด้วยศิลาแลง ประกอบไปด้วยบัวรัดเกล้า ห้องครรภธาตุ บัวเชิง ยกเก็จ

ออกไปเป็นมุม มีมุมประธาน เป็นมุมใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง บัวเชิงชายเรือนธาตุ จะอยู่ในระดับสูงกว่าบัวเชิงของ
ซุ้มทิศทั้ง 4 

6. มุขทิศ จะย่ืนออกจากมุขลดออกไปค่อนข้างมาก แบบเดียวกับมุขหน้า ตรีมุขของปรางค์ใน
สมัยอยุธยาตอนต้น บนหลังคาต้ังปรางค์ยอด 

7. ฐาน เป็นฐานบัวลูกฟัก 3 ช้ัน อยู่บนช้ันไพที มีปรางค์ประจํามุม และเจดีย์ประจําด้าน
ล้อมรอบฐาน 
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  โบราณสถานหมายเลข 46 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง ผสมระหว่างศิขรกับงาเนียม ศิขรเป็นรูปแบบของปราสาทเขมร งาเนียมเป็นรูปแบบที่
พัฒนาจากศิขร ซึ่งส่วนที่เป็นช้ันอัสดงจะกว้างกว่าแบบงาเนียม 
  ยอด มีช้ันรัดประคด 5 ช้ัน ชัดรัดประคดแต่ละช้ันจะประกอบด้วย ใบขนุนด้านละ 5 กลีบ 4 
ด้าน เท่ากับ 20 กลีบ และกลีบที่ขนาบบันแถลงจะสั้นกว่ากลีบประจํามุมประธานและมุมย่อย ทุกกลีบจะ
ประดับด้วยลายปูนป้ันเป็นเส้นโค้ง ล้อไปกับขอบนอกตัวเหงาจะขมวดหัวกลมเข้าข้างใน และประดับด้วยลาย
กลีบคล้ายฝักเพดา ส่วนตรงท้องลายก้านขดในกรอบ 3 เหลี่ยม บริเวณเชิงกาบซึ่งเป็นรูปหน้ากระดานจะปั้น
ลายดอกซีกดอกซ้อน 
  บันแถลง จะทําเป็นรูปใบเสมาหรือกลีบบัวอยู่ตรงกลางทุกด้าน และเป็นตัวปิดช่องทึบของช้ัน
รัดประคดหรือช้ันบัญชร การประดับลายปูนป้ันไม่ชัดเจน แต่ส่วนมากแล้วจะทําเหมือนลายบนกลีบขนุน 
  เรือนธาตุ จะยกเก็จออกไป 5 มุม และหายเข้าไปในซุ้มจรนําและซุ้มคูหาด้านละมุม ลงมาตรง
ฐานบัวเชิงจึงเหลือ 3 มุม บัวรัดเกล้าทําเป็นหน้ากระดานและบัวหงายยืดสูง ตํ่าลงมาเป็นลูกแก้วอกไก่ และบัว
ปากปลิงไม่มีลายปูนป้ันประดับ 
  ซุ้มจรนํา จะทําเป็นซุ้มลด 2 ช้ัน ยกเก็จ บัวเชิงของซุ้มจรนําจะตํ่ากว่าบัวเชิงของเรือนธาตุ 
  ช้ันรัดประคด ไม่มีครุฑ เทวดา หรืออสูร แต่จะทําเป็นกลีบขนุนประดับลวดลายเท่าน้ัน 



38 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

       
 

  โบราณสถานหมายเลข 46 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
บัวเชิงของซุ้มจระนําและเรือนธาตุจะต่างระดับกัน 
  ช่องคูหาจะทําเป็นช่องโค้งแหลมก่ออิฐเหลื่อมกัน ซึ่งเป็นแบบของการก่ออิฐสมัยอยุธยาตอนต้น 

 

    
 

  โบราณสถานหมายเลข 46 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ซุ้มจระนํา ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพร มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ 

 



39 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 
    

  โบราณสถานหมายเลข 50 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง ผสมระหว่างศิขรกับงาเนียม 
  ยอด ประกอบไปด้วยช้ันรัดประคด 5 ช้ัน แต่ละช้ันจะมีกลีบขนุนอยู่ตามมุม ๆ ละ 5 ด้าน 
เท่ากับ 20 กลีบ มีบันแถลง 4 ช้ันประดับอยู่ตรงกลางท้ัง 4 ด้าน รูปทรงคล้ายใบเสมา มีลวดลายคล้ายเรือน
แก้วประดับแต่ไม่มีฝักเพกา เหนือบันแถลงจะเป็นช้ันเชิงกาบ และซุ้มบัญชรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ไม่มีกรอบซุ้ม
ฉาบเรียบ ๆ 
  เรือนธาตุ ภายในเป็นห้องครรภธาตุ ภายนอกยกเก็จเป็นการเพ่ิมมุมที่ผนัง ผนังล้มเข้า
เล็กน้อย ยกเก็จหรือเพ่ิมมุม 5 มุม มีมุมประธานอยู่ตรงกลาง มีซุ้มคูหาอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และซุ้มจระนํา
อยู่ด้านทิศเหนือ ใต้ และตะวันตก บัวเชิงของเรือนธาตุ และซุ้มทั้ง 4 จะต่างระดับกัน บัวเชิงของซุ้มจรนํา และ
ซุ้มคูหาจะตํ่ากว่า แต่จะถูกรับด้วยช้ันบัวลูกฟักเดียวกัน 
  ช้ันอัสดง หรือช้ันเชิงบาตรครุฑแบกทําเป็นกลับขนุนไม่มีรูปครุฑ อสูร หรือเทวดา 
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โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 50 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์  ชุดฐานปรางค์ราย จะประกอบไปด้วย ฐานเขียง ฐานบัวลูกฟัก 2 ช้ัน รับบัวเชิง 
 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 50 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ช้ันเชิงบาตรครุฑแบกเหนือบัวรัดเกล้า กลายมาเป็นกลีบขนุนและบันแถลง 



41 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

   
 

  โบราณสถานหมายเลข 50 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เรือนธาตุและซุ้มจระนํา 
  บันแถลง ตัวเหงาปลายจะตวัดเข้าข้างใน เช่นเดียวกับกรอบซุ้มในกรุเครื่องของวัดราชบูรณะ 
ซึ่งเป็นแบบของอยุธยาตอนต้น 
 

   
 

  โบราณสถานหมายเลข 50 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ยอดซุ้มจรนําประดับด้วยตัวรวยระกา และฝักเพกาปูนป้ัน ซึ่งทําด้วยวิธีขีดและกดลาย จะเห็นกนกสามตัว
ชัดเจน และการแบ่งลายที่ได้จังหวะกัน คล้ายกับลวดลายประดับเจดีย์ทรงปรางค์ (เจดีย์ราย) วัดโลกย
สุทธาวาส ซึ่งอยู่ในราวสมัยอยุธยาปลาย 
  เชิงซุ้มจระนําจะประดับด้วยลายปูนป้ัน ทําเป็นมกรคายนาคสามเศียร แต่หัวนาคนั้นหลุด
หายไป ส่วนมกรซึ่งมีแต่หัวปากล่างน้ันยาวมากแล้ว 
 



42 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 54 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง งาเนียมผสมฝักข้าวโพด คือผอมลงและดูสูงขึ้น ยอดน้ันชํารุดมาก เหลือที่เป็นช้ัน
ชัดเจนคือ ช้ันครุฑแบกและช้ันอัสดงลคต 4 ช้ัน ช้ันแรกมีกลีบขนุน ช้ันสูงขึ้นไปชํารุดหมด กลีบขนุนของแต่ละ
ช้ันมีข้างละ 5 กลีบ 4 ด้าน รวม 20 กลีบ บันแถลงประจําทั้ง 4 ด้าน 
  เรือนธาตุ จะยกเก็จออกมาเป็นมุม 5 มุม ด้านทิศตะวันออกเจาะเป็นช่องคูหา ส่วนอีก 3 ทิศ 
ทําเป็นซุ้มจรนํา บัวเชิงของเรือนธาตุและซุ้มทั้ง 4 เสมอกัน ซุ้มจระนําส่วนที่เป็นฝักเพกาฉาบเรียบบริเวณเชิงยัง
เหลือ ส่วนของตัวนาคอยู่เล็กน้อย กลางหน้าบันจะมีลายปูนป้ันเป็นลายดอกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 



43 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

   
 

  โบราณสถานหมายเลข 54 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ช่องคูหาสูงแหลม ก่ออิฐแบบเหลี่ยมกัน มีบันไดขึ้นเข้าไปยังครรภธาตุ ซึ่งภายในยังมีแท่นสําหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปติดอยู่ที่ผนังด้านทิศใต้ ที่ผนังภายในผู้เขียนเคยเห็นภาพลายเส้นสีแดง 2-3 เส้นติดอยู่ ปัจจุบันหาไม่
พบแล้ว 
 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 54 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ลักษณะของเรือนธาตุ ซุ้มลดและซุ้มจระนํา 



44 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 55 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง แบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด คือยังไม่เป็นฝักข้าวโพดแท้ ฝักข้าวโพดแท้ยอดจะผอม
สูงกว่าน้ี เช่นปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุน้ีที่ล้มลงในรัชกาลที่ 6 
  ยอด จะมีช้ันอัสดง 7 ช้ัน ไม่มีช้ันครุฑแบก แต่ละช้ันจะประกอบไปด้วยกลีบขนุนตามมุม 5 
กลีบ 4 มุม รวม 20 กลีบ มีบันแถลงปิดช่องบัญชรรูปกลีบบัวประจําทั้ง 4 ด้าน บริเวณเหนือบันแถลงปรกติ 
แล้วจะป้ันปูนเป็นกรอบซุ้มหน้านาง แต่องค์น้ีฉาบเรียบเป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า บันแถลงน้ันจะมีทั้งหมด 5 ช้ัน 
ช้ันที่ 6 และ 7 รวมเข้าหากัน ลักษณะเป็นจอมเพ่ือรับจอมโมฬี 
  เรือนธาตุ จะยกเก็จล้อตามมุมของยอด 5 มุม มีมุมประธานอยู่ตรงกลาง ครึ่งล่างของเรือน
ธาตุ มุมจะหายไปทั้งสองข้าง เพราะซุ้มจรนําและซุ้มคูหาอมไว้เหลือลงมาที่บัวเชิงเพียง 3 มุมเท่าน้ัน 
  บัวรัดเกล้า ทําเป็นหน้ากระดานและบัวหงายยกเก็จตามมุม 
  บัวเชิง ของเรือนธาตุ ซุ้มจระนํา ซุ้มคูหาจะอยู่ในระดับเดียวกันรับด้วยฐานบัวลูกฟัก 2 ช้ัน 
ล่างสุดเป็นฐานเขียง ไม่เห็นร่องรอยของลวดลายประดับ ส่วนเรือนธาตุ 



45 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 55 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ซุ้มคูหาอยู่ด้านทิศตะวันออกเจาะช่องยอดแหลม โดยก่ออิฐแบบเหลื่อมกัน 
 



46 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 56 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง แบบงาเนียม 
  ยอด จะมีช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ไม่มีช้ันอัสดงคดหรือช้ันครุฑแบก แต่ละช้ันประกอบด้วยกลีบ
ขนุนตามมุม ๆ ละ 7 กลีบ 4 มุม รวม 28 กลีบ มีบันแถลงปิดช่องบัญชรรูปกลีบบัวคล้ายใบเสมา ประจําช้ันทั้ง 
4 ด้าน คือ ช้ัน 1 ถึงช้ันที่ 5 ช้ันที่ 6-7 เป็นการรวบยอดส่งจอมโมฬี เหนือบันแถลงจะทําเป็นซุ้มบัญชรทรงหน้า
นาง  
  เรือนธาตุ ยกเก็จล้อตามมุมของยอด 5 มุม มีมุมประธานอยู่ตรงกลาง ครึ่งล่างของเรือนธาตุ 
มุมจะหายไปหน่ึงมุม เพราะซุ้มจระนําและซุ้มคูหาอมไว้ เหลือลงที่บัวเชิงเพียง 3 มุม รวมกับมุมกรอบเสาของ
จรนํา ซุ้มช่องคูหาจะเป็น 7 มุม 
  บัวรัดเกล้า อยู่ใต้เชิงกาบ ส่วนบนของบัวรัดเกล้าทําเป็นหน้ากระดาน เส้นลวดบัวหงายเส้น
ลวดแล้วลูกแก้วอกไก่ตํ่าลงเป็นบัวปากปลิง เป็นลักษณะของอยุธยาแท้แล้ว เหมือนกับกรอบประตูหน้าต่าง
โบสถ์ วิหาร 
  บัวเชิง ของซุ้มจรนํา เรือนธาตุและซุ้มคูหาจะอยู่ในระดับเดียวกันรับด้วยฐานบัวลูกฟัก 2 ช้ัน 
ตามระเบียบ แต่ที่กรมศิลปากรบูรณะไว้แบบก่อละ 
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โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 56 ปรางค์ราย วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ซุ้มจระนําด้านทิศเหนือประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัย เศียรหายไป ซุ้มจระนําของปรางค์ส่วนมากจะ
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน 
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โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 63 ปรางค์รายด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง แบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด คือทรงจะผอมและยืดสูงกว่างาเนียมทั่วไป 
  ยอด ยอดจะค่อนข้างผอมจึงดูสูง ช้ันรัดประคดเหลืออยู่ 5 ช้ัน ช้ันที่ 6, 7 และจอมโมฬีขาด
หายไป ช้ันรัดประคดแต่ละช้ันจะประกอบไปด้วย กลีบขนุนมุมละ 5 กลีบ 4 มุม รวม 20 กลีบ มีช่องบัญชร มี
บันแถลงอยู่ตรงกลาง ส่วนซุ้มบัญชรพอเหลือให้เห็นรูปซุ้มแบบหน้านาง ไม่มีช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก 
  เรือนธาตุ ยกเก็จล้อตามมุมของยอด 5 มุม ลงมาครึ่งหน่ึงของเรือนธาตุ ส่วนครึ่งล่างซุ้มจรนํา
และซุ้มคูหาอมไว้ข้างละมุมเหลือลงมาเป็นบัวเชิงของเรือนธาตุ 3 มุม รวมกับมุมกรอบเสาของซุ้มจรนําและซุ้ม
คูหาเป็น 7 มุม 
  บัวรัดเกล้า อยู่ใต้เชิงกาบของช้ันรัดประคดช้ันแรก คือส่วนบนจะทําเป็นหน้ากระดาน ลายปูน
ป้ันประดับส่วนน้ีเป็นลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกลีบแทรก ยังพอเหลือเค้าของลายเขมรอยู่บ้าง แต่ไม่ป้ันนูน
มาก ได้ลงมาเป็นช้ันบัวหงาย ประดับด้วยลายกลีบบัวกลีบแทรก ยังพอเห็นเค้าของลายเขมรอยู่เช่นกัน เพราะ
รูปแบบของกลับบัวจะเป็น 4 เหลี่ยมมนมุมบนมีสันกลางคล้ายรูปใบเสมา ใต้กลับบัวลงมาจะเป็นกนกอยู่ใน
กรอบแบบบัวสวน บางตอนหรือบางด้านทําเป็นตัวเหงาแบบเขมร คือหยักที่หัว 3 แฉก นับว่าลายปูนป้ัน
ประดับบัวรัดเกล้ายังคงรักษารูปแบบหรือระเบียบแบบเขมรไว้บ้าง 
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  บัวเชิง ของซุ้มจระนํา ซุ้มคูหา และเรือนธาตุ จะเสมอเป็นช้ันเดียวกัน ตามระเบียบแล้ว
จะต้องรับด้วยฐานบัวหน้ากระดานลูกฟัก แต่ที่กรมศิลปากรบูรณะไว้ทําเป็นเขียงลดช้ันรับบัวเชิง ใต้เขียงลดจึง
จะเป็นฐานบัวลูกฟัก 
 

                    
 

  โบราณสถานหมายเลข 63 ปรางค์รายด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซุ้มจระนํายกพอหลงเหลือลายปูนป้ันประดับเป็นลายเถาดอกไม้และ
ใบไม้ที่มุมบนของช่อง ด้านทิศตะวันออกมีร่องรอยประภามณฑล ของพระพุทธรูปยืนติดอยู่ 
  ลายปูนป้ันประดับบัวรัดเกล้า ยังมีกลิ่นอายของขอมอยู่บ้าง 
 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 63 ปรางค์รายด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซุ้มคูหาอยู่ด้านทิศตะวันตก หันหน้าไปทางเดียวกับพระประธานใน
วิหารราย เป็นซุ้มแหลมหน้าจั่ว ก่ออิฐแบบเหลื่อมกัน 
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  โบราณสถานหมายเลข 68 ปรางค์รายด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง 
  รูปทรง แบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด มีสัดส่วนและลายประดับคล้ายกับหมายเลข 63 มาก 
  ยอด มีช้ันรัดประคดเหลืออยู่ 4 ช้ัน ช้ันที่ 5, 6, 7 ส่วนที่เป็นกลีบขนุนขาดหายไปเหลือแต่
แถบใน ส่วนจอมโมฬีคงหลุดร่วงลงมา แต่ละช้ันรัดประคดจะประกอบด้วยกลีบขนุนมุมละ 5 กลีบ 4 มุม รวม 
20 กลีบ ตรงกลางด้านจะเป็นช่องบัญชร มีบันแถลงปิดอยู่ข้างหน้า รูปของบันแถลงคล้ายกลีบบัว ค่อย ๆ เล็ก
ไปตามความสอบของทรงปรางค์ กลางบันแถลงจะมีรูปเทพนม ส่วนที่เป็นซุ้มบัญชรมีร่องรอยของซุ้มแบบหน้า
นางตัวเหงา เชิงซุ้มปลายตวัดเข้าข้างใน ไม่มีช้ันอัสดงคดหรือช้ันครุฑแบก 
  เรือนธาตุ ยกเก็จล้อใบตามมุมของยอด 5 มุม ลงมาคร่ึงหน่ึงของเรือนธาตุ ส่วนคร่ึงล่างซุ้มจร
นํา และซุ้มคูหาจะอมไว้ด้านละมุม รวมกับมุมกรอบเสาอีกด้านละ 4 มุม เป็น 7 มุม 
  บัวรัดเกล้า อยู่ใต้เชิงกาบหรือเป็นส่วนที่รับยอดปรางค์ เช่นต้ังแต่เชิงของกาบขนุนลงมาเป็น
หน้ากระดาน ต่อลงไปเป็นบัวหงายท่ีเฉียงตรงแบบยืดสูง จะประดับด้วยลายปูนป้ันระเบียบเดียวกับศิลปของ
เขมร แต่ลวดลายจะออกเป็นแบบอยุธยา 
  บัวเชิง ของซุ้มคูหาซุ้มจระนําและเรือนธาตุจะอยู่ต่างระดับกัน บัวเชิงน้ันทําเป็นแบบฐานเชิง
บาตร ลวดลายประดับคล้ายกับบัวรัดเกล้า เพียงแต่กลับหัวกลับหางกัน ใต้ฐานเชิงบาตรของบัวเชิงทําเป็นเขียง
ลดหลั่นกันลงมารองรับด้วยฐานปัทม์ ใต้ฐานปัทม์จึงเป็นฐานบัวหน้ากระดานลูกฟัก 
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  โบราณสถานหมายเลข 68 ปรางค์รายด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานวัดมหาธาตุ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซุ้มจระนําจะประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพร ยกพระหัตถ์ขวา 
แนบพระอุระ 
  บัวรัดเกล้า ประดับด้วยลายปูนป้ัน แถวบนเป็นเชิงของกลีบขนุน ลายท่ีหน้ากระดานป้ันเป็น
ลายประจํายามก้ามปูดอกจอก แบบอยุธยาต้นชัดเจน ตํ่าลงไปเป็นบัวหงาย เรียงกลีบแล้วคั่นด้วยท้องไม้
ต่อจากน้ันจึงเป็นช้ันของบัวรัดเกล้า เริ่มจากหน้ากระดานปั้นเป็นลายประจํายามก้ามปูนดอกจอกเหมือนเชิง
กาบขนุน ตํ่าลงไปเป็นบัวหงานกลีบแทรกแบบอิทธิพลเขมรยังเหลืออยู่ ตํ่าจากชั้นกลีบบัวเป็นช้ันกนกแบบเลข
หกไทย ซึ่งขนาบด้วยเส้นลวดคู่ จากน้ันแถวตํ่าลงมาเป็นกลีบบัวแล้วสลับด้วยกนกแบบเลขหกไทยอีก ตํ่าลงไป
แถวล่างจะทําเป็นดอกบัวตูมเล็ก ๆ คล้ายลูกประคําหรือดอกลําดวน โดยมีเส้นขนาบอยู่ แล้วจบด้วยลายเฟ่ือง
อุบะทรงกรวยปลายช้ีลงแบบอยุธยาแท้ ๆ 
  บัวเชิง ใช้ระเบียบเดียวกันกับบัวรัดเกล้า ลวดลายประดับเหมือนกัน ที่บริเวณมุมด้านทิศ
เหนือลายปูนป้ันจะถูกฉาบทับด้วยปูนเรียบ ๆ ซึ่งน่าจะมีการมาฉาบทับในยุคปลายโดยไม่ป้ันลายใหม่ อาจเป็น
ผลจากองค์ปรางค์ประธานล้มครั้งแรก ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม หลังมาซ่อมแซมใหม่สมัยพระเจ้าปราสาททอง 
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  โบราณสถานหมายเลข 68 ปรางค์รายด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ลายปูนป้ันประดับ ประดับหน้ากระดานของเชิงกาบขนุนจะเห็นการ
ฉาบปูนทับของเก่าในยุคปลายเหมือนกับบัวเชิง ส่วนกลีบขนุนมีลายปูนป้ันประดับ เป็นลายขอบและ
สามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงกลางอกหน้ากระดานที่รับกลีบขนุนทําเป็นลายลูกประคํา บนกลีบบัวแทรกเป็นของ
อยุธยาตอนต้น ๆ เช่นเดียวกับวัดส้ม บางกลีบถูกฉาบทับในสมัยอยุธยาปลาย 
  เป็นปรางค์ที่ส่วนยอดและส่วนบนของบัวรัดเกล้าพังทลายลงมา เหลือครึ่งซีก และเอียงไป
ทางด้านทิศตะวันออก เป็นปรางค์ที่มีกลีบขนุนมุมและ 7 กลีบ 4 มุม 28 กลีบ ช้ันรัดประคดจะยกเก็จออก
มาแล้วก่อฉาบเป็นเชิงบาตรก่อนที่จะต้ังใบขนุนหรือบันแถลง 
 

    
 

  โบราณสถานหมายเลข 70 ปรางค์มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปรางค์ประธาน วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
  เรือนธาตุ จะยกเก็จออกมา 5 มุม เพราะจะถูกซุ้มอมไว้ข้างละ 1 มุม มีมุมประธานซึ่งเป็นมุม
ใหญ่อยู่ตรงกลาง บัวรัดเกล้าระเบียบเดียวกับหมายเลข 68 บัวเชิงจะอยู่ต่างระดับกับซุ้มจรนํา บันแถลงทรง
กลีบบัว มีลายปูนป้ันทําคล้ายซุ้มตัวรวยจะมีหยัก 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าปรางค์มุมที่เหลืออยู่คือมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้กับด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ จะเป็นปรางค์ขนาดใหญ่กว่าปรางค์รายประจําด้านและมีจํานวนกลีบขนุนมากกว่าปรางค์ราย กล่าวคือ 
ปรางค์มุมทั้ง 2 ปรางค์ จะมีกลีบขนุนมุมละ 7 กลีบ 4 ด้าน รวม 28 กลีบเท่ากัน ส่วนปรางค์รายจะมีกลีบขนุน
เพียง 5 กลีบเท่าน้ัน ส่วนช้ันรัดประคดจะมี 7 ช้ันเท่ากัน ไม่มีช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก 
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  โบราณสถานหมายเลข 4 ปรางค์ประจํามุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนฐานผนังของปรางค์
ประธาน วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
  รูปทรง งาเนียมผสมฝักข้าวโพด เป็นปรางค์ขนาดเล็ก 
  ยอด ไม่มีช้ันอัสดงคดหรือช้ันครุฑแบก เริ่มต้นเป็นช้ันรัดประคดเลย ช้ันรัดประคดที่เหลืออยู่มี 
4 ช้ัน ช้ันที่ 4 กลีบขนุน เริ่มจะสอบเข้าหายอดแล้ว ถ้าช้ันรัดประคดมี 7 ช้ันตามแบบแผนปรางค์องค์น้ีน่าจะมี
รูปทรงแบบฝักข้าวโพด 
  กลีบขนุน ทุกเหล่ียมหรือมุมของแต่ละช้ันจะมี 5 กลีบ 4 ด้าน จะรวมเป็น 20 กลีบ แต่ละ
กลีบน่าจะมีลวดลายประดับ คงหลุดร่วงไปหมด 
  บันแถลง รูปทรงกลีบบัว ป้ันลายด้วยปูนกรอบทรงเสมามีไหล่ตัวเหงาท่ีโคนทั้ง 2 ข้าง ปลาย
และหัวจะหมวดเข้า บันแถลงจะอยู่ตรงกลางของทุกด้านและเป็นที่ปิดช่องบัญชร 
  ซุ้มบัญชร เหนือบันแถลงไม่เหลือลายปูนป้ันเป็นซุ้มไว้ เหลือแต่ผิวปูนฉาบเรียบ 4 เหลี่ยมผืน
ผ้า ความกว้างเท่ากับความสูงของเชิงกาบ 
  จอมโมฬี ซึ่งอยู่บนยอดปรางค์ ไม่เหลือหลักฐานอีกเช่นเดียวกัน 
  เรือนธาตุ จะประกอบไปด้วยซุ้มจระนําทั้ง 3 ด้าน ช่องคูหาด้านทิศตะวันตกอีกหน่ึงด้าน 
ส่วนบนเป็นบัวรัดเกล้ายกเก็บออกมาเป็นมุม 5 มุม มีมุมประธานอยู่ตรงกลาง บัวเชิงธาตุสอบเข้าโดยเว้าเข้า
ต้ังแต่บัวเชิงแล้วไปผายออกตรงบัวรัดเกล้า บัวเชิงของเรือนธาตุและครอบซุ้มทั้ง 4 ด้าน จะอยู่ในระดับเดียวกัน
รับด้วย ฐานบัวหน้ากระดานลูกฟักอีก 2 ช้ัน ภายในช้ันคูหามีภาพจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่ บริเวณด้านทิศใต้
ฝีมือสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว  
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  โบราณสถานหมายเลข 4 ปรางค์มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บนฐานไพที ของปรางค์ประธาน 
วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ลายปูนป้ันประดับหัวเสา ซุ้มจระนํา มีทับหลังไม้รับหน้าบัน 
  ลายปูนป้ันกรอบซุ้มพระพุทธรูปในช่องจระนํา 
 

   
 

  โบราณสถานหมายเลข 4 ปรางค์มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนฐานไพทีของปรางค์ประธาน 
วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ลายปูนป้ันกรอบซุ้มพระพุทธรูปในช่องจระนํา 
  ลายปูนป้ันประดับบัวเชิงของซุ้มคูหาและเรือนธาตุ เป็นลายของปรางค์ แรกสร้างแต่มีการ
ฉาบปูนทับในสมัยหลัง เมื่อปูนฉาบทับหลุดออกจึงเห็นลายปูนป้ันที่เป็นของเดิม 
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  โบราณสถานหมายเลข 4 ปรางค์มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนฐานไพทีของปรางค์ประธาน 
วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  นาคสามเศียรแบบนาคเมือน ก่ออิฐถือปูน พิงอยู่ที่ฐาน
ปรางค์ด้านติดกับปรางค์ประธาน น่าจะเป็นเชิงกรอบซุ้มจระนําหรือซุ้มทิศของปรางค์องค์ใดองค์หน่ึง พิจารณา
จากขนาดแล้วไม่น่าจะเป็นของปรางค์องค์น้ี 
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4. วัดราชบรูณะ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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  โบราณสถานหมายเลข  1 ปรางค์ประธาน  วัดราชบูรณะ  อุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ฐานล่างถึงบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ ก่อด้วยศิลาแลง เหนือขึ้นไปก่อด้วยอิฐ 
  รูปทรง งาเนียมผสมฝักข้าวโพด โดยกลีบขนุนเหนือบัวรัดเกล้าไม่ได้ต้ังตรงแต่เอียงเล็กน้อย 
สอบเข้าเหมือนรูปงาช้าง แต่มียอดสูงจึงเป็นลักษณะการผสมระหว่างแบบงาเนียมกับฝักข้าวโพดดังกล่าว
ข้างต้น 
  ยอดปรางค์ องค์ประกอบของยอด จะประกอบไปด้วยช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก มีครุฑและ
ยักษ์ยืนถือกระบองประจํามุม ช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ช้ันรัดประคด 4 ช้ัน แรกมีกลีบขนุนมุมละ 7 กลีบ 4 มุม 28 
กลีบ มีบันแถลงรูปเสมาอยู่ตรงกลางปิดช่องบัญชร เหนือช่องบัญชรหรือเหนือบันแถลงจะเป็นซุ้มเรียกซุ้มบัญชร
ทําลวดลายเป็นกรอบหน้านางภายในหน้าบันประดับลวดลายก้านขดออกช่อดอกไม้ ช้ันที่ 5 ถึงช้ันที่ 7 เป็นการ
รวบยอดเป็นจอม เพ่ือรับจอมโมฬี 3 ช้ันน้ีไม่มีซุ้มบัญชร และบันแถลงมีขนาดเล็กเท่ากับกลีบขนุน 
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  โบราณสถานหมายเลข  1  ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ  อุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซุ้มด้านหน้าเป็นตรีมุขและเจดีย์ยอดก่อนเข้าไปในครรภธาตุ มีบันไดที่ขึ้นได้ 2 ทางคือ ด้าน
ทิศเหนือและทิศใต้ ส่วนทิศตะวันออกทําเป็นบันไดเชิงสัญลักษณ์ มีความชันมาก 
  เหนือบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุคือช้ันอัสดงคดหรือช้ันเชิงบาตรครุฑแบก ที่มุมประธานจะ
ประดับครุฑยุดนาค ตามมุมย่อทั้ง 6 จะป้ันปูนเป็นรูปอสูรยืนถือกระบอง กับรูปเทวดา 
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  โบราณสถานหมายเลข 1 ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ซุ้มจระนําด้านทิศเหนือจะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันประทับยืนปางประทานพร ยกพระหัตถ์ด้านซ้าย ส่วน
พระหัตถ์ขวาทอดยาวไปตามลําตัว พระเศียรเป็นการป้ันขึ้นมาใหม่ กรอบมณฑลรอบองค์พระป้ันปูนเป็นกลีบ
คล้ายฝักเพกา และเดินเส้นด้วยลูกประคํา 
  ยอดปรางค์แสดงรายละเอียดของช้ันรัดประคดแต่ละช้ันจนถึงจอมโมฬี 
 

  
 

  โบราณสถานหมายเลข  1  ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ  อุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  ลายปูนป้ันประดับบัวเชิงของกรอบซุ้มตรีมุข 
  ลายปูนป้ันประดับเชิงผนังของมุขกระสัน คือ ส่วนที่เช่ือมต่อระหว่างเรือนธาตุกับตรีมุข 
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  โบราณสถานหมายเลข 1 ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ลายปูนป้ันประดับบัวเชิงของเรือนธาตุ มีลายประจํายามก้ามปูดอกจอก ลายกลีบบัว ตัวเหงาที่มีการแบ่งลาย 

 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 1 ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ลายกลีบบัว สอดไส้ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์แบบก้านต่อดอก ใบไม้ และกนกตัวเหงา คั่นด้วยกลีบบัวขาบ 
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  โบราณสถานหมายเลข 1 ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ลวดลายปูนป้ันบนกลีบบัว แสดงความต่างให้เห็นชัด ๆ ว่ามีการซ่อมเปลี่ยนลายเส้นของสมัยอยุธยาตอนต้นเป็น
ตอนปลาย ส่วนลายหน้ากระดาน แถวล่างทําเป็นดอกประจํายาม ก้ามปูและดอกกลม ซึ่งเป็นงานในยุคหลัง
เช่นเดียวกัน 
 

 
 

  โบราณสถานหมายเลข 1 ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
รวยระกาของซุ้มตรีมุขด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ทําเป็นรูปโค้งหยัก มีลูกขนาบตัวรวย ส่วนหน้าบันมีรูปหน้า
บุคคล องค์ประกอบอ่ืน ๆ ไม่มี เป็นการบูรณะภายหลังจากกรุเครื่องทองแตกแล้ว 
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  โบราณสถานหมายเลข 42 ปรางค์ประจํามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์ประธาน วัดราช
บูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
  รูปทรง แบบฝักข้าวโพด ส่วนเรือนธาตุเกือบจะต้ังตรง และมีขนาดสูงกว่ายอด 
  ยอดปรางค์ ประกอบไปด้วยช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ไม่มีช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก ช้ันอัสดงคด
แต่ละช้ันจะประกอบไปด้วยกลีบขนุนมุมละ 5 กลีบ 4 มุม เท่ากับ 20 กลีบ มีบันแถลงปิดช่องบัญชร บันแถลง
อยู่ในทรงเกือบ 4 เหลี่ยมจัตุรัส แต่บนมุมบนต้ังอยู่บนฐานบัวที่ไม่มีท้องไม้ ตัวบันแถลงจะเดินเส้นด้วยปูนป้ัน
เป็นกรองซุ้มโค้งหยัก ส่วนเชิงทําเป็นตัวเหงา หัวและปลายขมวด เป็นตัวเหงาที่นิยมทํามาต้ังแต่อยุธยาตอนต้น 
เหนือบันแถลงจะทําเป็นซุ้มบัญชร โดยป้ันปูนเป็นซุ้มหน้านาง เพราะอยู่บนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส กรอบซุ้มมีหยัก
ทั้งสองข้าง ปลายหรือเชิงทําเป็นกนกตัวเหงาหัวกลมและปลายขมวด 
  เรือนธาตุ จากบัวเชิงขึ้นไปหาบัวรัดเกล้าจะสอบเข้าเล็กน้อย ครึ่งบนยกเก็จล้อกับกลีบขนุน 5 
มุม ส่วนคร่ึงล่างสองมุมซ้ายขวาจะถูกซุ้มจระนํา และซุ้มคูหาอมไว้ เหลือลงมาถึงบัวเชิงเพียง 3 มุม 
  ซุ้มจระนํา ค่อนข้างแนบชิดกับเรือนธาตุ ทําเป็นซุ้มลดสองช้ัน บนซุ้มรูปโค้งแหลมที่ปลาย ซึ่ง
โค้งมนมากไม่เหลือร่องรอยของลายปูนป้ันประดับบัวเชิงของซุ้มจรนําจะตํ่ากว่าบัวเชิงของเรือนธาตุ แต่รองรับ
ด้วยฐานบัวลูกฟักฐานเดียวกัน 
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  โบราณสถานหมายเลข 42 ปรางค์ประจํามุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์ประธาน วัด
ราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ช้ันบัวรัดเกล้าและเชิงกาบ แสดงให้เห็นว่าลดช้ันอัสดงคด
ลงเป็นเช่นน้ีกับปรางค์รายทุกองค์ของวัดมหาธาตุ แสดงถึงฐานุศักด์ิของปรางค์ให้เห็น และปรางค์ประจํามุมจะ
ใหญ่และสูงกว่าปรางค์รายด้วย สําหรับบัวรัดเกล้าซึ่งอยู่ตอนบนของเรือนธาตุทําเป็นหน้ากระดาน และบัวหงาย
ไม่มีลูกแก้วอกไก่ และบัวปากปลิงลวดลายปูนป้ันประดับก็ไม่เหลือหลักฐาน 
  บันแถลงและซุ้มบัญชร บันแถลงปั้นด้วยปูนเป็นรูปกรอบซุ้มหน้าบัน แบบโค้งหยัก เชิงซุ้มทํา
เป็นกนกตัวเหงายอดม้วนกลม ส่วนซุ้มบัญชรป้ันปูนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนหน้านาง เชิงซุ้มทั้งสอง
ด้านทําเป็นลายเดียวกันกับบันแถลง 
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5. วัดลังกา ตําบลหอรัตนชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธานวัดลังกา รูปทรงแบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด ก่อด้วยอิฐไม่สอปูนทั้งองค์ 
  ยอดปรางค์ เหนือบัวรัดเกล้าจะเป็นช้ันอัสดงคด หรือช้ันเชิงบาตรครุฑแบก ต่อขึ้นไปเป็นช้ัน
รัดประคด 7 ช้ัน ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 4 รูปทรงจะค่อยสอบเข้าหากัน ช้ันที่ 5, 6, 7 จะรวมตัวเข้าหากันเพ่ือส่งไปยัง
จอมโมฬี แต่ละช้ันจะประกอบไปด้วยกลีบมุม มุมละ 5 กลีบ 4 มุม รวม 20 กลีบ มีบันแถลงอยู่ตรงกลางทุก
ด้านจนถึงช้ันที่ 5 เหนือบันแถลงจะเป็นส่วนของซุ้มบัญชร วัดลังกาน้ีไม่ปรากฏปูนฉาบเป็นซุ้มอาจหลุดร่วงลงก็
เป็นได้ เพราะถ้าถือกันตาม “ฐานุศักด์ิ” แล้ว “ปรางค์ประธาน” จะมีองค์ประกอบครบ 
  เรือนธาตุ คือส่วนกลางของทั้งองค์ภายในเป็นห้องโปร่งไปถึงยอด เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ
จากบัวเชิงขึ้นไปยังบัวรัดเกล้า จะสอบเอียงเข้าในเล็กน้อย ครึ่งบนจะยกเก็จออกเป็นมุม 5 มุม ล้อกับกลีบขนุน 
แต่ช่วงคร่ึงล่าง มุมด้านซ้ายและขวาจะหายไป มุมละ 1 มุม เพราะจะถูกซุ้มจระนําและหรือซุ้มคูหาอม บัวเชิง
ของเรือนธาตุจะสูงกว่าบัวเชิงของซุ้มต่าง ๆ ส่วนบัวรัดเกล้ายังรักษาระเบียบและลวดลายแบบเขมรไว้แม้กระทั่ง
เฟ่ืองอุบะ ซุ้มจรนําทั้ง 3 ด้านจะทําเป็นซุ้มลด 2 ช้ัน เชิงซุ้มยังเหลือหลักฐานที่เป็นส่วนลําตัวของนาค 3 เศียร 
มีกาบสามเหลี่ยมเข้ามาแทนหัวมกร 
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  ปรางค์ประธานวัดลังกา ช่องคูหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสูงอยู่ด้านทิศตะวันออก ไม่ปรากฏทับ
หลังเหมือนปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 
  ลวดลายประดับบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ ตัวกนกหรือลายยังคงมีกลิ่นอายของเขมร และ
อยุธยาตอนต้น 
 

 
 

ปรางค์ประธานวัดลังกา ลําตัวของนาคเชิงซุ้มลดรับด้วยลายหน้ากระดานประจํายามดอกซีก และลายเฟ่ืองอุบะ 
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ปรางค์ประธานวัดลังกา ลายปูนป้ันประดับบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ 
 

 
 

  ปรางค์ประธานวัดลังกา รูปยักษ์ยืนกุมกระบอง มือซ้ายทับมือขวา ก่ออิฐถือปูนประจํามุมของ
ช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก 
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6. วัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธานวัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่ออิฐสอปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง ฝักข้าวโพด ส่วนที่ชํารุดเสียหายมาก ต้ังแต่เรือนธาตุลงมาถึงฐาน กรมศิลปากรได้
บูรณะแบบก่อเสริมตามสภาพ 
  ยอด ประกอบไปด้วยช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ไม่มีช้ันครุฑแบก กลีบขนุนมุมละ 5 กลีบ 4 มุม 
รวม 20 กลีบ บันแถลง ช้ันละ 4 ด้าน เหนือบันแถลงตามระเบียบแบบแผนจะทําเป็นซุ้มบัญชรป้ันปูนแบบซุ้ม
หน้าต่าง แต่ปรางค์องค์น้ีฉาบเรียบเป็นผืนหน้ากระดาน ชวนให้สงสัยว่ามีการซ่อมแซมกันในสมัยอยุธยาปลาย
หรือเปล่า เพราะตามฐานุศักด์ิของปรางค์ประธาน จะต้องมีช้ันครุฑแบกและซุ้มบัญชร แต่ปรางค์องค์น้ีกลับไม่
ปรากฏหลักฐานดังกล่าว 
  เรือนธาตุ ช้ันเรือนธาตุหลักฐานเท่าที่เหลืออยู่ คือด้านทิศเหนือ ผนังยกเก็จเป็นมุม 5 มุมล้อ
กับใบขนุน บัวเชิงถึงบัวรัดเกล้าปูนฉาบยังเหลืออยู่ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ชํารุดบ้างดีบ้าง แต่ก็เหลือพอที่จะวิเคราะห์
หารูปแบบเต็มได้ ซุ้มจระนําสองช้ันแบบซุ้มโค้งแหลมก่ออิฐเหลื่อมกัน แนบชิดกับเรือนธาตุ ด้านทิศตะวันออก
เจาะช่องเป็นคูหา ที่เป็นผนังของซุ้มคูหาไม่เหลือหลักฐานเหลือแต่ฐานยื่นยาวออกมาจากครรภธาตุ กรม
ศิลปากรก่อละไว้ ส่วนน้ีสันนิษฐานได้ว่าจะต้องเป็นห้องของซุ้มคูหา มีบันไดขึ้นทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว 
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  ปรางค์ประธานวัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  เรือนธาตุ และ
ซุ้มจระนํา ที่ยังไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม 
  เหนือช้ันบัวรัดเกล้าปรางค์ประธานส่วนใหญ่จะทําเป็นช้ันอัสดงหรือช้ันครุฑแบก มีครุฑและ
ยักยืนอยู่ประจํามุม แต่ปรางค์ประธานวัดน้ีทําเป็นช้ันรัดประคดเลย และสอบรวมเข้าหาจอมโมฬีในช้ันที่ 6-7 
ตรงกลางของช้ันแรกจะทําเป็นบันแถลง โค้งแหลมขนาดใหญ่ต้ังอยู่บนบัวรัดเกล้า 
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ปรางค์ประธานวัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา กลีบขนุนบนช้ันอัสดงคด 
 

  
 

  เจดีย์ทรงปรางค์หน้าวิหารวัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่ออิฐ
ถือปูนทั้งองค์ 
  ทรง เจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์ 
  ยอด มีกลีบขนุนมุมละ 5 กลีบ 4 มุม 20 กลีบ มีบันแถลงทุก 4 ด้าน ยอดปรางค์ปัจจุบันเหลือ
ช้ันรัดประคดเพียง 3 ช้ัน รายละเอียดประดับตกแต่งดูจะลดความสําคัญลง รักษาเพียงรูปแบบของยอดปรางค์
ไว้ เหนือช้ันบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ ที่เป็นช้ันอัสดงทําเป็นซุ้มทรงเรือนแก้วที่ไม่มีกลีบขนุนขนาบ ส่วนซุ้มทิศทัง้ 



72 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

4 ด้าน ทําเป็นซุ้มเรือนแก้วประดับด้วยลายปูนป้ัน แบบอลังการ์ เป็นลายแบบไทยแท้ ๆ ของอยุธยาปลายแล้ว 
ส่วนฐานกลายมาเป็นฐานสิงห์ 3 ช้ัน รับด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ฐานชุดแบบน้ีจะไม่มีบันไดขึ้นไปยังซุ้ม และไม่
มีช่องเข้าไปในครรภธาตุ 
 

        
 

  เจดีย์ทรงปรางค์หน้าวิหาร วัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ฐาน
เชิงบาตรและฐานสิงห์ประดับลายปูนป้ัน 
  แข้งสิงห์ประดับด้วยลายปูนป้ัน บนหลังสิงห์ ป้ันลายกระจังเรียงกันเรียกว่ากระทรง มีเห็น
ตามธรรมาสน์ไม้ เช่น ที่วัดศาลาปูน บุษบกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ พช.ลพบุรี เป็นต้น 
   

               
 

  เจดีย์ทรงปรางค์หน้าวิหารวัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเรือน
ธาตุซุ้มจตุรทิศประดับลายปูนป้ัน  
  ช้ันบัวรัดเกล้าซุ้มทิศ ช้ันอัสดงคด กลีบขนุนและบันแถลง 
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  เจดีย์หน้าวิหารวัดโลกยสุทธาวาส อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  หน้าวิหารมีเจดีย์
คู่หน่ึง องค์หน่ึงเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ด้วยกันทั้งคู่ ห่างไกลจากความเป็นปรางค์แท้ ๆ มาก แต่ยังพอเหลือเค้าอยู่
ที่ช้ันอัสดงคดหรือช้ันครุฑแบก ที่ยังคงช้ันไว้ ส่วนครุฑและยักษ์หายไป มาแทนด้วยตัวแบก ด้านละตัว คงเป็น
ยักษ์แบกแต่เศียรหักหายไป นับเป็นวิวัฒนาการที่มาถึงจุดจบของปรางค์อย่างแท้จริง เจดีย์ทรงปราสาทยอด
ปรางค์ส่งอิทธิพลมายังกรุงรัตนโกสินทร์ที่เห็นชัด ๆ ก็คือ ปรางค์ประธานวัดอรุณราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 
เป็นต้น 
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7. วัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธานวัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่ออิฐสอปูนทั้งองค์ 
  รูปทรง แบบฝักข้าวโพดคือผอมสูง ฐานและเรือนธาตุสูงใกล้เคียงกับส่วนยอด 
  ยอดปรางค์ คือส่วนที่อยู่เหนือเรือนธาตุขึ้นไป มีช้ันรัดประคด 7 ช้ัน แต่ละช้ันประกอบด้วย
กลีบขนุนมุมละ 5 กลีบ 4 มุม รวม 20 กลีบ ตรงกลางเป็นบันแถลงหรือใบขนุน สภาพปัจจุบันไม่เหลือกลีบ
ขนุน และบันแถลงอยู่เลย 
  ช้ันอัสดงคด ปรางค์ประธานทั่วไปของอยุธยาตามมุมจะประกอบไปด้วยครุฑที่มุมประธานแล 
จะยักษ์ที่มุมย่อย สําหรับปรางค์องค์น้ีไม่เหลือหลักฐานให้เห็น เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นซุ้มโค้งแหลมตรงกลาง ที่
เรียกว่าซุ้มบันแถลง 
  เรือนธาตุ จะยกเก็จออกมาเป็นมุม 5 มุม โดยมีมุมประธานอยู่ตรงกลาง มีขนาดใหญ่กว่ามุม
ด้านข้าง ผนังต้ังตรง ช้ันบัวรัดเกล้าทําเป็นหน้ากระดาน บัวหงาย และบัวปากปลีง ไม่ปรากฏลวดลายประดับ
เช่นกัน 
  ซุ้มทิศ หรือซุ้มจระนํา คือซุ้มที่ย่ืนออกมาจากเรือนธาตุไม่มากนัก หลังคาซุ้มซ้อน 2 ช้ัน กรอบ
ซุ้มหน้าบันส่วนที่เป็นลํายองยังเหลือ ลายปูนป้ันทําเป็นลายรักร้อยหรือกระจังสอดไส้ 
  ช่องคูหา ทําเป็นซุ้มย่ืนออกมาจากเรือนธาตุมากกว่าซุ้มจรนําทั้ง 3 ด้าน เจาะช่องโค้งแหลม
เป็นคูหาเข้าไป โดยใช้วิธีก่ออิฐแบบเหลื่อมกัน 
  ช้ันบัวเชิง ของเรือนธาตุ ซุ้มจระนํา และซุ้มคูหา จะอยู่ในระดับเดียวกัน 
  ฐาน ได้รับการบูรณะแบบก่อละไว้ โดยพบร่องรอยของการก่อฐานเขียงปิดทับฐานปรางค์องค์
เดิม เพ่ือเช่ือมกับวิหารในสมัยอยุธยาปลาย 
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  ลายปูนป้ันประดับซุ้มจระนําของปรางค์ประธานวัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
  ยอดปรางค์ประธานวัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ช้ันรัดประคด
จะปรากฏรูสี่เหลี่ยมตรงช่องบัญชร 
 

    
 

  ลายปูนป้ันแบบดอกซีกดอกซ้อนประดับส่วนที่เป็นหน้ากระดานของปรางค์ประธานวัดเจ้า
พราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
  ลายปูนป้ันประดับปรางค์ประธาน วัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ตกอยู่ที่เชิงซุ้มคูหาด้านหน้า 
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  ลายปูนป้ันแบบรักร้อยประดับปรางค์ประธาน วัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
  โครงฝ้าเพดานไม้ ภายในปรางค์ประธาน วัดเจ้าพราหมณ์ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เป็นการเสริมความม่ันคงแข็งแรงไปในตัวด้วย เป็นเทคนิคหน่ึงของช่างอยุธยา 
 

8. วัดท่าทราย ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
   
  ปรางค์วัดท่าทราย อยุธยา เป็น
ปรางค์ที่ก่อด้วยอิฐ เป็นปรางค์ 8 เหลี่ยม องค์
เดียว ที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช้ัน
รัดประคด 7 ช้ัน เช่นเดียวกับปรางค์อยุธยาทั่วไป 
และแต่ละเหลี่ยมของช้ันรัดประคดจะประกอบไป
ด้วยกลีบขนุน 3 กลีบ สลับกับบันแถลง ช้ันบัวรัด
เกล้าของเรือนธาตุ ยังพอเหลือลายปูนป้ันหัวมก
รอมนาค 3 เศียร และคร่ึงล่างของยักษ์ยืนถือ
กระบองให้เห็นอยู่ เน่ืองจากเป็นปรางค์ 8 เหลี่ยม 
จะมีซุ้มจรนําประจําเหลี่ยมทั้ง 7 เหลี่ยม ภายใน
ประดับด้วยพระพุทธรูปยืน เหลือไม่ครบองค์ ฐาน
ปรางค์ตลอดถึงยอดชํารุดเสียหายมาก มีการ
บูรณะเสริมความมั่นคงเพียงเล็กน้อยที่ฐานน่าจะ
เป็นฝีมือของชาวบ้าน 
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 ลายปูนป้ันบนช้ันบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ ปรางค์วัดท่าทราย อยุธยา 
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  ซุ้มทิศของปรางค์วัดท่าทรายประดับด้วยพระพุทธรูปยืน ไม่เหลือเศียร ประสานพระหัตถ์ลง
เหนือพระชงค์ โดยใช้พระหัตถ์ขวาทับบนพระหัตถ์ซ้าย ทั้งองค์มีร่องรอยของการลงรักสีดํา 
  ช่องคูหาของปรางค์วัดท่าทราย อยุธยา 
 

                  
 

  พระพุทธรูปปูนป้ันประทับยืนในช่องซุ้มทิศ แสดงท่าตริภังค์หรือปางลีลา ไม่เหลือพระกร ลาย
ละเอียดพระหัตถ์ลบหายไป พระบาทหักชํารุดเสียหาย   
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9. วัดส้ม อุทยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธานวัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นปรางค์ที่ก่อด้วยอิฐ 
  รูปทรง งาเนียมผสมฝักข้าวโพด กล่าวคือ ยอดไม่สั้นเหมือนงาเนียม แต่ยาวกว่าเล็กน้อย และ
ก็ไม่สูงเหมือนฝักข้าวโพดเช่นปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ โดยช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 5 จะค่อยสอบเข้าหากัน ช้ัน 6 
และ 7 จะรวบยอดเข้าหากันเพ่ือรับจอมโมฬี 
  ยอด คือส่วนที่เหนือช้ันบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุขึ้นไป ประกอบด้วยช้ันอัสดงคดหรือช้ันครุฑ
แบก เพราะโดยปกติทั่วไปของปรางค์ประธานตามมุมต่าง ๆ จะประดับไปด้วยครุฑ ยักษ์ หรือเทวดา แต่สําหรับ
ปรางค์ประธานวัดส้มน้ีกลับไม่มี ใช้กลีบขนุนประดับลวดลายแทน แต่ยังคงทําเป็นซุ้มโค้งแหลม อยู่ตรงกลางทั้ง 
4 ด้าน เหนือช้ันน้ีขึ้นไปเป็นช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ประกอบไปด้วยกลีบขนุนตามมุมช้ันละ 5 กลีบ กับบันแถลงอยู่
ตรงกลาง บันแถลงนั้นจะต้ังอยู่ข้างหน้าช่องบัญชรหรือหน้าต่างหลอก เหนือช้ันไปเป็นซุ้มบัญชรทรงซุ้มหน้านาง
เชิงซุ้มจะทําเป็นรูปมกรคาบนาค 3 เศียร ภายในซุ้มหรือหน้าบันจะป้ันปูนเป็นรูปเหล่าเทวดาบ้าง หน้ากาลบ้าง 
ประจําทุกซุ้ม ลายปูนป้ันประดับส่วนต่าง ๆ ยังเหลือเป็นส่วนใหญ่ มีการป้ันซ่อมในสมัยอยุธยาปลายบ้าง แต่ก็
ไม่มากนัก ฝีมือหยาบกว่าสมัยอยุธยาตอนต้นหรือของเดิม 
  เรือนธาตุ จะประกอบไปด้วยบัวรัดเกล้า ซุ้มจรนําซุ้มคูหา บัวเชิงล้วนแต่ประดับด้วยลายปูน
ป้ันอย่างสวยงาม ตัวเรือนธาตุจะยกเก็จออกมาเป็นมุมทั้ง 4 ด้าน บัวเชิงของเรือนธาตุและซุ้มต่าง ๆ จะอยู่ใน
ระดับเดียวกัน ซึ่งรับด้วยฐานเชิงบาตร์ และฐานบัวลูกฟัก 
  ทับหลัง คือส่วนที่รับหน้าบันเหนือกรอบซุ้มประตู ก่อด้วยอิฐถือปูน ป้ันปูนประดับเป็นรูปเทพ
กําลังฟ้อนรํา ท่ามกลางลวดลายดอกไม้ประดิษฐ นับว่าเป็นปรางค์องค์เดียวที่ยังเหลือทับหลังให้เห็นอยู่ ส่วน
ปรางค์องค์อ่ืนไม่แน่ใจว่าจะมีทับหลัง เช่นน้ีหรือไม่ เพราะยังไม่พบหลักฐาน มีที่เหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งคือที่ซุ้ม
จระนําด้านทิศใต้ของปรางค์ประธาน วัดพระราม ทําเป็นพระพุทธไสยาสน์ เอนราบไปทางด้านซ้าย โดยใช้พระ
หัตถ์ซ้ายหนุนพระเศียรไว้ 
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  ฐานเขี ยงและฐานบัวลูก ฟักของปราง ค์ประธาน  วั ดส้ ม  อุทยานประ วั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เป็นฐานปรางค์แบบฐานบัวลูกฟักช้ันเดียว 
  ลายปูนป้ันประดับบัวเชิงปรางค์ประธาน วัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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ลายปูนป้ันประดับช้ันบัวรัดเกล้าปรางคป์ระธาน วัดสม้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

  ลายปูนป้ันประดับซุ้มบัญชรปรางค์ประธาน วัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
เชิงซุ้มป้ันปูนเป็นรูปหัวมกรคาบนาค 3 เศียร หน้าบันป้ันปูนเป็นรูปหน้ากาลหรือเกียรติมุข แวดล้อมไปด้วยลาย
ก้านขด และดอกไม้ประดิษฐ 
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  ลายปูนป้ันประดับซุ้มบัญชรปรางค์ประธาน วัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ป้ันเป็นลายก้ามปูดอกจอก ประดับหน้ากระดาน ส่วนบัวหงายป้ันเป็นรูปบัวฟันยักษ์ ซึ่งมีแบบฉบับมาต้ังแต่
สมัยทวารวดี 
  ลายกรวยเชิงปูนป้ันประดับบัวเชิงปรางค์ประธานวัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

    
 

ลายเฟ่ืองอุบะปูนป้ันประดับช้ันบัวรัดเกล้า ของปรางค์ประธาน วัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ลายปูนป้ันประดับช้ันบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ ปรางค์ประธานวัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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  ซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออกปรางค์ประธานวัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
หน้าบันซุ้มคูหาป้ันปูนทําเป็นตัวลํายองนาคสดุ้ง 1 ครั้ง เชิงซุ้มทั้ง 2 ข้าง ป้ันปูนเป็นรูปมกรคายนาค 3 เศียร 
ลายปูนป้ันประดับเสาทั้งส่วนบนหัวเสาและล่าง ใช้ลายเดียวกัน 
  ลายปูนป้ันประดับเชิงซุ้มคูหา ปรางค์ประธานวัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เชิงซุ้มทําเป็นรูปมกรคายนาค 3 เศียร 
 

 
 

  ลายปูนป้ันประดับบัวเชิง เรือนธาตุปรางค์วัดส้ม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ลายกรวยเชิงเป็นศิลปะของอยุธยาตอนต้น ส่วนลายดอกลอยเป็นการซ่อมเปลี่ยนในสมัยหลัง น่าจะเป็นอยุธยา
ตอนปลาย 
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10. วัดพุทไธสวรรย์ ตําบลสําเภาล่ม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ ประธาน วัด พุท ไธสวรร ย์ 
พระนครศรีอยุธยา เป็นปรางค์ก่ออิฐถือปูน พระเจ้าอู่
ทองทรงสถาปนาวัดน้ีขึ้น บริเวณพระราชฐานเดิมคือ
เวียงเหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 1896 ภายหลังจากสถาปนากรุง
ศรีอยุธยา 3 ปี ตามประวัติกล่าวว่ามีการบูรณะคร้ังใหญ่
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 แต่ไม่ได้กล่าวไว้ว่า บูรณะอะไรบ้าง หาก
พิจารณาจากซุ้มตรีมุข ตัวลํายอง ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ และกระจังผี ที่เชิงหน้าบันแล้ว น่าจะเป็นงานของ
ช่างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ยังคงรูปแบบของ
อยุธยาปลายไว้ 
  รูปทรง แบบฝักข้าวโพด สร้างอยู่บน
ฐานเต้ีย ไม่เหมือนกับวัดพระราม วัดมหาธาตุ และวัด
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ราชบูรณะ วัดทั้ง 3 ที่กล่าวน้ี ต้ังอยู่บนฐานไพทีสูง ก่อด้วยศิลาแลง ฐานบัวลูกฟักก็มีขนาดสูง ต้องมีบันไดข้ึน
อีกช้ันหน่ึง และก่อด้วยศิลาแลงเป็นหลัก แต่ปรางค์ประธานวัดพุทไธสวรรย์น้ี ต้ังอยู่บนฐานไพทีเต้ีย มีมณฑป
ขนาบซ้ายขวา เห็นได้ชัดว่าเป็นงานซ่อมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการนําเอาเศษเครื่องถ้วยเคลือบมาประดับ
ตกแต่ง 
  ยอด ต้ังอยู่เหนือเรือนธาตุ ประกอบไปด้วย ช้ันรัดประคด 7 ช้ัน แต่ละช้ันมีกลีบขนุนตามมุม
ด้านละ 7 กลีบ 4 มุม 28 กลีบ มีบันแถลงอยู่ตรงกลางทั้ง 4 ด้าน เหนือบันแถลงเป็นซุ้มบัญชร ลักษณะเป็นซุ้ม
หน้าต่าง ฉาบปูนเรียบ ๆ ยอดปรางค์ 5 ช้ันแรกค่อย ๆ สอบเข้าหากัน ช้ันที่ 6-7 เป็นกาสอบเอายอดมารวมกัน
เพ่ือรับจอมโมฬี บันแถลงจึงมีขนาดเล็กลง และซุ้มบัญชรของช้ันที่ 6 และ 7 น้ัน ไม่ทําเป็นที่น่าสังเกตว่า ช้ัน
อัสดงคดนั้นทําเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ไม่มีครุฑ ยักษ์ หรือเทวดาประจํามุม เหมือนปรางค์ประธานทั่วไป 
  เรือนธาตุ จะสอบเข้าในเล็กน้อย ยกเก็จเป็นมุม 7 มุม ล้อกับกลีบขนุน ซุ้มจรนํา 3 ด้าน 
หลังคาซุ้มซ้อนกัน 3 ช้ัน มีบันไดขึ้นด้านทิศตะวันตกด้านเดียว ส่วนทิศตะวันออกเป็นตรีมุข มีเจดีย์ยอด มีบันได
ขึ้นด้านทิศตะวันออก ส่วนด้านทิศเหนือและใต้ เป็นซุ้มทึบ ซุ้มด้านทิศเหนือเดิมมีรูปพระเจ้าอู่ทองต้ังอยู่ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลภักด์ิ ซึ่งบัญชาการกรมพระคชบาล เสด็จออกไปชมเพนียด 
ทรงพบเข้าจึงกราบทูลมายังสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระองค์จึงโปรดให้เชิญเทวรูปน้ันลงมากรุงเทพฯ 
แล้วโปรดให้หล่อดัดแปลงใหม่ เป็นพระพุทธรูปหุ้มเงินทั้งองค์ และโปรดให้ประดิษฐานไว้ ณ หอพระเทพบิดร 
ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน (กรมศิลปากร : นําชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
2546)  
  ฐาน ทําเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ผิดจากฐานปรางค์โดยทั่วไป 
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  พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ประดิษฐานในซุ้มด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน วัดพุทไธสวรรย์ 
อยุธยา 
  ตรีมุขที่ทําเป็นห้องย่ืนออกมาจากครรภธาตุ มีเจดีย์ยอดทําเป็นเจดีย์ย่อมุมบนฐานปัทม์ มุข
ด้านทิศเหนือ (ผ้าเหลืองปิด) เคยเป็นที่ประดิษฐานรูปพระเจ้าอู่ทอง  
 

                          
 

  บันไดช้ันซุ้มตรีมุขด้านทิศตะวันออกของปรางค์ประธาน วัดพุทไธสวรรย์ เป็นงานซ่อมสร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 5 
  ซุ้มหน้าบันแบบเรือนแก้วของตรีมุข ปรางค์ประธานวัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา รูปแบบของการ
ประดับตกแต่ง แบบสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรมศิลปากรได้มาบูรณะต่อมาภายหลัง 
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  พระพุทธบาทจําลอง จําหลักด้วยหินทรายลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนฐานสิงห์ลงรักปิด
ทองเช่นกัน บนผนังช่องคูหาด้านใต้ของปรางค์ประธาน วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา 
  พระพุทธบาทจําลองจําหลักด้วยหินทราย บนผนังคูหาด้านทิศเหนือ ของปรางค์ประธาน วัด
พุทไธสวรรย์ อยุธยา 
 

   
   
  เจดีย์ทรงปราสาทยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่กลางห้องครรภธาตุ ของปรางค์
ประธาน วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา 
  พระพุทธไสยาสน์บนแท่นติดผนังครรภธาตุด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธานวัดพุทไธ
สวรรย์ อยุธยา 
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  พระพุทธรูปยืนปางเสด็จจากดาวดึงส์ของตรีมุขด้านทิศเหนือของปรางค์ประธานวัดพุทไธ
สวรรย์ ซึ่งเป็นการสร้างมาแทนรูปป้ันพระเจ้าอู่ทองที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้อัญเชิญไปกรุงเทพฯ 
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11. วัดไชยวัฒนาราม ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธาน วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐถือปูน สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง ทรงสถาปนาขึ้น บริเวณที่เป็นนิวาสถานเดิมของพระราชชะนี ในปี พ.ศ. 2173 เช่ือกันว่า เป็นการ
จําลองศูนย์กลางของจักรวาลในคติของศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธ โดยใช้ปรางค์องค์ใหญ่เป็นที่ ต้ังของ
ศูนย์กลาง มีปรางค์มุมบนฐานไพทีเดียวกันอีก 4 มุม นับว่าเป็นปรางค์ห้ายอด ตํ่าลงไปอีกระดับหน่ึง เป็น
ระเบียงคตรอบล้อมทั้ง 4 ด้าน ตามแนวระเบียงตดตรงทิศทั้ง 8 มีเมรุทรงปราสาทยอดปรางค์ล้อมรอบอยู่ มอง
ภาพรวมในแนวด่ิงจะเห็นปรางค์เล็กล้อมรอบปรางค์ประธานอยู่ 2 ช้ัน ช้ันล่าง 8 ทิศ ช้ันบน 4 ทิศ 
  รูปทรง แบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด 
  ยอด ต้ังอยู่เหนือบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ ไม่มีช้ันอัสดงคดหรือช้ันครุฑแบก เริ่มต้นก็เป็นช้ัน
รัดประคดเลย มีทั้งหมด 7 ช้ัน ช้ันที่ 6 และ 7 จะเป็นการรวบยอดเข้าหากันเพ่ือรับจอมโมฬี ช้ันรัดประคดแต่
ละช้ันจะมีกลีบขนุนมุมละ 7 กลีบ 4 มุม รวม 28 กลีบ ตรงกลางทั้ง 4 ด้านจะเป็นบันแถลงรูปใบเสมาชนิดไม่มี
เอว เหนือบันแถลงจะเป็นซุ้มบัญชรทรงซุ้มหน้านาง กลีบขนุนบันแถลงและตามเหลี่ยมมุมของช้ันรัดประคดไม่มี
ลายปูนป้ันประดับ 
  เรือนธาตุ ทําเป็นห้องยกเก็จออกมาตามมุมของกลีบขนุน บัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ จะทําเป็น
หน้ากระดานรับด้วยบัวหงาย เส้นลวดและท้องไม้ซ้อนกันสองช้ัน ช้ันล่างของบัวรัดเกล้าจะทําเป็นลูกแก้วอกไก่
แล้วบัวปากปลี ซึ่งเป็นงานของศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยา เรือนธาตุจะมีซุ้มทั้งหมด 4 ด้าน เป็นซุ้มทึบเสีย 3 
ด้าน ส่วนด้านทิศตะวันออกเจาะเป็นช่องคูหาเข้าไปยังครรภธาตุได้ และซุ้มทั้ง 4 ด้านจะมีบันไดขึ้นได้ แต่ละซุ้ม
จะทําหลังคาลดช้ัน 3 ช้ัน 
  บัวเชิง คือส่วนล่างของเรือนธาตุทําเป็นฐานเชิงบาตร เหนือขึ้นไปคาดด้วยเส้นลวดลูกแก้ว
อกไก่และบัวปากปลี ไม่มีลายปูนป้ันประดับ บัวเชิงของเรือนธาตุจะอยู่สูงกว่าบัวเชิงของซุ้มทิศและซุ้มคูหา 
  ฐานปรางค์ จะทําเป็นฐานบัวลูกฟัก ยกสูงซ้อนกัน 3 ช้ัน ช้ันล่างรับด้วยฐานเขียง 
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  ปรางค์มุมก่อด้วยอิฐถือปูน ต้ังอยู่บนฐานไพทีเดียวกันกับปรางค์ประธาน เป็นปรางค์ย่อส่วน
จากปรางค์ประธาน แต่ไม่มีบันไดทางขึ้น 
  ปรางค์เล็กนอกระเบียงคดด้านทิศเหนือของปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนาราม มีช่ือเรียกว่า 
ปรางค์แม่ดุสิต เป็นปรางค์ที่อยู่นอกแผนผังหลัก รูปทรงและลวดลายประดับพัฒนาไปมากกว่าปรางค์ทั่วไป 
เป็นปรางค์ของสมัยอยุธยาตอนปลายที่นําเอาแบบฐานของหน้าต่างมาประดับตกแต่ง 
  ยอด เป็นแบบฝักข้าวโพด มีช้ันรัดประคด 7 ช้ัน ช้ันอัสดงที่อยู่เหนือบัวรัดเกล้าทําเป็นเชิง
บาตรมีกลีบขนุน แต่ไม่มีบันแถลงและช่องบัญชรทึบ สําหรับกลีบขนุนมีมุมละ 5 กลีบ และบันแถลงอยู่ตรง
กลาง ต้ังแต่ช้ัน 1 ถึงช้ันที่ 6 ส่วนช้ันที่ 7 เป็นการรวบเข้าหายอด 
  เรือนธาตุ ผอมสูงยกเก็จเท่ากับกลีบขนุน ซุ้มจระนํา ซ้อนหลังคา 2 ช้ัน ช่องจระนํามีรูป
สี่เหลี่ยมระบายอากาศ ไม่ปรากฏร่องรอยของประติมากรรม ส่วนมุขหน้าลด 2 ช้ัน ย่ืนออกจากครรภธาตุมาก
ผนังมีเสาอิงหรือยกเก็จ 
  ฐานปรางค์ ทําเป็นฐานสิงห์รับบัวเชิงเรือนธาตุ และใช้ฐานบัวลูกแก้วอกไก่อีก 2 ช้ัน รับทั้ง
ฐานซุ้มจรนํา มุขหน้า และเรือนธาตุ 
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  ลวดลายประดับเรือนธาตุ ปรางค์แม่ดุสิตวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา โดยใช้ระเบียบของกรอบ
ซุ้มประตูหน้าต่างของโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น วัดบรมพุทธาราม อุโบสถวัดมเหยงคณ์ วัดกุฎี
ดาว เป็นต้น 
  เชิงเรือนธาตุใช้ฐานสิงห์ประดับด้วยลายปูนป้ันอย่างสวยงาม ปรางค์แม่ดุสิต วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา 
 

 
 

กาบหุ้มโคนเหลี่ยมเรือนธาตุ ปรางค์แม่ดุสิต วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา 



97 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

12. วัดวรเชษฐเทพบํารงุ ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธาน วัดวรเชษฐเทพบํารุง เป็นปรางค์ที่ก่ออิฐถือปูน ใช้อิฐหนาเจาะรูแปดรูทําเป็นฐาน 
  รูปทรง ฝักข้าวโพด 
  ยอด ไม่มีช้ันอัสดงเหนือบัวรัดเกล้า แต่ทําเป็นช้ันรัดประคดแทน ช้ันรัดประคดมีทั้งหมด 7 ช้ัน 
จะรวบเข้าหายอดต้ังแต่ช้ันที่ 5 ถึง 7 เพ่ือรับจอมโมฬี ช้ันที่ 6 และ 7 จะยืดสูงเท่ากับช้ันที่ 5 จึงดูคล้ายปรางค์
มีจุก ช้ันรัดประคดทุกช้ันจะมีกลีบขนุนมุมละ 7 กลีบ และบันแถลงรูปโค้งมนและโค้งแหลมอยู่ตรงกลางด้านมีรู
สี่เหลี่ยมเพ่ือระบายอากาศ เหนือบันแถลงจะมีพ้ืนที่ 4 เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นตําแหน่งของซุ้มบัญชรแต่ที่น่ีฉาบ
เรียบ ๆ 
  เรือนธาตุ ต้ังแต่บัวเชิงขึ้นไปถึงบัวรัดเกล้าจะค่อย ๆ สอบเข้า และยกเก็จล้อกับกลีบขนุน 7 
กลีบ ของแต่ละมุม มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นซุ้มจระนํา 3 ซุ้ม ซุ้มคูหาเข้าครรภธาตุจะอยู่ด้านทิศตะวันออกแต่ละซุ้มจะมี
หลังคาลดช้ัน 3 ช้ัน มีบันไดขึ้นถึงซุ้มทั้ง 4 ซุ้ม ซุ้มจรนําเป็นช่องทึก ปกติจะมีประติมากรรมรูปพระพุทธรูป แต่
ปัจจุบันไม่มี 
  ฐาน ใช้ฐานบัวลูกฟัก 3 ช้ัน รับเรือนธาตุและซุ้มทั้ง 4 ด้าน ส่วนฐานที่รับองค์ปรางค์ทําเป็น
ฐานประทักษิณ จะยกเก็จออกมาเป็นมุม 5 มุม แต่ละมุมประดับด้วยเสามักย่อมุมไม้ 12 พนักเจาะช่องโค้ง
แหลมเล็ก ๆ เรียงแถวรับฐาน ส่วนฐานบัวทําเป็นฐานบัวลูกฟัก 3 ช้ัน มีบันไดขึ้นทั้ง 4 ทิศ 
  การประดับตกแต่ง ไม่ปรากฏว่ามีลวดลายประดับ ช้ันบัวรัดเกล้าทําเป็นหน้ากระดานรับด้วย
บัวหงายและบัวปากปลิงส่วนบัวเชิงทําเป็นฐานเชิงบาตร 
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ฐานประทักษณิยกเก็จรอบฐานปรางค์ประธาน วัดวรเชษฐเทพบํารุง อยุธยา 
ช้ันรัดประคดแสดงลักษณะกลีบขนุนและบันแถลง ปรางคป์ระธานวัดวรเชษฐเทพบํารุง อยุธยา 
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ยอดบนสุดคือจอมโมฬีก่อด้วยอิฐ 
 

 
 

เสาเม็ดประดับมุมฐานประทักษิณ ของปรางค์ประธาน วัดวรเชษฐเทพบํารุง อยุธยา 
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13. วัดกษัตราธิราช ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ปรางค์ประธานก่ออิฐถือปูน วัดกษัตราธิราช อยุธยา ได้รับการบูรณะปรับปรุงเรื่อยมา จนอยู่
ในสภาพที่ดูใหม่ วัดน้ีถูกทิ้งร้างไปในภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 และเริ่มเข้ามาบูรณะปรับปรุงใหม่ใน
สมัยของรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทําให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จําพรรษาต้ังแต่น้ันมา การบูรณปฏิสังขรณ์
วัด นอกจากพระอุโบสถแล้วน่าจะมีการซ่อมองค์ปรางค์ประธานน้ีด้วย โดยเฉพาะส่วนฐานเป็นฐานบัวย่อมุม 28 
ฐานเขียงช้ันล่างสูง ไม่มีบันไดขึ้นสู่ซุ้มทิศ และไม่มีช่องคูหา ลักษณะเหล่าน้ีล้วนแปลกไปจากปรางค์อยุธยามาก 
อาจนับได้ว่ามีอยู่องค์เดียว จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมาซ่อมในคราวปฏิสังขรณ์วัดครั้งสมัยรัชกาลที่ 3-4 
  รูปทรง งาเนียม คือส่วนยอดสั้น 
  ยอด มีช้ันรัดประคดทั้งหมด 7 ช้ัน ส่วนช้ันอัสดงทําเป็นฐานบัว ช้ันรัดประคดแต่ละช้ันจะมี
กลีบขนุนมุมละ 7 กลีบ 4 มุม รวม 28 กลีบ แต่ละด้านของแต่ละช้ันจะมีบันแถลงหรือใบขนุน เจาะช่องโค้ง
แหลมตรงกลาง ต้ังแต่ช้ันที่ 2-4 ส่วนช้ันที่ 5, 6 และ 7 ไม่มี เป็นการรวบกลีบขนุนเพ่ือส่งไปยังจอมโมฬี และ
ยอดนภศูล ส่วนช้ันอัสดงโดยทั่วไปจะทําเป็นฐานเชิงบาตร มีรูปครุฑและยักษ์อยู่ประจํามุม แต่ส่วนน้ีกลับ
หายไป ยังคงเหลือซุ้มเรือนแก้วต้ังอยู่บนฐานทั้ง 4 ด้าน 
  เรือนธาตุ จะอยู่ช่วงกลางระหว่างยอดกับฐาน มีซุ้มทิศทั้ง 4 ทิศ แต่แนบอยู่กับตัวเรือนธาตุ 
ช่องของซุ้มทึบ ประดับด้วยเจดีย์ปูนป้ันแบบนูนตํ่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานสิงห์ เป็นของที่ปฏิสังขรณ์ในสมัย
รัชกาลที่ 3 หรือเปล่ายังไม่พบข้อมูล แต่ถ้าเป็นของที่สร้างมาพร้อมกับพระปรางค์ จะประมาณอายุของพระ
ปรางค์ได้ ก็ประมาณอยุธยาตอนปลาย ๆ หรือต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งอายุของปรางค์น่าจะก่อนรัตนโกสินทร์ จึง
สันนิษฐานว่ารูปเจดีย์น่าจะมาทํากันในสมัยปฏิสังขรณ์วัดคือ สมัยรัตนโกสินทร์น้ีเอง ผนังของเรือนธาตุยกเก็จ
ช้ันเป็นมุม มุมละ 7 บัวรัดเกล้า เป็นแบบปรางค์ไทยชัดเจน ไม่เหลือเค้าของเขมร แบบอยุธยาตอนต้นเลย คือ 
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ช่วงบนทําเป็นรูปบัวหงายรับด้วยลูกแก้วอกไก่และบัวปากปลิง ซึ่งนิยมทํากันกับซุ้มประตูหน้าต่างของโบสถ์ 
วิหาร ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น วัดบรมพุทธาราม วัดมเหยงคณ์ วัดกุฎีดาว เป็นต้น 
  ฐาน ทําเป็นฐานปัทม์ซ้อนกัน 3 ช้ัน ยกเก็จมุมละ 7 มุม ฐานเขียงที่รับฐานปัทม์หรือฐานบัว
ยืดสูงแบบเดียวกับเจดีย์ทรงระฆังย่อมุมหรือยกเก็จ 
 

    
 

  เรือนธาตุ ของปรางค์ประธาน วัดกษัตราธิราช 
  เรือนแก้วของซุ้มทิศ ของปรางค์ประธานวัดกษัตราธิราช มีตัวลํายองทําเป็นตัวนาคสดุ้ง ส่วน
ยอดที่เป็นช่อฟ้ายังไม่มีหงอนและที่หน้าบันทําเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ส่วนฐานของหน้าบันทําเป็นกระจัง 5 
ตัว ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนิยมทํากันในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

 
 

ส่วนยอดของปรางค์ประธานวัดกษัตราธิราช จะมีกลีบขนุน บันแถลง และยอดนภศูล 
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14. วัดเชิงทา่ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  วัดเชิงท่า ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดน้ีต้ังอยู่ริม
ฝั่งแม่นํ้าลพบุรีหรือคลองเมืองด้านทิศเหนือฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังหลวงของอยุธยา ประธานของวัดได้แก่ 
พระปรางค์ แต่ได้ก่อวิหารออกไปเป็นจตุรทิศ จึงนับได้ว่าเป็นวิหารยอดปรางค์ที่ใช้เป็นประธานของวัดเพียงแห่ง
เดียว อาจเป็นต้นแบบของวิหารยอดในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เป็นได้ สําหรับองค์พระปรางค์ยังคงรักษาแบบแผน
ของปรางค์ประธานอยุธยาท่ัวไป กล่าวคือ เชิงบาตรครุฑแบกหรือช้ันอัสดงยังมีรูปป้ันครุฑและยักษ์ประดับอยู่ 
แต่ซุ้มบัญชรน้ันได้ตัดออกไป จึงเหลือเส้นรัดประคดคาดเป็นช้ัน ๆ 7 ช้ันด้วยกัน ช้ันอัสดงคดนอกจากจะมีครุฑ
และยักษ์แล้วยังมีซุ้มหน้าบัน เรือนแก้ว ต้ังอยู่ตรงกลางทุกด้าน 
 เรือนธาตุ ประกอบไปด้วยซุ้มทิศ 4 ทิศ ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนหลังคาซุ้มทําเป็นเรือน
แก้ว ช้ันบัวรัดเกล้าซึ่งเป็นช้ันบนสุดของเรือนธาตุยกเก็จ 7 มุม ล้อกับกลีบขนุน มีช้ันหน้ากระดานบัวหงาย 
ลูกแก้วอกไก่ และบัวปากปลิง ไม่ประดับลวดลาย ส่วนบัวเชิงรับด้วยฐานเชิงบาตร และฐานบัวหน้ากระดานลูก
ฟัก 2 ช้ัน ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยกสูง มีปรางค์มุม 4 มุม ขนาดเล็ก 
 ฐาน ทั้ง 4 ด้าน ทําเป็นอาคารวิหารเล็กทรงจั่วย่ืนออกจากฐาน อาคารด้านหน้าซึ่งหันไปทางทิศใต้ คือ
หันหน้าลงนํ้า เป็นวิหารขนาด 7 ห้อง มีเสาร่วมในรับขื่อเอก แต่ส่วนเครื่องบนน้ันพังทลายลงมาหมดแล้ว 
ปัจจุบันได้รับการบูรณะตามสภาพ 
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อาคารติดกับฐานปรางค์ประธานด้านทิศตะวันออก วัดเชิงท่า อยุธยา 
ผนังวิหารด้านหน้าปรางค์ประธานวัดเชิงท่า อยุธยา 

 

           
 

พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้วฐานรับปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า อยุธยา 
ฐานสิงห์เชิงเสาอิงผนัง ภายในอาคารที่ติดทับฐานปรางค์ด้านทิศตะวันออก วัดเชิงท่า อยุธยา 

 

           
 

อาคารที่สร้างย่ืนออกมาจากฐานปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า อยุธยา 
ซุ้มจระนําหรือซุ้มทิศที่ติดกับเรือนธาตุ ปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า อยุธยา 
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ยอดปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า อยุธยา 
ปรางค์รายประจํามุมทั้ง 4 บนฐานสูงที่รับปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า อยุธยา 

 

   
 

ลวดลายประดับยอดซุ้มภายในวิหาร วัดเชิงท่า อยุธยา 
ซุ้มพระภายในวิหาร วัดเชิงท่า อยุธยา 
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ลายรักร้อยปูนป้ันประดับกรอบซุ้มพระภายในวิหาร วัดเชิงท่า อยุธยา 
ช้ันบัวรัดเกล้าครุฑและยักษบ์นช้ันเชิงบาตรครุฑแบก ปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า อยุธยา 

 

   
 

ปรางค์เล็กหน้าวิหาร วัดเชิงท่า อยุธยา 
ฐานสิงห์ประดับฐานปรางค์เล็กหน้าวิหารวัดเชิงท่า อยุธยา 
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15. วัดโบสถ์ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
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  ปรางค์ประธาน วัดโบสถ์ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ต้ังอยู่ห่างจากจังหวัดอ่างทองไปทาง
ทิศตะวันตกบนเส้นทางสายอ่างทอง-อําเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี อยู่ตรงกลางระหว่างอําเภอวิเศษชัยชาญ
กับอําเภอสามโก้ เป็นปรางค์สมัยอยุธยาที่ใกล้เมืองสุพรรณบุรีมากกว่าอยุธยา ปรางค์องค์น้ีก่ออิฐไม่สอปูน ตัง
แต่ฐานถึงยอดใช้ปูนขาวหมักฉาบผิวบาง ๆ 
  รูปทรงของปรางค์ น่าจะเป็นแบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด คือยอดไม่สูงนัก ปัจจุบันช่วงฐาน
ชํารุดหมด มีการซ่อมแซมบ้าง โดยทางวัด เรือนธาตุและซุ้มชํารุดเช่นกัน โดยเฉพาะซุ้มหน้าบันของจรนํา ส่วน
ยอดเหลือช้ันรัดประคดเพียง 4 ช้ัน ลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยมขึ้นไป 
  ยอด นับต้ังแต่ช้ันเหนือบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุขึ้นไป ได้แก่ ช้ันอัสดงคดหรือเชิงบาตรครุฑ
แบก ซึ่งยกเก็จออกมามุมละ 5 ด้วยกัน แต่ละเก็จจะต้ังใบขนุนแทนรูปครุฑ และยักษ์ หรืออาจประดับครุฑและ
ยักษ์บนกลีบขนุน แต่ชํารุดเสียหายหมด ตรงกลางทุกด้านของช้ันน้ีจะทําเป็นซุ้มหน้าบันโค้งแหลมที่ยอด เหนือ
ขึ้นไปเป็นช้ันรัดประคด ประกอบไปด้วยกลีบขนุนและบันแถลง ซึ่งชํารุดเสียหายเกือบหมด ไม่มีซุ้มบัญชร 
เน่ืองจากเหลือช้ันรัดประคดเพียง 4 ช้ัน จึงดูลักษณะทรงเต้ีย ถ้าตามระเบียบแบบแผนของปรางค์แล้วจะมี 7 
ช้ัน จะรวบช้ันที่ 5, 6, 7 เข้าหากัน เพ่ือรับจอมโมฬี 
  เรือนธาตุ คือส่วนกลางของปรางค์ ต้ังอยู่ระหว่างฐานกับยอด เรือนธาตุจะมีแผนผังเป็น
เหลี่ยมยกเก็จ มีมุมประธานอยู่ตรงกลาง ซุ้มจระนําแบบทําเรือนธาตุทั้ง 3 ด้าน ส่วนด้านหน้าหรือด้านทิศ
ตะวันออกจะเจาะช่องเป็นซุ้มคูหา ย่ืนออกจากเรือนธาตุมากกว่าจรนําเล็กน้อย ก่อเรียงสอบเข้าในเล็กน้อย ช้ัน
บัวรัดเกล้าซึ่งเป็นช้ันบนสุดของเรือนธาตุทําเป็นหน้ากระดานและบัวหงาย ลายละเอียดต่าง ๆ ชํารุดหมด ส่วน
จระนํา บัวเชิงทําเป็นฐานเชิงบาตรระดับเดียวกับบัวเชิงของจระนํา และซุ้มคูหา ภายในจระนําจะประดิษฐาน
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พระพุทธรูปยืนก่ออิฐถือปูน เหลืออยู่ที่ด้านทิศเหนือกับด้านทิศใต้ แต่ก็ชํารุดมาก ซุ้มหน้าบันของจรนําและช้ัน
อัสดงเหลือปูนป้ันบางส่วนของมกร จึงสันนิษฐานได้ว่า ปลายหรือเชิงซุ้มจะต้องเป็นมกรคายนาค 
  ฐาน ชํารุดเสียหายหมด มีการบูรณะก่อแบบตามสภาพไว้ ถ้าพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ซึ่งอยู่ในระเบียบแบบแผนของปรางค์อยุธยาทั้งน้ัน ฐานก็หน้าจะเป็นฐานบัวลูกฟัก 2 ช้ัน รับเรือนธาตุ และซุ้ม
จระนํา โดยช้ันล่างสุดจะเป็นฐานเขียง ซึ่งปัจจุบันเททับด้วยปูนซีเมนต์ 
 

 
 

  ช่องคูหาด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของปรางค์ประธาน วัดโบสถ์ อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง เป็นช่องสี่เหลี่ยมกรอบเช็ดหน้าทําด้วยไม้ จะเห็นการก่ออิฐไม่สอปูน ส่วนฐานนั้นมาซ่อมแซมใหม่ จึง
ไม่มีช่องบันไดขึ้น 
 

 
 

  พระพุทธรูปที่ประดิษฐานประจําซุ้มจรนําอยู่ในสภาพชํารุดมาก ของปรางค์ประธาน วัดโบสถ์ 
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
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  ยอดปรางค์ประธาน วัดโบสถ์ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เห็นช้ันรัดประคดที่ก่อแบบฐาน
เชิงบาตรซ้อนกันเป็นช้ัน ๆ ส่วนกลีบขนุนเหลืออยู่เพียงใบเดียวกับบันแถลงรูปโค้งแหลม 
 

 
 

  ส่วนของเศียรมกร บนเชิงซุ้มหน้าบัน ปรางค์ประธานวัดโบสถ์ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
ชํารุดเสียหายมาก แต่ยังคงพอเหลือหลักฐานที่เป็นส่วนปากท่ีย่ืนยาวให้เห็นอยู่ 
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16. วัดพระปรางค ์อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี
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3  
   
  ปรางค์ประธาน วัดพระปรางค์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วัดน้ีต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าน้อย มี
เตาเผาเครื่องป้ันดินเผาสมัยอยุธยาหลายเตา มีช่ือเรียกกันว่าเตาแม่นํ้าน้อยบ้างหรือเตาช้ันสูตรบ้าง ผลิตภัณฑ์
ของเตาน้ีส่งออกไปขายในพระราชอาณาจักรและนอกพระราชอาณาจักรของอยุธยาด้วย วัดน้ีจึงนับว่าเป็นวัด
สําคัญ ถึงแม้จะไม่พบหลักฐานเก่ียวกับประวัติการก่อสร้างก็ตาม ถ้าพิจารณาจากรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม ก็พอมองภาพได้อย่างกว้างว่า สร้างมาแล้วต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้น  กล่าวคือ ปรางค์ประธาน
ขนาดเล็กไม่นิยมก่ออิฐสอปูน ช้ันอัสดงจะทําเป็นรูปครุฑจับอยู่ที่มุมประธานท้ัง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ยักษ์
ยืนกุมกระบองหรือเทวดาขนาบครุฑ ซุ้มคูหาด้านหน้าจะย่ืนยาวออกมามากกว่าซุ้มจรนํา ซึ่งแนบชิดกับเรือน
ธาตุ กลีบขนุนแต่ละมุมของแต่ละช้ันจะมี 7 กลีบ ช้ันรัดประคดจะมี 7 ช้ัน มีช่องบัญชรและซุ้มบัญชรเป็นหลัก 
องค์ประกอบหลักเหล่าน้ีเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นดังกล่าว 
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  ช้ันอัสดงคดของปรางค์ประธานวัดพระปรางค์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จะมีซุ้มเรือน
แก้วหรือซุ้มบันแถลง ภายในหน้าบันซุ้มประดับด้วยปูนป้ัน พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีตัวแบก 3 ตัวอยู่ที่ฐาน 
กรอบซุ้มโดยเฉพาะตรงเชิงทําเป็นรูปมกรคายนาคสามเศียร ตัวลํายองมี 1 ขยัก ช่อฟ้าเป็นทรงพุ่มแหลม 
ใบระการูปคลีบนาค และตามมุมประดับด้วยรูปปูนป้ันมีครุฑและเทพนม 
  ซุ้มจระนําของปรางค์ประธานวัดพระปรางค์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ก่ออิฐไม่สอปูน 
ภายในซุ้มมีร่องรอยของพระพุทธรูปยืนติดกับผนังในลักษณะก่อฝาก 
 

   
 

  ฉาบปูนป้ันกรอบซุ้มหน้าบันและบัวรัดเกล้าของซุ้มจรนํา ปรางค์ประธาน วัดพระปรางค์ 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  รูปปูนป้ัน ครุฑ เทวดา บนช้ันอัสดงคด ของปรางค์ประธาน วัดพระปรางค์ อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 
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  ฐานปรางค์ประธานของวัดพระปรางค์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับการบูรณะ
แบบตามสภาพของกรมศิลปากร 
 

 
 

เรือนธาตุของปรางค์ประธาน วัดพระปรางค์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
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17. วัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสหี์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บรุี 
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  ปรางค์ประธาน วัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวัดที่ต้ังอยู่
ภายในตัวเมืองเก่าสิงห์บุรี ด้านทิศเหนือติดกับกําแพงดินและคูเมือง มีช่ือเรียกอีกว่า วัดศีรษะเมือง หรือหัว
เมือง ก่อด้วยอิฐไม่ฉาบปูน มีทั้งส่วนที่ไม่สอปูนและสอปูน 
  รูปทรง แบบฝักข้าวโพดผสมงาเนียม ส่วนล่างคอดมาผายออกตรงกลาง และรวบเป็นยอด
แหลม ประกอบไปด้วยฐาน เรือนธาตุ และยอด เป็นปรางค์ขนาดเล็กใกล้เคียงกับปรางค์วัดพระปรางค์ อําเภอ
บางระจัน ปรางค์ประธานวัดโลกยสุทธาวาส เป็นต้น 
  ยอด นับต้ังแต่ช้ันเหนือบัวรัดเกล้าขึ้นไป ได้แก่ ช้ันอัสดงคดจะยกเก็จออกไปมุมละ 5 ซึ่งเป็น
ที่ต้ังของรูปป้ัน ครุฑ และยักษ์ยืนกุมกระบอง ซุ้มลดแบบซุ้มเรือนแก้วบันแถลง นาคสดุ้ง 2 ครั้ง ฝักเพกายอด
กลีบบัว ส่วนเชิงซุ้มหักหายไปหมดน่าจะเป็นรูปมกรคาบนาคสามเศียร เหนือช้ันอัสดงคดข้ึนไปเป็นช้ัน
รัดประคด 7 ช้ัน จะรวบเข้าหายอดในช้ันที่ 6 และ 7 แต่ละช้ันประกอบไปด้วยกลีบขนุน บันแถลง เชิงกาบ ไม่
มีซุ้มบัญชร แต่ทําเป็นช่องเรียกช่องบัญชร 
  เรือนธาตุ ย่อมุมหรือยกเก็จเท่ากับยอด ประกอบไปด้วยจระนํา 3 ด้าน ซุ้มคูหา 1 ด้านทิศ
ตะวันออก ซุ้มคูหาย่ืนยาวออกมาจากเรือนธาตุมาก บัวรัดเกล้าแบบปรางค์ไทยคือบนสุดเป็นหน้ากระดานรับ
ด้วยบัวหงาย ลูกแก้วอกไก่และบัวปากปลิง ส่วนบัวเชิงลาดเอียงคล้ายบัวถลา แล้วรับด้วยเชิงบาตร ไม่มี
ลวดลายประดับทั้งบัวรัดเกล้าและบัวเชิง 
  ฐาน ค่อนข้างจะเป็นฐานสูง ได้รับการบูรณะซ่อมแซม น่าจะตั้งแต่อยุธยาตอนปลายแล้ว 
ปัจจุบันกรมศิลปากรเข้าไปบูรณะอีก ปัจจุบันฐานล่างเป็นฐานเขียง 3 ช้ัน เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัว บริเวณท้อง
ไม้เว้าเข้าไม่เป็นเส้นตรง ช้ันน้ีสูง 1.13 เมตร เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวหน้ากระดานลูกแก้วอกไก่ สูง 1.45 เมตร 
ถ้าเป็นแบบอยุธยาตอนต้นที่ท้องไม้ จะเป็นลูกฟัก น่าจะมีการซ่อมแซมในสมัยหลัง ช้ันต่อไปเป็นฐานเชิงบาตร 
สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ฐานเชิงบาตรน้ีรับฐานจรนํา ฐานเรือนธาตุ และฐานซุ้มคูหาด้วย 
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  บันไดขึ้นซุ้มคูหาปรางค์ประธานวัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
  ซุ้มบันแถลงและยักษ์ยืนกุมกระบองบนช้ันอัสดงคด ปรางค์ประธานวัดหน้าพระธาตุ ตําบล
จักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

   
 

  ครุฑและยักษ์บนกลีบขนุนของช้ันอัสดงคด ปรางค์ประธานวัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสีห์ 
อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
  ซุ้มจระนํา ปรางค์ประธานวัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ภายใน
ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันประทับยืน 
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  ยอดปรางค์ประธานวัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีช้ัน
รัดประคดทั้งหมด 7 ช้ัน มีบันแถลงรูปใบเสมาอยู่ตรงกลาง 
 

 
 

  เรือนธาตุยกเก็จออกมาเป็นมุม โดยมีมุมประธานอยู่ตรงกลาง เป็นมุมใหญ่ ซุ้มคูหาย่ืนยาว
ออกมาจากเรือนธาตุ ปรางค์ประธาน วัดหน้าพระธาตุ ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
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18. วัดป่าสัก  ในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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  เป็นปรางค์ที่ชํารุดเสียหายมาก ช้ันฐาน ซุ้มหน้า ซุ้มจระนํา เสียหายไปหมด เหลือส่วนยอดที่
เป็นกลีบขนุนบันแถลง 4 ช้ัน กลีบขนุนน้ันไม่มีลวดลาย ซึ่งเป็นการฉาบเรียบ ๆ เท่าน้ัน 
ที่มุมปรางค์ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหลือกลีบขนุนแถวล่าง 4 กลีบ แถวกลาง 4 กลีบ และแถวบน 3 กลีบ 
อย่างไรก็ตามยังเหลือมุมประธานที่เป็นมุมใหญ่ให้เห็นอยู่ข้างซ้ายของกลีบขนุนของมุมประธาน เหลือกลีบขนุน
เต็ม 2 กลีบในแถวเดียวกัน ส่วนด้านขวาเหลือเพียงหน่ึงกลีบเท่าน้ัน หลักฐานที่ปรากฏหรือยังหลงเหลืออยู่
แสดงให้เห็นว่าปรางค์องค์น้ีที่มุมทั้ง 4 ด้าน จะประดับกลีบขนุนในแถวเดียวกัน 5 กลีบ และจะต้องมีช้ัน
รัดประคด 7 ช้ัน ช้ันที่ 6-7 จะเรียกว่าบัวกลุ่ม ส่วนน้ีขาดหายไป 
เรื่องกลีบขนุน ถ้ามีด้านละ 5 กลีบ ส่วนมากจะเป็น ปรางค์ราย หรือปรางค์ประจําทิศ คงไม่ใช่ปรางค์ประธาน 
ห่างจากปรางค์องค์น้ีไปทางใต้ประมาณ 10 เมตร มีซากฐานอิฐขนาดใหญ่ต้ังอยู่ น่าเช่ือได้ว่าเป็นฐานปรางค์
ประธาน 
  กลีบขนุนบนช้ันรัดประคด 4 ช้ัน กับบันแถลง 
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19. วัดบรมพุทธาราม อุทยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา 
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  วัดน้ีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยสมเด็จพระเพทราชาในพ้ืนที่ ๆ เป็นพระราชฐาน
ของพระองค์ 
  รูปทรง ฝักข้าวโพด เป็นพระปรางค์ที่พัฒนามาจนสุดสายแล้ว ส่งอิทธิพลยาวไปถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงปัจจุบัน ทั้งห่างรายละเอียดแบบเดิม ในสมัยอยุธยาตอนต้นไม่เห็นเค้าของความเป็น 
“ขอม” อยู่เลยแม้แต่น้อยนิด ไม่ว่าจะเป็นกลีบขนุน บันแถลง ซุ้มบัวรัดเกล้า กลายมาเป็นแบบไทยอย่างสิ้นเชิง 
จากฐานปรางค์ที่เคยเป็นฐานบัว กลายมาเป็นฐานสิงห์ สามช้ันรับเรือนธาตุ ส่วนซุ้มทิศแนบชิดกับเรือนธาตุมาก 
จนกลายเป็นการเพ่ิมมุมออกมาจากเรือนฐาน 
ขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับปรางค์ มาตรฐานทั่วไปโดยเฉพาะปรางค์ประธานที่เคยสูงใหญ่ก็ลดความสําคัญลง 

 



บทที่ 3 
วัสดุก่อสร้าง 

 
  ถ้าอ่านจากเอกสารพระราชพงศาวดารเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทราบว่าวัดที่สร้างน้ันสร้าง
อะไรบ้าง และถ้าบอกไว้ก็คงบอกไม่ได้ว่าอนาคตข้างหน้าน้ันจะมีใครมาสร้างอะไรเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 
  พระเจ้าอู่ทองถวายวังให้เป็นวัดไม่ได้บอกว่าประธานของวัดเป็นอะไร 
  ขุนหลวงพระง่ัวสถาปนาวัดมหาธาตุ อันพอทราบได้ว่าประธานจะต้องเป็นปรางค์ 
  พระเอกาทศรถสถาปนาวัดพระราม 
  เจ้าสามพระยาสถาปนาวัดราชบุญ น่ีก็ไม่ได้บอกว่าสร้างอะไรเป็นประธานหลักเช่นเดียวกัน 
  และย่ิงไปกว่าน้ัน ยังไม่ได้ระบุว่าวัสดุน้ันมีอะไรบ้าง ถึงมีก็ส่วนน้อย ในสมัยพระเจ้าปราสาท
ทอง ได้สร้างปรางค์ประธานวัดมหาธาตุขึ้นมาใหม่ หลังจากล้มลงไปสมัยพระเจ้าทรงธรรม 
  มีข้อความตอนหน่ึงว่า “วัดมหาธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมองค์สูง 19 วา ยอดนภศูล 3 วา จึง
ดํารัสว่าทรงเก่าล่ํานัก ก่อให้มีให้องค์สูงเส้น 2 วา ยอดนภศูลให้คงไว้เข้ากันเป็นเส้น 5 วา ก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ 
ให้เอาไม่มะค่ามาแทรกดามอิฐ เอาปูนบวก 9 เดือน 
  ระบุไว้ว่าใช้อิฐและไม้เข้ามาแทรก ความจริงอิฐน้ันเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างมาต้ังแต่
สมัยทวารวดีแล้ว ขอมโบราณก่อนเมืองพระนครก็ใช้อิฐในการก่อปราสาทเช่นเดียวกัน จะใช้หินบ้างในส่วนที่
ต้องรับนํ้าหนัก เช่น ทับหลัง ธรณีประตู กรอบซุ้มและเสา ต่อมาขอมจึงใช้หินในการก่อสร้าง ส่วนมากเป็นหิน
ทราย ยุคหลัง ๆ ใช้ศิลาแลงแล้วฉาบปูน ดังเช่นปรางค์สามยอดลพบุรี 
  ตกมาถึงอยุธยา จะเลือกใช้วัสดุตามองค์ประกอบต่าง ๆ และก่อนที่จะมาถึงการใช้วัสดุ ขอ
แบ่งองค์ประกอบของปรางค์ออกเป็น 3 ส่วน 
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1. ฐาน ต้ังแต่ฐานแรกถึงบัวเชิงของเรือนธาตุ 
2. เรือนธาตุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ บนเรียกบัวรัดเกล้า กลางผนังยกเก็จ และล่างบัวเชิง 
3. ยอด นับต้ังแต่หลังบัวรัดเกล้าขึ้นไปถึงยอดหรือจอมโมฬี 
ส่วนน้ีจะมีองค์ประกอบคือช้ันรัดประคดมีต้ังแต่ 5-7 ช้ัน ช้ันรัดประคดแต่ละช้ันประกอบไป

ด้วย ฐานเชิงบาตร์ ซุ้มบัญชร ช่องบัญชร บันแถลง กลีบขนุน ยอดคือจอมโมฬี และนภศูล 
หลักฐานเรื่องวัสดุหลักในการก่อสร้าง ได้แก่ 
1. อิฐ 
2. หิน 
3. ไม้ 

 
สมัยอยุธยาตอนต้น 

หิน ศิลาแลง ใช้ก่อฐานปรางค์ที่มีขนาดสูงใหญ่ เช่น วัดราชบูรณะ วัดพระราม และวัด
มหาธาตุ นอกจากน้ียังมีหินทรายและหินแกรนิต เป็นธรณีประตูซุ้มบางแห่ง 

อิฐ ใช้ก่อต่อจากศิลาแลงขึ้นไปคือส่วนยอด ทําเป็นปรางค์ขนาดเล็กจะใช้อิฐก่อต้ังแต่ฐานขึ้น
ไป เช่น ปรางค์ประธานวัดส้ม ปรางค์ประธานวัดลังกา เป็นต้น 

ไม้ ใช้เป็นคานทับหลัง กรอบประตู 
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สมัยอยุธยาตอนกลาง 
  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดของปรางค์ที่สร้างสมัยน้ี แต่ปรางค์ขนาดเล็กในอยุธยา สร้างด้วยอิฐ
ทั้งองค์ และใช้ไม้เป็นคานทับหลัง กับโครงผังเพดานภายใน 
 
สมัยอยุธยาตอนปลาย 
  สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ เช่น วัดไชยวัฒนาราม ส่วนไม้ใช้เป็นโครงฝ้าเพดานภายในองค์ปรางค์ 
  จึงพอสรุปได้ว่า วัสดุหลักในการก่อสร้างของอยุธยาคือ อิฐ ศิลาแลง และไม้ โดยเฉพาะศิลา
แลงจะนิยมในยุคต้น ๆ แล้วหายไปเลยโดยใช้อิฐเข้ามาแทน บางแห่งจะใช้อิฐก้อนหนาและใหญ่เจาะรู 8 รูเพ่ือ
กระจายความร้อนในเวลาเผา เช่น ฐานปรางค์วัดวรเชษฐเทพบํารุง เป็นต้น 



บทที่ 4 
รูปแบบการวางผัง และองค์ประกอบของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
  ปรางค์มีต้นกําเนิดมาจากปราสาทขอม ซึ่งมีทั้งต้ังอยู่บนฐานสูง เช่น ปราสาทนครวัด บนฐาน
เต้ีย เช่น ปราสาทพนมรุ้ง และพิมาย ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไทยเรารับเอาแบบอย่างของขอมมา
ทั้ง 2 แบบ และก็พัฒนารูปแบบมาเป็นของตนเองในท่ีสุด นักวิชาการด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย ได้
จัดรูปแบบของปรางค์ไว้ดังน้ี 

1. ทรงศิขร พัฒนาการมาจากเทวลัยของอินเดีย ตัวอย่างเช่น ปราสาทพนมรุ้ง พิมาย 
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2. ทรงงาเนียม มีลักษณะคล้ายงาช้างที่ไม่สั้นไม่ยาว เช่น ปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะ วัด
ส้ม เป็นต้น 

3. ทรงฝักข้าวโพด เป็นปรางค์ยอดสูงเหมือนฝักข้าวโพด เช่น ปราสาทนครวัด ปรางค์
ประธานวัดมหาธาตุ วัดพระราม วัดพุทไธสวรรย์ เป็นต้น 
 

 
 

การจัดรูปทรงทั้ง 3 แบบ หาอ่านรายละเอียดได้จากความรู้เรื่อง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธ
สถาปัตยกรรมไทยของรองศาสดาจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล 2545 

เมื่อรับเอาแบบอย่างของขอมมาช่ือองค์ประกอบต่าง ๆ ก็ติดมาด้วย บางอย่างก็มาแปลงเป็น
ไทย บางครั้งก็ใช้ช่ือทั้งสองอย่างมาเรียกรวม ๆ กัน เช่น โลหะชนิดที่มีก่ิงหรือฝักต้ังอยู่เหนือยอดปรางค์ มีช่ือ
หลายช่ือ เช่น อิศวรวัชระ นภศูลบ้าง บันแถลงไทยเราเรียกซุ้มรังไก่ มุขหน้าหรือตรีมุข เขมรเรียกมณฑป ไทย
เราเอาช่ือมาแล้วเติมยอดขึ้นไว้ข้างบนเป็นเจดีย์ยอด หรือปรางค์ยอด ช้ันอัสดงมาเป็นช้ันครุฑแบกอย่างน้ีเป็น
ต้น ในบทน้ีจึงได้นําภาพลายเส้นแสดงองค์ประกอบของปรางค์มาให้ดูหลายแบบ เพราะปรางค์บางองค์มี
องค์ประกอบไม่เหมือนกัน เช่น บางองค์ฐานบัวลูกฟัก แต่บางองค์ฐานเป็นสิงห์ หรือบัวลูกแก้ว อกไก่ บางองค์มี
ซุ้มบันแถลง บางองค์ไม่มี ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของปรางค์เป็นไปตามยุคสมัยด้วย 
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การวางผัง 
  ข้อมูลจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวถึง การสร้างวัดตลอด 417 ปี ของ
กรุงศรีอยุธยา ต้ังแต่ต้นจนอยุธยาปลายไว้ 3 ช่วงสมัยดังน้ี 

1. อยุธยาตอนต้น นิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด และเป็นวัดที่สําคัญมาก ๆ เช่น วัด
พุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดพระราม วัดราชบูรณะ 

2. อยุธยาตอนกลาง นิยมสร้างเจดีย์เป็นประธานของวัด เช่น เจดีย์สามองค์ วัดพระศรี
สรรเพชญ เจดีย์วัดวรเชษฐาราม ส่วนปรางค์น้ัน อยุธยากลางไม่มีเอกสารยืนยันชัดเจน เช่น ปรางค์วัดระฆังที่
กล่าวถึงวัดระฆังว่าเป็นวัดที่พระเจ้าทรงธรรมเคยบวชอยู่ 

3. อยุธยาตอนปลาย กลับมาสร้างปรางค์กันอีก เช่น ปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนาราม และ
มีการพัฒนารูปแบบของปรางค์มาเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์ ตัวอย่างคือ เจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์
ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเพทราชา ได้แก่ วัดบรมพุทธาราม วัดพระยาแมน วัดโพธ์ิประทับช้าง พิจิตร สมัยพระเจ้า
เสือ และยังมีเจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์ที่ไม่มีเอกสารระบุว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยใด เช่น เจดีย์ทรง
ปราสาทยอดปรางค์วัดโลกยสุทธาวาส 
  ดังได้กล่าวมาแล้วจากบทนําที่ว่า ปรางค์ก็คือเขาพระสุเมร ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
ด้วย เมื่อคติน้ีนํามาใช้ ปรางค์จึงเป็นแกนหลักของจักรวาลท่ีวางอยู่ตรงกลาง มีเส้นแกน ตะวันออก-ตะวันตก 
และเหนือ-ใต้ วัดที่ใช้คติน้ีส่วนมากจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้น ที่มีการวางผัง 

1. ใช้ปรางค์เป็นประธาน 
2. ต้ังอยู่บนฐานไพที 
3. มีปรางค์หรือเจดีย์ที่มุม และประจําด้านบนฐานไพทีเดียวกับปรางค์ 
4. มีระเบียงคตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน 
5. มีพระวิหารอยู่ทางด้านหน้าคือทิศตะวันออกท้ายวิหารจะเช่ือมต่อกับระเบียงคต 
6. มีพระอุโบสถอยู่ในแกนทิศตะวันตกห่างจากระเบียงคตออกไป 3-5 เมตร โดยประมาณ 
7. มีเจดีย์หรือปรางค์กับวิหารเล็กล้อมระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน 
8. กําแพงแก้ว 
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ปรางค์ประธานของวัด 
  ปรางค์สามยอด ปรางค์ประธานในวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ฐานที่ขนาบปรางค์ประธานอยู่
ทางด้านเหนือและใต้ เป็นฐานปรางค์ที่ ต้ังอยู่บนฐานเขียงเดียวกัน ฐานเขียงเต้ีย ๆ น้ี จะเป็นไพทีก็ได้              
จะเป็นชาลาก็ได้เช่นกัน ที่กล่าวว่าเป็นฐานปรางค์ ยังมียอดปรางค์ที่เรียกว่าอมลกะหรือจอมโมฬีขนาดสูง 1 
กว่า ๆ ต้ังอยู่ และฐานผังเห็นลูกฟัก ซึ่งเป็นฐานของปรางค์อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ปรางค์ที่ขนาบปรางค์ประธาน
น้ีมีขนาดเล็กกว่า ไม่เหมือนปรางค์สามยอด ลพบุรี ที่ทั้ง 3 องค์ มีขนาดเท่ากัน 
  อีกวัดหน่ึงที่มีปรางค์สามยอดเช่นเดียวกัน คือ วัดศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปรางค์ที่ขนาบ
ปรางค์ประธานจะอยู่ด้านทิศเหนือ-ใต้เช่นเดียวกัน 
  วัดในอยุธยา ได้แก่ วัดพระราม ยังประดิษฐานปรางค์ขนาบปรางค์ประธานอยู่ทางด้านเหนือ-
ใต้เช่นเดียวกัน ส่วนวัดพุทไธสวรรย์น้ัน น่าสงสัยอยู่ตรงบริเวณท่ีเป็นมณฑปปัจจุบัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้าง
ขึ้นมาในยุคหลัง คือราวรัชกาล 3-5 กรุงรัตนโกสินทร์ ในตําแหน่งที่ควรจะเป็นปรางค์เล็กขนาบอยู่ 
  ปรางค์ 5 ยอด ส่วนวัดมหาธาตุ สมัยของพระเจ้าปราสาททอง น่าจะเป็นปรางค์ 5 ยอด 
ปรางค์เล็กทั้ง 4 ปรางค์ น่าจะเป็นปรางค์ที่ต้ังอยู่บนหลังคาซุ้มจตุรทิศ 
  ปรางค์ยอดเดียว ได้แก่ วัดราชบูรณะ วัดลังกา วัดส้ม วัดเจ้าพราหมณ์ วัดลังกา วัดไชยวัฒนา
ราม วัดกษัตราธิราช วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม วัดระฆัง วัดวรเชษฐเทพบํารุง วัดสมณโกษฐาราม วัด
พระปรางค์ สิงห์บุรี วัดหน้าพระธาตุ สิงห์บุรี และวัดโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 

 
 

องค์ประกอบของปรางคแ์ละส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
ของ 

ศาสดาจารย์พเิศษ โชติ กัลยาณมิตร 
จากหนังสือ พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเก่ียวเนื่อง 

 
กลีบขนุน องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบปรางค์ขอม ทําด้วยแท่งหินหรือแท่งปูนฉาบ 

(อยุธยา-สุโขทัย ใช้การก่ออิฐถือปูน) ใช้ประดับตอนย่อมุมของพระปรางค์ มีที่มาจาก 
นาคปักบันแถลง ของขอม กลีบขนุนที่สร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ จะทํา
เป็นรูปเทพเจ้าประจําทิศที่สําคัญตามตําแหน่งของเทพประจําทิศ 

กลีบมะเฟือง องค์ประกอบของสถูปเจดีย์ เป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะแบบอู่ทอง ในลักษณะหน่ึง
ของพุทธศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันคงมีอยู่เพียง 2 องค์ คือ ที่เมืองสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท และที่วัดมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีที่มาจากรูปทรงศิขร (ศิ-ขะ-ระ) 
หรือปรางค์แบบลพบุรี 

 กลีบมะเฟือง มีวิธีการสร้างจากการวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 รูป ซ้อนลงบนศูนย์กลาง
เดียวกัน จัดมุมให้ได้จังหวะทิศที่เท่ากัน จะทําให้เกิดจํานวนกลีบแฉกทั้งหมด 32 กลีบ 
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 จํานวนเลขท่ีนํามาใช้ในงานศิลปะน้ัน ในอดีตนิยมตัวเลขที่มีความหมายที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนา สําหรับเจดีย์กลีบมะเฟืองที่มีกลีบแฉก 32 กลีบ หมายถึง ทิศน้อยทิศใหญ่ที่มี
เทพประจํารักษา หรืออาจหมายถึงอาการ 32 ในร่างกายมนุษย์ ทําขึ้นเพ่ือใช้เป็น
ข้อพิจารณาธรรมก็ได้ 

ครรภธาตุ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันที่เรียกว่า เรือนธาตุ อันเป็นส่วนของสถูป
หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน ในกรณีที่เป็นองค์
สถูปหรือพระเจดีย์ ครรธาตุคือส่วนที่เป็นองค์ระฆัง และในกรณีที่เป็นพระปรางค์ 
ครรภธาตุคือส่วนที่เป็นตัวอาคารที่มักนิยมสร้างซุ้มทิศหรือซุ้มจรนํา ประกอบไว้ด้วย 

ครุฑ ก. พญานก พาหนะของพระนารายณ์ในศาสนาพราหมณ์ เป็นโอรสของพระกัศยปมนี
และนางวินตา มีส่วนศีรษะเป็นนก มีหน้าสีขาวปีกสีแดง ร่างกายส่วนบนต้ังแต่คอ 
แขน ตลอดมาถึงเอว เป็นส่วนเหมือนมนุษย์ มีสีทอง ส่วนท่องล่างเป็นอย่างนก ที่มีอยู่
เป็นวิมานบนยอดต้นฉิมพลี หรือที่เรียกว่าต้นขิ้ง ณ เชิงเขาพระสุเมรุ ริมฝั่งสีทันดร มี
พญานาคเป็นศัตรูและภักษาหาร ครุฑ มีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืนอีกคือ นาคานตก ผู้มี
นาคเป็นอาหาร สุปราณ ผู้มีวรรณสีทอง วิษณุรถ พาหนะของพระวิษณุ สุเรนทรชิต ผู้
ชนะพระอินทร์ ฯลฯ 

 ข. ครุฑ เป็นสัญลักษณ์ประจําองค์ เชิญนําเสด็จพระมหากษัตริย์ หรือแสดงเป็น
สัญลักษณ์ให้เห็นในที่กําลังเสด็จประทับ มีเค้ามาจากนารายณ์ทรงครุฑเป็นพาหนะโดย
ราชประเพณีถือกันว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทวราชนารายณ์อวตาร (แม้ใน
กรุงศรีอยุธยาก็ได้ใช้ตราครุฑ หงส์ เป็นตราพระราชลัญจกรประจําแผ่นดิน) สัญลักษณ์
ต่าง ๆ อันเก่ียวข้องกับ มหาราช ซึ่งแสดงที่หมายเสด็จประทับ ธงชัยพระครุฑพ่าห์
สําหรับนําขบวนพยุพยาตรา เครื่องหมายเอกสารทางราชการ ตราประทับเครื่อง
สาธารณูปโภคและราชพัสดุ ผ้าทิพย์ เจ้าพนักงานเชิญประทับหน้าพระที่น่ัง ฯลฯ 

 ค. ในสถาปัตยกรรม 
 1. ใช้รูปครุฑประดับสิ่งอันเป็นราชพัสดุ เช่น ทํารูปครุฑจับนาคประดับส่วนบนของพระ

มหาปราสาท รูปครุฑจับนาครายรับฐานบัลลังก์ประดับพระราชยาน ประดิษฐาน
บุษบก ฯลฯ 

 2. ใช้ครุฑประดับส่วนที่พระมหากษัตริย์สร้างถวายเป็นพุทธบูชา เช่น ประดับฐานเจดีย์
หรือฐานปรางค์ ที่ เรียกว่า ครุฑแบก ประดับฐานบุษบกธรรมาสน์หรือบุษบก
ประดิษฐานพระพุทธรูป สําคัญ ประดับหน้าบัน ปูชนียสถานสําคัญ ดังเช่นที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้ทําขึ้นแทนพระนามเดิม (ฉิม) 
ฯลฯ 

 3. สถาปัตยกรรมขอมรูปครุฑประดับในที่หลายแห่ง เช่น จําหลักลงบนคานทับหลัง
ประตู และใช้เป็นลายประดับกลีบขุน ฯลฯ 
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ครุฑแบก รูปครุฑทําท่าแบกสิ่งที่อยู่เหนือเศียร รูปครุฑในท่าเช่นน้ีเรียกว่า ครุฑแบก มักใช้
ประกอบสถาปัตยกรรมตรงส่วนที่เป็นช้ันฐานของเจดีย์หรือพระปรางค์ หรือใช้เป็นรูป
แกะวางรอบรับพระแท่นที่ประทับ 

จตุโลกบาล ผู้รักษาโลกทั้ง 4 ทิศ 
1. ทิศตะวันออก (บูรพา) ท้าวธตรฐเป็นใหญ่ในพวกภูตและคนธรรพ์ 
2. ทิศตะวันตก (ประจิน) ท้าววิรูปักษ์เป็นใหญ่ในพวกนาค 
3. ทิศเหนือ (อุดร) ท้าวกุเวรเป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ 
4. ทิศใต้ (ทักษิณ) ท้าววิรุฬหกเป็นใหญ่ในหมู่เทวดา 
(ที่นํามาลงไว้เพราะเป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีหรือขอม ถึงแม้ว่า
สมัยอยุธยาจะไม่พบก็ตาม) 

ชั้นประทักษิณ ช้ันที่อยู่ในส่วนอ่ืนหรือช้ันฐานรองรับ เช่น ส่วนฐานของเจดีย์เรียกว่าช้ันทักษิณ ซึ่งไม่
จําเป็นว่าจะมีของเดินได้หรือไม่ ช้ันทักษิณน้ีบางทีเรียกว่า ช้ันประทักษิณ ซึ่งหมายถึง
การเวียนขวา หากเป็นเช่นกรณีนี้ ช้ันทักษิณน้ันจะต้องมีขอบกว้างให้คนเดินเดินเวียน
ได้ จึงจะเรียกได้อย่างถูกต้องว่าช้ันประทักษิณ 

 อย่างไรก็ตามยังมีคําว่า ชั้นไพทีหรือฐานไพที ที่มักจะทําให้เกิดความเข้าใจปะปนกับ
คํา ชั้นทักษิณหรือชั้นประทักษิณ ดังกล่าวไว้ข้างต้น ยกตัวอย่างเช่นว่า รูปองค์เจดีย์มี
ส่วนอันจําเป็นต้องมีตามแบบอย่างของเจดีย์โดยครบถ้วนแล้ว ซึ่งในที่น้ีหมายรวมว่ามี
ช้ันประทักษิณร่วมอยู่ด้วย แต่เจดีย์องค์น้ียังมีฐานรับอีกช้ันหน่ึง ซึ่งมีขนาดใหญ่ว่าช้ัน
ทักษิณหรือช้ันประทักษิณของเจดีย์องค์น้ัน ฐานซึ่งเสริมเพ่ิมขึ้นน้ีคือ ช้ันไพทีหรือฐาน
ไพที เป็นยกพ้ืนที่ทําขึ้นต่างหาก จากรูปสมบูรณ์ขององค์พระเจดีย์ 

ชั้นรัดประคด ส่วนที่เป็นผิวช่วงต้ังโดยรอบของช้ันซ้อนแต่ละช้ันของยอดพระปรางค์แบบขอม หรือ
แบบพระปรางค์อยุธยายุคต้น ที่ได้รับอิทธิพลจากพระปรางค์แบบขอมช่วงที่เป็นช้ัน
รัดประคดน้ีจะอยู่ตรงกับระดับที่มีกลับขนุนต้ังประดับอยู่ที่ขอบเชิงช้ันนอกโดยรอบ 

ชาลา ส่วนของพ้ืนดินที่ปรับระดับและปูพ้ืนผิวเรียบด้วยวัสดุปูพ้ืน เช่น อิฐหรือหิน มีอาณา
บริเวณกว้าง มักเป็นส่วนที่เก่ียวเนื่องอยู่กับอาคาร หรืออยู่ในระหว่างหมู่อาคาร เช่น 
ชาลาพระตําหนัก ชาลาโบสถ์ ชาลาปราสาท บางครั้งใช้เรียก ชาน เช่น ชานชาลา 

ชาน ก. บริเวณปูพ้ืนที่อยู่นอกชายคาเรือน หรือพ้ืนที่ต่อจากตัวเรือนออกไปกางแจ้งที่
เรียกว่านอกชาน 

 ข. ส่วนที่นอกออกไปจากส่วนที่กําหนดไว้เป็นสําคัญ เช่น ชานเรือน ชานชาลา ชาน
เมือง 

 ค. กากของหมากที่เคี้ยวจนแหลกและทิ้ง 
 หมายเหตุ ชานตามความหมายในข้อ ก. น้ันมักใช้กับอาคารที่มีขนาดเล็กหรือเรือน 
เชิง หมายถึง ส่วนล่าง ขอบล่าง ปลาย ส่วนที่รองรับตีน 
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ก. ส่วนล่าง เช่น เชิงเทียน คือขารับปลายเทียน 
ข. ขอบล่าง เช่น ผ้าเชิง คือ ผ้าพ้ืนเรียบและมีลายขอบส่วนล่าง เรียกว่า ผ้าลายเชิงก็ได้ 
ค. ปลาย เช่น เชิงชาย คือ ตัวไม้รับปลายผืนหลังคา 
ง. ส่วนที่รองรับ เช่น ใช้กับจานเชิง คือ จานที่มีขารองรับ 
จ. ตีน เช่น เชิงบันได คือ ตีนบันได หรือส่วนที่เป็นแท่งรองรับปลายบันได หรือชงโค 

(ต้นไม้ดอก) ซึ่งเพ้ียนมาจากคําว่า “เชิงโค” หรือ เจิงโก ในภาษาเขมรที่แปลว่าตีน
วัว ช่ือต้นไม้น้ีจึงเรียกว่า ชงโค ตามรูปใบไม้ที่มีลักษณะเป็นกีบวัว 
(เชิงกาบ ในที่น้ีคือ เชิงที่รับกลีบขนุนของพระปรางค์) 

ซุ้มคูหา ช่องที่เจาะลึกเข้าไปในผนัง 
ซุ้มจรนัม ซุ้มคูหาเล็กที่ทําติดกับผนังอาคารหรือองค์เจดีย์ ซุ้มน้ีมีหลังคากรอบซุ้มล้ําผิวผนัง

อาคารหรือองค์เจดีย์ออกมาเล็กน้อย ส่วนที่เป็นมุขหลังคาย่ืนออกมามักทําเป็นเสาย่อ
เก็จแนบติดกับผนังรับไว้ ซุ้มจรนําน้ีโดยทั่วไปใช้เป็นที่ต้ังพระพุทธรูปหรือรูปพระป้ันนูน
ติดผนัง หรือใช้เป็นที่ต้ังพระเจดีย์ขนาดเล็ก เช่นที่ระบุไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดาร
ว่ามีซุ้มจรนําท้ายวิหารพระศรีสรรเพชญท่ีบรรจุอัฐิของเจ้านายช้ันสูง และระบุเรียกที่
เช่นน้ันว่าท้ายจระนําด้วยเหตุที่เป็นจรนําอยู่ท้ายวิหาร 

ซุ้มทิศ ก. ซุ้มคูหาที่ทําขึ้นประกอบมุขพระอุโบสถหรือพระวิหารที่ตรงจั่วอาคารภายในเป็นที่
บรรจุพระพุทธรูป 

 ข. ซุ้มคูหาซึ่งทําขึ้นประกอบองค์เจดีย์หรือพระปรางค์ ตรงส่วนเรือนธาตุหรือองค์ระฆัง
จํานวน 4 ซุ้ม ตรงกับทิศสําคัญคือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ภายใน
เป็นที่บรรจุพระพุทธรูป 

ซุ้มรังไก่ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในส่วนที่เป็นรูปหน้าจั่ว เครื่องลํายองขนาดเล็ก ที่
นํามาเรียงประดับเป็นจังหวะตามขอบของชั้นหลังคาซ้อนของยอดบุษบก หรือยอด
มณฑป คําว่า ซุ้มรังไก่ น้ีเป็นคําที่ใช้เรียก บันแถลง ในภาษาสามัญ 

ซุ้มหน้านาง ซุ้มที่ทําส่วนหน้าบันให้มีลักษณะเปิดโค้งเหมือนกระบังกรอบหน้าผากหรืออุณหิสของ
สตรี 

ฐาน องค์ประกอบส่วนที่ใช้รองรับสิ่งอ่ืน มีช่ือตามลักษณะที่ประดิษฐและหน้าที่ใช้สอยดังน้ี 
1. ฐานเขียง 
2. ฐานปัทม์ 
3. ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 
4. ฐานลูกฟัก 
5. ฐานรูปแบก เช่น ครุฑแบก ยักษ์แบก เทพนม ฯลฯ 
6. ฐานสิงห์ 
7. ฐานบัว 
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8. ฐานเชิงบาตร (เฉพาะชนิดน้ีมีรูปทรงกลม) 
9. ฐานกลีบบัว 
10. ฐานเบญจา 
11. ฐานแว่นฟ้า 

ฐานกลีบบัว ฐานรองรับที่ทําเป็นรูปกลีบบัว ทั้งที่เป็นรูปกลีบบัวหงายช้ันเดียว แต่ทําเป็นรูปบัวควํ่า
บัวหงายประกอบกัน มีคติที่มาทั้งทางศาสนาพราหมณ์และทางศาสนาพุทธ การใช้ฐาน
ชนิดน้ีมักนิยมทําเป็นรูปฐานรองรับเทวรูป พุทธรูป (ตามซุ้มทิศและซุ้มจรนําของพระ
ปรางค์) พระเจดีย์ หรือสิ่งที่เป็นที่สักการะในศาสนาทั้งสอง การใช้ฐานชนิดน้ี ในตาม
ทางความนิยมมักทําฐานชนิดอ่ืนรองต่อลงมาอีกช้ันหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน 

ฐานเขียง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นแท่นรองรับสิ่งอ่ืน ฐานเขียงเป็นฐานช้ันล่างสุด 
มีรูปเรียบง่าย เช่น ฐานล่างสุดที่ใช้รองรับ บุษบก เจดีย์ ธรรมาสน์ ฯลฯ (รวมทั้งพระ
ปรางค์บางองค์ด้วย) 

ฐานเชิงบาตร ฐานรองรับปากระฆังขององค์เจดีย์กลม รูปฐานประกอบด้วยบัวควํ่าและบัวหงาย มี
หน้ากระดานท้องไม้หน้าแคบคั่นระหว่างตัวฐาน มีลักษณะกลมตามองค์เจดีย์ มีรูป
ทั่วไปคล้ายเชิงบาตรพระภิกษุ 

 (แบบที่มีแต่บัวหงาย นิยมทําเป็นฐานคั่นระหว่างฐานสิงห์สลับช้ันกันไป) 
ฐานทักษิณ เป็นส่วนที่รองรับองค์เจดีย์ มีทางเดินรอบองค์เจดีย์ เพ่ือประโยชน์ในการใช้เดินเวียน

รอบทําการบูชาต่อองค์เจดีย์ ทางเดินนี้มักทําเป็นทางเดินแคบ ๆ พอเดินได้คนเดียวได้
สะดวก หรือเดินเคียงกันได้น้อยคน ฐานทักษิณน้ีมีที่มาจากคําว่า ประทักษิณ 

 ลักษณะองค์เจดีย์ต้ังอยู่บนฐานทักษิณน้ี ก็เป็นทํานองเดียวกันกับที่ต้ังโบสถ์ต้ังอยู่บน
ฐานไพที แต่คําว่า ฐานทักษิณ น้ีต่างกับฐานไพทีตรงฐานทักษิณทําขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่
ก่อสร้างขึ้นเป็นประธาน ส่วนฐานไพทีน้ันมีขนาดใหญ่ อาจรองรับอาคารหรือสิ่งอ่ืน
รวมอยู่ด้วย (ปรางค์ประธานสมัยอยุธยาอยู่ในลักษณะน้ีด้วยเช่นกัน) 

ฐานปัทม์ แท่นฐานชนิดน้ีประกอบด้วยบัวควํ่าบัวหงาย คั่นกลางด้วยส่วนที่เรียกว่าหน้ากระดาน
ท้องไม้ ฐานชนิดน้ีเป็นฐานที่มีแนวหน้ากระดานบนและหน้ากระดานล่างเสมอกัน ตรง
ส่วนลึกสุดที่เรียกว่าหน้ากระดานท้องไม้น้ันจะมีลวดบัวลูกแก้วประกอบหรือไม่ก็ได้ 
นอกจากน้ี องค์ประกอบเชิงศิลป์อ่ืน ๆ ก็อาจนํามาประดับเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่ไม่ทําให้
เสียรูปเดิม ฐานปัทม์น้ีนิยมทําเป็นฐานรองรับในช้ันถัดสูงขึ้นไปจากฐานเขียง หากจะทํา
ฐานชนิดน้ีมาใช้เป็นอิสระไม่ร่วมกับฐานชนิดอ่ืน ก็มักใช้เป็นฐานอาคารหรือฐานไพที 
(ในกรณีของพระปรางค์จะอยู่ใต้ฐานบัวเชิงแต่ส่วนมากจะมีลูกฟักที่ท้องไม้) 

ฐานบัวควํ่า ลักษณะตอนล่างของส่วนฐานของอาคารท่ีทําเป็นรูปบัวคล่ํา 
ฐานบัวควํ่าบัวหงาย ฐานรองรับที่ทําขึ้นมีรูปลักษณะตามด้านข้างของกลีบดอกบัว มีรูปเป็นกลีบบัวหงายอยู่

ตอนบนและมีรูปบัวควํ่าอยู่ตอนล่าง มีความยาวของรูปบัวต่อเน่ืองกัน อาจไม่แสดง
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รายละเอียดของกลีบให้ปรากฏ มีคติที่มาทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ฐาน
ชนิดน้ีนิยมทําเป็นฐานรับพระพุทธรูปหรือเทวรูป เป็นฐานรองรับสิ่งควรสักการะในทาง
ศาสนาและอาคาร 

ฐานสิงห์ ฐานรองรับแท่นประดับขาสิงห์ ใช้สําหรับเป็นฐานรับสิ่งที่มีค่าควรสักการะ เช่น ฐานรับ
พระพุทธรูป พระเจดีย์ หรือฐานบัลลังก์ ฯลฯ มีที่มาจากการนําสัตว์ที่น่าเกรงขามมาผูก
ไว้ที่หน้าที่น่ังของผู้ทรงอํานาจ ในสมัยโบราณ เช่น กษัตริย์ ต่อมาได้มีการคิดดัดแปลง
ทําเป็นรูปสัตว์ชนิดน้ันติดไว้ข้างที่น่ัง เพ่ือเป็นการแสดงเกียรติและอํานาจ และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในรูปต่าง ๆ ตามความนิยม ไทยรับคติน้ีมาจากอินเดีย และทางจีน 
แต่ก็ได้ดัดแปลงสร้างขึ้นในลักษณะศิลปะไทยแท้ ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยจับเอา
เพียงส่วนคล้ายของท่อนขาสิงห์มาบรรจุลงไว้กับขาแท่น มีปรากฏทั้งที่เป็นครุภัณฑ์และ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ฐานสิงห์น้ีอาจใช้ร่วมกับฐานชนิดอ่ืน โดยวิธีจัดวาง
แทรกสลับกับฐานชนิดอ่ืน 

ตรีศูล อาวุธประจําองค์พระอินทร์ มีลักษณะคล้ายมีดปลายแหลม สามเล่มรวมอยู่ในด้าม
เดียวกัน ตรีศูลน้ีอาจเรียกกันได้อีกช่ือหน่ึงว่า วชิราวุธ 

 (มีประดับไว้บนยอดเจดีย์และรูปปรางค์ในพระพิมพ์สมัยลพบุรี) 
ท้องไม้ ผิวเรียบของไม้แผ่นที่เป็นพ้ืนรองรับไม้ ส่วนอ่ืนที่ลอกคิ้วหรือทําบัวมาแปะทับไว้อีกต่อ

หน่ึง หรือระนาบเรียบที่อยู่ระหว่างกลางขององค์ประกอบที่เรียกว่าบัวควํ่าและบัว
หงาย ส่วนที่เป็นท้องไม้น้ี จะเป็นส่วนที่อยู่ในระนาบลึกสุด ในที่บางแห่งเรียกท้องไม้น้ี
ว่า หน้ากระดานท้องไม้ 

ทับหลัง ก. ตัวไม้ที่อยู่ตอนบนของหน้าต่างหรือประตูหลังกรอบเช็ดหน้า ใช้เป็นตัวไม้บังคับ
ปลายเดือย บานแผละของหน้าต่างหรือประตู และเรียกว่าทับหลังหน้าต่างหรือทับหลัง
ประตูตามหน้าที่ใช้สอยของตัวไม้น้ัน 

 ข. ท่อนหินที่วางบนปลายเสานางแนบ ทําหน้าที่เป็นคานรับวัตถุก่อของสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ตอนบนไม่ให้หลุดตกลงมาได้ง่าย ท่อนน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า คานทับหลังประตู ใน
งานสถาปัตยกรรมแบบลพบุรีหรือสถาปัตยกรรมแบบขอม คานทับหลังจะเป็น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สําคัญ มีการสลักภาพและลวดลายอย่างวิจิตรในเน้ือ
หิน 

ท้ายจรนัม ซุ้มรูปคล้ายซุ้มหน้าต่างหรือประตู มีผนังหลังทึบ ทําขึ้นประจําด้านสกัดเบ้ืองหลัง
อาคารที่เป็นพระอุโบสถหรือวิหาร มักนิยมทําขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือสิ่ง
ซึ่งเป็นเคร่ืองถวายสักการะต่อพระพุทธเจ้า 

เทวดารักษาทิศ เทวดาทําหน้าที่รักษาทิศสําคัญ 32 ทิศ เจดีย์กลีบมะเฟือง (ปรางค์กลีบมะเฟือง) ศิลปะ
แบบอู่ทองที่วัดศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 19-20 

นภศูรย์ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ส่วนปลายสุดของเครื่องยอด มีใช้อยู่ 5 ประเภทคือ 
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1. พุ่มข้าวบิณฑ์ ใช้สําหรับประดับยอดอาคารที่มีเครื่องยอด เช่น มณฑป บุษบก 
ปราสาท หรือพระเจดีย์ ซึ่งมีรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมทั้งสิ้น 

2. ฉัตร ใช้สําหรับประดับยอดเจดีย์ เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายให้ประจักษ์ว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงสร้างถวายไว้เป็นพุทธบูชา 

3. มงกุฎ ใช้สําหรับประดับปลายเครื่องยอดเจดีย์หรือปรางค์ที่มีลักษณะกลมหรือมาก
เหลี่ยม มักใช้กับเจดีย์หรือปรางค์ ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างโดยเฉพาะรัชกาลที่ 
4 ใช้แทนพระนามเจ้าฟ้ามกุฎ ยอดมงกุฎน้ีอาจประดับซ้อน ลําภุขัน ได้ 

4. ลําภุขัน หรือเรียกสามัญว่า ฝักเพกา ใช้ประดับยอดปรางค์ ทําด้วยแท่นโลหะผังเป็น
แกน มีกลีบคล้ายใบมีด แฉกซ้อนสองช้ันหรือสามช้ันที่ปลายยอด มีรูปคล้ายพระ
ขรรค์ 

5. ลูกแก้ว ใช้ประดับยอดเจดีย์ทั่วไป และหากไม่เป็นยอดชนิดใดชนิดหน่ึงในข้อ 1, 2, 3 
และ 4 ดังกล่าวข้างต้น ก็จะต้องใช้ลูกแก้วประดับยอดแหลม 

นาคปักบันแถลง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม แบบปรางค์ขอม มีรูปร่างเช่นเดียวกับกลีบขนุน แต่
สลักเป็นรูปนาคเจ็ดเศียรขนาบสองข้างบันแถลง ในสถาปัตยกรรมไทยนาคปักบันแถลง
เช่นเดียวกันน้ีได้ถูกนํามาใช้กับบันแถลงที่ช้ันซ้อนขององค์มณฑปด้วย 

บันแถลง ปัจจุบันเขียนว่า บันแถลง คือจั่วเล็กหรือซุ้มจั่วเล็ก บางที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า 
ซุ้มรังไก่ ใช้เป็นส่วนประกอบหลังคาเคร่ืองยอด เช่น มณฑป บุษบก ฯลฯ 

 ตามคติที่ถือว่า ช้ันแบ่งมณฑปเป็นช้ันของสวรรค์ ช่างจึงประดิษฐานบันแถลงขึ้นเป็น
สัญลักษณ์แทนวิมานของเทพ 

บัวเชิง บัวในรูปใดก็ตามท่ีจัดประกอบเข้ากับส่วนฐานของสถาปัตยกรรมหรือครุภัณฑ์รวม
เรียกว่าบัวเชิง 

บัวถลา กลีบบัวควํ่าประดับส่วนฐาน กลีบบัวมีลักษณะไปทางส่วนนอนมากกว่าส่วนต้ัง 
บัวปากฐาน องค์ประกอบเชิงศิลปะที่ประดิษฐเลียนธรรมชาติเพ่ือใช้ประดับตกแต่งส่วนของฐาน มี

รูปกลีบต้ังยาว ตัวกลีบประดิษฐเป็นแผ่นต้ังตรง ปลายกลีบงอผาย เปิดออกรับส่วนบน
ที่ย่ืนเกินส่วนล่าง องค์ประกอบของฐานตรงส่วนที่ใช้บัวปากฐานน้ีมักนิยมใช้เป็นที่ต้ัง
ประดับรูปแบกแบบต่าง ๆ เช่น ครุฑแบก เทวดาแบก หรือรูปต้ังอ่ืน เช่น เทพนม บัว
ประดับปากฐานชนิดที่มีช่ือเรียกโดยเฉพาะว่าบัวแลงหรือบัวเกสร 

บัวปากปลิง องค์ประกอบเชิงศิลปะที่ประดิษฐขึ้นเพ่ือใช้ประดับขอบช้ันต่าง ๆ ของเครื่องก่ออิฐถือ
ปูน มีลักษณะรูปข้างของกลีบบัวควํ่า แต่มีส่วนล่างโค้งเว้าเข้าภายใน (ใช้ปูนป้ันประดับ
ตามเหลี่ยมของย่อมุม บริเวณบัวลัดเกล้าและบัวเชิงของเรือนธาตุพระปรางค์) 

บัวฟันยักษ์ องค์ประกอบเชิงศิลปะรูปกลีบบัวที่มีลักษณะส่วนยอดของกลีบบานมน มีส่วนสัดไป
ทางกว้างมากกว่าทางสูง มีรูปคล้ายซี่ฟันของยักษ์ในรูปทางจิตรกรรม (สลักด้วยหิน
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หรือป้ันด้วยปูนประดับส่วนที่เป็นบัวของพระปรางค์บางองค์ ส่วนมากจะเป็นสมัย
อยุธยาตอนต้น และแบบขอม) 

ใบระกา ช่ือขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ส่วนที่เป็นตัวไม้ประดับปักอยู่บนไม้นาคสํารวย
หรือตัวรวย มีลักษณะคล้ายปลายใบมีด ดาบ หรือใบครีบบนสันหลังพญานาค 

 (สลักหินหรือป้ันปูนประดับอยู่ตามซุ้มต่าง ๆ ของพระปรางค์) 
ประจํายาม ลายดอกกลีบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นรูปคล้ายดอก

อิสระ ใช้วางลายเข้าจังหวะประดับสิ่งอ่ืนหรือประดับพ้ืนผิวทั่วไป หรือวางลายลงบน
จุดตัดของรูปตารางเหลี่ยม เช่น ประดับตารางราชวัตร 

ปรางค์ อาคารที่เป็นปูชนยีภาพทางศาสนาพราหมณ์ ใช้เรียกเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบขอมที่มี
ทรงสูง รูปคล้ายฝักข้าวโพดต้ัง หรือใช้เรียกปูชนียสถานทางพุทธศาสนาตามที่ไทยได้
นํามาดัดแปลงเป็นพุทธปรางค์ แต่ยังคงลักษณะเค้าเดิมที่คล้ายคลึงกันกับแบบของขอม 

 รูปทรงของปรางค์แบบขอมน้ัน กล่าวกันว่าได้เค้าเดิมมาจากลักษณะของกิจลิงก์
โดยตรง 

ปรางค์ทิศ ปรางค์เล็กที่ทําขึ้นประกอบองค์ปรางค์ประธาน มีจํานวน 4 องค์ ตรงกับทิศสําคัญคือ 
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

 (ปรางค์มุม คือ ปรางค์เล็กที่ทําขึ้นประกอบกับองค์ปรางค์ประธาน แต่อยู่ที่มุมทั้ง 4 
ของฐานไพที) 

ปรางค์ปราสาท ปราสาทที่มียอดปรางค์ประกอบ ดังตัวอย่างปราสาทเทพนิกรในพระบรมมหาราชวัง 
และวัดอินทาราม ธนบุรี 

ปราลี องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีรูปคล้าย มีหัวเม็ดทรงมันยอดแหลม ขนาดเล็กหรือ
รูปอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ก. ติดต้ังอยู่บนหลบกระเบื้องกรอบหลังคา ดังตัวอย่างอาคารจดหมายเหตุ ถนนหน้า

พระธาตุ กรุงเทพฯ 
ข. ปิดบนสันครอบบันแถลงของยอดมณฑปหรือยอดปราสาท 
(ปักอยู่บนหลังคามุขกะสันที่เช่ือมต่อกันระหว่างปรางค์ต่อปรางค์ของเขมร) 

ฝักเพกา เคร่ืองโลหะประดับยอดปรางค์ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเครื่องประดับที่เรียกกันในอีกช่ือ
หน่ึงว่า ลําภุขัน ฝักเพกาหรือลําภุขันน้ีเป็นนภศูลอย่างหน่ึงในจําพวกเคร่ืองประดับ
ยอดของสถาปัตยกรรม ฝักเพกามีลักษณะคล้ายใบมีดที่นํามามัดติดรวมกัน โดยปกติจะ
พบมีการทํากลุ่มฝักซ้นกัน 2 ช้ัน และ 3 ช้ัน คือช้ันละ 4 ก่ิง และประดับยอดด้วยใบมีด
รูปพระขรรค์หน่ึงยอด 

 ฝักเพกาหรือลําภุขันน้ีเป็นเครื่องประดับยอดปรางค์ ของขอมที่ทําขึ้นเป็นสัญลักษณ์
ของศาสนาพราหมณ์อยู่เดิม เมื่อไทยเรารับเอาปรางค์ขอมมาใช้ในรูปแบบของปรางค์
ในพระพุทธศาสนาหรือในรูปของพระเจดีย์ทรงปรางค์น้ัน ไทยได้รับเอาฝักเพกาหรือ
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ลําภุขันไว้ในรูปของเครื่องประดับด้วย และแปลความหมายของฝักเพกาหรือลําภุขันว่า
เป็น อิศวรวัชระ หรืออาวุธของพระอินทร์ซึ่งเป็นใหญ่ ที่สถิตเหนือยอดเขาพระสุเมรุ 
(ยอดปรางค์) และพระอินทร์ในคติน้ี ก็เป็นพระอินทร์หรือเทวราชาในพุทธศาสนา มิใช่
พระอิศวรในศาสนาพราหมณ์ 

พระมหาธาตุ พระสถูป พระเจดีย์ หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเป็นประธาน
ของบ้านเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง หรือเมืองที่มีพระมหากษัตริย์ประทับ พระ
มหาธาตุน้ีอาจมีช่ือเรียกอย่างอ่ืนอีกได้ แต่มีค่าและความหมายเช่นเดียวกันคือ พระศรี
รัตนมหาธาตุ ธาตุหลวง ดังตัวอย่างเช่น พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง
เชลียง พระปรางค์ วัดมหาธาตุ เมืองลพบุรี พระมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พระมหาธาตุ 
เมืองสุโขทัย ธาตุหลวง เมืองลําปาง ฯลฯ 

ไพที ก.  ที่รองแท่น (ของชายคาที่สุดชายคา ช้ันบนต่อกับช้ันล่าง ฐานบัวควํ่า หงาย ที่พระ
เจดีย์ตามท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

 ข. ยกพ้ืนสําหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น โบสถ์ วิหาร ปราสาท มักทําเป็นยกพ้ืนทึบก่อ
ฐานมั่นคง ฐานรองรับอาคารชนิดน้ีเรียกกันทั่วไปว่า ฐานไพที ดังเช่นฐานไพทีรองรับ
ปราสาทเทพบิดร ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฐานไพทีน้ีต้องมีขนาดกว้างใหญ่
กว่าตัวอาคารมาก ถ้าเป็นฐานที่มีขนาดเกินกว่าอาคารที่ต้ังเพียงเล็กน้อย ในกิจการอ่ืน
ใดก็ไม่เรียกว่าฐานไพที แต่จะเป็นส่วนของฐานอาคารเพ่ิมตองลงไปเท่าน้ัน 

 หมายเหตุ ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายความว่า “ขอบ
ชายคาท่ีสุดชายคาช้ันบนต่อกับช้ันล่าง หรือฐานบัวควํ่าบัวหงายที่พระเจดีย์” น้ัน 
ในทางการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมไม่นิยมใช้เรียกกัน หรือพบเรียกกันในที่ใด 

ไพทีทรงเครื่อง ฐานไพทีที่มีการประดับลวดลายวิจิตร เช่น กระเบ้ืองสีลายดอกหรือตัดแปะด้วย
กระเบ้ืองสีต่าง ๆ 

เฟื่อง เครื่องประดับ เช่น พวงสร้อยดอกไม้ที่ห้อยโยนทิ้งจังหวะเป็นช่วง หรือเครื่องประดับที่
ประดิษฐเพ่ือประโยชน์อย่างเดียวกัน 

 (ลายเฟ่ืองที่ประดับปรางค์ในสมัยอยุธยาจะปั้นด้วยปูน ถ้าเป็นสมัยขอมจะแกะสลักลง
ไปในเนื้อหิน) 

มณฑปยอดปรางค์ อาคารรูปสี่เหลี่ยมที่ก่อพระเจดีย์ทรงปรางค์ไว้ตอนบน เช่น ที่มณฑปยอดปรางค์ที่
วัดโลยก์ จังหวัดลพบุรี ศิลปะแบบอยุธยา 

มะกร ปัจจุบันเขียนเป็นมกร รูปสัตว์จากจินตนาการเช่นเดียวกับสัตว์หิมพานต์ มีหัวคล้าย
สิงห์หรือคล้ายช้าง มีตัวคล้ายปลา ต้นเค้าเดิมเป็นแบบศิลปะของอินเดียโบราณใน
สมัย อมรวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 3-6 ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า วิหกมฤค ได้รับ
การถ่ายทอดมาสู่อาคารจักรศรีวิชัย และทวารวดี โดยการเผยแพร่ทางลัทธิศาสนา 
พบว่ามีทั้งที่เป็นภาพเขียน ภาพประติมากรรมสลักหินและปูนป้ัน 
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 สําหรับประเทศไทยพบที่โคกไม้เดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นของทําขึ้น
ในสมัยทวารวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 ทําด้วยดินเผา ใช้ประดับฐานเจดีย์ มกร
ในงานประดับขององค์ปรางค์อยุธยามักทําเป็นมกรอมนาคสามเศียร เชิงซุ้ม         ต่าง 
ๆ เช่น จรนํา มุขหน้า ตรีมุข และซุ้มบันแถลง 

มุขกระสัน ทางเดินมีหลังคาคลุม สร้างต่อเช่ือมจากอาคารหลังหน่ึงไปยังอาคารอีกหลังหน่ึง ใช้
เรียกเฉพาะอาคารในราชสํานักที่เป็นพระที่น่ัง พระตําหนัก ที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
สอย 

 (แบบปรางค์เขมร เช่น กนก วัดนกรอบ ปรางค์สามยอด เมืองลพบุรี) น่าจะเรียกได้กับ
มุขด้านหน้าที่เป็นตรีมุขเช่ือมต่อกับเรือนธาตุ เช่น วัดราชบูรณะ 

ย่อไม้ การแตกมุมใหญ่ได้เป็นมุมย่อหลาย ๆ มุม แต่ยังรวมอยู่ในรูปของมุมใหญ่ ตามหลักที่
นิยมทํากันมาแต่โบราณ มักแตกมุมเป็นเลขคี่ เช่น แตกเป็นสาม เป็นห้า เรียกว่า ย่อไม้
สิบสอง ย่อไม้ย่ีสิบ การเรียกนับสิบสองหรือย่ีสิบ คือเรียก จํานวนที่ย่อไม้ทั้ง 4 มุม เป็น
ช่ือจํานวนที่ย่อรวมกัน 

ยักษ์แบก รูปยักษ์ทําท่าแบกสิ่งที่อยู่เหนือเศียร รูปยักษ์ในท่าเช่นน้ีเรียกยักษ์แบก มักใช้ประกอบ
สถาปัตยกรรมตรงส่วนที่เป็นรูปช้ันฐานของเจดีย์หรือพระปรางค์ ของปรางค์จะอยู่ใน
ช้ันอัสดง ส่วนใหญ่จะทํากับปรางค์ประธาน เช่น วัดลังกา วัดนก วัดมหาธาตุ วัดราช
บูรณะ วัดพระราม 

ราหู ก. เป็นส่วนบนของยักษ์ มีหน้าและมีแขน จับกินพระจันทร์ หรือเรียกว่า ราหูอมจันทร์ 
ในด้านประติมากรรม และจิตรกรรมใช้เป็นลายประดับเพ่ือความงาม รูปราหูน้ีเข้าใจว่า
เป็นรูปดัดแปลงที่ได้รับอิทธิพลจากรูป เกียรติมุข ตามคติของลัทธิฮินดู ที่แพร่เข้ามามี
อิทธิพลในสถาปัตยกรรมของอาณาจักรศรีวิชัยก่อน แล้วจึงเข้ามาสู่สถาปัตยกรรมไทย
โดยการเผยแพร่ศาสนา 

 ข. ช่ือเทวดานพเคราะห์ ในทางโหราศาสตร์ 
เรือนแก้ว ซุ้มกรอบเหนือพระพุทธรูป มีปรากฏทั้งทางจิตรกรรมและประติมากรรม เป็นสิ่ง

ประดิษฐขึ้นเสริมพระพุทธบารมี จึงทําเฉพาะที่เก่ียวกับพระพุทธองค์เท่าน้ัน ดังภาพ
จิตรกรรมในองค์ปรางค์มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขององค์พระปรางค์ประธาน วัด
มหาธาตุ อยุธยา 

เรือนธาตุ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับที่เรียกว่า ครรภธาตุ เป็นส่วนของพระ
สถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน ในกรณีที่เป็นองค์สถูปหรือ
พระเจดีย์ เรือนธาตุคือส่วนที่เป็นองค์ระฆัง และในกรณีที่เป็นพระปรางค์ เรือนธาตุ คือ
ส่วนที่เป็นตัวอาคารที่มักนิยมสร้างซุ้มทิศ หรือซุ้มจรนําประกอบด้วย 
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ลําภูขัน องค์ประกอบที่เป็นส่วนประดับยอดพระปรางค์ชนิดเดียวกับที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ฝัก
เพกา มีรูปลักษณะคล้ายก่ิงใบมีดแยกออกจากแกนกลาง ยอดสุดจะมีใบมีดรูปคล้าย
พระขรรค์ปักอยู่ 

ลูกมะหวด ซี่ลูกกรงที่ทําด้วยไม้หรือหิน มีลักษณะเป็นลูกกลมเรียมต่อกันตามต้ังลูกมะหวดน้ีมีเค้า
เดิมมาจากซี่บัญชรของหน้าต่าง ปราสาทหินแบบสถาปัตยกรรมขอม 

วชิราวุธ อาวุธประจําองค์ พระอินทร์ มีลักษณะเป็นมีดสามเล่มปักรวมอยู่บนด้าม (เดียวกัน) ถือ 
ในทางจิตรกรรมและประติมากรรม สร้างภาพพระอินทร์ถืออาวุธประทับเหนือคอช้าง
เอราวัณ 

สังขวานร ตะปูเน้ือชิน มีหัวโตแบนกลมประมาณ 6 ใน 8 ส่วนของนิ้ว มีความยาว 2 น้ิว พบฝังอยู่
ในผิวปูนขององค์พระเจดีย์และพระปรางค์ สังขวานรบางตัวมีแผ่นทองปิดที่หัว เข้าใจ
ว่าเป็นของที่ผ่านการบรรจุ (ลง) พระพุทธคุณไว้ก่อน ตะปูชนิดน้ีไม่ปรากฏว่าใช้กับ
อาคารชนิดอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว 

เสานางแนบ เสาหินสลักที่ใช้ต้ังรับหินทับหลงัประตู ในสถาปัตยกรรมแบบขอม 
เสาลูกมะหวด เสาที่มีลักษณะคล้ายกับการเอาลูกทรงกลมมาต่อด้วยข้อต่อเรียงซ้อนตามทางต้ัง

จํานวนหลาย ๆ ลูกใช้เป็นลูกกรงหน้าต่าง ลูกกรงหน้าต่างแบบเสาลูกมะหวดชนิดน้ี มี
ที่มาจากเสาหินลูกมะหวดประดับบัญชรในสถาปัตยกรรมแบบขอม  
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ฐานปรางค์ 
 

  ฐานเป็นส่วนสําคัญมากจะต้องรับองค์ปรางค์ทั้งองค์ เป็นเรื่องของความม่ันคงของอาคารหรือ
ทางวิศวกรรม ช่างอยุธยาตอนต้น คํานึงถึงหลักการอันน้ีเป็นอย่างย่ิง จึงใช้วัสดุที่แข็งแรงคงทน โดยนําเอาศิลา
แลงมาก่อเป็นฐาน ศิลาแลงจะมีหลายขนาด เพ่ือสะดวกในการก่อสร้าง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัด
พระราม ใช้ศิลาแลงก่อต้ังแต่ฐานรากจนขึ้นไปถึงช้ันบัวรัดเกล้าของเรือนธาตุ การออกแบบให้ปรางค์สูงเด่นเป็น
สง่าจึงไม่มีอะไรเหมาะสมกับศิลาแลง ตัวอย่างที่ช่างอยุธยาเห็นจนคุ้นตา น่าจะเป็นจากปรางค์สามยอด และ
ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ถ้าจัดแบ่งฐานปรางค์อยุธยาจะได้ดังน้ี 

1. ฐานสูง มักจะเป็นปรางค์ประธานที่มีขนาดใหญ่และสูง ฐานใช้ศิลาแลงเป็นหลัก ได้แก่ 
ปรางค์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดพระราม ส่วนใหญ่จะก่อฐานบัวรับ เรือนธาตุ 3 ช้ันด้วยกัน ที่เห็นเป็น
ฐานชุดเดิมเมื่อแรกสร้าง ได้แก่ ฐานบัวลูกฟัก 3 ช้ัน บนฐานไพทีของวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดพระราม 
ซึ่งเป็นสมัยอยุธยาตอนต้นทั้งสิ้น มาปรากฏฐานสูงที่ประกอบไปด้วยฐานบัวลูกฟัก 3 ช้ัน ในสมัยอยุธยาปลาย 
โดยก่อด้วยอิฐต้ังแต่ฐานไพทีขึ้นไป และมีอีกสองวัดที่ก่อด้วยอิฐเหมือนกัน แต่ไม่มีเอกสารรับว่าได้ก่อสร้างขึ้น
สมัยใด คือ วัดวรเชษฐเทพบํารุง กับวัดระฆัง สําหรับวัดระฆัง พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าว
ว่า “พระศรีศิลป์หรือพระพิมลธรรม” บวชอยู่ที่วัดระฆัง ต่อมาได้เป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า “พระ
เจ้าทรงธรรม” ข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ปรางค์วัดระฆัง (ปัจจุบันเหลือแต่ฐานและบางส่วนของซุ้ม) 
น้ันสร้างก่อนวัดไชยวัฒนาราม วัดระฆังและวัดวรเชษฐเทพบํารุง ก่อสร้างฐานโดยใช้อิฐก้อนหนาและใหญ่ เจาะ
แปดรูเหมือนกัน การก่อได้แทรกกระเบ้ืองมุงหลังคาเพื่อปรับระดับการเรียงอิฐให้ได้ระดับเดียวกันด้วยจึงช่ือได้
ว่า วัดระฆังกับวัดวรเชษฐเทพบํารุง มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ถ้าจัดเป็นอยุธยาต้น กลาง ปลาย วัดระฆังจะ
อยู่สมัยอยุธยากลางตอนปลาย เช่นเดียวกับวัดวรเชษฐเทพบํารุงอาจมีคนสงสัยว่าระหว่างวัดวรเชษฐเทพบํารุง
กับวัดไชยวัฒนารามใครสร้างก่อนกัน ถ้าเช่ือตามข้อมูลที่กล่าวมาน้ี ก็น่าจะเป็นวัดวรเชษฐเทพบํารุงก่อสร้าง
ก่อน 

 สรุปโดยย่อ ปรางค์ฐานสูงมีมาแล้วต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้น กลาง และปลาย อยุธยา
ตอนต้นใช้ศิลาแลง อยุธยาตอนกลาง และปลาย ใช้อิฐ 

2. ฐานเต้ีย มักจะเป็นปรางค์ขนาดเล็ก มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้ว 
เช่น ปรางค์ขอม ในกลุ่มของพนมรุ้ง หรือในกลุ่มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และท่ีใกล้
อยุธยาและน่าจะมีประวัติการพัฒนาทางสังคมสืบทอดกันมาได้แก่ ปรางค์ประธาน วัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี 

 ปรางค์ฐานเจดีย์ที่จัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่ วัดส้ม วัดลังกา วัดนก วัดพระปรางค์ 
วัดหน้าพระธาตุ ปรางค์รายปรางค์ประจํามุม และปรางค์ประจําด้าน วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ
น้ัน ปรางค์ประธานล้มสองครั้ง ครั้งแรกและคร้ังที่ 2 น่าจะล้มลงไปทิศทางเดียวกันกับ คือทางทิศใต้เป็นส่วน
ใหญ่ ปรางค์รายทางด้านทิศใต้ จึงมีร่องรอยของการบูรณะซ่อมแซมในสมัยหลัง อาจเป็นสมัยพระเจ้าปราสาท
ทอง คงไม่ได้ซ่อมสร้าง เพียงองค์ประธานเท่าน้ัน ลวดลายที่ปรากฏตามหน้ากระดานและซุ้มใกล้ชิดกับลวดลาย
สมัยพระเจ้าปราสาททองลงมา ส่วนที่ล้มครั้งหลังในสมัยรัชกาลที่ 6 เหลือฐานให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 



150 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 ปรางค์มุมบนฐานไพทีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยังปรากฏจิตรกรรมฝาผนัง ในครรภธาตุ
ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น จึงเช่ือได้ว่าปรางค์ประธานไม่ได้ล้มมาทางน้ี ส่วนมุขจตุรทิศก็คงหักพังลงมา
เช่นเดียวกัน แต่น่าจะเป็นการหักพังอยู่กับที่โดยเฉพาะด้านทิศเหนือ 

 

 



151 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 
 



152 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



153 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 
 



154 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



155 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

  

 



156 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

 
 



157 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



158 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



159 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

มุขปรางค์ 
 

 
  

 



160 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 
 

 
 



161 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

             
 

   



162 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

   
 

   



163 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 
 



164 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

ซุ้มบัญชร 
 

 



165 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



166 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



167 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

เรือนธาตุ 
 

 



168 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

  

 



169 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

  

 



170 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 



171 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



172 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



173 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



174 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

จอมโมฬี 
 

 



175 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

กลีบขนุน 
 

 



176 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



177 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



178 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 
 
 
 
 
 



179 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

บันแถลง 
 

 



180 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

หน้ากาล 
 

 



181 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

มกรคายนาค 
 

 



182 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



183 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



184 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



185 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



186 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

  
 

 
 
   
 



187 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

รูปปูนป้ันบนช้ันอัสดง 
 

 



188 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



189 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 



190 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 



191 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

ลายประดับซุ้ม 
 

 



192 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 

 

 
 



193 
โครงการจัดทําองคค์วามรู้เรื่อง  :  รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสรา้ง ของปรางคส์มัยอยุธยา 
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บทสรุป 
 

  พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงโปรดให้สร้างวัดในพระราชฐานเดิมของ
พระองค์ คือวัดพุทไธสวรรย์ ซึ่งใช้ปรางค์เป็นประธานของวัด ตลอดจนสมัยอยุธยาตอนต้นจึงนิยมสร้างปรางค์
ให้เป็นประธานของวัด 
  ต่อมาในสมัยกลาง ความนิยมน้อยลง หันไปสร้างเจดีย์เป็นประธานของวัดมากขึ้น จนในสมัย
ปลายเริ่มมีการสร้างปรางค์ขึ้นอีกครั้ง เช่นต้ังแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง สร้างวัดไชยวัฒนาราม และปรางค์
ประธานวัดมหาธาตุ จนมาถึงสมัยพระเพทราชารูปแบบของปรางค์พัฒนาไปจนเกือบไม่เหลือเค้าของความเป็น
ปรางค์ในยุคต้นไว้เลย กลายมาเป็นปรางค์ขนาดย่อม ที่เราเรียกกันว่า เจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์ และส่ง
อิทธิพลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
  ส่วนรูปทรงในสมัยอยุธยาต้นนิยมจะเป็นแบบงาเนียมผสมฝักข้าวโพด คือจะไม่สูงและไม่ตํ่า
เกินไป รูปทรงแบบ “ศิขร” แบบเขมรหรือก่อนอยุธยาไม่ปรากฏเลยในยุคน้ี 
  ส่วนทรงแบบฝักข้าวโพดมาเด่นชัดขึ้นในสมัยปลาย รูปแบบทรงเจดีย์ทรงปราสาทยอดปรางค์ 
ซึ่งเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของปรางค์แล้ว 
  ปรางค์ประธานในยุคต้นจะมีขนาดใหญ่ และมีศักด์ิสูง ในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างจะมี
กลีบขนุน 7 กลีบในแต่ละมุม และฐานปรางค์จะสูงสมเป็นเขาพระสุเมรุ (แม้กระทั่งในยุคปลายสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง กลีบขนุนยังคงมี 7 กลีบอยู่เช่นเดิม แต่ไม่มีช้ันครุฑแบกแล้ว) 
  คติปรางค์สามยอดแบบศิลปะขอม คงมีอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ต่อจากน้ันก็หายไป 
  ส่วนวัสดุในการก่อสร้างคือ อิฐ ศิลาแลง และไม้ ตามลําดับ 
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