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49101212 : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
คําสําคญั :  อาคารทรงตําหนัก/กรุงศรีอยุธยา 
 ครองฤทธิ์ ภูมิจิตร : ความสําคัญของวัดที่มีอาคารทรงตําหนักในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
กรณีศึกษาวัดโพธิ์ประทับชาง วัดมเหยงคณ วัดกุฎีดาว วัดพุทไธศวรรย และพระตําหนักคําหยาด.  
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  : ผศ.ดร.จิรัสสา  คชาชีวะ.  140 หนา. 
 
 การคนควาอิสระช้ินนี้ทําการวิจัยเร่ืองความสําคัญของวัดที่เปนโบราณสถานซึ่งมีอาคาร
ทรงตําหนักหรืออาคารกออิฐถือปูนสูง 2 ช้ันปรากฏอยู โดยทําการศึกษาจากวัดโบราณจํานวน 5 แหง   
ซึ่งปรากฏหลักฐานทั้งทางดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร ประกอบดวย            
วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร  วัดมเหยงคณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดกุฎีดาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
วัดพุทไธศวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระตําหนักคําหยาด   จังหวัดอางทอง 
 ผลการศึกษาวัดทั้ง 5 แหง สามารถวิเคราะหความสําคัญของวัดซึ่งปรากฏอาคารกออิฐสูง 2 
ช้ัน หรืออาคารทรงตําหนัก  โดยไดแยกวิเคราะห 3 ขอ  ประกอบดวย  หลักฐานทางพระราชพงศาวดาร หลักฐาน
ดานสถาปตยกรรม และหลักฐานทางโบราณคดี 
 สรุปพบวาวัดที่ปรากฏอาคารประเภทดังกลาวเปนวัดซึ่งพบหลักฐานการกอสรางหรือ
บูรณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 ทางดานประวัติศาสตรพบวาวัดมเหยงคณและวัดกุฎีดาวไดรับการบูรณะในสมัยสมเด็จ     
พระเจาทายสระถึงสมเด็จพระเจาบรมโกศ   วัดโพธิ์ประทับชางสรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ   สวน
วัดพุทไธศวรรยมีประวัติเกี่ยวของกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยในสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ   และ
วัดโพธิ์ทองคําหยาดมีประวัติเกี่ยวกับสมเด็จพระเจาอุทุมพรในสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศน  ทั้งนี้
พระมหากษัตริยที่กลาวมานี้เปนพระมหากษัตริยในราชวงศบานพลูหลวงทั้งสิ้น 
 ทางดานสถาปตยกรรม  อาคารตําหนักเปนอาคารมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สูง 2 ช้ัน กออิฐ
ถือปูน  ผนังเจาะเปนบานประตูและบานหนาตางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือโคงแหลมจํานวนหลายบาน   
เครื่องบนของอาคารประกอบดวยหนาบันและหลังคาทรงสามเหลี่ยม   ซึ่งเปนลักษณะของศิลปกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลายนับตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนตนมา 
 ดานหลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญพบโบราณวัตถุเปนภาชนะดินเผาซึ่งมีอายุในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ที่ตําหนักคําหยาดพบพระพุทธรูปทรงเครื่องนอยซึ่งนิยมสรางในสมัยอยุธยาตอนปลาย   
นับตั้งแตสมเด็จพระเจาปราสาททองเปนตนมา 
 
ภาควิชาโบราณคดี                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร               ปการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
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49101212 : MAJOR : HISTORICAL ARCHAEOLOGY 
KEY WORD :  TAMNAK STYLE BUILDING/ AYUTTHAYA PERIOD 
 KRONGRIT  BHUMMICHITRA : THE IMPORTANCE OF THE TEMPLE WITH 
"TAMNAK" STYLE BUILDING OF THE LATE AYUTTHAYA PERIOD : A CASE STUDY OF 
WAT BODHIPRATABCHANG, WAT MAHAEYONG, WAT KUDEEDAO, WAT BUDDHAISAWAN 
AND PHRA TAMNAK KAMYAD. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  ASST.PROF.JIRASSA  
KACHACHIVA, Ph.D.  140 pp. 
 
 
 The objective of this independent study was to analyze the importance of the 
temples with Tamnak Style Building or the two storey building constructed of bricklayers and 
mortar.  The researcher had selected five temples with Tamnak Style Building located in 
difference locations to analyze their architectural, paintings, archaeological and historical 
evidences. These five temples were: 1) Wat Bodhipratabchang, Pichit Province, 2) Wat 
Mahaeyong, Ayutthaya Province, 3) Wat Kudee Dao, Ayutthaya Province, 4) Wat 
Buddhaisawan, Ayutthaya Province, and 5) Phra Tamnak Kamyad, Angthong Province.   
 The researcher divided his analysis into three categories of evidence, as follow: 
According to Thai chronicles, according to architecture, and according to archaeology. 
 The results were found that these temples with Tamnak Style Building were the 
temples built or renovated in the late Ayutthaya Period.  According to the chronicles, Wat 
Mahaeyong and Wat Kudee Dao were renovated in the reign of King Thai Sra to King Boroma 
Kot, while Wat Bhodhipratabchang was built in the reign of King Phra Chao Suea.  Besides, 
Wat Buddhaisawan was connected to Somdech Phra Buddhakosacharn in the reign of King 
Boromakot.  In addition, Wat Bhodhithongkhamyad was connected to King Uthumphon in the 
reign of King Ekkadhat.  The names of the kings mentioned earlier were all from Ban Plu 
Luang Dynasty. 
 As for the architecture, Tamnak Style Building had a rectangular layout of two-
storey height with bricklayer and mortar.  In the walls, there were doors and many rectangular 
or pointed arc style windows. The roof timbers of the building consisted of pediment and the 
triangle roof which was the architectural style of the late Ayutthaya period since King Narai 
the Great. 
 In terms of archaeological evidence, relics of pottery dated in the late Ayutthaya 
Period were found. At Phra Tamnak Kamyad, images of crowned Buddha which were 
appreciated during the late Ayutthaya Period since King Prasart Thong were found.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Archaeology          Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2010 
Student's signature ........................................ 
Independent study Advisor's signature ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ไดดําเนินการสําเร็จลุลวงดวยดีดวยความชวยเหลือและสนับสนุน
จากบุคคลหลายทาน ผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาโบราณคดี ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   นักโบราณคดีในสังกัดกรมศิลปากร นักโบราณคดีอิสระ และบุคคล
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ   กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ   ซ่ึงไดรับเปนอาจารย
ที่ปรึกษาในการทําการคนควาอิสระเรื่องนี้   ขอบพระคุณนายเมธาดล วิจักษขณะ ผูอํานวยการ
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และนายภัทรพล เกาเงิน นักโบราณคดีชํานาญการ อุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา    นายภาคภูมิ  อยูพูล  นักโบราณคดีปฏิบัติการ  อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย นายประทีป เพ็งตะโก ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี  
ดร. ผกาพันธ ภูมิจิตร    ผูซ่ึงไดสนับสนุนขอมูลและความคิดเห็นดานตางๆในการศึกษาครั้งนี้ และ
นายศรัณย มะกรูดอินทร ที่ไดชวยตรวจแกไขรูปเลมการคนควาอิสระนี้  
 ทายสุดนี้ขอขอบพระคุณคุณพอและคุณแม  ซ่ึงสนับสนุนขอมูลดานตาง ๆ  รวมทั้งเปน
เพื่อนรวมเดินทางในการสํารวจภาคสนาม   และที่สําคัญที่สุดไดรวมใหกําลังใจจนสามารถทําให
การคนควาอิสระดังกลาวนี้ดําเนินการไดดวยความสําเร็จเปนอันดี     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


