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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา   
    วัดพระศรีสรรเพชญ  เริ่มปรากฏหลักฐานการสรางเจดียประธานในรัชกาลสมเด็จพระ

รามาธิบดีที่  2  ในพ.ศ.20351 ตรงกับชวงสมัยศิลปะอยุธยาตอนกลาง ไดแก เจดียประธานทรงระฆัง 
2 องค  คือองคที่อยูทางทิศตะวันออก บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  และองค
กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  3  ตอมาในรัชกาลเดียวกันป พ.ศ.2042 ได
สรางพระวิหารพระศรีสรรเพชญ2             
                สําหรับเจดียประธานองคระฆังทางดานทิศตะวนัตก  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
ทรงกลาววาสรางในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่43 บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่2 
               ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ปรากฏหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ 2 ครั้ง   คือสมัย
สมเด็จพระเจาปราสาททอง  และสมัยสมเดจ็พระเจาบรมโกศ4   
                วัดพระศรีสรรเพชญมีรูปแบบศิลปกรรมที่บงถึงความเปนวดัในพระบรมมหาราชวัง  เร่ิม
จากรูปแบบการวางแผนผัง   รูปทรงของงานสถาปตยกรรม   และความหมายโดยเฉพาะ    ซ่ึงเรื่อง
ดังกลาวเปนขอแตกตางจากวัดอื่นที่อยูนอกพระบรมมหาราชวังอยางเห็นไดชัดเจน คือ 

                                                           
                      1 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ ,”  ใน คําใหการกรุงเกา คําใหการขุน
หลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ  (พระนคร : สํานักพิมพคลังวิทยา 
,2515), 452. 
                         2 เรื่องเดียวกัน. 
                         3สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ”เรื่องการสรางพระเจดียบรรจุพระอัฐิ
ในวัดพระศรีสรรเพชญ” พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, พิมพครั้งที่ 6 (พระนคร :  ศิวพร , 2511 ),
พิมพเปนอนุสรณในงานบรรจุศพคุณพอไตลั้ง  พรประภา ณ สุสานศรีราชา ชลบุรี วันที่ 4 กันยายน   พ.ศ. 
2511,285. 
                          4 “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจันทนุมาศ  [เจิม ],”ใน  ประชุมพงศาวดาร  เลม 39   
ประชุมพงศาวดารภาคที่  64  ( กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา,2512), 259. 
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                 1.รูปแบบแผนผัง                                         
                    1.1 แผนผังแนวแกนหลักของวัด ยังยึดคติการวางแผนผังแบบศิลปะอยุธยาตอนตน 
โดยมีส่ิงที่แตกตางคือ มีเจดียประธานทรงระฆัง 3 องคกอเรียงในแนวตะวันออก-ตะวันตก เจดีย
ประธานหันหนาไปทางทิศตะวันออกและตั้งอยูภายในพระระเบียงคด ดานหนาของเจดียประธานมี
พระวิหารหลวง สวนบริเวณทางดานทิศตะวันออกของวัด คือแนวทิศเหนือทิศใต เปนการวางวิหาร
นอย 2 หลังขนานไปกับวิหารหลวง ทายของพระวิหารหลวงล้ําแนวระเบียงคดเขามา และดานหลัง
ของเจดียประธานดานทิศตะวันตกเปนพระอุโบสถ เชนเดียวกับวัดที่สรางขึ้นกอน ซ่ึงมีเจดียทรง
ปรางคเปนประธานของวัด 
                       1.2 แผนผังวิหารพระโลกนาถ และวิหารพระปาเลไลย นอกจากนี้แลวดานหลังของ
วิหารนอยทั้ง 2 หลังจะไมมีเจดียตั้งอยูดานหลังทิศตะวันตกของวิหารนอยเหมือนกับวัดอื่น 
                       1.3 การวางแผนผังของเจดียราย สลับกับวิหารราย   ตั้งอยูบริเวณโดยรอบภายใน
บริเวณกําแพงวัด วางอยางเปนระเบียบเรียบรอยและอยางสมมาตร แตกตางไปจากวัดในสมัยอยุธยา
ตอนตนอยางชัดเจน 
                  2.รูปแบบของเจดยี      

    รูปแบบของเจดียในวัดพระศรีสรรเพชญ คือทรงระฆังในผังกลม ซ่ึงวางแนวความคิด
การใชเจดียทรงนี้ทั้งวัด โดยจะมีขอแตกตางกันที่ขนาดของเจดีย ฐานเขียงรองรับ  ไดแก 
                         2.1 เจดียประธาน 3 องค  
                         2.2 เจดียยอดทรงระฆังบนซุมทิศทั้ง 4 ทิศ ของเจดียประธานทรงระฆงัทั้ง 3 องค 
                         2.3 เจดียประจํามุมภายในบริเวณระเบียงคดทั้ง 4 มุม 
                         2.4 เจดียประจํามุมภายในบริเวณกําแพงวดั 
                         2.5 เจดียรายภายในบริเวณกําแพงวัด  
                  3.รูปแบบของอาคารหลังคาคลุม                     
                         3.1 พระวิหารนอยทั้ง2หลัง  มีการทํามุขที่ยื่นยาวออกมาทางดานทิศตะวันออก  และ
การทําเสาพาไล ตั้งรับชายคาปกนกที่ดานขางของอาคารเหมือนกันทั้ง 2 หลัง5 
                         3.2วิหารรายแตละหลังซ่ึงสลับกับเจดียราย เปนทรงโรงสี่เหล่ียมเกือบหมดทั้งวัด มี
บันไดขึ้นตอนหนา ภายในพบฐานชุกชีรองรับพระพุทธรูป มีเสาพาไลรับชายคาปกนก และพบ
รูปแบบการเจาะชองแสงที่แตกตางกัน                 
 

                                                           
               5 เสนอ  นิลเดช , “วัดพระศรีสรรเพชญ”  การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง  รูปแบบทาง
สถาปตยกรรมของวัดพระศรีสรรเพชร  (สวนที่  1)  โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ.  
ศูนยสรรพสินคาริเวอรซิ้ต้ี  บางรัก  กรุงเทพมหานคร,16-19  พฤศจิกายน  2531, 2. 
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                4.ความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญ 
               วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนที่มีการสรางพระปรางคไวเปนประธาน แสดงถึงคติความ
เชื่อการจําลองจักรวาล  ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  โดยเจดียประธานของวัดเทียบไดกับ
พระศรีรัตนมหาธาตุ อันหมายถึงเจดียจุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ6 วัดพระศรีสรรเพชญก็มี
ความหมายเชนเดียวกัน แตมีพิเศษที่มีเจดียประธาน3องค และยังมีหนาที่โดยเฉพาะเปนที่เก็บพระ
บรมอัฐิขององคพระมหากษัตริย และพระบรมวงศ ซ่ึงเรื่องนี้บริเวณตําแหนงของทายจระนํา คือ
บริเวณสวนทายของพระวิหารหลวง สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ 
ไดเสด็จไปตรวจดูก็พบวา ทายพระวิหารหลวงของวัดพระศรีสรรเพชญเปนมุขโถงมีเจดียบรรจุอยู
ในนั้น7 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดเคยใหพระยาโบราณราชธานินทร ขุดเจดียรายที่หัก
พังลงพื้นตรวจดูถึงรากก็พบอัฐิฝงอยูในนั้น8 ซ่ึงแสดงถึงการตั้งอัฐิไวกอนจึงนําเขาบรรจุเจดียราย
ภายในวัด 
                วัดพระศรีสรรเพชญจึงมีความหมายโดยเฉพาะคือ เปนวัดขององคพระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศ ใชเปนสถานที่เก็บพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และเปนสถานที่ในการทําพระราชพิธี
ทางศาสนา ในการอุทิศบุญกุศลใหกับองคพระมหากษัตริย  และอยูคูกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเปน
ที่อยูขณะที่มีพระชนมชีพ 
                จากความเปนมาและความสําคัญของวัดพระศรีสรรเพชญที่กลาวไวขางตน จะเห็นไดวา
การศึกษารูปแบบศิลปกรรม  และความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญ   เปนเรื่องที่ชวนใหศึกษา
เปนอยางยิ่ง เพราะวัดพระศรีสรรเพชญเปนหลักฐานเพียงวัดเดียวที่อยูในพระบรมมหาราชวัง มี
รายละเอียดรูปแบบแผนผังที่แตกตางจากวัดอื่นๆ  การเลือกใชรูปแบบศิลปกรรมของวัด รวมทั้ง
ความหมายของวัดที่นํามารวมเขาไวดวยกัน  ระหวางพระบรมมหาราชวังซ่ึงเปนที่อยูของ
พระมหากษัตริยเมื่อยังมีพระชนมชีพ  และวัดพระศรีสรรเพชญเปนที่อยูเมื่อพระองคส้ินพระชนม 
ความมุงหมายของการศึกษา    
            1.เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรมในวัดพระศรีสรรเพชญ                                                                              
                2.เพื่อศึกษาหาความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญที่มีความสําคัญตอการเปนวัดใน
พระบรมมหาราชวัง 

                                                           
              6 สุจิตต วงษเทศ,สุโขทัยไมใชราชธานีแหงแรกของไทย (กรุงเทพฯ : เจาพระยา,2526),126-127. 
              7 ลายพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ  ถวายสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,ใน  สาสนสมเด็จ เลมที่  7  (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา,2504 ),55. 
              8 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  “เรื่องการสรางพระเจดียบรรจุพระอัฐิในวัด
พระศรีสรรเพชญ”   ใน  พระราชพงศวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ,เลม1 พิมพครั้งที่ 8(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทยจํากัด,2534),239-240. 
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ขอบเขตของการศึกษา                                                                                                                                                     
               การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะดําเนินการศึกษาในเรื่องประวัติการสรางวัด ที่ตั้งของวัด แผนผัง
วัด การเปรียบเทียบแผนผังวัดในสมัยอยุธยาตอนตน ศึกษารูปแบบศิลปกรรม และศึกษาความหมาย
ของวัดที่บงถึงความเปนวัดในพระบรมมหาราชวัง 
               การศึกษารูปแบบศิลปกรรม และความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญ  จะดําเนินการศึกษา
ตั้งแตสมัยการสรางวัดจนถึงสมัยศิลปะอยุธยาตอนปลาย และจะศึกษารูปแบบศิลปกรรมเฉพาะงาน
สถาปตยกรรม  และสวนที่เปนองคประกอบของงานสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนของการศึกษา 
           1.รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับประวัติการสรางวัดพระศรีสรรเพชญ 
และนํามาวิเคราะหเขียนสารนิพนธ 
            2.เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ใชการสาํรวจภาคสนาม การถายภาพ การสัมภาษณนกั
โบราณคดีที่ขุดคน และสัมภาษณนกัวิชาการที่เกี่ยวของ 
            3.วิเคราะหขอมูล พิจารณาแผนผังพระบรมมหาราชวัง แผนผังวัดพระศรีสรรเพชญ ศึกษา
เปรียบเทียบ ตามกระบวนการวิจยัทางประวัติศาสตรศลิปะ  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ  และ
ช้ีใหเห็นถึงรูปแบบศิลปกรรม  ความหมายที่บงถึงความเปนวัดในพระบรมมหาราชวงั 
            4.สรุปผลการศึกษา ผลที่ไดจากการวิเคราะหตีความจากขั้นตอนการศึกษา  นํามาประมวล
ผลสรุป เพื่ออธิบายถึงเหตุปจจัยของรูปแบบศิลปกรรมและความหมาย ที่บงถงึความเปนวัดใน
พระบรมมหาราชวัง 
             5. การเสนอแนะเปนการนาํเสนอเพิ่มเติมเพื่อเปนประโยชนตอการศกึษาตอไป 
เวลาท่ีใชในการศึกษา 
            ผูทําการศึกษาคาดวาจะใชเวลาในการศึกษา    เดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2548 โดยแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปน 5 ระยะ ดังนี้ 
               ระยะท่ี1 ศึกษาขอมูลภาคเอกสารจากพระราชพงศาวดาร การคนควาของนักวิชาการ 
เอกสารบันทึกของชาวตางประเทศ และการสํารวจภาคสนาม เปนขอมูลของการขุดคนเพิ่มเติมของ
นักโบราณคดีรวมเวลา 1 เดือน 
               ระยะท่ี2 นําขอมูลมาวิเคราะห ทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม และเขียนรายงานนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษา ในสวนของประวัติการสรางวัดและที่ตั้งของวัด รวมเวลา 1 เดือน  
               ระยะท่ี 3 การเปรียบเทียบแผนผังวัดที่ตั้งอยูภายนอกพระบรมมหาราชวัง วิเคราะหแผนผัง
วัดพระศรีสรรเพชญในพระบรมมหาราชวัง และศึกษาคติในการวางผังวัดเปนเวลา 1 เดือน 
               ระยะท่ี 4 ศึกษารูปแบบศิลปกรรม การไดรับอิทธิพลจากศิลปะตางๆ ศึกษาความหมายของ
วัด สังเคราะหสรุปผลทางการศึกษา และเขียนรายงาน ใชเวลา 1 เดือน               
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              ระยะท่ี 5 สงบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ จัดทาํรูปเลม และเสนออาจารยผูควบคุมเวลา 4 
เดือน  
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
               1.  อุปกรณสํารวจภาคสนาม ไดแก กลองถายภาพ แผนผัง สายวัดระยะ และอุปกรณเขยีน
ภาพ 
               2. อุปกรณจัดทําเอกสารระหวางดําเนินการศึกษา ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องมือเขียนแบบ 
คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 
               1. คาใชจายขอมูลภาคเอกสาร              10,000 บาท 
               2. คาใชจายสํารวจภาคสนาม                10,000 บาท 
               3. คาใชจายจัดทําเอกสาร                      20,000 บาท 
                    รวมคาใชจาย                                    40,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี2 
ประวัติวัดพระศรีสรรเพชญ และที่ตั้งของวัด 

 
ประวัติวัดพระศรีสรรเพชญ 

ประวัติวัดพระศรีสรรเพชญ มีหลักฐานกลาวไวในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาวา  ใน
บริเวณที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญนั้น แตเดิมเปนที่ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) สราง
พระราชมณเฑียรขึ้นเปนที่ประทับ เมื่อไดสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีใน พ.ศ.18931  

ในหนังสือ คําใหการชาวกรุงเกา  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณเมื่อครั้งสรางพระนคร
ใหมนี้ไว ดังขอความวา  
              “ สรางพระราชวัง บูชาเทพยดา สรางมหาปราสาท 3 องค เสาทุกตนใหตั้งวงเวียนกัน เชน 
รูปสังขทักษิณาวัฏ (ซายไปขวา) วางอิฐ 8 แผน เรียงกันไปตามเสาปราสาททุกๆ ตน บนอิฐทั้ง 8 
แผนนั้น ตั้งพานทอง มีหญาแพรกทั้ง 8 พาน ซ่ึงเปนการเสี่ยงทายตามพิธีพราหมณ เมื่อยกเสามหา
ปราสาทลงหลุม และยกเครื่องบนหลายวัน หญาแพรกเสี่ยงทายก็สดชื่นปรกติ ทายวาพระนครนั้น
จะรุงเรือง” ที่สรางขึ้น 2  

                                                                    
    1 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ,” ในคําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุน

หลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ  (พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม,2510),450.
ณ ตําบลหนองโสน เมื่อจุลศักราช 712 ปขาล โทศก ตรงกับวันศุกร เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ํา เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท โดย
สมเด็จพระเจาอูทองโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังขึ้น ณ ที่ดอนหางจากแมน้ําราว 12 เสนเศษ และไดโปรดเกลา
ฯใหสรางปราสาทขึ้น 3 องค คือ พระที่นั่งไพฑูรยมหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนตมหาปราสาท และพระที่นั่ง
ไอศวรรยมหาปราสาท  

     2 คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิต์ิ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญธรรม,2515), 55-56.   ครั้นลวงมาถึงพ.ศ.1991 เมื่อสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ เสด็จขึ้นเสวยราชยเปนพระมหากษัตริยองคที่ 8 แหงกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย พ.ศ.1991-2031) 
โปรดเกลาฯ ใหยายพระราชมณเฑียรขึ้นไปสรางทางดานเหนือ ริมแมน้ําลพบุรี (ปจจุบันแมน้ําลพบุรีคือคูเมือง
ทางดานเหนือของตัวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา) และยกที่พระราชมณเฑียรเดิมทั้งหมดใหเปนเขตพุทธาวาส  
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                วัดพระศรีสรรเพชญไดรับการสถาปนา เพื่อใหเปนพระอารามหลวงภายใพระบรม
มหาราชวัง ดังขอความในพระราชพงศาวดารวา  
              “ ศักราช 796 ปขาล ฉอศก (พ.ศ. 1977) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจาเสด็จสวรรคตอยูใน
ราชสมบัติ 17 ป สมเด็จพระราเมศวรเจาผูเปนพระราชบุตรขึ้นเสวยราชยทรงพระนามสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ ยกวังทําเปนวัดพระศรีสรรเพชญเสด็จมาอยูริมน้ํา จึงใหสรางพระที่นั่งเบญจรัต
นมหาปราสาทองคหนึ่ง สรางพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทองคหนึ่ง”3  

    มีหลักฐานที่เกี่ยวของกับทางดานศิลปกรรมที่สําคัญ พบในพระราชพงศาวดารฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ตรงกับในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระมหากษัตริยลําดับที่10 แหง
กรุงศรีอยุธยา (ครองราชยระหวางพ.ศ. 2034-2072) โปรดเกลาฯใหสรางพระเจดียขึ้นภายในวัดพระ
ศรีสรรเพชญ เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุของพระราช บิดาคือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระ
เชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3  ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารความวา 

“ศักราช 854 ชวดศก (พ.ศ. 2035) ประดิษฐานพระมหาสถูปพระบรมธาตุ สมเด็จพระบรม
ไตรโลก และสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา” 4 

หลังจากนั้นตอมาอีก7ป  ในปพ.ศ. 2042 โปรดฯ ใหสรางพระวิหารหลวงของวัดพระศรี
สรรเพชญขึ้น  และโปรดใหหลอพระพุทธรูป ประดิษฐานไวภายในพระวิหารหลวงในปพ.ศ. 2043   
และโปรดเกลาฯถวายพระนามวา “พระศรีสรรเพชญ”   มีขอความระบุไวในพระราชพงศาวดาร
ความวา 

“ ศักราช 861 มะแมศก (พ.ศ. 2042) แรกสรางพระวิหารพระศรีสรรเพชญ ”5 
“ ศักราช 862 (พ.ศ. 2043) สมเด็จพระรามาธิบดีเจา แรกใหหลอพระพุทธเจาพระศรีสรร

เพชญ และแรกหลอในวันอาทิตย ขึ้น 8 ค่ําเดือน 6 ครั้นเถิงศักราช  865 กุนศก (พ.ศ. 2046) วันศุกร
ขึ้น 11 ค่ําเดือน 8 ฉลองพระพุทธเจาพระศรีสรรเพชญ คณนาพระพุทธเจานั้น แตพระบาทเถิงยอด
พระรัศมีนั้นสูงได 8 วา (16ศอก) พระพักตรนั้นยาวได 4 ศอก กวางพระพักตรนั้น 3 ศอก และพระ
อุระนั้นกวาง 11 ศอก และทองหลอพระพุทธเจานั้นหนัก 5 หมื่น 3 พันชั่ง ทองคําหุมนั้นหนักสอง
รอยแปดสิบหกชั่ง ขางหนานั้นทองเนื้อ 7 น้ําสองขา ขางหลังนั้นทองเนื้อ 6 น้ําขา”6 
                                                                    

3 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม]” (พระนคร : โรงพิมพอักษรบริการ
,2507),12-13. 
                    4 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ “ ใน คําใหการกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหา
วัด และ  พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ (พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม,  2510),452. 

5  เรื่องเดียวกัน, 453. 
6  เรื่องเดียวกัน,452-453. 
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  สําหรับเจดียประธานทรงระฆังองคที่ 3 ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกสุดนั้น ไดมีนักวิชาการบาง
ทานไดอธิบายไววา เจดียองคที่3นี้ เปนเจดียที่กอสรางเพิ่มเติมในรัชกาลตอมา  คือรัชกาลของ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระอาทิตยวงศ ครองราชยพ.ศ. 2072 – 2076) พระราชโอรส
ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ปพ.ศ. 2072 โปรดฯใหสรางเพื่อบรรจุอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดี   
ที่ 27 

   ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระ
พันรัตน  วัดพระเชตุพน ไดกลาวถึงการถวายพระเพลิงในสมัยสมเด็จพระนารายณ  และมีการ
อัญเชิญพระโกศเขาบรรจุไว ณ ทายจรนําวิหารพระศรีสรรเพชญ8 และมีนักวิชาการไดกลาวถึง ที่
ฐานชุกชีดานหลังพระศรีสรรเพชญเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สําคัญ เชนพระพุทธสิหิงค ซ่ึง
สมเด็จพระนารายณไดมาครั้งเมื่อตีไดเมืองเชียงใหม9 
     หลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ไดกลาวถึงใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย มีการบูรณะวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศดังขอความ
วา 

   “ในพุทธศักราช 2284 สมเด็จพระเจาบรมโกศ ใหเจาฟากรมขุนเสนาพิทักษ ซ่ึงดํารงพระ
อิสริยศกรมพระราชวังบวรฯ ใหปฏิสังขรณวัดพระศรีสรรเพชญขึ้นใหม” 10 
      ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ไดโปรดอัญเชิญพระ
โลกนาถมาประดิษฐานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  และพระศรีสรรเพชญชํารุดทรุดโทรมมาก  
เกินกําลังที่จะซอมได ทรงดําริที่จะหลอใหม ไดมีพระราชปุจฉาถามพระราชาคณะผูใหญดู 
พระราชาคณะมีสมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรวา ไมเปนการสมควรที่จะเอารูปพระพุทธเจาเขา

                                                                    
              7 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย และ
แผนผัง (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511), 28.และดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ 3. 
              8 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน  วัดพระเชตุพน (พระนคร : โรงพิมพรุงเรือง
ธรรม ,2515 ),503. 
              9 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย และ
แผนผัง , 28. 
               10.“ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม],” ประชุมพงศาวดารเลมที่ 39 ประชุม
พงศาวดารภาคที่ 64 (กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา,2512),259. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 9

หลอมหลอในไฟอีก  จึงโปรดฯใหสรางพระเจดียขึ้นแลวโปรดถวายพระนามวา  “พระเจดียศรีสรร
เพชญดาญาณ”11 
              ในสมัยรัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติบรมราชาภิเษกได 40 พรรษา ในปพ.ศ. 2450 ไดใหพระยาโบราณราชธานินทรใหจัด
พระราชวังเปนที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีรัชมงคล       และไดมีการศึกษาสํารวจ การ
ขุดคนภายในวัด 
พระศรีสรรเพชญ  และไดบูรณะเจดียประธาน  (ภาพที่ 1) ตลอดจนไดเรียบเรียงหนังสือช่ือตํานาน
กรุงเกาขึ้น เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน ร.ศ.126 12 
     ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดมีการขุดพบพระบรม
สารีริกธาตุที่องคเจดียประธานทิศตะวันออก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2475  หลวงบริบาลบุรีภัณฑ
กลาววา การที่จะนําเอาอัฐิธาตุของพระราชาบรรจุ  จะตองอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ
เสียกอน  กรณีที่ไมพบพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาจเปนเพราะถูกขโมยลักลอบขุด
ไปเสียกอน สวนพระบรมสารีริกธาตุนี้บรรจุไวในสถูปถึง 7 ช้ันคือชั้นที่ 1 เปนสถูปหิน ช้ันที่ 2 เปน
เบาชิน ช้ันที่ 3 และ 4 เปนสถูปสัมฤทธิ์ ช้ันที่ 5 เปนสถูปเงิน ช้ันที่ 6 เปนสถูปทอง และชั้นที่ 7 เปน
สถูปแกวผลึก13 
              ในระหวางปพ.ศ.2499 -2500  ในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ไดมีการบูรณะพระเจดีย
ประธานทรงระฆังสามองค โดยใชวิธีนําปูนมาฉาบทั้งองค14  และในปพ.ศ. 2500 นี้กรมศิลปากรได
จัดทําแผนผังสํารวจรังวัดวัดพระศรีสรรเพชญ ใชมาตราสวน 1:1000 โดยผูรางคือนายจํารัส  เกียรติ

                                                                    
               11หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย และ
แผนผัง, 27-28. และดูใน เจาพระยาทิพากรวงศ,พระราชพงศาวดารรัชกาลที่1 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา,2503),265-270 
                   12 พระยาโบราณราชธานินทร  [พร  เดชะคุปต], ตํานานกรุงเกา (พระนคร : บริษัทสหอุปกรณการ
พิมพ,2502. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชธานเพลิงศพ คุณหญิงจําเริญ  โบราณราชธานินทร ต.จ. ณ เมรุวัด
เทพสิรินทราวาส วันที่ 4 เมษายน 2502),ฉ. 

   13 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ,พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย 
และแผนผัง, 28. 
                  14 ประทุม  ชุมเพ็งพันธุ,  “วัดพระศรีสรรเพชญในประวัติศาสตร” การสัมมนาและนิทรรศการทาง
วิชาการเรื่อง “รูปแบบสถาปตยกรรมวัดพระศรีสรรเพชญ (สวนที่ 1 ),” โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนยสรรพสินคาริเวอรซิต้ี บางรัก กรุงเทพมหานคร, 16 – 19 พฤศจิกายน 2531,10. 
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กอง ในสมัยอธิบดีนายธนิต  อยูโพธ์ิ  เปนแผนผังที่นักวิชาการไดนํามาใชในการศึกษาอยาง
แพรหลาย15 (แผนผังที่ 1 ประกอบ) 
                 พ.ศ. 2516 กรมศิลปากรไดทําการขุดคนทางโบราณคดีภายในพระบรมมหาราชวัง และ
วัดพระศรีสรรเพชญ มีประเด็นที่นาสนใจจากการขุดคนพบวาทางเดินเชื่อมเปนเสนทางทางเดนิของ
วิหารรายและเจดียราย โดยการสรางครั้งที่1  เปนทางเดินแรกเอาอิฐมากอเรียงทางเดิน ตอมาทรุด
โทรมจึงมีการซอมแซมโดยนําปูนมาฉาบในสวนที่ชํารุด จนตอมาเลิกใชจึงสรางทางเดินใหมเปน
คร้ังที่ 2 16 
                ปพ.ศ. 2544 กรมศิลปากรไดทําการขุดแตงวัดพระศรีสรรเพชญไดแกวิหารจัตุรมุข
หมายเลข 3 เจดียรายหมายเลข 36,37,38,39,40,44 และ46 เจดียมุมหมายเลข 42 และวิหารราย 
หมายเลข41,43และ45 (แผนผังที่ 2 ) 
                ปพ.ศ. 2545-2546  กรมศิลปากรไดทําการขุดแตง  และออกแบบเพื่อทําการบูรณะวัดพระ
ศรีสรรเพชญ   เสนออนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการขุดแตง
แบงเปน 4 ระยะ มีรายละเอียดบางประการที่ควรกลาวถึงในที่นี้ 
                ระยะที่ 1 ไดดําเนินการขุดแตงวิหารรวม4 องคหมายเลข 27,29,31, และหมายเลข 33 การ
ขุดแตงวิหารราย หมายเลข 28,30,32,34 และ35 (แผนผังที่ 2) 
                 การขุดคนวิหารรายสวนใหญแลวมีลักษณะที่คลายกัน แตในกลุมนี้พบขอแตกตางที่เสา
พาไล (วิหารราย หมายเลข27) จะเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสสวนใหญจะเปนเสากลม และพบหัวเสาทําเปน
รูปบัวแวง และบัวโถ กระเบื้องมุงหลังคาเปนกระเบื้องแผนเรียบ (ปลายตัดตรง) 
                ส่ิงที่พบในระยะที่ 1 ไดแกกระเบื้องมุงหลังคา 3 แบบ กระเบื้องกาบกลวย กระเบื้องแผน
เรียบ กระเบื้องเกล็ดเตา พระชัยมงคลทรงเครื่องนอย17 
                 ระยะที่ 2 ไดดาํเนินการขุดแตงบริเวณตอนเหนือของทิศตะวันออก (ตอนหนาของวดั) 
ไดแกเจดยีรายหมายเลข 58,60,62,64 และ66 และวหิารราย หมายเลข 57,59,61,63 และหมายเลข 65   

                                                                    

                 15 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, ”อธิบายแผนผังวัดพระศรีสรรเพชญ”  ศิลปากร 1,1 (พฤษภาคม 2500) : 34-
37. 

16 บวรเวท  รุงรุจี, ”หลักฐานดานประวัติศาสตร และโบราณคดีสมัยอยุธยา การขุดคนทางโบราณคดี
ภายในบริเวณพระราชวังโบราณ (วังหลวง) อยุธยา”  การสัมมนาประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 14 – 16 มิถุนายน 2528  (อัดสําเนา)    
                       17 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนา งานขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร
เพชรญ ประจํางวดที่ 1” (อัดสําเนา) 
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(แผนผังที่ 2 )โบราณวัตถุที่พบ ช้ินสวนแผนดินเผารูปเทพพนม กระเบื้องมุงหลังคา และชิ้นสวน
พระพุทธรูปสําริด (พระชัยวัฒน)18 
                งานขุดแตงระยะที่ 3 ไดแกวิหารหลวงพระศรีสรรเพชญ (หมายเลข 2) หอระฆังหมายเลข 
6 และงานขุดแตงระยะที่ 4 ไดแกวิหารพระโลกนาถ (หมายเลข 4) และพระที่นั่งจอมทองหมายเลข 
5 (แผนผังที่ 2) 
                วิหารหลวงบริเวณที่ขุดเปนฐานชุกชี พบรองรอยของการกอพอกทับฐานชุกชีเดิมโดยกอ
เปนขอบ โดยรอบใชเศษวัสดุพวกอิฐหัก กากปูน เศษศิลาแลงมาบดอัดใหแนนจากนั้นจึงปูพื้นอิฐ
ทับ 
                ภายนอกอาคารวิหารหลวงพบวามีการปูพื้นอิฐโดยรอบอาคาร ปูพื้นเชื่อมตอกับวิหารพระ
ปาเลไลย  และดานหนาพระปาเลไลยพบการทําแทนประดับ  สันนิษฐานวาคงเปนฐานรูปสิงห และ
ดานทิศเหนือพบการทําบันไดทางขึ้นอาคาร สันนิษฐานวาสรางในสมัยแรก 19   
               หอระฆัง จากการขุดแตงไดพบวามีการสรางระเบียงซอนกันสองชั้น (บูรณะไวเพียง
ช้ันใน) โดยที่แนวระเบียงมีเสาแปดเหลี่ยมรองรับหลังคาอีกชั้นหนึ่ง จากหลักฐานแสดงใหเห็นวา
โครงหลังคาของหอระฆังหลังนี้มีซอนกันไมนอยกวา 3 ดาน รูปแบบสันนิษฐานที่มีอยูเดิมควรจะ
เปลี่ยนไปตามหลักฐานที่พบใหม 
                 วิหารพระโลกนาถ พบวามีการทําพาไล เพาะสวนที่เปนสี่เหล่ียมจัตุรัส แตในสมัยหลังมี
การตอมุขยื่น และพบวามีการปูพื้นอิฐเปนลานเชื่อมติดตอกับอาคารอื่น และที่หนาอาคารมีการทํา
เปนแทนอิฐเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 2.00 X 2.00 เมตร ซ่ึงอาจเปนแทนบูชาประติมากรรมก็ได 
                  พระที่นั่งจอมทอง สันนิษฐานวาพื้นภายในอาจปูดวยกระเบื้องดินเผา 
                 โบราณวัตถุที่พบเปนชิ้นสวนสถาปตยกรรม แผนดินเผารูปเทพพนม กระเบื้องมุงหลังคา 
เศษภาชนะดินเผา ช้ินสวนพระพุทธรูปสําริด และที่พบดานหนาพระวิหารหลวง เปนประติมากรรม
หินออน 3 ช้ิน สันนิษฐานวาเปน “แอนโดรสฟงซ”20 
 
 
 

                                                                    
                       18 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนา งานขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรี
สรรเพชรญ ประจํางวดที่ 2”, (อัดสําเนา) 
                       19 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนา งานขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรี
สรรเพชรญ ประจํางวดที่3-4” (อัดสําเนา) 
                        20 เรื่องเดียวกัน, 
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ท่ีตั้งของวัดพระศรีสรรเพชญ 
               วัดพระศรีสรรเพชญตั้ งอยูที่ ตํ าบลประตู ชัย  อํา เภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนวัดอยูในจํานวน 95 แหง กําหนดอยูในโครงการอุทยานประวัติศาสตร วัด
พระศรีสรรเพชญกําหนดเปนพื้นที่ เขตหนึ่ง ในแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงตามคําสั่งกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
253021 
                วัดพระศรีสรรเพชญอยูทางตอนใตในเขตพระบรมมหาราชวัง ในพื้นที่บริเวณกึ่งกลาง
ของเกาะเมือง   ตําแหนงคอนไปทางทิศเหนือ    ซ่ึงบริเวณที่ใกลเคียงนี้  เปนที่ตั้งของกลุมวัดที่
สําคัญของเมืองมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน  เชนวัดพระราม  วัดมหาธาตุ วัดธรรมิกราช และ
วัดราชบูรณะเปนตน 
                ตําแหนงของวัดพระศรีสรรเพชญ แตเดิมเปนที่ตั้งพระราชมณเฑียรของสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่1(พระเจาอูทอง) เมื่อพระองคไดสถาปนากรุงศรอยุธยาขึ้นเปนราชธานีในพ.ศ.1893 
ตามที่อางแลว 
               ทิศเหนือ จรดพระบรมมหาราชวังโดยมีกําแพงกั้นอยู1ช้ัน ประตู1ประตู และมีฉนวนเชื่อม
ระหวางพระบรมมหาราชวังกับวัดพระศรีสรรเพชญ 
                ทิศตะวันออก จรดทองสนามหลวงมีกําแพงกั้น 1 ช้ันประตูเขา 2 ประตู 
                ทิศใต จรดวิหารพระมงคลบพิตร มีกําแพงวัดกั้นอยู 1 ช้ัน โดยมีกําแพงวัดกั้น 1 ช้ัน 
กําแพง  วัดดานทิศใตจะมีปอมอยู 3 ปอม ประกอบดวยปอมทิศตะวันตกเฉียงใตคือปอมมุมวัดพระ
ศรีสรรเพชญ ปอมทิศใตเรียกปอมศาลาพระมงคลบพิตร ปอมทิศตะวันออกเฉียงใตเรียกปอมวัด
รามาวาส22 
                 ทิศตะวันตก จรดพระตําหนักสวนกระตาย สระระฆัง มีกําแพงวัดกั้น 1 ช้ันทําประตูเขา
ออก 1 ชองประตู (ภาพที่ 2-5) 

                  
 

                                                                    
                    21 กรมศิลปากร,โครงการปรับปรุงแผนแมบท นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : เอ็น 
เอส พี พริ้นติ้งกรุป, 2537), 23. 
                    22 พระยาโบราณราชธานินทร [พร  เดชะคุปต], ตํานานกรุงเกา (พระนคร : บริษัทสหอุปกรณการ
พิมพ, 2502. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชธานเพลิงศพ คุณหญิงจําเริญ  โบราณราชธานินทร ต.จ. ณ เมรุวัด
เทพสิรินทราวาส วันที่ 4 เมษายน 2502),62-65. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะหรูปแบบแผนผังวัดพระศรีสรรเพชญ 

 
                การศึกษาในบทที่ 3 เปนการศึกษารูปแบบแผนผังวัด  โดยเนื้อหาสวนแรกเปนการศึกษา
ถึงองคประกอบของแผนผังทั้งหมดของวัดพระศรีสรรเพชญ และวิเคราะหถึงโครงสรางพัฒนาการ
ของระเบียบการวางผัง เนื้อหาในสวนที่สองและสวนที่สาม เปนการเนนการศึกษาสวนละเอียดมาก
ขึ้น โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของแผนผังวัดพระศรีสรรเพชญ ซ่ึงที่มีการวางแผนผัง
เหมือนกับวัดอื่นและแผนผังไมเหมือนกับวัดอ่ืน และชวงทายของบทซึ่งเปนสวนที่ส่ี เปนการ
วิเคราะหขอมูลโดยมุงประเด็นพัฒนาการของแผนผังทางดานทิศตะวันตกคือจุดที่เปนบริเวณที่ตั้ง
ของอาคารจัตุรมุข 
องคประกอบของแผนผงัวดัพระศรีสรรเพชญ  
                  มีการวางองคประกอบจัดวางแผนผังอยางสวยงามและสมดุลกัน แยกการวิเคราะห
ออกเปนสี่สวน มีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
                  1. การวางแผนผังแนวแกนหลัก คืองานสถาปตยกรรมที่ตั้งอยูในแนวแกนทิศตะวันออก 
– ทิศตะวันตก ซ่ึงประกอบไปดวยเจดียประธานทรงระฆัง 3 องค มณฑป 3 องควางคั่นอยูระหวาง
เจดีย 3 องค โดยมณฑปองคแรก (โบราณสถานหมายเลข 1.4) อยูหนาพระเจดียหมายเลข 1.1 
มณฑปองคที่2 (หมายเลข1.5) อยูระหวางเจดียประธานหมายเลข1.1และหมายเลข 1.2 และมณฑป
องคที่3 (โบราณสถานหมายเลข 1.6 ) อยูระหวางเจดียประธานหมายเลข 1.2 และหมายเลข 1.3 
ตามลําดับ(มณฑปทั้งสามมีแนวกออิฐที่แสดงถึงการสรางเพิ่มเติมในสมัยหลัง) ถัดจากพระมณฑป
ทางดานทิศตะวันออก เปนพระวิหารหลวง (โบราณสถานหมายเลข 2) โดยทายวิหารหลวงล้ําเขามา
ในระเบียงคด (โบราณสถานหมายเลข 1.7) ระเบียงคดนี้จะลอมรอบเจดียประธาน มณฑป เปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา  และระหวางทายวิหารหลวงกับมณฑปหมายเลข1.4  เปนที่ตั้งของทายจรนําบรรจุ
พระอัฐิ1 (แผนผังที่ 2) 
               ทางดานทิศตะวันตกในแนวแกนหลัก เปนการวางอาคารจัตุรมุข  มุขทางดานทิศ
ตะวันออก จะยื่นลํ้าเขามาในระเบียงคดเชนเดียวกับพระวิหารหลวงพระศรีสรรเพชญ   สามารถ

                                                                    
  1 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ,พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย และ

แผนผัง (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511), 28 
13 
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สัญจรเขามาในระเบียงคด และมีบันไดเชื่อมตอกับฐานไพที1แหง   ซ่ึงเปนฐานรองรับเจดียประธาน
ทรงระฆัง3 องค และมณฑป 3 องค 
                ภายในระเบียงคดบริเวณมุมทั้ง4   เปนที่ตั้งของเจดียมุมทรงระฆัง4 องค และนอกจากสิง่ที่
สําคัญดังกลาวแลว ทางดานหนาของวัดซ่ึงอยูในแนวแกนทิศตะวันออก – ตะวันตก เปนที่ตั้งของ
หอระฆัง (แผนผังที่ 2) 
                   2. การวางแผนผังแนวแกนรอง  การวางแผนผังแนวแกนรอง      คือการวางแผนผังใน
แนวแกนทิศเหนือ -  ทิศใตซ่ึงมีความสําคัญรองจากแนวแกนหลักทิศตะวันออก- ทิศตะวันตก 
รูปแบบแผนผังดังกลาวปรากฏในวัดที่สรางในสมัยอยุธยาตอนตน เชนวัดพุทไธสวรรย วัดพระราม 
และวัดราชบูรณะ เปนตน วัดพระศรีสรรเพชญไมปรากฏลักษณะแผนผังดังกลาว      แตมีลักษณะ
พิเศษที่แตกตางไปจากวัดดังกลาวที่เนนความสําคัญทิศเหนือ-ทิศใต คือใหความสําคัญทิศแหนือ-
ทิศใตคอนมาทางทิศตะวันออก ประกอบดวยวิหารนอย 2 หลัง วางขนานไปกับพระวิหารหลวง 
วิหารนอยทิศเหนือ คือวิหารพระโลกนาถ (โบราณสถานหมายเลข 4 ) และวิหารนอยทางดานทิศใต 
เปนวิหารพระปาเลไลย2 (โบราณสถานหมายเลข 7) 
                 ถัดจากวิหารนอยทั้งสองหลังออกมาทางดานทิศตะวันออก  ยังมีการวาง ทิศเหนือ-ทิศใต 
ขนานไปกับพระวิหารหลวง คือดานทิศเหนือเปนพระที่นั่งจอมทอง 3   (โบราณสถานหมายเลข 5 ) 
ดานหนาวิหารพระโลกนาถ  ทางดานทิศใตเปนพระอุโบสถ (โบราณสถานหมายเลข8) ตั้งอยู
ดานหนาของวิหารพระปาเลไลย   (แผนผังที่ 2) รายละเอียดวิเคราะหในขอ 3.2 
                 3. การวางแผนผังโดยรอบโบราณสถานที่ไมไดอยูในแนวแกนหลักและแนวแกนรอง เปน
การวางแผนผังรอบกําแพงวัด ประกอบไปดวยการวางแผนผังเจดียมุมทรงกลมสรางเลียนแบบพระ
เจดียประธาน 4 องค โดยแนวกําแพงวัดจะวางพระเจดียรายสลับกับพระวิหารราย มีการวางอยาง
สมมาตร ทั้งทางดานทิศเหนือและทิศใต ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
                สําหรับแนวกําแพงดานทิศเหนือ บริเวณระหวางเจดียราย คือโบราณสถานหมายเลข 33 
กับเปนการทําเปนมณฑป มีขนาดความกวางความยาวที่ฐานเทากับพระมณฑป3 องค ที่ตั้งอยูบน
ฐานไพที 
                การวางแผนผังโดยรอบกําแพงวัด ทางดานทิศตะวันตกมีลักษณะที่แตกตางจากทิศ
ตะวันออก เปนตําแหนงของซากโบราณสถานเจดียขนาดเล็กอยูกลุมหนึ่ง โดยตําแหนงของการวาง
แผนผังแลว    มีความสมดุลกับทิศเหนือทิศใต  สวนความสมดุลดานทิศตะวันออกนั้น    จะ
ประกอบ 
                                                                    

  2เรื่องเดียวกัน . 
                 3 เรื่องเดียวกัน . 
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ไปดวยโบราณสถานที่อยูในแนวแกนรอง มีขนาดใหญกวาเจดียรายทางทิศตะวันตก แตเจดียรายมี
มากกวาหลายองค จึงดูแลวทําใหเกิดความสมดุลยภาพเทากัน (แผนผังที่ 2) 
                  4. กําแพงวัด พระศรีสรรเพชญ  มีขอแตกตางจากวัดอ่ืนอยางเห็นไดชัดเจน  เปนเพราะ
อยูติดกับพระบรมมหาราชวัง อยางไรก็แลวแตกําแพงวัด จะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผายาว มีประตูเขา
ออก5ประตู ประกอบดวยประตูทางทิศเหนือ1ประตู ประตูทางทิศตะวันออก2ประตู  ประตูทางทิศ
ตะวันตก1 ประตู  และประตูทางดานทิศใต1 ประตู 
                 กําแพงวัดทางดานทิศใต มีลักษณะเดนคือ บนกําแพงจะทําเปนปอมปนศาลาพระมงคล
บพิตร ทางดานมุมทิศตะวันตกเฉียงใตเปนปอมมุมวัดพระศรีสรรเพชญ  และกําแพงทางดานทิศใต
นี้จะเปรียบเหมือนเปนกําแพงชั้นนอกสุดของพระบรมมหาราชวัง  โดยบริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียง
ใตจะมีปอมมุมวัดรามาวาสตั้งอยู 
                 กําแพงวัดพระศรีสรรเพชญ จึงเปรียบเสมือนเปนกําแพงของพระบรมมหาราชวัง   อีกทั้ง
ตําแหนงของปอมศาลาพระมงคลบพิตรยังตรงกับเสนทางพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย  คือ
ฉนวนในวัดพระศรีสรรเพชญ   อาจสรางขึ้นไวเพื่อจุดมุงหมายปองกันองคพระมหากษัตริยในการ
เสด็จพระราชดําเนินมาบําเพ็ญพระราชกุศล ในวัดพระศรีสรรเพชญ 
รูปแบบแผนผงัวัดพระศรีสรรเพชญท่ีเหมือนกับวัดอื่น  
               จากผลของการศึกษา องคประกอบของแผนผังของวัดพระศรีสรรเพชญจะเปนขอมูลใน
การนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบในสวนของการวางแผนผังที่เหมือนกับวัดอื่นได วัดที่จะขอ
นํามาเปรียบเทียบในที่นี้ เปนวัดที่สรางในสมัยอยุธยาตอนตน มีเอกสารระบุการสราง และมี
การศึกษาศิลปกรรมในวัดที่สามารถกําหนดอายุได ไดแก วัดพุทไธสวรรยสรางขึ้นใน พ.ศ.18964  
วัดมหาธาตุสรางขึ้นในพ.ศ. 19175 วัดพระรามสรางขึ้นในพ.ศ.19126  และวัดราชบูรณะสรางขึ้นใน
พ.ศ. 19677  เปนตน 
                 จากการศึกษาในประเด็นนี ้ พอจําแนกการวิเคราะหแผนผังของวัดพระศรีสรรเพชญที่
เหมือนกับวัดอ่ืนได3หัวขอดวยกัน คือ 

                                                                    
                     4 “พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม],”  ใน ประชุมพงศาวดาร. เลมท่ี 38 (พระนคร : 
องคการคาคุรุสภา,2512), 3. 

     5 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ,“ ใน คําใหการกรุงเกา คําใหการขุน
หลวงหาวัด และ  พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ (พระนคร : สํานักพิมพคลังวิทยา,  2515), 
444. 
                    6 เรื่องเดียวกัน, 443. 
                    7 เรื่องเดียวกัน,  441,446. 
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                   1.การวางแผนผังแนวแกนหลัก แผนผังของวัดพระศรีสรรเพชญ มีสวนสําคัญของ
แผนผังอยูที่แนวแกนหลัก จากหลักฐานการสรางเริ่มแรกคือเจดียประธานทรงระฆังทั้งสามองค 
องคดานทิศตะวันออก เพื่อประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องคกลาง
ประดิษฐาน พระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี3 สวนองคทางดานทิศตะวันตกสรางใน
สมัยรัชกาลตอมาตามที่อางแลวในเบื้องตน และพระวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ สรางในพ.ศ. 
2042 เจดียประธานทั้งสามองคตั้งอยูบนฐานไพทีส่ีเหล่ียมผืนผา รอบนอกมีระเบียงคดลอม ทาย
วิหารหลวงยื่นลํ้าเขามาในระเบียงคด ลักษณะเชนนี้เปนระเบียบเดียวกับแผนผังวัดในยุคตน ไดแก
วัดมหาธาตุ วัดพระราม วัดพุทไธสวรรย และวัดราชบูรณะ เปนตน (แผนผังที่ 3-6) 
                การพบเจดียสามองควางเรียงกันในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก อยูบนฐานไพทีเดียวกัน
ไมเคยปรากฏมากอนหนานี้ โดยสวนใหญแลวจะสรางองคเดียวในสมัยอยุธยาตอนตน เชน เจดียวัด 
มเหยงคณ8 เจดียประธานวัดกุฏีดาว มีนักวิชาการกลาววาสรางในสมัยอยุธยาตอนตน9บูรณะใน
รัชกาลพระเจาบรมโกศเมื่อครั้งยังทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จพระอนุชาธิราช  กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล ในรัชกาลพระเจาทายสระ10 เปนตน  เมื่อพิจารณาดูวัดที่มีพระปรางคในยุคตนจะพบวา 
วัดพระราม วัดพุทไธสวรรย  มีรูปแบบแผนผังของวัดในสมัยอยุธยาตอนตน โดยมีปรางคประธาน 
ขนาบดวยปกทิศเหนือและปกทิศใต และมาสิ้นสุดของวิวัฒนาการตอนปลายของสมัยอยุธยา
ตอนตนที่วัดราชบูรณะ ซ่ึงมีแผนผังมีทั้งแกนดานเหนือดานใต11  
                  การปรับแผนผังประธานในวัดพระศรีสรรเพชญจึงนาจะไดแนวความคิดมาบาง  แตการ
วางแผนผังปรับรูปแบบอยูในแนวแกนหลัก (ทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก)  แทนที่จะยดึรูปแบบการ
วางแนวแกนรอง (ทิศเหนือ - ทิศใต) ซ่ึงถาวางในแนวแกนรองทิศเหนือ – ทิศใต จะกินเนื้อที่มาก 
และรูปแบบการวางแผนผังจะเนนแกนทิศเหนือ – ทิศใตมาก ซึ่งผิดไปจากแนวความคิดเดิมที่ยึด
แนวแกนหลัก ทิศตะวันออก– ทิศตะวันตก เมื่อพิจารณาการวางผังของวิหารรายและเจดียราย  จะใช
เนื้อที่ไดประโยชนอยางเหมาะสม อีกทั้งลักษณะของแผนผังวัดก็จะเหมือนกับวัดอื่น ๆ  คือรูปแบบ
ในลักษณะสี่เหล่ียมผืนผาตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก                                                                                        

                                                                    
                           8 เรื่องเดียวกัน,447. 
                           9สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน.(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 
2543),74. 
                           10พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม],” ในประชุมพงศาวดาร เลมท่ี 39 (พระนคร : 
องคการคาคุรุสภา,2512),241. 
                          11สันติ  เล็กสุขุม, เจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพรินทรต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),2541),4. 
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              ทางดานทิศตะวันตกของแนวแกนหลักปจจุบันคือวิหารจัตุรมขุ ซ่ึงเปนตําแหนงของพระ
อุโบสถเมื่อแรกสราง นักวิชาการไดเสนอความเหน็วาคงมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยปรับปรุงเปนอาคารสําหรับใชงานแลวยายอุโบสถไปกอใหมในพืน้ที่สวนหนาดานใต12               
                 2. การวางแผนผงัเจดียมุมนอกระเบียงคดที่เหมือนกับวัดอื่น    วัดพระศรสีรรเพชญ  การ 
สรางและวางแผนผังของเจดียมุมที่เหมือนกับวดัในสมยัอยุธยาตอนตน   ซ่ึงเราสามารถดูไดจาแผน 
ผังของวัดกอนหนานี้   คือวัดราชบูรณะมีการวางแผนผังเจดียประจํามุมนอกระเบียงคด  ซ่ึงรูปแบบ
ที่แตกตางกันไมเหมือนกันทุกมุม   สภาพที่สมบูรณอยู คือองคที่อยูประจํามุมดานทิศตะวันออก
เฉียงใตเปนทรงปราสาทยอด    ผานการบูรณะของกรมศิลปากรมาแลว  สวนทิศอื่นเปนทรงปราง
สภาพชํารุดมาก  เจดียประจํามุมนอกระเบียงคดนี้แมรูปแบบจะแตกตางกัน  แตตําแหนงประจํามุม
ยอเปนระเบียบเมื่อแรกสรางวัด13 (แผนผังที่6) 
               รูปแบบเจดียประจํามุมนอกระเบียงคดของวัดพระศรีสรรเพชญ มีรูปแบบที่เหมือนกันสวน
องคที่อยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัวเรือนธาตุและชั้นฐานโดยรอบมีสภาพพังทลาย             
แตบัลลังกของเจดียองคนี้เปนบัลลังกยอมุมนาจะมีการซอมในภายหลังนอกจากนั้นแลวเปนการ
เลียนแบบเจดียประธานทรงระฆัง 3 องคจึงเปนระเบียบของแผนผังเมื่อแรกสราง และไดรับอิทธิพล 
จากวดัในสมยัอยุธยาตอนตน 
                 ตําแหนงการวางเจดียประจํามุมนอกระเบยีงคดมีขอแตกตางกันอยูบาง วดัในสมัยอยุธยา
ตอนตน เชนวดัราชบูรณะ การวางตําแหนงเจดียประจํามมุวางหางจากกําแพงวัดมากกวา (ชิดมาทาง
ระเบียงคด) ตรงกันขามกับวดัพระศรีสรรเพชญ เจดยีมุมภายนอกระเบยีงคดชิดกําแพงวัดมากกวา 
                  3. การวางแผนผังเจดียมุมภายในระเบียงคด   วัดในสมัยอยุธยาตอนตนที่สรางปรางค  
เปนประธาน ปรากฏการวางเจดียมุมภายในระเบียงคดอยูที่วัดมหาธาตอุยุธยา และวัดราชบูรณะ แต 
ที่วัดราชบูรณะเหลือเจดียประจํามุมตะวันตกเฉียงเหนือ และเจดียประจํามุมตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนเจดียประจํามุมทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงใตไมปรากฏเหลืออยูแลว เจดีย
ประจํามุมภายในระเบียงคดวัดพระศรีสรรเพชญ จึงไดรับอิทธิพลวัดในสมัอยุธยาตอนตนมากอน  
รูปแบบของเจดียประจํามุมภายในระบียงคดทั้งสี่องค มีรูปแบบที่เหมือนกัน  องคทางดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตสภาพชํารุดที่สวนยอดหักพังลงแลว        
 

                                                                    
                         12 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน.,48. 
                         13 สันติ  เล็กสุขุม, เจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,8. 
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  4. การวางแผนผังของวิหารสามหลัง    สภาพปจจุบันในวัดพระศรีสรรเพชญ
ประกอบดวยวิหารหลวงพระศรีสรรเพชญเปนวิหารขนาดใหญอยูตรงกลาง  ขนาบดวยวิหารพระ
โลกนาถอยูทางดานทิศเหนือ    และวิหารพระปาเลไลยขนาบอยูทางดานทิศใต วิหารท้ังสามหลัง
หันหนาไปทางตะวันออก หากการสรางในชุดแรกของวิหารพระโลกนาถ  และวิหารพระปาเลไลย    
เดิมเปนแผนผังเปนมณฑปรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ก็อาจเปนงานสรางในระยะแรกพรอมกับพระวิหา
หลวง14     ซ่ึงเราพบศิลปกรรมที่สรางขึ้นกอนหนาเชนนี้   ที่วัดพระมหาธาตุสุโขทัย มีการวาง
แผนผังพระอัฎฐารศ ขนาบเจดียประธานไวคูกัน แตตําแหนงคอนมาทางทิศตะวันตก (แนวเดียวกับ
เจดียประจําดานทิศตะวันตก) พระอัฎฐารศสรางขึ้นในระยะแรกของวัด  หลักฐานจารึกในสมัย
สุโขทัย15  (แผนผังที่ 7) 
                 ตําแหนงแผนผังของวิหารสามหลัง เปนการวางแผนผังอยูในแนวแกนรอง(ทิศเหนือ-   
ทิศใต) เพียงแตวาตําแหนงจุดตัดกับแกนประธาน(ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก)ไมไดอยูตรงประธาน 
จุดตัดของวัดพระศรีสรรเพชญ อยูที่วิหารหลวงพระศรีสรรเพชญ (ประเด็นนี้จะไดศึกษาในเรื่องการ
วางแผนผังที่ไมเหมือนกับวัดอื่น) 
               การวางวิหารสามหลังไวทางดานทิศตะวันออกจัดวางในสมัยเดียวกัน เราไมพบหลักฐาน
แตในชวงสมัยอยุธยา พบที่วัดโลกยสุทธาราม (วัดพระนอน) วัดนี้ไมพบหลักฐานการสราง แต
รูปแบบการสรางศิลปกรรม และการวางแผนผังหลักตั้งอยูในแกนทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีพระ
ปรางคเปนประธานของวัด ดานหนาเปนวิหารหลวง และทายวิหารลํ้าเขามาในระเบียงคด ดานทิศ
ตะวันตกเปนอุโบสถแตระเบียงคดจะลอมอุโบสถไวดวยวิหารนอยสองหลัง สรางขนาบวิหารหลวง
มีอายุสมัยอยุธยาตอนปลาย16 จาการตรวจสอบทําใหกําแพงวัดขยายตัวทางดานทิศตะวันออก 
(แผนผังที่9) อาจไดรับอิทธิพลจากวัดพระศรีสรรเพชญ และคงสรางพรอมๆ กับเจดียทรงปรางค
ดานทิศตะวันออก 
การวิเคราะหแผนผังท่ีไมเหมือนกับวัดอื่น  
                การวิเคราะหแผนผังในสวนนี้จะแยกการวิเคราะหออกเปนสองชวง ชวงแรกเปนการ
วิเคราะหแผนผังที่ไมเหมือนกับวัดอื่นชวงสมัยแรกสราง (สมัยอยุธยาตอนกลาง) และชวงที่สองเปน

                                                                    
                        14 เสนอ  นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพประชาชน,2546), 33. 
                        15 กรมศิลปากร, จารึกในสมัยสุโขทัย จัดพิมพเนื่องในโอกาสฉลอง 700 ป ลายสือไทย พุทธศักราช 
2526,13. 
                       16 ปทมา  วิชิตจรญ,”การศึกษาแผนผังวัดสมัยอยุธยาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  2543),301. 
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การวิเคราะหแผนผังที่ไมเหมือนกับวัดอ่ืน หลังจากมีการสรางเพิ่มเติมจัดอยูในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ซ่ึงเปนสิ่งที่ปรากฏเห็นทางกายภาพปจจุบัน                                                                                     
                        1.การวิเคราะหแผนผังท่ีไมเหมือนกับวัดอ่ืนสมัยแรกสราง (สมัยอยุธยาตอนกลาง) 
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา แผนผังของวัดพระศรีสรรเพชญสมัยแรกสราง มีองคประกอบคือ เจดีย
ทรงประธานสามองคตั้งอยูบนฐานไพทีเดียวกัน เรียงอยูในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ดาน
ทิศตะวันออกเปนพระวิหารหลวง ดานทิศตะวันตกเปนพระอุโบสถ17 มีระเบียงคดลอมรอบ ทาย
วิหารลํ้าเขามาในระเบียงคด ถัดจากวิหารหลวงทางดานทิศตะวันออกเปนหอระฆัง แนวแกนรองมี
พระวิหารนอยสองหลังวางขนาบวิหารหลวงหันหนาไปทางทิศตะวันออก และเจดียรายวิหารราย
วางอยูโดยรอบระเบียงคด 
                                  1.1 ประเด็นการจัดวางเจดียประธานสามองค  วัดพระศรีสรรเพชญให
ความสําคัญกับเจดียประธานทั้งสามองค คือมีขนาดเทากัน รูปแบบเดียวกัน ตั้งอยูบนฐานไพที
เดียวกัน และระดับความสูงเทากัน  ซ่ึงเราพบวาวัดที่สรางเจดียที่มีทรงระฆังกลมเปนประธานใน
สมัยอยุธยาตอนตน       จะสรางเพียงองคเดียวเทานั้น เชนวัดมเหยงคณ วัดกุฎีดาว เปนตน (แผนผัง
ที่ 10-11 ประกอบ) วัดที่มีเจดียทรงแปดเหลี่ยมเปนประธานของวัด เชนวัดใหญชัยมงคลซึ่งมีรูปเดิม
ควรเกาถึงสมัยอยุธยาตอนตน18 แผนผังเจดียประธานมีองคเดียว (แผนผังที่8)  หรือแมแตวัดในสมัย
อยุธยาตอนตนที่มีพระปรางคเปนประธาน เชนวัดมหาธาตุ อยุธยา วัดพระราม วัดราชบูรณะ เปน
ตน ก็จะสรางพระปรางคเปนประธานเพียงองคเดียว ( แผนผังที่ 4-6 ) 
                จากการศึกษาวัดที่มีพระปรางคเปนประธาน เนนความสําคัญของแผนผังในแนวแกน
หลัก (ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก)  พบวาวัดสมณโกฏิมีองคประกอบทางสถาปตยกรรมเกาถึงสมัย
อยุธยาตอนตน มีพระปรางคเปนประธานเพราะตําแหนงอยูในระเบียงคด แตทางดานทิศตะวันตก
ระหวางระเบียงคดกับอุโบสถ เปนที่ตั้งของเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย มีลักษณะลวดบัวแบบบัว
ถลา และลายปูนปนประดับดอกไมในวงกลมออกขางดวยกาน และกระหนก  ที่ผนังของบัลลังก มี
ความสัมพันธกับศิลปะสุโขทัย อาจสรางขึ้นในยุคตน19  ตั้งอยูในแนวแกนหลัก ซ่ึงยังเนน
ความสําคัญอยูเพียงองคเดียวอยู (แผนผังที่ 12) 
                  จึงเห็นไดวาแผนผังของวัดพระศรีสรรเพชญ เนนเจดียทรงระฆังสามองคเปนประธาน 
เปนรูปแบบที่ชางในสมัยอยุธยาตอนกลางสรางขึ้นโดยไมเหมือนกับวัดอื่น 

                                                                    
                     17 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน, 48. 
                     18 เรื่องเดียวกัน, 85.  
                     19 เรื่องเดียวกัน, 72. 
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                                       1.2 ประเด็นการวางแผนผังวหิารรายสลับกับเจดียราย วดัในสมัยอยุธยา
ตอนตน เชนวดัมหาธาตุอยุธยา วัดราชบูรณะ จะเนนการสรางเจดียมุมนอกระเบยีงคด เร่ิมสรางเจดยี 
ประจํามุมกอนแลวจึงสรางเจดียรายแทรกลงไประหวางเจดียมุม เมื่อสรางในแนวเจดียมุมหมดเนือ้ที่
วางลงแลวใชเนื้อที่บริเวณวางตอไป จะเห็นไดวาวัดมหาธาตุมีการวางแผนผังเปนระเบียบมากกวา
วัดพระรามและวัดราชบูรณะ  วัดในสมัยอยุธยาตอนตนวัดมหาธาตุ วัดพระราม วัดราชบูรณะ  จะ
เนนการสรางเจดียรายแทรกระหวางเจดียมุม สวนการสรางวิหารรายจะวางไวหนาวัดหรือไมก็วาง
ไวหลังวัด (ดูแผนผังที่ 7-9 ประกอบ) 
                 การวางวิหารรายสลับกับเจดียราย ในวัดพระศรีสรรเพชญ จึงเปนการวางที่ไมเหมือนกับ
วัดอื่น พบวาเปนการวางผังที่มีรูปแบบโดยเฉพาะ  สวนเจดียรายทางดานทิศตะวันตกของวัด จะเนน
เจดียรายโดยไมมีวิหารรายประกอบ 
                       2. การวิเคราะหแผนผงัท่ีไมเหมือนกับวัดอื่น ชวงสมัยอยธุยาตอนปลาย  
                                  2.1 แผนผังในแนวแกนหลัก เนื่องจากวัดพระศรีสรรเพชญ มีการกอสราง
สถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง  ทําใหทางดานกายภาพของแผนผังปรับเปลี่ยนไปจากเดิมในสมัยแรก
สราง ในแนวแกนหลักมีการสรางมณฑปแทรกไวระหวางเจดียประธานสามองค   มณฑปหลังแรก
จะอยูทางทิศตะวันออกดานหนาของเจดียประธาน สวนทางดานทิศตะวันตกจากเดิมเปนพระ
อุโบสถปรับเปลี่ยนเปนอาคารจัตุรมุข (แนวคิดการปรับเปลี่ยนอยูในหัวขอทายบทนี้)  การเพิ่ม
มณฑปสามหลัง และวิหารอาคารจัตุรมุขลักษณะนี้จาการศึกษาไมพบมากอนจึงถือวาเปนรูปแบบที่
ไมเหมือนกับวัดอื่นในสมัยกอนหนา (สมัยอยุธยาตอนตน)  ในสมัยเดียวกัน(สมัยอยุธยาตอนกลาง)  
และสมัยอยุธยาตอนปลาย 
                                  2.2 สืบเนื่องจากการปรับเปล่ียนจากพระอุโบสถ   เปนอาคารจัตุรมุข ในสมัย
อยุธยาตอนปลาย จึงทําใหมีการนําพระอุโบสถวางเยื้องออกมาทางทิศตะวันออก ตั้งอยูทางตอน
หนาของวิหารนอยพระปาเลไลย  ขนานไปกับพระที่นั่งจอมทองทางดานทิศเหนือ ไมไดอยูในแกน
หลักและแกนรอง  การใหความสําคัญอุโบสถ เราอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับวัดที่สรางในสมัย
อยุธยาตอนตน มีการปรับเปลี่ยนในสมัยหลังชวงอยุธยาตอนปลาย เราพบวาโดยสวนใหญแลว
โบสถจะแทนที่วิหารอยูในแกนหลักเชนวัดกุฏีดาว วัดใหญชัยมงคล เปนตน และชวงสมัยนี้โบสถ
จะเปนศูนยกลางของวัด เชนวัดพระยาแมน20      
 
การวิเคราะหตําแหนงของอาคารจัตุรมุข 
                                                                    
                        20 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม],”ใน ประชุมพงศาวดาร, เลมที่ 
39,201. 
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  สภาพปจจุบันของอาคารจัตุรมุข ตั้งอยูในแนวแกนหลักทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก      
ผลจากการศึกษาสภาพปจจุบัน  และการอาศัยขอมูลจากหลักฐานทางศิลปะ อาจจะเปนไปไดวา
ดัดแปลงอาคารเกา  คือพระอุโบสถใหเปนอาคารจัตุรมุข กลาวคือ                                                                                 
              จากรูปแบบแผนผังของวัดในสมัยอยุธยาตอนตน  เราพบระเบียบในการวางแผนผังของ
พระอุโบสถไวอยูในแนวแกนหลักทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก โดยวางไวทิศตะวันตก ซ่ึงก็มี
รายละเอียดรูปแบบการวางที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน วัดพุทไธสวรรย และวัดราชบูรณะ ทายพระ
อุโบสถจะไมลํ้าเขามาในระเบียงคด วัดพระรามและวัดมหาธาตุ ทายพระอุโบสถจะล้ําเขามาใน
ระเบียงคด (แผนผังที่ 3-6 ประกอบ) 
               สําหรับอาคารจัตุรมุข  มุขทางดานทิศตะวันออกจะล้ําเขามาในระเบียงคด เปนอิทธิพลที่
สืบทอดตอมาจากสมัยอยุธยาตอนตน  แตมีขอท่ีแตกตางกันคือ การล้ําเขามาในระเบียงคด เปนการ
ลํ้าเขามามากถึงระดับดานหนาขององคพระประทับนั่ง  มากกวาการล้ําในสมัยอยุธยาตอนตนจะลํ้า
เขามาไมถึงองคพระ  เมื่อวิเคราะหแผนผังวัดพระศรีสรรเพชญก็พบวา พระอิริยาบถประทับนั่ง จะ
ประทับอยูในแนวเดียวกับพระอันดับของระเบียงคดพอดี 
       มีนักวิชาการไดกลาวถึงดานทิศตะวันตกของเจดียประธาน ยอมเคยเปนพระอุโบสถ แต
คาดวาคงมีการเปลี่ยนแปลงในยุคปลายโดยปรับปรุงเปนอาคารสําหรับใชงานอื่น แลวยายพระ
อุโบสถไปกอขึ้นใหมในพื้นที่สวนหนาดานใตที่อางไวแลว  ซ่ึงเรื่องนี้ผูเขียนก็มีประเด็นที่นาจะ
สนับสนุนอยู 2 ประเด็น21ดวยกันคือ  

   ประเด็นท่ี 1 มุขดานทิศตะวันออกของอาคารจัตุรมุข พระประธานเปนพระอิริยาบถนั่ง  มี
การสรางซอนทับกันอยู  และมีการขยายฐานเพื่อรองรับองคพระ จากขอมูลการสํารวจสภาพ
ปจจุบัน 
                 ประเด็นที่ 2 การสรางพระประธานในพระอุโบสถจะเปนพระอิริยาบถประทับนั่ง ซ่ึง
ตรงกันพอดีกับการวางพระอิริยาบถประทับนั่ง ในอาคารจัตุรมุข ประกอบกับศิลปะในสมัยสุโขทัย
จะประดิษฐานพระอิริยาบถประทับนั่ง  วางไวทิศเหนือ และทิศใต 
 
 
 

                                                                    
                 21 วันชัย  แกวไทรสุน, “ อาคารจัตุรมุขในวัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “รายงาน
รายวิชาการสัมมนา ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2547, 11. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี4 
วิเคราะหรูปแบบศิลปกรรม 

 
 วิเคราะหพระเจดีย 
                 1. เจดียประธานทรงระฆัง 3 องค  จากเอกสารพระราชพงศาวดารไดระบุการสรางใน
สมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2035  สราง 2 องค อีกองคหนึ่งสรางในสมัยพระเจาอาทิตยวงศ 
ตามที่อางมาแลว  เจดียประธานทั้ง 3 องคนี้ตั้งอยูในแผนผังแกนหลัก ทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก 
คือโบราณสถานหมายเลข 1.1,1.2,และ 1.3  และในดานรูปแบบเจดียประธานทั้ง 3 องคนี้มีรูปแบบ
ที่เหมือนกัน มีองคประกอบดังนี้ 
                 สวนฐาน เจดียทั้ง3องค ตั้งอยูบนฐานไพทีเดียวกัน รองรับฐานเขียงกลม 3 ช้ัน ฐานปทม 
บัวถลา ลูกแกว 3 ช้ัน และบัวปากระฆัง ตามลําดับ 
                 สวนองคระฆัง เปนองคระฆังในผังกลม 
                 สวนยอด ประกอบดวย บัลลังกส่ีเหล่ียม เสาหาน ปลองไฉน ปลียอด และเม็ดน้ําคาง 
                 ที่ตําแหนงสวนฐานมีมุขยื่นออกมาทั้งส่ีทิศ มุขทิศตะวันออกเปนชองทางเขาคูหาเจดยี อีก
สามมุขเปนซุมจระนําและบริเวณซุมจระนํานี้ยอมเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู1  และที่สัน
หลังคาของซุมจระนําทุกทิศประดับดวยเจดียยอด (ภาพที่6 ) 
                แนวความคิดการสรางเจดียทรงระฆังกลม ในชวงสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏอยูกอนแลว
เชน เจดียประธานวัดมเหยงคณสรางในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 22 เจดียองคนี้มีลักษณะพิเศษคือ
ชางลอมประทักษิณ จึงเกี่ยวของกับเจดียชางลอมสุโขทัย3เจดียสุโขทัยอาจไดรับอิทธิพลจากพุกาม 
และผานเขามาในสมัยอยุธยาตอนตน การใชรูปทรงระฆังวัดพระศรีสรรเพชญ นาจะนํารูปแบบสมัย
อยุธยาตอนตนมาใช                                                               

                                                                    
                         1 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน, 75. 
                         2 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ,” ในคําใหการกรุงเกา คําใหการขุน
หลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร :สํานักพิมพ
คลังวิทยา, 2515), 447. 
                        3 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน. 75. 
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           มีนักวิชาการไดกลาวถึงวาเจดียประธานทรงระฆังวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย พบวาลักษณะ
ขององคระฆัง   ตลอดจนลายปูนปนบางแหงเปนลักษณะของศิลปลานนา แตกลับมีสวนยอดและ
มาลัยลูกแกวมีลักษณะเชนเดียวกับเจดียประธานทรงระฆังสามองคของวัดพระศรีสรรเพชญ เชื่อวา
อิทธิพลศรีสัชนาลัยกับอยุธยามีความใกลชิดกัน รูปแบบของเจดียประธานวัดนางพญาอาจมีอายุรวม
สมัยระหวางศิลปะสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนตน4  และมีการศึกษาลวดลายที่วิหาร               
วัดนางพญา  ไดศึกษารูปแบบวา ลวดลายปูนปนประดับที่วิหารวัดนางพญาลวดลายเปนศิลปะ
สุโขทัย – ลานนา มีอายุชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-215  
                พระอุโบสถในสมัยสุโขทัยใหความสําคัญนอยกวา และมีการสรางนอย สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีลายพระหัตถเร่ืองความสําคัญและหนาที่ใชงานของ
โบราณ โดยพระอุโบสถมีความสําคัญรอง กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเปนพระอุโบสถมี
ความสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร6 พระอุโบสถวัดนางพญาคงสรางในพุทธศตวรรษที่ 20 หรือตน
พุทธศตวรรษ ที่217    และจากการศึกษาองคประกอบของแผนผังวัดนางพญา มีการวางแผนผังอยู
ในแกนทิศตะวันออกเฉียงใต - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเจดียทรงระฆังเปนประธาน วิหารอยูทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ลอมรอบดวยกําแพงแกว อุโบสถอยูทิศตะวันตก แตหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูนอกกําแพงแกว (แมจะไมตรงทิศหลักอาจเปนเพราะพื้นที่บังคับ และ
วางตอเนื่องกัน) (แผนผังที่13), (ภาพที่7)  
               จากการศึกษาสถาปตยกรรมวัดนางพญา ระเบียบของลวดลายที่ประกอบตั้งแตมาลัย
ลูกแกวถึงสวนยอดของเจดียประธาน มีความสัมพันธกับเจดียประธานสามองควัดพระศรีสรรเพชญ 
การศึกษาอายุของลวดลายที่วิหารวัดนางพญา การศึกษาอายุของพระอุโบสถ และการศึกษาแผนผัง 
พอสันนิษฐานไดวา เจดียประธานวัดนางพญามีอายุเกากวา จึงนาจะใหรูปแบบบางอยางกับเจดีย
ประธานสามองค โดยเฉพาะมุขจระนํา สวนบันไดทางขึ้นวัดพระศรีสรรเพชญ นาจะเพิ่มเติมหรือ
อาจไดรับรูปแบบจากพระปรางคโดยเพิ่มเติมใหเปนลักษณะเดนของอยุธยาตอนกลาง เนนความ
สมดุลและทิศหลักทั้งส่ีประกอบ 

                                                                    
                      4 พิเศษ เจียจันทรพงษ, การใชลวดบัวจําแนกแบบและกําหนดอายุเจดีย เชียงใหม สุโขทัย และอยุธยา 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2517),295. 
                      5 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน,169. 
                      6 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ,สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ,สาสนสมเด็จ เลมท่ี 7 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา , 2404),327. 
                 7 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540),33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

24

                 2. เจดียยอด เปนเจดียที่ประดับอยูบนสันหลังคาของซุมจระนําเจดียประธานทรงระฆัง3 
องค  จึงเปนแบบลักษณะพิเศษที่ปรากฏรูปแบบจะเหมือนกันทุกองค  ประกอบดวย สวนฐานเปน
ช้ัน  ฐานปทมกลม 1 ช้ัน เสนลวด บัวคว่ํา ลูกแกว 3 ช้ัน บัวปากระฆัง องคระฆัง บัลลังกส่ีเหล่ียมบัว 
คว่ําบัวหงาย ปลองไฉน ปลียอด เม็ดน้ําคาง เจดียยอดนี้ผานการบูรณะของกรมศิลปากรมาแลว 
(ภาพที่8) 
               สําหรับแนวคิดการประดับเจดียยอดบนสันหลังคาของซุมจระนํานี้ มีนักวิชาการไดเสนอ
แนวความคิดไวหลายประเด็นดวยกันคือ ประเด็นแรกการประดับเจดียยอดอาจไดรับอิทธิพลจาก
ซุมปรางค หรือกลุมสถูปจากทรงระฆังกลมจากซุมทิศ เชนวัดพระบรมธาตุชัยนาท  เจดียวัดสระศรี
สุโขทัย 8 ประเด็นที่สอง เปนการเลียนแบบปรางคในสมัยอยุธยาตอนตน9   ประเด็นนี้มีนักวิชาการ
ไดกลาวความเห็นเดียวกันอีกทานหนึ่งวาการประดับเจดียยอดไวบนสันหลังคามีอยูกอนแลวที่ที่สัน
หลังคาตรีมุข ปรางคประธานในอยุธยาตอนตน10     
                   มีส่ิงที่นาสังเกตของรูปแบบเจดียยอดที่ซุมตรีมุขวัดราชบูรณะ กับเจดียยอดที่ซุมจระนํา
วัดพระศรีสรรเพชญ ตรงที่เปนฐานและบัลลังกของเจดียยอดวัดราชบูรณะ มีการเพิ่มมุมไม12(ภาพ
ที่9)   นาจะเปนรูปแบบที่มีการบูรณะชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย สวนเจดียยอดวัดพระศรีสรรเพชญ
เปนฐานกลม บัลลังกเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสผานการบูรณะชวงปพ.ศ. 2500 ยังเปนรูปแบบลักษณะเมื่อ
แรกสราง 
                    3. เจดียประจํามุมภายในบริเวณระเบียงคด 4 องค  เปนเจดียทรงระฆังกลมทั้ง 4 องคมี
รูปแบบที่เหมือนกัน เปนเจดียที่สรางอยูในระเบียงคดประจํามุมทั้งสี่ทิศ ประกอบไปดวยตําแหนง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลข 68 ทิศตะวันออกเฉียงใต หมายเลข70  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
หมายเลข 67 ทิศตะวันตกเฉียงใตหมายเลข 69  รูปแบบของเจดียมุมทรงระฆังในระเบียงคด
ประกอบดวย สวนฐานชั้นลางสุดเปนฐานเขียงส่ีเหล่ียม 1 ช้ัน เขียงกลม 2 ช้ัน ฐานปทม บัวถลา 
ลูกแกวกลม 3 ช้ัน บัวปากระฆัง รองรับองคระฆัง สวนยอดประกอบดวยบัลลังกส่ีเหล่ียม กานฉัตร 
และปลองไฉน ตามลําดับ (ภาพที่ 10) 
                 4. เจดียมุมกําแพงวัด 4 องค เปนเจดยีระฆังทรงกลม และมลัีกษณะพิเศษเหมือนกับเจดีย
ประธาน 3 องค แตไมมกีารประดับเจดยียอดไวบนสันหลังคา อาจเพราะเนื้อที่ขนาดเล็ก  เจดยีมมุ
                                                                    
                       8 ประยูร  อุลุชาฎะ, ความเปนมาของสถูปเจดียในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมือง
โบราณ,2529),151. 
                      9 สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “โบราณคดีวิจารณ” วารสารโบราณคดี  4, 2 ( กรกฎาคม - กันยายน 2511) :148. 
                       10 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน,78. 
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กําแพงวัด 4 องคตั้งอยูในตําแหนงมุมทัง้ส่ีของกําแพงวัดคือ มุมทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มุมทศิ
ตะวนัออกเฉียงใต มุมทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ และมุมทิศตะวนัตกเฉยีงใตตามลําดบั องคประกอบ
ของเจดียประจํามุมประกอบดวยสวนฐาน เจดยีรายหมายเลข 32 เปนฐานเขยีงกลม 4 ช้ัน เจดยีราย
หมายเลข 64 ฐานลางสุดเปนฐานเขยีงส่ีเหล่ียม ถัดขึ้นเปนฐานเขยีงกลม เจดยีรายหมายเลข 11 ฐาน
เขียงแปดเหลี่ยม  เจดยีรายหมายเลข 42 ฐานเขียงส่ีเหล่ียม ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางกัน สวนบนมี
ลักษณะที่เหมอืนกันคือซุมจรนําส่ีทิศ และมีบันไดทางขึ้นสี่ทิศ แตบางองคนั้นตั้งแตองคระฆังถึง
ยอดหกัพังเจดยีมุมหมายเลข 42  และที่สําคัญผานการซอมของกรมศิลปากรมาแลว (ภาพที1่1) 
                 สําหรับเจดียประจํามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือปจจุบันมีรูปแบบที่แตกตางจากมุมอื่นคือ
เปนเจดียที่อาจไดรับการบูรณะใหมมีรูปทรงบัลลังกเปนแบบยอมุม11  การทํายอมุมนาเปนชวงสมัย
อยุธยาตอนปลาย (ภาพที่12 ) 
                   5. เจดียราย มีจํานวนอยูทั้งสิ้น 32 องค สวนยอดสวนใหญชํารุดหักพังทลาย กรม
ศิลปากรไดมีการบูรณะไวบางแลว มีบางองคเหลือแตเพียงฐานซึ่งไดมีการขุดแตงแลวพบฐานเจดีย
โดยกรมศิลปากรยังไมไดกําหนดหมายเลขและบันทึกตําแหนงลงในแผนผัง ในการศึกษาครั้งนี้
ผูเขียนไดกําหนดลงไปในแผนผังโดยกําหนดหมายเลขเพิ่มเติมไวคือ โบราณสถานหมายเลข 72,73,
และหมายเลข 74 ตามลําดับ (ภาพที่13 ) 
                   นายจุฬิศพงษ  จุฬารัตน ไดศึกษาเปรียบเทียบกลุมเจดียรายโดยรวมกับเจดียมุมใน
ระเบียงคด และเจดียมุมนอกระเบียงคด  รวมเปนสามกลุม  ผูเขียนไดแยกเจดียมุมทั้งสองตําแหนง
ไวศึกษาโดยเฉพาะ  จึงเหลือเพียง 2 กลุมคือ 
                   กลุมแรกแบบมีฐานเขียงส่ีเหล่ียมฐานไมกวาง รองรับฐานวงกลม 3 ช้ัน ฐานปทมกลม 1 
ช้ัน ช้ันบัวถลา มาลัยเถา บัวปากระฆัง องคระฆัง  บัลลังกส่ีเหล่ียม กานฉัตร ปลองไฉนไมมีเสาหาน 
ไดแกเจดียหมายเลข 21 และ 22 (องคระฆังลาดเอียงเล็กนอย) เจดียรายหมายเลข 36 (ระฆังเกือบเปน
ทรงกระบอก ) 
                   กลุมที่สอง ฐานชั้นลางเปนฐานปทมส่ีเหล่ียมใหญมีลวดบัวหรือลูกแกวรัด  รองรับฐาน
เขียงกลม 3 ช้ัน  ฐานปทม 1 ช้ัน บัวถลา มาลัยเถา 3 ช้ัน   บัวปากระฆัง องคระฆัง  บัลลังกส่ีเหล่ียม       
กานฉัตรไมมีเสาหาน ปลองไฉน ปลียอด ตามลําดับ  ซ่ึงพบรูปแบบนีเ้ปนจํานวนมาก ไดแก เจดยี
รายหมายเลข 24, 26, 28, 30, 34, 35, 37 เปนตน12  
                                                                    
                 11 จุฬิศพงษ  จุฬารัตน, “การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปตยกรรมของสถูปทรงกลม 2 แบบ  (ทรงระฆัง
กลม และทรงระฆังกลมบนฐานแปดเหลี่ยม)  ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ( วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2535),164. 
                 12เรื่องเดียวกัน,160 – 164. 
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                   จากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังไดพบเจดียรายทางทิศตะวันออก เจดียรายหมายเลข 66 
สวนฐานจะเปนแปดเหลี่ยม และเจดียหมายเลข 9 ฐานสี่เหล่ียมรองรับฐานแปดเหลี่ยม องคประกอบ
สวนบนจะมีลักษณะที่เหมือนกัน 
              เกี่ยวกับเจดียรายนักวิชาการไดศึกษาและสรุปวา เจดียรายในวัดพระศรีสรรเพชญกอไวเปน
ระเบียบสรางในชวงสมัยอยุธยาตอนกลางรัชกาล สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 213  อยูในตําแหนงแผนผัง
ที่กําหนดไวชัดเจน และกําหนดรูปแบบโดยรวมที่เหมือนกัน สําหรับบริเวณทางดานทิศตะวันตกยัง
ไมเทากัน คงเปนชวงเวลาที่คางไวจนถึงชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย มีการปรับเปลี่ยนเนื้อท่ีบริเวณนี้
สรางอาคารจัตุรมุข มีหลักฐานตรงบริเวณเจดียรายหมายเลข 37 จะเห็นวากําแพงแกวของอาคาร
จัตุรมุขเบียดกับฐานเจดียรายองคดังกลาว ซ่ึงเจดียรายนั้นอายุเกากวาอาคารจัตุรมุข (ภาพท่ี14 
ประกอบ) นอกจากนี้กรมศิลปากรไดขุดแตงพบหลักฐานบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต  มีทางเดิน
เชื่อมของวิหารรายและเจดียราย คร้ังแรกใชอิฐกอเรียงกันเปนทางเดินตอมานําปูนมาฉาบ และเสนอ
วาทางเดินเชื่อมนี้สรางกอนวิหารจัตุรมุข14 
วิเคราะหอาคารหลังคาคลุม 
                  1. มณฑป (โบราณสถานหมายเลข 1.4,1.5  และหมายเลข1.6 มณฑปทั้งสามหลังตั้งอยู
บนฐานไพทีเดียวกับเจดียประธานทรงระฆังสามองค มณฑปหมายเลข 1.4 ตั้งอยูทางทิศตะวันออก
ดานหนาของเจดียประธานหมายเลข 1.1 มณฑปองคสองหมายเลข 1.5 ตั้งอยูระหวางเจดียประธาน
หมายเลข 1.1 กับหมายเลข 1.2 และมณฑปองคสุดทายหมายเลข 1.6 ตั้งอยูระหวางเจดียประธาน
หมายเลข 1.2 กับหมายเลข 1.3 ตามลําดับ (ภาพที่15 ) 
                   มณฑปทั้งสามหลังมีสภาพโครงหลังคาหักพังทลาย สวนที่มีสภาพดีกวาหลังอ่ืนคือ
มณฑปหมายเลข 1.4 ยังปรากฏใหเห็นผนังของอาคาร  และสวนที่เปนพนักระเบียงอยูทางดานทิศ
ตะวันตก  
                  สวนมณฑปหมายเลข 1.5 และ 1.6 โครงหลังคาผนังกําแพง ระเบียงพังทลายหมดแลว 
ปรากฏเหลือแตฐานเทานั้น 
                  ฐานของมณฑปทั้งสามองค ฐานชั้นลางเปนฐานเขียงตั้งอยูบนฐานไพทีสูงประมาณ 1.59 
เมตร ถัดจากฐานเขียงขึ้นมาเปนฐานลูกแกวรองรับอาคาร 
                                                                    
                 13 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน,75 - 76. 
                 14 บวรเวท  รุงรุจี, “หลักฐานดานประวัติศาสตรและโบราณคดีสมัยอยุธยา การขุดคนทางโบราณคดีใน        
บริเวณพระราชวังโบราณ (วังหลวง) อยุธยา” การสัมมนาประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา” วันที่ 14-16 มิถุนายน  
2528  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ (อัดสําเนา) 
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                 ทางขึ้นมณฑปทั้งสามองค มีบันไดทางขึ้นดานทิศเหนือและดานทิศใตจากพื้นฐานไพที
จนถึงช้ันระเบียง และมีบันไดอีกหนึ่งชวงตอจากชั้นระเบียงถึงตัวอาคารมณฑป 
                 มณฑปหมายเลข1.4   มีประตูทางเชื่อมเขาซุมประตูจระนํา ทางดานทิศตะวันออกของ
เจดียประธานหมายเลข 1.1 และชวงหนาทางเขานี้ปรากฏแทนกออิฐฉาบปูนรูปสี่เหล่ียมผืนผา กวาง  
1.46 x ยาว 3.12 x สูง 0.58 เมตร บริเวณมณฑปองคนี้พบรอยพระพุทธบาท15 และจะเห็นไดวา
มณฑปหลังนี้ อาคารจะประชิดกับเจดียประธานทรงระฆังหมายเลข 1.1 มาก (กอทับบันไดทิศ
ตะวันออก) 
                  มณฑปหมายเลข 1.5 ดานบนพังทลายหมดเหลือแตสวนฐาน พบรองรอยใหเห็นบริเวณ
ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นงานปูนปนประติมากรรม ซ่ึงนาจะเปนฐานเดิมของอาคาร
มณฑป (ซ่ึงสรางเพิ่มเติมในสมัยหลังโดยแทรกบนพื้นที่ระหวางเจดียประธาน ดังจะกลาวตอไป) 
ฐานดังกลาวมีรูปครุฑประดับอยูที่มุมถัดเขามาชิดกับองคเจดียพบชิ้นสวนที่เปนเทา 1 ขางประดับ
ยื่นออกมา และเห็นรองรอยของการกอฐานทับซ่ึงตรงนี้นาจะเปนการบูรณะกอขยายฐานใหมณฑป
มีขนาดใหญขึ้นคงเปนชวงสมัยของพระเจาบรมโกศ การกอฐานครั้งแรกนาจะสรางขึ้นในสมัยพระ
เจาปราสาททอง เพราะรูปแบบการทําครุฑนั้นมีลักษณะแบบเดียวกับพระที่นั่งจักวรรดิไพชยนตรม
หาปราสาท  พระที่นั่งองคนี้สรางหรือปรับปรุงขึ้นใหมสําหรับประทับทอดพระเนตรกระบวนแห
ในรัชกาลพระเจาปราสาททอง16(ภาพที่16-17  ) 
                   อนึ่งดานตรงกันขามของมณฑปหมายเลข 1.5 นี้ (บริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใต) จะ
ไมเห็นรองรอยของฐานเดิม คงขยายฐานปดทับไปเรียบรอยแลว 
                   มณฑปหมายเลข 1.6 เหลือแตฐานและกองอิฐบนมณฑป  และเห็นตําแหนงของเสา
ภายในมณฑปอยูส่ีตําแหนงดวยกัน 
                   จากหลักฐานทางดานกายภาพ หลักฐานทางดานรูปแบบศิลปกรรม และหลักฐาน
ทางดานประวัติศาสตร   พอจะสันนิษฐานไดวา  มณฑปทั้งสามหลังนี้อาจสรางขึ้น ในสมัยพระเจา
ปราสาททอง พบหลักฐานองคทางดานทิศตะวันออกหมายเลข1.4 สรางขึ้นประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาท  ตําแหนงของแทนสี่เหล่ียมรองรับรอยพระพุทธบาท ตั้งชิดมาทางซุมจระนําของเจดีย
ประธานหมายเลข 1.1 ไมอยูตรงกึ่งกลาง อาจเปนเพราะเดิมนั้นมณฑปอาจสรางมีขนาดที่เล็กตอมา
ขยายใหใหญขึ้นในสมัยพระเจาบรมโกศ พระองคไดขยาย มณฑปหมายเลข 1.4 และมณฑป
                                                                    

15 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย และ
แผนผัง, 28. 
              16 พระยาโบราณราชธานินทร, “เรื่องกรุงเกา” ในประชุมพงศาวดาร เลมท่ี 37 ภาคที่ 63 (พระนคร : 
องคการคาคุรุสภา,2512),54 – 55. 
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หมายเลข 1.6 เสร็จแลว แตมณฑปหมายเลข 1.5 ยังสรางไมเสร็จเหลือหลักฐานทางศิลปกรรม
ปรากฏอยู                
                  2. ระเบียงคด (โบราณสถานหมายเลข 1.7) ระเบียงคดวัดพระศรีสรรเพชญ ปจจุบันมี
สภาพโครงหลังคาพังทลาย เหลือแตฐานใหเห็นโดยรอบ สวนที่เปนผนงัยังปรากฏใหเห็นบางชวง 
บริเวณดานทิศตะวันตก เสายกกระเปาะของผนังเห็นอยูบางชวง ขนาดประมาณ 46 x 48 เซนติเมตร 
และยังปรากฏเห็นรองรอยของพระพุทธรูปประทับนั่งอยูในระเบียงคดบางแหง 
                 ระเบียงคด แผนผังจะมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผายาวกวาวัดที่สรางในสมัยอยุธยา
ตอนตน มีแผนผังเกือบเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส แผนผังระเบียงคดวัดพระศรีสรรเพชญจึงเปนรูปแบบ
ที่ไมเคยปรากฏมากอน ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากการกําหนดเจดียประธานสามองคตั้งเรียงอยูในแกนหลัก 
ทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก 
                ระเบียงคดมีชองประตูเขาทางทิศเหนือ1ชองทาง เปนทางฉนวนที่ตอเนื่องจากกําแพงวัด
ชองทางทายวิหารหลวง2ประตู นอกจากนั้นแลวยังมีชองทางที่จะเขาอยูภายในเจดียประธานไดอีก 
4 ประตู คือดานทิศตะวันออก 2 ชองประตู และดานทิศตะวันตกอีก 2 ชองประตู 
                ประเด็นการกําหนดชวงเวลาของการสรางระเบียงคดมีนักวิชาการกลาวอยู 2 ประเด็น
ดวยกันคือ ประเด็นแรกการกอระเบียงคดจะตองกอข้ึนภายหลังการสรางเจดียประธานสามองค17   
องคที่สาม สรางขึ้นในสมัย สมเด็จพระอาทิตยวงศ ครองราชย พ.ศ.2072 – 2076  อยูในชวงของ
สมัยอยุธยาตอนตน ซ่ึงเปนระเบียบที่ไดรับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาตอนตน 
                  ประเด็นที่สองมีนักวิชาการกําหนดวาสรางหลังจากเจดียประธานเสร็จแลวแตสราง     
ขึ้นในสมัยพระเจาปราสาททอง18  ซ่ึงมีความสัมพันธกับการแกไขปรับเปลี่ยนทายวิหารหลวงไป
พรอมกัน              
                                                                    
 

   17 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน,48. 
                 18 เสนอ  นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ, 27. 
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                สําหรับผูเขียนแลวผลจากการศึกษาสันนิษฐานไดวา  ระเบียงคดสรางหลังเจดียประธาน
ยอมเปนระเบียบของสมัยแรก และพื้นที่ของระเบียงคดไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจน เพราะวิหารราย
และเจดียรายวางไวชิดกําแพงซึ่งก็มีอายุเมื่อแรกสรางวัด จึงกลาวไดวาแผนผังถูกกําหนดเรียบรอย
แลว นอกจากนี้ที่ฐานพระอันดับในระเบียงคด พบลายขาสิงหมีลักษณะเหมือนกับลายขาสิงห ที่
ฐานวิหารหลวง (ภาพที่18-19) 
                    3. วิหารหลวง  ( โบราณสถานหมายเลข 2) วิหารหลวงพระศรีสรรเพชญ ตั้งอยูทางดาน
ทิศตะวันออก อยูในแกนหลัก สรางขึ้นเพื่อประดิษฐาน”พระศรีสรรเพชญ เปนพระพุทธรูปประทับ
ยืนสูงประมาณ 16 เมตร               
                  แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา กวาง 25 เมตร ยาว 70 เมตร มีประตูทางเขาดานหนา 2 
ชองทาง และดานหลัง 2 ชองทางซึ่งเชื่อมกับระเบียงคด  (แผนผังที่ 2 ประกอบ) 
                  สภาพปจจุบันสวนหลังคาหักพังทลาย เสาภายในเปนเสากลมหักพังทลาย เสาใชวัสดุกอ
อิฐฉาบปูนโคนเสาตอนลางจะใชแลงผสม นาจะเปนการใชเพื่อการรับน้ําหนักสวนบนเพื่อใหเกิด
ความแข็งแรง  ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีอยูสองสวน สวนหนาเปนฐานชุกชีที่ยังปรากฏ
รองรอยของการกอเสริม ทางดานทิศใตของฐานพบปูนปนรูปครุฑประดับที่ทองไม ลายกระจัง 
หนากระดานประดับดวยลายดอกไมแปดกลีบ สวนดานทิศเหนือยังมีลายเชนกันแตนอยกวา มีลาย
ดอกไมและลายกระจัง และสวนหลังเปนฐานชุกชีปจจุบันพังทลายเห็นเปนเนินอิฐสูงประมาณ1
เมตร 
                   ผนังอาคารยังปรากฏอยูบางแหง  โดยเฉพาะสวนทายดานทิศเหนือ และดานทิศใต กอ
อิฐฉาบปูนเวนเปนชองลมแนวตั้ง และดานลางกอเวนเปนชองสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนสูงจากระดับ
พื้นประมาณ 1.70 เมตร (ภาพที่ 20) 
                    ดานนอกของอาคารมีเสาพาไลตั้งอยูเปนเสากลมรูปดอกบัวตูม ปจจุบันเหลือเพียงเสา
ตนเดียวที่มีความสมบูรณ ระยะหางเสาพาไลจากผนังหางประมาณ 1.20 เมตร ทางดานหนาทิศ
ตะวันออกที่ฐานยังพบปูนปนประดับลายแขงสิงห   (ภาพที่ 21-22 ประกอบ) 
                   ขอมูลจาการขุดแตงวิหารหลวง มีการขุดตรวจภายนอกของอาคารเพื่อหาขอบเขตของ
อาคาร และขุดตรวจภายใน ผลจาการขุดตรวจภายนอกดานทิศเหนือพบบันไดทางขึ้น 1 แหง       
ดานทิศใตพบอางลางเทาคอนมาทางทิศตะวันออก1 แหง ดานทิศตะวันออกพบฐานศิลาแลงขนาด
1.20 x 1.20 เมตร ตรงกลางเจาะรูมีแทงหินแกรนิตทรงกลมปกติดอยู และการขุดภายนอกอาคาร   
ตอจากพาไลพบวามีการปูพื้นอิฐตอเนื่องเชื่อมตอกับวิหารพระปาเลไลย และวิหารพระโลกนาถ  
1.20 x 1.20 เมตร  
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                   ผลการขุดตรวจภายในขุดตรวจทั้งหมดสามหลุม พบวาเปนดินเหนียวอัดแนนทั้งสาม
หลุม โครงสรางภายในอาคารไมพบพื้นอาคาร สันนิษฐานวาอาจถูกร้ือทําลายไปหมดชวงการขุด
แตงของกรมศิลปากรเมื่อ 20-30 ปกอน และระดับพื้นใชงานจริงสันนิษฐานวานาจะอยูเหนือระดับ
ดินปจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตร19 
             การขุดตรวจฐานชุกชีสวนหลังเปนการกอสรางสมัยหลัง20   ฐานชุกชีนี้เคยประดิษฐานพระ
พุทธสิหิงค และพระพุทธรูปที่สําคัญในสมัยอยุธยาสวนฐานหนาเปนฐานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ศรีสรรเพชญ21  จากการสํารวจพบวามีการกอพอกใชเศษอิฐหัก ศิลาแลงละเอียด กออิฐทับ ยัง
ปรากฏรองรอยของกองอิฐ และยังเห็นลวดลายปูนปนที่ฐานเดิมอยู  (ภาพที่ 23 ประกอบ) 
                 วิหารหลวงไดมีนักวิชาการไดศึกษาและวิเคราะหโครงสรางพอสรุปไดดังนี้วา  วิหาร
หลวงมีการสรางและเปลี่ยนรูปแบบรวม3คร้ัง เดิมนั้นสรางพระวิหารหลวงมี 11 หองไมมีระเบียง
คด มีมุขหนาหลัง มีประตูทางเขา 2 ประตู ผนังหุมกลองดานหลังทําซี่ลูกกรงระบายลม มุขหนาเปน
สีหบัญชร 
                 ระยะที่สอง ทํามุขที่มีผนังทึบ เสามุขตอนหนาถูกอมดวยผนังประตู ตอนกลางและผนัง
เดิมถูกทุบทิ้งจนกลายเปนมุขแบบยอมุม จะเห็นวามีเสาเดิมถูกอมดวยผนังและไดเล่ือนบานสีห
บัญชรออกมา การปนบัวเชิงเสาเปนแบบเดิม (สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และมีแนวเจาะ
ตอนลางของผนังที่เปนสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน มุขตอนทายกอหุมเสาสี่ตนจึงกลายเปนทางเดินทาย
วิหาร และมีทางลงสูระเบียงคด ทั้งหมดนี้เปนการแกไขในสมัยพระเจาปราสาททอง 
                 ระยะที่สาม เปนการซอมสมัยพระเจาบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) ไดมีการเปลี่ยนมุขหนา
เปนมุขโถงเปนมุขที่มรีะเบียงคลุม ใหเสาระเบียงมีความสัมพันธกับเสาพาไล โดยเพิ่มเสาระเบียงอีก 
6 ตน ดานหนาสีหบัญชรเปลี่ยนเปนมุข โดยชักเปนมุขยาวกอเสาสี่เหลี่ยมสองตนใหญรับมุขกับจั่ว
หนาบันตอนหนา การที่มีเสาสี่เหล่ียมเพื่อใหสัมพันธกับเสารอบผนังวิหาร ทางดานนอกยกพื้นใส
พนักอินทรนูเปนพนักกั้นใชสําหรับเปนที่เสด็จออก ทางดานหนาทําทางขึ้นสองขางระเบียง22  

                                                                    
                   19 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนาการขุดแตงและการออกแบบการบูรณะวัดพระศรีสรร
เพชญ ประจํางวดที่ 3-4 “เสนอโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
                  20 เรื่องเดียวกัน. 
                  21 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย 
และแผนผัง, 28. 
                   22 เสนอ  นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ. (กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพประชาชนจํากัด, 2546), 32 - 37. 
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                   การวิเคราะหพระวิหารหลวง ตําแหนงตั้งอยูในแกนหลัก เปนระเบียบที่สืบเนื่องมาจาก 
สมัยอยุธยาตอนตน ลักษณะอาคารเปนทรงโรงมีมุขอยูตอนหนา ผนังมีการเจาะชองรับแสงประดับ
ลวดลายปูนปนสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนไวภายใน เสาภายในและภายนอกใชเสากลม บัวหัวเสา
ประดับดวยดอกบัวตูม ลักษณะของเสาเปนความนิยมของยุคตน และนอกจากนั้นยังพบลวดลาย
ประดับที่ฐานวิหารดานทิศตะวันออกเปนลายขาสิงห นักวิชาการไดกําหนดอายุอยูในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง  และวิหารหลวงเปนวิหารที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญตองผานการบูรณะซอมแซม
มาเปนระยะ ชวงสมัยพระเจาปราสาททอง และพระเจาบรมโกศมีการเปลี่ยนแปลงมุขหนา 
                  จากการขุดแตงของกรมศิลปากร และจากการตรวจสอบของผูเขียน ไดพบแนวกออิฐ
ดานหนา (ทิศตะวันออก) เปนแนวระยะยาวตั้งแตดานขางของพระที่นั่งจอมทองผานมายังอุโบสถ มี
ลักษณะคลายแนวประตู หรืออาจจะเปนรากฐานเดิมของพระที่นั่งที่สรางในสมัยพระเจาอูทอง และ
คงไมใชฐานเดิมของวิหาร เพราะมีขนาดที่ใหญกวาวิหารปจจุบัน บันไดที่พบทางทิศเหนือก็อาจ
เปนทางขึ้นของพระที่นั่งก็เปนได และถาเปนฐานของวิหารหลวงก็ตองเกากวาอยุธยาตอนกลาง  
วิหารหลวงนาจะสรางทับลงบนฐานของพระราชวังเดิม (ภาพที่ 24-25)          
                  4. วิหารจัตุรมุข (โบราณสถานหมายเลข 3)        

    โครงสรางของอาคารจัตุรมุข  จากการสํารวจจากสภาพปจจุบัน ยังปรากฏตําแหนงของ
เสาแปดเหลี่ยมภายในอาคาร ผนังอาคาร โดยเฉพาะเสาภายในอาคารของมุขทิศใต ยังปรากฏไม
เสียบติดกับคอเสา (ต่ําจากบริเวณคอเสาลงมาประมาณ 30 เซนติเมตร) สันนิษฐานวา  เปนไมรองตั้ง
เสาตุกตาของโครงหลังคาภายใน  (ภาพที่26 ประกอบ) 
       นอกจากนี้ยังปรากฏผนังกําแพงผนังดานทิศตะวันออก และผนังดานทิศตะวันตกของมุข
ทิศใต ผนังกําแพงดานทิศใต และบริเวณหนามุขของมุขตะวันตก และผนังกําแพงดานทิศตะวันออก
ของมุขทิศเหนือ โดยลําดับที่กลาวมาเปนหลักฐานของโครงสราง 
        บริเวณผนังดานนอกของกําแพงทิศตะวันออกของมุขทิศใต จะปรากฏรองรอยเห็นรู
ตําแหนงสันนิษฐานวาคงเปนตําแหนงของคันทวย (ภาพที่ 27 ประกอบ) 
        ดังนั้นโครงสรางของอาคารจัตุรมุข เปนอาคารทรงตึก กออิฐฉาบปูน ใชระบบเสาภายใน
อาคาร และใชผนังกําแพงรับน้ําหนัก มีคันทวยรับน้ําหนักชายคา 
                สภาพปจจุบัน ขององคประกอบภายในของอาคารจัตุรมุข 
                สวนฐาน  เปนฐานที่กออิฐฉาบปูนรูปบัวคว่ํา สูงจากระดับพื้นประมาณ 77 เซนติเมตร 
หลักฐานที่ยังปรากฏอยูตรงบริเวณกําแพงทิศเหนือของมุขทิศตะวันออก 
        ผนังกําแพง  เปนผนังกําแพงกออิฐฉาบปูน ผนังที่ยังมีหลักฐานเหลืออยูมากที่สุดคือ ผนัง
ทิศตะวันออกของมุขทิศใต  ผนังทิศใตของมุขทิศตะวันตก  ความยาวของผนังกําแพงแบงเปน3 ชวง
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ขั้นดวยเสายกกระเปาะ  หรือที่เรียกวาเสาติดผนัง  ผนังแตละชวงมีการเจาะชองหนาตางเปนลักษณะ
โคงแหลม (ภาพที่ 28 ประกอบ) 
         หนาตาง  ขอบลางสูงจากระดับพื้นประมาณ 0.87 เมตร  กวางประมาณ 0. 87 เมตร สูง 
1.55 เมตร ดานบนและดานลางยังปรากฏรองของการวางแผนไมทับหลัง และแผนไมดานลาง 
สันนิษฐานวาอาจใชบานหนาตางเปนบานไมเปดปดเขาดานใน  
         ส่ิงที่แตกตางกันของหนาตางโคงในอาคารหลังนี้คือการกออิฐ  และการกออิฐนี้จากการ
สํารวจพบเทคนิคการกออิฐดวยกัน 2 รูปแบบคือ การกออิฐตะแคงเปนรูปโคงแหลม พบหลักฐานที่ 
ผนังกําแพงทิศใตของมุขทิศตะวันตก และการกออิฐแบบผนังชนกันเปนรูปโคงแหลม  พบหลักฐาน
บริเวณกําแพงทิศตะวันออกของมุขทิศใต (ภาพที่  27  ประกอบ) 
                มุขทิศตะวันออก พระอิริยาบถประทับนั่ง และฐานชุกชี  เปนพระพุทธรูปประทับ
นั่งขัดสมาธิราบกออิฐฉาบปูน สภาพปจจุบันพระเศียรหัก พระหัตถทั้งสองขางหัก เหลือใหเห็นเปน
บางสวนบริเวณพระหัตถซาย  และสวนที่หักทะลายลงมายังปรากฏอยูเบื้องหนา และจากสภาพ
ปจจุบันขององคพระปรากฏรองรอยของการกออิฐฉาบปูนทับ  นาจะเปนการขยายใหองคพระใหญ
ขึ้นในชวงที่เปลี่ยนประโยชนใชสอยอาคาร 
       ฐานชุกชีเปนฐานกออิฐฉาบปูน ลักษณะแอนโคงเปนฐาน 2 ช้ัน ฐานช้ันลางเปนฐานบัว
ลูกแกวยอมุม สูงประมาณ 140 เซนติเมตร  ฐานชั้นที่ 2 เปนฐานบัวคว่ําสูงประมาณ 63 เซนติเมตร 
       ใตฐานชุกชีดานทิศเหนือพบหลักฐานการกออิฐเพื่อการขยายฐานใหใหญขึ้น ซ่ึงนาจะเปน
ความสัมพันธกับการขยายรับองคพระ  (ภาพที่ 29 ประกอบ) 
      ภายในมุขทิศตะวันออกสวนที่เปนพื้นที่ดานหนาพระอริยาบถนั่ง  มีการยกระดับพื้นให
สูงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 36 เซนติเมตร เทคนิคกออิฐ และตั้งเสาแปดเหลี่ยมขางละ 3 ตน  เสาแปด
เหลี่ยมนี้จะมีเหล่ียมที่ไมเทากัน โดยเหล่ียมที่ใหญจะประมาณ 68 เซนติเมตร เหล่ียมเล็กประมาณ 29 
เซนติเมตร เสาหนาประมาณ 98 เซนติเมตร 

 มุขดานทิศตะวันตก  สภาพปจจุบันพบฐานบัวกออิฐฉาบปูน กวาง 2.20 เมตร ยาว 12.00 
เมตร สูง 0.67 เมตร และพบฐานปทมกออิฐฉาบปูนเกือบเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส กวาง3.80 เมตร ยาว 
3.90 เมตร สูง 0.70 เมตร บริเวณมุมทั้งส่ีของฐานตั้งเสาแปดเหลี่ยม 

 ช้ันฐานของภายนอกของมุขทิศตะวันตก พบวาฐานนั้นรับผนังจะไมตรงกันและมุมที่ผนัง
ทิศตะวันตกเห็นตําแหนงของเสาแปดเหลี่ยม (ภาพที่ 30-31) 

  มุขดานทิศเหนือ  ฐานพระพุทธรูป อาสนสงฆ สภาพปจจุบันพบอาสนสงฆ 2 แหงดวยกนั 
สรางติดกับผนัง สูงจากระดับพื้น 45 เซนติเมตร ยาวตลอดผนัง มุขทิศอื่นจะไมปรากฏ  
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            พบฐานพระลักษณะครึ่งวงกลมและวงกลมตอเนื่องติดผนัง  โดยผนังนี้จะทําสูงจากพื้น
ประมาณ 0.64 เมตร  ฐานครึ่งวงกลมกวาง 1.45 เมตร  ยาว 2.40 เมตร    ฐานวงกลมเสนผาศูนยกลาง 
ประมาณ 2.00 เมตร และสูงจากพื้นประมาณ 32 เซนติเมตร ถัดจากกําแพงเขามาพบเสาแปดเหลี่ยม
สองตน สภาพปจจุบันเหลือสูงจากระดับพืน้ประมาณ 30 เซนติเมตร 

   มุขดานทิศใต   พบฐานพระสูงประมาณ 0.50 เมตร กวางประมาณ 4.75 เมตร ยาว
ประมาณ 4.92 เมตร  
                 เสาแปดเหลี่ยมตนดานทิศตะวันออก พบวามีสภาพดีที่สุดคือยังไมลมหักพังลงมา  และยงั
ปรากฏเห็นลักษณะของหัวเสา การทําทองไมขั้นดวยลูกแกวฉาบปูน สวนหัวเสาสันนิษฐานวาเปน
ลักษณะบัวตูม  (ภาพที่26 ประกอบ) 

เจดียบรรจุอัฐิ เปนเจดียแปดเหลี่ยมยอมุมไม 20 ตั้งอยูบนฐานสองชั้นฐานปทมช้ันลาง     
สุดสูงประมาณ 74 เซนติเมตร ฐานชั้นที่สองสูงประมาณ 18 เซนติเมตรเปนฐานแปดเหลี่ยมยอ     
มุมไม 20  
       สภาพปจจุบันของเจดีย สวนยอดหักพังทลาย เหลือแตโครงสวนฐาน  และสวนเรือนธาตุ 
(สันนิษฐาน)   สวนที่เปนฐานมีความสูงประมาณ 2.70 เมตร ยังปรากฏเห็นรองรอยของรูแตละดาน
เปนบางชวง   สวนเรือนธาตุสภาพปจจุบันสูงประมาณ 1.30 เมตร ยังเห็นรองรอยของปูนที่ฉาบ
สันนิษฐานวาเปนซุมจระนําทั้งแปดทิศ (ภาพที่ 32 ประกอบ) 
       ตําแหนงของทิศยอยของเจดียบรรจุอัฐิ จะมีเสากลมตั้งอยูจํานวน4ตนดวยกัน เปนเสาที่
รองรับโครงหลังคายอด  เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.65เมตร เสากลมคูทางดานทิศตะวันออก
ปรากฏรองรอยของการปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนเสาแปดเหลี่ยมกอทับใหเปนเสากลม 

  กําแพงแกว กําแพงแกวของอาคารจัตุรมุข ทําเพียงรอบมุข 3 มุขคือ มุขทิศเหนือ มุขทิศ
ตะวันตก และมุขทิศใต เสนทางเชื่อมกับกําแพงแกวจะมีบันไดทางลงสูกําแพงแกวทั้ง 3 มุข 
         จากการสํารวจพบวากรมศิลปากรไดขุดตรวจสองชั้นฐานของกําแพงแกว ผูเขียนไดวัดชั้น
ฐานพบวาฐานของกําแพงแกวอยูต่ํากวาระดับชั้นดินปจจุบันประมาณ 50 เซนติเมตร ทางเดินปูดวย
อิฐ พนักระเบียงกออิฐฉาบปูนสูงประมาณ 1.10 เมตร ความหนาของกําแพงแกวประมาณ 75 
เซนติเมตร  หลักฐานที่ปรากฏเหลืออยู  คือ บริเวณดานทิศเหนือของมุขทิศตะวันตก  
          แนวกําแพงแกวดานทิศใตจะเห็นการสรางทับฐานเจดียซ่ึงนาจะบอกถึงการสรางกอนหลัง
ได (ภาพที่ 14 ประกอบ) 

  การตกแตงอาคารจากการสํารวจสภาพปจจุบันพบวา หลักฐานเหลืออยูนอยมาก แต
หลักฐานที่เหลืออยูทําใหเขาใจไดวา อาคารจัตุรมุขมีการประดับตกแตงดวยปูนปนทั้งดานในและ
ดานนอก  
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       หลักฐานดานนอกสวนใหญจะเปนการฉาบปูนเลนระดับ พบทางผนังดานนอกทิศ
ตะวันตกของมุขทิศเหนือ สวนลวดลายประดับภายในพบสวนที่เปนเสายกกระเปาะของผนังทิศใต
ของมุขทิศตะวันออก เปนลวดลายกนก วางลายในแนวตั้ง (ภาพที่ 33 ประกอบ) 
                 การวิเคราะหอาคารจัตุรมุขจําแนกเปนขอไดดังตอไปนี้คือ 
                 4.1 การวิเคราะหโครงสราง จากการสํารวจอาคารจัตุรมุขใชโครงสรางเสาภายใน และ
กําแพงรับน้ําหนักโครงหลังคา   และภายนอกใชคันทวยรับน้ําหนักชายคา      การใชเสาและกําแพง
รับน้ําหนักเปนการใชโครงสรางที่ทํามาแตเดิม ตัวอยางที่เห็นอยูในวัดพระศรีสรรเพชญ เชน  วิหาร
หลวงพระศรีสรรเพชญ  และวิหารราย เปนตน  ซ่ึงจะแตกตางกันที่อาคารจัตุรมุขจะใชคันทวยรับ
น้ําหนักชายคา วิหารหลวงพระศรีสรรเพชญ  และวิหารราย จะใชเสานางเรียงรับน้ําหนักชายคา 
                บริเวณมุขทิศตะวันตก พบวาชั้นฐานกับผนังมีการกออิฐไมตรงแนว และมุมของทิศ
ตะวันตกเฉียงใตมีลักษณะเปนเสาแปดเหลี่ยมอิฐที่กอขนาดไมเทากัน สันนิษฐานวาฐานเกาที่
ปรากฏอาจบรูณะขึ้นใหม โดย การกอผนังสรางขึ้นใหมตามอิทธิพลตางประเทศ อาจเปนชวงหลัง
สมเด็จพระนารายณ 

  อาคารในวัดพระศรีสรรเพชญที่จัดวามีการใชโครงสรางเสาและกําแพงรับน้ําหนัก  ซ่ึง
นาจะเปนอาคารที่สรางรุนเดียวกัน คือพระที่นั่งจอมทอง และพระอุโบสถหลังปจจุบัน  

    4.2 เสาอาคารจัตุรมุข  เสาอาคารจัตุรมุขมีรูปแบบดวยกัน 2 รูปแบบคือ  การใชเสาแปด
เหล่ียม (เสาสี่เหล่ียมลบมุม) โดยเหล่ียมดานที่ลบมุมจะมีขนาดที่เล็กกวา ใชวัสดุกออิฐฉาบปูน หัว
เสาวิเคราะหจากโครงสรางที่ยังปรากฏอยูนาจะเปนรูปแบบบัวตูม ซ่ึงมีการทําอยูในวิหารหลวงพระ
ศรีสรรเพชญ ประกอบกับในอาคารจัตุรมุขมีเสากลม 4 ตน หัวเสาคงเปนแบบเดียวเชนกัน 
นอกจากนี้พบวา ที่อุโบสถวัดกุฎีดาวก็ยังมีการใชเสากลมหัวเสาแบบบัวตูมซึ่งซอมในสมัยพระเจา
บรมโกศ เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยศเปนกรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวทาย
สระ23 

 เสากลมรอบเจดียบรรจุอัฐิจํานวน4 ตน สองตนทางดานทิศตะวันออก  เห็นลักษณะของ
การกออิฐฉาบปูนเพิ่ม จากเสาแปดเหลี่ยมใหเปนเสากลม ชวนใหคิดวานาจะเปนเสาเดิมของโบสถ 
แลวมีการปรับแกเพื่อใชงาน แลวสรางเสากลมคูทิศตะวันตกอีก 1 คู 
               เหตผุลวาทําไมตองสรางเสากลมจํานวน 4 ตน  อาจเปนเพราะวาเสาแปดเหลี่ยมมีขนาด
เล็ก  และเตีย้  ตองการสรางใหใหญขึ้นและสูงขึ้น เพื่อรับน้ําหนกัโครงสรางหลังคา  เพราะวาสวน
บริเวณ 
                                                                    
                   23 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม], “ใน ประชุมพงศาวดารเลมท่ี 39       
(พระนคร : องคการคาคุรุสภา,2512), 241. 
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นี้เปนเจดียบรรจุอัฐิ และเปนจุดศูนยกลางของอาคาร  จากการวัดเสนผาศูนยกลางของเสานี้มีขนาด
ถึง 1.65 เมตร ใหญกวาเสาแปดเหลี่ยมถึง 65 เซนติเมตร 

        4.3 การเจาะชองหนาตาง  หนาตางอาคารจัตุรมุขเปนการเจาะชองหนาตางแบบโคง
แหลม  มีระเบียบการกออิฐ  2  แบบ  คือ  แบบวางอิฐตะแคง และแบบกอผนังกําแพงเขาหากัน                                    

 การทําเทคนิคแบบกออิฐตะแคงจะพบแบบนี้มาก  หลักฐานใชอิฐตะแคงเชน  ปอมเพชร 
สรางชวงสมัยอยุธยาตอนกลาง24   พระตําหนักขางโบสถวัดกุฎีดาว บูรณะสมัยสมเด็จพระเจาทาย
สระ25 เปนตน 

    การทําเทคนิคกออิฐแบบใชยื่นสวนของโครงสรางผนังเขาหากัน (CORBELLED 
ARCH) ไมคอยพบหลักฐานหลักฐานชนิดนี้  แตเราพบที่อาคารจัตุรมุขพบอยูดวยกัน แตทําคนละ
มุข  ซ่ึงคงจะทําพรอมๆ กัน และคงจะใชชางกลุมเดียวกันสราง 

    การทําเทคนิคแบบตะแคง พบวามีการทําที่พระราชวังนารายณราชนิเวศน   และมี
เอกสารระบุงานกอสรางของชาวมุสลิม (ชาติอิหราน) ในเขตพระราชฐานที่ลพบุรี26   แตก็มี
นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งยังไมอาจสรุปเรื่องการใชโคงแหลมที่พระราชวังนารายณนี้ไดวา  เปน
อิทธิพลของตะวันตกหรือของเปอรเซีย  และใหเหตุผลวาตองดูเหตุผลหลายๆ อยางประกอบ และ
กลาวถึงการศึกษาวา ยังพบอิทธิพลตะวันตกอยูหลายอยางในพระราชวังนารายณนี้27 

       4.4 การวิเคราะหลวดลายประดับ   พบลวดลายเปนเทคนิคปูนปน ประดับอยูที่เสาอิง
ของผนังกําแพงดานในกําแพงทิศใต ของมุขทิศตะวันออก เปนลายกนก และวางลายในลักษณะ
แนวตั้ง เปนลายที่ซํ้ากันและตอเนื่องกัน ระหวางกลางของลายกนกสันนิษฐานวานาจะเปนลาย
ดอกบัว หรือกลีบบัวประกอบ 

    ผูเขียนไดเปรียบเทียบตัวลายกนกนั้นคลายคลึงกับลายกนกที่กลีบบัว  ของเจดียวัดไกเตี้ย 
จังหวัดสุพรรณบุรี และคลายกับกนกที่ลายหนากระดานที่ปรางควัดสม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                                                                    
24 ตรึงใจ  บูรณสมภพและคณะ, “รายงานการวิจัย การศึกษาสถาปตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอ 

สถาปตยกรรมไทยในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  จังหวัดลพบุรี”, คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร,(อัดสําเนา) 

25 “ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม],“ ในประชุมพงศาวดาร เลมท่ี 39, 241. 
26 ดิเรก   กุลสิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย. ฉบับแกไขและ

สําเนากษัตริยสุไลมาน (ฉบับยอ) (กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, 2517. 
27  ตรึงใจ  บูรณสมภพและคณะ, รายงานการวิจัย การศึกษาสถาปตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอ 

สถาปตยกรรมไทยในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี (อัดสําเนา) 
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ซ่ึงนักวิชาการจัดลายทั้งสองวัดเปนศิลปะอยุธยาตอนตน28 (ดูภาพลายเสนที่ 1-2 ประกอบ)   แตตัว
กนกที่อาคารจัตุรมุขตัวกนกยาวกวา และเทคนิคการปนจะตางกัน ที่อาคารจัตุรมุขจะแบนเรียบไมมี
มิติตื้นลึกเหมือนกับสมัยอยุธยาตอนตน  สวนลายดานบนที่หลุดหายไปนาจะเปนลายกลีบบัว  
สังเกตจากเคาโครงที่หลุดหายไปและกานที่ยังเหลืออยู  

  เมื่อวิเคราะหพิจารณาประกอบกับ ดานรูปแบบ เทคนิค งานสถาปตยกรรม จึงจัดเปนลาย
สมัยอยุธยาตอนปลาย 

      4.5 วิเคราะหพระเจดียบรรจุพระอัฐิ 
  เจดียบรรจุพระอัฐิ พระยาโบราณราชธานินทรไดนําเสนอไวเปนทานแรก  โดยทานไดให

เหตุผลวา “ดวยในตอนหลังที่จะสรางพระเจดียเต็มไปหมดจะกออีกไมไดจึงเชิญไปรวมไวใน
มณฑปนั้น”29 และทานไดใหเหตุผลตอไปวา “พระเจดียในวัดพระศรีสรรเพชญจะมีอัฐิทั่วทุกๆ องค   
เพราะวา ไดพบเจดียรายในวัดหักพังทลายถึงฐานที่พื้น และขุดตรวจดูพบโกษดีบุกปดทองบรรจุอัฐิ
เล็กๆ เขาใจวาเปนอัฐิเจานายที่ทรงพระเยาว ในตรุที่ตั้งโกษมีเบี้ยจั่นวางเรียงรายหลายสิบเบี้ยจั่น
ดวย” 30 

    ในแผนผังกรมศิลปากรไดระบุหมายเลขไวเปนหมายเลข 9  คือเจดียบรรจุอัฐิ และหลวง
บริบาลบุรีภัณฑ ไดอธิบายรายละเอียดวาขางๆ สถูปทั้งสี่ดานทําเปนชองบรรจุอัฐิไวหลายชอง  
พรอมทั้งไดอางถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา สมเด็จพระบวรราชเจามหา
สุรสิงหนาท ไดทรงเอาแบบอยางมาสรางเจดียทองขึ้นที่วัดมหาธาตุ อันเปนวัดที่พระองคทรง
สถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวง      และเพราะเหตุนี้เองวัดมหาธาตุจึงมีพระนามวา   วัดพระศรี
สรรเพชญอยูคราวหนึ่ง ขาพเจาไดเคยตามเสด็จสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไปดูวิหาร
จัตุรมุขนี้ก็เห็นจริงดวย  เพราะขาพเจารูจักพระเจดียทอง ที่วัดมหาธาตุเปนอยางดี31  (ภาพที่ 34 
ประกอบ) 

                                                                    
28 สันติ   เล็กสุขุม,  วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรการพิมพ,2522), 60. 
29  พระยาโบราณราชธานินทร, [ พร เตชะคุปต ] ตํานานกรุงเกา (พระนคร:บริษัทสหอุปกรณการพิมพ

,2502. พิมพเปนอนุสรณพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงจําเริญ โบราณราชธานินทร ต.จ. ณ เมรุวัดเทพสิรินทรา
วาส วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2502), 89. 

30  เรื่องเดียวกัน, 90. 
31 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ ,  “วัดพระศรีสรรเพชญ” พระราชวัง  และวัดโบราณ  ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย และแผนผัง (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี 2511), 29. 
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  เร่ืองดังกลาวผูเขียนไดตรวจสอบบันทึกตํานานวัดนิพพานาราม ซ่ึงเปนพระราชนิพนธ
ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ โดยผูเขียนตองการทราบวา แบบอยางที่นักวิชาการกลาวนั้น 
คืออะไร เปนแนวความคิด หรือเปนรูปแบบที่นํามาใชสราง เพราะวาจากการตรวจสอบดานรูปแบบ
จะไมเหมือนกัน  จึงสํารวจขอมูลเอกสารดังกลาวทานไดกลาววา ” กรมพระราชวังบวรทรงอุทิศ
ถวายเครื่องบนปราสาท จึงไดสรางมณฑปขึ้น ในวัดนิพพานาราม อนุโลมตามอยางพระมณฑปที่
ในวัดพระศรีสรรเพชญ ขอนี้จะพึงเห็นไดดวยสรางพระเจดียทองอยางเดียวกัน แลขนาดเดียวกันไว
ในกลางพระมณฑป เวนแตจะเตรียมไวเปนที่บรรจุพระอัฐิอยางเดียวกับพระเจดียทองในพระ
มณฑปครั้งกรุงเกาขอนี้ทราบไมได”32  

    ประเด็นเรื่องชื่อวัดทานยังไดเสนอวา “จะใหเรียกวาวัดพระศรีสรรเพชญ ก็ขัดอยูดวยวา
วัดพระศรีสรรเพชญเปนวัดในพระราชวังหลวง จะใชช่ืออ่ืนวา วัดมหาธาตุ หรือวัดพุทไธสวรรย      
ก็ไมตรงกับเปนที่บรรจุอัฐิ จึงคิดนามใหมวา วัดนิพานาราม แตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา  
จุฬาโลก พระราชทานนามใหมวา วัดพระศรีสรรเพชญ นั้นเปนเพราะวา กรมพระราชวังบวรฯ ได
ทรงสรางพระมณฑปไวอยางวัดพระศรีสรรเพชญที่กรุงเกา  ทรงพระราชดําริวา ไมตองการนามนั้น
สําหรับพระอารามหลวง เพราะพระราชทานนามวา วัดพระศรีรัตนศาสดารามแลว จึงโปรดใหเรียก
นามวัดนิพพานาราม เปนวัดพระศรีสรรเพชญ”33  

   ประเด็นนี้นาจะวิเคราะหสรุปไดวา การสรางพระมณฑปและพระเจดียทอง นาจะเปน
แบบอยางทางแนวความคิด มากกวาการนํารูปแบบมาใช ถึงแมจะไมสามารถตรวจสอบมณฑปที่
สรางกอนปจจุบัน เมื่อมาพิจารณาเจดียทองที่อยูภายในมณฑป รูปแบบของพระเจดียจะแตกตางกัน 
เจดียบรรจุอัฐิที่อาคารจัตุรมุขเปนเจดียแปดเหลี่ยมยอมุมไม 20  ศิลปะอยุธยาตอนปลาย  เจดียบรรจุ
อัฐิที่วัดมหาธาตุเปนเจดียส่ีเหล่ียมยอมุมไม 12  เปนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

4.6 การวิเคราะหพระสี่อิริยาบถประทับในอาคารจัตุรมุข  พระยาโบราณราชธานินทร 
เปนทานแรกที่กลาวถึงอาคารจัตุรมุข วาที่หลังระเบียงดานตะวันตกมีมณฑปจัตุรมุข ตามมุขทั้ง 4
ประดิษฐานพระปาง”34   ซ่ึงทานไมไดระบุวาพระอริยาบถปางอะไรบาง ตอมาหลวงบริบาลบุรี
ภัณฑไดเขียนเร่ืองวัดพระศรีสรรเพชญ    และไดมีการระบุพระส่ีอิริยาบถในแผนที่ที่จัดทําโดยกรม

                                                                    
  32 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประวัติวัดมหาธาตุภาคตน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณวิทยาลัย, 2541), 12. 
                  33 เรื่องเดียวกัน, 12. 

  34 พระยาโบราณราชธานินทร ,[ พร เตชะคุปต ], ตํานานกรุงเกา  พิมพเปนอนุสรณพระราชทานเพลิง
ศพ คุณหญิงจําเริญ โบราณราชธานินทร ต.จ. ณ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2502, 89. 
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ศิลปากร35 ระบุลําดับหมายเลขในแผนที่คือ หมายเลข 11 มุขทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูป
ประทับนั่ง หมายเลข 7 มุขทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน  หมายเลข 8 มุขทิศ
เหนือประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา และหมายเลข 10 มุขทิศใตประดิษฐานพระพุทธรูปยืน    
และทานยังไดเสนอขอมูลเพิ่มเติมถึงการสรางมุขทั้งสี่ประดิษฐานพระนั่ง นอน ยืน เดิน ส่ีอิริยาบถ
ตามคตินิยมในสมัยสุโขทัย36 

  ผลจากขอมูลของทานทั้งสองที่กลาวไวขางตน และจากการตรวจสอบสภาพปจจุบัน และ
ศึกษารูปแบบคตินิยมของศิลปะสุโขทัย  ผูเขียนมีความเห็นคือ  

  ถาในวิหารจัตุรมุขประดิษฐานพระสี่อิริยาบถตามที่หลวงบริบาลระบุไวจะพบขอแตกตาง
ในการวางพระสี่อิริยาบถไมเหมือนกัน อาคารจัตุรมุขจะหันพระพักตรเขาหาศูนยกลาง ศิลปสุโขทัย
หันออกจากศูนยกลาง แตยังยึดรูปแบบวางไวคูกันจากการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ของการศึกษา
เกี่ยวกับพระสี่อิริยาบถพบที่วัดพระเชตุพน    จังหวัดสุโขทัย ทําเปนอาคารทรงมณฑปมีแทนกลาง
ตั้งพระพุทธรูปองคใหญ ทิศเหนือเปนพระพุทธรูปนั่ง ทิศตะวันตกเปนพระพุทธรูปยืน ทิศ
ตะวันออกเปนพระพุทธรูปเดิน และทิศใตเปนพระพุทธรูปนอน37 

   มณฑปวัดพระเชตุพนไดใหอิทธิพลแกวัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร  แตมีการ
วางตําแหนงที่แตกตางกัน ทิศเหนือเปนพระนอน ทิศใตเปนพระนั่ง 38 
                 ประเด็นความหมายของพระสี่อิริยาบถมีนักวิชาการไดเสนอไวคือความหมายที่เกี่ยวกับ
พระพุทธประวัติ และความหมายที่สองอาจเปนเครื่องชี้นําอิริยาบถทั้งส่ีประการของบุคคลที่เจริญ
วิปสสนากรรมฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนดอิริยาบถทั้ง 4  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่
สําคัญตอนหนึ่งในการนิพพานใหแจง 39 สําหรับพระสี่อิริยาบถในอาคารจัตุรมุข ประดิษฐานรวมอยู
กับเจดียบรรจุอัฐิ  นาจะมีความคิดเกี่ยวกับการนิพพานเหมือนกัน  ซ่ึงเรื่องนี้ก็คงตองใชเวลาใน
การศึกษาตอไปอีก  อยางไรก็แลวแตทางดานรูปแบบการวางผัง  ถือวาเปนรูปแบบเฉพาะของวัดใน

                                                                    
  35 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ. พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถาย 

และแผนผัง รวบรวมจัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส  เกียรติกอง ณ เมรุวัดกษัตริยาราม วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2511, 28-29. 
                  36  เรื่องเดียวกัน,29. 
                  37 ภัคพดี  อยูคงดี, “ พระสี่อิริยาบถเมืองกําแพงเพชร”  (สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2523),8. 

  38เรื่องเดียวกัน,8. 
                 39 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, “ กลุมพระพุทธรูปอิริยาบถในศิลปะสุโขทัย : ความหมายทาง
พระพุทธศาสนาบางประการ,” วารสารเมืองโบราณ  13 (ก.ค. – ก.ย. 2530): 57-62. 
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พระบรมมหาราชวัง  แตก็พบขอขัดแยงอยูเหมือนกันเพราะในสมัยอยุธยาตอนปลายไมพบหลักฐาน
การสรางพระสี่อิริยาบถในวัดใด  

    ดังนั้นถามีการประดิษฐานพระสี่อิริยาบถในวิหารจัตุรมุขเพราะเหตุใดจึงยอนกลับขึ้นไป
เอาอยางพระสี่อิริยาบถของสมัยสุโขทัย อาจสันนิษฐานแนวคิดไดจากความนิยมรูปแบบเจดียแบบ
สุโขทัย โดยรวม  และยังนําความหมายของพระสี่อิริยาบถ มารวมอยูกับเจดียบรรจุอัฐิของเจานาย 
เพราะตองการที่จะมุงสูนิพพาน หลังจากสิ้นพระชนมแลว  กรณีเจดียยอมุมในวิหารทําไมไมสราง
รูปแบบทรงระฆังอาจคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนสําคัญในการบรรจุพระอัฐิเขาแตละชอง และ
คนละเวลากัน 
                  5. วิหารพระโลกนาถ (โบราณสถานหมายเลข 4) ตั้งอยูทางดานทิศเหนือของวิหารหลวง 
หันหนาไปทางทิศตะวันออก ลักษณะรูปแบบเหมือนกับวิหารพระปาเลไลย มีประตูทางเขา
ดานหนา 2 ชองทาง สวนดานหลังไมพบหลักฐานทางเขา และไมพบภายในปูดวยพื้นอิฐ เสาภายใน
ทั้งหมดสี่แถว เสาคูกลางแถวละแปดตน แถวริมแถวละสี่ตน และดานหนาทิศตะวันออกมีเสารับมุข
สองตนเปนเสากลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เมตร ผนังดานทิศเหนือยังเหลือหลักฐานอยู
บางสวน (ภาพที่ 35 ประกอบ) 
                จากการขุดตรวจสอบหลังขุดแตงพบวามีการปูพื้นอิฐเชื่อมตอกับอาคารที่สรางติดกัน กับ
พระที่นั่งจอมทอง พระวิหารหลวง และดานหนามีแทนกออิฐชนาด 2.00x2.00 เมตร และยังพบแนว
กออิฐคลายกับแนวกออิฐบริเวณหนาวิหารพระปาเลไลยก (ภาพที่ 36 ประกอบ) จะนําไปวิเคราะห
รวมในหัวขอยอยวิหารพระปาเลไลย 
                  6.พระท่ีนั่งจอมทอง (โบราณสถานหมายเลข 5) พระที่นั่งจอมทองตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันออก ถัดจากวิหารพระโลกนาถ หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก สภาพของพระที่นั่งมีสภาพ 
โครงหลังคาหักพังทลาย แตยังมีผนังอาคาร เสายังคงสภาพอยู ผนังของอาคารมีการเจาะชอง
หนาตางโดยรอบจํานวน 32 ชอง ยังปรากฏเปนรองรอยแบบซุมบัณแถลงของผนังกําแพงดานนอก
ดานทิศเหนือ มีประตูเขาออกจํานวน 4 แหง ทางดานทิศตะวันตก 2 แหง และทางดานทิศตะวันออก 
2 แหง ซ่ึงยังปรากฏ บันไดปูดวยแลงอยู ถัดจากมุขหนานี้ออกไปจากการขุดแตงพบแนวกออิฐ (ภาพ
ที่ 37 ประกอบ) 
                แผนผังของพระที่นั่งจอมทองเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาดประมาณ 22 x 33 เมตร   ภายใน
มีเสาสองแถวๆละ 6 ตน เปนเสาทรงแปดเหลี่ยม ดานหนาและดานหลังกอเปนมุขยื่นออกมาดานละ
3 มุข ฐานดานลางเปนฐานบัวลูกแกวอกไก 1 ช้ัน มีหลักฐานในพระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส กลาววา ตอนที่ญี่ปุนประมาณ 500 คน ยกเขามาในทองสนามหลวงคอยกุม
เอาพระเจาอยูหัว (พระเจาทรงธรรม) เสด็จออกมาฟงพระสงฆบอกหนังสือ ณ พระที่นั่งจอมทอง
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สามหลัง40 เรื่องนี้อาจารยเสนอ  นิลเดช มีความคิดเห็นวา อาจเปนการสับสนอะไรสักอยางหนึ่งที่
กลาววาเปนจอมทองสามหลัง หรือจะหมายถึงมุขสามมุข และทานยังเสนอความคิดวา พระที่นั่ง
จอมทองอาจสรางขึ้นในสมัยแรก ๆ มีการทํามุขเปนพาไล ซ่ึงเปนรูปแบบที่นิยมมากในสมัย
สุโขทัย41 
                จากการสํารวจทางดานกายภาพผูเขียนมีความเห็นวาพระที่นั่งจอมทองนาจะสรางขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีการวางแผนผังตอเนื่องออกมาจากวิหารพระโลกนาถ และคงสรางขึ้น
พรอมๆ กับอุโบสถ หลักฐานที่กําหนดชวงอายุไดคือการเจาะชองหนาตางเปนซุมหนาตางบานเปด
ปดไม เห็นรองรอยของการวางทับหลังเพื่อรองรับวัสดุกอ และเห็นรองรอยของการปนปูนประดับ
เปนลักษณะซุมบันแถลงยังเห็นบางสวนของการปนปูนใบระกาซอนสองชั้น   เหมือนกับซุม
หนาตางวัดบรมพุทธาราม สรางรัชกาลพระเพทราชา (ภาพที่38-39) สวนหลักฐานทางดานเอกสาร
นั้นเกากวาสมัยพระเจาทรงธรรม และที่กลาวถึงทหารญี่ปุนเขามาทางทองสนามหลวงซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกจึงตองเขามาทางหนาวัดหลักฐานทางสถาปตยกรรมการทําพาไล  และจากการตรวจสอบ
การขุดแตงจะเห็นรองรอยของแนวอิฐดานหนาพระที่นั่ง พรอมกับพิจารณาตําแหนงของหอระฆัง
อาจสันนิษฐานไดวาพระที่นั่งจอมทองหลังเดิมอาจสรางพรอมกันในสมัยแรก ตอมาบูรณะชวงสมัย
พระเจาบรมโกศ 
                     7.หอระฆัง (โบราณสถานหมายเลข 6) หอระฆังตั้งอยูทางดานหนาของพระวิหาร
หลวง อยูในแกนหลักทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส รูปทรงจัตุรมุขมี
บันไดขึ้นทั้งส่ีทิศ สภาพปจจุบันมีสภาพชํารุดเหลือเพียงสวนฐาน และผนังอาคารบางสวน   ดานทิศ
ใตพบฐานลูกฟกและมีกองอิฐทับถมอยู จาการขุดแตงพบวามีการสรางระเบียงซอนกันสองชั้น42 
(ภาพที่ 40) 
                 มีนักวิชาการไดศึกษาเสนอวา  การสรางหอระฆังนั้นสรางซอนทับกันถึงสามครั้ง โดย
สรางทับหอฆองและหอกลองของพระบรมมหาราชวัง   หอฆองกับหอกลองแตเดิมเสากออิฐเปน
เสากลมพื้นไมมีรอดไม คงแขวนฆองและกลองสําหรับย่ํายามทุมโมง และเปนหอมียอดเมื่อถวายวัง

                                                                    
                       40 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ และฉบับกรมพระยา กรมพระปรมานุชิต
ฯ และพงศาวดารเหนือฉบับ พระวิเชียรปรีชา (นอย) เลม1, ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,2504),345-346. 
                       41 เสนอ  นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ , 28. 
               42 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนา การขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร
เพชญ ประจํางวดที่ 3 – 4” เสนอ  โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
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เปนวัด และขั้นสุดทายไดแกเปนหอที่มีหลังคายอด ชักมุขเปนแบบที่มีจัตุรมุข และแกยอดเปนแบบ
สุดทายที่มีหายอด43  
                การศึกษาลวดลายปูนปนประดับที่หอระฆัง มีนักวิชาการไดศึกษาลายหนากระดานที่ฐาน
หอระฆัง  เปนลายที่พัฒนามาจากลายหนากระดานที่ปรางคประธานวัดราชบูรณะ  อยุธยา 
เชนเดียวกับลายที่ชองหนาตางดานทิศใตของวิหารหลวง ลายที่วัดราชบูรณะเปนลายดอกกลมสลับ
ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน แบงภายในมีเคาโครงเดียวกัน คือกนกสองหัวงอเชื่อมสวนทั้งส่ี ซ่ึงแบง
ภายในคลายดอกสามเหลี่ยมสี่ดอกในทรงสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน แตลายหนาตางนั้นมีรายละเอียด
วิจิตรมากกวาโดยเพิ่มลายดอกไมใบไมในสวนทั้งสี่ กําหนดอายุไดราวพ.ศ. 2042 44 (ภาพที่ 41และ
ภาพลายเสนที่ 4)  
                   นอกจากนี้ยังพบลวดลายปูนปนที่ประดับกรอบซุมมุข ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับลายกรุย
เชิงที่พระปรางควัดราชบูรณะ นาจะเปนแรงบันดาลใจใหแกงานปูนปนประดับหอระฆังนี้ดวย 
(ภาพที่ 42 และภาพลายเสนที่ 5 ประกอบ)    
                  จากการตรวจสอบตําแหนงของหอระฆัง ตั้งอยูในแกนหลักวางไวสวนหนาสุดทางทิศ
ตะวันออก จะใหความสําคัญกับตําแหนง เมื่อพิจารณาแลวอาคารที่เปนสวนสําคัญเกี่ยวกับพิธีสงฆ
จะอยูในสวนหนา   ที่วัดโลกยสุทธาจะวางไวใกลกุฎิสงฆ อาจตองการใหไดยิน  จากการศึกษา
ลวดลายของนักวิชาการและผูเขียนพบวา รูปแบบของหอระฆังระยะแรกสรางอยูในชวงสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ลวดลายไดรับอิทธิพลจากวัดราชบูรณะ มีพัฒนาการใกลกันมาก ตอมาไดมีการขยายให
ใหญขึ้นโดยตอมุขยื่นทั้งส่ีดาน และทําระเบียงโดยรอบในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
                    8. วิหารพระปาเลไลย (โบราณสถานหมายเลข 7) ตั้งอยูทางดานขางของวิหารหลวง
ดานทิศใต และบริเวณดานหลังของพระอุโบสถ ลักษณะแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีมุขยื่นไป
ทางทิศตะวันออก ปจจุบันพังทลายเหลือแตผนังอาคารทิศใต และสวนฐานอาคารเปนฐานบัว
ลูกแกวอกไก 
                   บริเวณแผนผังสวนที่เปนรูปจัตุรัสมีขนาด 23.5x23.5 เมตร มีเสากออิฐทรงกลม 4 แถวๆ
ละ 4 ตน เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.14 เมตร มีฐานเสาทําเปนรูปบัวคว่ํา มีผนังเหลืออยูทางดานทศิ
ใต เจาะชองแสงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา แนวตั้งหองละ 3 ชองแสง ขนาดความกวางเทากับความยาวของ
ชวงกอนอิฐ (ประมาณ 0.28 เมตร) สูงประมาณ 2 เมตรจรดหลังคา แตละชองแสงมีการประดับ
ลวดลายปูนปนเปนลายประจํายามกามปู  (ภาพที่ 43) ภายในบริเวณกึ่งกลางอาคารมีฐานชุกชี 
                                                                    
                    43 เสนอ  นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ.  29. 
                    44 สันติ  เล็กสุขุม, วิวัฒนาการชั้นประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ :      
อัมริทรการพิมพ, 2522),50. 
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                 ฐานของวิหารทําเปนฐานบวัลูกแกว 1 ช้ัน 
                 บริเวณมุขที่ตอยื่นมีประตูทางเขาตรงกึ่งกลางเพียงชองเดียว ผนังดานทิศใตเจาะชองแสง 
4 ชอง แตละชวงเสาไมปรากฏลายปูนปนเหมือนกับอาคารหลัก เสาภายในมี 2 แถวๆละ 4 ตน 
ลักษณะเปนเสากออิฐถือปูนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส และพบพื้นอาคารปูดวยอิฐ 
                 จากการขุดแตงวิหารปพ.ศ.2547 บริเวณที่เปนแผนผังพบการทําเสาพาไลรับชายคาดาน
ละประมาณ 2 เมตร เปนเสารูปแปดเหลี่ยม เสนผาศูนยกลาง 0.55 เมตร มีพาไลอยูเพียงสามดาน 
สวนมุขหนานั้นไมพบการทําพาไลรองรับ45  และจากการสํารวจทางกายภาพปจจุบัน 
                 มีขอเสนอคิดเห็นของนักวิชาการ ไดสันนิษฐานวารอยเตาไมที่ยื่นออกมา อาจเปนเพราะ
การบูรณะครั้งที่แลวทําใหหลักฐานสูญไป มุขวิหารนาจะสรางเปนชั้นลดลงมาอีกชั้นหนึ่ง และจาก
การขุดคนมุขดานหนามีความยาวมากกวาในปจจุบัน อาจเปนเพราะจากการบูรณะครั้งที่แลวในสมัย
อยุธยาตอนปลายไดลดขนาดความยาวของมุขลง46  
              จากการศึกษาแผนผังวิหารพระปาเลไลยและวิหารพระโลกนาถ มีการวางตําแหนงที่สมดุล
กัน รูปแบบที่เหมือนกัน และจาการศึกษาลวดลายปูนปนประดับที่ชองผนังของลูกกรงวิหารนอยอยู
ทางดานทิศใตของวิหารหลวง เปนลวดลายพันธุพฤกษา มีความเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมลานนา จัด
อยูในสมัยอยุธยาตอนกลาง47    สําหรับประเด็นที่มีการตอมุขขึ้นดานทิศตะวันออก  แตจากการ
สํารวจสภาพปจจุบันพบวาพื้นที่รองรับเสาพาไล และพื้นสวนที่ยื่นทางทิศตะวันออกระดับพื้นพาไล
เปนพื้นที่ทําคราวเดียวกันไมเห็นการตอเติม  รูปแบบองคประกอบของเสาที่แตกตางกันจึงเปนขอ
สันนิษฐานไดวาอาจเปนการบรูณะขึ้นในชั้นหลัง รูปแบบการตอมุขนี้มีระเบียบคลายรูปแบบของ
แผนผังศิลปะลานนา รูปแบบเกิดจากแผนผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกอนแลวยกเก็จเปนชวงๆ ออกมา
ทางดานหนาจึงมีผังคลายรูปสี่เหล่ียมผืนผา แตวิหารที่ยังเหลืออยูลวนไดรับการบูรณะ48   แผนผัง
ของวิหารนอยทั้งสอง อาจไดรับอิทธิพลจากลานนาเหมือนกับลายประดับปูนปนที่ชองผนังลูกกรง
ก็อาจเปนได แตก็ตองศึกษาเพิ่มเติมอีกตอไป   
                  สวนการลดสั้นลงนั้นยังไมสามารถสรุปได  แตถามีการลดมุขหนาของวิหารของวิหาร ก็
อาจเปนเพราะตองการใหมีความสมดุลกันเทากับวิหารพระโลกนาถ ดูไดจากเนื้อที่วางระหวาง

                                                                    
               45 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนา การขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร
เพชญ ประจําป 2547” เสนอโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
                          46 เรื่องเดียวกัน, 
                          47 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน,156. 
                         48 สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ,2538),81. 
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วิหารพระปาเลไลยกับอุโบสถ จะมีเนื้อท่ีเหลือมากกวาทางวิหารพระโลกนาถกับพระที่นั่งจอมทอง 
บริเวณนี้ระยะชิดมากเพราะขนาดของพระที่นั่งจอมทองมีขนาดที่ใหญกวาและทํามุขหลังยื่นออกมา 
                  จากการตรวจสอบการขุดแตงพบวาบริเวณดานหนาของวิหารนอยทั้งสองหลังพบแนว
กออิฐยาวตลอดผานหนาวิหารหลวง ลักษณะคลายกําแพงมีประตูอาจเปนแนวพระราชวังครั้งสราง
ในสมัยพระเจาอูทอง                                                                                                                                                       
                9. พระอุโบสถ (โบราณสถานหมายเลข 8) ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของวิหารนอยพระ
ปาเลไลย สภาพที่ปรากฏอยูในปจจุบันเปนอาคารกอดวยอิฐสอปูน ดานหลังของอาคารมีผนัง
เหลืออยูสูงประมาณ 7.30 เมตร แผนผังของพระอุโบสถเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผากวาง 14.50 เมตร  ยาว  
3.30 เมตร มีมุขยื่นออกมาทางดานหนาและดานหลัง มุขหนาเปนมุขโถง มุขหลังเปนมุขทึบ 
ดานขางมุขเปนบันไดทางขึ้นดานละ 2 แหง 
                รูปแบบของฐานพระอุโบสถเปนฐานบัวลูกแกวอกไก สูงประมาณ 1.20 เมตร  ฐานหนา
กระดานอยูดานลางต่ํากวาระดับพื้นลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร บริเวณชั้นหนากระดานลางของ
ชุดฐานมีการนํากอนศิลาแลงมากอแทรกชั้นอิฐ 1 แถว ขนาดกอนศิลาแลง 0.23 x 0.46 x 0.12 เมตร  
ความยาวของโบสถแบงเปน 7 ชวงเสา  ภายในพระอุโบสถกอเสาตั้ง 2 แถว เปนเสาแปดเหลี่ยม 
สวนลางสุดของเสาทุกตนกอดวยอิฐสอปูน มีกอนศิลาแลงวางซอนอยูดานบน บริเวณตําแหนงเสาที่ 
6-7 มีฐานชุกชีขนาด 4.26 เมตร x 6.60 เมตร มีความสูงเทาที่เหลือ 0.42 เมตร สวนมุขหลังมีการกอ
ฐานชุกชี และบริเวณผนังทิศใตทําอาสนมาชนเสาตั้งแตคูที่ 2-5 และบริเวณรอบพระอุโบสถตั้งใบ
เสมาคู สรางดวยหินชนวนสูงประมาณ 2.00 เมตร ปกอยูทั้งแปดทิศ เสมาดานในจะปกสูงกวาดาน
นอก ที่ใบเสมามีลวดลายสลักเปนรูปสามเหลียมบริเวณคอและทองใบเสมา สวนบริเวณคอสลักเปน
รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน (ภาพที่ 44 ประกอบ) 
                 มีหลักฐานจากการขุดแตงเมื่อปพ.ศ. 2447 ไดขุดแตงโดยรอบพระอุโบสถ ผลจากการขุด
แตงพบลานชาลาดานทิศเหนือทิศใต บริเวณทางขึ้นสี่ดาน ลานชาลาดังกลาวปูดวยเศษอิฐหัก มี
ความกวางจากฐานอาคารประมาณ 2 เมตร  หลักฐานนี้จึงสันนิษฐานวาพระอุโบสถไมมีพาไลรับ
ชายคา49 นอกจากนี้พบฐานรากของบันไดทําดวยศิลาแลงขนาด 0.23 x 0.46 x 0.12 เมตร และพบ
ฐานเสมาคูวัสดุอิฐกอขนาด 1.80 x 1.80 เมตร และพบวามีการปกใบเสมาไมตรงอาจมีการซอม
ผิดพลาดมา 20-30 ป50 และสันนิษฐานวาพระอุโบสถนาจะสรางพรอม ๆกับพระที่นั่งจอมทองใน

                                                                    
                   49 อนนท  เรืองเทศ, “รายงานความกาวหนา การขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร
เพชญ ประจําปพ.ศ.2547” เสนอโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
                   50 เรื่องเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

44

สมัยพระเจาทรงธรรม และมีการปฎิสังขรณมาแลว1คร้ัง โดยกออิฐปดที่มุขดานหลังทําใหเปนฐาน
ชุกชีพระเพิ่มอีก 1 ฐาน51  
                   10. วิหารราย ที่10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 
57, 59, 61, 63 และวิหารรายหมายเลข 65)  (แผนผังที่ 2)   จากการสํารวจสภาพปจจุบันวิหารราย
ทางดานทิศเหนือยังคงมีสภาพที่ดีกวาทางดานทิศใต โครงสรางของวิหารรายทั้งหมดหักพังทลาย
ทั้งหมด ปรากฏเห็นสวนฐานอาคาร ผนังกําแพง ของวิหารบางหลัง เสาภายในอาคาร และฐานพระ
ภายในอาคาร 
                   แผนผังของวิหารรายเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 11.50 x 16.00 เมตร วิหาร
รายทางดานทิศเหนือและทิศใตจะหันหนาไปทางทิศตะวันออก  สวนวิหารรายที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตกจะหันหนาเขาหากัน คือวิหารรายที่อยูทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
สวนเหนือจะหันหนาทางทิศใต สวนวิหารรายทิศตะวันออก ทิศตะวันตกสวนใตจะหันหนาไปทาง
ทิศเหนือ 
                   วิหารโดยสวนใหญจะทําประตูเขาออกทางดานหนา 1 ประตู สวนหลังมีประตู 1-2  
ประตู เสาเปนเสากลม 
                   รอบนอกของวิหารพบตําแหนงการใชเสาพาไลรองรับหลังคาปกนก เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 40 เซนติเมตรแตมีวิหารรายหมายเลข 24 เสาพาไลดานทิศใตเปนเสาสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด
กวาง 50 x 50 เซนติเมตร 
                  ส่ิงที่ปรากฏใหเห็นขอแตกตางของวิหารรายคือการเจาะชองแสงที่ผนังอาคาร มีรูปแบบ
ที่แตกตางกัน วิหารที่ยังคงเหลือผนังอาคารอยูจากการสํารวจพบวามีการเจาะชองแสงอยูสาม
รูปแบบดวยกันคือ 
                 แบบที่ 1 เจาะชองแสงรูปสี่เหล่ียมผืนผาแนวตั้ง (ภาพที4่5) 
                 แบบที่ 2 เจาะชองแสงดอกเหลี่ยม (ภาพที4่6 )                        
                 แบบที่ 3 เจาะชองแสงดอกหลีย่มจัดกลุม  (ภาพที่ 47 ) 
                 ตําแหนงของแผนผังของวิหารราย กําหนดวางไวโดยรอบกําแพงวัดอยางสมมาตร และ
เปนระเบียบเรียบรอยไมชิดเขามาติดระเบียงคด เหมือนกับวัดในสมัยอยุธยาตอนตน การวางนี้ตองมี
ความสัมพันธกับพระที่ประดิษฐานอยูในระเบียงคด เพราะวาจะหันพระพักตรออกแตกตางจากวัด
อ่ืนจะหันพระพักตรเขาหาประธาน 

                                                                    
                           51 เรื่องเดียวกัน. 
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                 การวางวิหารรายวางไวเปนจังหวะสลับกับเจดียราย รูปแบบทางศิลปกรรมก็มีลักษณะที่
เหมือนกัน สวนที่แตกตางกันคือการเจาะชองหนาตาง   ชองแสงแบบรูปส่ีเหล่ียมแนวตั้งเหมือนกับ
พระวิหารหลวง และวิหารนอยสองหลังแตไมพบลวดลายภายในชองแสง สวนชองแสงแบบหลัง
ไมเคยพบที่ไหนมากอน วิหารเหลานี้จึงมีการกําหนดแผนผังไวแตแรก และสรางในชวงสมัยอยุธยา
ตอนกลางหลังจากสรางองคประกอบหลัก เจดียมุมเสร็จเรียบรอยแลว สวนวิหารรายที่มีการซอม
ในชวงหลังรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปกรณีเสาพาไลดานใตของวิหารรายหมายเลข 24  
                   11. มณฑป (โบราณสถานหมายเลข 53)  แผนผังของมณฑปมีลักษณะเกือบสี่เหล่ียม
จัตุรัส ตั้งอยูระหวางเจดียรายหมายเลข 52 กับ 54  สภาพของอาคารพังทลาย เหลือใหศึกษาเพียง
สวนฐาน ผนังอาคาร เสาภายใน ตรงกลาง 4 ตน และมีซากสถาปตยกรรม จาการตรวจสอบบริเวณ
มุมมีการยอมุมทั้งส่ีดาน มณฑปมีบันไดขึ้นลงดานหนา และดานหลัง 
                   วิเคราะหตรวจสอบดูตําแหนงบริเวณนี้ควรเปนวิหารราย อีกทั้งบริเวณทางดานทิศ
ตะวันตกยังมีเนื้อที่บริเวณวางอยู และรูปแบบทางดานศิลปกรรมสันนิษฐานวา มณฑปหลังนี้อาจ
ดัดแปลงวิหารรายเพื่อปรับสรางเจดียบรรจุอัฐิเจานาย ลักษณะเชนเดียวกับอาคารจัตุรมุข สรางใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย 
                     12. ศาลาเปลื้องเครื่อง  (โบราณสถานหมายเลข 71) ตั้งอยูตรงทางเขาระเบียงคดดาน
ทศิใต ตําแหนงคอนมาทางทิศตะวันออก สภาพปจจุบันมีสภาพพังทลายลงมากองอยูที่พื้น  จากการ
ตรวจสอบเปนอาคารกออิฐฉาบปูน โครงหลังคาเปนอิฐใชเทคนิคแบบวางอิฐตะแคงเปนรูปโคง 
จากรูปแบบดังกลาวนี้ทําใหเชื่อวาคงสรางคราวเดียวกับอาคารจัตุรมุข เพราะเปนการใชอิฐกอ
ตะแคงเหมือนกันในชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
ความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญที่บงถึงความเปนวัดในพระบรมมหาราชวัง 

 
                 การสรางวัดพระศรีสรรเพชญไวในพระบรมมหาราชวัง อาจทําใหศูนยกลางทางศาสนา
เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในชวงสมัยอยุธยาตอนตน ตั้งแตสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พ.ศ.1913 -
1931)  ไดสรางวัดมหาธาตุขึ้นในป พ.ศ. 1917 ตามที่อางมาแลว  เพื่อเปนศูนยกลางทางศาสนาและ
เปนศูนยกลางของเมือง แรกเริ่มไดรับอิทธิพลจากกัมพูชาคงนับถือลัทธิเทวราช  มักนิยมสราง
ปราสาทขึ้นกลางเมืองเพื่อเปนที่สถิตอยูของมหาเทพ อันทําเปนรูปสัญลักษณแทนองคพระอีศวร 
ตัวอยางเชนการสรางปราสาทพนมบาแค็งไวเปนศูนยกลางของเมือง1  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15   
อิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศเผยแพรเขามา  ทําใหคตินิยมการสรางพระธาตุเจดีย ไว ณ 
กลางเมืองมีมากเชน วัดชางลอมเมืองศรีสัชนาลัย สรางในสมัยพอขุนรามคําแหง2   
                 วัดมหาธาตุ อยุธยา เปนคติที่ไดรับอิทธิพลที่ผสมผสานกันตอมา เปนวัดที่ใหญที่สุดของ
เมืองไดรับการทํานุบํารุงจากราชสํานัก มีฐานะเปนศูนยกลางทางศาสนา  และศูนยกลางดานจิต
วิญญาณไปพรอมๆกันดวย3  ทางดานความหมายเจดียวัดมหาธาตุอยุธยา ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา คือศูนยกลางทางความศักดิ์สิทธิ์ของราชธานี เทียบไดกับจุฬามณี เจดีย
ซ่ึงพระอินทรสรางไวเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจา วัดมหาธาตุจึงถือวาเปน
ศูนยกลางของเมือง  และศูนยกลางทางศาสนา 
                จวบจนชวงสมัยอยุธยาตอนกลาง  วัดมหาธาตุยังเปนศูนยกลางของเมืองเพราะไมมีการ
ยายเมือง ตลอดจนระยะเวลาผานมาเปนเวลา 118 ป ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2035   
พระองคไดสรางเจดียประธานทรงระฆังสององค    ไวเปนศูนยกลางในวัดพระศรีสรรเพชญ           
มี  
                                                                    

                   1 มาดแลน จีโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ   ดิศกุล (กรุงเทพฯ :    
จันวาณิชย (โรงพิมพจันหวาเดิม), 2526), 11. 
                   2 กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ 1 หลักท่ี 1 (พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระราช
ประสิทธิคุณ พ.ศ. 2515), 10. (ปจจุบันนักวิชาการจัดวาอายุไมถึงสมัยพอขุนราม) 
                   3 A.B. Griswold. Towards a History of Sukhodaya Art    (Bangkok : The National Museum, 
1967), 11.  
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การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวในเจดียประธาน หมายเลข 1.1 องคดานทิศตะวันออก ชวงเวลานี้
เองอาจเปนจดุเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงศูนยกลางทางศาสนาเกิดขึ้นใหม คือ    
                จากตําแหนงที่ตั้งของวัดพระศรีสรรเพชญ ตั้งอยูในเขตของพระบรมมหาราชวัง ซ่ึง
พระบรมมหาราชวังเปนศูนยกลางของการเมืองและการปกครอง เมื่อวัดพระศรีสรรเพชญมีการ
สรางเจดียทรงระฆังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ทําใหวัดพระศรีสรรเพชญเปน
ศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์อีกแหงหนึ่ง  มีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะแบบที่แตกตางจากวัดอ่ืนๆ และ
รูปแบบศิลปกรรมนี้จะบงถึงความเปนวัดในพระบรมมหาราชวัง  รวมถึงความหมายดังการ
วิเคราะหดังนี้ 
 เร่ืองรูปแบบศิลปกรรม 
                  เริ่มจาการวางแผนผังในชวงของการเริ่มสรางวัด ยึดรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนตน 
ผสมผสานจากวัฒนธรรมสุโขทัย กับความเปนลักษณะเดน ของชวงสมัยอยุธยาตอนกลาง เร่ืองการ
วางเจดียประธานสามองคไวบนฐานไพทีเดียวกัน การวางเจดียรายสลับกับวิหารรายโดยรอบวัด 
จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดสรางมณฑปสามองค ปรับเปลี่ยนอุโบสถเพื่อสรางวิหารจัตุรมุข 
สถาปตยกรรมดังกลาวขางตน ลวนเปนสถานที่ประดิษฐานองคพระพุทธปฏิมากร 
คติความเชื่อเก่ียวกับการเก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย และพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ                         
                 จากหลักฐานดานเอกสาร ไดสรางเจดียประธานหมายเลข 1.1 บรรจุพระบรมอัฐิของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หมายเลข 1.2 บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 และ
หมายเลข 1.3 บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  
                 ชวงสมัยอยุธยาตอนปลายยังปรากฏหลักฐานทางดานเอกสาร ไดกลาวถึง การถวายพระ
เพลิงสมเด็จพระนารายณ และมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิเขามาบรรจุไว ณ ทายจระนําวัดพระศรีสรร
เพชญ 
                    ในสมัยรัชกาลที่1 ไดกลาวถึงความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญวา พระองคได
พระราชทานชื่อวัดนิพพานาราม เหตุที่ใชชื่อนี้ก็เพราะวาเปนที่บรรจุพระอัฐิ จะใชวัดพระศรีสรร
เพชญก็เปนวัดในพระราชวังหลวงใชช่ือวัดมหาธาตุ วัดพุทไธสวรรย ก็ไมตรงกับการบรรจุอัฐิตามที่
อางมาแลว 
                   สมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ กลาววาทาย
วิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญมีมุขโถง มีเจดียบรรจุอยูในนั้น และกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได
ใหพระยาโบราณราชธานินทร ขุดเจดียรายท่ีหักพังลงเพื่อตรวจดูถึงราก ก็พบอัฐิฝงอยูในนั้น ตาม
เอกสารที่อางมาแลว 
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                จะเห็นไดวาทั้งหมดที่กลาวมาขางตน วัดพระศรีสรรเพชญจะเปนวัดที่เก็บพระบรมอัฐิ
ของพระมหากษัตริย  และพระบรมวงศษานุวงศไวในพระเจดีย  และจากความหมายของ
พระบรมมหาราชวัง อันมีพระมหาปราสาทเทียบเคียงไดกับปราสาทไพชยนตรบนสวรรคช้ัน
ดาวดึงส เทวราชของสวรรคช้ันนี้คือ พระอินทร4  พระมหากษัตริยทรงเปนสมมุติเทพในความหมาย
ของพระอินทร รวมทั้งคติเทียบเคียงวาพระมหากษัตริยทรงเหมือนเปนพระพุทธเจาหรือพระ
โพธิสัตวดวย5 
                 จากความหมายที่วาพระมหากษัตริยทรงเหมือนพระพุทธเจา พระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา บรรจุอยูในพระเจดีย พระเจดียคือศูนยกลางของราชธานีเทียบไดคือ เจดียจุฬามณี พระ
บรมอัฐิของพระมหากษัตริยมารวมอยูในเจดีย หมายถึงมาประทับอยูที่ เจดียจุฬามณีนั่นเอง           
การทําพิธีกรรมในวัดพระศรีสรรเพชญ 
               การทําพิธีกรรมในราชสํานักในวัดพระศรีสรรเพชญ มีพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญดา
ญาณ เปนพระพุทธรูปทองคํา แสดงถึงความมั่งคั่งและยังประกอบไปดวยพระพุทธรูปคูบานคูเมือง
ที่นํามาจากที่ตางๆ มาประดิษฐานไว เชนพระพุทธสิหิงค ก็ประดิษฐานที่ชุกชีทายวิหารหลวง6  พระ
เจดียประธานทรงระฆังสามองคองคทางดานทิศตะวันออกไดบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ  องคกลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3  และองคทิศตะวันตก
บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ปพ.ศ. 2475 หลักฐานทางโบราณคดีมีการขุดพบพระ
บรมสารีริกธาตุบรรจุอยูในองคเจดียดานทิศตะวันออก ดังการศึกษาขางตนจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่องค
พระมหากษัตริยในลําดับตอๆ มาจะตองกระทําพระราชพิธีในวัดนี้ 
                นอกจากนั้นแลวยังปรากฏหลักฐานพระราชพิธีทางศาสนาเชน การสรงน้ําพระ การกอ
พระเจดียทราย และงานสมโภชนตางๆ เปนตน7 และยังพบหลักฐานอีกพระราชพิธีหนึ่งคือ พระราช
พิธีถือน้ําพิพิธสัตยา เปนพระราชพิธีที่แสดงถึงความซื่อสัตย ความจงรักภักดี พระราชพิธีทั้งหมดนี้ 
จึงเปนจึงเปนพิธีกรรมที่เปนเครื่องมือทางการเมือง   ในการสรางพระราชอํานาจโดยความชอบ
                                                                    

          4 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน, 22. 
          5 เรื่องเดียวกัน,22. และดู มานพ  ถาวรวัฒนสกุล,”คติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย” เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 415-210 ประวัติศาสตรอยุธยา ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536,185-
186.  
          6 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “วัดพระศรีสรรเพชญ” พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พรอมท้ังรูปถายและแผนผังประกอบ, 28. 
           7 คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ 
อักษรนิต์ิ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญธรรม, 2515), 265. 
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ธรรมใหเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการ8 โดยเฉพาะพิธีกรรมดานศาสนา พระมหากษัตริยนอกจาก
จะไดอํานาจทางการเมืองแลวยังไดสะสมบุญบารมีเพื่อหนทางแหงการหลุดพนเขาสูนิพพาน 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

           8 จันทรฉาย  ภัคอธิคม, รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะหความชอบธรรมของสมบูรณาญาสิทธิราชย
ในสมัยอยุธยา. (กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2528), 85-86. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
                 วัดพระศรีสรรเพชญตั้งอยูในพระบรมมหาราชวัง มีเจดียทรงระฆังสามองคเปนประธาน
ของวัด  วางเรียงอยูในแนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก เปนระเบียบที่ไดรับอิทธิพลในสมัยอยุธยา
ตอนตน แผนผังแนวแกนรองและแผนผังโดยรอบของวัด เปนการวางผังในสมัยเดียวกัน ตอมาใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ราวรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีการบูรณะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใน
แกนหลักและแกนรอง แผนผังแกนหลักมีการสรางมณฑปสามหลัง และเปลี่ยนอุโบสถเปนอาคาร
จัตุรมุข แผนผังรองสรางเพิ่มเติมพระอุโบสถ พระท่ีนั่งจอมทอง  ตอมาในสมัยพระเจาบรมโกศอาจ
ซอมอาคารในวัดเปนครั้งใหญ เชนจาการพบหลักฐานที่มีการสรางซอนทับฐานเดิมของอาคาร
จัตุรมุข  การกอทับฐานมณฑปใหขยายใหญขึ้น (มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ของมณฑปหมายเลข 
1.5  
                วัดพระศรีสรรเพชญจึงมีรูปแบบของการวางแผนผังที่ไดรับอิทธิพลในสมัยอยุธยา
ตอนตน และไดปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบเฉพาะ ไดเพิ่มเติมสถาปตยกรรมใหเหมาะกับการใชสอย
ชวงสมยัอยุธยาตอนปลาย จึงทําใหรูปแบบแผนผังไมเหมือนกับวัดอื่น 
                 ดานศิลปกรรม งานสถาปตยกรรมเจดียทรงระฆังอาจไดรับอิทธิพลจากศิลปะพุกามให
อิทธิพลกับสุโขทัยราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 และผานเขามาในสมัยอยุธยาตอนตน วัดพระศรี
สรรเพชญจึงรับรูปแบบตอมา และพัฒนาเปนรูปแบบเฉพาะของยุคกลาง ศิลปกรรมบางอยางอาจ
ไดรับอิทธิพลภายนอกโดยตรง ไมวาเปนลวดลายจากศิลปะลานนา ลายประดับพันธุพฤกษา หรือ
รูปแบบแผนผังของวิหารนอยสองหลัง การใชเทคนิคการกออิฐจากตางประเทศ เปนตน 
                ดานความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญ กอนสรางวัดพระศรีสรรเพชญ ศูนยกลางทาง
ศาสนาอยูที่วัดมหาธาตุ เมื่อสรางวัดพระศรีสรรเพชญศูนยกลางจึงเปล่ียนมาอยูที่วัดพระศรีสรร
เพชญ และเปนสวนหนึ่งอยูในพระบรมมหาราชวัง  
                 ในพระบรมมหาราชวังมีปราสาท เปรียบเสมือนปราสาทไพชยนตรบนสวรรคเปนที่อยู
ของพระอินทร พระมหากษัตริยเปนสมมุติเทพเทียบเคียงเหมือนกับพระพุทธเจา ดังนั้นปราสาท
เปนที่อยูของกษัตริย เมื่อคร้ังมีพระชนมชีพ สวนวัดเปนสถานที่บําเพ็ญเพียรและที่อยูหลัง
ส้ินพระชนมชีพ พระบรมมหาราชวังและวัดจึงเปนศูนยกลางทางการเมืองและศูนยกลางทางศาสนา 
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                 ขอเสนอแนะ พบวาการศึกษาสารนิพนธเร่ืองนี้ยังตองมีการตรวจสอบหาหลักฐานทาง
โบราณคดีอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะไดขอมูลใหมมาวิเคราะห และอาจทําใหการศึกษามีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น  การศึกษาเกี่ยวกับวัดพระศรีสรรเพชญยังมีเร่ืองที่ชวนใหศึกษาอีกเปนจํานวนมาก   
เพราะวัดพระศรีสรรเพชญเปนวัดขนาดใหญ ยังรอขอมูลที่กําลังขุดคนเพิ่มเติมอยู 
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                  สําเนากษัตริยสุไลมาน ฉบับยอ, กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือพิมพแหงประเทศ 
                  ไทย, 2517. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. ประวัติวัดมหาธาตุภาคตน.กรุงเทพฯ :       
                โรงพิมพมหา จฬุาลงกรณวิทยาลัย,2541. 
_________ . “เร่ืองสรางพระเจดียบรรจพุระอัฐิในวัดพระศรีสรรเพชญ” พระราชพงศาวดาร    
                 ฉบบัพระราชหัตถเลขา เลม 1,กรุงเทพฯ : คลังวิทยา ,2516 . 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา และ นริศรานวุัติวงศ,สมเด็จพระเจาบรม   
                 วงศเธอเจาฟากรมพระยา. สาสนสมเด็จ. เลมที่ 7 พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2504. 
ตรึงใจ  บูรณสมภพ และคณะ. รายงานการวิจัย การศึกษาสถาปตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอ   
                  สถาปตยกรรมไทยในแผนดนิสมเด็จพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี . คณะ   
                  สถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
บริบาลบุรีภัณฑ,หลวง.“วัดพระศรีสรรเพชญ”พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
                 พรอมท้ังรูปถายและแผนผงัประกอบ. พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนยีบนายกรัฐมนตร,ี    
                 2511. 
บริบาลบุรีภัณฑ,หลวง.”อธิบายแผนผังวดัพระศรีสรรเพชญ”ศิลปากร.1,1(พฤษภาคม 2500),:34- 
                37. 
โบราณราชธานินทร,พระยา. ตํานานกรุงเกา. พระนคร : บริษัทสหอุปกรณการพิมพ,2502.           
___________ . “เร่ืองกรุงเกา” ในประชุมพงศาวดาร.เลมท่ี 37 ภาคที่ 63 พระนคร :  
                องคการคาคุรุสภา, 2512. 
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บวรเวท  รุงรุจ.ี “หลักฐานดานประวัติศาสตรและโบราณคดีสมัยอยุธยา การขุดคนทางโบราณคดีใน          
                บริเวณพระราชวังโบราณ (วังหลวง) อยุธยา”    การสัมมนาประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา 
                วันที่ 14-16 มิถุนายน  2528  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ  
                 (อัดสําเนา)               

ประทุม  ชุมเพง็พันธุ. ”วัดพระศรีสรรเพชญในประวัติศาสตร” การสัมมนาและนิทรรศการทาง 
                 วิชาการเรื่อง “รูปแบบสถาปตยกรรมวัดพระศรีสรรเพชญ (สวนที่ 1 )” โดยคณะ   
                 สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนยสรรพสินคาริเวอรซิตี้ บางรัก  
                 กรุงเทพมหานคร 16 – 19 พฤศจิกายน 2531. 
ประยูร  อุลุชาฎะ.ความเปนมาของสถปูเจดียในสยามประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพมิพเมืองโบราณ ,     
                  2529. 
ปทมา  วิชิตจรญู.  “การศึกษาแผนผังวัดสมยัอยุธยาในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา”   วิทยานิพนธ   
                  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม    บัณฑิตวิทยาลัย  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544. 
“พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์ ”    ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขนุ 
                  หลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.  พิมพคร้ังที่  
                  2,  พระนคร : สํานักพิมพคลังวทิยา,2515. 
“พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์ “  ใน คําใหการกรุงเกา คําใหการขุนหลวง    
                  หาวัด  และ    พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.       พระนคร : โรงพิมพ   
                  รุงเรืองธรรม,  2510. 
“พระราชพงศาวดารกรุงเกา กรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ [เจิม]”   ในประชุมพงศาวดารเลมท่ี   
                  38,39. พระนคร :องคการคาคุรุสภา, 2512. 
“พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจันทนุมาศ  [เจิม ],”ใน  ประชุมพงศาวดาร  เลม 39 ประชุม 
                   พงศาวดารภาคที่64 . กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา,2512. 
“พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ [เจิม],” พระนคร : โรงพิมพอักษรบริการ, 
                   2507.  
“พระราชพงศาวดารฉบับพนัจันทนุมาศ [เจิม],”  ในประชุมพงศาวดาร เลมท่ี 38. พระนคร : องคการ 
                   คาคุรุสภา,2512. 
 “พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ [เจิม],“ในประชมุพงศาวดารเลมท่ี 39 .  
       พระนคร : องคการคาคุรุสภา,2512. 
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พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวงประเสริฐ   และฉบับกรมพระยา กรมพระปรมานุชติฯ  
     และพงศาวดารเหนือฉบับ พระวิเชียรปรีชา (นอย)เลม 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 
    2504. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัสมเด็จพระพนรัตน  วัดพระเชตุพน .พระนคร : โรงพิมพ 
      รุงเรืองธรรม ,2515. 
พิเศษ เจยีจนัทรพงษ.   การใชลวดบัวจําแนกแบบและกําหนดอายุเจดยี เชียงใหม สุโขทัย  
                    และอยุธยา.กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.2517.           
ภัคพดี  อยูคงดี.  “พระส่ีอิริยาบถเมืองกําแพงเพชร”   สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต   (โบราณคดี)   
                   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2523. 
มาดแลน จีโต.ประวัติเมืองพระนครของขอม.   แปลโดย สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หมอมเจา, กรุงเทพฯ :  
                   จันวาณิชย (โรงพิมพจันหวาเดมิ), 2526 . 
มานพ  ถาวรวฒันสกุล. “คติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย”    เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 415-210  
                   ประวัติศาสตรอยุธยา ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร    
                    2536.  
วันชัย   แกวไทรสุน . “อาคารจัตุรมุขในวดัพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา”    รายงาน  
                  รายวิชาการสัมมนา ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
                   ปการศึกษา 2547.              
ศิลปากร,กรม.โครงการปรับปรุงแผนแมบท นครประวัตศิาสตรพระนครศรีอยุธยา.กรุงเทพฯ :  
                          เอน็ เอส พี พร้ินติ้งกรุป, 2537. 
___________ . จารึกในสมัยสุโขทัย จัดพิมพเนื่องในโอกาสฉลอง 700 ป ลายสือไทย พุทธศักราช  
                   2526. 
___________ . โลกบัญญัติ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัโรงพิมพอักษรไทย, 2528. 
___________ . ประชุมจารึกภาคที่ 1 หลักท่ี 1 (พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระ 
                  ราช ประสิทธิคุณ พ.ศ. 2515). 
สันติ  เล็กสุขุม,ประทีป  เพง็ตะโก และคณะ. “รําฤกอดีตสูปจจุบัน มรดกโลกอยุธยา วัดพระศรีสรร 
                  เพชญ” ใน  หนังสือประวัติศาสตร มรดกโลกอยุธยา สันนษิฐานรูปแบบศิลปและ  
                  โบราณคด.ี  กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2542.  
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สันติ  เล็กสุขุม. ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย : เจดีย. พิมพคร้ังที่   
                  2,  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน,2540 . 
_________ . เจดียราย”ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.กรุงเทพฯ :       
                  อมรินทรวิชาการ,2521. 
_________   .   วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยธุยาตอนตน. กรุงเทพฯ :  
                อมรินทรการพิมพ,2522.           
_________ .    ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ,2538. 
_________ .  ศิลปะสุโขทัย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540.  
_________ .   ศิลปะอยุธยางานชางหลวงแหงแผนดิน.กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ , 2543. 
สุจิตต วงษเทศ. สุโขทัยไมใชราชธานีแหงแรกของไทย .กรุงเทพฯ : เจาพระยา,2526. 
สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์,หมอมราชวงศ. “ กลุมพระพุทธรูปอิริยาบถในศิลปะสุโขทัย : ความหมายทาง  
                  พระพุทธศาสนาบางประการ” วารสารเมืองโบราณ ปที่ 13 (ก.ค. – ก.ย. 2530): 57-62. 
สุภัทรดิศ  ดิศกุล,หมอมเจา. “โบราณคดีวิจารณ” วารสารโบราณคดี 4 ,2 ( กรกฎาคม - กันยายน  
                    2511) :148. 
เสนอ  นิลเดช. วัดพระศรีสรรเพชญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพประชาชน,2546. 
__________.“วัดพระศรีสรรเพชญ” ในการสัมมนาและนทิรรศการทางวิชาการเรื่อง รูปแบบ 
                สถาปตยกรรมวดัพระศรีสรรเพชญ”(สวนที่ 1) โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
                มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนยสรรพสินคาริเวอรซิตี้ บางรัก กรุงเทพมหานคร วันที่ 16- 
                19 พฤศจิกายน 2531. 
อนนท  เรืองเทศ. “รายงานความกาวหนา งานขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร 
                เพชรญ ประจํางวดที่1” เสนอ โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร  
                พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
_________ . “รายงานความกาวหนา งานขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร 
                เพชรญ ประจํางวดที่ 2” เสนอ โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร  
                พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
_________ . “รายงานความกาวหนา การขดุแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร 
                เพชญ ประจํางวดที่ 3 – 4 “ เสนอ โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร  
                พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
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อนนท  เรืองเทศ.  “รายงานความกาวหนา การขุดแตงและการออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรร 
                    เพชญ ประจําป 2547“  เสนอโครงการอนุรักษ และพัฒนานครประวัติศาสตร    
                    พระนครศรีอยุธยา (อัดสําเนา) 
Griswold,A.B. Towards a History of Sukhodaya Art .Bangkok : The National Museum, 1967. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

91

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล                           นายวันชยั  แกวไทรสุน 
ที่อยู                                 20/4 หมู 7 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
ที่ทํางาน                          โรงเรียนสายน้ําผ้ึงในพระอุปถัมภฯ 186 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 22 เขต         
                                        คลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02 2582234-119 
ประวัติการศกึษา 
      พ.ศ. 2525                 สําเร็จขั้นการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ สาขาวิจิตรศิลป    
                                       โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ศรียาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
      พ.ศ. 2526                 สําเร็จขั้นการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วชิาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัย 
                                        ครูสวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
      พ.ศ. 2531                  เขาศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร    
                                        สถาปตยกรรม บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
      พ.ศ. 2535                  สําเร็จขั้นการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร       
                                        สถาปตยกรรม  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
      พ.ศ.2543                   ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ    
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