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บทที่ 1 
บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 วัดพระนอน ต้ังอยู่ท่ีตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงต้ังอยู่

ทางทิศตะวันตกของวัดใหญ่ชัยมงคล ในหนังสือห้าเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยุธยา ของ น. ณ ปากน้ําได้มีการ

กล่าวถึงการมาสํารวจวัดนี้ในปี พ.ศ. 2510 ว่าวัดนั้นต้ังเรียงรายตามริมคลองเก่า ชื่อคลองลงวารี(บัดนี้ต้ืนเขิน

แล้ว) วัดนี้จึงเป็นหนึ่งในสามวัดร้างท่ีพบในละแวกเดียวกันได้แก่ วัดชุมพล วัดกระโดกและวัดพระนอน แม้ว่า

ในตอนนั้นวัดจะยังหลงเหลือซากของวัดพระนอนให้เห็นแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปสํารวจได้เพราะองค์พระนั้นจม

อยู่ในป่า ต่อมาปี พ.ศ.2530 นั้นมีการจัดทําหนังสือรวบรวมโบราณสถานท้ังในและนอกเกาะเมืองของอยุธยา

ได้มีการทําแผนผังของวัดพระนอนได้บันทึกร่องรอยของโบราณสถานเหลืออยู่ ได้แก่ เจดีย์สององค์และพระ

พุทธไสยาสน์หรือพระนอนซ่ึงน่าจะเป็นท่ีมาของชื่อวัดนี้  

 จากการสํารวจของผู้ศึกษาพบว่าสิ่งแรกท่ีน่าสนใจคือพระพุทธรูปนอนท่ีหันพระเศียรไปทางทิศ

ตะวันตกและหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ ในคติของการสร้างพระนอนนั้นตามปกติแล้วความเชื่อของคนโบราณ

จะถือว่าทิศเหนือถือว่าทิศเป็นตีนนอน และทิศใต้เป็นทิศหัวนอน จึงทําให้การสร้างพระพุทธไสยาสน์ส่วนมาก

จึงนิยมท่ีจะสร้างตามคติดั้งเดิมนี้จึงจะถือว่าเหมาะสมกับท่านอนแบบสีหไสยาสน์ (การนอนแบบราชสีห์) จะทํา

ให้พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออกอันถือเป็นทิศมงคลหากนอนหันเศียรไปทางทิศอ่ืนก็จะไม่ได้ตําแหน่ง

มงคลแบบนี้อีกด้วย จึงมีน่าความสนใจว่าเพราะเหตุใดวัดพระนอนจึงไม่สร้างพระพุทธรูปหันไปทางทิศใต้ท่ีเป็น

ทิศหัวนอนหรือสร้างไปในทางทิศตะวันออกอันถือเป็นทิศมงคลตามแบบท่ีพบในพระนอนวัดอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีมา

ของการศึกษาเรื่องคติพระนอนท่ีวัดพระนอนแห่งนี้ว่ามีรูปแบบคติความเชื่อท่ีแตกต่างกับท่ีอ่ืนอย่างไร 

 นอกจากศึกษาคติพระนอนในวัดแล้ว ในการค้นคว้าส่วนบุคคลฉบับนี้จะศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม

ภายในวัดเพ่ือทําการกําหนดอายุสมัยของวัดร่วมด้วย เพราะว่าการศึกษาคติของพระนอนนั้นต้องใช้การ

เปรียบเทียบกับวัดอ่ืนๆท่ีมีการประดิษฐานพระนอน อย่างเช่น วิหารพระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล,พระนอน วัด

ขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น การค้นคว้าฉบับนี้จึงเป็นการหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัดนี้อย่างละเอียด

ท้ังในแง่ของรูปแบบและคติ เพราะว่าในปี พ.ศ. 2559 ชาวบ้านในละแวกนั้นกําลังจะดําเนินการบูรณะหรือ

สร้างอาคารคลุมองค์พระรวมท้ังอาจจะมีการบูรณะตัวองค์พระ เม่ือเป็นเช่นนั้นแล้วอาจจะเป็นการรบกวน

โบราณสถานด้ังเดิมจนอาจจะไม่เหลือเค้าโครงให้เห็น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าต้องทําการศึกษาในแง่ของรูปแบบทาง

ศิลปกรรมของวัดเพ่ือสร้างรูปทรงสันนิษฐานท่ีน่าจะมีความเป็นไปได้ไว้อีกด้วย ในการค้นคว้าส่วนบุคคลฉบับนี้
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จึงต้องการศึกษาเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์และรักษาสภาพ

ด้ังเดิมไว้ เนื่องจากวัดนี้ยังขาดผู้ศึกษาจึงเป็นการสมควรท่ีจะศึกษาเพ่ือรักษาหลักฐานทางศิลปกรรมไว้และให้ผู้

ท่ีสนใจในเรื่องคติพระพุทธรูปนอนได้ศึกษาต่อยอดไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับคติของการสร้างพระพุทธไสยาสน์ของวัดพระนอนผ่านการวิเคราะห์รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและแผนผังของวัดพระนอนรวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบคติของพระพุทธไสยาสน์ของวัดนี้
กับพระพุทธไสยาสน์วัดอ่ืนๆว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 

2. เพ่ือกําหนดอายุสมัยของวัดผ่านการศึกษาจากงานศิลปกรรมท่ีพบภายในวัดพระนอน 
3. เพ่ือสร้างรูปทรงสันนิษฐานของวัดพระนอนในส่วนของสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับอายุสมัย 

อิทธิพลทางศิลปะและรูปแบบท่ีควรจะเป็น 

สมมติฐานของการศึกษา 

 วัดพระนอนแห่งนี้ สามารถกําหนดอายุสมัยได้ในช่วงศิลปะอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง ต้ังแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมาโดยอาศัยการกําหนดอายุจากพระพุทธไสยาสน์ซ่ึงมีพุทธลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ
พระพุทธรูปในกลุ่มพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 อันเป็นอิทธิพลจากสุโขทัยสังเกตได้จากพระพักตร์รีรูปไข่แสดงให้
เห็นว่าการทําพระพุทธรูปนอนในศิลปะอยุธยานั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัยมีความนิยมในการสร้าง
พระพุทธรูปนอนดังท่ีปรากฏในการสร้างในคติของพระสี่อิริยาบถ และรูปแบบสันนิษฐานของการสร้างอาคาร
นั้นก็ได้สร้างให้เป็นคันธกุฎีเนื่องจากว่าด้านหลังของพระพุทธรูปนั้นพบร่องรอยของการท่ีอาจจะเป็น
พระพุทธรูปท่ีอาจจะเคยติดกับผนัง ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากการสร้างพระสี่อิริยาบถของศิลปะสุโขทัยเช่นกันแต่
ว่าได้มีการดัดแปลงแล้ว สําหรับเรื่องคติในการสร้างพระพุทธไสยาสน์ให้หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกอาจจะ
ไม่ได้แสดงถึงพุทธประวัติตอนใดเป็นพิเศษ รวมท้ังการสร้างพระนอนวัดนี้มีการอิงคติคันธกุฎีท่ีแสดงให้เห็นว่า
เป็นท่ีประทับส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าท่ียังมีชีวิตอยู่หรือวัดพระนอนนี้มีพ้ืนท่ีจํากัดทําให้การสร้างตามคติ
ทิศมงคลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือโดยให้พระนอนหันเศียรไปทางทิศตะวันตกและยังคงนอนตะแคงขวาซ่ึง
ถือว่าเป็นการนอนแบบสีหไสยาสน์ 
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ขอบเขตการศึกษา 

 งานสถาปัตยกรรมและแผนผัง งานประติมากรรมท่ีหลงเหลือในวัดพระนอน รวมท้ังศึกษาพระนอนใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือให้เข้าใจภาพของการสร้างพระนอนในช่วงนี้ในแง่ของ
การศึกษาคติเก่ียวกับพระนอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสร้างรูปทรงสันนิษฐานของวัด 

ข้ันตอนการศึกษา 

1. รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากหลักฐานเอกสารต่างๆ 
2. สํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีวัดพระนอน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

และพระนอนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
3. วิเคราะห์ข้อมูล สร้างรูปแบบสันนิษฐาน และสรุปผล  

แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
2. สํานักศิลปากรท่ี 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
4. วัดในเขตอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับเรื่องพระนอนท้ังในแง่ของคติและรูปแบบในศิลปะอยุธยา 
2. การสร้างรูปแบบสันนิษฐานอาจจะนําไปสู่การบูรณะหรืออนุรักษ์โบราณสถานท่ีถูกต้องตามรูปแบบ

ทางศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศิลปกรรมและคติพระพุทธไสยาสน์ของวัด

ข้อมูลท่ัวไปของวัดพระนอน 

 วัดพระนอน(ร้าง) ต้ังอยู่ท่ีตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึง
ต้ังอยู่ทางใต้ของวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารท่ี
ปรากฏชื่อของวัดนี้คือ หนังสือห้าเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยุธยาของ น
สํารวจวัดนี้ในปี พ.ศ. 2510ว่าวัดนั้นต้ังเรียงรายตามริมคลองเก่า 
หนึ่งในสามวัดร้างท่ีพบในละแวกเดียวกันได้แก่ วัดชุมพล วัด
ระหว่างสองวัดนี้ (ภาพท่ี 1) แม้ว่าในตอนนั้นวัดจะยังหลงเหลือซากของวัดพระนอนให้เห็นแต่ก็ไม่สามารถเข้า
ไปสํารวจได้เพราะองค์พระนั้นจมอยู่ใ

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระนอน

 ในส่วนของการดําเนินการโบราณคดีท่ีผ่านมานั้น เริ่มจากในปี 
รวบรวมโบราณสถานท้ังในและนอกเกาะเมืองของอยุธยา และได้
ของโบราณสถานเหลืออยู่ ได้แก่ เจดีย์สององค์แล
ต่อมาในปี พ.ศ.2541 กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานวัดพระนอนแห่งนี้โดยได้กําหนดเขต
ครอบคลุม พ้ืน ท่ีวัดชุมพลและวัดประโดกด้วย และ
พระนครศรีอยุธยาได้มีการดําเนินงานขุดแต่ง

 

บทที่ 2 

คติพระพุทธไสยาสน์ของวัดพระนอนคลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้ังอยู่ท่ีตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึง
ของวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารท่ี

ปรากฏชื่อของวัดนี้คือ หนังสือห้าเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยุธยาของ น. ณ ปากน้ําได้มีการกล่าวถึงการมา
ว่าวัดนั้นต้ังเรียงรายตามริมคลองเก่า ชื่อคลองลงวารี (บัดนี้ต้ืนเขินแล้ว

หนึ่งในสามวัดร้างท่ีพบในละแวกเดียวกันได้แก่ วัดชุมพล วัดประโดกและวัดพระนอน โดยวัดพระนอนนั้นอยู่
แม้ว่าในตอนนั้นวัดจะยังหลงเหลือซากของวัดพระนอนให้เห็นแต่ก็ไม่สามารถเข้า

ไปสํารวจได้เพราะองค์พระนั้นจมอยู่ในป่า  

ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระนอน(กลาง) วัดชุมพล(ซ้าย) วัดประโดก

ในส่วนของการดําเนินการโบราณคดีท่ีผ่านมานั้น เริ่มจากในปี พ.ศ.2530 
ละนอกเกาะเมืองของอยุธยา และได้ทําแผนผังของวัดพระนอน

ของโบราณสถานเหลืออยู่ ได้แก่ เจดีย์สององค์และพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนซ่ึง
กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานวัดพระนอนแห่งนี้โดยได้กําหนดเขต

ครอบคลุม พ้ืน ท่ีวัดชุมพลและวัดประโดกด้วย และในปี  พ.ศ .2555 ทางอุทยานประวั ติศาสตร์
อยุธยาได้มีการดําเนินงานขุดแต่งบูรณะกลุ่มโบราณสถานวัดประโดกและวัดพระนอน

4 

พระนครศรีอยุธยา 

ต้ังอยู่ท่ีตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึง
ของวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารท่ี

ณ ปากน้ําได้มีการกล่าวถึงการมา
ต้ืนเขินแล้ว) วัดนี้จึงเป็น
 โดยวัดพระนอนนั้นอยู่

แม้ว่าในตอนนั้นวัดจะยังหลงเหลือซากของวัดพระนอนให้เห็นแต่ก็ไม่สามารถเข้า

 

วัดประโดก(ขวา) 

2530 ได้มีการจัดทําหนังสือ
ดพระนอนโดยบันทึกร่องรอย

ะพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนซ่ึงเป็นท่ีมาของชื่อวัดนี้
กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานวัดพระนอนแห่งนี้โดยได้กําหนดเขต

ทางอุทยานประวั ติศาสตร์
บูรณะกลุ่มโบราณสถานวัดประโดกและวัดพระนอน 
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ภาพท่ี 2 แผนผังวัดพระนอนคลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลศิลปกรรมและบทวิเคราะห์แผนผัง สถาปัตยกรรมของวัดพระนอน 

ในส่วนของสถาปัตยกรรมภายในวัดปรากฏสิ่งก่อสร้างสองแบบคือ เจดีย์และอาคารหลังคลุมซ่ึงผู้
ศึกษาจะทําการวิเคราะห์รูปแบบเพ่ือนําไปกําหนดอายุของวัดและเพ่ือใช้ในการสร้างรูปแบบสันนิษฐาน 

 การวิเคราะห์รูปแบบแผนผังของวัดพระนอน 

 จากแผนผัง(ภาพท่ี 2)ทําให้พบว่าวัดแห่งนี้ปรากฏร่องรอยแนวกําแพงแก้วล้อมรอบในส่วนของวิหาร
พระนอนแผนผังของวัด และมีแนวแกนทิศหลักคือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยทิศตะวันตกคือทุ่งนา
และโบราณสถานวัดชุมพล ส่วนทิศตะวันออกคือทุ่งนาและโบราณสถานวัดประโดก โดยโบราณสถานแห่งนี้พบ
ร่องรอยของฐานวิหารหรืออาคาร และสถาปัตยกรรมโดยกระจายรอบพ้ืนท่ีของวัด 

 ในส่วนของแผนผังนั้นอาคารประธานสําคัญของวัดพระนอนมีการเรียงตัวกันตามแนวแกนทิศ
ตะวันออก-ตะวันตกถือว่าเป็นแนวแกนทิศหลักของวัดท่ีประกอบด้วย วิหารพระนอนและวิหารประกอบ
พิธีกรรมท่ีประดิษฐานอยู่ในฐานไพทีเดียวกันและเจดีย์ประธาน ซ่ึงปรากฏแนวกําแพงแก้วท่ีล้อมรอบ
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ โดยร่องรอยของกําแพงแก้วท่ียังคงเหลือนั้นคือส่วนของร่องรอยของฐานก่ออิฐเต้ียๆ(ภาพท่ี 
3)จนเกือบเป็นส่วนเดียวกันกับผืนดิน แสดงให้เห็นว่ากําแพงแก้วท่ีพบนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมาพร้อมๆกับชุด
สิ่งก่อสร้างประธานเป็นข้อบ่งชี้ว่าแผนผังของวัดพระนอนแห่งนี้ในระยะแรกสร้างวัดมีลักษณะเรียงแถวต่อกัน 
และในสมัยต่อมาก็เกิดการขยายตัวของวัดโดยมีการสร้างอาคารหรือเจดีย์โดยรอบอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ
แนวแกนทิศหลัก 

 เม่ือพิจารณาจากการวางแนวแกนทิศก็จะพบว่าวัดแห่งนี้ได้ต้ังอยู่ในแนวแกนทิศมงคลแบบท่ีมัก
ปรากฏในศิลปะอยุธยา และปรากฏการใช้เจดีย์เป็นประธานของวัดด้วยเพราะจากร่องรอยของฐานเจดีย์ของ
วัดนี้เดิมน่าจะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สมควรเป็นเจดีย์ประธาน นอกจากนี้แนวการเรียงตัวของอาคารทําให้
สันนิษฐานได้ว่าวิหารและวิหารพระนอนน่าจะมีทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและหันหน้าอาคารไปยังเจดีย์
ประธาน ดังนั้นแผนผังของวัดนี้น่าจะมีระเบียบตามแผนผังในช่วงอยุธยาตอนกลางซ่ึงสืบเนื่องมาจากแผนผังใน

ภาพท่ี 3 แนวกําแพงแก้วด้านทิศใต้ 
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สมัยอยุธยาตอนต้น การใช้เจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานนั้นเป็นเรื่องท่ีได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนกลาง
อย่างวัดในพระราชวังท่ีวัดพระศรีสรรเพชญ์มีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดซ่ึงมีศักราชชัดเจนว่าสร้างใน
สมัยพระเจ้ารามาธิบดีท่ี 21(พุทธศตวรรษท่ี21)นอกจากนี้รูปแบบแผนผังของวัดนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับ
ระเบียบแผนผังของวัดอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน เช่น วัดวรเชษฐาราม (ภาพท่ี 4) และวัดตะไกร (ภาพท่ี 5) 
ท่ีมีรูปแบบการเรียงตัวของอาคารเป็นแถวยาวท่ีมีลักษณะเหมือนกับแผนผังท่ีวัดพระนอนคลองสวนพลู 

 

ภาพท่ี 4 แผนผังวัดวรเชษฐาราม ต.ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพท่ี 5 แผนผังวัดตะไกร ต.คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ เก่ียวกับผังของวัดนี้พบว่าไม่พบแนวกําแพงวัดทําให้ไม่มีเขตพ้ืนท่ีของวัดท่ีชัดเจนทําให้
สามารถสันนิษฐานได้ว่าวัดพระนอนแห่งนี้อาจมีการใช้สภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป็นเนินดินสูงในการกําหนด
พ้ืนท่ีของวัด ในรายงานการขุดค้นนั้นเสนอไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าแรกเริ่มในการสร้างวัดแห่งนี้อาจจะเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของวัดประโดกท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกและได้มีการสํารวจแล้วพบว่าระดับพ้ืนท่ีการใช้งานของวัด
พระนอนและวัดประโดกมีระดับเดียวกัน2แต่จากผู้ศึกษานั้นมีความเห็นต่างออกไปคือจากการสังเกตแผนผัง

                                                           
1สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน.(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2540),หน้า 47. 
2ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน.(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลยู เอ 
อาร์ คอนสตรัคช่ัน,2556),หน้า 132 



 

ของท้ังสองวัดนั้น แม้ว่าจะมีการใช้พ้ืนท่ีในระดับเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัดประโดกแต่น่าจะเป็น
วัดท่ีสร้างแยกออกจากกันจึงสันนิษฐานได้ว่าสองวัดนี้น่าจะสร้างในระยะเวลาไล่เลี่ยกันมากกว่า

 กล่าวโดยสรุปคือรูปแบบของแผนผังวัดพระนอนคลองสวนพลู 
แผนผังท่ีนิยมในสมัยอยุธยาตอนกลาง
แผนผังท่ีมีการใช้เจดียเ์ป็นประธานร่วมกับวิหารหรืออุโบสถ ซ่ึง
ตอนกลาง ท่ีมีความแตกต่างกับแผนผังในสมัยอยุธยาตอนปลายท่ีมีการให้ความสําคัญกับอาคารหลังคาคลุม
มากกว่า ดังนั้นแล้วหากพิจารณาจากแผนผังแล้ววัดแห่งนี้
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาร่วมกับลักษณะของศิลปกรรมท่ีพบภายในวัดร่วมด้วย
วิเคราะห์เป็นส่วนถัดไป 

 การวิเคราะห์รูปแบบของวิหารพระนอน

ภาพท่ี 

ภาพท่ี 7 ลายเส้นแผนผังพ้ืนวิหารพระนอนและวิหารด้

 วิหารพระนอนต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของวัดและวางตัวในแนวแกนทิศหลัก
ตะวันตก)เป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชัดเจนจากแนวอิฐท่ีก่อในแนวเหนือ
ประกอบพิธีกรรม โดยปรากฏร่องรอยของพ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นลานโล่งและในรายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี

แม้ว่าจะมีการใช้พ้ืนท่ีในระดับเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัดประโดกแต่น่าจะเป็น
งแยกออกจากกันจึงสันนิษฐานได้ว่าสองวัดนี้น่าจะสร้างในระยะเวลาไล่เลี่ยกันมากกว่า

ของแผนผังวัดพระนอนคลองสวนพลู มีรูปแบบของแผนผังท่ีคล้ายคลึงกันกับ
แผนผังท่ีนิยมในสมัยอยุธยาตอนกลางคือมีเจดีย์ประธานและอาคารประธานเรียงกันสอดคล้องกับ

เป็นประธานร่วมกับวิหารหรืออุโบสถ ซ่ึงสืบมาจากแผนผังแบบอยุธยาตอนต้นถึงอยุธยา
แตกต่างกับแผนผังในสมัยอยุธยาตอนปลายท่ีมีการให้ความสําคัญกับอาคารหลังคาคลุม

มากกว่า ดังนั้นแล้วหากพิจารณาจากแผนผังแล้ววัดแห่งนี้เบื้องต้นจึงน่าจะมีอายุในช่วงอยุธยาตอนต้นลงมาก็
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาร่วมกับลักษณะของศิลปกรรมท่ีพบภายในวัดร่วมด้วย

วิหารพระนอน(ภาพท่ี 6,7) 

ภาพท่ี 6วิหารพระนอน วัดพระนอนคลองสวนพล ู

ลายเส้นแผนผังพ้ืนวิหารพระนอนและวิหารด้านทิศตะวันออก วัดพระนอนคลองสวน

ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของวัดและวางตัวในแนวแกนทิศหลัก
อาคารแบบก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นวิหารเรียงกันสองหลังแบ่งส่วนของวิหารได้อย่าง

ชัดเจนจากแนวอิฐท่ีก่อในแนวเหนือ-ใต้ ส่วนอาคารด้านทิศตะวันออกนั้นสันนิษฐานว่าเป็นส่วนของท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรม โดยปรากฏร่องรอยของพ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นลานโล่งและในรายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี
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แม้ว่าจะมีการใช้พ้ืนท่ีในระดับเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัดประโดกแต่น่าจะเป็น
งแยกออกจากกันจึงสันนิษฐานได้ว่าสองวัดนี้น่าจะสร้างในระยะเวลาไล่เลี่ยกันมากกว่า 

มีรูปแบบของแผนผังท่ีคล้ายคลึงกันกับ
สอดคล้องกับมีลักษณะ

สืบมาจากแผนผังแบบอยุธยาตอนต้นถึงอยุธยา
แตกต่างกับแผนผังในสมัยอยุธยาตอนปลายท่ีมีการให้ความสําคัญกับอาคารหลังคาคลุม

มีอายุในช่วงอยุธยาตอนต้นลงมาก็
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาร่วมกับลักษณะของศิลปกรรมท่ีพบภายในวัดร่วมด้วยซ่ึงผู้ศึกษาจะ

 

 

านทิศตะวันออก วัดพระนอนคลองสวนพล ู

ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของวัดและวางตัวในแนวแกนทิศหลัก(ทิศตะวันออก-ทิศ
แบ่งส่วนของวิหารได้อย่าง

ใต้ ส่วนอาคารด้านทิศตะวันออกนั้นสันนิษฐานว่าเป็นส่วนของท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรม โดยปรากฏร่องรอยของพ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นลานโล่งและในรายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี
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พบว่าทางทิศใต้ของแนวอาคารนั้นปรากฏร่องรอยของฐานท่ีสันนิษฐานว่าเป็นอาสนะสงฆ์ส่วนของอาคารทาง
ทิศตะวันตกคืออาคารท่ีใช้ในการประดิษฐานพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอน ปรากฏร่องรอยของการก่ออิฐปูพ้ืน
สองระดับคือส่วนของแท่นพระนอน และพ้ืนท่ีระดับตํ่ากว่าเล็กน้อย ท้ังนี้ยังพบร่องรอยของการปูพ้ืนด้วย
กระเบื้องแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ัวพ้ืนท่ี 

 ในรายการงานขุดแต่งได้กล่าวว่าพบร่องรอยของการขยายตัววิหารซ่ึงสังเกตได้จากบางส่วนของผนัง
อาคารนั้นมีการก่อเหลื่อมกันซ่ึงแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีการใช้งานตัววิหารอย่างน้อยสองสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
ร่องรอยของปูนฉาบบนชิ้นส่วนพระนอนท่ีมีมีการซ่อมสร้างสร้างสองครั้งเช่นกัน3 

โดยจะเห็นว่าวิหารพระนอนอยู่ในแนวแกนทิศหลักของวัดประกอบด้วยวิหารสองหลังคือวิหารสําหรับ
พระนอนและวิหารท่ีใช้ทําพิธีกรรม เม่ือสังเกตจากแผนผังจะเห็นว่าแนวของกําแพงนั้นมีลักษณะท่ีเรียงแถวกัน
แต่ว่าดูเรียงติดกันมากจนดูแล้วน่าจะเป็นอาคารหลังเดียวจึงต้องเปรียบเทียบกับวัดท่ีมีวิหารพระนอนอ่ืนๆ ว่า
ผังอาคารของวัดนี้ลักษณะคล้ายกับท่ีใด 

จากการเปรียบเทียบกับวิหารพระนอนอ่ืนๆ ท่ีมีความใกล้เคียงกัน คือ ผังวิหารพระนอนท่ีวัดพระนอน
จักรสีห์(ภาพท่ี 8)ท่ีมีการสร้างอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันตกเรียงแถวกับวิหารพระนอน ทําให้สันนิษฐานว่าวิหาร
พระนอนของวัดพระนอนนั้นคงสร้างเป็นอาคารเด่ียวและมีวิหาร(อาคาร?) ในการทําพิธีก็เป็นอาคารอีกหลังอยู่
ทางทิศตะวันออกของแนวแกนทิศเดียวกันแต่เข้าใจว่าคงมีการบูรณะในสมัยหลังร่วมด้วยทําให้ผนังของอาคาร
ท้ังสองหลังนี้คงมีการเลื่อนเข้ามาชิดกันมากข้ึน ในส่วนของการกําหนดอายุของอาคารหลังนี้จะพบว่าในส่วน
ของกระเบื้องเชิงชายท่ีพบนั้นจะสามารถกําหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-234 แสดงให้ว่าวิหารหลัง
นี้คงมีการสร้างมาต้ังแต่ในช่วงอยุธยาตอนกลางและมีการบูรณะในช่วงสมัยหลังอยุธยาตอนปลาย  

 

ภาพท่ี 8แผนผังวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี 

 

                                                           
3ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน.,หน้า 115 
4ประทีบ เพ็งตะโก,”กระเบื้องเชิงชายสมัยอยธุยา”.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ,มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540,หน้า 
89 
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 จากข้อมูลการขุดค้นและการสํารวจพบว่ารูปแบบของอาคารนั้นส่วนของโครงสร้างไม่พบร่องรอยของ
ฐานเสาท่ีรองรับชั้นหลังคา จึงสันนิษฐานอาคารหลังนี้น่าจะมีการใช้โครงสร้างผนังในการรับน้ําหนัก เนื่องจาก
อาคารมีขนาดเล็กจึงไม่จําเป็นต้องใช้เสาร่วมในในการช่วยถ่ายเทน้ําหนักและโครงสร้างหลังคาของวิหารหลังนี้
น่าจะเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องกาบกล้วยซ่ึงอ้างอิงจากโบราณวัตถุท่ีพบโดยรอบตัวอาคารนั้นพบเศษกระเบื้อง
ดินเผาแบบกาบกล้วยเป็นจํานวนมาก 

 การวิเคราะห์รูปแบบของเจดีย์ประธาน(ภาพท่ี 9,10) 

 

ภาพท่ี 9เจดีย์ประธานวัดพระนอนด้านทิศตะวันออก 

 

ภาพท่ี 10ภาพลายเส้นผังพ้ืนของเจดีย์ประธาน 

 เจดีย์ประธานต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกถัดจากวิหารพระนอนอยู่ในแนวแกนทิศหลัก จึงกําหนดให้เจดีย์
องค์นี้เป็นเจดีย์ประธานของวัด เจดีย์ประธานมีลักษณะท่ีหลงเหลือดังนี้คือเป็นฐานก่ออิฐโดยอยู่ในผังแบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหลงเหลือเฉพาะส่วนฐานท่ีมีร่องรอยการก่ออิฐในผังแปดเหลี่ยมถัดข้ึนไป ปรากฏร่องรอยของ
ส่วนท่ีสันนิษฐานว่าจะเป็นบันไดทางทิศใต้ ข้อมูลจากรายการการขุดแต่งระบุไว้ว่า เจดีย์องค์นี้มีร่องรอยของ
การพอกทับสองสมัยกล่าวคือ มีเจดีย์ในสมัยหลังท่ีก่อหุ้มองค์เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเอาไว้ และต่อมามีการ
เปลี่ยนรูปทรงขององค์เจดีย์5 แต่ปัจจุบันนั้นจะเห็นเพียงแค่ส่วนท่ีถูกพอกทับท่ีเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมด้ังเดิม 
นอกจากนี้แล้วการทําบันไดต่อกับเจดีย์นั้นทําให้สันนิษฐานได้ว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะมีการสร้างช่องคูหาหรือไม่ 

                                                           
5ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน,หน้า 119 
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เม่ือสังเกตจากรูปแบบของเจดีย์ประธานของวัดท่ีเหลือเฉพาะส่วนฐานผู้ศึกษาจึงสันนิษฐานว่าเจดีย์
องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังท่ีมีชุดรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม6หรือเจดีย์แปดเหลี่ยม7 อันเจดีย์องค์ระฆังอีก
สายท่ีพบในศิลปะอยุธยาช่วงอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง(พุทธศตวรรษท่ี 20) เหตุท่ีสันนิษฐานว่าเจดีย์ทรงนี้
เนื่องจากหลงเหลือชุดฐานท่ีมีลักษณะเป็นผังแปดเหลี่ยมเม่ือพิจารณาทรงเจดีย์ท่ีหลงเหลืออยู่สามารถจัดอยู่ใน
กลุ่มของเจดีย์ท่ีไม่มีทําฐานสูงไม่มีสถูปิกะและไม่มีฐานประทักษิณมีเพียงฐานเขียงและฐานบัวแปดเหลี่ยม
รองรับชุดฐานบัวคว่ําบัวหงายแปดเหลี่ยมเลย8 ตัวอย่างของเจดีย์ในท่ีอยู่ในกลุ่มนี้คือเจดีย์ประธานท่ีวัดหลังคา
ขาว และเจดีย์ประจํามุมท่ีวัดราชบูรณะ 

จากรูปแบบจะพบว่า ในส่วนของชุดฐานบัวในผังแปดเหลี่ยม 3 ชั้นแต่ละฐานจะซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไป
และมีการขยายท้องไม่สูงประดับด้วยลูกฟักสองเส้น ประการสําคัญคือฐานบัวชั้นล่างสุดมักมีการขยายให้ท้อง
ไม้สูงมาก และหลายองค์ก็นิยมท่ีจะเจาะช่องคูหาเข้าไปภายในองค์เจดีย์ แต่ไม่ได้ประดับซุ้มแต่อย่างใด9หรือใน
อีกกรณีก็อาจจะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมท่ีไม่มีการเจาะช่องคูหาอย่างเช่นเจดีย์ประธานวัดสามปลื้ม เจดีย์
บริวารวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นต้น ในส่วนของการกําหนดอายุของเจดีย์ในรูปแบบนี้จะสามารถกําหนดได้จาก
เจดีย์ประจํามุมท่ีวัดราชบูรณะท่ีมีหลักฐานการสร้างในสมัยของเจ้าสามพระยาพ.ศ. 1967 จึงสามารถกําหนด
อายุของเจดีย์รูปแบบนี้น่าจะมีอายุต้ังแต่ ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมาหรือก็คือในสมัยอยุธยาตอนต้น
ระยะปลาย 

ดังนั้นแล้วรูปแบบด้ังเดิมของเจดีย์ประธานองค์นี้ก็น่าจะมีลักษณะเหมือนเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมในกลุ่ม
เดียวกันซ่ึงจะสอดคล้องกลับรูปแบบท่ียังหลงเหลืออยู่คือเป็นเจดีย์ท่ีมีการทําบันไดท้ังสี่ทิศและมีการทําช่อง
คูหาท่ีสามารถเข้าไปได้ ในการกําหนดอายุของเจดีย์ประธานของวัดพระนอนนั้นก็น่าจะสร้างในช่วงอยุธยา
ตอนต้นถึงตอนกลางและสามารถกําหนดอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นอย่างน้อยหรืออาจ
ไล่เลี่ยลงมาและในส่วนท่ีมีการพอกทับให้เป็นผังสี่เหลี่ยมก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของทรงเจดีย์ในช่วง
อยุธยาตอนปลายหรือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ลงมาแต่อาจจะยังคงรูปแบบให้เป็นเจดีย์ทรงระฆังซ่ึงอาจจะ
พอกทับให้มีขนาดใหญ่เป็นผลทําให้โครงสร้างรับน้ําหนักเดิมของเจดีย์นั้นไม่สามารถรับน้ําหนักส่วนท่ีถูกพอก
ทับได้จึงทลายลงมา 

  

 

                                                           
6ศักด์ิชัย สายสิงห์,รายงานวิจัย เรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย:แนวคิด คติการสรา้ง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวตัิศาสตร ์
เล่ม 2.(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558),หน้า 767 
7สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน.(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2540),หน้า 98 
8ศักด์ิชัย สายสิงห์,รายงานวิจัย เรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย:แนวคิด คติการสรา้ง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวตัิศาสตร ์
เล่ม 2,หน้า 767 
9เร่ืองเดียวกัน ,หน้า 788 
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 การวิเคราะห์รูปแบบของกลุ่มเจดีย์ราย 

 ภายในวัดนั้นพบร่องรอยของสิ่งก่อสร้างท่ีน่าจะเป็นเจดีย์อยู่โดยรอบของพ้ืนท่ีวัดซ่ึงน่าจะเป็นเจดีย์ราย
ท้ังหมด 3 หลังโดยมีรูปแบบและสามารถทําการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 เจดีย์รายหมายเลข 1 (ภาพท่ี 11) ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและอยู่ติดกับแนวกําแพง
แก้วเดิมจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยหลังจากวิหารพระนอนและเจดีย์ประธาน โดยเจดีย์รายหมายเลข 1 
พบการก่อแกนเจดีย์เป็นเครื่องหมายบวก แสดงให้เห็นถึงว่าเดิมน่าจะเป็นฐานของเจดีย์ขนาดเล็ก  

 

ภาพท่ี 11 เจดีย์รายหมายเลข 1 

 เจดีย์รายหมายเลข 2 (ภาพท่ี 12) ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางทางด้านทิศเหนือของวิหารพระนอน 
ปรากฏเป็นร่องรอยของเนินดินท่ีไม่สามารถระบุรูปแบบได้เนื่องจากมีการชํารุดไปมากเจดีย์รายหมายเลข 2 มี
ลักษณะเป็นกองเนินดินขนาดใหญ่ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์เช่นกันแต่ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือเจดีย์ราย
องค์นี้คืออยู่ใกล้กับแนวกําแพงแก้วมากจึงอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะถูกสร้างในสมัยหลังและเดิม
อาจมีการใช้พ้ืนท่ีของแนวกําแพงแก้วสมัยแรกเป็นฐานเจดีย์ อย่างไรก็ตามจากการขุดตรวจทางโบราณคดี
พบว่ามีแนวกําแพงแก้วท่ีการสร้างทับอยู่บนบางส่วนของฐานเจดีย์เดิม อาจแสดงให้เห็นว่ามีการปรับพ้ืนท่ีใช้ใน
ส่วนนี้ควบคู่ไปกับการก่อแนวกําแพงแก้วข้ึนล้อมรอบเจดีย์ประธานและวิหารพระนอนในสมัยหลัง10 

                                                           
10ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน, หน้า 122-123 
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ภาพท่ี 12เจดีย์รายหมายเลข 2 ด้านทิศตะวันตก 

 เจดีย์รายหมายเลข 3 (ภาพท่ี 13) ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางของทิศใต้ของวิหารพระนอน พบเพียง
ร่องรอยของผังกลมท่ีทําให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นเจดีย์มาก่อนเท่านั้นโดยเจดีย์รายหมายเลข 3 เหลือเพียง
เฉพาะร่องรอยของฐานกลมท่ีพ้ืนดินซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเจดีย์ท่ีสร้างในสมัยหลังได้จากร่องรอยของ
เจดีย์ท่ีมีการชํารุดหักพังไปมากและโดยมากเหลือเพียงแค่ส่วนฐาน ทําให้ผู้ศึกษาสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเจดีย์
รายกลุ่มนี้น่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังซ่ึงอาจจะอยู่ในผังแปดเหลี่ยมหรืออาจจะมีการสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังใน
ผังกลมซ่ึงก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน เพราะความนิยมในเจดีย์สองแบบนี้ยังคงปรากฏในช่วงอยุธยาตอนกลาง
(พุทธศตวรรษท่ี 20)เป็นต้นไป 

 

ภาพท่ี 13 เจดีย์รายหมายเลข 3 

 ดังนั้นกลุ่มเจดีย์รายของวัดพระนอนสามารถกําหนดอายุให้อยู่ในช่วงอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลาย
(ราวพุทธศตวรรษท่ี21-22) จากรูปแบบท่ียังหลงเหลืออยู่ 

  

 

 



 

 การวิเคราะห์รูปแบบกลุ่ม

 ภายในวัดปรากฏร่องรอย
แกลบ พบร่องรอยท้ังหมด 3 หลังซ่ึงมีรูปแบบและสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

 วิหารแกลบหมายเลข  1
หมายเลข 2 พบร่องรอยของการอาคารแบบก่ออิฐถือปูนวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก โดยทางด้าน
ทิศตะวันตกนั้นพบร่องรอยของฐานชุกชีอยู่ นอกจากนี้บริเวณรอบๆอาคารนั้นพบเศษชิ้นส่
กระเบื้องเป็นจํานวนมากและจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปปูนปั้นกระจายอยู่
ท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนพระพิฆเนศ
หลังนี้น่าจะมีการสร้างเพ่ิมเติมในช่วงหลัง

ภาพ

 วิหารแกลบหมายเลข 2 
ร่องรอยของฐานอาคารแบบก่ออิฐถือปูน นอกจากนั้นแล้วยังปรากฏร่องรอยของบันไดก่ออิฐทางด้านทิศ
ตะวันออก แสดงให้เห็นถึงว่าอาคารหลังนี้มีการยกพ้ืนสูงข้ึน จากการขุดค้นจะพบว่าโดยรอบของอาคารหลังนี้
จะพบเศษกระเบื้องหลังคาโดยรอบ และอาคารหลังนี้น่าจะถูกสร้างในสมัยหลังด้วย 

ภาพท่ี 
                                                          
11ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน

กลุ่มอาคารหลังคาคลุม หรือ วิหารแกลบ 

ภายในวัดปรากฏร่องรอยของสิ่งก่อสร้างรอบๆพ้ืนท่ีวัดท่ีน่าจะเคยเป็นอาคารขนาดเล็กหรือวิหาร
ซ่ึงมีรูปแบบและสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1 (ภาพท่ี 14) ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์ราย
พบร่องรอยของการอาคารแบบก่ออิฐถือปูนวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก โดยทางด้าน

ทิศตะวันตกนั้นพบร่องรอยของฐานชุกชีอยู่ นอกจากนี้บริเวณรอบๆอาคารนั้นพบเศษชิ้นส่
และจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปปูนปั้นกระจายอยู่

ท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนพระพิฆเนศ(?) 1 ชิ้น น่าจะเป็นชิ้นส่วนของปูนปั้นประดับหน้าบัน
หลังนี้น่าจะมีการสร้างเพ่ิมเติมในช่วงหลัง 

 

ภาพท่ี 14 วิหารแกลบหมายเลข 1 ด้านทิศตะวันออก 

 (ภาพท่ี 15) ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์รายหมายเลข 
ร่องรอยของฐานอาคารแบบก่ออิฐถือปูน นอกจากนั้นแล้วยังปรากฏร่องรอยของบันไดก่ออิฐทางด้านทิศ

ถึงว่าอาคารหลังนี้มีการยกพ้ืนสูงข้ึน จากการขุดค้นจะพบว่าโดยรอบของอาคารหลังนี้
จะพบเศษกระเบื้องหลังคาโดยรอบ และอาคารหลังนี้น่าจะถูกสร้างในสมัยหลังด้วย  

 

ภาพท่ี 15 วิหารแกลบหมายเลข 2 ด้านทิศตะวันออก 

                   

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน,หน้า 125 
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นอาคารขนาดเล็กหรือวิหาร

ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์ราย
พบร่องรอยของการอาคารแบบก่ออิฐถือปูนวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก โดยทางด้าน

ทิศตะวันตกนั้นพบร่องรอยของฐานชุกชีอยู่ นอกจากนี้บริเวณรอบๆอาคารนั้นพบเศษชิ้นส่วนของหลังคามุง
และจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปปูนปั้นกระจายอยู่

น่าจะเป็นชิ้นส่วนของปูนปั้นประดับหน้าบัน11 ท้ังนี้อาคาร

ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์รายหมายเลข 1 พบ
ร่องรอยของฐานอาคารแบบก่ออิฐถือปูน นอกจากนั้นแล้วยังปรากฏร่องรอยของบันไดก่ออิฐทางด้านทิศ

ถึงว่าอาคารหลังนี้มีการยกพ้ืนสูงข้ึน จากการขุดค้นจะพบว่าโดยรอบของอาคารหลังนี้
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 วิหารแกลบหมายเลข 3 (ภาพท่ี 16) ต้ังอยู่ทางพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกของอาคารหมายเลข 2 เหลือ
เฉพาะส่วนแต่พบร่องรอยท่ีสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูนเช่นเดียวกับอาคารหลังอ่ืนๆ ท่ี
พบ ปรากฏร่องรอยของบันไดอยู่ทางด้านทิศเหนือแสดงว่าพ้ืนอาคารท่ีใช้งานเดิมนั้นมีการยกสูงจากพ้ืนมีหลัง
ลักษณะพิเศษคือปรากฏร่องรอยของทางเข้าอาคารในแนวยาวทางด้านทิศเหนือของอาคาร ส่วนพ้ืนท่ีโดยรอบ
อาคารนั้นพบเศษกระเบื้องมุงหลังคา จากการขุดตรวจทางโบราณคดีพบว่าอาคารหลังนี้น่าจะสร้างในสมัยหลัง
เช่นกันกับอาคารรายหลังอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 16 วิหารแกลบหมายเลข 3 ด้านทิศเหนือ 

จะเห็นว่าวิหารแกลบท้ังสามหลังนั้นหลงเหลือเฉพาะส่วนของฐานท่ีทําให้ยากต่อการสันนิษฐาน
รูปแบบ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าอาคารรายกลุ่มนี้คงมีโครงสร้างเป็นผนังรับน้ําหนักเหมือนกันท้ังหมดและ
โครงสร้างหลังคาคงเป็นหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องท่ีเป็นกระเบื้องกาบกล้วยเช่นกันกับวิหารพระนอน เม่ือ
เป็นเช่นนั้นแล้วอาคารกลุ่มนี้น่าจะสร้างเพ่ิมเติมในระยะหลังจากอาคารในแนวแกนทิศหลักสร้างเสร็จแล้วหรือ
สร้างในสมัยถัดมาโดยสามารถกําหนดอายุได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง-อยุธยาตอนปลาย (ช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22-23)  

 การวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

 กลุ่มหลุมฝังศพ(?)(ภาพท่ี 17) 

  ทางด้านทิศตะวันตกของวัดใกล้กับพระนอนพบว่ามีร่องรอยของหลุมลึกสองหลุมอยู่คู่กันจากรายงาน
การขุดค้นทางโบราณคดีได้สันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นหลุมฝังศพโดยการเกาะกลุ่มกันในบริเวณเดียวกัน และมี
การวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก โดยหลุมนี้พบท้ังหมด 6 หลุมแต่จากการสํารวจพบว่าเห็นแค่สอง
หลุมท่ีอยู่ใกล้กับวิหารพระนอนมากท่ีสุดเนื่องจากหลุมท่ีเหลือนั้นจากการทํางานทางโบราณคดีได้ปิดปากหลุม
ไว้เพ่ือคงสภาพด้ังเดิม ลักษณะของหลุมฝังศพท่ีพบนั้นจะมีลักษณะวางกันเป็นคู่ๆ และมีการก่ออิฐและฉาบปูน
หลุมท่ีถูกขุดนั้นผนังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้จะมีการก่ออิฐให้มีลักษณะสอบลึกลงไปจนถึงก้นหลุม12 และ

                                                           
12ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน,หน้า 129 
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จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าหลุมศพนั้นถูกรบกวนจากชาวบ้านทําให้พบหลักฐานเป็นเพียงเศษกระดูก
มนุษย์ท่ียังคงเหลืออยู่เท่านั้น 

 

ภาพท่ี 17กลุ่มหลุมฝังศพ(?) 

 อย่างไรก็ตามส่วนของกลุ่มหลุมฝังศพนั้นจะเป็นของท่ีถูกสร้างในสมัยหลังมากกว่ากลุ่มวิหารแกลบ

และเจดีย์รายซ่ึงอาจจะมีอายุไปถึงช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงปลาย ผู้ศึกษาจึงไม่ได้ทําการศึกษากลุ่มหลุม

ศพนี้เนื่องจากไม่มีความเก่ียวข้องกับเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ 

 จากการวิเคราะห์แผนผังและสถาปัตยกรรมของวัดพระนอนสามารถกําหนดอายุได้ว่าวัดพระนอนแห่ง

นี้สามารถแบ่งช่วงการใช้งานวัดได้สองสมัยคือระยะแรกสร้างของวัดและระยะหลังคือการบูรณะเพ่ิมเติม

สิ่งก่อสร้าง โดยกลุ่มสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ในระยะแรกคือวิหารพระนอน วิหารประกอบพิธีกรรมและเจดีย์ประธาน 

สามารถกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง (พุทธศตวรรษท่ี 20-21) และระยะหลังคือการบูรณะ

ส่วนของวิหารและเจดีย์ประธานรวมท้ังการสร้างวิหารแกลบและเจดีย์รายอยู่บริเวณรอบๆ วัดซ่ึงน่าจะถูกสร้าง

ในสมัยถัดมาจึงสามารถกําหนดอายุสมัยได้ในช่วง (พุทธศตวรรษท่ี 22-23) แสดงให้เห็นว่าวัดพระนอนแห่งนี้มี

การใช้งานต่อเนื่องของวัดนี้ 
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รูปแบบและคติการสร้างพระพุทธไสยาสน์ของวัดพระนอน คลองสวนพลู 

การศึกษารูปแบบของพระไสยาสน์นั้น นอกจากจะทําให้ทราบถึงลักษณะหรืออิทธิพลร่วมกันแล้ว ก็

จะทําให้ทราบถึงช่วงเวลาท่ีมีความนิยมในการสร้าง และทําให้สามารถกําหนดอายุสมัยขององค์พระนอนให้มี

ช่วงระยะเวลาท่ีแคบลงได้อีก ท้ังนี้จากรูปแบบของพระนอนในเบื้องต้นจะเห็นว่าพระนอนองค์นี้ เป็น

พระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย ทําให้สามารถกําหนดรูปแบบอย่างกว้างๆ ให้

อยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปอยุธยา  

นอกจากนั้นแล้วผู้ศึกษาได้ทําการเปรียบเทียบเรื่องของทิศในการนอนของพระนอนท่ีอาจมีส่วน

เก่ียวข้องกับคติในการสร้าง โดยได้ทําการสรุปไว้ท่ีตารางด้านล่างนี้ ซ่ึงเป็นพระนอนในศิลปะอยุธยาท่ีมีรูปแบบ

ใกล้เคียงกันและนํามาเปรียบเทียบกับพระนอนท่ีวัดพระนอนคลองสวนพลู 

 

ตารางแสดงทิศทางของพระนอนในศิลปะอยุธยาท่ีนํามาศึกษาเปรียบเทียบ 

พระนอนในศิลปะอยุธยาท่ีนํามาศึกษาเปรียบเทียบ ทิศทางการหันพระเศียร-ผินพระพักตร์ 

พระนอน วัดพระนอนคลองสวนพลู อยุธยา (ภาพท่ี 18 ) ทิศตะวันตก – ทิศใต้ 

พระนอน วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง (ภาพท่ี 20) ทิศใต้ - ทิศตะวันออก 

พระนอน วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง (ภาพท่ี 21) ทิศตะวันออก - ทิศเหนือ 

พระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา (ภาพที 22) ทิศใต้ - ทิศตะวันออก 

พระนอน วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา (ภาพท่ี 23) ทิศตะวันออก - ทิศเหนือ 

พระนอน วัดพระนอน เพชรบุรี (ภาพท่ี 24) ทิศตะวันตก - ทิศใต้ 

พระนอน วัดโลกยสุธา อยุธยา (ภาพท่ี 25) ทิศเหนือ - ทิศตะวันตก 

พระนอน วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี (ภาพท่ี 26) ทิศตะวันออก - ทิศเหนือ 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของพระพุทธไสยาสน์วัดพระนอนกับวัดอ่ืนๆ 

� รูปแบบของพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลู (ภาพท่ี 18) 

 

ภาพท่ี 18 พระนอนวัดพระนอนคลองสวนพล ู

 พระพุทธไสยาสน์ท่ีหลงเหลืออยู่นั้นมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแบบประติมากรรมนูนสูงมีขนาด
ยาว 12 เมตรโดยประมาณ13 ด้านหลังปรากฏแกนกลางท่ีมีลักษณะกลวงทอดยาวตลอดลําตัวสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นแกนไม้ท่ีใช้ยึดติดกับผนังเพ่ือรับน้ําหนักขององค์พระ นอกจากนี้ในรายงานการขุดค้นระบุว่าด้านหลัง
พระพุทธรูปก็ยังปรากฏร่องรอยของผนังรับน้ําหนักปรากฏอยู่14 แต่การสํารวจของผู้ศึกษาไม่พบผนังรับน้ําหนัก
ด้านหลัง นอกจากนั้นยังพบร่องรอยของปูนปั้นท่ีมีลักษณะเป็นเม็ดพระศกท่ีตกอยู่ใกล้ๆกับตัวองค์พระ 

 พระนอนองค์นี้มีลักษณะเป็นพระนอนตะแคงขวา(แบบสีหไสยาสน์) เป็นพระพุทธรูปลอยตัวแต่
ด้านหลังก่ออิฐเรียบหันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกผินพระพักตร์ทางทิศใต้ ปรากฏพระพักตร์รูปไข่มีการทํา
กรอบพระพักตร์หยักโค้ง มีพระขนงโก่งโค้ง ร่องรอยพระนาสิกโด่งงุ้ม ส่วนของพระเกศาพบร่องรอยของการ
เม็ดพระศกเป็นก้นหอยรัศมีหักหายไปแล้ว พระวรกายครองจีวรห่มเฉียงยาวถึงข้อพระบาทและปรากฏชาย
สังฆาฏิยาวแตกเป็นเข้ียวตะขาบ ปรากฏร่องรอยของรัดประคดและการปล่อยชายผ้าหน้านางด้านหน้า ส่วน
ของพระบาทได้หักหายไปแล้วแต่จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและสอบถามชาวบ้านละแวกนั้นทําให้ทราบว่าเดิมเคย
มีพระบาทอยู่ ส่วนของพระกรขวา(?)มีการหักพังแต่ติดอยู่กับส่วนของพระเศียรจึงสันนิษฐานว่าเดิมอาจจะเคย
รองพระเศียรอยู่หรือไม่ ส่วนพระกรซ้ายท่ีมีการหักหายไปแล้ว 

 ในส่วนของปูนปั้นท่ีฉาบไว้หลายส่วนมีการชํารุดและหักหายไปหลายส่วนแล้ว แต่ในรายงานการขุดค้น
ได้ระบุไว้ว่าปรากฏร่องรอยของการสร้างอย่างน้อยสองครั้ง โดยพิจารณาจากเนื้อปูนปั้นท่ีแตกออกเป็นสองชั้น

                                                           
13ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน, หน้า 115 
14เร่ืองเดียวกัน,หน้า 115 



 

อย่างเห็นได้ชัดเจน(ภาพท่ี 19) คือบริเวณทางทิศตะวันออก
ขนาดกว้างราว 1 เมตร ไว้สําหรับประดิษฐานประพุทธรูปจํานวน 
เป็นฐานย่อมุมปรากฏการปั้นปูนประดับท่ีด้านหน้าโดยพบแค่บางส่วนเท่านั้น

ภาพท่ี 

� การเปรียบเทียบรูปแบบของพระนอนวัดพระนอ
 เริ่มจากส่วนพระเศียรจากพระเศียรท่ียังหลงเหลืออยู่นั้นเม่ือทําการเปรียบเทียบกับพระนอนอ่ื
ลักษณะสมบูรณ์กว่าและมีความคล้ายคลึงกันพบว่ามีความใกล้เคียงกันกับ
(ภาพท่ี 20) วัดขุนอินทประมูล (ภาพท่ี 
ปรากฏรูปแบบดังนี้ พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยและมีอุษณีษะสูงและรัศมีเป็นเปลวเพลิง 
ท่ีมีเค้าโครงท่ีเหลี่ยมเล็กน้อยตามแบบศิลปะอยุธยา
ของพระเนตรทุกองค์มีลักษณะเหลือบตํ่า พระขนงโก่งโค้ง 
ของพระนอนวัดจักรสีห์ และวัดพระนอนเพชรบุรีตรงส่วนของกรอบไรพระศกท่ีมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
และมีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม
  

ภาพท่ี 

                                                          
15ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน

คือบริเวณทางทิศตะวันออก(เบื้องพระบาท) พบร่องรอยของฐานก่ออิฐชุกชี
ไว้สําหรับประดิษฐานประพุทธรูปจํานวน 2 องค์ โดยบริเวณส่วนฐานชุกชีมีลักษณะ

เป็นฐานย่อมุมปรากฏการปั้นปูนประดับท่ีด้านหน้าโดยพบแค่บางส่วนเท่านั้น15 

ภาพท่ี 19 ส่วนปูนป้ันแสดงการพอกทับองค์พระสองชั้น 

การเปรียบเทียบรูปแบบของพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลูกับพระนอนวัดอ่ืน
จากพระเศียรท่ียังหลงเหลืออยู่นั้นเม่ือทําการเปรียบเทียบกับพระนอนอ่ื

ลักษณะสมบูรณ์กว่าและมีความคล้ายคลึงกันพบว่ามีความใกล้เคียงกันกับเศียรพระนอนวัดป่าโมก
ภาพท่ี 21) วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาพท่ี 22) และวัดพุทไธศวรรย์

ดังนี้ พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยและมีอุษณีษะสูงและรัศมีเป็นเปลวเพลิง 
ท่ีมีเค้าโครงท่ีเหลี่ยมเล็กน้อยตามแบบศิลปะอยุธยาปรากฏการทํากรอบไรพระพักตร์มีลักษณะหยักโค้ง ส่วน

กองค์มีลักษณะเหลือบตํ่า พระขนงโก่งโค้ง และพระนาสิกโด่งงุ้มโดยจะแตกต่างกับพระเศียร
ของพระนอนวัดจักรสีห์ และวัดพระนอนเพชรบุรีตรงส่วนของกรอบไรพระศกท่ีมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
และมีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม 

 

ภาพท่ี 20 พระนอนวัดป่าโมกวรวิหารอ่างทอง 

                   

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน, หน้า 115 
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พบร่องรอยของฐานก่ออิฐชุกชี
องค์ โดยบริเวณส่วนฐานชุกชีมีลักษณะ

 

วัดอ่ืน 
จากพระเศียรท่ียังหลงเหลืออยู่นั้นเม่ือทําการเปรียบเทียบกับพระนอนอ่ืนท่ีมี

เศียรพระนอนวัดป่าโมกวรวิหาร
และวัดพุทไธศวรรย์(ภาพท่ี 23) โดย

ดังนี้ พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยและมีอุษณีษะสูงและรัศมีเป็นเปลวเพลิง ส่วนพระพักตร์รูปไข่
ปรากฏการทํากรอบไรพระพักตร์มีลักษณะหยักโค้ง ส่วน

โดยจะแตกต่างกับพระเศียร
ของพระนอนวัดจักรสีห์ และวัดพระนอนเพชรบุรีตรงส่วนของกรอบไรพระศกท่ีมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม



 

ภาพท่ี 

ภาพท่ี 

ภาพท่ี 

ส่วนการครองจีวรนั้นพระนอนของวัดพระนอนนั้นครองจีวรห่มเฉียงยาวถึงข้อพระบาทปรากฏการทํา
ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีชายตกลงมาเป็นเข้ียวตะขาบนอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของการทําชาย
รัดประคดและปล่อยชายผ้าหน้านาง จากรูปแบบท่ีเหลืออยู่สามารถเทียบเคียงได้กับการครองจีวรของพระ

ภาพท่ี 21 พระนอนวัดขุนอินทประมูล อ่างทอง 

 

ภาพท่ี 22 พระนอนวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา 

ภาพท่ี 23 พระนอนวัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา 

นอนของวัดพระนอนนั้นครองจีวรห่มเฉียงยาวถึงข้อพระบาทปรากฏการทํา
ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีชายตกลงมาเป็นเข้ียวตะขาบนอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของการทําชาย
รัดประคดและปล่อยชายผ้าหน้านาง จากรูปแบบท่ีเหลืออยู่สามารถเทียบเคียงได้กับการครองจีวรของพระ

20 

 

 

นอนของวัดพระนอนนั้นครองจีวรห่มเฉียงยาวถึงข้อพระบาทปรากฏการทํา
ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีชายตกลงมาเป็นเข้ียวตะขาบนอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของการทําชาย
รัดประคดและปล่อยชายผ้าหน้านาง จากรูปแบบท่ีเหลืออยู่สามารถเทียบเคียงได้กับการครองจีวรของพระ 
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นอนท่ีวัดป่าโมกวรวิหารวัดขุนอินทประมูล วัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพุทไธศวรรย์ ท่ีมีการครองจีวรห่มเฉียงยาว
เกือบถึงข้อพระบาทและมีชายสังฆาฏิแตกเป็นเข้ียวตะขาบยาวจรดพระนาภีเหมือนกัน 
 จากการเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นว่ารูปแบบของพระนอนท่ีวัดพระนอนคลองสวนพลูมีความ
คล้ายคลึงกับพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพุทไธศวรรย์มากท่ีสุดท้ังนี้จากการพิจารณาลักษณะของ
พระพุทธรูปนอนจะเห็นว่าพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลูสามารถเทียบเคียงได้กับรูปแบบของพระพุทธรูป
ศิลปะอยุธยาในกลุ่มอู่ทองรุ่นท่ี 3 เป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยมากข้ึน จึงสามารถกําหนด
อายุสมัยได้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมาโดยปรากฏลักษณะสําคัญดังนี้คือ ส่วนของพระเศียรมีการทํารัศมี
เปลวเพลิง กรอบไรพระศกหยักโค้ง พระพักตร์เริ่มรีรูปไข่แต่ยังคงเค้าโครงเหลี่ยมเล็กน้อย ส่วนการครองจีวร
จะมีการทําชายผ้าสังฆาฏิแตกเป็นเข้ียวตะขาบซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับมาจากพระพุทธรูปใน
ศิลปะสุโขทัย จะแตกต่างกับพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 ท่ีพระพุทธรูปจะมีลักษณะท่ีได้รับจากศิลปะเขมร เช่น 
พระพักตร์เหลี่ยม และปรากฏกรอบไรพระศกสี่เหลี่ยม ในส่วนของการครองชายจีวรนั้นจะมีการทําชายสังฆาฏิ
ตัดตรงซ่ึงสืบมาจากพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 1 

ดังนั้นพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลูนั้นน่าจะเป็นพระพุทธรูปในกลุ่มของอู่ทองรุ่นท่ี 3 อาจจะมี
อายุสมัยอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้นร่วมสมัยกับศิลปะสุโขทัย แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มพระพุทธรูปรุ่นนี้ก็ยังเป็นท่ี
นิยมจนถึงอยุธยาตอนกลาง พระนอนท่ีวัดแห่งนี้น่าจะมีอายุในช่วงอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง (พุทธศตวรรษท่ี 
20-21) และมีการขยายเพ่ิมเติมในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 22-23) โดยก่อพอกองค์พระเพ่ิมเติม
แต่คงรูปแบบเดิมไว้ เนื่องจากไม่ปรากฏความแตกต่างระหว่างการสร้างพระนอนสมัยแรกกับสมัยท่ีสอง ผู้
ศึกษาจึงได้ทําการกําหนดอายุสมัยของพระนอนองค์นี้ให้มีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 เช่นกันกับ
พระนอนสมัยอยุธยาองค์อ่ืนๆท่ีได้นํามาเปรียบเทียบกับพระนอนองค์นี้ โดยบางองค์ปรากฏหลักฐานการบูรณะ
ในช่วงอยุธยาตอนปลาย เช่น พระนอนวัดขุนอินทประมูล วัดจักรสีห์ วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นต้น จากรูปแบบก็
ทําให้สันนิษฐานได้ว่าพระนอนเหล่านี้น่าจะสร้างอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20ลงมา 
 ส่วนทิศทางการประดิษฐานพระพุทธรูปนอน จากตารางแสดงทิศการนอนขอพระนอนจะพบว่าพระ

นอนท่ีวัดนี้มีลักษณะการวางตัวเหมือนกับพระนอนท่ีวัดพระนอนเพชรบุรี (ภาพท่ี 24) คือ หันเศียรไปทางทิศ

ตะวันตกและผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนอนเพียงองค์เดียวท่ีมีการหันเหมือนกัน ส่วนพระนอน

องค์อ่ืนๆ เช่น พระนอนวัดจักรสีห์และวัดพุทธไธศวรรย์มีการหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออกผินพระพักตร์ไป

ทางทิศเหนือ ส่วนพระนอนวัดป่าโมกกับวัดใหญ่ชัยมงคลมีจะมีการหันเศียรไปทางทิศใต้หันพระพักตร์ไปทาง

ทิศตะวันออก สําหรับเรื่องทิศในการประดิษฐานพระนอนนั้นจะกล่าวถึงในส่วนของคติการสร้างในภายหลัง 
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ภาพท่ี 24 พระนอนวัดพระนอน เพชรบุรี 

แม้ว่าจะมีการสร้างพระนอนทุกองค์ท่ีกล่าวมานั้นจะหันพระเศียรไปคนละทิศกันแต่จะเห็นว่าพระนอน
ท่ีวัดป่าโมก วัดใหญ่ชัยมงคลจะหันพระเศียรและผินพระพักตร์ไปในลักษณะเดียวกันคือหันพระเศียรไปทางทิศ
ใต้และผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกและพระนอนท่ีวัดขุนอินทประมูล วัดพระนอนจักรสีห์และวัดพุทไธ
ศวรรย์ ก็จะมีการหันพระเศียรและผินพระพักตร์ไปในทางเดียวกันคือหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออกและผิ
นพระพักตร์ไปทางทิศเหนือจากข้อมูลมีการอ้างถึงตํานานท้องถ่ินเรื่องสิงหพาหุของวัดพระนอนจักรสีห์ว่ามี
ผู้สร้างพระนอนวัดขุนอินทประมูลเป็นสหายกับสิงหพาหุ16 ส่วนพระนอนวัดโลกยสุธานั้นหันพระเศียรไปทาง
ทิศเหนือผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก แต่สําหรับพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลูนั้นกลับมีการสร้าง
พระพุทธรูปให้หันผิดแผกไปจากองค์อ่ืนๆในพระพุทธรูปมัยอยุธยาเหมือนกัน จึงทําให้ผู้ศึกษาต้ังข้อสังเกตใน
ส่วนของเรื่องทิศทางการวางตัวพระนอนในช่วงสมัยอยุธยาอาจจะมีการคลี่คลายและไม่เคร่งครัดเหมือนสุโขทัย
หรือกําแพงเพชรซ่ึงจะกล่าวถึงเรื่องทิศกับการสร้างพระนอนในภายหลัง 

การวิเคราะห์คติการสร้างพระพุทธไสยาสน์ของวัดพระนอนคลองสวนพลู 

 คติการสร้างพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธไสยาสน์ปางต่างๆ 

 พระนอนหรือพระไสยาสน์นั้น คําว่า"ไสยาสน์"หมายถึงนอน พระพุทธรูปปางนี้จึงอยู่อิริยาบถตามปกติ
จะนอนตะแคงขวา เรียกว่า "สีหไสยาสน์"แปลว่าท่านอนแบบราชสีห์ พระไตรปิฏกอธิบายว่าราชสีห์นอน
ตะแคงขวาโดยให้เหลื่อมกัน ในอรรถถาอธิบายเพ่ิมเติมว่า หากเอาข้อเท้าทับกันหรือเข่าทับกันจะทํานอนไม่
นอนไม่สบาย  แต่หากวางเหลื่อมกันจะนอนได้อย่างสบาย17 ลักษณะการนอนแบบสีหไสยาสน์นี้จะเป็นเพียงท่า
นอนเดียวท่ีปรากฏในการสร้างพระพุทธรูปนอน แต่สิ่งท่ีจะแตกต่างกันนั้นก็คือพระหัตถ์ท่ีจะมีการเปลี่ยน
ท่าทางไปตามพุทธประวัติตอนนั้นๆ  

                                                           
16ดูใน ธีรปณโณ ภกิขุ,ประวตัิพระพุทธไสยาสน์ ขุนอินทประมูล.(พระนคร : สมามิตรการพิมพ์.2511.),หน้า 4 
17รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง,พระพุทธปฏิมาสยาม.(กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส,2553.),หน้า 52 
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 การสร้างพระพุทธรูปนั้นเกิดมาจากการนําเอาพุทธประวัติสําคัญในแต่ละตอน สําหรับการสร้างพระ
นอนนั้นในศิลปะอินเดียสมัยคันธาระถือว่าเป็นพระนอนระยะแรกๆ โดยการสร้างพระนอนนั้นอ้างไปถึงพุทธ
ประวัติตอนปรินิพพานของพระพุทธองค์เพียงเท่านั้น ในวัฒนธรรมทวารวดีนั้นเราจะเห็นว่าพระนอนเองก็ยัง
เป็นรูปแทนในปางปรินิพพานเช่นกัน แต่เม่ือมาถึงในสมัยหลังนอกเหนือจากพระนอนในตอนปรินิพพานแล้วยัง
มีการสร้างพระนอนในปางอ่ืนๆด้วยซ่ึงน่าจะเป็นต้นเค้าหรือเป็นความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาถึงพุทธศตวรรษท่ี 19 
จนมาถึงปัจจุบัน 

 แต่ในช่วงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดการคิดค้นปาง
พระพุทธรูปข้ึนเป็นจํานวนมากกว่าครั้งใด เกิดการท่ีพระองค์มีพระราชประสงค์จะบําเพ็ญพระราชกุศลให้
เหมือนอย่างกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา จึงได้โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรง
คิดค้นปางพระพุทธรูปข้ึน พระองค์จึงทรงคัดเลือกปางพระพุทธรูปท่ีเคยทํากันมาไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งทรง
ค้นจากคัมภีร์ต่างๆ เห็นว่ายังมีพุทธประวัติอีกหลายตอนท่ียังมิได้ทําเป็นปางพระพุทธรูป พระองค์จึงคิดพุทธ
อิริยาบถหรือปางเพ่ือสื่อถึงพุทธประวัติตอนนั้นๆ ข้ึนใหม่ เม่ือผนวกรวมกับปางพระพุทธรูปท่ีเคยทํามาก่อนทํา
ให้พระพุทธรูปท่ีพระองค์ทรงค้นคว้ามีจํานวนท้ังสิ้น 40 ปาง18และต่อจากนั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ ก็บังเกิดข้ึน
ตามมาอีกหลายปางด้วยกัน พอจะประมวลได้ว่ามีพระพุทธรูปปางต่างๆ ถึง 66 ปาง19 

 แต่ในส่วนของพุทธประวัตินั้นหรือตํานานการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ซ่ึงเป็นพุทธประวัติท่ีถูกชําระ
แล้วในหลังนั้นมีการกล่าวถึงพระนอนนั้นจะปรากฏอยู่ด้วยกัน 5 ปาง ได้แก่ ปางสุบิน ปางโปรดอสุรินทราหู 
ปางทรงพยากรณ์ ปางโปรดสุภัททะ และปางปรินิพานโดยปรากฏลักษณะดังนี้ 

� ปางสุบิน พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา(สําเร็จสีหไสยา) พระหัตถ์ซ้ายทอด
ทาบไปตามพระกาย พระหัตถ์ขวาแนบกับพ้ืนยกหลังพระหัตถ์ข้ึนแนบพระหนุ (คาง) หลับพระเนตร 
เป็นกิริยาบรรทมหลับ20 

� ปางโปรดอสุรินทราหู พระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาทซ้ายทับพระ
บาทขวาเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระกาน พระกัจฉะ(รักแร้) ทับบนพระเขนย อุ้งพระ
หัตถ์ขวาข้ึนประคองพระเศียรให้ตั้งข้ึน21 

� ปางทรงพยากรณ์ พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาลืมพระเนตร พระเศียร
หนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวายกข้ึนประทับท่ีอุทร22 

                                                           
18รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.พระพุทธปฏิมาสยาม,หน้า 53 
19พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ).ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ.(กรุงเทพฯ : โครงการมูลนิธิหอไตร,2533.),หน้า 23 
20เร่ืองเดียวกัน,หน้า 2 
21เร่ืองเดียวกัน,หน้า 259 
22เร่ืองเดียวกัน,หน้า 323 
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� ปางโปรดสุภัททะ พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาลืมพระเนตร พระเศียร
หนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาต้ังข้ึน จีบนิ้วพระหัตถ์
เป็นกิริยาแสดงธรรมโปรด23 

� ปางปรินิพพาน พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาหลับพระเนตรพระเศียร
หนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาอยู่ท่ีพ้ืนข้างพระกาย 
พระบาทท้ังสองต้ังซ้อนกัน24 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่านอกเหนือจากพระพุทธรูปปางปรินิพพานแล้ว ยังปรากฏพระนอนเนื่องใน
คติอ่ืนๆ อีกท้ังนี้ปางโปรดอสุรินทราหูนั้นมีความน่าสนใจตรงท่ีพุทธลักษณะท่ีอธิบายนั้นตรงกับพระนอนหลาย
องค์ในศิลปะอยุธยาท่ีนิยมสร้าง แม้ว่าคติดังกล่าวจะถูกรวบรวมข้ึนมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ตามแต่อาจจะมี
การสืบทอดรูปแบบหรือคติมา ดังนั้นแล้วผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า คติพระนอนสําหรับการสร้างพระนอนใน
อยุธยานั้นอาจจะเป็นได้ท้ังพระพุทธรูปปางปรินิพพาน และ ปางโปรดอสุรินทราหูจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

 1.การสร้างพระพุทธไสยาสน์ในปางปรินิพพาน 

 หากพระพุทธรูปนอนนั้นเป็นปางปรินิพพานนั้น แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการสืบเนื่องคติมาจากช่วง
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 หรือช่วงศิลปะอินเดียสมัยคันธาระ ศิลปะทวารวดี และศิลปะลังกาซ่ึงการแสดงปาง
อาจมีความเก่ียวข้องกับเรื่องทิศในการสร้างพระนอนนั้นคือเรื่องของทิศหัวนอน-ตีนนอน 

 ทิศหัวนอน-ตีนนอน ปรากฏหลักความเชื่อนี้อยูในศิลาจารึกของสุโขทัยเรียกทิศใต้ว่า “ทิศหัวนอน” 
และเรียกทิศเหนือว่า “ทิศตีนนอน” อย่างไรก็ตามเรื่องความเชื่อทิศการนอนนี้น่าจะมากับความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาแบบลังกาท่ีเข้ามาในไทยก่อนท่ีจะต้ังแต่ก่อนเกิดเมืองสุโขทัยแล้วซ่ึงปรากฏในมหาปรินิพพาน
สูตรฑีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับแปลของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในตอนท่ีพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
ได้ทรงรับสั่งกับพระอานนท์พุทธสาวก ความตอนหนี่งว่า “...เธอจงช่วยต้ังเตียงให้เรา หันเศียรไปทางทิศอุดร
ระหว่างไม้สาละคู่ เราเหนื่อยแล้วเราจักนอน... พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสําเร็จสีหไสยาโดยปรัศว์เบื้องขวา ทรง
ซ้อนพระบาทด้วยพระบาท มีสติสัมปชัญญะ.”25 

 ดังนั้นจะเห็นว่าการนอนของพระพุทธองค์ในตอนปรินิพานคือการหันพระเศียรไปทางทิศเหนือและผิ
นพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก ในทางกลับกันคือในตอนท่ีพระพุทธองค์นั้นมีชีวิตอยู่ก็จะหันพระเศียรไปทาง
ทิศใต้และผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ตัวอย่างพระนอนของสุโขทัยท่ีหันเศียรไปทางทิศใต้ ยกตัวอย่าง
เช่น พระนอนท่ีวัดพระพายหลวงนั้นมีลักษณะการนอนลักษณะนี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของพระสี่อิริยาบถ 
แสดงถึงการมีพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า จึงต้องทําให้พระนั้นหันเศียรไปทางทิศใต้จึงกลายเป็นทิศแห่งการมี
                                                           
23พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ).ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ,หน้า 331 
24เร่ืองเดียวกัน,หน้า 335 
25พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ "กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน".หาพระ หาเจ้า.(กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม,2545) ,หน้า 51 
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ชีวิต และทิศเหนือก็เป็นทิศแห่งความตาย(ตามมหาปรินิพพานสูตร)จะเห็นว่าในความเชื่อของคนสมัยโบราณ
นั้นได้มีการกล่าวถึงทิศหัวนอน ทิศตีนนอนซ่ึงน่าจะหนึ่งในหลักท่ีคนโบราณใช้ในการเป็นพ้ืนฐานความคิดของ
การสร้างพระพุทธรูปร่วมกับในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา ในท่ีนี้ทิศหัวนอนคือ
ทิศใต้ และทิศตีนนอนคือทิศเหนืออันมีปรากฏหลักฐานชัดเจนในจากศิลาจารึกของสุโขทัยและการสร้าง
พระพุทธรูปนอนในวัดสําคัญอย่างเช่น วัดพระพายหลวง และ วัดพระแก้วซ่ึงถือว่าเป็นวัดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีน่าจะ
มีการสร้างตามหลักความเชื่อท่ีได้รับเอาพุทธศาสนามาจากลังกานั้นเอง 

แต่ในเวลาต่อมาทิศตะวันตกอันเป็นทิศแห่งความตายอาจมีการคลี่คลายไป ตัวอย่างเช่นพระนอนท่ี
วัดเชตุพนทางทิศใต้ของเมืองเก่าสุโขทัย26 ท่ีพระนอนหันพระเศียรไปทางตะวันตก จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ในช่วงนั้นผู้สร้างคงพึงระวังเพียงแค่ไม่ให้สร้างหันเศียรไปทางทิศเหนืออันเป็นทิศแห่งความตายในมหา
ปรินิพพานสูตรอันถือว่าเป็นทิศตีนนอนเท่านั้น ดังนั้นแล้วการท่ีปรากฏพระพุทธรูปนอนท่ีหันพระเศียรไปทาง
ทิศตะวันตกก็ไม่น่าจะใช่การนอนสิ้นพระชนม์อยู่เสมอไปแต่อาจจะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ได้ 

จากข้างต้นจะเห็นว่าเม่ือเรื่องทิศของสุโขทัยมีการยึดหลักตามเรื่องของทิศหัวนอน-ตีนนอนท่ีมีการอ้าง
จากพุทธประวัติตอนปรินิพพานแต่ในภายหลังก็เริ่มมีการคลี่คลายคติเรื่องทิศไป เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเรื่อง
ทิศของพระนอนในศิลปะอยุธยาก็จะเห็นว่ามีพระนอนบางองค์ท่ีอาจจะสร้างตามคติทิศหัวนอน-ตีนนอนคือ
พระนอนวัดป่าโมกและวัดใหญ่ชัยมงคลหันพระเศียรไปทางทิศใต้ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกสิ่งนี้อาจจะ
สะท้อนให้เห็นว่าพระนอนอยุธยากลุ่มนี้อาจจะสร้างในช่วงท่ีร่วมสมัยกับศิลปะสุโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 
เป็นต้นมา ส่วนพระนอนท่ีวัดขุนอินทประมูล วัดจักสีห์และวัดพุทไธศวรรย์อาจจะมีการสร้างตามรูปแบบของ
ทิศมงคล(ทิศตะวันออก-ตะวันตก) อย่างไรก็ตามการประดิษฐานพระนอนของศิลปะอยุธยานั้นก็อาจจะมีการ
ปรับทิศทางตามความเหมาะสมของแผนผังก็ได้ 

นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือการท่ี ในการสร้างพระพุทธรูปในสมัยหลังโดย
นับจากศิลปะสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ พระนอนในช่วงนี้น่าจะสร้างในแนวคิดท่ีแสดงถึงการมีพระชนม์ชีพของ
พระพุทธเจ้ามากกว่าท่ีสร้างตอนปรินิพพานหรือไม่ แม้ว่าในศิลปะก่อนหน้าอย่างพระนอนในศิลปะอินเดีย สมัย
คันธาระ (ภาพท่ี 25) หรือ พระนอนในศิลปะทวารวดี(ภาพท่ี 26)จะแสดงถึงตอนปรินิพพานแต่ในส่วนของประ
ติมานวิทยา พระนอนในช่วงสมัยดังกล่าวมักจะปรากฏการทําสัญลักษณ์เพ่ือบ่งชี้ถึงปางนั้นๆ ด้วย ซ่ึงในกรณี
ของพระในปางปรินิพพานนั้นมีการทําต้นสาละคู่ขนาบข้างหรือแสดงภาพบุคคล(พระสาวก)ท่ีกําลังเศร้าโศก  

ดังนั้นแล้วผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าความเป็นไปได้ท่ีพระนอนท่ีสร้างข้ึนในสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์
จะเป็นพระพุทธรูปในปางปรินิพพานจึงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะการสร้างพระเป็นประธานของวัดสมควรท่ี
จะสร้างพระพุทธรูปเนื่องในการมีพระชนม์ชีพมากกว่า 

                                                           
26พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ "กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน".หาพระ หาเจ้า,หน้า 55  
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 2.การสร้างพระพุทธไสยาสน์ในปางโปรดอสุรินทราหู 

 ปางโปรดอสุรินทราหูเป็นอีกปางท่ีผู้ศึกษามีความเห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ท่ีพระนอนในสมัย
อยุธยาจะสร้างเนื่องในคตินี้ เพราะว่าเรื่องราวท่ีปรากฏในตํานานตอนนี้นั้นมีความสอดคล้องกับรูปแบบ
ศิลปกรรมของพระพุทธไสยาสน์ท่ีพระนอนให้มีขนาดใหญ่และแสดงถึงความเหนือกว่าของพระองค์กับอสุรินท
ราหูท่ีเป็นเจ้าของอสูร โดยพุทธประวัติกล่าวถึงไว้ดังนี้ “...พระผู้มีพระภาคก็เสด็จบรรทมในพระแท่นท่ีประทับ 
ทรงทําปาฏิหาริย์นิรมิตพระกายให้ใหญ่กว่าอสุรินทราหูหลายเท่า พระรูปนี้ปรากฏเฉพาะแต่อสุรินทราหูเห็นผู้
เดียวเท่านั้น ครั้นอสุรินทราหูเข้าไปเฝ้า เห็นเข้าก็อัศจรรย์ใจมาก แม้แต้พระบาทสองข้างท่ีซ้อนกันอยู่ ก็ยังสูง
และใหญ่กว่าอสุรินทราหูเสียอีก เม่ืออสุรินทราหูเข้าใกล้ได้ถวายอภิวาท แทนท่ีจะต้องก้มลงดูพระพุทธเจ้าดังท่ี
คิดแต่แรกกลับต้องแหงนหน้าชมพระพุทธลักษณะอันงดงาม ต้ังแต่พ้ืนพระบาทจนถึงพระพักตร์ ปรากฏว่าเป็น
ท่ีพอใจและปลาบปลื้มท่ีได้ชมพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าท้ังใหญ่ท้ังงามสมส่วนทุกประการ...”27 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าการแสดงปาฏิหาริย์ในตอนโปรดอสุรินทราหูของพระพุทธองค์หาก
พิจารณาจากศิลปกรรมท่ีปรากฏโดยท่ัวไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันท่ีจะเป็นพระพุทธรูปใน
ปางนี้ เพราะการสร้างพระพุทธรูปนอนในช่วงหลังอาจจะสร้างข้ึนในคติอ่ืนๆ นอกเหนือจากปางปรินิพพานก็ได้
เช่นกันและคําอธิบายท่าทางของปางโปรดอสุรินทราหูข้างต้นมีลักษณะท่ีเหมือนกับศิลปกรรมของพระนอนท่ี
ปรากฏในท่ีพระนอนในสมัยอยุธยา 

 นอกจากนี้ยังปรากฏการอ้างถึงปางโปรดอสุรินทราหูนี้ว่าเป็นปางท่ีนิยมใช้ในการสร้างพระนอนว่าพระ
นอนใหญ่ๆ สร้างแบบนี้ท้ังนั้น ดูพระนอนวัดเชตุพนและพระนอนวัดราชโอรสสาราม เขตจอมทอง(บางขุน
เทียน) กรุงเทพฯเป็นตัวอย่าง28จึงมีความเป็นไปได้ว่าพระนอนท่ีในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นอาจจะได้รับการพัฒนา
หรือสืบทอดรูปแบบมาจากพระนอนในศิลปะอยุธยาอาจเป็นพระนอนในปางโปรดอสุรินทราหูก็ได้ 

เม่ือเป็นเช่นนั้นแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะเกิดการสร้างพระนอนในปางโปรดอสุรินทราหูจะสร้าง
โดยอิงกับหลักประติมานท่ีมีการเชื่อมโยงกับเรื่องอาคารหรือพ้ืนท่ี กรณีท่ีน่าสนใจคือคติเก่ียวกับคันธกุฎี อัน
เป็นท่ีประทับส่วนตัวของพระพุทธองค์ก็จะมีการสร้างให้อาคารนั้นๆ ให้มีขนาดใหญ่กว่าองค์พระเล็กน้อย ใน
พระอรรถกาแห่งกสิสูตร อุปาสกวรรคท่ี 2 (พระไตรปิฏกฉบับแปลของมหามกุฏราชวิทยาลัย) ท่ีกล่าวว่า
พระพุทธเจ้าทรงมีกิจประจําวัน 5 อย่างซ่ึงจะปรากฏการพักผ่อน หรือ นอนอยู่สองกิจคือ  

กิจในปัจฉาภัต ในเวลาหลังเพล “...ถ้าพระองค์มีพุทธประสงค์ ทรงมีพระสติสัมปชัญญะสําเร็จสีห
ไสยาสน์ครู่หนึ่งโดยปรัศว์เบื้องขวา ลําดับนั้นทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่า ทรงลุกข้ึน” แล้วทรงแสดงธรรม
แก่บริษัทท่ีมาประชุมกันอยู่29 
                                                           
27พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ).ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ,หน้า 260 
28เร่ืองเดียวกัน,หน้า259 
29พิเศษ เจียรจันทร์พงษ์. "จุจุ๊๊ อย่าเสียงดังพระกําลังปลีกวิเวก" หาพระ หาเจ้า,หน้า 92 
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หรือกิจในการปัจฉิมยาม เม่ือเทวดาท้ังหลายหายกลับไปแล้ว ทรงแบ่งเวลาท่ีเหลือเป็นสามส่วน คือ 
ทรงเดินจงกลมส่วนหนึ่ง ส่วนท่ีสอง “พระองค์เสด็จเข้าไปยังคันธกุฎี ทรงมีสติสัมปชัญญะสําเร็จสีหไสยาสน์
โดยพระปรัศว์เบื้องขวา...” ในส่วนของท่ีสามพระองค์ลุกข้ึนประทับตรวจดูสัตว์โลกท่ีควรตรัสรู้และยังไม่ควร
ตรัสรู้(เพ่ือเตรียมโปรดสัตว์ตามกิจในปุเรภัคในลําดับต่อไป)30 

ตัวอย่างท่ีชัดเจนคือการทําพระสี่อิริยาบถท่ีอยู่ในวัดพระสี่อิริยาบถท่ีกําแพงเพชรและวัดเชตุพน วัด
พระพายหลวงท่ีสุโขทัยซ่ึงน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอรรถกาข้างต้น ท้ังนี้ในส่วนของการทําพระนอนเพ่ือเป็น
ประธานของวัดนั้นก็อาจจะมีการได้รับอิทธิพลมาจากอรรถกานี้ อีกตัวอย่างคือ วัดพระนอนกําแพงเพชรท่ีมี
การสร้างวิหารให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวองค์พระเล็กน้อยและเหลือพ้ืนท่ีด้านหน้าไว้สําหรับประกอบพิธีทางศาสนา 
สําหรับศิลปะอยุธยาเองก็มีอาคารท่ีเข้าข่ายคติคันธกุฎีอยู่ แต่ความแตกต่างระหว่างศิลปะอยุธยาและสุโขทัยคือ
การท่ีศิลปะอยุธยาจะมีการสร้างพระพุทธรูปและอาคารให้มีขนาดใหญ่กว่า อย่างหลวงพ่อโตท่ีวัดพนัญเชิงท่ี
ประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดเกือบพอดีองค์พระ หรือ พระนอนท่ีวัดโลกยสุธา พระนอนท่ีวัดพุทธไธศวรรย์ก็
ปรากฏร่องรอยของฐานอาคารท่ีมีขนาดเกือบพอดีตัวเช่นกันท้ังนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่าคติพระนอนในอยุธยา
นั้นก็น่าจะแตกต่างกับท่ีสุโขทัยด้วย 

ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าในการสร้างพระนอนในศิลปะอยุธยานั้นอาจจะมีการเก่ียวข้องกับคติเรื่องของ
คันธกุฎีร่วมด้วยนอกจากนั้นแล้วในศิลปะอยุธยาอาจจะมีการพัฒนาคติหรือมุมมองในการสร้างพระพุทธรูป
นอนผนวกเข้ากับพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูอันเป็นตอนแสดงปาฏิหาริย์ท่ีกล่าวถึงตอนท่ีพระพุทธเจ้า
แสดงตนให้ใหญ่ในตอนท่ีไสยาสน์ อาจมีความคล้ายคลึงกันกับพุทธตอนโปรดท้าวมหาชมพูบดีท่ีมีการสร้าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องซ่ึงเป็นตอนท่ีแสดงปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในลักษณะของการ
ประทับนั่งหรือยืนแทน ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือกรณีของพระพุทธรูปนอนทรงเครื่องท่ีวัดโลกยสุธา(ภาพท่ี 25)
ถือเป็นพระนอนแบบพิเศษทําให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าช่างอยุธยาในสมัยนั้นอาจรู้จักปางปราบอสุรินทราหู
และมีการดัดแปลงผสมผสานคติในตอนโปรดท้าวมหาชมพูบดีกับตอนโปรดอสุรินทราหูท้ังสองปางเข้าด้วยกัน
โดยการทรงเครื่องนั้นหมายถึงตอนโปรดท้าวมหาชมพูบดี และการสร้างพระนอนขนาดใหญ่แทนตอนโปรดอสุริ
นทราหู โดยสามารถเชื่อมโยงไปถึงคติของการเป็นจักรพรรดิท้ังโลกและทางธรรมของพระพุทธเจ้าได้หรือ
อาจจะเป็นการสร้างพระพุทธรูปปางโปรดท้าวมหาชมพูบดีในรูปแบบของการไสยาสน์แทน 

                                                           
30พิเศษ เจียรจันทร์พงษ์. "จุจุ๊๊ อย่าเสียงดังพระกําลังปลีกวิเวก" หาพระ หาเจ้า,หน้า 92 
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ภาพท่ี 25 พระนอนวัดโลกยสุธา พระนครศรีอยุธยา 

อีกกรณีท่ีน่าสนใจคือ พระนอนท่ีวัดจักรสีห์ (ภาพท่ี26) นั้นมีการอ้างในปัจจุบันว่าเป็นพระนอนในปาง
อสุรินทราหู ซ่ึงอาจอ้างมาจากตํานานพระพุทธรูปท่ีมีการอธิบายถึงท่าทางพระพระพุทธรูปปางต่างๆว่าควรมี
ลักษณะอย่างไร ท้ังนี้อย่างท่ีกล่าวไปแล้วว่าการสร้างพระนอนในสมัยหลังนั้นน่าจะมีการอิงคติเรื่องคันธกุฎีและ
แสดงภาพของพระพุทธเจ้าตอนมีพระชนม์ชีพซ่ึงอาจจะเป็นการสร้างพระพุทธรูปในปางอสุรินทราหู 

 

ภาพท่ี 26 พระนอนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี 

แม้ว่าเรื่องการกําหนดท่าทางของพระพุทธรูปในปางต่างๆ นั้นจะเกิดการชําระใหม่ในสมัยกรม
พระปรมานุชิตโนรส(รัชกาลท่ี 3) แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีพระนอนในสมัยอยุธยาน่าจะเป็น
การสร้างเนื่องในคติปราบอสุรินทราหูก็ได้ เพราะคติเรื่องการสร้างพระพุทธรูปนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ในส่วนของการสร้างพระพุทธรูปในวิหารนั้นน่าจะแสดงถึงการมีชีวิตอยู่อย่างท่ีได้กล่าวไปแล้ว ใน
ส่วนของการทําเจดีย์นั้นก็แทนปูชณียสถานท่ีระลึกถึงพระพุทธเจ้าในตอนท่ีเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วซ่ึง
จะนํามาถึงการเกิดพระบรมสารีริกธาตุท่ีฝังไว้ในกรุภายในเจดีย์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าการสร้างพระนอนนั้นคง
ได้รับการพัฒนาให้แต่ละศิลปะมีรูปแบบเป็นของตนเอง อย่างในสุโขทัยมีการสร้างในลักษณะพระสี่อิริยาบถ 
สําหรับอยุธยาก็คงให้เป็นพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูก็ได้ และในศิลปะรัตนโกสินทร์ก็อาจจะมีการสืบทอด
คติการสร้างพระนอนปางนี้มาจากศิลปะอยุธยานั้นเอง 
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 จากข้อมูลข้างต้นผู้ศึกษามีความเห็นว่าการสร้างพระนอนอยุธยานั้นไม่ได้สร้างเนื่องในปางปรินิพพาน
แต่อาจจะเป็นคติท่ีแสดงถึงการมีพระชนม์ชีพอาจจะเป็นปางโปรดอสุรินทราหูก็ได้ เนื่องจากในตํานานไม่ได้มี
การกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์นอนหันพระเศียรไปทางทิศใดอย่างไรในตอนโปรดอสุรินทราหู ท้ังนี้กรณีพระนอน
ท่ีวัดโลกยสุธาท่ีมีการหันเศียรไปทางทิศเหนือผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกก็อาจจะเป็นกรณียกเว้นท่ีไม่ใช่
พระปางปรินิพพานแต่เป็นพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะพิเศษและน่าจะเกิดจากการวางแผนผังท่ีมีส่วนในการ
ควบคุมทิศทางของวิหารและพระนอนว่าควรมีลักษณะอย่างไร กรณีของพระนอนวัดโลกยสุธาจะเห็นว่าต้ังอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกและประดิษฐานในลักษณะแนวขวางทําให้ผังของวัดนี้ออกมาเป็นรูปตัว T จะเห็นว่าหาก
พระนอนต้ังตามทิศมงคลคือหันพระเศียรไปทางทิศเหนือและผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกจะกลายเป็น
การนอนตะแคงซ้ายซ่ึงก็จะไม่ใช่การนอนแบบสีหไสยาสน์ท่ีแสดงถึงการนอนท่ีดี หรือ หากนอนตามทิศหัว
นอน-ตีนนอนก็จะทําให้ผังวัดนี้มีความยาวจนขาดสมดุลทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าช่างในสมัยก่อนนั้นคงมี
การลําดับความสําคัญของปางและทิศโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีด้วย 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลักฐานท่ีจะสามารถระบุได้ว่าพระพุทธรูปนอนในศิลปะอยุธยานั้นเป็นปางอสุ
รินทราหูเกิดจากการวิเคราะห์และต้ังข้อสังเกตของผู้ศึกษาเท่านั้น จากการศึกษาพบว่ายังไม่เพียงพอท่ีจะ
สามารถสรุปได้ว่าพระนอนในศิลปะอยุธยาจะเป็นปางโปรดอสุรินทราหูเพราะการกําหนดเรื่องของปางหรือ
ตํานานต่างๆ เกิดข้ึนในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ จึงข้อสรุปเรื่องของคติในการสร้างพระพุทธรูปนอนในศิลปะ
อยุธยา เบื้องต้นเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปนอนไสยาสน์ท่ีสร้างเพ่ือแสดงถึงการมีพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าท่ี
ยังไม่สามารถระบุปางท่ีแน่ชัดได้ และมีการรวมคติการสร้างพระนอนกับเรื่องของการสร้างอาคารในลักษณะ
ของคันธกุฎี(หรือท่ีประทับส่วนตัวของพระพุทธองค์)ไว้ในการสร้างพระนอนด้วย 

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างปางพระพุทธรูปกับทิศทางในพระนอนสมัยอยุธยานั้นน่าจะมีการคลี่คลาย
และปรับสภาพไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหรือแม้แต่ลําดับการสร้างก็มีส่วนในการกําหนดทิศทางของวัด
พระนอนไม่ใช่แค่ยึดหลักของทิศตามปางท่ีสร้างอีกข้อสังเกตคือหากพระนอนในศิลปะอยุธยานั้นเป็นพระนอน
ในตอนโปรดอสุรินทราหูท่ีเป็นปางท่ีไม่ได้มีการกําหนดทิศทางไว้อย่างเด่นชัดก็ทําให้ช่างในสมัยนั้นยึดถือท่าทาง
ของพระเป็นหลักและทิศนั้นเป็นเรื่องรองหรือไม่ แต่ท่ียังหลงเหลือคือความเข้าใจเรื่องพระนอนไสยาสน์ต้อง
นอนแบบสีหไสยาสน์นั้นยังคงอยู่ทําให้พระนอนทุกองค์ท่ีอยู่ในศิลปะอยุธยาจนกระท่ังถึงรัตนโกสินทร์ยังคงเป็น
พระนอนท่ีนอนตะแคงขวานั้นเอง 

 วิเคราะห์คติการสร้างพระนอนวัดพระนอน คลองสวนพลู 

 ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าพระนอนท่ีวัดพระนอนคลองสวนพลูนี้น่าจะสร้างตามพุทธประวัติท่ีมีการอิง
กับการสร้างพระพุทธไสยาสน์ท่ีแสดงถึงการมีชีวิตของพระพุทธองค์มากกว่าท่ีจะเป็นปางปรินิพพาน แต่ไม่
สามารถระบุปางท่ีชัดเจนได้เนื่องจากการสันนิษฐานเรื่องปางโปรดสุรินทราหูนั้นเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในสมัยหลัง 
และพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลูก็น่าจะมีการสร้างโดยอิงคติคันธกุฎีเช่นเดียวกันกับพระนอนในศิลปะ
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อยุธยาองค์อ่ืนๆ สิ่งท่ีช่วยสนับสนุนนั้นก็คือร่องรอยท่ีหลงเหลือของวิหารพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่กว่าตัวองค์
พระเพียงเล็กน้อย(โดยอาศัยจากการวัดจากขอบของอาคารท่ียังหลงเหลืออยู่)มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูก
สร้างในคติคันธกุฎี แสดงว่าเป็นอาคารสําหรับพระพุทธเจ้าท่ียังมีพระชนม์ชีพอยู่ 

แม้ว่าพระนอนท่ีวัดแห่งนี้จะหันเศียรไปทางทิศตะวันตกผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้ ลักษณะการหัน
เศียรแบบนี้จะเหมือนกับพระนอนท่ีวัดพระนอน เพชรบุรี พระนอนท้ังสองวัดนี้จะตรงกับทิศแห่งความตาย แต่
เม่ือพิจารณาในแง่ของคติการสร้างพบว่าเรื่องของทิศตะวันตกซ่ึงถือว่าเป็นทิศแห่งความตายแต่ทว่าในความ
เชื่อทางพุทธศาสนาอย่างในคัมภีร์มหาปรินิพพานสูตรนั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงว่า ทิศตะวันตกนั้นเป็นทิศแห่ง
ความตายแต่ปรากฏเพียงแค่ทิศเหนือเท่านั้นท่ีพระองค์หันพระเศียรไปและพุทธศาสนาจะถือว่าทิศนี้เป็นทิศ
แห่งการดับ31 สิ่งท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือจากการสํารวจพระนอนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงก็จะพบว่าการสร้างพระนอน
นั้นแต่ละท่ีก็จะมีการสร้างให้หันพระพักตร์ไม่ตรงกันจากการเปรียบเทียบรูปแบบของพระนอนแต่ละวัด จาก
การศึกษาจึงมีความเห็นว่าพระนอนในศิลปะอยุธยาน่าจะมีการคลี่คลายเรื่องการสร้างตามทิศแต่ยังคงยึดถือ
เรื่องของการสร้างพระนอนต้องสร้างแบบสีหไสยาสน์อยู่พระนอนท่ีวัดนี้ก็มีการนอนตะแคงขวาซ่ึงหากสร้าง
พระนอนให้หันไปตามทิศมงคลคือทิศตะวันออกก็จะเป็นการสร้างพระนอนตะแคงซ้ายซ่ึงไม่ปรากฏในการสร้าง
พระนอนในสมัยอยุธยา 

 อย่างท่ีสองคืออาจเป็นเรื่องของแผนผัง เพราะว่าทิศตะวันออกนั้นมีการสร้างเจดีย์ในแกนทิศเดียวกัน
ซ่ึงอาจจะสร้างไล่เลี่ยกันหรืออาจจะเป็นข้อจํากัดในการสร้างอาคารวิหารพระนอน ทําให้มีความจําเป็นท่ีต้อง
สร้างองค์พระนอนให้มีมีความเหมาะสมกับแนวแกนทิศเดิมท่ีถือเป็นแนวแกนทิศหลักท่ีมีอยู่แล้วและเป็นข้อ
บ่งชี้ท่ีว่าองค์พระนอนน่าจะสร้างในสมัยเดียวกับกับเจดีย์เพราะอยู่ในแนวแกนทิศและฐานไพทีเดียวกันลักษณะ
ผังแบบนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับแผนผังของวัดพระนอนจักรสีห์ ท้ังนี้หากสร้างพระนอนให้หันไปในทางทิศ
หัวนอน-ตีนนอน ก็จะไม่สอดคล้องกับตัวฐานไพทีท่ีใช้รองรับวิหารและเจดีย์ซ่ึงน่าจะเป็นแกนทิศหลักอย่างท่ีได้
กล่าวไปในข้างต้น 

กล่าวโดยสรุปคือพระนอนวัดพระนอนคลองสวนพลูนั้นจากรูปแบบและการเปรียบเทียบกับพระนอน
องค์อ่ืนๆท่ีร่วมสมัยศิลปะอยุธยา สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างเนื่องในคติของการมีพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าแต่
ไม่สามารถระบุตอนได้และน่าจะสร้างเนื่องในคติของคันธกุฎีร่วมด้วย ดังนั้นพระนอนท่ีวัดพระนอนคลองสวน
พลูนั้นจึงน่าจะสร้างตามรูปแบบหรือคติท่ีเหมือนกับพระนอนในสมัยอยุธยาวัดอ่ืนๆ แม้ว่าจะหันพระเศียรไป
ทางทิศตะวันตกท่ีมีความเชื่อว่าจะเป็นทิศแห่งความตายแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่าไม่ใช่คติความเชื่อ
ของพุทธศาสนาโดยตรงดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าพระนอนองค์นี้สร้างตามแนวแกนทิศหลักของวัดในสมัย
แรกสร้าง และความเข้าใจเรื่องของทิศของอยุธยาคงจะมีความแตกต่างจากสุโขทัยรวมถึงมีการคลี่คลายไปตาม
กาลเวลาด้วย 

                                                           
31พิเศษ เจียจันทร์พงษ์,"กาํแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน" หาพระ หาเจ้า,หน้า 55 
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สรุป 

 จากข้อมูลและการวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมและคติพระนอนของวัดพระนอนคลองสวนพลูนั้น ทํา
ให้ได้ประเด็นสําคัญออกมาสองประเด็นสําคัญดังนี้ 

 1.การกําหนดอายุสมัยของวัด จากข้อมูลและการวิเคราะห์จะเห็นว่าวัดพระนอนคลองสวนพลูสามารถ
กําหนดอายุสมัยได้จากรูปแบบแผนผังและศิลปกรรมของวัดพระนอนว่าน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้นระยะ
ปลาย-ตอนกลางและมีการใช้งานวัดอย่างต่อเนื่องถึงอยุธยาตอนปลาย(พุทธศตวรรษท่ี 20-23) จากข้อมูลและ
สิ่งก่อสร้างท่ียังหลงเหลือในวัดพบว่าวัดแห่งนี้สามารถแบ่งช่วงได้สองสมัยคือ สมัยแรกสร้างและสมัยบูรณะ 
สมัยแรกสร้างคือช่วงอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง(ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22) มีการสร้างเจดีย์ประธานท่ี
สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมและสร้างวิหารท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมและวิหารพระนอนในส่วนของรูปแบบ
ของพระนอน วัดพระนอนคลองสวนพลูเม่ือเปรียบเทียบกับพระนอนวัดอ่ืนๆ พบว่าพระนอนท่ีวัดนี้สันนิษฐาน
ว่าเป็นพระพุทธรูปอยุธยาในกลุ่มอู่ทองรุ่นท่ี 3 เป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลของพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย
ท่ีผสมผสานกันแล้ว 

 ในสมัยถัดมาก็มีการซ่อมสร้างคือมีการสร้างอาคารและเจดีย์รายรอบๆ ส่วนองค์พระนอนก็มีการซ่อม
สร้างโดยการก่อพอกทับให้พระนอนมีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนวิหารก็น่าจะมีการขยายและบูรณะเพ่ิมเติมสังเกตได้
จากกระเบื้องเชิงชายท่ีพบนั้นมีการปะปนกันมีอายุราวๆ พุทธศตวรรษท่ี 21ลงมา ส่วนเจดีย์ประธานก็มีการ
พอกทับฐานให้กลายเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ่ึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยหลังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเจดีย์
ประธานด้วยหรือไม่ นอกจากนั้นโบราณวัตถุท่ีพบโดยเฉพาะเศษเครื่องถ้วยนั้นพบว่ามีท้ังเครื่องถ้วยจีนสมัย
ราชวงศ์หยวนหมิงและชิง ท้ังยังพบเศษภาชนะดินเผาบ้านบางปูนท่ีมีส่วนสนับสนุนว่าวัดนี้น่าจะมีการใช้งาน
ต่อเนื่องท้ังสองสมัยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 อีกด้วย 

 2.คติการสร้างพระนอนของวัดนี้น่าจะเป็นพระนอนท่ีสร้างเนื่องในตอนท่ีพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่
ไม่สามารถระบุตอนได้ชัดเจนเนื่องจากขาดหลักฐานในสมัยอยุธยาท่ีจะสามารถระบุได้ว่าเป็นปางอะไร จึงขอ
กล่าวไว้เพียงว่าเป็น พระพุทธไสยาสน์ท่ีแสดงการมีพระชนม์ชีพของพระพุทธองค์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาได้เสนอไว้เบื้องต้นว่าอาจะเป็นปางโปรดอสุรินทราหูก็ได้ซ่ึงช่างในสมัยอยุธยาอาจจะสร้างพระนอน
เนื่องในตอนนี้มากกว่าท่ีสร้างเนื่องในตอนปรินิพพานตามแบบศิลปะก่อนหน้าอย่างศิลปะอินเดียสมัยคันธาระ 
หรือ ศิลปะทวารวดีจึงสันนิษฐานได้ว่าแนวคิดของการสร้างพระนอนในสมัยอยุธยาน่าจะมีพัฒนาการไปเป็น
แบบของตนเองแล้ว 

 โดยจากการวิเคราะห์เรื่องรูปแบบของสถาปัตยกรรมและองค์พระนอนนั้นทําให้ผู้ศึกษานั้นสามารถนํา
ข้อมูลชุดนี้นําไปสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวัดพระนอนเพ่ือสร้างภาพจําลองของวัดพระนอนและความเป็นไป
ได้ของสิ่งก่อสร้างวัดนี้ท่ีสอดคล้องกับอายุสมัยในบทถัดไป 
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บทที่ 3 

การสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวัดพระนอน คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 

 จากข้อมูลศิลปกรรมของวัดพระนอนแห่งนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดอายุไว้ในช่วงอยุธยาตอนกลางถึงอยุธยา

ตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-23) เนื่องจากสิ่งก่อสร้างในวัดนั้นเหลือแต่เพียงส่วนของฐานเท่านั้นทําให้ใน

ส่วนของการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวัดผู้ศึกษาจะทําการเปรียบเทียบรูปแบบของเจดีย์และอาคารหลังคา

คลุมกับวัดท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันซ่ึงจะแบ่งเป็นส่วนของเจดีย์และวิหารรวมท้ังทําได้ทําการสร้างรูปแบบ

สันนิษฐานของอาคารในรูปแบบของสามมิติเฉพาะแนวแกนทิศหลักเพ่ือนแสดงให้การเรียงตัวและลักษณะของ

อาคารเบื้องต้น (ภาพท่ี 41) 

 การสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวิหารประธาน 

 ส่วนของวิหารประธานนั้นประกอบด้วยอาคารสองหลังเรียงกัน คืออาคารด้านทิศตะวันตกท่ี

ประดิษฐานพระนอนและอาคารด้านทิศตะวันออกติดกับเจดีย์ประธาน โดยพบร่องรอยท่ีหลงเหลือคือส่วนของ

แนวฐานก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าท้ังสองหลังซ่ึงเป็นรูปแบบของอาคารหลังคาคลุม 

 ในการกําหนดอายุสมัยของของวิหารประธานนั้นจึงต้องใช้รูปแบบพระนอนเดิมควรท่ีจะประดิษฐาน

อยู่ในวิหารพระนอนในการกําหนดอายุสมัยของวิหารซ่ึงจากรูปแบบของพระนอนแห่งนี้เทียบเคียงได้กับ

รูปแบบของพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี3 โดยพระพุทธรูปกลุ่มนี้สามารถกําหนดอายุได้ในช่วงอยุธยาตอนต้นราว

พุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมาและปรากฏต่อเนื่องในช่วงอยุธยาตอนกลาง ดังนั้นเม่ือวิเคราะห์รูปแบบของพระนอน

ร่วมกับแผนผังและเจดีย์ประธานทําให้สามารถกําหนดอายุได้ว่าวิหารประธานนั้นน่าจะสร้างในสมัยอยุธยา

ตอนต้นระยะปลาย - อยุธยาตอนกลางระยะแรก (ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 ) 

 อย่างไรก็ตามวัดพระนอนแห่งนี้มีการใช้งานต่อเนื่องพบร่องรอยของการใช้งานสองสมัยคือระยะแรก

สร้างกับระยะบูรณะ แสดงให้เห็นว่าอาคารประธานสองหลังนี้ก็น่าจะได้รับการบูรณะเช่นกันกับเจดีย์ประธานก็

น่าจะมีการขยายอาคารหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเช่นกันกับสิ่งก่อสร้างชนิดอ่ืนๆ จึงคาดว่าวิหารประธานน่าจะมี

การบูรณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 22-23)  

 ในการสร้างรูปแบบสันนิษฐานนั้นผู้เขียนจะทําการเปรียบเทียบกับวิหารพระนอนท่ีมีขนาดไล่เลี่ยกัน

จากการสํารวจพบว่ามีวิหารพระนอนสองหลังท่ีน่าจะมีความใกล้เคียงกับวิหารพระนอนท่ีวัดนี้คือวิหารพระ

นอนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาพท่ี 27) และ วิหารพระนอนวัดพุทไธศวรรย์(ภาพท่ี 28)โดยอาคารท้ังสองหลังนี้

หลงเหลือเฉพาะส่วนโครงสร้างของผนังท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นอาคารท่ีมีการใช้ผนังในการรับน้ําหนัก  
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 อย่างไรก็ตามวิหารพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคลนั้น ได้ทําการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวิหารพระนอน 

วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาพท่ี 29)ไว้มีลักษณะดังนี้ ส่วนฐาน เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ลักษณะฐานมีความ

แอ่นโค้งซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมในช่วงอยุธยาตนปลาย ส่วนอาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร 6 ห้องมีเสา

ติดผนังแบ่งห้องมีบัวหัวเสาเป็นบัวแวง มีการทําประตูและหน้าต่างประดับด้วยซุ้มบรรพแถลง ส่วนช้ันหลังคา 

มีการซ้อนสองชั้นสามตับตกแต่งด้วยเครื่องลํายอง32 

 

ภาพท่ี 27วิหารพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ด้านสกัดหลัง 

 

ภาพท่ี 28วิหารพระนอนวัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา ด้านสกัดหน้า 

                                                           

32
รูปแบบสนันิษฐานของวดัใหญ่ชยัมงคล ออกแบบโดยอาจารย์สนัติ เลก็สขุมุ โดยมีการตั %งแบบจําลองวดัอยู่ภายในวดั (การสํารวจวดั

ใหญ่ชยัมงคล พฤษภาคม 2559) 
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ภาพท่ี 29 รูปทรงสันนิษฐานวิหารพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคล 

 ส่วนวิหารพระนอนของวัดพุทไธศวรรย์พบว่ามีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับวิหารพระนอนท่ีวัดใหญ่ชัย

มงคล แต่จะไม่มีการตกแต่งซุ้มประตูและหน้าต่างด้วยซุ้มบรรพแถลง ส่วนโครงสร้างหลังคาท่ีมีการหักหายไป

สันนิษฐานว่ามีลักษณะเหมือนกันกับของวิหารพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคลเพียงไม่ปรากฏการทําจั่นหับ 

 สําหรับวิหารประธานวัดพระนอนนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าท้ังสองหลังน่าจะมีรูปแบบเหมือนกัน

เพียงแต่จะแตกต่างกัน ในด้านของสัดส่วนของอาคารท่ีวิหารพระนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากว่าเป็น

อาคารในการประดิษฐานพระนอน โดยผู้ศึกษาได้กําหนดแนวทางในการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวิหารพระ

นอนและวิหารไว้ดังนี้(ภาพท่ี 30) 

 

ภาพท่ี 30รูปทรงสันนิษฐานวิหารวัดพระนอนคลองสวนพล ู
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 ส่วนฐานรูปแบบของฐานน่าจะเป็นอาคารแบบฐานบัวคว่ําบัวหงายคาดด้วยลูกแก้วอกไก่หนึ่งเส้นท่ีมี

ลักษณะฐานแอ่นโค้ง แม้ว่าอายุสมัยของพระนอนท่ีกําหนดไว้ในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง และส่วนของ

อาคารหลังคาคลุมน่าจะถูกสร้างในระยะเวลาท่ีไล่เลี่ยกันรูปแบบของฐานอาคารในช่วงอยุธยาตอนต้นถึง

ตอนกลางนั้นยังไม่มีการสร้างฐานแอ่นโค้งซ่ึงแรกเริ่มน่าเป็นการก่อฐานแบบบัวคว่ําบัวหงาย แต่เข้าใจว่าอาจจะ

มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาตอนปลายแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานวัดอย่างต่อเนื่องจึงมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบหรือบูรณะเพ่ิมเติมในสมัยหลัง 

 ส่วนอาคารจากแผนผังหรือฐานก่ออิฐของวิหารท้ังสองพบว่าอาคารสองหลังนี้ใช้ผนังในการรับน้ําหนัก

ของโครงสร้างอาคารเป็นหลักเพราะภายในวิหารไม่พบร่องรอยของการทําเสารับน้ําหนักซ่ึงอาจจะมาจากการท่ี

วิหารเป็นอาคารขนาดเล็กจึงใช้เพียงแค่ผนังในการรับน้ําหนักอาคาร ในส่วนของการตกแต่งนั้นพบว่ามีปูนปั้น

บัวแวงท่ีสันนิษฐานว่าเป็นลายของบัวหัวเสา33สันนิษฐานว่าอาคารท้ังสองหลังน่าจะมีการทําเสาติดผนังท่ี

ตกแต่งบัวหัวเสาแบบบัวแวง และมีการเจาะช่องหน้าต่างและทําประตูทางเข้าซ่ึงอาจจะเป็นประตูทางเข้าท่ีมี

ลักษณะเรียบง่ายหรืออาจจะมีการสร้างซุ้มบรรพแถลงในส่วนของหน้าต่างและประตูก็ได้ 

 อีกกรณีคือผนังอาจจะมีการเจาะช่องแสงหรือซ่ีกรงลูกมะหวดแทนการใช้หน้าต่าง มีการฟ้ืนฟูข้ึนมาใน

สมัยพระเจ้าปราสาททอง(อยุธยาตอนปลาย)จะพบได้ท่ีอุโบสถวัดหน้าพระเมรุท่ีมีการเจาช่องแสงลักษณะนี้กับ

การทําฐานแอ่นโค้งท่ีแสดงให้เห็นว่ายังมีความนิยมในการใช้ซ่ีกรงลูกมะหวดสืบต่อมาจากสมัยอยุธยา

ตอนกลาง34 

 ส่วนหลังคา โครงสร้างหลังคาของวิหารพระนอนวัดพระนอนนั้นก็จะเป็นอาคารเครื่องไม้มุงกระเบื้อง

กาบกล้วยและกระเบื้องเชิงชายอ้างอิงได้จากชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคาท่ีพบในบริเวณรอบๆวัดและมีการซ้อน

ชั้นของหลังคาตามแบบของอาคารทรงไทยประเพณีโดยสันนิษฐานว่าหลังของวิหารท้ังสองหลังนี้เป็นหลังคา

ซ้อนกันสองชั้นสามตับและมีการประดับชุดเครื่องลํายองอย่างช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ตามแบบหลังคาทรงไทย

ประเพณีและในส่วนของหน้าบันก็อาจจะเป็นหน้าบันปูนปั้นแบบท่ีนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 การสร้างรูปแบบสันนิษฐานของเจดีย์ประธาน 

 รูปแบบของเจดีย์ประธานท่ีหลงเหลือคือ ส่วนของฐานสี่เหลี่ยมท่ีพอกทับฐานแปดเหลี่ยมแสดงให้เห็น

ว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะมีการซ่อมสร้างสองสมัย รวมท้ังพบร่องรอยของการทําบันไดทางข้ึนในด้านทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกของเจดีย์ 

                                                           

33
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคช่ัน.รายงานการดาํเนินงานทางโบราณคดีวดัพระนอน,หน้า57-58 

34
สนัติ เลก็สขุมุ ,ศิลปะอยุธยา งานช่วงหลวงแห่งแผ่นดนิ.(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ.2542).หน้า 121 
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 จากการกําหนดอายุสมัยของเจดีย์ประธานพบว่า

เจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างอยู่ในช่วงอยุธยาตอนกลางระยะแรก

(ราวพุทธศตวรรษท่ี21) ข้อสังเกตเบื้องต้นคือมีการสร้างเจดีย์

ให้ประธานของวัดและอยู่ในแกนทิศเดียวกันกับวิหารพระนอน

จะสอดคล้องกับรูปแบบแผนผังของวัดท่ีมีความนิยมในช่วง

อยุธยาตอนกลางลงมาและจากร่องรอยท่ีหลงเหลือของเจดีย์

องค์นี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังท่ีอยู่ในผังแปด

เหลี่ยมเป็นสายวิวัฒนาการสายหนึ่งของเจดีย์ทรงระฆังท่ี

ปรากฏอยู่ในศิลปะอยุธยาและสามารถกําหนดอายุของเจดีย์

ได้จากเจดีย์ประจํามุมบนฐานไพทีของวัดราชบูรณะ(ภาพท่ี 

31)ท่ีมีหลักฐานการสร้างในสมัยของเจ้าสามพระยาพ.ศ. 1967 

ดังนั้นเจดีย์องค์นี้น่าจะมีอายุไล่เลี่ยลงมาเพราะเจดีย์แปดเหลี่ยมยัง

ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนกลางอ้างอิงได้จากเจดีย์ประธานวัดใหญ่ชัยมงคลท่ีมีการ

บูรณะครั้งสําคัญในพ.ศ. 2136 ตรงกับรัชกาลของพระนเรศวรมหาราช35
 

นอกจากนั้นแล้วในส่วนของเจดีย์ประธานพบร่องรอยของ

บันไดหลงเหลืออยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกแต่ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่าเดิมควรมีอยู่ ท้ังสี่ทิศเหตุผลท่ีสันนิษฐานเช่นนั้น

เพราะว่าจากการตรวจสอบร่องรอยของเจดีย์ประธานพบว่ามี

ความเป็นไปได้ท่ีเดิมจะมีการเจาะช่องคูหาท่ีฐานบัวชั้นแรก 

รวมท้ังมีลักษณะองเนินดินท่ีน่าจะเกิดจากการพังทลายของเจดีย์

จึงสันนิษฐานได้ว่าเดิมทีเจดีย์องค์นี้ภายในอาจจะมีการก่ออิฐแบบ

กลวง(สามารถเข้าไปด้านในได้)ดังนั้นเม่ือมีการก่อสร้างเพ่ิมเติมใน

สมัยถัดมาก็ทําให้เจดีย์องค์นี้พังลงมาเนื่องจากไม่สามารถรับ

น้ําหนักของส่วนองค์ระฆังและยอดได้ 

 ดังนั้นแล้วเจดีย์ประธานวัดพระนอนนี้น่าจะเป็นเจดีย์ในผังแปด

เหลี่ยมท่ีมีการเจาะช่องคูหาเข้าไปภายในซ่ึงสามารถเทียบเคียงรูปแบบได้กับเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยม

                                                           

35
สนัติ เลก็สขุมุ ,ศิลปะอยุธยา งานช่วงหลวงแห่งแผ่นดนิ,หน้า 85 

ภาพท่ี 31 เจดีย์รายบนฐานไพทีวัดราชบูรณะ 
พระนครศรีอยุธยา 

ภาพท่ี 32 เจดีย์ประธานวัดหลังคาขาว 
พระนครศรีอยุธยา 
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อ่ืนๆ เช่นเจดีย์ประธานวัดหลังคาขาว(ภาพท่ี 32)และเจดีย์รายท่ีมุมท้ัง4ของเจดีย์ประธานวัดราชบูรณะท่ีน่าจะ

มีความเป็นได้มากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ 

โดยจะผู้ศึกษาได้สันนิษฐานรูปแบบของเจดีย์ประธานวัดพระนอนในผังแปดเหลี่ยมไว้ดังนี้ (ภาพท่ี 33) 

 ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยม 1 ชั้นรองรับฐานบัว 3 ชั้นท่ีท้องไม้คาดด้วยลูกแก้ว

อกไก่ 2 เส้นท่ีฐานบัวชั้นท่ีล่างสุดมีขยายท้องไม้ให้กว้างข้ึนเพ่ือเจาะช่องคูหาสําหรับเข้าไปภายในสอดคล้องกับ

การทําบันไดไว้ท้ังสี่ทิศท่ีฐานเขียง 

 ส่วนองค์ระฆังถึงส่วนยอด ประกอบด้วยองค์ระฆังขนาดใหญ่รองรับส่วนยอดมีลักษณะเป็นบัลลังก์ใน

ผังแปดเหลี่ยมรองรับส่วนของแกนปล้องไฉนและปล้องไฉนและปลียอด  

 

ภาพท่ี33รูปทรงสันนิษฐานเจดย์ีประธานวัดพระนอน คลองสวนพลู 
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 การสร้างรูปแบบสันนิษฐานวิหารแกลบ 

วิหารแกลบท้ังสามหลังนั้นคงเหลือแค่เพียงส่วนของฐานก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหลังคากาบ

กล้วยและกระเบื้องเชิงชายรอบๆพ้ืนท่ีของวิหารแกลบซ่ึงสามารถกําหนดอายุได้ว่าสร้างในสมัยหลังคือช่วง

อยุธยาตอนปลายลงมา  

ในส่วนของรูปแบบของวิหารแกลบนั้นจะทําการเปรียบเทียบกับวิหารแกลบหมายเลข 28 ของวัด

มหาธาตุ อยุธยา (ภาพท่ี 34) และ วิหารแกลบท่ีวัดสิงหาราม(ภาพท่ี 35) คงเหลือส่วนของผนังและหน้าบัน

บางส่วนสามารถกําหนดอายุได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลายซ่ึงจะสอดคล้องกับวิหารแกลบ จึงมีส่วนใน

การสันนิษฐานวิหารแกลบของวัดพระนอนโดยผู้ศึกษาจะสันนิษฐานรูปแบบไว้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิ

หารแกลบหมายเลข 1(ภาพท่ี 36) 

ส่วนฐานเป็นฐานบัวคว่ําบัวหงายคาดด้วยลูกแก้วอกไก่หนึ่งเส้นส่วนของอาคาร  

ส่วนอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนท่ีมีการตกแต่งด้วยเสาติดผนังท่ีมีบัวหัวเสาเป็นบัวแวงตามแบบ

อยุธยาตอนปลาย  

ส่วนโครงสร้างหลังคา เป็นรูปแบบของหลังคาแบบไทยประเพณีแต่เนื่องจากเป็นอาคารขนาดเล็กจึง

สันนิษฐานว่าไม่มีการซ้อนชั้นของหลังคาแต่อาจจะมีการซ้อนตับสองชั้นและมีการตกแต่งด้วยเครื่องลํายอง

หรือไม่มีก็ได้เนื่องจากอาคารมีขนาดเล็กและในส่วนของหน้าบันก็เป็นหน้าบันปูนปั้นซ่ึงอ้างอิงจากชิ้นส่วนของ

ประติมากรรมท่ีพบและมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของปูนปั้นประดับหน้าบันของวิหารแกลบหลังนี้ 

ภาพท่ี 34 วิหารแกลบหมายเลข 28 วัดมหาธาตุ 
พระนครศรีอยุธยา 

ภาพท่ี 35 วิหารรายวัดสิงหาราม 
พระนครศรีอยุธยา 
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วิหารแกลบหมายเลข 2(ภาพท่ี 36) 

จากรูปแบบท่ียังหลงเหลือพบว่าเป็นวิหารแกลบท่ีมีการยกพ้ืนสูงปรากฏการทําบันไดทางข้ึนทางด้าน

ทิศตะวันออก ในท่ีนี้รูปแบบของวิหารแกลบหลังนี้น่าจะมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับวิหารแกลบหมายเลข 1 แต่จะ

มีขนาดท่ีย่อมกว่าเล็กน้อย 

 

ภาพท่ี 36 รูปทรงสันนิษฐานวิหารแกลบหมายเลข 1 และ หมายเลข 2 วัดพระนอน คลองสวนพล ู

วิหารแกลบหมายเลข 3(ภาพท่ี 37) 

จากรูปแบบของอาคารท่ียังหลงเหลือพบว่าเป็นวิหารแกลบท่ีมีการยกพ้ืนสูงและพบร่องรอยของบันได

ทางด้านทิศเหนือของอาคารทําให้อาคารหลังนี้มีลักษณะพิเศษท่ีทางเข้าน่าจะอยู่ทางด้านยาวแทนด้านกว้าง 

อย่างไรก็ตามในส่วนของรูปแบบสันนิษฐานสันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้น่าจะมีรูปแบบเดียวกันกับวิหารแกลบ

หมายเลข 1 และ 2  

 

ภาพท่ี 37 รูปทรงสันนิษฐานวิหารแกลบหมายเลข 3 วัดพระนอนคลองสวนพล ู

 การสร้างรูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ราย 

 ในสว่นของการสร้างรูปแบบสนันิษฐานของเจดีย์รายนั %นผู้ศกึษาจะทําการวิเคราะห์เฉพาะเจดีย์ราย

หมายเลข 2 เพราะเจดีย์รายหมายเลข 1 และ  3 คงเหลือเฉพาะส่วนฐานที=เป็นระนาบเดียวกนักับพื %นดิน

ปัจจบุนัทําให้ยากตอ่การสนันิษฐานรูปแบบที=แน่ชดัแตเ่จดีย์รายหมายเลข 2 เป็นเจดีย์รายองค์เดียวที=ยงัคง

เหลือรูปแบบ ลกัษณะที=นา่จะสนันิษฐานได้และอาจมีความคล้ายคลงึกนักบัเจดีย์ประธาน 
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เจดีย์รายหมายเลข 2  

พบร่องรอยของเนินดินขนาดใหญ่และหลงเหลือเค้าโครงท่ีน่าจะเป็นเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยมสําหรับอายุ

สมัยของเจดีย์รายองค์นี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงหลังของเจดีย์ประธานเนื่องจากว่ามีการสร้างอยู่นอกเหนือ

แนวแกนทิศหลัก และสร้างติดกับแนวกําแพงแก้วเดิมของวัด  

อย่างไรก็ตามในส่วนของรูปแบบของเจดีย์รายหมายเลข 2 น่าจะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเหมือนกัน

รูปแบบของเจดีย์ประธานของวัดพระนอน ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือเจดีย์รายองค์นี้นั้นมีการเจาะช่องคูหาหรือไม่ 

จากการสํารวจพบว่าเจดีย์องค์นี้ไม่พบร่องรอยของฐานสี่เหลี่ยมหรือร่องรอยของบันไดเข้าใจว่าเจดีย์องค์นี้

น่าจะสร้างติดกับพ้ืนทําให้ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างบันได และเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์รายจึงมีความเป็นไป

ได้ว่าเจดีย์องค์นี้อาจไม่มีการเจาะช่องคูหาเพราะข้อจํากัดของขนาดท่ีเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก 

สําหรับเจดีย์รายองค์นี้สามารถเทียบเคียงได้กับเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยมท่ีไม่มีการเจาะช่องคูหาอย่างเช่น 

เจดีย์รายของวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาพท่ี 38,39) 

 โดยจะผู้ศึกษาได้สันนิษฐานรูปแบบของเจดีย์ประธานวัดพระนอนว่าเป็นลักษณะของเจดีย์แปดเหลี่ยม

ไว้ดังนี้ (ภาพท่ี 40)  

 ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยม 1 ชั้นรองรับฐานบัว 3 ชั้นในผังแปดเหลี่ยมท่ีท้องไม้

คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 1เส้น 

 ส่วนองค์ระฆังถึงส่วนยอด ประกอบด้วยองค์ระฆังขนาดใหญ่รองรับส่วนยอดมีลักษณะเป็นบัลลังก์ใน

ผังแปดเหลี่ยมรองรับส่วนของแกนปล้องไฉนและปล้องไฉนและปลียอด  
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ภาพท่ี38 เจดีย์รายวัดใหญ่ชัยมงคล 
พระนครศรีอยุธยา 

ภาพท่ี39เจดีย์รายวัดใหญ่ชัยมงคล 
พระนครศรีอยุธยา 

ภาพท่ี 40 รูปทรงสันนิษฐานเจดีย์ราย
หมายเลข 2 วัดพระนอนคลองสวนพลู 
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ภาพท่ี 41รูปทรงสันนิษฐานสามมิติของวัดพระนอนเฉพาะสิ่งก่อสร้างในแนวแกนทิศหลักเบ้ืองต้น 

สรุป 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและกําหนดอายุสมัย เพ่ือสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวัดพระ

นอนคลองสวนพลู สามารถกําหนดแนวทางของการสันนิษฐานไว้ได้ดังนี้ โดยแบ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสองประเภท

คืออาคารหลังคาคลุมและเจดีย์  

วิหารพระนอนนั้นสามารถกําหนดอายุได้ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง(พุทธศตวรรษท่ี 20-

21)และมีการบูรณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย(พุทธศตวรรษท่ี 22 ลงมา) ผู้ศึกษาจึงเลือกท่ีจะสร้างรูปแบบ

สันนิษฐานของอาคารในระยะหลัง และเปรียบเทียบกับรูปแบบของวิหารพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคลและวิหาร

พระนอนวัดพุทไธศวรรย์ มีรูปแบบท่ีใกล้เคียงกันและใช้ชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรมท่ีพบในวัดพระนอนเช่นปูน

ปั้นหรือกระเบื้องมุงหลังคา ในการสร้างรูปแบบสันนิษฐานท่ีน่าจะเป็นไปได้ของวัดพระนอนโดยได้เป็นรูปแบบ

ของอาคารทรงไทยประเพณีในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการใช้ฐานบัวแอ่นโค้งคล้ายเรือสําเภาและมีผนังอาคาร

เป็นส่วนรับน้ําหนักโตรงสร้างอาคารส่วนชั้นหลังคาเป็นหลังคาซ้อนชั้น เป็นรูปแบบของอาคารท่ีได้รับความ

นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ส่วนของเจดีย์ประธานสามารถกําหนดอายุได้ในช่วงอยุธยาตอนต้นลงมา โดยในท่ีนี้จะทําการ

สันนิษฐานเจดีย์ในระยะแรกของวัดเนื่องจากว่าในส่วนของการบูรณะเจดีย์นั้นเหลือเพียงหลักฐานส่วนของการ

ก่อพอกปิดฐานแปดเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นฐานสี่เหลี่ยม จึงขาดหลักฐานเพียงพอในการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของ

เจดีย์ประธานในระยะหลัง เม่ือพิจารณาจากแผนผังท่ีเหลือนั้นพบว่าเดิมมีลักษณะผังแบบฐานแปดเหลี่ยมจึง

สันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมโดยได้ทําการเปรียบเทียบรูปแบบกับเจดีย์ประธานวัด

หลังคาขาวท่ีมีความสมบูรณ์และน่าจะเป็นรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันกับเจดีย์ประธานวัดพระนอน 
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ท้ายสุดคือวิหารแกลบและเจดีย์รายได้มีการสร้างแนวทางในการสร้างรูปแบบสันนิษฐานไว้ดังนี้ เริ่ม

จากการกําหนดอายุสมัยอาคารและเจดีย์กลุ่มนี้น่าจะสร้างในช่วงสมัยหลังคือสมัยอยุธยาตอนปลาย(พุทธ

ศตวรรษท่ี 22ลงมา)เป็นช่วงบูรณะและก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม ส่วนของวิหารแกลบได้ทําการเปรียบเทียบกับ

วิหารแกลบของวัดมหาธาตุและวัดสิงหารามท่ีสามารถกําหนดอายุในช่วงสมัยเดียวกันจึงได้ทําการสันนิษฐานว่า

น่าจะมีรูปแบบเหมือนกัน ส่วนเจดีย์รายนั้นเนื่องจากเจดีย์หมายเลข 1 และ 3 หลงเหลือเฉพาะส่วนฐานท่ีติด

กับพ้ืนดินและไม่ปรากฏหลักฐานท่ีเพียงพอต่อการสันนิษฐาน จึงสันนิษฐานเฉพาะเจดีย์รายหมายเลข 2 ท่ี

หลงเหลือเนินดินและผังเจดีย์เดิมท่ีน่าจะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบเจดีย์ประธานของวัดนี้ แม้ว่าเจดีย์องค์นี้

อาจจะสร้างในระยะหลังก็ตาม โดยทําการเปรียบเทียบกับเจดีย์วัดแม่นางปลื้มและเจดีย์ประจํามุมวัดใหญ่ชัย

มงคลเนื่องจากรูปแบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมองค์นี้สันนิษฐานว่าไม่พบการทําช่องคูหาอาจเพราะเจดีย์มีขนาด

เล็กและเป็นเจดีย์รายท่ีไม่ความจําเป็นต้องทําคูหาเข้าไปภายใน 

ดังนั้นในการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวัดแห่งนี้จึงแบ่งได้เป็นสองระยะ คือ ส่วนของวิหารพระนอน

และวิหารแกลบท้ังสามหลังจะสร้างรูปแบบสันนิษฐานตามการบูรณะในระยะหลัง โดยเป็นรูปแบบของอาคาร

ในสมัยอยุธยาตอนปลายเนื่องจากหลงเหลือร่องรอยของฐานอาคารหรือชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรมท่ีสามารถ

สร้างรูปแบบสันนิษฐานได้ดีกว่า ส่วนเจดีย์ประธานและเจดีย์รายหมายเลข 2 จะทําการสันนิษฐานตามรูปแบบ

ระยะแรก และสันนิษฐานว่ารูปแบบเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมซ่ึงเป็นท่ีนิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นและปรากฏการ

ทําเจดีย์ลักษณะนี้ในช่วงอยุธยาตอนกลาง แม้เจดีย์รายหมายเลข 2 อาจสร้างในช่วงอยุธยาตอนปลายแต่

สันนิษฐานว่าน่าจะมีการสร้างเจดีย์ตามรูปแบบตามเจดีย์ประธานก็ได้แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการสร้างอยู่แม้ว่า

จะได้รับความนิยมลดลงในสมัยอยุธยาตอนปลายก็ตาม 
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บทที่ 4 

สรุปประเด็นการศึกษา 

 จากการศึกษารูปแบบเพ่ือกําหนดอายุสมัยและสร้างรูปแบบสันนิษฐานทางสถาปัตยกรรมของวัดพระ

นอน รวมท้ังการศึกษาและวิเคราะห์คติในการสร้างพระนอนของวัดพระนอน คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 

พบว่าวัดพระนอนแห่งนี้สามารถกําหนดอายุได้ว่าถูกสร้างข้ึนในสมัยอยุธยาตอนต้นระยะปลาย ถึง สมัยอยุธยา

ตอนปลาย(ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20-23) โดยสามารถแบ่งช่วงในการใช้งานพ้ืนท่ีวัดได้สองสมัยคือสมัยแรก

สร้างคือช่วงอยุธยาตอนต้นระยะปลายถึงอยุธยาตอนกลาง(ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20-21) เป็นช่วงของการสร้าง

อาคารในแผนผังหลักตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก อันได้แก่ วิหารพระนอน วิหารประกอบพิธีกรรม

และเจดีย์ประธานซ่ึงต้ังอยู่บนฐานไพทีเดียวกันและมีแนวกําแพงแก้วรอบล้อม ส่วนสมัยหลังคือช่วงอยุธยาตอน

ปลาย(พุทธศตวรรษท่ี 22-23) ถือว่าเป็นช่วงท่ีมีการบูรณะวัดโดยมีการสร้างวิหารแกลบและเจดีย์รายไว้

โดยรอบพ้ืนท่ีของวัดนอกเหนือแนวแกนทิศเดิม รวมท้ังการบูรณะอาคารประธานและเจดีย์ประธานด้วย 

 นอกจากการกําหนดอายุผ่านตัวสถาปัตยกรรมแล้วส่วนของพระนอนซ่ึงถือเป็นศิลปกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด

ในวัดการกําหนดอายุของวัดแห่งนี้ได้เช่นกัน โดยจากการเปรียบเทียบรูปแบบของพระนอนวัดนี้กับวัดอ่ืนๆเช่น 

พระนอนวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพุธไธศวรรย์ วัดขุนอินทประมูล และวัดป่าโมกวรวิหาร เป็นต้น พระนอนของวัด

พระนอน คลองสวนพลูความใกล้เคียงกับพระนอนท่ีวัดพุทไธสวรรย์และวัดใหญ่ชัยมงคลท่ีสุด ปรากฏลักษณะ

ท่ีสําคัญดังนี้ เป็นพระนอนตะแคงขวา(แบบสีหไสยาสน์)หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกผินพระพักตร์ทางทิศใต้

ปรากฏพระพักตร์รูปไข่มีการทํากรอบพระพักตร์หยักโค้ง และพระขนงโก่งโค้งร่องรอยพระนาสิกโด่งงุ้มส่วน

ของพระเกศาพบร่องรอยของการเม็ดพระศกเป็นก้นหอยรัศมีหักหายไปแล้วแต่สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นรัศมี

เปลวเพลิงพระวรกายครองจีวรห่มเฉียงยาวถึงข้อพระบาท ปรากฏชายสังฆาฏิยาวแตกเป็นเข้ียวตะขาบปรากฏ

การทํารัดประคดและการปล่อยชายผ้าหน้านางด้านหน้าส่วนของพระบาทได้หักหายไปส่วนของพระกรขวา(?)มี

การหักพังแต่ติดอยู่กับส่วนของพระเศียรจึงสันนิษฐานว่าเดิมอาจจะเคยรองพระเศียรอยู่ส่วนพระกรซ้ายหัก

หายไปแล้ว เม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบของพระพุทธรูปนอนในอยุธยา สามารถเทียบเคียงได้กับรูปแบบของ

พระพุทธรูปในกลุ่มอู่ทองรุ่นท่ี 3 เป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยมากข้ึนและสามารถกําหนด

อายุสมัยได้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมาท่ีจะสอดคล้องกับอายุสมัยของวิหารและเจดีย์ท่ีมีอายุสมัยอยู่ในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นอย่างน้อยอันถือเป็นในสมัยแรกสร้างของวัด 

 สําหรับคติการสร้างพระนอนของวัดพระนอน คลองสวนพลูนั้นจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

พระนอนวัดอ่ืนๆท่ีร่วมสมัยอยุธยาเช่นกันพบว่า พระนอนท่ีนิยมสร้างส่วนมากมักจะเป็นสร้างเป็นพระประธาน
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สําคัญของวัดแสดงให้เห็นว่าพระนอนท่ีนิยมสร้างกันในช่วงนี้ น่าจะเป็นพระนอนซ่ึงสร้างข้ึนเนื่องในคติของการ

มีพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าจึงไม่น่าใช่พระพุทธรูปปางปรินิพพาน จากการศึกษาข้อมูลของพระนอนในสมัย

อยุธยาไม่สามารถท่ีจะระบุได้อย่างชัดเจนได้ว่าเป็นพระพุทธรูปนอนปางอะไรเนื่องจากขาดหลักฐานท่ีเพียงพอ

ต่อการสันนิษฐาน จึงขอสรุปเบื้องต้นว่าเป็นการสร้างพระนอนเรื่องในคติท่ีแสดงถึงการมีพระชนม์ชีพของ

พระพุทธเจ้าจึงควรเรียกว่า พระไสยาสน์เพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่าพระนอนท่ี

พบได้ในศิลปะอยุธยาอาจเป็น ปางโปรดอสุรินทราหูอาจจะแสดงถึงคติท่ีคล้ายคลึงกับแนวคิดการสร้างพระ

พุทธทรงเครื่องท่ีเกิดข้ึนในศิลปะอยุธยาท่ีสร้างในปางโปรดพระมหาชมพูบดี ท่ีแสดงให้เห็นถึงพระพุทธเจ้าผู้

เป็นกษัตริย์ท้ังในทางโลกและทางธรรมโดยมีจุดหลักคือการโปรดอสูรเหมือนกัน แต่มีการพัฒนาเป็นพระนอนท่ี

อาจจะแสดงคติอ่ืนได้เหมือนกัน รวมท้ังการสร้างพระนอนในศิลปะอยุธยาน่าจะแสดงออกถึงคติในแง่ของพ้ืนท่ี

อย่างเรื่องคติท่ีประทับส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าอย่างคันธกุฎีร่วมด้วย 

 ในส่วนของการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของวัด จากการศึกษาครั้งนี้ทําให้ได้รูปแบบสันนิษฐานของวัดนี้

โดยจะสร้างรูปแบบสันนิษฐานท้ังวิหารประธาน เจดีย์ประธาน วิหารแกลบและเจดีย์ราย โดยเริ่มจากรูปแบบ

ของวิหารพระนอนท้ังสองหลังจะทําการสร้างรูปแบบสันนิษฐานท่ีอ้างอิงจากรูปแบบของวิหารพระนอนวัดใหญ่

ชัยมงคลและวิหารพระนอนวัดพุทไธศวรรย์ท่ีมีความใกล้เคียงกันในส่วนของสัดส่วนและขนาดท่ีน่าจะมีความ

เป็นไปได้โดยเป็นวิหารแบบอยุธยาตอนปลายท่ีมีลักษณะท่ีฐานแอ่นโค้งและใช้ผนังในการรับน้ําหนักของ

โครงสร้างหลังคาจะเป็นรูปแบบของวิหารพระนอนวัดพระนอนในช่วงบูรณะวัดคืออยุธยาตอนปลาย(พุทธ

ศตวรรษท่ี 22-23) ส่วนของเจดีย์ประธานนั้นจากผังแปดเหลี่ยมท่ียังหลงเหลือจึงสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์แปด

เหลี่ยมโดยจะอ้างอิงกับเจดีย์ประธานวัดหลังคาขาวเป็นหลักเนื่องจากน่าจะมีสัดส่วนท่ีใครเคียงกันและเป็น

รูปแบบเจดีย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุดองค์หนึ่งของเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาตอนต้นระยะปลาย(ปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมา) สอดคล้องกับอายุสมัยของเจดีย์ประธานท่ีวัดพระนอนและในสมัยอยุธยาตอนปลาย

มีการบูรณะเจดีย์องค์นี้เข้าใจว่ามีการก่อขยายและพอกทับเจดีย์แต่เนื่องจากไม่หลงเหลือหลักฐาน ผู้ศึกษาจึง

สร้างเฉพาะรูปแบบสันนิษฐานของเจดีย์ประธานในระยะแรกสร้างเพียงอย่างเดียว ในส่วนของวิหารแกลบนั้น

จะสร้างรูปแบบโดยอ้างอิงกับวิหารแกลบวัดมหาธาตุและวิหารแกลบวัดสิงหารามท่ีหลงเหลือโครงสร้างท่ีน่าจะ

มีความคล้ายคลึงกันกับวิหารแกลบของวัดพระนอนโดยจะเป็นรูปแบบวิหารแกลบท่ีน่านะมีอายุในสมัยอยุธยา

ตอนปลาย(พุทธศตวรรษท่ี 22-23) ส่วนเจดีย์รายจะสร้างรูปแบบสันนิษฐานเฉพาะหมายเลข2 เท่านั้น

เนื่องจากว่าเป็นเจดีย์ท่ีหลงเหลือเค้าโครงมากกกว่าเจดีย์องค์อ่ืนๆโดยจะใช้การอ้างอิงรูปแบบจากเจดีย์รายจาก

รูปแบบของเจดีย์ประธานวัดหลังคาขาวแต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของเจดีย์รายนั้นคงมีสัดส่วนท่ีเล็กกว่าและไม่
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น่ามีคูหาจึงได้ทําการศึกษากลุ่มเจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีไม่มีคูหาเพ่ิมเติมอย่างเช่นเจดีย์รายวัดใหญ่ชัยมงคลและ

เจดีย์ประธานวัดแม่นางปลื้มด้วย 

 ดังนั้นจากการสร้างรูปแบบสันนิษฐานและกําหนดอายุสมัยของวัดจะพบว่าวัดพระนอนแห่งนี้มีรูปแบบ

ทางศิลปกรรมท่ีมีความต่อเนื่องต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้นระยะปลายถึงสมัยอยุธยาตอนปลายซ่ึงแสดงว่าวัด

แห่งนี้มีการใช้งานเรื่อยมาและในช่วงท่ีอยุธยาเสียกรุงครั้งท่ี 2 (พุทธศักราช 2310) ทําให้วัดนี้ถูกท้ิงร้างต้ังแต่

นั้นเป็นต้นมา 
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