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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของการศึกษา 

มรดกวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และเปนแบบแผนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของสังคม การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจึงมีผูใหความหมายไวหลายทาน กลาวโดยสรุป การ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือการทองเที่ยวเพื่อหาประสบการณความรูใหมๆ และเพื่อตอบสนอง
ความตองการชื่นชมวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวไปตามแหลงประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ ทัศนศิลป 
งานศิลปะการแสดง งานฝมือ และงานเทศกาลตางๆ รวมทั้งความสนใจในการหาประสบการณจาก
วัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว หรืออีกแนวทางหนึ่งไดนิยามไววา การทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรม
เปนปรากฏการณที่ขัดแยงกัน 2 ประการ คือ มีเอกลักษณและมีความเปนสากล แหลงมรดก
วัฒนธรรมแตละที่มีคุณลักษณะที่เปนเอกเทศเฉพาะตน แหลงมรดกวัฒนธรรมทั้งหลายจึงมีลักษณะ
โดยรวมรวมกัน การทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรมเปนรูปแบบการทองเที่ยวพิเศษที่อยูบนพื้นฐานของ
การถวิลหาอดีตและความตองการที่จะมีประสบการณจากภูมิทัศนวัฒนธรรมและรูปแบบ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการทองเที่ยวที่เนนมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ซ่ึงอาจรวมถึงอาคารบานเรือนสมัยประวัติศาสตร งานศิลปะ และวิวทิวทัศนที่สวยงามอีกดวย1 

การทองเที่ยวมรดกวัฒนธรรมเปนเรื่องที่คาบเกี่ยวกับการตีความและการนําเสนอ
เรื่องราวในอดีต กลาวคือ มรดกวัฒนธรรมเปนฝมือการสรางสรรคของผูคนในอดีต เรื่องราวที่
เกี่ยวของกับของสิ่งนั้นอาจไมมีขอมูลชัดเจน บางอยางไมมีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรบงบอก
ไว ชนชั้นหลังจําตองสันนิษฐานหรือหาขอมูลการประมวลเพื่อทําความเขาใจในของสิ่งนั้น ซ่ึงก็ไม
อาจยืนยันไดทีเดียววาเรื่องราวที่สรุปมาไดจะเปนความจริงมากนอยเพียงไป นอกจากนี้ มรดก
วัฒนธรรมยังแฝงไวซ่ึงความยิ่งใหญอลังการที่ปจจุบันไมอาจเทียบเทียมได ปราสาท ราชวัง ปอม 
ประตูเมือง อีกทั้งวัดวาอารามที่สรางไวอยางรโหฐานวิจิตรพิสดารยังนํามาซึ่งความภาคภูมิใจถึง
ความสามารถของคนสมัยกอนที่สามารถสรรคสรางมรดกล้ําคาไวใหชนรุนหลังไดช่ืนชม2 

                                                            

1สรุปความจาก ชนัญ  วงษวิภาค, การทองเท่ียววัฒนธรรม (นครปฐม: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 4-5. 

2เร่ืองเดียวกัน, 64. 
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การทองเที่ยวทางประวัติศาสตรศิลปะ เปนการทองเที่ยวที่ใหขอมูลความรูของสถานที่
ตางๆ ในแงความรูทางประวัติศาสตรหรือประวัติความเปนมาและความสําคัญของสถานที่ และ
ความรูทางศิลปะที่ปรากฏใหเห็นทางสายตาถึงรูปแบบความเปนเอกลักษณหรือความโดดเดนของ
ศิลปะในสมัยนั้น ซ่ึงสามารถนําเปนขอมูลในการสันนิษฐานถึงศิลปะที่ชํารุดหลุดหายหรือพังทลาย
ไป ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจถึงความสําคัญและศิลปะที่โดดเดนในสถานที่นั้นๆ ในแตละ
ยุคแตละสมัยที่แตกตางกัน 

ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ในชวงสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนศิลปะที่มีความโดดเดนทั้งจากสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญอลังการ ยึดคติภูมิ
จักรวาล หรือเปนรูปแบบคลายกับสถาปตยกรรมในศิลปะเขมร การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่
แสดงความเปนจักรพรรดิราช ซ่ึงลวนแตทรงสรางเพื่อแสดงถึงความเปนใหญ อํานาจ และบุญบารมี
ของพระองค รวมทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในสมัยนั้น ที่พระองคทรงแผขยายอํานาจ
ออกไปอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจมีเหตุผลมาจากการที่พระองคทรงเปนกษัตริยที่ขึ้นครองราชยจาก
การปราบดาภิเษก จึงมีการสรางสรรคงานศิลปกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ บุญบารมี และอํานาจที่
แผไปอยางกวางขวางของกษัตริยเพื่อใหเปนที่เคารพและยําเกรงของพสกนิกรและอาณาจักร
ใกลเคียง สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่เกี่ยวของกับพระองคจึงมีเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและศิลปะที่
นาคนหา และรวบรวมไวใหผูสนใจไดเห็นถึงความเปนเอกลักษณในสมัยของพระเจาปราสาททอง 

เสนทางทองเที่ยวทางประวัติศาสตรศิลปะ สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการเสนอการทองเที่ยวทางเลือกหนึ่งที่ใหความสําคัญในดาน
ประวัติศาสตรศิลปะ เพื่อใหผูที่สนใจไดรูจักถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร ขอมูลทางศิลปะที่เปนที่
นิยมในสมัยนั้น  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางดานประวัติศาสตรและศิลปะของสถานที่
ตางๆ ที่แสดงออกถึงศิลปะในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง โดยเปนการนําเสนอขอมูล
ประวัติศาสตรและศิลปะของสถานที่ทองเที่ยว เพื่อเปนทางเลือกสําหรับการจัดการทองเที่ยวตอไป 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีเอกลักษณที่โดดเดนทั้งดาน
รูปแบบและคติการสรางซึ่งเปนที่ประจักษแกผูคนโดยทั่วไป แตยังไมเปนที่แพรหลายนัก จึงศึกษา
เพื่อเปนทางเลือกสําหรับการทําเปนเสนทางทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2. เปนการเพิ่มพูนความรู อันกอใหเกิดความตระหนักรูทางประวัติศาสตรและงาน
ศิลปกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทรงโปรดใหสรางขึ้น ซ่ึงลวนแสดงถึงความสําคัญ และ
พระราชอํานาจของสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาจากขอมูลทางประวัติศาสตร และรูปแบบทางศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง เพื่อจัดทําเปนขอมูลทางการทองเที่ยวดานประวัติศาสตรศิลปะ โดยศึกษาจากงาน
ศิลปกรรมที่มีประวัติวาสรางขึ้นในสมัยนี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาและเก็บขอมูลจากหลักฐานชั้นตนคือเอกสาร หนังสือ งานวิจัย ที่มีขอมูล
และภาพถายเกี่ยวกับประวัติศาสตร และศิลปะที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

2. ศึกษาและเก็บขอมูลจากหลักฐานชั้นรองโดยการสํารวจและถายภาพศิลปกรรม
ตามสถานที่ที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

3. นําขอมูลที่ไดมาจากเอกสารตางๆ มาวิเคราะหรวมกับการลงพื้นที่สํารวจ เพื่อให
ทราบถึงความเปนไปไดจากสมมติฐานการศึกษา เพื่อจัดทําเปนขอมูลการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
และศิลปะในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
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บทท่ี 2 
พระราชประวตัิ แนวความคดิ และงานศิลปกรรมสําคัญ ของสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

 
พระราชประวัติ 

สมเด็จพระเจาปราสาททอง กษัตริยตนราชวงศปราสาททองแหงราชอาณาจักรอยุธยา 
(พ.ศ.2172-2199) ทรงเปนกษัตริยที่ไมมีพระราชประวัติแนชัด ในพงศาวดารเรียกพระนามพระองค
วา “พระองคศรีธรรมราชาธิราชย” สวนวันวลิต เรียกพระนาม “พระองคไล” จากพระนามเดิม พระ
เจาปราสาททองทรงขึ้นครองราชยดวยการปราบดาภิเษก พระราชประวัติในพงศาวดารระบุวา 
ภายหลังที่เยาวกษัตริย (พระอาทิตยสุรวงศ โอรสของพระเจาทรงธรรม) ถูกปลงพระชนมลงแลว 
ออกญากลาโหม ซ่ึงรับราชสมบัติเปนการชั่วคราวนั้น ทรงไดสถาปนาขึ้นเปนกษัตริยที่ทรงพระราช
อํานาจเต็มที่แตพระองคเดียว ขณะนั้นมีพระชนม 30 พรรษา ทรงพระนามพระองคศรีธรรม
ราชาธิราชย1  

เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ไดมีการบันทึกไวในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง
ปรากฏทั้งในพงศาวดาร และบันทึกชาวตางชาติ ซ่ึงมีความแตกตางกัน แตก็นับเปนแหลงขอมูล
สําคัญสําหรับการคนควาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจาปราสาททองเพื่อใหสามารถสรางความ
เขาใจ และปะติดปะตอเร่ืองราวในสมัยนั้น โดยแบงเปน 3 แนวคิด ดังนี้ 

1. เยเรเมียส ฟานฟลีต กลาวไวในพงศาวดารวาสมเด็จพระเจาปราสาททองกับกษัตริย
สองพระองคที่ถูกสําเร็จโทษไปนั้น เปนพระญาติสนิทโดยพระราชบิดาของกษัตริยสององคที่ถูก
สําเร็จโทษกับพระเจาแผนดินองคปจจุบันเปนลูกพี่ลูกนอง พระราชชนนีของพระพุทธเจาหลวง 
(พระเจาทรงธรรม) และพระบิดาของพระเจาแผนดินปจจุบันทรงเปนพี่นองรวมบิดามารดากัน2 

2. สังข  พัฒโนทัย กลาวไวในเรื่องเลาตามกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนเรื่องเกร็ด กลาวไววา สมเด็จพระเอกาทศรฐอิศวรบรมนาท ในกาลครั้งหนึ่ง มี
ที่เสด็จพระราชดําเนินลงไปขางใต แลวเสด็จกลับ พอเกิดพายุพัดหนักมืดมัว เรือพระที่นั่งลมตรงเกาะ
บางปะอินนี้ สมเด็จพระเอกาทศรฐทรงวายน้ํามาขึ้นเกาะนี้ พบบานแหงหนึ่ง เจาของบานนั่งผิงไฟอยู 

                                                            

1หมอมราชวงศ ศุภวัฒย  เกษมศรี, ผูแปล, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ  
เยเรเมียส ฟาน ฟลีต, (ม.ป.ท., 2519), 60. 

2เร่ืองเดียวกัน, 64. 
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สมเด็จพระเอกาทศรฐเสด็จเขาไปทรงขออาศัยผิงไฟ ทอดพระเนตรเห็นหญิงเจาของบานมีรูป
โฉมงามตองพระทัย ก็เสด็จอยูดวยหญิงนั้นคืนหนึ่ง แลวจึงเสด็จกลับขึ้นไป ตั้งแตนั้นมาหญิงนั้นก็มี
ครรภ คลอดบุตรเปนชาย คร้ันโตขึ้นก็ไดเขารับราชการสืบมา แตมิไดปรากฏวาเปนพระเจาลูกเธอ 
ภายหลังไดเปนที่พระมหาอํามาตย3 

3. ต. อมาตยกุล นําขอสันนิษฐานจากเรื่องราวตางๆ มารอยเรียงไววา เมื่อเรือพระที่นั่ง
ของสมเด็จพระเอกาทศรฐ ถูกพายุฝนลมลงที่เกาะบางปะอิน ตองเสด็จขึ้นไปอาศัยชาวบานอยูคืน
หนึ่ง เปนเหตุใหไดหญิงสาวชาวเกาะนั้นเปนบาทบริจาริกา เมื่อทรงทราบวานางนั้นมีครรภ สมเด็จ
พระเอกาทศรฐจึงโปรดใหรับมาเลี้ยงไวในบานของพระยาศรีธรรมาธิราช ที่โปรดใหอยูบานของ
พระยาศรีธรรมาธิราชนั้น ก็เพราะพระยาศรีธรรมาธิราชเกี่ยวเปนพระญาติ (คือเปนพี่พระชนนีของ
พระเจาทรงธรรม) นับวาเปนคนสนิทคนหนึ่ง และคงจะทรงปกปดไมใหผูใดทราบดวยทรงละอาย
พระทัยความจึงไมรูไปถึงหูของวันวลิต เมื่อนางคลอดบุตรออกมาก็ทรงใหพระยาศรีธรรมาธิราชรับ
วาเปนบุตรของตน เมื่อเด็กนั้นโตขึ้นอายุประมาณไดสัก 10 ขวบ พระยาศรีธรรมาธิราชจึงนําไป
ถวายตัวเปนมหาดเล็ก เมื่อทรงใชสอยใกลชิดถูกพระทัยเนื่องจากเปนเด็กฉลาดอยางหนึ่ง กับเปน
เลือดเนื้อเชื้อไขของพระองคอีกอยางหนึ่ง สมเด็จพระเอกาทศรฐจึงทรงโปรดปรานมากถึงกับทรง
แตงตั้งใหเปนที่จมื่นศรีสรรักษตั้งแตอายุได 13 ป4 ประเด็นนี้ เปนการนําเรื่องราวพระราชประวัติ
จากขอมูลที่มีมารอยเรียงเขาดวยกัน ซ่ึงนาจะมีความเปนไปไดจากขอมูลท้ังหมดที่ไมมีการกลาวถึง
ที่แนชัด ทําใหมีการเลาตอกันมาจากขอมูลเพียงบางสวนที่ไดรับฟงมา 

สมเด็จพระเจาปราสาททอง ทรงเคยรับราชการในพระราชวังมาตลอดตั้งแตคร้ังเปน 
จมื่นศรีสรรักษ ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรฐ ตอมาในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม จมื่นศรีสรรักษ
ไดกระทําความผิดรายแรงจึงถูกจําขังอยูในคุกมืด จนหลายปตอมาพระเจาทรงธรรมทรงมุงทํา
สงครามในประเทศเขมรจมื่นศรีสรรักษไดออนวอนออกญาอุปราชใหทูลขออภัยโทษ และจะไถ
โทษดวยการทําการรบอยางกลาหาญ ซ่ึงจมื่นศรีสรรักษไดทําการรบกับเขมรทางทะเลอยางเขมแข็ง
แมทัพทั้งหลายไดเสนอความดีความชอบใหจนกลับเปนที่โปรดปรานอีกครั้งหนึ่ง และไดรับ
พระราชทานตําแหนงใหเปนจมื่นสรรเพธภักดี แตก็ไดกระทําความผิดใหตองจําคุกอีก 3 ป ตอมา
เกิดรูสึกสํานึกตน ก็ประพฤติตนเปนที่นิยมของผูคน และไดแสดงใหเห็นถึงน้ําใจและความ
คลองแคลวในการงาน จนพระเจาแผนดินพระราชทานตําแหนงออกญาศรีวรวงศ มหีนาที่ควบคุมดูแล
พระราชวัง (ภาพที่ 1) อาจกลาวไดวาระหวางปทายๆ ในรัชกาลของพระเจาทรงธรรม ออกญา 

                                                            

3สังข  พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 2516), 8. 
4ต. อมาตยกุล, “เร่ืองราวของพระเจาปราสาททอง”, ศิลปากร 3, 5 (กุมภาพันธ 2493), 61. 
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ศรีวรวงศเทานั้นที่ไดรับความโปรดปราน และความไววางพระราชหฤทัยในระหวางประชวรครั้ง
สุดทาย จนเริ่มรัชกาลใหมก็ไดเปนออกญากลาโหม เกียรติยศซ่ึงไดรับอยูขณะนี้เปนเสมือนขั้นที่
กาวไปสูตําแหนงกษัตริย โดยการยึดบานเมืองมาจากพระเจาแผนดินและกําจัดราชตระกูลใหสูญสิ้น
ไป ในขณะเปนออกญากลาโหมนั้น การบริหารกิจการบานเมืองทั้งปวงพระเจาแผนดินทรงปลอย
ใหเขารับภาระ ไดอํานวยประโยชนใหเขามากในการผูกมิตรไมตรี และดวยอํานาจหนาที่ทําให
ออกญากลาโหมเปนที่เคารพนับถือของคนทั่วไป5 

 

 
ภาพที่ 1  ภาพวาดเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ เตรียมปราบดาภิเษกเปนพระเจาปราสาททอง  
ที่มา: สมบัติ  จันทรวงศ, “คําสอนทางการเมืองของวันวลิต หรือวิเทโศบายของพระเจาปราสาททอง” 

ใน การเมือง “อุบายมารยา” แบบมาคิอาเวลลีของพระเจาปราสาททอง, สุจิตต วงษเทศ, 
บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2549), 31. 

 

                                                            

5สรุปความจากประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 79 จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ) พิมพ
ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2515) พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นาย
พงษทอง  ทองเจือ, 32-36. 
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อยางไรก็ตาม เมื่อทรงเปนกษัตริยแลว พระองคทรงเปนผูทรงไวซ่ึงทศพิธราชธรรม
เมื่อเร่ิมปกครอง และทรงมีเมตตากรุณาตอขุนนางและขาราชบริพาร พระองคทรงมีวิจารณญาณ ถา
หากมีผูมารองทุกขตอพระองค จะไมทรงลงโทษ หรือตัดสินผูถูกกลาวหาอยางทันทีทันใด แตจะ
แตงตั้งคณะเจาหนาที่ผูเปนกลางสอบสวนขอพิพาทเหลานั้น พรอมทั้งมีกระแสรับส่ัง วาผูสอบสวน
จะตองไมเอนเอียงในการสอบสวนไปขางบุคคลหนึ่งบุคคลใด แตใหเปนไปตามเทพยดา พระเจา
แผนดิน และความยุติธรรม เปนที่นาเสียดาย วาความประพฤติผิดในกาม และความหยิ่งยโสของ
พระองค ทําลายธรรมชาติที่ดี และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนของพระองค ยิ่งพระองคมีอํานาจมาก
เทาไร พระองคยิ่งตัดสินพระทัยเร็วขึ้นมากเทานั้น6 

 
คติภูมิจักรวาล 

คติความเชื่อของชาวพุทธ วาดวยสภาวะของจักรวาลหนึ่ง มีแกนกลาง คือเขาพระสุเมรุ 
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้แวดลอมดวยมหาสมุทรและเขาวงแหวนเจ็ดวง (สัตตบริภัณฑ) ชางเขียนวาดภาพ
สัณฐานจักรวาลสืบตอกันมา ดวยมุมมองจากระดับตา (ภาพที่ 2) ใชเชิงชางชวยในการออกแบบ คือ
มีแทงกลางแทนเขาพระสุเมรุซึ่งสูงใหญที่สุด และมีเขาเล็กกวาขนาบขาง ต่ําลดหล่ันลงมาขางละเจ็ด
แทง หมายถึง เขาวงแหวนเจ็ดวง วรรณกรรมระบุไววา พนปริมณฑลของเขาสัตตบริภัณฑ มี 4 ทวีป 
เชนชมพูทวีปเปนอาทิ อันเปนแดนเกิดของพระพุทธเจาทั้งหลาย ถัดออกไปจนสุดเขตจักรวาลคือ
กําแพงจักรวาล ชางโบราณมักวาดปาหิมพานตไวที่เชิงเขาพระสุเมรุ ดิ่งลงไปเปนนรกขุมตางๆ ยอน
ขึ้นไปที่ยอดเขาพระสุเมรุคือสวรรคช้ันดาวดึงส และสวรรคช้ันที่อยูเหนือขึ้นไปเปนลําดับ อาทิ 
สวรรคช้ันดุสิตซึ่งเปนที่สถิตของพุทธมารดา พุทธบิดาของพระพุทธเจาทุกพระองค รวมทั้งพระ
โพธิสัตว พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ถัดขึ้นไปอีก คือสวรรคช้ันรูปพรหม อรูปพรหมตามลําดับ
อันเปนแดนแหงความวาง จนถึงที่สุดก็ขึ้นถึงสภาวะแหงนิพพาน7 

เขาพระสุเมรุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เปนแกนจักรวาลในอุดมคติโบราณ ภาพเขาพระสุเมรุ
ปรากฏรวมกับเขาสัตตบริภัณฑเสมอ จึงเปนอันสมบูรณตามสาระสําคัญวาดวยเขาพระสุเมรุเปน
ศูนยกลางจักรวาล8 จุฬามณีเจดีย หรือ เจดียจุฬามณี สถิต ณ ศูนยกลางจักรวาลอยูเหนือยอดเขา 
พระสุเมรุ ซ่ึงหมายถึง สวรรคดาวดึงสดวย พระอินทรผูครองสวรรคช้ันนี้สรางเจดียจุฬามณีไวเพื่อ

                                                            

6พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ.2182, พิมพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: มติชน, 
กรกฎาคม 2548), 78. 

7สันติ  เล็กสุขุม, งานชาง คําชางโบราณ, (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ, 2553), 248. 
8เร่ืองเดียวกัน, หนา 33. 
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ประดิษฐานพระเกศาของเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวที่ทรงปลงคราวผนวช และหลังถวายเพลิง 
พระพุทธสรีระ พระอินทรไดอัญเชิญพระเขี้ยวแกวมาประดิษฐานไวอีก พระเจดียศักดิ์สิทธิ์องคนี้ 
ทั้งโดยตําแหนงที่ตั้งและโดยความหมาย คือพระพุทธองคสถิต ณ ศูนยกลางจักรวาล9 สวรรคช้ัน
ดาวดึงสซ่ึงเปนที่ประดิษฐานจุฬามณีเจดีย พระอินทรผูครองสวรรคช้ันนี้ โดยมีสหายเทวดาอีก 32 
องค ทิพยวิมานของพระองค คือ “ปราสาทไพชยนต” มี “ชางเอราวัณ” เปนพาหนะ และมี  
“สุธรรมสภา” เปนที่ประชุมของเหลาเทวดา เปนตน10 

 

 
ภาพที่ 2  ภูมิจักรวาลไตรภูมิ ลายประดับตูพระธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

(ภาพถายโดย อาจารยกวิฎ  ตั้งจรัสวงศ) 
 

คติจักรพรรดิราช 
ตามคติเทวราชของพราหมณและสมมติราชของพุทธ ตางมีกษัตริยในอุดมคติ คือ 

จักรพรรดิราช หมายถึงผูถึงพรอมในคุณธรรมและอํานาจตางๆ ในการเปนพระราชาที่เหนือ

                                                            

9เร่ืองเดียวกัน, หนา 50. 
10เร่ืองเดียวกัน, หนา 245. 
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พระราชาทั้งหลาย เมื่อสวรรคตแลวก็จะไปจุติบนสวรรค ซ่ึงในศาสนาพราหมณมักแสดงความเปน
จักรพรรดิราชของพระมหากษัตริยองคสําคัญดวยการประกอบพระราชพิธีเทวาภิเษกหรือ
อินทราภิเษกดวยภาพและการละเลนกวนเกษียรสมุทร แตพระมหากษัตริยที่ยังดํารงพระชนมชีพอยู
ก็มักสรางรูปเคารพฉลองพระองคถวายในรูปของเทพเจาในศาสนาพราหมณ สวนในสังคมศาสนา
พุทธฝายเถรวาทในดินแดนประเทศไทยนั้นไมสรางปราสาทหินหรืออิฐ แตจะสรางวัดและพระ
มหาธาตุเจดียอันเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวาย แลวสรางรูปฉลองพระองคเปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง (แทนรูปเทพเจา)11 การสรางความชอบธรรมของกษัตริยในฐานะที่เทียบเทากับราชาแหง
เทพเจาแมจะเริ่มตนและสรางเสริมไดดวยการประกอบพิธีพราหมณ แตก็จําตองใชเครื่องมือสําหรับ
สรางสิทธิธรรมในแงของเครื่องสัญลักษณซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนจากเครื่องราชูปโภคทั้งหลาย 
โดยเฉพาะเครื่องราชกกุธภัณฑที่เปรียบเสมือนเครื่องสัญลักษณแทนองคพระจักรพรรดิราชตาม
อยางที่ปรากฏในคัมภีรฝายพุทธศาสนา12 

 
พระราชพิธีลบศักราชเปนพระราชพิธีสําคัญอีกพระราชพิธีหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจา

ปราสาททอง มีเหตุมาจากเมื่อจุลศักราชครบ 1000 ป ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานตางเกรง
จะเกิดอันตรายเพราะ “แตเดิมเมื่อเกิดกฤตยุคและทวาบรยุคนั้น สัตวทั้งหลายตั้งมั่นอยูในศีลธรรม 
ครั้นถึงกลียุคคือยุคปจจุบัน ปราศจากพระอรหันตขีณาสพที่จะสืบทอดหลักธรรมของพระพุทธเจา 
บัดนี้ (จุล)ศักราชลวงมาไดถึง 1000 ปแลว”13 

ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร แสดงความเห็นวา การลบศักราชของสมเด็จ 
พระเจาปราสาททองนั้นไมไดแตะตองจุลศักราช เพียงแตทรงแกปนักษัตรจากปขาลสัมฤทธิศก เปน
ปกุนสัมฤทธิศกเทานั้น และเมื่อครบหนึ่งปของการลบศักราชไมมีเหตุการณรายแรงใดๆ จึงทรงให
ฉลองวันขึ้นปใหมไทยในวันขึ้นหนึ่งค่ําเดือนหา ตรงกับวันที่ 3 เมษายน 218214 

                                                            

11ศรีศักร  วัลลิโภดม, “จักรพรรดิราชในปรากฏการณทางความเชื่อ”, ใน จักรพรรดิราช
ท่ีพึ่งของมหาชนชาวสยาม, (กรุงเทพฯ: มติชนปากเกร็ด, มีนาคม 2550), 14-15. 

12ศิริพจน  เหลามานะเจริญ, “พระจักรพรรดิราชกับงานศิลปกรรม”, ใน จักรพรรดิราช
ท่ีพึ่งของมหาชนชาวสยาม, (กรุงเทพฯ: มติชนปากเกร็ด, มีนาคม 2550), 36. 

13กรมศิลปากร, คําฉันทสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจาหลวงปราสาททอง, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2543), 57. 

14ประเสริฐ  ณ นคร. “พระเจาปราสาททองทรงลบศักราช”, ศิลปากร 35, 6, (สิงหาคม 
2524), 100-101. 
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พระราชพิธีลบศักราชเปนพระราชพิธีสําคัญ เปนการรื้อฟนเอาแนวคิดเรื่องจักรวาลทั้ง
ของพุทธและพราหมณมาผสมกัน โดยมีหลักสําคัญคือการตั้งเขาพระสุเมรุซ่ึงเปนแกนกลางจักรวาล
และเชิญเทพยดามาชุมนุม และอัญเชิญพระพุทธรูปและพระสงฆมาพรอมเพรียง โดยมีประธานคือ
องคจักรพรรดิราช (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) ทั้งนี้มีทูตานุทูตจากประเทศใกลเคียงเชนจากพมา
เขารวมพิธีดวย พระราชพิธีลบศักราชนี้เสมือนหนึ่งองคจักรพรรดิราชกําลังทรงสรางจักรวาลใหม 
จากแนวคิดเหลานี้เองที่สงผลยังงานศิลปกรรมอื่นๆของสมเด็จพระเจาปราสาททองที่สะทอน
จักรวาลใหมและองคจักรพรรดิราชเชนกัน15 

 
จากพระราชประวัติที่ไมแนชัด หรือไมสามารถเปดเผยได และการขึ้นครองราชยดวย

การปราบดาภิเษกนี้ ทําใหพระองคตองทรงกระทําบางสิ่งบางอยางใหเปนที่ยอมรับแกคนทั้งหลาย
ในสังคม ในขณะเดียวกันโครงสรางทางสังคมของบานเมืองก็ประกอบดวยคนรุนใหมๆ ที่มีทั้งชาว
ตางประเทศที่เปนพวกพอคาและพวกที่กวาดตอนเปนเชลยศึกเขามาเปนประชาชนอีกมากมาย 
ลักษณะทางคานิยมและความรูสึกนึกคิดจึงแตกตางไปจากคนรุนกอนเสียกรุงทั้งส้ิน ประการที่
สําคัญทางการคาขายติดตอกับตางประเทศไดเพิ่มความมั่งคั่งความเจริญและความตองการทางวัตถุ
ใหแกชาวอยุธยาเปนอันมาก เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ สมเด็จพระเจาปราสาททองจึงไมทรง
เนนการปฏิบัติพระองคเปนพระธรรมราชาอยางเชนพระมหากษัตริยองคกอนๆ หากทรงแสดงให
เห็นวาพระองคคือพระจักรพรรดิราช ที่ทรงพระราชอํานาจยิ่งใหญในแผนดินไทย และประเทศ
ใกลเคียง เพราะฉะนั้น ส่ิงที่พระองคทรงสรางขึ้น จึงมีทั้งทางโลก และทางธรรม แตวามักจะเนนใน
การแสดงออกทางวัตถุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางจักรวาลใหม เพื่อใหเกิดอํานาจและสิทธิธรรม
ขึ้นแกพระองคนั้น จําเปนที่จะตองหันไปศึกษารื้อฟนอดีตขึ้นมาปรุงแตงเสียใหม16 

ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง พระองคจึงทรงโปรดฯ ใหสรางงานศิลปกรรมที่
เปนเอกลักษณโดยใชประเด็นในเรื่องจักรพรรดิราช เทวราชา หรือธรรมราชา การใชคติภูมิจักรวาล 
รวมถึงการนําแบบแผนของวัดหรือเจดียในสมัยอยุธยาตอนตน การแผขยายอํานาจและนําความ
ยิ่งใหญของวัฒนธรรมขอมมาใช ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการแสดงความชอบธรรมในการขึ้นครองราชยของ

                                                            

15ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงศรีอยุธยาของเรา, (กรุงเทพฯ: มังกรการพิมพและโฆษณา, 
2527), 103. 

16ศรีศักร  วัลลิโภดม, พระเจาปราสาททองกับวัดไชยวัฒนารามและจักรพรรดิราช, 
ศิลปวัฒนธรรม 13, 10, (สิงหาคม 2535), 61. 
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พระองคใหเปนที่ยอมรับ ซ่ึงพระองคไดสอดแทรกไวในงานศิลปกรรมและพิธีกรรมตางๆ โดยใช
พื้นฐานจากศรัทธาและความเชื่อของประชาชน และมีพระองคเปนศูนยกลาง 

 
สิ่งกอสรางสําคัญสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงครองราชยสมบัติยาวนานถึง 26 ป เมื่อเทียบรัชกาลอื่น
ในสมัยอยุธยา นับวาเปนชวงเวลาที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานสถาปตยกรรมที่
ทรงซอมแซมในรัชสมัยของพระองคที่มีการทํางานศิลปะจํานวนมาก และตอเนื่อง 

ส่ิงกอสรางสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองมีทั้งส่ิงกอสรางใหมและการซอมแซม
ส่ิงกอสรางเกา ไดแก 

1. วัดไชยวัฒนาราม  ทรงสรางเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชยในบริ เวณบานสมเด็จ 
พระพันปหลวง วัดไชยวัฒนารามนี้เปนวัดใหญ มีปรางคประธานขนาดใหญและมีระเบียงรอบ 
บริเวณระเบียงและมุมสรางเปนเมรุทิศ เมรุราย เปนวัดอรัญวาสี มีเจาอธิการนามวาพระอชิตเถระ 

2. ปราสาทนครหลวง เปนปราสาทที่ทรงโปรดใหชางไปถายแบบมาจากนครหลวง 
กัมพูชา เพื่อเปนที่ประทับรอนในคราวเสด็จฯ นมัสการพระพุทธบาทสระบุรี 

3. พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท สรางราวพุทธศักราช 2175 อันเปนปที่ 3 
ในรัชกาล มีช่ือเดิมวาศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงก 

4. ซอมวัดพระศรีสรรเพ็ชญ  
5. สรางพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน ณ เกาะบางนางอิน อันเปนพระที่นั่งที่ทรง

สรางเพื่อเปนอนุสรณถึงชาติกําเนิดของพระองค  
6. วัดชุมพลนิกายาราม เปนพระอารามที่สรางเคียงพระราชนิเวศบางปะอิน  
7. ซอมปรางควัดมหาธาตุ ซ่ึงพังทลายในตอนปลายแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรม 
8. ปรับปรุงพระพุทธบาทสระบุรี เพื่อความสะดวกในการไปนมัสการ เชน ปรับปรุง

ตําหนักทาสนุก สรางศาลา สรางพระราชนิเวศธารเกษมและขุดบอโศกเปนตน 
9. ยายเทวสถานพระอิศวรพระวิษณุ มายังชีกุน 
10. ขยายกําแพงวัง 
11. สรางพระที่นั่งวิหารสมเด็จ 
12. ขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาที่นนทบุรี17 
 

                                                            

17สังข  พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง, 101-107. 
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บทท่ี 3 
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรศิลปะในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

 
ส่ิงกอสรางที่สมเด็จพระเจาปราสาททอง โปรดใหสราง ซอมแซม หรือตอเติมขึ้นจะ 

มีลักษณะของความนิยมและความเปนเอกลักษณทางประวัติศาสตรศิลปะในสมัยของพระองค  
งานสถาปตยกรรมจะมีลักษณสูงเดน สงา แสดงถึงอํานาจราชศักดิ์เต็มที่ โดยมีลักษณะเดนดังนี้ 

“(1) เจดียสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองมีแบบแผนพิเศษประจํารัชกาล คือ เจดีย
ส่ีเหล่ียมยอมุมสิบสอง ลักษณะสูงใหญ แตต่ํากวาเจดียศรีสุริโยทัยซ่ึงเปนของรุนกอน...เจดียแบบ
ปราสาททองลักษณะทวงทาเขมแข็งไมแบบบางและไมมีซุมจรณํา สวนมากมักมีขนาดเดียวกัน มี
ปรากฏอยูที่หนาอุโบสถ...วัดไชยวัฒนารามขนาบทางซายและขวา และอยูคูกับดานหลังพระ
อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 2 องค อยูหลังอุโบสถวัดใหมประชุมพล 1 องค...(2) ภาพเขียนสมัย
สมเด็จปราสาททองมีปรากฏอยูที่วิหารใกลกับหมูกุฏิสงฆริมแมน้ําปาสัก รูปเทพชุมนุมผนังเหนือ
หนาตาง เทพชุมนุมนั่งประนมมือคุกเขารายไปตลอดผนัง  โดยมีเจดียเหล่ียมยอมุมสิบสองคั่นแตละ
องค สีที่ใชปรากฏมีสีดินแดง เหลือง ดํา ขาว และสีเขียวดวย ภาพประดับบนเพดานหองกลางเจดีย
วัดใหมประชุมพล เขียนรูปดาว เพดานใชสีแดง สีดินแดง และสีขาวแตบนผนังเขียนเปนรูปลาย
ประดับผูกลายเปนพุมขาวบิณฑ และชอหางโต มีสีเขียวใชแลว... สวนภาพเขียนประดับเมรุทิศเมรุ
รายที่วัดไชยวัฒนาราม ตามรายละเอียดเปนพุมขาวบิณฑ สงสัยวาจะมาเขียนซอมใหมในสมัยพระ
บรมโกศจึงไมแนใจนัก...(3) ลายปูนปนประดับหนาเมรุทิศเปนลายไทยที่ปนเปนลายเขมแข็ง มี
ลักษณะธรรมชาติปนดวย คลายกับลายปรากฏบนใบเสมาของวัด เมื่อเทียบกับลายอันปรากฏบนซุม
ทวารพระวิหารหลวง วัดราชบูรณะและวัดมเหยงคณอันซอมสมัยอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงเปนลาย
ละเอียดและจุกจิกมาก สามารถทําใหเห็นวิวัฒนาการของตัวลายไดอยางชัดเจนมาก... (ภาพที่ 3) 

สถาปตยกรรมสมัยนี้มักจะสรางสูงใหญสงาแสดงอํานาจราชศักดิ์ เต็มที่ ดังเชน 
ปราสาทนครหลวง วัดไชยวัฒนาราม พระที่นั่งวิหารสมเด็จและพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต ...อิฐที่
กอสรางเปนอิฐแบบอยุธยาตอนปลายทั่วไป และมีการสอปูนแลว ที่วัดไชยวัฒนารามบางแหงสอ
ปูนหนาถึงหนึ่ง ซ.ม. ก็มี อิฐที่ใชเรียงใชระบบเฟลมมิช เปนแบบแผนของสมัยอยุธยาโดยแท...”1 

                                                            

1น. ณ ปากน้ํา. “ศิลปะสมัยพระเจาปราสาททอง, ” เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-
พฤศจิกายน, 2524), 51-70. 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 3  เจดียเหล่ียมเพิ่มมุม 
(ก) วัดไชยวัฒนาราม เจดียมีลักษณะเขมแข็ง ไมมีซุมจรนําและเสาหาน 
(ข) วัดใหมประชุมพล เจดียมีบันไดทางขึ้น ภายในมีเจดียทรงกลมขนาดเล็ก มีภาพเขียนสี

ประดับผนังและดาวเพดาน เสาหานทําใหมสมัยรัชกาลที่ 4 
(ค) วัดชุมพลนิกายาราม เจดียไมมีซุมจรนาํ เสาหานทําใหมสมัยรัชกาลที่ 4 

 
พระพุทธรูปในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททองมีพัฒนาการจนเกิดเปนรูปแบบ

เฉพาะที่สามารถใชเปนตัวกําหนดความแตกตางจากศิลปะสมัยอ่ืนๆ และจากยุคอื่นๆ ในสมัยอยุธยา
เอง ประการแรกคือเรื่องวัสดุ ที่ปรากฏหลักฐานในศิลปะอยุธยาตอนปลายมักเปนงานปูนปนลงรัก
ปดทองเปนหลัก ที่สรางดวยสําริดพบนอยมาก ประการที่ 2 รูปแบบที่ถือเปนเอกลักษณเฉพาะที่
เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายอยางแทจริง คือ มีพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ หรืออาจเรียกตาม
หลักฐานที่ปรากฏในชั้นหลังวา “พระพุทธรูปทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิ” และรวมทั้ง
พระพุทธรูปที่ไมทรงเครื่อง แตมีลักษณะรูปแบบเหมือนกันทุกประการกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
เชน พระพุทธรูปที่ระเบียงคดวัดไชยวัฒนาราม เปนตน 

ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น นักวิชาการสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา
เร่ิมตนในสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในทุกๆ ดาน 
ที่เห็นไดอยางชัดเจน ทั้งทางดานการเมืองการปกครองที่สมเด็จพระเจาปราสาททองไดสถาปนา
ราชวงศขึ้นใหม และโดยที่พระองคมีที่มาจากสามัญชน จึงมีการสรางสถานะของพระองคอันแสดง
ใหเห็นถึงพระราชอํานาจอยางแทจริง เชน การสถาปนาวัดตางๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก ที่สําคัญคือวัด
ไชยวัฒนารามที่สรางขึ้นบริเวณที่เปนนิวาสถานเดิมของพระองคเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชยในป พ.ศ.
2173 และวัดนี้เองที่กลับไปใชรูปแบบสถาปตยกรรมคือเจดียทรงปรางค แผนผังและคติในการสราง
วัดมาจากสมัยอยุธยาตอนตน และเปนวัดที่มีขนาดใหญมากเทียบเทากับวัดในสมัยอยุธยาตอนตน 
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พรอมๆ กับการสรางวัดเปนจํานวนมากไดพบวาเกิดการสรางพระพุทธรูปแบบใหมขึ้น 
คือพระพุทธรูปทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิ ดังมีตัวอยางสําคัญคือพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ประดิษฐานในเมรุทิศและเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม และพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดหนา
พระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เชื่อวามีการบูรณะ (สรางขึ้นใหม) โดยการพอกทับองคเดิม 
และจัดวาเปนแบบอยางของพระพุทธรูปในรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง เพราะมีรูปแบบ
เดียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่วัดไชยวัฒนาราม นอกจากพระพุทธรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในสมัยนี้
แลว การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญยังปรากฏในเจดีย ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะที่นิยมสรางอยางมากคือ เจดีย
ทรงเครื่อง และแมวาจะมีการสรางเจดียแบบเดิมอยูบาง เชน เจดียทรงปรางค เจดียเพิ่มมุม เจดียทรง
ปราสาทยอด แตมีรูปแบบใหมที่เกิดเปนลักษณะรวม คือ การทําชุดฐานสิงห 3 ฐาน ซอนลดหลั่น
กันเสมอ และฐานสิงหมีลักษณะที่เพรียวบาง อันเปนขอกําหนดวาเปนลักษณะเฉพาะของงาน
ศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย และฐานสิงหแบบนี้ยังไดนํามาใชกับฐานพระพุทธรูปดวย2 

คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องมีที่มาหลายแนวความคิดสรุปไดคือ 1) เกี่ยวของกับ
พุทธศาสนามหายาน เชื่อวาพระพุทธเจาเปรียบเสมือนจักรพรรดิราช คือ จักรพรรดิของจักรพรรดิ
ทั้งปวง 2) เชื่อวาพระพุทธเจาเคยมีสถานภาพเปนเจาชายหรือพระมหาจักรพรรดิ 3) สรางขึ้นตามคติ
เร่ืองพญามหาชมพู ที่กลาวถึงพระพุทธเจาเนรมิตพระองคทรงเครื่องอยางพระมหาจักรพรรดิเพื่อส่ัง
สอนพญามหาชมพู 4) อาจหมายถึงพระอนาคตพระพุทธเจาหรือพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงเชื่อวา
เปนพระโพธิสัตวประทับอยูบนสวรรค จึงสรางรูปเคารพที่มีเครื่องทรงอยางเทวดา แตแสดงปาง
อยางพระพุทธเจา ตางจากรูปเทวดาที่ตองพนมมือ และ 5) สรางเพื่ออุทิศถวายบูรพมหากษัตริย เมื่อ
ส้ินพระชนมแลวจะเสด็จไปเปนพระโพธิสัตว และเปนพระอนาคตพุทธเจาพระองคตอๆ ไป3 

พระพุทธรูปที่เปนงานสรางสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีลักษณะที่ชัดเจนคือ 
พระพักตรยาวและใหญ พระขนงโกงและตั้งขึ้นอยางมาก มากกวาสมัยใดๆ พระเนตรเหลือบลงต่ํา 
พระเนตรเรียวปลายตวัดขึ้น พระนาสิกใหญและโดง พระโอษฐใหญกวาง ทรงแยมพระโอษฐ 
แสดงถึงความสงบและความมีอํานาจ ลักษณะสําคัญที่ตางจากพระพุทธรูในสมัยอ่ืนๆ อยางแทจริง
คือพระโอษฐที่มีริมพระโอษฐบนหยักเปนคล่ืน กลางริมพระโอษฐโคงเวาลงมา และเสนพระโอษฐ
เปนเสนคูขนานกัน ลักษณะที่โคงเปนคลื่นนี่เองที่ดูแลวเหมือนกระจับ ที่มักมีคํากลาวเปรียบเทียบ
วาปากที่งามเหมือนกระจับ 

                                                            

2ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ
คนไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ, 2556), 426. 

3เร่ืองเดียวกัน, 410. 
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ลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิ ซ่ึงมักเรียกวาพระพุทธรูป
ทรงเครื่องใหญ พัฒนามาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องนอยที่นิยมสรางในสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยการ
เพิ่มเครื่องทรงใหมากขึ้น ลักษณะการทรงเครื่องประกอบดวยมงกุฎทรงสูง (พระมหามงกุฎ) มีเทริด
ดานหนาประดับกรรเจียก กุณฑล กรองศอ สังวาลนิยม 2 เสนไขวกัน ตรงกลางมีทับทรวงขนาดใหญ 
นอกจากนั้นเปนพาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท ซ่ึงสวมเต็มทั้งขอพระกรและขอพระบาท และท่ี
สําคัญคือเครื่องทรงแตละช้ินมีรายละเอียดในการประดับลวดลายอยางประณีต บางครั้งฝงกระจกสี
หรืออัญมณีประดับลวดลายดวย ซ่ึงนับเปนหลักฐานสําคัญที่ใชในการกําหนดอายุพระพุทธรูป
ทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิวาเปนงานที่สรางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง4 

จากขอมูลหลักฐานตางๆ ของงานศิลปกรรมที่สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงโปรดให
สรางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น แสดงถึงเอกลักษณอันโดดเดนของงานศิลปกรรมของ
แตละสถานที่ซ่ึงมีประวัติความเปนมาและความสําคัญทั้งในทางความหมายและสัญลักษณ ทําให
เห็นถึงความแข็งแกรง อํานาจ บารมี ความเปนจักรพรรดิราช คติพุทธราชา หรือคติธรรมราชาของ
พระองค ที่เหมาะจะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ใหความรูทางประวัติศาสตร โดยลําดับความสําคัญดังนี้ 

 
1. วัดไชยวัฒนาราม 

1.1. ประวัติวัดไชยวัฒนาราม  
วัดไชยวัฒนารามตั้งอยูนอกเกาะเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงใต ริมแมน้ําเจาพระยา 

พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ไดกลาวไววา ในปเดียวกับที่สมเด็จพระเจาปราสาททอง 
เสด็จขึ้นครองราชยคือ ป พ.ศ.2172 ทรงสถาปนาวัดไชยวัฒนารามขึ้นดังความวา “และที่บานสมเด็จ
พระพันปหลวงนั้น พระเจาอยูหัวใหสถาปนาสรางพระมหาธาตุเจดีย มีพระระเบียงรอบและมุมพระ
ระเบียงนั้นกระทําเปนเมรุทิพ (ทิศ) เมรุรายอันรจนาและประกอบดวยพระอุโบสถ พระวิหารการ
เปรียญ และสรางกุฏิถวายพระสงฆเปนอันมาก เสร็จแลวใหนามชื่อวัดชัยวัฒนาราม5 ทรงโปรดให
สรางเพื่ออุทิศพระราชกุศลแดพระราชมารดาที่ส้ินพระชนมไปกอนหนาที่จะขึ้นครองราชยไมนาน 
และเพื่อเปนที่พํานักของพระราชาคณะฝายอรัญวาสี6 

                                                            

4เร่ืองเดียวกัน, 427. 
5พิริยะ  ไกรฤกษ, ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณท่ีตองเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ: 

อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2545), 186. 
6ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงแดดเพื่อนเด็ก, 2548), 49. 
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วัดนี้สรางขึ้นอยางใหญโต และถือไดวาเปนวัดประจํารัชกาลของพระองค การที่
โปรดใหสรางเปนวัดเอกอยางใหญโตมโหฬารนอกกําแพงเมือง ซ่ึงไมเคยมีกษัตริยอยุธยาคนใดทํา
มากอน อาจเปนไปไดวาพระองคทรงสรางขึ้นเพื่อจะแสดงใหเห็นถึงบุญบารมีกฤษดานุภาพของ
พระองคที่สามารถปราบดาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาได นอกจากนี้ยังเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงความมั่งคั่งเจริญรุงเรืองของอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ซ่ึงเปนชวง
ระยะเวลาที่บานเมืองสงบสันติปราศจากศึกสงครามทั้งกําลังปรับปรุงใหเจริญงอกงาม จนอยุธยา
ระยะนั้นกลายเปนเมืองศูนยกลางการคา และจากความคับคั่งของอยุธยานี้เองจึงตองมีการระบาย
ประชากรออกนอกกําแพงเมือง ขยายตัวเมืองออกไป วัดเอกจึงตองสรางอยูนอกกําแพงเมืองดวย 

วัดไชยวัฒนาราม เปนวัดที่มีความสําคัญตลอดรัชสมัยที่พระองคเสด็จไปมาอยู
เสมอ และยังเปนวัดที่มีความสําคัญวัดหนึ่งตลอดสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏในบันทึกของ
ราชทูตลังกาที่เขามาในสมัยพระบรมโกศ (พ.ศ.2293) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และขอพระสงฆ
สยามวงศไปประดิษฐานยังประเทศลังกา พรรณนาชมเชยความงามของวัดไชยวัฒนารามเปนอยาง
มาก  โดยกลาวถึงพระปรางคมหาธาตุที่หุมดวยแผนทองแดงปดทอง  พระกุฎีของสมเด็จ
พระสังฆราชที่ลวนจําหลักลวดลายปดทอง มีมานทองประดับตกแตงลวนโออามั่งคั่งยิ่งนัก 
นอกจากนี้วัดไชยวัฒนารามยังมีความสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือเปนที่ฝงพระศพของเจาฟาธรรมาธิเบศร 
กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจาฟาสังวาล ซ่ึงถูกพระราชอาญาเมื่อตอนสิ้นพระชนม7 

ในการสํารวจขอมูลทางโบราณคดีของกรมศิลปากร เมื่อป พ.ศ.2535 ไดพบ
จารึกแผนทองแดงอยูในลักษณะมวนแบบตะกรุด บรรจุอยูตรงพระอุระดานพระปฤษฎางค ตัวจารึก
บรรจุอยูในลักษณะแปะติดกับแกนพระพุทธรูปซ่ึงทําดวยไม มีปูนหุมภายนอก พบครั้งแรกจํานวน 
2 ช้ินที่พระพุทธรูป 2 องคซ่ึงมีตําแหนงที่พบตรงกัน อีกทั้งจารึกก็มวนอยูในสภาพเดียวกันดวย จึง
ไดสํารวจเพิ่มเติมที่พระพุทธรูปองคอ่ืนๆ ซ่ึงไดพบจารึกเพิ่มอีก 3 ช้ินและทุกชิ้นพบในตําแหลงที่
ตรงกันและมีลักษณะสภาพเหมือนกันดวย 

กลุมจารึกทั้ง 5 ช้ินเปนจารึกแผนทองแดงรูปสี่เหล่ียมผืมผาแผนบาง มีขนาด
ใกลเคียงกัน จารึกอักษร 1 ดานมีขอความเหมือนกันดวยอักษรขอม ภาษาบาลี และภาษาไทย 
เนื้อความจารึกขึ้นตนดวยพระธรรมบท สมฺพุทฺเธอ ตอดวย ปฏิจฺจสมุปฺปาท และลงทายดวย วัน 
เดือน ป ที่สราง การบันทึกขอธรรมะดังกลาวและบรรจุไวที่พระพุทธรูปในตําแหนงพระอุระนั้น 
นอกจากจะมีความหมายใหเปนหัวใจของพระพุทธรูปแลว ขอธรรมะดังกลาวยังมีความหมาย
เกี่ยวกับความเปนไปของชีวิตอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ซ่ึงพุทธศาสนิกชนตางยอมรับวา

                                                            

7สุดารา, “วัดไชยวัฒนาราม, ” เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524), 87. 
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เปนพระพุทธวจนะ หมายถึงเปนขอธรรมะที่พระพุทธองคตรัสจากพระโอษฐซ่ึงมีความสําคัญเสมอ
ดวยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

อนึ่ง พระปฏิจฺจสมุปฺปาท เปนขอธรรมะที่วาดวยความเปนไปของโลก หรือ
จักรวาล โดยกลาวถึงอวิชชาคือความไมรูเปนปจจัยใหเกิดสังขาร วิญญาณ นาม รูป ภพชาติ มรณะ 
ซ่ึงคือความจริงแทของชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลรอบๆ ตัวอันเปนหนทางที่จะเขาถึง
นิพพาน การจารึกขอธรรมะจึงนาจะเปนความตั้งใจที่จะใหเปนไปในทางเดี่ยวกับรูปแบบแผนผัง
ของวัดไชยวัฒนารามซึ่งจําลองมาจากรูปแบบของโลกหรือจักรวาล 

การจัดสรางวัดไชยวัฒนารามตามแผนผังของจักรวาลจึงนาจะเปนการชักนําให
เกิดปญญาแกบุคคลที่เขาไปประพฤติปฏิบัติธรรมใหถึงโพธิจิต เกิดเปนเอกภาพและสามารถเขาถึง
จักรวาลไดในที่สุด ฉะนั้น จึงเปนไปไดวา ไมวาจะพูดถึงรูปแบบแผนผังของปรางคหรือขอธรรมะที่
จารึกบรรจุไวในองคพระพุทธรูป ก็จะมีนัยแหงความหมายสอดคลองกันโดยตลอด8 

1.2. แผนผัง 

 
ภาพที่ 4 แผนผังวัดไชยวัฒนาราม 
ที่มา: ทองเที่ยว เรียนรู กรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, เมษายน 2553), 59. 

 
ลักษณะแบบแผนของวัดไชยวัฒนารามแตกตางไปจากวัดอื่นๆ ในกรุงศรีอยุธยา

ที่สรางมาแตคร้ังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือไดหันกลับไปสรางพระปรางคเปนพระสถูป
ประธาน มีเจดียทําเปนเมรุรายและเมรุทิศเชนเดียวกับการสรางวัดในสมัยอยุธยาตอนตน เชน วัด
                                                            

8กองแกว  วีระประจักษ, “วิเคราะหการอานแปลจารึกแผนทองแดงวัดไชยวัฒนาราม”, 
วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา, กองโบราณคด ีกรมศิลปากร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 147-149. 
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มหาธาตุ และวัดพระราม คติการสรางวัดรวมทั้งการสรางพระระเบียงรอบนี้ คือการสรางเขาพระ
สุเมรุ อันเปนแกนกลางของจักรวาล เปนแบบอยางที่ไดรับอิทธิพลจากปราสาทขอม แตก็มีการ
ผสมผสานกับศิลปะในขณะนั้น จนมีลักษณะเปนตัวเองพอสมควร คือแมวาเจดียองคกลางซึ่งเปน
พระปรางคนั้น จะเนนในเรื่องศิลปะแบบขอมอยูมากก็ตาม แตเจดียที่เปนเมรุทิศนั้นมีลักษณะเปน
เจดียปราสาทที่ปรุงแตงเปนรูปแบบเฉพาะในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองอยางแทจริง อีก
ประการหนึ่งก็คือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในเมรุทิศเปนพระทรงเครื่องสรางดวยปูนปนขนาด
ใหญดูสําคัญกวาพระพุทธรูปปูนปนองคอ่ืนๆ ที่ขนาดเล็กรายรอบอยูในพระระเบียงคต การสราง
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหมีลักษณะเดนเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงพระราชประสงคของพระองคอยาง
แทจริงวาไดทรงนําคติในเรื่องพุทธราชาเขามาเสริมพระราชอํานาจของพระองค9 (ภาพที่ 4) 

สถาปตยกรรมหลักซึ่ ง เปนประธานของวัด  ไดแก  กลุมปรางค  5  องค 
ประกอบดวย ปรางคประธานขนาดใหญอยูตรงกลาง มีปรางคบริวารขนาดยอสวนลงมารายลอมอยู
ที่มุมทั้ง 4 กลุมปรางคทั้ง 5 ลอมรอบดวยระเบียงคด ซ่ึงมีอาคารทรงปราสาทอยูตรงกลางของ
ระเบียงคดแตละดาน เรียกกันวาเมรุทิศ รวม 4 องค และยังมีอาคารลักษณะเดียวกันนี้อยูที่มุมทั้ง 4 
ของระเบียงคดอีกมุมละ 1 องค เรียกวา เมรุราย หรือเรียกตามตําแหนงวา เมรุมุม10 (ภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที่ 5 ปรางคประธาน เมรุทิศเมรุราย วิหาร และกําแพงวัดไชยวัฒนาราม 

                                                            

9ศรีศักร  วัลลิโภดม, “พระเจาปราสาททอง กับวัดไชยวัฒนาราม และจักรพรรดิราช, ” 
ศิลปวัฒนธรรม 3, 10 (สิงหาคม 2535), 61-62. 

10ประทีป  เพ็งตะโก, “สถาปตยกรรม, ” วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 14. 
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ผูชวยศาสตราจารย ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช อธิบายวาองคประกอบตางๆ ของวัด
ไชยวัฒนารามไดจําลองภาพจักรวาลมาสรางขึ้นอยางเปนรูปธรรม ไดแก ปรางคประธาน
เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุอันเปนแกนกลางของจักรวาล เหนือยอดเขาพระสุเมรุเปนที่ตั้งของ
สวรรคช้ันดาวดึงสซ่ึงเปนที่สถิตของพระอินทรซ่ึงสันนิษฐานวาซากฐานภายในคูหาปรางคประธาน
อาจเปนที่ประดิษฐานสถูปที่หมายถึงพระเจดียจุฬามณี ปรางคบริวารทั้ง 4 องคที่ลอมรอบปรางค
ประธาน สันนิษฐานวามีความหมายในเชิงสัญลักษณแทนเขาสัตตบริภัณฑที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ 
โดยพิจารณาตามการยอมุมดานละ 7 มุมของปรางคบริวาร แลวโยงเสนผานยอมุมทุกมุมของปรางค
บริวารทั้ง 4 ก็จะไดแนวเสน 7 แนวลอมรอบปรางคประธานที่เทียบไดกับเขาทั้ง 7 เทือกที่ลอมรอบ
เขาพระสุเมรุตามสัณฐานของภูมิจักรวาล (ภาพที่ 6) 

เมรุทิศและเมรุรายท้ัง 8 เปนสัญลักษณแทนทวีปใหญทั้ง 4 และทวีปเล็กอีก 4 ที่
อยูในมหาสมุทรระหวางเขาอัสกรรณซึ่งเปนเทือกเขาเทือกสุดทายในบรรดาเขาสัตตบริภัณฑ เมรุ
ทิศแทนทวีปใหญทั้ง 4 เมรุรายแทนทวีปเล็ก 4 ทวีปที่ตั้งอยูระหวางทวีปใหญแตละทวีป และกําแพง
แกวก็เปรียบเสมือนกําแพงจักรวาลที่ลอมรอบจักรวาลหนึ่งๆ ซ่ึงเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณวา
พระองคทรงเปนพระจักรพรรดิราช โดยแสดงออกเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานอยู
ภายในเมรุทิศเมรุรายทั้ง 8 เปนเสมือนองคแทนสมเด็จพระเจาปราสาททองที่แผอํานาจไปทุกทวีป
และทุกอาณาบริเวณของจักรวาล11 

 
ภาพที ่6 ภาพจาํลองจักรวาล 
ที่มา: ทองเที่ยว เรียนรู กรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, เมษายน 2553), 57. 

                                                            

11ปาริสุทธิ์   สาริกะวณิช ,  “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 133-137. 
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หากสมเด็จพระเจาปราสาททองทรงสรางวัดไชยวัฒนารามเพื่อเปนอนุสาวรีย
ของบุพการีทั้งสองพระองค โดยนํารูปแบบและลักษณะแผนผังมาจากแนวคิดเรื่องเขาพระสุเมรุซ่ึง
ปรากฏมาแลวในศาสนสถานตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน ทั้งนี้ เนนการสรางเขาพระสุเมรุใน
ความหมายของพระเมรุที่ทําการพระบรมศพไวอยางชัดเจนทั้งโดยลักษณะทางสถาปตยกรรมและ
ศัพทที่บัญญัติเรียกอาคาร ยังชวนใหนึกถึงเขาพระสุเมรุในความหมายเฉพาะถึงพระเมรุมาศที่ทําการ
พระบรมศพ โดยมีปรางคประธานเทียบไดกับพระเมรุมาศหรือเมรุประธานที่แวดลอมดวยเมรุทิศ
เมรุราย ยอมแสดงความหมายเปนนัยวาสมเด็จพระเจาปราสาททองไดสงดวงวิญญาณบุพการีของ
พระองคขึ้นไปสถิตยังเขาพระสุเมรุแดนสวรรคทีเดียว12 

1.3. งานศิลปกรรม 
1.3.1. เจดีย เจดียประธานตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่วัดไชยวัฒนารามบน

ฐานทักษิณที่ยกระดับใหสูงขึ้นมาจากพื้น (ภาพท่ี 7) ลักษณะเปนปรางคจัตุรมุข มีมุขยื่นออกมา
เทากันทั้งส่ีดาน ดานตะวันออกเจาะมุขทะลุเขาสูหองเรือนธาตุ ภายในเรือนธาตุมีรองรอยของฐาน
ปรางคหรือเจดียขนาดเล็กมีแผนผังยอมุมไมยี่สิบ (ภาพที่ 8) สวนมุขอีกสามดานเปนมุขตัน ภายใน
กอฐานชุกชีเปนฐานสิงหประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งซึ่งชํารุดสูญหายหมดแลว มีบันไดทางขึ้นสูมุข
ทั้งส่ีดาน ที่เชิงบันไดทุกดานมีรองรอยของแทนตั้งรูปประติมากรรมขางละ 1 แทน หลังคามุขของ
เรือนธาตุทั้งส่ีดานเปนมุขลดสามชั้น หลังคาซุมปรากฏรอยรอยปูนปนเปนลอนเลียนแบบกระเบื้อง
กาบกลวย หนาบันมุขทุกชั้นทําซุมทรงบันแถลงประดับ ยอดของปรางคทําเปนชั้นรัดประคดซอน
กัน 7 ช้ัน แตละชั้นตั้งใจขนุน กลีบขนุน มีซุมวิมานประจําทุกชั้น สวนบนสุดของเจดียเปนทรงดอก
บัวตูมเคยเปนที่ประดิษฐานนภศูล ซ่ึงไดพบปลอกเหล็กรูปกลมและรูปสี่เปลี่ยนจัตุรัสซึ่งนาจะใช
สําหรับยึดนภศูลใหติดกับองคปรางค13 

เจดียบริวาร หมายถึงเจดียขนาดเล็ก 4 องค ซ่ึงตั้งอยูบนฐานทักษิณ
เดียวกับเจดียประธาน สวนลางกอฐานบัวลูกแกวอกไกซอนกัน 3 ช้ัน สวนกลางเปนเรือนธาตุกอ
จระนําทิศยื่นออกมาเทากันทั้ง 4 ดาน สวนยอดทําช้ันรัดประคดซอนกันขึ้นไป 6 ช้ัน รูปทรงของ
เจดียบริวารสูงเพรียวกวาเจดียประธาน รวมทั้งบัวลูกแกวอกไกประดับทองไมขอฐานบัวเปน
ลักษณะที่นิยมกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย จระนําทิศแคบและยืดสูงจนไมสามารถประดิษฐาน
พระพุทธรูป กลีบขนุนเริ่มทําแปะติดกับแกนของเจดีย ซุมวิมานยังคงทําประจําอยูทุกชั้นรัดประคด
แตนาสังเกตวามีความสําคัญนอยลง ภายในหองคูหาเรือนธาตุมีจิตรกรรมฝาผนัง ยังคงเหลือที่

                                                            

12ประทีป  เพ็งตะโก, “สถาปตยกรรม, ” 15. 
13เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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ปรางคมุมทิศตะวันตกเฉียงใต ลักษณะของงานจิตรกรรมทาพื้นสีแดง เขียนลายดอกไมรวงดวยสี
ขาว เขียว และดํา ฝมือไมประณีตหากเทียบกับงานจิตรกรรมที่ฝาผนังในเมรุ สวนฐานเจาะชองคูหา
ทรงกลีบบัว และทรงเกือกมา จัดเปนลักษณะพิเศษไมพบที่เจดียแบบเดียวกับองคอ่ืน ภายในหอง
คูหาทาผนังดวนสีแดงคงจะเคยเขียนจิตรกรรมฝาผนังเชนเดียวกัน14 

 
ภาพที่ 7 ปรางคประธานและผนังลูกกรงหลอก วัดไชยวฒันาราม 
 

 
ภาพที่ 8 คูหาเรือนธาตุภายในปรางคประธาน วัดไชยวัฒนาราม 
                                                            

14เร่ืองเดียวกัน, 24. 
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1.3.2. อุโบสถ ตั้งอยูหนาวัดทางทิศตะวันออก หันหนาไปยังแมน้ําเจาพระยา 
การสรางวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีคติตางจากความนิยมเดิมที่เคยสรางอุโบสถไวหลังวัด คือ
เปลี่ยนมาไวหนาวัดแทนวิหารและสรางใหมีขนาดใหญขึ้น อุโบสถตั้งอยูบนฐานทักษิณส่ีเหล่ียมยอ
มุม สวนทายของพระอุโบสถสรางทับกําแพงแกว ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสรางดวยหิน
ทรายประดิษฐานอยูบนฐานชุกชี บริเวณดานหนาพระประธานเดิมมีพระพุทธรูปหินทรายอยูบน
ฐานสูง 2 องค ปจจุบันเหลือเพียง 1 องค15 (ภาพที่ 9) ฐานเสมาโดยรอบพระอุโบสถถูกรื้อทําลาย
ทั้งหมดแตพบฐานรากจึงสามารถระบุตําแหนงเสมารอบพระอุโบสถไดทั้ง 8 จุด สันนิษฐานวาฐาน
เสมาเปนฐานสิงหประดับลวดลายปูนปนมีรูปกระบี่แบก ลักษณะฐานเสมาเทียบไดกับฐานเสมา
พระอุโบสถวัดหนาพระเมรุ ลักษณะของใบเสมาทําดวยหินชนวนขอบทําแถบหนา มีแถบแบงกลาง
เสมา ใบเสมาแกะสลักลวดลายสวนลางเปนฐานบัว 1 ช้ันแกะสลักบัวคว่ําบัวหงายเปนกลีบบัวฟน
ยักษ ทองเสมาแกะสลักลวดลายอยูภายในกรอบสามเหลี่ยมเปนลายประเภทดอกไม กระจัง และ
กระหนก อกเสมามีทับทรวงแกะสลักลวดลายประเภทดอกประจํายามและดอกประจํายามประกอบ
วงโคง คอเสมาแกะสลักลวดลายประเภทดอกไมประดิษฐออกลายกระหนก และประจํายามออก
ลายกระหนก16 

 

 
ภาพที่ 9 อุโบสถวัดไชยวัฒนาราม 
 

                                                            

15ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 51. 
16ประทีป  เพ็งตะโก, “สถาปตยกรรม, ” 38. 
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1.3.3. เมรุทิศเมรุราย กออิฐโบกปูน หลังคาทําเปน 7 ช้ัน ยอดเปนรูปปรางค 
ถึงแมรูปแบบการกอสรางเมรุทิศและเมรุรายจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะขอม แตก็มีรูปแบบเฉพาะของ
ศิลปะสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีลักษณะเหมือนพระเมรุมาศถวายเพลิงพระศพเจานาย17 เปน
ทรงปราสาทสูง (ภาพที่ 10) นับเปนแบบที่เร่ิมเกิดในสมัยสมเดจ็พระเจาปราสาททองซึ่งตกมาสมัยหลัง
ไดกลายเปนที่นิยมกันมาก มักใชกออิฐปนปูนเปนรูปทรงซุม ประตูทวารพระอุโบสถ18 ภายในหอง
คูหากอเปนเสาอิงมีลายบัวหัวเสาเหลี่ยมละ 3 ตน เหนือบัวหัวเสาเปนเพดานไมเขียนสีประดับกระจก
แตลบเลือนและหลุดเสียหมดแลว (ภาพที่ 11) ผนังคูหามีรูปภาพเขียนสีแตลบเลือนพบเห็นลางๆ เปน
บางแหงเทานั้น (ภาพที่ 12) ในคูหาเมรุทิศประจําทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานหลังละ 1 องค แตที่เมรุรายประจําทิศเฉียง ตรงมุมพระระเบียงคด
ทั้ง 4 มุม ประดิษฐานหลังละ 2 องค เปนพระปูนปนแบบทรงเครื่องทั้งส้ิน ขางหลังเมรุทิศเปนมุขมีซุม 
ผนังดานนอกของเมรุทิศเมรุรายท้ัง 8 องคมีปูนปนเรื่องพุทธประวัติประดับอยูเปนภาพอยางนูน  
(Bas-relief) ทกุแหง แตมีเหลือพอนาชมอยู 2 แหง คือท่ีผนังเมรุรายประจาํทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปน
พระพุทธรูปยืนปางลีลา กับที่ผนังเมรุทิศประจําทิศเหนือทําเปนพระพุทธรูปปางรําพึง ยืนตะแคง
พระองค หันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก นอกนั้นกะเทาะหลุดเสียเกือบหมด19 

 
ภาพที่ 10 เมรทุิศเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม 

                                                            

17ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 49-51. 
18สุดารา, “วัดไชยวัฒนาราม,” 88. 
19มานิต  วัลลิโภดม, “วัดไชยวัฒนาราม, ” พระราชวัง และวัดโบราณในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถายและแผนผัง, (ม.ป.ท., 31 ธันวาคม 2511), รวบรวมจัดพิมพใน
งานพระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส  เกียรติกอง ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม, 53-54. 
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ภาพที่ 11 ดาวเพดาว และบวัหัวเสา ในเมรทุิศเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม 

 

 
ภาพที่ 12 จิตรกรรมในเมรุทศิเมรุรายวัดไชยวัฒนาราม 
 

1.3.4. พระพุทธรูป พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในเมรุทิศเมรุรายทั้ง 8 องค 
มีลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิ เปนพระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัย 
สภาพชํารุดทุกองค20 ประดับดวยชุดฐานสิงหที่ซอนกัน 3 ฐาน ขาสิงหมีลักษณะเพรียวบาง สูง และ

                                                            

20ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 49-51. 
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ประดับลายกระจังที่กาบเทาสิงห ตัวฐานบัวของพระพุทธรูปจะออนโคงเล็กนอยคลายทองสําเภา 
ฐานพระพุทธรูปประดับดวยลายประจํายาม ลายดอกจอกกานแยง ลายกลีบบัว ลายผาทิพย ใบระกา
ที่ซุมเรือนแกว ลวดลายเหลานี้จัดเปนงานที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง21 (ภาพที่ 13) 
 

 
ภาพที่ 13 พระพุทธรูปทรงเครื่อง ประดิษฐานในเมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนาราม 
 

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่ระเบียงคดเปนพระพุทธรูปหินทรายจํานวน 
120 องค ปจจุบันพระพุทธรูปทุกองคไมมีพระเศียรเหลืออยูเลย พระพุทธรูปที่ระเบียงคดทั้งหมดมี
ลักษณะของพระพุทธรูปที่ไมทรงเครื่อง (ภาพที่ 14) ซ่ึงมีเพียงองคเดียวที่เหลือพระพักตรใหศึกษา
และเหลือเฉพาะพระโอษฐเทานั้น แตก็มีความสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบเฉพาะที่สามารถใช
เปนตัวกําหนดไดวาเปนงานในสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททองและในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
โดยมีขอสังเกตที่สําคัญ 2 ประการ คือ พระพักตร โดยเฉพาะพระโอษฐจะมีลักษณะเชนเดียวกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องตนอยางพระมหาจักรพรรดิที่ประดิษฐานในเมรุทิศและเมรุราย ซ่ึงยังมี
รูปแบบคอนขางสมบูรณ และเปรียบเทียบไดกับพระพุทธรูปประธานที่วัดหนาพระเมรุ ไดแก  
พระโอษฐใหญแบะกวาง ริมฝปากบนหยักเปนคล่ืนแสดงอาการแยมสรวลแบบอยุธยาตอนปลาย 
                                                            

21ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ
คนไทย, 429. 
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คือกลางริมพระโอษฐโคงเวาลงมาคลายปากกระจับ และเสนพระโอษฐเปนเสนคูขนานกัน ประการ
ที่ 2 คือ ชายสังฆาฏิที่เปนแผนมีขนาดปานกลางซอนกัน 2 ช้ัน ช้ันลางแยกเปน 2 ชาย และเปนร้ิว
ปลายมวนเขาหากัน สวนชั้นบนปลายสังฆาฏิแหลมและงอนขึ้นเล็กนอยคลายกลีบบัว ลักษณะนี้เอง
ที่เปนขอกําหนดไดวาเปนรูปแบบเฉพาะที่พบในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง และคงนิยมเลยลง
มาในสมัยอยุธยาตอนปลาย22 

 

 
ภาพที่ 14 พระพุทธรูปไมทรงเครื่อง ประดษิฐานในระเบยีงคด วดัไชยวฒันาราม 

 
1.3.5. ภาพปูนปน  ที่ประดับผนังดานนอกของเมรุทิศเมรุรายทั้ง 8 องค 

เปนเรื่องราวของพทุธประวตัิ โดย Forrest Mcgill23, นายประทีป  เพ็งตะโก24 และ ผูชวยศาสตราจารย 
ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช25 สันนิษฐานไวเหมือนกันวาเริ่มเรื่องจากผนังเมรุทิศตะวันออกเปนฉากแรก 
เนื่องจากเปนทิศในแนวแกนหลักของการวางผังวัดและเปนทิศแหงความเปนมงคล มีเรื่องราว

                                                            

22ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ
คนไทย, 430-431. 

23Forrest Mcgill, “The Art and Architecture of The Reign of King Prasatthong of 
Ayutthaya (1629-1656)”, (A dissertation submitted in partial Fulfillment of the requirements for 
Doctor of Philosophy in the University of Michigan, 1977), 103-108. 

24ประทีป  เพ็งตะโก, “สถาปตยกรรม,” 64-76. 
25ปาริสุทธิ์   สาริกะวณิช ,  “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,” 92-98. 
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เรียงลําดับตอเนื่องกันตามแบบทักษิณาวรรตหรือเวียนขวาไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ผนังดานตะวันออก
ของเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถวิเคราะหขอมูลจากทั้ง 3 ทานไดดังนี้ 

ผนังที่ 1 ผนังเมรุทิศตะวันออก สันนิษฐานวาเปนตอนพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติอยูบนสวรรคช้ันดุสิต 

ภาพสวนบนคงเปนภาพพระอินทรในสวรรคช้ันดาวดึงสพรอมดวย
เหลาเทพตางๆ กําลังฟงพระธรรมเทศนาจากพระโพธิสัตว (กอนหนาที่จะเสด็จมาตรัสรูเปน
พระพุทธเจา) ซ่ึงเสด็จลงมาจากสวรรคช้ันดุสิต ภาพสวนที่ถัดลงมามีเสนสินเทาแบงฉากของเรื่อง
คงเปนภาพของเหลาเทวดาในจักรวาลมาชุมนุมกันเพื่อทูลเชิญพระโพธิสัตวในสวรรคช้ันดุสิตจุติสู
โลกมนุษย แตนายประทีป  เพ็งตะโก ใหขอสังเกตเพิ่มเติมวาหากภาพนี้แสดงเหตุการณหลังจาก
ตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส (ผนังเมรุรายตะวันออกเฉียงเหนือดานตะวันออก) ภาพนี้นาจะ
เปนตอนปรินิพพาน ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาไมนาจะเปนตอนปรินิพพาน เนื่องจากหลังจากเสด็จลงจาก
สวรรคช้ันดาวดึงสแลวพระองคไดทรงแสดงธรรมเทศนาอีกหลายพรรษา และในพิธีพระบรมศพก็
มีเหตุการณสําคัญทั้งการถวายพระเพลิงที่ไหมพระสรีระอยูถึง 7 วัน การแบงพระบรมสารีริกธาตุ 
ซ่ึงนาจะมีการเหตุการณที่แสดงในภาพดวย 

ผนังที่ 2 ผนังเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงใตดานตะวันออก สันนิษฐานวา
เปนภาพพิธีอภิเษกสมรสและราชาภิเษก ของเจาชายสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา พุทธบิดา
มารดา ณ อโศกอุทยาน 

ผนังที่ 3 ผนังเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงใตดานใต Forrest Mcgill ไมมี
การวิเคราะหขอมูลไวเนื่องจากไมหลงเหลืองานประติมากรรมติดผนัง และนายประทีป  เพ็งตะโก 
และ ผูชวยศาสตราจารย ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช สันนิษฐานวาเปนตอนที่พระนางสิริมหามายาเสด็จสู
มาตุภูมิเมื่อพระครรภแก และขณะพระนางเสด็จถึงสวนลุมพินีซ่ึงอยูกึ่งกลางระหวาง 2 นคร แลว
ทรงประชวรพระครรภและประสูติพระโอรสใตตนสาละ พระกุมารประสูติจากพระครรภมารดา
ขณะทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาละแลวทรงแสดงปาฏิหาริยดวยการกาวพระบาทไป 7 กาว 

ผนังที่ 4 ผนังเมรุทิศใต สันนิษฐานจากองคประกอบภาพดานบนที่เปน
ภาพคนนอนวาเปนตอนประสูติ แตงงาน หรือออกผนวช โดย Forrest Mcgill สันนิษฐานวาเปน
ตอนประสูติหรือแตงงาน จากภาพดานลางผนังที่มีภาพชางเปนตอนสุบินนิมิต  

นายประทีป  เพ็งตะโก และ ผูชวยศาสตราจารย ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช 
สันนิษฐานวาสวนลางเปนฉากการอภิเษกสมรสของเจาชายสิทธัตถะกับเจาหญิงยโสธราพิมพา 
สวนบนสุดเปนภาพบุคคลอยูในปราสาท คนหนึ่งนอนเอนกายในทาไสยาสนและมีบุคคลอีกคน
หนึ่งยืนอยูที่ปลายเทา แสดงตอนที่เจาชายสิทธัตถะไดทรงตัดสินพระทัยออกผนวชในตอนกลางคืน 
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ถัดลงมาเปนภาพมาและมีบุคคลกําลังทําการสักการบูชา คงหมายถึงนายฉันนะที่เตรียมผูกมา
กัณฐกะสีขาวสําหรับเจาชายสิทธัตถะเพื่อเสด็จออกจากวัง ภาพสวนบนแสดงเปนภาพตอเนื่องกัน
โดยใชลักษณะของกําแพงวังเปนขอบเขตเชื่อมตอกันลงมา 

จากหลักฐานงานปูนปนที่หลงเหลืออยูของผนังนี้มีภาพของหางสัตวที่ 
Mcgill สันนิษฐานวาเปนชาง แตนายประทีป  เพ็งตะโก และผูชวยศาสตราจารย ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช 
สันนิษฐานวาเปนมา ทําใหการวิเคราะหภาพบนผนังดังกลาวไมตรงกัน ซ่ึงจากเหตุการณของ
เร่ืองราวพุทธประวัติและภาพบุคคลนอนนั้นผูศึกษาเห็นวานาจะเปนภาพตอนออกผนวช 

ผนังที่ 5 ผนังเมรุรายทิศตะวันตกเฉียงใตดานใต แสดงตอนเจาชาย
สิทธัตถะออกผนวช พระองคทรงมากัณฐกะมีนายฉันนะยึดหางมาตามไป ขางหนามีทาวสักกะ
เทวราชกําลังจูงมา ขางหลังมีพระพรหมเชิญเครื่องผนวช มีบาตรและผาครอง เบื้องลางมีทาว 
จตุโลกบาลทั้ง 4 ใชมือรองเทามาทั้ง 4 ขางเหาะไป 

ผนังที่  6-9 ไมเหลือหลักฐานงานปูนปนเลย  Mcgill จึงไดอธิบาย
เร่ืองราวโดยรวมวาเปนตอนหาทางดับทุกข มารผจญ ตรัสรู ปฐมเทศนา ในขณะที่ นายประทีป   
เพ็งตะโก และผูชวยศาสตราจารย ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช ไดสันนิษฐานเรื่องราวแตละผนังไวดังนี้ 

ผนังที่ 6 ผนังเมรุรายทิศตะวันตกเฉียงใตดานตะวันตก สันนิษฐานวามี
การแบงภาพเปนหลายตอนตอจากผนังดานใตกอนหนา และบางสวนอาจเปนภาพตอนตัดพระเมาลี
ริมฝงแมน้ําอโนมา และภาพตอนบําเพ็ญทุกกรกิริยา แต Mcgill สันนิษฐานวาเปนเพียงภาพบําเพ็ญ
ทุกกรกิริยา (หาทางดับทุกข) 

ผนังที่ 7 ผนังเมรุทิศตะวันตก สันนิษฐานวาอาจเปนเหตุการณตอนที่นาง
สุชาดาเตรียมและถวายขาวมธุปายาส และอาจตอเนื่องไปถึงพระสิทธัตถะทรงลอยถาดทองเสี่ยงทาย 

ผนังที่ 8 ผนังเมรุรายทิศตะวันตกเฉียงเหนือดานตะวันตก สันนิษฐานวา
เปนฉากที่สําคัญตอเนื่องมาคือภาพตอนมารผจญและตรัสรู ซ่ึงคาดวาผนังดานนี้แสดงภาพ
เหตุการณตอนมารผจญเพียงตอนเดยีวเนื่องจากเปนเหตุการณสําคัญและตามจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป
มักใหความสําคัญของเหตุการณตอนมารผจญมากโดยเขียนเปนภาพขนาดใหญเกือบเต็มผนัง 

ผนังที่ 9 ผนังเมรุรายทิศตะวันตกเฉียงเหนือดานเหนือ คงเปนเหตุการณ
ภายหลังการตรัสรูและปฐมเทศนา ภาพสวนบนคงเปนเหตุการณตอนที่พระพุทธเจาประทับเสวย
วิมุตติสุข สําหรับภาพรัศมีที่อยูในสวนบนของผนังอาจเปนภาพเหตุการณในสัปดาหที่ 4 ภายหลัง
การตรัสรูซ่ึงเทวดาไดเนรมิตเรือนแกวข้ึนเรียกวารัตนฆรเจดีย ภาพสวนลางเปนภาพปาคงหมายถึง
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ซ่ึงเปนสถานที่เทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เรียกวาปฐมเทศนา 
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ผนังที่ 10 ผนังเมรุทิศเหนือ Mcgill และนายประทีป  เพ็งตะโก 
สันนิษฐานวาเปนตอนยมกปาฏิหาริย แสดงธรรมแกพระพุทธบิดาและพระญาติวงศ 

แตผูชวยศาสตราจารย ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช สันนิษฐานวาภาพสวนบน
คงเปนภาพเหตุการณตอนที่พระพุทธเจาทรงรับคําเชิญเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ หลังจากที่ตรัสรูเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาและเสด็จออกเผยแพรธรรมแกผูคน ซ่ึงทรงรับคําเชิญและไดทรงแสดงธรรม
แกพระพุทธบิดาและพระญาติวงศ 

ผนังที่ 11 ผนังเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงเหนือดานเหนือ (ภาพที่ 15) 
Mcgill สันนิษฐานวาแสดงภาพตอนเสด็จโปรดพระมเหสีและพระโอรส ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย  
ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช ไดเพิ่มเติมขอสันนิษฐานสวนลางเปนภาพตอนแสดงยมกปาฏิหาริยเพื่อ
กําราบพวกเดียรถีย แตนายประทีป  เพ็งตะโก สันนิษฐานวาเปนตอนเทศนาโปรดพุทธมารดาบน
สวรรคช้ันดาวดึงส 

ผนังที่ 12 ผนังเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงเหนือดานตะวันออก (ภาพที่ 
16) ซ่ึงเปนผนังสุดทาย สันนิษฐานวาภาพสวนบนเปนตอนที่พระพุทธเจาเสด็จเยี่ยมพระพุทธมารดา
ในสวรรคช้ันดาวดึงสและเพื่อแสดงพระธรรมโปรดพระพุทธมารดา ถัดลงมาเปนภาพตอนที่กําลัง
เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส โดยมีเสนสินเทาทําเปนรูปสามเหลี่ยมซอนๆ กันแบงคั่นเหตุการณ 
ภาพสวนลางคงเปนตอนที่เสด็จกลับตามเยี่ยมพระพุทธมารดา พระองคไดทรงบันดาลใหโลกท้ัง
สามเปดออกสูกัน 

 
ภาพที่ 15 ลวดลายปูนปนประดับเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงเหนือดานเหนือ 

สันนิษฐานวาเปนภาพตอนแสดงยมกปาฏหิาริยเพื่อกําราบพวกเดียรถีย 
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ภาพที่ 16 ลวดลายปูนปนประดับเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงเหนือดานตะวันออก 

สันนิษฐานวาเปนตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส 
 
ถัดจากลานประทักษิณเปนระเบียงคดซึ่งชํารุดทรุดพังเสียเกือบหมดแลว ผนัง

ระเบียงคดกอดวยอิฐโบกปูน มีลูกกรงหลอกเปนรูปลายกุดั่น26 หางออกไปมีกําแพงแกวลอมรอบ 
1.3.6. เจดียยอมุมสิบสอง ดานหนาอุโบสถ จํานวน 2 องค สันนิษฐานวาสราง

ขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชชนกและพระราชชนนีของสมเด็จพระเจาปราสาททอง การสรางเจดีย
แบบทรงระฆังเหลี่ยมยอมุมสิบสองที่มีมุมรวมกันสี่ดานนับไดสิบสองมุมนี้ เปนศิลปะที่เริ่มสราง
กันในสมัยอยุธยาตอนกลาง และนิยมสรางกันมากขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระเจาปราสาททองเปนตนมา27 (ภาพที่ 17) 

 

                                                            

26มานิต  วัลลิโภดม, “วัดไชยวัฒนาราม,” 53. 
27ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 51. 
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ภาพที่ 17 เจดยีเหล่ียมเพิ่มมมุคู หนาอุโบสถ วัดไชยวัฒนาราม 

 
1.4. สรุป วัดไชยวัฒนาราม นับเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง เพราะ

วัดไชยวัฒนารามเปนวัดที่สรางขึ้นเปนแหงแรกหลังจากที่สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงขึ้นครองราชย 
เพื่ออุทิศพระราชกุศลแดพระราชมารดาที่ส้ินพระชนม หันหนาไปทางทิศตะวันออก และแมน้ํา
เจาพระยา แผนผังของวัดเปนการผสมผสานตามแบบอยุธยาตอนตน กับอิทธิพลจากปราสาทขอม คือ
สรางพระปรางคเปนพระสถูปประธาน มีเจดียทําเปนเมรุรายและเมรุทิศตามแบบอยุธยาตอนตน แตนํา
อิทธิพลแบบศิลปะขอมมาใชสรางปรางคประธาน และการใชคติแกนกลางจักรวาล โดยมีปรางค
ประธานแทนเขาพระสุเมรุ ปรางคบริวารแทนทวีปทั้งส่ี เมรุทิศเมรุรายแทนจักรวาลอื่นๆ อันแสดงถึง
พระราชอํานาจทางโลกที่ทรงมีชัยชนะตออาณาจักรขอม การผสมผสานดังกลาวกอใหเกิดลักษณะที่เปน
เอกลักษณของงานศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ปรางคประธานมีบันไดขึ้นลงทั้ง 4 ทิศ 
แตเขาสูเรือนธาตุไดทิศเดียว ภายในเมรุทิศเมรุรายประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปนปางมาร
วิชัยขนาดใหญ อันแสดงถึงพระราชอํานาจทางธรรมตามคติพุทธราชาอยางพระมหาจักรพรรดิ ประดับ
ดวยชุดฐานสิงหที่ซอนกัน 3 ฐาน ฐานพระพุทธรูปประดับลายผาทิพย มีซุมเรือนแกว ภายในเมรุทิศเมรุ
รายประดับดาวเพดานและภาพเขียนสี ดานหลังมีงานปูนปนอยางนูนเปนภาพพุทธประวัติ ระเบียงคด
กออิฐโบกปูน มีลูกกรงหลอกเปนรูปลายกุดั่นลอมรอบทั้ง 4 ดานประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายไม
ทรงเครื่องโดยรอบ 120 องค ทุกองคไมมีพระเศียรเหลืออยูเลย เอกลักษณทางสถาปตยกรรมอีกประการ
หนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง คือการสรางเจดียแบบทรงระฆังเหลี่ยมยอมุมสิบสอง สําหรับ
วัดไชยวัฒนารามสรางเจดียเหล่ียมเพิ่มมุมคูไวดานหนาวัด ไมมีซุมจรนําและเสาหาน นอกจากนั้น ยังมี
การเปลี่ยนคติการสรางอุโบสถใหมีขนาดใหญขึ้น และสรางไวหนาวัดแทนวิหารตางจากความนิยมเดิม 
อุโบสถตั้งอยูบนฐานทักษิณสี่เหล่ียมยอมุม สวนทายสรางทับกําแพงแกว ภายในมีพระพุทธรูปหินทราย
ปางมารวิชัยประดิษฐานอยูบนฐานชุกชี ใบเสมาทําดวยหินสีคอนขางเขียว จําหลักเปนลายประจํายาม
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และกานขด การสรางวัดไชยวัฒนารามนาจะเปนการสรางตามคติธรรมราชา คือสรางวัดใหเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อทางศาสนาของคนในชุมชน 

 
2. ปราสาทนครหลวง 

2.1. ประวัติปราสาทนครหลวง ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปาสักดานตะวันออก อยูในเขต
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงคนรูจักกันในนาม “อรัญญิกมีดดี มีปราสาทสวรรค 
พระจันทรลอย” และการไดนามวานครหลวงก็เนื่องมาจากปราสาทสําคัญแหงนี้ เมื่อเขมรตกเปน
เมืองขึ้นของไทย28 สมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดเกลาฯ ใหชางไปถายแบบปราสาทศิลาที่ 
พระนครหลวง ประเทศกัมพูชาเมื่อ พ.ศ.2174 เพื่อนํามาสรางปราสาทไวใชเปนศาสนสถานและ
ตําหนักที่ประทับระหวางทางเมื่อเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีตามโบราณราชประเพณี29 
โดยใชนามเดิมซ่ึงถายมาใหช่ือพระนครหลวง30 เดิมสมเด็จพระเจาปราสาททองไดทรงสราง
ปราสาทกอดวยอิฐถือปูนเปนรูปโดม จํานวน 9 โดม นําเอาเทวรูปมาไวตามโดมตางๆ31 

ตอมาใน พ.ศ.2352 (ในชวงรัชกาลที่ 1) ตาปะขาวปน สรางวัดนครหลวงขึ้น 
และสรางรอยพระพุทธบาทจําลองแบบพระพุทธบาทสี่รอยไวบนลานชั้นบนของปราสาท ปราสาท
นครหลวงจึงกลายเปนสวนหนึ่งของวัดนครหลวง32 

แตนาเสียดายที่การกอสรางปราสาทนครหลวงไมอาจสรางใหเสร็จลงในรัชสมัย
ของสมเด็จพระเจาปราสาททอง จึงทําใหปราสาทนครหลวงถูกทิ้งรางนับตั้งแตวันสิ้นรัชกาลแหง
องคสมเด็จพระเจาปราสาททองเปนตนมา ปราสาทนครหลวงถูกทิ้งรางมานานนับรอยป จึงไดมีการ
กอตั้งวัดนครหลวงขึ้นในบริเวณที่เปนที่ตั้งของปราสาทนครหลวง นับจากป พ.ศ.2352 ปราสาท
นครหลวงก็กลายมาเปนสวนหนึ่งของวัดนครหลวงมาจนถึงป พ.ศ.2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระครูวิหารกิจจานุการ (ปล้ืม) เมื่อคร้ังยังเปนพระปลัดอยู ก็ไดเปนผูนํา
ในการปฏิสังขรณ นับจากนั้นมาปราสาทนครหลวงจึงมีรูปทรงของศิลปะ 2 สมัย 2 รูปแบบดวยกัน 
                                                            

28สายสุนีย  สิงหทัศน, “อนุสรณสถานปราสาทนครหลวง,” อนุสาร อ.ส.ท. 35, 10 
(พฤษภาคม 2538), 21. 

29ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 134. 
30สายสุนีย  สิงหทัศน, “อนุสรณสถานปราสาทนครหลวง,” 20.” 
31กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 4, (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพการศาสนา, 2528), 164. 
32ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 134. 
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คือ ในแบบที่เปนปราสาทที่กอสรางมาตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาทอง ไดปรากฏ
รูปแบบของการกอสรางทางดานสถาปตยกรรมที่โดดเดนมากที่สุด สวนสถาปตยกรรมที่สรางใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็คือการสรางมณฑป พระบาทสี่รอย มณฑปประจํา
มุม ประจําดาน วิหารคด เกาอี้แบบศิลปะจีนขึ้นบนลานชั้นที่ 3 ที่เคยจะสรางองคปรางคประธาน
ของปราสาทนครหลวง33 

2.2. แผนผังของปราสาทนครหลวงคลายคลึงกันมากที่สุดกับแผนผังของปราสาท
นครวัดแหงประเทศกัมพูชาตางกันเพียงปราสาทนครหลวงนี้ไมมีการกอสรางอาคารขนาดเล็ก
แทรกไวบนชั้นแตละช้ัน เหมือนที่ปราสาทนครวัด34 (ภาพที่ 18) 

 

 
ภาพที่ 18 ภาพมุมสูงปราสาทนครหลวงหันหนาไปทางแมน้ําปาสัก 
 ที่วางระหวางแมน้ํากับปราสาทสันนิษฐานวาเปนที่ตั้งพลับพลาที่ประทับ 
 ของสมเด็จพระเจาปราสาททองในคราเสด็จนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี 
ที่มา: Pruengwit Melung (fotoriderman@gmail.com) 

 

                                                            

33นงพงา   สุขวนิช ,  “ตามรอยอารยธรรมของปราสาทโบราณวัดนครหลวง ,” 
ศิลปวัฒนธรรม 17, 10 (สิงหาคม 2539), 134-135. 

34สายสุนีย  สิงหทัศน, “อนุสรณสถานปราสาทนครหลวง,” 20. 
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2.3. งานศิลปกรรม ปราสาทนครหลวงเปนสถานที่สรางในทางพระพุทธศาสนาแบบ
เขมรซึ่งถือกันวาพระพุทธเจาเสด็จดับขันธไปสูพระนิพพานแลว ศาสนสถานจึงเปนที่สําหรับบูชา
พระพุทธคุณและศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค จึงสรางอยูบนพื้นดิน ถาเปนศาสน
สถานทางศาสนาพราหมณจะตองสรางอยูบนที่สูงเพราะถือวาพระอิศวรก็ดี พระนารายณก็ดี ยังอยู
บนสวรรค การสรางที่อยูก็ตองทําเปนวิมานเพื่อมิใหพระผูเปนเจารังเกียจวาตองมาปะปนกับมนุษย
และตองใหมนุษยขึ้นไปเฝา35 

ปราสาทนครหลวง สรางอยูบนเนินดินที่ถมใหสูงเปนคลายภูเขาที่มีฐานเปน
ส่ีเหล่ียมเกือบจัตุรัส ตั้งอยูบนฐานที่มีช้ันลดหลั่นกัน 3 ช้ัน และแตละชั้นมีระเบียงคดลอมรอบ ทุก
ทิศและทุกมุมของระเบียงคดคือที่ตั้งขององคปรางคที่เมื่อรวมกันทุกชั้นแลว นับองคปรางคทั้งหมด
ไดถึง 30 องคดวยกัน36 บริเวณระเบียงคดของทุกชั้นมีซุมคูหาทิศกับซุมคูหามุม กําแพงชั้นลางและ
ช้ันกลางมีชองลมเจาะแบบซี่ลูกกรง (ภาพที่ 19) คลายกําแพงผนังอุโบสถ วิหาร แตในชองมีปูนอุด
อยูทุกชอง 

ช้ันบน มณฑปเปนที่ประดิษฐานพระพุทธบาทซึ่งสรางขึ้นภายหลังใน พ.ศ.2447 
เปนรอยพระบาทศิลารอยใหญซอนกันสี่รอยในเนื้อหิน รอยพระบาทสี่รอยนี้สรางขึ้นตามคตินิยม
ทางพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่นิยมสลักหินเปนพุทธบูชา โดยเปรียบรอยพระบาทสี่รอยหมายถึง
อดีตพุทธองค 4 องค คือ รอยที่หนึ่งหมายถึง พระพุทธกกุสนธ รอยที่สองหมายถึง พระพุทธโคนา
ดมน รอยท่ีสามหมายถึง พระพุทธกัสสป และรอยที่ส่ีหมายถึง พระพุทธโคดม37 ในมณฑปยังมี
พระพุทธรูป 19 องคประดิษฐานอยูรอบๆ หนาประตูทางเขามณฑปมีรูปปนพระพิฆเณศ ที่หนาบัน
ดานทิศตะวันตกของมณฑปจารึกวาปฏิสังขรณเมื่อ ร.ศ.122 (พ.ศ.2466 ในรัชกาลที่ 5) ที่ระเบียงคด
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจํานวนมาก องคพระเกาแตเศียรพระทําขึ้นใหม ระเบียงคดชั้น
นี้สรางหลังคาไวแลว 

ช้ันกลาง มีฐานสําหรับวางพระพุทธรูปรอบระเบียงคด ระเบียงคดชั้นนี้ไมมี
หลังคาและไมมีพระพุทธรูปหลงเหลืออยูเลย ดานหลังปราสาทชั้นกลางมีฐานของสิ่งกอสรางลักษณะ
คลายๆ หอง 

ช้ันลาง มีซุมคูหามุมและซุมคูหาทิศ ภายในซุมคูหามุมและซุมคูหาทิศบางซุม
เหลือแตฐานชุกชี แตในซุมคูหาดานทิศตะวันตกยังมีพระปางมารวิชัยปูนปน บริเวณระเบียงคดมี

                                                            

35เร่ืองเดียวกัน, 21 
36นงพงา  สุขวนิช, “ตามรอยอารยธรรมของปราสาทโบราณวัดนครหลวง,” 134. 
37เร่ืองเดียวกัน, 135. 
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เสาส่ีเหล่ียมลบมุมหลายตน มีฐานวางพระพุทธรูป และฐานชุกชีเหลือใหเห็นอยูบาง แตไมมี
พระพุทธรูป กําแพงของชั้นนี้มีรองรอยวาฉาบปูนแลว แตยังกอสรางไมเสร็จ38 

จากทุกสวนของโบราณสถานที่สรางไวนั้นคือศิลปะที่ เปนที่สุดของความ
ประณีตแหงสถาปตยกรรมจากอดีตกาลทั้งสิ้น ไมวาจะเปนระเบียงคดที่ปรากฏทางเดินโดยรอบองค
ปราสาทแตละชั้นนั้น เปนระเบียงทางเดินที่ลอมรอบดวยกําแพงอิฐทึบ (ภาพที่ 20) รวมถึงชองโคงใต
องคปรางคที่เปนสวนสัดที่สวยงามนั้น (ภาพที่ 21) ตางใหความรูสึกถึงความยิ่งใหญและมนตขลัง
แหงความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธสถาน ที่สรางสรรคขึ้นดวยฝมือของชางเมื่อกวา 300 ปมาแลว ทุก
ชองทางเดินเปนแถวตรงที่เรียงอิฐไปตามแนวทั้งในมุมหัก มุมโคงของระเบียงคดไดงดงามนัก 
ในขณะที่สวนที่เปนองคปรางคที่มีอยู 30 องคนั้น แมวันนี้จะเห็นอยูไมครบแลวก็ตามแตทุกองค
ปรางคที่คงอยูก็คือสุดยอดของงานสถาปตยกรรมเชนเดียวกัน สวนที่เปนระเบียงคดชางเลียนแบบ
ไดเหมือนปราสาทขอมเสียจริงๆ ไมวาจะเปนผนังที่หนาทึบ และชองหนาตางหลอกๆ ที่ประดับ
ดวยลูกกรงแบบขอมทุกชอง ทุกประตูทางขึ้นปราสาทตางเปนบันไดขึ้นไปบนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
ดวยความสูงชันของขั้นบันได และชองประตูที่มีถึง 30 ชองประตูเชนเดียวกัน39 

 

 
ภาพที่ 19 ผนังปราสาทและลูกกรงหลอก ปราสาทนครหลวง 

 

                                                            

38ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 135. 
39นงพงา  สุขวนิช, “ตามรอยอารยธรรมของปราสาทโบราณวัดนครหลวง,” 134-135. 
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ภาพที่ 20 ระเบียงคด ปราสาทนครหลวง 
 

 
ภาพที่ 21 ซุมคูหาระเบียงคดชั้นลาง ปราสาทนครหลวง 

 
ดานหนาปราสาทนครหลวงมีศาลาพระจันทรลอย ศาลาพระจันทรลอยนี้เดิมคือ 

ตําหนักนครหลวง เปนที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย ศาลาพระจันทรลอยเปนอาคารจัตุรมุข 
ปฏิสังขรณใหมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ปจจุบันภายในศาลาฯ 
ประดิษฐานแผนหินพระจันทรลอย เปนแผนหินแกรนิตทรงกลมคลายดวงจันทรขนาดใหญ 
เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เมตร หนาประมาณ 30 ซ.ม. บนแผนหินมีรูปแกะสลักที่รางเลือน  
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ดานหนึ่งสลักเปนรูปเจดียและพระพุทธรูป มีผูสันนิษฐานวาแผนหินดังกลาวอาจเปนธรรมจักรที่ 
ยังสรางไมเสร็จ ภายในศาลาพระจันทรลอยมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 8 องค ปางสมาธิ 1 องค40  
นักโบราณคดีสันนิษฐานวานาจะเปนแผนหินที่นํามาแกะสลักเปนธรรมจักร แตคางไวไมเสร็จเลย
กลายเปนแผนหินมหัศจรรยที่ เลาขานเปนตํานานวาลอยน้ํามาติดอยูหนาวัดสมภารวัดไดใช
สายสิญจน 3 เสนผูกนําขึ้นมาประดิษฐานไวใหผูคนไดมาเคารพบูชา41 

2.4. สรุป ปราสาทนครหลวงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่แสดงถึงความอลังการ และ 
พระราชอํานาจเหนืออาณาจักรขอม ปราสาทนครหลวงตั้งอยูริมฝงแมน้ําปาสักดานตะวันออก 
สมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดเกลาฯ ใหชางไปถายแบบปราสาทศิลาที่พระนครหลวง ประเทศ
กัมพูชา เมื่อเขมรตกเปนเมืองขึ้นของไทย เพื่อนํามาสรางปราสาทไวใชเปนศาสนสถานและตําหนัก
ที่ประทับระหวางทางเมื่อเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีตามโบราณราชประเพณี แผนผัง
จึงคลายคลึงกับแผนผังของปราสาทนครวัดแหงประเทศกัมพูชาตางกันเพียงปราสาทนครหลวงนี้ไม
มีการกอสรางอาคารขนาดเล็กแทรกไวบนชั้นแตละชั้น ตอมาในในชวงรัชกาลที่ 1 ตาปะขาวปน 
สรางวัดนครหลวงขึ้น และสรางรอยพระพุทธบาทจําลองแบบพระพุทธบาทสี่รอยไวบนลานชั้นบน
ของปราสาท ปราสาทนครหลวงจึงกลายเปนสวนหนึ่งของวัด 

ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง การกอสรางปราสาทนครหลวงยังไมแลวเสร็จ ถูก
ทิ้ งร างมานานนับรอยปนับตั้ งแตวันส้ินรัชกาลเปนตนมา  ได รับการปฏิ สังขรณในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการสรางมณฑป มณฑปประจํามุม ประจําดาน 
วิหารคด เกาอี้แบบศิลปะจีนขึ้นบนลานชั้นที่ 3 ของปราสาท ปราสาทนครหลวงจึงมีรูปทรงของ
ศิลปะ 2 สมัย 2 รูปแบบดวยกัน คือ ในรูปแบบปราสาทที่โดดเดนกอสรางมาตั้งแตรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง และรูปแบบที่สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือการ
สรางมณฑป พระบาทสี่รอย มณฑปประจํามุม ประจําดาน วิหารคด เกาอ้ีแบบศิลปะจีน แทนที่
รูปแบบที่อาจจะสรางองคปรางคประธานของปราสาทนครหลวง 

ปราสาทนครหลวง สรางตามแบบคติพระพุทธศาสนาเขมร คือศาสนสถานในศาสนา
พราหมณตองสรางบนที่สูง ปราสาทนครหลวงจึงตั้งอยูบนเนินดินที่ถมใหสูงคลายเปนภูเขาที่มีฐาน
เปนสี่เหล่ียมเกือบจัตุรัส 3 ช้ันลดหล่ันกัน ฐานแตละช้ันมีระเบียงคดลอมรอบ ทุกทิศและทุกมุมของ
ระเบียงคดคือที่ตั้งขององคปรางคที่เมื่อรวมกันทุกชั้นแลวนับได 30 องค ปราสาทนครหลวงชั้นบน มี
มณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย และฐานพระพุทธรูป 19 องคโดยรอบ หนาประตูทางเขา

                                                            

40ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 135. 
41นงพงา  สุขวนิช, “ตามรอยอารยธรรมของปราสาทโบราณวัดนครหลวง,” 135. 
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มณฑปมีรูปปนพระพิฆเณศ ระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจํานวนมาก องคพระเกา
แตเศียรพระทําขึ้นใหม ช้ันกลาง ระเบียงคดมีฐานวางพระพุทธรูปโดยรอบแตไมมีพระพุทธรูปหลง
เหลืออยูเลย ดานหลังมีฐานของสิ่งกอสรางคลายหอง ช้ันลาง มีซุมคูหามุมและซุมคูหาทิศ บางซุม
ภายในเหลือฐานชุกชี แตในซุมดานทิศตะวันตกมีพระปางมารวิชัยปูนปน บริเวณระเบียงคดมีเสา
ส่ีเหล่ียมลบมุมหลายตน มีฐานวางพระพุทธรูป และฐานชุกชีเหลือใหเห็นอยูบาง แตไมมีพระพุทธรูป 
กําแพงของชั้นนี้มีรองรอยวาฉาบปูนแลว แตยังกอสรางไมเสร็จ ระเบียงคดเลียนแบบปราสาทขอม 
เปนผนังหนาทึบ และชองหนาตางประดบัดวยลูกกรงหลอก การสรางปราสาทนครหลวงนาจะเปนการ
สรางตามคติเทวราชา คือสรางความยิ่งใหญดังพระมหากษัตริยเปนสมมติฐานที่ประทับอยูบนที่สูง 

 
3. วัดใหมประชุมพล 

3.1. ประวัติวัดใหมประชุมพล สรางขึ้นเปนวัดนับตั้งแตประมาณ พ.ศ.2352 ตามคํา
บอกเลาตอๆ กันมาวา ในรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม เมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ไดเสด็จโดยทางเรือผานมาไดแวะพักและไดโปรดจัดสรางพระตําหนักประทับแรม
ตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวง สําหรับบริเวณที่เปนวัดใหมชุมพลเปนสถานที่พักแรมของพวกขาราช
บริพารและคนงานตางๆ ตอมาจึงไดแกไขปรับปรุงใหเปนวัดเรียก “วัดใหมชุมพล”42  

วัดใหมประชุมพล หรือวัดใหมชุมพล ชาวบานเรียกกันวาวัดใหม ตั้งอยูริมฝงขวาของ
แมน้ําปาสัก ในเขตพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หาง
จากปราสาทนครหลวงออกมาทางดานทิศเหนือประมาณ 500 เมตร 

วัดใหมประชุมพล ไมปรากฏชื่อในเอกสารพงศาวดาร สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงวัดใหมประชุมพลในพระนิพนธเรื่อง “เที่ยวตามทางรถไฟ” 
วาในรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททองมีการสรางวัดทางเหนือใกลกับตําหนักพระนครหลวง 
สันนิษฐานวาวัดที่สรางขึ้นในครั้งนั้นคงเปนวัดใหมประชุมพล43 

ในรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171) ไดมีการคนพบรอยพระพุทธบาท
บนไหลเขาสัจจพันธคีรี ที่เมืองสระบุรี เมื่อกรมการเมืองสระบุรีแจงเรื่องเขามายังพระนคร สมเด็จ

                                                            

42กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 4, (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพการศาสนา, 2528), 386. 

43สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เท่ียวตามทางรถไฟ, (กรุงเทพฯ: สุทธิสาร 
การพิมพ, 19 กุมภาพันธ 2509), อนุสรณที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอํามาตยโท  
ขุนสมานมธุรพจน (อัมพันธ  สมานมธุรพจน) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 18. 
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พระเจาทรงธรรมไดเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการรอยพระพุทธบาทโดยเสด็จลงเรือพระที่นั่งลอง
ไปตามแมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสักผานทองที่ซ่ึงปจจุบันอยูในเขตอําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แลวขามแมน้ําไปขึ้นฝงที่ทาเกย จังหวัดสระบุรี เพื่อเสด็จพระราชดําเนินทางบก
ตอไป พระมหากษัตริยองคตอๆ มาตางทะนุบํารุงและเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระพุทธ
บาทเปนประเพณีโดยเสนทางดังกลาว จึงมีส่ิงกอสรางตางๆ ที่พระมหากษัตริยหลายพระองคได
โปรดฯ ใหสรางขึ้นระหวางทางอยูหลายแหง พระราชพงศาวดารไดกลาวถึงการกอสรางตาม
เสนทางเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระพุทธบาทไววา สมเด็จพระเจาทรงธรรมทรงโปรดฯ 
ใหสรางตําหนักทาเจาสนุก ในเขตอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตําหนักทายพิกุล ที่
เชิงเขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อใชเปนที่ประทับแรม นอกจากตําหนักทั้ง 2 แหงนี้แลว ยังมี
รองรอยท่ีชวนใหเชื่อวานาจะไดมีการกอสรางตําหนักเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจาทรงธรรมที่
ริมแมน้ําปาสัก ตําบลริมวัดเทพจันทร อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแหงหนึ่งดวย 
ตําหนักดังกลาวสันนิษฐานจากหลักฐานแวดลอมวานาจะไดแกอาคารซึ่งปจจุบันเปนวิหารอยูในวัด
ใหมประชุมพล ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่องอดีตพุทธประวัติ เฉพาะตอนสําคัญเปนฝมือ
ชางชั้นครู อายุประมาณตนรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง วิหารหลังนี้ประดิษฐานพระพุทธรูป
พระเจาทรงธรรม จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ชวนใหเชื่อวาอาคารนี้คงจะเคยเปนที่ตั้งตําหนักที่สรางขึ้นใน
สมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม เพื่อใชเปนที่ประทับพระอิริยาบถระหวางทาง เพราะในสมัยตอมาใน
รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง ก็โปรดฯ ใหสรางตําหนักขึ้นเปนที่ประทับรอนที่ตําบลริมวัด
เทพจันทร คือ ตําหนักนครหลวง วัดใหมประชุมพลซ่ึงมีจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางสมัยสมเด็จพระ
เจาปราสาททองก็คงจะไดกอสรางขึ้นในสมัยนั้นและคงจะโปรดฯ ใหแปลงตําหนักเดิมเปนวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจาทรงธรรม44 

3.2. งานศิลปกรรม  
3.2.1. เจดียประธานตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถ (ภาพที่ 22) ลักษณะเปนเจดีย

เพิ่มมุมขนาดใหญ ฐานเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส มีองคประกอบดังนี้ 
                                                            

44หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, โครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป งาน
บูรณะวิหาร เจดียประธาน เจดียราย ซุมประตู และกําแพงแกว วัดใหมประชุมพล ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (ม.ป.ท., มิถุนายน 2550), รายงานผลการดําเนินงาน
ทางโบราณคดี และการบูรณะโบราณสถาน เสนอ สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรม
ศิลปากร, 2-3. 
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ภาพที่ 22 เจดยีประธานดานหลังอุโบสถ วัดใหมประชุมพล 

 
ฐานประทักษิณ เปนฐานบัวลูกแกวอกไกยืดสูงในผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส

ทํามุมไมสิบสอง มีบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณและครรภคูหาที่ดานตะวันออก มุมที่เพิ่มมีขนาด
ไมแตกตางจากมุมประธาน ทองไมในฐานประทักษิณประดับลูกแกวอกไกสองเสนที่ดานบนและ
ดานลาง ทองไมนี้มีขนาดพื้นที่หรือสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับบัวคว่ําและบัวหงายในฐานชุด
เดียวกัน ดานบนของฐานประทักษิณมีกําแพงเตี้ยๆ ลอมรอบลานประทักษิณ 

ฐานองคเจดีย เปนฐานที่ตั้งอยูบนลานประทักษิณ แบงออกเปน 2 ชุด
คือ ฐานชุดลางและฐานชุดบนโดยมีเรือนธาตุคั่นกลาง ซ่ึงฐานองคเจดียที่แบงออกเปน 2 ชุดนี้จะมี
การเปลี่ยนแปลงในเจดียยุคตอไปซึ่งไมมีเรือนธาตุ ฐานชุดลางของเจดียประธานเปนฐานเขียง 2 ช้ัน
ซอนลดหลั่นกันขึ้นไปเพื่อรองรับฐานบัวลูกแกวอกไกซอนกัน 2 ช้ัน ซ่ึงเปนสวนขององคเรือนธาตุ 
ฐานชุดบนทําเปนบัวถลาเพ่ือรองรับมาลัยลูกแกวอกไกซ่ึงรองรับองคระฆัง การทําบัวถลาที่ฐาน
สวนนี้ไดสงอิทธิพลทางรูปแบบศิลปกรรมใหกับเจดียในยุคตอมา 

เรือนธาตุ เปนเรือนธาตุเพิ่มมุมมีซุมจรนําทั้งสี่ดาน แตมีเฉพาะซุม
ดานหนาเทานั้นที่เปนประตูทางเขาสูครรภคูหา สวนอีกสามดานที่เหลือเปนซุมตันซ่ึงนาจะประดับ
ดวยพระพุทธรูปปูนปนแตปจจุบันหลุดรวงลงหมดแลว  ภายในครรภคูหาของเจดียองคนี้
ประดิษฐานเจดียทรงระฆังขนาดเล็กซึ่ง (ภาพที่ 23) สวนยอดชํารุดลงแลว ผนังภายในหองครรภ
คูหามีภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนลายพุมขาวบิณฑผูกลายตอกันจนเต็มผนัง (ปจจุบันลบเลือนเกือบ
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หมดแลว) ฝาเพดานที่ทําดวยไมก็เขียนสีเปนลวดลายโดยตรงกลางเขียนเปนลายดาวเพดาน (ภาพท่ี 
24) และดานขางเขียนเปนลายประจํายามประดับไว (ภาพที่ 25) เชื่อวาจิตรกรรมฝาผนังภายในครรภ
คูหานี้คงเปนงานที่เขียนขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองเชนเดียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในวิหาร 

 

 
ภาพที่ 23 เจดยีทรงระฆัง ภายในครรภคหูาของเจดียประธาน 
 

 
ภาพที่24 ดาวเพดาน ภายในครรภคูหาของเจดียประธาน 
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ภาพที่ 25 ภาพจิตรกรรมลายพุมขาวบิณฑ ภายในครรภคหูาของเจดยีประธาน 

 
เ รือนธาตุของเจดียประธานวัดใหมประชุมพลนี้ ถูกลดบทบาท

ความสําคัญลงเมื่อเปรียบเทียบกับเจดียเพิ่มมุมในยุคกอนหนานี้ เชนเจดียที่วัดสวนหลวงสบสวรรค 
ซ่ึงมีการกอมุขทิศยื่นออกมาทั้งสี่ดานเหนือมุขทิศประดับเจดียจําลองทรงกลม แตที่เรือนธาตุของ
เจดียวัดใหมประชุมพลนี้มุขทิศจะหดสั้นลงชิดองคเจดียมากขึ้นจนกลายเปนซุมทิศและไมมีพื้นที่
เหลือพอสําหรับประดิษฐานเจดียจําลอง ซ่ึงซุมทิศนี้จะหายไปในเจดียยุคตอมา 

องคระฆัง ทําอยูในผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม มุมที่เพิ่มจะมีความลึก
แสดงปริมาตรตอเนื่องมาจากสวนลางขององคเจดียอยางชัดเจน บัลลังกและเสาหาน เหนือองค
ระฆังขึ้นมามีการทําบัลลังกและเสาหานเหนือบัลลังกเพื่อรองรับน้ําหนักของปลองไฉน ซ่ึงเสาหาน
บางตนยังคงปรากฏใหเห็นในปจจุบัน ปลองไฉน ปลียอด และลูกแกว เหนือเสาหานขึ้นมาเปนบัว
ถลาในผังกลม ถัดขึ้นมาเปนปลองไฉน ปลียอด และลูกแกวซ่ึงเปนสวนยอดสุดขององคเจดีย 
ปจจุบันปลียอดและลูกแกวของเจดียไดพังทลายลงมาหมดแลว45 

3.2.2. วิหารวัดใหมประชุมพล เปนอาคารกออิฐถือปูน ขนาด 5 หอง ยกพื้นสูง
ประมาณ 1 เมตร แผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวยาวตามแกนแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต หันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานไปกับแมน้ําปาสัก ผนังดานขาง

                                                            

45หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, โครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป งาน
บูรณะวิหาร เจดียประธาน เจดียราย ซุมประตู และกําแพงแกว วัดใหมประชุมพล ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 11-15. 
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เจาะชองหนาตางดานละ 7 ชอง ผนังดานสกัดกอหนาฉาบปูนเรียบขึ้นไปจรดหลังคา หนาบันมี
รองรอยคลายเปนชองฝงคานมุขทั้งดานหนาและดานหลัง แตกอปูนอุดเอาไว สวนลางของหนาบัน
มีรองรอยคลายฝงคานพาไลทั้งดานหนาและดานหลังวิหาร ผนังดานหนาวิหารเจาะชองประตู
ทางเขาออก 3 ประตู โดยที่ประตูบานกลางจะมีขนาดใหญกวาประตูดานขางทั้งสอง เปนที่นาสังเกต
วาที่ดานนอกของหนาวิหารนี้มีการกอบันไดทางขึ้นลงเพียงแหงเดียวที่ประตูชองกลาง ผนัง
ดานหลังวิหารเจาะชองประตู 2 บานที่ดานขาง บานประตูทั้ง 2 บานที่ผนังดานหลังปจจุบันมีการกอ
อิฐอุดปดไวแตยังคงปรากฏหลักฐานบันไดทางขึ้นลงประตูที่ผนังวิหารดานนอก ตัววิหารตั้งอยูบน
ชุดฐานบัวที่แอนโคงรูปทองเรืองสําเภา เปนฐานบัวสูงโดยใหความสําคัญกับทองไมดวยการยืด
สวนทองไมใหมีพื้นที่หรือมีปริมาตรมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของบัวคว่ําและบัวหงายของฐานชุด
เดียวกัน ที่ผนังฐานอาคารดานขางเจาะเปนชองซุมโคงยอดแหลมสําหรับเปนชองระบายอากาศดาน
ละ 3 ซุม (ภาพที่ 26) ซุมโคงใหเทคนิควิธีการกออิฐแบบสันเหล่ือม ไมไดกอเปนวงโคงแบบอารค 
ชองซุมโคงยอดแหลมนี้แมวาจะพบมากหรือนิยมทําในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แตก็
เคยมีการสรางมาแลวกอนหนานั้น (ดวยเทคนิควิธีที่ตางกัน) โดยปรากฏที่ซุมเมรุทิศวัดไชยวัฒนา
รามซึ่งเปนวัดที่สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง พื้นวิหารเปนพื้นไมกระดานยกพื้น
ใตถุนโลง แตตอมาพื้นไมเกิดผุพังตามกาลเวลาจึงไดมีการเทพื้นดวยปูนซีเมนตและหลอเสา
คอนกรีตรองรับเครื่องหลังคาดังที่เห็นในปจจุบัน (ภาพที่ 27) เมื่อประมาณ พ.ศ.2520 หลังคาวิหาร
ของเดิมพังทลายลงหมดแลว ทางวัดไดทําหลังคาใหมมุงดวยกระเบื้องลอนเปนหลังคาปกนกซอน
กัน 2 ช้ันมีพาไลยื่นออกมาดานหนา46 

 

                                                            

46หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, โครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป งาน
บูรณะวิหาร เจดียประธาน เจดียราย ซุมประตู และกําแพงแกว วัดใหมประชุมพล ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 7-9. 
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ภาพที่ 26 วหิารวัดใหมประชุมพล 

 

 
ภาพที่ 27 ภายในวหิารวดัใหมประชุมพล 

 
3.2.3. พระพุทธรูป หลวงพอทรงธรรมเปนพระพุทธรูปประธานภายในวิหาร 

เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ขนาดหนาตักกวาง 37 นิ้ว สูง 51 นิ้ว ปนดวยปูนพอกทับแกนใน
ซ่ึงเปนพระหินทรายสีเขียวแลวลงรักปดทองประดับกระจก ลวดลายปูนปนซึ่งประดับเปนเครื่องทรง
ขององคพระอาจไดรับการซอมแซมมาแลว องคพระประทับนั่งบนบัลลังกซ่ึงยอเก็จมีผาทิพยหอยลง
มาตรงกึ่งกลางดานหนา แขงสิงหซ่ึงประดับอยูเหนือหนากระดานลางไดแสดงใหเห็นวาเปนงานสราง
ที่มีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้มีการนิยมสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยา
ตอนกลาง คือชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงมา และอีกชวงอายุ
หนึ่งคือ สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองลงมา แมจะเชื่อกันวาพระพุทธรูปองคนี้สรางขึ้นในสมัย
สมเด็จพระเจาทรงธรรม โดยถือเปนพระพุทธรูปประจําพระองค แตมีนักวิชาการบางทานสันนิษฐาน
วา ผูที่สรางพระพุทธรูปองคนี้นาจะเปนสมเด็จพระเจาปราสาททอง เพราะพระองคทรงมาจากสามัญ
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ชนซึ่งขึ้นครองราชยดวยการปราบดาภิเษก อีกทั้งชวงที่ขึ้นครองราชยก็เกิดความวุนวายทางการเมือง 
การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องถือเปนการประกาศพระองคเปนพระจักรพรรดิราชเพื่อสราง
ความชอบธรรมนั่นเอง นอกจากนี้ หลวงพอทรงธรรมยังตางจากพระพุทธรูปทรงเครื่องอื่นๆ สังเกตวา
เทคนิคของชางปนมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคกอนหนา คือสวมกระบังหนาเตี้ย มีพระพักตรคลายมนุษย 
ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ซ่ึงการทรงพระมหาพิชัยมงกุฎไมปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัย
อยุธยาตอนตนและกลาง พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นคงเกิดในสมัยสมเด็จ
พระเจาปราสาททองนี้เอง และกลายเปนตนแบบใหมีการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคตอมาดวย ซ่ึง
ลักษณะทางพุทธศิลปของหลวงพอทรงธรรมและบัลลังกนี้สามารถเทียบไดกับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่
เมรุทิศวัดไชยวัฒนาราม47 (ภาพที่ 28) 

 

 
ภาพที่ 28 หลวงพอทรงธรรม พระพุทธรูปประธานภายในวิหารวัดใหมประชุมพล 

 

                                                            

47หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, โครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป งาน
บูรณะวิหาร เจดียประธาน เจดียราย ซุมประตู และกําแพงแกว วัดใหมประชุมพล ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 10-11. 
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3.2.4. จิตรกรรมฝาผนัง ภาพเขียนบนผนังวิหารวัดใหมประชุมพลเหลืออยู
เพียงที่ผนังขางดานขวาพระประธาน และดานทิศตะวันตกซึ่งอยูหลังพระประธาน (ภาพที่ 29) 
ดานหนาวิหารทางทิศตะวันออกมีประตูทางเขาสามชอง สองชองดานขางมีขนาดเล็กกวาชองกลาง 
ภาพเขียนที่ผนังดานทิศใตเหนือหนาตางเขียนเปนแถวเจดียสลับดวยเทวดาซึ่งนั่งพนมมือพรอม
ดอกไมนมัสการพระเจดีย ภาพเขียนเริ่มตนจากสุดผนังทางดานหนาของพระประธานซึ่งภาพเขียนที่
สวนนั้นถูกลบหายไปหมดแลว สวนที่หายไปมีเนื้อที่พอเหมาะกับเทวดาและเจดียอีก 3 องคเมื่อ
เทียบกับขนาดเนื้อที่ภาพเขียนที่เหลืออยู ซ่ึงมีเทวดาสลับเจดียจํานวน 11 องค หากเปนดังกลาวสวน
ที่ลบหายไปแลวจะเริ่มดวยเทวดาสลับเจดีย จํานวนเทวดาจะมี 4 องคสลับกับเจดีย 3 องค เทวดา
องคที่ 4 เปนองคที่นมัสการเจดียที่เหลืออยูริมสุดตอกับสวนที่ถูกลบหายไปแลว หากนับสวนที่
หายไปและสวนที่เหลืออยูจะเปนแถวตอกันรวมเจดีย 14 องค และเทวดา 14 องค48 

 

 
ภาพที่ 29 ภาพจิตรกรรมที่เหลืออยู บนผนังดานขวามอื และดานหลังพระประธาน 

ภายในวิหารวดัใหมประชุมพล 
 

สันติ  เล็กสุขุม และกมล  ฉายาวัฒนะ มีความเห็นวาเปนความนา
ประหลาดที่เทวดาและเจดีย 2 คูสุดทายระบายพื้นหลังเปนสีแดง ขณะที่พื้นหลังของสวนที่เหลือ
ถัดไปทางหนาวิหารระบายพื้นหลังดวยสีน้ําตาล อาจเปนเทคนิคทางดานจิตรกรรมที่ระบายสีแดง
อันเปนสีที่สดใสกวาสีน้ําตาล ในตําแหนงที่ตรงกับแนวที่ประดิษฐานพระประธานเพื่อเพิ่มความ

                                                            

48สันติ  เล็กสุขุม และกมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: 
เจริญวิทยการพิมพ, 2524), 46. 
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สดใสใหแกบริเวณนั้น ถัดจากภาพเจดียองคสุดทายยังตอดวยพระอินทรนั่งพนมมือพรอมดวย
ดอกไมในลักษณะเดียวกับเทวดาในแถวเพียงแตมีผิวเนื้อสีเขียวตางจากองคอ่ืนๆ ที่เปนสีขาวนวล 
ถัดจากนั้นตอเนื่องกันเปนภาพเหตุการณตอนถวายเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา สวนนี้เดิมคง
ถูกน้ําฝนชะมากจึงลบเลือน เหตุการณตอนนี้ไดแสดงถึงบรรดาพระสาวกมากราบพระบรมศพ 
รวมทั้งกษัตริยและเทวดา ปะรําพิธีมีบริเวณเปนกําแพงกั้น ภาพบุคคลและสาวกมีขนาดเล็ก
ประมาณ 1 ใน 3 ของภาพเทวดา ความแตกตางในดานขนาดทําใหคิดวาเปนภาพที่ถูกเขียนซอม
ภายหลัง แตการพิจารณาจากเสนนอนซึ่งเกิดจากการใชเชือกชุบสีและดีดเปนแนวบนผนังนั้นเปน
เสนเดียวกัน เสนนอนเปนแนวสําหรับแถบบนประดับลายหนากระดานรองรับแถวเจดียสลับเทวดา 
พระอินทรและภาพเหตุการณตอนถวายพระเพลิงศพพระพุทธเจา จึงควรเขียนขึ้นในคราวเดียวกัน49 

การเขียนเจดียจํานวน 14 องค (รวมทั้งที่ชํารุดหายไป 3 องค) สลับ
เทวดาชวนใหคิดถึงจํานวนครึ่งหนึ่งของอดีตพุทธซึ่งมี 28 องค ภาพเขียนที่ผนังดานตรงขาม (ทิศ
เหนือ) ซ่ึงชํารุดหมดไปแลวทั้งผนังควรเขียนขึ้นในลักษณะเดียวกันเพราะเปนประเพณีการเขียน
ภาพทั้งสองดานใหเกิดความรูสึกถวงดุลทั้งทางดานองคประกอบและเรื่องราว หากเปนดังกลาวก็จะ
มีภาพเจดียสลับเทวดา เจดียและเทวดาจะมีจํานวนอยางละ 14 องค เมื่อรวมเฉพาะเจดียกับที่ผนัง
ดานทิศใต 14 องค (ชํารุดหายไป 3 องค) ก็จะเปน 28 องคตามจํานวนอดีตพุทธ การเขียนรูปเจดีย
หลายองคเรียงกันอาจหมายถึงพระพุทธอยางที่เคยทํามากอนในพมา เทวดาองคสุดทายของแถวซึ่งมี
ผิวเนื้อสีเขียวนาจะเปนพระอินทรซ่ึงเสด็จมาในงานถวายเพลิงพระบรมศพพระพุทธศากยโคดม ขอ
สันนิษฐานดังกลาวในยอหนานี้ดูเหมือนวาเรื่องราวจะไมเกี่ยวของกันนัก รวมทั้งขนาดของภาพ
เหตุการณตอนถวายเพลิงแมไมสูจะสัมพันธกับขนาดของเทวดาในแถวแตก็ไมอาจหาคําอธิบายได
ดีกวานี้ ในขณะที่เจดียเหลานี้มีจํานวนมากเกินกวาที่จะหมายถึงเจดียจุฬามณีซ่ึงมีอยูเพียงองคเดียว50 

ภาพแถวเจดียสลับดวยเทวดาถูกแบงคั่นออกเปนคู (เจดีย 1 องค และ
เทวดา 1 องค) ดวยลายพุมขาวบิณฑประดับลายกนก เปนลายพุมขาวบิณฑที่ใหความรูสึกกลมไม
แบนอยางลายพุมขาวบิณฑในสมัยรัตนโกสินทรมีลักษณะคลายกับลายพุมขาวบิณฑที่พบในเมรุทิศ
วัดไชยวัฒนาราม เทวดาทรงเครื่องทรงคลายกับเครื่องทรงของพระประธานโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของเครื่องประดับศีรษะซึ่งเปนมหาพิชัยมงกุฎแทนที่จะเปนชฎาเหมือนที่พบตามจิตรกรรม
โดยทั่วไป อาจเปนไดวาเทวดาในภาพจิตรกรรมนี้ไดรับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปกรรมจากพระ

                                                            

49เร่ืองเดียวกัน, 46-47. 
50เร่ืองเดียวกัน, 47. 
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ประธาน ขางองคเจดียมีเสาคันตาลยอดมีธงสามเหลี่ยมเล็กๆ ชวงกลางแขวนอุบะ และหนาเจดียมี
พานพุมดอกไมเปนเครื่องบูชาเจดีย51 (ภาพที่ 30) 

 

 
ภาพที่ 30 ภาพจิตรกรรมที่ผนังดานขวามือพระประธาน 

 
ผนังสวนลางระหวางชองหนาตางและใตกรอบหนาตางลงมาแบงภาพ

ออกจากสวนบนดวยเสนลวดลูกฟกกามปูคูแทรกกลางดวยแถวลายเครือเถาแบบกานขด เขียนเปน
ภาพลายกระบวนจีนในกรอบสี่เหล่ียม ภาพตนไมหรือกระถางตนไม กับสัตวตางๆ แบบจีน เชน นก 
ไกฟา และสิงห เปนตน (ภาพที่ 31 และภาพที่ 32) โดยเฉพาะภาพนกซึ่งเปนที่นิยมมากในศิลปะจีน 
และสืบทอดลงมาอยางนอยในสมัยจักรพรรดิหวั่งหลี (พ.ศ.2216-2256) ในจิตรกรรมไทยภาพนก
ชนิดนี้เร่ิมปรากฏและไดรับความนิยมมากในจิตรกรรมที่วิหารแหงนี้ และไดรับความนิยมสืบตอมา
ในสมัยอยุธยาตอนปลายดวย ภาพตางๆ เหลานี้คงมิใชภาพเลาเรื่องชาดกหรือไตรภูมิ แตนาจะเปน
เร่ืองเครื่องมงคลของจีนมากกวา ถัดจากภาพลงมาทาสีเปนพื้นแดงตลอดจนจรดพื้น52 

 

                                                            

51หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, โครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป งาน
บูรณะวิหาร เจดียประธาน เจดียราย ซุมประตู และกําแพงแกว วัดใหมประชุมพล ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 15-16. 

52เร่ืองเดียวกัน, 17-18. 
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ภาพที่ 31 ภาพตนไมหรือกระถางตนไม กบัสัตวตางๆ ระหวางชองหนาตางและใตกรอบหนาตาง 

 

 
ภาพที่ 32 ภาพตนไมหรือกระถางตนไม กบัสัตวตางๆ ระหวางชองหนาตางและใตกรอบหนาตาง 

 
ผนังดานหลังพระประธาน สวนลางเหนือระดับพื้นขึ้นไปชํารุดเสียหาย

มากเห็นเพียงภาพฝูงชางและวัวควายเปนบางสวน คงเปนภาพปาหิมพานตซ่ึงอยูเชิงเขาพระสุเมรุตาม
เร่ืองในไตรภูมิ (ภาพที่ 33) เหนือสวนนี้ขึ้นไปออกแบบเปนแถวตนไมตั้งตรงมีใบไมมีดอก และสัตว
เล็กๆ เชน กระรอก กระตาย และรวมทั้งสัตวใหญ เชน ราชสีห ซ่ึงแฝงตัวอยูในหมูไม กึ่งกลางสวนบน
ของผนังเขียนเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งทามารวิชัยใตขนดพญานาคเจ็ดเศียร คงหมายถึงพญานาค
ช่ือมุจลินท รอบเศียรพญานาคเขียนเปนใบซึ่งมีปลายเปนแฉกมนคงหมายถึงใบมุจลินท (ตนจิก)  
ใบเหลานี้เรียงซอนกันโดยไมแยกเปนกลุมเหมือนที่นิยมในจิตรกรรมสมัยอยุธยายุคแรก53 (ภาพที่ 34) 

                                                            

53สันติ  เล็กสุขุม และกมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 47. 
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ภาพที่ 33 ภาพจิตรกรรมดานหลังพระประธาน ภายในวหิารวัดใหมประชุมพล 

 

 
ภาพที่ 34 ภาพลายพันธุพฤกษา ดานหลังพระประธาน ภายในวิหารวัดใหมประชุมพล 

 
สวนที่ผนังดานซายและผนังดานหนาพระประธานนั้นภาพจิตรกรรม

ชํารุดมากจนกระทั่งถูกลบทิ้งและเขียนใหมเปนบางสวน พรอมกับตัวหนังสือที่เขียนเปนโคลง 
ส่ีสุภาพและโคลงกระทู จํานวน 15 บท ซ่ึงมีการระบุศักราชไววาเขียนเมื่อปมะเส็ง เบญจศก 1255 
วันพฤหัส เดือนหา แรมสิบเอ็ดค่ํา (ตรงกับ พ.ศ.2436) สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของอักษรไทย 
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และการใชสํานวนภาษาที่ไพเราะกระชับไดใจความในชวงเวลานั้นไดเปนอยางดี เนื้อหาของโคลง
เปนคติสอนใหประพฤติในสิ่งดีงาม54 (ภาพที่ 35 และภาพที่ 36) 

 

 
ภาพที่ 35 ตัวหนังสือที่เขียนใหมเปนโคลงสี่สุภาพ และโคลงกระทู จํานวน 15 บท  

บนผนังดานซายมือ และดานหนาพระประธาน ภายในวหิารวัดใหมประชุมพล 
 

 
ภาพที่ 36 ตัวหนังสือที่เขียนใหมเปนโคลงสี่สุภาพ และโคลงกระทู จํานวน 15 บท  

บนผนังดานซายมือ และดานหนาพระประธาน ภายในวหิารวัดใหมประชุมพล 

                                                            

54หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, โครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป งาน
บูรณะวิหาร เจดียประธาน เจดียราย ซุมประตู และกําแพงแกว วัดใหมประชุมพล ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 15. 
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นาเสียดายที่ภาพเขียนผนังดานทิศซายพระประธานชํารุดมาก
จนกระทั่งถูกลบทิ้งและเขียนขึ้นใหมเปนหยอมๆ พรอมทั้งตัวหนังสือที่เปนบทกลอนเมื่อราว พ.ศ.
2436 รวมทั้งผนังดานทิศตะวันออกตรงขามพระประธานซึ่งฉาบปูนเปนสีขาวทั้งผนัง จึงทําให
ความรูเกี่ยวกับภาพเขียนแหงนี้ไมกระจางเทาที่ควร อยางไรก็ตามเราอดไมไดที่จะกลาวถึงฝมือ
สรางสรรคในภาพเขียนแหงนี้ดวยความรูสึกชื่นชม เชน การออกแบบทรงพุมขาวบิณฑ ระหวาง
เทวดาและเจดียเปนลักษณะที่หลุดพนจากลวดลายกนกที่เจนตามากอน รวมทั้งการสอดไสลายดวย
สีเขียวสีแดงออน-แก ภาพเทวดาที่เขียนขึ้นจากความเขาใจสัดสวนของคนจริงและสรางเปนภาพ
เทวดาอยางสงางามมียศศักดิ์แตกตางจากภาพดานบนเหนือสินเทาคือเหลาคนธรรพ นักสิทธิ์วิทยา
ธรซ่ึงมียศศักดิ์และบารมีดอยกวา55 

นอกจากคุณคาทางดานศิลปกรรมแลว จิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหม
ประชุมพลนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงคุณคาทางประวัติศาสตรโบราณคดีอีกดวย เชนใหความรูในเรื่อง
ความแตกตางของเครื่องประดับเครื่องแตงกายตางๆ ทั้งเทวดา นักสิทธิ์ วิทยาธรเหลาคนธรรพ และ
ฤๅษี การแสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีนในภาพจิตรกรรม สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอยุธยา
กับจีน และการนิยมยอมรับในศิลปวัฒนธรรมของจีนซึ่งสามารถนํามาผสมผสานกับศิลปกรรมของ
ไทยไดอยางงดงามและลงตัว 

3.3. สรุป วัดใหมประชุมพล เปนวัดที่แสดงใหเห็นถึงงานจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
ฝมือชางสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองอยูภายในวิหาร ซ่ึงวิหารวัดนี้สันนิษฐานวาเปนตําหนักที่
ประทับพระอิริยาบถระหวางทางของสมเด็จพระเจาทรงธรรม ในการเสด็จพระราชดําเนินไป
นมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตอมาในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง ก็โปรดฯ ให
สรางตําหนักนครหลวงเปนที่ประทับรอน และโปรดฯ ใหแปลงตําหนักเดิมเปนวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระเจาทรงธรรม 

วิหารวัดใหมประชุมพล หันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับแม
น้ําปาสัก วิหารตั้งอยูบนชุดฐานบัวที่แอนโคงรูปทองเรืองสําเภา ผนังฐานอาคารดานขางเจาะเปน
ชองซุมโคงยอดแหลมโดยใชเทคนิควิธีการกออิฐแบบสันเหลื่อมสําหรับเปนชองระบายอากาศ 
ภายในวิหารมีพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย “หลวงพอทรงธรรม” เปนประธาน ประทับนั่งบน
บัลลังกขาสิงหซ่ึงยอเก็จมีผาทิพย 

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารคงเหลือชัดเจนที่ผนังดานขวาและดานหลังพระ
ประธาน จิตรกรรมสวนบนเหนือกรอบหนาตางจากมุมดานหลังวิหารเปนภาพเหตุการณตอนถวาย

                                                            

55สันติ  เล็กสุขุม และกมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, 48. 
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พระเพลิงพระพุทธสรีระ แสดงถึงบรรดาพระสาวกที่มากราบพระพุทธสรีระ รวมทั้งกษัตริยและ
เทวดา ตอดวยพระอินทรนั่งพนมมือพรอมดวยดอกไมลักษณะเดียวกับเทวดาในแถวเพียงแตมีผิว
กายสีเขียวตางจากองคอ่ืน ตอเนื่องกันเปนภาพบุคคลและสาวกมีขนาดเล็กประมาณหนึ่งในสามของ
ภาพเทวดา ถัดมาเปนภาพแถวเจดียสลับดวยเทวดานั่งพนมมือถือดอกไมเพื่อนมัสการพระเจดียหัน
หนาไปทางพระประธาน ภาพในสวนนี้ถูกลบหายไปสวนหนึ่ง ก็อาจสันนิษฐานไดวาทั้งหมดจะมี
เจดียสลับดวยเทวดา จํานวน 14 คู ซ่ึงหากนับรวมผนังทั้ง 2 ดาน ตามประเพณีการเขียนภาพใหเกิด
ความถวงดุล จะมีจํานวนภาพเจดียและเทวดาอยางละ 28 องค ที่อาจมีความหมายถึงอดีตพุทธ 28 
องค ภาพเขียนเจดียสลับกับเทวดาทั้ง 14 คู ถูกแบงคั่นแตละคูดวยลายพุมขาวบิณฑประดับลายกนก 
ขางองคเจดียมีเสาคันตาลยอดมีธงสามเหลี่ยมเล็กๆ ชวงกลางแขวนอุบะ และหนาเจดียมีพานพุม
ดอกไมเปนเครื่องบูชาเจดีย ภาพเทวดากับเจดีย 2 คูสุดทายดานติดพระประธานระบายพื้นหลังเปนสี
แดง ขณะที่สวนที่เหลือระบายดวยสีน้ําตาล อาจเปนเทคนิคเพื่อเพิ่มความสวางสดใสใหกับบริเวณ
นั้น เหนือขึ้นไปเปนภาพคนธรรพนักสิทธิ์วิทยาธรและฤๅษีเหาะในมือถือดอกไมและพระขรรคมุง
ไปบูชาพระประธาน โดยมีเสนสินเทาแบงภาพแสดงถึงมิติความใกลไกลของภาพ และแสดงถึง
ความเปนเทพชั้นรองที่มีศักดิ์และบารมีต่ํากวาเทวดาที่จะตองอยูหางออกไป ผนังระหวางชอง
หนาตางและใตกรอบหนาตาง เขียนภาพลายกระบวนจีนที่นาจะแสดงถึงเครื่องมงคลของจีน 

จิตรกรรมบนผนังดานหลังพระประธาน เขียนภาพปาหิมพานตซ่ึงอยูเชิงเขาพระ
สุเมรุตามเรื่องในไตรภูมิ เขียนลายพันธุพฤกษาผูกลายใบและดอกตอเนื่องกัน แทรกระหวางลาย
ดวยภาพสัตวที่กําลังเคลื่อนไหว กึ่งกลางของผนังเขียนเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งทามารวิชัย
ใตขนดพญานาคเจ็ดเศียร 

จากภาพจิตรกรรมนี้ไดใหความรูเร่ืองความแตกตางของเครื่องประดับเครื่องแตง
กาย ทั้งเทวดา นักสิทธิ์ วิทยาธรเหลาคนธรรพ และฤๅษี การแสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีนในภาพ
จิตรกรรม สะทอนความสัมพันธระหวางอยุธยากับจีน และการนิยมยอมรับในศิลปวัฒนธรรมของ
จีนซึ่งนํามาผสมผสานกับศิลปกรรมของไทยได 

สวนที่ผนังดานซายและดานหนาพระประธานชํารุดมากจนถูกลบทิ้งและเขียน
ใหมเปนบางสวน พรอมกับตัวหนังสือที่มีลักษณะของอักษรไทยซึ่งมีการระบุศักราชไว การใช
สํานวนภาษา เขียนเปนโคลงสี่สุภาพและโคลงกระทู จํานวน 15 บท เนื้อหาเปนคติสอนใหประพฤติ
ในสิ่งดีงาม 

เจดียประธานตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถ เปนเจดียเพิ่มมุมไมสิบสอง ฐาน
ประทักษิณเปนฐานบัวลูกแกวอกไกยืดสูงในผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส มีบันไดทางขึ้นดานตะวันออก 
เรือนธาตุเพิ่มมุมมีซุมจรนําทั้งสี่ดาน ซุมดานหนาเปนประตูทางเขาครรภคูหา ที่เหลือเปนซุมตัน
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นาจะประดับดวยพระพุทธรูปปูนปนที่หลุดรวงลงหมดแลว ภายในครรภคูหาประดิษฐานเจดียทรง
ระฆังขนาดเล็ก ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนลายพุมขาวบิณฑผูกลายตอกันจนเต็มผนัง 
ฝาเพดานทําดวยไมเขียนสีเปนลวดลายโดยตรงกลางเขียนเปนลายดาวเพดาน และดานขางเขียนเปน
ลายประจํายาม 

องคระฆังอยูในผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม เหนือองคระฆังขึ้นมามีการทํา
บัลลังกและเสาหานเหนือบัลลังกเพื่อรองรับน้ําหนักของปลองไฉน ซ่ึงเสาหานบางตนยังคงปรากฏ
ใหเห็นในปจจุบัน เหนือเสาหานขึ้นมาเปนบัวถลาในผังกลม ถัดขึ้นมาเปนปลองไฉน ปลียอด และ
ลูกแกว ปจจุบันปลียอดและลูกแกวของเจดียไดพังทลายลงมาหมดแลว 

ดังนั้น การสรางวัดใหมประชุมพลฯ นาจะเปนการสรางตามคติธรรมราชา คือ
สรางวัดใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อทางศาสนาของคนในชุมชน 

 
4. วัดหนาพระเมรุราชิการาม 

4.1. ประวัติวัดหนาพระเมรุราชิการาม เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู
นอกเกาะเมืองทางทิศเหนือ อาณาเขต ทิศเหนือติดตอคลองสระบัว ทางสาธารณประโยชนและที่ดิน
เอกชน ทิศใตติดตอทางสาธารณประโยชน ทิศตะวันออกติดตอคลองสระบัว ทิศตะวันตกติดตอ
ทางสาธารณประโยชน56 ตามตํานานกลาวกันวาวัดนี้สรางขึ้นโดยพระองคอินทร (ในรัชสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2) คําวา “หนาพระเมรุ” ผูรูบางทานสันนิษฐานวาอาจเนื่องจากเปนวัดที่สรางตรงที่
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริยพระองคใดพระองคหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา หรืออาจ
นําเอาชื่อ “วัดพระเมรุ” (ซ่ึงเปนวัดรางในเขตสวนนันทอุทยาน จังหวัดนครปฐม) มาใชเปนชื่อวัดก็
เปนได57 

วัดหนาพระเมรุราชิการาม หรือท่ีชาวบานเรียกกันโดยมากวา “วัดหนาพระเมรุ”  
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2046 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 มีนามเดิมวา “วัดพระเมรุราชิการาม”  
ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มีช่ือวัดหนาพระเมรุปรากฏอยูเมื่อคร้ังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทําศึก
กับพระเจาบุเรงนองในสงครามชางเผือก มีการทําสัญญาสงบศึกกันเมื่อ พ.ศ.2092 พงศาวดารกลาว
วา พลับพลาที่ประทับสําหรับทรงทําสัญญาสงบศึกตั้งอยูระหวางวัดหนาพระเมรุและวัดหัสดาวาส  

                                                            

56กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 1, (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพการศาสนา, 2525), 401. 

57อนุศักดิ์  กิ่งมณี, “วัดหนาพระเมรุ,” ความรูคือประทีป 3 (2539), 19-21. 
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เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สอง วัดและปราสาทราชวังเกือบทุกแหงในกรุงศรีอยุธยา
ถูกพมาเผาทําลาย แตวัดหนาพระเมรุรอดพนจากความเสียหายเนื่องจากตั้งอยูใกลพระราชวังหลวง 
เปนทําเลที่เหมาะกับการตั้งปนใหญยิงขามแมน้ําเขาสูพระราชวัง พมาจึงมาตั้งกองทัพที่วัดหนาพระ
เมรุและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็ไมไดเผาทําลายวัดนี้ สถาปตยกรรม ประติมากรรมและศิลปกรรม
ตางๆ ในวัดจึงยังคงมีสภาพสมบูรณ รวมทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญในอุโบสถ58 

สมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระอารามนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
ใหญโดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) ผูรักษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ.2378 และ พ.ศ.2381 โดยทาน
ไดพยายามรักษารูปแบบเดิมเอาไวใหมากที่สุด (และยังไดรวบรวมสิ่งของโบราณที่ถูกทอดทิ้งหลาย
อยางมาเก็บรักษาไวในวัด) พรอมกันนี้ไดนอมเกลาฯ ถวายเปน “พระอารามหลวง” ดวย ตอมาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 พระองคโปรดใหลงรักปดทองประดับกระจกพระพุทธรูปประธานในอุโบสถอยาง
งดงาม ตอจากนั้นก็ไดมีการบูรณะตลอดมาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน และทางกรมศิลปากรได
ประกาศขึ้นทะเบียนพระอารามนี้เปนโบราณสถานสําคัญของชาติมาตั้งแตป พ.ศ.2478 แลว59 

4.2. งานศิลปกรรม  
4.2.1. พระพุทธรูป พระประธานในอุโบสถ หนาตักกวาง 4.50 เมตร สูง 16 

เมตร60 สรางในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สันนิษฐานวาเดิมเปนพระพุทธรูปธรรมดา ตอมา
ตกแตงเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองใหเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญฉลองพระองค
ของพระมหากษัตริย ตรงตามพระราชประสงคของสมเด็จพระเจาปราสาททองที่ทรงนําคติในเรื่อง
พุทธราชาเขามาชวยเสริมพระราชอํานาจ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการบูรณปฏิสังขรณโดยพระ
ยาไชยวิชิต (เผือก) และขนานพระนามวา “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตร
โลกนาถ” เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญปางมารวิชัย หลอดวยโลหะสัมฤทธิ์ ภายนอกฉาบปูนลง
รักปดทอง พระเศียรมีกระบังหนาครอบ สวมมงกุฎมีสรอยสังวาล ทับทรวง61 (ภาพที่ 37) 

 

                                                            

58ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 117. 
59อนุศักดิ์  กิ่งมณี, “วัดหนาพระเมรุ,” 21. 
60กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 1, 402. 
61ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 118. 
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ภาพที่ 37 พระพุทธรูปประธาน “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ”  
 วัดหนาพระเมรุฯ 

 
4.2.2. อุโบสถ สรางเมื่อ พ.ศ.2046 เปนงานชางโบราณศิลปะสมัยอยุธยาตอนตน 

(ภาพที่ 38) ลักษณะเดียวกันกับผนังวิหารวัดพระศรีสรรเพชญ ภายในมีเสาแปดเหลี่ยม ประดับดวย
บัวหัวเสา เพดานเปนไมแกะสลักรูปดวงดาวลงรักปดทองเต็มทุกหอง เปนของเกาฝมือชางสมัยเมื่อ
คร้ังสรางอุโบสถ สภาพสมบูรณ รอบอุโบสถมีใบเสมาทําจากหินชนวน ประดับทับทรวงเปนที่นิยม
ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง62 (ภาพที่ 39) 

 

                                                            

62เร่ืองเดียวกัน, 118. 
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ภาพที่ 38 อุโบสถวัดหนาพระเมรุ มีมุขเด็จดานหนาและดานหลังและพาไลดานขาง 

ผนังดานขางเจาะเปนชองคลายซ่ีลูกกรง (หองที่หนึ่งและหองสุดทายทําชองแสงหลอก) 
 

 
ภาพที่ 39 ใบเสมาหินชนวน รอบอุโบสถวัดหนาพระเมร ุ

 
อุโบสถหันหนาไปทางทิศใต หนาบันของพระอุโบสถจัดไดวาเปนงาน

ศิลปกรรมที่งดงามและไดรับการกลาวถึงมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองอยุธยา หนาบันดานหนาเปน
ไมแกะสลักปดทองรูปพระนารายณทรงครุฑยุดนาค โดยครุฑยืนอยูเหนือหนากาล (ราหู) อีก
ช้ันหนึ่ง องคพระนารายณมี 4 กร ทรงถือตรีศูล จักร สังข และคทา นอกจากนี้ยังมีรูปเทพเหาะ 26 
องค สักการะอยูรายรอบ ดานบนสุดของหนาบันทําเปนฉัตรอยูเหนือซุมเรือนแกว (ภาพที่ 40) 
สําหรับหนาบันดานหลังทําเปนรูปเทพนม 22 องคอยูเต็มพื้นที่ ประตูทางเขาดานหนาทําเปนประตู
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ซุมอยู 2 ขาง ระหวางกลางของประตูทั้งสองเปนบุษบกบัญชร ที่ไดดัดแปลงมาจากประตูเดิม บุษบก
บัญชรนี้สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) เปนผูดําเนินการ แตเดิมใชเปนที่
ประดิษฐานพระปฏิมาอุมบาตร สวนมุขดานหลังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนทรงเครื่องปาง
สมาธิ ศิลปะสมัยอยุธยา63 (ภาพที่ 41) 

 

 
ภาพที่ 40 หนาบันรูปพระนารายณทรงครุฑยุดนาค ดานหนาอุโบสถวดัหนาพระเมร ุ

 

 
ภาพที่ 41 พระพุทธรูปปูนปนทรงเครื่องปางสมาธิ มุขดานหลังอุโบสถวัดหนาพระเมรุ 

 

                                                            

63อนุศักดิ์  กิ่งมณี, “วัดหนาพระเมรุ,” 22. 
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นอกจากนี้ ดานขางอุโบสถ ยังเปนที่ตั้งของพระวิหารสรรเพชญ บางก็เรียกวา 
“วิหารพระคันธารราฐ” “วิหารนอย” หรือ “วิหารเขียน” สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2381 โดยพระยาไชยวิชิต (เผือก)64 กรอบซุมประตูทางเขาทําดวยไม
สักเปนลายปูนปนปดทองลายเทพนม อยูในซุมบานละ 3 องค สวนตรงกลางของบานจําหลักเปนรูป
ครุฑ นาค และสัตวตางๆ ประกอบลายพรรณพฤกษาไดอยางกลมกลืน65 ภายในวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปแกะสลักดวยศิลาเขียว นามวา พระคันธารราฐ ประทับหอยพระบาทมีดอกบัวรองรับเปน
พระพุทธรูปศิลาที่ขนาดใหญที่สุด สรางระหวาง พ.ศ.1000-1200 พบจารึกอยูขางฝาผนังวาอัญเชิญ
มาจากประเทศลังกา66 อยางไรก็ตาม สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา
พระพุทธรูปองคนี้เดิมอาจประดิษฐานอยูที่วัดพระเมรุ นครปฐมกอน แตเดิมพระพุทธรูปมีสภาพ
ชํารุด ซ่ึงปจจุบันไดซอมแซมแลว เมื่อพิจารณาลักษณะทางพุทธศิลป สันนิษฐานวาพระพุทธปฏิมา
นี้เปนงานศิลปกรรมเกาแก ซ่ึงมีอายุกวาพันปมาแลวโดยเฉพาะลักษณะพระพักตรจัดวาเปนงาน
ศิลปกรรมแบบทวารวดี สกุลชางนครปฐมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะสมัยราชวงศคุปตะของอินเดีย67 

4.3. สรุปวัดหนาพระเมรุราชิการาม หรือ วัดหนาพระเมรุ เปนสถานที่ที่ควรเขามาชม
ความงามของพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถ ซ่ึงเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญที่แสดงถึงพระราช
อํานาจในความเปนจักรพรรดิราชของสมเด็จพระเจาปราสาททองที่ทรงนําคติในเรื่องพุทธราชาเขามา
ชวยเสริมพระราชอํานาจ ช่ือวัดหนาพระเมรุ สันนิษฐานวาอาจเคยเปนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระมหากษัตริยพระองคใดพระองคหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา และวัดนี้ยังมีช่ือปรากฏเมื่อคร้ังสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิทําศึกกับพระเจาบุเรงนองในสงครามชางเผือก พระอารามนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
ใหญในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยไดพยายามรักษารูปแบบเดิมเอาไวใหมากที่สุด ตอมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหลงรักปดทองประดับกระจกพระพุทธรูปประธาน
ในอุโบสถอยางงดงาม ตอจากนั้นก็ไดมีการบูรณะตลอดมาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน 

พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถ พระนามวา “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรี
สรรเพชญบรมไตรโลกนาถ” เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญปางมารวิชัย หลอดวยโลหะสัมฤทธ์ิ 
ภายนอกฉาบปูนลงรักปดทอง พระเศียรมีกระบังหนาครอบ สวมมงกุฎมีสรอยสังวาล ทับทรวง 
นาจะเปนการสรางตามคติจักรพรรดิราช คือสรางความยิ่งใหญเหนือพระมหากษัตริยทั้งหลาย 

                                                            

64กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 1, 402. 
65อนุศักดิ์  กิ่งมณี, “วัดหนาพระเมรุ,” 22. 
66ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 119. 
67อนุศักดิ์  กิ่งมณี, “วัดหนาพระเมรุ,” 23-25. 
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5. วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร 
5.1. ประวัติวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราช

วรวิหาร อาณาเขต ทิศเหนือติดตอลําน้ําเจาพระยา ทิศใตติดตอพระราชวังบางปะอิน ทิศตะวันออก
ติดตอคลองบานเลน ทิศตะวันตกติดตอลําน้ําเจาพระยา บริเวณที่ตั้งวัดมีลักษณะคลายเกาะ มีคลอง
ลอมรอบ68 

วัดชุมพลนิกายาราม เปนวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี สมเด็จพระ
เจาปราสาททองสรางเมื่อ พ.ศ.2173 เนื่องจากบางปะอินเปนที่พระราชเคหสถานเดิมของพระองค 
และเหตุที่พระราชทานนามวัดวา “วัดชุมพลนิกายาราม” เพราะวาคงจะเปนที่ประชุมไพรพล
ขาหลวงเดิม และก็ไมไดมีการปฏิสังขรณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอาจจะเปนเพราะวามีศึก
สงครามกับพมา ตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชกาลที่ 4 ไดทรงปฏิสังขรณพระเจดีย พระ
อุโบสถ วิหารการเปรียญ กุฏิ เปนตน69นอกจากนี้สมเด็จพระเจาปราสาททองยังทรงโปรดเกลาฯ ให
ขุดสระน้ําใหญ สรางตําหนักและปราสาทขึ้นที่พระราชวังบางปะอิน วัดชุมพลฯ จึงถือเปนวัดเกาแก
คูกับพระราชวังบางปะอิน70 

5.2. แผนผังของโบราณสถานวัดชุมพลนิกายาราม หันหนาไปทางทิศตะวันออกใน
แนวแกนดิ่ง โดยสถาปตยกรรมหลักคือ อุโบสถ วิหาร เจดียเพิ่มมุมคู และตนพระศรีมหาโพธิ์อยู
ดานหนาสุดทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 42) ถัดเขาไปเปนฐานไพทียกสูงมีอุโบสถอยูกึ่งกลาง 
ดานหลังมีวิหารขนาดเล็กตั้งอยู ขนาบดวยเจดียเพิ่มมุม มีเจดียทรงเครื่อง 2 องค ตั้งอยูภายในกําแพง
แกวดานทิศตะวันออกของอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีกําแพงแกวลอมรอบอุโบสถอีกชั้นหนึ่ง71 แผนผัง
วัดนี้ในปจจุบันอาจเปนแผนผังที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว แตเดิมวัดอาจหันหนาไปทางทิศตะวันตกที่มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานซึ่งเปนทางคมนาคม
ที่สะดวก อีกทั้งลักษณะของการวางผังอันมีเจดียเพิ่มมุมคูในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองนั้นก็

                                                            

68กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 1, 381. 
69เร่ืองเดียวกัน, 381 
70ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 42. 
71หางหุนสวนจํากัด สุรินทรประดิษฐทรัพย, รายงานโครงการฟนฟูโบราณสถานอัน

เนื่องมาจากอุทกภัยป พ.ศ.2554 การบูรณะโบราณสถานวัดชุมพลนิกายราม ตําบลบานเลน อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (ม.ป.ท., พฤศจิกายน 2555), เสนอ สํานักศิลปากรที่ 3 
พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร, 5. 
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ควรจะประดิษฐานอยูดานหนาของอุโบสถดังเชนที่วัดไชยวัฒนาราม นอกจากนี้วัดในสมัยอยุธยา
สวนใหญยังนิยมหันหนาลงสูแมน้ํา โดยไมจําเปนที่อุโบสถจะตองหันหนาไปทางทิศตะวันออก72 

 

 
ภาพที่ 42 อุโบสถ และเจดยีเหล่ียมเพิ่มมุมคู วัดชุมพลนกิายาราม 
 

5.3. งานศิลปกรรม 
5.3.1. พระพุทธรูป พระพุทธรูปประธาน เปนอดีตพระพุทธเจา 7 พระองค 

ตั้งอยูบนฐานชุกชีเดียวกัน ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ (ภาพที่ 43) พรอมจารึกประวัติ 
พระประธานที่ผนังอุโบสถ เปนพระพุทธรูปปูนปน มีพระนามดังนี้ คือ วิปสสี สิขี เวสสภู กกุสันธะ 
โกนาคมน กัสสป และโคดม และมีพระสาวก 4 องคเปนพระยืนสูงประมาณ 4 ศอกเทากันทั้ง 4 องค73 

 

                                                            

72อิสระ  อุปถัมภ, จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม: การวิเคราะห
จากมุมมองใหม, (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 9. 

73กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 1, 382. 
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ภาพที่ 43 พระประธาน 7 องค ภายในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม 

 
พระพุทธรูปประธานและพระพุทธรูปบางองคบนฐานชุกชีพระประธานยังไมมีการ

บูรณะซอมแซม พระพุทธรูปสวนใหญอยูในสภาพชํารุด แตมีพระพุทธรูปที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบ
ดั้งเดิมมากที่สุดองคหนึ่ง โดยเฉพาะลักษณะของพระพักตรที่มีพระขนงโกงอยางมากและเปนแผน
ปาย พระโอษฐใหญและโคงเปนคลื่นแบบปากกระจับ อันเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปใน
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง และอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือสังฆาฏิเปนแผนใหญ ปลายเปน
เขี้ยวตะขาบ และมีอีกชั้นหนึ่งซอนอยูขางบน ที่ปลายของสวนนี้แหลมคลายกลีบบัวที่งอนข้ึน อัน
เปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองเชนเดียวกัน จึงนาจะเปน
ตัวอยางสําคัญของงานชางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองได74 

5.3.2. พระอุโบสถ  เปนอาคารทรงสี่ เห ล่ียมผืนผา  หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก รูปทรงอาคารดานหนา-หลังเปนมุขโถงชนิดมุขใตขื่อ ตัวอาคารทําเปนมุขลดหนา-หลัง
อยางละชั้น สวนฐานของอุโบสถเปนฐานสิงหปูนปนทาสีขาว สวนตัวเรือนกอเปนผนังรับน้ําหนัก
ฉาบปูนเรียบทาสีขาว บริเวณมุขโถงนั้นยกระดับขึ้นเล็กนอยแลวทําฐานปทมรับ (ฐานบัวคว่ํา-บัว
หงาย) มีพนักกําแพงกั้น ผนังหุมกลองดานหนาทําเปนซุมจระนําทรงปราสาท ภายในประดิษฐาน
พระศรีอาริยทรงเครื่อง สวนดานหลังทําซุมจระนําแทรงพุมมหาโพธิ์ แตเดิมคงมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานเชนกัน ดานสกัดอาคารทั้งหนาและหลังมีชองประตูทางเขาดานละ 2 ชอง แตละชองทํา
                                                            

74ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ
คนไทย, 431. 
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ซุมทรงมณฑปประดับเชนเดียวกับซุมหนาตาง บานประตู หนาตางดานในเขียนภาพเครื่องตั้งหรือ
เครื่องบูชาแบบจีน ดานนอกเขียนภาพลายรดน้ํา เครื่องบนของอุโบสถเปนหลังคาทรงจั่วโครงสราง
ไม ช้ันหลังคาแตละชั้นทําหลังคาซอนสามตับ เฉพาะมุขเด็จทําซอนสองตับ มีปกนกดานหนา 
เครื่องประกอบหลังคาใชเครื่องลํายองแบบมีชอฟา ใบระกา หางหงส เปนไมแกะสลักลงรักปดทอง 
หนาบันมุขลดประดับลายปูนปนขบวนมาศึก ชางศึก สวนยอดประดับตราพระมหาพิชัยมงกุฎและ
ฉัตร สวนหนาบันมุขโถงประดับลายปูนปนเปนกระบวนพลทหาร ทํานองการชุมนุมพลพรรค
เชนเดียวกับชื่อวัด ตัวลายหนาบันลงรักปดทองประดับกระจกสี ภายในตั้งเสารวมรับโครงสรางจั่ว
หลังคา ตัวเสาเขียนภาพจิตรกรรมลายดอกและพวงอุบะ ที่ผนังเขียนภาพพุทธประวัติซ่ึงเขียนเมื่อ
ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ สวนฝาทําลวดลายปรุเปนดาว
เพดานปดทองบนพื้นแดง75 

อุโบสถผานการบูรณะมาแลวหลายครั้ง ดานหนาอุโบสถมีพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง 1 องค ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง รอบๆ เสาภายในอุโบสถก็มีภาพจิตรกรรมเชนกัน 
ประตูหนาตางดานนอกลงรักปดทอง ดานในเปนภาพวาดลวดลายแบบจีน รอบอุโบสถมีใบเสมา
หินแกรนิตทรงสี่เหล่ียมลักษณะเดียวกับใบเสมาวัดนิเวศธรรมประวัติ76 

5.3.3. เจดียยอมุมสิบสอง ตั้งอยูดานหลังอุโบสถ 2 องค กอดวยอิฐฉาบปูน
ทาสีขาว ตั้งอยูบนฐานประทักษิณในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส ประกอบดวยฐานเขียง 1 ช้ัน รองรับฐาน
ปทม ยืดทองไมสูง คาดลูกแกวอกไก 2 เสน มีบันไดทางขึ้นอยูทางทิศตะวันออกหันหนาเขาสู
อุโบสถ ขอบบนกั้นพนักปูนปนกรุกระเบื้องปรุเคลือบสีน้ําตาลลักษณะเดียวกันกับกําแพงแกว
ช้ันใน องคเจดียประกอบดวยฐานเขียง 1 ช้ันรองรับฐานบัวลูกแกวอกไก รับชุดฐานมาลัยเถาซอน
กัน 3 ช้ันในผังสี่เหล่ียมเพิ่มมุมไมสิบสอง เหนือข้ึนไปคือบัวปากระฆังรองรับองคระฆังในผังเพิ่ม
มุมเชนกัน สวนลางขององคระฆังประดับปูนปนรูปหนาสิงหในตําแหนงที่หันหนาสูแนวแกนทิศ
ทั้งส่ี ปลายสุดขององคระฆังประดับปูนปนบัวคอเสื้อ ตอดวยสวนยอดอันประกอบดวยบัลลังกในผัง
เพิ่มมุม มีเสาหาน ปลองไฉน ปลี และเม็ดน้ําคางประดับที่ปลายยอดสุด ตั้งแตองคระฆังขึ้นไปทาสี

                                                            

75สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 81. 

76ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 42. 
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ทองตลอดทั่วทั้งองค77 เปนเจดียที่ไมมีซุมจระนํา สรางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองเชนกัน78 
(ภาพที่ 44) 

 
ภาพที่ 44 เจดยีเหล่ียมเพิ่มมมุ องคดานซายหลังอุโบสถ วัดชุมพลนกิายาราม 

 
5.3.4. พระวิหาร เปนอาคารที่สรางขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว มีขนาดคอนขางเล็ก เปนอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา ตั้งอยูดานหลังอุโบสถโดยหันหนาไป
ทางทิศตะวันออกเชนเดียวกับพระอุโบสถ79 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 11 องค สวนใหญเปน

                                                            

77หางหุนสวนจํากัด สุรินทรประดิษฐทรัพย, รายงานโครงการฟนฟูโบราณสถานอัน
เนื่องมาจากอุทกภัยป พ.ศ.2554 การบูรณะโบราณสถานวัดชุมพลนิกายราม ตําบลบานเลน อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 12. 

78ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 42-43. 
79สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว, 81. 
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พระหลอปางมารวิชัย และปางสมาธิ นอกจากนี้ก็มี ธรรมาสนลายทอง ธรรมาสนปาติโมกข ตูเทียน 
พระไตรปฎก เปนตน80 

5.4. สรุป วัดชุมพลนิกายาราม มีความสําคัญในดานประวัติศาสตรในสมัยสมเด็จ
พระเจาปราสาททองที่เปนประสูติของพระองค เมื่อคร้ังพระองคไดครองกรุงศรีอยุธยา ทรงอุทิศ
ถวายที่บานเปนพุทธบูชาใหสรางวัดขึ้นชื่อวา “วัดชุมพลนิกายาราม” ในปที่ทรงโปรดใหสรางพระ
ที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน จึงถือเปนวัดเกาแกคูกับพระราชวังบางปะอิน เหตุที่พระราชทานนามวัดวา 
“วัดชุมพลนิกายาราม” เพราะคงเปนที่ประชุมไพรพลขาหลวงเดิม และก็ไมไดมีการปฏิสังขรณใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะวามีศึกสงครามกับพมา ตอมาสมัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จึงไดทรงปฏิสังขรณพระเจดีย พระอุโบสถ วิหารการเปรียญ กุฏิ เปนตน 

วัดชุมพลนิกายาราม หันหนาไปทางทิศตะวันออก มีตนพระศรีมหาโพธิ์อยู
ดานหนาสุด ถัดเขาไปเปนฐานไพทียกสูงมีอุโบสถอยูกึ่งกลาง ดานหลังมีวิหารขนาดเล็กตั้งอยู 
ขนาบดวยเจดียเพิ่มมุม มีเจดียทรงเครื่อง 2 องค ตั้งอยูภายในกําแพงแกว 

พระประธานภายในพระอุโบสถปางมารวิชัยเปนอดีตพระพุทธเจา 7 พระองค 
อยูบนฐานชุกชีเดียวกัน พรอมจารึกประวัติพระประธานที่ผนังอุโบสถ และมีพระสาวกเปนพระยืน 
4 องค พระพุทธรูปประธานและพระพุทธรูปบางองคบนฐานชุกชียังไมมีการบูรณะซอมแซม สวน
ใหญอยูในสภาพชํารุด แตมีพระพุทธรูปที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบดั้งเดิมเห็นไดจากลักษณะของ
พระพักตรที่มีพระขนงโกงอยางมากและเปนแผนปาย พระโอษฐใหญและโคงเปนคล่ืนแบบปาก
กระจับ สังฆาฏิเปนแผนใหญ ปลายเปนเขี้ยวตะขาบ มีอีกชั้นหนึ่งเปนปลายแหลมคลายกลีบบัวที่
งอนขึ้นซอนอยูขางบน อันเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

พระอุโบสถ เปนอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา ดานหนา-หลังเปนมุขโถงชนิดมุขใต
ขื่อ ฐานเปนฐานสิงหปูนปนทาสีขาว สวนตัวเรือนกอเปนผนังรับน้ําหนักฉาบปูนเรียบทาสีขาว 
บริเวณมุขโถงนั้นยกระดับขึ้นเล็กนอยแลวทําฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย ดานหนาทําเปนซุมจระนําทรง
ปราสาทประดิษฐานพระศรีอาริยทรงเครื่อง ดานหลังทําซุมจระนําแทรงพุมมหาโพธิ์ บานประตู 
หนาตางดานในเขียนภาพเครื่องตั้งหรือเครื่องบูชาแบบจีน ดานนอกเขียนภาพลายรดน้ํา หนาบันมุข
ลดประดับลายปูนปนขบวนมาศึก ชางศึก สวนยอดประดับตราพระมหาพิชัยมงกุฎและฉัตร สวน
หนาบันมุขโถงประดับลายปูนปนเปนกระบวนพลทหาร ทํานองการชุมนุมพลพรรคเชนเดียวกับชื่อ
วัด ตัวลายหนาบันลงรักปดทองประดับกระจกสี เสาภายในอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมลายดอกและ

                                                            

80กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 1, 382. 
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พวงอุบะ ผนังอุโบสถเขียนภาพพุทธประวัติซ่ึงเขียนเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงบูรณะปฏิสังขรณ สวนฝาทําลวดลายปรุเปนดาวเพดานปดทองบนพื้นแดง 

เจดียยอมุมสิบสองดานหลังอุโบสถ 2 องค กอดวยอิฐฉาบปูนทาสีขาว ตั้งอยูบน
ฐานประทักษิณในผังสี่เหล่ียมจัตุรัส มีบันไดทางขึ้นอยูทางทิศตะวันออกหันหนาเขาสูอุโบสถ สวนลาง
ขององคระฆังประดับปูนปนรูปหนาสิงห ปลายสุดขององคระฆังประดับปูนปนบัวคอเสื้อ สวนยอด
ประกอบดวยบัลลังกในผังเพิ่มมุม เสาหาน ปลองไฉน ปลี และเม็ดน้ําคางประดับที่ปลายยอดสุด ตั้งแต
องคระฆังขึ้นไปทาสีทองตลอดทั่วท้ังองค ไมมีซุมจระนํา สรางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

ดังนั้น การสรางวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร นาจะเปนการสรางตามคติธรรมราชา 
คือสรางวัดใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อทางศาสนาของคนในชุมชน และยังสรางความ
ยิ่งใหญเคียงคูกับพระที่นั่งในพื้นที่ประสูติของพระองค 

 
6. พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน 

6.1. ประวัติพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน อยูที่ตําบลบานเลน 
อําเภอบางปะอิน เดิมบางปะอินมีเกาะใหญเกาะหนึ่งอยูในแมน้ํา สกุลวงศฝายขางพระราชมารดาของ
สมเด็จพระเจาปราสาททองตั้งบานเรือนอยูที่เกาะนั้น กลาวกันมาวาสมเด็จพระเจาปราสาททองก็
ประสูติที่นั่น คร้ันสมเด็จพระเจาปราสาททองไดครองกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2173-2198) จึงทรงอุทิศ
ถวายที่บานนั้นเปนพุทธบูชาใหสรางวัดขึ้นที่ตรงนั้นชื่อวา “วัดชุมพลนิกายาราม” ยังปรากฏอยูจนทุก
วันนี้แลวใหขุดสระสรางวังใหมขึ้นทางกลางเกาะเปนที่สําหรับเสด็จมาประพาส จึงไดมีวังขึ้นที่เกาะ
บางปะอินแตนั้นมา ส่ิงซ่ึงสมเด็จพระเจาปราสาททองทรงสรางไวที่บางปะอินอื่นๆ หักพังเสีย
หมดแลว ยังเหลือแตวัดชุมพลฯ กับสระน้ําที่มีปราสาทอยูในสระนั้น แมน้ําที่ผานดานหนาในปจจุบัน
เปนคลองขุดครั้งสมเด็จพระเจาปราสาททอง81 

ความเปนมาตามพระราชพงศาวดารดังนี้ คือใน พ.ศ.2175 สมเด็จพระเจา
ปราสาททองโปรดเกลาฯ ใหขุดสระน้ําสรางพระราชนิเวศนขึ้นบนเกาะบางเลน กลางแมน้ํา
เจาพระยาและสรางพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสนขึ้น เพื่อเปนที่ประทับเวลาเสด็จประพาส82 

โดยในปนั้นเอง พระราชเทวีในสมเด็จพระเจาปราสาททอง ประสูติพระราช
บุตรองคหนึ่ง พระราชทานนามวา พระนารายณราชกุมาร ทรงพระกรุณาใหสรางพระที่นั่ง

                                                            

81การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, พระราชวังบางปะอิน, (ม.ป.ท., 5 ธันวาคม 
2523), 1. 

82สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เท่ียวตามทางรถไฟ, 1. 
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ไอศวรรยทิพยอาสนที่เกาะบางปะอิน เปนพระราชนิเวศนปราการ ประกอบพฤกษชาติรมร่ืนเปนที่
สําราญพระราชหฤทัย ในเดือนยี่ปลายปนั้น (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) เสด็จไปโสกันตพระเจา
ลูกเธอพระองคอินท และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงวาแตสมเด็จพระเจาปราสาท
ทองยังไปโสกันตพระเจาลูกเธอที่เกาะบางปะอินได จึงควรเห็นความวา เกาะนี้เปนที่โสกันต
พระองคอินท83 

อนึ่งมีจดหมายในพระราชพงศาวดารวา ใน พ.ศ.2184 พระเจาอยูหัวปราสาททอง
เสด็จพระราชดําเนินลงมาประพาสพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน เสด็จอยูแรม เวลาค่ําเสด็จออกมา
ประทับอยูหนามุข สมเด็จพระเจาลูกเธอพระนารายณราชกุมารสองโคม อสนีตกลงตองหนาบัน 
แวนประดับรูปสัตวตกกระจายลงมารอบพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัวและพระเจาลูกเธอมิไดเปน
อันตราย84 

พระท่ีนั่งไอศวรรยทิพยอาสนนี้ไดเปนที่ประพาสของสมเด็จพระเจาแผนดินซ่ึง
ครองกรุงศรีอยุธยาภายหลังสมเด็จพระเจาปราสาททองตอมาทุกรัชกาล ตั้งแต พ.ศ.2175 จนถึง พ.ศ.
2310 หลังเสียกรุงครั้งที่ 2 แกพมา คิดเปนปได 115 ป ครั้นยายราชธานีลงมาตั้งที่กรุงเทพพระมหา
นคร จึงถูกทิ้งรางมากวา 80 ป จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้ง
ทรงเสด็จพระราชดําเนินขึ้นไปประพาสกรุงศรีอยุธยาฯ ไดทอดพระเนตรเห็นสิ่งกอสรางเกาที่ยังมี
เคาเหลืออยูคือ สระน้ําที่ตื้นเขิน ขอบสระมีพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน กอสรางเปนปราสาท
เครื่องไมเหลือแตโครง และเครื่องบนไดหักพังลงมากแลว จึงโปรดเกลาฯ ใหแผวถางขุดสระ
ตกแตงขึ้นใหม เมื่อขุดไดตัวไมประกอบเปนเสาถึง 120 ตน และยอดปราสาท สวนองคปราสาท
กอสรางขวางยาวไปตามกวางของสระ ส่ิงกอสรางในรัชกาลที่ 4 นั้น สรางเปนที่นั่งองคหนึ่งเปนที่
ประทับ มีเรือนแถวสําหรับฝายในหลังหนึ่ง มีพลับพลาริมน้ํากอกําแพงลอมโดยรอบ85 

จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-
2453) โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยูเสมอ ดวยทรงปรารภวาเปนเกาะอยูกลางน้ํา 
เงียบสงบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดสระใหลึกถมดินเพิ่มเติม กออิฐถือปูนรอบสระ การ
กอสรางไดร้ือเกาออกจัดทําใหม คือที่กลางสระใหสรางปราสาทโถงเพื่อเปนที่ระลึกถึงปราสาทเดิม 
และเปนที่ประทับ พระราชนามวา พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน ตามนามเดิม บริเวณที่ประทับเดิม
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางเปนพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ศาลเทพารักษ

                                                            

83การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, พระราชวังบางปะอิน, 2. 
84เร่ืองเดียวกัน, 2-3. 
85เร่ืองเดียวกัน, 3. 
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สําหรับเกาะอยูริมน้ําซ่ึงมีมาแตเดิมนั้น ใหร้ือลงแลวยายมาไวใตตนโพธิ์ริมฝงสระ กอเปนปราสาท
นอยยอดปรางค พระราชทานนามวาเหมมณเฑียรเทวราช สวนที่ตั้งศาลเทพารักษเดิมโปรดใหสราง
เปนสภาคารราชประยูร เพื่อสําหรับพระเจานองยาเธอเสด็จอยูพรอมกัน86 

6.2. งานศิลปกรรม 
6.2.1. พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน ปจจุบันสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ.2419 เปนพระที่นั่งโถงอยูกลางสระทรงปราสาทไมประดับ
กระจก ยอดแหลมเรียวชะลูดประกอบพุมขาวบิณฑ ปลียอด บัวกลุม ลูกแกว เหม บัลลังก ทองไม 
กระจังคอเสื้อ คอระฆัง เชิงชั้นคู ตะเฆ ซุมรังไก นาคปก บันแถลง กระจังตาออย ฯลฯ รูปปราสาท
จัตุรมุข ดานตะวันออกและตะวันตกเปนมุขส้ัน หลังคาลด 2 ช้ัน ดานเหนือและดานใตหลังคาชั้นลด 
4 ช้ัน มีชอฟา นาคเบือน หางหงส ฯลฯ เปนเครื่องประดับ หนาบันรูปตราแผนดินในรัชกาลที่ 5 เสา
รับยอมุมไมสิบสอง โดยรอบ 4 ดาน มีชานประกอบกําแพงแกว ดานตะวันตกมีอัฒจันทรลงสูสระ 
คานลางกอเสาคอนกรีตรับพื้นองคพระที่นั่ง เดิมเปนรูปโคงครึ่งวงกลม ตอมาไดดัดแปลงแกซอม
เปนทรงสามเหลี่ ยม  พระที่นั่ งองคนี้ จํ าลองแบบพระที่นั่ งอาภรณภิ โมกขปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง พระนคร สัดสวนเหมาะสมสวยงามดวยฝมือชางศิลปะ เดิมใชเปนที่ทรง
บําเพ็ญพระราชกุศล และประทับพักผอนพระอิริยาบถ 

ปจจุบันพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน ไดประดิษฐานพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 ขนาดเทาพระองคจริง หลอดวยทองสัมฤทธิ์ ฉลองพระองคเต็มยศจอมพลทหารบก87 
โครงสรางของพระที่นั่งองคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กนอย โดยรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ให
เปลี่ยนเสาและพื้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด รวมทั้งอัญเชิญพระบรมรูปพระบรมชนกนาถเขา
ประดิษฐานภายในองคพระที่นั่ง ดังปรากฏมาจนบัดนี้88 (ภาพที่ 45) 

 

                                                            

86เร่ืองเดียวกัน, 4-5. 
87เร่ืองเดียวกัน, 7. 
88วนุช  รัศมี, พระราชวังบางปะอิน, (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, ม.ป.ป.), 14. 
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ภาพที่ 45 พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน  

 ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 

6.2.2. หอเหมมณเฑียรเทวราช ศาลจําลองแบบจากปรางคขอม (ภาพที่ 46) 
รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นแทนศาลเดิมที่ชาวบางปะอินสรางไวในเขตชั้นนอกริมสระใต
ตนโพธิ์ใหญ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานเทวรูปสนองพระองคสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
(ภาพที่ 47) สาเหตุของการสรางศาลเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง
ทราบการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ในทามกลางลําน้ําเจาพระยาระหวาง
ทางเสด็จไปพระราชวังบางปะอินเมื่อ พ.ศ.2423 ทรงพระราชวิตกวาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจาฟามหาวชิรุณหิศ อาจจะทรงเปนอันตรายดวย จึงทรงบนวาถาหากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรง
รอดพนจากอันตราย จะทรงสรางศาลถวายสมเด็จพระเจาปราสาททอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได
เสด็จมาดวยความปลอดภัย จึงโปรดฯ ใหสรางศาลดังกลาวขึ้นเปนการใชบน ไดมีพิธีแหเทวรูปไปขึ้น
ศาลใหมทั้งทางน้ําและทางบก เปนงานใหญที่มีราษฎรเขารวมกระบวนดวยถึง 2,117 คน มีการอานคํา
สังเวยเปนราย และมีมหรสพฉลอง ในปจจุบันทางสวนพระราชวังบางปะอินจัดใหมีการสังเวยสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง และมีพิธีตัดจุกเด็กทุกปในเดือนส่ี89 ทั้งนี้ เทวรูปสนองพระองคสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง เปนงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทรซ่ึงจะเห็นไดจากลักษณะของพระพักตร 

                                                            

89สุทธิลักษณ  อําพันวงศ, พระราชวังบางปะอิน, พิมพครั้งที่ 3 (แกไขและเพิ่มเติม), 
(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2537), 18-20. 
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ภาพที่ 46 หอเหมมณเฑียรเทวราช พระราชวังบางปะอนิ 

 

 
ภาพที่ 47 เทวรูปสนองพระองคสมเด็จพระเจาปราสาททอง  

 ประดิษฐานภายในหอเหมมณเฑยีรเทวราช 
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6.3. สรุป พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน มีความสําคัญในดานประวัติศาสตรซ่ึง
สันนิษฐานวาเปนที่ประสูติของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ที่โปรดใหขุดสระสรางพระราชนิเวศน
เพื่อเปนที่ประทับเวลาเสด็จประพาส ขึ้นทางกลางเกาะบางเลนหรือบางปะอินในปจจุบัน ส่ิงซ่ึง
สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงสรางไวหักพังหมดแลว ดวยพระราชวังบางปะอิน เปนที่ประพาส
ของพระมหากษัตริยหลายพระองคที่ทรงครองกรุงศรีอยุธยาภายหลังสมเด็จพระเจาปราสาททองตอมา
ทุกรัชกาลดวยเปนที่ใกลพระนคร คร้ันยายราชธานีลงมาตั้งที่กรุงเทพฯ เกาะบางปะอินจึงถูกทิ้งราง
มากวา 80 ป จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จไปประพาสที่บางปะอิน 
ทรงโปรดใหสรางพระตําหนักขึ้นในบริเวณวังเกา จึงกลับเปนที่เสด็จประพาสขึ้นอีก ตอมารัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดที่บางปะอินนี้เสด็จไปประพาสทุกป  

พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสนนี้สมเด็จพระเจาปราสาททอง ทรงพระกรุณาให
สรางเมื่อครั้งพระราชเทวีในพระองคใหประสูติพระราชบุตร นามวา พระนารายณราชกุมาร และเปน
ที่โสกันตพระเจาลูกเธอ คร้ันโสกันตแลวพระราชทานนามใหมวาเจาฟาไชย มีเหตุการณคร้ังหนึ่ง
เมื่อพระเจาอยูหัวปราสาททองเสด็จพระราชดําเนินมาประพาสสมเด็จพระเจาลูกเธอพระนารายณ
ราชกุมารสองโคม อสนีตกลงตองหนาบัน แวนประดับรูปสัตวตกกระจายลงมารอบพระองค 
พระองคและพระเจาลูกเธอมิไดเปนอันตราย พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสนนี้ไดเปนที่ประพาสของ
สมเด็จพระเจาแผนดิน ในพระบรมวงศปราสาททองสืบมา จนกระทั่งเสียกรุง 

พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน ปจจุบันสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนพระที่นั่งโถงอยูกลางสระทรงปราสาทไมประดับกระจก หนาบันรูปตรา
แผนดินในรัชกาล ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ขนาดเทาพระองคจริง หลอดวยทองสัมฤทธ์ิ 
ฉลองพระองคเต็มยศจอมพลทหารบก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ 
ใหเปลี่ยนเสาและพื้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด รวมทั้งอัญเชิญพระบรมรูปพระบรมชนกนาถ
เขาประดิษฐานภายในองคพระที่นั่ง 

หอเหมมณเฑียรเทวราช ศาลจําลองแบบจากปรางคขอม พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นแทนศาลเดิมที่ชาวบางปะอินสรางไวในเขตชั้นนอก
ริมสระใตตนโพธ์ิใหญ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานเทวรูปสนองพระองคสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง สาเหตุของการสรางศาลเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงบน
วาหากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงรอดพนจากอันตราย จะทรงสรางศาลถวายสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง ศาลนี้สรางขึ้นเปนการใชบน มีพิธีแหเทวรูปไปขึ้นศาลใหมทั้งทางน้ําและทางบก เปน
งานใหญที่มีราษฎรเขารวมกระบวนดวยถึง 2,117 คน ในปจจุบันทางสวนพระราชวังบางปะอินจัด
ใหมีการสังเวยสมเด็จพระเจาปราสาททอง และมีพิธีตัดจุกเด็กทุกปในเดือนส่ี 
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7. พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท พระราชวังหลวง 
พระราชวังหลวง หรือพระราชวังโบราณในปจจุบัน เปนที่ประทับของพระมหากษัตริย

ในสมัยอยุธยา ในชวง พ.ศ.1893-1990 พระราชวังหลวงแหงแรกที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) 
โปรดใหสรางขึ้นคือตรงที่เปนวัดพระศรีสรรเพชญ มีกําแพงลอมรอบพรอมดวยปอมปราการ ซ่ึงยัง
ปรากฏอยูในปจจุบัน โปรดใหสรางปราสาทขึ้น 3 องค เขาใจวาเปนปราสาทไมแบบวิหารยอด อยู
นอกริมน้ําลพบุรีไปทางทิศใตมาก ปราสาททั้ง 3 องคนั้นมีนามวา พระที่นั่งไพฑุริยมหาปราสาท 
พระที่นั่งไพชยนตมหาปราสาท และพระที่นั่งไอศวรรยมหาปราสาท ตอมาไดปรากฏชื่อพระที่นั่ง
เพิ่มขึ้นในแผนดินสมเด็จพระราเมศวร คือพระที่นั่งมังคลาภิเษก ตอมาในแผนดินสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ปรากฏนามพระที่นั่งตรีมุขขึ้นอีกองคหนึ่ง ตามพระราชพงศาวดารวา
เกิดไฟไหมจึงรวมพระที่นั่งรุนนี้หาองค สวนอาคารอื่นๆ ยังไมพบหลักฐาน 

ตอมาใน พ.ศ.1991-2310 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระเจาแผนดินพระองคที่ 8 
แหงกรุงศรีอยุธยา ไดขึ้นเสวยราชสมบัติในป พ.ศ.1991 แลวทรงถวายพระราชวังเดิมเปนวัด 
(พุทธาวาส) ซ่ึงตอมาไดนามวาวัดพระศรีสรรเพชญ เปนวัดในพระบรมมหาราชวังเชนเดียวกับวัด
พระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานคร ไมมีพระสงฆอยูจําพรรษา ใชเปนสถานที่บําเพ็ญพระ
ราชกุศลและทรงทําพระราชพิธีตางๆ ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได
ทรงถวายพระราชวังอันเปนที่ประทับของพระเจาแผนดนิเปนวัดแลว พระองคไดโปรดใหสรางพระ
มหาปราสาทอยูดานริมแมน้ําลพบุรีและปราสาทขึ้น 2 องคกอนคือพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท 
(สุริยาสอมรินทร) องคหนึ่ง และพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทองคหนึ่ง หลังจากนั้นพระมหากษัตริย
องคตอๆ มาก็โปรดใหสรางปราสาทและตําหนักตางๆ เพิ่มขึ้นอีกตามความจําเปนและตามพระราช
ประสงคของพระองคตามลําดับ ไดแก พระที่นั่งมังคลาภิเษก (วิหารสมเด็จ) พระที่นั่งจักรวรรดิ์
ไพชยนต พระท่ีนั่งบรรยงกรัตนาสน พระท่ีนั่งทรงปน พระท่ีนั่งตรีมุข ตําหนักตางๆ ไดแก ตําหนัก
ตึก ตําหนักสวนกระตาย ตําหนักสระแกว ตําหนักศาลาลวด ตําหนักหนองหวาย และตําหนักสอง
หอง รวมทั้งกําแพงพระราชวัง ปอม และประตู90 (ภาพที่ 48) 

พระราชวังแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ประกอบดวย เขตพระราชฐานชั้นนอกจัดเปนที่
ทําการของราชการ พระราชฐานชั้นกลางเปนที่ตั้งของพระมหาปราสาทซึ่งเปนที่ประทับและเสด็จ
ออกวาราชการ และเขตพระราชฐานชั้นในคือเขตที่ประทับสวนพระองคของพระมหากษัตริย  

                                                            

90เทพ  สุขรัตนี, “พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา,” พระราชวัง และวัดโบราณในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พรอมท้ังรูปถายและแผนผัง, (ม.ป.ท., 31ธันวาคม 2511), รวบรวมจัดพิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส  เกียรติกอง ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม, 1-3. 
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พระมเหสี พระบรมวงศที่เปนสตรี และพระราชโอรสที่ยังพระเยาว พระราชวังถือเปนพื้นที่ที่มี
ความสําคัญยิ่งของกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากจะเปนที่ตั้งศูนยกลางอํานาจของพระนครแลว ยัง
เปนแหลงรวมงานศิลปกรรมอันวิจิตร หรูหรา และรวมเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยตางๆ มาไวที่นี่
ดวย แตปจจุบันพระราชวังแหงนี้ไดพังทลายไปเกือบหมดแลว คงเหลือแตเพียงซากอาคารเทานั้น91 

 

 
ภาพที่ 48 แผนผังพระราชวังโบราณ ปรับปรุงจากภาพสันนิษฐานสภาพที่สมบูรณ 

 ของพระราชวงักรุงศรีอยุธยา 
ที่มา: ทองเที่ยว เรียนรู กรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, เมษายน 2553), 42-43. 
 

7.1. ประวัติพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท สรางขึ้นริมกําแพงพระราชวัง 
สวนตอขยายติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ ดานหนาพระที่นั่งเปนสนามชัย ซ่ึงเปนสนามที่ใชประชุม
พลและสวนสนาม สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงสรางเมื่อ พ.ศ.2175 ตั้งอยูมุมกําแพงพระราชวัง
ทางดานตะวันออกริมทองสนามหลวง (ภาพที่ 49) ใหช่ือวา “พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงก” 
ในเพลากลางคืนทรงสุบินนิมิตวา สมเด็จพระอมรินทราธิราชเสด็จลงมาประทับนั่ง ณ พระแทนที่

                                                            

91ธวัชชัย   องควุฒิ เวทย  และวิไลรัตน   ยังรอด  เ รียบเรียง ,  ทองเที่ยว  เ รียนรู  
กรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, เมษายน 2553), 42. 
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พระองคไสยาสน ตรัสบอกใหตั้งจักรพยุห แลวสมเด็จพระอมรินทราธิราชก็หายไป รุงเชาพระโหรา
พฤฒาจารยถวายพระพรวา นามที่พระองคตั้งมหาปราสาทไมตองพระประสงคของสมเด็จพระอมริ
นทราธิราช ขอพระราชทานนามมหาปราสาทนี้ใหมวา “จักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท” พระที่นั่ง
องคนี้ปกตินาจะใชเปนที่ประทับทอดพระเนตรการฝกทหาร การประลองพลและทอดพระเนตร
ขบวนแหทางสถลมารค เพราะอยูบนกําแพงใกลทองสนามหลวง92 ในพระราชพงศาวดารกลาววา 
เมื่อสมเด็จพระเจาปราสาททองประกอบพระราชพิธีลบศักราช ณ ป จ.ศ.1000 ทรงตั้งเขาพระสุเมรุ
หนาจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาทนี้ ตอมาในป จ.ศ.1005 (พ.ศ.2186 / ค.ศ.1643) เกิดฟาผาเพลิง
ไหมในวัง พระที่นั่งองคนี้รอดไฟไปไดอยางหวุดหวิด93 

 

 
ภาพที่ 49 พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต 

 
ในการทําพิธีลบศักราช เมื่อจุลศักราช 1,000 ป (พ.ศ.2181) สมเด็จพระเจา

ปราสาททอง ทรงปรึกษาแกเสนาพฤฒามาตยราชปุโรหิตทั้งหลายวา จุลศักราชถวน 1,000 ป จะเกิด
กลียุค จึงคิดเสี่ยงบารมีลบศักราชเปลี่ยนจากปขาลสัมฤทธิศกเปนปกุนสัมฤทธิศก เพื่อใหเปนสุข
สมบูรณ ทรงใหพฤฒาจารยผูรูตํารับพระราชพิธีตั้งเขาพระสุเมรุราชหนาจักรวรรดิไพชยนตมหา
ปราสาท มีเขาไกรลาศและเขาสัตภัณฑลอมพระเมรุเปนชั้นๆ ออกมาแลวใหชางทํารูปอสูรกุมภัณฑ 
คนธรรพ ทานพ ฤษีสิทธิ-วิทยาธร กินนร นาคสุบรรณ เรียงเปนระยะ แลวใหทํารูปสมเด็จอมรินท

                                                            

92เทพ  สุขรัตนี, “พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา,” 5-6. 
93สังข  พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 12 

กุมภาพันธ 2516), 103-104. 
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ราธิราช สถิตยอดเขาพระสุเมรุราชเปนประธาน ใหทวิชาจารยแตงกายเปนพระอิศวร พระพิษณุ 
พระพาย พระพิรุณ พระเพลิง พระยม พระไพสพ พระจันทร พระอาทิตย รูปเทพเจาทั้งสิบสองราศี 
แวดลอมสมเด็จอมรินทราธิราชโดยอันดับศักดิ์เทวราช จึงเอาแผนสุวรรณชาติลิขิตอักษรดวยชาด
หรคุณเปนศักราชใหมบรรทัดหนึ่ง เปนศักราชเดิมบรรทัดหนึ่ง ใสพานทองจําหลักสรรพางควางไว
หนาสมเด็จอมรินทราธิราชใตมหาเศวตฉัตร คร้ังไดศุภวารมหามงคลฤกษสมเด็จพระเจาปราสาท
ทองก็ทรงเสด็จขึ้นไปยังยอดพระสุเมรุราช พระองคก็ถวายอภิวาทพระบรมรัตนัตยาธิคุณสุนทรภาพ
ดวยเบญจวงคประดิษฐ อธิษฐานบารมีโดยพระทัยปรารถนาแลวยกพระกรเบื้องขวาลบศักราชเดิม
นั้นสิ้นเสร็จพราหมณที่แตงกายเปนพระอิศวร พระนารายณ และเปนเทวดานั้น ก็อวยชัยถวายพร 

ในปนั้น สมเด็จพระเจาปราสาททองใหมีพระราชสาสนไปยังกรุงอังวะ ประเทศ
พมา วาไดตั้งพระราชพิธีลบศักราช เอากุนเปนสัมฤทธิศก ขึ้นดิถีวารจันทรเถลิงศกเปนทวาบรยุค 
เพื่อจะใหประเทศใหญนอยทั้งปวงสุขสมบูรณทั่วกัน ใหพระเจากรุงอังวะและเมืองขอบขัณฑเสมา
ทั้งปวงใชศักราชตามที่ลบนี้ คร้ันศักราช 1002 พระเจากรุงอังวะสงทูตนําพระราชสาสนมาวา ขอ
จําเริญทางพระราชไมตรีมายังสมเด็จพระเจาปราสาททอง จะใหใชศักราชตามที่ลบนั้น กรุงพุกาม
และรามัญประเทศไดใชศักราชเดิมหลายชั่วกษัตริยมาแลว คร้ันจะใชตามที่มีพระราชสาสนไปนั้น
เกรงวาจะฟนเฟอน ซ่ึงพระเจากรุงทวารวดีศรีอยุธยาลบไดก็ใหพระองคใชเถิด คร้ันแปลถวายแลว
สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงเคืองพระทัย ฯลฯ94 

นอกจากนี้ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ ยังเปนที่ซ่ึงเสด็จออกรับราชทูตพมาซ่ึงมาเจริญ
พระราชไมตรี ถามขาวพระศพสมเด็จพระเจาทรงธรรม ทรงมีพระราชปฏิสันถารสามนัด แลวตรัส
ใหเล้ียงแขกเมือง อีกตอนหนึ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับพระที่นั่งองคนี้ คือ เมื่อสมเด็จพระนารายณ
มหาราช คร้ังเปนกรมพระราชวังบวรฯ ประทับอยู ณ พระราชวังใหม (จันทรเกษม) ไดยกทัพมาเพื่อ
กําจัดพระศรีสุธรรมราชา พระปตุลา ดวยเหตุที่กระทํามิดีตอพระขนิษฐา ไดมาตั้งบัญชาการอยู ณ 
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท เมื่อสําเร็จพระราชประสงคแลว จึงไดเสด็จขึ้นราช
มนเทียรวิหารสมเด็จ95 

นอกจากจะใชงานในรัชกาลประเจาปราสาททองแลว พระที่นั่งจักรวรรดิ
ไพชยนตยังถูกใชงานในพระราชพิธีตางๆในภายหลังอีกหลายครั้ง เชนคราวที่สมเด็จกรมหลวง

                                                            

94บรรจบ  เทียมทัด, “พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต,” ศิลปากร 18, 1, (พฤษภาคม 2517), 
34-36. 

95เทพ  สุขรัตนี, “พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา,” 6. 
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โยธาเทพ ซ่ึงเปนพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณมหาราชและเปนพระมเหสีฝายซายของพระ
เพทราชาสวรรคต พระบรมศพก็ถูกอัญเชิญยังพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต96 

7.2. งานศิลปกรรม พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท มียอดมณฑปยอดเดียว 
ไมมีบราลี มีมุขซอน 4 ดาน แตดานตะวันออก-ตะวันตกมีมุขสั้นซอน 2 ช้ัน ดานเหนือ-ดานใตมีมุข
ซอน 4 ช้ัน เปนมุขยาวมาจรดประตูเหนือ-ใต (ภาพที่ 50) เปนปราสาทโถงอยูบนกําแพงพระราชวัง
ดานตะวันออกมี 3 ช้ัน ช้ันลาง สําหรับขาทูลละอองธุลีพระบาทฝายหนาเฝา ช้ันกลาง สําหรับขาทูล
ละอองธุลีพระบาทฝายในพักดูแหและการมหรสพ ช้ันบน สําหรับพระบรมวงศานุวงศฝายหนาฝาย
ในเฝาดูแหกรับวนแหตางๆในมุขยาวทั้งสองดาน แตที่กลางจัตุรมุขชั้นบนเปนที่ตั้งพระแทน
ประทับทอดพระเนตรกระบวนแหและการมหรสพ รวมทั้งการยกทัพพระพยุหยาตรา หนาพระมหา
ปราสาทเปนสนามใน มีเปาปนและถนน97 

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตในปจจุบัน เหลือเพียงหลักฐานที่พบครุฑปูนปนติด
อยูขางผนังมุข (ภาพที่ 51) คือระหวางมุขตะวันตกกับมุขใต มีรูปครุฑปูนปนติดอยู 3 ตัว ระหวางมุข
ตะวันตกกับมุขเหนือมีรูปครุฑปูนปนติดอยูที่ขางผนัง 1 ตัว สําหรับมุขตะวันตกขางผนังดานใตมี
รองรอยการขยายมุขใหกวางออกไป รูปครุฑ 3 ตัวที่ติดอยูขางผนังถูกกลบดวยดินอิฐหักกากปูน 
ชางกองโบราณคดีไดแกะถอดออกไปซอมและนําเขามาติดไวอยางเดิม98 

 

 
ภาพที่ 50 ฐานพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต ที่มีมุขยื่น 

 

                                                            

96สุจิตต  วงษเทศ, พระเมรุทําไม  มาจากไหน, (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, ม.ป.ป.), 66. 
97เร่ืองเดียวกัน, 68. 
98บรรจบ  เทียมทัด, “พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต,” 33-34. 
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ภาพที่ 51 ครุฑปูนปนที่มีลักษณะผึ่งผายแบบศิลปะขอม ขางพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม สันนิษฐานวาเนื่องจากเปนพระที่นั่ง

ตรีมุข สรางไวสําหรับประทับทอดพระเนตรกระบวนแห ดังนั้นอยางนอยมุขหนาของพระที่นั่งควร
เปนมุขโถง ขณะที่อีกสองมุขที่เหลือรวมทั้งตัวพระที่นั่งคงเปนมุขปดดวยฝาไม หนาบันรูปพระ
อินทรทรงชางเอราวัณ นาจะสอดคลองกับที่เขาใจกันวาสมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดเกลาฯ ให
ประกอบพระราชพิธีอินทราภิเษก และลบศักราชที่พระท่ีนั่งองคนี้ สําหรับกรอบหนาบันของพระที่
นั่ง เลือกจากลักษณะที่เร่ิมจะคลี่คลายมาเปนชอฟา รวยระกา หางหงสอยางที่รูจักกันในปจจุบัน 
ยอดของพระที่นั่ง เปนชั้นซอนตอปลายดวยยอดปรางค เชื่อวาสรางดวยไมลงรักปดทอง โดย
ปรับปรุงจากเคาโครงของงานกออิฐฉาบปูนของเมรุทิศเมรุรายที่วัดไชยวัฒนาราม ซ่ึงสรางขึ้นใน
รัชกาลเดียวกับพระที่นั่งองคนี้99 (ภาพที่ 52) 

 

                                                            

99การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , หนังสือภาพประวัติศาสตร มรดกโลกอยุธยา, 
(กรุงเทพฯ: ทวีวัฒนการพิมพ, ม.ป.ป.), 58. 
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ภาพที่ 52 ภาพสันนิษฐานพระที่นั่งจกัรวรรดิไพชยนต  

(โดย ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ดร.สันติ  เล็กสุขุม) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, หนงัสือภาพประวัติศาสตร มรดกโลกอยุธยา, 59. 

 
7.3. สรุป พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต สมเด็จพระเจาปราสาททอง ทรงโปรดให

สรางสําหรับเปนที่ประทับทอดพระเนตรการฝกทหาร การประลองพลและทอดพระเนตรขบวนแห
ทางสถลมารค เพราะอยูบนกําแพงใกลทองสนามหลวง เดิมชื่อวา “พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมาน
บรรยงก” แตทรงพระสุบินเห็นสมเด็จพระอมรินทราธิราช พระโหราพฤฒาจารยถวายพระพรวา 
นามที่พระองคตั้งมหาปราสาทไมตองพระประสงคของสมเด็จพระอมรินทราธิราช ขอพระราชทาน
นามมหาปราสาทนี้ใหมวา “จักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท” 

นอกจากนั้น พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท ยังใชประกอบพิธี
อินทราภิเษก และพระราชพิธีลบศักราช ณ ป จ.ศ.1000 ตอมาอีก 5 ปเกิดฟาผาเพลิงไหมในวัง พระ
ที่นั่งองคนี้รอดไฟไปไดอยางหวุดหวิด และยังเปนที่ซ่ึงเสด็จออกรับราชทูตพมาซึ่งมาเจริญพระราช
ไมตรีถามขาวพระศพสมเด็จพระเจาทรงธรรม ทรงมีพระราชปฏิสันถารสามนัด แลวตรัสใหเล้ียง
แขกเมือง พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท ปจจุบันเหลือเพียงฐานรากที่มีลักษณะเปนมุข
ยื่นออกจากพระที่นั่ง ใชศิลาแลงกอปนอิฐ พบครุฑปูนปนติดอยูขางผนังมุข คือระหวางมุขตะวันตก
กับมุขใต 3 ตัว ระหวางมุขตะวันตกกับมุขเหนือ 1 ตัว 

การสรางพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต เปนการสรางตามคติจักรพรรดิราช และ
เทวราชา คือสรางความยิ่งใหญเหนือพระมหากษัตริยทั้งหลาย และเปรียบพระองคเปนดังสมมติเทพ 
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8. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระราชวังหลวง 
8.1. ประวัติพระท่ีนั่งวิหารสมเด็จ ตามพงศาวดารกลาววา สมเด็จพระเจาปราสาท

ทอง โปรดเกลาฯ ใหสรางเมื่อ พ.ศ.2186 เพื่อแทนพระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ถูกฟาผาเกิดเพลิงไหม
หมดเกือบทั้งหลัง โดยสรางบนฐานพระที่นั่งเดิม พระที่นั่งวิหารสมเด็จเปนปราสาทยอดปรางค 
รูปทรงคลายกับพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท มุขดานหนาและดานหลังยาว มุขดานขางสั้น มีกําแพง
แกวลอม 2 ดาน มีโรงชางเผือกอยูสองขางพระที่นั่ง พระที่นั่งวิหารสมเด็จ สรางขึ้นสําหรับประกอบ 
พระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต และพระราชพิธีตางๆ ตลอดจนใชรับรองคณะทูต ใน 
พ.ศ.2173 สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก ณ พระที่นั่งองคนี้100 
(ภาพที่ 53) 

พระที่นั่งวิหารสมเด็จไดรับการบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัยพระเจาอยูหัว
บรมโกศ ซ่ึงเปนระยะสุดทายของการปฏิสังขรณ โดยมีเจาฟาธรรมธิเบศร (เจาฟากุง) เปนแมกอง
ปฏิสังขรณ คงมีการแกไขผนังเจาะชองหนาตางเปลี่ยนเปนบานพระบัญชรมีซุมยอด แตเดิมหลังคาคง
มุงดวยกระเบื้องจึงเปลี่ยนเปนดาดดีบุก ใสบราลีที่สันหลังคา ปดทองประดับกระจก เพราะรัชกาล 
พระเจาอยูหัวบรมโกศเปนระยะรัชกาลยาวนาน (พุทธศักราช 2275-2301) การสรางใหมมีนอย สวน
ใหญเปนการปฏิสังขรณมากกวา ฉะนั้นความสงางามอลังการจึงเปนสิ่งที่เล่ืองลือ จนนํามาเรียก
ราชวงศวาราชวงศปราสาททอง และพระผูสถาปนาพระมหาปราสาทพระวิหารสมเด็จก็ไดรับการถวาย
พระนามวา “พระเจาปราสาททอง” เพราะเปนปราสาทที่ปดทององคแรกที่สรางในกรุงศรีอยุธยา101 

 
ภาพที่ 53 พระที่นั่งวิหารสมเด็จ 

                                                            

100ระพีพรรณ  ใจภักดี, คูมือชมศิลปะและสถาปตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, 153-
154. 

101เสนอ  นิลเดช, พระที่นั่งวิหารสมเด็จ, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนพับลิชช่ิง, 
ธันวาคม 2550), 15. 
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8.2. งานศิลปกรรม จากรากฐานขององคพระที่นั่งที่เหลืออยูในปจจุบันเปนลักษณะ
ของปราสาทแบบอยุธยา คือตัวพระมหาปราสาท มีมุขหนาทางดานทิศตะวันออก และมุขหลัง
ทางดานทิศตะวนตก มุขหลังแบงเปนสองตอน ตอนสีหบัญชรทําเปนมุขมีผนังและแบงเปนมุขโถง
มุขดานหนามีมุขเด็จ (ภาพที่ 54 ถึงภาพที่ 56) เจาหนาที่กรมศิลปากรที่เกี่ยวของกับโบราณสถานได
ทําการขุดเจาะเฉพาะจุดภายในพื้นที่ตรงสวนกลางของพระมหาปราสาทเพื่อหาจุดของเสา แตไมพบ
จุดใดที่เปนการกอเสาเพื่อตั้งรับยอดปราสาท จากคําใหการชาวกรุงเกากลาววาเปนยอดปรางคหา
ยอด และภาพเขียนที่ผนังวัดประดูทรงธรรมยังปรากฏภาพเขียนปราสาทเปนรูปปรางคหายอด 
ผูเขียนภาพคงไดทันเห็นพระมหาปราสาทพระวิหารสมเด็จที่ยังไมถูกร้ือออกหมด เพราะมีการรื้อ
เอาอิฐตางๆ มาสรางกรุงเทพมหานครถึงสองครั้ง คร้ังแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ 
คร้ังที่ 2 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ตอนสรางปรางคที่วัดสระเกศ แสดงใหเห็นไดวาไมมี
การรื้อหมูพระมหาปราสาทจนเหลือแตฐาน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ไดโปรดให
สรางปราสาทหลังยอมๆ เพื่อประดิษฐานพระนามพระบุรพมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาบนฐาน
พระท่ีนั่งสรรเพชญปราสาท แตการกอสรางปราสาทก็คางมาจนสิ้นรัชกาล และในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ
เสวยราชยจะครบ 40 ป เทากับรัชกาลของพระรามาธิบดีที่ 2 ในปพุทธศักราช 2450 ไดจัดงานพระ
ราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ไดโปรดใหร้ือโครงปราสาทที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ โปรดใหสราง
บนพระที่นั่งสรรเพชญออกและสรางพระที่นั่งสรรเพชญดวยโครงไมบนรากฐานพระที่นั่ง
สรรเพชญปราสาทเดิม เพื่องานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก102 

 

 
ภาพที่ 54 บันไดทางขึ้น และแนวฐานพระที่นั่งวิหารสมเด็จ 

                                                            

102เร่ืองเดียวกัน, 15. 
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ภาพที่ 55 ฐานพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ที่มีรูปแบบของฐานบัวคว่ําบัวหงาย 

 

 
ภาพที่ 56 ภายในพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ที่มีการแบงภายในเปนหอง 
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ภาพที่ 57 ภาพสันนิษฐานพระที่นั่งวิหารสมเด็จ 
ที่มา: เสนอ  นลิเดช, พระที่นั่งวิหารสมเด็จ, 61. 

 
8.3. สรุป พระที่นั่งวิหารสมเด็จ สมเด็จพระเจาปราสาททอง โปรดเกลาฯ ใหสราง

แทนพระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ถูกฟาผาเกิดเพลิงไหมหมดเกือบทั้งหลัง โดยสรางบนฐานพระที่นั่งเดิม 
เปนที่ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกของพระองค และยังใชสําหรับประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต และพระราชพิธีตางๆ ตลอดจนใชรับรองคณะทูตในสมัยนั้น พระท่ี
นั่งวิหารสมเด็จเปนปราสาทยอดปรางค รูปทรงคลายกับพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท มุขดานหนา
และดานหลังยาว มุขดานขางสั้น มีกําแพงแกวลอม 2 ดาน มีโรงชางเผือกอยูสองขางพระที่นั่ง  
พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จไดรับการบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ปจจุบันพระ
ที่นั่งวิหารสมเด็จ เหลือเพียงรากฐานขององคพระที่นั่งที่เปนลักษณะของปราสาทแบบอยุธยา 
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บทท่ี 4 
การจัดการเชิงทองเที่ยวงานศิลปกรรมสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

 
การทองเที่ยวเพ่ือชมงานสถานที่ที่สถาปนาและบูรณปฏิสังขรณในสมัยสมเด็จพระเจา

ปราสาททองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีความนาสนใจของแตละสถานที่จากความ
ยิ่งใหญอลังการ ความงดงาม อันแสดงถึงพระราชอํานาจที่ยิ่งใหญ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ลวนมี
แนวคิดในการออกแบบสรางสรรคงานศิลปกรรมอันเปนเอกลักษณของงานศิลปกรรมในรัชสมัย
สมเด็จพระเจาปราสาททอง 

เสนทางทองเที่ยวเพื่อชมงานศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองนี้ ผูสนใจ
สามารถเดินทางเที่ยวชมไดทั้งทางบกและทางน้ําเพื่อชมทัศนียภาพริมแมน้ํา และสะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย โดยสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงผูศึกษาได
ใหลําดับความสําคัญของแตละสถานที่แตกตางกัน และสรุปความสําคัญของแตละสถานที่
โดยสังเขป เพื่อความสะดวกในการสรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของสถานที่ และงาน
ศิลปกรรมใหกับผูสนใจทั่วไปไดทองเที่ยวดวยความเพลิดเพลินและเขาใจเอกลักษณเฉพาะตัวของ
แหลงศิลปกรรมในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

สถานที่ทองเที่ยวแตละแหลง ผูศึกษาไดจัดลําดับความสําคัญจากหลักฐานทาง
ศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองที่หลงเหลืออยู ทั้งทางดานประวัติ ความสมบูรณของ
งานศิลปกรรม ความสําคัญทางประวัติศาสตร ความสําคัญทางประวัติศาสตรศิลปะ และประเด็น
ความสําคัญดานอื่นๆ เชน คติการสราง เพื่อแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ และสะทอนแนวความคิด
ของพระองค ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 วัดไชยวัฒนาราม 
ลําดับที่ 2 ปราสาทนครหลวง 
ลําดับที่ 3 วัดใหมประชุมพล 
ลําดับที่ 4 วัดหนาพระเมรุ 
ลําดับที่ 5 วัดชุมพลนิกายาราม 
ลําดับที่ 6 พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน 
ลําดับที่ 7 พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต พระราชวังหลวง 
ลําดับที่ 8 พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระราชวังหลวง 
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ภาพที่ 58 แผนที่แสดงสถานที่ทองเที่ยวทางศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (โดย อาจารยกวิฎ  ตั้งจรัสวงศ) 
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ภาพที่ 59 วัดไชยวัฒนาราม 

 

วัดไชยวัฒนาราม ลําดับความสําคัญ  
วัดไชยวัฒนารามสรางขึ้นในปแรกที่สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงปราบดาภิเษก 

และขึ้นครองราชยใน พ.ศ.2172 วัดนี้สรางขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลแดพระราชมารดา ตั้งอยูนอก
เกาะเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงใตริมแมน้ําเจาพระยา 

วัดไชยวัฒนารามมีแผนผังแบบสมัยอยุธยาตอนตนคือมีพระปรางคเปนประธาน มีเมรุ
ทิศเมรุราย และรับอิทธิพลจากปราสาทขอมที่ใชคติจักรวาลวิทยามีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง
จักรวาล จึงกอใหเกิดการผสมผสานคติของพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณไวที่วัดไชยวัฒนาราม 
งานศิลปกรรมสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง สามารถเที่ยวชมไดทั้งบริเวณวัด (ภาพที่ 59) 

ปรางคประธานของวัดเปรียบดังเขาพระสุเมรุที่เปนแกนกลางจักรวาล มีบันไดทางขึ้น
สูเรือนธาตุทางทิศตะวันออก ปรางคบริวาร 4 องคที่ลอมรอบปรางคประธานบนฐานประทักษิณ
เดียวกันเปรียบดังเขาสัตตบริภัณฑ เมรุทิศเมรุรายเปรียบดังทวีปใหญ 4 ทวีป และทวีปเล็ก 4 ทวีปที่อยู
ในมหาสมุทรของภูมิจักรวาล เมรุทิศเมรุรายท้ัง 8 องค ทําหลังคาเปน 7 ช้ัน มีลักษณะเหมือนพระเมรุ
มาศถวายพระเพลิงพระศพเจานาย ยอดเปนรูปปรางค ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปูน
ปนปางมารวิชัย ผนังดานนอกเมรุทิศเมรุรายประดับประติมากรรมปูนปนเปนภาพอยางนูนเรื่อง
พุทธประวัติสันนิษฐานวาเริ่มจากผนังเมรุทิศตะวันออก เร่ืองราวเรียงลําดับตามแบบทักษิณาวรรต
หรือเวียนขวา ภาพสุดทายสิ้นสุดที่ผนังเมรุรายทิศตะวันออกเฉียงเหนือสันนิษฐานวาเปนภาพที่
พระพุทธเจาเสด็จลงสวรรคช้ันดาวดึงส ระเบียงคดประดับลูกกรงหลอก ประดิษฐานพระพุทธรูป
หินทราย 120 องค ทุกองคไมมีพระเศียรเหลืออยูเลย  
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อุโบสถอยูหนาวัดทางทิศตะวันออก หันหนาไปยังแมน้ําเจาพระยา ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยอยูบนฐานชุกชี ดานหนาพระประธานมีพระพุทธรูปหินทรายอยู
บนฐานสูง 2 องค ปจจุบันเหลือเพียง 1 องค หนาอุโบสถมีเจดียยอมุมสิบสอง 2 องค สันนิษฐานวา
สรางขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชชนกและพระราชชนนีของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ซ่ึงเจดีย
ลักษณะนี้นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

วัดไชยวัฒนารามจึงนับวาเปนวัดที่มีสําคัญมากในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ทั้ง
ในดานประวัติและสถานที่กอสราง หลักฐานงานศิลปกรรม ความสําคัญของวัดในสมัยนั้น รวมถึง
คติที่ใชการสรางวัดไชยวัฒนารามแหงนี้ 

 

 
ภาพที่ 60 ปราสาทนครหลวง 

 
ปราสาทนครหลวง ลําดับความสําคัญ  
ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปาสักดานตะวันออก สมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดเกลาฯ ใหชาง

ไปถายแบบปราสาทศิลาที่พระนครหลวง ประเทศกัมพูชาเมื่อ พ.ศ.2174 เพื่อใชเปนศาสนสถาน
และตําหนักที่ประทับระหวางทางเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี (ภาพที่ 60) แผนผังของ
ปราสาทนครหลวงคลายคลึงกับแผนผังของปราสาทนครวัดแหงประเทศกัมพูชา เพียงแตไมมีการ
กอสรางอาคารขนาดเล็กแทรกไวบนชั้นแตละช้ันเหมือนที่ปราสาทนครวัด ปราสาทนครหลวงสราง
ในทางพระพุทธศาสนาแบบเขมร คือการสรางปราสาทอยูบนเนินดินที่ถมใหสูงเปนคลายภูเขาตั้งอยู
บนฐานที่มีช้ันลดหลั่นกัน 3 ช้ัน แตละชั้นมีระเบียงคดที่มีซุมคูหาทิศกับซุมคูหามุมลอมรอบ ทุกทิศ
และทุกมุมของระเบียงคดทุกชั้นมีองคปรางคตั้งอยูรวม 30 องค ตอมาใน พ.ศ.2352 (ในชวงรัชกาล
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ที่ 1) ตาปะขาวปน สรางวัดนครหลวงขึ้น และสรางรอยพระพุทธบาทจําลองแบบพระพุทธบาทสี่
รอยหมายถึงอดีตพุทธองค 4 องค ไวบนลานชั้นบนของปราสาท พระพุทธรูป 19 องค หนาประตู
ทางเขามีรูปปนพระพิฆเณศ ระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจํานวนมาก องคพระ
เกาแตเศียรพระทําขึ้นใหม ปราสาทนครหลวงจึงกลายเปนสวนหนึ่งของวัดนครหลวง 

ในรัชสมัยของพระเจาปราสาททองการกอสรางปราสาทนครหลวงไมแลวเสร็จ ทําให
ปราสาทนครหลวงถูกทิ้งรางมานานนับรอยป จนไดรับการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2446 
ปราสาทนครหลวงจึงมีรูปแบบของศิลปะ 2 สมัย 2 รูปแบบดวยกัน คือ ปราสาทที่กอสรางมาตั้งแต
รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาทอง ที่โดดเดนทางดานสถาปตยกรรม และสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สราง
มณฑป พระบาทสี่รอย มณฑปประจํามุมประจําดาน วิหารคด เกาอี้แบบศิลปะจีนขึ้นบนลานชั้นที่ 3 
ที่เคยจะสรางองคปรางคประธานของปราสาทนครหลวง 

ปราสาทนครหลวงจึงนับเปนงานศิลปกรรมที่สมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดฯ ให
สรางเพื่อแสดงใหเห็นถึงพระราชอํานาจของพระองค จากการที่ทรงใหชางไปถายแบบปราสาทจาก
พระนครหลวงที่สันนิษฐานวาหมายถึงปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 

ปราสาทนครหลวงนับวามีสําคัญมากในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ทั้งในดาน
ประวัติการสรางที่ถายแบบมาจากปราสาทเขมรหลังจากไดรับชัยชนะในการรบ หลักฐานงาน
ศิลปกรรม ความสําคัญของปราสาทในสมัยนั้น รวมถึงคติที่ใชการสราง 

 

 
ภาพที่ 61 หลวงพอทรงธรรม พระประธานในอุโบสถวัดใหมประชุมพล 
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วัดใหมประชุมพล ลําดับความสําคัญ  
ตั้งอยูริมฝงขวาของแมน้ําปาสัก สันนิษฐานวาเปนที่พักแรมของขาราชบริพารในการ

เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ซ่ึงอยูใกลกับพระตําหนัก
พระนครหลวง วิหารวัดใหมประชุมพลตั้งอยูบนชุดฐานบัวสูงที่แอนโคงรูปทองเรือสําเภา ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน “หลวงพอทรงธรรม” (ภาพที่ 61) เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องปาง
มารวิชัย ปนดวยปูนพอกทับแกนในซึ่งเปนพระหินทรายสีเขียวลงรักปดทองประดับกระจก เครื่อง
ทรงลวดลายปูนปนอาจไดรับการซอมแซมมาแลว ประทับบนบัลลังกยอเก็จมีผาทิพยหอยลงมาตรง
กึ่งกลางดานหนา หลวงพอทรงธรรม มีลักษณะของงานศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาท
ทอง คือสวมกระบังหนาเตี้ย พระพักตรคลายมนุษย ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ 

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเหลือชัดเจนที่ผนังดานขวาและดานหลังพระประธาน 
จากมุมดานหลังวิหารเปนภาพเหตุการณตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ถัดมาเปนภาพแถวเจดีย
สลับดวยเทวดานั่งพนมมือถือดอกไมนมัสการพระเจดียหันหนาไปทางพระประธาน ลายพุมขาว
บิณฑประดับลายกนก เหนือขึ้นไปเปนภาพคนธรรพนักสิทธิ์วิทยาธรและฤาษี ผนังดานซายและ
ดานหนาพระประธานถูกลบทิ้งและเขียนใหมบางสวน เมื่อ พ.ศ.2436 ผนังสวนลางระหวางชอง
หนาตางและใตกรอบหนาตางเขียนเปนภาพเครื่องมงคลของจีน ผนังดานหลังพระประธานคงเปน
ภาพปาหิมพานต กึ่งกลางเขียนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งทามารวิชัยใตขนดพญานาคเจ็ดเศียร 

เจดียประธานดานทิศใตของวิหาร ตั้งอยูหลังพระอุโบสถ เปนเจดียเพิ่มมุม มีบันไดทาง
ขึ้นสูครรภคูหาดานทิศตะวันออก ภายในครรภคูหาประดิษฐานเจดียทรงระฆังขนาดเล็ก ผนังมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเปนลายพุมขาวบิณฑผูกลายตอกันจนเต็มผนัง (ปจจุบันลบเลือนเกือบหมดแลว) 
ฝาเพดานทําดวยไมเขียนสีเปนลายดาวเพดาน รูปแบบของเจดียมีลักษณะคลายคลึงกับเจดียวัดไชย
วัฒนาราม และวัดชุมพลนิกายาราม 

วัดใหมประชุมพลเปนวัดที่มีสําคัญในดานประวัติการกอสรางที่สรางจากอาคาร
ตําหนักที่พักแรมเดิม งานศิลปกรรมที่รูปแบบของพระพุทธรูป งานจิตรกรรม และเจดียเหล่ียมเพิ่ม
มุมที่เปนที่นิยมในงานสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
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ภาพที่ 62 “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ”  

พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถวัดหนาพระเมรุราชิการาม 
 

วัดหนาพระเมรุราชิการาม ลําดับความสําคัญ  
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2046 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ตั้งอยูนอกเกาะเมืองทางทิศ

เหนือ คําวา “หนาพระเมรุ” สันนิษฐานวาอาจเปนวัดที่สรางตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระมหากษัตริย ช่ือวัดหนาพระเมรุปรากฏในพงศาวดารวา พลับพลาที่ประทับสําหรับทรงทํา
สัญญาสงบศึก คร้ังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทําศึกกับพระเจาบุเรงนองในสงครามชางเผือก พ.ศ.
2092 ตั้งอยูระหวางวัดหนาพระเมรุและวัดหัสดาวาส วัดหนาพระเมรุรอดพนจากการถูกพมาเผา
ทําลาย เนื่องจากตั้งอยูใกลพระราชวังหลวง ซ่ึงเปนทําเลที่ตั้งของกองทัพพมา สถาปตยกรรม 
ประติมากรรมและศิลปกรรมตางๆ จึงยังคงสมบูรณ พระอารามไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหญ ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดหนาพระเมรุฯ พระนามวา “พระพุทธนิมิตวิชิต
มารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ” สันนิษฐานวาตกแตงเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาท
ทองใหเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญตามคติพุทธราชาเพื่อเสริมพระราชอํานาจของพระองค 
นับเปนงานศิลปกรรมที่งดงามและสมบูรณอยางยิ่ง พระพุทธรูปประธานเปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่องใหญปางมารวิชัย หลอดวยโลหะสัมฤทธิ์ ภายนอกฉาบปูนลงรักปดทอง พระเศียรมีกระ
บังหนาครอบ สวมมงกุฎมีสรอยสังวาล ทับทรวง (ภาพที่ 62) 

อุโบสถหันหนาไปทางทิศใตมีมุขยื่นทั้งดานหนาและดานหลัง บูรณะครั้งสําคัญใน
สมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร ดานหลังอุโบสถมีเจดียยอมุม 1 องค และเจดียทรง
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ระฆังเรียงกัน 3 องค หนาบันอุโบสถดานหนาเปนไมแกะสลักปดทองรูปพระนารายณทรงครุฑยุด
นาค โดยครุฑยืนอยูเหนือหนากาล (ราหู) อีกชั้นหนึ่ง มีรูปเทพเหาะ 26 องค สักการะอยูรายรอบ 
ดานบนสุดทําเปนฉัตรอยูเหนือซุมเรือนแกว หนาบันดานหลังทําเปนรูปเทพนม 22 องค 

วัดหนาพระเมรุฯ เปนวัดที่มีสําคัญในดานประวัติการกอสราง พระพุทธรูปทรงเครื่องที่
เปนงานชิ้นสําคัญที่สมบูรณมากในรูปแบบของงานสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

 

 
ภาพที่ 63 พระประธานภายในอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามวรวิหาร 

 
วัดชุมพลนิกายารามวรวิหาร ลําดับความสําคัญ  
พระเจาปราสาททองโปรดฯ ใหสรางเมื่อ พ.ศ.2173 เนื่องจากเปนพระราชเคหสถาน

เดิมของพระองคถือเปนวัดเกาแกคูกับพระราชวังบางปะอิน วัดชุมพลฯ คงจะเปนที่ประชุมไพรพล
ขาหลวงเดิม ไดรับการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 4 วัดชุมพลฯ หันหนาไปทางทิศตะวันออก 
สถาปตยกรรมคือ อุโบสถ วิหาร เจดียเพิ่มมุมคู และตนพระศรีมหาโพธิ์อยูดานหนาสุดทางทิศ
ตะวันออก ดานหลังมีวิหารขนาดเล็ก ขนาบดวยเจดียเพิ่มมุม มีเจดียทรงเครื่อง 2 องค 

งานศิลปกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  คือพระพุทธรูปประธานที่
ประดิษฐานในอุโบสถ เปนอดีตพระพุทธเจา 7 พระองค อยูบนฐานชุกชีเดียวกัน (ภาพที่ 63) สวน
ใหญอยูในสภาพชํารุดยังไมมีการบูรณะซอมแซม แตมีพระพุทธรูปองคหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
รูปแบบดั้งเดิม อันเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง คือพระ
พักตรมีพระขนงโกงอยางมากและเปนแผนปาย พระโอษฐใหญและโคงเปนคลื่นแบบปากกระจับ 
สังฆาฏิเปนแผนใหญปลายเปนเขี้ยวตะขาบ และมีอีกชั้นหนึ่งซอนอยูขางบน ที่ปลายของสวนนี้
แหลมคลายกลีบบัวที่งอนขึ้น และเจดียยอมุมสิบสอง 2 องคดานหลังอุโบสถ เปนเจดียที่ไมมีซุม
จระนํา สรางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองเชนกัน 
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วัดชุมพลฯ เปนวัดที่มีสําคัญในดานประวัติของสถานที่กอสรางวัดที่สรางบนพระราช
เคหสถานเดิมของพระองค แผนผังที่คงลักษณะของผังวัดสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง นิยม
สรางเจดียเหล่ียมเพิ่มมุมคูดานหลังอุโบสถ พระพุทธรูปที่มีรูปแบบของงานสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง 

 
พระราชวังบางปะอิน ลําดับความสําคัญ  
กลาวกันวาเปนที่ประสูติของพระเจาปราสาททอง โดยทรงโปรดเกลาฯ ใหขุดสระน้ํา

สรางพระราชนิเวศนขึ้นบนเกาะบางเลน กลางแมน้ําเจาพระยาและสรางพระที่นั่งไอศวรรยทิพย
อาสนขึ้น เพื่อเปนที่ประทับเวลาเสด็จประพาสใน พ.ศ.2175 และเปนสถานที่ประกอบพิธีโสกันต
พระเจาลูกเธอพระนารายณราชกุมาร ปจจุบันงานศิลปกรรมในพระราชวังบางปะอินเปนงานที่สราง
ขึ้นใหมในสมัยรัตนโกสินทร 

 

 
ภาพที่ 64 พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน 
 

พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน เปนที่ประพาสของพระเจาแผนดินในพระบรมวงศ
ปราสาททองสืบมา ตั้งแต พ.ศ.2175 จนถึง พ.ศ.2310 จึงจะเสียกรุง นับจากนั้นจึงถูกทิ้งรางมากวา 
80 ป จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งขึ้นใหมอีกหลังหนึ่งในบริเวณนี้เพื่อเปน 
ที่ประทับ และสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยูเสมอจึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางปราสาทโถงโดยรื้อเกาออกจัดทําใหมที่กลางสระเพื่อเปนที่ประทับ 
พระราชนามวา พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน ตามนามเดิม เมื่อ พ.ศ.2415 ปจจุบันประดิษฐาน 
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พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ขนาดเทาพระองคจริง หลอดวยทองสัมฤทธิ์ ฉลองพระองคเต็มยศจอมพล
ทหารบกโดยรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนเสาและพื้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด (ภาพที่ 64) 

 

 
ภาพที่ 65 เทวรูปสนองพระองคสมเด็จพระเจาปราสาททอง  

ประดิษฐานภายในหอเหมมณเฑียรเทวราช พระราชวังบางปะอิน 
 
หอเหมมณเฑียรเทวราช ศาลจําลองแบบจากปรางคขอม เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ประดิษฐานเทวรูปสนองพระองคสมเด็จพระเจาปราสาททอง (ภาพที่ 65) โดยมีลักษณะของงาน
ศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร ซ่ึงรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นแทนศาลเดิมในเขตชั้นนอก
ริมสระใตตนโพธิ์ใหญ ปจจุบันพระราชวังบางปะอินจัดใหมีการสังเวยพระเจาปราสาททอง และมี
พิธีตัดจุกเด็กทุกปในเดือนส่ี 

พระราชวังบางปะอิน เปนสถานที่ประสูติของสมเด็จพระเจาปราสาททอง เปนที่
ประดิษฐานเทวรูปสนองพระองค และไมเหลือหลักฐานของงานศิลปกรรมที่สรางในสมัยนั้น
หลงเหลืออยูแลว 
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ภาพที่ 66 ครุฑปูนปนติดผนัง ประดับฐานพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท 

 
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท พระราชวังหลวง ลําดับความสําคัญ  
สมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดฯ ใหสรางเมื่อ พ.ศ.2175 ตั้งอยูมุมกําแพงพระราชวัง

ทางดานตะวันออกริมทองสนามหลวง ปกติจะใชเปนที่ประทับทอดพระเนตรการฝกทหาร การ
ประลองพลและทอดพระเนตรขบวนแหทางสถลมารค นอกจากนั้น ยังใชประกอบพิธีอินทราภิเษก 
และพระราชพิธีลบศักราช ณ ป จ.ศ.1000 (พ.ศ.2181) ทรงตั้งเขาพระสุเมรุหนาพระที่นั่งองคนี้ 

พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท ปจจุบันเหลือเพียงฐานราก ใชศิลาแลงกอ
ปนอิฐ มีมุขซอนดานเหนือ-ดานใต 4 ช้ัน ดานตะวันออก-ตะวันตกมีมุขสั้นซอน 2 ช้ัน พบครุฑปูน
ปนติดอยูขางผนังระหวางมุขตะวันตกกับมุขใต 3 ตัว ระหวางมุขตะวันตกกับมุขเหนือติดอยู 1 ตัว 
(ภาพที่ 66) 

พระท่ีนั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท เปนสถานที่ที่ใชทอดพระเนตรการฝกทหาร 
และยังใชประกอบพระราชพิธีสําคัญทั้งพิธีอินทราภิเษก และพระราชพิธีลบศักราช ปจจุบันเหลือ
หลักฐานงานศิลปกรรมเพียงฐานรากประดับครุฑที่มีลักษณะของศิลปะขอม 
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ภาพที่ 67 ภายในพระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระราชวังหลวง ที่ภายในแบงเปนหอง 

 
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระราชวังหลวง ลําดับความสําคัญ  
สมเด็จพระเจาปราสาททอง โปรดฯ ใหสรางเมื่อ พ.ศ.2186 บนฐานพระที่นั่งเดิม แทน

พระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ ถูกฟาผาเกิดเพลิงไหมหมดเกือบทั้งหลัง พระที่นั่งไดรับการบูรณะ 
ปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ (ภาพที่ 67) 

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เปนที่ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกของพระองค ใน พ.ศ.
2173 และยังใชสําหรับประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต และพระราชพิธีตางๆ 
ตลอดจนใชรับรองคณะทูตในสมัยนั้น 

ปจจุบันองคพระท่ีนั่งเหลือเพียงฐานรากมีมุขหนาทางดานทิศตะวันออก และมุขหลัง
ทางดานทิศตะวันตก มุขดานขางสั้น มีกําแพงแกวลอม 2 ดาน มีโรงชางเผือกอยูสองขางพระที่นั่ง 

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระราชวังหลวง มีความสําคัญทางประวัติศาสตรที่ใชเปน
สถานที่ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
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บทท่ี 5 
สรุป 

 
สมเด็จพระเจาปราสาททอง กษัตริยตนราชวงศปราสาททองแหงราชอาณาจักรอยุธยา 

(พ.ศ.2172-2199) ทรงเปนกษัตริยที่ไมมีพระราชประวัติแนชัด สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงขึ้น
ครองราชยดวยการปราบดาภิเษก ทําใหพระองคตองทรงกระทําบางสิ่งบางอยางใหเปนที่ยอมรับแก
คนทั้งหลายในสังคม ดวยการทรงแสดงใหเห็นวาพระองคคือพระจักรพรรดิราช ที่ทรงพระราช
อํานาจยิ่งใหญในแผนดินไทย และประเทศใกลเคียง ส่ิงที่พระองคทรงสรางขึ้น จึงมีทั้งทางโลก 
และทางธรรม แตวามักจะเนนในการแสดงออกทางวัตถุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางจักรวาลใหม 
เพื่อใหเกิดอํานาจและสิทธิธรรมขึ้นแกพระองคนั้น จําเปนที่จะตองหันไปศึกษารื้อฟนอดีตขึ้นมา
ปรุงแตงเสียใหม 

ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  พระองคจึงทรงสรางงานศิลปกรรมที่ เปน
เอกลักษณโดยใชประเด็นในเรื่องจักรพรรดิราช หรือเทวราชา การใชคติภูมิจักรวาล รวมถึงการนํา
แบบแผนของวัดหรือเจดียในสมัยอยุธยาตอนตน การแผขยายอํานาจและนําความยิ่งใหญของ
วัฒนธรรมขอมมาใช ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการแสดงความชอบธรรมในการขึ้นครองราชย ซ่ึงพระองคได
นําสอดแทรกไวในงานศิลปกรรมและพิธีกรรมตางๆ โดยใชพื้นฐานจากศรัทธาและความเชื่อของ
ประชาชน และมีพระองคเปนศูนยกลาง 

การเที่ยวชมงานศิลปกรรมสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีสถานที่ที่สําคัญอยูหลายแหง ไดแกวัดไชยวัฒนาราม ที่อยูนอกเกาะเมือง, 
ปราสาทนครหลวง และวัดใหมประชุมพล ในเขตอําเภอนครหลวง, วัดหนาพระเมรุ พระที่นั่ง
จักรวรรดิไพชยนต และพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ในเขตพระราชวังหลวง รวมถึงพระราชวังบางปะอิน 
และวัดชุมพลนิกายาราม ในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่ทองเที่ยวแตละแหลง ลวนมีความสําคัญทั้งในประวัติความเปนมาของสถานที่ 
รูปแบบงานศิลปกรรม ความสําคัญทางประวัติศาสตร ความสําคัญทางประวัติศาสตรศิลปะ รวมถึง
คติการกอสราง ที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ และแนวความคิดของสมเด็จพระเจาปราสาททอง  
ที่พระองคทรงใหความสําคัญกับสิ่งที่สรางการยอมรับในพระองค อํานาจ บารมี และบุญญาธิการ  
ที่พระองคทรงสามารถปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริยที่มีความยิ่งใหญ โดยทรงได
กอสรางศาสนสถาน และพระที่นั่งหลายแหงเพื่อทําใหผูคนไดรูจักพระองค 
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ส่ิงที่สมเด็จพระเจาปราสาททอง ไดทรงโปรดใหกอสรางนั้นทําใหผูคนไดประจักษถึง
อํานาจบารมี ทั้งจากการกอสรางที่ผสมผสานรูปแบบศิลปะของสมัยเกา และศิลปะในประเทศเพื่อน
บาน คติการสรางบนพื้นฐานของพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ การสรางบนสถานที่ประสูติ 
หรือเคหสถานเดิมของพระราชมารดา การใชสถานที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญทั้งในทางศาสนา
และการเมืองการปกครอง จนทําใหเกิดงานศิลปกรรมที่มีความสมบูรณ สวยงาม 

ส่ิงกอสรางสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  มีความเปนเอกลักษณทั้งในงาน
สถาปตยกรรม พระพุทธรูป และงานจิตรกรรม ที่ผูไดชมจะไดเห็นถึงความโดดเดนของงานที่ควร
เที่ยวชม และหาความรูจากงานศิลปกรรมสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
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