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 This thesis was based on the assumption that viharas for a reclining  
Buddha in the Rattanakosin period, from King Rama I to V in central part of Thailand, 
had unique architectural design. The study aims to find meanings of reclining  
Buddha statues and architectural development of viharas for a reclining Buddha 
statue. The Study found that viharas for a reclining  Buddha can be divided into two 
types according to reclining postures, namely a lion and cremation postures. The 
former was popular had important role, and enshrined in unique architectural design 
of viharas which can divided into three type, the first and second  types during the 
early Rattanakosin and the third type in the reign of King Rama IV period. 
 1.Viharas for a reclining Buddha in the early Rattanakosin period as 
subordinate architecture in a monastic compound. They were represented an abode 
of Buddha and a reclining Buddha statue signified human Buddha. 
 2.Viharas for a reclining Buddha as the principle architecture in a monastic 
compound and a reclining Buddha was represented as the Great Man. Architectural 
design focused on concept of Buddha looking surrealistic. 
 3. Viharas for a reclining Buddha in the reign of King Rama IV period had a 
role as secondary element and signified a quarter of Paribhogacetiya(the important of 
Buddha's life), Parinirvana place of buddha. Architectural design of viharas was 
created to fit with a Buddha statue which looked realistic in King Rama IV's period. 
 Term of viharas for a reclining Buddha was carefully designed for 
perception both outside to inside and inside to outside, such as characteristics of 
base of the Buddha statue, principle pillars, and architectural voids. These elements 
emphasized role of viharas of a reclining Buddha in a monastic compound. 
Department of Architecture and Related Arts  Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ........................................                                  Academic Year 2014 
Thesis Advisors' signature 1. .........................................  2. .......................................... 

จ 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ และแรงผลักดันจาก
บุคคลหลายท่าน ดังน้ี 
 กราบขอบพระคุณ รศ.เสนอ นิลเดช ครูผู้ให้วิชาและเมตตาศิษย์อย่างดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ รศ.สมคิด จิระทัศนะกุล ครูผู้เปิดมุมมองอันลึกซึ้งในการทําวิจัยทาง
สถาปัตยกรรมไทย รวมถึงความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีต่อผู้วิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ผช.ดร. โชติมา จตุรวงศ์ ที่ช่วยช้ีแนะวิทยานิพนธ์และเป็นแรงบันดาลใจ
ในแง่ความรักที่มีต่องานวิจัย, รศ.ดร.ศานติ ภักดีคํา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ ช้ีแนะด้าน
ประวัติศาสตร์และพระพุทธปฏิมา, ขอขอบพระคุณ รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ผู้ฝึกนักศึกษาสาขา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมให้เข้าใจวิธีการวิจัยในสาขาวิชาน้ีมากข้ึน, ขอขอบพระคุณ รศ.สมชาติ จึง
สิริอารักษ์ อาจารย์ผู้ลับความคิดนักศึกษาสาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ประสิทธ์ิประศาสตร์วิชาแก่ผู้วิจัย 
 ขอขอบคุณความช่วยเหลือจาก คุณรัฐวิชญ์ ศุภจัตุรัส, อิสระชัย บูรณอรรจถ์, ปัญจเวช 
บุญรอด, นราธิป คงเอียด, พิชญา นิธิภัทรารัตน์, นิติกร สิงห์ลอ ขอบคุณ ศิริปุณย์ ดิสริยะกุลกับการ
แลกเปลี่ยนมุมมองทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และไอเดียในการใส่ช่ือ Steven Gerrard  ผู้เป็น
แรงบันดาลใจในการทํางานอย่างทุ่มเทและทัศนคติอันดีเย่ียมในการใช้ชีวิต และขอขอบคุณเพื่อนๆ 
พี่ๆ น้องๆ ในสาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย โดยเฉพาะรุ่น Restoration 
วัดพระแก้ว กําแพงเพชร ภาค 1 ที่เหน่ือยยากร่วมกันมา รวมถึงขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือแต่ไม่อาจ
เอ่ยช่ือได้หมดไว้นะที่น้ี 
 ที่สําคัญขอบคุณ คุณปัทมา เจริญกรกิจ ที่ช่วยเหลือผู้วิจัยอย่างมากมาย และขอบคุณที่
อยู่ข้างกัน 
 เหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณ พ่อ แม่และพี่สาว ที่รักและเข้าใจผู้วิจัยเสมอมา ขอบคุณครับ. 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 
 



สารบัญ 
  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................  ญ 
สารบัญภาพ...............................................................................................................................  ฎ 
สารบัญแผนผัง ..........................................................................................................................  ณ 
บทที ่
 1 บทนํา .............................................................................................................................  1 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา .................................................................  1 
 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษา...........................................................  4 
 ประโยชน์ของการศึกษา ..........................................................................................  4 
 ขอบเขตของการศึกษา ............................................................................................  5 
 วิธีและข้ันตอนของการศึกษา ..................................................................................  5 
 แหล่งข้อมูล ............................................................................................................  5 
 คําสําคัญ .................................................................................................................  6 
 2 ทบทวนวรรณกรรม .........................................................................................................  7 
 พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ ..................................................................................  7 
 พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพทีเ่กี่ยวข้อง ..............................................................  10 
 วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ...............................................  11 
 วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด ........................................................  13 
 3 ความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ................................  17 
 ความหมายของคํา และกายภาพของพระนอน ........................................................  17 
 ความเช่ือเกี่ยวกับพระพทุธเจ้า ................................................................................  18 
 พระนอนในวรรณกรรม ...........................................................................................  20 
 พุทธลักษณะ ...................................................................................................  20 
 วรรณกรรมที่ใช้สืบค้น .....................................................................................  23 
 เน้ือหาและเหตุการณ์ของพระนอน .................................................................  24 
 ทิศทางของพระนอน .......................................................................................  30 
 พระนอนในศิลปกรรม .............................................................................................  30 

ช 



 

 

บทที ่  หน้า 
 ประติมากรรม ................................................................................................  30 
 ทิศทางและขนาดของประติมากรรมพระนอน ................................................  37 
 จิตรกรรม ........................................................................................................  39 
 บทบาทหน้าที่ของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรม ........................................  46 
 4 คติ ความเช่ือทางพุทธศาสนาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 บางประการ .....  54 
 5 พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของแผนผังวัด 
  สมัยสุโขทัยและอยุธยา ...................................................................................................  65 
 สมัยสุโขทัย .............................................................................................................  65 
 สมัยอยุธยา .............................................................................................................  69 
 6 ประวัติและพัฒนาการผังวัด และรปูแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน ...........................  77 
 วัดราชคฤห์ .............................................................................................................  78 
 วัดโปรดเกศเชษฐาราม ............................................................................................  81 
 วัดราชโอรสาราม ....................................................................................................  86 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.................................................................................  92 
 วัดอินทาราม ...........................................................................................................  97 
 วัดมหาพฤฒาราม ...................................................................................................  101 
 วัดพระปฐมเจดีย์ ....................................................................................................  106 
 วัดบวรนิเวศวิหาร ...................................................................................................  110 
 วัดเสนาสนาราม .....................................................................................................  114 
 วัดปรมัยยิกาวาส ....................................................................................................  118 
 วัดพระนอนจกัรสีห ์.................................................................................................  124 
 วัดพระพุทธไสยาสน์ ...............................................................................................  125 
 วัดกลาง ..................................................................................................................  127 
 วัดใหม่จันทราราม ..................................................................................................  129 
 7 บทบาทหน้าที่ วิหารพระนอนในผงัเขตพุทธาวาสของวัด.................................................  131 
 วัดราชคฤห์ .............................................................................................................  132 
 วัดโปรดเกศเชษฐาราม ............................................................................................  136 
 วัดราชโอรสาราม ....................................................................................................  141 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.................................................................................  155 
 วัดอินทาราม ...........................................................................................................  158 

ซ 



 

 

บทที ่  หน้า 
 วัดมหาพฤฒาราม ...................................................................................................  164 
 วัดพระปฐมเจดีย์ ....................................................................................................  167 
 วัดบวรนิเวศวิหาร ...................................................................................................  169 
 วัดเสนาสนาราม .....................................................................................................  172 
 8 การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน .....................................................................  175 
 ผู้สร้าง, ผูก้ํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน ..........  175 
 พุทธลักษณะพระนอนปางสหีไสยา .........................................................................  177 
 ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสหีไสยา............................................................  178 
 ลักษณะผงัวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา ......................................................  180 
 สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร..............................  181 
 สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร ........................  186 
 ช่องเปิดกบัการรบัรู้ด้วยสายตา ...............................................................................  191 
 ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน ........................................................  197 
 รูปแบบสถาปัตยกรรม ............................................................................................  197 
 9 สรปุ อภิปราย และเสนอแนะ ..........................................................................................  200 
รายการอ้างอิง ...........................................................................................................................  209 
ภาคผนวก..................................................................................................................................  220 
ประวัติผู้วิจัย ..............................................................................................................................  226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฌ 



 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่ หน้า 
 1 พุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ......................................................................  179 
 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2 .................................  183   
 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสีหไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2 .................................  184 
 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกบัความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2 .............  185  
 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกบัความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2 ...........  186 
 6 ผัง, รปูด้าน, รปูตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 ..................................................  190   
 7 ผัง, รปูด้าน, รปูตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 2 จาก 2 ..................................................  191   
 8 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการมองเห็นพระนอน .............................................................  194   
 9 ช่องประตู-หน้าต่างกบัเช่ือมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร ....................................  195   
 10 การเข้าถึงและการรบัรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส ...............................................  196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญ 



 

 

สารบัญภาพ 
ภาพที่ หน้า 
 1 ลายเส้นพระไสยาสน์ในสมุดไทย ................................................................................  22 
 2 พระนอนปางสีหไสยาภายในศาลาทิศ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ........................................  32   
 3 พระนอนปางสีไสยาภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรงุเทพฯ ....................................  32 
 4 พระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็กประดิษฐานในวิหารจําลอง ........................................  32   
 5 พระพิมพ์รปูพระนอนปางปรินิพพาน .........................................................................  34 
 6 พระนอนปางปรินิพพานขนาดเล็ก .............................................................................  35   
 7 ภาพสลักพระนอนปางปรินิพพานที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทอง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ......  35 
 8 พระนอนปางสีหไสยาภายในมุขหลงั วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ .....  35   
 9 พระนอนปางถวายพระเพลิง ......................................................................................  36 
 10 พระนอนปางถวายพระเพลิงภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ.......................  37   
 11 จิตรกรรมตอนมารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ .................  40 
 12 จิตรกรรมสถานทีป่รินิพพานในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่ 10/ก.....................  42   
 13 จิตรกรรมมหานครนิพพานในสมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงธนบรุี เลขที่ 10 .....................  42 
 14 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา ............................  43  
 15 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระที่น่ังพทุไธสวรรย์ กรุงเทพฯ ......................................  43 
 16 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระวิหาร วัดโสมนัส กรุงเทพฯ .......................................  43 
 17 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลงิที่พระอโุบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา ......................  45   
 18 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลงิที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ ................................  45 
 19 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลงิที่พระอโุบสถ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ ...............................  45   
 20 แผนภาพแสดงผังโครงสร้างจักรวาลพทุธศาสนานิกายเถรวาทตามคติความเช่ือของชาว 
      สยามในสมุดภาพไตรภูม ิ......................................................................................  49 
 21 แผนภาพแสดงบทบาทพระนอนในผงัโครงสร้างจักรวาลทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาท 
      ตามความเช่ือของชาวสยามสมัยรัตนโกสินทร ์......................................................  49 
 22 เจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระเจดีย์วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ .......................................  52 
 23 ผังเจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ..................................  52 
 24 บทบาทต่างๆของพระนอนในผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป ..................................  53   
 25 ผังและลาเส้นกลุม่พระวิหารประดิษฐานพระพทุธรูปเดิน ยืน นอนวัดพระพายหลวง 
                สุโขทัย ..................................................................................................................  67 

ฎ 



 

 

ภาพที่ หน้า 
 26 ผังวัดพระนอน กําแพงเพชร ......................................................................................  68 
 27 ผังวัดพระพายหลวง สุโขทัย ......................................................................................  68 
 28 ผังวัดพระสี่อริิยาบถ กําแพงเพชร ..............................................................................  68   
 29 พระนอนที่วัดพระรูป สุพรรณบุร ี...............................................................................  74   
 30 พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม อยุธยา ...........................................................................  74 
 31 โคกพระนอน อยุธยา .................................................................................................  74 
 32 พระนอนที่วัดป่าโมกข์ อ่างทอง .................................................................................  75   
 33 พระนอนที่วัดขุนอินทประมลู อ่างทอง ......................................................................  75   
 34 ผังวัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา..........................................................................................  75 
 35 ผังวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา ........................................................................................  75 
 36 ผังวัดป่าโมกข์ อ่างทอง ..............................................................................................  76 
 37 ผังวัดโลกยสุธาราม อยุธยา ........................................................................................  76   
 38 แผนผังพัฒนาการผังวัดวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ ...........................................................  80   
 39 พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ ........................................................................................  80 
 40 แผนผังวัดโปรดเกศฯ กรงุเทพฯ .................................................................................  82 
 41 แผนผังวัดราชโอรส กรงุเทพฯ ...................................................................................  88   
 42 พัฒนาการผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ ....................................................................  94   
 43 พัฒนาการผังวัดอินทาราม กรุงเทพฯ ........................................................................  99 
 44 แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ..........................................................................  103   
 45 แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม .............................................................................  108 
 46 แผนผังวัดบวรนิเวศ กรงุเทพฯ ...................................................................................  113 
 47 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ...............................................................................  114 
 48 แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา .........................................................................................  116   
 49 แผนผังวัดปรมัยฯ นนทบุร ี.........................................................................................  120   
 50 แผนผังวัดพระนอนจักรสหี์ สิงห์บรุ ี............................................................................  125 
 51 วิหารพระนอน วัดพระนอนจักรสหี ์...........................................................................  125 
 52 แผนผังวัดพระพทุธไสยาสน์ เพชรบรุ ี.........................................................................  127   
 53 แผนผังวัดกลาง อยุธยา .............................................................................................  127   
 54 แผนผังวัดใหม่จันทาราม อทุัยธานี .............................................................................  130 
 55 พระอุโบสถ วัดใหมจ่ันทาราม ....................................................................................  130 

ฏ 



 

 

ภาพที่ หน้า 
 56 ผังบริเวณ 9 กรณีการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที ่วิหารพระนอนในผังวัดเขตพุทธาวาส  131 
 57 แผนผังวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ ....................................................................................  135   
 58 วัดราชคฤห์ ................................................................................................................  135 
 59 แผนผังแสดงทางเช่ือมระหว่างพระมณฑปกบัพระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ ..................  136 
 60 ทางเช่ือมบรเิวณพระอโุบสถ วัดราชคฤห์ ...................................................................  136  
 61 พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ ........................................................................................  136   
 62 พระนอนปางถวายพระเพลิงภายในพระวิหารน้อย วัดราชคฤห ์.................................  136 
 63 แผนผังบรเิวณวัดไพชยนต์ฯและวัดโปรดเกศฯ สมุทรปราการ ....................................  137 
 64 วัดไพชยนต์ฯ .............................................................................................................  138   
 65 วัดโปรดเกศฯ ............................................................................................................  138   
 66 แผนผังแสดงการเข้าถึงอาคารหลักและระบบผงั วัดโปรดเกศฯ ..................................  138 
 67 พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโปรดเกศฯ ...............................................  141 
 68 ภาพจิตรกรรมพระพุทธรปูทรงเครื่อง วัดโปรดเกศฯ ..................................................  141  
 69 รอยพระพุทธบาทจําลองในพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ ...............................................  141 
 70 รอยฝ่าพระบาทของพระนอนในพระวิหาร วัดโปรดเกศฯ ..........................................  141 
 71 วิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ ....................................................................................  142   
 72 พระนอนปางสีหไสยาภายในพระวิหาร วัดโปรดเกศฯ ................................................  142   
 73 แผนผังวัดราชโอรส กรงุเทพฯ ...................................................................................  144 
 74 วัดราชโอรส ...............................................................................................................  144 
 75 วิหารพระนอน วัดราชโอรส .......................................................................................  145 
 76 ตําแหน่ง-ที่ต้ังปอ้ม วัดราชโอรส .................................................................................  145     
 77 แผนภาพเปรียบเทียบศักด์ิหน้าบนัตอนล่างของพระวิหารกับหน้าบันพระอุโบสถ 
      วัดราชโอรส ..........................................................................................................  150 
 78 ภาพสัญลกัษณ์ไก่ในวงกลมวิหารพระนอน วัดราชโอรส .............................................  151 
 79 ลายผ้าปักบนหน้าอกบอกระดับช้ันขุนนางจีน รูปสัญลักษณ์ไก่ฟ้า ..............................  151 
 80 ช่อฟ้ารูปไกบ่นซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ .........................................  151 
 81 ประตูกลม พระระเบียงคด วัดราชโอรส .....................................................................  152 
 82 แผนภาพแสดงสัญลักษณ์บนหน้าบันอุโบสถและวิหาร วัดราชโอรส ...........................  152 
 83 วิหารพระนอนจากมุมมองภายในพระระเบียง วัดราชโอรส .......................................  153   
 84 ภายในพระวิหารพระนอน วัดราชโอรส  ....................................................................  153   

ฐ 



 

 

ภาพที่ หน้า 
 85 แผนผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ .............................................................................  154   
 86 วัดพระเชตุพนฯ .........................................................................................................  154 
 87 ภาพเก่าวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ....................................................................  157   
 88 ภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ......................................................................  157   
 89 ภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ......................................................................  158 
 90 ดาวดึงส์สวรรค์ ที่คอสองภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ...............................  158 
 91 แผนผังวัดอินทาราม กรุงเทพฯ ..................................................................................  159   
 92 พระอุโบสถ วัดอินทาราม ..........................................................................................  159   
 93 ชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม ......................................................................................  159   
 94 รูปด้านชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม...........................................................................  162 
 95 ภายในวิหารรอยพระพุทธบาท วัดอินทาราม .............................................................  163 
 96 ภายในวิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม .............................................  163  
 97 ภายในวิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม .......................................................  163   
 98 แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ..........................................................................  166   
 99 วัดมหาพฤฒาราม ......................................................................................................  166 
 100 ภาพเก่าหน้าบันวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม .....................................................  166 
 101 วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม ..............................................................................  166  
 102 ภายในวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม ...................................................................  166   
 103 แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม .............................................................................  168   
 104 ภาพเก่าวัดพระปฐมเจดีย์ ..........................................................................................  168 
 105 วิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ ...............................................................................  169 
 106 ภายในวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ ....................................................................  169   
 107 แผนผังวัดบวรนิเวศ กรงุเทพฯ ...................................................................................  171   
 108 ภาพเก่า วัดบวรนิเวศวิหาร ........................................................................................  171   
 109 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ...............................................................................  171   
 110 ภายในห้องพระไสยา วัดบวรนิเวศ .............................................................................  171 
 111 แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา .........................................................................................  173 
 112 ภาพเก่า วัดเสนาสฯ ..................................................................................................  173   
 113 มุขขวาง วิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ ...............................................................  174   
 114 ภายในมุขขวางวิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ ......................................................  174   

ฑ 



 

 

ภาพที่ หน้า 
 115 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง  วิหารรายประดิษฐานรอยพระพทุธบาทจําลอง 
      วัดอินทาราม กรุงเทพฯ ........................................................................................  121   
 116 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางถวาย 
      พระเพลิง วัดอินทาราม กรุงเทพฯ ........................................................................  122 
 117 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา 
      วัดอินทาราม กรุงเทพฯ ........................................................................................  123   
 118 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ .......  124   
 119 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง พระมณฑปประดิษฐานพระนอนปางถวาย 
      พระเพลิง วัดกลาง อยุธยา ...................................................................................  125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฒ 



 

 

สารบัญแผนผัง 
แผนผังที ่ หน้า 
 1 ผังวิหารพระนอน วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ ...................................................................  80 
 2 ผังวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ กรงุเทพฯ ................................................................  83   
 3 รูปตัดวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ ...........................................................................  84 
 4 รูปด้านวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ .........................................................................  85 
 5 ผังวิหารพระนอน วัดราชโอรส กรงุเทพฯ...................................................................  89 
 6 รูปตัดวิหารพระนอน วัดราชโอรส ..............................................................................  90 
 7 รูปด้านวิหารพระนอน วัดราชโอรส............................................................................  91   
 8 ผังวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ ............................................................  95   
 9 รูปตัดวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ .......................................................................  96 
 10 ผังชุดย่อมมุ วัดอินทาราม กรงุเทพฯ ..........................................................................  99 
 11 รูปตัดวิหารพระนอนประดิษฐานพระนอนปางสหีไสยา วัดอนิทาราม ........................  99   
 12 รูปด้านชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม...........................................................................  100   
 13 ผังวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ .........................................................  104 
 14 รูปตัดวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม ....................................................................  105   
 15 ผังวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ............................................................  108   
 16 รูปตัดวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ ......................................................................  109 
 17 ผังวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ..........................................................  113 
 18 ผังวิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ อยุธยา .............................................................  116   
 19 รูปตัดมุขขวางประดิษฐานพระนอน วิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ......................  117 
 20 ผังวิหารพระนอน วัดปรมัยฯ นนทบุร ี........................................................................  121  
 21 รูปตัดวิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ................................................................................  122  
 22 รูปด้านวิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ..............................................................................  123   
 23 ผังพระมณฑป วัดกลาง อยุธยา .................................................................................  128  
 24 รูปตัดและรปูด้าน พระมณฑป วัดกลาง .....................................................................  129 

ณ 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 วิหาร1พระนอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีหลายแห่งที่น่าสนใจท้ังทางด้าน
รูปแบบสถาปัตยกรรมและคติความเช่ือ โดยเป็นอาคารที่มีความพิเศษในการจัดวางพื้นที่เพราะ
ประดิษฐานพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีการประดิษฐานในลักษณะที่ทอดองค์ไปในทางยาว2 ต่าง
จากพระพุทธรูปปางอื่นๆที่ประดิษฐานในทางต้ัง ซึ่งนับต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปรากฏวิหาร
พระนอนที่ชนช้ันเจ้านายสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในบริเวณวัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทย
หลายแห่งที่ปัจจุบันยังคงสภาพดีและมีหลักฐานเอกสาร วัตถุแวดล้อมพอสมควร 
 สมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ.2363 พระยาเพชรพิชัย(เกษ)ได้สร้างวัดโปรดเกษเชษฐาราม ที่
ประกอบด้วยวิหารพระนอนปางสีหไสยาเป็นองค์ประกอบรองในผังเขตพุทธาวาสของวัด, พ.ศ.2364 
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองทั้งวัด(ภายหลังรัชกาลที่ 2 ได้
พระราชทานช่ือใหม่เป็นวัดราชโอรส) โดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างวิหารพระนอนเป็นอาคารสําคัญ
ที่สุดของวัดมีพระระเบียงล้อมรอบ และเมื่อพระองค์ได้ข้ึนครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แล้วทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่และโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างวิหารพระนอนปางสีหไสยาสูงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2374 และในรัชกาลน้ี
เช่นกัน พระยาศรีสหเทพ(ทองเพ็ง)ทําการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอินทาราม ฝั่งธนบุรี ข้ึนใหม่ทั้งวัดและมี
การสร้างพระวิหารราย 4 หลังประดิษฐานพระนอนถึง 3 หลัง โดยเป็นพระนอนปางสีหไสยา 2 หลัง
และพระนอนปางถวายพระเพลิง 1 หลัง อีกทั้งนอกจากน้ันยังมีวัดราชคฤห์ที่ต้ังอยู่ใกล้กันน้ันก็มีวิหาร
พระนอนตอนถวายพระเพลิงเช่นกัน โดยพระพุทธรูปมีลักษณะนอนหงายโดยตามประวัติวิหารพระ 
นอนหลังน้ีอาจสร้างข้ึนในสมัยธนบุรี  

                                                             

 1คืออาคารประเภทหน่ึงทางสถาปัตยกรรมไทย ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่าง
พระสงฆ์และฆราวาส 
 2สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอนวัด
โพธ์ิ, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 68-
70. อธิบายว่า “พระวิหารพระพุทธไสยาสน์...(มี)การประดิษฐานในลักษณะที่ต้องทอดองค์ไปได้เพียง
เฉพาะตามยาวของอาคารเท่าน้ัน...” 
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 ส่วนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์วัดมหาพฤฒาราม(พ.ศ.2394-ต้นพ.ศ.2395)ได้สร้างขยายวิหารพระนอนปางสีหไสยา
ของเดิม, ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์(พ.ศ.2396) และ ให้สร้างวิหารพระนอนสีหไสยาเป็นหน่ึงใน
วิหารทิศทั้งสี่ที่วางรอบพระปฐมเจดีย์ ประกอบด้วยพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติที่
ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเจดีย์ประธาน นับถัดไปวนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนาที่วิหารทิศตะวันออก, ปางตรัสรู้ที่วิหารทิศใต้และปางปรินิพพานที่วิหารทิศตะวันตก
ตามลําดับ, ส่วนวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์มาโดย
ตลอดต้ังแต่ปีพ.ศ.2397 เมื่อครั้งยังทรงผนวช โดยในปีพ.ศ.2402 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า "พระศรีศาสดา" และ "พระไสยา" ซึง่แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2406 โดยพระ
วิหารต้ังอยู่ในแนวแกนหลักหลังพระเจดีย์ และทรงสถาปนาวัดเสนาสนาราม ที่ประกอบด้วยพระ
วิหารที่มีมุขขวางด้านหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาในฐานะองค์ประกอบรองของผังเขต
พุทธาวาส จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์วัดปากอ่าว อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในปี
พ.ศ.2417 เพื่อสนองพระคุณสมเด็จฯ กรมพระสุดารัตนราชประยูร สมเด็จยายผู้เลี้ยงดูพระองค์มา
ต้ังแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และพระราชทานนามว่า วัดปรมัยยิกาวาส โดยได้ทรงปฏิสังขรณ์วิหารพระ
นอนปางสีหไสยา อีกทั้งในปีพ.ศ.2421 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้ซ่อมวัดพระนอนจักรสีห์ 
จ.สิงห์บุรี ที่มีวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่เน่ืองจากทรุดโทรมมาก และนอกจาก
พระวิหารยังมีอาคารทางพุทธศาสนาที่ประเภทอื่นที่ประดิษฐานพระนอนเป็นพระพุทธรูปประธาน 
ได้แก่ พระมณฑป วัดกลาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง, และวัด
ใหม่จันทาราม จ.อุทัยธานี ที่มีพระอุโบสถประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา โดยทั้ง 2 แห่งเป็นวัด
ราษฎร์ ไม่ทราบยุคสมัยที่สร้าง  
 จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคติพระนอนและสถาปัตยกรรมของวิหารพระนอนน้ัน มี
ความเห็นที่ขัดแย้งกันต้ังแต่การกําหนดปางพระนอน ได้แก่ กรณีพระนอน วัดราชโอรสที่ถูกอธิบายว่า
สร้างเพื่อถวายสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชมารดาในรัชกาลที่ 3 โดยพระนอนเป็นปางพระพุทธรูป
ประจําวันอังคารและหน้าบันมีรูปไก่ซึ่งถูกสันนิษฐานว่าแทนปีระกาอันตรงกับวันและปีประสูติของ
สมเด็จพระศรีสุลาไลย3 อย่างไรก็ดีข้อสันนิษฐานน้ีขัดแย้งกับวันประสูติตามพระราชพงศาวดารที่ว่า 

                                                             

 3สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” วิหารพระนอนวัด
โพธ์ิ, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ, 63-66. และนฤพร เสาวนิตย์, “รูปแบบสถาปัตยกรรม
พระอารามหลวงในพระพุทธศาสนาที่สร้างแลบูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 254. 
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“ประสูติ ณ วันจันทร์เดือน 3 ข้ึน 3 คํ่าปีขาลโทศกศักราช 1132”4 ในกรณีของพระนอน วัดพระเชตุ
พนฯ มีความเห็นที่หลากหลาย ได้แก่ วัชรี วัชรสินธ์ุ ให้ความเห็นว่าเป็นพระนอนปางปรินิพพาน
ตัวแทนหน่ึงของบริโภคเจดีย์ในผังบริเวณของวัด5 พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ) ให้ความเห็น
ว่าเป็นพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูเพราะมีขนาดใหญ่6 ซึ่งการสร้างศิลปกรรมตามคติ ความเช่ือน้ีมี
มาอย่างน้อยต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏในโคลงเรื่องการชะลอพระพุทธไสยาสน์จํานวน 
๖๙ บทวัดป่าโมก ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ7 ส่วนเสมอชัย พูลสุวรรณให้ความเห็น
ว่าวิหารพระนอนแห่งน้ีเป็นตัวแทนลังกาทวีปในผังบริเวณของวัดที่แสดงเขาพระสุเมรุ ชมพูทวีป ลังกา
ทวีปและนรกภูมิ ดังที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง8อย่างไรก็ตามขนาดพระนอนที่มีขนาดใหญ่น้ัน
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้ให้ความ เห็นในแง่สุนทรียภาพและการรับรู้ทาง
กายภาพว่า"พระนอนองค์ใหญ่ๆน้ัน เพื่อให้เหนองค์พระเด่นเท่าน้ันเอง"9 ส่วนในโคลงด้ันปฏิสังขรณ์วัด
พระเชตุพนของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งเป็นเอกสารร่วมสมัย ได้กล่าวถึงการสร้างวิหาร
พระนอนวัดพระเชตุพนฯว่าสร้างตามอย่างพระอุโบสถ โดยสร้างพระนอนให้เหมาะสมกับขนาดพืน้ทีท่ี่
เพิ่มข้ึนมาและสร้างวิหารครอบให้ระยะขนาด สัดส่วนที่ส่งเสริมความงามให้กับพระนอน10 
นอกจากน้ันยังมีวิหารพระนอนที่แสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติอย่างชัดเจน เช่น ที่มุขหลังของวิหาร

                                                             

 4เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 เล่ม 1, 
(กรงุเทพฯ: องค์การค้าครุสภา, 2504), 182. 
 5วัชรี วัชรสินธ์ุ, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2534), 129-138. 
 6พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ) อนุจารีเถระ, ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ: 
สถาบันสง่เสรมิพุทธศาสน์, 2519), 505-509. 
 7ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข,์ เข้าถึงเมือ่ 9 
พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe _ 
detail.php?id =1247 
 8เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึง 
24 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539), 155-169. 
 9สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆเล่ม 4 (พระ
นคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 148. 
 10สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โคลงด้ันปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59. 
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พระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศและพระวิหารพระนอนราย วัดอินทารามที่มีจิตรกรรมเป็นภาพเล่าเรื่อง
ประกอบพระนอน ที่แสดงตอนปรินิพพาน, ตอนถวายพระเพลิงหรือตอนประทับอยู่ในพระคันธกุฎี 
ฯลฯ 
 ส่วนการศึกษาวิหารพระนอนที่ผ่านมาน้ัน มักแยกเป็นพระนอนเรื่องหน่ึงดังที่นิยมศึกษา
ในสายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์และการศึกษาเรื่องรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระ
วิหารเป็นอีกเรื่องหน่ึง ยังไม่พบการศึกษาวิหารพระนอนช่วงยุคสมัยหน่ึงอย่างละเอียดมีเพียงงานที่นํา
ทางไว้ของนพคุณ ต่อวงศ์ ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างและบูชาพระพุทธไสยาสน์และ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารพระนอนของไทยภาคกลางในภาพรวมของทุกยุคสมัย และมี
ผลงานการศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาสของ สมคิด จิระทัศนกุล ในหนังสือ
วิหารวัดโพธ์ิ ซึ่งอธิบายในแง่รูปทรงของพระนอนว่าส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหาร แต่เป็น
กรณีศึกษาวิหารพระนอนที่วัดโพธ์ิเพียงแห่งเดียว 
 ดังน้ันเป็นที่น่าสนใจหากมีการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรม วิหารและพระนอน 
"รวมกัน" ว่ามีแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างไรและมีบทบาทหน้าที่ใดในฐานะ
องค์ประกอบหน่ึงของผังวัดเขตพุทธาวาส 
 
2.ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.ศึกษาบทบาทของพระนอนในวรรณกรรมและงานศิลปกรรมเน่ืองในพุทธศาสนานิกาย 
เถรวาทในสยาม 
 2.ศึกษาพัฒนาการของผงัเขตพุทธาวาสของวัดที่มีวิหารพระนอนเป็นหน่ึงในองค์ประ 
กอบในช่วงสมัยสมัยต้นกรงุรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
 3.ศึกษาบทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอนสมัยสมัยต้นกรงุรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
 4.วิเคราะหผ์ลการศึกษาจากข้อ 1-3  ว่าส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระ
นอนอย่างไรบ้าง 
 
3.ประโยชน์ของการศึกษา 
 1.ข้อมูลบทบาทของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรมเน่ืองในพุทธศาสนานิกายเถร
วาทในวัฒนธรรมสยาม 
 2.พัฒนาการผงัเขตพุทธาวาสของวัดที่มีวิหารพระนอนเป็นหน่ึงในองค์ประกอบช่วงสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
 3.เสนอวิธีการศึกษาและบทวิเคราะห์การศึกษาเพื่อหาบทบาทของวิหารพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสของวัด สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงการนําบทบาทน้ันไปใช้ใน 
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การสร้างสรรค์การออกแบบวิหารพระนอน 
 
4.ขอบเขตของการศึกษา 

 1.ขอบเขตพื้นที่: ศึกษาวิหารพระนอนบริเวณกรุงเทพและหัวเมืองต่างๆในภาคกลาง 

ภายใต้วัฒนธรรมภาคกลางของไทย 

 2.ขอบเขตยุคสมัย: ศึกษาวิหารพระนอนที่ ถูกสร้าง บูรณะและปฏิสังขรณ์ สมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ 

 3.ศึกษาวิหารพระนอนที่เกี่ยวข้องกับชนช้ันกษัตริย์และเจ้านายที่อยู่ร่วมสมัยโดยตรง 

 4.จากทัง้ 3 ข้อข้างต้น จะเน้นพิจารณาวิหารพระนอนที่มีความน่าสนใจ เรื่องรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่สมัพันธ์กับความหมายของพระนอน 

 5.มีข้อยกเว้นว่า ถ้าพบวิหารพระนอนหรอือาคารทางพุทธศาสนาประเภทอื่นที่มีความ

เป็นไปตามการเน้นในข้อ 4. โดยอยู่ในขอบเขตพื้นที่และยุคสมัยตามข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้ทําการ

พิจารณาในการศึกษาน้ีด้วย 

 

5.วิธีและขั้นตอนของการศึกษา 

 1.ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้อง 

 2.ศึกษาข้อมูลและบทบาทของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรมเน่ืองในพุทธศาสนา 

ที่เกี่ยวข้องกบัวิหารพระนอนตามขอบเขตของการศึกษา 

 3.ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิหารพระนอนตามขอบเขตของการศึกษา 

 4.จาก 3 ข้อข้างต้น สรุปความคิดเพือ่กําหนดวิธีการและดําเนินการรงัวัดและเขียนแบบ 

 5.แยกหมวดหมู่ข้อมลูและความคิดเพือ่เรียงหัวข้อวิเคราะห ์

 6.วิเคราะห์และเช่ือมโยงแนวความคิดกับรูปแบบสถาปัตยกรรม 

 7.สังเคราะห์ สรปุและเสนอแนะ 

 8.ทําเอกสารให้เสรจ็สมบรูณ์ 

 

6.แหล่งข้อมลู 

 1.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพ 
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 2.ห้องกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเอกสารโบราณหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพ 

 3.หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังท่าพระ 

 4.ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล อยู่ในหอสมุดสาขา วังท่าพระ 

 5.ห้องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 

 6.ห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 

 7.หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 8.เวปไซต์ต่างๆ เช่น เวปไซต์ฐานข้อมูลจารึกในประเทศเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

เวปไซต์ของมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น 

 ฯลฯ 

 

7. คําสําคัญ 

 พระนอน, พระนอนปางสีหไสยา, พระนอนปางสีหไสยาสน์, พระนอนปางถวายพระเพลิง

, พระพุทธไสยาสน์, พระพุทธไสยาส 

 สีหไสยา, สีหไสยาสน์ เป็นคํานาม หมายถึง ท่านอนอย่างราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา 

แขนซ้ายพาดไปตามลําตัว เท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวา มือขวารองรับศีรษะด้านข้าง11 

                                                             

 
11ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, 2546), 1199. 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 บทน้ีจะเปน็การรวบรวมและสรปุการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อใหท้ราบถึงสถานภาพทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยผูเ้ขียนจะแบ่งเป็นกลุ่มการศึกษาต่างๆ ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ, 
พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพทีเ่กี่ยวข้อง, วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมทีเ่กี่ยวข้อง และ
วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด 
 
1.พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ 
 1.1 นิธิ เอียวศรีวงศ์, "บทท่ี 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนา
ในต้นรัตนโกสินทร์," ปากไก่และใบเรือ. 
 บางส่วนในเน้ือหาบทน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องกายอยู่ 3 
แบบของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งเข้าใจว่าพบในนิกายเถรวาทเช่นกัน 
ความว่า 

 
  ...1.นิรมาณกาย ได้แก่ กายท่ีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ มีเน้ือหนังมังสาซ่ึงต้องเส่ือม
 โทรมไปเหมือนมนุษย์อ่ืนๆ อันเป็นกายท่ีพุทธทรงแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นเป็นเบ้ืองแรก... 
  2.ธรรมกาย ได้แก่หลักการหรือธรรมะแห่งพุทธะซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา 
  3.สัมโภคกาย ได้แก่กายแห่งพุทธะ อันเป็นท่ีตั้งแห่งความปีติยินดีของผู้ท่ีได้พบเห็น
 มีลักษณะอันงาม มีลักษณะอันรุ่งเรือง และมีลักษณะอันก่อให้เกิดศรัทธา ปสาทะ ลักษณะท่ีเรา
 เรียกว่าต้องตามตํารามหาปุริสลักษณะน้ันคือสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปท้ังหลายก็
 มุ่งสร้างสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า1 
 

 เกี่ยวกับพุทธประวัติที่สําคัญ 3 ช้ิน ได้แก่ พระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ช้ินที่สองพระปฐมสมโพธิของสมเด็จพระสังฆราช (สา) และช้ินที่สาม 
พุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อน 

                                                             

 1นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากบัความเคลือ่นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร,์” ปากไก่และใบเรือ (นนทบรุี : ฟ้าเดียวกัน, 2555), 330-331. 
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ไหวทางพุทธศาสนาโดยต้ังแต่พระปฐมสมโพธิกถาจนถึงพุทธประวัติได้แสดงให้เห็นการนําธรรม
ประวัติตามจารีตเดิมสู่การเป็นชีวประวัติด้วยวิวัฒนาการอย่างช้าๆ2 
 1.2 พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์. 
 พุทธทาสภิกขุได้ให้ความเห็นไว้ในคํานําหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าร้อย
กรองพุทธประวัติน้ันมีอย่างน้อย 3 แนวทางและยกตัวอย่างหนังสือประกอบด้วย3 คือ 
 แนวที่หน่ึง มุ่งที่จะชักชวนให้คนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เลื่อมใส ซึ่งต้องหนักไป
ทางปาฏิหาริย์และสรรเสริญพระคุณ ได้แก่ ปฐมสมโพธิ ลลิตวิศตระ เป็นต้น 
 แนวที่สอง มุ่งที่จะแสดงไปในทางตํานาน ประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่ให้คนทั้งหลาย
เห็นว่าเป็นจริงและมีหลักฐานตามกฏเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่สนใจของ
นักศึกษา ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือ 
Life of Buddha ของ E.J. Thomas เป็นต้น 
 แนวที่สาม มุ่งแสดงในทางธรรมล้วนๆ คือ แสดงข้อธรรมะให้ปรากฏชัดอยู่ทุกๆ 
อากัปกิริยาของพระองค์เพื่อเป็นหลักการแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติจาก
พระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาส ได้เรียบเรียงจากเน้ือหาบางส่วนในพระไตรปิฎก โดยท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า 
หนังสือแนวที่หน่ึงน้ันมักปรากฏปาฏิหาริย์และข้ามไปธรรมบรรยาย ส่วนหนังสือแนวที่สองก็สนใจใน
แง่ประวัติศาสตร์อย่างเดียว 
 ซึ่งพุทธทาสเห็นว่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน้ันคือการอุปมา4 และ
การนําความเช่ือในสมัยน้ันบรรจุเข้าสู่พระไตรปิฎกเพื่อชักจูงผู้คนให้เข้ามานับถือพุทธศาสนาซึ่งไมเ่ปน็
ประโยชน์ในทางดับทุกข์5 
 1.3 คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด, แต่ง, นิธิ เอียวศรีวงศ์, แปล, พุทธศาสนา:สาระและพัฒนาการ. 
 ส่วนหน่ึงในหน่ึงสือเล่มน้ี เอดเวิร์ด คอนซ์ ได้อธิบายถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ในพุทธ 
ศาสนาน้ัน สอดคล้องกับคําสอนแบบ "จิตนิยม" โดยใช้วิถีทางที่เรียกว่า "ปฏิบัตินิยม" ดก้วยเหตุน้ีทํา 

                                                             

 2นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากบัความเคลือ่นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร,์” ปากไก่และใบเรือ, 344-354. 
 3พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ (กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2515), 
(13)-(16). 
 4เรื่องเดียวกัน, (15)-(16). 
 5พระประชา ปะสันนะธัมโม, สัมภาษณ์, “พิเคราะห์พระไตรปิฎก” ใน อัตชีวประวัติ
ท่านพุทธทาส “เลา่ไว้เมื่อวัยสนธยา” เข้าถึงเมือ่20 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
Buddha- dasa.org /files/pdf/B_pdf/kp/kp1.pdf 
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ให้ “...ชาวพุทธมองไม่เห็นว่าอํานาจทางจิตต้องไร้พลังในโลกทางวัตถุด้วย...” และ “...ตาม
ประวัติศาสตร์การแสดงอํานาจเหนือธรรมชาติและการแสดงปาฏิหาริย์นับเป็นวิธีหน่ึงในบรรดาวิธีที่
ได้ผลที่สุดสําหรับการเผยแพร่พุทธศาสนาแก่เผ่าชนและแก่บุคคล...”6 
 1.4 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555. 
 ส่วนหน่ึงในหน่ึงสือเล่มน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายว่าทัศนะของพุทธศาสนา
ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์(รวมทั้งเรื่องเทพเจ้าต่างๆ)มีจริง ดังท่ีปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ต่างๆมากมาย 
อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาก็มีหลักการที่วางไว้เพียงพอที่จะปิดกั้นผลเสียที่จะเกิดข้ึนจากคําถาม
เกี่ยวกับการหาความจริงในเรื่องเหล่าน้ี กล่าวคือ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์จํานวนมากยังมีความ
เช่ือในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ดังน้ันพุทธศาสนาจึงท้าให้เรื่องเหล่าน้ีมีจริงแต่
ไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะไม่ว่าเรื่องเหล่าน้ีจะมีหรือไม่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนาน้ันย่อมเป็นไปได้เสมอ7 โดยพุทธศาสนาได้อธิบายปาฏิหาริย์ว่ามี 3 อย่างได้แก่ 
 
  ...อิทธิปาฏิหาริย์ คือ การแสดงฤทธ์ิต่างๆ, อาเทศนาปาฏิหาริย์ คือ การทายใจคน
 อ่ืนได้, อานุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คําสอนท่ีเป็นจริง สอนให้เห็นจริง และได้นําไปปฏิบัติ ให้ผสม
 จริง อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์น้ันพระพุทธเจ้าไม่โปรด แต่ทรงสรรเสริญอานุสาสนี
 ปาฏิหาริย์ว่าปราณีตกว่าอย่างไรก็ตามก็ทรงไม่ปฏิเสธอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ 
 หากนําไปสู่อานุสาสนีปาฏิหาริย์ในบางกรณีพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธ์ิเช่นกัน เพ่ือทรมานผู้
 มีฤทธ์ิให้ละความหลงใหลมัวเมาในฤทธ์ิก่อนท่ีจะแสดงธรรม8 

 
 นอกจากน้ันพระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้ความเห็นว่าในแง่วัฒนธรรมแล้วไม่ว่าข้อมูล 
ส่วนใดในพระไตรปิฎกล้วนเป็นประโยชน์ซึง่รวมถึงเรือ่งปาฏิหาริย์ด้วย เพราะพระไตรปิฎกเป็นแหลง่
พระธรรมอันหลากหลายทีส่อดแทรกในเน้ือหาที่แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมและปัญญา เพื่อให้คนทกุ
ระดับทกุประเภทสามารถพัฒนาปัญญาของตนเองได้9 
                                                             

 6คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด, พุทธศาสนา: สาระและพัฒนาการ, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลโดย นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 83. 
 7พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย: พุทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม, 2555), 941-944. 
 8เรื่องเดียวกัน, 945-949. 
 9พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), คนไทยใช่กบเฒ่า ? (เถรวาท VS. ลัทธิ
อาจารย์) (กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมลูนิธิปัญญาประทีป, 2552), 79-91. 
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2.พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี นพคุณ ต่อวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนมีวัตถุประสงค์
การสร้าง ได้แก่ "เพื่อแสดงจริยวัตรตาปกติของพระพุทธเจ้า...เพื่อแสดงพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน...เพื่อแสดงพระจริยาวัตรเมื่อครั้งโปรดอสุรินทราหู...เพื่อสนองตอบความเช่ือทาง
โหราศาสตร์"10 
 2.2 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี นันทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่ารอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏมงคล 108 ในประเทศไทยต้ังแต่สมัยสโุขทัยเป็นต้นมาสืบเน่ืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทรม์ีการจัด
ระเบียบมงคลต่างๆตามแผนผงัจกัรวาลไตรภูมทิี่มเีขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง  มีทั้งทีเ่ป็นแผนผังของ
จักรวาลในมิติรปูต้ังและมิติราบ โดยจกัรวาลในมิติรูปต้ังเป็นระบบที่นิยมที่สุดในประเทศไทย11 
 2.3 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ เล่ม 4. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้มีพระ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่ ว่า 
 
  ...มีคนออกความเห็นว่าท่ีทําพระนอนกันมาแต่ก่อนน้ัน เขาตั้งใจทําพระพุทธเจ้า
 เข้านิพพานเห็นด้วยกับเขาเต็มตา แต่มาเกิดสงสัยขึ้นว่าทําไมทําพระนอนแล้วจึงต้องเปนทํากัน
 องค์ใหญ่ๆ แต่แรกคิดว่าไม่เหนเหตุ ท่ีหลังไปช่วยงานทําบุญศพตามบ้าน ถ้าผู้ตายเล่นปาง
 ประจําวันเจ้าภาพเขาก็เชิญพระของผู้ตายออกตัว พระนอนเป็นพระประจําวันอังคาร เม่ือมาเชิญ
 ออกตั้งท่ีบูชาก็เกือบแลไม่เหนเพราะองค์พระต่ําราบฟุบอยู่มาก จึงได้ความเข้าใจว่าท่ีทําพระนอน 
 องค์ใหญ่ๆน้ันเพ่ือให้เหนองค์ พระเด่นเท่าน้ันเอง12 

 
 2.4 กาญจนาคพันธ์ุ(นามแฝง), ภูมิศาสตร์วัดโพธ์ิ. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ีได้อ้างถึงพระดําริของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
ธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ว่า "พวกนําเที่ยวมักอธิบายให้พวกฝรั่งฟังว่าเป็นรูป
                                                             

 
10นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (กรงุเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 9-10. 
 11นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2533), 38-45. 
 12สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ เลม่ 4 (พระ
นครฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย, 2506), 148. 



11 

 
พระพุทธเจ้าบรรทมคือนอน ฝรั่งเลยเข้าใจไปว่าเป็น The Sleeping Idol ไปจริงๆ ฝรั่งที่ไม่เข้าใจ
พระพุทธศาสนา ไม่รู้ เรื่องพุทธประวัติก็เช่ือและเข้าใจผิดไปว่า พระพุทธศาสนาไม่มีอะไร พระก็มีแต่
นอนหลับ ทําไมเราไม่อธิบายให้เขาเข้าใจว่าพระพุทธไสยาสน์น้ันหมายถึงพระนิพพาน"13 

 2.5 พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต ได้ให้ความเห็นว่า
พระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่น้ันเป็นปางโปรดอสุรินทราหู14 
 2.6 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนที่วัด
พระสี่อิริยาบถน้ันหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระเศียรไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระนอนที่วัด
พระเชตุพนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระเศียรไปทางทิศตะวันตก เพราะที่สุโขทัยถือคติทิศเหนือ
เป็นทิศแห่งความตายตามมหาปรินิพพานสูตร ขณะที่กําแพงเพชรถือทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความ
ตายตามคติด้ังเดิม15 

 2.7 หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัย : 
ความหมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถว่าหมายถึงเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน16ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการต้ังสติ 
กําหนดพิจารณากาย, การมีสติกํากับดูรู้เท่าทันกาย ที่ว่าภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เราเดินอยู่" ,
ภิกษุเมื่อยืนอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เรายืนอยู่" ,ภิกษุเมื่อน่ังอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เราน่ังอยู่" ,ภิกษุเมื่อนอนอยู่ 
ย่อมรู้ชัดว่า "เรานอนอยู่" เธอต้ังกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ย่อมรู้ทั่วถึงกายน้ันด้วยอาการอย่างน้ัน" 
 
3.วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 3.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์. 
 เป็นการศึกษาที่แยกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่องพระพุทธไสยาสน์ที่กล่าวถึงเรื่องคติ 
                                                             

 13กาญจนาคพันธ์ุ [นามแฝง], ภูมิศาสตร์วัดโพธ์ิ (พระนคร: บาํรุงสาส์น, 2516), 84-85. 
 14พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ: 
โครงการมลูนิธิหอไตร, 2533), 259. 
 15พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน,” ศิลปวัฒนธรรม 
18, 5 (มีนาคม 2540): 70-73. 
 16หม่อมราชวงศ์สรุิยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อริิยาบถในศิลปะสโุขทัย: ความ 
หมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2530): 57-61. 
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และพุทธลักษณะต่างๆ รวมถึงพัฒนาการพระพุทธรูปในประเทศไทยโดยสังเขป กับเรื่องวิหารพระ
พุทธไสยาสน์กล่าวถึงพัฒนาการผังพื้น, รูปแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้างและวัสดุ, องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมและสาเหตุของ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบางประการ เฉพาะวิหารพระนอนหลังสําคัญในแต่ละยุคสมัย 
 3.2 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส. 
 เป็นการศึกษาที่  สมคิด จิระทัศนกุลได้สรุปปัจจัยสํา คัญในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย 5 ประการที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ได้แก่ ประการแรกคติความหมายของพระวิหารซึ่งเป็นที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธไสยาส
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชมารดา, ประการที่ 2 การออกแบบพื้นที่ว่าง เน่ืองจากขนาด
พระนอนที่ใหญ่ส่งผลต่อการออกแบบที่ว่าง ที่ต้องคํานึงถึงการใช้งานไปพร้อมๆกัน, ประการที่ 3 และ 
4 รูปลักษณ์และรูปทรงอาคารซึ่งวิหารพระนอนหลังน้ีคํานึงถึงสุนทรียภาพเป็นสําคัญ โดยเฉพาะใน
เรื่องการออกแบบวิหารสําหรับพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่ 
 3.3 ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี ไขแสง ศุขวัฒนะได้อธิบายมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดศิลปกรรมแบบจีนว่างามน่าดูไปอีกแบบ อีกท้ังอาคารแบบจีนใช้เครื่องก่อ
อิฐถือปูนซึ่งทนกว่าไม้ นอกจากน้ันเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรง
กํากับกรมท่าและทรงทําการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกับเมืองจีน ทรงคุ้นเคยกับ
สินค้าศิลปะจากเมืองจีน อีกทั้งมีการใช้ช่างจีนในการก่อสร้างศิลปะ สถาปัตยกรรมในช่วงยุคสมัยน้ัน17 

 3.4 สมใจ น่ิมเล็ก, ราชโอรสาราม : วัดประจํารัชกาลท่ี 3. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี สมใจ น่ิมเล็ก ได้อธิบายเรื่องศิลปะแบบอย่างอิทธิพล
จีน ความว่า "รัชกาลที่ 3 ทรงคิดค้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบอย่าง วิธีการก่อสร้างตกแต่งแบบ
ด้ังเดิมประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบจีนทําให้เกิดแบบอย่างวิธีการทางศิลปะ สถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็นแบบฉบับพระองค์เอง"18 
 3.5 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู - หน้าต่างไทย.  
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี  สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายถึงคติ สัญลักษณ์และความ 

                                                             

 17ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 12-15. 
 18สมใจ น่ิมเล็ก, “ราชโอรสาราม: วัดประจํารัชกาลที่ 3,” หน้าจ่ัว ฉบับพิเศษ ศิลป
สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526): 51. 
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หมายของประตู-หน้าต่างว่าคือการจําลองหรือถอดรูปของอาคาร อีกทั้งแสดงถึงสภาวะอันเป็นทิพย์
แบบซุ้มเรือนแก้ว ที่ปรากฏในรูปมิติเวลาของพุทธภาวะที่ซ้อนทับอยู่ในโลกปัจจุบัน โดยช่องเปิดเป็น
สิ่งสําคัญในการเช่ือมโยงแก่นสารภายในอาคารให้ผ่านออกมาสู่ภายนอก เป็นการเช่ือมโยงสภาวะ
ดังกล่าวในมิติเชิงราบ, เชิงด่ิงและจุดศูนย์กลางของอาคาร อย่างไรก็ตามคติ สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น
เรื่องเคร่งครัดในช่วงแรกของสถาปัตยกรรมไทยเท่าน้ัน เพราะคติดังกล่าวมีพัฒนาการมาโดยตลอด 
 
4.วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด 
 4.1 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส. 
 บางส่วนในการศึกษาเรื่องน้ี สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายว่าวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีบทบาทสร้างความสมดุลให้กับผังวัด ขนาดของพระนอนและขนาดวิหาร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของวัดส่วนที่ขยายเพิ่มเติมตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังน้ันจึงมีข้อจํากัด
ในแง่ที่ต้ังและทิศทางเพราะเป็นตําแหน่งเดียวที่ว่าง อีกทั้งต้องวางแนวแกนที่ต้องขนานกับศาลาการ
เปรียญที่ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเขตพุทธาวาสฝั่งตะวันตก 
 4.2 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ได้อธิบายถึงผังแบบ "แนวแกน
ฉาก" ว่า "การนําแกนราบ(แกนขวาง-ผู้ศึกษา) เข้ามาใช้ในผังแบบน้ี ถ้าพิจารณาตามกรณีแวดล้อม
แล้วอาจชวนให้เข้าใจว่าเป็นการนําการวางผังแบบจีนเข้ามาผสมกับแบบไทย...แต่ถ้าพิจารณาถ่องแท้
จะเห็นว่าไม่ใช่การผสมถ้าหากว่าช่างผู้คิดต้นแบบได้พิจารณาการวางผังแบบจีนในระบบแกนราบจริง  
ก็เป็นแต่การยืมจินตภาพ(image) มาเป็นวิธีการส่วนหน่ึงเท่าน้ัน"19 
 4.3 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 
19-24. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้อธิบายว่าเขตพุทธาวาสด้าน
ตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามน้ันหมายถึงดาวดึงส์สวรรค์และบริเวณเขาสัตบริภัณฑอ์นั
ล้อมรอบ ส่วนเขตพุทธาวาสฝั่งทิศตะวันตกแสดงถึงส่วนขยายบางส่วนของจักรวาล ดังที่พบในแบบ
แผนที่นิยมในจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถภาพไตรภูมิ อันได้แก่ พระมหาเจดีย์ประจํา 3 รัชกาล หอ
พระไตรปิฎกที่แสดงถึงประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกรวม 9 ครั้งน้ันสื่อถึงชมพูทวีป, ส่วนศาลา
การเปรียญแสดงถึง อบายภูมิ และวิหารพระนอนกับสวนมิสกวันที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
แทนค่าว่าเป็นลังกาทวีป อนุทวีปสําคัญที่ประดิษฐานพุทธศาสนาถัดจากชมพูทวีป ซึ่งคติความเช่ือ

                                                             

 19อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” หน้าจ่ัว 
ฉบับพิเศษ ศิลปสถาปัตยกรรมไทย: 29. 
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ดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะสถาปัตยกรรม กล่าวคือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่
ล้อมรอบพระนอนปางไสยาสน์ด้านบนทั้ง 4 ด้านน้ันเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา โดยระหว่าง
ช่องหน้าต่าง-ประตูเขียนเรื่องพระสาวิกา อุบาสก อุบาสิกาและเอตทัคคะ, นอกจากน้ันนังมีการ
ประดับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทของพระนอน ที่อาจสื่อถึงเรื่องรอยพระพุทธบาท อันเป็นหัวเรื่อง
สําคัญของลังกาทวีปที่ชาวสยามนับถือมาต้ังแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานที่สําคัญคือจดหมาย
เหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเอกสาร
ที่รู้จักกันดีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระสังฆราช(มี) ทรงใช้อ้างอิงถึง ในการเรียบเรียงเรื่อง
ส่งสมณทูตไปลังกาครั้งกรุงเก่าถวายรัชกาลที่ 2 ความในจดหมายเหตุน้ัน มีการกล่าวถึงโลกวิหารเป็น
สถานที่ประชุมทําสังคายนาครั้งที่ 5 และเป็นที่พระพุทธโฆษาจารย์ พระมหาเถระจากชมพูทวีปได้มา
แปลพระไตรปิฎกจากสิงหลกลับคืนสู่ภาษามคธ แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่
พระไตรปิฎกถูกต้องที่สุด โดยโลกวิหารแห่งน้ีมีเครื่องหมายที่สังเกต คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ 
รอยพระพุทธบาทและต้นพระศรีมหาโพธ์ิ20 
 4.4 ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม. 
 บางส่วนในการศึกษาเรื่องน้ีชาตรี ประกิตนนทการได้ผนวกการศึกษา 2 ช้ิน คือ 
"สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24" ของเสมอชัย พูลสุวรรณและ "
การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" ของวัชรี วัชรสินธ์ุ ผนวกกับการ
วิเคราะห์ข้ึนใหม่ ออกมาเป็นคําอธิบายที่ว่าแผนผังวัดพระเชตุพนฯ เขตพุทธาวาส มีแนวความคิดตาม
คติจักรวาลที่เน้นความสําคัญกับพระอินทร์และดาวดึงส์สวรรค์ ในฐานะคติใหม่ที่สร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนที่คติพระนารายณ์ของอยุธยาที่ล่ม
สลายไปแล้ว นอกจากน้ันคติพระอินทร์ยังเป็นภาพสะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่เน้นพระพุทธศาสนาและธรรมราชาให้ข้ึนมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐรัตนโกสินทร์ นอกจากน้ัน
ผังแห่งน้ียังมีคติโพธิบัลลังก์และชมพูทวีปซ้อนลงไปอีกช้ัน ซึ่งเป็การจําลองศูนย์กลางจักรวาล ณ 
โพธิบัลลังก์ อันเป็นแผ่นดินแรกที่เกิดก่อนและดับสูญเป็นที่สุดท้ายของโลกตามคติ ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา เพื่อเน้นยํ้าการเป็นศูนย์กลางรัฐพุทธแทนที่การจําลองเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลเดิม
แบบพุทธ-ฮินดู ซึ่งคติความเช่ือดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ-สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสฝั่ง
ทิศตะวันออก วัดพระเชตุพนฯ โดยมีลักษณะเฉพาะตัวบางประการที่นอกเหนือจากศิลปะ-
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ไม่ว่าจะการใช้พระประธานเป็นปางสมาธิ การทําพระระเบียง

                                                             

 20เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24 
(กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 164-166. 
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ล้อมรอบพระอุโบสถและสร้างสถูปเจดีย์มุมภายในพระระเบียง ทํารูปสัญลักษณ์พระอินทร์ที่หน้าบัน
พระอุโบสถ อีกทั้งการสร้างรูปสัญลักษณ์และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เช่ือมโยงได้กับสัตตมหาสถาน
และอัฏมหาสถาน ณ วิหารทิศและพระระเบียงในลักษณะรายล้อมรายล้อมศูนย์กลางคือพระประธาน
ที่น่ังอยู่ตรงโพธิบัลลังก์ในพระอุโบสถ ฯลฯ ซึ่งแบบอย่างดังกล่าวนิยมใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรม
วัดและวังสกุลช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 321 
 4.5 วัชรี วัชรสินธ์ุ, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม. 
 บางส่วนของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี วัชรี  วัชรสินธ์ุ ได้อธิบายว่าการออกแบบ
สถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามน้ันสอดคล้องกับคติโพธิบัลลังก์หรือศีรษะแผ่นดิน ดังที่
ชาตรี ประกิตนนทการได้ศึกษาต่อยอดดังที่กล่าวไปแล้ว และอีกส่วนได้กล่าวถึงวิหารพระนอนว่าเป็น
พระนอนปางปรินิพพาน ,พระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่วิหารทิศตะวันออกและพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
ที่วิหารทิศใต้ว่าทั้ง 3 ที่คือตัวแทนของบริโภคเจดีย์ ณ สถานที่ในพุทธประวัติ อีกทั้งพระนอน, พระ
มหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณที่ภายในบรรจุซากพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญดาญาณและพระ
ประธานปางมารวิชัยในศาลการเปรียญ ทั้ง 3 คือตัวแทนของอุเทสิกะเจดีย์(พระพุทธรูป) 22ดังน้ันพระ 
นอนจึงมีบทบาทที่เช่ือมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆในผังบริเวณทําให้ผังวัดมีความเป็นเอกภาพ 
 4.6 พีระพัฒน์ สําราญ, คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระ
ปฐมเจดีย์. 
 บางส่วนของวิทยานิพนธ์เลม่น้ี พีระพัฒน์ สําราญ ได้อธิบายระบบผงัของพระปฐม
เจดีย์ว่าใช้สัญลักษณ์ธรรมจักร โดยสรุปได้ว่า การออกแบบผังซึง่วิหารทิศที่ประดิษฐานพระพทุธรูปที่
สื่อถึงสังเวชนียสถานทั้งสี่น้ัน ได้ลําดับจากตอนประสูติ ที่วิหารทางทิศเหนือวนขวาไปจบที่ตอน
ปรินิพพาน ที่วิหารทิศตะวันตกประกอบกับระเบียงวงกลมทีชั่กไปชนวิหารทิศทั้งสี่ ทําใหร้ะบบผังเป็น
วงกลมสมบูรณ์ทีห่มุนเวียนขวารอบองค์พระปฐมเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ 

                                                             

 21เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-
24, 155-169. และ วัชรี วัชรสินธ์ุ, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 
129-134, 139-142. และ ชาตรี ประกิตนนทการ, “คติสญัลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม,” สถาปัตย์วัดโพธ์ิ (กรงุเทพฯ: อมรินทร ์พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 256-340. 
 22วัชรี วัชรสินธ์ุ, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม,” 
129-139. 
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 การวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างในผงั ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์
เจดีย์ วิหารทิศที่สี่และระเบียงวงกลม ทัง้ในแนวแกนด่ิง แกนราบและแนวแกนทแยง เป็นพลวัตแบบ
หมุนรอบจุดศูนย์กลาง 
 พีระพัฒน์ได้อธิบายเน้นยํ้าสัญลักษณ์ธรรมจักรตามลําดับการเข้าถึงและการเข้าถึง
ที่ว่างของสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์อย่างเป็นกระบวนการเพื่อสรุปว่า "...พระปฐมเจดีย์มี
ความหมายเป็นพระมหาธาตุเจดีย์แรกต้ังพระพุทธศาสนาในสยามประเทศและเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ประดิษฐานพระพุทธซึ่งเป็นข้อสรุปอันสอดคล้องกับทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
 ซึ่งนอกจาการศึกษาที่ผ่านมาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นน้ัน ยังมีการศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบั
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีอกีบางส่วนที่ถูกจะอ้างแทรกในเน้ือหาถัดไป ซึ่งทัง้หมดคือองค์ความรูส้ําคัญในการ
วิเคราะห์ ต่อยอดและตรวจสอบส่วนหน่ึงสําหรับประกอบการศึกษาน้ี. 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 บทน้ีจะเปน็การรวบรวมและสรปุการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อใหท้ราบถึงสถานภาพทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยผูเ้ขียนจะแบ่งเป็นกลุ่มการศึกษาต่างๆ ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ, 
พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพทีเ่กี่ยวข้อง, วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมทีเ่กี่ยวข้อง และ
วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด 
 
1.พระพุทธเจ้าและพุทธประวัติ 
 1.1 นิธิ เอียวศรีวงศ์, "บทท่ี 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนา
ในต้นรัตนโกสินทร์," ปากไก่และใบเรือ. 
 บางส่วนในเน้ือหาบทน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องกายอยู่ 3 
แบบของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งเข้าใจว่าพบในนิกายเถรวาทเช่นกัน 
ความว่า 

 
  ...1.นิรมาณกาย ได้แก่ กายท่ีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ มีเน้ือหนังมังสาซ่ึงต้องเส่ือม
 โทรมไปเหมือนมนุษย์อ่ืนๆ อันเป็นกายท่ีพุทธทรงแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นเป็นเบ้ืองแรก... 
  2.ธรรมกาย ได้แก่หลักการหรือธรรมะแห่งพุทธะซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา 
  3.สัมโภคกาย ได้แก่กายแห่งพุทธะ อันเป็นท่ีตั้งแห่งความปีติยินดีของผู้ท่ีได้พบเห็น
 มีลักษณะอันงาม มีลักษณะอันรุ่งเรือง และมีลักษณะอันก่อให้เกิดศรัทธา ปสาทะ ลักษณะท่ีเรา
 เรียกว่าต้องตามตํารามหาปุริสลักษณะน้ันคือสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปท้ังหลายก็
 มุ่งสร้างสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า1 
 

 เกี่ยวกับพุทธประวัติที่สําคัญ 3 ช้ิน ได้แก่ พระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ช้ินที่สองพระปฐมสมโพธิของสมเด็จพระสังฆราช (สา) และช้ินที่สาม 
พุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อน 

                                                             

 1นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากบัความเคลือ่นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร,์” ปากไก่และใบเรือ (นนทบรุี : ฟ้าเดียวกัน, 2555), 330-331. 
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ไหวทางพุทธศาสนาโดยต้ังแต่พระปฐมสมโพธิกถาจนถึงพุทธประวัติได้แสดงให้เห็นการนําธรรม
ประวัติตามจารีตเดิมสู่การเป็นชีวประวัติด้วยวิวัฒนาการอย่างช้าๆ2 
 1.2 พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์. 
 พุทธทาสภิกขุได้ให้ความเห็นไว้ในคํานําหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าร้อย
กรองพุทธประวัติน้ันมีอย่างน้อย 3 แนวทางและยกตัวอย่างหนังสือประกอบด้วย3 คือ 
 แนวที่หน่ึง มุ่งที่จะชักชวนให้คนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เลื่อมใส ซึ่งต้องหนักไป
ทางปาฏิหาริย์และสรรเสริญพระคุณ ได้แก่ ปฐมสมโพธิ ลลิตวิศตระ เป็นต้น 
 แนวที่สอง มุ่งที่จะแสดงไปในทางตํานาน ประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่ให้คนทั้งหลาย
เห็นว่าเป็นจริงและมีหลักฐานตามกฏเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่สนใจของ
นักศึกษา ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือ 
Life of Buddha ของ E.J. Thomas เป็นต้น 
 แนวที่สาม มุ่งแสดงในทางธรรมล้วนๆ คือ แสดงข้อธรรมะให้ปรากฏชัดอยู่ทุกๆ 
อากัปกิริยาของพระองค์เพื่อเป็นหลักการแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้แก่ หนังสือพุทธประวัติจาก
พระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาส ได้เรียบเรียงจากเน้ือหาบางส่วนในพระไตรปิฎก โดยท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า 
หนังสือแนวที่หน่ึงน้ันมักปรากฏปาฏิหาริย์และข้ามไปธรรมบรรยาย ส่วนหนังสือแนวที่สองก็สนใจใน
แง่ประวัติศาสตร์อย่างเดียว 
 ซึ่งพุทธทาสเห็นว่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน้ันคือการอุปมา4 และ
การนําความเช่ือในสมัยน้ันบรรจุเข้าสู่พระไตรปิฎกเพื่อชักจูงผู้คนให้เข้ามานับถือพุทธศาสนาซึ่งไมเ่ปน็
ประโยชน์ในทางดับทุกข์5 
 1.3 คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด, แต่ง, นิธิ เอียวศรีวงศ์, แปล, พุทธศาสนา:สาระและพัฒนาการ. 
 ส่วนหน่ึงในหน่ึงสือเล่มน้ี เอดเวิร์ด คอนซ์ ได้อธิบายถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ในพุทธ 
ศาสนาน้ัน สอดคล้องกับคําสอนแบบ "จิตนิยม" โดยใช้วิถีทางที่เรียกว่า "ปฏิบัตินิยม" ดก้วยเหตุน้ีทํา 

                                                             

 2นิธิ เอียวศรีวงศ์, “บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากบัความเคลือ่นไหวทางศาสนาในต้น
รัตนโกสินทร,์” ปากไก่และใบเรือ, 344-354. 
 3พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ (กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2515), 
(13)-(16). 
 4เรื่องเดียวกัน, (15)-(16). 
 5พระประชา ปะสันนะธัมโม, สัมภาษณ์, “พิเคราะห์พระไตรปิฎก” ใน อัตชีวประวัติ
ท่านพุทธทาส “เลา่ไว้เมื่อวัยสนธยา” เข้าถึงเมือ่20 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
Buddha- dasa.org /files/pdf/B_pdf/kp/kp1.pdf 
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ให้ “...ชาวพุทธมองไม่เห็นว่าอํานาจทางจิตต้องไร้พลังในโลกทางวัตถุด้วย...” และ “...ตาม
ประวัติศาสตร์การแสดงอํานาจเหนือธรรมชาติและการแสดงปาฏิหาริย์นับเป็นวิธีหน่ึงในบรรดาวิธีที่
ได้ผลที่สุดสําหรับการเผยแพร่พุทธศาสนาแก่เผ่าชนและแก่บุคคล...”6 
 1.4 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555. 
 ส่วนหน่ึงในหน่ึงสือเล่มน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายว่าทัศนะของพุทธศาสนา
ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์(รวมทั้งเรื่องเทพเจ้าต่างๆ)มีจริง ดังท่ีปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ต่างๆมากมาย 
อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาก็มีหลักการที่วางไว้เพียงพอที่จะปิดกั้นผลเสียที่จะเกิดข้ึนจากคําถาม
เกี่ยวกับการหาความจริงในเรื่องเหล่าน้ี กล่าวคือ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์จํานวนมากยังมีความ
เช่ือในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ดังน้ันพุทธศาสนาจึงท้าให้เรื่องเหล่าน้ีมีจริงแต่
ไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะไม่ว่าเรื่องเหล่าน้ีจะมีหรือไม่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนาน้ันย่อมเป็นไปได้เสมอ7 โดยพุทธศาสนาได้อธิบายปาฏิหาริย์ว่ามี 3 อย่างได้แก่ 
 
  ...อิทธิปาฏิหาริย์ คือ การแสดงฤทธ์ิต่างๆ, อาเทศนาปาฏิหาริย์ คือ การทายใจคน
 อ่ืนได้, อานุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ คําสอนท่ีเป็นจริง สอนให้เห็นจริง และได้นําไปปฏิบัติ ให้ผสม
 จริง อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์น้ันพระพุทธเจ้าไม่โปรด แต่ทรงสรรเสริญอานุสาสนี
 ปาฏิหาริย์ว่าปราณีตกว่าอย่างไรก็ตามก็ทรงไม่ปฏิเสธอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ 
 หากนําไปสู่อานุสาสนีปาฏิหาริย์ในบางกรณีพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธ์ิเช่นกัน เพ่ือทรมานผู้
 มีฤทธ์ิให้ละความหลงใหลมัวเมาในฤทธ์ิก่อนท่ีจะแสดงธรรม8 

 
 นอกจากน้ันพระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้ความเห็นว่าในแง่วัฒนธรรมแล้วไม่ว่าข้อมูล 
ส่วนใดในพระไตรปิฎกล้วนเป็นประโยชน์ซึง่รวมถึงเรือ่งปาฏิหาริย์ด้วย เพราะพระไตรปิฎกเป็นแหลง่
พระธรรมอันหลากหลายทีส่อดแทรกในเน้ือหาที่แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมและปัญญา เพื่อให้คนทกุ
ระดับทกุประเภทสามารถพัฒนาปัญญาของตนเองได้9 
                                                             

 6คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด, พุทธศาสนา: สาระและพัฒนาการ, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลโดย นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 83. 
 7พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย: พุทธธรรม
ประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม, 2555), 941-944. 
 8เรื่องเดียวกัน, 945-949. 
 9พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), คนไทยใช่กบเฒ่า ? (เถรวาท VS. ลัทธิ
อาจารย์) (กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมลูนิธิปัญญาประทีป, 2552), 79-91. 
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2.พระพุทธรูปนอนและรูปเคารพท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี นพคุณ ต่อวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนมีวัตถุประสงค์
การสร้าง ได้แก่ "เพื่อแสดงจริยวัตรตาปกติของพระพุทธเจ้า...เพื่อแสดงพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน...เพื่อแสดงพระจริยาวัตรเมื่อครั้งโปรดอสุรินทราหู...เพื่อสนองตอบความเช่ือทาง
โหราศาสตร์"10 
 2.2 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี นันทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่ารอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏมงคล 108 ในประเทศไทยต้ังแต่สมัยสโุขทัยเป็นต้นมาสืบเน่ืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทรม์ีการจัด
ระเบียบมงคลต่างๆตามแผนผงัจกัรวาลไตรภูมทิี่มเีขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง  มีทั้งทีเ่ป็นแผนผังของ
จักรวาลในมิติรปูต้ังและมิติราบ โดยจกัรวาลในมิติรูปต้ังเป็นระบบที่นิยมที่สุดในประเทศไทย11 
 2.3 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ เล่ม 4. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้มีพระ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่ ว่า 
 
  ...มีคนออกความเห็นว่าท่ีทําพระนอนกันมาแต่ก่อนน้ัน เขาตั้งใจทําพระพุทธเจ้า
 เข้านิพพานเห็นด้วยกับเขาเต็มตา แต่มาเกิดสงสัยขึ้นว่าทําไมทําพระนอนแล้วจึงต้องเปนทํากัน
 องค์ใหญ่ๆ แต่แรกคิดว่าไม่เหนเหตุ ท่ีหลังไปช่วยงานทําบุญศพตามบ้าน ถ้าผู้ตายเล่นปาง
 ประจําวันเจ้าภาพเขาก็เชิญพระของผู้ตายออกตัว พระนอนเป็นพระประจําวันอังคาร เม่ือมาเชิญ
 ออกตั้งท่ีบูชาก็เกือบแลไม่เหนเพราะองค์พระต่ําราบฟุบอยู่มาก จึงได้ความเข้าใจว่าท่ีทําพระนอน 
 องค์ใหญ่ๆน้ันเพ่ือให้เหนองค์ พระเด่นเท่าน้ันเอง12 

 
 2.4 กาญจนาคพันธ์ุ(นามแฝง), ภูมิศาสตร์วัดโพธ์ิ. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ีได้อ้างถึงพระดําริของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
ธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ว่า "พวกนําเที่ยวมักอธิบายให้พวกฝรั่งฟังว่าเป็นรูป
                                                             

 
10นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (กรงุเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 9-10. 
 11นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2533), 38-45. 
 12สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ เลม่ 4 (พระ
นครฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย, 2506), 148. 
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พระพุทธเจ้าบรรทมคือนอน ฝรั่งเลยเข้าใจไปว่าเป็น The Sleeping Idol ไปจริงๆ ฝรั่งที่ไม่เข้าใจ
พระพุทธศาสนา ไม่รู้ เรื่องพุทธประวัติก็เช่ือและเข้าใจผิดไปว่า พระพุทธศาสนาไม่มีอะไร พระก็มีแต่
นอนหลับ ทําไมเราไม่อธิบายให้เขาเข้าใจว่าพระพุทธไสยาสน์น้ันหมายถึงพระนิพพาน"13 

 2.5 พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต ได้ให้ความเห็นว่า
พระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่น้ันเป็นปางโปรดอสุรินทราหู14 
 2.6 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ได้ให้ความเห็นว่าพระนอนที่วัด
พระสี่อิริยาบถน้ันหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระเศียรไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระนอนที่วัด
พระเชตุพนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระเศียรไปทางทิศตะวันตก เพราะที่สุโขทัยถือคติทิศเหนือ
เป็นทิศแห่งความตายตามมหาปรินิพพานสูตร ขณะที่กําแพงเพชรถือทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความ
ตายตามคติด้ังเดิม15 

 2.7 หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัย : 
ความหมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
พระพุทธรูปสี่อิริยาบถว่าหมายถึงเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน16ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการต้ังสติ 
กําหนดพิจารณากาย, การมีสติกํากับดูรู้เท่าทันกาย ที่ว่าภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เราเดินอยู่" ,
ภิกษุเมื่อยืนอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เรายืนอยู่" ,ภิกษุเมื่อน่ังอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า "เราน่ังอยู่" ,ภิกษุเมื่อนอนอยู่ 
ย่อมรู้ชัดว่า "เรานอนอยู่" เธอต้ังกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ย่อมรู้ทั่วถึงกายน้ันด้วยอาการอย่างน้ัน" 
 
3.วิหารพระนอนและศิลปะ สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 3.1 นพคุณ ต่อวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์. 
 เป็นการศึกษาที่แยกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่องพระพุทธไสยาสน์ที่กล่าวถึงเรื่องคติ 
                                                             

 13กาญจนาคพันธ์ุ [นามแฝง], ภูมิศาสตร์วัดโพธ์ิ (พระนคร: บาํรุงสาส์น, 2516), 84-85. 
 14พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ: 
โครงการมลูนิธิหอไตร, 2533), 259. 
 15พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “กําแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน,” ศิลปวัฒนธรรม 
18, 5 (มีนาคม 2540): 70-73. 
 16หม่อมราชวงศ์สรุิยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, “กลุ่มพระพุทธรูปสี่อริิยาบถในศิลปะสโุขทัย: ความ 
หมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ,” เมืองโบราณ 13, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2530): 57-61. 
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และพุทธลักษณะต่างๆ รวมถึงพัฒนาการพระพุทธรูปในประเทศไทยโดยสังเขป กับเรื่องวิหารพระ
พุทธไสยาสน์กล่าวถึงพัฒนาการผังพื้น, รูปแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้างและวัสดุ, องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมและสาเหตุของ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบางประการ เฉพาะวิหารพระนอนหลังสําคัญในแต่ละยุคสมัย 
 3.2 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส. 
 เป็นการศึกษาที่  สมคิด จิระทัศนกุลได้สรุปปัจจัยสํา คัญในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย 5 ประการที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ได้แก่ ประการแรกคติความหมายของพระวิหารซึ่งเป็นที่สําหรับประดิษฐานพระพุทธไสยาส
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชมารดา, ประการที่ 2 การออกแบบพื้นที่ว่าง เน่ืองจากขนาด
พระนอนที่ใหญ่ส่งผลต่อการออกแบบที่ว่าง ที่ต้องคํานึงถึงการใช้งานไปพร้อมๆกัน, ประการที่ 3 และ 
4 รูปลักษณ์และรูปทรงอาคารซึ่งวิหารพระนอนหลังน้ีคํานึงถึงสุนทรียภาพเป็นสําคัญ โดยเฉพาะใน
เรื่องการออกแบบวิหารสําหรับพระพุทธรูปปางสีหไสยาขนาดใหญ่ 
 3.3 ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี ไขแสง ศุขวัฒนะได้อธิบายมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดศิลปกรรมแบบจีนว่างามน่าดูไปอีกแบบ อีกท้ังอาคารแบบจีนใช้เครื่องก่อ
อิฐถือปูนซึ่งทนกว่าไม้ นอกจากน้ันเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรง
กํากับกรมท่าและทรงทําการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกับเมืองจีน ทรงคุ้นเคยกับ
สินค้าศิลปะจากเมืองจีน อีกทั้งมีการใช้ช่างจีนในการก่อสร้างศิลปะ สถาปัตยกรรมในช่วงยุคสมัยน้ัน17 

 3.4 สมใจ น่ิมเล็ก, ราชโอรสาราม : วัดประจํารัชกาลท่ี 3. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี สมใจ น่ิมเล็ก ได้อธิบายเรื่องศิลปะแบบอย่างอิทธิพล
จีน ความว่า "รัชกาลที่ 3 ทรงคิดค้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบอย่าง วิธีการก่อสร้างตกแต่งแบบ
ด้ังเดิมประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบจีนทําให้เกิดแบบอย่างวิธีการทางศิลปะ สถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็นแบบฉบับพระองค์เอง"18 
 3.5 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู - หน้าต่างไทย.  
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี  สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายถึงคติ สัญลักษณ์และความ 

                                                             

 17ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 12-15. 
 18สมใจ น่ิมเล็ก, “ราชโอรสาราม: วัดประจํารัชกาลที่ 3,” หน้าจ่ัว ฉบับพิเศษ ศิลป
สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526): 51. 
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หมายของประตู-หน้าต่างว่าคือการจําลองหรือถอดรูปของอาคาร อีกทั้งแสดงถึงสภาวะอันเป็นทิพย์
แบบซุ้มเรือนแก้ว ที่ปรากฏในรูปมิติเวลาของพุทธภาวะที่ซ้อนทับอยู่ในโลกปัจจุบัน โดยช่องเปิดเป็น
สิ่งสําคัญในการเช่ือมโยงแก่นสารภายในอาคารให้ผ่านออกมาสู่ภายนอก เป็นการเช่ือมโยงสภาวะ
ดังกล่าวในมิติเชิงราบ, เชิงด่ิงและจุดศูนย์กลางของอาคาร อย่างไรก็ตามคติ สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น
เรื่องเคร่งครัดในช่วงแรกของสถาปัตยกรรมไทยเท่าน้ัน เพราะคติดังกล่าวมีพัฒนาการมาโดยตลอด 
 
4.วิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบของผังวัด 
 4.1 สมคิด จิระทัศนกุล, สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส. 
 บางส่วนในการศึกษาเรื่องน้ี สมคิด จิระทัศนกุล ได้อธิบายว่าวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีบทบาทสร้างความสมดุลให้กับผังวัด ขนาดของพระนอนและขนาดวิหาร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของวัดส่วนที่ขยายเพิ่มเติมตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังน้ันจึงมีข้อจํากัด
ในแง่ที่ต้ังและทิศทางเพราะเป็นตําแหน่งเดียวที่ว่าง อีกทั้งต้องวางแนวแกนที่ต้องขนานกับศาลาการ
เปรียญที่ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเขตพุทธาวาสฝั่งตะวันตก 
 4.2 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. 
 บางส่วนในบทความเรื่องน้ี อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ได้อธิบายถึงผังแบบ "แนวแกน
ฉาก" ว่า "การนําแกนราบ(แกนขวาง-ผู้ศึกษา) เข้ามาใช้ในผังแบบน้ี ถ้าพิจารณาตามกรณีแวดล้อม
แล้วอาจชวนให้เข้าใจว่าเป็นการนําการวางผังแบบจีนเข้ามาผสมกับแบบไทย...แต่ถ้าพิจารณาถ่องแท้
จะเห็นว่าไม่ใช่การผสมถ้าหากว่าช่างผู้คิดต้นแบบได้พิจารณาการวางผังแบบจีนในระบบแกนราบจริง  
ก็เป็นแต่การยืมจินตภาพ(image) มาเป็นวิธีการส่วนหน่ึงเท่าน้ัน"19 
 4.3 เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 
19-24. 
 บางส่วนในหนังสือเล่มน้ี เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้อธิบายว่าเขตพุทธาวาสด้าน
ตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามน้ันหมายถึงดาวดึงส์สวรรค์และบริเวณเขาสัตบริภัณฑอ์นั
ล้อมรอบ ส่วนเขตพุทธาวาสฝั่งทิศตะวันตกแสดงถึงส่วนขยายบางส่วนของจักรวาล ดังที่พบในแบบ
แผนที่นิยมในจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถภาพไตรภูมิ อันได้แก่ พระมหาเจดีย์ประจํา 3 รัชกาล หอ
พระไตรปิฎกที่แสดงถึงประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกรวม 9 ครั้งน้ันสื่อถึงชมพูทวีป, ส่วนศาลา
การเปรียญแสดงถึง อบายภูมิ และวิหารพระนอนกับสวนมิสกวันที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
แทนค่าว่าเป็นลังกาทวีป อนุทวีปสําคัญที่ประดิษฐานพุทธศาสนาถัดจากชมพูทวีป ซึ่งคติความเช่ือ

                                                             

 19อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “เอกในงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” หน้าจ่ัว 
ฉบับพิเศษ ศิลปสถาปัตยกรรมไทย: 29. 
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ดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะสถาปัตยกรรม กล่าวคือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่
ล้อมรอบพระนอนปางไสยาสน์ด้านบนทั้ง 4 ด้านน้ันเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา โดยระหว่าง
ช่องหน้าต่าง-ประตูเขียนเรื่องพระสาวิกา อุบาสก อุบาสิกาและเอตทัคคะ, นอกจากน้ันนังมีการ
ประดับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทของพระนอน ที่อาจสื่อถึงเรื่องรอยพระพุทธบาท อันเป็นหัวเรื่อง
สําคัญของลังกาทวีปที่ชาวสยามนับถือมาต้ังแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานที่สําคัญคือจดหมาย
เหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเอกสาร
ที่รู้จักกันดีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระสังฆราช(มี) ทรงใช้อ้างอิงถึง ในการเรียบเรียงเรื่อง
ส่งสมณทูตไปลังกาครั้งกรุงเก่าถวายรัชกาลที่ 2 ความในจดหมายเหตุน้ัน มีการกล่าวถึงโลกวิหารเป็น
สถานที่ประชุมทําสังคายนาครั้งที่ 5 และเป็นที่พระพุทธโฆษาจารย์ พระมหาเถระจากชมพูทวีปได้มา
แปลพระไตรปิฎกจากสิงหลกลับคืนสู่ภาษามคธ แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่
พระไตรปิฎกถูกต้องที่สุด โดยโลกวิหารแห่งน้ีมีเครื่องหมายที่สังเกต คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ 
รอยพระพุทธบาทและต้นพระศรีมหาโพธ์ิ20 
 4.4 ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม. 
 บางส่วนในการศึกษาเรื่องน้ีชาตรี ประกิตนนทการได้ผนวกการศึกษา 2 ช้ิน คือ 
"สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24" ของเสมอชัย พูลสุวรรณและ "
การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" ของวัชรี วัชรสินธ์ุ ผนวกกับการ
วิเคราะห์ข้ึนใหม่ ออกมาเป็นคําอธิบายที่ว่าแผนผังวัดพระเชตุพนฯ เขตพุทธาวาส มีแนวความคิดตาม
คติจักรวาลที่เน้นความสําคัญกับพระอินทร์และดาวดึงส์สวรรค์ ในฐานะคติใหม่ที่สร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนที่คติพระนารายณ์ของอยุธยาที่ล่ม
สลายไปแล้ว นอกจากน้ันคติพระอินทร์ยังเป็นภาพสะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่เน้นพระพุทธศาสนาและธรรมราชาให้ข้ึนมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐรัตนโกสินทร์ นอกจากน้ัน
ผังแห่งน้ียังมีคติโพธิบัลลังก์และชมพูทวีปซ้อนลงไปอีกช้ัน ซึ่งเป็การจําลองศูนย์กลางจักรวาล ณ 
โพธิบัลลังก์ อันเป็นแผ่นดินแรกที่เกิดก่อนและดับสูญเป็นที่สุดท้ายของโลกตามคติ ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา เพื่อเน้นยํ้าการเป็นศูนย์กลางรัฐพุทธแทนที่การจําลองเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลเดิม
แบบพุทธ-ฮินดู ซึ่งคติความเช่ือดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ-สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสฝั่ง
ทิศตะวันออก วัดพระเชตุพนฯ โดยมีลักษณะเฉพาะตัวบางประการที่นอกเหนือจากศิลปะ-
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ไม่ว่าจะการใช้พระประธานเป็นปางสมาธิ การทําพระระเบียง

                                                             

 20เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24 
(กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 164-166. 
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ล้อมรอบพระอุโบสถและสร้างสถูปเจดีย์มุมภายในพระระเบียง ทํารูปสัญลักษณ์พระอินทร์ที่หน้าบัน
พระอุโบสถ อีกทั้งการสร้างรูปสัญลักษณ์และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เช่ือมโยงได้กับสัตตมหาสถาน
และอัฏมหาสถาน ณ วิหารทิศและพระระเบียงในลักษณะรายล้อมรายล้อมศูนย์กลางคือพระประธาน
ที่น่ังอยู่ตรงโพธิบัลลังก์ในพระอุโบสถ ฯลฯ ซึ่งแบบอย่างดังกล่าวนิยมใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรม
วัดและวังสกุลช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 321 
 4.5 วัชรี วัชรสินธ์ุ, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม. 
 บางส่วนของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี วัชรี  วัชรสินธ์ุ ได้อธิบายว่าการออกแบบ
สถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามน้ันสอดคล้องกับคติโพธิบัลลังก์หรือศีรษะแผ่นดิน ดังที่
ชาตรี ประกิตนนทการได้ศึกษาต่อยอดดังที่กล่าวไปแล้ว และอีกส่วนได้กล่าวถึงวิหารพระนอนว่าเป็น
พระนอนปางปรินิพพาน ,พระพุทธรูปปางตรัสรู้ที่วิหารทิศตะวันออกและพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
ที่วิหารทิศใต้ว่าทั้ง 3 ที่คือตัวแทนของบริโภคเจดีย์ ณ สถานที่ในพุทธประวัติ อีกทั้งพระนอน, พระ
มหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณที่ภายในบรรจุซากพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญดาญาณและพระ
ประธานปางมารวิชัยในศาลการเปรียญ ทั้ง 3 คือตัวแทนของอุเทสิกะเจดีย์(พระพุทธรูป) 22ดังน้ันพระ 
นอนจึงมีบทบาทที่เช่ือมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆในผังบริเวณทําให้ผังวัดมีความเป็นเอกภาพ 
 4.6 พีระพัฒน์ สําราญ, คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระ
ปฐมเจดีย์. 
 บางส่วนของวิทยานิพนธ์เลม่น้ี พีระพัฒน์ สําราญ ได้อธิบายระบบผงัของพระปฐม
เจดีย์ว่าใช้สัญลักษณ์ธรรมจักร โดยสรุปได้ว่า การออกแบบผังซึง่วิหารทิศที่ประดิษฐานพระพทุธรูปที่
สื่อถึงสังเวชนียสถานทั้งสี่น้ัน ได้ลําดับจากตอนประสูติ ที่วิหารทางทิศเหนือวนขวาไปจบที่ตอน
ปรินิพพาน ที่วิหารทิศตะวันตกประกอบกับระเบียงวงกลมทีชั่กไปชนวิหารทิศทั้งสี่ ทําใหร้ะบบผังเป็น
วงกลมสมบูรณ์ทีห่มุนเวียนขวารอบองค์พระปฐมเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ 

                                                             

 21เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-
24, 155-169. และ วัชรี วัชรสินธ์ุ, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 
129-134, 139-142. และ ชาตรี ประกิตนนทการ, “คติสญัลักษณ์ในงานออกแบบวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม,” สถาปัตย์วัดโพธ์ิ (กรงุเทพฯ: อมรินทร ์พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 256-340. 
 22วัชรี วัชรสินธ์ุ, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม,” 
129-139. 
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 การวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างในผงั ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์
เจดีย์ วิหารทิศที่สี่และระเบียงวงกลม ทัง้ในแนวแกนด่ิง แกนราบและแนวแกนทแยง เป็นพลวัตแบบ
หมุนรอบจุดศูนย์กลาง 
 พีระพัฒน์ได้อธิบายเน้นยํ้าสัญลักษณ์ธรรมจักรตามลําดับการเข้าถึงและการเข้าถึง
ที่ว่างของสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์อย่างเป็นกระบวนการเพื่อสรุปว่า "...พระปฐมเจดีย์มี
ความหมายเป็นพระมหาธาตุเจดีย์แรกต้ังพระพุทธศาสนาในสยามประเทศและเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ประดิษฐานพระพุทธซึ่งเป็นข้อสรุปอันสอดคล้องกับทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
 ซึ่งนอกจาการศึกษาที่ผ่านมาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นน้ัน ยังมีการศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบั
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีอกีบางส่วนที่ถูกจะอ้างแทรกในเน้ือหาถัดไป ซึ่งทัง้หมดคือองค์ความรูส้ําคัญในการ
วิเคราะห์ ต่อยอดและตรวจสอบส่วนหน่ึงสําหรับประกอบการศึกษาน้ี. 
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บทท่ี 3 
ความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมมีการศึกษาและความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระนอนใน
หลายประเด็นดังที่กล่าวไปแล้ว และในบทที่ 1 บทนํา ได้กล่าวถึงว่ายังไม่มีการศึกษาพระนอนและ
วิหารพระนอนร่วมกันอย่างครบถ้วน, ละเอียดและเป็นระบบ โดยเลือกตัวแบบสมัยต้นรัตนโกสินทรถึ์ง
สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีวิหารพระนอนที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ(ตามขอบเขตการศึกษาที่
กล่าวในบทนํา) โดยตัวแบบยังคงสภาพดีมีลักษณะทางกายภาพแรกสร้างหรือปฏิสังขรณ์ซึ่งตรงตาม
ยุคสมัยซึ่งต้องการศึกษา อีกทั้งยังมีหลักฐานเอกสารและวัตถุแวดล้อมพอสมควร 
 โดยการศึกษาน้ีจะเริ่มศึกษาจากความหมายของพระนอนที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชนช้ันเจ้านายในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงประมาณรัชกาลที่ 5 แล้วจึงศึกษาศิลปกรรมพระ
นอนว่าแบ่งได้เป็นกี่แบบและมีบทบาทใดบ้าง 
 
1.ความหมายของคํา และกายภาพของพระนอน 
 "นอน" เป็นอิริยาบถหลักแบบ 1 ใน 4 แบบ คือ ยืน เดิน น่ัง นอน ของมนุษย์สําหรับการ
ทํากิจกรรมใดๆ ในชีวิต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาการของท่าทางแบบใดต่างมีการจัดระเบียบร่างกายไม่พ้น
อิริยาบถทั้งสี่น้ีเป็นพื้นฐาน เช่นเดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ที่อิริยาบถทั้งสี่ คือการจัดระเบียบ
ร่างกายขณะทํากิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบพระวินัยของพระสงฆ์ซึ่งต้องปฏิบัติตนอย่างมีสติ
ตลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตามการนอนเป็นอิริยาบถที่มีกายภาพสําคัญที่แตกต่างจากอิริยาบถอื่นทั้งหมด 
คือเป็นท่าทางที่วางตาม "แนวระนาบนอน" ขนานไปกับพื้นโลก แตกต่างกับอิริยาบถอื่นๆ ที่มี "แนว
ระนาบต้ัง" ฉากไปกับพื้นโลก โดยความหมาย "พระนอน" น้ันเกิดจากคํา 2 คํารวมกันคือ พระ+นอน 
"นอน" (กริยา) คือ อาการเอน(ของคน สัตว์ สิ่งของ)ตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ1 
 ส่วน "พระ" (นาม) คือ คําใช้แทนช่ือเรียกภิกษุสงฆ์2 โดยคําว่า "พระ" ในคําว่า "พระนอน" 
ณ ที่น้ี หมายถึง "การนอนของพระพุทธเจ้า" เป็นความเช่ือทีป่รากฏในวรรณกรรมและศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาและด้วยเหตุน้ีจงึพิจารณา ความเช่ือเกี่ยวกบัพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรก

                                                             

 1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, 2546), 567. 
 2เรื่องเดียวกัน, 762-763. 
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2.ความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธเจ้า 
 พระพุทธเจ้าหรือพุทธะ ตามภาษาบาลีแปลว่า "ผู้รู้" รู้น้ีคือรู้ในอริยสัจ 4 ซึ่งพระพุทธเจ้า
ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือ พระโคตมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ผู้ตรัสรู้และประกาศ
ศาสนาและให้ผู้อื่นรู้ตามเมื่อราว 2,500 ปีก่อนตามประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามในแง่ความเช่ือ 
พระพุทธเจ้ามีจํานวนมากมายจนประมาณไม่ได้ในช่วงเวลาอันยาวนานไม่สิ้นสุด โดยพระพุทธเจ้าองค์
ที่มาก่อนพระโคตมพุทธเจ้า เรียกว่า "อดีตพุทธะ" ขณะองค์ที่กําลังมาภายหลังเรียกว่า "อนาคตพุทธะ" 
ซึ่งพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างย่อ ดังน้ี 
 2.1 เวลาทางพุทธศานา3 
 พระพุทธเจ้าองค์ปจัจบุันใช้เวลาบําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้ทัง้หมด 20 อสงไขยกับ
อีกแสนกปั ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากจนประมาณไม่ได้ โดยหน่วยเวลาทางพทุธศาสนาน้ันเป็นวัฏ
จักรหมุนเวียนไปเรื่อยๆไมส่ิ้นสุด หลายกปัรวมกันจงึเป็น 1 อสงไขย โดยใน 1 อสงไขยอาจปรากกฎ
พระสัมมาสัมพทุธเจ้าหรอืไม่ปรากฏก็ได้หรือบางกัปอาจมพีระสมัมาสัมพุทธเจ้าปรากฏข้ึนหลายองค์
(แต่อยู่คนละยุคสมัยกัน) 
 2.2 ประเภทของพุทธะ 
 มี 3 ประเภท ได้แก่ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" หรือ "สัมมาพุทธะ" หมายถึงผู้ตรัสรู้
ชอบได้ด้วยพระองค์เองและประกาศศาสนาให้ผู้อื่นรู้ตาม, "พระปัจเจกพุทธเจ้า" หรือ "ปัจเจกพุทธะ" 
หมายถึงผู้ตรัสรู้เฉพาะตนโดยไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ โดยในยุคสมัยที่ว่างเว้นจากพุทธศาสนา
ย่อมปรากฏพระปัจเจกพุทธเจ้า และมีอยู่หลายๆองค์พร้อมๆกัน และประเภทที่ 3 คือ "อนุพุทธะ" 
หรือผู้รู้ตาม ได้แก่ พระอริยบุคคลที่ได้รับธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุระดับพระโสดาบันข้ึนไป 
 2.3 อดีตพุทธะ และอนาคตพุทธะ 
 ในพระไตรปิฏกปรากฏช่ืออดีตพุทธะ 27 พระองค์ โดย 3 พระองค์แรกอยู่นอก 
"พุทธวงศ์" ส่วนอีก 24 พระองค์ถัดมาบวกกับพระโคตมพุทธเจ้าน้ันนับเป็น "พุทธวงศ์"4หรือเช้ือสาย
ของพระโคตมพุทธเจ้าซึ่งพุทธวงศ์น้ันนับต้ังแต่พระทีปังกรพุทธเจ้าพยากรณ์พระโพธ์ิสัตว์ว่าจะได้เป็น
พระโคตมพุทธเจ้า นอกจากน้ันในภัทรกัปซึ่งเป็นกัปปัจจุบันน้ันมีอดีตพุทธะอยู่ 3 พระองค์ และ
อนาคตพุทธะ คือ พระศรีอาริยเมตไตรยะอีก 1 พระองค์ โดยอนาคตพุทธะหรือพระพุทธเจ้าที่จะ
เกิดข้ึนในภายภาคหน้าตามความเช่ือทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาทน้ันเน้นสนใจพระศรีอาริยเมต 

                                                             

 3บําเพ็ญ ระวิน, รวบรวม,  นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ, พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ: 
อัมรินทร์วิชาการ, 2542), (20)-(26). 
 4พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี33 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ขุ.อป., 456-536. 
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ไตรยะ ดังที่มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมพุทธศาสนาบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์มี
กล่าวถึงอนาคตพุทธะองค์อื่นๆอีก 9 พระองค์ 
 2.4 ประเภทของโพธิญาณ5 
 วาสนาภูมิบารมีของพระโพธิสัตว์ในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแบ่งได้ 3 ประเภท 
ได้แก่ "ปัญญาธิกะ" คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญาเป็นตัวนํา ใช้เวลาบําเพ็ญเพียร 4 
อสงไขยกับแสนกัป เช่น พระโคตมะพุทธเจ้า ประเภทที่สอง "สัทธาธิกะ" คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมี
โดยใช้ศรัทธาเป็นตัวนํา ใช้เวลาบําเพ็ญเพียร 8 อสงไขยกับแสนกัป และประเภทที่สาม "วิริยาธิกะ" 
คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้วิริยะเป็นตัวนํา ใช้เวลาบําเพ็ญเพียร 16 อสงไขยกับแสนกัป เช่น 
พระศรีอารยเมตไตรยะ 
 2.5 มหาปุริสลักขณะและอนุพยัญชนะ 
 มหาปุริสลักขณะคือลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ โดยมีคติ 2 อย่าง คติแรกถ้า
ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร 4 เป็นขอบเขต 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายก
แก้ว คติที่สองถ้าเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมหาปุริสลัก
ขณะน้ันมีที่แจกแจง 32 ประการครบถ้วนพบในพระสุตตันตปิฎก6และพระอรรถกถา นอกจากน้ันยังมี
ลักษณะปลีกย่อยของพระมหาบุรุษ  80 ประการเรียกว่า อนุพยัญชนะ 80 ประการหรืออสีตยานุ
พยัญชนะ7 ซึ่งมีการอ้างถึงในอรรถกถาหลายแห่งแต่ไม่กล่าวว่ามีอะไรบ้าง ส่วนที่มีการแจกแจงน้ัน
ปรากฏในอสีตฺยานุพยญฺชนคาถา8และคัมภีร์ลลิตวิศตระซึ่งเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนานิกายมหายาน 
(พุทธศตวรรษที่ 6-กลางพุทธศตวรรษที่ 7)9 

                                                             

 5ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์, หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: รักษ์สิปป์, 2529), 21-
38. 
 6พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี10 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ที.ม., 16-19. 
 7พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก, 2554), 302-304, 491-493. 
 8ไม่ทราบว่าแต่งในสมัยใดและยังไม่มีการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอื่น, ปีเตอร์ สกิล
ลิ่ง, ศานติ ภักดีคํา, สยามบาลีวรรณกรรม: คัมภีร์บาลีใน “ศัพท์สงเคราะห์” (กรุงเทพฯ: Fragile 
Palm Leaves Foundation, 2545), 47. 
 9ธนาคารกรุงเทพจํากัด, ลักษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา (กรุงเทพ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2551), 23-27. 
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 2.6 มงคล 108 ในรอยพระพุทธบาท 
 มงคล 108 ในรอยพระพุทธบาทคือลักษณะพระพุทธบาทที่เพิ่มเติมจากมหาปุริ
สลักขณะโดยพระไตรปิฏกมีการขยายความเรื่องมหาปุริสลักขณะในส่วนพระบาทว่า 
 
  ...ณ พ้ืนภายใต้ฝ่าพระบาทท้ัง ๒ ของพระซ่ึงราชกุมารน้ี มีจักรเกิดขึ้น มีซ่ีกําข้าง
 ละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง ข้าแต่สมมติเทพ แม้การท่ีพ้ืนภายใต้ฝ่าพระบาทท้ัง 
 ๒ ของพระราชกุมารน้ี มีจักรเกิดขึ้น มีซ่ีกําขา้งละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง น้ีก็
 เป็นมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษน้ัน ฯ10 
 
 ขณะที่เน้ือความในพระอรรถกถาได้อธิบายรูปจักรที่พระบาทน้ันมีบริวารเป็นรูป 
ต่างๆ 35 รูป ส่วนคัมภีร์ที่กล่าวถึงมงคล 108 ในรอยพระบาทครบน้ันคือชินาลังการฏีกาซึ่งคัมภีร์ที่
แต่งในลังการาวพุทธศตวรรษที่ 17 และส่งอิทธิพลมายังในสุโขทัยดังที่มีการกล่าวถึงลายมงคล 108 
ในจารึกหลักที่ 102 (จารึกป้านางคําเยีย)11 นอกจากน้ันยังมีอรรถกถาพุทฺธปาทลกฺขณ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่
กล่าวถึงมงคล 108 ในรอยพระพุทธบาทแต่งข้ึนในสมัยอยุธยา ส่วนหลักฐานรูปรอยพระพุทธบาทที่
ปรากฏมงคล 108 ในประเทศไทยน้ันพบต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นอย่างน้อย ขณะที่รอยพระพุทธบาท(ไม่
มีมงคล108)ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยน้ัน พบต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 (ที่สระมรกต 
ปราจีนบุรี)12  
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเรื่องความเช่ือและแนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจา้น้ันเปน็
ข้อมูลพื้นฐานในการทําความเข้าใจความหมายของพระนอน ซึ่งในเชิงลึกน้ันจะเริ่มใน 2 หัวข้อถัดไป 
คือ พระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรม 
 
3.พระนอนในวรรณกรรม 
 3.1 พุทธลักษณะ 
 พระนอนปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาที่เก่าแก่และสําคัญที่สุดน่ันคือ 

                                                             

 10พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 
เล่มท่ี10, ที.ม., 17. 
 11รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล, วิวัฒนาการและประติมานวิทยาของรอยพระพุทธบาทใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, 2539), 24. 

12นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2533), 38-39. 
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 พระไตรปิฎกและพระอรรถกถา ซึ่งเป็นต้นธารแก่วรรณกรรมสมัยหลังเกือบทั้งหมดน้ัน ปรากฏ
เน้ือความอธิบายถึงลักษณะพระนอนน้ันมี 2 แบบ ดังน้ี 
 3.1.1 แบบสีหไสยาหรือตถาคต ปรากฏในพระไตรปิฎก เรื่องการนอน 4 อย่าง 
  
  ...ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไสยา (การนอน) ๔ อย่างน้ี ๔ อย่างเป็นไฉน คือ เปตไสยา
 (นอนอย่างคนตาย) ๑ กามโภคีไสยา (นอนอย่างคนบริโภคกาม) ๑ สีหไสยา (นอนอย่างราชสีห์) 
 ๑ ตถาคต ไสยา(นอนอย่างตถาคต) ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เปตไสยาเป็นไฉนคนตายโดยมาก
 นอนหงายน้ีเราเรียกว่า เปตไสยฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กามโภคีไสยาเป็นไฉน คนบริโภคกาม
 โดยมากนอนตะแคงข้างซ้ายน้ีเราเรียกว่ากามโภคีไสยาฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สีหไสยาเป็นไฉน 
 สีหมฤคราชย่อมสําเร็จการนอนข้างเบ้ืองขวา ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า สอดหางเข้าในระหว่างโคนขา 
 มันตื่นขึ้นแล้ว ยืดกายเบ้ืองหน้าแล้ว เหลียวดูกายเบ้ืองหลัง ถ้ามันเห็นความผิดแปลกหรือความ
 ละปรกติแห่งกาย มันย่อมเสียใจด้วยเหตุน้ัน ถ้ามันไม่เห็นอะไรผิดปรกติ มันย่อมดีใจด้วยเหตุน้ัน 
 น้ีเราเรียกว่าสีหไสยาฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ตถาคตไสยาเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ีสงัดจาก
 กาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน น้ีเราเรียกว่าตถาคตไสยา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไสยา (การนอน) ๔ 
 อย่างน้ีแลฯ13 
 

 นอกจากน้ันในพระไตรปิฎกยังปรากฏเน้ือความกล่าวถึงอาการในการสีหไสยา
อย่างละเอียดความว่า "ปูลาดผ้าสังฆาฏิเป็น 4 ช้ัน สําเร็จสีหไสยาสน์ ด้วยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซ้อน
พระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกข้ึน"14 ส่วนในพระ
อรรถกถามีความเพิ่มเติมว่าเป็นการนอนอย่างประเสริฐและเป็นอิริยาบถของผู้มากด้วยอํานาจ ดัง
ความว่า 
 
  ...เอาเท้าซ้ายทับเท้าขวา...วางไว้เหล่ือมกันหน่อยหน่ึง เพราะว่าข้อเท้ากระทบกับ
 ข้อเท้า เข่ากระทบกับเข่า เวทนาย่อมเกิดเนืองๆ จิตย่อมไม่สงบ การนอนก็ไม่ผาสุก ก็ข้อเท้ากับ
 ข้อเท้า เข่ากับเข่าย่อมไม่เสียดสีกัน โดยประการใด เม่ือวางไว้เหล่ือมโดยประการน้ัน เวทนาย่อม 
 ไม่เกิดขึ้นจิตย่อมสงบ การนอนย่อมผาสุก เพราะฉะน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างน้ัน15 
                                                             

 13พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 21 (กรงุเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), องฺ.จตุกฺก., 344-345. 
 14พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 13 (กรงุเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ม.ม., 27. 
 15พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 
ม. มู.อ., 226. 
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 3.1.2 แบบตอนถวายพระเพลิง เป็นพระนอนอีกลักษณะหน่ึงจากความในมหา
ปรินิพพานสูตร ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตอบพระอานนท์เกี่ยวกับการปฏิบัติในพระสรีระของพระองค์  
 
  ...ดูกรอานนท์ เขาห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสําลี แล้ว
ห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายน้ี ห่อพระสรีระพระจักรพรรดิด้วยผ้า ๕๐๐ คู่ แล้วเชิญพระสรีระลงในราง
เหล็กอันเต็มด้วยนํ้ามัน ครอบด้วยรางเหล็กอ่ืน แล้วกระทําจิตกาธารด้วยไม้หอมล้วน ถวายพระเพลิง
พระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิ สร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ท่ีหนทางใหญ่ ๔ แพร่ง เขาปฏิบัติใน
พระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิ ด้วยประการฉะน้ีแล16 
 
 ซึ่งลักษณะการปฏิบัติกับพระสรีระพระพุทธเจ้าดังกล่าวน้ี มีการตีความและสร้าง
พระพุทธรูปนอนในหีบ โดยพระนอน 2 แบบที่กล่าวมาปรากฏในศิลปกรรมต้ังแต่แรกเริ่มสร้าง
พระพุทธรูปในอินเดีย ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกลา้ฯ 
ให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงรวบรวมและแต่งตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ น้ันรวบรวม
พระพุทธรูปได้ 40 ปาง ซึ่งมีพระนอนเพียงปางเดียว คือ ปางไสยาหรือสีหไสยาสน์ แต่ที่น่าสังเกตคือ
กลับไม่มีการรูปพระนอนตอนถวายพระเพลิงซึ่งมีการสร้างพระนอนปางน้ีมาก่อนแล้ว 

 
ภาพที่ 1 ลายเส้นพระไสยาสน์ในสมุดไทย 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรงุเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2550), 96. 
 
 ขณะที่รัชกาลปัจจุบันได้มีผู้ศึกษาและแต่งหนังสือรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ 
เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ แต่งโดยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์มีพระพุทธรูปทั้งหมด 55 ปาง พระพุทธรูป
ปางต่างๆ ของกรมศิลปากร แต่งโดยสมพร อยู่โพธ์ิ มีพระพุทธรูปทั้งหมด 56 ปาง หนังสือทั้ง 2 เล่มน้ี 
                                                             

 16พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 10, ที.ม., 155. 
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ยังปรากฏพระนอนเพียง 1 ปางเช่นเดิม คือ ปางไสยาหรือปางปรินิพพาน 
 อีกทางหน่ึงมีหนังสือที่ ตีความรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพระนอนจาก
พระไตรปิฎกและพระอรรถกถาข้ึนใหม่ เล่มสําคัญคือ ตํานานปางพระพุทธรูปต่างๆ แต่งโดยพระพิมล
ธรรม (ชอบ อนุจารีเถระ) ราชบัณฑิต มีพระพุทธรูปทั้งหมด 66 ปาง มีพระนอน 5 ปาง ได้แก่ ปาง
ทรงสุบิน(ก่อนตรัสรู้) ปางโปรดอสุรินทราหู  ปางทรงพยากรณ์ ปางโปรดสุภัททะและปางปรินิพพาน 
อันมีพุทธลักษณะพื้นฐานเป็นปางสีหไสยาแต่รายละเอียดพุทธลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งต่อมาได้เป็น
ต้นแบบให้มีผู้นําไปสร้างเป็นพระพุทธรูปปางใหม่ๆ เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานในพระ
ระเบียง วัดพระปฐมเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2525 
 จากที่กล่าวมาพุทธลักษณะของพระนอนในวรรณกรรมน้ันมี 2 แบบ คือ แบบสีห
ไสยาและพระนอนในหีบ ซึ่งนอกจากพุทธลักษณะแล้วยังมีเน้ือหา, เหตุการณ์ สถานที่และเวลาของ
พระนอนที่จะช่วยบ่งช้ีความหมายของพระนอน โดยเฉพาะพระนอนแบบสีหไสยาเป็นอิริยาบถของ
พระพุทธเจ้าหลายเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ 
 3.2 วรรณกรรมท่ีใช้สืบค้น 
 นับต้ังแต่พระไตรปิฎกถึงวรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6 น้ันมี
วรรณกรรมหลายช้ินที่เป็นเบาะแสในการสืบหาความหมายของพระนอนของในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ถึงรัชกาลที่ 5  ดังเช่น 
 1.จารึกต่างๆ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา 
 2.คําให้การชาวกรุงเก่า บันทึกคําบอกเล่าของคนร่วมสมัยอยุธยาหลังเสียกรุง, 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจดหมายเหตุฉบับต่างๆ 
 3.สังคีติยวงศ์ แต่งโดยสมเด็จพระวันรัต(ในวัดพระเชตุพนฯ) เมื่อพ.ศ.2332 ว่า
ด้วยพงศาวดารสังคายนาพระธรรมวินัย 
 4.มหาวงศ์ แต่งโดยพระมหานามเถระ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 10 แปลเป็น
ภาษาไทยโดย พระยาธรรมปโรหิต เมื่อพ.ศ.2339 ว่าด้วยพงศาวดารลังกาในคัมภีร์มหาวงศ์ 
 5.ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา แต่งโดยพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เมื่อพ.ศ.2345 ว่าด้วย
โลกศาสตร์พุทธศาสนา 
 6.ชินกาลมาลินี แต่งโดยพระรัตนปัญญา เมื่อพ.ศ.2071 แปลโดยพระยาพจนา
พิมล ในสมัยรัชกาลที่ 1 ว่าด้วยพงศาวดารพุทธศาสนาล้านนา 
 7.ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาคที่ 2 เช่น เรื่องวิสาขบูชา
คาถาและอัฏฐมีบูชาคาถา, สมณศาสนาพระราชทานไปยังลังกาและยะไข่ ฯลฯ 
 8.ปฐมสมโพธิกถา แต่งโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
เมื่อพ.ศ.2392 ว่าด้วยพุทธประวัติ 
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 9.พระปฐมสมโพธิ แต่งโดยสมเด็จพระสังฆราช(สา) เมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 ว่าด้วย
พุทธประวัติ 
 10.พุทธประวัติ แต่งโดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 ว่าด้วยพุทธประวัติ แต่มีเพียงตอนประสูติถึงตอนได้พระอัครสาวกเท่าน้ัน เพราะ
เดิมกรมพระยาวชิรญาณวโรรสต้ังใจแต่ง 4 เล่ม แต่ทรงแต่งเสร็จเพียงเล่มแรก 
 ฯลฯ 
 3.3 เน้ือหาและเหตุการณ์ของพระนอน 
 เมื่อสืบค้นเรื่องพระนอนในวรรณกรรมทั้ง 10 ช้ินแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
 1.พระนอนในข้อธรรม หมายถึง พระนอนปางสีหไสยาที่ถูกกล่าวถึงในข้อธรรมซึ่ง
บรรยายในพระไตรปิฎกและพระอรรถกถา เช่น เรื่องที่พระพุทธเจ้าหรือสาวกแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับ
กิจวัตรอันพึงปฏิบัติของพระภิกษุ, เรื่องพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกี่ยวกับการไสยา 4 อย่าง เป็นต้น ซึ่ง
เน้ือหา เหตุการณ์น้ีไม่บอกสถานที่ แต่ในแง่เวลามีในเรื่องกิจวัตรอันพึงปฏิบัติของพระภิกษุน้ันเป็นไป
ตามพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า กล่าวว่า "...ตลอดยามกลางแห่งราตรี ย่อมสําเร็จสีหไสยาโดย
ข้างเบื้องขวาซ้อน เท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ..."17 
 2.พระนอนในพุทธประวัติ ซึ่งได้เป็น 2 แบบคือ พระนอนปางสีหไสยาในพุทธ
ประวัติตอนปกติ ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะเรียกว่า "พระนอนตอนปกติ" และ พระนอนในเหตุการณ์
พิเศษที่มักมีเน้ือหาการแสดงปาฏิหาริย์ประกอบหรือมีการพรรณนาอย่างเหนือจริง ซึ่งในวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีจะเรียกว่า "พระนอนตอนพิเศษ" โดยสําหรับพระนอนในพุทธประวัติทั้ง 2 แบบน้ีมีตอนต่างๆ 
ดังน้ี 
 3.3.1 พระนอนตอนปกติ 
 ได้แก่ พระนอนตามพุทธกิจประจําวันที่ถูกกล่าวอย่างละเอียดในพระไตรปิฎกและ
พระอรรถกถา  โดยพุทธกิจมี 5 ประการ18ตามช่วงเวลา ดังน้ี 
 กิจใน "ปุเรภัต" ต้ังแต่ช่วงเวลาเช้า-สาย ทรงปฏิบัติพระสรีระ-ประทับที่พุทธอาสน์-
ภิกขาจาร-ภัตกิจ-ทรงตรวจดูจิตสันดานของสัตว์-ทรงแสดงพระธรรม-กลับพระอารามประทบัทีม่ณัฑล
ศาลา-เมื่อภิกษุทั้งหลายเสร็จภัตกิจทรงกลับเข้าคันธกุฎี 
 กิจใน "ปัจฉาภัต" ต้ังแต่ช่วงเวลาบ่าย-เย็น ทรงประทับน่ัง ณ ศาลาปรนนิบัติใกล้ 

                                                             

 17พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 20 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), องฺ. เอกก., 155. 
 18อันล้วนเป็นกิจที่มีประโยชน์. พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), ที.ม.อ., 147-156. 
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คันธกุฎี-ยืนบนต่ังรองพระบาทประทานโอวาทภิกษุ-เสด็จเข้าพระคันธกุฎีสําเร็จสีหไสยา-เสด็จลุกข้ึน
ตรวจดูโลก-ทรงแสดงธรรมบนบวรอาสน์ในธรรมสภา พระอาราม 
 กิจใน "ปุริมยาม" หรือ "ปฐมยาม" ต้ังแต่ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. ทรงสนาน-
ประทับน่ังบนพุทธอาสน์ ในคันธกุฎี-ทรงแสดงธรรมกับพระภิกษุ 
 กิจใน "มัชฌิมยาม"  ต้ังแต่ช่วงเวลา 22.00-02.00 น. ทรงแสดงธรรมแก่เหล่า
เทวดา 
 กิจใน "ปัจฉิมยาม" ต้ังแต่ช่วงเวลา 02.00-06.00 น. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ช่วงที่ 1 
เดินจงกรม-ช่วงที่ 2 เสด็จเข้าพระคันธกุฎี ทรงสําเร็จสีหไสยา-ช่วงท่ี 3 ประทับน่ังและตรวจดูโลก 
 จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ตามพุทธกิจประจําวันน้ันพระพุทธเจ้าจะสีหไสยาในคันธกฎีุ 
ในช่วงบ่ายและช่วงดึก ซึ่งในสมัยอยุธยามีการกล่าวถึงพระคันธกุฎีเช่นกัน ดังที่มีการสร้างวัดคันธกุฎี
ในพ.ศ.2298 เพื่อให้สอดคล้องตามพุทธกิจประจําวันดังครั้งที่พระพุทธเจ้ายังดํารงพระชนม์อยู่19 
 และในโคลงสี่สุภาพในจารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1 พ.ศ.2427 สมัยรัชกาลที่ 5 ยังมี
เน้ือความ ที่เรียกวิหารพระนอน ของวัดปรมัยยิกาวาสว่า พิหารพระนิทร คําว่า "นิทร" เป็นกิริยา 
แปลว่า "นอน" ผู้แต่งใช้คําน้ีแทนคําว่า "ปรินิพพาน" หรือ "นิพพาน" ซึ่งอาจจะด้วยข้อจํากัดจากฉันท
ลักษณ์ของกลอนหรืออาจจะต้องการแสดงว่าเป็นพระนอนในพุทธกิจประจําวันก็เป็นได้20 
 นอกจากน้ันในพระไตรปิฎกและพระอรรถกถายังมีการกล่าวถึงตอนที่พระพทุธเจา้
สีหไสยาอยู่ในอาคารและที่โล่งโดยมีผู้มาเข้าเฝ้าหรือได้พบเห็น แต่ที่สําคัญในพระไตรปิฎกยังมีตอนที่
พระพุทธเจ้าสีหไสยาเป็นประธานในการแสดงธรรมของพระสาวกภายในหอประชุม โดยพระพุทธเจ้า
ทรงหันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก หันพระเศียรไปทางทิศใต้ ดังความว่า 

 
  ...ลําดับน้ันพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งเรียบร้อยแล้ว ทรงถือบาตรและจีวรพร้อมด้วย
 ภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังหอประชุม ทรงชําระพระบาทแล้ว เสด็จเข้าไปสู่หอประชุม ประทับน่ังพิง
 เสากลาง ทรงผินพระพักตร์ตรงทิศบูรพา แม้ภิกษุสงฆ์ชําระเท้าแล้ว เข้าไปสู่หอประชุม แล้วน่ัง
 พิงฝาด้านหลังทิศปัจจิม ผินหน้าไปทางทิศบูรพาแวดล้อมพระผู้มีพระภาค ส่วนพวกเจ้าศากยะ 
 ชําระพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่หอประชุม ประทับน่ังเป็นแถวพิงฝาด้านทิศบูรพา ผินพักตร์ไป
 ทางทิศปัจจิม แวดล้อมพระผู้มีพระภาค... พระผู้มีพระภาคโปรดให้ปูลาดผ้าสังฆาฏิเป็น ๔ ชั้น 

                                                             

 19ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดพระคันธกุฎี, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=639 
 20ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id= 
1240 
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 สําเร็จสีหไสยาสน์ ด้วยพระปรัสเบ้ืองขวา ทรงซ้อนพระบาทเหล่ือมพระบาท มีพระสติสัม
 ปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกขึ้น21 

 
 ส่วนเวลาไสยาน้ันไม่ได้กล่าวถึงโดยละเอียดแต่ถ้านําไปเช่ือมโยงกับเวลาตามพุทธ
กิจก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นช่วงหัวคํ่า 
 3.2 พระนอนตอนพิเศษ มีหลายตอนดังน้ี 
  3.2.1 ตอนยมกปาฏิหาริย์ ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงรายละเอียดของการ
แสดงยมกปาฎิหาริย์ว่าคือการทําปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่ๆ โดยวิธีต่างๆ เช่น มีท่อนํ้าและท่อไฟพุ่ง
ออกมาจากพระวรกายสลับกันและพระพุทธเจ้าได้เนรมิตพระองค์เองอีกองค์และแสดงอิริยาบถ
แตกต่างกันพร้อมๆกันเป็นคู่ๆ พระนอนคือหน่ึงในอิริยาบถที่แสดงในเหตุการณ์น้ี22 ส่วนในพระอรรถ
กถากล่าวถึงที่มาของเหตุการณ์ คือหลังจากที่พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์ไปเก็บบาตรไม้
จันทร์ของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ที่แขวนอยู่บนอากาศ 60 ศอก เพื่อพิสูจน์ให้มหาชนได้รู้ว่ามีพระ
อรหันต์อยู่จริง  แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงบัญญัติสิกขาไม่ให้ภิกษุแสดงปาฏิหาริย์ แต่
พระองค์จะทําแสดงยมกปาฏิหาริย์เอง ณ ควงไม้คัณฑามพฤกษ์ เมืองสาวัตถี โดยทรงนิรมิตจงกรม
แก้วแล้วเสด็จข้ึนทํายมกปาฏิหาริย์ ต่อหน้ามหาชนจํานวนมาก23 ซึ่งต่อมาในคําให้การชาวกรุงเก่า24 
และพระปฐมสมโพธิกถาได้มีการสืบทอดเน้ือหาน้ีด้วย25 
  3.2.2 ตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พบในพระไตรปิฎก แต่
พบในพระอรรถกถา มีความว่าเมื่ออสุรินทราหูจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่คํานึงถึงขนาดอันใหญ่โตของ
ตนเองจะไม่สามารถโน้มตัวมองดูพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงตนในอิริยาบถที่ดูเต้ียที่สุด 
คือนอนแบบสีหไสยาที่เตียงหน้าคันธกุฎี แต่เมื่ออสุริทราหูมาเข้าเฝ้ากลับมีขนาดเล็กจนต้องแหงนมอง

                                                             

 21พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 13, ม.ม.,27. 

 22พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 31 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ขุ.ป., 153-155. 
 23พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 2 ตอนท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย
, 2525), ขุ.ธ.อ., 287-307. 
 24คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ (พระนคร: คลังวิทยา, 2510), 3. 
 25สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (พระนคร: 
โรงพิมพ์ศิริเจริญ, 2450), 428-448. 
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พระพุทธเจ้า26  ซึ่งในสมัยอยุธยาจึงมีโคลงที่กล่าวถึงตอนน้ี น่ันคือโครงเรื่องการชะลอพระพุทธ
ไสยาสน์จํานวน 96 บท ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมโกศเม่ือครั้งยังเป็นกรมพระราชวังบวร
ในสมัยพระเจ้าท้ายสระ เน้ือหาโครงกล่าวถึงการชะลอพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกข์ ในพ.ศ. 2270 
เน่ืองจากถูกแม่นํ้าเซาะ โดยส่วนโครง มีการกล่าวถึงพุทธประวัติตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า ความว่า 
 
  ...ขอพรพุทธภาคย์ให้  ไสยา 
 อสุรินทรจินตนามา   ใฝ่เฝ้า 
 ขอจงองค์จักร   สุรภาพ 
 เกษมสานต์บานจิตรเช้า   ค่ําคล้อยนิจการฯ27 
 

  3.2.3 ตอนปรินิพพาน เป็นเหตุการณ์ยอดนิยม 1 ใน 2 ตอน ที่ถูกกล่าวถึง
มากที่สุดในเอกสารที่สืบค้น โดยเน้ือหาของเอกสารทั้งหมดล้วนคล้อยตามคัมภีร์รุ่นแรก คือ 
พระไตรปิฎก และพระอรรถกถาที่พรรณนาว่า หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารล่วงมา 3 
เดือน ขณะน้ันพระองค์มีพระชนมายุ 80 พรรษา และกําลังเสด็จไปยังเมืองปาวา ทรงอาพาธอย่าง
ร้ายแรงและทรงประทับพักสีหะไสยาบนเตียงที่ต้ังระหว่างต้นสาละคู่ในสาลวันหรือป่าสาละ เมืองกุสิ
นารา โดยเป็นการไสยาที่มีทิศทางที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆคือ  พระพุทธเจ้าหันพระพักตร์ ไปทางทิศ
ตะวันตก หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ เหตุการณ์น้ีกินเวลาตลอดทั้งคืน ต้ังแต่ช่วงปฐมยามซึ่งพระองค์
ได้แสดงธรรมโปรดเหล่าเจ้ามัลละ ถึงช่วงมัชฌิมยาม พระองค์ทรงโปรดสุภัททะให้ได้เป็นพุทธสาวก
องค์สุดท้าย และในปัจฉิมยามทรงแสดงโอวาทแก่เหล่าพระภิกษุสงฆ์ จนสุดท้ายในเวลาใกล้รุ่ง 
พระองค์จึงเสด็จปรินิพพาน28 โดย ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีไม้สาละคู่ผลิดอกออกผลนอกฤดูกาล มีดอก
มณฑารพ และ จุณจันทร์อันเป็นของทิพย์ร่วงมาจากอากาศ ท้ัง 3 อย่างล้วนโปรยปรายลงมาพระ
สรีระของพระพุทธเจ้าเพื่อบูชา มีดนตรีและสังคีตอันเป็นทิพย์ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชา
พระพุทธเจ้าเช่นกัน ณ เตียงปรินิพพานรายรอบด้วยพระอานนท์และพระสงฆ์หมู่ใหญ่, เทวดาในหมื่น

                                                             

 26พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 
ที.สี.อ., 27. 
 27ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในวิหารพระนอนวัดป่าโมกข,์ เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail. 
php?id=1248 
 28พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 10, ที.ม., 151. 
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โลกธาตุ, พวกเจ้ามัลละ โอรส ชายา บริษัทและอํามาตย์, สุภัททปริพาชก29 ส่วนวรรณกรรมสมัยหลัง
น้ันเน้ือหาหลักยังคงเป็นเช่นเดิมแต่มีการเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนในแง่รายละเอียดของเน้ือหา
เหตุการณ์ แต่ที่พิเศษคือคัมภีร์มหาวงศ์ที่เพิ่มเติมเน้ือหาค่อนข้างมากที่เก่ียวข้องกับการปรินิพพานว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐานพุทธศาสนาในลังกา ได้แก่ เรื่องวันท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานคือวันที่
มนุษย์จะเข้าไปอยู่ในลังกา30 เรื่องเจ้าวิชยกุมารและอํามาตย์ทั้งหลายเจ็ดร้อยออกจากสาลวิสยไป
ลังกาทวีเพื่อต้ังพุทธศาสนา31 เรื่องตรัสพุทธทํานายกับพระอินทร์ก่อนปรินิพพาน ว่าพุทธศาสนาจะไป
ต้ังในลังกาทวีปในอนาคตและทรงพระอธิษฐาน 5 ประการ เกี่ยวข้องกับการการประดิษฐานต้นพระ
ศรีมหาโพธ์ิ, พระมหาธาตุในเจดีย์ถูปารามและเหมมาลิกเจดีย์32 ซึ่งในเรื่องสุดท้ายน้ีชินกาลมาลินีน้ัน
ได้สืบทอดเน้ือความบางส่วนมาพรรณนาอีกด้วย33 
  ในแง่สถานที่ปรินิพพานน้ัน ป่าสาละหรือที่คัมภีร์สมัยหลังบางฉบับเรียกว่า 
"สาลวนอุทยาน"ของพวกเจ้ามัลละ ส่วนสาละคู่มักถูกเรียกว่าต้นรังคู่ โดยในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาได้
เพิ่มเติมรายละเอียดว่าต้นรังทั้งสองโน้มเข้าหากันในตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยอิริยาบถแบบสีห
ไสยาเป็นครั้งสุดท้าย บนพระแท่นหรือที่เรียกว่ามัญจาอาสน์หรือพระศิลามงคลซึ่งมีการตกแต่งที่
บรรทม ดาดเพดานด้านบน โดยรอบน้ันกั้นด้วยม่าน รอบไม้รังทั้งคู่ มีกุฎาคาร ศาลาช้ันใหญ่น้อย34 ซึ่ง 
ปฐมสมโพธิกถาได้สืบทอดเน้ือความรายละเอียดเหล่าน้ีบางส่วน35 
  3.2.4.ตอนถวายพระเพลิง เป็นอีกเหตุการณ์ยอดนิยมที่ถูกกล่าวถึงมาก
ที่สุดในเอกสารที่สืบค้น โดยเน้ือหาในเอกสารทั้งหมดคล้อยตามคัมภีร์รุ่นแรก น่ันคือพระไตรปิฎกและ 
พระอรรถกถา ที่พรรณนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ได้มีการต้ังพุทธสรีระไว้ในเมืองกุสินารา

                                                             

 29พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 2 ภาคท่ี 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 
ที.ม.อ., 416-425/443-447. 
 30พระมหานาม, แต่งภาษาบาลี, มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มท่ี 1, (ม.
ป.ท., 254-), 23-24. 
 31เรื่องเดียวกัน, 145-146. 
 32เรื่องเดียวกัน, 234-235, 382. 
 33พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลินี, แปลโดย พระยาพจนาพิมล (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 
2554), 77-78. 
 34กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 
(ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 546-548. 
 35สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (พระนคร: 
โรงพิมพ์ศิริเจริญ, 2450), 493-528. 
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ตลอด 7 วัน โดยต้ังในโรงมณฑลก่อนจะเชิญลงรางเหล็กมาต้ังบนจิตกาธารที่ทําด้วยไม้หอม ครบ 7 
วันแล้วจึงมาต้ังที่มกุฏพันธนเจดีย์ ทางทิศตะวันออกนอกกําแพงเมืองกุสินาราเพื่อถวายพระเพลิงพระ
สรีระ แต่ไม่สามารถจุดไฟติดเน่ืองจากเทวดาทั้งหลายประสงค์ให้พระมหากัสสปได้ถวายบังคมพระ
บาททั้งสองของพระพุทธเจ้าก่อน จนกระทั่งพระมหากัสสปะและพระภิกษุ 500 รูปเดินทางมาถึงแล้ว
จึงจะสามารถถวายพระเพลิงได้ ซึ่งในพระอรรถกถาได้เพิ่มเติมเน้ือหาอย่างเหนือจริงว่าเมื่อพระ
มหากัสสปประทักษิณรอบจิตกาธารแล้วได้อธิษฐานให้พระบาททั้งคู่ของพระพุทธเจ้าก็ชําแรกรางทอง
ออกมาซึ่งเมื่อเป็นไปตามคําอธิษฐาน พระมหากัสสปได้ถวายบังคม หลังจากน้ันพระบาทก็กลับเข้าไป
ประดิษฐานดังเดิมแล้วพระเพลิงจึงติดข้ึนเอง สําหรับลักษณะของมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระ
เพลิงน้ันเป็นช่ือของศาลามงคลสําหรับแต่งพระองค์ของพวกเจ้ามัลละ  แต่ที่เรียกว่าเจดีย์น้ันพระอรรถ
กถากล่าวว่าเพราะสร้างไว้อย่างงดงาม 
  ขณะที่บริบทตอนถวายพระเพลิงน้ันพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราแลเทวดา
ได้บูชาพุทธสรีระด้วยด้วยการฟ้อนรํา ขับร้องประโคม มาลัยและของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และของ
มนุษย์ ในเมืองกุสินาราเต็มไปด้วยดอกมณฑารพ และพวกเจ้ามัลละตกแต่งสถานที่โดยได้ดาดเพดาน
ผ้า ตกแต่งโรงมณฑลที่ต้ังในเมืองกุสินารา ซึ่งการถวายพระเพลิงพระสรีระน้ีมีเหล่าพระภิกษุ, เหล่า
เทวดา, พวกเจ้ามัลละและพุทธบริษัทที่อยู่ทั้งในและนอกเมืองกุสินารารวมทั้งผู้คนที่อยู่เมือง
ใกล้เคียง36 
  ถัดมาในสมัยสุโขทัย จารึกวัดป่ามะม่วง หลักที่ 2 พ.ศ.1904 น้ันมีการ
กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนน้ีเช่นกัน โดยเน้ือหาจารึกเน้นตอนที่พระมหากัสสป มาถวายบังคมพระบาท
พุทธสรีระที่ประดิษฐานในโลงทอง ณ เมืองกุสินารา โดยพระบาทได้ชําแรกออกมาจากโลงทอง ต่อ
หน้าพระอรหันต์และเหล่ามัลลกษัตริย์ 4 พระองค์37 ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยน้ัน มี
เน้ือความที่แตกต่างและมีรายละเอียดมากข้ึน กล่าวคือ หลังปรินิพพานได้ต้ังพระสรีระไว้ที่พระแท่น
ระหว่างไม้รังทั้งคู่ ณ สาลวนอุทยาน 7 วัน ต่อจากน้ันจึงเชิญไปประดิษฐานที่เชิงตะกอนตกแต่งด้วย
แก่นจันทน์อันสูง 120 ศอก ณ มกุฏพันธเจดีย์ โดยมีการสมโภช 7 วัน แล้วจึงถวายพระเพลิงหลังจาก
ที่พระมหากัสสปมาถวายบังคมพระบาทที่ชําแรกออกมาจากหีบทองแล้ว พระเพลิงจึงติดต่อเน่ืองเป็น
เวลา 7 วัน จนถวายพระเพลิงเสร็จ จึงมีท่อนํ้าที่ตกลงมาจากอากาศดับไฟ38 ซึ่งจากเน้ือหาบางส่วนที่
กล่าวมาน้ีสืบทอดไปยังอัฏฐมีบูชาคาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4, ปฐมสมโพธิกถา39 และพระปฐม

                                                             

 36พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 2 ภาคท่ี 1, ที.ม.อ., 447-457. 
 37กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 51-54. 
 38พระธรรมปรีชา(แก้ว รักตประจิตร), ไตรภูมิโลกวินิจฉัย (ม.ป.ท., 2521), 474-478. 
 39สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 529-541. 
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สมโพธิ40อีกด้วยขณะที่ชินกาลมาลินี กล่าวถึงเรื่องถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วเน้นพรรณนาถึงพระ
บรมสารีริกธาตุ41 
 3.3 ทิศทางของพระนอน 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดการนอนของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวในพระไตรปิฎกและ
พระอรรถกถามีอยู่ 2 แบบ คือ แบบสีหไสยาและแบบนอนในหีบ โดยการนอนสีหไสยาขณะดํารงพระ
ชนม์อยู่น้ันจะหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก หันพระเศียรไปทางทิศใต้ ขณะที่การสีหไสยาตอน
ปรินิพพานจะหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ซึ่งคติเรื่องทิศทางของ
พระนอนน้ีปรากฏในเอกสารสมัยสุโขทัยบ่อยครั้ง เช่น จารึกพ่อขุนรามคําแหง พ.ศ.1835 ด้านที่ 3 
และ 4 ,จารึกวัดป่ามะม่วง หลักที่ 1 พ.ศ.1904 ด้านที่ 1,  จารึกวัดศรีชุม ประมาณ  พ.ศ.1884-1910 
ด้านที่ 1 และ จารึกนายศรีโยธาออกบวช พ.ศ.2071 ด้านที่ 2 ซึ่งจารึกทั้งหมดเรียกทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่
พระพุทธเจ้าหันพระเศียรในการนอนสีหไสยาขณะดํารงพระชนม์ว่า ทิศ"เบื้องหัวนอน" ส่วนทิศเหนือ
เรียกว่า ทิศ"เบื้องตีนนอน" 
 
4.พระนอนในศิลปกรรม 
 พระนอนในศิลปกรรมแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ประติมากรรมและจิตรกรรม โดย
ความหมายของพระนอนน้ันถ้าเป็นปางถวายพระเพลิงจะเห็นได้จากลักษณะกายภาพที่แสดงใน
ลักษณะของหีบ แต่หากเป็นปางสีหไสยาน้ันไม่สามารถใช้พุทธลักษณะหรือรูปแบบทางศิลปะในการ
อธิบายความหมายได้อย่างชัดเจน42 แต่ต้องพิจารณาจากบริบทของพระนอนประกอบ เช่น 
ประติมากรรมประกอบโดยรอบ, จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องประกอบ, จารึกที่อธิบายความหมายพระ
นอนองค์น้ันๆ ฯลฯ 
 4.1 ประติมากรรม 
 ในภาคกลางของไทยน้ันพบพบพระพุทธรูปต้ังแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
มีทั้งที่เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กับที่และแบบเคลื่อนย้ายได้ อีกทั้งท่ีเป็นประติมากรรมลอยตัว 
และนูนตํ่ามีทั้งที่ประดิษฐานในอาคารหรือกลางแจ้งหรือที่อื่นๆ  โดยพระนอนปางสีหไสยาทั้งหมด
ล้วนมีพุทธลักษณะพื้นฐานเหมือนกันไม่ว่ายุคสมัยใด คือ นอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนบนพระเขนย 

                                                             

 40สมเด็จพระสงัฆราชปสุสเทวะ, ปฐมสมโพธิ (ม.ป.ท, 2546), 367-379. 
 41พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลินี, แปลโดย พระยาพจนาพิมล, 78-82. 
 42กล่าวกันว่า พุทธลักษณะเช่น ลมืพระเนตร-หลบัพระเนตร พระหัตถ์ประคองพระเศียร 
-พระหัตถ์วางราบ พระบาทเหลื่อม-พระบาทซ้อนแนบสนิท สามารถบอกความหมายว่าคือขณะดํารง
พระชนม์หรือตอนปรินิพพานได้ ซึ่งจากการสืบค้นและพจิารณาแล้วไม่เป็นเช่นน้ัน 
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พระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทาบบนพระเพลา พระบาทวางซ้อนต้ังฉากสนิทกัน(ซึ่ง
แตกต่างจากในวรรณกรรมที่กล่าวว่าพระบาทเหลื่อม) มีเพียงบางแห่งที่มีพุทธลักษณะแบบ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ได้แก่ ที่เศียรของพระนอน วัดโลกยสุธาราม 
 ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์น้ันพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่บางองค์น้ันมีลายมงคล 
108 ที่ฝ่าพระบาทด้วย ส่วนสมัยรัชกาลที่ 4 พุทธลักษณะพื้นฐานน้ันมีความเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญคือ
พระบาทเหลื่อมกันซึ่งถูกต้องตามเน้ือความในพระไตรปิฎก อีกทั้งยังไม่นิยมทําลายมงคล 108 ที่ฝ่า
พระบาท ขณะที่พุทธสรีระและการครองผ้าไตรของพระพุทธรูปมีลักษณะเป็นมนุษย์และสมจริงมาก
ข้ึน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปตามขณะที่ทัศนะของรัชกาลที่ 4 รวมถึงเจ้านายต่างๆ หลาย
ท่านที่เน้นความถูกต้องของพุทธวจนะบวกกับอิทธิพลแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์ของวัฒนธรรม
ตะวันตก ทําให้พระพุทธรูปต้องถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและพุทธลักษณะไปพอสมควรซึ่งจากการศึกษา
จะพบว่าพระพุทธรูปนอนน้ัน แบ่งออกเป็นกลุ่มตามตอนในพุทธประวัติได้ ดังน้ี 
 4.1.1 พระนอนในพระคันธกุฎีหรือในพระวิหาร 
 ในสมัยอยุธยามีบันทึกจดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ทีก่รงุ
ศรีอยุธยา พ.ศ.2294 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ที่กล่าวถึงพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยาประทับใน
พระคันธกุฎีซึ่งมีประติมากรรมรูปพระอานนท์ประกอบ43 โดยเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นใน
พระวิหารหลังหน่ึง ณ วัดมหาธาตุ อยุธยา ถัดมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ศาลาทิศ วัดสุทัศนเทพวรา
ราม พบเก๋งจีนต้ังอยู่ในศาลาทิศ โดยเก๋งน้ีมีลักษณะเป็นห้องบรรทมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา 
ซึ่งทั้งน้ีน่าจะหมายถึงพระคันธกุฎี 
   สมัยรัชกาลที่ 3 ที่วัดอินทารามน้ันมีพระวิหารราย 2 หลัง ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปนอนสีหไสยา(แต่เน่ืองจากต้องการวางผังให้พระวิหารสมมาตรกัน ทําให้มีพระนอนองค์
หน่ึงที่นอนตะแคงซ้าย) โดยจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเครื่องเรือน ซึ่งลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นการ
จําลองคันธกุฎีเช่นกัน  นอกจากน้ันยังมีพระนอนปางสีหไสยาวขนาดเล็กทําจากหินสีเขียวประดิษฐาน
ในวิหารจําลอง ขนาดกว้าง 26.5 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 94 ซม. รูปแบบอาคารไทยประเพณีหลังคา
ทรงคฤห์ ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิสังขรณ์พระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ที่วัดปร
มัยยิกาวาส ซึ่งแม้พระนอนจะไม่มีลักษณะทางกายภาพจะที่สามารถบ่งช้ีได้อย่างแน่ชัดว่าเป็น 
ตอนใด แต่มีโครงกํากับว่าเป็นพิหารพระนิทรซึ่งน่าจะหมายถึงคันธกุฎีเช่นเดียวกัน 

                                                             

 43จดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ท่ีกรุงศรีอยุธยา (กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพ์พระจันทร์, 2473), 40-43. 
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ภาพที่ 2 พระนอนปางสีหไสยาภายในศาลาทิศวัดสุทัศน์ กรงุเทพฯ 
          (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 2 เมษายน 2556) 

 
ภาพที่ 3 พระนอนปางสีไสยาภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ 
           (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่ 1 มกราคม 2554) 

 
ภาพที่ 4 พระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็กประดิษฐานในวิหารจําลอง 
ที่มา : เจียวต้ายและSplendour, สองคนรวมกันแล้วเกินร้อยตระเวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ 
สัมผัสวิถีไทย ตอนท่ี 43 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2558, เข้าถึงได้
จาก  http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12410753/E12410753.html) 
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 4.1.2 ตอนยมกปาฏิหาริย ์
 ในสมัยทวารวดีมีภาพจําหลักหินนูนตํ่า พบที่วัดจีน จ.อยุธยา ซึ่งนักวิชาการ
สันนิษฐานว่าย้ายมาจากเมืองนครปฐมโบราณอีกที ปัจจุบันต้ังอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
อีกแห่งคือภาพปูนปั้นนูนตํ่า ที่ถํ้าจาม เขางู โดยประติมากรรมทั้ง 2 ช้ินเป็นศิลปะคนละแบบอย่างกัน
แต่มีองค์ประกอบภาพคล้ายกัน กล่าวคือ มีศูนย์กลางของภาพเป็นรูปพระพุทธเจ้าน่ังห้อยพระบาท 
เหนือพระเศียรเป็นควงไม้คัณฑาพฤกษ์ บนกิ่งควงไม้ทั้ง 2 ข้างปรากฏรูปพระพุทธเจ้าปางต่างๆเป็นคู่ 
รวมทั้งรูปพระนอนปางสีหไสยาด้วย โดยส่วนรอบๆศูนย์กลางภาพเป็นรูปมหาชนสาธุการพระพุทธเจ้า 
 4.1.3 ตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า 
 สมัยอยุธยา ที่พระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา วัดป่าโมกข์ ซึ่งแม้พระ
นอนจะไม่มีลักษณะทางกายภาพจะที่สามารถบ่งช้ีได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นตอนใด แต่มีโครงกํากับว่าเป็น
ตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้า  
 4.1.4 ตอนปรินิพพาน 
 ในคัมภีร์มหาวงษ์มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปที่แสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติต่างๆ 
ในห้องพระธาตุของพระสถูปที่พระเจ้าทุฏฐคาทินีสร้าง ซึ่งหน่ึงในน้ันมีตอนปรินิพพานที่มีลักษณะเป็น
รูปพระนอนปางสีหไสยาประทับเหนือพระแท่นที่ต้ังระหว่างไม้รังทั้งคู่44 ส่วนในสมัยทวารวดีพบภาพ
จําหลักหินนูนตํ่า พบที่ถํ้าฝาโถ เขางู จ.ราชบุรี มีลักษณะเป็นพระนอนปางสีหไสยาที่มีสภาพลบเลือน
ไปมากโดยด้านบนประกอบด้วยปูนปั้นซึ่งหลงเหลือบางส่วนเป็นรูปต้นสาละคู่และรูปเหล่าเทวดา 
 ถัดมาในสมัยอยุธยาพบพระพิมพ์จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เป็นสําริด ขนาด
ยาว 34 ซม. พระนคร ซึ่งกําหนดอายุตามพระปรางค์ได้ว่าสร้างสมัยพระเจ้าสามพระยา  พ.ศ.1967 
สมัยอยุธยาตอนต้นและพระพิมพ์จากกรุพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งกําหนดอายุตามการสร้าง
พระเจดีย์หลักของวัดทั้ง 3 องค์ โดย 2 องค์แรกสร้างสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ.2035 ส่วน
อีก 1 องค์สร้างสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พ.ศ.2072 สมัยอยุธยาตอนต้นถึงกลาง ซึ่งพระพิมพ์ทั้ง 
2 ช้ินน้ีมีแบบอย่างศิลปะเหมือนกันและแสดงเหตุการณ์ตอนปรินิพพาน เหมือนกัน ต่างเพียงแต่สภาพ
พระพิมพ์จากกรุพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์สมบูรณ์กว่า โดยพระพิมพม์ีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 
ทํารูปพระนอนปางสีหไสยาปรินิพพานระหว่างต้นรังคู่อยู่ตรงกลาง มีพระอานนท์น่ังจับปลายพระบาท 
และรอบๆ เป็นรูปเหล่าพระสาวกพนมมือ 
 จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 พบพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยา ตอน 

                                                             

 44พระมหานาม, แต่งเป็นภาษาบาล,ี มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มท่ี 1, 
(ม.ป.ท., 254- ), 365-372. 
 



34 

 ปรินิพพานขนาดเล็กทําจากสําริดประดิษฐานในตู้ ขนาดกว้าง 35.5 ซม. ยาว 65.6 
ซม. โดยตู้มีลักษณะ เป็นกล่องกระจกทํากรอบด้วยไม้สลักลงรักปิดทอง ส่วนบริบทของพระนอนน้ันมี
ต้นสาละ 2 ต้นต้ังอยู่หลังพระแท่น ทางพระเศียรด้านหน่ึงและพระบาทด้านหน่ึง ซึ่งต้นสาละทั้ง 2 น้ี
ยอดโน้มมาบรรจบกันตรงกลาง ซึ่งพระพุทธรูปองค์น้ีกล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา้เจา้อยู่หวั
รับสั่งให้สร้างพระราชทานพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี นอกจากน้ันยังมีพระนอนปางสีหไสยา ตอน
ปรินิพพานที่น่าจะสร้างข้ึนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-3 ประดิษฐานในมณฑปทิศ วัดอรุณราชวรราม ซึ่งมี
บริบทเป็นประติมากรรมรูปต้นสาละคู่และพระสาวก 
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 น้ันมีการประดิษฐานเจดีย์กาไหล่ทองประดิษฐานภายใน
พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ โดยฐานเจดีย์สลักรูปพระปฐมสมโพธ์ิ 4 ตอนท่ีเกิดข้ึน ณ สังเวชนียสถาน ซึ่ง 
1 ใน 4 ตอนน้ันคือ ภาพตอนปรินิพพาน เป็นภาพพระนอนในลักษณะนอนหงายบนพระแท่นที่อยู่
ระหว่างต้นสาละหรือต้นรัง รายรอบด้วยเหล่าพระสาวกที่มุขหลังวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
วิหาร ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยานาม "พระไสยา" เป็นพระประธานของมุขหลังพระวิหาร มี
การเขียนจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังเล่าเรื่องประกอบพระนอนเป็นภาพต้นรังหรอืต้นสาละคู่อยู่ระหว่าง
พระนอนซึ่งยอดโน้มเข้าหากัน ใต้ต้นไม้มีเหล่าภิกษุสักการะพระพุทธเจ้าอยู่ นอกจากน้ันยังมีพระนอน
ปางสีหไสยา ตอนปรินิพพาน เป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม จ.อุทัยธานี ซึ่งไม
ทราบสมัยที่สร้างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะราวสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6 เพราะเป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังรูปต้นรังหรือต้นสาละคู่อยู่หลังพระนอนปางสีหไสยาเช่นเดียวกับที่มุขหลังของวิหาร
พระศรีศาสดา 
 

 
ภาพที่ 5 พระพิมพ์รูปพระนอนปางปรินิพพาน 
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพจํากัด, ลักษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา, (กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช, 
2551), 491. 
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ภาพที่ 6 พระนอนปางปรินิพพานขนาดเล็ก 
ที่มา : เจียวต้ายและSplendour, สองคนรวมกันแล้วเกินร้อยตระเวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
สัมผัสวิถีไทย ตอนท่ี 43 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12410753/E12410753.html 

 
ภาพที่ 7 ภาพสลกัพระนอนปางปรินิพพานที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทอง วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพฯ 
ที่มา: ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคํา, ศศิธร โตวินัส, เรียบเรียง, สมุดภาพพระเจดีย์วัดบวรนิเวศ
วิหาร, (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศฯ, 2551), 115. 

 
ภาพที่ 8 พระนอนปางสีหไสยาภายในมุขหลัง วิหารพระศรีศาสดาวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 
          (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 9 มกราคม 2554) 
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 4.1.5 ตอนถวายพระเพลิง 
 ในคัมภีร์มหาวงษ์มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปที่แสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติต่างๆ 
ในห้องพระธาตุของพระสถูปที่พระเจ้าทุฏฐคาทินีสร้าง ซึ่งหน่ึงในน้ันมีตอนถวายพระเพลิง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นพระพุทธรูปบรรทมในหีบทองต้ังบนเชิงตะกอนและมีประติมากรรมรูปพระมหากัสสปะ
ไหว้พระบาทอยู่45 ในสมัยอยุธยา ที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก มีการ
สร้างพระพุทธรูปนอนในหีบแบบลักษณะตะแคงซ้าย มีพระบาทย่ืนนอกหีบ โดยมีประติมากรรมรูป
พระสาวกน่ังไหว้อยู่โดยรอบ ซึ่งในสมัยธนบุรีก็มีพระนอนปางน้ีเช่นเดียวกัน ได้แก่ ที่วิหารน้อย วัด
ราชคฤห์ สร้างสมัยธนบุรี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนอนหงาย(ไม่เป็นหีบเช่นที่อื่นๆ) โดยพระบาทย่ืน
ออกมาเลยแท่นและที่ปลายพระบาทน้ันมีประติมากรรมพระมหากัสสปะน่ังไหว้พระบาทอยู่ ต่อมาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ณ พระวิหารคดทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดพระเชตุพนฯ ประดิษฐานพระ
นอนปางน้ี โดยมีลักษณะเป็นหีบที่มีด้านยาวด้านหน่ึงใส ทําให้เห็นพระนอนหงายที่อยู่ภายใน ส่วน
พระบาทย่ืนออกมานอกหีบและมีพระมหากัสสปะรวมทั้งพระสาวกไหว้พระบาทอยู่  ส่วนสมัยรัชกาล
ที่ 3 ที่พระวิหารราย วัดอินทาราม มีพระนอนปางน้ีซึ่งมีลักษณะเป็นหีบและมีพระบาทย่ืนออกมานอก
หีบในอิริยาบถนอนหงาย โดยมีประติมากรรมรูปพระมหากัสสปะและสาวกไหว้พระบาทเช่นกัน 
นอกจากน้ันจิตรกรรมฝาผนังยังเล่าเรื่องประกอบพระนอนอีกด้วย  มีอีกหน่ึงแห่ง ที่มณฑป วัดกลาง 
อยุธยา สร้างราวสมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็นพระนอนในหีบ ในลักษณะนอนหงายและมีพระบาทโผล่
ออกมาข้างนอก โดยที่ปลายพระบาทมีประติมากรรมพระมหากัสสปะยืนไหว้พระบาทอยู่ นอกจากน้ัน
จิตรกรรมฝาผนังยังเล่าเรื่องประกอบพระนอนเช่นกัน46 

 

ภาพที่ 9 พระนอนปางถวายพระเพลิง 
ที่มา: ศานติ ภักดีคํา, รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และพอพล สุกใส, พระพุทธปฏิมาวัดโพธ์ิ  (กรุงเทพฯ: 
อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2555), 228. 

                                                             

 45พระมหานาม, แต่งเป็นภาษาบาล,ี มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มท่ี 1, 
365-372. 
 46ห้างหุ้นส่วนพัทธกร, รายงานการบูรณะ วัดกลาง ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา: สํานักศิลปากรที่ 3 กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 30-37. 
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ภาพที่ 10 พระนอนปางถวายพระเพลิงภายในวิหารราย วัดอินทาราม กรุงเทพฯ 
            (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 1 มกราคม 2554) 
 
 4.2  ทิศทางและขนาดของประติมากรรมพระนอน 
 เน่ืองจากคติ ความเช่ือเรื่องทิศทางของพระพุทธรูปนอนปางสีไสยาน้ันมีอยู่ว่า ถ้า
นอนขณะดํารงพระชนม์อยู่น้ันจะวางตามทิศเบื้องหัวนอน คือนอนตะแคงขวา หันพระเศียรไปทางทิศ
ใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ขณะที่ทิศการนอนตอนปรินิพพานน้ันมีลักษณะหันพระเศียรไป
ทางทิศเหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตามเมื่อทีการสร้างประติมากรรมพระนอน
การวางตามคติดังกล่าวอาจไม่ได้เคร่งครัดเสมอไป เพราะต้องคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยของผังวัด
โดยรวมและของอาคารที่คลุมพระนอนซึ่งผสมผสานคติความเช่ืออื่นๆ เช่น คติด้ังเดิมและคติพราหมณ์ 
 ที่ให้ความหมายว่าทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งการเกิดและทิศตะวันตกเป็นทิศความตาย 
 ดังน้ันทิศทางของพระนอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นพระนอน
ตอนใด(ต้องดูบริบทประกอบ) อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลว่าพระนอนแต่ละองค์หันพระเศียรและพระ
พักตร์ไปในทางใดน้ันอาจทําให้ทราบถึงความนิยมในการวางทิศทางของพระนอนในยุคสมัยต่างๆ ดัง
จะอธิบายทิศทางของพระนอนปางสีหไสยาและพระนอนปางถวายพระเพลิง ดังน้ี 
 4.2.1 พระนอนปางสีหไสยา 
 ต้ังแต่สมัยทวารวดีเป็นต้นมา พระพุทธรูปนอนปางสีหไสยามีทั้งที่พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทย โดยมักพบในถํ้า เช่น ภาพสลักรูปพระนอนปางสีหไสยาที่ภู
ปอและภูค่าว กาฬสินธ์ุ หรือพระนอนปางสีหไสยาลอยตัวรูปในถํ้าแจ้ง วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา ขนาด
ยาวประมาณ 27 เมตร  ส่วนในภาคกลาง เดิมมีพระวิหารเก่า(ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.
นครปฐม ประดิษฐานพระนอน อย่างไรก็ตามในสมัยทวารวดีน้ียังไม่คํานึงถึงทิศทางการวางมากนัก 
ดังที่มีการวางทิศทางที่หลากหลาย รูปลักษณ์พระนอนหลายแห่งก็เป็นงานท้องถ่ินอย่างมาก โดยพระ
นอนที่อาจจะมีการวางทิศทางตามคติ ทิศ"เบื้องหัวนอน"น้ันมีแห่งเดียวคือที่วัดธรรมจักรเสมาราม 
นครราชสีมา ในแง่ขนาดพระนอนในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางไม่พบที่ขนาดยาวกว่า 20 เมตรเลย 
 ถัดมาในสมัยสุโขทัย นิยมสร้างพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยาอยู่รวมกับ 
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พระพุทธรูปปางอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอาคารเดียวกันหรือสร้างในอาคารที่ต้ังอยู่ติดกัน การวางทิศทางของ
พระนอนก็นิยมวางตามทิศเบื้องหัวนอน ได้แก่ ที่วัดพระพายหลวง สุโขทัย, วัดพระแก้ว, วัดพระนอน 
กําแพงเพชร โดยเฉพาะที่วัด เชตุพน สุโขทัยและวัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร น้ันมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูป 4 ปาง คือ พระยืน เดิน น่ัง ต้ังหันหลังเข้าหากันพิงผนังโครงสร้างหลักกลางอาคารซึ่งเป็น
การรวมพระปางทั้ง 4 ผสานกับก่อรูปสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตามพัฒนาการน้ีส่งผลให้เกิดข้อจํากัด
ในการวางทิศทางของพระนอนตามคติทิศเบื้องหัวนอน กล่าวคือเป็นพระนอนปางสีหไสยาที่มีทิศทาง
ปรับเปลี่ยนจากคติทิศเบื้องหัวนอนที่นิยมในสมัยน้ัน ส่วนขนาดพระนอนในวัฒนธรรมสุโขทัยน้ันไมพ่บ
ที่ยาวกว่า 20 เมตรเช่นกัน โดยพบขนาดความยาวต้ังแต่ประมาณ 8-16 เมตร 
 ส่วนในสมัยอยุธยามีพระพุทธรูปนอนปางสีหไสยาองค์สําคัญที่ วัดพระรูป 
สุพรรณบุรี โดยมีแบบอย่างศิลปะอู่ทองที่ยังคงวางทิศทางของพระนอนตามคติทิศ"เบื้องหัวนอน"  ซึ่ง
ในอยุธยาพบไม่มากนัก โดยเท่าที่พบมีแค่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลซ่ึงอาจสันนิษฐานได้ว่าพระนอนทั้งสอง
อาจจะสร้างในสมัยก่อนและสมัยอยุธยาตอนต้น เน่ืองจากพระเจดีย์ประธานของวัดใหญ่ชัยมงคล
เทียบเคียงได้กับรูปแบบเจดีย์ที่นิยมในรัฐสุพรรณภูมิ47 นอกจากน้ันยังมีพระนอน วัดป่าโมกข์ อ่างทอง 
ต้ังอยู่นอกพระนครที่ถูกปฏิสังขรณ์สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่วางพระนอนตามคติทิศเบื้องหัวนอน
อันเป็นคติที่นิยมในช่วงก่อนและสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งพระนอนสีหไสยาสมัยอยุธยามักนิยมสร้างหัน
พระเศียรไปทิศตะวันออก48อันเป็นทิศมงคลตามคติความเช่ือด้ังเดิมและคติพราหมณ์ ได้แก่ ที่วัดพุท
ไธสวรรย์, วัดธรรมมิกราช, วัดสามวิหาร, วัดพนมยงค์ จ.อยุธยา, วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง และที่
วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 
 ส่วนขนาดพระนอนในวัฒนธรรมอยุธยาน้ันพบความยาวที่หลายหลายมากต้ังแต่
ประมาณ 12-50 เมตร  แต่ที่สําคัญคือเฉพาะพระนอนที่เป็นประธานของวัดน้ันนิยมสร้างขนาดใหญ่ มี
ความยาวเกิน 20 เมตรข้ึนไป เช่น ที่วัดป่าโมกข์ ยาว 24 เมตร, ท่ีวัดพระนอนจักรสีห์ ยาว 47 เมตร,ที่ 

                                                             

 47รูปแบบเจดีย์กล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายกัน คือ มีผังรูปสี่เหลี่ยมเป็นฐานเขียงซ้อนช้ัน
รับฐานปัทม์ยืดท้อง ถัดไปเป็นผังรูปแปดเหลี่ยม ลักษณะฐานปัทม์ซ้อนช้ันแล้วต่อด้วยผังรูปวงกลมบัว
ควํ่าบัวหงายและองค์ระฆังทรงกลมแบบลังกาทรงสูง  ถัดไปเป็นบัลลังก์แปดเหลี่ยมรับก้านฉัตร บัว
กลุ่มหรือปล้องไฉน และปลียอดรูปวงกลม โดยที่บนฐานผังสี่เหลี่ยมประดับเจดีย์มุมขนาดเล็ก อีกทั้งมี
การประดับท้องไม้ในช้ันต่างๆด้วยการคาดบัวลูกแก้ว 2 ช้ัน รูปแบบดังท่ีกล่าวพบที่วัดพระรูป สุพรรณ 
วัดพระแก้ว เมืองสรรค์ เจดีย์สําริดจําลองสมัยลพบุรี ฯลฯ  
 48นอกจากน้ันยังมีพระนอนขนาดใหญ่ที่ วัดโลกยสุธาราม หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ 
หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นการวางตามคติปรินิพพาน และพระนอน วัดพระพุทธไสยาน์ 
เพชรบุรี หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ 
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วัดขุนอินทประมูล ยาว 50 เมตร ฯลฯ 
 มาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2-3 นิยมสร้างพระนอนสีหไสยาวางตามทิศ
เบื้องหัวนอน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 นิยมวางทิศทางของพระนอนวางตามทิศปรินิพพาน ได้แก่ 
ที่วิหารทิศตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์, ที่วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศและที่พระเจดีย์ วัดปทุม
วนาราม ขณะที่สมัยรัชกาลที่ 5 ล้วนเป็นการปฏิสังขรณ์พระนอนเก่า โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนทิศ
ทางการวางแต่ประการใด ส่วนขนาดพระนอนในสมัยรัชกาลที่ 2-3 น้ันพบความยาวที่หลายหลาย
ดังเช่นมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร อาทิที่วัดสุทัศน์และวัดอินทาราม ส่วนขนาดกลางไปจนถึงใหญ่ 
อาทิที่วัดโปรดเกศฯ ยาว 13 เมตร ที่วัดราชโอรสยาว 19 เมตร ที่วัดพระเชตุพนฯยาว 47 เมตร ซึ่งใน
สมัยรัชกาลที่ 4 น้ันไม่นิยมสร้างพระนอนขนาดใหญ่ ดังที่ไม่มีพระนอนองค์ที่มีความยาวเกิน 20 เมตร 
 4.2.2 พระนอนปางถวายพระเพลิง 
 มีกรณีตัวอย่างไม่มากนักได้แก่ ที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
พิษณุโลก, พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์, พระวิหารคดทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดพระเชตุพนฯ, พระวิหาร
ราย วัดอินทาราม และพระมณฑป วัดกลาง อยุธยา ซึ่งนิยมวางทิศทางของพระนอนหันพระเศียรไป
ทางทิศใต้ และนิยมลักษณะของพระนอนเป็นแบบนอนหงายอยู่ในหีบและแบบพระนอนหงายไม่มีหีบ 
โดยทุกองค์มีขนาดเล็ก มีขนาดความยาวไม่เกิน 5 เมตร  
 4.3 จิตรกรรม 
 ภาพจิตรกรรมไทยน้ันนิยมเขียนทั้งในสมุดไทย จิตรกรรมฝาผนัง ภาพพระบฏ 
ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาพพระนอนมักปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งการศึกษาน้ีจะใช้ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในพระอารามหลวงหรือพระที่น่ังที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็นหลัก ได้แก่ 
กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม อยุธยา และเพชรบุรี49 ซึ่งนิยมเขียนมาต้ังแต่สมัยอยุธยาและโดยภาพ
พระนอนมักนิยมเขียนเป็นส่วนหน่ึงของชุดภาพพุทธประวัติ 
 4.3.1 ตอนยมกปาฏิหาริย์ 
 ภาพจิตรกรรมตอนยมกปาฏิหาริย์เท่าที่พบมีเน้ือหาภาพแบบเดียวกัน ต่างกันที่
แบบอย่างศิลปะ ดังที่พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี ศิลปะสมัยอยุธยาปลาย เขียนในรัช
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปีพ.ศ.2277 โดยแบบอย่างภาพบุคคล ต้นคัณฑพฤกษ์ ฉากหลัง สี ฯลฯ ที่
ต่างจากสมัยรัตนโกสินทร์ แต่องค์ประกอบภาพคล้ายคลึงกัน คือ เน้ือหาภาพมีรูปพระพุทธเจ้าแสดง

                                                             

 49มีผู้เคยศึกษาว่าภาพพุทธประวัติ รวมทั้งพระอดีตพุทธ พระปัจเจกพุทธ อนุพุทธ เถรี 
อุบาสกและอุบาสิกา ในจิตรกรรมฝาผนังใน 16 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยมีถึง 205 แห่ง, 
ประทีป ชุมพล, จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและอิทธิพลท่ีมีต่อ
ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539), 40-51. 
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ปาฏิหาริย์ที่เป็นอิริยาบถต่างๆ บนต้นคัณฑพฤกษ์ ซึ่งอิริยาบถตรงกลางเป็นพระน่ัง ส่วนด้านข้างซ้าย-
ขวาเป็นภาพพระยืนและพระนอนปางสีหไสยาด้านละองค์ในลักษณะสมมาตรกัน ทําให้มีองค์หน่ึง
นอนตะแคงซ้าย ส่วนที่ใต้ต้นไม้เป็นเหล่าภิกษุ ขณะที่พระอุโบสถ วัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ ศิลปะสมัย
อยุธยาปลายน้ันมีภาพพระนอนปางสีหไสยา วางสมมาตรหันพระบาทเข้าหากันเช่นเดียวกัน แต่ขาด
องค์ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะต้นคัณฑพฤกษ์ ที่เป็นภาพสําคัญตามจารีตสําหรับแสดงพุทธประวัติ
ตอนน้ี 
 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์น้ัน มีภาพยมกปาฏิหาริย์ซึ่งมีแบบอย่างศิลปะเดียวกัน
และมีเน้ือหาภาพคล้ายกัน โดยมีลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ด้วยอิริยาบถต่างๆ บน
ต้นคัณฑพฤกษ์โดยตรงกลางเป็นพระยืน ส่วนข้างซ้าย-ขวาเป็นรูปพระน่ังและพระนอนปางสีหไสยา
วางทั้ง 2 ข้างในลักษณะสมมาตรกัน ส่วนที่ใต้ต้นไม้เป็นเหล่าบุคคลไหว้พระพุทธเจ้า ซึ่งภาพเช่นน้ีพบ
ที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ สมัยรัชกาลที่ 1 ,ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่พระอุโบสถวัด
อรุณราชวราราม และที่พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม  สมัยรัชกาลที่ 3 และที่พระอุโบสถวัดคงคาราม จ.
ราชบุรี เขียนราวสมัยรัชกาลที่ 4  
 4.3.2 ตอนมารเข้าเฝ้าทูลให้พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร 
 พบแห่งเดียว ที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โดยเน้ือหา
ภาพเป็นรูปพระนอนปางสีหไสยาประทับบนแท่นในพระคันธกุฎี ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารแบบไทย
ประเพณีมีหลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีกันสาดรอบ และมีมุขลดหน้า-หลัง โดยเขียนภาพพระคันธกุฎีเป็น
รูปด้านยาวรับกับลักษณะทีทอดในทางยาวของพระนอน ที่ปลายพระบาท นอกจากน้ันที่ปลายพระ
บาทมีรูปมารน่ังเข้าเฝ้าอยู่ 
 

 
ภาพที่ 11 จิตรกรรมตอนมารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรงุเทพฯ 
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังท่ีพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย ์(กรงุเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2555), 70-71. 
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 4.3.3 ตอนปรินิพพาน 
 ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่ 10/ก และฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 6 น้ัน50 
มีภาพพระแท่นระหว่างไม้สาละหรือต้นรังคู่ โดยทําเป็นรูปพระแท่นเปล่า และข้างล่างมีบรรยายสั้นๆ
กํากับว่าเป็นป่าโปร่งสถานที่พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน ข้างๆเขียนว่าเมืองกุสินารา ซึ่งลักษณะภาพที่ไม่
แสดงรูปพระพุทธเจ้าแต่ทําเป็นสัญลักษณ์เช่นน้ีนิยมเขียนในสมุดภาพไตรภูมิ เช่น ภาพโพธิบัลลังก์ 
ภาพรัตนฆรเจดีย์ มุจลินทรเจดีย์ ฯลฯ51 นอกจากน้ันตอนปรินิพพานในสมุดภาพไตภูมิทั้งฉบับกรุงศรี
อยุธยาและกรุงธนบุรี ล้วนเริ่มต้นที่ภาพมหานครนิพพานที่อยู่เหนือเขาพระสุเมรุทั้งมวล โดยเฉพาะ
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10 น้ันมีประธานของภาพเป็นรูปปราสาทภายในประดิษฐาน
สัญลักษณ์นามธรรมของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าบนแท่น ขณะที่เล่มอื่นๆ บนพระแท่นว่าง 
ส่วนรอบปราสาทเป็นภูมิทัศน์ของมหานครของมหานครนิพพาน 
 ส่วนสมัยอยุธยาปลายมีภาพตอนปรินิพพาน ที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม 
อยุธยา แม้จะไม่มีภาพพระนอน แต่เน้ือหาภาพแสดงตอนพระอานนท์ห้ามไม่ให้รบกวนพระพุทธเจ้า
ขณะกําลังจะเข้าปรินิพพาน ในพระคันธกุฎีโถงทรงไทยยกพื้น มีม่านกั้นโดยรอบเป็นผัง หลังคาเป็น
ทรงจั่ว ลดมุข 1 ช้ัน หน้า-หลัง มีกันสาดรอบอย่างทรงโรง โดยพระคันธกุฎีอยู่ระหว่างต้นรังหรือสาละ
คู่ รอบนอกมีภาพเหล่าภิกษุ และบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามจิตรกรรมภาพน้ี เป็นการตีความ
นอกเหนือจากในวรรณกรรมซึ่งซึ่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานกลางแจ้ง 
 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีภาพตอนปรินิพพานที่มีลักษณะคล้ายๆกันเป็นรูป
พระพุทธเจ้าสีหไสยาอยู่บนแท่นหรือฐานระหว่างต้นรังหรือสาละคู่โดยรอบเป็นเหล่าภิกษุ โดยมีฉาก
กั้นพื้นที่ปิด ภาพส่วนใหญ่แสดงตอนสุภัททะเข้าเฝ้า และมีพระอานนท์ห้ามไม่ให้รบกวน ส่วนโดยรอบ
เป็นป่าสาละ ซึ่งภาพแบบน้ีพบที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 ที่อุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม, ที่อุโบสถ วัดอรุณราชวราราม, ที่อุ โบสถ วัดราชสิทธาราม, ที่อุโบสถ วัด
ทองธรรมชาติ สมัยรัชกาลที่ 3 และศาลาการเปรียญวัดเชิงท่าอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 4 
 สมัยรัชกาลที่ 4 มีภาพตอนปรินิพพานที่มีลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีหไสยา
ประทับอยู่บนฐานหินระหว่างต้นรังหรือสาละคู่โดยรอบเป็นเหล่าภิกษุไม่มีการฉากกั้น ส่วนฉากหลัง
เป็นป่าสาละ พบที่พระวิหารและอุโบสถ วัดโสมนัส กรุงเทพ นอกจากน้ันในสมัยรัชกาลที่ 4 

                                                             

 50ทั้ง 2 ฉบับมีโครงสร้างเน้ือหาและรูปแบบภาพคล้ายๆกัน หากแต่ฉบับกรุงศรีอยุธยา 
เลขที่ 6 เสียหายไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะตําแหน่งเมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพานที่ขาดหายไป 
 51เป็นภาพที่เหมือนกับคติเดิมในอินเดียที่ไม่ทําศิลปกรรมรูปพระพุทธเจ้า, สมเด็จพระเจา้
บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 67-75, 
88. 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างเจดีย์จําลองทําด้วยโลหะถมปัทม์ ความสูง 92 ซม. 
ถวายวัดบรมนิวาส ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา โดยที่องค์ระฆังที่ 4 ด้าน มีรูปพระปฐม
สมโพธ์ิ 4 ตอนที่เกิดข้ึน ณ สังเวชนียสถาน 1 ใน 4 ตอนน้ันคือ ภาพตอนปรินิพพาน ซึ่งเป็นลักษณะ
ของเน้ือหาและองค์ประกอบคล้ายกับภาพที่ฐานพระเจดีย์กาไหล่ทองในพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ อย่าง
มากต่างกันตรงที่วัดบวรเป็นภาพสลัก ที่วัดบรมนิวาสเป็นภาพจิตรกรรม 
 

 
ภาพที่ 12 จิตรกรรมสถานทีป่รินิพพานในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบรุี เลขที่ 10/ก 
ที่มา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่มท่ี 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2542), 215. 

 
ภาพที่ 13 จิตรกรรมมหานครนิพพานในสมุดภาพไตรภูมิฉบบักรงุธนบุรี เลขที่ 10 
ที่มา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่มท่ี 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2542), 15. 
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ภาพที่ 14 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา 
ที่มา : น. ณ ปากนํ้า [นามแฝง] และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, วัดประดู่ทรงธรรม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2528), 38-39.) 

 
ภาพที่ 15 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ 
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังท่ีพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2555), 76. 

 
ภาพที่ 16 จิตรกรรมตอนปรินิพพานที่พระวิหาร วัดโสมนัส กรุงเทพฯ 
ที่มา : ประยูร อุลุชาฏะ,วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2538), 66. 
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 4.3.4 ตอนถวายพระเพลิงพระสรีระ 
 เป็นตอนที่มีรูปแบบจิตรกรรมที่หลากหลายที่สุด โดยพบเก่าที่สุดอย่างน้อยในสมยั
อยุธยาปลาย ที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม จ.อยุธยา มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระเพลิงโดยเป็นรูป
พระมหากัสสปะน่ังคุกเข่าไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าที่ชําแรกออกมาจากหีบทอง(ในลักษณะนอน
หงาย) โดยหีบทองต้ังอยู่บนจิตกาธาร คลุมด้วยยอดบุษบกและต้ังในพระมณฑปทรงบุษบกอีกที ล้อม
ด้วยฉัตร มณฑปทิศและรั้วราชวัตร บนอากาศมีเหล่าเทวดามาสักการะพระพุทธเจ้า มีดอกไม้ร่วงจาก
ฟ้า ส่วนนอกรั้วราชวัตรมีเหล่าภิกษุกษัตริย์และมหาชนสักการะอยู่ด้วย โดยมุมมองของภาพน้ีเป็น
ลักษณะด้านหน้าอาคารและเห็นฝ่าพระบาท 
 ที่พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี  มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระเพลิง
เช่นกันโดยเป็นรูปมหากัสสปะไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าที่ชําแรกออกมาจากหีบทอง(ในลักษณะนอน
หงาย) โดยหีบทองต้ังอยู่บนจิตกาธารคลุมด้วยยอดที่คล้ายจั่วมีเพลิงลุกจั่ว ส่วนรอบๆประดับฉัตรและ
มีเหล่าภิกษุ  
 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ที่พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ มีภาพ
เล่าเรื่องตอนถายพระเพลิงโดยเป็นรูปพระมหากัสสปะยืนไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่อื่น 
โดยเน้ือหาแตกต่างกันในส่วนของหีบทองที่ต้ังอยู่บนจิตกาธารที่เป็นฐานซ้อนกัน 4 ช้ันลดหลั่นในทาง
สูง โดยบนหีบคลุมด้วยยอดบุษบก ซึ่งหน้าจิตกาธารมีซุ้มและแท่นต้ังเทียนบูชา ส่วนรอบๆมีเหล่า
พระภิกษุ เทวดา ชนช้ันสูงและผู้คนทั่วไป รวมทั้งฉากกั้น, ฉัตรและมีอาคารประกอบ 
 สมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระอุโบสถ วัดพระศรรีัตนศาสดาราม  กรุงเทพฯ มีภาพเล่า
เรื่องตอนถายพระเพลิงเช่นกันโดยเป็นรปูพวกเจ้ามลัละทรงพยายามถวายพระเพลิงพระสรีระที่อยู่ใน
หีบทองต้ังอยู่บนจิตกาธารทองซ้อนกันหลดหลั่นข้ึนไป 4 ช้ัน 
 ส่วนที่พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรงุเทพฯ มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระ
เพลงิเช่นกันโดยเป็นรูปขณะพระเพลงิกําลงัเผาหบีทองที่ต้ังอยู่ในปราสาท ซึ่งโดยรอบมีฉากกั้นและมี
อาคารประกอบ ส่วนรอบๆปราสาทมรีูปเหล่าภิกษุ พวกเจ้ามัลละและเหล่ามหาชน ที่พระอุโบสถ วัด
ราชสิทธาราม กรุงเทพฯ มีภาพเล่าเรื่องตอนถายพระเพลิงโดยเป็นรปูพระมหากสัสปะยืนไหว้พระบาท
พระพุทธเจ้าที่ชําแรกออกมาจากหีบทอง โดยหีบทองต้ังอยู่บนจิตกาธารที่เป็นฐานซ้อนกัน 4 ช้ัน
ลดหลั่นและหีบทองคลุมด้วยยอดบุษบก ส่วนรอบๆประดับฉัตร  
 จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ศาลาการเปรียญ วัดเชิงท่า อยุธยา มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังตอนถวายพระเพลิง โดยเป็นรูปพระมหากัสสปะยืนไหว้พระมหากัสสปะไหว้พระบาท
พระพุทธเจ้าเช่นกัน หากแต่หีบทองต้ังอยู่บนปราสาทยอด 
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ภาพที่ 17 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงทีพ่ระอโุบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา 
ที่มา : น. ณ ปากนํ้า [นามแฝง] และแสงอรุณกนกพงศ์ชัย, วัดประดู่ทรงธรรม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2528), 25. 

 
ภาพที่ 18 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงทีพ่ระที่น่ังพทุไธสวรรย์ กรงุเทพฯ 
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, จิตรกรรมฝาผนังท่ีพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย ์(กรงุเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2555), 42-43. 

 
ภาพที่ 19 จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงทีพ่ระอโุบสถ วัดอรณุฯ กรุงเทพฯ 
ที่มา: จากการสํารวจ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556. 
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5. บทบาทหน้าท่ีของพระนอนในวรรณกรรมและศิลปกรรม 
 5.1 วรรณกรรม จากการสืบค้นพระนอนในวรรณกรรมพุทธศาสนา นิกายเถรวาทใน
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1.ลักษณะสีหไสยา เป็น 1 ในการนอน 4 อย่างที่เรียกว่าแบบสีหไสยาหรือตถาคต
ไสยาเป็นการนอนแบบผู้มีสติ ซึ่งมีลักษณะคือ "ปูลาดผ้าสังฆาฏิเป็น 4 ช้ัน สําเร็จสีหไสยาสน์ ด้วย
พระปรัสเบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท "52 ปรากฏในพุทธประวัติ ดังน้ี 
  1.พระนอนปางสีหไสยาตอนดําเนินพุทธกิจประจําวัน ดังท่ีพระพุทธเจ้า
แสดงธรรมแก่เหล่าสาวกและกษัตริย์ในหอประชุมที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หรือครั้งที่พระอานนท์รําพึง
ถึงการดําเนินพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า ณ พระคันธกุฎี หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 
ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างสมจริง ดังความว่า 
 
  ...แล้วเข้าสู่พระวิหารเชตวัน ไหว้พระคันธกุฎท่ีีพระทศพลประทับ เปิดประตูนํา
 เตียงตั่งออกปัด กวาดพระคันธกุฎ ีท้ิงขยะดอกไม้แห้ง และนําเตยีงตั่งเข้าไปตัง้ไว้ในท่ีเดิมอีก ได้
 ทําหน้าท่ีทุกอย่างซ่ึงเป็นวัตรท่ีต้องปฏบัิต ิในเวลาท่ีพระผู้มีพระเจ้าดํารงพระชนม์อยู่ และเม่ือทํา
 หน้าท่ีก็ไหว้พระคันธกุฎี ในเวลาทํากิจมีกวาดห้องนํ้าและตัง้นํ้า เป็นต้น ได้ทําหน้าท่ีไปพลาง
 รําพันไปพลาง โดยนัยเป็นต้นว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เวลาน้ีเป็นเวลาสรงนํ้าของพระองค์ 
 มิใช่หรือ? เวลาน้ีเป็นเวลาแสดงธรรม เวลาประทานโอวาทแก่ภกิษุท้ังหลาย เวลาน้ีเป็นเวลา
 สําเร็จสีหไสยา เวลาน้ีเป็นเวลาชาํระพระพักตร์ มิไช่หรือ?53 

 
  2.พระนอนปางสีหไสยาตอนปรินิพพาน มีบริบทที่พระพุทธเจ้าประทับบน
แท่นระหว่างต้นสาละหรือตันรังคู่ ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างเหนือจริง ดังความในพระอรรถกถาว่า 
 
  ...พ้ืนแผ่นพสุธาอันหนาแน่นได้ ๒๔๐, ๐๐๐ โยชน์ก็กัมปนาทหว่ันไหวจลาจล 
 มหาสมุทรก็ตีฟองนองระลอก เขาพระสุเมรุก็เอนอ่อน น้อมอุตตมังคะเศียร...ดางหางก็ขึ้นมา
 มากกว่าร้อยกว่าพัน อุกกาบาตก็ตกลงมากกว่าร้อยกว่าพัน ดอกมณฑาปาริชาติบนสวรรค์ ก็ตก
 ลงมาเกล่ือนกลาดท้องอากาศน้ีก็อ้ืออึงไปด้วยเสียงทิพยดุริยางดนตรี...ครึกคร้ืนไปในห้องนภา
 กาศเวหา...เทพยดาบรรดาท่ีอยู่ในหม่ืจักรวาลน้ีก็ชวนกันมาสักการะบูชาสมเด็จพระสรรเพ็ชญ
 พุทธเจ้าเม่ือเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน...พระองค์บบรรทมอยู่เหนือพระแท่น หว่างนางรังท้ังคู่คร้ัง

                                                             

 52พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 13 (กรงุเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530),ม.ม., 27. 
 53พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 1, ที.สี.อ., 77-78. 
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 น้ัน พระองค์ทรงเปล่งพระรัศมี ๖ ประการ ให้โอภาสออกจากพระองค์ส่องสว่างกระจ่างแจ้งแสง
 พระรัศมีน้ันจับเอาไม้รังท้ังคู่ ไม้รังท้ังคู่น้ันก็ดูงามประหลาด54 

 
  3.พระนอนปางสีหไสยาในตอนยมกปาฏิหาริย์ เป็นตอนที่มีการพรรณนา
อย่างเหนือจริงและเน้นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่พระองค์ได้เนรมิตองค์และแสดง
อิริยาบถแตกต่างกันพร้อมๆกันเป็นคู่ๆ พระนอนปางสีหไสยาคือหน่ึงในอิริยาบถที่แสดงในเหตุการณ์น้ี 
  4.พระนอนปางสีหไสยาตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้าเป็นตอนที่มีมีการพรรณนา
อย่างเหนือจริงและเน้นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเช่นกัน ดังเมื่ออสุรินทราหูปรารถนาจะ
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่คํานึงถึงขนาดอันใหญ่โตของตนเองจะไม่สามารถโน้มตัวมองดูพระพุทธเจ้าได้ 
พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงตนในอิริยาบถที่ดูเต้ียที่สุด คือนอนแบบสีหไสยาท่ีเตียงหน้าคันธกุฎี แต่เมื่ออสุ
ริทราหูมาเข้าเฝ้ากลับมีขนาดเล็กจนต้องแหงนมองพระพุทธเจ้าซึ่งในสมัยอยุธยาปรากฏคติ ความเช่ือ
น้ีในโครงเรื่องการชะลอพระพุทธไสยาสน์ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 2.ลักษณะในตอนถวายพระเพลิง เป็นพระนอนอีกรูปแบบหน่ึงที่ปรากฏมหา
ปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตอบพระอานนท์เกี่ยวกับการปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคต ซึ่งพุทธ
ลักษณะในตอนน้ีที่ช่างได้นํามาตีความตามพระอรรถกถา และมักสร้างให้ลักษณะเป็นพระนอนในหีบ
หรือหรือนอนหงายโดยพระสรีระของพระพุทธเจ้าได้ย่ืนพระบาทออกจากหีบเพื่อให้มหากัปสปนมัส
การ ก่อนพระเพลิงจะติดข้ึนเอง 
 5.2 ประติมากรรม 
 ศิลปกรรมพระนอนน้ันได้รับแรงบันดาลใจจากคติ ความเช่ือดังที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพุทธศาสนา ซึ่งมีพุทธลักษณะพื้นฐาน 2 แบบคือ แบบพระนอนปางสีหไสยาและปางถวาย
พระเพลิง ซึ่งแบบหลังมีความชัดเจนในเน้ือหาอยู่แล้ว ขณะที่แบบแรกน้ันต้องพิจารณาองค์ประกอบ
แวดล้อม 
 สําหรับเรื่องตําแหน่ง-ทิศทางในการวางพระนอน ซึ่งมี 4 รูปแบบ ได้แก่ คติ "ทิศ
เบื้องหัวนอน", คติทิศตอนปรินิพพาน แล คติด้ังเดิมหรือคติพราหมณ์ ที่ให้ความหมายว่าทิศตะวันออก
เป็นทิศแห่งการเกิดและทิศตะวันตกเป็นทิศความตาย(แต่ทิศทางของพระนอนเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นพระนอนตอนใดเพราะมีปัจจัยเรื่องประโยชน์ใช้สอยของผังวัดโดยรวมและ
ของอาคารที่คลุมพระนอน) ซึ่งบริบทต่างๆจะทําให้ทราบว่าเป็นพระนอนสีหาไสยาในเหตุการณ์ใด 
 โดยพระนอนที่วางตาม ทิศ"เบื้องหัวนอน" น้ันนิยมสร้างในสมัยสุโขทัย ส่วนพระ
นอนที่วางพระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นิยมสร้างในสมัยอยุธยา พระนอนหากเป็นพระพุทธรูป
                                                             

 54กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 
(ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา), 447-449. 
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ประธานของอาคารด้วยแล้วน้ันมักจะมีบทบาทหน้าที่ในผังเขตพุทธาวาสวัด ซึ่งในประเด็นน้ีที่จะ
กล่าวถึงข้างหน้าในเรื่องการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอนในเขตพุทธาวาสวัด  
 5.3 จิตรกรรม 
 บทบาทหน้าที่ของจิตรกรรมพระนอนน้ันมี 3 แบบ คือ พระนอนในผังสมุดภาพ
ไตรภูมิ,พระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังทั่วไปและผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสัมพันธ์กับพระ
นอน 
 1.พระนอนในผังสมุดภาพไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมิที่หลงเหลือในปัจจุบันมีหลาย
ฉบับมีอายุต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ เช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา 
เลขที่ 8, ฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10/ก, ฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 5 ฯลฯ ซึ่งบางฉบับขาดหายไม่
สมบูรณ์โดยสมุดมีลักษณะทางกายภาพเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆ นํามาพับทบกันแบบพัด โดยการ
เขียนภาพจิตกรรมในสมุดน้ันมีลักษณะต่อเน่ืองกันตลอดความยาวแต่ขณะเดียวกันก็ถูกแบ่งเป็นช่วง 
เป็นตอนย่อยๆ สอดคล้องกับวิธีการดูที่เลื่อนดูเป็นตอนย่อยๆไล่ตามความยาวของสมุดไปเรื่อยๆ 
ต้ังแต่ต้นไปจนถึงท้าย ซึ่งส่วนที่ไม่ได้ดูก็จะถูกพับเก็บไว้  
 สมุดภาพไตรภูมิน้ันแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือหน้าต้นอยู่ทางซ้ายมือน้ันเขียนภาพตาม
แนวต้ังของสมุด เป็นภาพจักวาลไตรภูมิ ได้แก่ เริ่มต้นที่มหานครนิพพานและถัดมาจึงเป็นสวรรค์ช้ัน
ต่างๆ เน้นที่ดาวดึงส์สวรรค์ที่ประดิษฐานเจดีย์จุฬามณี, และเป็นที่ต้ังปราสาทไพชยนต์ของพระอินทร์ 
ล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์เป็นรูปวงแหวน 7 ช้ัน แต่ละช้ันมีทะเลสีทันดรค่ัน นอกออกไปเป็น
มหาสมุทรใหญ่ มีทวีปทั้งสี่ต้ังประจําอยู่ทั้ง 4 ทิศ และหน้าปลายที่อยู่ถัดไปเขียนภาพตามแนวยาวของ
สมุด เป็นภาพเรื่องราวเช่นชาดกหรือพุทธประวัติหรือบ้านเมืองชมพูทวีปที่มีศูนย์กลางอยู่ทีโ่พธิบลัลงัก ์
รายล้อมด้วยสัตตมหาสถาน อัฏมหาสถาน โสฬสมหานครและมหาชนบทซ่ึงล้วนแต่เป็นสถานที่สําคัญ
ในพุทธประวัติ ถัดไปอีกเป็นมหาสมุทรและลังกาทวีปมีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีจุดศูนย์กลางเป็นรอย
พระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ ซึ่งบางฉบับอาจมีแค่หน้าต้นและบางฉบับขาดหาย แต่อย่างไรก็สาม
ฉบับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตามที่ยกมา 3 ฉบับน้ันล้วนมี โครงสร้างเน้ือหาในผังคล้ายกัน  ซึ่งนักวิชาการ
ส่วนใหญ่มองแยกส่วนกันพอสมควร คือมองหน้าต้นเป็นการแสดงความเช่ือเรื่องโลกสัณฐานตามความ
เช่ือในภูมิ ส่วนหน้าปลายเป็นการแสดงบ้านเมืองในชมพูทวีปทาจนถึงบ้านเมืองในสุวรรณภูมิตาม
ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของแผนที่ปัจจุบัน ขณะที่ชาตรี ประกิตนนทการมองว่าทั้งสองส่วนสัมพันธ์
เกี่ยวโดยหน้าต้นอธิบายคติจักรวาลไตรภูมิในภาพรวม ส่วนหน้าปลายคือการขยายความในส่วนของ
ชมพูทวีป55 

                                                             

 55ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง, 2556), 133-135. 
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 ซึ่งสังเกตได้ว่าหากคลี่สมุดภาพไตรภูมิออกทั้งหมดแล้วพับสมุดภาพไตรภูมิหน้าต้น
ข้ึนมาต้ังฉากกับหน้าปลาย จะทําให้เห็นภาพโครงสร้างจักรวาลพุทธศาสนา นิกายเถรวาทตามคติ
ความเช่ือของสยามเป็นองค์รวมอย่างชัดเจน โดยประกอบด้วยจุดศูนย์กลางของผัง 3 จุด ซึ่งสมมติว่า
หน้าต้นคือทิศเหนือ หน้าปลายคือทิศใต้ จุดแรกคือดาวดึงส์สวรรค์บนเขาพระสุเมรุ จุดที่ 2โพธิบัลลังก์ 
ณ ชมพูทวีปและจุดที่ 3 คือรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ ณ ลังกาทวีป  

 
ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงผังโครงสร้างจักรวาลพทุธศาสนานิกายเถรวาทตามคติความเช่ือของชาว               
             สยามในสมุดภาพไตรภูม ิ
 
 ซึ่งบทบาทของพระนอนน้ันพบอย่างเด่นชัดในสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรี เลขที่ 
10/ก, สมุดภาพไตรภูมิ เลขที่ 91 ฯลฯ ดังที่มีภาพพระแท่นปรินิพพานที่เมืองกุสินารา นอกจากน้ัน
หากนําสมุดภาพไตรภูมิมาเช่ือมโยงกับบทบาทหน้าที่ของพระนอนในวรรณกรรมจะพบว่า สถานที่
อื่นๆ ในสมุดภาพอันได้แก่  โสฬสมหานครต่างๆ น้ัน ล้วนเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อาทิ 
วัดต่างๆ พระคันธกุฎี หอประชุม ฯลฯ ส่วนเมืองกุสินารานอกจากเป็นสถานที่ปรินิพพานแล้วยังเป็น
สถานที่ถวายพระเพลิงอีกด้วย 

 
ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงบทบาทพระนอนในผงัโครงสร้างจกัรวาลทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทตาม      
             คติความเช่ือของชาวสยามสมัยรัตนโกสินทร ์
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 2.พระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังท่ัวไป คือภาพจิตรกรรมพระนอนที่เป็น
ส่วนหน่ึงของผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคาร โดยตัวแบบที่พบส่วนใหญ่คือพระอุโบสถ โดย
สมัยปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทรผ์ังบรเิวณจิตรกรรมฝาผนังน้ันเป็นแบบอย่างประเพณีนิยม 
กล่าวคือ ภายในอาคารมีผังเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า ประดิษฐานพระพุทธรูปน่ังเป็นพระประธานที่
ส่วนท้ายภายในอาคาร โดยผนังสกัดหน้านิยมเขียนภาพพทุธประวัติตอนมารผจญ และผนังสกัดหลงั
เขียนภาพจักรวาลในส่วนกามภูมิ ซึง่ทัง้ 2 ภาพถือเป็นแกนหลักของอาคาร ส่วนผนังด้านยาวมีภาพ
เล่าเรื่อง เช่น ภาพพุทธประวัติและชาดก เริ่มต้ังแต่ผนังด้านซ้ายมือของพระประธานวนตามเข็ม
นาฬิกาไปถึงสุดขอบด้านขวามือของพระประธาน โดยทั้งหมดมีการออกแบบกรอบภาพตาม
ข้อกําหนดของสถาปัตยกรรม ผนัง 4 ด้าน ช่องเปิด ฝ้าเพดาน56 
 สําหรับภาพพระนอนในจิตรกรรมฝาผนังน้ันนิยมเขียนใน 2 ตําแหน่งหลัก คือ 
ภาพพระนอนบนแกนหลักของผังบรเิวณจิตรกรรมฝาผนัง กล่าวคือ ภาพพระนอนทีเ่ขียนบรเิวณผนัง
สกัดหน้าหรอืหลังของอาคาร และ ภาพพระนอนทีเ่ป็นองค์ประกอบรองของผงับริเวณจิตรกรรมฝา
ผนัง กล่าวคือ ภาพพระนอนที่เขียนในบรเิวณผนังด้านยาวหรือด้านสกัดส่วนรมิของอาคาร ซึง่
ตําแหน่งพระนอนทัง้ 2 แบบน้ันเมือ่ เช่ือมโยงความหมายของผงับริเวณจิตรกรรมฝาของอาคารใน
ภาพรวมทั้งหมด จะสามารถแบ่งได้เป็น 6 บทบาท ดังน้ี 
 
  บทบาทท่ี 1 มีภาพเขาพระสเุมรุบนผนังสกัดหลัง พระนอนเป็น
องค์ประกอบย่อย กล่าวคือ ในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์น้ันนิยมเขียนผนังสกัดหลัง
เป็นภาพภาพเขาพระสเุมรุ ศูนย์กลางจักรวาล ส่วนภาพพระนอนที่เขียนเป็นองค์ประกอบย่อยเป็น
ส่วนหน่ึงของภาพพุทธประวัติ ที่นิยมเขียนบรเิวณผนังด้านยาวและผนังสกัดส่วนริม โดยผนังทีเ่ขียน
ภาพพุทธประวัติน้ีน่าจะหมายถึงชมพูทวีป เช่น ตอนยมกปาฏิหาริย์บนยอดคัณฑามพฤกษ์ที่อุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดอรุณวราราม, วัดสุวรรณาราม, ตอนปรินิพพาน ที่อโุบสถวัดราชสิทธา
ราม, ตอนถวายพระเพลงิที่อโุบสถวัดราชสิทธาราม, ศาลาการเปรียญวัดเชิงท่า 
  บทบาทท่ี 2 มีภาพเขาพระสุ เมรุบนผนังสกัดหลัง พระนอนเป็น
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ ในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการเขียนผนังสกัดหลังเป็นภาพเขาพระสุเมรุ 
และมีเขียนภาพพระนอนอยู่ในแกนหลักของผัง ดังเช่นที่ผนังสกัดหน้าหรือหลัง ซึ่งอาจมีบทบาทแสดง
ถึงสภาวะเหนือโลกของพระพุทธเจ้าผ่านภาพพระนอนตอนพิเศษ ดังเช่นภาพยมกปาฏิหาริย์และภาพ
เทศนาโปรดพุทธมารดา ที่พระอุโบสถ วัดช่องนนทรีน้ันเขียนประกอบกับภาพยอดเขาพระสุเมรุที่

                                                             

 56อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “แบบวิเคราะห์ และการศึกษาจิตรกรรมวัดคงคาราม,” 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522), 70-73. 
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เขียนในตําแหน่งผนังสกัดหลัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนบนดาวดึงส์สวรรค์ทั้งสิ้น57 เช่นเดียวกับภาพ
ไตรภูมิที่สืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยอยุธยาปลาย ที่เขียนภาพมหานครนิพพานที่เขียนอยู่เหนือเขาพระ
สุเมรุบนสมุดและที่พระอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา เขียนภาพตอนถวายพระเพลิงขนาดใหญ่
เต็มพื้นที่ผนังสกัดหน้า  
  บทบาทท่ี 3 มีภาพพุทธประวัติบนผนังสกัดหลัง พระนอนเป็น
องค์ประกอบย่อย กล่าวคือในจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาปลายถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์บางแห่งน้ัน
ไม่ปรากฏภาพเขาพระสุเมรุอยู่ผนังสกัดหลัง ส่วนภาพพระนอนน้ันเขียนเป็นองค์ประกอบย่อย ดังเช่น
ที่พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดชมภูเวกซึ่งเขียนรูปโพธิบัลลังก์หลังพระประธานและผนังด้าน
ยาวเขียนรูปเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก ส่วนที่พระอุโบสถวัดสุทัศน์ เขียนเรื่อง
พุทธประวัติและปัจเจกพุทธเจ้า  
  บทบาทท่ี 4 มีภาพพุทธประวัติบนผนังสกัดหลัง พระนอนเป็น
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ จิตรกรรมฝาผนังสมัยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์หลายแห่งน้ันไม่ปรากฏภาพ
พระนอนที่อิงอยู่กับภาพเขาพระสุเมรุ  โดยที่ภาพพระนอนบางแห่งถูกเขียนอยู่ตรงกลางของผนังสกัด
หน้าหรือหลังซึ่งน่าจะเป็นการเน้นความสําคัญของพระนอนในตอนพิเศษน้ันๆ  ดังเช่นที่พระอุโบสถ 
วัดอรุณวรารามน้ันจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยภาพพุทธประวัติและทศชาติชาดก บน
ผนังทั้งหมด ที่สําคัญคือมีภาพพระนอนตอนถวายพระเพลิงและตอนปรินิพพานเขียนที่ผนังสกัดหลัง 
  นอกจากผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังแบบอย่างประเพณีนิยมน้ัน ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามโดยมีปัจจัยสําคัญหน่ึง คือ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลต่อโลกทัศน์ของชนช้ันเจ้านายของสยามสมัยน้ัน ส่งผลต่อการแสดงออกใน
เชิงศิลปกรรม ดังเช่นจิตรกรรมฝาผนังพุทธสถานมีแบบ(Type) และการลําดับตําแหน่งภาพ
(Orientation) ต่างๆ และการออกแบบกรอบภาพในสมัยน้ี น่าจะแบ่งได้เป็นอีกแบบอย่างหน่ึง ซึ่ง
เท่าที่สืบค้นน้ันพบบทบาทพระนอน 2 บทบาท ดังน้ี 
  บทบาทท่ี 5 จิตรกรรมฝาผนังแบบอย่างสมัยรัชกาลท่ี 4 พระนอนเป็น
องค์ประกอบรอง เขียนบนเสาในประธาน กล่าวคือ เป็นบทบาทภาพจิตรกรรมพระนอนซึ่งแตกต่าง
จากบทบาทที่ผ่านมาทั้งหมด  พบสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระวิหารวัดโสมนัส ซึ่งมีผงัอาคารแบบอย่าง
ประเพณีนิยมทั่วไป  โดยมีพระประธานประดิษฐานอยู่บรเิวณท้ายภายในวิหาร แต่ที่เสาในประธาน
ด้านซ้าย-ด้านขวาของพระประธานมีภาพจิตรกรรมแสดงคติธรรม กล่าวคือ ภาพที่อยู่ใกล้พระประธาน
จะเขียนภาพบุคคลที่อยู่อยู่ในศีลธรรมของพทุธศาสนาสงูกว่าและสีของเสาสว่าง ส่วนภาพที่ห่าง

                                                             

 57เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24 
(กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 82-95. 
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ออกไปจะเขียนภาพบุคคลซึ่งอยู่ไกลศีลธรรมมากข้ึนเรื่อยๆและสีของเสากจ็ะเข้มมากข้ึนอีกด้วย ซึ่ง
ภาพตอนปรินิพพานน้ันอยู่บนเสาในประธานที่อยู่ใกล้พระประธานมากทีสุ่ด 
  บทบาทท่ี 6 จิตรกรรมฝาผนังแบบอย่างสมัยรัชกาลท่ี 4 พระนอนเป็น
องค์ประกอบรอง เขียนบนผนังสกัดหลัง กล่าวคือที่พระอุโบสถ วัดโสมนัส ซึ่งมีผังคล้ายกับพระวิหาร
ในวัดเดียวกันน้ีดังที่กล่าวไปแล้ว แต่ไม่มีเสาในประธาน โดยภาพพระนอนเขียนรวมเป็นชุดเดียวกับ 
ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ ตรัสรู้และปฐมเทศนา เขียนบนผนังสกัดหลัง ซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดในสังเวชนียสถานทั้งหมด 
  ซึ่งลักษณะภาพสังเวชนียสถานทั้ง 4 ที่อิงอยู่กับจุดศูนย์กลางในสมัยรัชกาล
ที่ 4 น้ันไม่ได้พบเฉพาะในจิตรกรรมฝาผนังเท่าน้ัน หากแต่พบในเจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระเจดีย์ 
วัดบวรนิเวศและเจดีย์จําลอง โลหะถมปัทม์ที่รัชกาลที่ 4 ถวายวัดบรมนิวาส โดยมีตําแหน่งของสังเวช
นียสถานอยู่บริเวณ 4 ด้าน ของพระเจดีย์จําลอง โดยถ้านับเริ่มจากภาพประสูติที่ด้านแรกวนตามเข็ม
นาฬิกาจะเป็นตรัสรู้ที่ด้านที่ 2, ตอนปฐมเทศนาที่ด้านที่ 3 และตอนปรินิพพานที่ ด้านที่ 4 

       
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 เจดีย์จําลองกาไหล่ทองใน                         
             พระเจดีย์วัดบวรนิเวศ                
             กรุงเทพฯ 
ที่มา : ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคํา, 
ศศิธร โตวินัส, เรียบเรียง, สมุดภาพพระ
เจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร (กรงุเทพฯ : วัด
บวรนิเวศฯ, 2551) 112. 

ภาพที่ 23 ผังเจดีย์จําลองกาไหล่ทองในพระ        
             เจดีย์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 
ที่มา : พีระพฒัน์ สําราญ, "คติและสัญลักษณ์
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระปฐม
เจดีย์" (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 218. 
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  ดังน้ันสรุปได้ว่าบทบาทของภาพพระนอนในผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังน้ัน 
โดยปกติเป็นภาพส่วนหน่ึงของพุทธประวัติ โดยมีฐานเป็นองค์ประกอบรองตามในสมัยอยุธยาตอน
ปลายยังพบภาพพระนอนที่เป็นองค์ประกอบหลักเขียนบริเวณผนังสกัดหน้า-หลัง ขณะเดียวกันใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์พบภาพพระนอนที่เป็นองค์ประกอบหลักแต่ไม่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิ โดยเป็นภาพ
ส่วนหน่ึงของพุทธประวัติเช่นกัน จนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ปรากฏบทบาทของภาพพระนอนแบบ
ใหม่มีฐานะเป็นองค์ประกอบรองของแบบอย่างผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 

 
ภาพที่ 24 บทบาทต่างๆของพระนอนในผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนังท่ัวไป 
 
 ค.ผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสัมพันธ์กับพระนอน 
 มีลักษณะเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระนอนเป็นพระพุทธรูปประธานของอาคาร
และสัมพันธ์กับจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับพระนอนตอนน้ันๆ 
เท่าที่พบมีเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์เท่าน้ัน โดยนิยมเป็นอาคารประดิษฐานพระนอนขนาดเล็ก โดย
ตอนที่พบได้แก่ ตอนประทับอยู่ในพระคันธกุฎี, ตอนถวายพระเพลิง และตอนปรินิพพาน 
 จากที่กล่าวมาทั้งบทบาทของพระนอนทั้งในวรรณกรรมและศิลปกรรมมีหลายส่วนที่
สอดคล้องกันอย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์ในการศึกษาน้ี. 



บทท่ี 4 
คติ ความเชื่อทางพุทธศาสนาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 บางประการ 

 
 การศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี มีขอบเขตการศึกษาข้อหน่ึงว่าจะศึกษาวิหารพระนอนที่
เกี่ยวข้องกับชนช้ันกษัตริย์และเจ้านายในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ดังน้ันคติ ความเช่ือ
ในยุคสมัยดังกล่าวบางประการโดยเฉพาะของชนช้ันกษัตริย์และเจ้านายจึงเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การศึกษาพัฒนาการผังเขตพุทธาวาสของวัดรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของวิหารพระนอน โดยสรุปคติ
ความเช่ือเป็นหัวข้อดังน้ี 
 
1.ไตรภูมิ 
 เป็นคติความเช่ือที่มีในสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะคติจักรวาลไตรภูมิที่มีเขาพระ
สุเมรุเป็นศูนย์กลางน้ันพบทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา เอกสารที่เก่าที่สุดที่พบของ
คติน้ี คือ เตภูมิกถาหรือ "ไตรภูมิพระร่วง" แต่งโดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) สมัยสุโขทัยตอน
ปลาย ส่วนในสมัยอยุธยามาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์พบทั้งสมุดภาพไตรภูมิ และเอกสารที่อธิบายโลก
ทัศน์ดังกล่าวของชาวสยาม โดยเฉพาะไตรภูมิโลกวินิจยกถาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)เป็นผู้แต่ง, นอกจากน้ันพระราชปุจฉาในรัชกาลที่ 1 
ที่พระองค์มีต่อพระสังฆราชและพระราชาคณะทั้งหลาย มีหลายข้อที่แสดงถึงความเช่ือของพระองค์
เกี่ยวกับภพภูมิตามคติจักรวาลไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งโลกทัศน์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับความเช่ือที่พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ, ธรรมราชาและจักรพรรดิราช ผู้มีหน้าที่ดูแลประชาชน
เขตขอบขัณฑสีมาคอยสงเคราะห์และให้รู้บุญ-บาป เพื่อโน้มนําไปสู่พระนิพพาน 
 คติดังกล่าวน้ีสืบเน่ืองมาจนถึงรัชกาลที่ 4 ดังที่ประกาศการพระราชพิธีพืชมงคลแลจรด
พระนังคัลของเก่า มีความว่า 
 
  ข้าแต่เทพนิกรอมรพรหมมินอมรินทราธิราช สัค์เตกาเม ซ่ึงสถิตทิพยพิมานมาศเมือง
 สวรรค์ฉอชั้นกามาพะจร ท้ังเทพยุเจ้าผู้ทรงมหาศักดาเดช ซ่ึงสิงสู่อยู่ในขอบเขตร์จักรวาล อีกอา
 กาษพิมานแลภุมเทวดา ท้ังท้าวจตุรมหาราชิกาท้ังส่ี นางพระแม่ธรณี นางพระคงคา นางพระโพสพ 
 เทพยุดาท้ังจบแสนโกฏิจักรวาล ทวีปน้อยใหญ่ทุกสถานไตรโลกธาตุ1 

                                                             

 1พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมสมมตอมรพันธ์ุ, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1 (พระนคร: 
องค์การค้าคุรสุภา, 2508), 67-69. 

54 



55 

 ขณะที่ประกาศการพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัลของใหม่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 
เช่นกัน กับมีการเปลี่ยนเน้ือความเป็น การบูชาพุทธคุณ และยกเรื่องในพระไตรปิฎกรวมถึงหลักธรรม
ต่างๆ2 อันเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดพุทธศาสนาตามทัศนะของพระบางสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัวและเจ้านายหลายพระองค์ในสมัยน้ัน เริ่มสนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการ 
ของวัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน ดังที่รัชกาลที่ 4 ทรงตีความพระพุทธศาสนาข้ึนใหม่ให้คล้อยไปในทาง
เหตุผลนิยม และทรงเน้นหลักคําสอนตามพุทธบัญญัติ อีกทั้งไม่เช่ือเรื่องไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเป็น
ศูนย์กลางว่าเป็นสถานที่สําคัญ เพราะทรงเห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามพุทธบัญญัติ สอดคล้องกับที่ทรง
กล่าวว่า "...ถ้อยคําพรรณนาถึงป่าหิมพานต์เป็นต้น ในปกรณ์ที่ไร้สาระ เช่นปกรณ์ที่กล่าวถึงโลก
สัณฐานเป็นอาทิ มีอยู่โดยอาการเพียงความเช่ือถือเท่าน้ัน(ไม่มีจริง) เป็นสถานที่อันใครๆไม่(เคย)ไปถึง
ไม่ว่าในกาลไหน..."3  ขณะที่เจ้าพระยาทิพากรวงษ์เช่ือถือเรื่องโลกสัณฐานจากองค์ความรู้ของ
ตะวันตกอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ยังอธิบายว่าเป็นเหตุเป็นผลและไม่ขัดกับพุทธศาสนา ดังความว่า 
 
  "...ก็เม่ือพระพุทธเจ้าแห่งเราบังเกิดในแผ่นดินพราหมณ์คร้ังน้ันพระองค์ได้ตรัสรู้
 ซ่ึงธรรมท้ังปวง...พระองค์เท่ียวส่ังสอนมนุษย์ในแผ่นดินพราหมณ์...โอกาศโลกยหรือโลกสัณฐาน
 น้ันไม่ได้เทศนาเลย พิเคราะห์ดูก็เห็นว่าพระองค์รู้จริงเห็นจริง แต่โลกยสัณฐานท่ีชาวเมืองเขาถือ
 กันว่าเปนอย่างน้ันๆ ...การท่ีพระองค์รู้พระองค์เห็นจึงไม่ถูกกัน พระองค์จึงไม่เทศนา ถ้าพระองค์
 เทศนาด้วยเร่ืองโลกยว่า พิภพกลมพิภพหมุนแล้ว ก็จะผิดของโบราณท่ีชาวเมืองเขาถือว่าพิภพ
 แบนมีเขาพระสุเมรุ..." ซึงเร่ืองโลกสัณฐานพระพุทธเจ้าถือเป็นอัพยากตะปัญหาหรืออภิปรัชญา 
 พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อการพ้นทุกข์4 
 

 ขณะเดียวกันก็ ยังไม่ปฏิเสธเรื่องเขาพระสุ เมรุ เสียทีเ ดียว หากแต่ไม่ได้ให้
ความสําคัญในฐานะศูนย์กลางจักรวาลเช่นเดิมอีกแล้ว ดังอธิบายว่า "...จะว่าพระ(พุทธเจ้า-
ผู้วิจัย)ไม่ได้ไปเทศนาบนดาวดึงษ์ไม่จริงก็ว่าไม่ได้ จะมีเขาพระสุเมรุจริงแท้ก็ว่าไม่ได้...ด้วยเป็น
ของโบราณเก่าเขาถือกันมา...โลกยสวรรคน้ีเหลือวิไสยที่มนุษย์จะรู้ ให้พิเคราะห์ดูเถิดคําสั่งสอน 
ของพระองค ก็ล้วนเป็นจริงทั้งน้ัน..."5 

                                                             

 2พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมสมมตอมรพันธ์ุ, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1, 73-79. 
 3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 375. 
 4เจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค), แสดงกิจจานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 117-120. 
 5เรื่องเดียวกัน ,127-128. 
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 อย่างไรก็ตามชนช้ันสูงในสมัยน้ันยังเช่ือเรื่องไตรภูมิอยู่  เช่น เรื่องสวรรค์อันเป็นพบภูมิที่
ดีและนรกเป็นอบายภูมิ ดังที่เจ้าพระยาทิพากรวงษ์(ขํา บุนนาค) อธิบายว่านรก-สวรรค์เป็นเครื่องมือ
ในโน้มน้าวในคนให้ทําความดีละเว้นความช่ัว ดังความว่า "...ความเรื่องสวรรคนรกน้ี เปนของไม่รู้ไม่
เห็นว่าอยู่ที่ไหน เปนแต่กล่าวว่าสวรรค์อยู่บนฟ้า นรกอยู่ใต้ดินด้วยกันทั้งสิ้น ก็ทางสาศนาทั้งปวงน่ี คิด
ดูก็เอาสวรรค์มาฬ่อ เอานรกมาขู่ด้วยกันทุกๆสาศนา...ถ้าจะคัดค้านเสียว่าสวรรคไม่มีนรกไม่มีก็ไม่ได้
..."6 ขณะที่รัชกาลที่ 4 พระราชนิพนธ์ว่า 
 
  "...เทวดาหรือหรือมนุษย์เหล่าใดตั้งอยู่ในธรรม...พอใจในธรรมของสัตบุรุษ 
 หรือว่าพระสัทธรรมท่ีพระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วน้ีย่อมไปพร้อมในเทวดาและมนุษย์เหล่า
 ใด โดยการเรียนและการปฏิบัติตาม...จงได้ไปเกิดร่วมอยู่กับเทวดาและมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม
 เหล่าน้ันในภพเช่นน้ัน อันเป็นภพท่ีเขายกย่องบูชา ซ่ึงเป็นภพท่ีบุคคลได้อยู่แล้ว จะได้พบมิตรท่ีดี 
 ได้บําเพ็ญกุศลธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเถิด...7  
 

2.พระโพธิสัตว์   
 คติเกี่ยวกับอนาคตพุทธะในประเทศไทยมีมาอย่างน้อยต้ังแต่สมัยสุโขทัย โดยแยก
ออกเป็น 2 คติคือ แนวคิดที่ปรารถนาเกิดในยุคพระศรีอาริย์เพื่อได้ฟังธรรมและเป็นสาวกของพระองค์
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือบรรลุนิพพาน อีกคติคือมุ่งมั่นเป็นพุทธะองค์หน่ึงในอนาคต โดยปรารถนาให้
มนุษย์ทุกคนบรรลุพุทธภูมิซึ่งเป็นมหากรุณาคุณสมบัติข้อหน่ึงของพระโพธิสัตว์8  โดยเฉพาะชนช้ัน
กษัตริย์ที่มีฐานันดรอันสูงน้ันตามโลกทัศน์ของคนไทยคือผู้ที่มีบุญญาธิการมาก เป็นผู้สั่งสมบุญมา
หลายภพหลายชาติ มีบทบาทเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์พระองค์หน่ึง9 
 ซึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์น้ันพระบรมกษัตริย์และบวรกษัตริย์ล้วนปรารถนาโพธิญาณ 
เพื่ยช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นสังสารวัฏแห่งทุกข์ ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ปรารถนาเป็นหน่อพระสัทธาธิก, สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงปรารถนาเป็นหน่อพระ

                                                             

 6เจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค), แสดงกิจจานุกิจ, 276. 
7พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 

4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 191-193. 
 8บําเพ็ญ ระวิน, รวบรวม, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ, พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ:  
อัมรินทร์วิชาการ, 2542), (38)-(49). 
 9หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพฒัน์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2416 
(กรงุเทพฯ: สํานักพมิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร,์ 2527), 76-77. 
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ปัญญาธิก10 และพระบาทสมเด็จน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาเป็นหน่อพระสัทธาธิก11 โดยพระองค์
น้ันทรงมีกระแสพระโพธิญาณเป็นพระอนาคตวงษ์องค์หน่ึงแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นองค์ใด12 ฯลฯ 
 อย่างไรก็ตามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คติน้ีได้ปรับเปลี่ยนไปด้วย
ปัจจัยทางสังคมและประสบการณ์ส่วนพระองค์  แม้พระองค์ยังทรงเช่ือในเรื่องภพภูมิโดยทรงเห็นว่า
ภพภูมิที่ดีน้ันมีไว้เพื่อกุศลธรรมซึ่งนําไปสู่นิพพาน หากแต่พระองค์ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิเช่นรัชกาล
ก่อนๆ เพียงไว้แค่ทรงปฎิญญาที่จะหาวิธีในการดับทุกข์แก่พระองค์เองและผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง13  
 อน่ึง คราวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต เมื่อพ.ศ. 2411 น้ันพระองค์
ทรงมีอิริยาบถแบบสีหไสยา  ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกแบบตอนปรินิพพาน เช่น "พระไสยา" ที่
วัดบวรนิเวศวิหารแล้วสวรรคตในช่วงปฐมยามของกลางคืน ที่พระแท่นในพระที่น่ังภานุมาศจารูญ14 
 
3.เทวราชา สมมติเทพและพระอินทร์ 
 เป็นคติที่แพร่หลายอย่างมากในอยุธยา ด้วยการผสมผสานแนวความคิดของพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเพื่อเป็นเครื่องมือคํ้าจุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคง ดังเช่นที่พบในพิธี
บรมราชาภิเษก15 และพระนามกษัตริย์ที่อ้างอิงถึงเทพต่างๆ16 โดยเฉพาะพระนารายณ์ 

                                                             

 10สมเด็จพระวันรัตน(วัดพระเชตุพน)ในรัชกาลที่ 1, แต่งภาษามคธ, สังคีติยวงศ์ 
พงศาวดาร เร่ืองสังคายนาพระธรรมวินัย, แปลโดย พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ ตาละลักษณ์), 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2521), 452. 
 11ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกพระสมุทรเจดีย์, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail. php?id 
=1229 
 12พระยาไชยวิชิต(เผือก), หนังสือยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 
2459), 38. 
 13พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 85. 
 14กรมศิลปากร, ประชุมจดหมายเหตุเร่ืองสุริยุปราคาในรัชกาลท่ี 4 และเร่ืองรัชกาลท่ี 
4 ประชวรและสวรรคต (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2500), 71-72. 
 15หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพฒัน์, สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-
2416, 58-59. 
 16สายชล สัตยานุรกัษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352) (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 202-204. 
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 คติดังกล่าวสืบเน่ืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หากแต่เน้นบทบาทของพระอินทร์มากกว่า
เทพองค์อื่นๆ ดังกรณีการสถาปนาพระนครให้เป็นเมืองของพระอินทร์ ดังนามว่า "กรุงเทพมหานคร 
บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อูดมราชนิเวศน์มหาสถาน 
อมรพิมานเอาวตารสฐิตย์ สักะทัตติยวิศณุกรรมประสิทธ์ิ เพราะเป็นมหานครที่ดํารงรักษาพระมหามณี
รัตนปฏิมากร"17 นอกจากน้ันยังปรากฏวรรณกรรมที่แต่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเน้นบทบาทของ
พระอินทร์อย่างมีนัยยะสําคัญ เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)เป็นผู้แต่ง, สมบัติอมรินทร์คํากลอนที่พรรณนาถึง
ดาวดึงส์สวรรค์ซึ่งปกครองโดยพระอินทร์ แต่งโดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ฯลฯ ที่สําคัญคือพระราช
ปุจฉาในรัชกาลที่ 1 ที่มีต่อสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะต่างๆ น้ันมีเกี่ยวกับพระอินทร์อยู่
หลายข้อ ซึ่งล้วนแสดงถึงโลกทัศน์ของคนไทยในสมัยน้ัน ที่เห็นว่าพระอินทร์คือผู้บําเพ็ญกุศลทางพุทธ
ศาสนาแล้วได้ไปบังเกิดเป็นพระอินทร์บนดาวดึงส์สวรรค์18 ซึ่งพระมหากษัตริย์น้ันเป็นผู้สร้างบุญกุศล
อย่างมากมายมาก่อนและมีฐานะเป็นสมมติเทพ โดยคติดังกล่าวสืบเน่ืองมาโดยตลอด หากแต่มี
ลักษณะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเห็นว่าพระอนิทร์
เป็นเพียงการอุปมาถึงกษัตริย์ที่ทํานุบํารุงพุทธศาสนาเท่าน้ันและเพราะพระองค์ทรงเห็นว่า "...ด้วย
พระเจ้าแผ่นดินก็เป็นมนุษย์..."19 ไม่ได้เป็นเทพหรือพระโพธิสัตว์ดังคตินิยมในรัชกาลก่อนๆ สอดคล้อง
กับพระราชนิพนธ์ที่ว่า "...พระราชใหญ่ผู้ทรงไว้ซึ่งรัตนะเห็นปานฉะน้ีน่ี(พระแก้วมรกต-ผู้วิจัย) ก็นับว่า
เป็นเช่นดังพระอินทร์ใหญ่เจ้าแห่งบรรดาพระอินทร์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งปวง..."20นอกจากน้ันใน
สมณศาสนของพระวชิรญาโณกับคณะที่พระราชทางไปยังลังกาและยะไข่ มีความว่า "อน่ึงคําว่า 
"กรุงเทพมหานคร"...เพียงแต่เป็นช่ือพระมหานคร ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จประทับอยู่เปน็ประจาํเทา่น้ัน 
ตามถ้อยคําของชาวสยาม (คือคําว่าเทวะ หรือ เทพน้ัน หมายเอาพระราชา ไม่ได้หมายถึงเทวดา)..." 21 

                                                             

 17อรวรรณ ทรัพย์พลอย, ตรวจชําระและบรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 1 (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัด
พระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และมลูนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552), 75. 
 18ประสิทธ์ิ แสงทับ, บรรณาธิการ, ประชุมพระราชปุจฉา เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2550), 108-111. 
 19ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโต
โยต้าประเทศไทย, 2547), 324. 
 20พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 93. 
 21เรื่องเดียวกัน, 555. 
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4.จักรพรรดิราช 
 ตามคติเดิมหมายถึงผู้ทรงธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ ซึ่งหาก
เสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากน้ันยังหมายถึงพระราชาทีม่พีลงั
อํานาจเหนือกว่าราชาอื่นๆ22 โดยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีเอกสารที่กล่าวถึงคติจักรพรรดิราช ที่
สําคัญอย่างเช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ที่กล่าวถึงบทบาทของผู้ปกครองที่เป็นธรรม ที่สงเคราะห์และ
ห้ามปรามชนทั้งหลายในแว่นแคว้นขอบขัณฑสีมาให้รู้บาป-บุญ23 นอกจากน้ันในพระราชปุจฉาใน
รัชกาลที่ 1 ยังมีที่เกี่ยวข้องกับคติจักรพรรดิราชอันเป็นที่ 1 ใน 3 ของที่พึ่งของสรรพสัตว์ ดังความว่า 
"เพราะพระพุทธเจ้าทั้งปวง โปรดสัตว์ให้ได้โลกอุดรสมบัติมรรคผลสิ้นสังสารทุกชาติน้ัน แลฝ่ายพระ
ปัจเจกโพธิ พระยาบรมจักรพรรดิน้ัน โปรดสัตว์ทั้งปวงให้ได้โลกอุดรสมบัติสิ้นสังสารทุกข์"24 ซึ่งคติ
ดังกล่าวน้ีสืบเน่ืองมาโดยตลอดเช่นกัน ดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
กล่าวถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ว่า "...เป็นนายกเลิศแห่งหมู่มนุษย์ เป็นพระธรรมราชา เพียงดัง
ว่าจักรพรรดิราชผู้มีสัตตรัตนะอันถึงพร้อม"25 นอกจากน้ันพระองค์ยังเปรียบพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนา
วดีเช่นดังนางแก้วอีกด้วย26 
 
5.ธรรมราชา 
 เป็นคติที่ในสมัยรัตนโกสินทร์น้ันผสมรวมกับคติอื่นๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะ
เป็นจักรพรรดิราชเน่ืองจากกษัตริย์ต้องเป็นผู้ปกครองอย่างเป็นธรรม มีทศพิธราชธรรม และคติอินทร์ 
อันเป็นบทบาทของสมมติเทพที่มีบทบาทสําคัญเป็นผู้ผู้บําเพ็ญกุศลและทํานุบํารุงพุทธศาสนา รวมถึง
คติพระโพธิสัตว์ก็ล้วน ถูกผสมรวมและเน้นความเป็นธรรมราชาอย่างย่ิง ดังที่ปรากฏในปณิธานของ
กษัตริย์ทุกพระองค์ในสมัยรัตโกสินทร์ อาทิความใน ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ประชุมพระราชปุจฉา 
ฯลฯ  

                                                             

 22สายชล สัตยานุรกัษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสม 
เด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352), 202-204. 
 23กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 
(ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 450-452. 
 24ประสิทธ์ิ แสงทับ, บรรณาธิการ, ประชุมพระราชปุจฉา เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2550), 243. 
 25พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 119. 
 26เรื่องเดียวกัน, 125-129. 
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6.ธาตุเจดีย์ 
 เจดีย์ในพุทธศาสนาน้ันมี 4 อย่างได้แก่ ธาตุเจดีย์, บริโภคเจดีย์, ธรรมเจดีย์และอุเทสิกะ
เจดีย์27 ซึ่งมูลเหตุที่เกิดธาตุเจดีย์น้ันปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาติให้ทําพระ
สถูป ณ สถานที่ถวายพระเพลิงเพื่อระลึกถึงพระองค์ได้ จนกระทั่งตอนถวายพระเพลิงพระสรีระและ
เกิดพระบรมสารีริกธาตุ 2 ลักษณะคือ "นวิปปกิณณาธาตุ" คือพระบรมธาตุที่ปรากฏอยู่เฉพาะส่วนไม่
แยกกระจัดกระจาย สามารถแยกได้ว่าเป็นพระธาตุส่วนใด28 และ "วิปปกิณณาธาตุ" คือพระบรมธาตุ
ที่แยกกระจัดกระจายไปรวมกับพระธาตุส่วนอื่น ซึ่งต่อมาพระบรมธาตุทั้งหมดได้ถูกแบ่งไป
ประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ 
 สําหรับสังคมไทยธาตุเจดีย์ถือเป็นคติที่สําคัญและความเก่าแก่ยาวนาน  ดังเช่นที่มี
หลักฐานกล่าวถึงในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ว่าต้ังแต่เริ่มรับพุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์เข้ามาแล้ว รัฐ
ทั้งสองได้สร้างพระมหาธาตุต่างๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะการสร้างพระมหาธาตุกลางเมือง เป็นหลัก
สําคัญของเมืองใหญ่ต่างๆ จนต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คติดังกล่าวน้ียังคงสืบเน่ืองหากแต่ไม่เน้น
การสร้างมหาธาตุกลางเมืองเช่นเดิม อาทิ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในมณฑปวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ, พระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ ซึ่งคติพระธาตุเจดีย์น้ีเก่ียวเน่ืองกับคติเบญจอันตธาน ซึ่งเป็น
คติที่กล่าวถึงการค่อยๆเสื่อมสูญของพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน จนสิ้นศาสนาของ
พระองค์เมื่อครบ 5,000 ปี อันได้แก่ ปริยัติอันตรธาน, ปฏิบัติอันตรธาน, ปฏิเวธอันตรธาน, ลิงค
อันตรธานและธาตุอันตรธาน คือพระธาตุน้ันอันตรธานเป็นสิ่งสุดท้าย29  ดังที่มีการกล่าวถึงในแก้พระ
ราชปุจฉาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, จารึกพระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ นอกจากน้ันต่อมา
คติธาตุเจดีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่พระองค์ได้เพิ่มความสําคัญของพระบรมธาตุ
ในรัฐสยาม ดังเช่นที่พระองค์มั่นพระทัยว่าพระปฐมเจดีย์คือพระบรมธาตุแห่งแรกของสยามมีความ
เก่าแก่เทียบเท่าที่ลังกา30 
 
7.สถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา 
 โลกสัณฐานตามความเช่ือทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาทในสังคมไทยน้ันยึดโยงกับความ 

                                                             

 27สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: องค์การค้า
คุรุสภา, 2503), 19-25. 
 28กรมศิลปากร, พระบรมธาตุ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 9-10. 
 29เรื่องเดียวกัน, 23. 
 30เจ้าพระยาทิพากรวงวงศ์, เร่ืองพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: โรงพิมพ์พพิรรฒธนากร 
2469), 19-21. 
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เช่ือเรื่องคติจักรวาลไตรภูมิที่มีเข้าพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางมีมหาสมุทรล้อมรอบ และมีทวีปทั้งสี่ ต้ังอยู่
บนมหาสมุทรทั้ง 4 ทิศ โดยทางทิศใต้น้ันคือที่ต้ังของชมพูทวีปที่อยู่ของมนุษย์โลก ซึ่งโลกทัศน์ดังกล่าว
น้ีปรากฏในสมัยสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นรันโกสินทร์อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะสมุด
ภาพไตรภูมิที่มีทั้งหน้าต้นและหน้าปลายน้ันมีภาพเขียนซึ่งประกอบด้วยเขาพระสุเมรุและเขา
สัตบริภัณฑ์ที่หน้าต้น ถัดมาที่หน้าปลายจึงเป็น ชมพูทวีป ลังกาทวีปและสุวรรณทวีปหรือสุรรณภูมิซึ่ง
เป็นทวีปอันเป็นที่ต้ังของบริเวณประเทศไทยในปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตามต้ังแต่รัฐสุโขทัยรับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาใน
บริเวณวัฒนธรรมภาคกลางของไทยน้ีก็เกิดความนิยมในสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาของลังกาเป็น
อย่างย่ิง ดังเช่น ในสมัยสุโขทัยมีกรณีพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไท)ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จําลองบนยอดเขาสุมนกูฏ หรือกรณีของพระมหาเถรศรีศรัทธาไปสืบพระศาสนาในศรีลังกา ส่วนใน
สมัยอยุธยา พระสงฆ์ในอยุธยานิยมไปนมัสการพระพุทธบาทที่ลังกา ขณะที่สมัยรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ส่งสมณฑูตไปยังลังกาโดยทรงมีพระราชศรัทธาบูชา
เจดียสถานต่างๆในลังกา โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ31 นอกจากน้ันใน
วรรณกรรมและศิลปกรรมต่างๆ เช่นสมุดภาพไตรภูมิและจิตรกรรมฝาผนังน้ันก็ยังให้ความสําคัญต่อ
สถานสําคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ ณ ชมพูทวีป ไม่ว่าจะเป็นสัตตมหาสถานและอัฏมหาสถาน ดังที่
ปรากฏการจําลองสัตตมหาสถาน ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม, พระคันธกุฎีและสถานที่ถวายพระเพลิงใน
วิหารราย ที่วัดอินทาราม ฯลฯ หรือแม้แต่ดาวดึงส์สวรรค์สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาตามความเช่ือ
ในอุดมคติ เน่ืองจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์จุฬามณีที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า 
โดยสมุดภาพไตรภูมิน้ันถือเป็นแผนภูมิตามความเช่ือทางพุทธศาสนาที่ชนทั้งหลายในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ต่างเห็นว่าเป็นจริงตามน้ันหากแต่สถานที่ที่รัฐสยามไม่คุ้นเคยก็จะมีการจําลองสรา้งสรรค์
ตีความตามจินตนาการ ส่วนที่คุ้นเคยก็จะมีการเขียนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่า 
 อย่างไรก็ตามในสมัยต้นรัตนโกสินทร์จะมีแบบที่เพื่อใช้เดินทางจริงๆ เช่น แผนที่การ
เดินทัพต่างๆ หากแต่วิทยาการสร้างแผนที่ของสยามยังขาดความถูกต้องแม่นยํา ขณะที่ตัวรัฐสยามเอง
น้ันก็มีสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนศรัทธาอย่างย่ิงและต่อเน่ืองยาวนานหลายแห่ง
เช่นกัน โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาท และพระพุทธฉายที่เขาสัจจพันธ์ ดังที่ต้ังแต่แรกค้นพบในสมัย
พระเจ้าทรงธรรม ช่วงอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีพระกษัตริย์ทํานุบํารุงและ
พุทธศาสนิกชนแสวงบุญมาสักการระโดยตลอด 

                                                             

 31รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่เรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถาน ของศรีลงักาในสมุดภาพไตรภิ
ไทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกแสวง
บุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 78-83, 107-110. 
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 ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์น้ันไม่เช่ือถือโลกสัณฐาน
ตามคติเดิมแต่ทรงมีความเข้าใจในภูมิศาสตร์สมัยใหม่แบบตะวันตกซึ่งรัฐสยามเป็นประเทศหน่ึงในน้ัน 
ดังสมณศาสนของพระวชิรญาโณ ความว่า "...ในกรุงสยามอัน (ต้ังอยู่) ติดทะเลด้านใต้ของอ่าวกลาง 
อยู่ตรงกลางอ่าวที่สองทะเลตะวันออก เป็นรัฐที่ต้ังอยู่เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมัชฌิมประเทศ
..."32 โดยรัฐสยามน้ันเป็นประเทศหน่ึงที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์และเมื่อปรินิพพานไปแล้วก็เป็น
ประเทศที่พุทธศาสนาดํารงอยู่สืบมา ดังความว่า 
 
  ...อันเป็นท่ีเสด็จอุบัติและเสด็จท่องเท่ียว(โปรดสัตว์) แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
 ผู้เป็นองค์พระพุทธะ เป็นรัฐท่ีสว่างด้วยแสงแห่งดวงประทีปคือพระธรรมวินัยอันส่องแสงขึ้น ยัง
 ประโยชน์ของสัตว์ท้ังหลายให้สําเร็จบ้างเล็กน้อย ในราตรีกล่าวคือกาลท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
 แล้ว ลุกติดอยู่ท่ีหัวไส้อันสอดอยู่ในตะเกียง คือหฤทัยของพระสงฆ์ ซ่ึงรองรับเอาพระธรรมไว้ อัน
 ชาวโลกควรอุปถัมภ์...33 

 
 ขณะที่อินเดียกับลังกาที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาเดิม น้ันทั้งสูญและไม่ได้รับการสนับสนุน
ให้เป็นรัฐพุทธเช่น สยามรัฐ ดังสมณศาสนของพระวชิรญาโณ ความว่า "...เกาะลังกาเล่า บัดน้ีก็ตกเป็น
ของพวกกําปนีซึ่งมิใช่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเสียด้วย..."34 ดังน้ันพระองค์น่าจะทรงเห็นว่ารัฐสยาม
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาตามแบบอย่างของภูมิศาสตร์สมัยใหม่ เป็นประเทศที่ดํารงไว้ซึ่งพระธรรม
วินัยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ขณะที่พุทธศาสนาในอินเดียได้สูญ ส่วนที่ในลังกาได้เสื่อม
จนไม่มีลักษณะความเป็นศูนย์กลางดังเช่นคติเดิม 
 
7.ความเชื่อทางพุทศาสนาของชนชั้นล่าง 
 วัฒนธรรมของชนช้ันล่างน้ันผสมปนเปทั้งพุทธ พราหมณ์และไสยศาสตร์ไว้ด้วยกัน โดย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ชนช้ันล่างน้ันมีศรัทธาที่เน้นไปทางแสดงอารมณ์ดังเช่น กรณีนายเรืองเผาตัวเป็น
พุทธบูชา ในปีพ.ศ. 2333 ดังปรากฏในจารึกวัดอรุณราชวราราม35 อีกทั้งมีความเช่ือเรื่องผีสาง โชค
ลาง คาถาอาคมแบบของตนเอง ซึ่งแม้ความเช่ือเรื่องเหนือธรรมชาติในชนช้ันสูงจะมีเช่นกันแต่เป็น

                                                             

 32พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 527. 
 33เรื่องเดียวกัน, 527-528. 
 34เรื่องเดียวกัน, 521. 
 35สายชล สัตยานุรกัษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352), 109-110. 
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การยึดโยงกับความเช่ือทางพุทธศาสนาเป็นหลัก ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกน้ัน
ไม่โปรดเรื่อง ผีสาง เทวดาและอํานาจลี้ลับในหมู่คนทั่วไป ซึ่งพระองค์ถึงกับทรงตราพระราชกําหนด
ออกมา ดังความว่า 
 
  ...ทุกวันน้ีสัตว์ท้ังปวงเปนโลกี คร้ันมีทุขขขึ้นมานํ้าจิตรน้ันก็ผันแปรไปจากพระ
 รัตนะตะยาธิคุณไปถือผีสางเทพารักษต่างๆ...คร้ันจะให้ห้ามเสียไม่ให้ถือผีสางเทพารักษ์ศักดิ์สิทธ์ิ
 เล่าก็มีพุทธฎีกาตรัสไว้ในสัตปรยหารริยธรรมเจดประการอันจะให้บ้านเมืองสบูรรณ์ขึ้นว่าให้
 สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าบํารุงเทพารักษ์...จ่ึงมีพระราชโองการดําหรัสเหนือเกล้าฯส่ังว่า 
 แต่น้ีสืบไปเม่ือหน้าให้...ถวายส่ิงอันสมควรแก่เทพารักษ์ แต่อย่านับถือยิ่งกว่าพระไตรสะระณาคม
 ...แต่ซ่ึงสารเทพารักษาอันเอาไม้ทําเปนเพศบุรุษลึงใหญ่น้อยต่างๆ หญิงชายชวนกันนับถือน้ัน 
 ทรงพระกรุณาให้นักปราชญราชบัณฑิตยค้นดูในพระไตรปิฎกก็มิได้มีอหย่าง...จ่ึงทรงพระวิจาร
 เหนว่าแรกเหตุน้ีจะมาเพราะคนพาลกักขะละหยาบช้า...ห้ามอย่าให้มีเพศบุรุษลึงคอันลามกอัป
 ระมงคลไว้ในสารเทพารักษ์เปนอันเด็ดขาดทีเดียว36 

 
 อย่างไรก็ตามแม้ชนช้ันสูงจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชนช้ันล่างนักหากแต่บางส่วนก็ต้อง
ยอมให้เป็นไปตามวิถีทางของชาวบ้านหากแต่มีความพยายามจัดระเบียบหรือปรับรูปแบบทาง
วัฒนธรรมให้เข้ากับทัศนะของชนช้ันสูง ดังเช่น กรณีพระราชพิธีพรุณศาสตร์(ขอฝน)แบบพุทธที่น่าจะ
ประดิษฐ์ข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ันรับรูปแบบโรงพระราชพิธีจากพระราช
พิธีพรุณศาสตร์ แบบพราหมณ์ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
ว่า“...อยู่ข้างจะเร่อร่าหยาบคาย...”37 โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวน้ันเพื่อนํารูปแบบที่ไม่ถูกจริตชน
ช้ันสูงออกไปแต่ยังคงประนีประนอมกับคติชาวบ้านอยู่ ที่สําคัญพระราชพิธีดังกล่าวมีการจัดระเบียบ
วางตําแหน่งแห่งที่ของคติความเช่ือต่างๆ ตามทัศนะของชนช้ันสูง น่ันคือ ให้มีการทําพระราชพิธีพรุณ
ศาสตร์(ขอฝน)แบบพุทธ ณ ท้องสนามหลวง กลางกรุง ขณะที่แบบพราหมณ์ น้ันรัชกาลที่ 4 ให้ทําที่
ทุ่งส้มป่อยซึ่งไกลหูไกลตา38 
 ส่วนชนช้ันล่างก็รับวัฒนธรรมจากชนชนสูงเช่นกัน อาทิ เรื่องการสักการะรอยพระพุทธ 

                                                             

 36“พระราชกําหนดใหม่บทที่ 35,” กฏหมายตราสามดวง (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2521), 754-755.  อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 114-115. 
 37พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธี 12 เดือน (พระนคร: แพร่
พิทยา, 2514), 492. 
 38สิรเิดช วังกรานต์, “การศึกษาคติสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระคันธารราษฎร์และ
พระมณฑปยอดปรางค์” ใน หน้าจ่ัว, 10(กันยายน 2556-สงิหาคม 2557): 130-156. 
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บาท, พระบรมธาตุองค์สําคัญต่างๆ, คติพระศรีอาริย์ ฯลฯ หากแต่มีการปรับเปลี่ยนให้ความเข้ากัน
และกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมตนเอง 
 
8.คติและความนิยมในศิลปกรรมพระนอนของชนชั้นกษัตริย์และเจ้านายอ่ืนๆ 
 จากบทที่ 3 เรื่องความหมายของพระนอนสมัยต้นรันโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีคติ
และความนิยมในศิลปกรรมพระนอนบางประการที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งจะกล่าว ณ ที่น้ี ดังน้ี 
 1.คติปางประจําวัน ปรากฏในเรื่องหล่อพระนอนปางสีหไสยาอุทิศแด่เจ้านายที่
สิ้นพระชนม ์ดังความในจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 4 ที่กล่าวถึงการหล่อพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อ
อุทิศให้เจ้านายที่สิ้นพระชนม์ โดยหล่อพระปางประจําวันตามวันที่ส้ินพระชนม์แทบทั้งสิ้น ดังที่หล่อ
พระนอนปางสีหไสยาอุทิศส่วนพระราชกุศลพระราชทานแด่เจ้านายที่สิ้นพระชนม์ในวันอังคาร 2 
พระองค์39 
 2.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่โปรดพระพุทธรูปนอน ดัง
พระราชดําริ ว่าพระพุทธรูปปางสีหไสยาไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้เป็น "พระชนมวาร" หรือพระ
ปฏิมาประจําพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะประสูติวันอังคารและมีพระพุทธรูปปางสีหไสยาเป็น
พระพุทธรูปปางประจําวัน เน่ืองจากพระองค์ทรงเห็นว่าพระนอนเมื่อนําไปประดิษฐานในพระราชพิธี
พร้อมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆ แล้วดูไม่งดงาม พระองค์จึงใช้พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปยืนแทน40 
 
 จากที่กล่าวมาทัง้หมดน้ีคือการประมวลคติ-ความเช่ือสําคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 บางประการ ซึง่ยังมีคติ-ความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เล่มน้ีอีกบางส่วนที่ถูกจะ
อ้างแทรกลงไปในเน้ือหาถัดไป. 
 

                                                             

 39"จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.ปนกัน, พระราชนิพนธ์ " เรื่อง
พระพุทธรูปทรงยืนอุ้มบาตรและไสยาสน์, ลําดับ 3 เอกสารเลขที่ 13, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 40หม่อมราชวงศ์สรุิยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรงุเทพฯ: 
สํานักราชเลขาธิการ, 2535), 362. 



บทท่ี 5 
พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึง 

ของแผนผังวัด สมัยสุโขทัยและอยุธยา 

 
 จากการศึกษาเรื่องความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
ทําให้ทราบถึงคติความเช่ือ, ลักษณะของพระนอนในตอนต่างๆในพุทธประวัติ, บทบาทของพระนอน
ในวรรณกรรมและศิลปกรรม และทัศนะทางพุทธศาสนาบางประการในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่อาจเกี่ยวข้องกับพระนอน ซึ่งในบทน้ีเราจะกล่าวถึงพระนอน และวิหารพระนอนใน
ฐานะองค์ประกอบหน่ึงของแผนผังวัด สมัยสุโขทัยและอยุธยา เน่ืองจากหากจะศึกษาว่าวิหารพระ
นอนมีการออกแบบอย่างไร น้ันต้องพิจารณาบทบาท-หน้าที่พระนอน และวิหารพระนอนร่วมกับผัง
วัดโดยสังเขป ซึ่งการที่วิหารพระนอนจะมีบทบาทเช่นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่ 5 น้ัน ก็
เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนหน้า ดังน้ันก่อนจะเข้าสู่
กรณีศึกษาจึงควรพิจารณาผังวัดและวิหารพระนอนสมัยสุโขทัยและอยุธยา ดังจะอธิบายต่อไปน้ี 
 
1.สมัยสุโขทัย 
 1.1 แผนผังวัด 
 ผังเขตพุทธาวาสวัดสมัยสุโขทัยมีลักษณะแผนผัง 3 แบบแผนหลัก คือ 1.แบบแผน
ทั่วไป สร้างพระเจดีย์หรือพระมณฑปเป็นประธานของวัดแล้วมีพระวิหารต้ังด้านหน้า 2.แบบแผนสมัย
สุโขทัยตอนปลายที่รับแบบแผนศิลปะ สถาปัตยกรรมอยุธยาเข้าไปประกอบ โดยสร้างพระเจดีย์หรือ
พระปรางค์ หรือพระมณฑปเป็นหลักประธานของวัด แล้วมีพระวิหารต้ังอยู่ทางด้านหน้าเช่นเดียวกัน 
แต่จะมีพระอุโบสถมาร่วมประกอบเพิ่มบนแนวแกนหลักต้ังอยู่ด้านหลัง และ 3.แบบแผนสุโขทัยในเขต
พื้นที่เมืองศรีสัชนาลัย โดยสร้างพระเจดีย์หรือพระปรางค์ ร่วมกับพระมณฑปวางเป็นหลักประธาน 
แล้วมีพระวิหารวางอยู่ทางด้านหน้า 
 สําหรับวัดที่มีอาคารประดิษฐานพระนอนในวัฒนธรรมสุโขทัยน้ัน นิยมสร้างพระ
นอนปางสีหไสยาประกอบกับพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นที่วัดพระพายหลวง สุโขทัย วัดพระแก้วและวัด
พระนอน กําแพงเพชร ที่โดดเด่นคือการประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ปางน่ัง-ยืน-เดิน-นอน ใน
พระมณฑปหลังเดียว ได้แก่ ที่วัดพระเชตุพน สุโขทัยและวัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็นสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่นิยมสร้างรวมไว้ในอาคารเดียวกัน 
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 1.2 พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของแผนผัง 
 พระมณฑปสมัยสุโขทัยนิยมประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่คับแน่นใน
อาคาร ซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อประกอบศาสนพิธีแต่สร้างข้ึนเพื่อเสมือนหน่ึงการจําลองพระคันธกุฎี1  ซึ่งแบบ
แผนดังกล่าวน่าจะได้รับมาจากลังกาทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมๆกับการรับพุทธศาสนานิกายเถร
วาท นับต้ังแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหง(พ.ศ.1822-1841) หลังจากที่ทรงนิมนต์พระมหาเถรสังฆราชและ
คณะสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาแทนศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีอยู่เดิม ที่สําคัญคือราวปี 
พ.ศ.1841 ที่พระมหาเถรศรีศรัทธาไปสืบพระศาสนาในศรีลังกานานถึง 10 ปีก่อนจะกลับมาเผยแพร่
พุทธศาสนาในรัฐสุโขทัย และถัดมาราวปี พ.ศ.1900 พระอโนมทัสสีและพระสุมนเถระนําพุทธศาสนา
แบบนิกายลังกาวงศ์เก่าข้ึนมาจากเมืองนครพันมายังสุโขทัย และสุดท้ายราวปีพ.ศ.1972 เมื่อพระ
ธรรมคัมภีร์นําพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ใหม่จากศรีลังกาผ่านไปยังอยุธยา พิษณุโลก เชียงใหม่และ
เชียงตุง2 แบบอย่างสถาปัตยกรรมต่างๆ จึงเข้ามาพร้อมๆกับการรับศาสนาดังกล่าว เช่นกรณีของพระ
มหาธรรมราชาลิไทที่ทรงผนวช ณ ป่ามะม่วง หรือครั้งที่ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองบน
ยอดเขาสุมนกูฏ หรือกรณีของพระมหาเถรศรีศรัทธาไปสืบพระศาสนาในศรีลังกา ก่อนกลับมา
ปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ รวมทั้งคตินิยมในการประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ฯลฯ3  ซึ่งวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ลังกาจะเรียกว่าปฏิมาฆระ ซึ่งวิหารพระนอนก็คือปฏิมาฆระแบบหน่ึง โดยใน
ลังกาในสมัยแรกน้ันนิยมสร้างพระนอนในถํ้า โดยต้ังพระนอนหันหลังให้ผนังถํ้าหันพระพักตร์ออกสู่
ปากถํ้า จนในสมัยต่อมามีการตัดแต่งถํ้ามากข้ึน อีกทั้งมีการการสร้างผนังและประตูด้านหน้าข้ึนและ
ในที่สุดจึงมีการสร้างอาคารประดิษฐานพระนอน ดังเช่น ที่ Daladamaluva สมัยโปโลนนานุวะ (พ.ศ.
1589-1653) เมืองโปลนนานุวะ นอกจากน้ันที่คัลวิหาร ยังมีการสร้างปฏิมาฆระหลายๆปางต้ังอยู่ใกล้
กัน เป็นลักษณะการสลักหินแกรนิตขนาดใหญ่เป็นประติมากรรมรูปพระพุทธรูปน่ัง พระยืนและพระ
นอนมีวิหารคลุมต้ังอยู่ใกล้กัน สร้างในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ.1696-1729)4 

                                                             

 1สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 56. 
 2ประเสริฐ ณ นคร, ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด (กรุงเทพ: มติชน, 2549), 31-32. 
 3วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร, “การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ 
ตําบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 15-23. 
 4Silva Roland, Religious architecture in early and medieval Sri Lanka : a 
study of the thupa, bodhimanda, uposathaghara and patimaghara. (Druk: Krips 
Repro Meppel, c1988), 250-253, 412-414. 
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 สําหรับที่สุโขทัยน้ันมีแบบแผนการสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ
เข้าไว้ด้วยกันเช่นกัน อาทิ พระวิหาร 2 หลังที่สร้างชิดกันประดิษฐานพระพุทธรูปยืน เดินและนอน ที่
วัดพระพายหลวง สุโขทัย,  วิหารโถงประดิษฐานพระนอน 1 องค์และพระน่ัง 2 องค์ ที่วัดพระแก้ว 
กําแพงเพชร, พระมณฑปประดิษฐานพระนอน 1 องค์ และพระน่ัง 3 องค์ ที่วัดพระนอน กําแพงเพชร 
ซึ่งทั้งหมดเป็นพระนอนปางสีหไสยาที่วางทิศทางตามคติทิศเบื้องหัวนอนท้ังสิ้นโดยนิยมสร้างหันหลัง
ชิดผนังของอาคาร 
 นอกจากน้ันวัฒนธรรมสุโขทัยได้พัฒนาแบบแผนการรูปพระพุทธรูปปางต่างๆใน
อาคารเดียวกันดังกล่าวเป็นแบบเฉพาะตัวข้ึนน่ันคือการสร้างพระมณฑปประดิษฐานพระสี่อิริยาบถไว้
ด้วยกันโดยหันหลังชิดผนังชุดเดียวกันที่อยู่กลางผังอาคาร ได้แก่ ที่มณฑปวัดพระเชตุพน สุโขทัย และ
วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร ซึ่งในแง่ความหมายพระมณฑปแบบแผนเช่นน้ี มีการกล่าวว่าสื่อถึง
พระคันธกุฎีเช่นเดียวกับพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่คับแน่นในซึ่งนิยมสร้างใน
สมัยสุโขทัยโดยทั่วไป หากแต่เน้นยํ้าถึงว่าพุทธกิจ 5 ประการของพระพุทธเจ้า5 ได้ครบถ้วนตรงตาม
ความหมายที่ว่าสมมติให้พระพุทธเจ้าได้ดํารงพระชนม์ดําเนินพุทธกิจวัตรประจําวันในอิริยาบถทั้งสี่ 

 
ภาพที่ 25 ผังและภาพลายเส้นกลุ่มพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปเดิน ยืนและนอนวัดพระพาย  
             หลวง สุโขทัย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก มณีรัตน์ ท้วมเจริญ, เรียบเรียง, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, กรมศิลปากร, 2531), 124. 
 

                                                             

 5พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “พระสี่อิริยาบถ.” ใน หาพระ หาเจ้า: รวมบทความวิชาการ
เก่ียวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2545), 99-113. 
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ภาพที่ 26 ผังวัดพระนอน กําแพงเพชร 
ที่มา: กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเก่ากําแพงเพชร 
เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ.2508-2512 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2514), 12. 

 
ภาพที่ 27 ผังวัดพระพายหลวง สุโขทัย 
ที่มา: มณีรัตน์ ท้วมเจริญ, เรียบเรียง, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 194. 

 
ภาพที่ 28 ผังวัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร 
ที่มา: กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเก่ากําแพงเพชร 
เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ.2508-2512 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2514), 14. 
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2. สมัยอยุธยา 
 2.1 แผนผังวัด 
 ผังเขตพุทธาวาสวัดสมัยอยุธยาน้ันมีหลายแบบแผนหลายยุคสมัย6 โดยในช่วงสมัย
อยุธยาตอนต้นวัดสําคัญน้ันมีแบบแผนที่นิยมสร้างพระปรางค์หรือพระเจดีย์เป็นประธานของวัด 
ล้อมรอบด้วยระเบียงคดแล้วมีพระวิหารต้ังด้านหน้า พระอุโบสถต้ังด้านหลัง ได้แก่ วัด พุทไธสวรรย์ 
วัดพระราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ฯลฯ ต่อมาในช่วงในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง 
นิยมสร้างเจดีย์ประธานในขนาดที่เล็กลงและอุโบสถมีความสําคัญข้ึน บางวัดนํามาสร้างข้างหน้าพระ
เจดีย์หรือพระปรางค์ประธานแทนพระวิหาร จนกระทั่งสมัยอยุธยาปลายที่อุโบสถมีความสําคัญมาก
ข้ึนจนหลายๆแห่งเป็นประธานของวัด อย่างไรก็ตามในช่วงสมัยอยุธยาปลาย มีการสร้างวัดไชยวัฒนา
รามที่มีการนําแบบแผนสมัยอยุธยาตอนต้นมาพัฒนาเป็นลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ ผังมีลักษณะเป็น
พระปรางค์เป็นประธานของวัด ล้อมรอบด้วยปรางค์มุมและปรางค์ทิศชักมุขเป็นระเบียงคดล้อมรอบ
ประธานของวัด มีพระอุโบสถต้ังด้านหน้า  
 ซึ่งในวัฒนธรรมอยุธยานิยมสร้างพระนอนปางสีหไสยาประดิษฐานในพระวิหาร
เป็นอาคารเด่ียวๆ และเป็นที่น่าสังเกตว่า วิหารพระนอนในผังวัดสมัยอยุธยาตอนต้นน้ัน ไม่นิยมสร้าง
พระนอนขนาดใหญ่ อีกทั้งต้ังแยกออกมาจากกลุ่มอาคารหลักและไม่ได้อยู่ทั้งในแกนหลักหรือแกนรอง 
จนอาจกล่าวได้ว่าไม่ได้ต้ังอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญ ซึ่งได้แก่วิหารพระนอน ที่วัดธรรมิกราช, วัดพุทไธ
สวรรย์, วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก(เป็นพระนอนปางถวายพระเพลิง)  
ซึ่งทั้งหมดน้ันไม่ปรากฏหลักฐานที่บ่งช้ียุคสมัยในการสร้างได้อย่างชัดเจน โดย ณ ที่น้ีจะเรียกวิหาร
พระนอนกลุ่มน้ีว่า "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" 
 ขณะที่พระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ยาวเกิน 20 เมตรข้ึนไป นิยมสร้างเป็น
อาคารประธานของวัดของวัดที่ต้ังอยู่นอกพระนคร ได้แก่ ที่วัดป่าโมกข์, วัดขุนอินทประมลู อ่างทอง
,วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บรุี ฯลฯ จากน้ันยังมีวิหารพระนอนที่ต้ังขวางแนวแกนหลกัของผังเขต
พุทธาวาสวัด โดยพระนอนหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางด้านหลงัของวัด ที่วัดโลกยสุธา
ราม อยุธยา ณ ที่น้ีจะเรียกว่า "วิหารพระนอนขนาดใหญ่" 
 ในแง่ทิศทางของพระนอนไม่ว่าจะเป็น "วิหารพระนอนขนาดเล็ก"หรอื"วิหารพระ 

                                                             

 6ศิลปะอยุธยายุคที่ 1 นับต้ังแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.1893-สมัยเจ้าสาม
พระยาพ.ศ.1991, ยุคที่ 2  นับต้ังแต่พระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.1991-สมัยพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ.
2171, ยุคที่ 3 นับต้ังแต่พระเจ้าประสาททอง พ.ศ.2173-สมัยพระเจ้าท้ายสระพ.ศ.2251 และยุคที่ 4 
นับต้ังแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพ.ศ.2275-เสียกรุงคร้ังที่  2 พ.ศ.2310. เสนอ นิลเดช, 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 73-81. 
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นอนขนาดใหญ่" สมัยอยุธยานิยมสร้างหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระนอนทีห่ันพระ
เศียรตามคติเบื้องหัวนอนพบไมม่ากนัก เท่าที่พบคือ ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ,วัดป่าโมกข์ และพระนอน
ศิลปะแบบอู่ทองที่วัดพระรปู สุพรรณบุร ี
 ส่วนผังวิหารเท่าทีห่ลงเหลือหลักฐานชัดเจน เช่น ที่วัดธรรมิกราช, วัดพุทไธสวรรย์ 
, วัดป่าโมกข์ เป็นต้น นิยมสร้างพระนอนตรงกลางมีทางเดินรอบ และเข้าถึงจากทางพระบาท 
 2.2 พระนอน และวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของแผนผัง 
 ผังวัดสําคัญของรัฐอยุธยาในช่วงยุคสมัยต้นโดยเฉพาะที่ประกอบด้วยพระปรางค์
และระเบียงคดล้อมรอบน้ันสร้างข้ึนบนพื้นฐานคติสัญลักษณ์เรื่องศูนย์กลางจักรวาลแบบพุทธศาสนา 
ที่มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง ล้อมรอบด้วยสัตตบริภัณฑ์เป็นรูปวงแหวน 7 ช้ัน แต่ละช้ันมีทะเล
สีทันดรค่ันอยู่ นอกออกไปเป็นมหาสมุทร มีทวีปทั้ง 4 ต้ังอยู่ทวีปละทิศ โดยทิศใต้เป็นที่อยู่ของมนุษย์
เรียกชมพูทวีป7 แม้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลาย พระเจ้าปราสาททองได้สร้างวัดไชยวัฒนารามโดยใช้คติ
จักรวาลแบบเขาพระสุเมรุเช่นกัน8 ซึ่งกษัตริย์อยุธยาน้ันนิยมสร้างสถานะตนเองเป็นเทวราชา 
จักรพรรดิราชและอนาคตพุทธเจ้า 
 ส่วน "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" ในสมัยอยุธยาน้ีน่าจะหมายถึงพระคันธกุฎี ดังที่มี
การกล่าวถึงในเอกสารหลายๆช้ิน ได้แก่ จดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ที่กรุง
ศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2294 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บันทึกว่าวิหารหน่ึงในวัดมหาธาตุ อยุธยา น้ันมี
การประดิษฐานประติมากรรมรูปพระนอนสีหไสยาอยู่ในพระคันธกุฎี มีประติมากรรมรูปพระอานนท์
น่ังถือเชิงเทียนทองในพระหัตถ์ขวา และเอกสารอีกช้ินคือจารึกวัดพระคันธกุฎี ในพ.ศ.2298 ที่มี
เน้ือความว่า 

                                                             

 7อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “คติจักรวาล พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบ
เมืองและสถาปัตยกรรมในประเทศ,” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, ฉบับพิเศษ
ครบรอบ 15 ปี (2526): 328-336. และ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย, 
45-47. 
 8อย่างไรก็ตามการนําแบบแผนดังกล่าวนอกจากมีคติจักรวาลแบบเขาพระสุเมรุเป็นแนว 
ความคิดพื้นฐานเหมือนกันแล้ว หากแต่กรณีต่างมีบทบาทเฉพาะตัวอีกด้วย ดังกรณีวัดไชยวัฒนาราม 
ซึ่งมีผู้ศึกษาว่ามีการนําคติดังกล่าวมาปรับใช้ภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรมและสถานการณ์
ทางการเมืองของพระเจ้าปราสาททองผู้สร้างซึ่งปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์โดยอ้างสิทธิธรรมทางพระ
ราชมารดา. ปาริสุท ธ์ิ สาริกะวณิช, “การ ศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 153-154. 
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. "...แล้วจึงถวายนามว่าวัดพระคันธกุฎี อน่ึงซ่ึงทรงพระดําริให้ทําไว้ท้ังน้ี... 
(ข้อความลบเลือน)...ให้เหมือนพระอาการเม่ือพระองค์เทศนาส่ังสอนพระสงฆ์ท้ังปวงเม่ือเวลาพบ 
ค่ําแลวิสัชนาปัญหาเทวดา เม่ือ...(ข้อความลบเลือน)...พระองค์เสด็จเข้าท่ีทรงนํ้า พระอานนท์ 

ถวายผ้าชุบสรง..."9  
 

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพระนอนในคันธกุฎีคือการการดํารงพุทธกิจประจําวัน อย่างไร 
ก็ตามไม่สามารถช้ีชัดว่าพระนอนในพระคันธกุฎีน้ันมีความหมายเพียงแบบเดียว จากในจิตรกรรมฝา
ผนังที่อุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา น้ันแสดงเน้ือหาพระพุทธเจ้าปรินิพพานในคันธกุฎี10 
นอกจากน้ันพระนอนปางปรินิพพานและปางถวายพระเพลิงน้ันปรากฏในศิลปกรรมสมัยอยุธยาอย่าง
แพร่หลาย 
 อย่างไรก็ตามพระนอนตอนทั่วไป เช่น พระนอนในพระคันธกุฎีน้ันไม่เน้นสภาวะ
ความเป็นพุทธะแบบเหนือจริงของพระพุทธเจ้า(ดังที่กล่าวไปแล้วในบทท่ี 3 เรื่องบทบาทพระนอนใน
วรรณกรรม) ต่างจากตอนตรัสรู้ ตอนยมกปาฏิหาริย์ ตอนเทศนาดาวดึงส์และตอนเสด็จลงจาก
ดาวดึงส์ ที่เสมอชัย พูลสุวรรณ อธิบายผ่านงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้น
รัตนโกสินทร์น้ัน ว่า "...ภาพจักรวาล(หลังพระประธานพระอุโบสถ-ผู้ศึกษา) กลุ่มที่เรื่องพุทธประวัติ
แทรกอยู่ด้วยน้ีนอกจากจะแสดงความหมายของกามภูมิในฐานะที่เป็นจักกวัตติสมบัติแล้ว ยังอาจ
แสดงนัยเปรียบเทียบอีกระดับว่าบุคคลเมื่อเข้าถึงพุทธสภาวะแล้ว ย่อมมีอานุภาพย่ิงใหญ่เหนือกว่า
พระเจ้าจักรพรรดิและเทพทุกช้ันภูมิ..."11 โดยเสมอชัยได้อ้างถึงรายละเอียดในเหตุการณ์ตอนยมก
ปาฏิหาริย์ ตอนเทศนาดาวดึงส์ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ ที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรง
พรรณนาไว้ในพระปฐมสมโพธิกถา ที่แสดงถึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าท่ีอยู่เหนือจักรวาลทั้งปวง จาก
ข้อสังเกตน้ีเมื่อไปขยายความต่อพบว่า พระนอนในคันธกุฎีท่ีปรากฏทั้งในพระอรรถกถาหรือจารึก
ต่างๆล้วนไม่ได้พรรณนาถึงจักรวาลเลย อย่างไรก็ตามพระนอนตอนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ตอนอสุรินท
ราหู, ตอนปรินิพพาน ฯลฯ ในวรรณกรรมพุทธศาสนาต้ังแต่พระไตรปิฎกจนพระปฐมสมโพธิกถาน้ันก็ 
                                                             

 9ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดพระคันธกุฎี, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=638 
 10ไม่เห็นภาพพระพุทธเจ้าแต่เน้ือหาภาพแสดงตอนปรินิพพานอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็น
ภาพพระอานนท์ห้ามไม่ให้รบกวนก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่ีหน้าพระคันธกุฎีซึ่งต้ังระหว่างต้น
สาละคู่ รอบๆมีภาพเหล่าภิกษุและบุคคลอื่น ซึ่งการปรินิพพานในพระคันธกุฎีน้ีเป็นลักษณะที่ไม่พบใน
วรรณกรรมพุทธศาสนาช้ินใดเลย 
 11เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539), 109-121. 
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ล้วนเป็นการพรรณนาสภาวะความเป็นพุทธะแบบเหนือจริงของพระพุทธเจ้าเช่นกัน 
 ดังน้ันจึงต้ังข้อสังเกตได้ว่า "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" ที่วัดพุทไธสวรรย์ วัดใหญ่ชัย
มงคล อยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก น้ันอาจหมายถึงคันธกุฎีหรือเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที่อยู่นอกแกนหลักและแกนรองของผังวัดในสมัยอยุธยา
ตอนต้น 
 ส่วน "วิหารพระนอนขนาดใหญ่" นิยมสร้างเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ินอกพระนครศรี 
อยุธยา ดังความในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นพระนอนปางสีไสยาขนาดใหญ่ถึง 4 
แห่งจาก 7 แห่ง "(๑)พระพุทธไสยาศน์วัดป่าโมกข ยาวเส้นห้าวา ๑ (๒)พระพุทธไสยาศน์วัดพระนอน
จักศรี ยาว ๑๖ ว่า ๑ (๓)พระพุทธไสยาศน์วัดขุนอินประมูล ยาว ๑๘ วา ๑ (๔)พระพุทธไสยาศน์วัด
โพธ์ิอรัญญิก12 ยาว ๑๕ วา ๑"13 ส่วนอีก 3 แห่ง ได้แก่ พระประทมและพระประโทน ที่นครปฐม, 
รอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย ที่สระบุรี โดยกษัตริย์อยุธยาตอนปลายก็ให้ความสําคัญต่อพระ
นอนเป็นอย่างย่ิง ดังเช่น การปฏิสังขรณ์วิหารพระนอน วัดป่าโมกข์ ในปีพ.ศ. 2271 สมัยพระเจ้าท้าย
สระและการปฏิสังขรณ์และฉลองวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรีรวมทั้งไปนมัสการวัดขุนอินทประมูล 
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ14 
 โดยเฉพาะพระนอนวัดป่าโมกข์น้ีมีความสําคัญเพราะเป็นพุทธสถานเพียง 1 ใน 2 
แห่งนอกอยุธยาร่วมกับรอยพระพุทธบาท ที่เขาสัจจพันธ์ สระบุรี ที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรับสั่งให้
ข้าราชการพาราชทูตลังกาไปนมัสการในปีพ.ศ.229415 ซึ่งในแง่ความหมายของพระนอนกลุ่มน้ี มีเพียง
พระนอนปางสีหไสยา ที่วัดป่าโมกข์องค์น้ีเท่าน้ันที่พบความหมายชัดเจนดังความในโคลงเรื่องการ
ชะลอพระพุทธไสยาสน์(ในปีพ.ศ. 2271)พระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อครั้งยังเป็นกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล ที่กล่าวถึงพุทธประวัติตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้าขณะที่พระพุทธเจ้าสีหไสยา

                                                             

 12ยังไม่มีการค้นพบว่าเป็นที่ใด 
 13“พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง(ฉบับความสมบูรณ์)” ใน 
วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจําแห่งพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 
2551), 105-107. 
 14คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), 149-150. และ พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) (พระนคร: คลังวิทยา, 
2507), 469-470/472. 
 15จดหมายเหตุระยะทางราชทูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ท่ีกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์พระจันทร์, 2473), 63-66. 



73 

อยู่หน้าพระคันธกุฎี นอกจากน้ันโครงดังกล่าวยังอ้างถึงพระพุทธรูปและเหตุการณ์ในพุทธประวัติอีก
หลายปางรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกด้วย เช่น ปางมารวิชัย ปางรําพึง ปางถวายเนตร 
ปางห้ามแก่นจันทร์ ปางโปรดชมพูบดีฯลฯ16 โดยพระนอนของวัดแห่งน้ีมีการวางตามคติทิศเบื้องหัว
นอน คือ หันพระเศียรไปทิศใต้ ส่วนพระบาทของพระนอนวัดป่าโมกข์น้ันไม่มีเครื่องหมายใด ซึ่ง
ข้อสังเกตทั้งหมดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระนอนวัดป่าโมกข์ก่อนปฏิสังขรณ์น้ัน อาจจะหมายถึงพระ
นอนในคันธกุฎีคล้ายกับวิหารพระนอนขนาดเล็ก หากแต่ภายหลังการปฏิสังขรณ์จึงมีการใส่คติพระ
นอนปางโปรดอสุรินทราหูลงไป 
 อย่างไรก็ตามในแง่ความหมายพระนอนขนาดใหญ่องค์อื่นๆไม่มีองค์ใดหันพระ
เศียรตามทิศเบื้องหัวนอนเลย ที่สําคัญคือบางแห่งหลงเหลือรูปจักรที่ฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้าง อันเป็น
เครื่องหมายที่แสดงมหาปุรุษลักษณะ อาทิ ที่วัดโลกยสุธาราม วัดขุนอินทประมูล17 ซึ่งที่วัดป่าโมกข์ไม่
พบเครื่องหมายดังกล่าว ดังน้ันจึงไม่อาจสรุปได้ว่าพระนอนขนาดใหญ่ที่วัดอื่นๆ ในสมัยอยุธยาจะมี
ความหมายเช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าพระนอนกลุ่มน้ีมักสร้างเป็นประธานของวัด มีหน้าที่
เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญนอกพระนครและศูนย์กลางนอกพระนคร โดยต้ังข้อสังเกตได้ว่าอาจมี
บทบาทแสดงพุทธประวัติตอนพิเศษ ที่พรรณนาถึงสภาวะพุทธะในลักษณะเหนือจริงของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งนอกจากที่วัดป่าโมกข์แล้ว ยังมีพระนอน ที่วัดโลกยสุธารามซึ่งมีลักษณะพระเศียรอย่างพระพุทธรูป

                                                             

 16ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในวิหารพระนอนวัดป่าโมกข,์ เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe _ image_detail. 
php?id=1248 และ พระพุทธรูปโปรดชมพูบดีซึ่งสร้างมาจากความในชมพูบดีสูตร มีข้อสังเกตสําคัญ 
คือเป็นพระสูตรที่ไม่มีในลังกามาก่อน ภายหลังพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งไปยังลังกาพร้อมกับการ
เดินทางของพระอุบาลี. ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย: 
เอกสารประกอบโครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ “ความสัมพันธ์ไทยกับศรีลังกาผ่าน
พุทธศาสน์-พุทธศิลป์”, 24-26. 
 17พิริยะ ไกรฤกษ์ สันนิษฐานว่าพระนอนที่วัดโลกยสุธารามและวัดขุนอินทรประมูลน่าจะ
สร้างข้ึนในสมัยพระนารายณ์(พ.ศ.2199-2231) จากการเทียบเคียงกับพุทธลักษณะพระพุทธไสยา
สําริดขนาดเล็กในรัชสมัยดังกล่าว ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  จังหวัดลพบุรี 
ความว่า “...บรรทม ยกพระเศียรข้ึนสูง หนุนด้วยพระเขนยอิง เม็ดพระศกเป็นหนามขนุน พระเมาลี
ทรงโอควํ่า พระรัศมีเป็นบัวตูม ชายจีวรพับทบเป็นแถบยาวโค้งตามพระวรกาย เป็นแนวเดียวกับหน้า
นางของสบง ขอบสบงด้านบนคาดรัดประคด...” พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพุทธปฏิมา: อัตลักษณ์พุทธ
ศิลป์ไทย” ใน ธนาคารกรุงเทพจํากัด, บรรณาธิการ, ลักษณะไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2552), 488-491. 
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ทรงเครื่อง ที่แสดงถึงความเป็นจักรพรรดิราช18 อันเป็นบทบาทที่ต่างจากพระนอนขนาดเล็ก และใน
แง่ความเป็นศูนย์กลางนอกพระนครก็ต่างจากศูนย์กลางพระนครที่เป็นพระปรางค์หรือพระเจดีย์ที่
ประดิษฐานพระบรมธาตุ ศูนย์กลางจักรวาลไตรภูมิอันได้แก่มหาธาตุหลักของพระนครศรีอยุธยา19 

 
ภาพที่ 29 พระนอนที่วัดพระรูป สพุรรณบุร ี
ที่มา: น. ณ ปากนํ้า [นามแฝง], พระพุทธรูป (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2544) 87. 

    
 

 

                                                             

 
18อาจหมายถึงตอนโปรดอสุรินทราห ูสัมภาษณ์ รศ.เสนอ นิลเดช และรศ.สมคิด จริะทัศ

นกุล, อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 21 เมษายน 2558. 
 19มีทั้งหมด 5 องค์ ได้แก่ "...(๑)พระมหาธาตุวัดพระราม ๑ (๒)พระมหาธาตุวัดมหาธาตุ 

๑ (๓)พระมหาธาตุวัดราชบูรณ ๑ (๔)พระมหาธาตุวัดสมรโกฎ ๑ (๕)พระมหาธาตุวัดพุทไธสวริยะ 

๑...", “พรรณนาภูมสิถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง(ฉบบัความสมบูรณ์)” ใน วินัย พงศ์

ศรีเพียร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจําแห่งพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551), 

105-107. 

ภาพที่ 30 พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม อยุธยา              
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่   
             28 เมษายน 2557) 

ภาพที่ 31 โคกพระนอน อยุธยา 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่            
             วันที่ 28 เมษายน 2557) 
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ภาพที่ 34 ผังวัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา 
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร.  ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
กองโบราณคดี, 2537), 268. 

 
ภาพที่ 35 ผังวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา 
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร.  ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
กองโบราณคดี, 2537), 279. 

ภาพที่ 32 พระนอนที่วัดป่าโมกข์ อ่างทอง 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ    
             วันที่ 3 เมษายน 2555) 

ภาพที่ 33 พระนอนที่วัดขุนอินทประมลู อ่างทอง 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ    
             วันที่ 3 เมษายน 2555) 
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ภาพที่ 36 ผังวัดป่าโมกข์ อ่างทอง 

ที่มา: ต่อวงศ์ นพคุณ, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 25. 

 
ภาพที่ 37 ผังวัดโลกยสุธาราม อยุธยา 
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร.  ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
กองโบราณคดี, 2537), 10. 
 
 
 



 

บทท่ี 6 

ประวัติและพัฒนาการผังวัด และรูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 

 จากขอบเขตของการศึกษาในบทที่ 1 คือ วิหารพระนอนที่กษัตริย์, เจ้านายหรือขุนนาง 
สร้าง บูรณะและปฏิสังขรณ์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ภายใต้วัฒนธรรมภาคกลาง
ของไทย โดยวิหารพระนอนต้องมีลักษณะและสภาพปัจจุบันที่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมของสมัย
แรกสร้างหรือปฏิสังขรณ์ นอกจากน้ันยังมีอาคารประดิษฐานพระนอนท่ีอยู่สมัยใกล้เคียงที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ด้วยขอบเขตดังกล่าวพบวิหารที่นํามาพิจารณาเป็นกรณีศึกษา 14 แห่ง ดังน้ี 
 สมัยธนบุรี 
 วิหารน้อยประดิษฐานพระนอนตอนถวายพระเพลิง วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ 
 สมัยรัชกาลท่ี 2 
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดโปรดเกษเชษฐาราม สมทุรปราการ 
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดราชโอรสาราม กรงุเทพฯ 
 สมัยรัชกาลท่ี 3 
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ 
 วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาและวิหารรายประดิษฐานพระนอนปาง
ถวายพระเพลิง วัดอินทาราม กรุงเทพฯ 
 สมัยรัชกาลท่ี 4 
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 
 วิหารทิศประดิษฐานพระนอนปางสหีไสยา วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม  
 วิหารพระศรีศาสดาประดิษฐานพระศรีศาสดาและพระนอนปางสหีไสยา วัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  
 มุขขวางของหลังของวิหาร ประดิษฐานพระนอน ปางสีหไสยาวัดเสนาสนาราม 
อยุธยา 
 สมัยรัชกาลท่ี 5 
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดปรมัยยิกาวาส นนทบรุ ี
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดพระนอนจักรสหี์ สงิหบ์ุรี (พระมหากษัตริย์พระราช 
ทานทรัพย์ร่วมปฏิสังขรณ์)  
 วิหารพระนอนปางสหีไสยา วัดพระพทุธไสยาสน์ เพชรบรุี (พระมหากษัตริย์อาจ
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จะพระราชทานทรัพย์ร่วมปฏิสงัขรณ์) 
 ประมาณสมัยรัชกาลท่ี 4-5 
 พระมณฑปวัดกลางประดิษฐานพระนอนตอนถวายพระเพลงิ อยุธยา (เป็นวัด
ราษฎร์แต่มีรปูแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังเฉพาะตัว) 
 อุโบสถ วัดใหมจ่ันทราราม ประดิษฐานพระนอน ปางสหีไสยา อุทัยธานี (เป็นวัด
ราษฎร์ที่มีพระอโุบสถประดิษฐานพระพุทธรปูประธานเป็นพระนอนแห่งเดียวทีพ่บ) 
 
1.วัดราชคฤห์ 
 1.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาที่ปฏิสังขรณ์สมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ อยู่บริเวณ
ชุมชนมอญ ริมคลองบางกอกใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าบางย่ีเรือ อันมีวัดที่เกี่ยวเน่ืองกันอีก 2 วัดคือวัดจันทา
รามและวัดอินทาราม โดยนามของวัดทั้งสามที่เปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งตามลักษณะของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น ในสมัยธนบุรีที่เรียก"วัดราชคฤห์" ว่า "วัดบางย่ีเรือนอก" "วัดจันทา
ราม"ว่า"วัดบางย่ีเรือกลาง"หรือวัดกลาง "วัดอินทาราม"ว่า "วัดบางย่ีเรือใน" ที่เรียกเช่นน้ีเพราะเป็นไป
ตามการนับจากตัวเมืองธนบุรี อีกตัวอย่างคือในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่เรียกวัดราชคฤห์ว่า"วัดบางย่ีเรือ
มอญ" เพราะมีชาวมอญทํานุบํารุง และเรียกวัดอินทารามว่า"วัดบางย่ีเรือไทย" วัดน้ีปฏิสังขรณ์ครั้ง
แรกสมัยธนบุรีโดยพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีการสร้างพระอุโบสถ(ปัจจุบันคือพระวิหาร)เป็นประธาน
เขตพุทธาวาสของวัดซึ่งหันหน้าไปทางคลองคือทางทิศเหนือ หน้าพระอุโบสถสร้างเจดีย์คู่แบบย่อมุม
ไม้ 12ทําให้วัดมีลักษณะผังแบบ "แนวแกนเด่ียว"(แกนแรก)และสร้างพระวิหารน้อยประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงขนาบข้างพระอุโบสถด้านทิศตะวันตก 
 ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ปรางค์ และเจดีย์ย่อมุมที่ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าทาง
ทิศเหนือของอุโบสถไม่แน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด) จนในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2334 จึงมี
การปฏิสังขรณ์ครั้งที่ 2 โดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เสนาบดีกรมท่าได้สร้างเขามอต้ังอยู่ข้างอุโบสถ
ด้านทิศตะวันออกประดิษฐานมหาสุคนธเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุต้ังบนยอดเขา1 ซึ่งอาจจะเป็นเจดีย์
ย่อมุมหรือเจดีย์กลมขนาดเล็กที่มีฐานสิงห์รองรับ ดังความว่า 
 
 ...ฐาปนาพระสถูป   ด้วยสุคนธูปปนปรุง   วรกล่ินจํารุงจํารูญ  คละเคล้าปูนปนป้ัน 
 ยกเป็นชั้นเชิงฉัตร  จมูกสิงห์ถัดดั่นลวด   หน้ากระดานกวดเกล้ียกลม บัวบานระดมกลีบประดับ
                                                             

 
1กรมโยธาเทศบาล, สารโยธาเทศบาล (พระนคร: ห.จ.ก.ศิวพร, 2508), 5-11. กองพุทธ

ศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 273-
274. พระวิเชียรมุณี, ประวัติวัดอินทารามโดยสังเขป (พระนคร: ไทยหัตถการพิมพ์, 2497), 1-8. 
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  รององค์ระฆังเพราเพริศ       คอถลางเลิศสมทรง       บัวกลุ่มผะจงรับปลี      ลูกมณีกุดก่อง 
 ดอกไม้ท้องประจําทิศ     วิจิตรรัตนพรายพร้อย      ใบโพธ์ิห้อยไหววาบ    ล้วนทองทาบท่ัวองค์ 
 อลงกตรุ่งเรืองงาม จึงถวายนามสมญา  มหาสุคนธเจดีย์... 2 
 

 จนกระทั่งมีการปฏิสังขรณ์อีกครั้งโดยพระเจ้าลูกเธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
พระโอรสในรัชกาลที่ 2 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน่ิม ธิดาของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ด้วยเหตุน้ี
พระองค์จึงมาปฏิสังขรณ์วัดน้ีต่อจากตา โดยสร้างรอยพระพุทธบาทจําลองและพระมณฑปบนยอดเขา
มอในสมัยรัชกาลที่ 2 ดังที่ John Crawfurd ราชทูตอังกฤษได้บันทึกในจดหมายเหตุรายวันซึ่งมีความ
ตอนหน่ึงกล่าวถึงขากลับจากชมวัดราชโอรสในปีพ.ศ.2365  ว่าได้แวะวัดๆหน่ึงซึ่งมีพระบาท
ประดิษฐานในอาคารขนาดย่อมบนยอดเขามอที่มีความสูงราว 22 ข้ันบันได3 ซึ่งพระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรได้มีลายพระหัตถ์ถึงเจ้าคุณญาณรังษีว่าน่าจะหมายถึงวัดราชคฤห์น่ันเอง4 

ขณะที่อุโบสถใหม่ข้างหน้าเขามอทางด้านทิศเหนืออาจสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 35 ทําให้เกิดผังแบบ 
"แนวแกนเด่ียว"(แกนที่สอง) ข้ึนใหม่ขนานกับแนวแกนเดิมแต่มีความสําคัญย่ิงกว่า นอกจากน้ันยังมี
การเปลี่ยนแปลงอุโบสถเดิมเป็นวิหาร  
 1.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 5.9 
เมตร ยาวประมาณ 9.5 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 1 ห้องเสา ด้านยาว 3 ห้องเสา อาคารเป็นแบบทึบ 
ห้องกลางของผนังด้านหน้า(ทิศเหนือ)มีทางเข้า 1 ประตู ด้านหลังไม่มีช่องเปิด ด้านยาวทั้ง 2 ข้างมี
ช่องหน้าต่างทุกห้องเสา ภายในอาคารตรงกลางประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิงมีลักษณะ
เป็นพระพุทธรูปนอนหงาย หันพระเศียรไปทาทิศใต้ พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ขนาดยาว
ประมาณ 3.6 เมตร ต้ังบนฐานชุกชีสูง 0.65 เมตร โดยปลายพระบาทย่ืนออกจากฐานชุกชี ถัดออกมา
เป็นประติมากรรมรูปพระมหากัปสปน่ังไว้พระบาท รอบๆเป็นทางเดิน ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรม
และการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-หน้าต่าง

                                                             

 2กรมโยธาเทศบาล. สารโยธาเทศบาล, 11. 
 3Crawfurd John, Journal of An Embassy to The Courts of Siam and 
Cochin China (London : Oxford University Press, c1967), 132-133. 
 4กรมศิลปากร, ตํานานวัดราชโอรสาราม (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 34.  
 5กรมโยธาเทศบาล, สารโยธาเทศบาล, 5-11. กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัว
ราชอาณาจักร เล่ม 1, 273. 
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เป็นลายพันพฤกษา ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่ว มี 2 ตับ ครึ่งหน่ึงของตับที่สองเป็นหลังคารอบอาคารซึ่งมี
คันทวยรับ ส่วนหน้าบันเป็นลายพันพฤกษา ส่วนเครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคารไม่
พบจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนฝ้าเพดานมีดาวเพดานขนาดย่อมสลักไม้ลงรักปิดทอง 

 
ภาพที่ 38 แผนผังพัฒนาการผังวัดวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ 

     
    
 
 

แผนผังที่ 1 ผังวิหารพระนอน วัด            
               ราชคฤห์ กรุงเทพฯ 

ภาพที่ 39 พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 6 เมษายน             
             2557) 
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2. วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
 2.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 วัดโปรดเกศฯสร้างราวพ.ศ.2365 สมัยรัชกาลที่ 2 โดยพระยาเพชรพิไชย(เกศ) 
หลังการสร้างนครเข่ือนขันธ์เสร็จแล้ว และพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพได้สร้างวัด
ไพชยนต์พลเสพย์ที่ริมคลองลัดหลวงฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งพระยาเพชรพิไชย(เกศ) น้ันเป็นทั้งพระพี่เลี้ยง
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพและนายงานสร้างเมือง จึงได้สร้างวัดโปรดเกศฯต้ังอยู่ริม
คลองลัดหลวงฝั่งทิศตะวันออก6 ในลักษณะอยู่ตรงข้ามกับวัดไพชยนต์และวัดทั้งสองหันหน้าเข้าสู่
คลองที่เป็นทางคมนาคมหลักในสมัยน้ัน วัดทั้งสองจึงถือเป็นวัดที่สร้างไว้คู่กัน 
 แต่เดิมวัดโปรดเกศเชษฐารามช่ือวัดปากคลอง ภายหลังจึงได้รับพระราชทานนาม
เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาเพชรพิไชย(เกศ) ตามช่ือและฐานะของผู้สร้าง นอกจากน้ันลูกหลานของพระ
ยาเพชรพิไชย(เกศ) ได้แก่ สกุลเกตุทัต ,หงสกุล ,บุษปะเกศ ได้ถือว่าวัดน้ีเป็นวัดของบรรพบุรุษ และ
ทํานุบํารุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยผังเขตพุทธาวาสของวัดน้ีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่คลอง มี
พระมณฑปพระพุทธบาทซึ่งสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นประธานของวัด ส่วนด้านหน้ามณฑป
เป็นที่โล่งซึ่งขนาบด้วยวิหารพระนอนที่อยู่ทางทิศเหนือ และอุโบสถอยู่ทางทิศใต้ ข้างหน้าอาคารทั้ง
สอง มีเจดีย์พระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาหลังละ 1 องค์ โดยทั้งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์
อีก 2 องค์น้ีสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 27 ทําให้ผังมีลักษณะผังแบบ"แนวแกนคู่"  
 ผังเขตพุทธาวาสวัดโปรดเกศฯ แห่งน้ีล้อมาจาก ผังเขตพุทธาวาสวัดไพชยนต์ฯ ซึ่ง
เดิมช่ือวัดกรมศักด์ิหรือวัดปากลัด ส่วนนามปัจจุบันน้ันสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 48  โดยเป็นผังแบบ "แนวแกนคู่" ที่นิยมสร้างใน
พระอารามของสายสกุลช่างวังหน้า  อาทิ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ(ปฏิสังขรณ์ พ.ศ.2331) วัดปทุม
คงคา(ปฏิสังขรณ์สมัยรัชกาลที่ 1) ซึ่งทั้ง 2 วัดปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
ส่วนวัดไพชยนต์ฯที่สร้างโดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพที่ต่อมาครองพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพน้ันอาจจะเป็นการสร้างตามแบบอย่างศิลปะวังหน้าเช่นกัน 

                                                             

 6ณัฎฐภัทร จันทวิช, “วัดโปรดเกศเชษฐาราม: ชมศิลปะผสมผสานไทยจีนยุโรปที ่
ล้ําค่า,” ศิลปากร 46, 3 (พ.ค. - มิ.ย. 2546): 5-14. และ กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราช
อาณา จักรเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพทุธศาสนสถาน, 2525), 369-371. 
 7คณะกรรมการจัดงานสมโภชสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 
4 วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 183-184. 
 8สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
สาส์นสมเด็จ เล่มท่ี 8 พ.ศ.2478(ตุลาคม-มีนาคม) (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรสุภา, 2546), 8. 
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 อย่างไรก็ตามผังวัดไพชยนต์ฯและวัดโปรดเกศฯยังมีลักษณะผังเฉพาะตัว คือหลัง
แนวแกนคู่ สร้างพระเจดีย์หรือพระมณฑป กล่าวคือที่วัดไพชยนต์ฯ  มีการสร้างพระเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 
ทั้งหมด 3 องค์วางเรียงกันตามแนวขวาง โดยองค์กลางมีขนาดใหญ่สุด ส่วนที่วัดโปรดเกศฯ มีสร้าง
พระมณฑปเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ขนาดใหญ่ที่มีพระมณฑปมุมทั้ง 4 มุม ซึ่งโดยรอบพระมณฑปน้ีขุดคูนํ้า
ล้อมรอบ 
 2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 

 เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้างประมาณ 
10.8 เมตร ยาวประมาณ 19.2 เมตร(ขนาดทั้งสองไม่นับซุ้มประตูที่ย่ืนออกมา) แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 
ห้องเสา ด้านยาว 7 ห้องเสา อาคารเป็นแบบทึบ ห้องกลางของผนังด้านหน้า(ทิศตะวันตกและด้าน
ยาวทั้ง 2 ข้างมีทางเข้า 1 ประตูซึ่งมีซุ้มย่ืนประกอบ ส่วนห้องเสาที่เหลือทุกด้านเจาะช่องหน้าต่างทุก
ห้อง ภายในอาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทาทิศตะวันออก พระพักตร์ไป
ทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 13 เมตร พระบาทวางชิดติดกันท่ีฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 ต้ัง
บนฐานชุกชีสูง 0.9 เมตร ที่วางเกือบตรงกลางอาคารเย้ืองไปทางทิศใต้ รอบๆเป็นทางเดิน เฉพาะ
บริเวณด้านทิศเหนือซึ่งกว้างด้านอื่นน้ันเป็นที่สักการะ 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่ว ซ้อน 2 ช้ัน 
ตรงกลางเป็นจั่วบน ส่วนห้องเสาด้านยาวหน้า-หลังข้างละ 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง มี 3 ตับ โดยตับ
สุดท้ายเป็นหลังคารอบมีคันทวยรับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกะเท่เซ ประดับกระเบื้องเคลือบทาสี ส่วน
เครื่องบนเป็นแบบอย่างอิทธิพลศิลปะจีน ภายในอาคารไม่มีจิตรกรรมฝาผนังส่วนฝ้าเพดานเขียนลาย
พันธ์ุพฤกษาลงรักปิดทอง 

 
ภาพที่ 40 แผนผังวัดโปรดเกศฯ กรงุเทพฯ 
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แผนผังที่ 3 รูปตัดวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ 
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แผนผังที่ 4 รูปด้านวิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ  
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3.วัดราชโอรสาราม  
 3.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 วัดราชโอรสาราม เดิมช่ือวัดจอมทอง เป็นวัดโบราณต้ังอยู่ริมคลองด่านทางฝั่ง
ตะวันตก บริเวณที่เรียกว่า บางขุนเทียน ไม่ทราบสมัยที่สร้างแน่ชัด จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 พระเจ้า
ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ในปีพ.ศ.2364 เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่พระองค์
ทําพิธีเบิกโขนทวารตามลักษณะพิชัยสงครามและทรงอธิษฐานก่อนไปราชการทัพทําศึกกับพม่าที่ด่าน
เจดีย์สามองค์ว่าให้การสงครามน้ันสําเร็จ และเมื่อพม่าไม่ได้ยกทัพเข้ามา พระองค์จึงเสด็จกลับพระ
นคร หลังจากน้ันถึงเริ่มงานปฏิสังขรณ์วัดจอมทองจนเสร็จส่วนแรกแล้วทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ 2 พระ
ราชบิดาซึ่งได้พระราชทานนามกลับมาว่าวัดราชโอรส9 โดยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงคุมงานและ
ตรวจการก่อสร้างเอง10 ต่อมาในปีพ.ศ.2367พระองค์ทรงข้ึนครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ทรงให้มีการฉลองคราวหน่ึงก่อนพร้อมกับพระอาราม
หลายแห่งที่พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์11 จนกระทั่งในปีพ.ศ.2378 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จดังที่นายมี 
มหาดเล็ก แต่งกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า 
 
  ...วัดวัดไหนไหนก็ไม่ลอืระบือยศ เหมอืนวัดราชโอรสอันสดใส 
 เป็นวัดเดิมเริม่สร้างไม่อย่างใคร  ล้วนอย่างใหม่ทรงคิดประดิษฐ์ทํา 
 ทรงสร้างด้วยพระมหาวิริยาธึก  โอฬารึกพร้อมพริ้งทุกสิ่งขํา 
 ล้วนเกลี้ยงเกลาเพราะเพริศดูเลิศล้ํา ฟังข่าวคําลือสุดอยุธยา 
 จะรําพันสรรเสริญกเ็กินสมุด  ขอยกหยุดพองามตามเลขา 
 กําหนดสร้างอาวาสโดยมาตรา  ประมาณช้านับได้สิบสี่ปี 
 จึงเสร็จการอาวาสราชโอรส  อันเลื่องยศเฟือ่งฟุง้ทั้งกรงุศร ี 
 แล้วสมโภชโปรดปรานการทวี  การที่มเีหลือล้นคณนา...12 
 
 นอกจากน้ันยังมีเอกสารบันทึกและพรรณนาถึงวัดราชโอรสในระหว่างการกอ่สรา้ง 
หลายฉบับที่สําคัญคือ Journal of An Embassy to The Courts of Siam and Cochin China ซึ่ง 

                                                             

 9กรมศิลปากร, ตํานานวัดราชโอรสาราม (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 7-9. 
 10เรื่องเดียวกัน, 20. 
 11เรื่องเดียวกัน, 12. 
 12นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 61-62. 
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เป็นจดหมายเหตุรายวันของ John Crawfurd ที่บันทึกการเข้าไปชมวัดจอมทองขณะก่อสร้างในปี
พ.ศ. 2365 โดยในขณะน้ันน่าจะมีการสร้างอุโบสถเป็นอาคารหลักหลังแรกก่อน ดังที่มีเน้ือความ
อธิบายว่า พบโรงหล่อพระพุทธรูป ที่กําลังหล่อพระประธานในพระอุโบสถเป็นช้ินส่วนก่อนประกอบ
ร่าง ขณะที่ผังวัดเขตพุทธาวาสขณะน้ันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างพระอุโบสถไว้ตรงกลาง ส่วนรอบๆ
อุโบสถเป็นสวน โดยครอฟอร์ดได้ให้ความเห็นว่าหลังคาพระอุโบสถน้ันแปลกแต่ก็งาม( "The roof of 
the temple had a singular, but not unhandsome appearance,") 13 ส่วนกลอนยอพระ
เกียรติ 3 รัชกาล ของพระยาไชยวิชิต(เผือก) ที่เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังได้กล่าวถึง การว่าจ้าง
ช่างชาวจีนแต้จีนจากสําเพ็งมาร่วมก่อสร้างและกล่าวถึงอาคารหลักต่างๆปรากฏในผังปัจจุบัน ว่า 
 
    ...จีนสําเพ็งพวกแซ่แต้จิ๋ว 
 วิชาช่างจ้างทําเป็นแถวทิว แจกต้ิวให้ต๋ัวต้ังครัวเลี้ยง 
 หอระฆังทั้งที่วิหารราย  แยบคายมั่นคงทรงเฉลียง 
 ปูนผิวเต็มดีด้วยฝีเกรียง  พระระเบียงยักย่างมาข้างไทย14 
 
 ดังน้ันวัดราชโอรสเมื่อสร้างเสร็จปีพ.ศ.2378 น้ันผังเขตพุทธาวาสวัดน่าจะคล้าย
กับในปัจจุบัน อันประกอบด้วยพระอุโบสถที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่คลองด่าน โดยด้านหน้า
เป็นลานโล่ง ส่วนด้านหลังพระอุโบสถสร้างวิหารพระนอนปางสีหไสยาต้ังวางด้านยาวเป็นแนวต้ังฉาก
กับแนวยาวของอุโบสถ โดยพระวิหารมีพระระเบียงล้อมรอบเน้นเป็นประธานของวัด  ซึ่งลักษณะผังน้ี
เป็นแบบ "แนวแกนฉาก" สําหรับพระอุโบสถและพระวิหารมีกําแพงแก้วล้อมรอบ ส่วนนอกกําแพง
แก้ว ขนาบด้านยาวทั้งสองด้านของพระอุโบสถน้ัน ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ต้ังวิหารพระยืน ทางด้าน
ทิศใต้เป็นที่ต้ังของศาลาการเปรียญ  
 3.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 เป็นพระวิหารล้อมรอบด้วยพระระเบียงซึ่งมีลกัษณะเป็นผังรปูสีเ่หลี่ยมผืนผ้าวาง
แนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ โดยที่มุมทัง้สีเ่ป็นผังรูปกากบาท ตัวระเบียงมีขนาดกว้างประมาณ 54.5 เมตร 
ยาวประมาณ 67.5 เมตร โดยแบ่งด้านกว้าง 11 ห้อง ด้านยาว 15 ห้อง ซึ่งระเบียงด้านนอกเป็นผนัง
รอบและมเีสาลอยรับปีกหลังคา โดยมุขที่เป็นผังกากบาทประดิษฐานพระพุทธรปูมุมละ 2 องค์ ส่วน

                                                             

 
13John Crawfurd, Journal of An Embassy to The Courts of Siam and 

Cochin China, 130-131. 
 14พระยาไชยวิชิต(เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459), 
34-35. 



88 

ภายในถัดจากผนังเป็นฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรปูจํานวน 60 องค์ ต้ังหันหน้าเข้าพระวิหารและ
มีทางเดินรอบถัดไปเป็นเสาลอยรับปีกหลงัคา นอกจากน้ันบริเวณหอ้งเสากลางของพระระเบียงทุก
ด้านมีทางเข้าเป็นประตูกลม  ส่วนภายในระเบียงตรงกลางเป็นที่ต้ังของพระวิหาร มลีักษณะผังเป็นรปู
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งด้านยาวเป็นด้านหน้า ส่วนตัวอาคารมีขนาดกว้าง
ประมาณ 18.8 เมตร ยาวประมาณ 31.8 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 7 ห้องเสา ด้านยาว 11 ห้องเสา 
ห้องเสารอบนอกเป็นพาไลถัดเข้าไปจึงเป็นตัวอาคารแบบทบึ ด้านหน้าตรงกลางที่ปกีหลังคาคลมุน้ัน
ทําเป็นระเบียงยกพื้นซึง่มีบันไดข้ึนจากด้านข้างทั้ง 2 ข้าง บนระเบียงมทีางเข้า 3 ประตู ด้านสกัดทั้ง 2 
ด้านมีบันไดและระเบียงคล้ายๆกันแต่มทีางเข้าด้านละ 1 ประตู ช่วงเสาทีเ่หลือเจาะช่องหน้าต่างทุก
ห้อง ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือมีเสาในประธานต้ังล้อมพื้นทีส่่วนตรงกลางซึ่งแบ่งเป็นส่วน
หลงัประดิษฐานพระนอนปางสหีไสยา หันพระเศียรไปทางทิศใต้ พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก 
ขนาดยาวประมาณ 18.3 เมตร พระบาทวางชิดติดกันทีฝ่่าพระบาทมลีายมงคล 108 ต้ังบนฐานชุกชี
สูงประมาณ 1 เมตร ส่วนหน้าเป็นพื้นที่นมัสการและถัดออกมาจากเสาร่วมในเป็นส่วนทางเดินรอบ 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารต้ังบนฐานเขียง ตัว
อาคารมีฐานเป็นฐานสงิห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุม้ประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วน
หลงัคาเป็นทรงโรง ซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้องเสา ถัดไปหน้า-หลงั 1 ห้องเสา
เป็นจั่วล่าง  ส่วนห้องเสาริมรอบนอก 2 ห้องเสารับหลงัคาปีกนกรอบหลงัคาทั้งหมดมี 4 ตับ โดยตับ
สุดท้ายมเีสาพาไลรบั ส่วนหน้าบันเป็นแบบกะเทเ่ซ ประดับกระเบือ้งเคลือบทาสี ส่วนเคร่ืองบนเป็น
แบบอย่างอิทธิพลศิลปะจีน ภายในอาคารฝ้าเพดานเขียนลายพันธ์ุพฤกษาลงรกัปิดทอง 

 
ภาพที่ 41 แผนผังวัดราชโอรส กรงุเทพฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, ตํานานวัดราชโอรส (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 41 
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. 

 
แผนผังที่ 5 ผังวิหารพระนอน วัดราชโอรส กรุงเทพฯ 
 
 
 
 



90 

 
 

แผ
นผ

ังท
ี่ 6

 รปู
ตัด

วิห
าร

พร
ะน

อน
 วั

ดร
าช

โอ
รส

 



91 

 
 
 
 
 
 

แผ
นผ

ังท
ี่ 7

 รปู
ด้า

นวิ
หา

รพ
ระ

นอ
น 

วัด
รา

ชโ
อร

ส  



92 

4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 4.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ในปีพ.ศ.2333 โดยเป็นวัดที่มีมีความสําคัญต้นๆ ของพระนคร
เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทางด้านพุทธจักรให้มั่นคง ซึ่งในทางกายภาพ
แล้ววัดน้ีมีลักษณะแผนผังที่สมบูรณ์ตรงตามพระราชประสงค์ของพระองค์ กล่าวคือวัดต้ังอยู่บริเวณ
ทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ใจกลางของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยผังวัดเขตพุทธาวาสในปัจจุบันมี
ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 
พื้นที่บริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นวิหารพระนอนในปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ วังกรมหลวงนรินทรเทวี ทําให้ในสมัยน้ีผังวัดยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แหว่งในบริเวณดังกล่าว
นอกจากน้ันการอธิบายผังวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือเขตพุทธาวาสฝั่งตะวันออกและฝั่ง
ตะวันตก โดยฝั่งตะวันออกมีลักษณะผังแบบ "แนวแกนเด่ียว" และสมมาตรด้านยาวซ้าย-ขวา
เหมือนกัน ประกอบด้วย พระอุโบสถเป็นประธาน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกล้อมรอบด้วยพระ
ระเบียงและวิหารทิศทั้ง 4 รวมทั้งอาคารประกอบย่อยอื่นๆ  ส่วนฝั่งตะวันตกซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณทิศ
เหนือแหว่งดังที่กล่าวไปแล้ว ถัดมาบริเวณตรงกลางสร้างมหาเจดีย์ถัดออกไปทางด้านหลังสร้างหอไตร
ปิฎกไม้ ซึ่งอาคารทั้งสองถือว่าต่อมาจาก "แนวแกนเด่ียว" ของฝั่งทิศตะวันออก ส่วนบริเวณทิศใต้ซึ่ง
เป็นอุโบสถหลังเก่าสมัยธนบุรีปฏิสังขรณ์แปลงเป็นศาลาการเปรียญ15 จนมาถึงพ.ศ.2374 
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ให้ใหญ่โตมากข้ึน อย่างไรก็ตาม
ยังคงองค์ประกอบหลักไว้อย่างครบถ้วนแล้วเสริมองค์ประกอบลงไป16 ที่สําคัญได้แก่ 
 การบูรณะพระอุโบสถ พระวิหารทิศและพระระเบียง 
 สร้างพระมหาเจดีย์เพิ่มอีก 2 องค์เป็น เจดีย์ประจํารัชกาล 3 องค์ ต้ังเรียงเป็น
แนวต้ังฉากกับ "แนวแกนเด่ียว" 
 ขยายพื้นที่ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ สร้างวิหารพระนอนและสวนมิสกวัน 
โดยเฉพาะวิหารพระนอนน้ันมพีระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้
กํากับการสร้าง17,พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา(ภายหลังเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ 

                                                             

 15ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4 
(กรงุเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2552), 25-30, 54-61. 
 16เรื่องเดียวกัน, 86-96. 
 17สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช 17 วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม, 2533), 67. 



93 

(ทัต บุนนาค))และพระยาเพชรพิไชยเป็นแม่การ18 
 รื้อหอไตรไม้เดิม สร้างใหม่เป็นหอไตรเครื่องก่อขนาดใหญ่ อย่างอาคารทรงมณฑป
จัตุรมุขฯลฯ  
 หลังจากน้ันจึงมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีก 1 ครั้ง คือการ สร้างเจดีย์ประจํา
รัชกาลที่ 4 เพิ่มอีก 1 องค์19 ทําให้องค์ประกอบหลักของผังเขตพุทธาวาสวัดมีลักษณะใกล้เคียงใน
สมัยปัจจุบัน 
 4.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 พระวิหารมผีังเป็นรปูสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ส่วนตัวอาคารมี
ขนาดกว้างประมาณ 24 เมตร ยาวประมาณ 62 เมตร แบง่เป็นช่วงเสาด้านกว้าง 6 ห้อง ด้านยาว 17 
ห้อง โดยห้องเสารอบนอกเป็นพาไลและถัดเข้าไปเฉพาะด้านหน้า-หลงั 1 ห้องเป็นระเบียงโถงทางเข้า 
ส่วนห้องเสาที่เหลอืตรงกลางทั้งหมดเป็นตัวอาคารแบบทบึ โดยห้องเสาริมทั้ง 2 ข้างของทั้งด้านหน้า-
หลงัเป็นทางเข้าข้างละ 1 ประตู ผนังตรงกลางเป็นช่องหน้าต่าง 3 บาน ส่วนด้านยาวทั้ง 2 ข้างมีบันได
และทางเข้าด้านละ 2 ประตูอยู่บริเวณเย้ืองไปทางส่วนหน้าวิหาร 1 ประตูและส่วนท้ายอกี 1 ประตู 
ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือมเีสาร่วมในต้ังล้อมพื้นที่ส่วนตรงกลางซึง่ประดิษฐานพระนอน
ปางสหีไสยา หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 44.5 
เมตร พระบาทวางชิดติดกันทีฝ่่าพระบาทมลีายมงคล 108 ต้ังบนฐานชุกชีสูงประมาณ 1.35 เมตร 
ส่วนถัดออกมาจากเสาร่วมในเป็นทางเดินรอบ 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารต้ังบนฐานเขียง ตัว
อาคารมีฐานเป็นฐานสงิห์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุม้ประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วน
หลงัคาเป็นทรงโรง ซ้อน 3 ช้ัน ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 9 ห้องเสา ถัดไปหน้า-หลงั 1 ห้องเสา
เป็นจั่วล่าง  อกี 3 ห้องเสาเป็นมุข แบ่งเป็นจั่ว 1 ห้อง และช่วงเสาริม 2 ห้องเป็นปีกหลงัคารอบ 
หลงัคาทั้งหมดมี 4 ตับ โดยตับสุดท้ายมีเสาพาไลรับ ส่วนหน้าบันลายพันพฤกษาสลักไม้ปิดทอง
ประดับกระจก เครื่องบนเป็นเครือ่งลํายองแบบไทย ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบง่เป็น 
2 ตอน ตอนล่างระหว่างประตู-หน้าต่างเป็นภาพเอตทัคคะ ตอนบนเป็นภาพเรื่องมหาวงศ์ ส่วนคอ
สองเป็นภาพดาวดึงสส์วรรค์และฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานแบบพันธ์ุพฤกษาลงรักปิดทอง 
 
 

                                                             

 18ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4, 97-
98. 
 19เรื่องเดียวกัน, 190. 
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ภาพที่ 42 พัฒนาการผงัวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 118, ตอนพิเศษ 127ง (21 ธันวาคม 2544): 2. 
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แผนผังที่ 9 รูปตัดวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ 
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5. วัดอินทาราม 
 5.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 วัดต้ังอยู่ทางทิศใต้ของคลองบางกอกใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่าบางย่ีขัน มีเขตพุทธ
วาส 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นบริเวณที่เก่ากว่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา และปฏิสังขรณ์หลายครั้ง
ทั้งในสมัยธนบุรี โดยพระเจ้ากรุงธนบุรี, สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งรัตนโกสินทร์ และสมัยรัชกาลที่ 520 ซึ่ง
เขตพุทธาวาสส่วนแรกน้ันตามผังมีอุโบสถและวิหารวางคู่ขนานกันหันหน้าไปทางทิศเหนือสู่คลอง โดย
พระอุโบสถ(ปัจจุบันคือพระวิหารใหญ่)ต้ังอยู่ด้านฝั่งทิศตะวันตกมีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ด้านฝั่งทิศ
ตะวันออก ซึ่งตามตํานานกล่าวว่าพระประธานในพระอุโบสถคือ พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระเจ้า
เจ้ากรุงธนบุรี  และมีเจดีย์คู่ที่เช่ือกันว่าบรรจุพระบรมอัฐพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระอัครมเหสีวางอยู่
ข้างหน้า21 ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นผังแบบผสมระหว่าง "แนวแกนคู่"  กับ “แนวแกนเด่ียว” ซึ่งน่าจะมี
สาเหตุมาจากมีการปฏิสังขรณ์ซ้อนทับหลายครั้ง ส่วนแบบอย่างหน้าบันน้ัน ไขแสง ศุขะวัฒนะ ให้
ความเห็นว่าเป็นการประดับกระเบื้องเคลือบและจัดลายตามแบบอย่างศิลปะสมัยรัชกาลที่ 322 
 โดยในสมัยรัชกาลที่ 3 ราวระหว่างพ.ศ.2386-238823 พระยาศรีสหเทพ(ทองเพ็ง) 
ขุนนางที่มีเช้ือสายมอญธนบุรีทางมารดา24 ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้ง มีการสร้างเขตพุทธวาสส่วนที่สอง 
อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของส่วนแรก  โดยมีอุโบสถสร้างใหม่เป็นประธานของวัดหัน
หน้าไปทางทิศเหนือสู่คลอง มีหอไตรและศาลาการเปรียญที่ต้ังวางขนาบข้างซ้าย-ขวาของอุโบสถเย้ือง
มาทางด้านหน้า สร้างเสาคู่ใหญ่เทินประติมากรรมรูปช้างและม้าเสาละ 1 ตัว พระปรางค์คู่ต้ังขนาบ
ด้านยาวซ้าย-ขวาส่วนท้ายของพระอุโบสถ25 และอาจรวมถึงพระเจดีย์คู่ที่ต้ังอยู่ข้างหน้าวัดนอกเขต
กําแพงแก้ว ที่สําคัญคือ กลุ่มอาคารชุดด้านหลังพระอุโบสถซึ่งมีลักษณะเป็นฐานไพทีสูงยาว ต้ังเป็น

                                                             

 20พระวิเชียรมุณี, ประวัติวัดอินทารามโดยสังเขป (พระนคร: ไทยหัตถการพมิพ์, 2497), 
1-8. 
 

21เรื่องเดียวกัน, 4. 
 22ไขแสง ศุขะวัฒนะ, การศึกษาอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนท่ีมีต่อสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยูหั่ว (ภาค 2) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมสท์
อมปส์ัน, 2521), 46-47. 
 23เรื่องเดียวกัน, 8. 
 

24สํานักงานสลากกินแบง่รัฐบาล, ท่ีระลึกในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด
อินทาราม (ใต้) ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกินแบง่รัฐบาล, 2522), 79-
82. 

 
25

 เรื่องเดียวกัน, 82-83. 
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แนวยาวต้ังฉากขวางแกนอุโบสถ บนฐานไพทีต้ังอาคารหลายหลัง ทําให้เขตพุทธวาสส่วนที่สองเป็นผัง
แบบ "แนวแกนฉาก" และสมมาตรด้านยาวซ้าย-ขวาเหมือนกัน ซึ่งในแง่รายละเอียดฐานไพทีที่ต้ังหลัง
พระอุโบสถน้ีรับพระเจดีย์ย่อมุมไม้ย่ีสิบ 3 องค์สลับกับพระวิหารราย 4 หลัง โดยเฉพาะพระเจดีย์องค์
กลางต้ังตรงจุดต้ังฉากของแนวแกนทั้งสองน้ัน มีความสูงกว่าองค์อื่นเน่ืองจากเป็นพระเจดีย์ที่มีตัวแบก
ประดับฐานพระเจดีย์ช้ันล่างเป็นประติมากรรมรูปลิงและยักษ์อย่างรามเกียรต์ิ โดย ณ ที่น้ีจะเรียก
อาคารกลุ่มน้ีว่า "ชุดพระเจดีย์ย่อมุม" 
 5.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 "ชุดพระเจดีย์ย่อมุม" น้ันมีพระวิหารรายแบ่งเป็น 2 รูปแบบ แบบแรกพระวิหารคู่
กลางเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตามยาวในแนวทิศเหนือ-ใต้  ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 3.5 
เมตร ยาวประมาณ 6.4 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 1 ห้อง ด้านยาว 2 ห้อง เป็นอาคารแบบทึบ มี
ทางเข้าด้านยาวที่หันเข้าเจดีย์องค์กลาง 1 ประตู ส่วนผนังที่เหลือทึบทั้งหมด โดยหลังหน่ึงภายใน
อาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาท, วนอีกหลังหน่ึงประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิงและ
ประติมากรรมประกอบเรื่อง 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารต้ังบนฐานไพทีใหญ่ ตัว
อาคารมีฐานเป็นลักษณะฐานบัวถลา ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและช่องประตูไม่มีซุ้ม ส่วนหลังคา
เป็นทรงโรงซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบนและถัดไปหน้า-หลังเป็นจั่วล่างที่มีปีกหลังคา
รอบ ซึ่งหลังคาทั้งหมดมี 2 ตับ โดยตับสุดท้ายมีคันทวยรับ ส่วนหน้าบันลายพันพฤกษาสลักไม้ปิดทอง
ประดับกระจก เครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท 1 หลังและตอนถวายพระเพลิง 1 หลัง 
 แบบที่ 2 คือพระวิหารคู่ริมซึ่งมีผังเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตามยาวในแนวทิศ
เหนือ-ใต้  ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 5.7 เมตร ยาวประมาณ 10.7 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 2 
ห้อง ด้านยาว 4 ห้อง โดยห้องเสาริมยกเว้นด้านที่หันไปทางเจดีย์ เป็นพาไล 1 ห้องเสา ถัดเข้าไปเป็น
อาคารแบบทึบและมีทางเข้าด้านยาวที่หันเข้าเจดีย์องค์กลาง 1 ประตู ส่วนผนังที่เหลือทึบทั้งหมด 
โดยภายในอาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาทั้งสองหลัง ซึ่งพระนอนทั้ง 2 องค์มีฝ่าพระบาท
วางชิดติดกันแต่ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารรายต้ังค่อมระหว่าง
ฐานเขียงบนพื้นดินกับฐานไพทีใหญ่ ตัวอาคารมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ช่อง
ประตูไม่มีซุ้ม ส่วนหลังคาเป็นทรงโรง ซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางด้านยาวเป็นจั่วบนและถัดไปหน้า-หลังเป็น
จั่วล่างที่มีปีกหลังคารอบ ถัดออกมา 3 ด้านยกเว้นด้านที่หันหน้าเข้าเจดีย์เป็นหลังคาปีกนกมีเสาพาไล
รับ หลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ ส่วนหน้าบันลายพันพฤกษาสลักไม้ปิดทองประดับกระจก เครื่องบนเป็น
เครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพเครื่องเรือนต่างๆ 
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ภาพที่ 43 พัฒนาการผงัวัดอินทาราม กรุงเทพฯ 

 

แผนผังที่ 10 ผังชุดพระเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม 

 
แผนผังที่ 11 รูปตัดวิหารพระนอนประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 
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6.วัดมหาพฤฒาราม 
 6.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 เดิมช่ือวัดท่าเกวียนหรือวัดตะเคียนเป็นวัดโบราณไม่ทราบสมัยที่สร้างแน่ชัด จน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์ในปีพ.ศ.2394 ด้วยพระองค์
ทรงเลื่อมใสพระอธิการแก้ว เจ้าอาวาส โดยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติเป็นแม่กอง 
จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ. 2400 จึงโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นภูมินทรภักดีมารับช่วงต่อ โดยน่าจะ
สร้างเสร็จราวพ.ศ.2409 ดังมีหมายรับสั่งกําหนดฤกษ์ยกช่อฟ้าวิหารพระพุทธไสยาสน์26 ซึ่งการ
ปฏิสังขรณ์ครั้งน้ีทําทั้งพระอาราม โดยพระอุโบสถและพระวิหารของเดิมน้ันให้รื้อสร้างใหม่ คงไว้แต่
พระปรางค์ 4 องค์ที่โปรดให้ก่อครอบใหม่ ทรงพระราชอุทิศบูชาแก่พระพุทธเจ้า 4 พระองค์และ
พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดมหาพฤฒาราม"27 
 โดยเขตพุทธาวาสของวัดก่อนการปฏิสังขรณ์มีบันทึกในจดหมายเหตุโดยมีใจความ
ว่าพระอุโบสถเก่าต้ังเบียดกับวิหารพระนอน จึงย้ายเขยิบข้ึนไปทางทิศเหนือวางคู่ขนานกับพระวิหาร
ซึ่งต้ังใกล้ๆ กับแถวพระเจดีย์28ซึ่งจากจดหมายเหตุดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าผังวัดก่อนการปฏิสังขรณ์
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และพุทธาวาสแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ โดยบริเวณทางทิศใต้ มีอาคาร
หลักคือวิหารพระนอนและอุโบสถที่ต้ังขนานกันในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกทั้งคู่ โดยอุโบสถต้ังอยู่ทางทิศเหนือและวิหารพระนอนต้ังอยู่ทางทิศใต้ ทําให้มีลักษณะผัง
แบบ "แนวแกนคู่" ส่วนบริเวณทางทิศเหนือของเขตพุทธาวาส มีพระวิหารและพระเจดีย์ต้ังเป็นแถวอยู่
ใกล้กัน พระวิหารต้ังในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และที่ด้านยาวทิศใต้
ของวิหารมีพระเจดีย์ต้ังเป็นแถวตามแนวยาวของวิหารน้ันซึ่งน่าจะหมายถึงตําแหน่งปรางค์ 4 องค์ 

                                                             

 26กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง, เรียบเรียง, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 เร่ือง
ตํานานสถานท่ีแลวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2468), 96. 
 27“หมายรับสั่ง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1228,” กําหนดฤกษ์จะได้ยกช่อ
ฟ้า ยกลํายอง พระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒาราม, ลําดับที ่10, ใจความ 20, กลุ่มหนังสือตัวเขียน
และจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
 28“จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222 (พ.ศ.2403),” พระบรมราช
โองการ เรื่องการปฏิสงัขรณ์พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม จ.ศ.1222, ลําดับที่ 30, เอกสารเลขที่ 
116, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. และ “จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 4 จ.ศ.ปนกัน พระราชนิพนธ์ ร.4,” ลําดับที่  7, เอกสารเลขที่ 22, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารกึ 
หอสมุดแห่งชาติ. 
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ในปัจจุบัน 
 และเมื่อปฏิสังขรณ์แล้ว ผังยังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดิม แต่มีการ
แบ่งเป็น 2 อาณาเขตใหม่อย่างชัดเจนด้วยกําแพงแก้ว ได้แก่ บริเวณทิศเหนือที่มีขนาดใหญ่กว่า 
ประกอบด้วย อุโบสถซึ่งย้ายจากที่ต้ังจากเดิมมาต้ังขนานกับพระวิหาร กลายเป็นอาคารหลัก 2 หลังคู่
ใหม่ โดยพระอุโบสถต้ังอยู่ทางทิศใต้ พระวิหารต้ังอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งระหว่างด้านยาวของอุโบสถและ
วิหารน้ัน มีปรางค์ 4 องค์ต้ังเป็นแนวตามด้านยาวไล่ขนาดจากด้านหน้าที่มีขนาดเล็กไปด้านหลังที่มี
ขนาดใหญ่กว่า โดยเฉพาะปรางค์องค์แรกที่มีขนาดเล็กกว่าน้ันมีที่ต้ังเด่นกว่าองค์อื่นๆ เพราะต้ังเหลื่อม
ออกมาจากแนวด้านหน้าของพระวิหารและพระอุโบสถ โดยผังดังกล่าวเป็นแบบ "แนวแกนคู่" หรือถ้า
นับแถวของพระปรางค์ด้วยอาจถือว่าเป็นผัง "3 แนวแกนขนานกัน" นอกจากน้ันยังมีอาณาเขตบริเวณ
ทิศใต้ที่มีขนาดเล็กกว่า อันเป็นที่ต้ังวิหารพระนอนซึ่งต้ังในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ชิดกับอาณา
เขตทางทิศเหนือ โดยมีทางเข้าจากด้านยาวจากทางทิศเหนือน้ัน 
 6.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 เป็นวิหารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตามยาวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มี
มุขเด็จใต้ข่ือประกอบอยู่ทางทิศตะวันตก  ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 10.8 เมตร ยาวประมาณ 
24.5 เมตร(ไม่นับมุข) แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 4 ห้อง ด้านยาว 8 ห้อง โดยห้องเสารอบนอกเป็น
พาไล(ยกเว้นด้านที่ติดมุข) ถัดเข้าไปเป็นตัวอาคารแบบทึบ โดยผนังด้านทิศเหนือเป็นด้านหน้าซึ่งห้อง
เสาขนาบห้องกลางทั้ง 2 ห้อง ทําเป็นช่องประตู ส่วนช่องเสาอื่นทั้ง 3 ด้านยกเว้นด้านที่ติดมุขทําเป็น
ช่องหน้าต่างทุกห้องเสาภายในอาคารตรงกลางประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทาง
ทิศตะวันออก พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 19.8 เมตร ต้ังบนฐานชุกชีสูงประมาณ 
0.6 เมตร พระบาทเหลื่อมไม่มีลายมงคล 108 รอบฐานเป็นทางเดิน ส่วนมุขด้านหน้าประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่มีประตูเช่ือมต่อถึงกัน 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ัน 
ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้องเสาและถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง ซึ่งห้องเสาริม 3 
ด้านยกเว้นด้านที่ติดมุข 1 ห้องเสาเป็นหลังคาปีกนกมีเสาพาไลรับอย่างทรงโรง หลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ 
ส่วนมุขเป็นหลังคาจั่วซ้อน 2 ช้ัน โดยจั่วบน 3 ห้องเสาและจั่วล่าง 2 ห้องเสาโดยห้องเสาริม 1 ห้อง
เสาเป็นปีกนกรอบอย่างทรงโรง ส่วนหน้าบันวิหารเป็นรูปเจดีย์ทรงกรมแบบลังกาและมีลายอย่างไทย
รายรอบทําจากไม้สลักปิดทองประดับกระจก ส่วนเครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย ภายในอาคาร
ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังและฝ้าเพดานไม่มีการประดับ 
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ภาพที่ 44 แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องข้ึนทะเบียนโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
99, ตอนที่ 130 (14 ก.ย.2525): 3694. 
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7. วัดพระปฐมเจดีย ์
 7.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 เป็นพุทธสถานโบราณมาก่อนซึ่งพระวชิรญาโณได้เสด็จมานมัสการหลายครั้ง 
จนกระทั่งปีพ.ศ.2394 เมื่อพระองค์ได้ข้ึนครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างทหารในตัวอย่างถวายเป็นรูปพระเจดีย์กลม จนเมื่อทรงพอพระทัยใน
ตัวอย่างพระเจดีย์แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค) เป็นแม่
กองพร้อมด้วยพระศิริสมบัติ, หลวงพิทักษ์โยธา, หลวงนราเรืองเดชและหลวงโยธาพิจิตรเป็นนายงาน
ดําเนินการตามประสงค์ ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ.2398 จึง
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังคือเจ้าพระยาทิพากรวงศ์)เสนาบดีกรมท่า บุตรชายเป็น
นายกองต่อจากบิดา ทําให้งานที่ค้างอยู่ที่ช้ันฐานจึงต่อเน่ืองไปได้และในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 ได้
เสด็จมาสมโภชสักการะและสมโภชพระเจดีย์ทรงมีพระราชดําริว่าพระเจดีย์แห่งน้ีเป็นพระมหาเจดีย์
ใหญ่และเก่ากว่าเจดีย์ใดในสยาม จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระปฐมเจดีย์" ทรงพระราช
ประสงค์ให้เป็นที่สักการะเช่นเดียวกับรอยพระพุทธที่สระบุรี ต่อมาในปีพ.ศ.2403 ฝนตกหนักทําให้
พระเจดีย์ทรุด ต้องรื้อออกทําใหม่ รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวร
รังษีสุริยพันธ์ุ(ภายหลังคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) ประทับอยู่ที่วัด
บวรนิเวศวิหารและกรมขุนราชสีหวิกรมคิดตัวอย่างถวายแล้วจึงทรงแนะนําตัวอย่างน้ัน29ซึ่งการ
ก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ น้ันได้ดําเนินการมาเรื่อยๆโดยตลอด ขณะที่วิหารทิศทั้งสี่ มีการก่อฤกษ์ในปี
พ.ศ.240430 และมีการบันทึกการสร้างในหนังสือ "เรื่องพระปฐมเจดีย์" ที่เรียบเรียงโดยเจ้าพระยาทพิา
กรวงศ์(ขํา บุนนาค) ในปีพ.ศ.2408 มีข้อความว่า ก่อวิหารทิศทั้งสี่ประดิษฐานพระพุทธรูป วิหารทิศ
ตะวันออกห้องนอกไว้พระพุทธรูปปางมารวิชัย โดยห้องในไว้พระแท่นนมัสการ, วิหารทิศใต้ห้องนอก
ไว้พระพุทธรูปตอนเทศนาธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย์ ส่วนห้องในไว้พระนาคปรกที่เป็นของเดิม, และ
วิหารทิศตะวันตกไว้พระพุทธรูปไสยาสน์ ส่วนห้องในไว้พระพุทธรูปนิพพานและทิศเหนือห้องในไว้ปาง
ประสูติ ส่วนห้องในไว้พระปางป่าลิไลยซึ่งเป็นของเดิม แล้วชักพระระเบียงกลมล้อมรอบถึงกันทั้ง 4 
ด้าน นอกจากน้ันยังมีการสร้างองค์องค์ประกอบอื่นอีกจํานวนหน่ึง โดยเฉพาะกระเปาะด้านข้าง
ตะวันตกช้ันบนได้ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธ์ิซึ่งได้มาจาก ลังกา31 อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จ

                                                             

 
29เจ้าพระยาทิพากรวงวงศ์, เร่ืองพระปฐมเจดีย์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2462), 

1-17. 
 

30“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1223,” เสด็จก่อพระฤกษ์พระวิหาร
ทั้ง 4 ทิศที่พระปฐมเจดีย์, ลําดับที่ 31, ใจความ 4, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
 31เจ้าพระยาทิพากรวงวงศ์, เร่ืองพระปฐมเจดีย์, 17-21. 
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พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตก่อนยกยอดฉัตรซึ่งทําในปีพ.ศ.2413 โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว32 
 สําหรับผังเขตพุทธาวาสวัดสมัยรัชกาลที่ 4 น้ันโดยสรุปคล้ายสมัยปัจจุบันน่ันเอง 
โดยประกอบด้วย พระมหาเจดีย์กลมและวิหารทิศทั้งสี่ ต้ังในทิศหลักทั้ง 4 ของพระวิหาร และชัก
ระเบียงกลมจากวิหารทั้ง 4 ล้อมรอบพระเจดีย์ โดยทั้งหมดน้ีต้ังบนฐานไพทีสูงใหญ่ซึ่งมีกะเปาะทาง
ทิศตะวันตกประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
 7.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 พระวิหารที่มีผังแบบตรีมุข วางตามยาวในแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยมุขอยู่ด้านทิศ
ตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่หันเข้าเจดีย์ประธาน ส่วนตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 11.3 เมตร ยาว
ประมาณ 20.8 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 3 ห้อง ด้านยาว 7 ห้อง มีด้านยาวฝั่งทิศตะวันตกเป็น
ด้านหน้าและมีบันไดทางเข้า 3 ประตูวางสลับกับหน้าต่าง 4 ช่อง ส่วนด้านหลังมีบันไดและประตู
ทางเข้าอยู่ที่ห้องเสาริมทั้ง 2 ข้าง ส่วนตรงกลางเป็นผนังทึบซึ่งมีทางเข้าไปยังมุข 1 ประตู ภายในตัว
อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีเสาร่วมในทําเป็นซุ้มค่ัน โดนส่วนหลังประดิษฐานพระนอนปางสีห
ไสยา หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขนาดยาวประมาณ 16 เมตร พระ
บาทเหลื่อมไม่มีลายมงคล 108 ต้ังบนฐานชุกชีสูงประมาณ 0.8 เมตร และทางส่วนหน้าเป็นพื้นที่
สักการะ ส่วนมุขกว้างประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 11.6 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 3 ห้อง 
ด้านยาว 4 ห้อง โดยห้องแรกที่หันเข้าเจดีย์เป็นแบบโถงมีเสามุขรับจั่วและปีกหลังคาด้านข้าง ส่วนตัว
อาคารเป็นแบบทึบซึ่งมีพระระเบียงมาชนผนังทั้ง 2 ด้านและมีทางเข้าข้างละ 1 ประตู ภายในตัว
อาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ตอนปรินิพพานขนาดย่อม หันพระเศียรไปทางทิศตะวัน
เหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก โดยพระบาทเหลื่อมไม่มีลายมงคล 108 ต้ังบนฐานชุกชีที่ต้ัง
ชิดผนังด้านทิศตะวันออกและมีประติมากรรมประกอบเป็นรูปเหล่าสาวกนมัสการ ส่วนด้านหน้าเป็น
พื้นที่สักการะ 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นแบบบันแถลง ส่วนหลังคาของตัวอาคารเป็น
แบบทรงจั่ว ซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้องเสาและถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสา
เป็นจั่วล่าง มี 4 ตับ โดยตับสุดท้ายมีเต้าย่ืนออกมารับ ส่วนมุขเป็นหลังคาทรงจั่วซ้อน 2 ช้ันบวกมุข
โถงอีก 1 ช้ัน โดยหลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ ตับสุดท้ายมีเต้าย่ืนออกมารับเช่นกัน หน้าบันไม่มีการประดับ
ตกแต่งส่วนเครื่องบนเป็นปั้นลมครอบปูนรูปแบบเรียบๆ ส่วนภายในอาคารเสาร่วมในทําเป็นซุ้มโค้ง
แหลม(Pointed Arch) ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังและฝ้าเพดานไม่มีการประดับ 

                                                             

 32 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (กรงุเทพฯ: มติชน, 2546), 153. 



108 

 
ภาพที่ 45 แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, เร่ืองพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2506) 
282. 

 
แผนผังที่ 15  ผังวิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ 
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8. วัดบวรนิเวศวิหาร 
 8.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 

 วัดบวรนิเวศวิหาร เดิมเรียกว่าวัดใหม่ริมวัดกรมขุนอิศรานุรักษ์33 มีพระยาอภัยรณ
ฤทธ์ิเป็นนายกองก่อสร้างเจดีย์และในเอกสารบางฉบับเรียกว่า วัดวังหน้า34 โดยเป็นวัดที่สมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสถาปนาข้ึนใหม่ มีอาณาเขตติดกับวัดรังสีสุทธาวาส ภายหลังจากทรง
ทําการศพเจ้าจอมมารดา(น้อย)ของพระองค์เจ้าดาราวดี พระชายา35 ซึ่งมูลเหตุในการสร้างน้ันอาจ
ประสงค์เพื่อให้เป็นวัดสําหรับวังหน้า36 และดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ได้นิพนธ์ไว้ในตํานานวัดบวรนิเวศว่าน่าจะสร้างภายหลังการอุปราชาภิเษก37 ซึ่งข้อสันนิษฐานน้ี
สอดคล้องกับหลักฐานเรื่องการอัญเชิญพระพุทธชินสีห์ลงมาประดิษฐานไว้ที่มุขพระอุโบสถวัดบวร
นิเวศ ในปี พ.ศ. 2373 ในจดหมายเรื่อง พงศาวดารเหนือ38 และมีปรากฏในจดหมายเหตุโหร ฉบับ
พระยาประมูลธนรักษ์ บันทึกไว้ว่ามีการผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเดือนย่ี แรม 6 
คํ่าปีชวด สัมฤทธิศก จ.ศ. 119039  
 ผังเขตพุทธาวาสของวัดบวรนิเวศในสมัยแรกสร้างน้ันหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดย
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงสร้างพระอุโบสถข้ึนบริเวณด้านหน้าของวัด  สร้างพระ
เจดีย์ไว้ด้านหลังและสร้างศาลาการเปรียญรวมทั้งหอพระไตรปิฎก40 ขนาบพระเจดีย์ในตําแหน่งที่

                                                             

 33“พระอภัยรณฤทธ์ิ เป็นนายกองก่อพระเจดีย์วัดใหม(่วัดบวรนิเวศ).” หมายรับสั่ง
รัชกาลที่ 3 ปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1193 พ.ศ. 2375. อ้างใน ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ
, พุทธาวาสวัดบวรนิเวศ (กรุงเทพฯ: บริษัทพลัสเพรส จํากดั, 2556), 22. 
 34ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ (นนทบุร:ี สํานักพิมพ์ต้นฉบับ, 2551), 47. 
 35สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 2. 
 36สมคิด จิระทัศนกลุ, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 89. 
 37สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 2-3. 
 38“หมวดจดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ. 1217,” พงศาวดารเหนือ 
เรื่องเชิญพระชินศรีมาวัดบวรนิเวศน์และ ฯลฯ, เลขที่ 129, กลุ่มหนังสือตัวเขียนเขียนและจารึก 
หอสมุดแห่งชาติ. และ ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ, พุทธาวาสวัดบวรนิเวศ, 22.  
 39ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ, 47. 
 40สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 3. 
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สมมาตรกัน ทําให้วัดในสมัยแรกน้ีเป็นผังแบบ "แนวแกนเด่ียว" จนต่อมาพระวชิรญาโณเสด็จมาครอง
วัดบวรนิเวศ ทรงต้ัง "ธรรมยุติกนิกาย" เมื่อปี พ.ศ. 2379 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธชิน
สีห์ซึ่งเดิมประดิษฐานบริเวณมุขหลังไปประดิษฐานที่มุขหน้าของพระอุโบสถ แล้วให้อัญเชิญพระไสยา
จากวัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัยมาประดิษฐานแทน นอกจากน้ียังทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถใหม่ 
2 ครั้ง รวมทั้งสถาปนาพระเจดีย์ ซึ่งเริ่มสร้างในสมัยแรกแต่ยังไม่แล้วเสร็จเน่ืองจากสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตก่อน พระวชิรญาโณจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ที่ยังค้าง
อยู่ต่อจนแล้วเสร็จ41 และมีสิ่งก่อสร้างอื่นที่สร้างข้ึน ได้แก่ ศาลาฤาษี 4 ห้อง อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง
หอพระไตรปิฎก และศาลารายทั้ง 4 มุม ทําให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมล้อมองค์พระเจดีย์ประธาน ส่วน
แผนผังขอโดยวัดน้ันยังเป็นผังแบบ "แนวแกนเด่ียว" เช่นเดิม  
 ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงครองวัด
บวรนิเวศวิหาร  ภายหลังจากที่พระวชิรญาโณทรงลาผนวชและเสด็จข้ึนครองราชย์เป็น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2394 มีการสร้างพลับพลาเปลื้องเครื่องเพื่อเป็น
การแสดงเกียรติยศว่าเป็นวัดที่รับพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตรา อีกท้ังการสร้างและปฏิสังขรณ์เขต
พุทธาวาสของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยส่วนใหญ่เป็นด้วยพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 4 ได้แก่ การ
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและเขียนจิตรกรรมฝาผนังใหม่รวมทั้งการสร้างพระวิหารเก๋งและวิหารพระ
ศาสดาด้านหลังพระเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2402 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี บนที่ต้ังเดิมของคณะลังกา42 
โดยวิหารพระศาสดามีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ตัวอาคารมี
การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยห้องทางด้านทิศตะวันออกซึ่งใหญ่กว่าประดิษฐานพระศรีศาสดา 
จากเมืองพิษณุโลก ซึ่งสร้างคราวเดียวกับพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และห้องด้านทิศตะวันตก
ประดิษฐานพระไสยา อย่างไรก็ตามจนสิ้นรัชกาลที่ 4 การสร้างวิหารพระศาสดาก็ยังไม่แล้วเสร็จ43 
ล่วงเลยมาถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 สมัยรัชกาลที่ 5 จึงสร้างเสร็จ ดังที่ให้มีการปิดทองพระ
ศรีศาสดาและพระไสยา44 ส่วนโพธิฆระประดิษฐานพระศรีมหาโพธ์ิที่นํามามาจากพุทธคยา ประเทศ
อินเดีย ต้ังอยู่ด้านหลังพระวิหารพระศาสดาทางห้องพระไสยาน้ันสร้างค้างมาต้ังแต่ปลายรัชกาลที่ 4 
เช่นกัน45  โดยแผนผังของวัดในสมัยน้ี มีลักษณะเป็นผัง “แบบแกนเด่ียว” ที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  

                                                             

 41สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 27. 
 42สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, ลลิติพงศาวดารเหนือ (พระ
นคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2510), 128. 
 43สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 47. 
 44เรื่องเดียวกัน, 77. 
 45เรื่องเดียวกัน, 47, 77. 
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กล่าวคือมีการ วางพระอุโบสถ พระเจดีย์และวิหารพระศาสดาในแนวแกนหลัก 
 ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สิ้นพระชนม์ใน
ปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสขณะทรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศสืบต่อมา ซึ่งมีการสร้างและปฏิสังขรณ์ภายในเขต
พุทธวาสบ้าง46 หาแต่ผังเขตพุทธาวาสหลักยังคงเป็นเช่นเดิม 
 8.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 พระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารพระศรีศาสดาซึ่งเป็นอาคารที่มีผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 14.5เมตร ยาวประมาณ 
26.3 เมตร ยกพื้นสูงประมาณ 1.5 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 4 ห้อง ด้านยาว 9 ห้อง โดยห้อง
เสารอบนอกเป็นพาไล ถัดเข้าไปเป็นตัวอาคารแบบทึบและมีทางเข้าทางด้านหน้า-หลังด้านละ 2 
ประตู ผนังด้านด้านยาวมีช่องหน้าต่างทุกห้องเสา โดยภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ฝั่ง
ตะวันออกมีขนาด 4 ห้องประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นาม"พระศรีศาสดา" ฝั่งตะวันตก
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดย่อมนาม "พระไสยา" หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ หันพระ
พักตร์ไปทางทิศใต้ พระบาทวางชิดติดกัน ไม่มีลายมงคล 108 ท่ีฝ่าพระบาท ซึ่งพระนอนต้ังบนฐาน
ชุกชี โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 ต้ังหันหลังประชิดผนังที่กันระหว่างทั้ง 2 ส่วนโดยด้านข้างผนังฝั่งทิศใต้มี
ประตูเช่ือมต่อระหว่างทั้ง 2 ส่วน นอกจากน้ันที่หน้าพระทั้งสองเป็นพื้นท่ีสําหรับสักการะ 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา ส่วนตรงกลางหน้าบันซุ้มเป็น
รูปสัญลักษณ์พระมงกุฎ ส่วนหลังคาเป็นทรงโรงซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 5 ห้อง
เสาและถัดไปหน้า-หลัง 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง ส่วนห้องเสาริมรอบจั่วล่างเป็นหลังคาปีกนกมีเสาพาไล
รับอย่างทรงโรง หลังคาทั้งหมดมี 2 ตับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกระเท่เซประดับรูปสัญลักษณ์พระมงกุฎ 
มีพื้นหลังเป็นรูปดอกพุดตานและใบเทศปั้นปูนทาส ี เครื่องบนเป็นพรรณพฤกษาปูนปั้น ภายในอาคาร
ส่วนประดิษฐานพระศรีศาสดาน้ัน เขียนจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องเต็มพื้นที่ ส่วนห้องพระไสยาเขียน
จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับตอนปรินิพพานและฝ้าเพดานเป็นลายดาวเพดานพันธ์ุพฤกษาลงรักปิดทอง 
 

                                                             

 46สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 139-
141. 
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ภาพที่ 46 แผนผังวัดบวรนิเวศ กรงุเทพฯ 
 

 
แผนผังที่ 17 ผังวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรงุเทพฯ 
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ภาพที่ 47 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัยเมื่อ 6 เมษายน 2557 
 
9. วัดเสนาสนาราม 
 9.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 
 เดิมช่ือวัดเสื่อเป็นวัดโบราณ สมัยอยุธยา ต้ังอยู่ในพระราชวังจันทรเกษมดังน้ันจึง
ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษา จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาข้ึนใหม่พร้อม
กับวัดชุมพลนิกายารามและวัดกวิศ เพื่อไถ่ถอนพระนารายณ์ราชนิเวศน์จากการเป็นวิสุงคามสีมาใน
ปลายรัชกาลพระนารายณ์ให้กลับมาเป็นพระราชวังตามเดิม โดยการสถาปนาครั้งน้ีได้ถวายให้เป็น
เสนาสนะสําหรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต โดยเริ่มสถาปนาอย่างช้าในปีพ.ศ.2403 ดังจดหมายเหตุ
กล่าวถึงรัชกาลที่ 4 เสด็จวังจันทรเกษมและก่อพระฤกษ์อุโบสถ ซึ่งเดิมช่ือวัดเสนาศน์47 ต่อมาปีพ.ศ.
2406 มีหมายรับสั่งกล่าวถึงการก่อพระฤกษ์วิหารและพระพุทธไสยาสน์48 และที่สําคัญในปีเดียวกัน
น้ันคือพระราชโองการประกาศเขตวิสุงคามสีมาและพระราชทานนามว่า "วัดเสนาสนาราม"49 อย่างไร
                                                             

 47“จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222 (พ.ศ.2403),” รายการเสด็จวัง
จันทรเกษมก่อพระฤกษ์พระอุโบสถวัดเสนาศน์ ฯลฯ วันพฤหัส แรม 4 คํ่า เดือน 10”, ลําดับที่ 21, 
เอกสารเลขที่ 86, กลุม่หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
 48“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225,” กําหนดจะปิดทอง เงิน นาก 
แผ่นอิฐ ศิลา ที่จะก่อพระฤกษ์พระพุทธไสยาสน์ที่วัดเสนาสนาราม, ลําดับที่ 21, ใจความ 15, กลุ่ม
หนังสือตัวเขียนและจารกึ หอสมุดแหง่ชาติ. 
 49“จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225(พ.ศ.2406),” พระบรมราช
โองการ 1.เรื่องขยายเขตสมีาวัดเสนาสนาราม แขวงกรุงเก่า ณ วันศุกร์ ข้ึน 2 คํ่า เดือน 8 ปีกุน เบญจ
ศก จ.ศ.1225, ลําดับที่ 15, เอกสารเลขที่ 89, กลุม่หนังสอืตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
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ก็ตามจากภาพถ่ายของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 วิหารส่วน
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยมีโครงสร้างหลังคาครบแล้วแต่ยังไม่ได้มุง
กระเบื้อง นอกจากน้ันในภาพเก่ายังมีอาคารไม้ยกพื้นซึ่งตัวอาคารวางขวางแนวแกนหลักของวัดต้ังที่
หนองนํ้าด้านหน้าวัดนอกกําแพงแก้ว โดยมีทางยกพื้นเช่ือมเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าอุโบสถในกําแพง
แก้ว ซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้สันนิษฐานได้ว่าอาคารน้ีน่าจะเป็นหอพระไตรปิฎก 
 แผนผังของเขตพุทธาวาสน้ันหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีพระเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกาเป็นประธานของวัดซึ่งมีพระเจดีย์รายแบบย่อมุมขนาดเล็กกว่าเป็นบริเวณล้อมรอบจํานวน 10 
องค์ หน้าพระเจดีย์สร้างพระอุโบสถตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
อาคารหลักทั้งสองมีอาณาเขตกําแพงแก้วล้อมรอบ ส่วนด้านหลังพระเจดีย์นอกกําแพงแก้วสร้างพระ
วิหารตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกแค่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยที่ท้ายวิหารด้านติดกับพระ
เจดีย์ทํามุขขวางประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา โดยลักษณะแผนผังวัดทั้งหมดดังกล่าวเป็นแบบ 
"แนวแกนเด่ียว" 
 9.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 พระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารพระอินทร์แปลงซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัน
หน้าไปทางทิศตะวันตก ตัวอาคารมีขนาดกว้างประมาณ 9.3 เมตร ยาวประมาณ 24.4 เมตร แบ่งเป็น
ช่วงเสาด้านกว้าง 3 ห้อง ด้านยาว 5 ห้องไม่นับมุขหน้า-หลังซึ่งเป็นมุขขวาง โดยมุขหน้ามีช่วงเสาด้าน
กว้าง 1 ห้อง ด้านยาว 3 ห้อง(ซึ่งสัมพันธ์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับช่วงเสาด้านกว้างของตัวอาคาร) โดย
มุขน้ีเป็นโถงเข้าสู่ตัวอาคาร ที่เป็นอาคารแบบทึบมีทางเข้าด้านหน้า 3 ประตู ผนังด้านหลังเป็นแบบ
ทึบติดกับมุขขวางด้านหลัง ส่วนด้านยาวทั้ง 2 ด้านมีช่องหน้าต่างเกือบทุกห้องเสายกเว้นห้องหลังสุด
เป็นประตูทางเข้า ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นาม"พระอินทร์แปลง" ในซุ้มต้น
โพธ์ิต้ังบริเวณส่วนท้ายของตัวอาคารโดยด้านหลังมีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปอีก 1 องค์ ส่วนหน้า
เป็นพื้นที่ทําพิธีกรรมระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส 
 ส่วนมุขหลังขวางด้านหลังวางในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีขนาดกว้างประมาณ 6.6 เมตร ยาว
ประมาณ 16 เมตร แบ่งเป็นช่วงเสาด้านกว้าง 2 ห้อง ด้านยาว 5 ห้อง ห้องเสากลางของด้านทิศ
ตะวันออกซึ่งเป็นด้านยาวและเป็นด้านหน้าของมุขขวางน้ีมีบันไดและทางเข้า 1 ประตู ส่วนช่วงเสาที่
เหลือทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านหลังเป็นช่องหน้าต่างทุกห้อง ภายในมุขขวางประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
สีหไสยา หันพระเศียรไปทางทิศใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระบาทวางชิดติดกันโดยที่ฝ่า
พระบาทมีลายมงคล 108 ต้ังบนฐานชุกชีที่ต้ังชิดผนังด้านทิศตะวันตก ส่วนด้านหน้าเป็นพื้นที่สักการะ 
ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง วิหารมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นลายพันพฤกษา บานหน้าต่างเป็นรูปสัญลักษณ์พระเกี้ยวมีช้าง
เอราวัณรองรับ ส่วนหลังคาเป็นทรงโรงซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางของด้านยาวเป็นจั่วบน 3 ห้องเสา ถัดไป
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หน้า-หลัง 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง มี 2 ตับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกระเท่เซประดับรูปสัญลักษณ์พระ
มงกุฎ พื้นหลังเป็นลายอย่างไทย ปั้นปูนปิดทองประดับกระจก  เครื่องบนเป็นอย่างไทยแบบประยุกต์
เช่น หางหงส์เป็นรูปหัวนาค ส่วนภายในอาคารจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปดอกไม้ร่วงและฝ้าเพดานเป็น
ลายดาวเพดานเรียบๆ 
 

 
ภาพที่ 48 แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สมคิด จิระทัศนกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547) 82.  
 

 
แผนผังที่ 18 ผังวิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ อยุธยา 
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10. วัดปรมัยยิกาวาส 
 10.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 

 เดิมช่ือวัดปากอ่าวเป็นวัดโบราณในชุมชนมอญอพยพต้ังอยู่ที่เกาะเกร็ด จังหวัด 
นนทบุรี โดยเกราะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดจากแม่นํ้าเจ้าพระยาในสมัยอยุธยาปลาย  รัชกาล
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ เรียกกันว่าคลองลัดเกร็ด การขุดคลองลัดน้ีทําให้แหลมที่อยู่ฝั่งตะวันตกของ
แนวขุดคลองมีสภาพเป็นเกาะ โดยวัดต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเกาะในตําแหน่งทางแยกระหว่างแม่นํ้า
เจ้าพระยากับคลองลัดเกร็ด จนต่อมาในปี พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
มาทอดกฐินที่วัดน้ีและทรงเห็นว่าวัดทรุดโทรมไปมากจึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์เพื่อสนองพระคุณ
กรมพระสุดารัตนราชประยูร เสด็จยายผู้เลี้ยงดูพระองค์มาต้ังแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ด้วยเคยตรัสกับ
รัชกาลที่ 5 ไว้ว่าหากพระองค์เจริญข้ึนเมื่อใด ขอให้ทรงช่วยสร้างวัดให้สักแห่ง จึงเป็นที่มาของการ
ปฏิสังขรณ์วัดแห่งน้ีซึ่งใช้ระยะเวลาปฏิสังขรณ์ราว 7 เดือน โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอัคนีสราภัย
จางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร(ต้น
ราชสกุลกฤดากร)เป็นนายกองและมีพระราชสงคราม(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม และทรง
พระราชทานนามว่า วัดปรมัยยิกาวาส50 อาคารสําคัญที่ถูกปฏิสังขรณ์ได้แก่ พระอุโบสถ วิหารพระ
นอนและพระระเบียง เป็นต้น ส่วนอาคารที่สร้างใหม่ได้แก่ ศาลาการเปรียญหลังคาอย่างรามัญ ศาลา
ข้าราชการพักรับเสด็จ เป็นต้น โดยในพระวิหารประดิษฐานพระปางสีหไสยาน้ัน ปฏิสังขรณ์จาก
ของเดิม ข่ือกว้าง 4 วา 2 ศอก 5 ห้อง มีมุขแบบหลังคาเพิงทั้งด้านหน้า-หลัง ให้สร้างใหม่ให้กว้างยาว
เท่าเดิมแต่เสริมผนังสูงกว่าเก่า 2 ศอก พื้นปูศิลา มุขหน้า-หลังแก้แปลงเป็นมุขเด็จ ข่ือกว้าง 2 วา 3 
ศอกคือ ยาว 2 วา ส่วนพระระเบียงขยายออกด้านละ 3 วา ข่ือกว้าง 6 ศอก ยาว 20 วา มีช่วงเสา
ทั้งหมด 13 ห้อง ด้านสกัด ยาว 12 วา มี 7 ห้อง ลานพระวิหารเดิมปูอิฐเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องหน้าวัว 
ในปี พ.ศ. 2427 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพรรดิพงษ์ เสด็จมาทรงตรวจราชการและ
ซ่อมแซมเพิ่มเติม ขณะน้ันพระนอนชํารุด จึงให้ซ่อมลงรักจนแล้วเสร็จ จากน้ันพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระ
สุดารัตนราชประยูร 
  โดยทรงปิดทองพระนอน ส่วนบริเวณฐานชุกชีและพระระเบียง 46 องค์ ชํารุด 
ซ่อมแซมค้างอยู่น้ันให้หม่อมเจ้าฉายโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีเป็นผู้กํากับ 

                                                             

 50 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 3, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail. 
php?id=1230 
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และซ่อมแซม51 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2444 มีการซ่อมแซ่มอีกครั้ง ที่สําคัญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงนเรศวรฤทธ์ิกราบทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ว่า "มุขหน้าวิหารไม่ถูกส่วน 
จึงทําให้ชํารุด ถ้าหากเป็นเช่นน้ัน ควรแก้ไขลดตอนอันใดลงบ้างก็ขอให้กรมโยธาคิดอ่านแก้ไขลดตอน
ลง" และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่าไม่จําเป็นต้องมุงกระเบื้องคลองสาร ให้ใช้
กระเบื้องสามเสนเพราะราคาถูกที่สุด "เพราะต้ังอยู่ในที่ลับไม่ได้ออกหน้าออกตาอันใด" โดยพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระสมมติอมรพันธ์ได้ตกลงให้ซ่อมแซมและตอบว่าใช้กระเบื้องสามเสนไม่ได้ด้วย
เครื่องบนไม่แข็งแรง ส่วนมุขพระวิหารที่ชํารุดเห็นว่าฝีมือไม่ดีใช้ของไม่พอกําลัง52 
 10.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 เป็นพระวิหารล้อมรอบด้วยพระระเบียงซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามยาว
ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตัวระเบียงกว้างประมาณ 25.2 เมตร ยาวประมาณ 41.8 เมตร โดยแบ่งด้านกว้าง 
7 ห้อง ด้านยาว 13 ห้อง ซึ่งพระระเบียงด้านนอกเป็นผนังรอบ ส่วนภายในเป็นฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปจํานวน 46 องค์ มีทางเดินถัดไปเป็นซุ้มช่องโค้งต่อเน่ือง ส่วนห้องกลางของระเบียงด้าน
ทิศเหนือ, ทิศตะวันออกและทิศใต้ มีประตูทางเข้าสู่ภายในพระระเบียงซึ่งประตูทั้ง 3 ด้านน้ีมีมุข
ประกอบ  ส่วนภายในพระระเบียงน้ันตรงกลางเป็นที่ต้ังของพระวิหารซ่ึงมีผังเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
หันหน้าไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 9.3 เมตร ยาวประมาณ 25.8 เมตร ช่วงเสาแบ่งเป็น
ด้านกว้าง 1 ห้อง ด้านยาว 7 ห้อง เป็นมุขโถงหน้า-หลังด้านละ 1 ห้อง ส่วน 5 ห้องตรงกลางเป็นตัว
อาคารแบบทึบ ผนังด้านหน้ามีทางเข้า 2 ประตูและด้านหลังเป็นหน้าต่าง 2 ช่อง ด้านยาวทั้ง 2 ข้างมี
ช่องหน้าต่างทุกห้องเสา ภายในอาคารตรงกลางประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา หันพระเศียรไปทาง
ทิศใต้ พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ขนาดยาวประมาณ 9.5 เมตร พระบาทวางชิดติดกันโดยที่ฝ่า
พระบาทมีลายมงคล 108  ต้ังบนฐานชุกชีสูง 0.9 เมตร ส่วนรอบๆเป็นทางเดิน 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารมีฐานเป็นฐานสิงห์ ตัว
เรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นแบบบันแถลง ส่วนหลังคาตัวอาคารเป็นแบบจัว่
ซ้อน 2 ช้ัน ตรงกลางเป็นจั่วบน 3 ห้องเสาและถัดไปหน้า-หลังเป็นจั่วล่างด้านละ 1 ห้องเสา โดย
หลังคาทั้งหมดมี 3 ตับ ซึ่งตับสุดท้ายมีเต้าย่ืนออกมารับ นอกจากน้ันยังมีมุขเด็จใต้ข่ือหน้า-หลังอีก 1 

                                                             

 51ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 3, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1230 
 52“วัดปรมัยยิกาวาส,” 22 พฤศจิกายน 117-25 พฤศจิกายน 120, เอกสารกระทรวง 
ศึกษาธิการ รัชกาลที่ 5, ร.5 ศ6 วัด(ป.พ.) รหสัม.ร.ศ/26 ปกึที่ 2, หอจดหมายเหตุแหง่ชาติ. 
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ลด เป็นหลังคาแบบจั่วที่มีเต้าย่ืนรับปีกหลังคารอบ ส่วนหน้าบันเป็นแบบกะเท่เซมีรูปสัญลักษณ์พระ
เกี้ยวรายรอบด้วยพันพฤกษาปั้นปูนทาสี เครื่องบนเป็นอย่างไทยแบบประยุกต์ เช่น ช่อฟ้าและหาง
หงส์ทําเป็นรูปหัวนาค ส่วนภายในวิหารไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่เขียนลายดาวเพดาน
ทาสีอิทธิพลศิลปะตะวันตก 
 

 
ภาพที่ 49 แผนผังวัดปรมัยฯ นนทบุร ี
ที่มา: ต่อคุณ นพวงศ์, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 62. 
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11. วัดพระนอนจักรสีห์ 
 11.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 

 วัดพระนอนจักรสีห์น้ันไม่มีหลักฐานการสร้างแน่ชัด โดยมีการกล่าวถึงในคําให้การ
ชาวกรุงเก่าว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้าง(ซึ่งอาจหมายถึงปฏิสังขรณ์)พระนอนใหญ่ข้ึนองค์หน่ึง 
พระราชทานนามว่า พระนอนจักรสีห์53 ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม)กล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จมาทรงนมัสการและประทับแรมที่วัดแห่งน้ีในปี พ.ศ. 
2297 และในปี พ.ศ. 2299 ก็ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงสมโภชฉลองพระนอน และประทับแรมอยู่
สามวันสามคืนจึงเสด็จกลับ54 จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 พระวชิรญาโณได้แวะ
สักการะและดูพระนอนจักรศรีเมื่อครั้งกลับจากธุดงค์เมืองเหนือ55 จนต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จไปนมัสการพระนอนองค์น้ีเช่นกัน คร้ังเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา
ในปี พ.ศ.2421 โดยทรงพระราชนิพนธ์ถึงสภาพทางกายภาพของวัดพระนอนจักรสีห์ซึ่งขณะน้ันชํารุด
ทรุดโทรมอย่างมาก ความว่า 
 
  ...รอบวิหารพระนอนไม่มีกําแพงใดๆ ตัวพระวิหารไม่มีหลังคา ผนังและเสาทลาย
 ลงบางส่วน องค์พระไสยาสน์ถูกเคร่ืองบนตกทับพระชงฆ์ทลาย วิหารวัดโดยเฉลียงยาว 1 เส้น 7 
 วา กว้างตลอดเฉลียง 11 วา เสาข้างในเป็น 8 เหล่ียม ผนังนอกเว้นช่องหน่ึง  มีหน้าต่างช่อง
 หน่ึงแต่ใช้หน้าต่างใหญ่ไม่เหมือนของโบราณทีเดียว...56 

 
 ในครั้งน้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินเพื่อจัดการ 
ปฏิสังขรณ์วัด โดยมอบถวายพระธรรมไตรโลก(อ้น) เป็นผู้ดูแลตรวจตรา ส่วนนายงานบูรณะน้ันรับสั่ง
ให้ทูลปรึกษาสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โดยการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2428 
และพระองค์ ได้เสด็จมานมัสการอีกครั้งหน่ึงในปี พ.ศ. 2444 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 พระวิหาร
ชํารุดหนักจึงต้องบูรณะ หลังจากน้ันวิหารพระนอนแห่งน้ีก็ได้รับการทํานุบํารุงมาตลอดจนถึง 
                                                             

 53คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), 149-150. 
 54พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ 
(จาด) (พระนคร: คลังวิทยา, 2507), 469-470, 472. 
 55พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 9. 
 56พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จประพาสมณฑล
อยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421 (พระนคร: โรงพมิพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), 34-35. 
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ปัจจุบัน57 
 11.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ด้านหน้าอยู่ทางทศิตะวันตก ช่วงเสา
ด้านกว้างมี 4 ห้อง ด้านยาว 11 ห้อง ตัวอาคารเป็นแบบทึบมีทางเข้าด้านหน้าที่หอ้งเสาริมทัง้ 2 ข้าง
รวม 2 ประตู ผนังด้านหลงัเป็นผนังทบึ ส่วนช่วงเสาด้านอื่นเจาะช่องหน้าต่างเกอืบทกุห้อง ภายใน
อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนตรงกลางมเีสาร่วมในลอ้มรอบ ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา 
ยาวประมาณ 47.5 เมตร หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระบาท
วางชิดติดกัน ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท ถัดจากเสารว่มในเป็นทางเดินรอบ ในแง่รปูแบบ
สถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งน้ันมีฐานเป็นฐานสิงห ์ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ซุ้มประตู-
หน้าต่างเป็นแบบโค้งแหลม(Pointed Arch) หลงัคาเป็นแบบทรงจั่ว โดยช่วงเสากลาง 9 ห้องเป็นจั่ว
บน ถัดอกมาด้านหน้า-หลังด้านละ 1 ห้องเป็นมุขลด หลงัคาไม่มีการประดับตกแต่ง เป็นปั้นลมครอบ
ปูน ภายในอาคารไม่มีจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนฝ้าเพดานมีดาวเพดานขนาดย่อมสลักไมล้งรักปิดทอง 

 
 
 
 
 
 
12. วัดพระพุทธไสยาสน์ 
 12.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 

 ต้ังอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขามไหศวรรย์(เขาวัง) จังหวัด
เพชรบุรี ทาง โดยสันนิษฐานว่าเป็นวัดสมัยอยุธยา มีสิ่งก่อสร้างสําคัญภายในวัด ได้แก่ วิหารพระพุทธ

                                                             

 
57ประวัติพระพุทธไสยาสน์ และพระแก้ว พระกาฬ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (พระ

นคร: บริษัทชุมนุมช่าง, 2513), 11-18. 

ภาพที่ 50 แผนผงัวัดพระนอนจักรสหี์   
             สิงหบ์ุร ี

ภาพที่ 51 วิหารพระนอน วัดพระนอน  
             จักรสีห ์
             (จากการสํารวจโดยผู้วิจัยเมื่อ   
             16 กุมภาพันธ์ 2554) 
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ไสยาสน์ ลักษณะเป็นวิหารก่อกิฐถือปูน ผนังวิหารด้านหน่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภูเขา ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 
3 สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในนิราศเมืองเพชร ว่า 
 
  ...สาธุสะพระนอนสิงขรเขา 
 ยี่สิบวาฝาก้ันเป็นบัลลังก์  ดูเปล่งปล่ังปล้ืมใจกระไรเลย 
 พระเนตรหลับทับพระบาทไสยาสน์เหยยีด อ่อนละเมียดอาสนะพระเขนย 
 พระเจ้างามยามประทมน่าชมเชย ช่วยรําเพยพัชนีน่ังวีลม... 58 
 
 นอกจากน้ีในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้ง
พระองค์เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปี พ.ศ. 2452 ทรงพระราชนิพนธ์ถึงวิหารพระนอนซึ่งมี
หลังคาสังกะสีคลุมไว้ และตัวผนังซึ่งกล่าวว่าชํารุด น่ากลัวจะพัง59 แสดงให้เห็นว่าตัววิหารน้ันคงเป็น
สิ่งที่สร้างมานานแล้ว แต่กระเบื้องหลังคาน่าจะหลุดหายไปเกือบทั้งหมด จึงมีการใช้หลังคาสังกะสี
คลุมไว้และเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงประพาสแล้วทอดพระเนตรเห็น ภายหลังจึงน่าจะปฏิสังขรณ์จนมี
รูปลักษณ์คล้ายกับที่เห็นในปัจจุบัน 
 2.12.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 

 เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต้ังอยู่บนเชิงเขาทําให้มีลักษณะเป็นฐานสูงมีบันได
ข้ึนจากทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกที่เป็นด้านหน้าอาคาร โดยด้านยาวทางทิศเหนือหันหลังให้เขา
วัง ส่วนด้านกว้างมีลักษณะแตกต่างจากวิหารทั่วไป คือมีช่วงเสา 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องใหญ่อยู่ทางทิศ
เหนือซึ่งรับหลังคาจั่วและห้องเล็กอยู่ทางทิศเหนือรับหลังคาปีกนก ด้านยาวมีช่วงเสา 11 ห้อง ตัว
อาคารเป็นแบบทึบมีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ประตู บริเวณห้องเสาเล็ก ด้านยาวทางทิศใต้ 2 
ประตู ภายในอาคารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว 43 เมตร หันพระเศียรไปทางทิศ
ตะวันตก หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระบาทวางชิดติดกัน ที่ฝ่าพระบาทมีรอยมงคล 108  โดยพระ
นอนต้ังอยู่ชิดผนังด้านทิศเหนือ 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งน้ันมีฐานเป็นฐานปัทม์ ตัวเรือนเป็น
ผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตูเป็นแบบบันแถลง ส้วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 5 ช้ัน จั่วบนคลุม
บริเวณส่วนท้ายของวิหารตรงตําแหน่งพระเศียร แล้วจึงเป็นจั่วลดหลั่นลงมาด้านหน้าอีก 4 ซ้อนและ
ถัดจากจั่วบนไปทางส่วนท้ายวิหาร 1 ซ้อน ส่วนหน้าบัน,เครื่องบนเป็นแบบครอบปูนและภายใน

                                                             

 58สุนทรภู่, นิราศเมืองเพชร (พระนคร: กรมศิลปากร, 2496), 40. 
 59พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พ.ศ.2452 และ เสด็จประพาสต้นใน
รัชกาลท่ี 5 (ธนบรุ:ี กรมศิลปากร, 2516), 5. 
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อาคารไม่มีจิตรกรรมฝาผนัง หากแต่ฝ้าเพดานมีลักษณะลดหลั่นกันจากสูงบริเวณพระเศียรตํ่าลงมา
ทางทางด้านหน้า ซึ่งเฉพาะฝ้าเพดานตรงพระเศียรเท่าน้ันที่มีดาวเพดานสลักไม้ลงรักปิดทอง 

 
ภาพที่ 52 แผนผังวัดพระพทุธไสยาสน์ เพชรบรุ ี
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
101 ฉบับพิเศษ, ตอนที่ 27 (1 มี.ค.2527): 21. 
 
 2.13 วัดกลาง 
 2.13.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 

 ต้ังอยู่ที่บ้านกลาง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่นํ้าป่าสักทางฝั่ง
ทิศใต้ สันนิษฐานว่าวัดน้ีสร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2371 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังเน้ือความใน
จารึกบนระฆังสําริดที่พบในวัด กล่าวว่า  พระยาสุรกาล บุตรนางประยิน บุนนาค พร้อมด้วยกุลบุตร 
ได้บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาและได้สร้างพระพุทธรูปทองคํา 2 องค์ พระพุทธรูปแบบจันท
ประเทศหรือศิลปะล้านช้าง 11 องค์ สร้างพระพุทธบาท พระธรรมคัมภีร์ ศาลา กุฏิ จัดทําเสาระฆัง
และหล่อเสาหงส์ ซึ่งในจารึกระบุไว้ว่า ระฆังใบน้ีทําสําเร็จข้ึนเมื่อ วันข้ึน 3 คํ่า เดือน 12 จุลศักราช 
1190(พ.ศ.2371)  โดยการสร้างวัดน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกุศลจะนําให้ได้พบกับพระศรีอาริย์และ
บรรลุถึงพระนิพพานเช่นคตินิยมในการสร้างวัดโดยทั่วไป สําหรับสิ่งก่อสร้างที่กล่าวถึงในจารึกน้ัน 
ปัจจุบันไม่พบทั้งพระพุทธรูป พระพุทธบาท หอระฆังและเสาหงส์แล้ว ส่วนมณฑปพระนอนกับ
ธรรมาสน์ที่ยังหลงเหลืออยู่น้ันน่าจะสร้างในสมัยถัดมาแต่ไม่แน่ชัดว่าในรัชกาลใด โดยผังเขตพุทธาวาส
ของวัดของเดิมไม่มีหลักฐานว่าเป็นเช่นใด ขณะที่ผังปัจจุบันมณฑปพระนอนต้ังแยกออกมาเพียงหลัง
เดียว 
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 2.13.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมพระมณฑป พระนอนปางถวายพระเพลิง 
 เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศเหนือ
สู่แม่นํ้าป่าสัก ตัวอาคารกว้างประมาณ 11.1 เมตร มีประตูทางเข้าตรงกลางทั้ง 4 ด้าน ภายในอาคาร
ตรงกลางมีฐานสูง ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้ังอยู่ มีบันไดข้ึน 3 ทางได้แก่ทิศเหนือ, ทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก โดยบนฐานที่มุมทั้งสี่ต้ังเสาเพื่อรับหลังคากรวยแหลมตรงกลาง ส่วนตรงกลางของฐานประ 
ดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิงบนฐานชุกชี เป็นรูปหีบวางในทิศเหนือ-ใต้ มีพระบาทย่ืนทางทิศ
เหนือ โดยที่ข้างๆปลายพระบาทมีประติมากรรมรูปพระมหากัปสปยืนไหว้พระบาทส่วนรอบฐานเป็น
ทางเดิน 
 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งน้ันก่อนบูรณะในปีพ.ศ.2551 
มีฐานคล้ายฐานปัทม์แบบอย่างท้องถ่ิน ตัวเรือนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและซุ้มประตูมีหน้าบันเป็นซุ้ม
โค้ง ภายในหน้าบันเป็นรูปวงกลมมีแฉกรอบนอกคล้ายดาว ส่วนหลังคาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
ตรงกลางเป็นหลังคาทรงกรวยมีคอสอง ส่วนที่ 2 เป็นหลังคาปีกนกรอบ เครื่องบนเป็นแบบอย่าง
ท้องถ่ิน ส่วนจิตรกรรมภายใน เขียนตอนถวายพระเพลิงและแบ่งพระบรมธาตุ 
 

  
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 53 แผนผังวัดกลาง อยุธยา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง
กําหนดที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 101 ฉบับพิเศษ, ตอนที่ 27 (1 มี.ค.2527): 21. 
 

แผนผังที่ 23 ผังพระมณฑป วัดกลาง อยุธยา 
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แผนผังที่ 24 รูปตัดและรูปด้าน วัดกลาง 
                (จากการสํารวจของผู้วิจัย ลายเส้นโดยอิสระชัย บูรณอรรถจ์) 
 

2.14 วัดใหม่จันทราราม 
 2.14.1 ประวัติและพัฒนาการผังวัด 

 ต้ังอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แต่เดิมเป็นวัดร้าง มีช่ือว่า วัดพะเนียด  โดย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ.121(พ.ศ. 2445) พระเอี่ยมเจ้าอธิการกับทายกเป็นผู้ขอพระราชทานที่
วิสุงคามสีมาใหม่ โดยผังเขตพุทธาวาสวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพระอุโบสถและพระวิหารต้ัง
คู่ขนานกัน เป็นผังแบบ "แนวแกนคู่" ซึ่ งพระอุโบสถน้ันประดิษฐานพระนอนปางสีหะไสยา 
นอกจากน้ันยังเคยถูกการซ่อมแซมถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2455 และอีกครั้งในปี พ.ศ. 
252560 
 2.14.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมอุโบสถพระนอน 
 เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต้ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านกว้างมีช่วง
เสา 3 ห้อง ห้องกลางกว่ากว่ารับจั่วหลังคาส่วนห้องริมรับปีกหลังคา ด้านยาวมีช่วงเสา 5 ห้อง  มุข
หน้า 1 ห้องเป็นโถง ส่วนห้องเสาถัดไปทั้งหมดเป็นตัวอาคารแบบทึบมีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า 2 
ประตู ด้านหลังประตู 2 ประตู ด้านยาวทั้ง 2 ด้านเจาะช่องหน้าต่างทุกห้อง ยกเว้นบริเวณห้องท้ายที่
ตรงกับตําแหน่งที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดย่อม ภายในอาคาร ซึ่งพระนอนหันพระเศียร
ไปทางทิศใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระบาทวางชิดติดกัน ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระ
บาท ต้ังบนฐานชุกชี ส่วนหน้าเป็นพื้นที่ทําสังฆกรรม 
                                                             

 60 กวิฎ ต้ังจรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพทุธศตวรรษที ่24-25 ภาพสะท้อนสังคม
ของกลุม่ชนลุ่มแม่นํ้าสะแกกรงั อําเภอเมอืง จงัหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 80-81. 
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 ในแง่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งน้ันมีฐานเป็นฐานปัทม์ เสามุขหน้า
และเสาพะไลมีบัวหัวเสาเลียนแบบใบอะแคนตัส ตัวเรือนเป็นผนังก้ออิฐฉาบปูน มีซุ้มประตูและซุ้ม
หน้าต่างทําเป็นคานโค้ง(Arch) อิทธิพลแบบอย่างศิลปะตะวันตก หลังคาเป็นแบบทรงจั่ว แบ่งเป็น 2 
ตับ มีมุขลดหน้า-หลัง หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ เครื่องบนเป็นเครื่องลํายองแบบไทย 
ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายใน เขียนภาพตอนปรินิพพาน 
 

 
 

 
  

ภาพที่ 54 แผนผังวัดใหม่จันทาราม อุทัยธานี ภาพที่ 55 พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม 
(จากการสํารวจของนิติกร สงิหล์อ เมื่อ 4 
พฤษภาคม 2557) 



บทท่ี 7 
บทบาทหน้าท่ี วิหารพระนอนในผังเขตพุทธาวาสของวัด 
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 จาก 14 กรณีศึกษา พบว่ามีวิหารพระนอน 9 กรณี ที่มีบทบาทสัมพันธ์กับผังเขต
พุทธาวาสของวัดอย่างชัดเจน โดยวิหารพระนอนมีทั้งที่เป็นองค์ประกอบย่อยของผังวัด หรือเป็น
องค์ประกอบรองต้ังอยู่ในแกนหลักของผังวัด หรือเป็นประธานของวัด โดยในบทน้ีจะศึกษาบทบาท
หน้าที่ วิหารพระนอนในผังเขตพุทธาวาสของวัดโดยเช่ือมโยงกับข้อมูลด้านคติ ความเ ช่ือ, 
ประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะพัฒนาการของผังวัดที่วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 6 โดยใน
บทน้ีจะแยกพิจารณาเป็นกรณีไปเน่ืองจากวัดแต่ละวัดล้วนมีมูลเหตุในการสร้าง(หรือปฏิสังขรณ์), 
ฐานันดรของผู้สร้าง, ยุคสมัยในการสร้าง, พัฒนาการทางกายภาพของวัด ฯลฯ แตกต่างกันในหลาย
ปัจจัย ทําให้ต้องวิเคราะห์บทบาทเป็นรายวัดแล้วจึงสรุปเพื่อนําไปวิเคราะห์เช่ือมโยง ในประเด็นถัดไป
ในเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 
 
1.วัดราชคฤห์ 
 1.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส 
 ในสมัยปลายอยุธยาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ วัดบริเวณบางย่ีขัน ได้แก่ วัดราชคฤห์, 
วัดจันทาราม, วัดอินทารามฯลฯน้ัน ล้วนมีขนาดเล็กและมีแบบอย่างของผังคล้ายกัน เป็นผังแบบ 
"แนวแกนเด่ียวที่มีเจดีย์คู่ต้ังอยู่ด้านหน้า" กล่าวคือ มีการสร้างพระอุโบสถ1สถานที่ทําสังฆกรรมเป็น
ประธานของวัดและสร้างพระเจดีย์คู่ต้ังอยู่ข้างหน้า โดยหันหน้าไปสู่คลองทางคมนาคมหลักในสมัยน้ัน 
สําหรับผังวัดราชคฤห์น้ันประกอบด้วย พระอุโบสถ พระเจดีย์คู่และพระวิหารน้อยประดิษฐานพระ
นอนปางถวายพระเพลิงที่ต้ังวางขนานกับพระอุโบสถ 
 จนต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 วัดแห่งน้ีได้สร้างความโดดเด่นข้ึนในพื้นที่
บริเวณน้ีด้วยการสร้างเขามอถาวรขนาดใหญ่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ โดยเขามอ
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถ  ทําให้ผังประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหารน้อยและเขามอ 
ต้ังเรียงเรียงกันจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ไปเล็กโดยหันหน้าไปทางเดียวกัน และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 
2 ได้มีสร้างพระมณฑปจัตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาทแทนที่พระเจดีย์ รวมทั้งต่อมาได้สร้าง
พระอุโบสถใหม่ข้ึนที่หน้าเขามอซึ่งล้อมรอบด้วยพระเจดีย์ราย 28 องค์ ซึ่งลักษณะตําแหน่งที่ต้ัง
ดังกล่าวคล้ายกับที่ถะราย 28 องค์ต้ังรอบพระวิหาร วัดสุทัศน์ นอกจากน้ันยังเปลี่ยนพระอุโบสถเดิม
เป็นพระวิหาร ทําให้พระอุโบสถใหม่และเขามอน้ันเป็นผังแบบ "แนวแกนเด่ียว" แกนหลักใหม่ของวัด 
 1.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 สําหรับเขามอประธานของวัดมีลักษณะเป็นภูเขาจําลองก่อด้วยหินและตกแต่ง 

                                                             

 1บางหลังมีฐานแอ่นโค้งอันเป็นแบบอย่างศิลปะอยุธยาตอนปลายแม้ว่าต้ังแต่โดยตัวเรือน
ข้ึนไปจะถูกปฏิสังขรณ์เสียเป็นส่วนใหญ ่
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อย่างวิจิตร มีการทําสวนป่าบนเขาสลับซับซ้อนด้วยถํ้า นํ้าพุ สระนํ้าเลี้ยงปลา ตกแต่งด้วยต้นไม้ ,
ประติมากรรมรูปสัตว์ ฯลฯ และมีทางข้ึนเพื่อไปสักการะสุคนธเจดีย์  ดังน้ันเขามอแห่งน้ีจึงมีหน้าที่ทั้ง
ในแง่ศาสนา, ตกแต่งและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งแง่คติ-ความหมายวัดราชคฤห์ถูกบัญญัตินามพร้อมกับ
การสร้างเขามอ เพื่อแทนความหมายถึงเมืองราชคฤห์ เมือง 1 ใน 16 เมืองใหญ่ 16 แห่ง ที่ต้ังอยู่ใน
ชมพูทวีป ซึ่งปรากฏในพุทธประวัติ หรือที่เรียกว่า "โสฬสมหานคร" ดังเน้ือความใน จารึกเรื่องสร้าง
พระสถูปบนยอดเขา แต่งโดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ที่กล่าวว่า 
 
 ...หน่ึงขอมีขุมทอง  สัตว์รัตน์นองอําพน ส่ีทิศมนทรีพิมาน  
 ปูนปันทานลุลิทก ดุจโชดฎเศรษฐ์ในบุรีโสฬส กําหนดนามราชคฤห์สถาน 
 หน่ึงให้มีอุทยานประเทศ...2 

 
 คติในการสร้างวัดที่สมมติว่าเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาน้ันพบมาต้ังแต่สมัย
สุโขทัย และนิยมสร้างจากชนช้ันกษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นบทบาทธรรมราชาของชนช้ันปกครองที่สืบ
ทอดพระศาสนาเช่นเดียวกับกษัตริย์องค์สําคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะในสมัย
พุทธกาล ดังที่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ถวายพระอารามทํานองเดียวกันกับพระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันและพระ
เจ้าเทวานัมปิยดิศถวายมหาเมฆวันอุทยาน3 ละคติน้ีจึงแพร่หลายมายังชนช้ันนําอื่นๆ ในลําดับถัดมา 
ดังที่เจ้าพระยาพระคลัง(หน) น่าจะสมมติตนเป็นโชติกะเศรษฐีและสมมติวัดราชคฤห์เป็นเมืองรา
ชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ ด้วยเหตุน้ีเขามอลูกน้ีน่าจะหมายถึงเขาคิชฌกูฏที่เป็นภูเขาลูกหน่ึงใน
เบญจคีรีหรือภูเขา 5 ลูกที่ล้อมรอบเมืองราชคฤห์ เป็นที่ต้ังของคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า
บ่อยครั้ง4 ซึ่งเมืองน้ีมีความสําคัญทางพุทธศาสนาอย่างย่ิง อาทิเช่น เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเลือกเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นที่แรก โดยเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร5 อีกทั้งเป็นที่ต้ังวัดเวฬุวัน
วัดแห่งแรกซึ่งสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก ฯลฯ โดยวัดราชคฤห์น่าจะเน้นความสําคัญที่สมมติว่า
เป็นเมืองที่มีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกดังกล่าว เพราะสัมพันธ์กับเหตุการณ์สําคัญในสมัย
                                                             

 2กรมโยธาเทศบาล, สารโยธาเทศบาล (พระนคร: ห.จ.ก.ศิวพร, 2508), 11. 
 3สมเด็จพระวันรัตน(วัดพระเชตุพน)ในรัชกาลที่ 1, แต่งภาษามคธ, สังคีติยวงศ์ 
พงศาวดาร เร่ืองสังคายนาพระธรรมวินัย, แปลโดย พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลกัษณ์), 
450. 
 4พระพรมณ์คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(กรงุเทพฯ: บริษัท เอส อาร์ พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551), 50. 
 5เรื่องเดียวกัน, 340. 
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รัชกาลที่ 1 ที่พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนา
ททรงเห็นว่าพระไตรปิฎกฉบับหลวงคลาดเคลื่อนเป็นอันมากจึงเห็นควรให้สังคายนาพระธรรมวินัย ที่
วัดนิพานาราม(วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิในปัจจุบัน) 
 นอกจากน้ันน่าจะเน้นความสําคัญว่าเป็น 1 ใน 8 เมืองที่ได้รับการพระบรมธาตุหลัง
การถวายพระเพลิงพระสรีระ เน่ืองจากเมื่อสร้างเขามอประดิษฐานพระบรมธาตุให้เป็นศูนย์กลางใหม่
ของวัดราชคฤห์ในสมัยรัชกาลที่ 1 แล้วน้ันส่งผลให้บทบาทพระวิหารน้อยประดิษฐานพระนอนปาง
พระถวายพระเพลิงพระสรีระที่องค์ปรกอบย่อยของผังน้ันสัมพันธ์กับบทบาทของพระบรมธาตุ โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของทั้ง 2 องค์ประกอบดังกล่าวน้ัน เป็นดังเช่นเน้ือหาในพระไตรปิฎก
ที่ว่าหลังจากถวายพระเพลิงที่เมืองกุสินารา ได้มีการแบ่งพระบรมธาตุออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆกันไป
ประดิษฐานยังเมืองต่างๆซึ่ง 1 ในน้ันคือเมืองราชคฤห์6 โดยอาจสมมติว่าตําแหน่งที่ประดิษฐานพระ
บรมธาตุน้ันคือตําแหน่งเดียวกับคันธกุฏีของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชฌกูฏ ที่สําคัญคือพระมหากัสป 
อัครสาวกองค์สําคัญในเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงพระสรีระซึ่งมีประติมากรรมรูปไหว้พระบาท
พระพุทธเจ้าในวิหารน้อยน้ัน ยังเป็นประธานในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 หลังจากที่
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 3 เดือน 
 ซึ่งบทบาทที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบทั้งสองน้ันสอดคล้องกับการทําเส้นทาง
เช่ือมต่อระหว่างองค์ประกอบทั้งสองผ่านพระอุโบสถที่ค่ันกลาง กล่าวคือ  ที่บริเวณห้องกลางของด้าน
ยาวทั้ง 2 ด้านของพระอุโบสถ สร้างประตูด้านละด้านละ 1 ประตู ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สามารถพบได้
ทั่วไปของพระอุโบสถ ทําให้ภายในอุโบสถดังกล่าวเป็นจุดและเส้นทางท่ีเช่ือมระหว่างวิหารน้อยและ 
เขามอที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงความหมายที่ปรากฏในลักษณะทางกายภาพ 
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อพระเจ้าลูกเธอ กรมพระยาเดชาดิศรได้สร้างรอยพระ
พุทธบาทจําลองแทนที่สุคนธเจดีย์ ซึ่งน่าจะสื่อถึงรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาสุมนกูฏ ที่นิยมเขียน
ในสมุดภาพไตรภูมิหรือที่เชิงเขาสัจจพันธ์ุคีรี สระบุรี อย่างไรก็ตามลักษณะกายภาพของเขามอใน
วิหารน้ันแสดงว่าเป็นยอดเขาซึ่งสอดคล้องกับเขาสุมนกูฏมากกว่า อีกทั้งความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา
ระหว่างไทยกับลังกาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์กลับมาสืบเน่ืองอีกครั้งหลังขาดช่วงไปตอนสิ้นสมยัอยุธยา
โดยเฉพาะวรรณกรรมบาลี7 ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ภิกษุสยาม

                                                             

6พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 10 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530), ที.ม., 178-181. 
 7ศานติ ภักดิคํา, “วรรณกรรมพระพุทธศาสนาศรีลังกา-ไทย” ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธ
ศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า ไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 26-30. 
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ไปสืบศาสนาที่ลังกา โดยพระองค์ทรงพระราชศรัทธาจัดเครื่องบูชาพุทธสถาน 15 แห่ง พระภิกษุที่
เดินทางไปลังกาจึงได้เดินทางไปสักการะพุทธสถานในเหล่าน้ันหลายแห่ง ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่เขา
สุมนกูฏเป็นพุทธสถานที่คนสยามให้ความสําคัญอย่างย่ิง ดังพบบันทึกที่พรรณนาไปยังพุทธสถานแห่ง
น้ีมากกว่าที่อื่นในจดหมายเหตุเรื่องสมณทูตไปลังกาทวีปครั้งรัชกาลที่ 28 ซึ่งรอยพระพุทธบาทจําลอง
นิยมสร้างอย่างแพร่หลายในสมัยน้ัน เช่น ที่วัดอินทาราม วัดอรุณวราราม วัดโปรดเกศฯ วัดไพชยนต์ฯ 
วัดอมรินทราราม ฯลฯ โดยเฉพาะที่วัดอินทารามซึ่งเป็นวัดที่ต้ังอยู่ใกล้กัน มีการสร้างเขามอขนาดเล็ก
เป็นลักษณะฐานประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองภายในวิหารรายหลังหน่ึง ดังน้ันรอยพระพุทธ
บาทจําลองทั้ง 2 แห่งน่าจะหมายถึงพุทธสถานแห่งเดียวกัน ส่วนสมัยเดียวกันน้ีมีการสร้างพระอุโบสถ
ข้ึนใหม่น้ันมีการสร้างพระเจดีย์ 28 องค์ล้อมรอบพระอุโบสถ ที่น่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้า 28 องค์ 
 ดังน้ันสรุปได้ว่าการปฏิสังขรณ์เขามอประธานของวัดราชคฤห์ในสมัยรัชกาลที่ 2  
น้ันเปลี่ยนความหมายจากเขาคิชฌกูฏเป็นเขาสุมนกูฏ ลังกา ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สถานที่
สําคัญหรือศูนย์กลางพุทธศาสนาอีกแห่งหน่ึงที่ชาวสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีความศรัทธาเป็นอย่าง
มาก ส่วนพระวิหารน้อยให้มีความหมายเท่ากับเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงที่เมืองกุสินาราเช่นเดิม 

 
ภาพที่ 57 แผนผงัวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ 

 
ภาพที่ 58 วัดราชคฤห์ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558) 
                                                             

8รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่เรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถาน ของศรีลงักาในสมุดภาพ 
ไตรภิไทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก
แสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 78-112. 
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2.วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
 2.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเขา้ถึงผังเขตพุทธาวาส 
 สิ่งก่อสร้างหลักของเขตพุทธาวาส วัดโปรดเกศฯน้ันสร้างสมัยรัชกาลที่ 2 และเสร็จ
สมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสร้างล้อกับผังของวัดไพชยนต์ฯ มีลักษณะเป็นผังแบบ "แนวแกนคู่" ซึ่ง
เข้าจากทางทิศเหนือ ประกอบด้วย วิหารพระนอนต้ังอยู่แนวแกนด้านทิศเหนือและพระอุโบสถต้ังอยู่

ภาพที่ 59 แผนผงัแสดงทางเช่ือมระหว่าง  
             พระมณฑปกับพระวิหารน้อย วัด   
              ราชคฤห์ 

ภาพที่ 60 ทางเช่ือมบรเิวณพระอุโบสถ  
             วัดราชคฤห์ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจบั                 
             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์)  
2558 

ภาพที่ 61 พระวิหารน้อย วัดราชคฤห์ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย                 
             เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557) 

ภาพที่ 62 พระนอนปางถวายพระเพลิง   
             ภายในพระวิหารน้อย วัดราชคฤห ์
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย                 
             เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557) 
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แนวแกนด้านทิศใต้ หากแต่ช่องกลางระหว่างแนว"แกนคู่" กว้างกว่าวัดไพชยนต์ฯอยู่มาก ทําให้มี
ลักษณะเป็นลางโล่งอยู่ด้านหน้าพระมณฑปประธานของวัดซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
 กล่าวได้ว่าบทบาทของลานโล่งคือพื้นที่เช่ือมโยงอาคารหลักทั้ง 3 หลังของวัด และ
ส่งผลในการสร้างทัศนียภาพที่เน้นความโดดเด่นของพระมณฑปที่โดยรอบโล่งกว้างเมื่อมองจากพื้นที่
ลานโล่งซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างจากที่ว่างระหว่างพระวิหารกับพระอุโบสถวัดไพชยนต์ฯ ที่มีลักษณะแคบ
ทําให้มุมมองที่พุ่งไปยังเจดีย์ย่อมุมองค์กลางที่อยู่ด้านหลัง 
 นอกจากน้ันเน่ืองจากวัดโปรดเกศฯสร้างเป็นวัดคู่กับวัดไพชยนต์ฯที่อยู่ฝั่งตะวันตก
ของคลอง โดยต้ังอยู่ตรงข้ามคลองกัน ทําให้วัดโปรดเกศฯหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตาม
พระอุโบสถหลังน้ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แสดงให้เห็นว่าให้ความสําคัญกับคติการหันหน้า
พระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออกมากกว่ากันหันหน้าไปในทิศทางเดียวกับทางเข้าวัดเพื่อให้รับกับการ
คมนาคม 
 แต่การหันหน้าพระอุโบสถในทิศดังกล่าวยังมีประโยชน์ใช้สอยสําหรับให้ภิกษุสงฆ์ที่
อยู่ในเขตสังฆาวาสซึ่งอยู่ทางทิศเหนือติดกับเขตพุทธาวาสสัญจรตัดกลางผังเขตพุทธาวาสลงมาทาํสงัฆ
กรรมยังอุโบสถได้อย่างสะดวก  ส่วนวิหารพระนอนน้ันหันหน้าไปรับกับทางเข้าวัดทําให้การเข้ามา
สักการะพระนอนของพุทธศาสนิกชนเป็นไปโดยสะดวก 
 ซึ่งลักษณะตําแหน่งและทิศทางของวิหารพระนอนและพระอุโบสถน้ัน มี 1 
ข้อสังเกตคือ ทําให้ระบบผังมีลักษณะทวนขวา กล่าวคือ ถ้าสมมติให้พื้นที่ตรงกลางลานโล่งซึ่ง
เช่ือมโยงอาคารทั้งหลักทั้งสามไว้ด้วยกันเป็นจุดหมุน และตําแหน่งวิหารพระนอนที่อยู่แกนทิศเหนือ
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและพระอุโบสถที่อยู่แกนทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะพบว่าระบบ
ของผังเขตพุทธาวาสวัดเป็นแบบ"แนวแกนคู่" ที่มีลักษณะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาแบบ "ทักษิณาวัตร" 
 

 
ภาพที่ 63 แผนผงับริเวณวัดไพชยนต์ฯและวัดโปรดเกศฯ สมุทรปราการ 
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ภาพที่ 66 แผนผงัแสดงการเข้าถึงอาคารหลักและระบบผงั วัดโปรดเกศฯ 
 
 2.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 พระมณฑปประธานของวัดน้ันล้อมรอบด้วยคูนํ้า มีสะพานข้ามคูไปยังตัวอาคาร 
โดยตัวมณฑปมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกฐานเต้ียรับเรือนธาตุซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธ
บาทเหนือช้ันเรือนธาตุเป็นยอดมณฑปแบบเจดีย์ย่อมุมไม้ 20 โดยแต่ละด้านมีซุ้มอยู่ตรงกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานอภัย รอบมณฑปมีทางเดินรอบ โอบล้อมด้วยวิหารรายและ
มณฑปมุม ซึ่งมณฑปรอยพระพุทธบาทน้ันอาจจะเป็นที่สําหรับสักการะรอยพระพุทธบาทที่ยอดเขา
สุมนกูฏ ลังกา หรือที่เชิงเขาสัจจพันธ์ สระบุรี หรือที่ริมแม่นํ้านัมมะทา ที่พุทธศาสนิกชนเช่ือกันว่าอยู่ 

ภาพที่ 64  วัดไพชยนต์ฯ 
              (จากการสํารวจ     
              ของผู้วิจัยเมือ่            
              วันที่ 23 ตุลาคม   
              2555) 

ภาพที่ 65 วัดโปรดเกศฯ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม     
             2555 
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ในพม่า9 ตามคติที่นิยมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จุดที่น่าสังเกตของรอยพระพุทธบาทน้ีต้ังอยู่เกาะกลาง 
นํ้าและลักษณะมณฑปซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมสูงใหญ่น้ันก็อาจจะนําไปสู่การตีความว่าเป็น รอยพระพุทธ
บาท ที่ยอดเขาสุมนกูฏสอดคล้องกับความนิยมในสมัยน้ัน  โดยมณฑปถูกขับเน้นให้เป็นศูนย์กลางของ
วัดและเป็นพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดด้วยการถูกล้อมรอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 
 ส่วนพระอุโบสถน้ัน ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย โดยฝาผนัง
ภายในอุโบสถเจาะช่องซุ้มทุกด้านโดยช่องซุ้มที่ผนังสกัดหลังมีทั้งหมด 5 ซุ้ม โดยซุ้มกลางหลังพระ
ประธาน เป็นรูปลายดอกไม้ร่วง ซุ้มขนาบข้างซ้าย-ขวาข้างละ 2 ช่อง ประดิษฐานประติมากรรมรูป
พระสาวกยืนพนมมือซุ้มละ  1 องค์ ส่วนฝาผนังด้านยาวทั้ง 2 ข้างเหนือบานหน้าต่าง มีช่องสุดตลอด
แนวโดยเขียนจิตรกรรมรูปสาวกน่ังพนมมือ ด้านละ 10 ซุ้ม  ส่วนผนังสกัดหน้ามีทั้งหมด 7 ซุ้มตรง
กลางเป็นเขียนจิตรกรรมรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานพร ประจันหน้ากับพระประธาน คลา้ย
กับประติมากรรมรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร ที่วัดจันทาราม ซึ่งมีลักษณะครึ่งซีกติดผนัง
สกัดหน้าต้ังภายในอุโบสถ โดยหันหน้าประจันกับพระประธานเช่นกัน 
 ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจหมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรย เน่ืองจากท่ีต้ัง,ทิศทางและ
พุทธลักษณะ กล่าวคือ ตําแหน่งที่ต้ังซึ่งที่หันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปประธานน้ัน เทียบเคียงได้กับ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระศรีอริยเมตไตรยปางประทานพร ที่วัดพิชัยญาติซึ่งสร้างข้ึนในสมัยรชักาลที ่
3 กล่าวคือ ที่วัดพิชัยญาติมีประธานของวัดเป็นปรางค์ 3 องค์ โดยองค์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งเรือนธาตุ
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 4 องค์น่ังผินหลังชนกันคือพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในภัทรกัป ส่วน
พระปรางค์องค์ริมด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาท 4 รอย ส่วนพระปรางค์องค์ริมด้านทิศ
จะวันออกประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งประทับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกหันหน้าไปทาง
พระพุทธรูปประธานของวัด เป็นการวางทิศทางเช่นเดียวกับที่วัดโปรดเกศฯและวัดจันทาราม  ส่วน
พุทธลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่วัดโปรดเกศฯน้ันนุ่งจีวรเช่นพระแต่ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ 
ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย ที่วัดพิชัยญาติเช่นกัน ซึ่งคติเรื่องพระศรี
อริยเมตไตรยในรูปนักบวชแต่ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์น้ัน อาจจะเป็นเพราะพระองค์ทรงมคุีณสมบติัทัง้ 
2 อย่างน่ันคือเป็นนักบวช10 และพระโพธิสัตว์ในฐานะเทวดาประทับอยู่ที่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์11 โดย
พระอุโบสถน้ันเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมที่เสมือนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่เพิ่มเติมคติพระศรอีารย์ิ 

                                                             

 9รอยพระพุทธบาททั้งสองถูกกล่าวคู่กัน “ปุณโณวาทสูตร,” ความคิด ความหมาย 
ความเชื่อของการจาริกแสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ, 207-219. 
 10ซึ่งในทางหน่ึงนิยมสร้างประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์นุ่งจีวรอย่างพระสาวก มาต้ังแต่
สมัยอยุธยาตอนปลายมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ ที่ วัดวัดไลย์ ลพบุรี วัดระฆังโฆสิตาราม 
กรุงเทพฯ ฯลฯ 
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ลงไปเน่ืองจากคติการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ทันศาสนาของพระองค์เป็นคติที่สังคมไทยนิยมมาโดย
ตลอดและยังได้รับความนิยมอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์12 ดังความในจารึกที่ระฆังสําริด วัดกลาง 
อยุธยา พ.ศ.2371 และจารึกวัดโยธานิมิตร พ.ศ.2378 เป็นต้น 
 ส่วนบทบาทวิหารพระนอนน้ันมีการเข้าถึงที่ให้พุทธศาสนิกชนมากสักการะโดย
เน้นการเข้าไปในอาคารที่จะประจันหน้ากับฝ่าพระพุทธบาทที่มีรอยมงคล 108 ประดับมุกของพระ
นอนปางสีหไสยาก่อนเป็นอันดับแรก โดยพระนอนองค์น้ีวางทิศทางตามที่นิยมมาต้ังแต่สมัยอยุธยา 
คือ มีพุทธลักษณะนอนตะแคงขวา พระเศียรหันไปทิศตะวันออก อันเป็น  อย่างไรก็ตามพระนอนองค์
น้ีไม่มีหลักฐานบ่งช้ีชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติตอนใด แต่อาจจะมีความเกี่ยวเน่ืองกับอาคาร
หลักทั้ง 2 ก่อนหน้า กล่าวคือ พระมณฑปและพระอุโบสถล้วนสื่อถึงสถานที่และคติที่นิยมในสยาม
สมัยน้ัน หากพระมณฑปหมายถึงรอยพระพุทธบาท บนเขาสุมนกูฏและพระอุโบสถคือสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการทําสังฆกรรม วิหารพระนอนอาจหมายถึงสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามพระนอนตอนปกติเช่นน้ีมักไม่นิยมทําลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท หากแต่
ที่พระนอนองค์น้ีอาจทําเพื่อเช่ือมโยงกับรอยพระพุทธบาทจําลอง ที่พระมณฑปซึ่งมีรอยมงคล 108 
ประดับมุกอันมีแบบอย่างคล้ายกัน  ซึ่งตามตํานานในคัมภีร์มหาวงศ์ซึ่งมีการแปลในพ.ศ.2339 ก่อน
การสร้างวัดโปรดเกษฯ มีเน้ือความว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จโดยทางอากาศไปยังลังกาทวีปและทรงสั่ง
สอนมหาชนจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปยังมัชฌิม
ประเทศได้ทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ประทับรอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1 วา 
ประดิษฐานไว้บนยอดเขาสุมนกูฏสําหรับให้ชาวลังกาได้สักการะบูชา โดยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
กลับคือ "อุรุเวลคาม"13 ตําบลใหญ่แห่งหน่ึงใกล้แม่นํ้าเนรัญชราอันเป็นสถานที่สงบร่มรื่น14 ดังน้ันวิหาร
พระนอนอาจสมมติว่าเป็นอุรุเวลาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อันเป็นสถานที่ที่ประทับอันร่มรื่น 

                                                                                                                                                                              

 11พระศรีอาริย์ทรงเครื่องเทวดาน้ันมักปรากฏในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัย ที่ปรากฏใน
พระมาลัยสูตรสูตรนอกพระไตรปิฎก รายละเอียดใน วีรภัทร อารีศิริ, พระพุทธเจ้าในภัทรกัป: การ
แสดงออกในศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 32-41 และ 56-58. 

12บําเพ็ญ ระวิน, รวบรวม, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ, พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ: 
อัมรินทร์วิชาการ, 2542), (35)-(49).  
 13กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, มหาวงศ์ (กรุงเทพฯ: กองวรรณ 
กรรมและประวัติศาสตร์, 2534), 37-46. 
 14พระพรมณ์คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอส อาร์ พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์, 2551), 573. 
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ภาพที่ 69 รอยพระพุทธบาทจําลองในพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2555) 

 
ภาพที่ 70 รอยฝ่าพระบาทของพระนอนในพระวิหาร วัดโปรดเกศฯ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2555) 

ภาพที่ 67 พระพุทธรูปประธาน   
             ภายในพระอุโบสถ 
             (จากการสํารวจของผู ้
             วิจัย เมื่อวันที่ 23                 
             ตุลาคม  2555) 

ภาพที่ 68 จิตรกรรมพระพุทธ 
             รูปทรงเครื่อง  
             (จากการสํารวจของ             
             ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 23                 
             ตุลาคม  2555) 
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3. วัดราชโอรสาราม 
 3.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส 
 วัดราชโอรสน้ันปฏิสังขรณ์เหมือนสร้างใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัวก่อนข้ึนครองราชย์แต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลของพระองค์ โดยองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งของวัดราชโอรสน้ันได้รับอิทธิพลแบบอย่างศิลปะจีน ในสว่นการ
วางผังน้ันเป็นแบบ "แนวแกนฉาก" ที่มีการวางอาคารในแนวขวางพ้องกับผังแบบอย่างสถาปัตยกรรม
จีนซึ่งตัวแบบที่สําคัญที่สุดคือพระราชวังต้องห้าม ที่กรุงปักกิ่ง ปฏิสังขรณ์โดยราชวงศ์ชิงในพ.ศ.2187 
ที่ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของจีนน้ัน หากแต่พระราชวังต้องห้ามน้ันเป็นผังแบบ "แนวแกนเด่ียว"ยาว มีฝั่ง
ข้างซ้าย-ขวาสมมาตร โดยมีการสร้างอาคารเว้นระยะเรียงกันเป็นแถวตามแนวแกน แต่วางด้านยาว
ของอาคารในทิศทางขวางแนวแกน ซึ่งลําดับความสําคัญของอาคารสอดคล้องกับการเข้าถึง ที่สําคัญ
คือมีการสร้างอาคารประกอบด้านข้างซ้าย-ขวาระหว่างอาคารในแนวแกนหลัก ทําให้เกิดพื้นที่โอบ
ล้อมระหว่างอาคาร ซึ่งความสําคัญของพื้นที่น้ันจะแปรผันโดยตรงกับขนาด-จํานวนของพื้นที่ปิด
ล้อม15 ซึ่งพื้นที่ปิดล้อมดังกล่าวแตกต่างจากผังไทยที่มักเป็นการสร้างอาคารสําคัญกลางลานโล่งที่ถูก
ปิดล้อมด้วยพระระเบียง 
 ดังน้ันผังของวัดราชโอรสน่าจะเป็นการสร้างบนพื้นฐานของแบบอย่างสถาปัตย 

                                                             

 15Liang, Ssu-ch'eng, A Pictorial History of Chinese Architecture 
(Cambridge: MIT Press, c1984), 110-116. และ ปฏิการ เล็กอุทัย, “พระที่น่ังเวหาสน์จํารูญ” 
(รายงานวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2 ภาควิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร, 2554), 5-6. 

ภาพที่ 71 วิหารพระนอน วัดโปรดเกศฯ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่   
             25 เมษายน 2557 

ภาพที่ 72 พระนอนปางสีหไสยาภายใน  
             พระวิหาร วัดโปรดเกศฯ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ              
             วันที่ 25 เมษายน 2557 
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กรรมไทย กล่าวคือ ผังวัดราชโอรสที่เรียงระดับความสูงของพื้นที่ตามแนวแกนหลักต้ังแต่พระอุโบสถ
จนถึงวิหารพระนอนจากระดับพื้นตํ่าไปสูงและมีการค่ันหรือปิดล้อมเป็นลําดับเมื่อมีการเปลี่ยนระดับ
ของพื้นที่ โดยเฉพาะวิหารพระนอนที่มีพระระเบียงปิดล้อมน้ัน มีลําดับข้ันตามฐานานุศักด์ิ ดังเช่น
อาคารของบ้าน วัด วังที่ศักด์ิของของสถาปัตยกรรมไม่เท่ากัน16 ซึ่งผังของอาคารก็มีการแบ่งลําดับ
ศักด์ิของพื้นที่เช่นกัน ดังกรณี หมู่พระมหามณเฑียรพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยและพระที่น่ังไพศาล
ทักษิณ ที่มีพื้นที่สําหรับกษัตริย์ ฝ่ายใน ขุนนางและทูตที่แยกกันชัดเจนตามสถานะของบุคคล ดังที่ใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ลาลูแบร์ ได้บันทึกฐานนานุศักด์ิของพื้นอาคารในสยามซึ่งเป็นลักษณะที่พบใน
เมืองจีนเช่นกัน 
 
  ...ข้อท่ีสยามไว้ยศอย่างสูงต่ําในเคหสถานของตนอย่างไรบ้างน้ัน คือว่าแม้พ้ืนเรือนจะมี
 อยู่เพียงชั้นเดียว แต่พ้ืนเรือนน้ันก็มิได้มีระดับเดียวกันตลอดท้ังหลัง เป็นต้นว่าภายในพระราช
 มณเฑียร ห้องท่ีประทับขอพระมหากษัตริย์และพระสนมนางราชนารีพ้ืนย่อมสูงกว่าในห้องอ่ืนๆ 
 นอกน้ันท้ังปวง ห้องท่ีอยู่ใกล้กับห้องพ้ืนสูงกว่าห้องอ่ืน พ้ืนก็สูงกว่าห้องท่ีถัดห่างไป ลดหล่ัน
 กันลงไปโดยลําดับ...อันเป็นเหตุให้หลังคาของแต่ละห้องสูงต่ําไม่เท่ากัน...ลดหล่ันตามระดับพ้ืน
 ห้องท่ีต่ํากว่ากันลงไปโดยลําดับ...ในพระราชมนเทียรของสมเด็จพระเจ้ากรุงจีนก็เช่นเดียวกัน
 หลังคาองค์พระท่ีน่ังซ้อนทับ...เป็นเคร่ืองหมายแสดงความสูงศักดิ์โดยอนุมานเอาตามลําดบัความ
 สูงต่ําของพระท่ีน่ังแต่ละองค์...17

 

 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของผังวัดราชโอรส เริ่มต้ังแต่ วิหารพระนอนเป็น 
ประธานของวัด ซึ่งประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาหันพระเศียรไปทางทิศใต้และหันพักตรไ์ปทางทศิ 
ตะวันออกที่เป็นด้านหน้าวัด ทําให้พระวิหารต้องวางแนวยาวขวางแนวแกนหลักของวัด ซึ่งหาก
คํานึงถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นอันดับแรก พระนอนเป็นพระพุทธรูปที่เหมาะสมที่สุดในการ
ประดิษฐานในอาคารผังขวางเช่นน้ี 
 โดยวิหารพระนอนแห่งน้ีมีฐานานุศักด์ิที่สูงกว่าอาคารหลังอื่น ด้วยการสร้างพระ
ระเบียงล้อมรอบทําให้พื้นที่ภายในพระระเบียงเป็นพื้นที่พิเศษกว่าภายนอก อีกทั้งฐานพระวิหารยกสงู
ทําให้บนพื้นวิหารย่ิงเป็นพื้นที่ที่พิเศษที่สุดของวัด รอบวิหารสร้างเจดีย์ราย 32 องค์รอบ ตรงกลาง
ระเบียงคดสี่ด้านเป็นประตูกลมสําหรับเข้าไปสู่ภายในระเบียงคด และเฉพาะประตูทางเข้าด้านทศิจาก 

                                                             

 16สมคิด จิระทัศนกลุ, วัด : พุทธศาสนสถานสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2545), 22-23. 
 17พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มท่ี 1 
(พระนคร: คุรุสภา, 2505), 140-143. 
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ท้ายอุโบสถ ต้ังถะไว้หน้าหน้าประตูนอกระเบียงคด 
 นอกจากน้ันเดิมที่มุมพระระเบียงรอบวิหารมีป้อมผังรูป 6 เหลี่ยม 2 ช้ัน หลังคา
ทรงจีนแบบเดียวกับหอระฆัง อีกทั้งมีบันไดข้ึน(ปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว) ประดิษฐานรูปเคารพ
สําหรับให้ผู้คนมาสักการะ อันได้แก่ มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประดิษฐานพระแท่น, มุมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ประดิษฐานพระพุทธฉาย, มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยและมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ประดิษฐานพระพุทธบาทหินจําลอง18  
 ส่วนด้านหน้าพระวิหาร เป็นที่ต้ังพระอุโบสถซึ่งวางแนวอาคารตามแนวแกนหลัก
ของวัดในทิศตะวันออก-ตะวันตกซึ่งต้ังฉากกับพระวิหาร โดยอาคารทั้งสองมีกําแพงแก้วล้อมรอบ ซึ่ง
พระอุโบสถน้ันเป็นสถานที่สําหรับทําสังฆกรรมโดยด้านหน้ารับกับทางเข้าหลักที่ตรงมาจากท่านํ้าผ่าน
ลานหน้าวัด นอกจากน้ันพระอุโบสถยังเป็นบริเวณที่เช่ือมโยงอาคารหลักในเขตพุทธาวาสอีก 3 หลัง 
ได้แก่ พระวิหารดังที่กล่าวไปแล้ว และวิหารพระยืนกับศาลาการเปรียญที่ต้ังอยู่นอกกําแพงแก้วขนาบ
ด้านยาวข้างซ้าย-ขวาของพระอุโบสถ ซึ่งที่กําแพงแก้วมีประตูเช่ือมต่อกัน โดยศาลาการเปรียญน้ันเปน็
ที่แสดงธรรมของพระสงฆ์ต่อฆราวาส สอดคล้องกับพระประธานประทับน่ังปางเทศนา ขณะที่วิหาร
พระยืนน้ันเป็นที่สําหรับผู้คนเข้าไปสักการะ โดยผังภายในอาคารแบ่งได้เป็น 2 ตอนโดยตอนแรกซึ่งอยู่
ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ตอนที่ 2 มีฐานชุกชีอยู่ตรงกลางประดิษฐาน
พระหลายองค์ โดยมีประธานเป็นพระน่ังรอบฐานชุกชีเป็นทางเดินสําหรับประทักษิณ 

   
 
 

                                                             

 18พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 
2525), 70. 

ภาพที่ 73 แผนผงัวัดราชโอรส กรงุเทพฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, ตํานาน
วัดราชโอรส (พระนคร: กรมศิลปากร, 
2504), 41. 

ภาพที่ 74 วัดราชโอรส 
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิหารพระนอนวัด
โพธ์ิ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
2549), 117. 
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 3.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 ลักษณะของฐานานุศักด์ิในพื้นที่น้ัน ในแง่จักรวาลวิทยาพุทธศาสนาตามความเช่ือ
ของคนไทยน้ันสวรรค์ก็มีลักษณะข้ึนไปเป็นช้ันๆหรือเป็นช้ันล้อมรอบศูนย์กลาง ดังเช่น คติจักรวาล
ไตรภูมิ ที่ถูกนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยโดยทั่วไป เช่น หมู่พระมหา
มณเฑียรดังที่กล่าวไปแล้ว(ลักษณะเป็นซ้อนในแนวราบ) พระปรางค์ประธาน วัดอรุณฯ(ลักษณะเป็น
ซ้อนช้ันในแนวด่ิง) ฯลฯ ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์อธิบายว่าการข้ึนไปในพื้นที่ที่ฐานะสูงกว่าย่อมต้องอยู่ใน
สถานะหรือสภาพที่สูงข้ึนด้วย โดยมีวิธีการต่างๆ เช่น เปลี่ยนพฤติกรรม สํารวมระวังรักษามารยาท 
หรือได้ฌานแก่กล้า หรือบรรลุก้าวเข้าสู่พระอริยบุคคลตามลําดับ, วิธีเปลี่ยนตัวเองโดยอาศัยพิธีกรรม 
ฯลฯ19   
 ซึ่งในเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสน้ีประกอบด้วยอาคารหลัก 4 หลัง ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธานในปางที่แตกต่างทั้ง 4 องค์ สอดคล้องกับความสนใจของพระองค์ในเรื่อง
พระพุทธเจ้าปางต่างๆ ดังเช่นครั้งครองราชย์แล้วพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรสทรงรวบรวมและแต่งตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ  
 โดยวิหารพระนอน ที่วัดราชโอรสน้ีเป็นบทบาทของวิหารพระนอนที่ไม่เคยปรากฏ
ในวัดใดๆมาก่อน แต่อาจมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับภาพลักษณ์ของผังขวางของสถาปัตยกรรมจีน 
แต่การวางผังน้ันส่วนหน่ึงน่าจะเป็นไปตามแนวความคิดของพุทธศาสนาของสยามในสมัยน้ัน โดยเรื่อง

                                                             

 19นิธิ เอียวศรีวงศ์, “พื้นที่ในคติไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 13, 2(ธันวาคม 2534): 180-
192. 

ภาพที่ 75 วิหารพระนอน วัดราชโอรส 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน                                                                
             2557) 

ภาพที่ 76 ตําแหน่ง-ที่ต้ังป้อม           
             วัดราชโอรส 
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ทิศทางยังเป็นไปตามคติทิศเบื้องหัวนอนในวรรณกรรมพุทธศาสนา นอกจากน้ันยังเป็นอาคารที่ศักด์ิ
สูงที่สุดในผัง ส่วนอาคารอีก 3 หลังน้ันล้วนประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อเปรียบเสมือน
พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการทําพิธีกรรมและการสักการะในอาคารน้ันๆ อย่างไรก็ตามอาคารกลุ่ม
น้ีมีศักด์ิพื้นที่ ตํ่ากว่าวิหารพระนอน ซึ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแล้วน้ันก็
สอดคล้องกับลําดับศักด์ิของผังเขตพุทธาวาส 
 โดยองค์ประกอบสถาปัตยกรรมวัดราชโอรสน้ีล้วนเป็นสัญลักษณ์มงคลของจีน ที่
อวยพรให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ เ ข้ายัง วัด อีกทั้งเป็นการเสริมความศักด์ิสิทธ์ิของวัด ที่สําคัญ
องค์ประกอบเหล่าน้ีกับมีการนําไปใช้ที่แตกต่างจากแบบอย่างสถาปัตยกรรมจีน ดังเช่น ภาพมังกรที่
บานประตู-หน้าต่างของพระอุโบสถหรือลายหน้าบันที่มีรูปมังกรและหงส์ วัดราชโอรส ซึ่งที่จีนนิยมทํา
ที่องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอื่นเช่นเสา หรือเครื่องประดับหลังคา นอกจากน้ันภาพเขียน เครื่องถ้วย
ของจีน ฯลฯ ได้ถูกนํามาใช้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย20 
 ซึ่งส่วนใหญ่คือการแปลงรูปจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยสู่แบบอย่าง
ศิลปะอิทธิพลจีนแต่บทบาทขององค์ประกอบยังเป็นเช่นเดิม ดังเช่น บทบาทของรูปมังกรและหงสโ์ดย 
เฉพาะที่ประดับหน้าบันหละหลังคา เป็นเช่นเดียวกับนาค21และครุฑในสถาปัตยกรรมไทย 
 สําหรับศักด์ิของพื้นที่น้ันในสถาปัตยกรรมไทยมักนิยมใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สวรรค์ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักด์ิสูง ดังเช่น ภาพดาวดึงส์สวรรค์บริเวณคอสองภายในพระที่น่ังและพุทธ
สถานต่างๆ ซึ่งในเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสน้ัน วิหารพระนอนอาจจะสื่อถึงสวรรค์ ส่วนพระอุโบสถ
อาจจะสื่อถึงโลก ดังสังเกตได้จากหน้าบันองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยที่มีความสําคัญมากใน
แง่ที่สื่อถึงฐานะของอาคาร ซึ่งสังเกตได้ว่าหน้าบันของพระอุโบสถที่มีฐานานุศักด์ิตํ่ากว่าวิหารพระนอน 
นอกจากน้ันองค์ประกอบของหน้าบันยังสอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆในผังอีกด้วย กล่าวคือ 
 หน้าบันพระอุโบสถน้ันเป็นหลังคาจั่ว 2 ตับ ซึ่งตับล่างเป็นรูปทิวทัศน์ภูเขา ลําธาร 
ต้นไม้สัตว์ต่างๆ ผู้คนและบ้านเรือน สอดคล้องกับพื้นที่รอบพระอุโบสถภายในกําแพงแก้ว ซึ่งมีวิหาร
รายภูมิทัศน์ ต้นไม้ ตุ๊กตาจีนรูปคนและสัตว์ต่างๆ ส่วนตับบน เป็นรูปเครื่องบูชาโดยตรงกลางเป็น
แจกันด้านข้างเป็นรูปหงส์หันหน้าเข้าหาแจกัน ถัดลงมาเป็นมังกรคู่มีลักษณะเช่นเดียวกัน สอดคล้อง
กับ จิตรกรรมฝาผนังภายในภาพเครื่องบูชาแบบจีน, ภาพมังกรด้ันเมฆบนบานประตู-หน้าต่าง 
 ซึ่งหน้าบันตอนล่างของพระอุโบสถน้ันอาจจะมีศักด์ิเท่ากับฐานเขียงของวิหารพระ 

                                                             

 20อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลจีนในจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 24-43, 49-57. 
 21แม้รูปลักษณ์เปลี่ยนไปแต่มังกรยังมีความหมายเช่นเดียวกับนาค ดูเพิ่มเติม เอเดรียน 
สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2541), 344-347. 
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นอนที่เป็นประติมากรรมรูปบ้านเมืองและผู้คน ส่วนหน้าบันตอนบนของพระอุโบสถอาจมีอาจจะมี
ศักด์ิเท่ากับหน้าบันตอนล่างของวิหารพระนอน ดังที่เป็นรูปป้อมผัง 6 เหลี่ยม 2 ช้ันหลังคาทรงจีน 
ด้านข้างเป็นรูปมังกรหลายตัวขนาบข้าง มีอยู่ 1 คู่ที่หันหน้าเข้าหาป้อม ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับ
ตอนบนของหน้าบันของพระอุโบสถ ที่หากมองจากภายในวิหารพระนอนผ่านประตูกลางตาม
แนวแกนจะเห็นหน้าบันอุโบสถและยอดถะช้ันสุดท้ายโผล่พ้นจากระเบียงคดข้ึนมาพอดี ที่ให้ถะมี
ลักษณะอยู่ตรงกลางใต้รูปแจกันบนหน้าบัน ซึ่งด้านข้างเป็นรูปมังกรคู่หันหน้าเข้าหากัน 
 ส่วนหน้าบันตอนบนของพระวิหารเป็นส่วนที่มีศักด์ิสูงที่สุด โดยตรงกลางของพระ
วิหารเป็นรูปไก่ในวงกลม รอบนอกรายล้อมไปด้วยรูปหงส์และดอกไม้ร่วง ใต้วงกลมมีรูปเซียนข่ีหงสอ์ยู่ 
1 รูปซึ่งเป็นบทบาทเดียวกับเทพในงานสถาปัตยกรรมไทย สอดคล้องกับพื้นที่ของพระวิหารเอง ดังที่
จิตรกรรมฝาผนังภายในเป็นรูปดอกไม้ร่วง(ซึ่งปัจจุบันหายไปหมดแล้ว)22 และบานหน้าต่างภายใน
วิหารยังเป็นรูปหงส์ 
 นอกจากน้ันสัญลักษณ์มังกรและหงส์แบบอย่างศิลปะจีน(อันเป็นเป็นบทบาท
เดียวกับครุฑและพระยานาคดังที่กล่าวไปแล้ว) ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการข้ึนสู่เบื้องบนหรือ
การเช่ือมโยงสวรรค์กับโลก23 และแทนความหมายถึงกษัตริย์และพระราชินีตามคติจีน แต่ความหมาย
ที่ครอบคลุมกว่าน้ันคือเป็นสภาวะธรรมชาติที่อยู่คู่กัน อาทิ ขาว-ดํา หญิง-ชาย ฟ้า-ดิน ฯลฯ ซึ่งเป็น
ความหมายของหยินและหยาง24 ดังที่ในเวลาถัดมารัชกาลที่ 3 ได้สร้างวัดเทพธิดารามราม เพื่อเฉลิม
พระเกียตริถวาย พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เจ้านายฝ่ายหญิง ทําให้มีการสร้าง
องค์ประกอบทางศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สื่อถึงความเป็นหญิงทั้งหมด ได้แก่ หน้าบันพระอุโบสถ, พระ
วิหารและศาลาการเปรียญ วัดเทพธิดารามทังหมดเป็นรูปหงส์ นอกจากน้ันตุ๊กตาจีนสลักหินในเขต
พุทธาวาสวัดล้วนเป็นหญิงทั้งสิ้น25 
 สําหรับรูปไก่ในวงกลมประธานของหน้าบันวิหารน้ันมีคําอธิบายเดิมว่า ไก่ แทนปี
ระกาตรงกับปีประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระราชมารดาในรัชกาลที่ 326 หรือเมื่อได้ตรวจสอบ 

                                                             

 22พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, 66. 
 23เรื่องเดียวกัน, 337-347. 
 24ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2555), 12-13. 
 

25สัมภาษณ์ รศ.เสนอ นิลเดช, อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 21 เมษายน 2558. 
 26สมคิด จิระทัศนกุล, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธ์ิ, สน สีมาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 
63-66. 
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กับปีประสูติของพระองค์ และของรัชกาลที่ 2 พระราชบิดา หรือแม้แต่ปีที่ปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสแห่ง
น้ีล้วนไม่ตรงกับปีระกาทั้งสิ้น ซึ่งความหมายของไก่ตามคติจีนน้ันมีหลายความหมายซึ่งล้วนเป็นมงคล
ทั้งสิ้นแต่ไม่มีความหมายได้ที่เช่ือมโยงกับรัชกาลที่ 3 เท่าใดนัก  
 มีเพียงข้อสังเกตที่ผู้ศึกษาต้ังไว้เป็นประเด็นสําหรับตรวจสอบต่อไป น่ันคือ รูปไก่ใน
วงกลมน้ีคล้ายกับรูปบนผืนผ้าปักบอกระดับข้ันขุนนางจีน ดังที่ปรากฏที่กลางหน้าอกชุดข้าราชการจีน
น้ัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยถ้าเป็นแบบวงกลมหมายถึงเช้ือพระวงศ์ ส่วน
แบบเหลี่ยมคือขุนนาง และหากเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นจะแทนด้วยสัตว์ปีก ฝ่ายบู๊แทนด้วยสัตว์สี่เท้า ซึ่งมี
การกําหนดลําดับข้ันอีกเช่นกัน ที่สําคัญคือไก่ฟ้าหมายถึงขุนนางช้ันสูง27 ดังน้ันความหมายของตรา
ไก่ฟ้าในวงกลมอาจหมายถึงฐานะของวัดที่ขุนนางซึ่งเป็นเช้ือพระวงศ์เป็นผู้สร้าง อย่างไรก็ตามไก่ฟ้า
ดังกล่าวเป็นบทบาทเดียวกับตราครุฑที่หน้าบันอีกด้วย ดังเช่นที่ วัดโปรดเกศฯมีการปั้นช่อฟ้าซุ้มประตู
ทางเข้าพระมณฑปเป็นรูปไก่ อีกแง่หน่ึงวัดโปรดเกศฯก็มีขุนนางเป็นผู้สร้างเช่นกัน อย่างไรก็ตามฐานะ
ของรัชกาลที่ 3 ขณะสร้างวัดราชโอรสในช่วงแรกน้ัน พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสซึ่งทรงกํากับ
ราชการกรมท่า, กรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตํารวจว่าความฎีกา หากแต่วิหารพระนอนอาจ
สร้างภายหลังที่พระองค์ข้ึนครองราชย์แล้ว ซึ่งทําให้รูปสัญลักษณ์ดังกล่าวกับฐานะของพระองค์อาจ
ขัดแย้งกัน ซึ่ง ณ ที่น้ีไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเช่นใด 
 และองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดอย่างหน่ึง คือประตูกลมระเบียงคดท่ีเป็นทางเข้าสู่
วิหารพระนอน ดังน้ันประตูน้ีจึงมีบทบาทดังที่สมคิด จิระทัศนกุลเคยอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ
ประตู-หน้าต่างว่า "มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาในทุกมุมโลกต่างล้วนให้ความสําคัญต่อมันในฐานะ "รอย
เช่ือมต่อ" ระหว่าง "โลก 2 โลก" ซึ่งเป็นนัยยะแห่งมิติของ "พื้นที่และเวลา"อย่างแท้จริง" กล่าวคือ 
"ช่องหรือเส้นทางการถ่ายเปลี่ยนหรือเช่ือมโยง ระหว่างที่ว่างภายในกับที่ว่างภายนอก และระหว่างจิต
วิญญาณของโลกภายในกับโลกภายนอกของมนุษย์อันสมบูรณ์น่ันเอง"28และด้วยภายใต้บริบทอิทธิพล
แบบอย่างศิลปะจีน จึงเกิดการหยิบยืมรูปแบบ-ความหมายของประตูแบบจีนมาใช้ร่วมตามแนวคิด
ของพื้นที่ตามคติไทย เอามาใช้เพื่อขับเน้นศักด์ิของพื้นที่ภายในและภายนอกให้แตกต่างกัน ซึ่งประตู
กลมน้ันเรียกว่า "Moon Gate" ซึ่งภายใต้ รูปวงกลมดังกล่าวน้ันมีนัยยะทางคติจีน ดังที่สมคิด อธิบาย
ว่า "เป็นตัวแทนความหมายของ "แดนสวรรค์" ที่จําลองหรือสมมติลงมาไว้บนพื้นดินเช่นกัน"29 เพราะ

                                                             

 27Hua Mei, Chinese Clothing (China: China Intercontinental Press, c2004), 
59-65. 
 28สมคิด จิระทัศนกลุ, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุม้ประตู - หน้าต่างไทย
(กรงุเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 23-24. 
 29เรื่องเดียวกัน, 21. 
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ชาวจีนได้ใช้สัญลักษณ์ทางเรขาคณิตสื่อความหมายว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนผืนดิน รูปวงกลมแทนแดน
สวรรค์30 และถ้าตีความย่ิงข้ึนไปอีกจะพบว่าหน้าบันส่วนบนของวิหารบริเวณตรงกลางเป็นรูปวงกลม 
และ ส่วนล่างของอุโบสถบริเวณตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม นอกจากน้ันวิหารพระนอนวัดราชโอรสน้ัน
รายล้อมด้วยเจดีย์จํานวน 32 องค์ซึ่งอาจหมายถึงเทวดา บริวารพระอินทร์ทั้ง 32 องค์บนสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ 
 ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าผังเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสที่มีลักษณะเป็นลําดับข้ันน้ันเป็น
ลักษณะพื้นที่ในคติไทย โดยพื้นที่ที่มีฐานานุศักด์ิสูงมักนิยมทําองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่
สื่อถึงสวรรค์ โดยเฉพาะประตูกลมที่นําเข้าไปสู่ในพระระเบียงน้ันบีบมุมมองก่อนจะเข้าไปในพระ
ระเบียง แต่เมื่อเข้าไปจะรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่
ภายในวิหาร ซึ่งเป็นการใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนด่ิงที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดน่ิงและต่ืน
ตา เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งเสริมสถานะของพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิและอาจสื่อถึง สภาวะเหนือโลกของ
พระพุทธเจ้า ที่สําคัญคือปางสีหไสยาน้ีเป็นปางที่แสดงมหาปุรุษลักษณะส่วนฝ่าพระบาทเพียงปาง
เดียว อันปรากฏลายมงคล 108 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม พระนอนองค์ในวิหารพระนอนแห่งน้ีไม่
สามารถบ่งช้ีได้แน่ชัดว่าเป็นตอนใด ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับพระพุทธรูปประธานของอาคารหลักในเขต
พุทธาวาสอีกทั้ง 3 หลัง การสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ อาจเป็นที่สนพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 3 อยู่
แล้ว โดยพระนอนเป็นพระพุทธรูปที่เหมาะสมที่สุดในการประดิษฐานในอาคารผังขวางจึงได้กาํหนดให้
มีบทบาทเช่นน้ี 
 แต่เมื่อมองอีกแง่มุมหน่ึง การกําหนดให้พื้นที่วิหารพระนอนมีฐานานุศักด์ิสูงสุด
ประกอบกับการใช้สัญลักษณ์เป็นประกอบ อีกทั้งเดิมโดยรอบพระระเบียงมีถะอยู่ทีม่มุทัง้สีซ่ึง่แต่ละมมุ
ประดิษฐานรูปเคารพที่น่าจะสื่อเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่สื่อถึงตอนตรัสรู้, พระพุทธฉาย, รอยพระพุทธบาท น่าจะสื่อถึงที่เขาสัจจพันธ์สระบุรี และพระ
แท่น สื่อตอนปรินิพพาน ทําให้วิหารพระนอนแห่งน้ีอาจจะมีความหมายมากกว่าเป็นสถานที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางหน่ึงเท่าน้ัน 

                                                             

 30Eberhard, Wolfram, A Dictionary of Chinese Symbols:hidden symbols 
 in Chinese life and thought (London: Routledge & Kegan Paul, c1986), 89-90, 141-
142. 
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ภาพที่ 80 ช่อฟ้ารูปไก่บนซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป วัดโปรดเกศฯ 
            (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23 ตุลาคม 2555) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 78 ภาพสัญลักษณ์ไก่ในวงกลม   
             วิหารพระนอน วัดราชโอรส      
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ                           
             25 เมษายน 2557) 

ภาพที่ 79 ลายผ้าปักบนหน้าอกบอกระดับ 
             ช้ันขุนนางจีนรูปสัญลักษณ์ไก่ฟ้า 
ที่มา : China Radio International, ผืนผ้า
ปักบอกระดับขั้นขุนนางจีน "ปู่จือ", เข้าถึง
เมื่อ 20 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จากhttp:// 
thai.cri.cn/247/2011/12/30/242s19338
6.htm 
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ภาพที่ 81 ประตูกลม พระระเบียงคด วัดราชโอรส 
            (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 11 เมษายน 2557) 

 
ภาพที่ 82 แผนภาพแสดงสัญลักษณ์บนหน้าบันอุโบสถและวิหาร วัดราชโอรส 
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ภาพที่ 83 วิหารพระนอนจากมุมมองภายในพระระเบียง วัดราชโอรส 
            (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 11 เมษายน 2557) 

 
ภาพที่ 84 ภายในพระวิหารพระนอน วัดราชโอรส 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 11 เมษายน 2557) 
 
4.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 4.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเข้าถึงผังเขตพุทธาวาส 
 เขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนฯน้ันที่แยกออกเป็น 2 ส่วน ฝั่งตะวันออกมี
อุโบสถขนาดสูงใหญ่สถานที่สําหรับทําสังฆกรรม เป็นประธานซึ่งมีอาคารประกอบล้อมรอบ อาทิ พระ
ระเบียงและพระวิหารทิศ ขณะที่ฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือเป็นวิหารพระนอนซึ่งเป็นอาคารที่สูงใหญ่
ที่สุดในฝั่งน้ี เป็นที่สักการะเช่นเดียวกับต้นศรีมหาโพธ์ิที่สวนมิสักกวัน ส่วนศาลาการเปรียญทางตอน
ใต้เป็นอาคารที่ใช้ในการที่ภิกษุแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ฝั่งตะวันออกน้ันมีทางเข้าหลักทางเดียว
ตรงกับแนวแกนสู่อุโบสถ และฝั่งตะวันตกมีทางเข้าหลักแยกออกเป็น 2 ทางสู่วิหารพระนอนและ
ศาลาการเปรียญ ส่วนพระเจดีย์ประจํารัชกาลและน้ันมีความสูงเด่นเป็นหมุดหมายตาของวัดเช่นกัน 



154 

 
ภาพที่ 85 แผนผังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน," ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 118, ตอนพิเศษ 127ง (21 ธันวาคม 2544): 2. 

 
ภาพที่ 86 วัดพระเชตุพนฯ 
ที่มา: ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ และพีระพัฒน์ สําราญ, สถาปัตย์วัดโพธ์ิ (กรงุเทพฯ : 
อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 64-65. 
 
 4.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 การวางผังเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนฯฝั่งทิศตะวันออก น้ันทําในสมัยรัชกาลที่ 
1 มีจุดศูนย์กลางเป็นพระอุโบสถ มีพระระเบียงและอาคารประกอบต่างๆ ล้อมรอบที่สําคัญคือมีการ
บรรจุพระบรมธาตุในพระพุทธรูป พระปรางค์และพระเจดีย์จํานานมากอย่างมีนัยยะสําคัญ ได้แก่31 
พระเทวะปัติมากร พระประธานในพระอุโบสถ, พระมหาธาตุ 4 ทิศ, พระเจดียสถานนอกพระระเบียง  

                                                             

 31ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4 
(กรงุเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2552), 58-61. 
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5 องค์ 4 ทิศ(รวมเป็น 20 องค์), พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ, พระเจ้าตรัสในควงไม้มหาโพธ์ิ 
พระประธานในพระวิหารทิศ, พระโลกนาถศาสดาจารย์ประดิษฐานในมุขหลังวิหารทิศตะวันออก, 
พระนาคปรกประดิษฐานในวิหารทิศตะวันตก และพระปาลิไลยประดิษฐานในวิหารทิศเหนือ 
 รวมมีพระบรมธาตุบรรจุในพระพุทธรูป พระปรางค์และพระเจดีย์รวมท้ังหมด 30 
องค์ ในตําแหน่งพระอุโบสถเป็นศูนย์กลาง, ซึ่งมีพระบรมธาตุบรรจุในพระปรางค์ทิศทั้ง 4 แห่ง, พระ
วิหารทิศ 3 แห่ง(ขาดวิหารทิศใต้) และพระเจดียสถานนอกท้ัง 4 รายรอบ ส่วนพระมหาเจดีย์ศรี
สรรเพชญดาญาณน้ันก็เน้นความสําคัญเช่นกันด้วยการบรรจุพระเข้ียวแก้ว, พระเข้ียวทองและพระ
เข้ียวนาก 1 องค์ บรรจุลงไปในพระมหาเจดีย์ด้วย  ซึ่งฝั่งทิศตะวันออกน้ีอาคารต่างๆน้ี(ยกเว้นพระมา
เจดีย์) มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยพระอุโบสถเป็นจุดศูนย์กลางในทางราบคือที่มีอาคารประกอบต่างๆ 
ล้อมรอบเป็นช้ัน และมีจุดศูนย์กลางรองที่พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง
ในทางด่ิง 
 จนกระทั่งการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯที่ขณะน้ันทรุดโทรมลง โดยให้สร้างพระอุโบสถสูงใหญ่และโดดเด่นข้ึน
รวมทั้งให้สร้างวิหารพระนอน ดังความในจดหมายเหตุเรื่องสําเนาพระราชดําริห์ ทรงสร้างพระพุทธ
ไสยาสวัดพระเชตุพน จ.ศ.1193 พ.ศ.237432 ที่มีพระราชดําริว่า "พระพุทธปฏิมากรใหญ่ ยังมิได้มีใน
พระมหานครแห่งน้ี"33 ดังน้ันการสร้างพระนอนองค์ใหญ่น้ันเป็นคติหน่ึงที่นิยมมาต้ังแต่สมัยอยุธยา
ตอนปลาย หากแต่พระนอนขนาดใหญ่ที่พระนครศรีอยุธยา มีที่เพียงวัดโลกยสุธารามที่ต้ังอยู่ที่พระ
นคร เพราะส่วนใหญ่นิยมสร้างนอกพระนครมากกว่า ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าพระนอน วัดพระเชตุพนฯ 
อาจสร้างให้เทียบเคียงกับอยุธยาที่มีพระนอนที่วัดโลกยสุธาราม 
 วิหารพระนอนยังสร้างแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ ดังความว่า "..ทรงพระกรณุา
ให้ถาปนาพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ข้ึนใหม่พระองค์หน่ึง กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้น
หน่ึงกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือนพระอุโบสถ..."34 อีกทั้งยังสร้างขนาดใหญ่ทัดเทยีม
กับพระอุโบสถอีกด้วย นอกจากน้ันจากการศึกษาพบว่า สมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ 
บรรจุพระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวในวัดพระเชตุพน คือ จุดสูงสุดจองพระเศียรของพระนอน ดังความ
ว่า "ให้ลงรักปิดทองบันจุพระบรมสารีริกธาตุในพระอุตมังคศิโรตม์"35 ทําให้ในความหมายหน่ึงพระ

                                                             

 32เดิมจดหมายเหตุน้ีน่าจะจารึกลงในศิลาที่ต้ังอยู่ในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯแต่ยัง
ไม่ได้จารึกลงไป 
 33ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4, 97. 
 34เรื่องเดียวกัน, 94. 
 35เรื่องเดียวกัน, 97. 
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นอนองค์น้ีคือ ธาตุเจดีย์ แสดงถึงการเป็นจุดศูนย์กลางจุดที่  3 ภายในวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งความสําคัญ
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับที่รัชกาลที่ 3 รับสั่งให้เขียนภาพคอสองรอบพระนอนเป็นรูปดาวดึงส์สวรรค์ 
ขณะที่คอสองส่วนมุขเป็นรูปนก, ช้างและม้า บนกลีบเมฆ ดังความว่า "แลผนังบนฅอสองในประธาน
ทั้งสองข้างน้ันเขียนเรื่องดาวดึงษเทวโลกย์ ผนังฅอสองหน้ามุขทั้งสองด้าน เขียนรูปมหาวิหกหลาย
พรรณบินบนกลีบเมฆ รูปอัศดรกุญชรชาติต่างสัญจรในอําพรวิถี"36 โดยเฉพาะการสร้างสวนมิกวันที่ต้ัง
ขนาบด้านทิศใต้ของพระนอน ซึ่งโดยช่ือคือสวนบนดาวดึงส์สวรรค์ ซึ่งรูปสวรรค์น้ันมักเป็นสัญลักษณ์
ที่ปรากฏในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่นบนคอสองหรือหน้าบันน้ัน นิยมใช้เพื่อให้ความหมาย
ว่าอาคารหรือพื้นที่น้ันๆ มีฐานนานุศักด์ิสูง 
 จากที่กล่าวมาทัง้หมดข้างต้นเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตําแหน่งบรรจุพระ
บรมที่อยู่บนจุดสงูสุดบนพระเศียรของพระนอนในระดับคอสองที่เป็นสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ จึงขอต้ัง
ข้อสังเกตว่าสอดคลอ้งกบั พระจุฬาโมลีทีบ่รรจุอยู่ในจุฬามณีเจดีย์ซึง่ประดิษฐานอยู่ ณ ดาวดึงส์
สวรรค์ ซึง่พระเจดีย์จุฬามณีบนดาวดึงส์สวรรค์น้ันยังเกี่ยวข้องกับตอนแบ่งพระบรมธาตุหลงัตอนถวาย
พระเพลงิพระสรีระเพราะพระอินทร์ได้มานําเอาพระทาฐธาตุ(พระเข้ียวแก้ว)ที่โทณพราหมณ์ซ่อนไว้
ในผ้าโพกศีรษะ ใส่ผอบทองนําไปบรรจุในจุฬามณีเจดีย์อกีด้วย 
 ด้วยนัยยะความหมายดังกล่าวกับลักษณะพระนอนที่เน้นลักษณะที่เหนือจริง อัน
ได้แก่ขนาดและการแสดงมหาปุรุษลักษณะโดยเฉพาะการประดับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทน้ัน
อาจแสดงเหตุการณ์ตอนปรินิพพานซึ่งเป็นพุทธประวัติตอนพิเศษที่ในวรรณกรรมพุทธศาสนานิยม
พรรณนาอย่างเหนือจริง ดังน้ันจากข้อเกตดังกล่าวทําให้สันนิษฐานได้ว่าพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด
พระเชตุพนฯ อาจมีบทบาทสื่อถือเหตุการณ์ตอนปรินิพพาน ซึ่งมีฐานนะเป็นบริโภคเจดีย์และที่ยอด
พระเศียรของพระนอนยังมีบทบาทสื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณี ณ ดาวดึงส์สวรรค์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทํา
ให้วิหารพระนอนแห่งน้ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในฐานะอีกจุดศูนย์กลางของวัดพระเชตุพนฯที่สําคัญถัด
มาจาก พระอุโบสถ และพระมหาเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 36ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4, 97-
98. 
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ภาพที่ 87 ภาพเก่า วิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ 
ที่มา: Karl Siegfried Dohring, Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic 
Introduction, 183. 

 
ภาพที่ 88 ภายในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ 
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิหารพระนอนวัดโพธ์ิ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
2549), 153. 
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5.วัดอินทาราม 
 5.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเขา้ถึงผังเขตพุทธาวาส 
 มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด ส่วนหอไตรและศาลาการเปรียญที่ต้ังวางคู่
ด้านหน้าข้างซ้าย-ขวาของพระอุโบสถน้ันมีหน้าที่แง่ประโยชน์ใช้สอยอย่างชัดเจน โดยพระอุโบสถเป็น
สถานที่ทําสังฆกรรม มีทางเข้าอาคารจากบันไดที่ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของมุข-หน้าหลัง ทําให้รับการมอง
ทัศนียภาพจากด้านข้างของอุโบสถไปยัง "ชุดเจดีย์ย่อมุม" ซึ่งอยู่ด้านหลังครบถ้วนทุกองค์ประกอบโดย
ไม่กระช้ันชิดมากเกินไป โดยอาคารชุดน้ี มีฐานไพทียกสูงจากพื้นดิน สามารถข้ึนได้จากซุ้มทางเข้าตรง
กลางด้านหน้าฐานไพทีและด้านข้างทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวา  โดยลักษณะกลุ่มอาคารชุดน้ีที่ เจดีย์ย่อมุม 3 
องค์วางเรียงสลับกับวิหารราย 4 หลังต้ังบนฐานไพทีน้ัน เป็นลักษณะที่คล้ายกับมณฑปต่อเจดีย์ท้าย
วิหาร ที่ต้ังอยู่ในแกนหลัก วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา อันประกอบด้วยมณฑปวางสลับกับเจดีย์ 3 
องค์ หากแต่มณฑปมีเพียง 3 หลังไม่มีหลังที่ปิดท้ายพระเจดีย์ เช่น วัดอินทารามที่มีวิหารเป็นตัวปิดใน
ผังทั้ง 2 ด้าน  
 
 

ภาพที่ 89 ภายในวิหารพระนอน     
             วัดพระเชตุพนฯ 
ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, 
วิหารพระนอนวัดโพธ์ิ (กรงุเทพฯ 
: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
2549), 154-155 

ภาพที่ 90 ดาวดึงสวรรค์ ที่คอสองภายในวิหารพระนอน     
            วัดพระเชตุพนฯ 

ที่มา: พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิหารพระนอนวัด
โพธ์ิ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 
374-375 
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ภาพที่ 93 ชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 
 
 5.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 พระอุโบสถประธานของวัดน้ันประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีผนังสกัด
หลังเป็นรูปต้นพระศรีมหาโพธิ การเข้าไปทําสังฆกรรม ณ พระอุโบสถจึงเสมือนมีพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง
ประทับ  ณ ต้นพระศรีมหาโพธิเป็นประธานของพิธีกรรม 
 ส่วน "ชุดเจดีย์ย่อมุม" วัดอินทาราม  ที่สร้างเจดีย์ต้ังสลับกับวิหารเล่าเรื่อง
เหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติน้ัน มีแบบอย่างที่คล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังด้านยาว อุโบสถ วัดเกาะ

ภาพที่ 91 แผนผังวัดอินทาราม   
             กรุงเทพฯ 

ภาพที่ 92 พระอุโบสถ วัดอินทาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 
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แก้วสุทธาราม เพชรบุรี อันประกอบด้วย ภาพเจดีย์ย่อมุมสลับกับภาพเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติ 
แต่ต่างกันตรงที่เจดีย์ย่อมุมที่วัดอินทารามเน้นองค์กลางให้สูงเด่นด้วยการเพิ่มฐานตัวแบก ซึ่งถือได้ว่า
เป็นจุดศูนย์กลางที่ 2 ของวัด ขณะที่ภาพเจดีย์ย่อมุมที่วัดเกาะแก้วมีขนาดเท่ากันทั้งหมด 
 โดยวิหารรายที้ง 4 หลัง วัดอินทาราม ประกอบด้วย วิหารตอนถวายพระเพลิง
พุทธสรีระต้ังขนาบข้างเจดีย์ประธานทางด้านฝั่งขวาของพระเจดีย์และมีวิหารรอยพระพุทธบาทต้ัง
ขนาบข้างเจดีย์ประธานทางด้านฝั่งซ้าย ส่วนวิหารราย 2 หลังที่ต้ังอยู่ริมซ้าย-ขวาของอาคารกลุ่มน้ี 
เป็นพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎี โดยทั้งหมดเล่าเรื่องเหตุการณ์และสถานที่สําคัญในพุทธศาสนาซึง่
เป็นที่นิยมในสมัยน้ัน ดังน้ี 
 1.วิหารรายประดิษฐานรอยพระพุทธบาท น่าจะหมายถึงที่ยอดเขาสุมนกูฏ 
เพราะลักษณะประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบนฐานที่ทําเหมือนต้ังบนยอดเขามอ โดยจิตรกรรมฝา
ผนังภายในวิหารแสดงภาพการจาริกแสวงบุญของภิกษุสยามในสมัยรัชกาลที่ 2 และผู้คนในลักษณะ
เดินทางวนขวาข้ึนไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏ ทําให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปใน
วิหารรายน้ี สมมติได้ว่าข้ึนไปแสวงบุญและสักการะรอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏ ลังกา ตามรอย
เส้นทางพระภิกษุสยามในสมัยรัชกาลที่ 2 
 2.วิหารรายตอนถวายพระเพลิง น่าจะหมายถึงที่เหตุการณ์ถวายพระเพลิงพระ
สรีระที่ เมืองกุสินารา เน่ืองจากภายในอาคารน้ันประดิษฐานหีบทองและพระบาทย่ืน ซึ่งมี
ประติมากรรมรูปพระมหากัสสปและพระสาวกอีก 2 องค์น่ังต่อแถวไหว้พระบาทอยู่ และจิตรกรรมฝา
ผนังภายในวิหารแสดงการต่อแถวเวียนซ้ายเพื่อสักการะพระสรีระของพระพุทธเจ้าในเหตุการณ์ถวาย
พระเพลิงทําให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปในวิหารรายน้ี สมมติได้ว่าเข้าไปร่วมต่อแถวถวายพระเพลิงพระ
สรีระ และอยู่ในเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระมหากัสปไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าที่แหวกหีบทองออกมา 
 3.วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา น่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้าสีห
ไสยาในคันธกุ ฎี เ น่ืองจากจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเป็นภาพเครื่องเรือนต่างๆ ทําให้
พุทธศาสนิกชนที่ เข้าไปในวิหารรายน้ี สมมติว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะดํารงพระชนม์อยู่ 
เช่นเดียวกับ พระนอนปางสีหไสยาในเก๋งจีนที่ศาลาทิศ องค์ประกอบย่อยในผังเขตพุทธาวาสวัดสุทัศน์ 
 ส่วนเจดีย์ย่อมุม 3 องค์ ทีลักษณะตําแหน่งที่ต้ังและรูปแบบทางศิลปะดังกล่าว 
คล้ายกับที่วัดไพชยนต์ฯ และเจดีย์ประจํารัชกาล 3 องค์ วัดพระเชตุพนฯแต่ต่างกันตรงที่วัดอินทาราม
มีวิหารรายค่ันระหว่างเจดีย์ ซึ่งเจดีย์ประธานองค์กลางอาจหมายถึงที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เพราะศักด์ิ
ของเจดีย์องค์กลางสูงกว่าองค์ริมทั้งสอง และที่สําคัญวิหารรายที่ต้ังขนาบข้างเจดีย์ประธาน เป็น
เน้ือหาเหตุการณ์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว  ส่วนเจดีย์ริม 2 องค์อาจหมายถึงพระสาวก 
ได้แก่ พระมหากัสสปและพระสมณฑูต  เน่ืองจากวิหารรายตอนถวายพระเพลิงที่กล่าวไปน้ันเกี่ยวข้อง
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กับพระมหากัสสปอย่างมาก และวิหารรายอีกหลังน้ันปรากฏภาพจิตกรรมฝาผนัง เหตุการณ์พระสมณ
ฑูตน้ันไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏในสมัยรัชกาลที่ 2 
 อีกประเด็นสําคัญหน่ึงคือความนิยมในการสร้างมณฑปรอยพระพุทธบาทจําลองที่
ยอดเขาสุมนกูฏและพระพุทธรูปตอนถวายพระเพลิง โดยเฉพาะวัดอินทารามและวัดราชคฤห์ที่อยู่ใกล้
กันน้ีอาจจะเกิดจากที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ผู้ปฏิสังขรณ์วัดราชคฤห์และพระยา
ศรีสหเทพ(ทองเพ็ง) ผู้ปฏิสังขรณ์วัดอินทาราม ประสงค์จะให้วัดที่ตนทํานุบํารุงน้ันมีความเจริญ อาจ
ด้วยสาเหตุที่รัชกาลที่ 3 ศรัทธาพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงใช้ทรัพย์สินจํานวนมากสร้างและ
ปฏิสังขรณ์วัด ซึ่งพระราชนิยมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิดของเจ้านาย ขุนนาง หรือผู้มีทรัพย์เป็น
อย่างมาก จนมีคํากล่าวว่าในรัชกาลที่ 3 ถ้าใครใจบุญสุนทานสร้างวัดวาอารามก็เป็นคนโปรด อีก
สาเหตุหน่ึงน่าจะด้วยความศรัทธาของผู้คนต่อสถานที่ในพุทธประวัติ ซึ่งการจาริกแสวงบุญไปนมัสการ
ยังที่เหล่าน้ันถือว่าได้บุญมากแต่ในสมัยน้ันการทําเช่นน้ันของคนสยามน้ันยากอย่างย่ิง แม้แต่กรณีที่
ง่ายที่สุดของคนสยาม คือการไปสักการะรอยพระพุทธบาท ที่เขาสัจพันธ์ สระบุรีน้ัน ยังทําได้เพียงบาง
ฤดู ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพอธิบายว่าบางฤดูถึงจะเดินทางสะดวก ย่ิงเป็นคนต่างถ่ิน 
เช่นคนกรุงเทพด้วยแล้วการไปแสวงบุญดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ต้องตระเตรียมความพร้อมอย่างมาก37 
เมื่อเทียบกับการไปจาริกแสวงบุญที่รอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏแล้วน่ันย่ิงแทบเป็นไปไม่ได้ ดังน้ัน
การสมมติพุทธสถานจึงเกิดจากศรัทธาของผู้คนตามสมัยนิยม ดังเช่นตัวอย่างงานเทศกาลอย่างใหม่ที่
วัดอมรินทราราม โดยหม่อมราชวงศ์พระส่านซึ่งเป็นภิกษุ (ภายหลังเป็นพระครูวิเศษศีลคุณ)ที่ประสงค์
เพื่อประโยชน์ในทางทะนุบํารุงวัด โดยสมมติสถานที่ต่างๆเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศานาที่มีอยู่
แล้วในวัด จัดเป็นงานเทศกาลไว้พระบาทที่หมายถึงรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ38 
 โดยวัดอินทารามน้ันมีการสมมติเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ แล้วยังมกีารสร้างเสา
ช้างและเสาม้าที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสถานที่สําคัญในพุทธประวัติ อีกทั้งมีพระเชตุพน ที่เช่ือกันว่า
ย้ายมาจาก สุโขทัย ซึ่งอาจย้ายมาหลังจากรัชกาลที่ 3 แต่ก็ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมการ
สมมติสถานที่สําคัญในพุทธศาสนา เพราะจารึกน้ีข้อความเลือนรางมากแต่เด่นชัดที่คําว่า "เชตุพน"39 

                                                             

 37รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่เรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรีลังกาในสมุดภาพไตร
ภูมิสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก
แสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ, 78-112. 
 38สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ภาคผนวก 3 เทศกาลพระบาท,” ใน ความ 
คิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกแสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ,  220-227. 
 39จารึกเชตุพน ด้านท่ี 1, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจากhttp://www.sac. 
or.th/ databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=258 



162 

ซึ่ง "เชตุพน" หรือ"เชตวัน" น้ันหมายถึง วัดที่พระพุทธเจ้าประทับมากที่สุด ความหมายดังกล่าวน้ี
สอดคล้องกับการสมมติพระนอนในคันธกุฎี ณ วัดแห่งน้ี เน่ืองจากคันธกุฏีจะมีอยู่ในวัดตามพุทธ
ประวัติเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการแทนค่าความหมาย "เชตุพน"ดังกล่าวน้ีไม่ได้เป็นหมายถึงทั้งวัด 
แต่เป็นการส่งเสริมความหมายของอาคารประกอบบางหลังในวัด 
 ความสัมฤทธ์ิผลในการออกแบบสถาปัตยกรรม "ชุดเจดีย์ย่อมุม" และวิหารายบน
ฐานไพทีน้ีคือ การสร้างระนาบสมมติด้วยการยกฐานไพทีสูงทําให้พื้นบนฐานไพที เป็นพื้นที่พิเศษแล้ว
จึงสมมติสถานที่และเวลาข้ึนมา 4 ที่บรรจุลงในวิหารรายทั้ง 4 หลังแล้วต้ังบนฐานไพทีสลับกับเจดีย์
ย่อมุม ทําให้วิหารรายทั้ง 4 ต้ังแยกออกจากกันและขนาบข้างเจดีย์ทําให้ไม่เห็นกัน ทําให้การเข้าไป
วิหารรายทั้ง4 หลังเสมือนการเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานที่และช่วงเวลาต่างๆ ของพุทธศาสนา โดยมี
พระเจดีย์ประธานเป็นศูนย์กลางของ "ชุดเจดีย์ย่อมุม"  
 ดังน้ันจากทั้งหมดที่กล่าวมาเขตพุทธาวาสของวัดอินทารามน่าจะสื่อถึงสถานที่
สําคัญทางพุทธศาสนา ทั้งตอนที่พระพุทธเจ้าดํารงพระชนม์อยู่หรือปรินิพพานไปแล้ว โดยมีจุด
ศูนย์กลางของวัดอยู่ที่โพธิบัลลังก์ขณะที่พระพุทธเจ้าดํารงพระชนม์อยู่ โดยมีวิหารรายทั้งหมดเป็น
องค์ประกอบย่อย มีบทบาทที่ส่งเสริมความหมายของศูนย์กลางของวัด คือ วิหารพระนอนในพระคันธ
กุฎีส่งเสริมความมายของจุดศูนย์กลางแรก และมีจุดศูนย์กลางรองคือตัวแทนระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานไปแล้วซึ่งมีวิหารพระนอนเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมความหมายของศูนย์กลางที่ 2 น้ี  

 
ภาพที่ 94 รูปด้านชุดเจดีย์ย่อมุม วัดอินทาราม 
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ภาพที่ 95 ภายในวิหารรอยพระพทุธบาท วัดอินทาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ1 27 กุมภาพันธ์ 2558) 

 
ภาพที่ 96 ภายในวิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 

 
ภาพที่ 97 ภายในวิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 
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6. วัดมหาพฤฒาราม 
 6.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเขา้ถึงผังเขตพุทธาวาส 
 เขตพุทธาวาสมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกําแพงแก้วล้อมรอบและแบ่งเป็น 2 
บริเวณโดยมีกําแพงแก้วค่ัน แบ่งเป็น บริเวณทางทิศเหนือเป็นส่วนหลัก มีทางเข้าหลักจากทางด้านทิศ
ตะวันออกสู่ผังแบบ "3 แนวแกนขนานกัน"  แนวแกนกลางที่พิเศษกว่าแนวแกนอื่นน้ันเป็นแถวของ
พระปรางค์ 4 องค์ ขนาบด้วยพระอุโบสถและพระวิหารที่มีขนาดเท่ากัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
และเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเช่นเดียวกัน ซึ่งเฉพาะพระอุโบสถสถานที่ที่ทําสังฆกรรม
น้ันภายในอาคารมีจิตรกรรมฝาผนัง โดยพระปรางค์ 4 องค์น้ันมีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดลดหลั่นกัน
ตามลําดับโดยองค์ด้านหน้าขนาดเล็กที่สุดน้ัน มีที่ต้ังโดดเด่นที่สุดเพราะต้ังเหลื่อมออกมาจากแนว
อาคารของพระอุโบสถและพระวิหาร 
 ส่วนเขตพุทธาวาสบริเวณทางทิศใต้น้ันมีวิหารพระนอนต้ังอยู่ในลักษณะด้านยาวอยู่
ในแนวเดียวกับกําแพงแก้วและมีทางเข้าสู่ภายในวิหารพระนอนในบริเวณน้ี เป็นสถานที่สําหรับ
สักการะที่ต้ังบริเวณเดิมและมีมาก่อนการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นเดียวกับแถวพระปรางค์ 
ขณะที่พระอุโบสถและพระวิหารสร้างใหม่และมีการย้ายตําแหน่ง-ที่ต้ัง 
6.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 แถวพระปรางค์ที่มี 4 องค์น้ันเอกสารร่วมสมัยระบุว่าสื่อถึงพระพุทธเจ้า 4 องค์40 
ในภัทรกัป ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของพระปรางค์ทั้ง 4 องค์ที่มีขนาดที่ลดหลั่นกัน ปรางค์องค์ใหญ่
ที่สุดด้านหลังไล่ขนาดมาถึงปรางค์องค์เล็กด้านหน้าน้ันสอดคล้องกับขนาดพระวรกายที่ลดหลั่นกัน
ของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ดังเน้ือความในพุทธวงศ์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า 40 ศอก, พระโกนาคมพุทธ
เจ้า 30 ศอก, พระกัสสปพุทธเจ้า 20 ศอกและโดยเฉพาะพระโคตมพุทธเจ้า 16 ศอก41พระพุทธเจ้า
องค์ปัจจุบันงหมายถึงพระปรางค์องค์ด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าองค์อื่นๆ น้ันมีที่ต้ังที่โดดเด่นที่สุดเพราะ
เหลื่อมออกมาจากแนวด้านหน้าของวิหารและพระอุโบสถดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งปรางค์ทั้ง 4 
องค์น้ัน ณ ตําแหน่ง-ที่ต้ังเดิมก่อนการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หากแต่สร้างครอบองค์เดิม 
 พระอุโบสถนอกจากเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมแล้วยังมีฐานะที่สูงกว่าพระวิหาร ดังที่ 

                                                             

 40กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรียบเรียง, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 เร่ืองตํานาน
สถานท่ีแลวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพมิพ์โสภณพิ
พรรฒธนากร, 2468), 96. 
 41พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม
ท่ี 33, ขุ.อป., 523-536. และ พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 9 ภาคท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2525), ขุ.พุทธ.อ., 147-156. 
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หน้าบันของพระอุโบสถเป็นรูปสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎโดยมีช้างเอราวัณเทินอยู่สื่อถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ายู่หัว  ส่วนหน้าบันของพระวิหารเป็นรูปสัญลักษณ์พระเกี้ยวสื่อถึง
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ นอกจากน้ันพระอุโบสถยังเป็นอาคารหลังเดียวที่เขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายใน ซึ่งเป็นแบบอย่างสมัยรัชกาลที่ 4  
 ส่วนวิหารพระนอนน้ันตัวอาคารเป็นของเก่าที่ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 
โดยตําแหน่ง-ที่ต้ังทิศทางของพระนอนน้ันเป็นตามเดิม โดยอาคารหลังน้ีมีข้อสังเกตที่สําคัญคือ หน้า
บันเป็นรูปเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ซึ่งเจดีย์รูปแบบน้ีที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเป็นการรื้อฟืน้
รูปแบบอยุธยากลับมาใช้ใหม่เน่ืองจากรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าใกล้เคียงกับคติพุทธด้ังเดิมมากที่สุด42 ซึง่
ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สร้างเจดีย์น้ันคือพระธาตุเจดีย์ แต่สังเวชนียสถานที่ 4 แห่ง
อันได้แก่สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศและปรินิพพาน พระพุทธเจ้าให้เป็นสถานที่ระลึกถึงพระองค์ 
เป็นที่มาของคติบริโภคเจดีย์ โดยคติเจดีย์ทั้งสองสัมพันธ์กับตอนปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธรูปและ
จิตรกรรม พระนอนปางสีหไสยาในวัดที่รัชกาลที่ 4 สร้างและปฏิสังขรณ์น้ันส่วนใหญ่เป็นตอน
ปรินิพพาน ได้แก่ พระพุทธรูปที่วัดบวรนิเวศ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยเฉพาะที่วัดปทุมฯ น้ันประดิษฐาน
พระนอนไว้ภายในองค์เจดีย์อีกด้วย และในจิตรกรรมฝาผนัง ผนังสกัดหลัง ที่อุโบสถ วัดโสมนัส วัด
มกุฎฯ ซึ่งเขียนเป็นชุดภาพพุทธประวัติตอนพิเศษ ได้แก่ภาพตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและ
ปรินิพพานซึ่งล้วนเป็น 4 สังเวชนียสถาน นอกจากน้ันยังมีเจดีย์กาไหล่ทองเป็นเจดีย์ทรงกลม แบบ
ลังกาที่อยู่แกนกลางวัดบวรฯ และเจดีย์ถมปัทม์ที่รัชกาลที่ 4 ให้สร้างถวายวัดบรมนิวาส ที่มีภาพเล่า 
เรื่องสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน คล้ายกัน 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงต้ังข้อสังเกตว่าวิหารพระนอนหลังน้ีอาจจะมีบทบาทสือ่ถึง
ตอนปรินิพพาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการวางผังของอาคารหลังน้ีต้ังเขยิบมาทางทิศตะวันออกจาก
แนวอาคารของอุโบสถ ทําให้เหลื่อมออกมาตรงกับพระปรางค์ที่สื่อถึงพระโคตมพุทธเจ้าน้ัน ลักษณะ
ดังกล่าวอาจเพราะสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 มีบทบาทสัมพันธ์กัน โดยกลุ่มพระปรางค์น่าจะเป็นตัวแทนที่ระลกึ
ถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ซึ่งปรินิพพานไปแล้ว ส่วนวิหารพระนอนสื่อถึงตอนปรินิพพานที่เมืองกุสิ
นาราซึ่งเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน 
 
 
 
 

                                                             

 42สมคิด จิระทัศนกลุ, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2547), 295-297. 
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ภาพที่ 100 ภาพเก่าหน้าบัน วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม 
ที่มา : น.ณ ปากนํ้า [นามแฝง], วัดมหาพฤฒาราม (กรงุเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 62. 

 
 
 

ภาพที่ 98 แผนผังวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก "ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง
ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน," ราชกิจจนุเบกษา 
เล่ม 99, ตอนที่ 130 (14 ก.ย.2525): 3694. 

ภาพที่ 99 วัดมหาพฤฒาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่      
             27 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

ภาพที่ 101 วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒา
ราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ              

ภาพที่ 102 ภายในวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 5    
               กรกฎาคม 2557) 
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7. วัดพระปฐมเจดีย์ 
 7.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเขา้ถึงผังเขตพุทธาวาส 
 เขตพุทธาวาสหลักทั้งหมดมีการออกแบบในสมัยเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก
ต้ังอยู่บนฐานไพทีมีผังเป็นรูปวงกลม ขนาดสูงใหญ่ ได้แก่ พระเจดีย์ประธานเป็นพระเจดีย์ทรงกลม
แบบลังกาขนาดใหญ่ มีพระวิหารทิศต้ังอยู่ทั้ง 4 ทิศโดยชักพระระเบียงกลมจากผนังวิหารทิศล้อมรอบ
พระมหาเจดีย์น้ีซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมธาตุ นอกจากน้ันที่ฐานไพทีด้านทิศตะวันตกมีกระเปาะ
ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิที่นํามาจากลังกา 
 ส่วนวิหารทิศทั้งสี่ ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานตอนสําคัญในพุทธประวัติ ณ 
สังเวชนียสถานทั้งสี่ ซึ่งพระวิหารทิศทั้ง 4 ล้วนหันหน้าออกรับการเข้ามาสักการะของพุทธศาสนิกชน
จากทั้ง 4 ทิศ โดยมีทางเข้าหลักอยู่จากทางทิศตะวันออก 
 หากแต่วิหารพระนอนน้ันวางแนวอาคารขาวงแนวแกนหลักซึ่งรับกับการวาง
ทิศทางของพระนอนซึ่งหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก 
 7.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 พระมหาเจดีย์ประธานของวัดน้ันเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ซ่ึงตามทัศนะ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีทัศนะว่าเป็นรูปแบบเจดีย์ที่ใกล้เคียงกับคติพุทธ
ด้ังเดิมมากอีกทั้งพระมหาเจดีย์องค์น้ี และพระองค์ยังทรงเห็นว่าพุทธศาสนาในสยามรัฐน้ันเก่าแก่
เทียบเท่าแรกต้ังพุทธศาสนาในลังกา ต้ังแต่ครั้งพระเจ้าอโศกให้พระสงฆ์ไปประกาศศาสนาในนานา
ประเทศซึ่งหน่ึงในน้ันคือให้พระโสณะและพระอุตร ไปยังสุวรรณทวีป ในพุทธศตวรรษที่ 3 ที่สําคัญ
ทรงมั่นพระทัยว่าพระปฐมเจดีย์เป็นบรมธาตุแห่งแรกของสยามประเทศ ดังความในประชุมประกาศ
รัชกาลที่ 4 ว่า 
 
  ...พระปฐมเจดีย์ท่ีมีอยู่ในแขวงเมืองนครไชยศรี เป็นพระมหาเจดีย์อันใหญ่กว่า
 เจดีย์ในประเทศสยามทุกๆแห่ง เป็นของเก่ามาช้านาน ทรงทอดพระเนตรพิเคราะห์ฝีมือทําอิฐแล
 ก่อเห็นเป็นของเก่าแล้วแก่เล่ามาหลายคราว แต่รูปพระสถูปเดิมน้ันก็เหมือนอย่างของแต่แรกตั้ง
 พระพุทธศาสนาในลังกาทวีปและท่ีอ่ืนๆ ไม่เป็นฝีมือไทยสามัญชั้นหลังๆ เลย แต่พระปรางค์แล
 บันไดน้ันเห็นเป็นฝีมือเพ่ิมเข้าชั้นหลังลงมาเป็นแน่ จึงทรงพระราชดําริเห็นว่าพระปฐมเจดีย์น้ีจะ
 เป็นของท่ีได้มีผู้สร้างขึ้นก่อนพระเจดีย์ท้ังปวงจึงได้ชื่อว่า พระปฐมเจดีย์ แต่ท่ีเรียกว่าพระปทม
 น้ันเป็นสําเนียงเขมรมอญ...แลคงจะมีพระบรมธาตุท่ีเขาบรรจุไว้เป็นแน่ไม่เป็นท่ีสงสัยเลย...43 

 

                                                             

 43ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโต
โยต้าประเทศไทย, 2547), 204-205. 
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  ดังน้ันเจดีย์ประธานน้ีสร้างโดยคติธาตุเจดีย์ ขณะที่พระวิหารทิศที่สื่อถึงสังเวชนีย
สถานน้ันคือคติบริโภคเจดีย์ทั้งสี่ ซึ่งคติน้ีนิยมสร้างในงานศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ดังเช่นภาพสลัก
ทั้ง 4 ด้านของฐานศิลารับเจดีย์กาไหล่ทองซึ่งเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่ประดิษฐานอยู่ใน
แกนกลางวัดบวรนิเวศ และภาพเขียนทั้ง 4 ด้านขององค์ระฆังเจดีย์ถมปัทม์ที่สร้างมาก่อนน้ันน่าจะ
เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับบทบาทของพระมหาเจดีย์และพระวิหารทิศทั้งสี่ 
 ดังน้ันวิหารทิศตะวันตกที่ประดิษฐานพระนอนน้ันจึงเป็น 1 ใน 4 ของบริโภคเจดีย์ 
พระนอนสื่อถึงตอนปรินิพพาน ซึ่งวิหารหลังน้ีภายในอาคารเป็นแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องหน้าเป็นพระ
นอนปางสีหไสยา ห้องหลังเป็นตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ซึ่งการวางทิศทางพระนอนทั้ง 2 องค์
ถูกต้องตามคติปรินิพพานคือหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก  
นอกจากน้ันยังมีต้นพระศรีมหาโพธินํามาจากลังกาต้ังอยู่ ณ กะเปาะทางทิศตะวันตกด้านหน้าพระ
วิหาร ซึ่งมีการพรรณนาว่าคล้ายๆกับต้นศรีมหาโพธิ ณ สัตตมหาสถาน44  
 ดังน้ันสรุปได้ว่าเขตพุทธาวาสของวัดพระปฐมเจดีย์น้ันมีจุดศูนย์กลางเป็นพระบรม
ธาตุแห่งแรกของสยามตามทัศนะของรัชกาลที่ 4 เก่าแก่เทียบเท่าพระบรมธาตุในลังกา แสดงถึงความ
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของประเทศสยาม ที่รัชกาลที่ 4 ฟื้นฟูข้ึนมาขณะที่วิหารทิศทั้งสี่มีบทบาท
เป็นสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ 

    
 
 
 
 
 

                                                             

 44เจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค), เร่ืองพระปฐมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 
2462), 19-21. 

ภาพที่ 103 แผนผังวัดพระปฐมเจดีย์    
               นครปฐม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, 
เร่ืองพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2506) 282. 
 

ภาพที่ 104 ภาพเก่า วัดพระปฐมเจดีย์ 
ที่มา: พีระพัฒน์ สําราญ, "คติและสญัลักษณ์ในการออก 
แบบสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์," ใน หน้าจ่ัว, 5 
(กันยายน 2550): 179. 
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8. วัดบวรนิเวศวิหาร 
 8.1 ลักษณะการวางอาคาร, ประโยชน์ใช้สอยและการเขา้ถึงผังเขตพุทธาวาส 
 ผังเขตพุทธาวาสน้ันมีการสร้างและปฏิสังขรณ์หลายครั้ง แต่ผังขององค์ประกอบ
หลักน้ันคงเดิมมาโดยตลอด น่ันคือพระเจดีย์ประธานแลพระอุโบสถ โดยพระเจดีย์ประธานของวัดน้ัน
แม้จะสร้างมาต้ังแต่สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นเจดีย์ทรงกลมแต่เดิมคงไม่ใหญ่45 
พระวชิรญาโณได้สร้างใหม่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ภายในประดิษฐานเจดีย์กาไหลท่อง
บรรจุพระบรมธาตุ46 นอกจากน้ันบนลานประทักษิณของพระเจดีย์ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ต้ังของเก๋ง 
ประดิษฐานพระไพรีพินาศ ซึ่งพระวชิรญาโณได้รับถวายประมาณปีพ.ศ.2391 แต่เก๋งสร้างเมื่อพงะองค์
ทรงครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว 
 ส่วนพระอุโบสถเป็นสถานที่ทําสังฆกรรมต้ังอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานในแนวแกน
หลักน้ัน เป็นอาคารที่รับกับทางเข้าวัด โดยในปัจจุบันมีลักษณะอาคารผังแบบตรีมุข หากแต่เฉพาะมุข
กลางที่เป็นอาคารหลัก ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย 2 องค์ องค์แรกนาม 
"พระสุวรรณเขต" ต้ังอยู่ด้านหลังเป็นพระประธานองค์แรก และ "พระพุทธชินสีห์" ต้ังถัดมาด้านหน้า 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญที่วัดบวรนิเวศน้ีมีการย้ายตําแหน่งประดิษฐานหลายครั้งเช่นเดียวกับพระ
                                                             

 45เสนอ นิลเดช, “คํานํา,” ใน สมุดภาพเจดีย์วัดบวรนิเวศ, (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ, 
2551), 6-7. 
 46สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร 
(กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546), 27-28. 

ภาพที่ 105 วิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 
               วันที่ 5 กรกฎาคม 2557) 

ภาพที่ 106 ภายในวิหารพระนอน วัดพระปฐม  
               เจดีย์ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 
               วันที่ 5 กรกฎาคม 2557) 
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ไสยา ในช่วงปฏิสังขรณ์สมัยพระวชิรญาโณจนถึงสมัยปลายรัชกาลที่ 4 ตําแหน่งประดิษฐาน
พระพุทธรูปต่างๆ จึงลงตัวดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน  ซึ่งพระอุโบสถหลังน้ีเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรม
และจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 มีหน้าบันทุกด้านเป็นสัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็น
แบบอย่างที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 
 ในพ.ศ.2402-2406 วิหารพระศรีศาสดาจึงถูกสร้างข้ึนโดยต้ังอยู่ด้านหลังเจดีย์
ประธานในทิศทางขวางแนวแกนหลัก ภายในอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนด้านทิศตะวันออก
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นาม"พระศาสดา"  และส่วนด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยา นาม"พระไสยา" ที่เดิมประดิษฐานอยู่ที่มุขหลังพระอุโบสถแทนที่พระพุทธชินสีห์ที่
ถูกย้ายไปประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ 2 ในพระอุโบสถ ซึ่งวิหารพระศรีศาสดาน้ีถือเป็นสถานที่
สําหรับสักการะพระพุทธรูปสําคัญที่รัชกาลที่ 4 นํามาจากเมืองเหนือถึง 2 องค์ โดยอาคารหลังน้ีมี
แบบอย่างสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 โดยภาพจิตรกรรมฝาผนังน่าจะเขียนข้ึนในสมัยปลายรัชกาล
ที่ 4 หรือต้นรัชกาลที่ 5 ก็น่าจะยังถือเป็นแบบแผนสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นกัน ส่วนหน้าบันทั้ง 2 ด้านเป็น
สัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ 
 นอกจากน้ันทางด้านทิศตะวันตกของวิหารพระศรีศาสดาหน้าห้องพระไสยา เปน็ที่
ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิที่นํามาจากลังกาตามพระราชดําริของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นลักษณะการ
วางผังที่คล้ายกับวิหารทิศตะวันตกและต้นพระศรีมหาโพธิ ที่วัดพระปฐมเจดีย์ 
 8.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 เช่นเดียวกับเจดีย์ประธาน วัดพระปฐมเจดีย์ เจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นรูปแบบ
เจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทัศนะว่าใกล้เคียงกับคติพุทธด้ังเดิมมากที่สุด 
นอกจากน้ันพระเจดีย์องค์น้ียังประดิษฐานเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นคติธาตุเจดีย์ 
โดยที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทอง สลักเรื่องปฐมสมโพธ์ิน้ันเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงกลม แบบลังกา ที่ฐานเป็น
ภาพเล่าเรื่องสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน โดยเก๋งพระไพรีพินาศที่ต้ังบนฐานไพที
ทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ น้ันภายในอาคารบริเวณคอสองเขียนเรื่องตอนถวายพระเพลิง, ตอน
แบ่งพระบรมธาตุ และอันเชิญพระบรมธาตุ อันเป็นการส่งเสริมคติธาตุเจดีย์ของพระเจดีย์ประธาน 
 สําหรับวิหารพระศรีศาสดาที่ต้ังอยู่ด้านหลังพระเจดีย์น้ัน ห้องพระไสยาประดิษฐาน 
พระนอนวางในทิศทางตามคติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพเล่าเรื่อง
ประกอบตอนดังกล่าว โดยผนังหลังพระไสยาเขียนภาพต้นสาละหรือรังคู่และพระสาวกสาธุการเต็ม
พื้นที่ นอกจากน้ันต้นพระศรีมหาโพธิที่ปลูกด้านหน้าห้องพระไสยาน้ัน ซึ่งเช่ือกันว่านํามายังสถานที่
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า47  

                                                             

 47สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร, 47. 



171 

 ดังน้ันองค์ประกอบทั้งสองที่ต้ังด้านหลังพระเจดีย์ประธานน้ันจึงมลีกัษณะเข้าเกณฑ ์
 2 ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ อันเป็นองค์ประกอบรองที่นิยมสร้างในวัดที่รัชกาลที่ 4 
ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ โดยเขตพุทธาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารน้ีมีจุดศูนย์กลางเป็นพระบรมธาตุ
ตามคติธาตุเจดีย์. 

    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
) 

 

ภาพที่ 107 แผนผังวัดบวรนิเวศ    
               กรุงเทพฯ 

ภาพที่ 108 ภาพเก่า วัดบวรนิเวศวิหาร 
ที่มา : ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคํา และศศิธร โตวินัส, 
สมุดภาพเจดีย์วัดบวรนิเวศ (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ, 
2551), 13. 

ภาพที่ 109 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 
               วันที่ 24 มีนาคม 2557) 
 

ภาพที่ 110 ภายในห้องพระไสยา วิหารพระศรี           
               ศาสดา วัดบวรนิเวศ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่  
               24 มีนาคม 2557) 
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9. วัดเสนาสนาราม 
 9.1 บทบาท-หน้าท่ีเขตพุทธาวาสของวัด 
 ผังเขตพุทธาวาสหลักทั้งหมดมีการออกแบบผังในสมัยเดียวเป็นผังแบบ "แนวแกน
เด่ียว" มีลักษณะคล้ายกับผังสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งมีประธานของวัดเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบ
ลังกา โดยมีพระอุโบสถต้ังอยู่ด้านหน้าเจดีย์และวิหารต้ังอยู่ท้ายเจดีย์ในแนวแกนหลักทั้ง 2 อาคาร ซึ่ง
ส่วนท้ายของอาคารทั้ง 2 หันไปทางเจดีย์ประธานซึ่งมีพระเจดีย์ราย 10 องค์ล้อมรอบซึ่งตําแหน่งของ
เจดีย์ประธานและพระเจดีย์ราย 10 น้ีเหมือนกับที่ท้ายวิหารวัดสุวรรณดารารามที่มีการสร้างพร้อมๆ
กันในปีพ.ศ.2406 
 สําหรับพระอุโบสถสถานที่ทําสังฆกรรมน้ันต้ังหน้าพระเจดีย์ประธานรบักบัทางเข้า
วัด โดยภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในซุ้มต้นโพธ์ิ โดยจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนในสมัยรัชกาลที่ 5 ขณะที่พระวิหารที่ต้ังอยู่ด้านหลังน้ันภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง นาม"พระอินทร์แปลง" ต้ังภายในซุ้มต้นโพธ์ิ จิตรกรรมฝาผนังเขียนสมัย
รัชกาลที่ 4 ซึ่งจิตรกรรมฝาผนัง, รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร และหน้าบันทุกด้านอันเป็น
สัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ล้วนเป็นแบบอย่างสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งหมด 
 โดยเฉพาะพระวิหารน้ันมีลักษณะเฉพาะที่พบครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ
รูปแบบมุขขวางหน้า-หลัง ซึ่งมุขหลังของพระวิหารที่หันสู่พระเจดีย์ประธานน้ันมีขนาดใหญ่กว่ามุข
หน้า ซึ่งมุขหลังน้ีวางแนวยาวขาวงกับแนวแกนหลักของวัด โดยประดิษฐานพระนอนวางตามแนว
เดียวกับอาคาร ให้พระเศียรหันไปทางทิศใต้ พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออก 
 9.2 บทบาทหน้าท่ีของวิหารพระนอน 
 ที่วัดเสนาสนารามแห่งน้ีมีพระเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งนิยม
ใช้เป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งการวางผังพระเจดีย์ประธานและเจดีย์ราย 10 องค์ของวัด
แห่งน้ี ใกล้เคียงกับที่วัดสุวรรณดารารามที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยเดียวกัน โดยเจดีย์ประธาน วัดสุวรรณ
ดารารามน้ันประดิษฐานพระบรมธาตุ48 ซึ่งถือเป็นคติในการสร้างเจดีย์ประธานสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเปน็
แบบเดียวกับคติสมัยอยุธยา49 ดังตัวอย่างอื่นๆอีกเช่น พระปฐมเจดีย์และเจดีย์ประธาน วัดบวรนิเวศ 

                                                             

 48 ขุนศารทประภาศึกษากร, ประวัติวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(พระนครศรีอยุธยา: อักษรศิลปการพมิพ์, 24--), 5-6, 18. 
 49 สมชาย ศิริประเสริฐศิลป์, การศึกษารูปแบบสถูปเจดีย์ในสมัยรัชกาลท่ี 4 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2529), 144-145. 
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วัดโสมนัส50 ฯลฯ สอดคล้องกับทัศนะของรัชกาลที่ 4 เรื่องการสร้างพระเจดีย์ที่ใกล้เคียงกับคติพุทธ
ด้ังเดิมมากที่สุดและคติธาตุเจดีย์ ดังน้ันพระเจดีย์ราย 10 องค์ที่เป็นรูปแบบการวางผังเจดีย์ที่มี
ลักษณะเฉพาะน้ี น่าจะสื่อถึง ธาตุเจดีย์ 8 องค์ รวมทั้งตุมพะเจดีย์และพระอังคารเจดีย์ เมื่อครั้ง
เหตุการณ์แบ่งพระบรมธาตุ 
 ขณะที่มุขขวางหลังวิหารที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาน้ัน อาจจะหมายถึงตอน
ปรินิพพาน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานตามคติบริโภคเจดีย์อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดเพราะมีข้อขัดแย้ง
สําคัญเพราะพระนอนไม่ได้วางทิศทางตรงตามคติปรินิพพาน ซึ่งอาจเน่ืองจะเพื่อให้พระวิหารหัน
ส่วนท้ายมายังพระเจดีย์ประธานตามลักษณะการวางผังแบบอยุธยาตอนกลาง และเพื่อสร้างให้หัน
หน้าเข้าหาพระเจดีย์ประธาน เป็นการวางผังเพื่อเช่ือมโยงตําแหน่ง ท่ีต้ังพระเจดีย์ประธานที่สร้างตาม
คติธาตุเจดีย์กับมุขประดิษฐานพระนอนองค์น้ีที่สร้างตามคติบริโภคเจดีย์. 

 
ภาพที่ 111 แผนผังวัดเสนาสฯ อยุธยา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สมคิด จิระทัศนกลุ, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547) 82.  

 
ภาพที่ 112 ภาพเก่า วัดเสนาสฯ 
ที่มา: ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์, สยาม - ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน พ.ศ. 2408-9 รวม 
ท้ังนครวัดและเมืองชายฝ่ังประเทศจีน (กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส,์ 2558), 115. 
                                                             

 50 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรงุเทพฯ: กองพทุธ
ศาสนสถาน, 2525), 116. 
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 วิหารพระนอนจากกรณีศึกษาทั้งหมดดังที่กล่าวมาน้ันไม่ได้สร้างภายใต้เงื่อนไขเรื่อง
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก หากแต่ใช้เป็นสถานที่สําหรับสักการะพระนอนและมีบทบาทต่างๆในผงัเขต
พุทธาวาสวัดจึงต้องมีการวางผังที่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของตําแหน่งที่ ต้ังระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ในผังพร้อมกับเอกภาพในผังรวมของวัดซึ่งวัดกรณีศึกษาทั้งหมดน้ันบทบาทที่ปรากฏข้ึนสอดคล้องกับ
คติ ความเช่ือและปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 
แบบ คือ   แบบประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา และแบบประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง 
โดยเฉพาะแบบแรกน้ัน มีบทบาทแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 1.วิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบย่อย" 

ของวัด และสร้างในคติพระคันธกุฎี ได้แก่ ที่วัดอินทาราม, ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม 

 2.วิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบสําคัญ" 

ของผังวัดและสร้างในคติมหาบุรุษลักษณะ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกษเชษฐาราม, วัดราชโอรสาราม และวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 3. วิหารที่มี "พระนอนปางสีหไสยาประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆ" และเป็น
อาคารซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบรอง" ของผังวัดสมัยรัชกาลที่ 4 และสร้างในคติบริโภคเจดีย์ ได้แก่ 
ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดบวรนิเวศ และวัดเสนาสนาราม 
 และจากบทบาททั้งหมดนําสู่การวิเคราะห์เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเด็น
ถัดไป. 

ภาพที่ 113 มุขขวาง วิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 29             
               พฤษภาคม 2557) 

ภาพที่ 114 ภายในมุขขวาง วิหารพระ       
               อินทร์แปลง วัดเสนาสฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย              
               เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม          
               2557) 



บทท่ี 8 
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 

 
 จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการผังวัด,รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในบทที่ 7 และ
บทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดในบทที่ 8 บทน้ีจะศึกษาประเด็นที่
ต่อเน่ืองว่าวิหารพระนอนมีการออกแบบที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา-วิเคราะห์ในบทก่อนหน้าอย่างไร 
 
1.ผู้สร้าง, ผู้กํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน 
 จากการศึกษาพบว่าพระนอนปางสีหไสยาและวิหารส่วนใหญ่น้ันสร้างโดยสายสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์การสืบเน่ืองกันมา ทั้งสิ้นดังเช่นอธิบายเป็นลําดับดังน้ี 
 พ.ศ.2365 วัดโปรดเกษฯ : พระยาเพชรพิไชย(เกษ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง1 เป็น
ผู้สร้างและด้วยเป็นช่างจึงน่าจะกํากับสร้างวัด และวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว 
13 เมตรด้วยตนเอง 
 พ.ศ.2364 วัดราชโอรส : พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์(รัชกาลที่ 3 ก่อนข้ึน
ครองราชย์) ขณะน้ันมีพระชนม์ 34 ปี ทรงกํากับราชการกรมท่า , กรมพระคลังมหาสมบัติและกรม
พระตํารวจว่าความฎีกา เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยาขนาด 18.3 เมตร 
 พ.ศ.2374 วัดพระเชตุพนฯ : พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะน้ันมี
พระชนมายุ 44 พรรษา) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระวิหารประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยาขนาด 44.5 เมตร โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 3 ขณะมีพระชนม์ 16 ปี ทรงรับราชการกํากับกรมช่างสิบหมู่ เป็นผู้กํากับการสร้าง2, พระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา(ภายหลังเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ)ขณะมีอายุ 40 ปี เป็น
จางวางพระคลังสินค้า และเป็นช่างคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสําหรับพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด 

                                                             

 1คือผู้บังคับบญัชากรมล้อมพระราชวัง ซึ่งเป็นกรมฝ่ายพลเรือนทําหน้าท่ีรักษาองค์
พระมหากษัตริย์ รกัษาป้อมกําแพงพระราชวัง โดยมีงานด้านการช่างด้วย. ราชบัณฑิตยสถาน, 
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 
2537), 115-116. 
 2สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 67. 
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พระเชตุพนฯน้ีเป็นแม่การร่วมกับพระยาเพชรพิไชย ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดโปรดเกษฯ และ 
และหากเป็นคนเดียวกันจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 46 ปี3 
 ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระยาเพชรพิไชย(เกษ)และพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา ย่อมถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญงานช่าง โดยเฉพาะรัชกาลที่ 3 และพระยาเพชรพิไชย
(เกษ)น้ันเคยสร้างพระนอนปางสีหไสยามาแล้ว ซึ่งเทคนิคในการสร้างน้ันน่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูน
ลงรักปิดทองทั้งหมด ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีน้ันน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
งานช่างในการก่อสร้างครั้งน้ีอย่างมาก 
 พ.ศ.2394 วัดมหาพฤฒาราม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมไปถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 19 เมตร โดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติซึ่งขณะน้ันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่4  มีอายุ 60 ปี  ได้เป็นแม่กองการ
ปฏิสังขรณ์จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นภูมินทรภักดี ขณะน้ันมีพระชนม์ 42 ปีมารับช่วงต่อ โดย พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งนับต้ังแต่สร้างพระนอนและวิหาร วัดพระเชตุพนฯ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 26 ปี 
 ราวประมาณพ.ศ.2404-2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์
และวัดเสนาเสนารามโดยมีสร้างวิหารพระนอนทั้ง 2 วัด โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์มีการระบุแม่กอง
ก่อสร้าง น่ันคือเจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์) เสนาบดีกรมท่า รับช่วงต่องานก่อสร้างจากบิดาโดยเป็นผู้สร้างพระวิหารทิศ
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ขนาด 16.25 เมตร ในปีพ.ศ.2404 โดยขนาดน้ันมีอายุ 48 ปี มี
ประสบการณ์งานช่างมาอย่างน้อย 31 ปี5 ซึ่งนอกจากงานช่างแล้ว  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ยังถือเป็น
ขุนนางช้ันผู้ใหญ่ที่ได้รับความคิดแบบเหตุผลนิยมแบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกมาประยุกต์กับ
พื้นฐานองค์ความรู้ของสยามที่ตนเช่ือถือ โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา อันเป็นแนวความคิดที่คล้าย
กับรัชกาลที่ 4 อย่างมาก ดังที่ท่านได้แต่งหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ซึ่งการสร้างพระปฐมเจดีย์รวมถึง
วิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาแห่งน้ีเป็นการสร้างที่เป็นตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4  

                                                             

 3เน่ืองจากเป็นพระพี่เลี้ยงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทีป่ระสูติ ปี พ.ศ.2328 
ดังน้ันพระยาเพชรพิไชย(เกษ) ต้องเกิดก่อนหน้าน้ัน 
 4เป็นประธานในราชการทั้งหมดร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ 
บุนนาค) ผู้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาคนแรกแหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพี่ชาย 
 5ดังเช่น พ.ศ.2373 ขณะมีตําแหน่งจมื่นราชามาตย์เป็นแม่กองสร้างปอ้มที่แหลมด่าน
ปากนํ้า และทีเ่ขาแหลมสงิห,์ พ.ศ.2391 ร่วมกับจมื่นไวยวรนาถ(ภายหลังเป็น) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรสีุริยวงศ์ ปฏิสังขรณ์วัดบปุผาราม ฯลฯ 
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 พ.ศ.2417 วัดปรมัยยิกาวาส : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ 
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 9.5 เมตร โดย พระยา
อัคนีสราภัยจางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ
(ต้นราชสกุลกฤดากร) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระชนม์ 19 ปี เป็นนายกอง พระราชสงคราม
(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม ต่อมาในปีพ.ศ.2427 การปฏิสังขรณ์พระนอนและพระพุทธรูปในระเบียง
คดยังไม่เสร็จ จึงให้หม่อมเจ้าฉายพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้กํากับ
การปฏิสังขรณ์ 
 อย่างไรก็ตามพระนอน ที่วัดปรมัยฯน้ี อาจคงเป็นการซ่อมแซมของเดิม และเน้น
การปฏิสังขรณ์ตัววิหารและพระระเบียงเป็นหลัก โดยใช้ช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด มีเพียงหม่อม
เจ้าฉายที่มีบิดาดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นมีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระนอนและวิหารคนสําคัญของ
รัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าท่านทันการก่อสร้างเหล่าน้ันหรือไม่ นอกจากน้ัน
ในสมัยน้ี 5 ไม่นิยมสร้างวิหารพระนอน หากแต่ที่มีการปฏิสังขรณ์ดังกรณีวัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งเป็น
วัดสําคัญมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ก็เพียงแต่พระราชทานเงินในการปฏิสังขรณ์ และให้พระ
ธรรมไตรโลก(อ้น)(อายุ 58 ปี) พระผู้ใหญ่ซึ่งขณะน้ันครองวัดสุทัศน์ให้เป็นผู้ตรวจตรา ส่วนสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โอรสในรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะน้ันมีพระชนม์ 59 ปี เป็นเพียงที่ปรึกษา 
 ข้อสังเกตหน่ึงคือพุทธลักษณะพื้นฐานของพระนอนน้ันเปลี่ยนแปลงมาต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 น่ันคือพระองค์นิยมให้สร้างพระบาทเหลื่อมตรงตามความในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากพระ
นอนที่สร้างมาก่อนหน้าที่สร้างให้พระบาทวางชิดเสมอกัน ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระนอนไม่ได้รับ
ความนิยม ที่สําคัญคือนายช่างที่สร้างพระนอนและวิหาร หลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดีที่สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.2417 อันเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แล้วน้ัน ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงบุคคลใด
ที่น่าจะสืบเน่ืองการสร้างวิหารพระนอนต่อมาอีกเลย 
 
2.พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา 
 พระนอนปางถวายพระเพลิงน้ันในสมัยรัตนโกสินทร์มีตัวแบบไม่มากนัก ดังน้ันจึงเน้น
พิจารณาพุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ที่มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 2.1 แบบเหนือจริง กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะมหาปุรุษ
ลักษณะโดยนิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพุทธลักษณะเด่น คือ องค์พระมีขนาดกลางขนาดย
ยาว 13 เมตรถึงขนาดใหญ่ยาว 44.5 เมตร มีพระเมาลีเด่น, จีวรแนบเน้ือ, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบเข้ียว
ตะขาบ, ปลายสบงมีปีกวางทับแนบตัว, พระบาทวางชิดสนิทกัน และที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 
ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯ, และวัดปรมัยยิกาวาส 
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 2.2 แบบสมจริงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับ
ลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากข้ึนซึ่งปรากฏในพระนอนปางสีหไสยาสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แสดงบริบทว่า
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีคือ ตัวองค์พระมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีลายมงคล 108 และเน้น
ให้มองเห็นพระองค์เฉพาะด้านหน้า อย่างไรก็ตาม พุทธลักษณะยังมีความคล้ายคลึงกับพระนอนปาง
สีหไสยาแบบเหนือจริงอยู่มาก เช่น ที่วัดอินทาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม 
 2.3 แบบสมจริงสมัยรัชกาลท่ี 4 
 กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากข้ึนย่ิงกว่าสมัยใด มี
พระองค์ขนาดกลางระหว่าง 13-20 เมตร มีพุทธลักษณะเด่น คือ ไม่มีพระเมาลีหรือลดขนาดลง, จีวร
เป็นริ้ว, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบตัด, ปลายสบงไม่มีปีก, พระบาทวางเหลื่อม และที่ฝ่าพระบาทไม่นิยม
ลายมงคล 108 ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนา
สนาราม 
 
3.ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสีหไสยา  
 นอกจากคติของพระนอนที่ปรากฏในพุทธลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณา
สัดส่วนพระนอนปางสีหไสยา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามคติและยุคสมัย ดังน้ี 
 3.1 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวพระบาทของพระนอนปางสีหไสยา 
 มีสัดส่วนใกล้เคียวกันทั้งหมดคือประมาณ 1: 56-1: 6.7 
 3.2 สัดส่วนความสูงต่อความยาวของพระนอนปางสีหไสยา 
 1.แบบยกพระพักตร์สูง ค่าประมาณ 1: 3 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรส, วัดอินทารามและวัดปรมัยฯ 
 2.แบบวางพระพักตร์ตํ่า ค่าประมาณ 1: 4 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้แก่ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนาราม 
 3.3 สัดส่วนความยาวพระบาทต่อความยาวพระนอน มี 2 แบบ 
 1.แบบพระองค์ยาว ค่าประมาณ 1: 8.6-9.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรสและวัดอินทาราม 
 2.แบบพระองค์สั้น ค่าประมาณ 1: 5.6-6.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4-5 ได้แก่ที่วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยฯ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่วัดมหาพฤฒารามและวัดพระ
ปฐมเจดีย์ด้วย 
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4.ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา 
 เมื่อนําบทบาทวิหารพระนอนปางสีไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และ
พุทธลักษณะของพระนอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้แบ่งผังได้เป็น 3 แบบ ดังน้ี 
  4.1 ผังแบบคติพระคันธกุฎี เป็นผัง"ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็ก
ยาวไม่เกิน 5 เมตร ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า"ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบ
ในสมัยอยุธยาที่นิยมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมัย
อยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์น้ันมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเน้นสภาวะที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้น
การเข้าถึงและมองเห็นพระนอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108 
ที่ฝ่าพระบาท 
 4.2 ผังแบบคติมหาบุรุษลักษณะ  ที่เน้นแสดงพุทธลักษณะแบบเหนือจริง โดยเฉพาะ
ลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม น้ันเน้น
ทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่วัดราชโอรสารามแม้จะเข้าจากทางด้านหน้าพระพักตร์แต่
เน่ืองจากพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของวัดที่ต้ังแบบผังขวางมีอาคารประกอบและพระระเบียง
ล้อมรอบ โดยมีการเข้าถึงที่บีบมุมมองสายตาให้แคบก่อนเข้าพระระเบียง และเมื่อเข้ามาในพระ
ระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็น
การใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนด่ิงที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดน่ิงและต่ืนตา เป็นจินตภาพอัน
เป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการเช่นกัน  ด้วยลักษณะของบทบาท
ของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวน้ันสอดคล้องกับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ" ทําให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีก
ทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็นลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัย
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 4.3 ผังแบบคติบริโภคเจดีย์ ปรากฏข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหา
พฤฒารามเป็นจุดเช่ือมต่อสําคัญ เน่ืองจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะ
ที่อิงลักษณะที่เป็นมนุษย์มากข้ึน, สมจริงมากข้ึนและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด
ตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่ 
2  หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากน้ีเป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่ 
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4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่งออกเป็นหลายห้องและมีห้องที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาต้ังชิดผนังและมีพื้นที่
สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ. 
23766 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร7ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งน้ันรัชกาลที่ 
4 ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูล8 ซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอน
แบบอยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1 
ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 
5. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร 
 นอกจากผังวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและคติเกี่ยวกับ
พระนอนดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับ
ผังพระวิหารกับไม่พบลักษณะสอดคล้องกันที่เด่นชัด หากแต่สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนต่างได้ ดังน้ี 
 5.1 ขนาดของพระนอนกับพ้ืนท่ีภายในพระวิหาร 
 พระนอนปางสีหไสยาที่มผีลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนน้ัน คือ 
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" เพราะ "พระวิหารที่พระนอน
ประดิษฐานตามแนว ขวางกับแนวยาวของอาคาร"น้ัน ล้วนประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กที่ไม่มีความ
กว้างมากกว่าโครงสร้างข่ือของอาคาร ดังน้ันความสมัพันธ์ระหว่างพระนอนและอาคารจึงไม่มากนัก 
ดังน้ันจึงพจิารณาเฉพาะ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 แบบดังน้ี 
 1."พระวิหารท่ีพระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "พอดี" กับพ้ืนท่ีภายในอาคาร 
 โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพ้ืนที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน  ซึ่งพื้นที่ความกว้าง

                                                             

 6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 3. 
 7สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 25. 
 8พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 9. 
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ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้าน้ันมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงคือเท่ากับ 1 : 1 ส่วน
บริเวณรอบพระนอนด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ด้านน้ันแคบอย่างมาก ซึ่งตัวแบบลักษณะน้ีที่พบ ได้แก่ 
วัดพระเชตุพนฯ, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดเสนาสนาราม 
 2."พระวิหารท่ีพระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "เล็กกว่า" พ้ืนท่ีภายในอาคาร  
 โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน  ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้าน้ันมีอัตราส่วนเท่ากับ 2 : 3  ซึ่งตัวแบบลักษณะ
น้ีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรสและวัดพระปฐมเจดีย์ นอกจากน้ันน่าจะรวมถึงที่วัดปรมัยฯ
ที่แม้จะไม่มีอัตราส่วนดังกล่าว แต่มีลักษณะพระนอนที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นท่ีภายในอาคารเช่นเดียวกัน
เพราะว่า รอบๆพื้นที่ของฐานชุกชีอย่างน้อย 3 ด้านน้ันมีความกว้างเท่าๆกับความกว้างของฐานชุกชี 
 5.2 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังพระวิหาร  
 "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" น้ันมีสัดส่วน
ความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังน้ี 
 1.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว 
 กล่าวคือ เป็นผังที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร 
ประมาณ 1 : 2.8-3 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ, วัดมหาพฤฒาราม
, วัดเสนาสนาราม 
 2.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดท่ัวไป 
 กล่าวคือ เป็นผังที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร 
ประมาณ 1 : 2 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดอิน
ทาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดปรมัยฯ 
 อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหารทั้ง 2 ลักษณะ
น้ันไม่ได้พบเฉพาะในวิหารพระนอน เพราะพบในอาคารดังเช่น อุโบสถและวิหาร ในสถาปัตยกรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปดังเช่น อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระ
ที่น่ังพุทไธสวรรย์, อุโบสถ วิหารวัดมหาธาตุ, ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนฯ, วิหาร วัดมงกุฎฯ 
ฯลฯ ดังตัวแบบที่ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมันของรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 
5-6 ศึกษาเอาไว้ในหนังสือ Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic Introduction  
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ตารางที่ 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2 
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ตารางที่ 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2 

 
6. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร 
 การก่อรูปพระนอนและพระวิหารน้ันไม่พบสัดส่วนคงตัวหรือใกล้เคียงกัน ระหว่างขนาด
ของพระกับขนาดของห้องภายในพระวิหารแต่อย่างใด กล่าวคือ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐาน 
ตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ทั้ง 8 ตัวแบบ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุ
พน, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยยิกาวาส น้ันมี
ความสูงของระดับฝ้าเพดานน้ันจะอยู่เหนือความสูงของยอดพระเมาลีตามความเหมาะสมและไม่มี
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สัดส่วนชัดเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวิหาพระนอนน้ันเป็นการออกแบบที่คํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรง
อาคารและโครงสร้างอาคารในผลสัมฤทธ์ิสุดท้ายเป็นสําคัญ ซ่ึงไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธ
ศาสนาของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสืบเน่ืองจากเรื่องผังในหัวข้อที่แล้ว  
ดังเช่นที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่โคลงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ความว่า 
 
 ทิศเหนือขยายย่านด้าน  แดนใหม่เพ่ิมนา 
 นเรศร์เร่ิมก้อกําแพงแสดง  ดับน้ัน 
 พุทธไสยาสน์ใหญ่ใส่  สมท่ี ลานเฮย 
 ก้ออิฐปูนป้ันหั้น  แห่งสถาน ฯ 
 วัดยาวเส้นได้ใส่  เศษสาม วาแฮ 
 ก่อพระมหาวิหารมาน  มุขสร้าง 
 สวมพระระยะงามตา  แต่ท่ี น้ันนา 
 อย่างโบสถ์โปรดสร้างอ้าง  อาจทัน ฯ9 

 
 ซึ่งพระวิหารเป็นส่วนประกอบที่สวมครอบพระนอนเอาไว้น้ันมีการปรับให้มรีะยะต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน โดยที่มีข้อจํากัดทางโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ขนาดของข่ือที่เป็น
หลักสําคัญในการกําหนดด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ข้ึนรูปทรงอาคารโดยเฉพาะสัดส่วนและ
รูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวน้ันสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้างอิสระกว่า หากเพียงคํานึง
ว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขค่ีเช่น 7, 9, 11 ฯลฯ โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหาร
พระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ีน้ัน มีการย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน 
 สําหรับเรื่องสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยที่คํานึงถึงการรับรู้ด้วยสายตาน้ันเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างหรือปฏิสังขรณ์มาอย่างน้อยต้ังแต่สมัยอยุธยา แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง ดัง
ความว่า 
 
  ...ลุศักราช 955 ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาสถาปนาองค์พระปรางค์ วัดมหา
 ธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมในองค์สูงสิบเก้าวา ยอดนภศูลสามวา จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่
 ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวาก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอามะค่ามา 
 แซกอิฐ เอาปูนบวกเก้าเดือนสําเร็จ ให้กระทําฉลองเป็นอันมาก...10 

                                                             

 9สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59. 
 10สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์  (กรุง 
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 นอกจากน้ันในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน พระองค์ทรงตรวจตัวอย่าง
หรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ 
เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง ดังความว่า "...จนบ่ายโมงครึ่งเสด็จออกพระที่น่ังอมรินทร ประทับ
พระย่ีภู่อิงเสาปลายพระแท่นแปรพระพักตรทิศใต้ มหาดเล็กถวายสิ่งของซึ่งโปรดฯ ให้ทํา ช่างถวาย
ตัวอย่างต่างๆ จนเช่นสมเด็จองค์น้อยจะถวายตัวอย่างก็ถวายเวลาน้ี..."11 
 สําหรับ "ตัวอย่าง" น้ันในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเอกสารกล่าวถึงเช่นกันดังหมายรับสั่งว่า "...
ทหารในจะต่อยางเกงยางไหม หลายหลัง ไหมระกําทีแหงดีลําไหญ ๒๐๐ ลําใหเอามาสงต่อผรับสั่ง
..."12 และ "...เจาพนักงานต้องการไมรกําต่อตัวยังพทินังและทํารป(รูป-ผู้เขียน)...จไดส่งเจ่าพนักงานต่อ
ตัวยางพธินังใหฉนี..."13 
 ส่วนสมเด็จองค์น้อยน้ันคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ช่างคนสําคัญ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเป็นแม่การหรือแม่กอง
สร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนวัดมหาพฤฒาราม 
 ดังน้ันกล่าวได้ว่า "ตัวอย่าง" เหล่าน้ีน่าจะเป็นวิธีการที่ช่างไทยใช้ในการตรวจแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาต้ังแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างน้อย เน่ืองจากให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์, 
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมรวมถึงสัดส่วนต่างๆ  ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง ซึ่งสําหรับวิหารพระ
นอนน้ันแม้จะไม่ทราบว่ามีการทําหุ่นจําลองเพื่อการตรวจแบบหรือไม่ หากแต่บุคคลสําคัญในการสรา้ง 
เช่น รัชกาลที่ 3 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติน้ันน่าจะให้ความสําคัญต่อสัดส่วนทาง
สถาปัตยกรรมเป็นที่ส่งเสริมให้การมองเห็นพระนอนในอาคารน้ันงามตามรสนิยมของผู้สร้าง ดังที่ว่า 
"...สวมพระระยะงามตา..." ขณะที่ภายนอกวิหารพระนอนมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว
น้ันเมื่อพิจารณาจากรูปภาพเก่าของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 จะ
พบว่าวิหารพระนอนและอุโบสถ วัดพระเชพนฯน้ันน่าจะมีสัดส่วนของจั่วใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ความในจดหมายเหตุที่ว่า "..ทรงพระกรุณาให้ถาปนาพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ข้ึนใหม่พระองค์หน่ึง 
กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้นหน่ึงกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือน

                                                                                                                                                                              

เทพฯ: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535), 159. 
 11เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เร่ืองราชานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 12. 
 12“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222,” ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่าง
เก๋งหลายหลงั, ลําดับที่ 18, ใจความ 8, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
 13“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226,” พนักงานต้องการไมร้ะกําต่อ
ตัวอย่างพระที่น่ังแลทํารปูให้วัดสง่มาด่วน, ลําดับที่ 5, ใจความ 6, กลุ่มหนังสอืตัวเขียนและจารึก 
หอสมุดแห่งชาติ. 
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พระอุโบสถ..."14 ที่มีการใช้แบบอย่างสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดพระเชตุ
พนฯน่ันเอง ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิหารพระนอนในแก่การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมน้ันทั้งต้องคํานึงถึงเรื่องสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนและการสร้างอาคารใน
รูปแบบพระอุโบสถ วิหารตามประเพณีนิยม ดังที่อธิบายเป็นองค์ประกอบดังน้ี 
  1.ฐานชุกชี โดยฐานชุกชีน้ันในแง่หน่ึงคือเพื่อยกฐานะของพระพุทธรูปอันเป็นส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ อีกแง่หน่ึงคือสร้างความสง่างามให้พระพุทธรูปสูงเด่นข้ึน  ซึ่งนอกจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว
ฐานชุกชีพระนอนน้ันนิยมยกสูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร โดยมีข้อสังเกตสําคัญคือยกสูง
กว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิงระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อรับ
กับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งบางแห่งอาจมี
การยกฐานชุกชีสูงมากกว่าที่อื่นเล็กน้อยรับกับการที่ฐานอาคารยกสูงข้ึนมาอีกระดับหน่ึงทําให้ผู้มอง
ต้องเงยหน้าข้ึนมา ดังน้ันฐานชุกชีจึงต้องยกสูงมากกว่าอาคารที่ฐานเต้ียกว่า 
 2. เสาในประธาน ด้วยข้อจํากัดของระบบโครงสร้างของวิหารพระนอนที่เป็นเช่น 
อุโบสถ วิหารโดยทั่วไปคือหากด้านสกัดมีขนาดกว้างมากน้ัน ต้องมีเสาในประธานเพื่อรับข่ือ โดยที่ข่ือ
รับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดอีกทีหน่ึง นอกจากน้ันเสาในประธานจะเป็นตัวกําหนดห้องเสาอันมีช่อง
ประตู-หน้าต่างอีกด้วย ซึ่งเสาในประธานด้านกว้างน้ันจะต้ังระหว่างองค์พระนอน ขณะที่เสาใน
ประธานด้านยาวจะต้ังช่วงเสาไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้านยาวให้
บดบังพระนอนอย่างที่ไม่ทําให้คุณค่าทางความงามลดลงขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมอีกทั้งต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนค่ีตามคตินิยม  ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ 
ต้ังเสาให้บังพระเนตรและพระพักตร์น้อยที่สุดเมื่อมองจากพ้ืนที่สักการะภายในอาคาร ซึ่งการให้
ความสําคัญทางการรับรู้ทางสายตาน้ีน้ันถูกนําไปใช้ในตัวแบบที่มีองค์ประกอบเสาในประธานของ
การศึกษาน้ี ได้แก่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเสาใน
ประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 นอกจากน้ันยังมี "ช่องเปิด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิหารพระนอน ดังจะ
กล่าวต่อไปข้างหน้า 
 
 
 
 

                                                             

 14ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4 
(กรงุเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 94. 
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ตารางที่ 6 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 7 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 

 
7.ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา 
 เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เช่ือมโยงระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้
รู้ว่าเป็นอาคารประดิษฐานพระนอน รวมถึงสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนจากภายนอก และทํา
ให้รับรู้ได้ถึงตําแหน่งแห่งที่และบทบาทของวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของผังเขต
พุทธาวาสวัด ดังแบ่งการมองเป็น 2 แบบคือการมองจากข้างนอกเข้าสู่ในอาคารและการมองจาก
ภายในอาคารสู่ภายนอกอาคาร ดังน้ี 
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 7.1 ช่องเปิดกับการมองเห็นพระนอน 
   ดังที่กล่าวไปแล้วว่าฐานชุกชีและเสาร่วมในน้ันรับกับการรับรู้ด้วยสายตา ซึ่ง
สําหรับช่องประตู-หน้าต่างวิหารน้ันก็มีการเน้นองค์พระนอนแบบเดียวกัน ที่โดดเด่นคือบางแห่งมีการ
เน้นให้เห็นพระนอนมากกว่าเป็นช่องเปิดที่สร้างรับกับการเห็นพระเนตรและพระพักตร์ ได้แก่ 
 1.วัดโปรดเกศฯ มีการสร้างซุ้มประตูแบบมุขย่ืนออกมา 3 ด้านของวิหาร มุขทั้ง 3 
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน คือเป็นฐานยกพื้น มีทางเข้าด้านทั้ง 2 ข้างซึ่งไม่มีผนัง ส่วนด้านหน้ามุข
ก่อผนังโดยตรงกลางเจาะช่องหน้าต่างกลมและหลังคาเป็นทรงจั่ว  แต่มุขที่สําคัญที่สุดคือ มุขหน้า(ที่
ด้านสกัดหน้า)เพราะช่องหน้าต่างกลมน้ันตรงกับประตูทางเข้า  ณ ตําแหน่งฝ่าพระบาทของพระนอน 
อย่างไรก็ตามเพราะผังวิหารต้ังพระนอนเย้ืองจากแนวตรงกลางไปพอสมควรเพื่อให้มีพื้นที่สักการะ
หน้าองค์พระนอน ทําให้ฝ่าพระบาทดังกล่าวไม่ตรงกับตําแหน่งช่องเปิดสมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
การเน้นองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจที่จะสร้างวิหารรับกับการมองเห็นฝ่าพระบาท
พระนอนที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกจากภายนอกอาคาร อันเป็น 1 ในมหาบุรุษลักษณะที่พบ
เฉพาะในพระพุทธรูปอิริยาบถนอนเท่าน้ัน 
 2.วัดราชโอรส มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบและเจาะช่องประตูกลมทั้ง 4 ด้าน 
โดยเฉพาะประตูหน้าน้ันยังมีถะด้านหน้าอีกด้วย และดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบทบาทพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสวัดว่าวิหารพระนอนแห่งน้ี มีระเบียงปิดล้อมและเปิดช่องวงกลมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาถูกบีบการมองเห็น จนเมื่อเข้าไปข้างในระเบียงจึงรับรู้ถึงพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านในพระ
วิหารเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีฐานานุศักด์ิสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับอีกองค์ประกอบคือประตู-
หน้าต่างวิหารด้านหน้าที่เป็นด้านยาวน้ัน มีลักษณะแบ่งเป็น 9 ห้อง โดยห้องริมข้างละ 3 ห้องเจาะ
เป็นช่องหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้องเป็นประตูซึ่งมีขนาดตรงกลางใหญ่ที่สุด ขณะที่ประตูริมมีขนาด
เล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกันโดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมา
ทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ข้ัน หน้าต่างอีก 1 ข้ัน 
 3.วัดพระเชตุพนฯ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนแบบที่พบในวิหารพระ
นอนตัวแบบกรณีศึกษาอื่นๆ หากแต่มีช่องที่สําคัญ 2 ช่อง คือตําแหน่งหน้าต่างตรงกลางด้านสกัดหน้า
น่ันตรงกับฝ่าพระบาทที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกและตําแหน่งประตูด้านยาวซึ่งอยู่ตําแหน่งเย้ือง
กับพระพักตร์ ซึ่งเมื่อยืนอยู่หน้าประตูน้ีจะเห็นว่าพระเนตรข้างขวาของพระนอนที่มองมายังตําแหน่งน้ี  
 4.วัดพระปฐมเจดีย์ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนเช่นกัน โดยเฉพาะ
หน้าต่างด้านหน้าบริเวณห้องริมฝั่งทิศตะวันออกน้ัน เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ของ
องค์พระนอนอยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 7.2 ช่องเปิดกับการมองเห็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร 
 ดังที่กล่าวในเรื่องบทบาทพระนอนในผังเขตพุทธาวาสวัดว่า วิหารพระนอนมี 
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ตําแหน่ง ที่ต้ังและมีบทบาทที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ในผัง  ซึ่งสอดคล้องกับการมองเห็น
องค์ประกอบเหล่าน้ันจากภายในวิหารพระนอน ดังน้ี 
 1.วัดราชโอรส จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูกลาง
ด้านหน้าจะเห็นหน้าบันอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตู
พอดี ทําให้พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามลักษณะฐานานุศักด์ิของอาคาร 
 2.วัดมหาพฤฒาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นพระโคตมปรางค์ที่ต้ังเหลื่อมออกมาจากแนวอาคารของอุโบสถ
และวิหาร  
 3.วัดพระปฐมเจดีย ์จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู่ 
 4.วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่  
 7.3 การเขา้ถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส 
 กับเรื่องการเช่ือมโยงความหมายผ่านช่องประตู-หน้าต่าง ที่วัดราชโอรสน้ันพบ
ลักษณะที่มีลําดับการเข้าถึงมากกว่าวิหารพระนอนกรณีศึกษาอื่นๆ อาจเน่ืองจากว่าวิหารพระนอน
เป็นประธานของวัด และเป็นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาสของวัดท้ังในทางราบและทางด่ิง ซึ่งพบ 
4 จุดสังเกตสําคัญ เรียงตามลําดับ ดังน้ี นอกพระระเบียง, เมื่อแรกเข้ามาภายในพระระเบียง, เมื่ออยู่
หน้าฐานเขียงสําหรับข้ึนพระวิหาร และจากภายในวิหารมองออกมาทางประตูหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการ
ออกแบบมุมมองให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะวิหารพระนอนแห่งน้ี จากเห็นพระนอนองค์เล็กจากด้านนอก, 
เข้ามาเห็นองค์พระใหญ่, ก่อนข้ึนพระวิหารประสบพระพักตร์จากช่องหน้าต่างและเมื่ออยู่ในพระวิหาร
รับรู้ถึงฐานะอันสูงของพระวิหารด้วยการมองผ่านช่องประตูหน้ามองเห็นหน้าบันพระอุโบสถอยู่ระดับ
เรือนธาตุจองพระวิหาร 
 นอกจากน้ันยังมีการเข้าถึงจากทางด้านข้างฝั่งทิศเหนือและใต้อีกด้วย ซึ่งภิกษุและ
พุทธศาสนิกชนก้าวผ่านซุ้มประตูกําแพงแก้วสู่เขตพุทธาวาสจะเห็นขอบล่างของหน้าบันวิหารอยู่เหนือ
ขอบครอบสันของระเบียงคดอย่างพอดิบพอดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างระยะผัง 
กับระดับความสูงต่างๆให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้วยตา 
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ตารางที่ 8 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการมองเห็นพระนอน 
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ตารางที่ 9 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการเช่ือมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร 
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ตารางที่ 10 การเข้าถึงและการรบัรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส 
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8. ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน  
 นอกจากเรื่องสัดส่วนและการรับรู้ทางสายตาดังที่กล่าวมาทั้งหมด จิตรกรรมฝาผนังยังถือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญหน่ึงที่แสดงบทบาทของพระนอน ดังที่ปรากฏทั้งในวิหารพระนอนปางสีห
ไสยาและปางถวายพระเพลิง แบ่งได้ 3 ลักษณะดังน้ี 
 1.เขียนเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบนผนังท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ วิหารพระนอน วัดราชโอรสา
รามและวัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไปในอุโบสถ วิหาร ซึ่งน่าจะหมายถึงการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยพระประธานซึ่งเป็นพระนอนน้ันไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อถึงตอนปรนิิพพานที่
ดอกมณฑารพโปรยปรายลงมายังสรีระของพระพุทธเจ้า เพราะมีการเขียนลายดอกไม้ร่วงประกอบ
ตอนพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎีเช่นกัน ที่วิหารราย วัดอินทาราม ดังน้ันเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบน
ผนังภายในทั้ง 4 ด้านน้ันไม่บ่งช้ีความหมายเฉพาะต้องดูบริบทอื่นๆ ประกอบด้วย 
 2.เขียนภาพเล่าหลายเร่ือง ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไป
ในอุโบสถ วิหาร เช่นกันน่ันคือเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่างเรื่องหน่ึง และท่ีผนังตอนบนอีกเรื่องหน่ึง มีการ
ลําดับเล่าเรื่องแบบทักษิณาวัตร ซึ่งที่วิหารพระนอน ที่วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ี ผนังตอนล่างเขียนเรื่อง
เอตทัคคะต่อจากอุโบสถ ผนังตอนบนเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ส่วนคอสองรอบพระนอน
เขียนดาวดึงส์สวรรค์  
 3.เขียนภาพเล่าเร่ืองเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับปางของพระประธาน โดยเป็นจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พระนอนซึ่งเป็นพระประธานขนาดย่อมท้ังสิ้น ดังน้ี 
 วิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม  
 วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 2 หลัง 
 มณฑป วัดกลาง ที่อยุธยา  ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง 
 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ มุขหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน 
 พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ที่อุทัยธานี ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน  
 ซึ่งผังบริเวณจิตรกรรมแบบอย่างเช่นน้ีเป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นอีกประเด็นหน่ึง 
ที่น่ามีการศึกษาต่อไป 
 
9. รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนน้ัน เป็นแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ พระวิหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งมีลักษณะกลมกลืนกับผังและรูปลักษณ์ของวัดในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าหากปิดช่อง
เปิดเสียและพิจารณาเพียงรูปลักษณ์แล้วน้ัน จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารดังกล่าวประดิษฐานพระ
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นอน ซึ่งวิหารพระนอนในแง่รูปแบบแล้วน้ันก็น่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะตามความนิยมของยุคสมัย
เช่นเดียวกับอาคารทางพุทธศาสนาอื่นๆโดยทั่วไป 
 ดังเช่นกรณีวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯน้ัน ในโครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ 
ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส น้ันกล่าวว่าสร้างรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ซึ่งสมคิด จิระ
ทัศนกุล ได้อธิบายถึงการออกแบบวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ ว่า เป็นการใช้สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี อาคารแบบทรงโรงมีเสาพาไลรอบ ที่สืบเน่ืองมาจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่งรับมาจากพระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยา15 หรือเช่นวิหารพระนอนอื่นๆใน
กรณีศึกษาทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับอาคารอื่นๆของวัด ซึ่งแบง่เปน็รปูแบบ
อาคารได้ดังน้ี  
 1.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัว ท่ีมีเพิงท้ังด้านหน้า-หลัง 
ได้แก่ วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ก่อนปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือในจารึกวัดปรมัยฯได้
พรรณนารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลังน้ีว่า มี"พะด้านหน้าหลัง" ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง
เดียวกับกับรูปแบบอุโบสถ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายที่พบในบริเวณบางกอก ดังเช่น พระวิหาร
น้อยและโบสถ์น้อย วัดอรุณฯ 
 2.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบอย่างทรง
โรง ได้แก่ วิหารน้อย ที่วัดราชคฤห์, วิหารรายที่วัดอินทาราม, วิหารพระนอน วัดพระเชตุพน กล่าวคือ
เป็นรูปแบบที่นิยมมาต้ังแต่สมัยอยุธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีทั้งที่คันทวยหรือเสาพาไลรับปีก
หลังคา นอกจากน้ันหากเป็นอาคารใหญ่มักซ้อนหลังคาหลายช้ัน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดสระเกศ, วัดอรุณฯ ฯลฯ 
 3.แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีน โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบอย่างทรงโรง 
ได้แก่ วิหารพระนอน ที่วัดโปรดเกศ, ที่วัดราชโอรส, วิหารพระศรีศาสดา ที่วัดบวรนิเวศ กล่าวคือใช้
แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีนที่เป็นพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แท้จริงแล้วตัวอาคารและรูปทรง
หลังคาน้ันยังคงเดิม เพราะอาคารลักษณะน้ีแท้จริงคือการแปลงรูปลักษณ์จากอาคารหลังคาทรงจัว่ทีม่ี
ปีกหลังคารอบอย่างทรงโรงที่นิยมสร้างมาต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์น่ันเอง 
 4.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบและมีมุขเด็จ
ด้านหน้า ได้แก่ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วที่มี
ปีกหลังคารอบ(แบบ ข.)น่ันเองเพียงแต่เพิ่มมุขเด็จด้านหน้าเข้ามา 

                                                             

 15สมคิด จิระทัศนกลุ, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธ์ิ, สน สมีาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 
82-85. 



199 

 5.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีตรีมุข ได้แก่ พระวิหารทิศ
ตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วหากแต่เพิ่มมุขด้านหลังเพื่อ
เช่ือมกับระเบียงกลมที่ล้อม พระปฐมเจดีย์ 
 6.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีมุขขวางท้ังด้านหน้า-หลัง 
ได้แก่ วิหารพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสนาราม  กล่าวคือเป็นแบบเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น พระ
อุโบสถ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรีและพลับพลาที่ประทับท่าราชวงดิษฐ์16 
 7.แบบอย่างศิลปะพ้ืนถ่ิน โดยหลังคาเป็นทรงมณฑป ได้แก่ พระมณฑป วัดกลาง 
อยุธยา กล่าวคืออาจจะได้รับอิทธิพลจากมณฑปรอยพระพุทธท่ีสระบุรีหากแต่สร้างโดยฝีมือช่าง
ท้องถ่ิน 
 8.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีมุข เช่น "มีมุขเด็จด้านหน้า-
หลัง" ที่วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ สมัยรัชกาลที่ 5 อุโบสถ หรือแบบ "มีมุขโถงด้านหน้า" ที่วัดใหม่จัน
ทาราม ที่อุทัยธานี กล่าวคือเป็นอาคารทรงคฤห์แบบที่นิยมสร้างในสถาปัตยกรรมไทยโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ตามมีรูปลักษณ์บางอย่างที่ประยุกต์แบบอย่างศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกมาผสม 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีในบทน้ีพบลักษณะของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวิหาร
พระนอนที่ทั้งสืบเน่ืองมาจากบทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัด ทั้งในแง่
พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา, ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา, การก่อรูปวิหารพระนอน 
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ฐานชุกชี, เสาร่วมใน และช่องเปิด รวมทั้ง หน้าบัน
และจิตรกรรมฝาผนังของวิหารพระนอนบางแห่ง ขณะเดียวกันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
เป็นเช่นเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารในงานสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ดังที่จะสรุปเป็นส่วนหน่ึง 
ในบทสรุปทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีในบทถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้าย. 

                                                             

 16สมคิด จิระทัศนกลุ, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2547), 313-314. 



บทท่ี 8 
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 

 
 จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการผังวัด,รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในบทที่ 7 และ
บทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดในบทที่ 8 บทน้ีจะศึกษาประเด็นที่
ต่อเน่ืองว่าวิหารพระนอนมีการออกแบบที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา-วิเคราะห์ในบทก่อนหน้าอย่างไร 
 
1.ผู้สร้าง, ผู้กํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน 
 จากการศึกษาพบว่าพระนอนปางสีหไสยาและวิหารส่วนใหญ่น้ันสร้างโดยสายสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์การสืบเน่ืองกันมา ทั้งสิ้นดังเช่นอธิบายเป็นลําดับดังน้ี 
 พ.ศ.2365 วัดโปรดเกษฯ : พระยาเพชรพิไชย(เกษ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง1 เป็น
ผู้สร้างและด้วยเป็นช่างจึงน่าจะกํากับสร้างวัด และวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว 
13 เมตรด้วยตนเอง 
 พ.ศ.2364 วัดราชโอรส : พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์(รัชกาลที่ 3 ก่อนข้ึน
ครองราชย์) ขณะน้ันมีพระชนม์ 34 ปี ทรงกํากับราชการกรมท่า , กรมพระคลังมหาสมบัติและกรม
พระตํารวจว่าความฎีกา เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยาขนาด 18.3 เมตร 
 พ.ศ.2374 วัดพระเชตุพนฯ : พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะน้ันมี
พระชนมายุ 44 พรรษา) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระวิหารประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยาขนาด 44.5 เมตร โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 3 ขณะมีพระชนม์ 16 ปี ทรงรับราชการกํากับกรมช่างสิบหมู่ เป็นผู้กํากับการสร้าง2, พระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา(ภายหลังเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ)ขณะมีอายุ 40 ปี เป็น
จางวางพระคลังสินค้า และเป็นช่างคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสําหรับพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด 

                                                             

 1คือผู้บังคับบญัชากรมล้อมพระราชวัง ซึ่งเป็นกรมฝ่ายพลเรือนทําหน้าท่ีรักษาองค์
พระมหากษัตริย์ รกัษาป้อมกําแพงพระราชวัง โดยมีงานด้านการช่างด้วย. ราชบัณฑิตยสถาน, 
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 
2537), 115-116. 
 2สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 67. 
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พระเชตุพนฯน้ีเป็นแม่การร่วมกับพระยาเพชรพิไชย ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดโปรดเกษฯ และ 
และหากเป็นคนเดียวกันจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 46 ปี3 
 ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระยาเพชรพิไชย(เกษ)และพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา ย่อมถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญงานช่าง โดยเฉพาะรัชกาลที่ 3 และพระยาเพชรพิไชย
(เกษ)น้ันเคยสร้างพระนอนปางสีหไสยามาแล้ว ซึ่งเทคนิคในการสร้างน้ันน่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูน
ลงรักปิดทองทั้งหมด ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีน้ันน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
งานช่างในการก่อสร้างครั้งน้ีอย่างมาก 
 พ.ศ.2394 วัดมหาพฤฒาราม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมไปถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 19 เมตร โดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติซึ่งขณะน้ันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่4  มีอายุ 60 ปี  ได้เป็นแม่กองการ
ปฏิสังขรณ์จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นภูมินทรภักดี ขณะน้ันมีพระชนม์ 42 ปีมารับช่วงต่อ โดย พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งนับต้ังแต่สร้างพระนอนและวิหาร วัดพระเชตุพนฯ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 26 ปี 
 ราวประมาณพ.ศ.2404-2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์
และวัดเสนาเสนารามโดยมีสร้างวิหารพระนอนทั้ง 2 วัด โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์มีการระบุแม่กอง
ก่อสร้าง น่ันคือเจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์) เสนาบดีกรมท่า รับช่วงต่องานก่อสร้างจากบิดาโดยเป็นผู้สร้างพระวิหารทิศ
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ขนาด 16.25 เมตร ในปีพ.ศ.2404 โดยขนาดน้ันมีอายุ 48 ปี มี
ประสบการณ์งานช่างมาอย่างน้อย 31 ปี5 ซึ่งนอกจากงานช่างแล้ว  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ยังถือเป็น
ขุนนางช้ันผู้ใหญ่ที่ได้รับความคิดแบบเหตุผลนิยมแบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกมาประยุกต์กับ
พื้นฐานองค์ความรู้ของสยามที่ตนเช่ือถือ โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา อันเป็นแนวความคิดที่คล้าย
กับรัชกาลที่ 4 อย่างมาก ดังที่ท่านได้แต่งหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ซึ่งการสร้างพระปฐมเจดีย์รวมถึง
วิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาแห่งน้ีเป็นการสร้างที่เป็นตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4  

                                                             

 3เน่ืองจากเป็นพระพี่เลี้ยงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทีป่ระสูติ ปี พ.ศ.2328 
ดังน้ันพระยาเพชรพิไชย(เกษ) ต้องเกิดก่อนหน้าน้ัน 
 4เป็นประธานในราชการทั้งหมดร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ 
บุนนาค) ผู้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาคนแรกแหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพี่ชาย 
 5ดังเช่น พ.ศ.2373 ขณะมีตําแหน่งจมื่นราชามาตย์เป็นแม่กองสร้างปอ้มที่แหลมด่าน
ปากนํ้า และทีเ่ขาแหลมสงิห,์ พ.ศ.2391 ร่วมกับจมื่นไวยวรนาถ(ภายหลังเป็น) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรสีุริยวงศ์ ปฏิสังขรณ์วัดบปุผาราม ฯลฯ 
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 พ.ศ.2417 วัดปรมัยยิกาวาส : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ 
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 9.5 เมตร โดย พระยา
อัคนีสราภัยจางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ
(ต้นราชสกุลกฤดากร) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระชนม์ 19 ปี เป็นนายกอง พระราชสงคราม
(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม ต่อมาในปีพ.ศ.2427 การปฏิสังขรณ์พระนอนและพระพุทธรูปในระเบียง
คดยังไม่เสร็จ จึงให้หม่อมเจ้าฉายพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้กํากับ
การปฏิสังขรณ์ 
 อย่างไรก็ตามพระนอน ที่วัดปรมัยฯน้ี อาจคงเป็นการซ่อมแซมของเดิม และเน้น
การปฏิสังขรณ์ตัววิหารและพระระเบียงเป็นหลัก โดยใช้ช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด มีเพียงหม่อม
เจ้าฉายที่มีบิดาดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นมีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระนอนและวิหารคนสําคัญของ
รัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าท่านทันการก่อสร้างเหล่าน้ันหรือไม่ นอกจากน้ัน
ในสมัยน้ี 5 ไม่นิยมสร้างวิหารพระนอน หากแต่ที่มีการปฏิสังขรณ์ดังกรณีวัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งเป็น
วัดสําคัญมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ก็เพียงแต่พระราชทานเงินในการปฏิสังขรณ์ และให้พระ
ธรรมไตรโลก(อ้น)(อายุ 58 ปี) พระผู้ใหญ่ซึ่งขณะน้ันครองวัดสุทัศน์ให้เป็นผู้ตรวจตรา ส่วนสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โอรสในรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะน้ันมีพระชนม์ 59 ปี เป็นเพียงที่ปรึกษา 
 ข้อสังเกตหน่ึงคือพุทธลักษณะพื้นฐานของพระนอนน้ันเปลี่ยนแปลงมาต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 น่ันคือพระองค์นิยมให้สร้างพระบาทเหลื่อมตรงตามความในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากพระ
นอนที่สร้างมาก่อนหน้าที่สร้างให้พระบาทวางชิดเสมอกัน ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระนอนไม่ได้รับ
ความนิยม ที่สําคัญคือนายช่างที่สร้างพระนอนและวิหาร หลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดีที่สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.2417 อันเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แล้วน้ัน ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงบุคคลใด
ที่น่าจะสืบเน่ืองการสร้างวิหารพระนอนต่อมาอีกเลย 
 
2.พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา 
 พระนอนปางถวายพระเพลิงน้ันในสมัยรัตนโกสินทร์มีตัวแบบไม่มากนัก ดังน้ันจึงเน้น
พิจารณาพุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ที่มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 2.1 แบบเหนือจริง กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะมหาปุรุษ
ลักษณะโดยนิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพุทธลักษณะเด่น คือ องค์พระมีขนาดกลางขนาดย
ยาว 13 เมตรถึงขนาดใหญ่ยาว 44.5 เมตร มีพระเมาลีเด่น, จีวรแนบเน้ือ, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบเข้ียว
ตะขาบ, ปลายสบงมีปีกวางทับแนบตัว, พระบาทวางชิดสนิทกัน และที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 
ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯ, และวัดปรมัยยิกาวาส 
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 2.2 แบบสมจริงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับ
ลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากข้ึนซึ่งปรากฏในพระนอนปางสีหไสยาสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แสดงบริบทว่า
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีคือ ตัวองค์พระมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีลายมงคล 108 และเน้น
ให้มองเห็นพระองค์เฉพาะด้านหน้า อย่างไรก็ตาม พุทธลักษณะยังมีความคล้ายคลึงกับพระนอนปาง
สีหไสยาแบบเหนือจริงอยู่มาก เช่น ที่วัดอินทาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม 
 2.3 แบบสมจริงสมัยรัชกาลท่ี 4 
 กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากข้ึนย่ิงกว่าสมัยใด มี
พระองค์ขนาดกลางระหว่าง 13-20 เมตร มีพุทธลักษณะเด่น คือ ไม่มีพระเมาลีหรือลดขนาดลง, จีวร
เป็นริ้ว, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบตัด, ปลายสบงไม่มีปีก, พระบาทวางเหลื่อม และที่ฝ่าพระบาทไม่นิยม
ลายมงคล 108 ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนา
สนาราม 
 
3.ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสีหไสยา  
 นอกจากคติของพระนอนที่ปรากฏในพุทธลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณา
สัดส่วนพระนอนปางสีหไสยา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามคติและยุคสมัย ดังน้ี 
 3.1 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวพระบาทของพระนอนปางสีหไสยา 
 มีสัดส่วนใกล้เคียวกันทั้งหมดคือประมาณ 1: 56-1: 6.7 
 3.2 สัดส่วนความสูงต่อความยาวของพระนอนปางสีหไสยา 
 1.แบบยกพระพักตร์สูง ค่าประมาณ 1: 3 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรส, วัดอินทารามและวัดปรมัยฯ 
 2.แบบวางพระพักตร์ตํ่า ค่าประมาณ 1: 4 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้แก่ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนาราม 
 3.3 สัดส่วนความยาวพระบาทต่อความยาวพระนอน มี 2 แบบ 
 1.แบบพระองค์ยาว ค่าประมาณ 1: 8.6-9.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรสและวัดอินทาราม 
 2.แบบพระองค์สั้น ค่าประมาณ 1: 5.6-6.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4-5 ได้แก่ที่วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยฯ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่วัดมหาพฤฒารามและวัดพระ
ปฐมเจดีย์ด้วย 
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4.ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา 
 เมื่อนําบทบาทวิหารพระนอนปางสีไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และ
พุทธลักษณะของพระนอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้แบ่งผังได้เป็น 3 แบบ ดังน้ี 
  4.1 ผังแบบคติพระคันธกุฎี เป็นผัง"ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็ก
ยาวไม่เกิน 5 เมตร ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า"ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบ
ในสมัยอยุธยาที่นิยมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมัย
อยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์น้ันมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเน้นสภาวะที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้น
การเข้าถึงและมองเห็นพระนอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108 
ที่ฝ่าพระบาท 
 4.2 ผังแบบคติมหาบุรุษลักษณะ  ที่เน้นแสดงพุทธลักษณะแบบเหนือจริง โดยเฉพาะ
ลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม น้ันเน้น
ทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่วัดราชโอรสารามแม้จะเข้าจากทางด้านหน้าพระพักตร์แต่
เน่ืองจากพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของวัดที่ต้ังแบบผังขวางมีอาคารประกอบและพระระเบียง
ล้อมรอบ โดยมีการเข้าถึงที่บีบมุมมองสายตาให้แคบก่อนเข้าพระระเบียง และเมื่อเข้ามาในพระ
ระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็น
การใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนด่ิงที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดน่ิงและต่ืนตา เป็นจินตภาพอัน
เป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการเช่นกัน  ด้วยลักษณะของบทบาท
ของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวน้ันสอดคล้องกับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ" ทําให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีก
ทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็นลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัย
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 4.3 ผังแบบคติบริโภคเจดีย์ ปรากฏข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหา
พฤฒารามเป็นจุดเช่ือมต่อสําคัญ เน่ืองจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะ
ที่อิงลักษณะที่เป็นมนุษย์มากข้ึน, สมจริงมากข้ึนและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด
ตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่ 
2  หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากน้ีเป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่ 
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4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่งออกเป็นหลายห้องและมีห้องที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาต้ังชิดผนังและมีพื้นที่
สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ. 
23766 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร7ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งน้ันรัชกาลที่ 
4 ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูล8 ซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอน
แบบอยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1 
ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 
5. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร 
 นอกจากผังวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและคติเกี่ยวกับ
พระนอนดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับ
ผังพระวิหารกับไม่พบลักษณะสอดคล้องกันที่เด่นชัด หากแต่สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนต่างได้ ดังน้ี 
 5.1 ขนาดของพระนอนกับพ้ืนท่ีภายในพระวิหาร 
 พระนอนปางสีหไสยาที่มผีลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนน้ัน คือ 
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" เพราะ "พระวิหารที่พระนอน
ประดิษฐานตามแนว ขวางกับแนวยาวของอาคาร"น้ัน ล้วนประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กที่ไม่มีความ
กว้างมากกว่าโครงสร้างข่ือของอาคาร ดังน้ันความสมัพันธ์ระหว่างพระนอนและอาคารจึงไม่มากนัก 
ดังน้ันจึงพจิารณาเฉพาะ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 แบบดังน้ี 
 1."พระวิหารท่ีพระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "พอดี" กับพ้ืนท่ีภายในอาคาร 
 โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพ้ืนที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน  ซึ่งพื้นที่ความกว้าง

                                                             

 6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 3. 
 7สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 25. 
 8พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 9. 
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ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้าน้ันมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงคือเท่ากับ 1 : 1 ส่วน
บริเวณรอบพระนอนด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ด้านน้ันแคบอย่างมาก ซึ่งตัวแบบลักษณะน้ีที่พบ ได้แก่ 
วัดพระเชตุพนฯ, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดเสนาสนาราม 
 2."พระวิหารท่ีพระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "เล็กกว่า" พ้ืนท่ีภายในอาคาร  
 โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน  ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้าน้ันมีอัตราส่วนเท่ากับ 2 : 3  ซึ่งตัวแบบลักษณะ
น้ีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรสและวัดพระปฐมเจดีย์ นอกจากน้ันน่าจะรวมถึงที่วัดปรมัยฯ
ที่แม้จะไม่มีอัตราส่วนดังกล่าว แต่มีลักษณะพระนอนที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นท่ีภายในอาคารเช่นเดียวกัน
เพราะว่า รอบๆพื้นที่ของฐานชุกชีอย่างน้อย 3 ด้านน้ันมีความกว้างเท่าๆกับความกว้างของฐานชุกชี 
 5.2 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังพระวิหาร  
 "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" น้ันมีสัดส่วน
ความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังน้ี 
 1.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว 
 กล่าวคือ เป็นผังที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร 
ประมาณ 1 : 2.8-3 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ, วัดมหาพฤฒาราม
, วัดเสนาสนาราม 
 2.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดท่ัวไป 
 กล่าวคือ เป็นผังที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร 
ประมาณ 1 : 2 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดอิน
ทาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดปรมัยฯ 
 อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหารทั้ง 2 ลักษณะ
น้ันไม่ได้พบเฉพาะในวิหารพระนอน เพราะพบในอาคารดังเช่น อุโบสถและวิหาร ในสถาปัตยกรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปดังเช่น อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระ
ที่น่ังพุทไธสวรรย์, อุโบสถ วิหารวัดมหาธาตุ, ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนฯ, วิหาร วัดมงกุฎฯ 
ฯลฯ ดังตัวแบบที่ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมันของรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 
5-6 ศึกษาเอาไว้ในหนังสือ Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic Introduction  
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ตารางที่ 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2 
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ตารางที่ 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2 

 
6. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร 
 การก่อรูปพระนอนและพระวิหารน้ันไม่พบสัดส่วนคงตัวหรือใกล้เคียงกัน ระหว่างขนาด
ของพระกับขนาดของห้องภายในพระวิหารแต่อย่างใด กล่าวคือ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐาน 
ตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ทั้ง 8 ตัวแบบ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุ
พน, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยยิกาวาส น้ันมี
ความสูงของระดับฝ้าเพดานน้ันจะอยู่เหนือความสูงของยอดพระเมาลีตามความเหมาะสมและไม่มี
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สัดส่วนชัดเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวิหาพระนอนน้ันเป็นการออกแบบที่คํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรง
อาคารและโครงสร้างอาคารในผลสัมฤทธ์ิสุดท้ายเป็นสําคัญ ซ่ึงไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธ
ศาสนาของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสืบเน่ืองจากเรื่องผังในหัวข้อที่แล้ว  
ดังเช่นที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่โคลงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ความว่า 
 
 ทิศเหนือขยายย่านด้าน  แดนใหม่เพ่ิมนา 
 นเรศร์เร่ิมก้อกําแพงแสดง  ดับน้ัน 
 พุทธไสยาสน์ใหญ่ใส่  สมท่ี ลานเฮย 
 ก้ออิฐปูนป้ันหั้น  แห่งสถาน ฯ 
 วัดยาวเส้นได้ใส่  เศษสาม วาแฮ 
 ก่อพระมหาวิหารมาน  มุขสร้าง 
 สวมพระระยะงามตา  แต่ท่ี น้ันนา 
 อย่างโบสถ์โปรดสร้างอ้าง  อาจทัน ฯ9 

 
 ซึ่งพระวิหารเป็นส่วนประกอบที่สวมครอบพระนอนเอาไว้น้ันมีการปรับให้มรีะยะต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน โดยที่มีข้อจํากัดทางโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ขนาดของข่ือที่เป็น
หลักสําคัญในการกําหนดด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ข้ึนรูปทรงอาคารโดยเฉพาะสัดส่วนและ
รูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวน้ันสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้างอิสระกว่า หากเพียงคํานึง
ว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขค่ีเช่น 7, 9, 11 ฯลฯ โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหาร
พระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ีน้ัน มีการย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน 
 สําหรับเรื่องสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยที่คํานึงถึงการรับรู้ด้วยสายตาน้ันเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างหรือปฏิสังขรณ์มาอย่างน้อยต้ังแต่สมัยอยุธยา แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง ดัง
ความว่า 
 
  ...ลุศักราช 955 ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาสถาปนาองค์พระปรางค์ วัดมหา
 ธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมในองค์สูงสิบเก้าวา ยอดนภศูลสามวา จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่
 ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวาก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอามะค่ามา 
 แซกอิฐ เอาปูนบวกเก้าเดือนสําเร็จ ให้กระทําฉลองเป็นอันมาก...10 

                                                             

 9สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59. 
 10สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์  (กรุง 
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 นอกจากน้ันในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน พระองค์ทรงตรวจตัวอย่าง
หรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ 
เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง ดังความว่า "...จนบ่ายโมงครึ่งเสด็จออกพระที่น่ังอมรินทร ประทับ
พระย่ีภู่อิงเสาปลายพระแท่นแปรพระพักตรทิศใต้ มหาดเล็กถวายสิ่งของซึ่งโปรดฯ ให้ทํา ช่างถวาย
ตัวอย่างต่างๆ จนเช่นสมเด็จองค์น้อยจะถวายตัวอย่างก็ถวายเวลาน้ี..."11 
 สําหรับ "ตัวอย่าง" น้ันในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเอกสารกล่าวถึงเช่นกันดังหมายรับสั่งว่า "...
ทหารในจะต่อยางเกงยางไหม หลายหลัง ไหมระกําทีแหงดีลําไหญ ๒๐๐ ลําใหเอามาสงต่อผรับสั่ง
..."12 และ "...เจาพนักงานต้องการไมรกําต่อตัวยังพทินังและทํารป(รูป-ผู้เขียน)...จไดส่งเจ่าพนักงานต่อ
ตัวยางพธินังใหฉนี..."13 
 ส่วนสมเด็จองค์น้อยน้ันคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ช่างคนสําคัญ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเป็นแม่การหรือแม่กอง
สร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนวัดมหาพฤฒาราม 
 ดังน้ันกล่าวได้ว่า "ตัวอย่าง" เหล่าน้ีน่าจะเป็นวิธีการที่ช่างไทยใช้ในการตรวจแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาต้ังแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างน้อย เน่ืองจากให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์, 
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมรวมถึงสัดส่วนต่างๆ  ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง ซึ่งสําหรับวิหารพระ
นอนน้ันแม้จะไม่ทราบว่ามีการทําหุ่นจําลองเพื่อการตรวจแบบหรือไม่ หากแต่บุคคลสําคัญในการสรา้ง 
เช่น รัชกาลที่ 3 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติน้ันน่าจะให้ความสําคัญต่อสัดส่วนทาง
สถาปัตยกรรมเป็นที่ส่งเสริมให้การมองเห็นพระนอนในอาคารน้ันงามตามรสนิยมของผู้สร้าง ดังที่ว่า 
"...สวมพระระยะงามตา..." ขณะที่ภายนอกวิหารพระนอนมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว
น้ันเมื่อพิจารณาจากรูปภาพเก่าของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 จะ
พบว่าวิหารพระนอนและอุโบสถ วัดพระเชพนฯน้ันน่าจะมีสัดส่วนของจั่วใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ความในจดหมายเหตุที่ว่า "..ทรงพระกรุณาให้ถาปนาพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ข้ึนใหม่พระองค์หน่ึง 
กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้นหน่ึงกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือน

                                                                                                                                                                              

เทพฯ: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535), 159. 
 11เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เร่ืองราชานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 12. 
 12“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222,” ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่าง
เก๋งหลายหลงั, ลําดับที่ 18, ใจความ 8, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
 13“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226,” พนักงานต้องการไมร้ะกําต่อ
ตัวอย่างพระที่น่ังแลทํารปูให้วัดสง่มาด่วน, ลําดับที่ 5, ใจความ 6, กลุ่มหนังสอืตัวเขียนและจารึก 
หอสมุดแห่งชาติ. 
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พระอุโบสถ..."14 ที่มีการใช้แบบอย่างสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดพระเชตุ
พนฯน่ันเอง ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิหารพระนอนในแก่การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมน้ันทั้งต้องคํานึงถึงเรื่องสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนและการสร้างอาคารใน
รูปแบบพระอุโบสถ วิหารตามประเพณีนิยม ดังที่อธิบายเป็นองค์ประกอบดังน้ี 
  1.ฐานชุกชี โดยฐานชุกชีน้ันในแง่หน่ึงคือเพื่อยกฐานะของพระพุทธรูปอันเป็นส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ อีกแง่หน่ึงคือสร้างความสง่างามให้พระพุทธรูปสูงเด่นข้ึน  ซึ่งนอกจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว
ฐานชุกชีพระนอนน้ันนิยมยกสูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร โดยมีข้อสังเกตสําคัญคือยกสูง
กว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิงระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อรับ
กับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งบางแห่งอาจมี
การยกฐานชุกชีสูงมากกว่าที่อื่นเล็กน้อยรับกับการที่ฐานอาคารยกสูงข้ึนมาอีกระดับหน่ึงทําให้ผู้มอง
ต้องเงยหน้าข้ึนมา ดังน้ันฐานชุกชีจึงต้องยกสูงมากกว่าอาคารที่ฐานเต้ียกว่า 
 2. เสาในประธาน ด้วยข้อจํากัดของระบบโครงสร้างของวิหารพระนอนที่เป็นเช่น 
อุโบสถ วิหารโดยทั่วไปคือหากด้านสกัดมีขนาดกว้างมากน้ัน ต้องมีเสาในประธานเพื่อรับข่ือ โดยที่ข่ือ
รับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดอีกทีหน่ึง นอกจากน้ันเสาในประธานจะเป็นตัวกําหนดห้องเสาอันมีช่อง
ประตู-หน้าต่างอีกด้วย ซึ่งเสาในประธานด้านกว้างน้ันจะต้ังระหว่างองค์พระนอน ขณะที่เสาใน
ประธานด้านยาวจะต้ังช่วงเสาไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้านยาวให้
บดบังพระนอนอย่างที่ไม่ทําให้คุณค่าทางความงามลดลงขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมอีกทั้งต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนค่ีตามคตินิยม  ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ 
ต้ังเสาให้บังพระเนตรและพระพักตร์น้อยที่สุดเมื่อมองจากพ้ืนที่สักการะภายในอาคาร ซึ่งการให้
ความสําคัญทางการรับรู้ทางสายตาน้ีน้ันถูกนําไปใช้ในตัวแบบที่มีองค์ประกอบเสาในประธานของ
การศึกษาน้ี ได้แก่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเสาใน
ประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 นอกจากน้ันยังมี "ช่องเปิด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิหารพระนอน ดังจะ
กล่าวต่อไปข้างหน้า 
 
 
 
 

                                                             

 14ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4 
(กรงุเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 94. 



190 

ตารางที่ 6 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 7 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 

 
7.ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา 
 เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เช่ือมโยงระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้
รู้ว่าเป็นอาคารประดิษฐานพระนอน รวมถึงสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนจากภายนอก และทํา
ให้รับรู้ได้ถึงตําแหน่งแห่งที่และบทบาทของวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของผังเขต
พุทธาวาสวัด ดังแบ่งการมองเป็น 2 แบบคือการมองจากข้างนอกเข้าสู่ในอาคารและการมองจาก
ภายในอาคารสู่ภายนอกอาคาร ดังน้ี 
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 7.1 ช่องเปิดกับการมองเห็นพระนอน 
   ดังที่กล่าวไปแล้วว่าฐานชุกชีและเสาร่วมในน้ันรับกับการรับรู้ด้วยสายตา ซึ่ง
สําหรับช่องประตู-หน้าต่างวิหารน้ันก็มีการเน้นองค์พระนอนแบบเดียวกัน ที่โดดเด่นคือบางแห่งมีการ
เน้นให้เห็นพระนอนมากกว่าเป็นช่องเปิดที่สร้างรับกับการเห็นพระเนตรและพระพักตร์ ได้แก่ 
 1.วัดโปรดเกศฯ มีการสร้างซุ้มประตูแบบมุขย่ืนออกมา 3 ด้านของวิหาร มุขทั้ง 3 
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน คือเป็นฐานยกพื้น มีทางเข้าด้านทั้ง 2 ข้างซึ่งไม่มีผนัง ส่วนด้านหน้ามุข
ก่อผนังโดยตรงกลางเจาะช่องหน้าต่างกลมและหลังคาเป็นทรงจั่ว  แต่มุขที่สําคัญที่สุดคือ มุขหน้า(ที่
ด้านสกัดหน้า)เพราะช่องหน้าต่างกลมน้ันตรงกับประตูทางเข้า  ณ ตําแหน่งฝ่าพระบาทของพระนอน 
อย่างไรก็ตามเพราะผังวิหารต้ังพระนอนเย้ืองจากแนวตรงกลางไปพอสมควรเพื่อให้มีพื้นที่สักการะ
หน้าองค์พระนอน ทําให้ฝ่าพระบาทดังกล่าวไม่ตรงกับตําแหน่งช่องเปิดสมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
การเน้นองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจที่จะสร้างวิหารรับกับการมองเห็นฝ่าพระบาท
พระนอนที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกจากภายนอกอาคาร อันเป็น 1 ในมหาบุรุษลักษณะที่พบ
เฉพาะในพระพุทธรูปอิริยาบถนอนเท่าน้ัน 
 2.วัดราชโอรส มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบและเจาะช่องประตูกลมทั้ง 4 ด้าน 
โดยเฉพาะประตูหน้าน้ันยังมีถะด้านหน้าอีกด้วย และดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบทบาทพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสวัดว่าวิหารพระนอนแห่งน้ี มีระเบียงปิดล้อมและเปิดช่องวงกลมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาถูกบีบการมองเห็น จนเมื่อเข้าไปข้างในระเบียงจึงรับรู้ถึงพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านในพระ
วิหารเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีฐานานุศักด์ิสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับอีกองค์ประกอบคือประตู-
หน้าต่างวิหารด้านหน้าที่เป็นด้านยาวน้ัน มีลักษณะแบ่งเป็น 9 ห้อง โดยห้องริมข้างละ 3 ห้องเจาะ
เป็นช่องหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้องเป็นประตูซึ่งมีขนาดตรงกลางใหญ่ที่สุด ขณะที่ประตูริมมีขนาด
เล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกันโดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมา
ทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ข้ัน หน้าต่างอีก 1 ข้ัน 
 3.วัดพระเชตุพนฯ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนแบบที่พบในวิหารพระ
นอนตัวแบบกรณีศึกษาอื่นๆ หากแต่มีช่องที่สําคัญ 2 ช่อง คือตําแหน่งหน้าต่างตรงกลางด้านสกัดหน้า
น่ันตรงกับฝ่าพระบาทที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกและตําแหน่งประตูด้านยาวซึ่งอยู่ตําแหน่งเย้ือง
กับพระพักตร์ ซึ่งเมื่อยืนอยู่หน้าประตูน้ีจะเห็นว่าพระเนตรข้างขวาของพระนอนที่มองมายังตําแหน่งน้ี  
 4.วัดพระปฐมเจดีย์ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนเช่นกัน โดยเฉพาะ
หน้าต่างด้านหน้าบริเวณห้องริมฝั่งทิศตะวันออกน้ัน เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ของ
องค์พระนอนอยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 7.2 ช่องเปิดกับการมองเห็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร 
 ดังที่กล่าวในเรื่องบทบาทพระนอนในผังเขตพุทธาวาสวัดว่า วิหารพระนอนมี 
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ตําแหน่ง ที่ต้ังและมีบทบาทที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ในผัง  ซึ่งสอดคล้องกับการมองเห็น
องค์ประกอบเหล่าน้ันจากภายในวิหารพระนอน ดังน้ี 
 1.วัดราชโอรส จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูกลาง
ด้านหน้าจะเห็นหน้าบันอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตู
พอดี ทําให้พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามลักษณะฐานานุศักด์ิของอาคาร 
 2.วัดมหาพฤฒาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นพระโคตมปรางค์ที่ต้ังเหลื่อมออกมาจากแนวอาคารของอุโบสถ
และวิหาร  
 3.วัดพระปฐมเจดีย ์จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู่ 
 4.วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่  
 7.3 การเขา้ถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส 
 กับเรื่องการเช่ือมโยงความหมายผ่านช่องประตู-หน้าต่าง ที่วัดราชโอรสน้ันพบ
ลักษณะที่มีลําดับการเข้าถึงมากกว่าวิหารพระนอนกรณีศึกษาอื่นๆ อาจเน่ืองจากว่าวิหารพระนอน
เป็นประธานของวัด และเป็นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาสของวัดท้ังในทางราบและทางด่ิง ซึ่งพบ 
4 จุดสังเกตสําคัญ เรียงตามลําดับ ดังน้ี นอกพระระเบียง, เมื่อแรกเข้ามาภายในพระระเบียง, เมื่ออยู่
หน้าฐานเขียงสําหรับข้ึนพระวิหาร และจากภายในวิหารมองออกมาทางประตูหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการ
ออกแบบมุมมองให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะวิหารพระนอนแห่งน้ี จากเห็นพระนอนองค์เล็กจากด้านนอก, 
เข้ามาเห็นองค์พระใหญ่, ก่อนข้ึนพระวิหารประสบพระพักตร์จากช่องหน้าต่างและเมื่ออยู่ในพระวิหาร
รับรู้ถึงฐานะอันสูงของพระวิหารด้วยการมองผ่านช่องประตูหน้ามองเห็นหน้าบันพระอุโบสถอยู่ระดับ
เรือนธาตุจองพระวิหาร 
 นอกจากน้ันยังมีการเข้าถึงจากทางด้านข้างฝั่งทิศเหนือและใต้อีกด้วย ซึ่งภิกษุและ
พุทธศาสนิกชนก้าวผ่านซุ้มประตูกําแพงแก้วสู่เขตพุทธาวาสจะเห็นขอบล่างของหน้าบันวิหารอยู่เหนือ
ขอบครอบสันของระเบียงคดอย่างพอดิบพอดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างระยะผัง 
กับระดับความสูงต่างๆให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้วยตา 
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ตารางที่ 8 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการมองเห็นพระนอน 
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ตารางที่ 9 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการเช่ือมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร 
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ตารางที่ 10 การเข้าถึงและการรบัรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส 
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8. ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน  
 นอกจากเรื่องสัดส่วนและการรับรู้ทางสายตาดังที่กล่าวมาทั้งหมด จิตรกรรมฝาผนังยังถือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญหน่ึงที่แสดงบทบาทของพระนอน ดังที่ปรากฏทั้งในวิหารพระนอนปางสีห
ไสยาและปางถวายพระเพลิง แบ่งได้ 3 ลักษณะดังน้ี 
 1.เขียนเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบนผนังท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ วิหารพระนอน วัดราชโอรสา
รามและวัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไปในอุโบสถ วิหาร ซึ่งน่าจะหมายถึงการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยพระประธานซึ่งเป็นพระนอนน้ันไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อถึงตอนปรนิิพพานที่
ดอกมณฑารพโปรยปรายลงมายังสรีระของพระพุทธเจ้า เพราะมีการเขียนลายดอกไม้ร่วงประกอบ
ตอนพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎีเช่นกัน ที่วิหารราย วัดอินทาราม ดังน้ันเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบน
ผนังภายในทั้ง 4 ด้านน้ันไม่บ่งช้ีความหมายเฉพาะต้องดูบริบทอื่นๆ ประกอบด้วย 
 2.เขียนภาพเล่าหลายเร่ือง ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไป
ในอุโบสถ วิหาร เช่นกันน่ันคือเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่างเรื่องหน่ึง และท่ีผนังตอนบนอีกเรื่องหน่ึง มีการ
ลําดับเล่าเรื่องแบบทักษิณาวัตร ซึ่งที่วิหารพระนอน ที่วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ี ผนังตอนล่างเขียนเรื่อง
เอตทัคคะต่อจากอุโบสถ ผนังตอนบนเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ส่วนคอสองรอบพระนอน
เขียนดาวดึงส์สวรรค์  
 3.เขียนภาพเล่าเร่ืองเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับปางของพระประธาน โดยเป็นจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พระนอนซึ่งเป็นพระประธานขนาดย่อมท้ังสิ้น ดังน้ี 
 วิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม  
 วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 2 หลัง 
 มณฑป วัดกลาง ที่อยุธยา  ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง 
 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ มุขหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน 
 พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ที่อุทัยธานี ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน  
 ซึ่งผังบริเวณจิตรกรรมแบบอย่างเช่นน้ีเป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นอีกประเด็นหน่ึง 
ที่น่ามีการศึกษาต่อไป 
 
9. รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนน้ัน เป็นแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ พระวิหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งมีลักษณะกลมกลืนกับผังและรูปลักษณ์ของวัดในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าหากปิดช่อง
เปิดเสียและพิจารณาเพียงรูปลักษณ์แล้วน้ัน จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารดังกล่าวประดิษฐานพระ
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นอน ซึ่งวิหารพระนอนในแง่รูปแบบแล้วน้ันก็น่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะตามความนิยมของยุคสมัย
เช่นเดียวกับอาคารทางพุทธศาสนาอื่นๆโดยทั่วไป 
 ดังเช่นกรณีวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯน้ัน ในโครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ 
ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส น้ันกล่าวว่าสร้างรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ซึ่งสมคิด จิระ
ทัศนกุล ได้อธิบายถึงการออกแบบวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ ว่า เป็นการใช้สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี อาคารแบบทรงโรงมีเสาพาไลรอบ ที่สืบเน่ืองมาจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่งรับมาจากพระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยา15 หรือเช่นวิหารพระนอนอื่นๆใน
กรณีศึกษาทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับอาคารอื่นๆของวัด ซึ่งแบง่เปน็รปูแบบ
อาคารได้ดังน้ี  
 1.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัว ท่ีมีเพิงท้ังด้านหน้า-หลัง 
ได้แก่ วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ก่อนปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือในจารึกวัดปรมัยฯได้
พรรณนารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลังน้ีว่า มี"พะด้านหน้าหลัง" ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง
เดียวกับกับรูปแบบอุโบสถ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายที่พบในบริเวณบางกอก ดังเช่น พระวิหาร
น้อยและโบสถ์น้อย วัดอรุณฯ 
 2.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบอย่างทรง
โรง ได้แก่ วิหารน้อย ที่วัดราชคฤห์, วิหารรายที่วัดอินทาราม, วิหารพระนอน วัดพระเชตุพน กล่าวคือ
เป็นรูปแบบที่นิยมมาต้ังแต่สมัยอยุธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีทั้งที่คันทวยหรือเสาพาไลรับปีก
หลังคา นอกจากน้ันหากเป็นอาคารใหญ่มักซ้อนหลังคาหลายช้ัน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดสระเกศ, วัดอรุณฯ ฯลฯ 
 3.แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีน โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบอย่างทรงโรง 
ได้แก่ วิหารพระนอน ที่วัดโปรดเกศ, ที่วัดราชโอรส, วิหารพระศรีศาสดา ที่วัดบวรนิเวศ กล่าวคือใช้
แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีนที่เป็นพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แท้จริงแล้วตัวอาคารและรูปทรง
หลังคาน้ันยังคงเดิม เพราะอาคารลักษณะน้ีแท้จริงคือการแปลงรูปลักษณ์จากอาคารหลังคาทรงจัว่ทีม่ี
ปีกหลังคารอบอย่างทรงโรงที่นิยมสร้างมาต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์น่ันเอง 
 4.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบและมีมุขเด็จ
ด้านหน้า ได้แก่ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วที่มี
ปีกหลังคารอบ(แบบ ข.)น่ันเองเพียงแต่เพิ่มมุขเด็จด้านหน้าเข้ามา 

                                                             

 15สมคิด จิระทัศนกลุ, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธ์ิ, สน สมีาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 
82-85. 
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 5.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีตรีมุข ได้แก่ พระวิหารทิศ
ตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วหากแต่เพิ่มมุขด้านหลังเพื่อ
เช่ือมกับระเบียงกลมที่ล้อม พระปฐมเจดีย์ 
 6.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีมุขขวางท้ังด้านหน้า-หลัง 
ได้แก่ วิหารพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสนาราม  กล่าวคือเป็นแบบเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น พระ
อุโบสถ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรีและพลับพลาที่ประทับท่าราชวงดิษฐ์16 
 7.แบบอย่างศิลปะพ้ืนถ่ิน โดยหลังคาเป็นทรงมณฑป ได้แก่ พระมณฑป วัดกลาง 
อยุธยา กล่าวคืออาจจะได้รับอิทธิพลจากมณฑปรอยพระพุทธท่ีสระบุรีหากแต่สร้างโดยฝีมือช่าง
ท้องถ่ิน 
 8.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีมุข เช่น "มีมุขเด็จด้านหน้า-
หลัง" ที่วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ สมัยรัชกาลที่ 5 อุโบสถ หรือแบบ "มีมุขโถงด้านหน้า" ที่วัดใหม่จัน
ทาราม ที่อุทัยธานี กล่าวคือเป็นอาคารทรงคฤห์แบบที่นิยมสร้างในสถาปัตยกรรมไทยโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ตามมีรูปลักษณ์บางอย่างที่ประยุกต์แบบอย่างศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกมาผสม 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีในบทน้ีพบลักษณะของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวิหาร
พระนอนที่ทั้งสืบเน่ืองมาจากบทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัด ทั้งในแง่
พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา, ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา, การก่อรูปวิหารพระนอน 
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ฐานชุกชี, เสาร่วมใน และช่องเปิด รวมทั้ง หน้าบัน
และจิตรกรรมฝาผนังของวิหารพระนอนบางแห่ง ขณะเดียวกันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
เป็นเช่นเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารในงานสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ดังที่จะสรุปเป็นส่วนหน่ึง 
ในบทสรุปทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีในบทถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้าย. 

                                                             

 16สมคิด จิระทัศนกลุ, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2547), 313-314. 



บทท่ี 8 
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอน 

 
 จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการผังวัด,รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในบทที่ 7 และ
บทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดในบทที่ 8 บทน้ีจะศึกษาประเด็นที่
ต่อเน่ืองว่าวิหารพระนอนมีการออกแบบที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา-วิเคราะห์ในบทก่อนหน้าอย่างไร 
 
1.ผู้สร้าง, ผู้กํากับสร้าง, แม่การหรือแม่กองและช่างในการสร้างวิหารพระนอน 
 จากการศึกษาพบว่าพระนอนปางสีหไสยาและวิหารส่วนใหญ่น้ันสร้างโดยสายสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์การสืบเน่ืองกันมา ทั้งสิ้นดังเช่นอธิบายเป็นลําดับดังน้ี 
 พ.ศ.2365 วัดโปรดเกษฯ : พระยาเพชรพิไชย(เกษ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง1 เป็น
ผู้สร้างและด้วยเป็นช่างจึงน่าจะกํากับสร้างวัด และวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดยาว 
13 เมตรด้วยตนเอง 
 พ.ศ.2364 วัดราชโอรส : พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์(รัชกาลที่ 3 ก่อนข้ึน
ครองราชย์) ขณะน้ันมีพระชนม์ 34 ปี ทรงกํากับราชการกรมท่า , กรมพระคลังมหาสมบัติและกรม
พระตํารวจว่าความฎีกา เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารประดิษฐานพระ
นอนปางสีหไสยาขนาด 18.3 เมตร 
 พ.ศ.2374 วัดพระเชตุพนฯ : พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะน้ันมี
พระชนมายุ 44 พรรษา) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมทั้งสร้างพระวิหารประดิษฐานพระนอน
ปางสีหไสยาขนาด 44.5 เมตร โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาล
ที่ 3 ขณะมีพระชนม์ 16 ปี ทรงรับราชการกํากับกรมช่างสิบหมู่ เป็นผู้กํากับการสร้าง2, พระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา(ภายหลังเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ)ขณะมีอายุ 40 ปี เป็น
จางวางพระคลังสินค้า และเป็นช่างคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสําหรับพระนอนปางสีหไสยา ที่วัด 

                                                             

 1คือผู้บังคับบญัชากรมล้อมพระราชวัง ซึ่งเป็นกรมฝ่ายพลเรือนทําหน้าท่ีรักษาองค์
พระมหากษัตริย์ รกัษาป้อมกําแพงพระราชวัง โดยมีงานด้านการช่างด้วย. ราชบัณฑิตยสถาน, 
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 
2537), 115-116. 
 2สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 67. 
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พระเชตุพนฯน้ีเป็นแม่การร่วมกับพระยาเพชรพิไชย ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดโปรดเกษฯ และ 
และหากเป็นคนเดียวกันจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 46 ปี3 
 ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระยาเพชรพิไชย(เกษ)และพระยาศรี
พิพัฒน์รัตนราชโกษา ย่อมถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญงานช่าง โดยเฉพาะรัชกาลที่ 3 และพระยาเพชรพิไชย
(เกษ)น้ันเคยสร้างพระนอนปางสีหไสยามาแล้ว ซึ่งเทคนิคในการสร้างน้ันน่าจะเป็นการก่ออิฐฉาบปูน
ลงรักปิดทองทั้งหมด ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดีน้ันน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
งานช่างในการก่อสร้างครั้งน้ีอย่างมาก 
 พ.ศ.2394 วัดมหาพฤฒาราม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมไปถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 19 เมตร โดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติซึ่งขณะน้ันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่4  มีอายุ 60 ปี  ได้เป็นแม่กองการ
ปฏิสังขรณ์จนกระทั่งถึงพิราลัยในปีพ.ศ.2400 รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นภูมินทรภักดี ขณะน้ันมีพระชนม์ 42 ปีมารับช่วงต่อ โดย พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชากรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งนับต้ังแต่สร้างพระนอนและวิหาร วัดพระเชตุพนฯ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 26 ปี 
 ราวประมาณพ.ศ.2404-2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์
และวัดเสนาเสนารามโดยมีสร้างวิหารพระนอนทั้ง 2 วัด โดยเฉพาะวัดพระปฐมเจดีย์มีการระบุแม่กอง
ก่อสร้าง น่ันคือเจ้าพระยารวิวงศ์(ภายหลังเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์) เสนาบดีกรมท่า รับช่วงต่องานก่อสร้างจากบิดาโดยเป็นผู้สร้างพระวิหารทิศ
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ขนาด 16.25 เมตร ในปีพ.ศ.2404 โดยขนาดน้ันมีอายุ 48 ปี มี
ประสบการณ์งานช่างมาอย่างน้อย 31 ปี5 ซึ่งนอกจากงานช่างแล้ว  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ยังถือเป็น
ขุนนางช้ันผู้ใหญ่ที่ได้รับความคิดแบบเหตุผลนิยมแบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกมาประยุกต์กับ
พื้นฐานองค์ความรู้ของสยามที่ตนเช่ือถือ โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา อันเป็นแนวความคิดที่คล้าย
กับรัชกาลที่ 4 อย่างมาก ดังที่ท่านได้แต่งหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ซึ่งการสร้างพระปฐมเจดีย์รวมถึง
วิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาแห่งน้ีเป็นการสร้างที่เป็นตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4  

                                                             

 3เน่ืองจากเป็นพระพี่เลี้ยงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทีป่ระสูติ ปี พ.ศ.2328 
ดังน้ันพระยาเพชรพิไชย(เกษ) ต้องเกิดก่อนหน้าน้ัน 
 4เป็นประธานในราชการทั้งหมดร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ 
บุนนาค) ผู้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาคนแรกแหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพี่ชาย 
 5ดังเช่น พ.ศ.2373 ขณะมีตําแหน่งจมื่นราชามาตย์เป็นแม่กองสร้างปอ้มที่แหลมด่าน
ปากนํ้า และทีเ่ขาแหลมสงิห,์ พ.ศ.2391 ร่วมกับจมื่นไวยวรนาถ(ภายหลังเป็น) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรสีุริยวงศ์ ปฏิสังขรณ์วัดบปุผาราม ฯลฯ 
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 พ.ศ.2417 วัดปรมัยยิกาวาส : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ 
ปฏิสังขรณ์ทั้งวัดรวมถึงพระวิหารประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาด 9.5 เมตร โดย พระยา
อัคนีสราภัยจางวางกรมพระแสงปืนเป็นแม่กองนายช่าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ
(ต้นราชสกุลกฤดากร) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระชนม์ 19 ปี เป็นนายกอง พระราชสงคราม
(ทัค) เป็นช่างทําพระอาราม ต่อมาในปีพ.ศ.2427 การปฏิสังขรณ์พระนอนและพระพุทธรูปในระเบียง
คดยังไม่เสร็จ จึงให้หม่อมเจ้าฉายพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี เป็นผู้กํากับ
การปฏิสังขรณ์ 
 อย่างไรก็ตามพระนอน ที่วัดปรมัยฯน้ี อาจคงเป็นการซ่อมแซมของเดิม และเน้น
การปฏิสังขรณ์ตัววิหารและพระระเบียงเป็นหลัก โดยใช้ช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด มีเพียงหม่อม
เจ้าฉายที่มีบิดาดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นมีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระนอนและวิหารคนสําคัญของ
รัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีเอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าท่านทันการก่อสร้างเหล่าน้ันหรือไม่ นอกจากน้ัน
ในสมัยน้ี 5 ไม่นิยมสร้างวิหารพระนอน หากแต่ที่มีการปฏิสังขรณ์ดังกรณีวัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งเป็น
วัดสําคัญมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ก็เพียงแต่พระราชทานเงินในการปฏิสังขรณ์ และให้พระ
ธรรมไตรโลก(อ้น)(อายุ 58 ปี) พระผู้ใหญ่ซึ่งขณะน้ันครองวัดสุทัศน์ให้เป็นผู้ตรวจตรา ส่วนสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ โอรสในรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะน้ันมีพระชนม์ 59 ปี เป็นเพียงที่ปรึกษา 
 ข้อสังเกตหน่ึงคือพุทธลักษณะพื้นฐานของพระนอนน้ันเปลี่ยนแปลงมาต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 น่ันคือพระองค์นิยมให้สร้างพระบาทเหลื่อมตรงตามความในพระไตรปิฎกซึ่งต่างจากพระ
นอนที่สร้างมาก่อนหน้าที่สร้างให้พระบาทวางชิดเสมอกัน ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระนอนไม่ได้รับ
ความนิยม ที่สําคัญคือนายช่างที่สร้างพระนอนและวิหาร หลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดีที่สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.2417 อันเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แล้วน้ัน ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงบุคคลใด
ที่น่าจะสืบเน่ืองการสร้างวิหารพระนอนต่อมาอีกเลย 
 
2.พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา 
 พระนอนปางถวายพระเพลิงน้ันในสมัยรัตนโกสินทร์มีตัวแบบไม่มากนัก ดังน้ันจึงเน้น
พิจารณาพุทธลักษณะของพระนอนปางสีหไสยา ที่มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 2.1 แบบเหนือจริง กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะมหาปุรุษ
ลักษณะโดยนิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพุทธลักษณะเด่น คือ องค์พระมีขนาดกลางขนาดย
ยาว 13 เมตรถึงขนาดใหญ่ยาว 44.5 เมตร มีพระเมาลีเด่น, จีวรแนบเน้ือ, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบเข้ียว
ตะขาบ, ปลายสบงมีปีกวางทับแนบตัว, พระบาทวางชิดสนิทกัน และที่ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 
ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯ, และวัดปรมัยยิกาวาส 
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 2.2 แบบสมจริงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับ
ลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากข้ึนซึ่งปรากฏในพระนอนปางสีหไสยาสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แสดงบริบทว่า
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีคือ ตัวองค์พระมีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีลายมงคล 108 และเน้น
ให้มองเห็นพระองค์เฉพาะด้านหน้า อย่างไรก็ตาม พุทธลักษณะยังมีความคล้ายคลึงกับพระนอนปาง
สีหไสยาแบบเหนือจริงอยู่มาก เช่น ที่วัดอินทาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม 
 2.3 แบบสมจริงสมัยรัชกาลท่ี 4 
 กล่าวคือ เป็นพระนอนปางสีหไสยาที่อิงกับลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากข้ึนย่ิงกว่าสมัยใด มี
พระองค์ขนาดกลางระหว่าง 13-20 เมตร มีพุทธลักษณะเด่น คือ ไม่มีพระเมาลีหรือลดขนาดลง, จีวร
เป็นริ้ว, ปลายสังฆาฏิเป็นแบบตัด, ปลายสบงไม่มีปีก, พระบาทวางเหลื่อม และที่ฝ่าพระบาทไม่นิยม
ลายมงคล 108 ซึ่งจากกรณีศึกษามีที่พบ ได้แก่ วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนา
สนาราม 
 
3.ขนาดและสัดส่วนของพระนอนปางสีหไสยา  
 นอกจากคติของพระนอนที่ปรากฏในพุทธลักษณะดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณา
สัดส่วนพระนอนปางสีหไสยา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามคติและยุคสมัย ดังน้ี 
 3.1 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวพระบาทของพระนอนปางสีหไสยา 
 มีสัดส่วนใกล้เคียวกันทั้งหมดคือประมาณ 1: 56-1: 6.7 
 3.2 สัดส่วนความสูงต่อความยาวของพระนอนปางสีหไสยา 
 1.แบบยกพระพักตร์สูง ค่าประมาณ 1: 3 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรส, วัดอินทารามและวัดปรมัยฯ 
 2.แบบวางพระพักตร์ตํ่า ค่าประมาณ 1: 4 อันเป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้แก่ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนาราม 
 3.3 สัดส่วนความยาวพระบาทต่อความยาวพระนอน มี 2 แบบ 
 1.แบบพระองค์ยาว ค่าประมาณ 1: 8.6-9.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดพระเชตุพนฯ, วัดราชโอรสและวัดอินทาราม 
 2.แบบพระองค์สั้น ค่าประมาณ 1: 5.6-6.4 เป็นสัดส่วนพระนอนที่นิยมสมัย
รัชกาลที่ 4-5 ได้แก่ที่วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยฯ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่วัดมหาพฤฒารามและวัดพระ
ปฐมเจดีย์ด้วย 
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4.ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา 
 เมื่อนําบทบาทวิหารพระนอนปางสีไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และ
พุทธลักษณะของพระนอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้แบ่งผังได้เป็น 3 แบบ ดังน้ี 
  4.1 ผังแบบคติพระคันธกุฎี เป็นผัง"ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็ก
ยาวไม่เกิน 5 เมตร ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า"ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบ
ในสมัยอยุธยาที่นิยมประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมัย
อยุธยาก็มีคติพระคันธกุฎีเช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์น้ันมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเน้นสภาวะที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้น
การเข้าถึงและมองเห็นพระนอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108 
ที่ฝ่าพระบาท 
 4.2 ผังแบบคติมหาบุรุษลักษณะ  ที่เน้นแสดงพุทธลักษณะแบบเหนือจริง โดยเฉพาะ
ลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม น้ันเน้น
ทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่วัดราชโอรสารามแม้จะเข้าจากทางด้านหน้าพระพักตร์แต่
เน่ืองจากพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของวัดที่ต้ังแบบผังขวางมีอาคารประกอบและพระระเบียง
ล้อมรอบ โดยมีการเข้าถึงที่บีบมุมมองสายตาให้แคบก่อนเข้าพระระเบียง และเมื่อเข้ามาในพระ
ระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็น
การใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนด่ิงที่ถูกบีบให้ผู้ที่เข้ามาหยุดน่ิงและต่ืนตา เป็นจินตภาพอัน
เป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการเช่นกัน  ด้วยลักษณะของบทบาท
ของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวน้ันสอดคล้องกับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ" ทําให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีก
ทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็นลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัย
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัด
พระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 4.3 ผังแบบคติบริโภคเจดีย์ ปรากฏข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหา
พฤฒารามเป็นจุดเช่ือมต่อสําคัญ เน่ืองจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะ
ที่อิงลักษณะที่เป็นมนุษย์มากข้ึน, สมจริงมากข้ึนและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด
ตามแนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่ 
2  หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากน้ีเป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่ 
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4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่งออกเป็นหลายห้องและมีห้องที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาต้ังชิดผนังและมีพื้นที่
สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ. 
23766 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร7ทั้งที่ในการธุดงค์ครั้งน้ันรัชกาลที่ 
4 ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูล8 ซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอน
แบบอยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1 
ใน 4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 
5. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับผังพระวิหาร 
 นอกจากผังวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและคติเกี่ยวกับ
พระนอนดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณาเรื่องสัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับ
ผังพระวิหารกับไม่พบลักษณะสอดคล้องกันที่เด่นชัด หากแต่สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนต่างได้ ดังน้ี 
 5.1 ขนาดของพระนอนกับพ้ืนท่ีภายในพระวิหาร 
 พระนอนปางสีหไสยาที่มผีลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนน้ัน คือ 
"พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" เพราะ "พระวิหารที่พระนอน
ประดิษฐานตามแนว ขวางกับแนวยาวของอาคาร"น้ัน ล้วนประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กที่ไม่มีความ
กว้างมากกว่าโครงสร้างข่ือของอาคาร ดังน้ันความสมัพันธ์ระหว่างพระนอนและอาคารจึงไม่มากนัก 
ดังน้ันจึงพจิารณาเฉพาะ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 แบบดังน้ี 
 1."พระวิหารท่ีพระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "พอดี" กับพ้ืนท่ีภายในอาคาร 
 โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพ้ืนที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน  ซึ่งพื้นที่ความกว้าง

                                                             

 6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2 (พระนครฯ: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), 3. 
 7สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 25. 
 8พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 
4 ภาค 2, 9. 
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ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้าน้ันมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงคือเท่ากับ 1 : 1 ส่วน
บริเวณรอบพระนอนด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ด้านน้ันแคบอย่างมาก ซึ่งตัวแบบลักษณะน้ีที่พบ ได้แก่ 
วัดพระเชตุพนฯ, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดเสนาสนาราม 
 2."พระวิหารท่ีพระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" และมี
ขนาด "เล็กกว่า" พ้ืนท่ีภายในอาคาร  
 โดยเป็นการประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาบนฐานชุกชีที่มีพื้นที่ส่วนสักการะ
และทางเดินประทักษิณภายในวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของพระนอน  ซึ่งพื้นที่ความกว้าง
ของฐานชุกชีกับความกว้างของพื้นที่สักการะด้านหน้าน้ันมีอัตราส่วนเท่ากับ 2 : 3  ซึ่งตัวแบบลักษณะ
น้ีที่พบ ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรสและวัดพระปฐมเจดีย์ นอกจากน้ันน่าจะรวมถึงที่วัดปรมัยฯ
ที่แม้จะไม่มีอัตราส่วนดังกล่าว แต่มีลักษณะพระนอนที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นท่ีภายในอาคารเช่นเดียวกัน
เพราะว่า รอบๆพื้นที่ของฐานชุกชีอย่างน้อย 3 ด้านน้ันมีความกว้างเท่าๆกับความกว้างของฐานชุกชี 
 5.2 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังพระวิหาร  
 "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" น้ันมีสัดส่วน
ความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังน้ี 
 1.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว 
 กล่าวคือ เป็นผังที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างต่อความยาวของผังพระวิหาร 
ประมาณ 1 : 2.8-3 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "พอดี" กับพื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ, วัดมหาพฤฒาราม
, วัดเสนาสนาราม 
 2.แบบผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดท่ัวไป 
 กล่าวคือ เป็นผังที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหาร 
ประมาณ 1 : 2 โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วน "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐานตามแนวยาวในแนว
เดียวกับอาคาร" และมีขนาด "เล็กกว่า" พื้นที่ภายในอาคาร ได้แก่ วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดอิน
ทาราม, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดปรมัยฯ 
 อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผังภายในวิหารทั้ง 2 ลักษณะ
น้ันไม่ได้พบเฉพาะในวิหารพระนอน เพราะพบในอาคารดังเช่น อุโบสถและวิหาร ในสถาปัตยกรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไปดังเช่น อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระ
ที่น่ังพุทไธสวรรย์, อุโบสถ วิหารวัดมหาธาตุ, ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนฯ, วิหาร วัดมงกุฎฯ 
ฯลฯ ดังตัวแบบที่ Karl Siegfried Dohring สถาปนิกชาวเยอรมันของรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 
5-6 ศึกษาเอาไว้ในหนังสือ Buddhist Temples of Thailand : An Architectonic Introduction  
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ตารางที่ 2 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 3 ผังภายในวิหารพระนอนพระนอนปางสหีไสยา แผ่นที่ 2 จาก 2 
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ตารางที่ 4 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 5 สัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของผงัภายในวิหาร แผ่นที่ 2 จาก 2 

 
6. สัดส่วนระหว่างขนาดของพระนอนปางสีหไสยากับรูปตัดพระวิหาร 
 การก่อรูปพระนอนและพระวิหารน้ันไม่พบสัดส่วนคงตัวหรือใกล้เคียงกัน ระหว่างขนาด
ของพระกับขนาดของห้องภายในพระวิหารแต่อย่างใด กล่าวคือ "พระวิหารที่พระนอนประดิษฐาน 
ตามแนวยาวในแนวเดียวกับอาคาร" ทั้ง 8 ตัวแบบ ได้แก่ ที่วัดโปรดเกศฯ, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุ
พน, วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดเสนาสนารามและวัดปรมัยยิกาวาส น้ันมี
ความสูงของระดับฝ้าเพดานน้ันจะอยู่เหนือความสูงของยอดพระเมาลีตามความเหมาะสมและไม่มี
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สัดส่วนชัดเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวิหาพระนอนน้ันเป็นการออกแบบที่คํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรง
อาคารและโครงสร้างอาคารในผลสัมฤทธ์ิสุดท้ายเป็นสําคัญ ซ่ึงไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธ
ศาสนาของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสืบเน่ืองจากเรื่องผังในหัวข้อที่แล้ว  
ดังเช่นที่สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่โคลงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ความว่า 
 
 ทิศเหนือขยายย่านด้าน  แดนใหม่เพ่ิมนา 
 นเรศร์เร่ิมก้อกําแพงแสดง  ดับน้ัน 
 พุทธไสยาสน์ใหญ่ใส่  สมท่ี ลานเฮย 
 ก้ออิฐปูนป้ันหั้น  แห่งสถาน ฯ 
 วัดยาวเส้นได้ใส่  เศษสาม วาแฮ 
 ก่อพระมหาวิหารมาน  มุขสร้าง 
 สวมพระระยะงามตา  แต่ท่ี น้ันนา 
 อย่างโบสถ์โปรดสร้างอ้าง  อาจทัน ฯ9 

 
 ซึ่งพระวิหารเป็นส่วนประกอบที่สวมครอบพระนอนเอาไว้น้ันมีการปรับให้มรีะยะต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน โดยที่มีข้อจํากัดทางโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ขนาดของข่ือที่เป็น
หลักสําคัญในการกําหนดด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ข้ึนรูปทรงอาคารโดยเฉพาะสัดส่วนและ
รูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวน้ันสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้างอิสระกว่า หากเพียงคํานึง
ว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขค่ีเช่น 7, 9, 11 ฯลฯ โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหาร
พระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ีน้ัน มีการย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน 
 สําหรับเรื่องสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทยที่คํานึงถึงการรับรู้ด้วยสายตาน้ันเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างหรือปฏิสังขรณ์มาอย่างน้อยต้ังแต่สมัยอยุธยา แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง ดัง
ความว่า 
 
  ...ลุศักราช 955 ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาสถาปนาองค์พระปรางค์ วัดมหา
 ธาตุอันทําลายลงเก่า เดิมในองค์สูงสิบเก้าวา ยอดนภศูลสามวา จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่
 ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวาก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอามะค่ามา 
 แซกอิฐ เอาปูนบวกเก้าเดือนสําเร็จ ให้กระทําฉลองเป็นอันมาก...10 

                                                             

 9สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุ
พน (กรุงเทพฯ: กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533), 59. 
 10สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์  (กรุง 
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 นอกจากน้ันในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน พระองค์ทรงตรวจตัวอย่าง
หรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ 
เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง ดังความว่า "...จนบ่ายโมงครึ่งเสด็จออกพระที่น่ังอมรินทร ประทับ
พระย่ีภู่อิงเสาปลายพระแท่นแปรพระพักตรทิศใต้ มหาดเล็กถวายสิ่งของซึ่งโปรดฯ ให้ทํา ช่างถวาย
ตัวอย่างต่างๆ จนเช่นสมเด็จองค์น้อยจะถวายตัวอย่างก็ถวายเวลาน้ี..."11 
 สําหรับ "ตัวอย่าง" น้ันในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเอกสารกล่าวถึงเช่นกันดังหมายรับสั่งว่า "...
ทหารในจะต่อยางเกงยางไหม หลายหลัง ไหมระกําทีแหงดีลําไหญ ๒๐๐ ลําใหเอามาสงต่อผรับสั่ง
..."12 และ "...เจาพนักงานต้องการไมรกําต่อตัวยังพทินังและทํารป(รูป-ผู้เขียน)...จไดส่งเจ่าพนักงานต่อ
ตัวยางพธินังใหฉนี..."13 
 ส่วนสมเด็จองค์น้อยน้ันคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ช่างคนสําคัญ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเป็นแม่การหรือแม่กอง
สร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระนอนวัดมหาพฤฒาราม 
 ดังน้ันกล่าวได้ว่า "ตัวอย่าง" เหล่าน้ีน่าจะเป็นวิธีการที่ช่างไทยใช้ในการตรวจแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาต้ังแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างน้อย เน่ืองจากให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์, 
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมรวมถึงสัดส่วนต่างๆ  ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง ซึ่งสําหรับวิหารพระ
นอนน้ันแม้จะไม่ทราบว่ามีการทําหุ่นจําลองเพื่อการตรวจแบบหรือไม่ หากแต่บุคคลสําคัญในการสรา้ง 
เช่น รัชกาลที่ 3 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติน้ันน่าจะให้ความสําคัญต่อสัดส่วนทาง
สถาปัตยกรรมเป็นที่ส่งเสริมให้การมองเห็นพระนอนในอาคารน้ันงามตามรสนิยมของผู้สร้าง ดังที่ว่า 
"...สวมพระระยะงามตา..." ขณะที่ภายนอกวิหารพระนอนมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว
น้ันเมื่อพิจารณาจากรูปภาพเก่าของ John Thomson ที่เข้ามาในสยามระหว่างปีพ.ศ.2408-2409 จะ
พบว่าวิหารพระนอนและอุโบสถ วัดพระเชพนฯน้ันน่าจะมีสัดส่วนของจั่วใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ความในจดหมายเหตุที่ว่า "..ทรงพระกรุณาให้ถาปนาพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ข้ึนใหม่พระองค์หน่ึง 
กําหนดโดยยาวแต่พระบาทถึงพระรัศมีมีได้เส้นหน่ึงกับสามวาแล้วก่อพระวิหารใหญ่สัณฐานเหมือน

                                                                                                                                                                              

เทพฯ: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535), 159. 
 11เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เร่ืองราชานุกิจ (ม.ป.ท.:, 2415), 12. 
 12“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222,” ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่าง
เก๋งหลายหลงั, ลําดับที่ 18, ใจความ 8, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
 13“หมายรับสั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226,” พนักงานต้องการไมร้ะกําต่อ
ตัวอย่างพระที่น่ังแลทํารปูให้วัดสง่มาด่วน, ลําดับที่ 5, ใจความ 6, กลุ่มหนังสอืตัวเขียนและจารึก 
หอสมุดแห่งชาติ. 
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พระอุโบสถ..."14 ที่มีการใช้แบบอย่างสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดพระเชตุ
พนฯน่ันเอง ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิหารพระนอนในแก่การก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรมน้ันทั้งต้องคํานึงถึงเรื่องสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนและการสร้างอาคารใน
รูปแบบพระอุโบสถ วิหารตามประเพณีนิยม ดังที่อธิบายเป็นองค์ประกอบดังน้ี 
  1.ฐานชุกชี โดยฐานชุกชีน้ันในแง่หน่ึงคือเพื่อยกฐานะของพระพุทธรูปอันเป็นส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ อีกแง่หน่ึงคือสร้างความสง่างามให้พระพุทธรูปสูงเด่นข้ึน  ซึ่งนอกจากลักษณะทั่วไปดังกล่าว
ฐานชุกชีพระนอนน้ันนิยมยกสูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร โดยมีข้อสังเกตสําคัญคือยกสูง
กว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิงระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อรับ
กับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งบางแห่งอาจมี
การยกฐานชุกชีสูงมากกว่าที่อื่นเล็กน้อยรับกับการที่ฐานอาคารยกสูงข้ึนมาอีกระดับหน่ึงทําให้ผู้มอง
ต้องเงยหน้าข้ึนมา ดังน้ันฐานชุกชีจึงต้องยกสูงมากกว่าอาคารที่ฐานเต้ียกว่า 
 2. เสาในประธาน ด้วยข้อจํากัดของระบบโครงสร้างของวิหารพระนอนที่เป็นเช่น 
อุโบสถ วิหารโดยทั่วไปคือหากด้านสกัดมีขนาดกว้างมากน้ัน ต้องมีเสาในประธานเพื่อรับข่ือ โดยที่ข่ือ
รับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดอีกทีหน่ึง นอกจากน้ันเสาในประธานจะเป็นตัวกําหนดห้องเสาอันมีช่อง
ประตู-หน้าต่างอีกด้วย ซึ่งเสาในประธานด้านกว้างน้ันจะต้ังระหว่างองค์พระนอน ขณะที่เสาใน
ประธานด้านยาวจะต้ังช่วงเสาไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้านยาวให้
บดบังพระนอนอย่างที่ไม่ทําให้คุณค่าทางความงามลดลงขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมอีกทั้งต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนค่ีตามคตินิยม  ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ 
ต้ังเสาให้บังพระเนตรและพระพักตร์น้อยที่สุดเมื่อมองจากพ้ืนที่สักการะภายในอาคาร ซึ่งการให้
ความสําคัญทางการรับรู้ทางสายตาน้ีน้ันถูกนําไปใช้ในตัวแบบที่มีองค์ประกอบเสาในประธานของ
การศึกษาน้ี ได้แก่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเสาใน
ประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 นอกจากน้ันยังมี "ช่องเปิด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิหารพระนอน ดังจะ
กล่าวต่อไปข้างหน้า 
 
 
 
 

                                                             

 14ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4 
(กรงุเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552), 94. 
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ตารางที่ 6 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 
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ตารางที่ 7 ผัง, รูปด้าน, รูปตัด วิหารพระนอน แผ่นที่ 1 จาก 2 

 
7.ช่องเปิดกับการรับรู้ด้วยสายตา 
 เป็นองค์ประกอบสําคัญที่เช่ือมโยงระหว่างที่ว่างภายในและภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้
รู้ว่าเป็นอาคารประดิษฐานพระนอน รวมถึงสร้างการรับรู้ความงามของพระนอนจากภายนอก และทํา
ให้รับรู้ได้ถึงตําแหน่งแห่งที่และบทบาทของวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของผังเขต
พุทธาวาสวัด ดังแบ่งการมองเป็น 2 แบบคือการมองจากข้างนอกเข้าสู่ในอาคารและการมองจาก
ภายในอาคารสู่ภายนอกอาคาร ดังน้ี 
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 7.1 ช่องเปิดกับการมองเห็นพระนอน 
   ดังที่กล่าวไปแล้วว่าฐานชุกชีและเสาร่วมในน้ันรับกับการรับรู้ด้วยสายตา ซึ่ง
สําหรับช่องประตู-หน้าต่างวิหารน้ันก็มีการเน้นองค์พระนอนแบบเดียวกัน ที่โดดเด่นคือบางแห่งมีการ
เน้นให้เห็นพระนอนมากกว่าเป็นช่องเปิดที่สร้างรับกับการเห็นพระเนตรและพระพักตร์ ได้แก่ 
 1.วัดโปรดเกศฯ มีการสร้างซุ้มประตูแบบมุขย่ืนออกมา 3 ด้านของวิหาร มุขทั้ง 3 
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน คือเป็นฐานยกพื้น มีทางเข้าด้านทั้ง 2 ข้างซึ่งไม่มีผนัง ส่วนด้านหน้ามุข
ก่อผนังโดยตรงกลางเจาะช่องหน้าต่างกลมและหลังคาเป็นทรงจั่ว  แต่มุขที่สําคัญที่สุดคือ มุขหน้า(ที่
ด้านสกัดหน้า)เพราะช่องหน้าต่างกลมน้ันตรงกับประตูทางเข้า  ณ ตําแหน่งฝ่าพระบาทของพระนอน 
อย่างไรก็ตามเพราะผังวิหารต้ังพระนอนเย้ืองจากแนวตรงกลางไปพอสมควรเพื่อให้มีพื้นที่สักการะ
หน้าองค์พระนอน ทําให้ฝ่าพระบาทดังกล่าวไม่ตรงกับตําแหน่งช่องเปิดสมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
การเน้นองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจที่จะสร้างวิหารรับกับการมองเห็นฝ่าพระบาท
พระนอนที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกจากภายนอกอาคาร อันเป็น 1 ในมหาบุรุษลักษณะที่พบ
เฉพาะในพระพุทธรูปอิริยาบถนอนเท่าน้ัน 
 2.วัดราชโอรส มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบและเจาะช่องประตูกลมทั้ง 4 ด้าน 
โดยเฉพาะประตูหน้าน้ันยังมีถะด้านหน้าอีกด้วย และดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบทบาทพระนอนในผัง
เขตพุทธาวาสวัดว่าวิหารพระนอนแห่งน้ี มีระเบียงปิดล้อมและเปิดช่องวงกลมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาถูกบีบการมองเห็น จนเมื่อเข้าไปข้างในระเบียงจึงรับรู้ถึงพระนอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านในพระ
วิหารเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีฐานานุศักด์ิสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับอีกองค์ประกอบคือประตู-
หน้าต่างวิหารด้านหน้าที่เป็นด้านยาวน้ัน มีลักษณะแบ่งเป็น 9 ห้อง โดยห้องริมข้างละ 3 ห้องเจาะ
เป็นช่องหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้องเป็นประตูซึ่งมีขนาดตรงกลางใหญ่ที่สุด ขณะที่ประตูริมมีขนาด
เล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกันโดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมา
ทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ข้ัน หน้าต่างอีก 1 ข้ัน 
 3.วัดพระเชตุพนฯ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนแบบที่พบในวิหารพระ
นอนตัวแบบกรณีศึกษาอื่นๆ หากแต่มีช่องที่สําคัญ 2 ช่อง คือตําแหน่งหน้าต่างตรงกลางด้านสกัดหน้า
น่ันตรงกับฝ่าพระบาทที่มีลายมงคล 108 ประดับมุกและตําแหน่งประตูด้านยาวซึ่งอยู่ตําแหน่งเย้ือง
กับพระพักตร์ ซึ่งเมื่อยืนอยู่หน้าประตูน้ีจะเห็นว่าพระเนตรข้างขวาของพระนอนที่มองมายังตําแหน่งน้ี  
 4.วัดพระปฐมเจดีย์ ช่องประตู-หน้าต่างเน้นองค์พระนอนเช่นกัน โดยเฉพาะ
หน้าต่างด้านหน้าบริเวณห้องริมฝั่งทิศตะวันออกน้ัน เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ของ
องค์พระนอนอยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 7.2 ช่องเปิดกับการมองเห็นองค์ประกอบภายนอกอาคาร 
 ดังที่กล่าวในเรื่องบทบาทพระนอนในผังเขตพุทธาวาสวัดว่า วิหารพระนอนมี 
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ตําแหน่ง ที่ต้ังและมีบทบาทที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ในผัง  ซึ่งสอดคล้องกับการมองเห็น
องค์ประกอบเหล่าน้ันจากภายในวิหารพระนอน ดังน้ี 
 1.วัดราชโอรส จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูกลาง
ด้านหน้าจะเห็นหน้าบันอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตู
พอดี ทําให้พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามลักษณะฐานานุศักด์ิของอาคาร 
 2.วัดมหาพฤฒาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นพระโคตมปรางค์ที่ต้ังเหลื่อมออกมาจากแนวอาคารของอุโบสถ
และวิหาร  
 3.วัดพระปฐมเจดีย ์จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู่ 
 4.วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตู
กลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่  
 7.3 การเขา้ถึงและการรับรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส 
 กับเรื่องการเช่ือมโยงความหมายผ่านช่องประตู-หน้าต่าง ที่วัดราชโอรสน้ันพบ
ลักษณะที่มีลําดับการเข้าถึงมากกว่าวิหารพระนอนกรณีศึกษาอื่นๆ อาจเน่ืองจากว่าวิหารพระนอน
เป็นประธานของวัด และเป็นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาสของวัดท้ังในทางราบและทางด่ิง ซึ่งพบ 
4 จุดสังเกตสําคัญ เรียงตามลําดับ ดังน้ี นอกพระระเบียง, เมื่อแรกเข้ามาภายในพระระเบียง, เมื่ออยู่
หน้าฐานเขียงสําหรับข้ึนพระวิหาร และจากภายในวิหารมองออกมาทางประตูหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการ
ออกแบบมุมมองให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะวิหารพระนอนแห่งน้ี จากเห็นพระนอนองค์เล็กจากด้านนอก, 
เข้ามาเห็นองค์พระใหญ่, ก่อนข้ึนพระวิหารประสบพระพักตร์จากช่องหน้าต่างและเมื่ออยู่ในพระวิหาร
รับรู้ถึงฐานะอันสูงของพระวิหารด้วยการมองผ่านช่องประตูหน้ามองเห็นหน้าบันพระอุโบสถอยู่ระดับ
เรือนธาตุจองพระวิหาร 
 นอกจากน้ันยังมีการเข้าถึงจากทางด้านข้างฝั่งทิศเหนือและใต้อีกด้วย ซึ่งภิกษุและ
พุทธศาสนิกชนก้าวผ่านซุ้มประตูกําแพงแก้วสู่เขตพุทธาวาสจะเห็นขอบล่างของหน้าบันวิหารอยู่เหนือ
ขอบครอบสันของระเบียงคดอย่างพอดิบพอดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างระยะผัง 
กับระดับความสูงต่างๆให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้วยตา 
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ตารางที่ 8 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการมองเห็นพระนอน 
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ตารางที่ 9 ช่องประตู-หน้าต่างกบัการเช่ือมโยงองค์ประกอบภายนอกอาคาร 
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ตารางที่ 10 การเข้าถึงและการรบัรู้ด้วยสายตา : กรณีวัดราชโอรส 
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8. ผังบริเวณของจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระนอน  
 นอกจากเรื่องสัดส่วนและการรับรู้ทางสายตาดังที่กล่าวมาทั้งหมด จิตรกรรมฝาผนังยังถือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญหน่ึงที่แสดงบทบาทของพระนอน ดังที่ปรากฏทั้งในวิหารพระนอนปางสีห
ไสยาและปางถวายพระเพลิง แบ่งได้ 3 ลักษณะดังน้ี 
 1.เขียนเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบนผนังท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ วิหารพระนอน วัดราชโอรสา
รามและวัดเสนาสนาราม กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไปในอุโบสถ วิหาร ซึ่งน่าจะหมายถึงการ
สักการะพระพุทธเจ้า โดยพระประธานซึ่งเป็นพระนอนน้ันไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อถึงตอนปรนิิพพานที่
ดอกมณฑารพโปรยปรายลงมายังสรีระของพระพุทธเจ้า เพราะมีการเขียนลายดอกไม้ร่วงประกอบ
ตอนพระพุทธเจ้าสีหไสยาในคันธกุฎีเช่นกัน ที่วิหารราย วัดอินทาราม ดังน้ันเฉพาะลายดอกไม้ร่วงบน
ผนังภายในทั้ง 4 ด้านน้ันไม่บ่งช้ีความหมายเฉพาะต้องดูบริบทอื่นๆ ประกอบด้วย 
 2.เขียนภาพเล่าหลายเร่ือง ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ กล่าวคือเป็นลักษณะที่พบโดยทั่วไป
ในอุโบสถ วิหาร เช่นกันน่ันคือเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่างเรื่องหน่ึง และท่ีผนังตอนบนอีกเรื่องหน่ึง มีการ
ลําดับเล่าเรื่องแบบทักษิณาวัตร ซึ่งที่วิหารพระนอน ที่วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ี ผนังตอนล่างเขียนเรื่อง
เอตทัคคะต่อจากอุโบสถ ผนังตอนบนเขียนเรื่องมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ส่วนคอสองรอบพระนอน
เขียนดาวดึงส์สวรรค์  
 3.เขียนภาพเล่าเร่ืองเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับปางของพระประธาน โดยเป็นจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์พระนอนซึ่งเป็นพระประธานขนาดย่อมท้ังสิ้น ดังน้ี 
 วิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง วัดอินทาราม  
 วิหารพระนอนปางสีหไสยา วัดอินทาราม 2 หลัง 
 มณฑป วัดกลาง ที่อยุธยา  ประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง 
 วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ มุขหลังประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน 
 พระอุโบสถ วัดใหม่จันทาราม ที่อุทัยธานี ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตอน
ปรินิพพาน  
 ซึ่งผังบริเวณจิตรกรรมแบบอย่างเช่นน้ีเป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นอีกประเด็นหน่ึง 
ที่น่ามีการศึกษาต่อไป 
 
9. รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนน้ัน เป็นแบบอย่างเดียวกับพระอุโบสถ พระวิหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งมีลักษณะกลมกลืนกับผังและรูปลักษณ์ของวัดในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าหากปิดช่อง
เปิดเสียและพิจารณาเพียงรูปลักษณ์แล้วน้ัน จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารดังกล่าวประดิษฐานพระ
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นอน ซึ่งวิหารพระนอนในแง่รูปแบบแล้วน้ันก็น่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะตามความนิยมของยุคสมัย
เช่นเดียวกับอาคารทางพุทธศาสนาอื่นๆโดยทั่วไป 
 ดังเช่นกรณีวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯน้ัน ในโครงด้ันปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ 
ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส น้ันกล่าวว่าสร้างรูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ซึ่งสมคิด จิระ
ทัศนกุล ได้อธิบายถึงการออกแบบวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ ว่า เป็นการใช้สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี อาคารแบบทรงโรงมีเสาพาไลรอบ ที่สืบเน่ืองมาจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่งรับมาจากพระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยา15 หรือเช่นวิหารพระนอนอื่นๆใน
กรณีศึกษาทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับอาคารอื่นๆของวัด ซึ่งแบง่เปน็รปูแบบ
อาคารได้ดังน้ี  
 1.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัว ท่ีมีเพิงท้ังด้านหน้า-หลัง 
ได้แก่ วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ ก่อนปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือในจารึกวัดปรมัยฯได้
พรรณนารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลังน้ีว่า มี"พะด้านหน้าหลัง" ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง
เดียวกับกับรูปแบบอุโบสถ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายที่พบในบริเวณบางกอก ดังเช่น พระวิหาร
น้อยและโบสถ์น้อย วัดอรุณฯ 
 2.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบอย่างทรง
โรง ได้แก่ วิหารน้อย ที่วัดราชคฤห์, วิหารรายที่วัดอินทาราม, วิหารพระนอน วัดพระเชตุพน กล่าวคือ
เป็นรูปแบบที่นิยมมาต้ังแต่สมัยอยุธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีทั้งที่คันทวยหรือเสาพาไลรับปีก
หลังคา นอกจากน้ันหากเป็นอาคารใหญ่มักซ้อนหลังคาหลายช้ัน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทํานอง พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดสระเกศ, วัดอรุณฯ ฯลฯ 
 3.แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีน โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบอย่างทรงโรง 
ได้แก่ วิหารพระนอน ที่วัดโปรดเกศ, ที่วัดราชโอรส, วิหารพระศรีศาสดา ที่วัดบวรนิเวศ กล่าวคือใช้
แบบอย่างศิลปะอิทธิพลจีนที่เป็นพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แท้จริงแล้วตัวอาคารและรูปทรง
หลังคาน้ันยังคงเดิม เพราะอาคารลักษณะน้ีแท้จริงคือการแปลงรูปลักษณ์จากอาคารหลังคาทรงจัว่ทีม่ี
ปีกหลังคารอบอย่างทรงโรงที่นิยมสร้างมาต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์น่ันเอง 
 4.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีปีกหลังคารอบและมีมุขเด็จ
ด้านหน้า ได้แก่ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒาราม กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วที่มี
ปีกหลังคารอบ(แบบ ข.)น่ันเองเพียงแต่เพิ่มมุขเด็จด้านหน้าเข้ามา 

                                                             

 15สมคิด จิระทัศนกลุ, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส,” ใน วิหารพระนอน
วัดโพธ์ิ, สน สมีาตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 
82-85. 
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 5.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีตรีมุข ได้แก่ พระวิหารทิศ
ตะวันตก วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวคือโดยส่วนหลักคืออาคารหลังคาทรงจั่วหากแต่เพิ่มมุขด้านหลังเพื่อ
เช่ือมกับระเบียงกลมที่ล้อม พระปฐมเจดีย์ 
 6.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีมุขขวางท้ังด้านหน้า-หลัง 
ได้แก่ วิหารพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสนาราม  กล่าวคือเป็นแบบเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น พระ
อุโบสถ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรีและพลับพลาที่ประทับท่าราชวงดิษฐ์16 
 7.แบบอย่างศิลปะพ้ืนถ่ิน โดยหลังคาเป็นทรงมณฑป ได้แก่ พระมณฑป วัดกลาง 
อยุธยา กล่าวคืออาจจะได้รับอิทธิพลจากมณฑปรอยพระพุทธท่ีสระบุรีหากแต่สร้างโดยฝีมือช่าง
ท้องถ่ิน 
 8.แบบอย่างศิลปะไทยประเพณี โดยหลังคาเป็นทรงจ่ัวท่ีมีมุข เช่น "มีมุขเด็จด้านหน้า-
หลัง" ที่วิหารพระนอน วัดปรมัยฯ สมัยรัชกาลที่ 5 อุโบสถ หรือแบบ "มีมุขโถงด้านหน้า" ที่วัดใหม่จัน
ทาราม ที่อุทัยธานี กล่าวคือเป็นอาคารทรงคฤห์แบบที่นิยมสร้างในสถาปัตยกรรมไทยโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ตามมีรูปลักษณ์บางอย่างที่ประยุกต์แบบอย่างศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกมาผสม 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีในบทน้ีพบลักษณะของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวิหาร
พระนอนที่ทั้งสืบเน่ืองมาจากบทบาท-หน้าที่ของวิหารพระนอนในผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัด ทั้งในแง่
พุทธลักษณะพระนอนปางสีหไสยา, ลักษณะผังวิหารพระนอนปางสีหไสยา, การก่อรูปวิหารพระนอน 
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ฐานชุกชี, เสาร่วมใน และช่องเปิด รวมทั้ง หน้าบัน
และจิตรกรรมฝาผนังของวิหารพระนอนบางแห่ง ขณะเดียวกันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
เป็นเช่นเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารในงานสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ดังที่จะสรุปเป็นส่วนหน่ึง 
ในบทสรุปทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีในบทถัดไป ซึ่งเป็นบทสุดท้าย. 

                                                             

 16สมคิด จิระทัศนกลุ, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2547), 313-314. 



บทท่ี 9 
สรุป อภิปรายและเสนอแนะ 

 
1.ประเด็นคําถามในการศึกษา 
 การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 เริ่มต้นจากประเด็นคําถามหลัก 3 ข้อ คือ 
 1.วิหารพระนอนเป็นอาคารที่มีความพิเศษในการจัดวางพื้นท่ีเพราะพระพุทธรูปนอน
ประดิษฐานในลักษณะที่ทอดองค์ไปในทางยาวต่างจากพระพุทธรูปปางอื่นๆที่ประดิษฐานในทางต้ัง 
 2.ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏวิหารพระนอนที่ชนช้ันเจ้านาย
สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในบริเวณวัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทยหลายแห่งที่ปัจจุบันยังคง
สภาพดี และแสดงถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและลักษณะทางสถาปัตยกรรมเฉพาะบางประการ 
 3.คติพระนอน หรือ "การนอนของพระพุทธเจ้า" ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
น้ันมีเน้ือหาและเหตุการณ์เฉพาะตัว 
 "เกิดเป็นคําถามที่ว่าวิหารพระนอนน่าจะมีออกแบบสถาปัตยกรรมในหลายเรื่องที่มีความ
เฉพาะตัวมากกว่าจะเป็นเพียงพระวิหารที่คลุมพระพุทธรูปนอน" 
 สําหรับวิหารพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 น้ัน มีหลักฐานเอกสาร 
วัตถุแวดล้อมพอสมควร และมีการศึกษามาแล้วจํานวนหน่ึงโดยทั้งหมดเป็นการศึกษาพระพุทธรูป อีก
ส่วนเป็นการศึกษาวิหารพระนอน โดยทั้งหมดยังไม่มีการการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหาร
และพระนอน "รวมกัน" ในช่วงยุคสมัยหน่ึงว่ามีแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างไร
และมีบทบาทหน้าที่ใดในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของผังวัดเขตพุทธาวาส 
 
2.วิธีการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเน้นที่ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และพยายามให้ละเอียดและ
ครบถ้วน โดยเลือกกรณีศึกษา วิหารพระนอนที่ชนช้ันเจ้านายสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในบริเวณ
วัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทยในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และเน้นพิจารณา 
วิหารพระนอนที่มีความน่าสนใจ เรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับความหมายของพระนอน 
 1.ขั้นแรก เริ่มจากศึกษาความหมายของพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาล
ที่ 5 จากวรรณกรรมและศิลปกรรมพบว่า พระนอนในวรรณกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะสีหไสยา มีพุทธลักษณะพื้นฐานส่วนใหญ่ คือ นอนตะแคงขวา พระเศียร 
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 หนุนบนพระเขนย พระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทาบบนพระ
เพลา ปรากฏในพุทธประวัติ ดังน้ี 
  1.ตอนดําเนินพุทธกิจประจําวัน ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างสมจริง 
  2.ตอนปรินิพพาน ซึ่งมักมีการพรรณนาอย่างเหนือจริง 
  3.ตอนยมกปาฏิหาริย์ เป็นตอนที่มีการพรรณนาอย่างเหนือจริงและเน้นการ
แสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า 
  4.พระนอนปางสีหไสยาตอนอสุรินทราหูเข้าเฝ้าเป็นตอนที่มีมีการพรรณนา
อย่างเหนือจริงและเน้นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า 
 ลักษณะในตอนถวายพระเพลิง ซึ่งพุทธลักษณะในตอนน้ีที่ช่างได้นํามาตีความ
ตามพระอรรถกถา และมักสร้างให้ลักษณะเป็นพระนอนในหีบหรือหรือนอนหงายโดยพระสรีระของ
พระพุทธเจ้าได้ย่ืนพระบาทออกจากหีบเพื่อให้มหากัปสปนมัสการ  
 ซึ่งพระนอนทั้ง 2 ลักษณะได้ถูกช่างนําไปตีความสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรม ซึ่ง
เฉพาะพระนอนปางสีหไสยาส่วนใหญ่น้ันน้ันมีพุทธลักษณะที่ยากจะบ่งช้ีคติว่าเป็นบอกคติได้ ต้อง
พิจารณาตําแหน่ง-ทิศทางในการวางพระนอนและองค์ประกอบแวดล้อม ดังที่พระนอนในจิตรกรรม 
เช่น สมุดภาพไตรภูมิและจิตรกรรมฝาผนังน้ันเป็นส่วนหน่ึงของเรื่องราวในพุทธประวัติ หรือ
พระพุทธรูปนอนที่มีจิตรกรรมฝาผนังหรือประติมากรรมประกอบ 
 อย่างไรก็ตามโลกทัศน์ของสังคมสยามต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 
5 น้ันก็มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ทําให้ความหมายของพระนอนในแต่ละยุคสมัยมีการ
ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน 
 2.ขั้นท่ี 2 คือการประมวลคติ ความเช่ือในยุคสมัยดังกล่าวบางประการโดยเฉพาะของชน
ช้ันกษัตริย์และเจ้านาย อาทิ ไตรภูมิ, พระโพธิสัตว์, เทวราชา สมมติเทพและพระอินทร์, จักรพรรดิ
ราช, ธรรมราชา, ธาตุเจดีย์, สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา, ความเช่ือทางพุทธศาสนาของชนช้ันล่าง 
ฯลฯ ซึ่งโดยสรุปคติ ความเช่ือเหล่าน้ีค่อยๆ มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ที่ เด่นชัดคือสมัยต้น
รัตนโกสินทร์มีปรับเปลี่ยนจากสมัยอยุธยา โดยกษัตริย์เน้นบทบาทของธรรมราชาแต่ยังคงมีฐานะเช่น
สมมติเทพและพระโพธิสัตว์ นอกจากน้ันยังมีโลกทัศน์แบบจารีต ดังเช่นเรื่องจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุ
เป็นศูนย์กลาง และเรื่องสืบศาสนาที่ลังกา  ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดอีกครั้งคือสมัยรัชกาลที่ 4 
ที่กษัตริย์มีบทบาทเป็นธรรมราชาที่ เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นนายกของชนทั้งปวง นอกจากน้ันยังรับ
แนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกมาปรับอยู่ร่วมกับโลกทัศน์เดิม เช่น ภูมิศาสตร์สมัยใหม่
โดยเน้นความสําคัญของรัฐสยามที่พุทธศาสนาสืบทอดและต้ังมั่น ฯลฯ 
 3.ขั้นท่ี 3 ต้องพิจารณาพระนอนและวิหารพระนอนในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของ
แผนผังวัด สมัยสุโขทัยและอยุธยาก่อน ซึ่งอาจเป็นพัฒนาการก่อนวิหารพระนอนช่วงยุคสมัยที่
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ทําการศึกษา  โดยในสมัยสุโขทัยน้ันมีแบบแผนการสร้างอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้า
ไว้ด้วยกันหรือที่โดดเด่นคือพระมณฑปประดิษฐานพระสี่อิริยาบถ ซึ่งอาคารชุดน้ีมักมีฐานะเป็น
องค์ประกอบสําคัญของผังเขตพุทธาวาสวัดต้ังอยู่ในแกนหลักหรือเป็นประธานของวัด โดยส่วนหน่ึงมี
พระนอนปางสีหไสยาที่นิยมประดิษฐานในทิศทางตามคติ "ทิศเบื้องหัวนอน"  หันหลังชิดผนังของ
อาคารและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า ส่วนในสมัยอยุธยาน้ันพบคติพระนอนทั้งมีวิหารพระนอน 2 
แบบ คือ "วิหารพระนอนขนาดเล็ก" ที่มักสร้างอยู่นอกแกนหลักและแกนรองของผังวัด และ "วิหาร
พระนอนขนาดเล็ก" ที่นิยมสร้างเป็นอาคารประธานของวัดของวัดที่ต้ังอยู่นอกพระนคร โดยทั้ง 2 
แบบ นิยมสร้างพระนอนหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ประดิษฐานตรงกลางผังซึ่งมีทางเดินรอบ 
และเน้นการเข้าถึงจากทางพระบาท 
 จากทั้ง 3 ข้ันตอนเมื่อนํามาผนวกกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์พัฒนาการ
ผังเขตพุทธาวาสวัดและการรังวัดเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ของวิหารพระนอน 14 แห่ง(ที่เลือก
ตามเกณฑ์) ดังน้ี วัดราชคฤห์, วัดโปรดเกษเชษฐาราม, วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
วัดอินทาราม, วัดมหาพฤฒาราม, วัดพระปฐมเจดีย์, วัดบวรนิเวศ, วัดเสนาสนาราม, วัดปรมัยยิกาวาส
, วัดพระนอนจักรสีห์, วัดพระพุทธสยาสน์(เพชรบุรี), วัดกลาง(อยุธยา) และวัดใหม่จันทราราม
(อุทัยธานี) นํามาสู่การวิเคราะห์ในมี 2 ประเด็นต่อเน่ืองกัน คือ 
 
3. บทบาทหน้าท่ี วิหารพระนอนในผังเขตพุทธาวาสของวัด 
 จาก 14 แห่ง พบว่ามีวิหารพระนอน 9 กรณี( 9 แห่งแรกข้างต้น) ที่มีบทบาท
สัมพันธ์กับผังเขตพุทธาวาสของวัดอย่างชัดเจน โดยวัดแต่ละแห่งมีปัจจัยการสร้างและปฏิสังขรณ์
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน หากแต่บทบาทของวิหารพระนอนน้ันมีจุดร่วมเดียวกันอยู่ คือ 
ไม่ได้สร้างภายใต้เงื่อนไขเรื่องประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก หากแต่ใช้เป็นสถานที่สําหรับสักการะพระ
นอนที่และมีความหมายสื่อถึงพระนอนตอนต่างๆ ในพุทธประวัติและหรือมีบทบาทสัมพันธ์กับคติ 
ความเช่ือต่างๆภายในผังเขตพุทธาวาสวัดจึงต้องมีการวางผังที่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของตําแหน่งที่ ต้ัง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในผังพร้อมๆกับเอกภาพในผังรวมของวัด ซึง่วัดกรณีศึกษาทั้งหมดลว้นมคีติ 
ความเช่ือที่เป็นจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับชนช้ันนําในยุคสมัยน้ันๆ อีกด้วย 
โดยสรุปเป็น 2 แบบ คือ วิหารพระนอนปางสีหไสยาและวิหารพระนอนปางถวายพระเพลิง ซึ่งมี
เฉพาะแบบแรกที่มีตัวแบบที่มากพอสมควรสามารถสรุปเป็ลลักษณะต่างๆ ได้ ดังน้ี 
 1.วิหารพระนอนปางสีหไสยาซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบย่อย" ของวัด ที่วัด
อินทารามน้ันสร้างในคติพระคันธกุฎีเช่นเดียวกับที่ศาลาทิศ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งคติน้ีปรากฏมา
อย่างน้อยต้ังแต่สมัยอยุธยา โดยที่ศาลาทิศทั้ง 4 หลังของวัดสุทัศน์น้ันประดิษฐานพระพุทธรูปตอน
ดําเนินพุทธกิจประจําวัน สอดคล้องกับที่พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
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และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงรวบรวมและแต่งตําราพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ 
 2. วิหารพระนอนปางสีหไสยาซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบสําคัญ" ของผังวัด 
ที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม, วัดราชโอรสาราม และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นพระนอนที่ให้
ความสําคัญกับมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ โดยเฉพาะลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาทน้ันพบเฉพาะ
ในพระปางน้ี ซึ่งลายดังกล่าวของพระนอนที่วัดโปรดเกศฯ น้ันมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับรอยพระพุทธ
บาทจําลองประดิษฐานในพระมณฑปประธานของวัด ที่หมายถึงรอยพระพุทธบาทที่เขา สุมนกูฏ 
ลังกา ซึ่งเป็นพุทธสถานสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระราช
ศรัทธามาก 
 ที่วัดราชโอรสาราม วิหารพระนอนปางสีหไสยาน้ันมีฐานะเป็นศูนย์กลางของวัด 
ล้อมรอบด้วยอาคารประกอบล้อมรอบและมีระดับพื้นที่สูงข้ึนเป็นข้ันจากพระอุโบสถด้านหน้าไปสู่
วิหารพระนอนที่อยู่ด้านหลัง อีกทั้งการวางผังพระวิหารแบบขวางทําให้พระนอนปางสีหไสยาที่วาง
แนวองค์พระทอดรับกับแนวยาวของผังอาคาร(วางตามแนวแป)โดดเด่นอย่างย่ิง ทั้งหมดเป็นการวาง
ผังตามลําดับฐานานุศักด์ิของพื้นที่ในวัดแห่งน้ี โดยบริเวณส่วนหน้าของเขตพุทธาวาสซึ่งประกอบด้วย
พระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ และวิหารพระยืน ล้วนสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นประธานของ
อาคารน้ัน สอดคล้องกับความสนพระราชหฤทัยเรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆของพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัว หากเขตพุทธวาสส่วนหน้าที่มีฐานานุศักด์ิตํ่ากว่า โดยอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางต่างๆ ที่แสดงพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า ขณะที่พระนอนปางสีหไสยาน้ันต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มี
ฐานานุศักด์ิสูงกว่าน้ัน เดิมที่มุมพระระเบียงทั้ง 4 มุมด้านนอกน้ันเป็นท่ีต้ังของป้อมผังรูป 6 เหลี่ยม 2 
ช้ัน ซึ่งประดิษฐานรูปเคารพสําหรับให้ผู้คนมาสักการะทั้ง 4 ป้อม ที่ล้วนน่าจะสื่อถึงพุทธประวัติ
เหตุการณ์สําคัญ เช่นเดียวกับวิหารพระนอนจุดศูนย์กลางของวัดราชโอรสารามจึงที่น่าจะมีบทบาทที่
แสดงลักษณะ เหนือจริงหรือ แสดงปาฏิหาริย์ 
 ส่วนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วิหารพระนอนปางสีหไสยาซึ่งสร้างในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีขนาดใหญ่และมีแบบอย่างเช่นเดียวกับพระอุโบสถประธานของวัดที่ปฏิสังขรณ์ในสมัย
เดียวกัน  สร้างแยกห่างออกมาจากบริเวณเขตพุทธาวาสหลักที่เป็นพระอุโบสถล้อมรอบด้วยอาคาร
ประกอบและพระระเบียงล้อมรอบ ทําให้วิหารพระนอนมีความโดดเด่นเป็นเอกเทศแต่ขณะเดียวกันก็
ไม่ได้ทําให้สมดุลของผังรวมวัดเสียและยังส่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆในผังในแง่ของทัศนียภาพ ที่
สําคัญการสร้างวิหารพระนอนเป็นไปตามพระราชดําริของรัชกาลที่ 3 ที่จะสร้างพระพุทธรูปนอน
ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับ วัดโลกยสุธาราม พระนครศรีอยุธยาอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ บรรจุพระบรมธาตุ ที่จุดสูงสุดจองพระเศียรของพระนอน อีกทั้งให้เขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังตําแหน่งคอสองของเสาในประธานที่เป็นภาพเล่าเรื่องดาวดึงส์สวรรค์ซึ่งแสดงถึง



204 

การยกสถานะของพื้นที่ให้มีฐานานุศักด์ิสูง ซึ่งในแง่ความหมายของพระนอนต้ังข้อสังเกตได้ว่าพระ
บรมธาตุที่อยู่บนจุดสูงสุดบนพระเศียรของพระนอนในระดับคอสอง อาจหมายถึงพระจุฬาโมลีที่บรรจุ
อยู่ในจุฬามณีเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ดาวดึงส์สวรรค์ นอกจากน้ันพระเจดีย์จุฬามณีบนดาวดึงส์
สวรรค์น้ันยังประดิษฐานพระทาฐธาตุ(พระเข้ียวแก้ว)ที่พระอินทร์นํามาที่ผ้าโพกศีรษะซึ่งโทณ
พราหมณ์ซ่อนไว้เมื่อตอนแบ่งพระบรมธาตุหลังตอนถวายพระเพลิงพระสรีระดังน้ันจากนัยยะ
ความหมายดังกล่าวทําให้พระนอนปางสีหไสยาองค์น้ีอาจหมายถึงตอนปรินิพพาน ซึ่งเป็นพระนอน
ปางสีหไสยาในพุทธประวัติที่แสดงลักษณะ เหนือจริงและวิหารพระนอนมีฐานะเป็นจุดศูนย์กลางย่อย
ของวัด 
 3. วิหารท่ีมี "พระนอนประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอ่ืนๆ"และเป็น
อาคารซึ่งมีฐานะเป็น "องค์ประกอบรอง" ของผังวัด ได้แก่ ที่วัดมหาพฤฒาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, 
วัดพระพระปฐมเจดีย์ และวัดเสนาสนารามซึ่งมีวิหารพระนอนปางสีหไสยาที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์
พระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่นิยมสร้างเป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเป็นการรื้อฟื้น
รูปแบบอยุธยากลับมาใช้ใหม่เน่ืองจากพระองค์ทรงเห็นว่าใกล้เคียงกับคติพุทธด้ังเดิมมากที่สุด น่ันคือ
คติธาตุเจดีย์ดังปรากฏเป็นประธานของวัดบวรนิเวศ, วัดพระปฐมเจดีย์และวัดเสนาสนารามและส่งผล
ต่อการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆของผังเขตพุทธาวาสวัดเหล่าน้ีรวมไปถึงองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมอีกด้วยส่วนที่วัดมหาพฤฒารามซึ่งปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็น่าจะมีการผนวก
คติน้ีลงไปเช่นกัน ดังที่มีการทํารูปพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาที่หน้าบันของวิหารพระนอน อีกทั้ง
ประธานของวัดที่เป็นแถวพระปรางค์ตัวแทนพระพุทธเจ้า  4 พระองค์ในภัทรกัป โดยเฉพาะพระโคตม
พุทธเจ้าที่หมายถึงพระปรางค์องค์ด้านหน้าน้ันมีที่ต้ังที่โดดเด่นที่สุดเพราะเหลื่อมออกมาจากแนว
ด้านหน้าของวิหารและพระอุโบสถสอดคล้องกับวิหารพระนอนหลังน้ีที่ต้ังเหลื่อมออกมาเช่นกันและ
อยู่ในแนวเดียวกัน ดังน้ันวิหารพระนอนองค์น้ีจึงน่าจะสัมพันธ์กับการระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบันที่ปรินิพพานไปแล้ว ซึ่งที่วัดบวรนิเวศและวัดพระปฐมเจดีย์ อาคารประดิษฐานพระนอนได้
แสดงคติปรินิพพาน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์อันเป็นสถานที่มีพุทธานุญาตให้เป็นที่
สําหรับระลึกถึงพระองค์อย่างชัดเจนโดยคติน้ีเป็นพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 ดังที่พระองค์โปรด
เกล้าให้ทําภาพสังเวชนียสถานทั้งสี่ประดับพระเจดีย์ทรงกลม แบบลังกาจําลองถมปัทม์ ถวายวัดบรม
นิวาส ซึ่งเป็นภาพที่มีลักษณะเหมือนกับที่ฐานเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมธาตุที่ประดิษฐานอยู่ใน
แกนกลางของเจดีย์ประธาน วัดบวรนิเวศวิหาร ที่สําคัญคือพระนอนทั้ง 2 องค์น้ีมีการวางทิศทาง
ถูกต้องตามคติปรินิพพาน ส่วนที่วัดเสนาสนารามน้ันแม้จะไม่ชัดเจนว่าสร้างในคติน้ี แต่มีข้อสังเกตคือ
ผังของเจดีย์ประธานและพระเจดีย์ราย เหมือนกับที่วัดสุวรรณดารารามที่สร้างข้ึนในเมืองและ
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งพระเจดีย์องค์น้ีบรรจุพระบรมธาตุ ทําให้จํานวนพระเจดีย์ราย 10 องค์น้ัน
อาจหมายถึงธาตุเจดีย์ 8 องค์ บวกกับตุมพะเจดีย์และพระอังคารเจดีย์ เมื่อตอนแบ่งพระบรมธาตุ 
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4.การออกแบบผังวิหารพระนอนปางสีไสยา 
 จากบทบาทวิหารพระนอนพบความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการออกแบบผังสถาปัตยกรรมซึ่ง 
แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังน้ี 
 1.คติพระคันธกุฎี มี "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดเล็กยาวไม่เกิน 5 เมตร 
ประดิษฐานชิดผนังวิหารด้านหลังและมีพื้นที่สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นผังที่ไม่พบในสมัยอยุธยาที่นิยม
ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ ทั้งที่ในสมัยอยุธยาก็มีคติพระคันธกฎีุ
เช่นกัน อย่างไรก็ตามผัง คติพระคันธกุฎีแบบรัตนโกสินทร์น้ันมีลักษณะที่สอดคล้องกับการเน้นสภาวะ
ที่เป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ดังที่เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดเล็ก, เน้นการเข้าถึงและมองเห็นพระ
นอนเฉพาะด้านหน้าพระพักตร์โดยไม่มีทางเดินรอบ, ไม่มีลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาท 
 2.คติมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ โดยเฉพาะลายมงคล 108 บนฝ่าพระบาท ซึ่งที่วัด
โปรดเกศเชษฐาราม, และวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม น้ันเน้นทางเข้าจากทางด้านพระบาท ขณะที่วัด
ราชโอรสารามแม้จะเข้าจากทางด้านหน้าพระพักตร์แต่เน่ืองจากพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของวัด
ที่ต้ังแบบผังขวางมีอาคารประกอบและพระระเบียงล้อมรอบ โดยมีการเข้าถึงที่บีบมุมมองสายตาให้
แคบก่อนเข้าพระระเบียง และเมื่อเข้ามาในพระระเบียงจึงรับรู้มุมมองที่กว้างอย่างฉับพลัน เห็นพระ
นอนองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็นการใช้ระนาบแกนขวางสะกดระนาบแกนด่ิงที่ถูกบีบ
ให้ผู้ที่เข้ามาหยุดน่ิงและต่ืนตา เป็นจินตภาพอันเป็นพุทธะอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงมหาบุรุษลักษณะ 
32 ประการเช่นกัน  ด้วยลักษณะของบทบาทของวิหารพระนอนทั้ง 3 หลัง ตามที่กล่าวน้ันสอดคล้อง
กับ "ผังที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ประดิษฐานตรงกลางผังและมีทางเดินรอบ"ทํา
ให้สามารถมองเห็นพระนอนได้โดยรอบ อีกทั้งมีการทําลวดลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาททุกองค์ เป็น
ลักษณะที่คล้ายกับผังวิหารพระนอนในสมัยอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
พระราชดําริอ้างถึงเมื่อครั้งสร้างวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 3.คติบริโภคเจดีย ์ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีวิหารพระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็น
จุดเช่ือมต่อสําคัญ เน่ืองจากเป็นครั้งแรกในสยามที่พระนอนปางสีหไสยามีพุทธลักษณะที่อิงลักษณะที่
เป็นมนุษย์มากข้ึน, สมจริงมากข้ึนและตรงตามพระลักษณะพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัดตาม
แนวความคิดของรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นหลักที่พระองค์ใช้สร้างพระพุทธรูปปางอื่นๆ เช่นกัน อันเป็น
ลักษณะที่ต่างจากพระนอนในสมัยก่อนหน้าที่มีลักษณะเหนือจริงมากกว่า อย่างไรก็ตามผังของวิหาร
พระนอน วัดมหาพฤฒารามเป็นการปฏิสังขรณ์จากของเดิมที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด ลักษณะของ
ผังคือประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาขนาดใหญ่ตรงกลางและมีทางเดินรอบแบบเดียวกับผังแบบที่ 
2  หากแต่ทํามุขหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหลังจากน้ีเป็นต้นมาจนสิ้นสมัยรัชกาลที่ 
4 พระนอนปางสีหไสยาล้วนถูกประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางอื่นๆในอาคารเดียวกันโดยมี "ผัง
แบบแบ่งออกเป็นหลายห้องและมีห้องที่ประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยาต้ังชิดผนังและมีพื้นที่
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สักการะด้านหน้า" ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับผังอาคารแบบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะที่วัดพระพายหลวงที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังผนวชได้ธุดงค์ไปถึงในปีพ.ศ. 
2376 อีกทั้งเป็นวัดที่พระองค์นําพระไสยามายังวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งท่ีในการธุดงค์ครั้งน้ันรัชกาลที่ 4 
ได้ไปสักการะและดูพระนอนจักรศรีและพระนอนวัดขุนอินทรประมูลซึ่งมีผังแบบวิหารพระนอนแบบ
อยุธยา แต่พระองค์น่าจะนิยมผังแบบสุโขทัยมากกว่าแล้วนํามาผนวกกับคติปรินิพพานในฐานะ 1 ใน 
4 ของสังเวชนียสถานหรือบริโภคเจดีย์ดังที่กล่าวไปแล้ว 
 อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผังวิหารพระนอนทั้ง 3 น้ัน เป็นลักษณะที่คล้ายกับพระอุโบสถ
และพระวิหารในสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยทั่วไป 
 
5.การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
 วิหารพระนอนปางสีหไสยาน้ันคํานึงถึง รูปลักษณ์และรูปทรงอาคารและโครงสร้าง
อาคารในผลสัมฤทธ์ิสุดท้ายเป็นสําคัญไม่ต่างจากการสร้างอาคารทางพุทธศาสนาของสยามในสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอื่นๆ ซึ่งที่ วัดพระเชตุพนฯวิหารพระนอนก็สร้างรูปลักษณ์
เช่นเดียวกับพระอุโบสถ อย่างไรก็ตามพระนอนที่สร้างวางแนวองค์พระทอดรับกับแนวยาวของผัง
อาคาร(วางตามแนวแป)ซึ่งเป็นวิหารพระนอนที่มีเป็นส่วนใหญ่น้ัน จะคํานึงการสวมครอบพระนอน
ของพระวิหารว่ามีระยะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการมองเห็นองค์พระนอน ภายใต้ข้อจํากัดทางโครงสร้าง
ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของข่ือที่เป็นตัวกําหนดระยะด้านสกัดของอาคารซึ่งเป็นด้านที่ข้ึนรูปทรงอาคาร
โดยเฉพาะสัดส่วนและรูปทรงของจั่ว ขณะที่ด้านยาวน้ันสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ค่อนข้าง
อิสระกว่าจากการเพิ่ม-ลดห้องเสา หากเพียงคํานึงว่าควรลงจํานวนห้องเป็นเลขค่ีเช่น 7, 9, 11 ฯลฯ
ตามคตินิยม โดยถ้าอาคารมีขนาดใหญ่และยาวมาก เช่น วิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯแห่งน้ีน้ัน มี
การย่อยขนาดหลังคาเพื่อทําให้มิติของหลังคาซ้อนลดหลั่นกันนอกจากน้ันในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน พระองค์ทรงตรวจตัวอย่างหรือหุ่นจําลองต่างๆ ซึ่งน่าจะเพื่อพิจารณารูปลักษณ์, 
รูปทรงทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสัดส่วนต่างๆ เพื่อปรับแก้แบบในการก่อสร้าง โดยมีสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ เป็นช่างคนสําคัญผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสําคัญหลายแห่งในสมัย
รัตนโกสินทร์ ผู้เป็นแม่การหรือแม่กองสร้างวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯและปฏิสังขรณ์วิหารพระ
นอนวัดมหาพฤฒาราม 
 
6.องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
 เน่ืองจากวิหารพระนอนให้ความสําคัญกับการรับรู้ความงามของพระนอน ดังน้ัน
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างจึงต้องสร้างให้สอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าว อันได้แก่ 
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 1.ฐานชุกชี อันเป็นองค์ประกอบที่ยกพระพุทธรูปให้สมฐานะและสง่างาม  โดยมีความ
สูงใกล้เคียงกันประมาณ 0.8-1.2 เมตร ที่สําคัญคือยกสูงกว่าความสูงของหน้าต่างเล็กน้อย(อ้างอิง
ระดับเริ่มต้นที่พื้นภายในอาคาร) เพื่อรับกับการมองจากภายนอกอาคารเข้ามาเห็นองค์พระนอนที่
ประดิษฐานภายในอาคาร ซึ่งหากฐานอาคารสูงกว่าปกติก็จะยกฐานชุกชีสูงข้ึนเพื่อรับกับการต้องเงย
หน้ามองเข้าไปเห็นองค์พระภายในพระวิหาร 
 2.เสาในประธาน อันเป็นองค์ประกอบทางโครงสร้างที่สร้างข้ึนเมื่อด้านสกัดมีขนาดกว้าง
มากน้ันต้องมีเสาในประธานเพื่อรับข่ือของจั่วหลัก นอกจากน้ันยังเป็นตัวกําหนดขนาดและจาํนวนหอ้ง
เสาอันส่งผลต่อการออกแบบช่องเปิดอีกด้วย ซึ่งเสาในประธานด้านกว้างน้ันจะต้ังระหว่างองค์พระ
นอน ขณะที่ด้านยาวจะต้ังเรียงกันไปตามความยาวขององค์พระนอนทําให้ต้องกําหนดห้องเสาด้าน
ยาวให้บดบังคุณค่าทางความงามของพระนอนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างเสา
ที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมและต้องให้ห้องเสาเป็นจํานวนค่ีตามคตินิยม  ยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือ ต้ัง
เสาให้บังพระเนตรและพระพักตร์น้อยที่สุดเมื่อมองจากพื้นท่ีสักการะภายในอาคารหรือมองจาก
ภายนอกอาคารได้แก่ที่ วัดราชโอรส, วัดพระเชตุพนฯและที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่ง
เสาในประธานมีเฉพาะแนวด้านหน้าพระประธานทําเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม(Pointed Arch) 
 3.ช่องเปิด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะหากไม่เปิดช่องเปิดจะไม่สามารถ
รับรู้ได้ว่าเป็นอาคารสําหรับประดิษฐานพระนอน ดังน้ันช่องเปิดจึงสําคัญอย่างย่ิงในแง่ที่ทําให้รู้ว่าเป็น
วิหารพระนอน อีกทั้งเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงระหว่างที่ว่างภายในภายนอก รวมไปถึงสร้างการรับรู้ความงาม
ของพระนอนจากภายนอก และทําให้รับรู้ได้ถึงตําแหน่งแห่งที่และบทบาทของวิหารพระนอนในฐานะ
องค์ประกอบหน่ึงของผังเขตพุทธาวาสวัด ดังน้ี 
 วิหารพระนอนปางสีหไสยาแบบที่เน้น คติมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ เช่น ที่วัดโปรด
เกศเชษฐาราม ที่มีซุ้มประตูหน้าเป็นแบบมุขย่ืนที่มีช่องเปิดกลมตรงกับประตูทางเข้าซึ่งเปิดไปประจัน
กับลายมงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทของพระนอนที่วัดราชโอรสารามมีการเข้าถึงมองเห็นที่บีบสายตาและ
เข้ามารับมุมมองกว้างเฉียบพลันดังที่กล่าวไปแล้ว และเม่ือกําลังเข้าถึงพระวิหารจากบันไดทางข้ึน
ด้านหน้าจะประสบพระพักตร์มองลอดมาจากช่องหน้าต่าง นอกจากน้ันช่องเปิดด้านหน้าน้ันมีลกัษณะ
แบ่งเป็น 9 ห้อง โดยส่วนริมข้างละ 3 ห้องเป็นหน้าต่าง ส่วนตรงกลาง 3 ห้อง ห้องกลางเป็นประตู
ขนาดใหญ่ ห้องริมเป็นประตูขนาดเล็กกว่าทําให้ซุ้มประตูทั้งหมดมีลักษณะที่มีความสูงของลดหลั่นกัน
โดยตรงกลางสูงที่สุดและลดลงมาทั้งข้างซ้ายและขวาที่ระดับประตูริม 1 ข้ัน หน้าต่างอีก 1 ข้ันและ
เมื่อเข้าไปถึงพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนแล้วมองออกไปทางประตูกลางด้านหน้าจะเห็นหน้า
บันของพระอุโบสถและส่วนยอดของถะโผล่ออกมาจากระเบียงคด อยู่ระดับกลางประตูพอดี ทําให้
พระวิหารมีลักษณะอยู่เหนือกว่าพระอุโบสถ ตามฐานานุศักด์ิของพื้นที่ ส่วนที่วัดพระเชตุพนฯน้ัน 
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วิหารพระนอนสร้างห่างออกมาเป็นเอกเทศ มีช่องเปิดที่เน้นการมองเข้าไปสู่องค์พระ โดยเฉพาะลาย
มงคล 108 ที่ฝ่าพระบาทและพระพักตร์ 
 ส่วนวิหารพระนอนปางสีหไสยาแบบที่เน้นคติปรินิพพาน 1 ใน 4 ของสังเวชนียสถาน
หรือบริโภคเจดีย์น้ันเน้นการรับรู้พระนอนด้วยสายตาเช่นกัน ที่เด่นชัดคือที่วัดพระปฐมเจดีย์บริเวณ
ด้านหน้าบันไดทางข้ึนสู่ทางเข้าหลักของพระวิหารเมื่อมองเข้าไปจะเห็นพระพักตร์ขององค์พระนอน
อยู่ภายในช่องซุ้มโค้งแหลม ขณะที่เมื่อมองจากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูกลางด้านหน้าจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกส่วนที่วัดมหาพฤฒา
ราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทางประตูด้านหน้า ฝั่งทิศตะวันออกจะเห็น
พระโคตมปรางค์ และที่วัดเสนาสนาราม จากพื้นที่สักการะภายในวิหารพระนอนมองออกไปทาง
ประตูกลางด้านหน้าจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดประดิษฐานอยู่ 
 4.จิตรกรรมฝาผนัง 
 อาคารประดิษฐานพระนอนขนาดเล็กบางแห่งทั้งปางสีหไสยาและปางถวายพระ
เพลิง ได้แก่ ที่วัดอินทาราม, วัดบวรนิเวศ, วัดกลาง อยุธยา และวัดใหม่จันทาราม อุทัยธานี มี
จิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องประกอบพระพุทธรูปนอนประธานของอาคาร  
  
7.ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 น้ีเป็นเพียงการนําเสนอวิธีการศึกษาอาคารทางพุทธศาสนาแบบอย่างหน่ึงและมีการ
วิเคราะห์และสันนิษฐานในแง่คติ สัญลักษณ์ของพระนอนที่ เกี่ยวเ น่ืองไปยังการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ที่ควรมีการศึกษาและตรวจสอบต่อไป เช่น โดยวิธีการศึกษาทางประติมานวิทยาอย่าง
เข้มข้น,  การค้นคว้าเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากย่ิงข้ึน ฯลฯ 
 ที่สําคัญคือการศึกษาและตรวจสอบเรื่องพระนอนมีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
และองค์ประกอบต่างๆ ว่ามีขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือควรศึกษาเพิ่มเติมอย่างไร 
 2.และเน่ืองจากขอบเขตการศึกษาน้ีมีช่วงยุคสมัยที่ค่อนข้างกว้างและมีตัวแบบใน
การศึกษาหลายแห่ง ซึ่งแต่ละตัวแบบมีฐานะเป็นองค์ประกอบหน่ึงของผังวัด ทําให้พบว่าหลายวัดที่มี
ความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และศิลปะ สถาปัตยกรรม แต่ยังไม่มีการศึกษามากนักจึงน่าสนใจใน
การศึกษาเป็นรายวัดหรือกลุ่มวัด 
 3. และยังมีประเด็นจิตรกรรมฝาผนังภายในแบบภาพเล่าเรื่องประกอบพระพุทธรูป
ประธานที่เป็นพระนอน(ทั้งปางสีหไสยาและปางถวายพระเพลิง) ที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
 ซึ่งทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาหากมีการศึกษาจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความก้าวหน้าทาง
การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม. 
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รายการอ้างอิง 
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__________. ตํานานวัดราชโอรสาราม. พระนคร: กรมศิลปากร, 2504. 
__________. ประชุมจดหมายเหตุเร่ืองสุริยุปราคาในรัชกาลท่ี 4 และเร่ืองรัชกาลท่ี 4 ประชวร 

และสวรรคต. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2500. 
__________. พระบรมธาตุ. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553. 
กวิฎ ต้ังจรัสวงศ์. “งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ภาพสะท้อนสงัคมของกลุม่ชน 

ลุ่มแม่นํ้าสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

กองพุทธศาสนสถาน. ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักรเลม่ 1. กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525.  
ไขแสง ศุขะวัฒนะ. การศึกษาอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนท่ีมีต่อสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว(ภาค 2). กรงุเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ทอมป์
สัน, 2521. 

__________. วัดพุทธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:  
โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. 

คณะกรรมการจัดงานสมโภชสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดสําคัญ 
กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525. 

ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย :เอกสารประกอบ 
โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ“ความสัมพันธ์ไทยกับศรีลังกาผ่าน 
พุทธศาสน์-พุทธศิลป์.” กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิ์ลปะ คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด. พุทธศาสนา: สาระและพัฒนาการ. พมิพค์รั้งที่ 3. แปลโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.  
กรุงเทพฯ: มติชน, 2552. 

คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง 
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ประเสริฐอักษรนิต์ิ. พระนคร: กรมศิลปากรมอบให้คลงัวิทยาพิมพ์จําหน่าย, 2507. 
คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง 

ประเสริฐอักษรนิต์ิ. พระนคร: คลังวิทยา, 2510. 
จดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ท่ีกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์

พระจันทร,์ 2473. 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 4 ภาค 2 

พระนครฯ: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515. 
__________. พระราชพิธี 12 เดือน. พระนคร: แพรพ่ิทยา, 2514. 
__________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จ 

ประพาส   มณฑลราชบุรีพ.ศ.2452 และ เสด็จประพาสต้นในรัชกาลท่ี 5. ธนบุร:ี 
กรมศิลปากร, 2516. 

__________. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421. พระนคร: โรงพิมพ ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2470. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้าประเทศ 
ไทย, 2547. 

ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม. กรงุเทพฯ: อมรินทร ์
พริ้นต้ิง, 2556. 

ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์. หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: รักษ์สิปป์, 2529. 
ไชยวิชิต(เผือก),พระยา. ยอพระเกียรติ 3รัชกาล. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459. 
ณัฎฐภัทร จันทวิช.“วัดโปรดเกศเชษฐาราม : ชมศิลปะผสมผสานไทยจีนยุโรปทีล่้ําค่า.” ศิลปากร  
46, 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2546): 5-14. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจํา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2503. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.  
__________, เรียบเรียง. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 เร่ืองตํานานสถานท่ีแลวัตถุต่างๆ ซึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว. พระนคร: โรงพมิพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2468. 

__________. “ภาคผนวก 3 เทศกาลพระบาท.” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก 
แสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ, 220-227. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 

ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546. 
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ทิพากรวงวงศ์(ขํา บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 เล่ม 1. 
กรุงเทพ: องค์การค้าครสุภา, 2504. 

_________.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4. รวบรวมและจัดพมิพ์โดย นุชนารถ  
กิจงาม, อรวรรณ ทรัพย์พลอย. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548. 

_________. เร่ืองพระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2462. 
_________. เร่ืองพระปฐมเจดีย์. พระนคร: โรงพิมพ์พิพรรฒธนากร, 2469. 
_________. แสดงกิจจานุกิจ. ม.ป.ท.:, 2415. 
ธนาคารกรุงเทพจํากัด. ลักษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา. กรงุเทพ: ไทยวัฒนาพานิช, 2551. 
นพคุณ ต่อวงศ์. วิหารพระพุทธไสยาสน์. กรงุเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
นราธิปประพันธ์พงศ์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มท่ี 1. พระนคร: คุร ุ

สภา, 2505. 
นริศรานุวัดติวงศ์,  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.สาส์น 

สมเด็จ เล่มท่ี 8 พ.ศ.2478(ตุลาคม-มีนาคม). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 
2546. 

__________. บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆเล่ม 4. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,  
2506. 

นฤพร เสาวนิตย์. “รปูแบบสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงในพระพุทธศาสนาที่สร้างแล 
บูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที3่ แห่งกรงุ
รัตนโกสินทร.์”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตักรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

นันทนา ชุติวงศ์. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย.์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  
2533. 

นายมี มหาดเล็ก.กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว.  
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517. 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ. นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกัน, 2555. 
___________. “พื้นที่ในคติไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 13,2 (ธันวาคม 2534): 180-192. 
บําเพ็ญ ระวิน, ผู้ชําระต้นฉบับ. นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ. พระอนาคตวงศ์. กรุงเทพฯ:  

อัมรินทร์วิชาการ, 2542. 
ปฏิการ เล็กอุทัย. “พระที่น่ังเวหาสน์จํารญู.”รายงานวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2 ภาควิชา 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร, 2554. 
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ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. โคลงด้ันปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: 
กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533. 

___________. พระปฐมสมโพธิกถา. พระนคร: โรงพิมพ์ศิรเิจริญ, 2450. 
ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ: จดหมายเหตุโหรฉบับพระยาประมูลธนรักษ์ จดหมายเหตุ 

โหรของจมื่นก่งศิลป์ จดหมายเหตุบัญชีนํ้าฝน เล่มท่ี 1-3. นนทบุร:ี สํานักพมิพ์ต้นฉบับ, 
2551. 

ประทีป ชุมพล. จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและอิทธิพลท่ีมีต่อ 
ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2539. 

ประวัติพระพุทธไสยาสน์ และพระแก้ว พระกาฬ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร. พระนคร: บริษัท 
ชุมนุมช่าง, 2513. 

ประสิทธ์ิ แสงทับ, บรรณาธิการ. ประชุมพระราชปุจฉา เลม่ 1. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550. 
ประเสริฐ ณ นคร. ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด: รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ.” กรุงเทพ:  

มติชน, 2549. 
ปวเรศวริยาลงกรณ์,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ลิลิตพงศาวดารเหนือ. พระนคร: โรง 

พิมพ์ท่าพระจันทร,์ 2510. 
ปารสิุทธ์ิ สารกิะวณิช, “การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2534. 

สกิลลิ่ง, ปีเตอร์ และศานติ ภักดีคํา. สยามบาลีวรรณกรรม : คัมภีร์บาลีใน “ศัพท์สงเคราะห์.” 
กรุงเทพฯ: Fragile Palm Leaves Foundation, 2545. 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรง 
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535. 

พรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), พระ.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ:  
โรงพมิพ์บริษัทสหธรรมกิ, 2554. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี10. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 13. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 20. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 
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พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 31. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี33. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระธรรมโกศาจารย์(ชอบ) อนุจารเีถระ.ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพ: สถาบันส่งเสริม 
พุทธศาสน์, 2519. 

พระธรรมปรีชา(แก้ว รักตประจิตร),พระยา.ไตรภูมิโลกวินิจฉัย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2521. 
พระพรมณ์คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: บริษัท  

เอส อาร์ พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์, 2551. 
__________. คนไทยใช่กบเฒ่า? (เถรวาทVS ลัทธิอาจารย์). กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี  

และมลูนิธิปัญญาประทปี, 2552. 
__________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย: พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555. 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพท็แอนด์โฮม, 2555. 
พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ). ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพฯ: โครงการมูลนิธิ 

หอไตร, 2533. 
พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร. กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2525. 
 

  พระมหานาม, รวบรวมแต่งภาษาบาลี.มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มท่ี 1 ม.ป.ท.:,  
254-. 

พระรัตนปัญญา. ชินกาลมาลินี. แปลโดย พระยาพจนาพิมล. นนทบรุ:ี ศรีปัญญา, 2554. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด). พระ 

นคร: คลังวิทยา, 2507. 
พระวิเชียรมุณี. ประวัติวัดอินทารามโดยสังเขป. พระนคร: ไทยหัตถการพมิพ์, 2497. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 3. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 2 ภาคท่ี 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 9 ภาคท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พิริยะ ไกรฤกษ์. “พระพทุธปฏิมา: อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย.” ใน ลักษณะไทย เล่ม 1, 488-491. 

ธนาคารกรุงเทพจํากัด, บรรณาธิการ. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2552. 
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พิเศษ เจียจันทรพ์งษ์.“กําแพงเพชรกบัสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน.” ศิลปวัฒนธรรม 18, 5 
(มีนาคม 2540): 70-73. 

__________. หาพระ หาเจ้า: รวมบทความวิชาการเก่ียวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม 
ของโบราณวัตถุและโบราณสถาน. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545. 

พีระพฒัน์ สําราญ, “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์.” หน้าจ่ัว  
ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย. 5(กันยายน 2550): 174-187. 

พุทธทาสภิกขุ. พุทธประวัติจากพระโอษฐ.์ กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2515.  
ฟื้น ดอกบัว. ปวงปรัชญาจีน. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2555. 
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1. กรงุเทพฯ:  

ราชบัณฑิตยสถาน, 2537 
__________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส ์

พับลเิคช่ันส์, 2546. 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่เรือง, บรรณาธิการ. ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกแสวงบุญยัง 

สถานท่ีศักด์ิทธ์ิ. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. วิวัฒนาการและประติมานวิทยาของรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, 2539. 
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา. ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร. พระนคร: โรง 

พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465. 
วัชรี วัชรสินธ์ุ. “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม.” วิทยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. 

วิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธ์ุ), ขุน. ภูมิศาสตร์วัดโพธ์ิ. พระนคร : บํารุงสาส์น, 2516. 
วินัย พงศ์ศรีเพียร. “พรรณนาภูมิสถานพระนครศรอียุธยา เอกสารจากหอหลวง(ฉบับความสมบูรณ์).”  

ใน มรดกความทรงจําแห่งพระนครศรีอยุธยา. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551. 

วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร. “การศึกษารปูแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ ตําบลเมือง 
เก่า จังหวัดสุโขทัย.” วิทยานิพนธ์ ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. 

วีรภัทร อารีศิร.ิ “พระพุทธเจ้าในภัทรกปั : การแสดงออกในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร”์ 
สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. 
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ศานติ ภักดิคํา. “วรรณกรรมพระพทุธศาสนาศรลีังกา-ไทย.” ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และ 
พุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า ไทย. กรงุเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

__________, บรรณาธิการ. จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลท่ี 1-4. กรุงเทพฯ: อมรินทร์   
พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552. 

ศานติ ภักดีคํา, ชาตรี ประกิตนนทการ และพรีะพฒัน์ สําราญ. สถาปัตย์วัดโพธ์ิ. กรุงเทพฯ: อมรินทร ์ 
พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2552. 

ศารทประภาศึกษากร, ขุน. ประวัติวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรี  
อยุธยา: อักษรศิลปการพมิพ์, 24--. 

สมคิด จิระทัศนกลุ, “สถาปัตยกรรมพระวิหารพระพุทธไสยาส.” ใน วิหารพระนอนวัดโพธ์ิ. สน สมีา 
ตรัง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม, 2549. 

__________. “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 

__________. คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุม้ประตู - หน้าต่างไทย. กรุงเทพฯ: คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

__________. พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว. 
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547. 

สมคิด จิระทัศนกลุ. วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์, 2545. 

สมใจ น่ิมเลก็, “ราชโอรสาราม : วัดประจํารัชกาลที่ 3.” ใน หน้าจ่ัว ฉบับพิเศษ ศิลปสถาปัตยกรรม 
ไทย. กรุงเทพ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. 

สมชาย ศิริประเสริฐศิลป.์“การศึกษารูปแบบสถูปเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 4.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529. 

สมเด็จพระวันรัตนวัดพระเชตุพน, แต่งภาษมคธ. สังคีติยวงศ์ พงศาวดาร เร่ืองสังคายนาพระธรรม. 
แปลโดย ปริยัติธรรมธาดา(แพ ตาลลกัษมณ), พระยา. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 
2521. 

สมเด็จพระสงัฆราช(ปุสสเทวะ). พระปฐมสมโพธิ. ม.ป.ท:, 2546. 
สมมตอมรพันธ์ุ, กรมพระ. ประกาศการพระราชพิธี เล่ม 1. พระนคร: องค์การค้าคุรสุภา, 2508.  
สายชล สัตยานุรกัษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด 

ฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352). กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. 
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สํานักงานสลากกินแบง่รัฐบาล. ท่ีระลึกในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอินทาราม (ใต้)  
ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกินแบ่งรฐับาล, 2522. 

สิรเิดช วังกรานต์. “การศึกษาคติสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระคันธารราษฎร์และพระมณฑปยอด 
ปรางค์.” ใน หน้าจ่ัว 10 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 130-156. 

สุนทรภู่. นิราศเมืองเพชร. พระนคร: กรมศิลปากร, 2496. 
สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว.“กลุม่พระพุทธรปูสีอ่ิริยาบถในศิลปะสุโขทัย : ความหมายทางพระพทุธ  

ศาสนาบางประการ.” เมืองโบราณ ปีที่ 13, 3 (กรกฎาคม-กันยายน, 2530): 57-61. 
__________. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, 2535. 
เสนอ นิลเดช. “คํานํา.” ใน สมุดภาพเจดีย์วัดบวรนิเวศ. ศานติ ภักดีคํา, นวรัตน์ ภักดีคําและศศิธร  

โตวินัส, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศฯ, 2551. 
__________. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

2545. 
เสมอชัย พูลสุวรรณ. สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึง 24. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539. 
ห้างหุ้นส่วนพัทธกร. รายงานการบูรณะ วัดกลาง ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด 

อยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: สํานักศิลปากรที่ 3 กรมศิลปากร, ม.ป.ป. 
อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2416. แปลโดย ประกาย 

ทอง สริิสุข, ม.ร.ว., พรรณี ฉัตรพลรกัษ์. กรุงเทพฯ: สํานักพมิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 2527. 

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช.“อิทธิพลจีนในจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3.” วิทยานิพนธ์
 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
 2547. 
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โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ“ความสัมพันธ์ไทยกับศรีลังกาผ่าน 
พุทธศาสน์-พุทธศิลป์.” กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิ์ลปะ คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

คอนซ์ เอ็ดเวิร์ด. พุทธศาสนา: สาระและพัฒนาการ. พมิพค์รั้งที่ 3. แปลโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.  
กรุงเทพฯ: มติชน, 2552. 

คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง 
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ประเสริฐอักษรนิต์ิ. พระนคร: กรมศิลปากรมอบให้คลงัวิทยาพิมพ์จําหน่าย, 2507. 
คําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง 

ประเสริฐอักษรนิต์ิ. พระนคร: คลังวิทยา, 2510. 
จดหมายเหตุระยะทางราชฑูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ท่ีกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์

พระจันทร,์ 2473. 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลท่ี 4 ภาค 2 

พระนครฯ: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515. 
__________. พระราชพิธี 12 เดือน. พระนคร: แพรพ่ิทยา, 2514. 
__________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จ 

ประพาส   มณฑลราชบุรีพ.ศ.2452 และ เสด็จประพาสต้นในรัชกาลท่ี 5. ธนบุร:ี 
กรมศิลปากร, 2516. 

__________. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421. พระนคร: โรงพิมพ ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2470. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้าประเทศ 
ไทย, 2547. 

ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม. กรงุเทพฯ: อมรินทร ์
พริ้นต้ิง, 2556. 

ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์. หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: รักษ์สิปป์, 2529. 
ไชยวิชิต(เผือก),พระยา. ยอพระเกียรติ 3รัชกาล. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459. 
ณัฎฐภัทร จันทวิช.“วัดโปรดเกศเชษฐาราม : ชมศิลปะผสมผสานไทยจีนยุโรปทีล่้ําค่า.” ศิลปากร  
46, 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2546): 5-14. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจํา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2503. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.  
__________, เรียบเรียง. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 เร่ืองตํานานสถานท่ีแลวัตถุต่างๆ ซึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว. พระนคร: โรงพมิพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2468. 

__________. “ภาคผนวก 3 เทศกาลพระบาท.” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก 
แสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ, 220-227. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 

ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546. 
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ทิพากรวงวงศ์(ขํา บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 เล่ม 1. 
กรุงเทพ: องค์การค้าครสุภา, 2504. 

_________.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4. รวบรวมและจัดพมิพ์โดย นุชนารถ  
กิจงาม, อรวรรณ ทรัพย์พลอย. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548. 

_________. เร่ืองพระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2462. 
_________. เร่ืองพระปฐมเจดีย์. พระนคร: โรงพิมพ์พิพรรฒธนากร, 2469. 
_________. แสดงกิจจานุกิจ. ม.ป.ท.:, 2415. 
ธนาคารกรุงเทพจํากัด. ลักษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา. กรงุเทพ: ไทยวัฒนาพานิช, 2551. 
นพคุณ ต่อวงศ์. วิหารพระพุทธไสยาสน์. กรงุเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
นราธิปประพันธ์พงศ์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มท่ี 1. พระนคร: คุร ุ

สภา, 2505. 
นริศรานุวัดติวงศ์,  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.สาส์น 

สมเด็จ เล่มท่ี 8 พ.ศ.2478(ตุลาคม-มีนาคม). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 
2546. 

__________. บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆเล่ม 4. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,  
2506. 

นฤพร เสาวนิตย์. “รปูแบบสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงในพระพุทธศาสนาที่สร้างแล 
บูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที3่ แห่งกรงุ
รัตนโกสินทร.์”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตักรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

นันทนา ชุติวงศ์. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย.์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  
2533. 

นายมี มหาดเล็ก.กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว.  
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517. 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ. นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกัน, 2555. 
___________. “พื้นที่ในคติไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 13,2 (ธันวาคม 2534): 180-192. 
บําเพ็ญ ระวิน, ผู้ชําระต้นฉบับ. นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ. พระอนาคตวงศ์. กรุงเทพฯ:  

อัมรินทร์วิชาการ, 2542. 
ปฏิการ เล็กอุทัย. “พระที่น่ังเวหาสน์จํารญู.”รายงานวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2 ภาควิชา 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร, 2554. 
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ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. โคลงด้ันปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: 
กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533. 

___________. พระปฐมสมโพธิกถา. พระนคร: โรงพิมพ์ศิรเิจริญ, 2450. 
ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ: จดหมายเหตุโหรฉบับพระยาประมูลธนรักษ์ จดหมายเหตุ 

โหรของจมื่นก่งศิลป์ จดหมายเหตุบัญชีนํ้าฝน เล่มท่ี 1-3. นนทบุร:ี สํานักพมิพ์ต้นฉบับ, 
2551. 

ประทีป ชุมพล. จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและอิทธิพลท่ีมีต่อ 
ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2539. 

ประวัติพระพุทธไสยาสน์ และพระแก้ว พระกาฬ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร. พระนคร: บริษัท 
ชุมนุมช่าง, 2513. 

ประสิทธ์ิ แสงทับ, บรรณาธิการ. ประชุมพระราชปุจฉา เลม่ 1. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550. 
ประเสริฐ ณ นคร. ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด: รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ.” กรุงเทพ:  

มติชน, 2549. 
ปวเรศวริยาลงกรณ์,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ลิลิตพงศาวดารเหนือ. พระนคร: โรง 

พิมพ์ท่าพระจันทร,์ 2510. 
ปารสิุทธ์ิ สารกิะวณิช, “การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2534. 

สกิลลิ่ง, ปีเตอร์ และศานติ ภักดีคํา. สยามบาลีวรรณกรรม : คัมภีร์บาลีใน “ศัพท์สงเคราะห์.” 
กรุงเทพฯ: Fragile Palm Leaves Foundation, 2545. 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรง 
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535. 

พรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), พระ.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ:  
โรงพมิพ์บริษัทสหธรรมกิ, 2554. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี10. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 13. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 20. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 
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พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 31. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี33. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระธรรมโกศาจารย์(ชอบ) อนุจารเีถระ.ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพ: สถาบันส่งเสริม 
พุทธศาสน์, 2519. 

พระธรรมปรีชา(แก้ว รักตประจิตร),พระยา.ไตรภูมิโลกวินิจฉัย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2521. 
พระพรมณ์คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: บริษัท  

เอส อาร์ พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์, 2551. 
__________. คนไทยใช่กบเฒ่า? (เถรวาทVS ลัทธิอาจารย์). กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี  

และมลูนิธิปัญญาประทปี, 2552. 
__________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย: พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555. 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพท็แอนด์โฮม, 2555. 
พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ). ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพฯ: โครงการมูลนิธิ 

หอไตร, 2533. 
พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร. กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2525. 
 

  พระมหานาม, รวบรวมแต่งภาษาบาลี.มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มท่ี 1 ม.ป.ท.:,  
254-. 

พระรัตนปัญญา. ชินกาลมาลินี. แปลโดย พระยาพจนาพิมล. นนทบรุ:ี ศรีปัญญา, 2554. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด). พระ 

นคร: คลังวิทยา, 2507. 
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 the thupa, bodhimanda, uposathaghara and patimaghara. Druk: Krips 
 Repro Meppel, c1988. 
 
เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
เอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับตัวเขียน 
จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ. 1217, “พงศาวดารเหนือ เรื่องเชิญพระชินศรมีาวัด
 บวรนิเวศน์และ ฯลฯ.” เลขที่ 129. กลุ่มหนังสือตัวเขียนเขียนและจารึก หอสมุด
 แห่งชาติ.  
จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222 (พ.ศ.2403), “พระบรมราชโองการ เรื่องการ 

ปฏิสังขรณ์พระอโุบสถ วัดมหาพฤฒาราม จ.ศ.1222.” ลําดับที่ 30. เอกสารเลขที่ 116. 
กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหง่ชาติ.  

จดหมายเหตุสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222 (พ.ศ.2403), “รายการเสด็จวังจันทรเกษมกอ่
 พระฤกษ์พระอุโบสถวัดเสนาศน์ ฯลฯ วันพฤหัส แรม 4 คํ่า เดือน 10.” ลําดับที่ 21. 
 เอกสารเลขที่ 86. กลุม่หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
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จดหมายเหตุสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225(พ.ศ.2406), “พระบรมราชโองการ 1.เรื่องขยาย
 เขตสีมาวัดเสนาสนารามแขวงกรุงเก่า ณ วันศุกร์ ข้ึน 2 คํ่า เดือน 8 ปีกุน เบญจศก จ.ศ.
 1225.” ลําดับที่ 15. เอกสารเลขที่ 89. กลุม่หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ.  
จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.ปนกัน, “พระราชนิพนธ์ ร.4.” ลําดับที่  7. เอกสาร
 เลขที่ 22. กลุม่หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.ปนกัน, พระราชนิพนธ์ “เรื่องพระพุทธรปูทรงยืนอุม้
 บาตรและไสยาสน์.” ลําดับ 3. เอกสารเลขที่ 13. กลุ่มหนังสอืตัวเขียนและจารึก หอ
 จดหมายเหตุแห่งชาติ. 
หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222, “ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่างเก๋งหลายหลงั.” 
 ลําดับที่ 18. ใจความ 8. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารกึ หอสมุดแหง่ชาติ. 
หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1223, “เสด็จก่อพระฤกษ์พระวิหารทั้ง 4 ทิศที่พระ
 ปฐมเจดีย์.” ลําดับที่ 31. ใจความ 4. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225, “กําหนดจะปิดทอง เงิน นาก แผ่นอิฐ ศิลา ที่จะ 

ก่อพระฤกษ์พระพทุธไสยาสน์ที่วัดเสนาสนาราม.” ลําดับที่ 21. ใจความ 15. กลุ่ม
หนังสือตัวเขียนและจารกึ หอสมุดแหง่ชาติ. 

หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226, “พนักงานต้องการไมร้ะกําต่อตัวอย่างพระที่น่ัง 
แลทํารปูให้วัดสง่มาด่วน.” ลําดับที่ 5. ใจความ 6. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารกึ 
หอสมุดแห่งชาติ. 

หมายรบัสัง่ สมัยกรงุรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1228, “กําหนดฤกษ์จะได้ยกช่อฟ้า ยกลํายอง 
 พระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒาราม.” ลําดับที่ 10. ใจความ 20. กลุ่มหนังสือตัวเขียน 

และจารึกหอสมุดแห่งชาติ. 
 
เอกสารอ่ืนๆ ของทางราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. รัชกาลที่ 5, ร.5 ศ6 วัด(ป.พ.) รหสัม.ร.ศ/26. ปึกที่ 2. หอจดหมายเหตุ
 แห่งชาติ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. “วัดปรมัยยิกาวาส.” 22 พฤศจิกายน 117-25 พฤศจิกายน 120. 
 
เอกสารดิจิตอล 
พระประชา ปะสันนะธัมโม, สัมภาษณ์. “พิเคราะห์พระไตรปิฎก” ใน อัตชีวประวัติท่านพุทธทาส 
 “เลา่ไว้เมื่อวัยสนธยา.”เข้าถึงเมือ่20เมษายน2558. เข้าถึงได้จาก http:// www. 

buddhadasa.org/ files/pdf/B_pdf/kp/kp1.pdf 
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในวิหารพระนอนวัดป่าโมกข.์ เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558. เข้าถึง
 ได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข.์ เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ค.2557. เข้าถึงได้
 จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id= 
 1240 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 3. เข้าถึงเมื่อ20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก  

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail. 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกพระสมุทรเจดีย์. เข้าถึงเมื่อ20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก  

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกวัดพระคันธกุฎี. เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก 

http://www.sac.or.th/ databases/ inscriptions/ inscribe_ image_ detail. 
php?id=639 

 
สัมภาษณ์ 
สมคิด จิระทัศนกลุ. รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 
 21 เมษายน 2558. 
เสนอ นิลเดช. รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 21 
 เมษายน 2558. 
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ภาคผนวก 
ผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังในอาคารประดิษฐานพระนอนบางแห่ง 
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ภาพที่ 115 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง  วิหารรายประดิษฐานรอยพระพทุธบาทจําลอง วัด   
               อินทาราม กรุงเทพฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 116 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลงิ   
               วัดอินทาราม กรุงเทพฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 117 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสหีไสยา วัดอินทา 
               ราม กรุงเทพฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 118 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 119 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง พระมณฑปประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง                 
               วัดกลาง อยุธยาฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ   
ที่อยู่ 
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2550 
 
     พ.ศ. 2553                       
      
      
 
 

นายสิรเิดช  วังกรานต์ 
เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สพุรรณบรุี 72140 
  
 
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กรมศิลปากร, 2516. 

__________. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421. พระนคร: โรงพิมพ ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2470. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้าประเทศ 
ไทย, 2547. 

ชาตรี ประกิตนนทการ, คติสัญลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม. กรงุเทพฯ: อมรินทร ์
พริ้นต้ิง, 2556. 

ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์. หยั่งลงสู่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: รักษ์สิปป์, 2529. 
ไชยวิชิต(เผือก),พระยา. ยอพระเกียรติ 3รัชกาล. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459. 
ณัฎฐภัทร จันทวิช.“วัดโปรดเกศเชษฐาราม : ชมศิลปะผสมผสานไทยจีนยุโรปทีล่้ําค่า.” ศิลปากร  
46, 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2546): 5-14. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจํา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2503. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.  
__________, เรียบเรียง. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 เร่ืองตํานานสถานท่ีแลวัตถุต่างๆ ซึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว. พระนคร: โรงพมิพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2468. 

__________. “ภาคผนวก 3 เทศกาลพระบาท.” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริก 
แสวงบุญยังสถานท่ีศักด์ิทธ์ิ, 220-227. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 

ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546. 
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ทิพากรวงวงศ์(ขํา บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 เล่ม 1. 
กรุงเทพ: องค์การค้าครสุภา, 2504. 

_________.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4. รวบรวมและจัดพมิพ์โดย นุชนารถ  
กิจงาม, อรวรรณ ทรัพย์พลอย. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548. 

_________. เร่ืองพระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2462. 
_________. เร่ืองพระปฐมเจดีย์. พระนคร: โรงพิมพ์พิพรรฒธนากร, 2469. 
_________. แสดงกิจจานุกิจ. ม.ป.ท.:, 2415. 
ธนาคารกรุงเทพจํากัด. ลักษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา. กรงุเทพ: ไทยวัฒนาพานิช, 2551. 
นพคุณ ต่อวงศ์. วิหารพระพุทธไสยาสน์. กรงุเทพ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
นราธิปประพันธ์พงศ์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มท่ี 1. พระนคร: คุร ุ

สภา, 2505. 
นริศรานุวัดติวงศ์,  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.สาส์น 

สมเด็จ เล่มท่ี 8 พ.ศ.2478(ตุลาคม-มีนาคม). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 
2546. 

__________. บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆเล่ม 4. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,  
2506. 

นฤพร เสาวนิตย์. “รปูแบบสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงในพระพุทธศาสนาที่สร้างแล 
บูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที3่ แห่งกรงุ
รัตนโกสินทร.์”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปตักรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

นันทนา ชุติวงศ์. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และเอเชียอาคเนย.์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  
2533. 

นายมี มหาดเล็ก.กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว.  
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517. 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ. นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกัน, 2555. 
___________. “พื้นที่ในคติไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 13,2 (ธันวาคม 2534): 180-192. 
บําเพ็ญ ระวิน, ผู้ชําระต้นฉบับ. นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ. พระอนาคตวงศ์. กรุงเทพฯ:  

อัมรินทร์วิชาการ, 2542. 
ปฏิการ เล็กอุทัย. “พระที่น่ังเวหาสน์จํารญู.”รายงานวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2 ภาควิชา 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร, 2554. 
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ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. โคลงด้ันปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: 
กองทุนสมเด็จพระสังฆราช, 2533. 

___________. พระปฐมสมโพธิกถา. พระนคร: โรงพิมพ์ศิรเิจริญ, 2450. 
ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ: จดหมายเหตุโหรฉบับพระยาประมูลธนรักษ์ จดหมายเหตุ 

โหรของจมื่นก่งศิลป์ จดหมายเหตุบัญชีนํ้าฝน เล่มท่ี 1-3. นนทบุร:ี สํานักพมิพ์ต้นฉบับ, 
2551. 

ประทีป ชุมพล. จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางศึกษากรณีความสัมพันธ์กับวรรณคดีและอิทธิพลท่ีมีต่อ 
ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2539. 

ประวัติพระพุทธไสยาสน์ และพระแก้ว พระกาฬ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร. พระนคร: บริษัท 
ชุมนุมช่าง, 2513. 

ประสิทธ์ิ แสงทับ, บรรณาธิการ. ประชุมพระราชปุจฉา เลม่ 1. กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550. 
ประเสริฐ ณ นคร. ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด: รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ.” กรุงเทพ:  

มติชน, 2549. 
ปวเรศวริยาลงกรณ์,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ลิลิตพงศาวดารเหนือ. พระนคร: โรง 

พิมพ์ท่าพระจันทร,์ 2510. 
ปารสิุทธ์ิ สารกิะวณิช, “การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2534. 

สกิลลิ่ง, ปีเตอร์ และศานติ ภักดีคํา. สยามบาลีวรรณกรรม : คัมภีร์บาลีใน “ศัพท์สงเคราะห์.” 
กรุงเทพฯ: Fragile Palm Leaves Foundation, 2545. 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรง 
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535. 

พรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต), พระ.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ:  
โรงพมิพ์บริษัทสหธรรมกิ, 2554. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี10. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 13. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 20. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 
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พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี 31. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่มท่ี33. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2530. 

พระธรรมโกศาจารย์(ชอบ) อนุจารเีถระ.ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพ: สถาบันส่งเสริม 
พุทธศาสน์, 2519. 

พระธรรมปรีชา(แก้ว รักตประจิตร),พระยา.ไตรภูมิโลกวินิจฉัย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2521. 
พระพรมณ์คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: บริษัท  

เอส อาร์ พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์, 2551. 
__________. คนไทยใช่กบเฒ่า? (เถรวาทVS ลัทธิอาจารย์). กรุงเทพฯ: กองทุนสื่อธรรมะทอสี  

และมลูนิธิปัญญาประทปี, 2552. 
__________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย: พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล พ.ศ. 2555. 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เพท็แอนด์โฮม, 2555. 
พระพิมลธรรม(ชอบ อนุจารีมหาเถระ). ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพฯ: โครงการมูลนิธิ 

หอไตร, 2533. 
พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร. กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2525. 
 

  พระมหานาม, รวบรวมแต่งภาษาบาลี.มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มท่ี 1 ม.ป.ท.:,  
254-. 

พระรัตนปัญญา. ชินกาลมาลินี. แปลโดย พระยาพจนาพิมล. นนทบรุ:ี ศรีปัญญา, 2554. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด). พระ 

นคร: คลังวิทยา, 2507. 
พระวิเชียรมุณี. ประวัติวัดอินทารามโดยสังเขป. พระนคร: ไทยหัตถการพมิพ์, 2497. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 3. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 2 ภาคท่ี 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระสูตรและอรรถกถา เล่มท่ี 9 ภาคท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พิริยะ ไกรฤกษ์. “พระพทุธปฏิมา: อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย.” ใน ลักษณะไทย เล่ม 1, 488-491. 

ธนาคารกรุงเทพจํากัด, บรรณาธิการ. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2552. 
 



214 

พิเศษ เจียจันทรพ์งษ์.“กําแพงเพชรกบัสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน.” ศิลปวัฒนธรรม 18, 5 
(มีนาคม 2540): 70-73. 

__________. หาพระ หาเจ้า: รวมบทความวิชาการเก่ียวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม 
ของโบราณวัตถุและโบราณสถาน. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545. 

พีระพฒัน์ สําราญ, “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์.” หน้าจ่ัว  
ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย. 5(กันยายน 2550): 174-187. 

พุทธทาสภิกขุ. พุทธประวัติจากพระโอษฐ.์ กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2515.  
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จดหมายเหตุ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.ปนกัน, พระราชนิพนธ์ “เรื่องพระพุทธรปูทรงยืนอุม้
 บาตรและไสยาสน์.” ลําดับ 3. เอกสารเลขที่ 13. กลุ่มหนังสอืตัวเขียนและจารึก หอ
 จดหมายเหตุแห่งชาติ. 
หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1222, “ต้องการไม้ระกําต่อตัวอย่างเก๋งหลายหลงั.” 
 ลําดับที่ 18. ใจความ 8. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารกึ หอสมุดแหง่ชาติ. 
หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1223, “เสด็จก่อพระฤกษ์พระวิหารทั้ง 4 ทิศที่พระ
 ปฐมเจดีย์.” ลําดับที่ 31. ใจความ 4. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ. 
หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1225, “กําหนดจะปิดทอง เงิน นาก แผ่นอิฐ ศิลา ที่จะ 

ก่อพระฤกษ์พระพทุธไสยาสน์ที่วัดเสนาสนาราม.” ลําดับที่ 21. ใจความ 15. กลุ่ม
หนังสือตัวเขียนและจารกึ หอสมุดแหง่ชาติ. 

หมายรบัสัง่ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226, “พนักงานต้องการไมร้ะกําต่อตัวอย่างพระที่น่ัง 
แลทํารปูให้วัดสง่มาด่วน.” ลําดับที่ 5. ใจความ 6. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารกึ 
หอสมุดแห่งชาติ. 

หมายรบัสัง่ สมัยกรงุรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 จ.ศ.1228, “กําหนดฤกษ์จะได้ยกช่อฟ้า ยกลํายอง 
 พระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒาราม.” ลําดับที่ 10. ใจความ 20. กลุ่มหนังสือตัวเขียน 

และจารึกหอสมุดแห่งชาติ. 
 
เอกสารอ่ืนๆ ของทางราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. รัชกาลที่ 5, ร.5 ศ6 วัด(ป.พ.) รหสัม.ร.ศ/26. ปึกที่ 2. หอจดหมายเหตุ
 แห่งชาติ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. “วัดปรมัยยิกาวาส.” 22 พฤศจิกายน 117-25 พฤศจิกายน 120. 
 
เอกสารดิจิตอล 
พระประชา ปะสันนะธัมโม, สัมภาษณ์. “พิเคราะห์พระไตรปิฎก” ใน อัตชีวประวัติท่านพุทธทาส 
 “เลา่ไว้เมื่อวัยสนธยา.”เข้าถึงเมือ่20เมษายน2558. เข้าถึงได้จาก http:// www. 

buddhadasa.org/ files/pdf/B_pdf/kp/kp1.pdf 
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกในวิหารพระนอนวัดป่าโมกข.์ เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558. เข้าถึง
 ได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข.์ เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ค.2557. เข้าถึงได้
 จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id= 
 1240 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 3. เข้าถึงเมื่อ20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก  

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail. 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกพระสมุทรเจดีย์. เข้าถึงเมื่อ20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก  

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกวัดพระคันธกุฎี. เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก 

http://www.sac.or.th/ databases/ inscriptions/ inscribe_ image_ detail. 
php?id=639 

 
สัมภาษณ์ 
สมคิด จิระทัศนกลุ. รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 
 21 เมษายน 2558. 
เสนอ นิลเดช. รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 21 
 เมษายน 2558. 
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ภาคผนวก 
ผังบริเวณจิตรกรรมฝาผนังในอาคารประดิษฐานพระนอนบางแห่ง 
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ภาพที่ 115 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง  วิหารรายประดิษฐานรอยพระพทุธบาทจําลอง วัด   
               อินทาราม กรุงเทพฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 116 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลงิ   
               วัดอินทาราม กรุงเทพฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 117 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสหีไสยา วัดอินทา 
               ราม กรุงเทพฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 118 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ภาพที่ 119 ลายเส้นผงับริเวณจิตรกรรมฝาผนัง พระมณฑปประดิษฐานพระนอนปางถวายพระเพลิง                 
               วัดกลาง อยุธยาฯ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย ภาพลายเส้นโดยรัฐวิชย์ ศุภจัตุรัส) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ   
ที่อยู่ 
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2550 
 
     พ.ศ. 2553                       
      
      
 
 

นายสิรเิดช  วังกรานต์ 
เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สพุรรณบรุี 72140 
  
 
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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