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 The main purpose of this study is to explain the relationship between the prang and Ayutthaya  
society.  This research revealed that the prang was a form of architecture developed in Khmer civilization from 
prototypes in Indian civilization, deriving their inspiration from mountains in nature, as in the past.  The prang  
in Khmer civilization was the symbolic Mount Meru, the center of the universe in the world view of Brahmanism 
and Buddhism, reflecting architectural order and symbolic meaning.  The prang distinctively represented  
political roles related to state and king as a symbol of the authority of Mandala (Regional polity) and of the 
emperor’s authority.  These two roles had been widely accepted throughout the central part of Thailand since the 
pre-Ayutthaya period.  However, the Mandala type of government system was a network of political relationships 
whose central authority prevailed over cities in distant areas only in theory and was highly fluid.  Therefore, the 
prang not only symbolized a declaration or claim of the relationship with Mandala authority in Khmer civilization,  
it was also a symbol proclaiming the status of Ayutthaya as a new Mandala authority established late in the  
19th Buddhist Century according to the ideals of Khmer civilization.  The pattern of the prang in Khmer civilization  
both in terms of role and design had, thus, been continuously observed throughout Ayutthaya civilization until  
the early 22nd Buddhist Century.  Nevertheless, from the beginning, Lankan Theravada Buddhism had been 
recognized as an essential factor gradually diverting the prang of the Ayutthaya masonic school from its original 
pattern.  In the second half of the 20th Buddhist Century, the prang of the Ayutthaya masonic school had finally 
restored the authentic characteristics both of meaning and architectural order.  This widely influenced building or 
renovating prangs during the 21st Buddhist Century.  Thus, presumably prangs in the central part of Thailand all 
belonged to the same category of prang of the Ayutthaya masonic school.  In the second half of the 22nd Buddhist 
Century, the concept of centralized government and political fluctuations turned the prang into a symbol of the 
City of Ayutthaya and king in accordance with the ideals of Ayutthaya civilization when Ayutthaya came to power.  
In designing prangs, earlier ideas and concepts of architectural order were the inspiration, integrated with 
innovations from the Sukhothai masonic school.  In the 23rd Buddhist Century, when political turmoil had 
undermined monarchial authority increasing the popularity of superstitionism, the importance of the prang was 
reduced.  The prang had become a symbol of the king’s holy authority.  The concepts determining the design  
of prangs had radically changed in service to an architectural order that was totally different from the old one. 
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บทที่ 1  

 
บทนํา 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
               
                 ในอารยธรรมอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ไดปรากฏสถาปตยกรรมสําคัญสอง 
รูปแบบไดแก  “ศิขร” คือ สถาปตยกรรมทีย่อดเปนรูปโคงสูง  ปลายยอดเปนอมาลกะ  และ “วิมาน” 
คือ สถาปตยกรรมที่ยอดเปนชั้นลดหลัน่กนัขึ้นไป  ปลายยอดเปนโดมหลายเหลี่ยม1  อยางไรก็ด ี
ในสมัยคุปตะราวพทุธศตวรรษที่ 9 –11 (กอนที่ศิขรและวมิานจะปรากฏ) ศาสนาพทุธไดเร่ิมเสื่อม
ลงจนถูกผนวกรวมใหเปนลทัธิหนึง่ในศาสนาพราหมณ  อันมีพระพทุธเจาเปนเทพเจาประจําลัทธ2ิ  
ศิขรและวิมานซึ่งไดรับการยอมรับอยางสงูในศาสนาพราหมณ  จึงอาจปรากฏเปนสถาปตยกรรม
เนื่องในศาสนาพทุธมาแตดั้งเดิม3  นอกจากนี้รูปเคารพกจ็ะแตกตางกนัไปตามลทัธนิิกาย  ศิขรและ
วิมานดังกลาวนี้นาจะเปนทีม่าของปรางคที่มีปรากฏในประเทศกัมพูชาและไทยในปจจุบัน  ซึง่มี
ลักษณะเฉพาะอันเปนผลของกระบวนการสรางสรรคเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของทองถิน่4 

                                                           
                 1 Satish  Grover,  The  Architecture  of  India : Buddhist  and  Hindu  (India : 
Vikas  Publishing, 1980).  ; และ หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, พิมพคร้ังที่ 3  
( ม.ป.ท. : องคการคาคุรุสภา, 2534), 173, 177.  
                 2 จาํนงค  ทองประเสริฐ, บอเกดิลัทธิประเพณีอินเดีย (พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 
2512), 355. 
                 3 ศิขร  และวิมาน เนื่องในศาสนาพทุธ  จะมีองคประกอบทีป่ลายยอดเปนสถูปหรือ 
ฉัตรใหสังเกตเห็นได  ดูรายละเอียดจาก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
ตํานานพระพทุธเจดีย (พระนคร : ศิลปบรรณาคาร, 2513), 95 – 96. ; และ  Debala  Mitra, 
Buddhist  Monument (Calcutta : Sahitya  Samsad, 1971), 55. 
                 4 หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, 100, 109 -110. 
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                 ปราสาทในอารยธรรมเขมรซึ่งมีปรากฏในราวพทุธศตวรรษที่ 12–18  เปนเทวาลยัที่
ประดิษฐานเทวรูป  พระพทุธรูป  หรือรูปพระโพธิสัตว  ตามแนวคิดของลัทธินกิายตางๆเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ หรือศาสนาพุทธ  โดยมีบทบาทหนาที่ตางๆไดแก ปราสาทคีรี  ปราสาทบรรพ-
บุรุษ  และปราสาทเทวสถานชุมชน5  อยางไรก็ดีเนื่องจาก คติโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพราหมณ
และศาสนาพทุธอันเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ  จะมีแกนแนวคิดและสาระสําคัญสอดคลอง
กันเปนอยางด ี ทําใหปราสาทซึ่งเปนสัญลกัษณจําลองจกัรวาลบนพืน้โลก  เนื่องในศาสนาทัง้สอง 
มีระเบียบทางสถาปตยกรรมไมตางกนั6 
                 พงศาวดารเหนอืไดกลาวถงึ ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี  ทีส่ะทอนใหเห็นถึงแนวคิดทาง
การเมืองการปกครองดังความวา “...แลวพระนารายณไปสรางพระปรางคเมืองละโว  ขนานนาม
เมืองใหมชื่อวาเมืองลพบุรี  แตนั้นมาเปนเมืองลูกหลวง...”7  ประกอบกบัหลักฐานภาพพระพุทธรูป
ที่ซุมมุขทิศใต  และความเปนไปไดที่ปรางคอาจปรากฏเปนสถาปตยกรรมเนื่องในศาสนาพทุธมา
แตดั้งเดิมดังกลาวแลว  ตามนัยเหลานี้จึงอาจทาํใหเขาใจไดวา ปรางควดัมหาธาตุ  ลพบุรี  นับเปน
ตัวอยางที่สําคัญของปรางคเนื่องในศาสนาพุทธ  ซึ่งปรากฏขึ้นในบริเวณภาคกลางของไทยตั้งแต
อยางชาราวพทุธศตวรรษที ่18–19  และเปนแบบอยางใหกับปรางคในสมัยอยุธยา8  
 
 
                                                           
                 5  อนุวทิย  เจรญิศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา : การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  
(ม.ป.ท. : The  Toyota  Foundation, 2541 ), 4-6. 
                 6 แนวคิดของศาสนาพราหมณและศาสนาพทุธถือตรงกันวา ภูเขาพระสุเมรุเปนศูนย 
กลางจกัรวาล  อันมีองคประกอบอื่นๆรายลอมโดยรอบ  ภายในอาณาบริเวณที่กาํหนดขอบเขต 
ไดดวยกําแพงจักรวาล.  ดูรายละเอียดจาก  รอเบิต ไฮน เกลเดิน, “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบนั
กษัตริยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,” แปลโดย นธิิ  เอียวศรีวงศ, สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  6, 1 (เมษายน - กนัยายน 2525) : 4. 
                 7  พงศาวดารเหนือ, พิมพคร้ังที ่8 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพฆิเณศ, 2516. พิมพเปน
อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนายชมุพร  ศรีสัชชนกุล มกราคม 2516), 26. 
                 8   ปรางควัดมหาธาตุ  ลพบุรี  ไมไดเปนสถาปตยกรรมแบบขอม  และไมอาจเกาไปกวา 
พ.ศ.1750 หรือ พ.ศ.1800.  ดูรายละเอียดจาก ชอง บวสเซอลีเย, “รายงานการสาํรวจทางโบราณ-
คดีในประเทศไทย,” ทรงแปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปากร 9, 3 (กันยายน  2508) :  
36 -37, 40.    
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                 อยางชาที่สุดตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 19  ศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท  ลังกาวงศ  ได
เผยแผเขามายังบริเวณภาคกลางของไทยอยางจรงิจัง  จนไดรับการยอมรับแทนที่แนวคิดตางๆทีม่ี
มาก อน9  โดยคติพระบรมธาตุตามแนวคิดของนิกายเถรวาท  ลังกาวงศ  ไดมีอิทธพิลตอสังคมใน
ขณะนั้นอยางมาก  ในฐานะที่เปนสื่อเพื่อสรางเอกภาพทางวฒันธรรม  อันจะนําไปสูเอกภาพ
ทางการเมืองการปกครอง10  ดังปรากฏการสรางพระบรมธาตุเจดียรูปแบบตางๆ ณ วดัสําคัญของ
ราชธาน ี และเมืองทีม่ีความสําคัญทางการปกครองและเศรษฐกิจ11    
                 ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  มีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่บาง
ประการของปรางคในสมยัอยุธยา ไดแก  
                 1.  ปรางคพระบรมธาตุ  คือปรางคที่สรางขึน้เพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุ  ดังม ี
ตัวอยางที่สําคัญไดแก ปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยธุยา  นอกจากนั้นปรางคพระบรมธาต ุ
ยังอาจเปนสญัลักษณของอํานาจรัฐและกษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยาอกีดวย12  ดังมีรองรอยใหเหน็ 
ไดจากการปรากฏปรางคอยางแพรหลายในสมัยอยุธยา                 
                 2.  ปรางคอนุสรณ  คือปรางคที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงบุคคล  สถานที่  หรือเหตุการณ 
สําคัญ  ดังมีตวัอยางที่สําคญัไดแก  ปรางควัดราชบูรณะ ปรางควัดไชยวัฒนาราม13                    
 
                                                           
                 9  อนุวทิย  เจรญิศุภกุล, “คติจักรวาลพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศทีม่อิีทธิพลตอ 
แบบเมืองและสถาปตยกรรมในประเทศไทย,”  อักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  6, 1-2 
(มิถุนายน 2536) : 321.     
                 10  ศรีศักร  วัลลิโภดม. ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ  
(ม.ป.ท. : เมืองโบราณ, ม.ป.ป.), 146–152.   
                 11 อนุวทิย  เจริญศุภกุล. “คติจักรวาลพุทธศาสนาเถรวาทลงักาวงศที่มีอิทธิพลตอ 
แบบเมืองและสถาปตยกรรมในประเทศไทย,” 326. 
                 12 สันติ  เลก็สุขุม, เจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ  จงัหวัดพระนครศรี 
อยุธยา  (กรุงเทพฯ : อมรินทรวิชาการ, 2541), 59. 
                 13  วดัราชบูรณะ สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  ณ ที่ถวายพระเพลงิ
เจาอายพระยาเจายี่พระยาซึ่งชนชางชิงราชสมบัติกนัสวรรคต  และวัดไชยวัฒนาราม สรางขึ้น 
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ณ ที่บานเดิมของพระราชมารดา.  ดูรายละเอยีดจาก  
“พระราชพงศาวดารฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ 
พันจนัทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด)  (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 10 -11, 341. 
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                 สมมติฐานซึ่งเปนที่รับรูอยางกวางขวางในปจจุบันเชื่อกันวา “ปรางคในสมัยอยุธยา 
เปนผลของการไดรับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปตยกรรมจากอารยธรรมเขมร  อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธที่มีตอกนัในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ในชวงเวลาหนึ่ง”  ผูวิจัยมีความเหน็วา
สมมติฐานนีย้งัไมอาจถือเปนบทสรุปที่สมบูรณที่สุดได  เนื่องจากการศึกษาที่ผานมายังมีขอจํากัด
ที่สําคัญไดแก   
                 1.  ขอขัดแยงเรื่องอิทธพิลของอารยธรรมเขมรในบริเวณภาคกลางของไทย  ในชวงพทุธ
ศตวรรษที่ 16–19 14  สงผลใหไมสามารถอธิบายถงึกระบวนการในเชงิสงัคมวัฒนธรรมอันเปนทีม่า
ของปรางคในสมัยอยุธยา   
                 2.  แนวทางการศึกษาที่ใหความสําคัญกับหลักฐานทางเอกสาร  เหนือกวาหลักฐาน
ทางสถาปตยกรรม  สงผลใหปรางคในสมยัอยุธยาเปนจาํนวนไมนอยตองถูกละเลยไป  เพยีงเพราะ
การยอมจาํนนตอการขาดแคลนหลักฐานทางเอกสาร  ทั้งๆทีห่ลักฐานทางสถาปตยกรรมที่ยงั
หลงเหลืออยู  อาจบันทึกหรอืสะทอนความคิดในแงมุมตางๆไดอยางตรงไปตรงมายิ่งกวาหลักฐาน
ทางเอกสาร   
                 3.  แนวทางการศกึษาที่ใหความสําคัญกับรูปแบบและการประดับตกแตง  ซึง่เปน
รายละเอียดทีอ่าจพลิกแพลงไดงาย  เหนอืกวาความคดิในการออกแบบและระเบียบทาง
สถาปตยกรรม  ซึง่เปนสาระสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความสมัพนัธระหวางปรางคกับปจจัยตางๆ
ในสังคม  สงผลใหไมสามารถอธิบายไดวารูปแบบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยุธยานั้น
ไดสะทอนใหเห็นถึงความคดิในแงมุมตางๆอยางไร  
                 ดวยขอจํากัดดงักลาว  การศึกษาที่ผานมาจงึมีองคความรูที่จํากัดในเชงิรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมเทานัน้  แตในเชิงสงัคมวฒันธรรมยงัไมมีคําอธิบายที่กระจางชัด     
                 เนือ่งจากผูวิจัยมคีวามเห็นวา  การอธิบายถงึความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมกับ
สังคมมนุษย  เปนสาระที่สําคัญที่สุดของการศึกษาสถาปตยกรรมในเชิงตางๆ  โดยเฉพาะ
การศึกษาในเชิงประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  ดังนัน้จึงจาํเปนตองทาํการวิจัยเพื่อใหทราบวา  
ปรางคในสมยัอยุธยามีความสัมพนัธกับปจจัยทางสงัคมวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาอยางไร  โดย
ภายใตความสมัพันธนัน้ปรางคในสมัยอยุธยาจะมบีทบาทหนาที่ตางๆอยางไร  และบทบาทหนาที่
นั้นๆสามารถสื่อใหเปนที่รับรู  เขาใจ  และยอมรับทั่วกันได  ดวยความคิดในการออกแบบและ
ระเบียบทางสถาปตยกรรมอยางไร    
                                                           
                 14 กลุมหนึง่เชื่อวา อารยธรรมเขมรมีอํานาจทางการเมืองปกครองอยางเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด  แตอีกกลุมเชื่อวาอาํนาจนัน้มีลักษณะยืดหยุนและผอนคลาย.  
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                 ในการวิจยัครั้งนีจ้ะพยายามชี้ใหเหน็ถงึความสัมพันธระหวางปรางคในสมัยอยุธยากับ
ปจจัยทางสงัคมวัฒนธรรมทีสํ่าคัญสามประการไดแก   
                 1.  ความสัมพนัธกับปจจัยทางการเมืองการปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจ   
                 2.  ความสัมพนัธกับคติตางๆตามแนวคิดเนื่องในศาสนาพทุธในบริบทสังคมอยุธยา 
ซึ่งมีเอกลกัษณอันเกิดจากการคัดสรรและผสานคตพิุทธ  พราหมณ  ไสยเวท15   
                 3. ความสัมพันธกับบทบาทหนาที่ตางๆที่เคยมีมากอนในอารยธรรมเขมร   
                 จากที่กลาวมาทัง้หมด  วิทยานิพนธนี้จึงเปนการวิจัยเกี่ยวกับปรางคในสมัยอยุธยา 
ที่กวางขวางและลึกซึ้งกวาทีเ่คยมีมา  อันจะนําไปสูการเขาใจถึงความสําคัญและความสัมพันธ
ระหวางปรางคกับสังคมในสมัยอยุธยา  รวมทัง้เขาใจถึงกระบวนการทางสถาปตยกรรม  และ 
ทางสังคมวัฒนธรรมที่ผลักดันใหปรากฏเปนปรางคในสมัยอยุธยา  นอกจากนั้นยังนับเปนการ 
ทบทวนตรวจสอบสมมติฐานและงานการศึกษาที่ผานมาอีกดวย  ดงันัน้วทิยานพินธนี้จึงนาจะ 
นําไปสูองคความรูเกี่ยวกับปรางคในสมยัอยุธยาทีห่นกัแนน  นาเชื่อถือยิ่งขึ้น. 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
                 1.  ศึกษาภาวะตางๆของสงัคมในสมัยอยธุยา  เพื่อใหเขาใจถึง ปจจัยและเงื่อนไข 
เบื้องหลงัการปรากฏปรางคในสมัยอยธุยา โดยประเด็นสําคัญที่จะทําการศึกษาไดแก   
                 ก)  การเมืองการปกครอง               ข)  สังคม   
                 ค)  เศรษฐกจิ                                  ง)  ความสัมพันธกับอารยธรรมภายนอก 
                 จ)  แนวคิดและคติทางศาสนา            
                 2.  ศึกษาขอมูลทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยุธยา  เพื่อใหเขาใจถึงปจจัย
เงื่อนไขในการออกแบบ  ความคิดในการออกแบบ  ระเบยีบทางสถาปตยกรรม  และพัฒนาการ 
ในชวงเวลาหนึ่งๆ  โดยประเด็นสําคัญที่จะทําการศึกษาไดแก   
                 ก)  รองรอยการสรางและการเสริมสราง         ข)  ที่ตั้ง  และผังบริเวณ   
                 ค)  แผนผงัและองคประกอบสถาปตยกรรม   ง)  การประดิษฐานสิ่งศักดิสิ์ทธิ์  
                                                           
                 15 สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานของสังคมไทย  กอนสมัยสุโขทยั 
ถึงกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (ม.ป.ท. : สถาบนัไทยศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,2535) 
, 49–71.  
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                 จ)  ความหมายในเชิงสัญลกัษณ                  ฉ)  คุณคาทางสุนทรียภาพ 
                 3.  ศึกษาความสมัพันธระหวางความคิดในการออกแบบ  กบัภาวะตางๆของสังคม 
ในสมัยอยธุยา  เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของปรางคในสมัยอยุธยาในชวงเวลาหนึง่ๆ 
                 4.  ศึกษาความสมัพันธระหวางพัฒนาการของภาวะตางๆของสังคม  กับพัฒนาการ
ความคิดในการออกแบบ  เพือ่ใหเขาใจถงึกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรม  และกระบวนการ 
ทางสถาปตยกรรม  เบื้องหลังภาวการณตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับปรางคในสมัยอยธุยา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 
                 1.  ไดทราบถงึความสาํคัญและความสมัพนัธที่ปรางคมีตอสังคมสมัยอยุธยา  ทําให 
เขาใจถึงความสัมพนัธระหวางสถาปตยกรรมกับวัฒนธรรมของมนุษย ณ ที่หนึง่ในชวงเวลาหนึง่  
ซึ่งเปนอุดมการณของการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมที่ผูวิจัยเชื่อมั่นและตองการนําเสนอ 
                 2.  ไดทราบถงึกระบวนการทางสถาปตยกรรม  และกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรม 
ที่สงผลใหปรางคหลอมรวมเปนสวนหนึง่ของอารยธรรมสมัยอยุธยา 
                 3.  เปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาปรางคอ่ืนๆ ณ สถานทีห่รือเวลาที่แตกตาง   
                 4.  เปนการทบทวนและตรวจสอบสมมติฐานและงานการศกึษาที่ผานมา 
 

ขอบเขตการศึกษา 
        
ขอบเขตความหมายทางสถาปตยกรรม 
              “ปรางค”  ในวิทยานพินธนีห้มายถึง  สถาปตยกรรมรูปแบบหนึง่ทีป่รากฏเฉพาะในอารย-
ธรรมไทยและอารยธรรมเขมร  ซึง่เปนผลของกระบวนการสรางสรรคเอกลักษณทางสถาปตยกรรม
ของทองถิ่น  ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมแบบศิขรและวิมานในอารยธรรมอินเดีย  
โดยองคประกอบทางสถาปตยกรรมของปรางคอาจจาํแนกออกเปนสามสวนไดแก  สวนฐาน   
สวนเรือนธาต ุ และสวนยอด    
ขอบเขตของกรณศีึกษา 
              “ปรางคในสมัยอยธุยา”  ในวทิยานพินธนีห้มายถึง  ปรางคอันมีบทบาทหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งตอสังคม  ในฐานะเปนพุทธเจดยีที่เกีย่วเนื่องกับอํานาจรัฐและกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา 
ซึ่งไดรับการสรางหรือเสริมสรางครั้งใดครั้งหนึง่ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 1893 – 2310               
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ขอบเขตพืน้ที่การวิจัย  แบงออกเปนสองสวนไดแก 
                 1.   อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.  จงัหวัดที่เคยเปนเมืองสาํคัญในสมัยอยุธยา แบงเปนสองกลุมกลาวคือ                          
                       ก)  ภาคกลางตอนลาง  ไดแก  ลพบุรี  ชยันาท   สิงหบรีุ  อางทอง  สุพรรณบุรี  
กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบรีุ  และนนทบรีุ   
                       ข)  ภาคกลางตอนบน  ไดแก  สุโขทัย  พษิณุโลก 
 

วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 
                 1.  ข้ันตอนการสาํรวจ  รวบรวม  และประเมนิขอมูล  อาจจําแนกตามประเภทขอมูล 
ไดเปน 2 ลักษณะกลาวคือ 
                 ก)  ขอมูลทางสถาปตยกรรม  จะดําเนนิการดวยการคนควาจากแหลงขอมูลภาค
เอกสาร  รวมกับการสํารวจภาคสนาม  เพื่อรวบรวมและประเมินขอมลูเฉพาะประเด็นที่เปน
ประโยชนในการวิเคราะหตอไป 
                 ข)  ขอมูลทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม  จะดําเนินการดวยการคนควา 
จากแหลงขอมูลภาคเอกสาร  ซึ่งประกอบดวยเอกสารประวัติศาสตรตนฉบับ (เชน  พงศาวดาร   
จดหมายเหต ุ จารึก  บันทึกการเดินทาง  ตํานาน ฯลฯ)  และเอกสารประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห
(งานศกึษาโดยนักวิชาการ)  เพื่อรวบรวมขอมูลในประเดน็ตางๆตามวตัถุประสงคของการศึกษา  
และเพื่อความกระชับอันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหตอไป  ในขั้นตอนนี้จงึใหความสําคัญ 
กับประเด็นดานการเมืองการปกครอง  และดานแนวคิดและคติทางศาสนา  เปนพเิศษ 
                 2.  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  อาจจําแนกตามแนวทางการวิเคราะหไดเปน 2 
ลักษณะกลาวคือ 
                 ก)  การวิเคราะหขอมูลเฉพาะทาง  จาํแนกตามประเภทขอมลูเปน 2 ลักษณะไดแก 
                      1)  ขอมูลทางสถาปตยกรรม  ขอมูลทั้งหมดจากขั้นตอนแรกจะถกูนาํมาวิเคราะห 
เพื่อสรุปเปนเนื้อหาในสองประเด็นคือ  ความคิดในการออกแบบ  และระเบียบทางสถาปตยกรรม   
                      2)  ขอมูลทางประวัติศาสตร สังคม และวฒันธรรม  ขอมูลทั้งหมดจากขั้นตอนแรก 
จะถูกนํามาวเิคราะหโดยอางอิงหลักฐานจากเอกสารประวัติศาสตรตนฉบับเปนหลกั  รวมกับการ   
อางอิงความคดิจากเอกสารประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห  รวมถึงความคดิของผูวิจัยเองดวย  เพื่อ
สรุปเปนเนื้อหาที่เชื่อมโยงกบัขอมูลทางสถาปตยกรรมอันจะนําไปสูการวิเคราะหอยางลกึซึ้งตอไป 
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                 ข)  การวิเคราะหขอมูลแบบองครวม  เปนการวิเคราะหตีความรวมกนัระหวางขอมูล
ทางสถาปตยกรรม  และขอมูลทางประวัตศิาสตร สังคม วัฒนธรรม  เพือ่สรุปเปนเนื้อหาในสอง 
ประเด็นคือ  ความสมัพนัธระหวางบทบาทหนาที่ของปรางคกับปจจัยตางๆในสมยัอยุธยา  และ
ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของปรางคกับความคิดในการออกแบบและระเบียบทาง
สถาปตยกรรม 
                 3.  ข้ันตอนการสรุปผล  เปนการประมวลขอมลู  หลักฐาน  และผลการวิเคราะห 
ทั้งหมดจากการศึกษา  เพื่อสังเคราะหเปนบทสรุปที่อธบิายถงึความสําคัญและความสัมพันธ
ระหวางปรางคกับสังคมในสมัยอยุธยา 
 

การนาํเสนอผลการศึกษา 
 
                 วทิยานพินธนี้จะนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมดเปนลายลกัษณอักษร  รวมกับ 
แบบสถาปตยกรรม  และภาพประกอบ  โดยมีเนื้อหาแบงออกเปน 5 บท กลาวคือ 
                 บทที ่1  บทนํา    
                 บทที ่2  รากฐานและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  สังคม   
                              และเศรษฐกิจ  ของกรงุศรีอยุธยา  
                 บทที ่3  อิทธพิลของศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณในสมัยอยุธยา 
                 บทที ่4  ความคดิในการออกแบบ  และระเบยีบทางสถาปตยกรรม 
                              ของปรางคในสมัยอยุธยา   
                 บทที ่5  บทบาทหนาที่และการออกแบบปรางคในสมยัอยุธยา 
                 อยางไรก็ดีเพื่อใหการนําเสนอดําเนนิไปอยางกระชับ  ผูวิจยัจึงขอกาํหนดขอตกลง 
เบื้องตน  เกี่ยวกับการอางถงึและการเรียกชื่อ วัดและปรางค กลาวคือ 
                 การอางถึงปรางคแหงใดแหงหนึ่ง  ดวยคําวา “ปรางควัด...”  ผูวจิัยหมายถึง  ปรางค
ประธานเทานัน้  เวนแตจะมคีําขยายอืน่ๆตอทายเชน ปรางคราย  ปรางคประจําทิศ  ปรางคประจํา
มุม เปนตน  จงึจะหมายถงึ ปรางคที่ตัง้อยูในตําแหนงตางๆตามนยัของคําขยายนั้น      
                 การเรียกชื่อ วัดและปรางคที่ตัง้อยูในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  ผูวจิัยจะเรียก
เฉพาะชื่อวัด  โดยไมระบุคําวา “พระนครศรีอยุธยา” ตอทาย  เวนแตในกรณี ของ “วัดมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา” เพยีงแหงเดียวเทานัน้ที่จะระบุเสมอ  ทั้งนี้เนื่องจาก วัดมหาธาตมุีปรากฏ 
ในเมืองอืน่ๆอกีดวย  แตการเรียกชื่อ วัดและปรางคที่ตั้งอยูในเมืองตางๆ  ผูวิจยัจะระบุจังหวัด 
ตอทายเสมอ.     
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บทที่ 2 

 
รากฐานและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  สังคม   

และเศรษฐกจิ ของกรุงศรอียุธยา 
 

 
รากฐานและพัฒนาการของสังคมในบริเวณภาคกลางของไทยกอนสมัยอยธุยา 

 
                 อารยธรรมอินเดยีไดเผยแผเขาสูเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอยางชาตั้งแตพทุธศตวรรษ 
ที่ 9 -10  ซึ่งเปนชวงเวลาที่อารยธรรมอินเดียไดบรรลุถึงจุดสูงสุด1  การเผยแผอารยธรรมนี้ไดกอ 
ใหเกิดการจัดตั้งสถาบนัทางการเมืองและทางศาสนา  ตามแบบอยางของอารยธรรมอินเดียขึ้นใน
ภูมิภาคนี2้  แตเนื่องจากการเผยแผอารยธรรมอินเดียเปนไปในลักษณะผสมผสานและกระตุนให
เกิดการสรางสรรค  อารยธรรมตางๆในภูมภิาคนี้ซึ่งจะเริม่ปรากฏขึ้นในราวพทุธศตวรรษที่ 11-12
เชน อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมเขมร  อารยธรรมพุกาม  เปนตน จงึมีเอกลกัษณทองถิน่ซึง่อาจ
แตกตางจากอารยธรรมอินเดียที่เปนตนแบบ3 
                 จากการศึกษาสภาพภูมิศาสตรบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของไทยไดแสดงใหเห็นวา  
ในชวงพทุธศตวรรษที่ 11-12 พืน้ที่ตอนบนสุดของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (บริเวณอาํเภอผักไห  
อําเภอมหาราช  และอําเภอนครหลวง ในปจจุบัน) ยังคงเปนปาชายเลนซึ่งมีสภาพภูมิศาสตรแบบ 
ที่ราบน้ําทะเลทวมถึง4  โดยแนวชายฝงทะเลของอาวไทยในขณะนัน้จะเปนอาวโคงเวาเริ่มตนจาก
จังหวัดเพชรบรีุ  ผานราชบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  อางทอง  สิงหบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก   
ปราจีณบุรี  ฉะเชิงเทรา  ส้ินสุดที่จังหวัดชลบุรี5  ตลอดแนวชายฝงทะเลดังกลาวไดมีการคนพบ 
                                                 
                 1  หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, พิมพคร้ังที่ 3 (ม.ป.ท. : องคการคาของ 
คุรุสภา, 2534), 97.   
                 2  เร่ืองเดียวกนั, 98.  
                 3  เร่ืองเดียวกนั, 100.  
                 4  ผองศรี  วนาสนิ  และทวิา  ศภุจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเด ิมของ 
ที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตัง้และภูมิศาสตรสัมพันธ  (ม.ป.ท. : ฝายวิจยั  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 36.   
                 5  เร่ืองเดียวกนั, 45.   
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เมืองโบราณสาํคัญเชน เมืองคูบัว จ.ราชบรีุ, เมืองพระประโทน จ.นครปฐม, เมืองอูทอง จ.สุพรรณ- 
บุรี, เมืองละโว จ.ลพบุรี6  อยางไรก็ดีการทบัถมของโคลนตะกอนที่แมน้ําสายตางๆพัดพามาคง 
ทําใหแนวชายฝงทะเลคอยเลื่อนตัวลงไปเรื่อยๆ 
                 ชนิกาลมาลีปกรณตอนที่กลาวถึงการอัญเชญิพระนางจามเทวี  พระธิดาของพระเจา
จักรพรรดิเมืองลวปุระไปครองหริภุญไชย  ไดกลาวถึงเมอืงๆหนึง่ชื่อวา “เมืองราม” ซึ่งเปนเมืองที่
พระนางจามเทวีและพระสวามีทรงครองอยู7  แสง มนวทิรู ไดเสนอวาเมืองรามนี้นาจะเปนเมือง 
ที่อยูใกลลพบรีุ8  ประกอบกบัการศึกษาของประยูร อุลุชาฎะ ไดเสนอวาเมืองรามอาจตั้งอยูใน
บริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  เนื่องจากไดพบสถาปตยกรรมซึ่งมีอายเุวลายอนหลังไปถึงในราว
พุทธศตวรรษที่ 13 รวมสมยักับชวงเวลาแหงพระชนมชีพของพระนางจามเทว9ี  ขอมูลดังกลาวนี ้
นาจะเปนรองรอยที่แสดงใหเห็นวา ในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยาอาจปรากฏชุมชนมาต้ังแตราว
พุทธศตวรรษที่ 13 แลว  ทั้งนี้คงเนื่องจากการทับถมของตะกอนที่แมน้ําสายตางๆพัดพามา  ทําให
บริเวณที่เคยเปนที่ราบน้าํทะเลทวมถงึเปลี่ยนสภาพไปจนเหมาะที่จะตั้งถิ่นฐานได   
                 พงศาวดารเหนอืตอนที่กลาวถึงพระเจาจนัทโชติและพระนารายณไดแสดงอยางเปน 
นัยใหเหน็วา  มีชุมชนที่มีความเจริญรุงเรืองตั้งอยูในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยามาตั้งแตอยาง
ชาในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 15 แลว (จะกลาวโดยละเอียดตอไป)10  นอกจากนัน้เอกสาร
เดียวกนันีย้ังไดกลาวถึงชุมชนนัน้ไวอยางนาสนใจ  ดังความวา  
         ...จุลศักราช 406 (พ.ศ. 1587?) ปมะโรง ฉศก จึงเชิญพระศพ (พระนางสรอยดอกหมาก) มา 
         พระราชทานพระเพลิงที่แหลมบางกะจะ  สถาปนาเปนพระอารามใหนามชื่อ วัดพระเจาพระนางเชิง  
          

                                                 
                 6  เร่ืองเดียวกนั, 48 - 49.  
                 7  ชื่อเมืองรามนีผู้แตงชินกาลมาลีปกรณใชคําวา “เมืองรามัญ” แตผูแปลสันนษิฐานวา
นาจะเปนความคลาดเคลื่อนของผูแตง.  ดูรายละเอียดจาก  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, 
แปลโดย  แสง  มนวทิูร (พระนคร : กรมศิลปากร, 2501.  พิมพเนื่องในการบูรณะโบราณสถาน  
อําเภอเชียงเสน  จังหวัดเชยีงราย  พฤษภาคม 2501), 83.   
                 8  เร่ืองเดียวกนั, 83.  
                 9  ประยูร  อุลุชาฎะ [น  ณ  ปากน้ํา], ศิลปกรรมแหงอาณาจักรศรีอยุธยา, (พระนคร  
: โอเดียนสโตร, 2516), 29 - 32.   
                 10  พงศาวดารเหนือ, พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2516. พมิพเปน
อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนายชมุพร  ศรีสัชชนกุล  มกราคม 2516), 24 - 26.    
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         แตนั้นมา  พระเจาสายน้ําผ้ึงจึงยกพลลงไปขุดบางเตยจะสรางเมืองใหม  พระอาจารยหามวา 
         น้ําเค็มนัก  ยังไมถึงพุทธทํานายสรางไมได  จึงสรางวัดหนาพระธาตุถวายพระอาจารย  แลวมา 
         สรางวัดมงคลบพิตร...11   
รองรอยจากพงศาวดารเหนอืดังกลาวนีน้าจะแสดงใหเหน็วา บริเวณยานพระนครศรีอยุธยาซึ่งเริ่ม
ปรากฏชุมชนมาตั้งแตพทุธศตวรรษที่ 13  คงมีความสืบเนื่องเรื่อยมา  จนถงึอยางชาในราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 16  ชุมชนในบริเวณยานนี้คงมกีารตั้งถิน่ฐานอยางหนาแนนในระดับหนึง่แลว  จงึมี
ความพยายามที่จะบกุเบิกที่ดินใหมในทาํเลที่ใกลแนวชายฝงทะเลมากขึ้น12  การตั้งถิ่นฐานอยาง
หนาแนนในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  อาจเกิดจากปจจัยผลักดันหลายประการซึ่งจะมีผล 
สืบเนื่องตอมาในชวงพทุธศตวรรษที่ 17-19 ไดแก 
                 1.  สงครามระหวางหริภุญไชย  ละโว  และนครศรีธรรมราช  ในราวกลางพทุธศตวรรษ
ที่ 16  ซึ่งมีบนัทึกไวในชินกาลมาลีปกรณและตํานานมูลศาสนา  อาจสงผลใหมีชนกลุมใหม
เคลื่อนยายเขามาตัง้รัฐอิสระของตนขึ้น13 
                 2.  การเปลีย่นแปลงสภาพทางภูมิศาสตร  และการพฒันาเทคนิคการปลกูขาวจาก 
การทาํนาดอนเปนนาลุม  อาจทาํใหเกิดการอพยพเขามาสูบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งใน
ขณะนั้นคงมีสภาพทางภูมิศาสตรแบบที่ราบลุมปากแมน้าํที่สามารถใหผลผลิตไดดีกวา  แมวา 
จะไมเหมาะตอการอยูอาศัยมากนักก็ตาม14 
 
 
 

                                                 
                 11  “แหลมบางกะจะ” ที่กลาวถงึในความตอนนี้นาจะหมายถึงพืน้ที่บริเวณมุม
ตะวันออกเฉียงใตของพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งในปจจุบนัยังคงปรากฏวดัๆหนึ่งในบริเวณนี้ชื่อวา “วดั
บางกะจะ” ตั้งอยูคนละฝงน้าํ  ตรงขามกับวัดพนัญเชิง. ดูรายละเอียดจาก พงศาวดารเหนือ, 29.    
                 12  “บางเตย” ที่กลาวถงึในความที่ยกมาอางขางตนอาจหมายถ ึง บริเวณตาํบลบางเตย  
อําเภอสามโคก  จงัหวัดปทมุธานี ในปจจุบัน. ดูรายละเอียดจาก  ชาญวิทย  เกษตรศิริ, “ชุมชน 
อโยธยา-อยุธยา : ปญหาเรือ่งวิวฒันาการทางเศรษฐกจิและสังคม,” ใน อยุธยา : ประวัติศาสตร
และการเมือง, ธํารงศกัดิ์  เพชรเลิศอนันต, บรรณาธิการ (กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตาํรา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2542), 121.       
                 13  เร่ืองเดียวกนั, 134.  
                 14  เร่ืองเดียวกนั, 112-121.  
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                 3.  การขยายตัวทางการคาของจีนในชวงพทุธศตวรรษที่ 17-19  ที่เปดโอกาสใหพอคา
เอกชนจนีสามารถทาํการคาขายไดโดยตรง  นอกเหนือไปจากระบบการคาแบบบรรณาการระหวาง 
รัฐตอรัฐ15  อาจทําใหมีการเคลื่อนยายของชาวพื้นเมืองรวมถงึชาวจีนเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณ
ยานพระนครศรีอยุธยา  ซึง่เปนทาํเลที่เหมาะสมในการทําการคา  เนือ่งจากใกลทะเลและเปนชุม
ทางของเสนทางสูแผนดนิภายในอนัเปนแหลงทรัพยากรจากปาซึ่งเปนสินคาที่สําคัญในขณะนัน้16                           
                 4.  การขยายตัวของอารยธรรมเขมร  ปจจัยนี้เปนแรงผลกัดันสําคัญที่สงผลทั้งในทาง 
สังคมและทางวัฒนธรรมอยางกวางขวาง  จึงจําเปนตองกลาวโดยละเอียดดังนี ้
                 ความพยายามของมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรที่จะขยายอํานาจเขามาสู
ภาคกลางของไทยจะปรากฏอยางชัดเจนในชวงพทุธศตวรรษที่ 16-18  ดังมีรองรอยใหเหน็ไดจาก 
การปรากฏปรางคในเมืองโบราณสําคัญๆเชน  ศรีเทพ  ลพบุรี  สุโขทัย เปนตน17  อยางไรก็ดี 
ความพยายามที่จะขยายอาํนาจอาจเริ่มมาต้ังแตกอนพุทธศตวรรษที่ 16 แลวก็เปนได   
                 พงศาวดารเหนอืไดกลาวถงึ สถานการณทางการเมืองในบริเวณภาคกลางของไทย 
กอนพทุธศตวรรษที่ 16 ไวอยางนาสนใจ ความวา  
        ...จุลศักราช  215 (พ.ศ. 1396?) ปเถาะ เบญจศก  พระเจาจันทโชติกับเจาฟาปฏิมาสุดาดวงจันทร 
         ขึ้นไปครองเมืองละโว  ทั้งพระพี่นางทรงพระนามชื่อเจาฟาแกวประพาฬขึ้นไปดวย... ศักราช 220    
         (พ.ศ.1401 ปมะแม  สัมฤทธิศก  พระเจาอโนรธามังฉอเจาเมืองสเทิมปรึกษาเสนาบดีวาเราจะยก 
         ไปตีเมืองละโว...มาทางกลาง 39 วันถึงเมืองละโวนั้น ณ วันเดือนอายแรม 13 ค่ํา พระเจาอโนรธา 
         มังฉอส่ังใหนายทัพนายกองเขาลอมเมืองไวส่ีดานถึง 7 วันหามีผูใดออกมารับทัพไม  พระเจาจันทโชติ 
         จึงปรึกษาเสนาบดีวาทัพมาลอมครั้งนี้ใหญหลวงนัก  เสนาบดีจะคิดประการใดดี  เสนาบดีก็นิ่งอยู   
         หมื่นจะสูกราบทูลวาศึกครั้งนี้ใหญหลวงนักคิดจะใครเปนไมตรี  ดวยทหารเรายังมิชํานาญศึก   
         พระเจาจันทโชติก็เห็นดวย... ศักราช 249 (พ.ศ. 1430?) ปมะเมีย นพศก พระนเรศวร (โอรสพระเจา 
         อโนรธามังฉอ) ยกพล 40 แสน มาลอมกรุง  ตั้งคายอยูตําบลนนตรี  ทราบวาพระนารายณ (โอรส 
         พระเจาจันทโชติ)ไดครองราชสมบัติ  เกรงพระเดชเดชานุภาพเปนอันมาก  จึงใหแตงหนังสือเปน 
         ใจความวาเรายกพยุหแสนยากรจะใครสรางวัดพนันคนละวัด...พระนเรศวรกอ 15 วันถึงบัวกลุม   

                                                 
                 15  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา” (วทิยานพินธปริญญา 
มหาบัณฑิต  ภาควิชาประวตัิศาสตร  บัณฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 24.  
                 16  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “ชุมชนอโยธยา-อยุธยา : ปญหาเรื่องวิวัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคม,” ใน  อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 124-129.    
                 17  อนุวทิย  เจรญิศุภกุล, “การกําหนดอายปุรางคที่เมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ  5, 4 
(เมษายน – พฤษภาคม 2522) : 85 - 104. 
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         ใหนามชื่อวัดภูเขาทอง  พระนารายณจะแพ  คิดเปนกลอุบายทําโครงเอาผาขาวดาด  พระนเรศวร 
         เห็นดังนั้น  คิดกลัวเลิกทัพกลับไป  พระนารายณใหกอจนแลวใหนาม วัดใหญชัยมงคล   แลว 
         พระนารายณไปสรางพระปรางคเมืองละโว  ขนานนามเมืองใหมชื่อวา เมืองลพบุรี  แตนั้นมาเปน 
         เมืองลูกหลวง  พระนารายณทรงประชวรลงมา  ครั้งถึงพระราชวัง 3วัน สวรรคต  ถวายพระเพลิง 
         ที่วัดพระองคสรางใหชื่อวา วัดนารายณอิศรา  แตนั้นมาเมืองวางเปลาอยู  อํามาตย 9 คนรบฆาฟน 
         ชิงราชสมบัติกัน  โลหิตในเมืองนั้นประดุจหนึ่งทวมทองชาง  แตทําศึกส้ิน 2 ป  ศักราชได 311 (พ.ศ.       
         1492?) ปมะเส็ง เอกศก พระเจาหลวงไดราชสมบัติเกาป  จึงกําหนดตั้งพิกัดอากรขนอนตลาดไว 
         ทุกตําบล  จึงส่ังใหยกวังเปนวัดเรียกวา วัดเดิม แตนั้นมา  ศักราช 360 (พ.ศ.1541?) ปมะแม  
         สัมฤทธิศก ลงมาสรางเมืองใหม  สรางตําหนักวังอยูทายเมือง  ไปสรางวัดโปรดสัตว  ยังหาแลวไม   
         สวรรคตลงที่นั้น...18   
ความตอนนีน้าจะแสดงใหเห็นถึง ความสมัพันธในทางการเมืองการปกครองระหวางเมืองละโวกบั
เมืองซึง่ตั้งอยูในทาํเลทีถ่ัดลงมาจากเมืองละโว  โดยจากชื่อวัดตางๆไดแก วัดภูเขาทอง,  วัดใหญ-
ชัยมงคล, วัดเดิม, และวัดโปรดสัตว  นาจะเปนรองรอยไดวา เมืองนั้นอาจตั้งอยูในบริเวณยาน
พระนครศรีอยธุยา  โดยที่เมอืงนัน้เองไดมคีวามสาํคัญเหนือกวาเมืองละโว  และเปนเมืองที่มีความ
เจริญรุงเรืองมากมาตั้งแตกอนสมัยอยธุยาแลว19   
                 การกลาวถึงการสรางปรางคในเมืองสาํคัญเกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง 
จากความที่ยกมาอางขางตน  อาจเปนรองรอยไดวา ปรางคซึ่งเปนสถาปตยกรรมทีม่ณฑลอํานาจ
เนื่องในอารยธรรมเขมรไดนํามาใชเปนสญัลักษณทางการเมืองการปกครอง20  คงเปนทีย่อมรับของ
ผูนําทองถิ่นในบริเวณภาคกลางของไทยมาตั้งแตกอนสมัยอยุธยานานแลว   

                                                 
                 18  การขีดเสนใตเนนความและขอความในวงเล็บเพิ่มเติมโดยผูวิจัย   การระบุเวลาใน
ความตอนนี้ผูวิจัยถือวาเปนจุลศักราชตามที่มีระบุไวตนความ  และการแปลงจุลศักราชใหเปน
พุทธศกัราชทาํโดยการบวกดวย 1181. ดรูายละเอียดจาก พงศาวดารเหนือ, 24-26.  
                 19  นอกจากวัดทัง้สี่ดังกลาวแลว  พงศาวดารเหนือยังกลาวถึงชื่อสถานทีแ่ละวัดอื่นๆ 
ที่สอดคลองกบัช่ือซึ่งยงัคงปรากฏในบริเวณยานพระนครศร ีอยุธยาในปจจุบันไดแก ปากน้ําแมเบีย้  
แหลมบางกะจะ  วัดพระเจาพระนางเชงิ  วัดหนาพระธาตุ  วัดมงคลบพิตร  วัดมุขราช  วัดกุฎีดาว  
วัดมเหยงค  และประยูร  อุลุชาฏะ กย็ืนยันวา วัดเหลานี้เปนวัดเกาแกทีม่ีมาแลวตัง้แตกอนสมัย
อยุธยา  และลวนเปนวัดที่ใหญโตมโหฬารซึ่งเพยีบพรอมไปดวยเทคโนโลยีการกอสรางและงาน
ประณีตศิลปในระดับรุงเรืองสุดขีด  ดรูายละเอียดจาก พงศาวดารเหนือ, 26-30. ; และ  
ประยูร  อุลุชาฏะ [น ณ ปากน้ํา], ศิลปกรรมแหงอาณาจกัรศรีอยุธยา, 4.       
                 20  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธ. 
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                 อยางไรก็ดีจากความที่ยกมาอางนั้น ไดมีการอางถึงเจาฟาหญงิสองพระองค  และ
ความไมพรอมในดานกําลงัทหาร  ซึ่งนาจะเปนรองรอยวา การเสด็จข้ึนไปครองเมืองละโวของ 
พระเจาจนัทโชติคร้ังนั้น  อาจเปนการอางสิทธิธรรมอันเนื่องมาจากความสัมพันธแบบเครือญาติ
มากกวาที่จะเปนการทําสงคราม  นอกจากนั้นยังนาจะสะทอนใหเห็นวา ในทางปฏิบตัิ ผูนําทองถิ่น
ในบริเวณภาคกลางของไทยมีความพยายามที่จะดําเนินการทางการเมอืงอยางเปนอสิระในระดับ
หนึง่  ไมวาผูนาํทองถิน่นัน้จะยอมรับสถานภาพการเปนสวนหนึง่ของมณฑลอํานาจเนื่องในอารย-
ธรรมเขมรหรือไมก็ตาม 
                 ความพยายามของอาณาจักรเขมรที่จะขยายอํานาจเขามาในบริเวณภาคกลางของไทย
ในชวงพทุธศตวรรษที่ 16-18 ไดปรากฏหลกัฐานทางเอกสารยืนยันที่สําคัญไดแก 
                 -  ศิลาจารึกหลักที่ 1921 ซึ่งมีใจความสาํคัญวา พระเจาสุริยวรมันที ่1  ทรงออกประกาศ
ขอใหบรรดานกับวชอทุิศกุศลแหงการบําเพ็ญตบะของตนแกพระองค  และพระราชกาํหนดเพื่อ
ปองกนัมิใหนกับวชถกูรบกวน 
                 -  ศิลาจารึกหลักที่ 2122 ซึ่งมีใจความสาํคัญกลาวถงึ การกัลปนาอทุิศถวายแดเทวรูป
บรมวาสุเทพ  โดยกลาวอางถึงเมืองลพบุรี (สฺรุกโลฺว) อยางชัดเจน   
                 -  เอกสารจีนของเจาจกูัว  ซึง่ไดกลาววา ในราวครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 17  เมือง
ลพบุรีมีความสัมพันธทางการเมืองกบัมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรอยางแนบแนน23 
                 -  จารึกพมิานอากาศ  ซึง่ไดกลาววา ในพทุธศตวรรษที่ 18  พระเจาชยัวรมันที่ 7 ทรง 
สงโอรสมาปกครองลพบุรี24   
                 -  จารึกปราสาทพระขรรค ซึ่งไดกลาววา พระเจาชยัวรมนัที่ 7  ไดทรงสรางพระพทุธรูป
ฉลองพระองคในเมืองตางๆ 23 แหง  โดยในจารึกนี้ไดระบุถึงชื่อเมืองสวนหนึง่ซึง่คลายคลึงกับ 
ชื่อเมืองโบราณในบริเวณภาคกลางของไทยเชน ละโวทยปุระ (ละโว), สุวรรณปุระ (สุพรรณบุรี),  
                                                 
                 21  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 2, ชาํระและแปลโดย ยอรช  เซเดส, พิมพคร้ังที่ 2 (ม.ป.ท. : 
กรมศิลปากร, 2504), 12-14.  
                 22  เร่ืองเดียวกนั, 17-19.  
                 23  George Coedes, The  Indianized  States  of  Southeast  Asia, ( Honolulu : 
The  East – West  Center  Press, 1964), 180-181. อางถงึใน ชาญวิทย  เกษตรศริิ, “ชุมชน 
อโยธยา-อยุธยา : ปญหาเรือ่งวิวฒันาการทางเศรษฐกจิและสังคม,” ใน  อยุธยา : ประวัติศาสตร
และการเมือง, 122-123.     
                 24  เร่ืองเดียวกนั.  
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ชยราชปุรี (ราชบุรี), ศรีชยสงิหปุรี (เมืองสงิห จ.กาญจนบุรี), ศรีชยวัชรปุรี (เพชรบุรี) เปนตน25   
                 หลักฐานทางเอกสารเหลานีน้าํไปสูสมมติฐานที่วา “มณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรม
เขมรไดเขามามีอํานาจทางการเมืองการปกครองเหนือบริเวณภาคกลางของไทยอยางจริงจงั   
และกวางขวางในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ”  อยางไรกด็ีสมมติฐานนีย้ังมีขอขัดแยงซึ่งยงัไมยุติวา 
อํานาจทางการเมืองการปกครองนั้นจะมลัีกษณะแทจริงเปนเชนใด  ระหวางอาํนาจแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดที่เปนการรวมศูนย  ภายใตการควบคุมโดยตรงอยางใกลชิดจากศูนยกลาง  หรืออํานาจ
ในทางทฤษฎทีี่เปนการกระจายอํานาจ  ภายใตระเบียบแบบแผนที่กาํหนดจากศูนยกลาง  ดงันัน้
เพื่อคลี่คลายขอขัดแยงนี้จึงจาํเปนที่จะตองศึกษาถงึคติเกีย่วกับรัฐ-กษัตริย  และลักษณะของ
อํานาจทางการเมืองการปกครองในสังคมโบราณแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  รวมถึงสภานภาพ
ของรัฐและอํานาจของผูนาํทองถิน่ในบริเวณภาคกลางของไทยดังจะกลาวตอไปนี ้
                 คติเกี่ยวกับรัฐ-กษัตริยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ยอมต้ังอยูบนรากฐานของแนวคิด
แหงคติพระจกัรพรรดิราช26  โดยคติพระจักรพรรดิราชก็ยอมมีความสมัพันธกับความคิดเรื่องเจา
จักรวาลผูทรงมีอํานาจอันเด็ดขาดและศักดิ์สิทธิ์  และแบบแผนมณฑลซึ่งเปนที่ยอมรับและนํามา 
ใชกําหนดรูปแบบความสัมพนัธระหวางราชธานีกับเมืองในอาณาบริเวณแหงมณฑลอํานาจหนึ่ง27   
เนื่องจากสงัคมโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีความเชื่อวามณฑลอํานาจจะประสบความสุข
ความเจริญได  ก็ตอเมื่อมณฑลอํานาจนั้นๆมีความกลมกลืนกับพลงัแหงจกัรวาล  ซึง่อาจทําไดโดย
การเสริมสรางใหราชธานีซึง่เปนศูนยกลางปรากฏเปนภาพจําลองจักรวาลขนาดเลก็  ที่ซอนอยูใน 
ภาพจําลองจกัรวาลขนาดใหญอันหมายถึงมณฑลอํานาจ28   
                                                 
                 25  หมอมราชวงศ สุริยวุฒ ิ สุขสวัสด์ิ, “ปราสาทเมืองสงิหกับอํานาจทางการเมืองของ
พระเจาชยัวรมันที ่7,” ศ ิลปวัฒนธรรม  8, 8 (มิถนุายน  2530) : 45 - 46.    
                 26  รอเบิต ไฮน-เกลเดิน, “แนวคดิเกี่ยวกับรัฐและสถาบนักษตัริยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต,” สังคมศาสตร (มหาวทิยาลยัเชียงใหม) 6, 1 (เมษายน -กันยายน 2525) : 15.  
                 27  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และ
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร, 2536), 47.  ; และ วนิัย  พงศศรีเพียร และ
ประพฤทธิ์  ศกุลรัตนเมธ,ี “ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการสอบคนจํานวนพระมหากษัตริยไทยสมัย 
ศรีอโยธยา  จากหลกัฐานประวัติศาสตรจีนสมัยราชวงศหมิงและหลักฐานประวัติศาสตรไทยตั้งแต 
พ.ศ. 1913 ถึงรัชกาลสมเด็จพระนครอินทร,”  มกราคม  2531, 53. (อัดสําเนา)      
                 28  รอเบิต  ไฮน-เกลเดิน, “แนวคดิเกี่ยวกับรัฐและสถาบนักษตัริยในเอเชียตะวันออก 
เฉ ียงใต,” สังคมศาสตร (มหาวทิยาลยัเชียงใหม) : 1- 4.  
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                 นกัวิชาการหลายทานไดเสนอสมมติฐานเกีย่วกับ ความสมัพันธระหวางระบบการเมือง
การปกครองแบบมณฑลอํานาจ  กบัคติเกีย่วกับรัฐ-กษัตริย  สมมติฐานที่สําคัญไดแก   
                 สมมติฐานของแทมเบียห  ซึ่งไดเสนอวา  กษัตริยซึ่งประทบัอยูที่ราชธานเีปนผูมีอํานาจ
สูงสุดในทางทฤษฎี  โดยอาศัยพิธีกรรมและสัญลักษณเปนสื่อเพื่อแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปน 
ผูเชื่อมระหวางจักรวาลและโลกมนษุย  และทรงเปนผูธาํรงรักษาความเปนระเบยีบของสังคมและ
ความสัมพันธกับเมืองบรวิารภายในมณฑลอํานาจไวดวยบารมีสวนพระองค29   
                 สมมติฐานของวอลเตอร  ซึง่ไดเสนอวา  ความสัมพันธทางการเมืองการปกครองจะ
ข้ึนอยูกับสัมพนัธภาพระหวางพระจกัรพรรดิราชซึ่งประทบัอยูที่ราชธาน ีกับกษัตริยผูครองเมือง
บริวาร  ดงันัน้อาณาบริเวณของมณฑลอํานาจจงึไมมีขอบเขตที่แนนอน  เมืองบรวิารที่เล็กแตมี
อิสระในทางการเมืองการปกครองมากอาจปฏิเสธความสัมพันธตอราชธานี  ควบคูไปกับการสราง
เครือขายความสัมพนัธหรือมณฑลอํานาจใหมข้ึนมา30   
                 สมมติฐานของวินัย  พงศศรีเพียร ซึง่ไดเสนอวา  มณฑลอํานาจเปนอุดมคติที่รัฐโบราณ
ทั้งหลายตางพยายามทาํใหปรากฏเปนจริง  แตในทางปฏิบัติ  มณฑลอํานาจยอมเปลี่ยนแปลงไป
เสมอ  เนื่องจากความสัมพนัธระหวางราชธานีกับเมืองบริวารจะดําเนินไปอยางหลวมๆที่อาจแตก
สลายไดไมยากนัก31   
                 จะเห็นไดวา อํานาจตามระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  คงเปนอาํนาจ
ในทางทฤษฎทีี่มีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ  ภายใตแบบแผนที่กาํหนดขึ้นโดยศูนยกลาง   
                 ในสังคมโบราณแหงเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต  อํานาจทางการเมืองการปกครองคงม ี
ที่มาในสองลกัษณะไดแก  
                 1.  คติพระจักรพรรดิราชเนื่องในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  อํานาจจะเกิดจาก
การยอมสวามภัิกดิ์ของผูนําเมืองตางๆตอกษัตริยพระองคหนึง่ผูทรงอาง  และไดพิสูจนจนเปนที่
                                                 
                 29  Tambiah. S. J., World  Conqueror  &  World  Renouncer  (Cambridge  
: Cambridge University Press, 1976), 102, 126,  อางถงึใน  มานพ  ถาวรวัฒนสกุล,  
ขุนนางอยธุยา, 48  
                 30  O. W. Wolter, History, Culture  and  Religion  in  Southeast  Asian  
Perspectives, (Singapore : Institute  of  Southeast  Asian  Studies, 1982), 16-33.   
อางถงึใน มานพ  ถาวรวัฒนสกุล, ขุนนางอยุธยา, 50.     
                 31  วนิัย  พงศศรีเพยีร  และประพฤทธิ ์ ศุกลรัตนเมธ,ี “ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการ 
สอบคนจํานวนพระมหากษตัริยไทยสมัยศรีอโยธยาฯ,” 53.   
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ยอมรับทั่วกันวา พระองคคอืพระจักรพรรดิราชผูทรงเพยีบพรอมไปดวยบารมีและพระราชอํานาจ
สูงสุดเพียงหนึง่เดียวในจักรวาล32   
                 2.  ความสมัพนัธแบบเครือญาติ  อํานาจจะเกิดจากความจงรักภักดีของผูนําเมืองตางๆ
ตอกษัตริยพระองคหนึ่งผูทรงมีบารมีเปนทีย่อมรับอยางกวางขวาง  ความสัมพันธแบบเครือญาติ
นั้นอาจเปนไดทั้งทางสายโลหิตและทางการแตงงาน33 
                 แมวาในอารยธรรมเขมรจะถือวากษัตริยทรงเปนพระจักรพรรดิราชโดยปริยายเนื่องจาก 
ผูเปนกษัตริยยอมไดรับการคุมครองและความเจริญจากเจาจักรวาล  หรือทรงเปนสวนหนึง่ของเทพ  
แตตามแนวคดิของศาสนาพุทธซึ่งมีอิทธพิลตอสังคมในบริเวณภาคกลางของไทยอยางสาํคัญมา 
ตั้งแตราวพทุธศตวรรษที่ 12  ถือวา บารมีและพระราชอาํนาจแหงพระจกัรพรรดิราชเปนภาวะสวน 
บุคคล  ที่ไมอาจสืบทอดแกกันได34  ประกอบกับระบบอาวุโสอันเปนพื้นฐานของความสัมพันธแบบ
เครือญาติทําใหผูนาํเมืองตางๆที่จงรักภักดตีอกษัตริยที่มอีาวุโสสงูกวา  ไมจําเปนตองจงรักภักดีตอ
รัชทายาทของกษัตริยพระองคนั้นที่มีอาวุโสทัดเทยีมกนั35  ตามนัยนี้ การสวามิภักดิ์และความ
จงรักภักดี อันเนื่องมาจากคติพระจักรพรรดิราชและความสัมพนัธแบบเครือญาติ  จึงเปนสัมพันธ
ภาพ 
ในระดับบุคคลตอบุคคล  หากเมื่อใดทีบ่ารมีและพระราชอํานาจของกษัตริยผูทรงเปนแกนของ 
สัมพันธภาพมอัีนตองเสื่อมสูญไป  แวนแควนอนัเกิดจากการรวมตัวของเมืองตางๆกอ็าจแตกสลาย  
และเมืองตางๆนั้นก็อาจตั้งตัวเปนอิสระ  หรือรวมตัวกนัเปนแวนแควนใหม  ซึ่งเปนกาวะการณปกติ
ในทางการเมอืงของสังคมโบราณ36  ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวาอํานาจทางการเมืองในสงัคมโบราณ
เปนสิ่งที่มีความผันแปรสูง 

                                                 
                 32  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.  
                 33  ศรีศักร  วัลลิโภดม, “เมืองลกูหลวงกับการปกครองไทยโบราณ,” ใน  ขอขัดแยง 
เกี่ยวกับประวตัิศาสตรไทย, (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2524), 70.  
                 34  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.    
                 35  ศรีศักร  วัลลิโภดม, “เมืองลกูหลวงกับการปกครองไทยโบราณ,” ใน  ขอขัดแยง 
เกี่ยวกับประวตัิศาสตรไทย, 73.  
                 36  เร่ืองเดียวกนั, 79.  
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                 โดยทั่วไปมกัเปนที่เขาใจกนัวาสงครามระหวางขอมสมาดโขลญลําพงกับพอขุนผาเมือง
และพอขุนบางกลางหาวซึ่งมีบันทึกอยูในศิลาจารึกวัดศรีชุม37  เปนสงครามประกาศอสิรภาพของ
ชนชาติไทยเพือ่ใหหลุดพนจากอํานาจการปกครองของอาณาจักรเขมร  แตผูวิจัยมีความเหน็วา
ความเขาใจนีม้ีความขัดแยงในตัวเอง เนือ่งจากมีรองรอยวาทั้งพอขุนผาเมืองและพอขุนบางกลาง-
หาว  ทรงมีความนยิมชมชอบในเกียรติยศตามแบบแผนแหงอารยธรรมเขมร  ซึง่ดูเปนการผิดวิสัย
ของผูนําปฏวิตัิที่ยอมไมนยิมชมชอบในเกยีรติยศตามระบอบที่ตนมุงลมลาง  ดังปรากฏรองรอยใน
ศิลาจารึกวัดศรชีุมความวา  
         ...ขอมสมาดโขลญลําพง........พายพัง ๐ พอขุนผาเมืองจึงยังเมืองสูโขทัยเขาได ๐ เวนเมืองแกพอขุน 
         บางกลางหาว ๐ พอขุนกลางหาวมิสูเขา  เพื่อเกรงแกพระสหาย  พอขุนผาเมืองจึงเอาพลออก  พอขุน 
         บางกลางหาวจึงเขาเมือง ๐ พอขุนผาเมืองจึงอภิเษกพอขุนบางกลางหาว  ใหเมืองสุโขทัย  ใหทั้งชื่อตน 
         แกพระสหาย  เรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย ๐ นามเดิมกมรแดงอัญผาเมือง ๐ เม่ือกอนผีฟาเจาเมือง 
         ศรีโสธรปุระใหลูกสาวชื่อนางสิขรมหาเทวี  กับขันชัยศรี  ใหนามเกียรติแกพอขุนผาเมืองเหียม...38   
ศรีศักร  วัลลิโภดม ไดอธิบายโดยอางอิงจารึกเขมรวา “ผีฟาเจาเมืองศรีโสธรปุระ” คือ พระเจา 
ชัยวรมนัที ่7 ผูทรงพระราชทานพระธิดาใหกับบุคคลทีพ่ระองคทรงอปุถัมภ  ทั้งๆทีท่รงอาลยัใน 
พระธิดา  เพื่อสรางความสัมพันธแบบเครือญาติ  อันจะเปนประโยชนตอพระองคในการทาํสงคราม
กับพวกจาม39   
                 ดงันั้นหากพิจารณาใหมวา  สงครามครั้งนี้มใิชสงครามประกาศอิสรภาพของชนชาติ
ไทย  โดยไมวา ขอมสมาดโขลญลําพงจะเปนขุนนางตามระบบการเมอืงการปกครองแหงอารย-
ธรรมเขมร  หรือเปนเพยีงผูนาํทองถิน่ก็ตาม  สงครามครั้งนีก้็คงเปนไดเพียงการแยงชงิอํานาจ   
ซึ่งจบลงดวยชยัชนะของผูนาํทองถิน่ที่มีความสัมพันธกับมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมร  
นอกจากนัน้ความจากศิลาจารึกวัดศรีชุมทีย่กมาอางขางตนยังนาจะสะทอนใหเห็นวา  แมพอขุน 
ผาเมืองทรงมคีวามสัมพันธกับมณฑลอาํนาจเนื่องในอารยธรรมเขมร  แตพระองคกส็ามารถ
ดําเนนิการทางการเมืองอนัไดแก การอภิเษกและการมอบนามเกียรตยิศใหกับพอขุนบางกลางหาว
ไดอยางเปนอสิระ 

                                                 
                 37  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่1, พิมพคร้ังที ่2 (ม.ป.ท. : สำนกันายกรัฐมนตรี, 2521), 
33-58.  
                 38  เร่ืองเดียวกนั, 38.  
                 39  ศรีศักร  วัลลิโภดม, ”อํานาจทางการเมืองของชัยวรมนัที ่7,” ใน  ขอขัดแยงเกีย่วกับ
ประวัติศาสตรไทย, 19.  
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                 ในกรณีของเมืองลพบุรีซึ่งตามหลักฐานทางเอกสารและทางสถาปตยกรรมชี้ใหเห็นวา
มณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรอาจเขามามีอํานาจอยางจริงจังในบางชวงเวลา  กย็ังพบ 
รองรอยของอิสรภาพทางการเมืองในทํานองเดียวกันกับสุโขทัยซึง่มีมาแลวตั้งแตในราวครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 17  ดังปรากฏหลักฐานจากเอกสารจีนซึ่งไดบนัทกึไววาเมื่อ พ.ศ. 1658  
และ พ.ศ. 1698 ละโวไดสงคณะฑูตและบรรณาการไปยังราชสาํนกัจนี40     
                 จากการศึกษาคติเกี่ยวกับรัฐ-กษัตริย  และลักษณะของอาํนาจทางการเมืองการ 
ปกครองในสังคมโบราณแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  รวมถึงสภานภาพของรัฐและอํานาจของ 
ผูนําทองถิ่นในบริเวณภาคกลางของไทยดังกลาวขางตน  ทาํใหผูวิจัยมีความเหน็วา  อํานาจทาง
การเมืองการปกครองของอาณาจักรเขมรในบริเวณภาคกลางของไทยในชวงพทุธศตวรรษที่16-18 
เปนอํานาจในทางทฤษฎีและเปนอาํนาจทีม่ีความผนัแปรสูงไมมั่นคงถาวร   
                 อยางไรก็ดีการขยายตัวของอารยธรรมเขมรในชวงพทุธศตวรรษที่16 -18 นาจะเปน 
ปจจัยสําคัญทีก่ระตุนใหเมืองตางๆในบริเวณภาคกลางของไทยรวมตัวกันอยางเปนระบบมากขึ้น41  
จนถงึในชวงพทุธศตวรรษที ่19 เปนที่แนนอนวานอกเหนอืจากสุโขทยัแลว  ในบริเวณภาคกลาง
ของไทยยงัมีรัฐอิสระอ่ืนๆปรากฏรวมสมยักัน  ดังมหีลักฐานจากเอกสารของทางการจีนซึ่งได
กลาวถึงคณะฑูตจากสโุขทยั  และจากรัฐอิสระในบริเวณภาคกลางตอนลางของไทย  ที่เดินทางไป
จีนระหวาง พ.ศ.1832-1866 รวมทั้งสิน้ 14 ชุด42  สอดคลองกับ บนัทึกของหวังตาหยวน ในราว
ปลายพทุธศตวรรษที่ 19 ซึง่ไดกลาวถงึรัฐสามรัฐในบริเวณประเทศไทยไดแก ตานหมาหลงิ (ตาม
พรลิงค  

                                                 
                 40  George  coedes, The  Indianized  Stete  of  Southeast  Asia, translated  by 
Susan  Brown  Cowing ( n.p. : East – West  Center  Press, 1968), 162. อางถงึใน  ชาญวทิย  
เกษตรศิริ, “อยุธยา : ราชธานีและเมืองทาของสยาม  สายสัมพนัธกบัจีนในพุทธศตวรรษที่ 19-20,” 
ใน อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 151.  
                 41  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, “ประวัติศาสตรอยธุยา,” เอกสารประกอบการสอนของ 
ภาควิชาประวตัิศาสตร  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536, 69, 124. (อัดสําเนา)  
                 42  สืบแสง  พรหมบุญ, ความสมัพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย ค.ศ. 
1282-1853, แปลโดย กาญจนี  ละอองศร ี(กรุงเทพ : ม ูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2525), 60. 
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หรือนครศรีธรรมราช)  หลอหู  และเสียน43   
 
                 การสงคณะฑูตจากสุโขทัยไปจีนเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.1835  ภายหลังจากที่รัฐอิสระ 
ในบริเวณภาคกลางตอนลางไดสงคณะฑูตไปจีนแลวสองชุดเมื่อ พ.ศ.1832 และ พ.ศ.1834 อาจ
เกี่ยวของกับความขัดแยงระหวางกัน44  นอกจากนัน้เอกสารจีนยงัแสดงใหเหน็วา หลังจากที่สุโขทยั
สงคณะฑูตชุดสุดทายไปจนีเมื่อ พ.ศ.1866 แลว  การสงคณะฑูตจากรฐัอิสระตางๆในบริเวณภาค
กลางของไทยตองหยุดชะงักไปจนถึง พ.ศ.1914  จึงไดเร่ิมมีการสงคณะฑูตในนามกรุงศรีอยุธยา 
ไปจีนอีกครั้ง  แตกลับไมปรากฏการสงคณะฑูตจากสุโขทัยไปจีนอกีเลย  ซึ่งอาจเปนผลของการถกู
ปดลอม45  ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ตัง้แตอยางชาในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19  รัฐอิสระในบริเวณ
ภาคกลางตอนลางไดรวมตัวกันอยางจริงจังและมพีัฒนาการทางการเมืองรวมกันอยางเปนระบบ
และแนนแนนยิ่งขึ้น  จงึสามารถควบคุมทางออกทะเลไวได46  ดังปรากฏหลักฐานยนืยันในบันทึก
ของหวงัตาหยวน ซึ่งไดกลาววา เมื่อ พ.ศ. 1892 เสียนไดยอมขึ้นตอหลอหู  ซึ่งหลังจากนัน้จีนจะ
เรียกรัฐทัง้สองที่ไดรวมกนัแลววา “เสียนหลอ” ซึ่งหมายถึง กรุงศรีอยุธยา47   
                 ความขัดแยงและความพยายามของกรงุศรีอยุธยาที่จะขยายอาํนาจครอบงําสุโขทัย   
นับต้ังแตระยะแรกเริ่มสมัยอยุธยา  จะมีรองรอยบันทึกอยูในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณดังความวา  
         ...ครั้งหนึ่งเมืองชัยนาทเกิดทุพภิกขภัย  พระเจารามาธิบดีกษัตริยเสด็จมาจากแควนกัมโพช   
         ทรงยึดเมืองชัยนาทนั้นไดโดยทําทีเปนวาเอาขาวมาขาย  ครั้นยึดไดแลวทรงตั้งมหาอํามาตย 
         ของพระองคชื่อวา วัตติเดช  ซึ่งครองเมืองสุวรรณภูมิ  ใหมาครองเมืองชัยนาท  สวนพระองค 

                                                 
                 43  วนิัย  พงศศรีเพยีร, “ไทยในสายตาอาคันตกุะจากจีนสมยัอยุธยาตอนตน(ค.ศ. 1349 
– ประมาณ 1430) : การวิเคราะหเอกสารประวัติศาสตรอยุธยา (2),” ใน “ขอมูลประวัติศาสตรไทย
สมัยอยุธยาจากเอกสารไทยและตางประเทศ,” วนิัย  พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ เอกสารเผยแพร
โดยคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
, 2528. (อัดสําเนา)   
                 44  สืบแสง  พรหมบุญ, ความสมัพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย ค.ศ. 
1282-1853, 47. 
                 45  เร่ืองเดียวกนั, 61.  
                 46  มานพ  ถาวรวฒันสกุล,  ขุนนางอยุธยา, 75 - 80.  
                 47  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “อยุธยา ; ราชธานีและเมืองทาของสยาม สายสมัพันธกับจีน
ในพทุธศตวรรษที่ 19-20,” ใน อยธุยา ; ประวัติศาสตรและการเมือง, 152.  
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         เสด็จกลับไปอโยชฌปุระ  ตอแตนั้นมาพระเจาธรรมราชา (พระญาลิไท) ก็สงราชบรรณาการ 
         เปนอันมากไปถวายพระเจารามาธิบดี  ทูลขอเมืองชัยนาทนั้นคืน  ฝายพระเจารามาธิบดีก็ 
         ทรงประทานคืนแกพระเจาธรรมราชา...เม่ือพระเจารามาธิบดีผูเปนใหญแกแควนกัมโพช  
         และอโยชฌปุระสวรรคตแลว  วัตติเดชอํามาตยมาจากเมืองสุวรรณภูมิยึดแควนกัมโพชได   
         ครั้นพระเจาธรรมราชาเมืองชัยนาทสวรรคตแลว  วัตติเดชอํามาตยมาจากอโยชฌปุระยึด 
         เมืองชัยนาท   แลวอัญเชิญพระสีหลปฏิมาไปบูชาที่อโยชฌปุระ...48 
    
                 จากที่กลาวมาตัง้แตตนอาจสรปุไดวา บริเวณภาคกลางของไทยเปนแหลงอายธรรม
สําคัญมาตั้งแตอยางชาในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 เปนตนมา  บริเวณยานพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งเปนสวนหนึง่ของแหลงอารยธรรมนี้  ไดเร่ิมปรากฏชุมชนแลวตั้งแตอยางชาในราวพทุธศตวรรษ 
ที่ 13 สืบเนื่องเร่ือยมา  จนถงึในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 บริเวณยานพระนครศรีอยุธยาได
ปรากฏเปนเมอืงที่มีความความเจริญรุงเรืองเปนอยางยิง่แลว  และการขยายตัวของอารยธรรม
เขมรในชวงพทุธศตวรรษที ่16-18 ก็ไดกระตุนใหเมืองตางๆในบริเวณภาคกลางของไทยรวมตัวกัน
อยางเปนระบบอันนาํไปสูการปรากฏรัฐอิสระหลายรัฐอยางชัดเจนในพุทธศตวรรษที่ 19  โดย
ความสัมพันธระหวางรัฐอิสระเหลานัน้คงมีทั้งการเปนศตัรูและการเปนพนัธมิตรตอกัน  จนถึงราว
ปลายพทุธศตวรรษที่ 19  การรวมตัวกนัของรัฐอิสระตางๆไดกอใหเกดิมณฑลอํานาจอันมี
ศูนยกลางอยูที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งตัง้อยูในทาํเลทีเ่อื้อประโยชนทัง้ในทางการเกษตรและการคา
อันเปนรากฐานของความมัน่คงและความมั่งคั่ง 
                 รากฐานและพัฒนาการของสังคมในบริเวณภาคกลางของไทยกอนสมัยอยุธยา ใน
แงมุมตางๆดังที่ไดกลาวแลว  โดยเฉพาะขอเสนอทีว่า “ ในชวงพทุธศตวรรษที่ 16-18  อํานาจทาง
การเมืองการปกครองของมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรเหนือบริเวณภาคกลางของไทย  
เปนอํานาจในทางทฤษฎีที่มคีวามผนัแปรสูง  ซึ่งมีผลใหรัฐและผูนําทองถิน่ในบริเวณภาคกลางของ
ไทย  อาจดําเนินการทางการเมืองอยางเปนอิสระไดในบางชวงเวลา” จะสอดคลองกบัผลการ
วิเคราะห 
ในเชิงสถาปตยกรรม49 ซึง่ไดพบวา ปรางคกอนสมยัอยุธยาทีม่ีปรากฏในบริเวณภาคกลางของไทย  
นอกเหนือจากปรางคที่มีระเบียบทางสถาปตยกรรมเทียบไดกับปรางคสกุลชางเขมรแลว  ยงัมี

                                                 
                 48  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, 102-103.      
                 49  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้.  
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ปรางคที่มีระเบียบทางสถาปตยกรรม  ซึง่แสดงใหเหน็ถงึความคิดในการออกแบบทีพ่ยายาม
ผสมผสานระเบียบของปรางคกับเจดียสกลุชางทองถิ่น  หรือพยายามนําระเบยีบของปรางคมาเปน 
แรงบันดาลใจในการออกแบบ  ดังมีตัวอยางที่สําคัญไดแก ปรางควัดทาทราย (แผนผังที่ 2, ภาพ
ลายเสนที ่9) ปรางคแปดเหลี่ยม วัดโลกยสุธา (แผนผงัที่ 20, ภาพถายที่ 35,36)  หรือปรางคแบบ
ยอดกลีบมะเฟอง  ซึง่มีปรากฏที่วัดมหาธาตุ  ลพบุรี (ภาพถายที่ 1) วดัมหาธาตุ สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
(ภาพถายที ่2)  
                 ตามนยัดังกลาวขางตน  อาจทําใหเขาใจไดวา การปรากฏปรางคในบรเิวณภาคกลาง
ของไทยกอนสมัยอยุธยา  นาจะเปนผลเนือ่งมาจากการยอมรับในบทบาทหนาที่ทางการเมืองการ
ปกครองของปรางคในฐานะสัญลักษณของมณฑลอาํนาจ  โดยในแนวทางหนึ่ง ปรางคอาจเปน
สัญลักษณประกาศหรืออางความสัมพันธที่มีตอมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมร  แตในอีก
แนวทางหนึ่ง ปรางคยงัอาจเปนสัญลักษณประกาศสถานภาพมณฑลอํานาจใหม  ที่เปนอิสระจาก
มณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรก็ไดเชนกนั  ทัง้นีเ้นื่องจากการยอมรับกันอยางกวางขวางวา 
ปรางคเปนสญัลักษณของมณฑลอํานาจ (ซึ่งครั้งหนึง่เคยมีศูนยอํานาจอยูทีน่ครวัดและนครธม) 
อาจทาํใหปรางคมีฐานะเปนสัญลักษณสากล  ที่รัฐซ่ึงพยายามจะสถาปนามณฑลอาํนาจใหม  
อาจยอมรับนาํไปใชเปนสัญลักษณทางการเมืองการปกครอง  ในทํานองเดียวกันกับที่มณฑล
อํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรเคยใชมากอน    
                 ตามนยัดังกลาวขางตน  การปรากฏระเบียบทางสถาปตยกรรมที่มีสาระสําคัญผิด
แผลกแตกตางไปจากระเบยีบของปรางคสกุลชางเขมรมากหรือนอย  นาจะขึ้นกับระดับความ 
เขมขนของสัมพันธภาพระหวางเมืองตางๆ กับศูนยกลางของมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรม 
เขมร  กลาวคอื  หากสมัพนัธภาพดําเนนิไปอยางเครงครัดและเขมงวด  ปรางคก็จะมีระเบียบทาง
สถาปตยกรรมเทียบไดกับปรางคสกุลชางเขมรอยางแนบแนน  แตหากสัมพันธภาพนัน้ดาํเนินไป
อยางยืดหยุนและผอนคลาย  ระเบยีบทางสถาปตยกรรมก็อาจพลิกแพลงไป  โดยมรีะเบียบของ
สกุลชางทองถิน่เขามาผสมผสาน         
 

 
แนวคิดทางทางการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยา 

ในชวงพุทธศตวรรษที ่20 
 
                 ความขัดแยงระหวางสโุขทัยกับรัฐอิสระในบริเวณภาคกลางตอนลาง  และการ
รวมตัวกนัของเสียนกับหลอหูอันเปนที่มาของกรุงศรีอยธุยาอยธุยาดังกลาวแลวนัน้  นาจะสะทอน
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ใหเหน็ถงึภาวะทางการเมืองในบริเวณภาคกลางของไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 19  ซึ่งรัฐอิสระ
ทั้งหลายตางพยายามที่จะสถาปนามณฑลอํานาจของตนขึ้น  การสถาปนากรงุศรีอยุธยาก็คงเปน 
สวนหนึง่ในภาวะทางการเมอืงเชนนี้  ดังมรีองรอยใหเหน็ไดจากสมัญญานาม “พระเจาอูทอง”  
ซึ่งนาจะไมใชพระนามเฉพาะของกษัตริยพระองคใดพระองคหนึ่ง50  แตอาจเปนคาํทีม่คีวามหมาย 
 
ในเชิงสัญลกัษณหมายถงึ พระจักรพรรดริาชแหงมณฑลอํานาจทีม่ีอาณาบริเวณครอบคลุมภาค 
กลางของไทย51  นอกจากนัน้ยงัมีรองรอยจาก พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต ซึ่ง 
ไดกลาวถงึ การสรางเมืองตางๆโดยพระเจาอูทอง  กอนทีจ่ะสถาปนากรงุศรีอยุธยา52  ซึง่อาจเปน
สัญลักษณของการขยายอาํนาจทางการเมือง53   
                 แนวคิดในการสถาปนากรงุศรีอยุธยาตามระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑล
อํานาจ  ยังสะทอนใหเหน็อยางเดนชัดในพระราชพงศาวดารซึ่งยนืยนัวา ในชวงพทุธศตวรรษที่ 20  
กรุงศรีอยุธยามีความพยายามอยางตอเนือ่งที่จะขยายอาํนาจครอบงําสุโขทัยและนครธม  ซึง่เปน 
คูแขงทางการเมือง  และเปนราชธานีของมณฑลอํานาจที่ยิง่ใหญมากอน  รวมทัง้ยงัมีเอกสารอื่นๆ
ที่แสดงใหเหน็ถึง ความพยายามของกรุงศรีอยุธยาที่จะขยายอาํนาจไปยังคาบสมุทรมลายูดวย54   
ความพยามยามที่จะขยายอํานาจเชนนี ้นาจะเปนรองรอยไดวา การขยายอาณาบริเวณของมณฑล
อํานาจเปนนโยบายทางการเมืองการปกครองที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยา ในชวงพทุธศตวรรษที่ 20   

                                                 
                 50  คําใหการชาวกรุงเกาไดระบุถึง กษัตริยผูทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาวา “พระเจา 
อูทองมพีระนามวา  พระรามาธิบดีศิริวงศ” ดูรายละเอยีดจาก “คําใหการชาวกรุงเกา,”  ใน  
คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพคร้ังที ่2 (พระนคร : คลังวิทยา, 2515), 179.     
                 51  วนิัย  พงศศรีเพยีร  และประพฤทธิ ์ ศุกลรัตนเมธ,ี “ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการ 
สอบคนจํานวนพระมหากษตัริยไทยสมัยศรีอโยธยาฯ,” 56.  
                 52  วนั  วลิต, พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับวันวลิต  พ.ศ. 2182, แปลโดย วนาศรี  สา
มนเสน, (กรุงเทพ : ภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิวฒ  ประสานมิตร,2523), 
19 - 22.   
                 53  วนิัย  พงศศรีเพยีร, และประพฤทธิ ์ ศุกลรัตนเมธ,ี “ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการ 
สอบคนจํานวนพระมหากษตัริยไทยสมัยศรีอโยธยาฯ,” 56.   
                 54  เร่ืองเดียวกนั, 65 - 70. 
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                 การสืบเนื่องความเจริญในบรเิวณยานพระนครศรีอยุธยานับต้ังแตพทุธศตวรรษที่ 13 
จนถงึชวงเวลาแรกเริ่มของสมัยอยุธยา ปรากฏรองรอยในเอกสารที่สําคัญไดแก  ชินกาลมาลีปกรณ 
และตํานานมลูศาสนา  ซึง่ไดกลาวถึงเมืองโบราณแหงหนึ่งซึง่นาจะตัง้อยูในบริเวณยานพระนคร 
ศรีอยุธยา โดยเรียกชื่อเมืองนั้นวา “เมืองราม” ดังกลาวแลว  ชื่อในทาํนองเดียวกันนี้ยงัพบในจารึก  
หลักที่ 11  ที่จารึกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19 -20 ซึ่งไดปรากฏชื่อ “อโยธยา ศรีรามเทพนคร”55 
และหลักที่ 48  ทีจ่ารึกขึน้เมือ่ พ.ศ. 1951 ก็ไดปรากฏชื่อ “นครพระราม” และ “ศรีอโยธยา”56 
พงศาวดารเหนือ ก็ไดกลาวถึงพระนครศรีอยุธยาโดยเรยีกชื่อวา“ศรีอโยธยา”เชนกนั57  นอกจากนัน้ 
ในพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหมอปลดัเล ยังไดกลาวถึงมูลเหตุอันเปนทีม่าของชือ่พระนคร 
ศรีอยุธยาไวอยางนาสนใจความวา  
         ...แลใหขนานนามพระนครอันจะสรางใหม  เอานามพระนครเดิมเปนนามตนวากรุงเทพมหานคร   
         นามหนึ่งชื่อบวรทวาราวดี  เหตุมีน้ําลอมดุจเมืองทวาราวดีแตกอน  นามหนึ่งชื่อศรีอยุธยา  เหตุเอา 
         นามเมืองสมเด็จพระรามนารายณอวตาร  มาประกอบเขาทั้งสามนามประมวลเขาดวยกัน  จึงเรียก 
         ชื่อกรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา  มหาดิลก  ภพนพรัตน  ราชธานี  บุรีรมย  อุดมราชนิเวศ 
         มหาสถาน...58     
หากพิจารณาหลักฐานตางๆขางตน  รวมกับผลการวเิคราะหรากฐานและพัฒนาการของสังคมใน
บริเวณภาคกลางของไทยกอนสมัยอยธุยาที่ผานมา  กอ็าจกลาวไดวากรุงศรีอยุธยาซึ่งสถาปนาขึน้
อยางเปนทางการ (ไมใชเร่ิมปรากฏขึ้น) เมือ่ พ.ศ. 1893 มีรากฐานความเจริญสืบเนื่องมาจากเมือง
ดั้งเดิม  ซึ่งแมวาอาจไมไดตั้งอยูในที่แหงเดียวกนัโดยตลอด  แตก็ลวนตั้งอยู ณ แหงหนึ่งแหงใดใน
บริเวณยานพระนครศรีอยุธยา   
                 คาํวา “อโยธยา” หรือ “อยุธยา” ซึ่งปรากฏในชื่อเมืองดั้งเดิมดังกลาวนัน้  ตามตํานาน
ของศาสนาพราหมณคือ ชื่อเมืองของพระรามอันเปนอวตารหนึง่ของพระนารายณ59  สอดคลอง 
กับที่มีบรรยายไวในความทีย่กมาอางขางตน  ความหมายดังกลาวนี้คงเปนที่รับรูและยอมรับใน 

                                                 
                 55  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่1, 178.  
                 56  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่3, (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 79.   
                 57  พงศาวดารเหนือ, 40, 41, 43. 
                 58  พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหมอปลัดเล,  อางถึงใน ประยูร  อุลุชาฎะ   
[น ณ ปากน้ํา], ศิลปกรรมแหงอาณาจักรศรีอยุธยา, 27.  
                 59  จิตร  ภูมิศักดิ์, โองการแชงน้าํและขอคิดใหมในประวัติศาสตรไทยลุมน้าํเจาพระยา
(กรุงเทพ : ดวงกมล, 2524), 15 -19.  
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หมูราชบัณฑติแหงราชสาํนกัอยุธยาในพทุธศตวรรษที ่20  ดังจะเหน็ไดจาก พระบรมนามาภิไธย 
“สมเด็จพระรามาธิบดี” หรือ “สมเด็จพระราเมศวร” ซึ่งอางถงึความเปนพระราม   
                 เอกสารประวัติศาสตรในชวงพทุธศตวรรษที ่22  จะปรากฏรองรอยการขนานนาม
พระนครศรีอยธุยาดวยคําตางๆไดแก จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก กลาวถึงสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ
ดวยคําวา “เจาพระนครศรีอโยทยา”60  จารึกลานเงนิจากพระเจดียเกาในจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 
2108) กลาวถงึสมเด็จพระมหาธรรมราชาดวยคําวา”เสด็จพระมหาธรรมราชาธิบดีศรียุท(ธยา)”61  
และพระราชสาสนที่สมเด็จพระเจาทรงธรรมทรงสงไปถงึอุปราชโปรตุเกสแหงเมืองกวัในอินเดีย
(พ.ศ. 2159) กลาวถึงกรุงศรีอยุธยาดวยคาํวา”กรุงเทพพระมหาณคอรทวาราวดีศรีอยุทยามหาดลิก
ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมสวามีศรีสุพรรณคฤหรัตน”62  
                 จากการศึกษาคติโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท63  ไดพบวา  ในคัมภีร
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี  ซึ่งเปนคมัภีรโลกศาสตรที่นาจะเรียบเรียงขึ้นโดยปราชญแหงราชสาํนัก
อยุธยาเมื่อราวพทุธศตวรรษที่ 21-23 64  ไดปรากฏคําวา“อโยชฌปุระ”หมายถงึเมืองของพระอินทร
ในสวรรคดาวดึงสบนยอดภเูขาพระสุเมรุ  หรือเมืองของอสูรใตฐานภูเขาพระสุเมรุ  โดยตางเปน
เมืองที่ไมมีผูใดสามารถเอาชนะไดดวยการรบ(ยุทธ)65  ความคิดในทาํนองเดียวกันนี้ยงัมีปรากฏ 
ในคัมภีรที่ประพันธข้ึนโดยพระเถระลานนาเมื่อราวพทุธศตวรรษที่ 21 ไดแก คัมภีรจักกวาฬทีปน6ี6  
รวมถึงชนิกาลมาลีปกรณ  ซึง่ผูประพนัธไดใชคําวา ”อโยชฌปุระ” อยางเจาะจงใหหมายถงึ 
พระนครศรีอยธุยา67   
                                                 
                 60  วนิัย  พงศศรีเพยีร, “ไทยในสายตาอาคันตกุะจากจีนสมยัอยุธยาตอนตน (ค.ศ. 
1349 – ประมาณ 1430) : การวิเคราะหเอกสารประวัติศาสตรอยุธยา (2),” ใน “ ขอมลู
ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยาจากเอกสารไทยและตางประเทศ,” 21.    
                 61  เร่ืองเดียวกนั, 22. 
                 62  เร่ืองเดียวกนั.  
                 63  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้. 
                 64  ทองคํา  สุธรรม, “การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรโลกสัณฐาน
โชตรตนคัณฐี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวันออก  บัณฑิตวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 37. 
                 65  เร่ืองเดียวกนั, 341.  
                 66  พระสิริมังคลาจารย, จักกวาฬทีปนี, แปลโดย ทนิกร  ทองเสวต  (กรุงเทพ  
: กรมศิลปากร, 2523), 173.   
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                 ในประเด็นเรื่องการขนานนามพระนครศรีอยธุยา  วินัย  พงศศรีเพียร เสนอวา กอนพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ราชสํานกัอยุธยาจะขนานนามพระนครอยางเปนทางการ ดวยคาํที่มนีัยความหมาย
ตามคติพราหมณคือคําวา “อโยธยา”ซึ่งอาจเพี้ยนเสียงเปน “อยุธยา” ได  แตนับจากตนหรือกลาง
พุทธศตวรรษที่ 22  ความคิดดังกลาวก็ไดคลี่คลายไป  โดยแมคําวา “ยุทธยา” หรือ  “อยุทยา”  
จะคลายคลึงกับคําดั้งเดิม  แตคําทั้งสองกไ็ดแฝงไวซึ่งรองรอยของความพยายาม  ทีจ่ะตัดขาด 
วัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งมีความผูกพนัอยางลกึซึ้งกับอารยธรรมเขมรโบราณ68  การตัดขาดดังกลาวนี ้
ยังสะทอนใหเห็นไดจากระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางค  ซึ่งนับตั้งแตราวกลางพทุธศตวรรษ
ที่ 22 เปนตนไปจะปรากฏระเบียบแบบใหมๆ  ทีม่ีพฒันาการอยางเปนอิสระตอบสนองปจจัย
ภายในสงัคมอยุธยาเปนหลกั69       
                 หากการคลี่คลายความคิดในการขนานนามพระนครศรีอยุธยา  ในชวงพุทธศตวรรษ 
ที่ 22 ดังกลาวขางตน  ดําเนนิไปโดยมุงหวงัที่จะอางถึงนยัความหมายของคําวา “อโยชฌปุระ”  
อันหมายถึง “เมืองที่ไมมีผูใดสามารถเอาชนะไดดวยการรบ” ตามคติเนื่องในศาสนพุทธ  นิกาย 
เถรวาท  ก็อาจกลาวไดวา กอนพทุธศตวรรษที่ 22 คติเนือ่งในศาสนาพราหมณคงมีอิทธิพลเปน
อยางมากตอราชสํานักกรงุศรีอยุธยา  แตอยางชาในราวพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนไป  เมื่อคต ิ
เนื่องในศาสนาพทุธเปนทีย่อมรับมากยิง่ขึ้น  ประจวบเหมาะกับการที่ชนชัน้ปกครองจากเมืองใน
บริเวณภาคกลางตอนบน  ซึ่งเปนบริเวณที่ศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท  ตั้งมัน่และเปนทีย่อมรับ 
มาแตเดิม  ไดเขามามีอํานาจแทนที่ชนชั้นปกครองดั้งเดมิที่ถกูริดลอนอํานาจหรือถกูกวาดตอนไป  
ภายหลงัการเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2112  ราชสํานกักรุงศรีอยุธยาก็อาจไดรับอิทธิพล  และ
ดําเนนิการตางๆบนพื้นฐานของคติตางๆเนื่องในศาสนาพุทธอยางจริงจังและเดนชัดยิ่งขึ้น 
                 นอกจากการขนานนามพระนครศรีอยุธยาทีเ่กี่ยวเนื่องกับคติเนื่องในศาสนาพราหมณ  
ซึ่งอาจเปนรองรอยวาแนวคดิเนื่องในอารยธรรมเขมรไดมีอิทธพิลตอการสถาปนากรุงศรีอยุธยา 
ดังกลาวแลว  ในเอกสารประวัติศาสตรฉบับตางๆยงัมีรองรอยที่แสดงใหเหน็ถงึ อิทธิพลของศาสนา
พราหมณและความสัมพันธเปนพิเศษ  ระหวางอารยธรรมเขมรกับกรุงศรีอยุธยาในชวงแรกเริ่ม 
โดยรองรอยในทาํนองนี้อาจจําแนกไดเปนสองลักษณะไดแก 
                                                                                                                                            
                 67  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, 102.  
                 68  วนิัย  พงศศรีเพยีร, “ไทยในสายตาอาคันตกุะจากจีนสมยัอยุธยาตอนตน (ค.ศ. 
1349 – ประมาณ 1430) : การวิเคราะหเอกสารประวัติศาสตรอยุธยา (2),” ใน “ ขอมลู
ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยาจากเอกสารไทยและตางประเทศ,” 13 - 24.  
                 69  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้.  
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                 ลักษณะที ่1  การอางความสมัพันธที่สืบเนือ่งจากอารยธรรมเขมร  ดังมีรองรอยปรากฏ
ในเอกสารประวัติศาสตรทีสํ่าคัญไดแก 
                 1.  พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัวัน วลิต  ซึ่งไดกลาววา  
       ...พระเจาอูทองครองราชยอยูที่กรุงศรีอยุธยาไดประมาณ 10 ป  บรรดาโหรหลวงและหมอดูทั้งหลาย 
        กราบทูลวาไดเห็นดวงดาวโคจรไปในทางนําความพินาศมาสูกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งดูเหมือนวาประชาชน 
        ทั้งหมดจะตองตายลง  ดวยเหตุนี้พระเจาอูทองจึงมีพระราชโองการใหประชาชนทุกคนฝงทอง  เงิน   
        และ  ฯลฯ  แลวหนีไปกับพระองคสูนครกัมพูชาโดยทางบก  พระเจาอูทองและขาราชบริพารไดพบ 
        เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในปา  แตยังไมเปนที่พอพระทัย  พระองคจึงทรงสรางเมืองขึ้นใหม   และกอสราง 
        ดวยหินธรรมชาติ  ซึ่งพระองคขนานนามวา นครหลวง (Lechoonloaghn)  ประวัติศาสตรเกาแก 
        ของสยามระบุวาเมืองนี้ไดรับการกอสรางอยางสวยงามเกินกวามนุษยธรรมดาจะทําได  ดังนั้นจึง 
        มีคํากลาวกันวามีเทพยดาลงมาจากสวรรคมาชวยกอสรางเมืองที่สวยงามแหงนี้ในเมืองกัมพูชา   
         แตชาวสยามหลายคนกลาววาทาวอูทองสรางเมืองนี้  พระเจาอูทองประทับอยูที่กัมพูชาพรอมดวย 
         ขาราชบริพารเปนเวลา 9 ป  แตเนื่องจากเมืองนี้อยูหางไกลจากทะเลและไมมีเรือสําเภาจากเมืองจีน 
         หรือเมืองอื่นๆแวะมาเลย  ประกอบทั้งโหรหลวงไดกราบบังคมทูลวา ความวิบัติอยางใหญหลวงได 
         เกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาไปแลว  พระองคจึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา  และใหพระราชโอรสปกครองเมือง 
         นครหลวงแทน  และพระองคไดส้ินพระชนมที่กรุงศรีอยุธยานั่นเอง  รวมพระชนมายุได 57 พรรษา   
         เสวยราชสมบัติอยู 19 ป  ตั้งแตนั้นมาพระเจาแผนดินสยามก็ไดอางวาทรงมีพระราชอํานาจบังคับ 
         บัญชาและปกครองสูงสุดเหนือแผนดินกัมพูชา...70 
                 2. คําใหการชาวกรุงเกา  ซึ่งไดกลาววา พระเจาอูทองผูทรงมีพระนามวา “พระรามา- 
ธิบดีศิริวงศ” เปนกษัตริยในราชวงศอันมพีระเจาปทมุสุริยวงศเปนปฐมกษัตริย  ในเอกสารนี้ได
กลาวถึงการขึน้ครองราชยของพระเจาปทมุสุริยวงศในเมืองอินทปรัสถความวา 
         ...ครั้นรุงเชาพระฤาษีตื่นขึ้นก็จํานิมิตไว  มีใจยินดีนัก  จึงพากุมารนั้นไปทางทิศตะวันออก  เที่ยว 
         คนหาเมืองตามสุบิน  ก็ไดพบเมืองอินทปรัสถสมดังในนิมิตฝน  เมืองนั้นมีปรางคปราสาทราชวัง   
         พรอมทั้งเครื่องราชูปโภค  บริโภคสําหรับกษัตริยครบบริบูรณทุกประการ  พระสุภัตตาดาบสก็มี 
         จิตเกษมศานตโสมนัสยิ่งนัก  จึงจัดการราชาภิเษกกุมารผูมีบุญญาธิการมากนั้นเปนบรมกษัตริย   
         ครองราชยสมบัติในกรุงอินทปรัสถ  ถวายพระนามวา พระเจาปทุมสุริยวงศ  ครั้นแลวพระฤาษีจึง 
         เที่ยวบอกกลาวปาวรองชาวชนบททั้งปวงอันอยูในรอบขอบเขตแควนนครอินทปรัสถนั้น  ใหชักชวน 
         กันรวมไพรพลทั้งมารถคชยานพาหนะทางบก  และนาวาพาหนะทางน้ํา  เขามาถวายเพิ่มพูนพระ 
         บารมีพระเจาปทุมสุริยวงศ  ขอเปนขาแผนดินอยูในพระนครของพระองค  พระนครอินทปรัสถก็ 
         เต็มไปดวยหมูอาํมาตยราษฎรและเศรษฐีคหบดีมีทรัพยม่ังคั่ง  อยูเย็นเปนสุขทั่วกันทั้งนั้นแล...71 
                                                 
                 70  วนั  วลิต, พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบับวนั วลิต  พ.ศ. 2182, 28 - 30.   
                 71  “คําใหการชาวกรุงเกา” ใน คาํใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด   
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              3.  พงศาวดารเหนือ  ซึ่งไดกลาวถึงเมืองอนิทปตนครอันเปนเมืองโบราณเกาแก  แต
หลังจากพระยาสุทัศนสวรรคตแลว 
        ...ปรางคปราสาทอันแลวไปดวยทองก็หายสิ้นทุกส่ิงทุกอันก็อันตรธานเปนศิลาทุกประการ  แล 
         จําเดิม  แตนั้นมาพระยาโคตมเทวราชผูหลาน  ไดเปนพระยาในเมืองนั้น  แลชาวบานเลาลือวา 
         ผูมีบุญมาเกิด แลว...(ตอมาผูมีบุญนั้นไดเปนพระยาแทนพระยาโคตมเทวราช)ไดชื่อวาพระยาแกรก 
         ...ครั้นสิ้ญบุญพระยาแกรกแลว  ก็ถอยลงมาถึงสามชั่วพระยาแลว  ยังแตผูหญิงอันสืบตระกูล  
         แลเศรษฐีทั้งสองคือโชดกเศรษฐีแลกาลเศรษฐีๆทั้งสองคนนี้คิดอานดวยกันแลว  จึงเอาเจาอูทอง 
         ลูกโชดกเศรษฐีประสมดวยกันกับพระราชธิดาใหครองเมืองนั้นไดเจ็ดปหาลงเมือง...(จึงอพยพ 
          
 
         ไพรพลลงสรางเมืองศรีอโยธยา)...แลสมเด็จพระเจาอูทองตรัสใชคนทั้งหลายใหไปเอาคน 
         ปลํ้าพนันเมืองทั้งคู  แลรูปพระยาแกรกนั้น  มาแตเมืองอินทปตนครมาไวในเมืองศรีอยุธยา...72 
ขอความทีย่กมาอางขางตนจะตรงกับความเปนจริงหรือไมเพียงใด  ไมใชส่ิงทีน่าสนใจมากไปกวา
แกนเนื้อหา  ซึง่แสดงใหเห็นถึงความคิดทีว่ามณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรทีย่ิ่งใหญในอดีต
เปนอุดมคติของความเจริญรุงเรืองที่สืบเนือ่งมายังกรงุศรีอยุธยา  โดยนาสงัเกตวาสถาปตยกรรม
โดยเฉพาะปรางคจะถูกหยบิยกขึ้นมากลาวเสมือนเปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง  อยางไร 
ก็ดีแมหลักฐานทัง้สามนี้อาจถกูโตแยงในแงความนาเชือ่ถือและอายุเวลาของเอกสาร  แตเนื่องจาก
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบัวัน วลิต  และคําใหการชาวกรุงเกาเปนเอกสารที่มีแหลงขอมูลหลัก
มาจากคําบอกเลาของคนในสังคมอยธุยาเอง  จงึนาจะเปนไปไดวา ความคิดดังกลาวนี้คงปรากฏ 
มีอยูจริงในสงัคมอยุธยามาตั้งแตอยางชาในราวปลายพทุธศตวรรษที ่22  ทัง้ๆที่ในขณะนั้นไดมี
ความพยายามที่จะตัดขาดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สัมพนัธกบัอารยธรรมเขมรดังกลาวแลว  ดงันัน้ 
ความคิดดังกลาวนี้ จงึอาจปรากฏขึ้นแลวตั้งแตในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 ซึง่เปนชวงเวลาของ 
การสถาปนาและเสริมสรางอํานาจของกรงุศรีอยุธยาก็เปนได    
                 ลักษณะที ่2  การใหความสําคัญและการปกครองนครธมอยางเขมงวดในทนัททีี่
สามารถเขาไปมีอํานาจในการปกครอง 
                 หากเปรียบเทียบนโยบายที่กรุงศรีอยุธยาไดนํามาใชในการปกครองสุโขทัยและนครธม 
จะเหน็ไดถึงความแตกตางทีน่าสนใจกลาวคือ ในชวงพทุธศตวรรษที่ 20 กรุงศรีอยธุยาปกครอง

                                                                                                                                            
และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐนิติ,์ 4-6 และ 177-178.  
                 72  ขอความในวงเล็บเปนการสรุปใจความโดยผูวิจัย. ดูรายละเอียดจาก  
พงศาวดารเหนือ, 22, 40, 43. 
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สุโขทัยในฐานะประเทศราช  ดวยนโยบายแบงแยกและจาํกัดมิใหสุโขทยัและเมืองตางๆซึ่งเคยอยู
ใตอํานาจสามารถรวมตัวกันไดอีก  กอนทีจ่ะสถาปนาพษิณุโลกขึ้นเปนเมืองลกูหลวงของกรุงศรี
อยุธยาในเวลาตอมา  เพื่อใหสามารถปกครองไดอยางใกลชิดยิ่งขึน้73  แตในกรณีของนครธมนั้น 
ภายหลงัจากความพยายามที่จะขยายอาํนาจไดประสบความสาํเร็จเปนครั้งแรก  ในรัชสมัยสมเดจ็
พระบรมราชาธิราชที ่2 เมื่อพ.ศ.197474  กรุงศรีอยุธยาก็ไดสถาปนานครธมใหเปนเมอืงลูกหลวง 
 
โดยการสงเจาพระยาพระนครอินทรซึ่งเปนพระโอรสใหไปเปนเจาเมือง75  การดําเนนิการเชนนี ้
ดูจะเปนการขามขั้นตอนของการผนวกรวม  โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทยีบกับการผนวกรวมสุโขทยั 
ดังกลาวขางตน  ซึ่งนาจะสะทอนใหเหน็ถงึเจตนาที่ตองการจะผนวกรวมนครธมอยางเบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาดใหเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในทันท7ี6  ทัง้นี้คงเนื่องมาจากการรับรูและยอมรับใน
ภาพลักษณของนครธม  ในฐานะราชธานอัีนเปนศนูยกลางของมณฑลอํานาจทีย่ิ่งใหญมากอน   
ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนจาก การประชุมภายหลังการสวรรคตของเจาพระยาพระนครอินทร  
เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสมทีสุ่ดที่จะเปนเจาเมืองนครธมตอไป  ดังทีพ่ระราชพงศาวดารบันทึกไววา 
        ...จะคอรไหผูไดครองพิภพไนพรณครหลวง จึงทาวพญาพฤทธามาตยทังหลาย  กวาเมิองพระ 
         นครหลวงไสเปนกรุงราชธานีไหญหลวง  ไชเมิองเลกเมืองนอย  แลจไหอํามาตมลตรี  ไปกิน  มิคร   
         อันตูขาพรพุทธิเจาทงหลายไสชอบไหพญาแพรกอยูเสวอยราช เอง...77 
หากพิจารณาวาทั้งเจาพระยาพระนครอนิทรและเจาพระยาแพรกซึง่ไดรับการแตงตั้งเปนเจาเมือง
นครธมนัน้ตางเปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธริาชที่ 2  ก็อาจกลาวไดวา ภายใตระบบการ
ปกครองของกรุงศรีอยุธยาในชวงพทุธศตวรรษที่ 20  ในขณะที่ผูนาํทองถิน่ของเมืองตางๆ  ที่เดิม 

                                                 
                 73  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 65-72.  
                 74  Michael  Vickery, “ The  2/K Fragment, A Lost Chromjcle of Ayuthaya,” 
Journal  of  Siam  Society  65 (January 1977) : 1-80, อางถึงใน มานพ  ถาวรวัฒนสกุล,  
ขุนนางอยธุยา, 72.       
                 75  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับเลขที่ 223,2 / ก.125  (ฉบับไมเคิล   
วิคเกอรี),” ใน “ขอมูลประวัติศาสตรไทยสมยัอยุธยา  จากเอกสารไทยและตางประเทศ,” 8.   
                 76  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 72-74.  
                 77   “พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับเลขที่ 223, 2 / ก.125 (ฉบับไมเคิล   
วิคเกอรี),” ใน “ขอมูลประวัติศาสตรไทยสมยัอยุธยา  จากเอกสารไทยและตางประเทศ,”12.   
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เคยมีความสัมพันธทางการเมืองการปกครองกับสุโขทยั  ยังอาจดํารงฐานะความเปนเจาเมืองได  
หากยอมสวามิภักดิ์ตอกษัตริยอยุธยา78  แตเจาเมืองผูปกครองนครธมจะตองเปนเชื้อพระวงศ
ใกลชิดกับกษตัริยแหงกรุงศรีอยุธยาเทานัน้  ฐานะของเจาเมืองนครธมนี้จงึนาจะสะทอนใหเห็นได
วา กรุงศรีอยุธยาใหความสาํคัญกับนครธม  รวมถึงอารยธรรมเขมร  เปนพิเศษยิ่ง   
                 จากรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงอทิธิพลของศาสนาพราหมณและความสมัพนัธเปนพิเศษ
ระหวางกรุงศรีอยุธยากับอารยธรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังกลาวขางตน  นาจะแสดง 
ใหเหน็ไดวา กรุงศรีอยุธยาซึง่ปรากฏตัวขึน้ตามอุดมการณแหงระบบการเมืองแบบมณฑลอํานาจ
คงยอมรับในอารยธรรมเขมรซึ่งเคยยิง่ใหญมากอน  ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา ปรางค  ซึง่เดิม
มณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรนาํมาใชเปนสญัลักษณทางการเมืองการปกครอง  จนได 
รับการยอมรับอยางกวางขวางในบริเวณภาคกลางของไทยมาตั้งแตกอนสมัยอยธุยานัน้  คงเปน 
ที่ยอมรับสืบเนื่องมาในสมยัอยุธยาดวย  และอาจไดนํามาใชในกระบวนการเสริมสรางพระราช
อํานาจและการขยายอาณาบริเวณมณฑลอํานาจแหงกรุงศรีอยุธยาในทาํนองเดียวกันดวยก็เปนได    
                 หากพจิารณาวา ในชวงพทุธศตวรรษที่ 19-20  สุโขทัยซึ่งเปนคูแขงทางการเมืองของ
กรุงศรีอยุธยา  ไดมีการออกแบบจดียยอดดอกบัวตูมตามแรงบันดาลใจจากคติโลกศาสตรเนื่องใน
ศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท79 ในขณะเดียวกนักับที่กรุงศรีอยุธยาไดพยายามที่จะขยายอํานาจ 
ครอบงําสุโขทยั  ประกอบกบัหลักฐานทางสถาปตยกรรมกลาวคือ นอกจากเจดียยอดดอกบัวตูม 
ที่วัดตะโหนดหลาย สรรคบุรี จ.ชัยนาท (ภาพถายที่ 5) แลว ก็ไมมีเจดียยอดดอกบัวตูมปรากฏใน
บริเวณภาคกลางตอนลางอกีเลย   แตกลบัมีปรางคสกลุชางอยธุยาปรากฏในเมืองสําคัญที่เดิมเคย
มีความสมัพนัธกับสุโขทยัมากอน  ดงัมีตวัอยางที่สําคญัไดแก ปรางควัดมหาธาตุ เชลียง (ภาพ
ลายเสนที ่34) และปรางควดัมหาธาตุ พษิณุโลก (ภาพลายเสนที ่35)80 ภาวะทางการเมืองการ
ปกครอง  และหลักฐานทางสถาปตยกรรมดังกลาว  นาจะเปนรองรอยไดวา ในระยะแรกเริ่มของ
สมัยอยุธยา  ซึ่งอาจยาวนานราวหนึ่งถงึสองศตวรรษนบัต้ังแตปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนไป  
ปรางคอาจมีบทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองเปนสัญลักษณของมณฑลอาํนาจอันมี
พระนครศรีอยธุยาเปนศูนยกลาง  ตามนัยนี้ ปมปญหาซึง่เปนที่สงสัยกนัมานานแลววา เหตุใด
เจดียยอดดอกบัวตูม 
จึงสูญหายไปอยางไรรองรอย  ก็นาจะไดรับคล่ีคลายในระดับหนึง่แลว. 
                                                 
                 78  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 68.  
                 79  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.             
                 80  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้.  
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ภาพรวมของระบบการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ 
และระบบสังคม ในสมยัอยุธยา 

 
                 ดวยความเพรียบพรอมทัง้ทางดานพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  และดานระบบการปกครอง
รวมถึงความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร  ทาํใหกรุงศรีอยุธยามีลักษณะเปนอาณาจักรสองรูปแบบ 
ในเวลาเดียวกนักลาวคือ  กรุงศรีอยุธยาเปนทัง้อาณาจักรบนผืนแผนดนิใหญที่พึง่พาการเกษตร  
และอาณาจักรชายฝงทะเลที่พึง่พาการคาตางประเทศ  โดยกรุงศรีอยุธยาคงเปนอาณาจักรสอง 
รูปแบบเชนนีม้าตั้งแตแรกเริ่ม81   
                 การเกษตรและการคาตางประเทศเปนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  ที่มีความสัมพันธอยาง 
แนบแนนกับระบบการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ  และระบบสังคมในสมัยอยุธยา  เนื่องจากหาก
ปราศจากระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะระบบการควบคุมกําลงัคน(ไพร)  รัฐก ็
ไมสามารถรวบรวมและเคลือ่นยายผลผลติอันเปนทั้งรากฐานของความมั่นคงและเปนที่มาของ
ความมัง่คั่ง  เขามายงัศูนยอํานาจตามแบบแผนทางเศรษฐกิจของกรงุศรีอยุธยา  ซึง่เปนระบบ 
การเรียกเกณฑและสงสวย82  ดังนัน้ในวทิยานพินธนี้จะไดนําเสนอเนื้อหาของระบบการปกครอง  
ระบบเศรษฐกจิ  และระบบสังคมในสมยัอยุธยา  ในเชงิวิเคราะหอยางเปนองครวม  โดยจะ
กลาวถึงเฉพาะประเด็นที่สงผลโดยตรงตอปรางคในสมยัอยุธยา  สวนรายละเอยีดของระบบทัง้สาม
นั้น 
ผูสนใจสามารถคนควาจากงานศึกษาเฉพาะทาง  ซึ่งนักวชิาการทานตางๆไดทําการศึกษาไวดีแลว     
 
ระบบการปกครองในสมัยอยุธยา 
                 มานพ  ถาวรวฒันสกุล  จาํแนกพัฒนาการระบบการปกครองในสมัยอยุธยาออกเปน 
สามชวงเวลา  ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี8้3               

                                                 
                 81  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “ราชธานีและเมืองทาของสยาม  สายสัมพันธกบัจีนใน 
พุทธศตวรรษที่ 19 - 20,” ใน อยธุยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 148.  
                 82  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 34.  
                 83  เร่ืองเดียวกนั, 43 -104.  
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                 ชวงที่ 1  นบัต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระรามาธบิดีที่ 1 จนส้ินรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที ่2  ระหวาง พ.ศ.1893 -1991  ในชวงเวลานีก้รุงศรีอยุธยาจะใชระบบการปกครองแบบ
มณฑลอํานาจ  หรือที่มักเรียกกนัอยางคุนเคยวา“ระบบเมืองลูกหลวง”  โดยตามระบบนี้จะมีการ 
สงเชื้อพระวงศไปเปนเจาเมอืงปกครองเมอืงลูกหลวง  ซึง่เปนเมืองสาํคัญในมณฑลอํานาจ  เพื่อให
เมืองลูกหลวงเหลานั้นทาํหนาที่เปนดานปองกนัศัตรู  และเปนตัวแทนอํานาจของกรุงศรีอยุธยาใน
การควบคุมเมอืงบรวิารไมใหแยกเปนอิสระ    
                 ชวงที่ 2  นบัต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จนถึงปลายรัชสมยัสมเด็จ 
พระมหาธรรรมาชา  ระหวางพ.ศ.1991-2127  ในชวงนีจ้ะแบงยอยออกเปนสองระยะคือ 
                 ระยะที่หนึ่ง  ตัง้แตรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จนสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาหนอพุทธางกูร  ระหวางพ.ศ.1991-2076  เปนระยะแหงการปฏรูิปการปกครอง  โดยอาศัย
ระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวงซึ่งมกีารจําแนกระดับความสําคญั  เปนแนวทางหลักเพื่อที่จะ 
ขยายอาณาเขตการปกครองของเมืองหลวง  ควบคูไปกบัความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานภาพของ 
เมืองสําคัญตางๆซึ่งเดิมมีความสัมพนัธกบัสุโขทัย  ใหกลายเปนเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา 
 
                 ระยะที่สอง  ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช  จนถงึปลายรัชสมัยสมเด็จ 
พระมหาธรรมราชา  ระหวางพ.ศ.2077-2127  เปนระยะหัวเลีย้วหัวตอของพัฒนาการระบบ 
การปกครองจากแบบเมืองลกูหลวง  สูแบบรวมศูนยอํานาจ   
                 ในระยะนี้ขุนนางเริ่มเขามามีบทบาทในการปกครองแทนที่เชื้อพระวงศ  ภายหลังการ
เสียกรุงศรีอยธุยาเมื่อ พ.ศ.2112  ตระกูลขุนนางที่เคยมคีวามสัมพันธทางเครือญาติกับกษัตริย 
แหงกรงุศรีอยุธยา  จากเมืองพิษณุโลกซึง่ในขณะนัน้เปนเพยีงเมืองเดยีวทีย่ังคงมีฐานะเปนเมือง 
ลูกหลวง  ไดเขามามีอํานาจแทนที่ราชวงศกษัตริยเดิม  ตอมาจึงไดมีการอพยพไพรพลจากเมืองใน
บริเวณภาคกลางตอนบนทัง้หมดลงมายังพระนครศรีอยธุยาเมื่อ พ.ศ.2127  ซึง่นับเปนการสิ้นสุด
ของระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง  และเปนจุดเริม่ตนของระบบการปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจในเวลาเดียวกัน 
                 ชวงที่ 3  ตั้งแตปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา  จนสิ้นรัชสมยัสมเด็จพระเจา 
เอกทัศน  ระหวาง พ.ศ.2127-2310  ในชวงเวลานี้กรุงศรีอยุธยาจะใชระบบการปกครองแบบรวม
ศูนยอํานาจ  โดยอาศัยขุนนางเปนกลไกในการปกครองเมืองทัง้หมดในมณฑลอาํนาจ  ซึ่งยงัมกีาร
จําแนกระดับความสาํคัญสืบเนื่องมาจากในชวงที ่2  เพือ่ใหเมืองทั้งหมดในมณฑลอํานาจอยู
ภายใตความควบคุมของกรุงศรีอยุธยาอยางรัดกมุที่สุด 
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                 ตามการจําแนกขางตน  ระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวงเปนพืน้ฐานสําคัญใน 
การปกครอง  และการขยายอาณาบริเวณของมณฑลอํานาจแหงกรงุศรีอยุธยาเปนเวลายาวนาน
ราวสองศตวรรษ  หรือครึ่งหนึ่งของสมัยอยุธยา   
                 อยางไรก็ดียงัมคีวามคิดที่เชื่อกันมานานแลววา “ในชวงหกทศวรรษแรกของสมัย
อยุธยากอนรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธริาช  ภาวะทางการเมืองภายในของกรงุศรีอยุธยายังคง 
ไรเสถียรภาพ  อันเนื่องมาจากการแยงชงิอํานาจกนัระหวางสองราชวงศ  ซึ่งมีฐานอํานาจอยูที่เมือง
ลูกหลวงที่สําคัญที่สุดสองเมืองไดแก สุพรรณบุรี  และลพบุรี”  แตจากการศึกษาหลักฐานตางๆ
อยางลกึซึ้งและกวางขวางไดมีผูเสนอวา ความคิดดังกลาวอาจเปนมายาภาพ  ที่เร่ิมปรากฏขึ้น 
ในราวตนสมัยรัตนโกสินทร  อันเกิดจากการตีความฐานะของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1 วา 
ทรงเปนพระเชษฐาของพระเมหสี (พี่เมีย) ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ทัง้ๆที่เอกสารรวมสมัย 
อันไดแก เอกสารราชการของจีนสมยัราชวงศหมิง(หมิงสื่อลู)84 และพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ 
วัน วลิต85 ระบุตรงกันวา สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ 1 ทรงเปนพระเชษฐา (พีช่าย) ของสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 ซึง่เทากับทรงเปนพระปตุลา (ลุง) ของสมเด็จพระราเมศวร  ตามนยันี้การแยงชงิ
ราชสมบัติในชวงหกทศวรรษแรกของสมัยอยุธยา  จึงควรเปนเพยีงการแยงชงิอํานาจระหวางสาย 
ตระกูลสองสายในราชวงศเดยีวกนั  ไมใชการแยงชงิอํานาจระหวางสองราชวงศอยางที่เขาใจกัน86   
                 เดิมเชื่อกันวา รัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธริาช เปนจุดเริ่มตนของเสถยีรภาพทาง 
                                                 
                 84  หมิงส่ือลู  รัชกาลจักรพรรดิไทจู  แหงราชวงศหมงิ  บรรพ 86 , อางถึงใน  
วินัย  พงศศรีเพียร,“ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการสอบคนจาํนวนพระมหากษัตริยไทยสมัย 
ศรีอโยธยาฯ,” 23.  
                 85  วนั วลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวนั  วลิต, 19, 32.   
                 86  รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรครองราชยคร้ังที่สองและรัชสมัยสมเด็จพระยารามที่มี
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  อาจไมมีอยูจริง  แตเปนการแทรกเพิม่เขามา  เพราะ
ความสับสนของผูชําระพระราชพงศาวดาร  ตั้งแตปลายสมัยอยุธยาแลว  เนื่องจากชวงเวลาที่
หางไกลกนัมาก  และการขาดแคลนหลักฐานที่นาเชื่อถือซ่ึงจะนํามาอางอิงไดในการชาํระ  หาก
เปนเชนนัน้  ในชวงแปดทศวรรษแรกของสมัยอยุธยากม็ีการแยงชิงราชสมบัติเพยีงครั้งเดียวเทานัน้
คือ  การแยงชงิราชสมบัติจากสมเด็จพระราเมศวร  โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1 ผูทรงเปน
พระปตุลา.  ดรูายละเอียดจาก วินยั  พงศศรีเพียร, “ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการสอบคนจํานวน
พระมหากษัตริยไทยสมัยศรอีโยธยาฯ,” 44-47, 58-59. ; และ มานพ  ถาวรวัฒนสกลุ, ขุนนาง
อยุธยา, 57-60.   
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การเมืองภายในกรุงศรีอยุธยา  แตนาสังเกตวา ภายหลงัการสวรรคตของพระองค  การแยงชงิ 
ราชสมบัติกันระหวางเชื้อพระวงศองคตางๆก็ปรากฏขึ้นอีก  ดงัทีพ่ระราชพงศาวดารไดบันทึกไววา          
         ...ศักราช 786 มะโรงศก (พ.ศ.1967) สมเด็จพระอินทราชาเจา ทรง(ประ)ชวรนฤพาน  ครั้งนั้น 
         เจาอายพระยาและเจายี่พระยา  พระราชกุมารทานชนชางดวยกัน ณ สะพานปาถาน  เถิงพิราลัย 
         ทั้งสองพระองคที่นั้น  จึงพระราชกุมารเจาสามพระยาไดเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุ (ธยา   
         ทรงพระ) นามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา...87 
ประกอบกับมหีลักฐานยืนยนัวา เจาอายพระยา  เจายีพ่ระยา และเจาสามพระยา ตางเคยเปน 
เจาเมืองปกครองเมืองสาํคัญมากอน  ดังทีพ่ระราชพงศาวดารไดบันทกึไววา 
         ... (สมเด็จพระนครินทราธิราช) จึงเสด็จขึ้นไปเถิงเมืองพระบาง  พระยาบานเมือง   พระยาราม  
         ออกมาถวายบังคม  พระเจาอยูหัวเสด็จกลับพระนคร  แลวจึงใหสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาอาย 
         พระยากินเมืองสุพรรณบุรี  เจายี่พระยากินเมืองแพรกศรีราชา  เจาสามพระยากินเมืองชัยนาท...88 
จากรองรอยดงักลาวขางตนนาจะยนืยันไดวา  การลมลางกษัตริยโดยเจาเมือง  และการแยงชงิ 
ราชสมบัติระหวางเชื้อพระวงศซึ่งเปนเจาเมอืงตางๆ  ในชวงศตวรรษแรกของสมัยอยธุยานั้น  คง
เปนปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง  มากกวาที่จะเปนผลของความ 
ไรเสถียรภาพอันเนื่องมาจากการแยงชิงอาํนาจระหวางสองราชวงศ   
                 ระบบการปกครองแบบเมืองลกูหลวงในสมยัอยุธยามีแนวคิดสําคัญสองประการไดแก 
                 1.  การกระจายพระราชอํานาจของกษัตริย  โดยเจาเมืองจะไดรับอํานาจในการ 
ปกครองเมืองลูกหลวงอยางเกือบเปนอิสระ  ภายใตแบบแผนที่กาํหนดโดยเมืองหลวง89   
                 2.  การสงตออํานาจจากเมืองหลวงออกไปควบคุมเมืองตางๆในอาณาบริเวณของ
มณฑลอํานาจ  โดยการสงเชื้อพระวงศใกลชิดที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตกับกษัตริยไปเปน 
เจาเมืองประจาํเมืองลกูหลวง  เพื่อควบคุมเมืองบริวารในบริเวณใกลเคยีงเมืองลูกหลวงนั้นๆ90 
                 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับไมเคิล วิคเกอรี ไดบันทึกไววา ภายหลงัจาก 

                                                 
                 87  “พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน  คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 446.     
                 88  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม)  กบั พระจกัรพรรดิพงศ(จาด), 10. 
                 89  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 124.   
                 90  เร่ืองเดียวกนั, 61-62.  
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อยุธยาสามารถตีนครธมไดเมื่อ พ.ศ.1974-1975  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ไดทรงสงพระราช
โอรสคือเจาพระยาพระนครอินทรไปปกครองจนสิน้พระชนม  พระองคจึงทรงสงพระยาแพรก  ซึ่ง
เปนพระราชโอรสอีกพระองคหนึง่ไปปกครองตอ91  จากพระนามอาจเปนรองรอยไดวา กอนทีจ่ะไป
ปกครองนครธมนั้น  พระราชโอรสทั้งสองพระองคนาจะเคยเปนเจาเมอืงปกครองเมอืงลูกหลวงที่
สําคัญคือ สุพรรณบุรี และแพรกศรีราชา มากอน  ตามนัยนี้จึงอาจกลาวไดวา กรุงศรีอยุธยาไดนาํ
ระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวงมาใชเปนเครื่องมอืในการปกครองนครธม  เชนเดียวกับการ
ปกครองเมืองสําคัญในบริเวณภาคกลางของไทย  นอกจากนัน้พระราชพงศาวดารฉบบัเดียวกนันี้
ยังสะทอนใหเห็นถึง การกระจายพระราชอํานาจและการสงตออํานาจตามแนวคดิของระบบการ 
ปกครองแบบเมืองลูกหลวง  ดังจะเห็นไดจาก กรณีการแตงตั้งพระยาแพรก ซึง่มีบนัทกึไววา  
         ...จึ่งพรบรมราชาธีราชเจา  กมิพรราชโองการวา  พญาทั้งหลายวานึกชอบ  แตเยียวพายหนา 
         จเกอดวิวาษ........จึงพญาทังหลาย........ฆอไหขาพเจาขุนศริบาทเปนขุนพล  ไหขุนทรงพรอินทร 
         เปนพิเลยิงดุจเดียว  ขุนราชศักขุนไกรนรายไสไหอยูตัดเตอิน  ขาพเจาทังหลายเหนหาความ 
          
 
 
         กนีแหนงมิไดเลอย  จิงสมเดจพระบรมราชาธิราชเจา  กตรัดบรรชาตามทาวพญาทังหลาย  แลว 
         ทานไหตราพรครุทภาหไปไหทาวพญาทังหลาย  เอาเจาพญาแพรก  ขินเสวอยราชในพรนครหลวง...92   
จากความที่ยกมาอางขางตนอาจเปนรองรอยไดวา  นอกจากหนาที่ปกติในการชวยราชการตางๆ  
ซึ่งเปนความรับผิดชอบที่ข้ึนตรงตอเจาเมืองลูกหลวงแลว  ขุนนางที่ไดรับการแตงตั้งเหลานั้นยัง 
อาจมีหนาทีพ่เิศษ  ซึง่เปนความรับผิดชอบที่ข้ึนตรงตอกษัตริยที่เมืองหลวง  เพื่อควบคุมเจาเมือง
ลูกหลวงมิใหกอความกระดางกระเดื่อง   
                 ตามนยัดังกลาวขางตนอาจเขาใจไดวา  เมอืงลูกหลวงและเจาเมืองลูกหลวงไมไดเปน
อิสระอยางสิน้เชิงจากเมืองหลวงและกษัตริย  โดยเจาเมืองลูกหลวงจะเปนผูที่ไดรับพระราชอํานาจ 
ภายใตแบบแผนทีก่ําหนดขึน้โดยเมืองหลวง  เพื่อใหมีฐานะเปนเสมือนตัวแทนของกษัตริยที่
ดําเนนิการปกครองเมืองบรวิารในอาณาบริเวณหนึ่ง  ซึง่อยูภายใตอํานาจของเมืองลูกหลวงแตละ
เมืองนัน้  แตเนื่องจาก เมืองลูกหลวงจะสามารถควบคุมเมืองบริวารได  ก็ตอเมื่อมีความ
เพียบพรอมในดานตางๆซึ่งรวมถงึกองทพัอนัเขมแข็ง  ดังนัน้เมื่อรัชสมัยแหงกษัตริยผูทรงเปนแกน
                                                 
                 91  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเลขที่ 223, 2 / ก.125  (ฉบับไมเคิล   
วิคเกอรี),” ใน  “ขอมูลประวตัิศาสตรไทยสมัยอยุธยาจากเอกสารไทยและตางประเทศ,” 8, 12.  
                 92  เร่ืองเด ียวกนั, 12-13.    
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ของความสัมพันธทางโลหิตและความจงรักภักดีไดส้ินสุดลง  เจาเมืองลูกหลวงที่มีความ
ทะเยอทะยานก็อาจอาศัยความเพียบพรอมนั้นเปนกําลงัในการลมลางรัชทายาทหรือแยงชิงอาํนาจ
ระหวางกัน  ความทะเยอ 
ทะยานของเจาเมืองลกูหลวงเชนนีน้ี่เองทีน่าจะเปนแรงผลักดันสําคัญอันนาํไปสูความผันผวนทาง
การเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาในชวงศตวรรษแรกของสมัยอยุธยา  อยางไรก็ดีความสัมพนัธทาง
สายโลหิตระหวางกษัตริยและเจาเมืองลูกหลวง  ไดจาํกดัใหอํานาจทางการเมืองการปกครองเปน
กรรมสิทธิ์เฉพาะของราชวงศกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาเพียงราชวงศเดียวเทานั้น93  ความผนัผวน
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจงึมีผลแตเพียงการเปลี่ยนแปลงตวับุคคลที่จะดาํรงตําแหนงกษัตริย  แตไม 
มีผลโดยตรงตอเสถียรภาพของระบบการปกครอง  และการคงอยูหรือการสูญสลายของมณฑล
อํานาจแหงกรงุศรีอยุธยา94   
                 นาเชื่อวาจนถงึในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ระบบการปกครองแบบ
เมืองลูกหลวงไดคลี่คลายไปเปนอยางมากแลว  ฐานะของเมืองและอาํนาจของเจาเมอืงซึ่งอาจเปน
เพียงขุนนาง (มิใชเชื้อพระวงศ) นาจะยงัคงมีลักษณะคลายคลึงกับฐานะและอํานาจตามแนวคิด
ของระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวงในชวงเวลากอนหนา  ดงัมีรองรอยจากเอกสารรวมสมยั 
ซึ่งไดบันทกึไววา  
         ...อาณาจักรสยามมีเมืองทาอยู 3 แหงทางดานที่ติดกับพระโค  และมีเมืองทาอีกหลายแหงทาง 
         ดานที่ติดกับปะหังและจัมปา  เมืองทาเหลานี้เปนของราชอาณาจักรสยามและยอมรับอํานาจ 
         ของพระเจากรุงสยาม...พระเจากรุงสยามคือ ”พระเจาอยูหัว” ซึ่งหมายถึงผูเปนใหญเหนือทุกคน   
         ถัดจากพระองคลงมาก็มีออกญากําแพงเพชร ซึ่งเปนพรญามหานคร (รับผิดชอบ) ทางดานพะโค 
         และดานกัมพูชา  ทําสงครามกับพมาและเชียงใหม  ออกญากําแพงเพชรนี้มีร้ีพลจํานวนมาก  เปน 
         เหมือนกษัตริยในดินแดนที่ไดปกครองอยู  (คน)ที่สองไดแก  พรญามหานครเมืองนครศรีธรรมราช 
         ซึ่งเรียกกันวา พระญา  เปนผูปกครองเมืองตางๆจากปะหังถึงอยุธยา...เมืองตางๆเหลานี้มีเจาเมือง 
         คลายกษัตริย...95      
                 เมอืงสําคัญในระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวงอาจมีบทบาทเปลีย่นแปลงไปตาม
กาลเวลา  ดังมีรองรอยจาก พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ซึง่กลาววาเมืองลูกหลวงของกรุงศรี 
                                                 
                 93  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 61. 
                 94  เร่ืองเดียวกนั, 63.  
                 95  โตเม  ปเรส, “จดหมายเหตุการเดินทางของโตเม  ปเรส  ตอนที่เกี่ยวกับสยาม,”  
แปลโดย  พัฒนพงศ  ประคัลภพงศ, ใน “ขอมูลประวัติศาสตรไทยสมยัอยุธยาจากเอกสารไทย 
และตางประเทศ,” 1, 6.  
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อยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่  20 ไดแก  ลพบุรี  สุพรรณบุรี  แพรกศรีราชา  และชยันาท96  จนถงึ 
ในชวงระหวางปลายพทุธศตวรรษที่ 20 ถงึตนพุทธศตวรรษที่ 21  เมืองทัง้สี่นี้จะเปนเพียงเมืองชั้น
จัตวา  ตามทีม่ีระบุไวในพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง  ซึง่เปนกฎหมายทีน่าจะตราขึ้นใน
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ97  นอกจากนั้นในกฏมณเฑียรบาล มาตราที ่8 ซึง่นาจะตราขึ้น
ในระหวางรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ98  ยงัไดระบุวา 
“...เมืองลกูหลวงคือเมืองพิศณุโลก  เมืองสวรรคโลก  เมืองกําแพงเพช  เมืองลพบุรี  เมอืงสิงคบุรี   
เมืองหลานหลวงคือ เมืองอนิทบุรี  เมืองพรหมบุรี...”99   
                 จากรองรอยตางๆดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เมื่อเวลาผานไป เมืองลูกหลวงซึ่งอยู 
ใกลพระนครศรีอยุธยาจะมีบทบาทดอยลง  ในขณะเดียวกันเมืองสําคญัที่อยูไกลออกไปก็ไดถูก 
 
สถาปนาขึ้นเปนเมืองลกูหลวงแทน  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองเชนนี้นาจะเปนผลเนื่อง 
มาจากการนโยบายขยายอาณาเขตการปกครองของเมอืงหลวง  ควบคูไปกับความพยายามที่จะ
เปล่ียนสถานภาพของเมืองสําคัญตางๆ  ซึ่งเดิมเคยมีความสัมพนัธกบัสุโขทัยใหกลายเปนเมือง 
ลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา  และรองรอยเดียวกนันี้เองนาจะสะทอนใหเห็นไดวา ระบบการปกครอง
แบบเมืองลูกหลวง  ทาํใหอยุธยาสามารถขยายอาณาเขตการปกครอง  และเพิ่มความรัดกุมในการ 
ปกครองเมืองตางๆอยางมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นเรื่อยๆ  อันจะนาํไปสูการผนวกรวมเมืองทัง้หมดเขา
เปนสวนหนึง่ของมณฑลอาํนาจแหงกรุงศรอียุธยาอยางสมบูรณในที่สุด100  ตามนัยนี้  ระบบการ
ปกครองแบบลูกหลวงจงึนบัเปนรากฐานของเสถียรภาพทางการปกครองของกรุงศรีอยุธยา  ซึง่มี
ความมัน่คงมากระดับหนึง่แลวตั้งแตอยางชาในราวตนพทุธศตวรรษที ่21 

                                                 
                 96  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม) กบัพระจักรพรรดพิงศ(จาด), 2-3, 10.  
                 97  โยน ิโอะ  อิชิอิ, “อาณาเขตของอยุธยาในกฎหมายตราสามดวง,” แปลโดย สุจริต  
คูณธนกูรวงศ วารสารธรรมศาสตร  9, 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2522) : 150.  
                 98  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 86.  
                 99  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง (ม.ป.ท. : องคการคาของคุรุสภา, 
2505) 1 : 72.  
                 100  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 91. 
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              พระไอยการตําแหนงนาทหารหวัเมือง101ไดจําแนกเมืองตางๆอยางเปนระบบ  โดยแบง
ออกเปนสี่ประเภทซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
              เมืองเอก      ไดแก พิษณุโลก   นครศรีธรรมราช 
              เมืองโท       ไดแก    สวรรคโลก   สุโขทัย    กําแพงเพชร   เพชรบูรณ    

         นครราชสีมา   ตะนาว 
              เมืองตรี   ไดแก     พิชัย    พิจิตร    นครสวรรค   จันทบูรณ   

          ไชยา     พัทลงุ    ชุมพร 
เมืองจัตวา       ไดแก     เพชรบุรี      ชยันาท        อินทรบุรี      พรหมบุรี      สิงหบุรี  
                                   ลพบุรี        สระบุรี         อุทัยธานี      มโนรมย       อางทอง   
                                   สรรคบุรี      กาญจนบุรี   ไทรโยค        สุพรรณบุรี    ศรีสวัสด์ิ  

นครชัยศรี   ราชบุรี         ฉะเชิงเทรา   นครนายก    ปราจีนบุรี   
          นนทบุรี       ทาจีน   แมกลอง      ปากน้ํา        เมืองชล  
 ปราณบุรี     กยุ              ระยอง         บางละมงุ   ทาโรง   
 บัวชุม        ทาพราน       ชัยบาดาล 

โยนิโอะ  อิชิอิ  ไดกลาวถึงความสําคัญของเมืองทัง้สี่ประเภทนี้วา  เมืองจัตวาเปนเมืองภายใตการ 
ปกครองโดยตรงของพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยูรายลอมพระนครศรีอยธุยา  และประกอบกันขึน้เปน
เขตวงราชธาน ี ซึง่มีอาณาเขตกวางขวางครอบคลุมบริเวณภาคกลางตอนลางและแนวชายฝงทะเล 
 
รอบอาวไทย  เขตวงราชธานจีะแวดลอมไปดวยเมืองตรีและเมืองโทซึง่เปนเมืองดานตดิตอกับ 
มณฑลอํานาจอื่นๆ  สวนเมอืงเอกนั้นจะเปนเมืองทีก่ําหนดขอบเขตมณฑลอํานาจแหงอยธุยา102 
                 นอกเหนือจากปรางคหลายแหงในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  ที่มหีลกัฐานบันทึก 
ไวในพระราชพงศาวดารแลว  จากการวเิคราะหระเบยีบทางสถาปตยกรรม103  ยังไดพบปรางคอีก
เปนจํานวนมากที่อาจไดรับการสรางหรือการเสริมสรางตามระเบียบอนัเปนทีย่อมรับในชวงระหวาง
ปลายพทุธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22  ปรากฏในเมืองสาํคัญหลายแหงที่มีระบุไวใน
พระไอยการตาํแหนงนาทหารหัวเมือง  ดงัมีตัวอยางที่สําคัญ ไดแก ปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ.
                                                 
                 101  ร. แลงกาต, ผูจัดพิมพ, กฎหมายตราสามดวง, 1 : 316 - 327.  
                 102  โยนิโอะ  อิชิอิ,”อาณาเขตของอยุธยาในกฎหมายตราสามดวง,” วารสาร 
ธรรมศาสตร : 150-153.  
                 103  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้. 
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สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่14), ปรางควดัสองพี่นอง สรรคบุรี จ.ชัยนาท (ภาพถายที่ 9, 10), 
ปรางควัดหนาพระธาต ุ จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที ่10),  ปรางควัดโบสถ สามโก จ.อางทอง  
(ภาพถายที ่19, 20), ปรางควัดขุนแผน  จ.กาญจนบุรี (ภาพลายเสนที่ 11), ปรางควัดมหาธาต ุ
ราชบุรี (ภาพลายเสนที ่29), ปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี (ภาพถายที่ 29, 30)  ผูวิจัยเชื่อวา 
เดิมนาจะมีปรางคซึ่งมีระเบยีบสอดคลองกันเชนนี้ในเมอืงอื่นๆอีก  ซึง่อาจยังคนไมพบ  หรืออาจ 
ถูกปฏิสังขรณจนเปลี่ยนไป  หรืออาจพงัทลายไปแลวก็ได104  
                 นาเสียดายที่ไมพบ เอกสารกลาวถงึการสรางปรางคในเมอืงตางๆดังกลาวขางตน
โดยตรง  อยางไรก็ดีจาการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเห็นแลววา ปรางคอาจมีบทบาทหนาทีท่าง
การเมืองการปกครองเปนสญัลักษณของมณฑลอํานาจอันมีพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลาง มา
ตั้งแตในระยะแรกเริ่มแลว  นอกจากนัน้ยงัมีรองรอยวา การสรางรวมถึงการเสริมสรางปรางค  
นาจะ 
มีความสมัพนัธกับอํานาจทางการเมืองการปกครองตามระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง   
ดังมีปรากฏในเอกสารที่สําคญัไดแก 
 
พงศาวดารเหนือ  ซึ่งไดกลาววา  
         ...แลวพระนารายณไปสรางพระปรางคเมืองละโว  ขนานนามเมืองใหมชื่อวาเมืองลพบุรี   
         แตนั้นมาเปนเมืองลูกหลวง...105 
จารึกลานทอง  จากปรางควดัมหาธาตุ  สุพรรณบุรี  ซึ่งไดกลาววา  
         ...พระราชาผูยิ่งใหญกวาพระราชาทั้งหลายในอโยธยา  ทรงพระนามวาจักรพรรดิ  โปรดใหสราง 
         สถูปองคนี้ขึ้นไว  และทรงบรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจาไวภายใน  แตพระสถูปของพระองค 
         ชํารุดทรุดโทรมไปโดยกาลเวลา  พระราชโอรสของพระองคผูเปนพระราชาเหนือพระราชาทั้งหลาย 
         ในพื้นแผนดินทั้งมวล  และเปนราชาธิราชผูประเสริฐ  โปรดปฏิสังขรณใหกลับคืนดี...106 

                                                 
                 104  จากการสํารวจไดพบ ปรางคหลายแหงทีม่ีรูปแบบทางสถาปตยกรรมซึ่งดูเหมือน
เปนการบูรณะโดยชางพืน้บานปรากฏอยูในวัดที่จังหวัดสิงหบุรี  อางทอง  กาญจนบรีุ  อีกดวย  
ผูวิจัยเชื่อวาเดมิปรางคเหลานั้นอาจเปนปรางคในสมัยอยธุยา  แตเนื่องจากความชาํรุดทรุดโทรม
หรือความศรัทธาชองชาวบานอาจเปนเหตใุหปรางคเหลานัน้ไดรับการบูรณะ  และแมวาการบูรณะ
จะทาํใหรูปแบบผิดเพี้ยนไป  แตการคงไวซึง่สาระสาํคัญของความเปนปรางค  อาจเปนรองรอยของ
ความพยายามที่จะรักษารปูแบบดั้งเดิมที่ชางพืน้บานไดเคยเห็นมาก็เปนได.          
                 105  พงศาวดารเหนือ, 26.  
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                 จากรองรอยดังกลาวขางตน  ประกอบกับการวิเคราะหที่ผานมาซึง่ไดชี้ใหเห็นแลววา  
“ระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง  ทาํใหกรุงศรีอยุธยาสามารถขยายอาณาเขตการปกครอง  
และเพิ่มความรัดกุมในปกครองเมืองตางๆอยางมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นเรือ่ยๆ  โดยตามระบบนี้  
เมืองลูกหลวงและเจาเมืองลกูหลวงไมไดเปนอิสระอยางสิ้นเชิงจากเมอืงหลวงและกษัตริย  แตเจา
เมืองลูกหลวงจะเปนผูที่ไดรับพระราชอํานาจภายใตแบบแผนที่กาํหนดขึ้นโดยเมืองหลวง  เพื่อใหมี
ฐานะเปนเสมอืนตัวแทนของกษัตริยในการปกครองเมืองบริวารในอาณาบริเวณหนึง่ซึ่งอยูภายใต
อํานาจของเมอืงลูกหลวงแตละเมือง”  อาจมีความเปนไปไดวา  การปรากฏปรางคเปนจํานวนมาก
ในเมืองตางๆในชวงระหวางปลายพทุธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22 ดังกลาวแลว คงเปน
ผลสะทอนของแนวคิดการกระจายและกลไกการสงตอพระราชอํานาจ  อันเปนแนวคิดหลักของ
ระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง  ตามนัยนี้ ปรางคที่ปรากฏอยูในเมืองตางๆ  จึงอาจมีบทบาท
หนาทีเ่ปนสัญลักษณของมณฑลอํานาจ  ตามแบบแผนที่กําหนดมาจากพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปน
ศูนยกลางของมณฑลอํานาจ  โดยปรางคเหลานั้นยอมมศีักดิ์ดอยกวาปรางคในพระนครศรีอยุธยา  
และมีศักดิ์ลดหล่ันกันไปอีกชั้นหนึง่ตามลาํดับความสาํคัญของเมืองนั้นๆ  ระดับศักดิ์ของปรางค 
ดังกลาวนี้จะสะทอนใหเห็นไดจากระเบียบทางสถาปตยกรรมอยางตรงไปตรงมาดวย107 
                 แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากแบบเมืองลูกหลวงมาเปนแบบ 
รวมศูนยอํานาจ  ไดเร่ิมปรากฏขึ้นตั้งแตเมือ่ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 กลาวคือ การขยายอาณา-
เขตการปกครองของเมืองหลวง  และความพยายามทีจ่ะเปลี่ยนสถานภาพของเมืองสําคัญตางๆ 
ซึ่งเดิมเคยมีความสัมพนัธกบัสุโขทัย  ใหกลายเปนเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา  รวมถึงการ 
จัดระเบียบตําแหนงขุนนางและกรมกองตางๆ  ซึง่ลวนเปนผลเนื่องมาจากการปฏิรูปการปกครอง
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนัน้  สงผลใหอํานาจของเจาเมืองลูกหลวงซึง่เปนเชื้อพระวงศ
ไดถูกลดทอนลงไปเปนอนัมาก  พรอมๆกบัถูกผลักดนัใหออกไปอยูหางจากพระนครศรีอยุธยา   
ในขณะที่ขุนนางเริ่มมีบทบาททางการเมืองการปกครองมากขึ้น  ในฐานะกลไกบรหิารราชการ108  
จนถงึในรัชสมยัสมเด็จพระไชยราชาธิราชเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ไดยกเลกิการสงเชื้อ 
พระวงศไปปกครองเมืองตางๆ  และเปลีย่นเปนการแตงตั้งขุนนางไปเปนเจาเมืองแทน  ทําให 
ระบบบริหารราชการทั่วราชอาณาจักรรวมเปนอนัหนึ่งอันเดียวกัน  ภายใตแบบแผนทีก่ําหนดโดย
พระนครศรีอยธุยาอยางแทจริง109  อันเปนพืน้ฐานของระบบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ   
                                                                                                                                            
                 106  “จารึกหลกัที ่47,” ใน ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3, 47-48.   
                 107  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4  ของวิทยานิพนธนี้.  
                 108  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 180.  
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                 การเสด็จข้ึนครองราชสมบัติของสมเด็จพระมหาธรรมราชา  พรอมๆกับการที่เหลา 
ขุนนางจากเมอืงในบริเวณภาคกลางตอนบนไดเขามาทาํหนาที่แทนเหลาขุนนางเดมิ  ภายหลงัการ
เสียกรุงศรีอยธุยาเมื่อ พ.ศ. 2112 นับเปนการเสริมสรางใหพระนครศรีอยุธยาเปนศนูยกลางอํานาจ
หนึง่เดียวอยางจริงจงัมากกวาในอดีต110  ตอมาจึงไดมีการอพยพไพรพลจากเมืองในบริเวณภาค
กลางตอนบนทั้งหมดลงมายังพระนครศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2127    ซึง่นับเปนการสิน้สุดของระบบ
การปกครองแบบเมืองลูกหลวง  และเปนจุดเริ่มตนของระบบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ
อยางแทจริงในเวลาเดียวกนั111  แมแนวคิดการจําแนกเมอืงตางๆออกเปนสี่ประเภทตามระดับ
ความสาํคัญซึ่งมีมากอน  จะยังคงสืบเนื่องตอมา  แตตามระบบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ  
เมืองในบริเวณภาคกลางตอนลางจะถกูจดัใหเปนเมืองจัตวาในเขตวงราชธาน ี ภายใตการปกครอง
ของพระนครศรีอยุธยา  สวนเมืองจัตวาอื่นๆจะอยูภายใตการปกครองของเมืองชัน้นอก  ที่แบง
ออกเปนเมืองชั้นเอก  ชัน้โท และชั้นตรี  โดยแตละเมืองจะมีอํานาจควบคุมเมืองจัตวาในอาณา
บริเวณ 
ที่แคบกวาเดิม  และตางก็เปนอิสระจากกนั  ทาํใหเกิดการคานอาํนาจ  ซึง่นับเปนการควบคุมเมือง
ชั้นนอกในระดบัหนึง่  นอกจากนัน้ยงัอาจควบคุมเมืองชัน้นอกใหรัดกมุยิ่งขึน้ได  โดยการแตงตั้งเจา
เมืองชัน้นอกใหมีฐานะเปนเพียงขนุนาง  ภายใตการบังคับบัญชาของเสนาบดีในพระนครศรีอยุธยา 
ตามระบบบริหารราชการทีเ่ปนแบบแผนเดียวกนั112 แนวคดิการจําแนกและควบคุมเมอืงตางๆตาม 
ระบบการปกครองแบบรวมศูนยเขนนี้จะเปนพืน้ฐานที่สําคัญในการปกครองจนสิน้สมัยอยุธยา 
                 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากแบบเมืองลูกหลวงมาเปนแบบ 
รวมศูนยอํานาจ  สงผลใหเมืองสําคัญซึง่เดิมเปนองคกรที่ไดรับอํานาจจากราชธานี  เปลี่ยนเปน
องคกรภายใตอํานาจของราชธานี  และเจาเมืองซึง่เดิมเปนเชื้อพระวงศในฐานะตัวแทนกษัตริย 
ก็เปล่ียนเปนขนุนางในฐานะขาราชการ  ดงันัน้จึงอาจเขาใจไดวา ตัง้แตราวกลางพทุธศตวรรษ 
ที่ 22 จนสิ้นสมัยอยุธยา  ความสาํคัญและบทบาทของเมืองไดเสื่อมลงจากเดิมเปนอยางมาก   
จนไมอาจเทียบไดกับพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งขณะนัน้คงเปนศูนยรวมในทกุแงมุม   
                 ในขณะที่ ปรางคที่มีระเบียบตามแบบอันเปนที่ยอมรับในชวงระหวางปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 19 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22  จะปรากฏเปนจาํนวนมากทั้งในบริเวณยานพระนครศรี 
                                                                                                                                            
                 109  เร่ืองเดียวกนั, 181.  
                 110  เร่ืองเดียวกนั, 198. 
                 111  เร่ืองเดียวกนั, 85.  
                 112  เร่ืองเดียวกนั, 96-99.  
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อยุธยา  และในเมืองสาํคัญตางๆดังกลาวแลว  แตจากการวิเคราะหระเบียบทางสถาปตยกรรม113 
ไดพบวา นับราวตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 22 จนส้ินสมัยอยุธยา  ปรางคสวนใหญจะปรากฏอยูใน
บริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  โดยมีปรางคเพียงไมกี่แหงซึง่มีระเบยีบตามแบบอันเปนทีย่อมรับ
ในชวงพทุธศตวรรษที่ 23  ปรากฏอยูในเมอืงอื่นๆ ดงัมีตวัอยางที่สําคญัไดแก ปรางคราย วัด
มหาธาตุ ลพบรีุ (ภาพถายที่ 55), ปรางควดัสระบัว จ. เพชรบุรี (ภาพลายเสนที ่41)  นอกจากนัน้ยัง
ไดพบวา อยางชาตั้งแตราวกลางพทุธศตวรรษที่ 23  ปรางคจะมีความสําคัญในเชงิการออกแบบ
ดอยลงกลายเปนเพยีงองคประกอบรอง  ทีป่รากฏควบคูอยูกับอุโบสถซึ่งเปนองคประกอบหลกัที่มี
ความสาํคัญเหนือกวา  ตามนัยนี้  บทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองของปรางคกน็าจะเสือ่ม
คลายลงตามกันดวย  โดยมีรองรอยวา ปรางคที่ปรากฏในระยะเวลานัน้อาจมีความเกีย่วเนื่องอยาง
แนบแนนกับกษัตริยมากยิ่งขึ้น  ดงัมีตัวอยางที่สําคัญไดแก กรณีของปรางควัดพระยาแมน  ซึง่พระ
ราชพงศาวดารไดบันทึกไวเปนนยัวา 
         (สมเด็จพระเพทราชา)...ทรงดําริเปนมูลธรรมกตัญูภาพถึงคุณานุภาพคุญพระอาจารยวัด 
           พระยาแมน  วาแตครั้งอาตมอุปสมบทเปนภิกขุภาวะอยูในอารามนั้น  พระอาจารยไดส่ังสอน 
           พระศาสนาพรหมจรรยเปนอันมาก  ประการหนึ่งก็ไดทํานายเราไววา จะไดผานสมบัติเอกราช 
           บัดนี้อาตมเลาก็ไดสมดังพระอาจารยทํานายไวแตกอน  จําอาตมจะปฏิการสนองพระคุณให 
           ถึงขนาด...แลวมีพระราชบริหารดํารัสส่ังใหสถาปนาพระอุโบสถ วิหาร การเปรียญ เสนาสนะกุฎี 
           ขจิตรจนาเปนสามีทานแลว114 
 
 
                 หากพิจารณาวา การปรากฏปรางคอยางแพรหลายในระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22 สะทอนถึงการกระจายและกลไกการสงตอพระราชอํานาจ  ตามแนวคิด
ของระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง  การปรากฏปรางคอยางกระจุกตัวในระหวางกลางพทุธ
ศตวรรษที่ 22 จนสิ้นสมัยอยธุยา  กน็าสะทอนถึงการรวบอํานาจอยางสมบูรณที่ข้ึนตรงตอกษัตริย  
ตามแนวคิดของระบบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ  และหากพิจารณาวา ตามระบบการ 
ปกครองแบบเมืองลูกหลวง  เมืองจะเปนองคกรที่ไดรับอํานาจจากราชธาน ี โดยเจาเมืองซึ่งเปน 
เชื้อพระวงศหรือขุนนางจะมฐีานะเสมือนตวัแทนกษัตริย  แตตามระบบการปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจ  เมืองจะเพยีงเปนองคกรภายใตอํานาจของราชธาน ี และเจาเมืองซึ่งเปนขนุนางจะมีฐานะ
                                                 
                 113  ดูรายละเอียดจาก บทที ่4  ของวิทยานิพนธนี้.   
                 114  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน  พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม) กบัพระจักรพรรดพิงศ(จาด), 414 - 415. 
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ขาราชการ  กอ็าจเปนรองรอยไดวา อาจมีแตเพียงกษตัริย  และผูไดรับพระราชอํานาจซึง่มีฐานะ
เสมือนตัวแทนกษัตริยเทานัน้ที่สามารถสรางปรางคข้ึนได  ตามนัยนี้ปรางคจึงเปนสถาปตยกรรม 
ที่มีศักดิ์ระดับสูงยิ่ง  และมีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชอาํนาจแหงกษัตริยกรุงศรีอยุธยาอยางลกึซึ้ง   
                 ในบันทกึของนโิกรลาส  แชรแวส  ไดกลาวถงึ ธรรมเนียมพธิกีารทูลเกลาถวายราชสาร
จากเจาประเทศราช  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  ความวา 
         ...พระองคจึงทรงใหการตอนรับอยางสุภาพพอใช  โดยมิทําใหฑูตเหลานั้นบังเกิดความไมพอใจ 
         ในพระองคแตประการใด  แตก็ทรงทําใหประจักษความแตกตางระหวางพระเจากรุงสยามกับ 
         พระยาสามนตราชผูเปนเจานายของฑูตเหลานั้นอยู...เม่ือไดกําหนดวันใหเขาเฝาแลว  ก็จะจัด 
         ใหนําราชสารซึ่งแปลเปนภาษาสยามแลวไปประดิษฐานไว ณ ศาลาหรือพลับพลาเล็กๆแหงหนึ่ง 
          ซึ่งสรางเปนรูปปรางคไวนอกเมือง  และจะประดิษฐานอยู ณ ที่นั้นจนกวาพระเจาแผนดินจะได 
          ทรงแตงตั้งเสนาบดีผูใหญเปนผูแทนพระองค  ไปเชิญมาอยางมีเกียรติเสมอวา กษัตริยเจาของ 
         ราชสารนั้นเสด็จมาดวยพระองคเองทีเดียว  เสนาบดีผูใหญจะเชิญราชสารนั้นมาบนบุษบกอัน 
         ประดิษฐานบนเรือหลวงมีสัปทนกั้น  และเมื่อมาถึงพระบรมมหาราชวังแลวจึงนําขึ้นเพื่อทูลเกลา 
         ถวายเพื่อทอดพระเนตร...เรือหลวงอีกลําหนึ่งจะแยกไปรับคณะทูตานุฑูตที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
         ใหเขาเฝา  ฑูตนี้จะมาโดยไมมีขบวนแหอะไรเลย  นอกจากคณะผูติดตาม  หรือชาวประเทศเดียวกัน 
         ที่อยูในประเทศสยามในขณะนั้นเทานั้น...115        
หากพิจารณาวา เจาเมืองประเทศราชคือผูนําทองถิ่นทีย่อมสวามิภักดิ์อยูภายใตพระราชอํานาจ
แหงกษัตริยกรุงศรีอยุธยา  โดยในทางทฤษฎี  เจาเมืองประเทศราชจะดําเนนิการปกครองดวย
อํานาจทีก่ษัตริยแหงอยธุยาไดพระราชทานให (ในทาํนองเดียวกันกับเชื้อพระวงศและขุนนาง 
ตามระบบการปกครองแบบเมืองลูกหลวง)  ความตอนนีก้็จะนาจะเปนอีกรองรอยหนึง่ที่สนับสนนุ 
ขอเสนอเกี่ยวกับศักดิ์ระดับสูงของปรางค  อันเกี่ยวของกบัพระราชอํานาจแหงกษัตริยกรุงศรีอยุธยา
อยางลกึซึ้ง ดงักลาวขางตนใหมีความนาเชื่อถือยิ่งขึน้ 
                 จากการศึกษาวเิคราะหในประเด็นดานการเมืองการปกครองดังกลาวมาทั้งหมดนี ้  
จะเหน็ไดวา ตลอดสมัยอยุธยา  ปรางคเปนสถาปตยกรรมที่สะทอนภาวะของอาํนาจรัฐและกษัตริย
อยางตรงไปตรงมา  อยางไรก็ดีดวยเงื่อนไขและภาวะการณตางๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  
คงสงใหบทบาทหนาที่ของปรางคคลี่คลายควบคูกันไปเสมอ  ซึง่จะเขาใจไดก็ตอเมื่อไดวิเคราะห
รวมกับขอมูลอ่ืนๆอีกเปนจํานวนมาก  ดังจะกลาวตอไป 
 

                                                 
                 115  นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 
แปลโดย สันต  ท. โกมลบุตร (พระนคร : กาวหนา, 2506), 291-293.   
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ระบบสังคมในสมัยอยธุยา 
                 กรุงศรีอยุธยาคงไมอาจมีอํานาจทางการเมืองการปกครองเหนืออาณาบรเิวณทีก่วาง
ใหญได  รวมถงึไมอาจมีความเจริญรุงเรือง ความมั่นคง หรือความมั่งคัง่ใดๆได  หากปราศจาก
ระบบจัดระเบียบสังคมอนัไดแก ระบบไพร และระบบศักดินา 
                 ในสังคมยุคโบราณ  การทําสงครามขยายอาํนาจ  นอกจากจะเปนเกยีรติยศตาม
อุดมการณแหงพระจกัรพรรดิราชแลว  ยังมีจุดมุงหมายที่สําคัญอีกประการหนึง่คือ การกวาดตอน
ผูคนจากบานเมืองตางๆมาเปนแรงงาน116  ความหลากหลายของผูคนจากบานเมืองตางๆจะถูก
ผสานหลอมรวมจนกลมกลนืกนั  ในฐานะที่ตางเปนไพรเหมือนๆกนั117  ตามนยันี ้ ระบบไพรจึง
นับเปนรากฐานของเอกภาพและเสถียรภาพในสงัคมอยธุยา 
                 หลักฐานเกาแกที่สุดที่แสดงใหเหน็ถงึระบบไพรในสมัยอยธุยาคือ กฎหมายลักษณะ 
ลักพา พ.ศ.1899  ซึ่งในบานแผนกของกฎหมายนี้ไดกลาวเปนใจความสรุปวา  ขาหนีเจา  ไพร 
หนนีาย หรือมผูีนําไปขายยังสุโขทัยถือวาไพรทาสเหลานัน้เปนอิสระ  เจาไพรเจาทาสไมสามารถ
ฟองรองใดๆตามธรรมเนียมปฏิบัติที่อาจทาํได  หากไพรทาสเหลานัน้ไปอยูยังเพชรบรีุ  ราชบุรี  
แพรกศรีราชา  นครพรหม118  กฎหมายนี้แสดงใหเห็นวากรุงศรีอยุธยาสามารถเขาไปมีบทบาท
แทรกแซงระบบไพรของเมืองสําคัญในบริเวณใกลเคียงพระนครศรีอยุธยามาตั้งแตแรกเริ่มแลว   
แตสําหรับสุโขทัยซึง่ขณะนัน้ยังคงเปนรัฐอิสระ  อยุธยายงัไมสามารถเขาไปมีบทบาทใดๆได119   
บทบาทในการควบคุมไพรเชนนี ้ สอดคลองอยางตรงไปตรงมากับภาวะทางการเมอืงการปกครอง
ซึ่งในขณะนั้นอํานาจของกรงุศรีอยุธยายังไมครอบคลุมถึงบริเวณภาคกลางตอนบนของไทย 
                 ในมาตราที ่9 ของกฎหมายลกัษณะรับฟอง พ.ศ.1899  ไดตราไววา “...ราษฎรมา
ฟองรองดวยคดีประการใดๆ  แลมิไดสังกัดมูลนาย  อยาพึงรับไวบงัคับบัญชาเปนอนัขาดทีเดียว  
ใหสงตัวผูหาสงักัดมูลนายมไิดนั้นแกสัสดีเอาเปนคนหลวง...”120  จะเหน็ไดวาพลเมืองที่ยอมอยูใน
สังกัด 

                                                 
                 116  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 14.  
                 117  ขจร  สุขพานิช, ฐานนัดรไพร  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัตศิาสตร  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานม ิตร, 2519), 65.   
                 118  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง, 3 :...  
                 119  ขจร  สุขพานิช, ฐานนัดรไพร, 16.  
                 120  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง, 2 : 32.   
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มูลนายตามระบบไพรเทานัน้  ที่มีสิทธิไดรับการคุมครองจากรัฐโดยอาศัยมูลนายเปนตัวกลาง121   
การสังกัดมูลนาย  นอกจากจะเปนการควบคุมไพรใหเปนหมวดหมูทีเ่ปนระเบียบแลว  ยังทําให 
รัฐสามารถเรียกเกณฑแรงงานเพื่อการผลิต  และเพื่อการทหารไดอยางมีประสิทธิภาพ122 อันเปน
รากฐานสําคญัของความมัน่คง  และความมั่งคั่งของกรงุศรีอยุธยา   
                 ระบบศักดินาอยธุยา เปนระบบจัดระเบียบสงัคม  ดวยการจําแนกฐานะทางสังคมของ
พลเมืองตัง้แตระดับสูงสุดจนถงึต่ําสุด  พรอมทั้งกาํหนดสิทธิและหนาทีท่ี่แตกตางกัน  ซึง่บุคคล 
ในแตละระดับช้ันพงึมีตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  โดยการจาํแนกฐานะทางสงัคมนั้นจะอาศัย
ชาติกําเนิด  และตําแหนงหนาที่ทางการปกครองเปนเกณฑ  ระบบศักดินาอยุธยาจึงประกอบดวย 
ชนชั้นสงูซึง่เปนผูปกครองไดแกกษัตริย  เชื้อพระวงศ  และขุนนาง  กับชนชั้นสามัญซึง่เปนผูอยู 
ใตการปกครองไดแก ไพร และทาส  นอกจากนั้นระบบศักดินาอยธุยายังเปนระบบหลักที่กําหนด
โครงสรางและลักษณะความสัมพันธ  ที่เนนย้ําถึงความเหลื่อมลํ้าของฐานะทางสงัคมอยางเขมงวด 
และเต็มไปดวยพิธกีาร123   
                 มีรองรอยวา ระบบศักดินาอยธุยาซึง่มีความซบัซอนในระดบัหนึง่อาจปรากฏขึ้นแลว 
ตั้งแตในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และไดพัฒนาสืบเนื่องมา  จนถงึเมื่อไดมีการปฏิรูปการ
ปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อราวตนพทุธศตวรรษที่ 21   ระบบศักดินาจงึ
ปรากฏเปนระเบียบแบบแผน  ดงัที่ไดตราไวใน กฎมณเฑียรบาล พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน  
และพระไอยการตําแหนงนาทหารหวัเมือง124 
                 ระบบไพรและระบบศักดินาเปนระบบจัดระเบียบสังคม  ซึง่ตางสอดคลองและเกื้อหนนุ
ใหชนชัน้สูงสามารถควบคุมชนชั้นสามัญไดอยางเด็ดขาด  โดยเพื่อใหไดรับการคุมครองจากรัฐ   
ไพรจําตองยอมรับโครงสรางและลักษณะความสัมพนัธทางสงัคมอันเหลื่อมลํ้า  ดังจะเห็นไดวา  
ในสมัยอยธุยาไพรมีหนาทีต่องถูกเกณฑแรงงานปละหกเดือนโดยไมมีคาตอบแทน  หรือมหีนาที่
ตองเสียสวยซึง่เปนผลผลิตทองถิน่ใหแกรัฐ  นอกจากนัน้ไพรยังตองเสียอากร(ภาษผีลผลิต) จังกอบ 
(คาผานดาน) หรือแมแตเมื่อไพรรองขอความชวยเหลือหรือความคุมครองใดๆจากรัฐ  ไพรก็ยงัตอง
เสียฤชา(คาธรรมเนียมการศาล)  หากพิจารณาโครงสรางและความสัมพันธทางสงัคมอันเหลื่อมลํ้า  
ประกอบกับการบังคับใหไพรตองอยูภายใตสังกัดมูลนาย  อาจกลาวไดวา ไพรเปนบุคคลที่สูญสิ้น 
                                                 
                 121  ขจร  สุขพานิช, ฐานนัดรไพร, 12.  
                 122  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 15.  
                 123  เร่ืองเดียวกนั, 20-21.  
                 124  เร่ืองเดียวกนั.  
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อิสรภาพโดยสิน้เชิง  เพราะแมแตการโยกยายที่อยู  การเปลี่ยนมูลนาย  รวมถึงฐานะทางสังคม 
และเศรษฐกิจของไพร  ลวนอยูภายใตการควบคุมและการกําหนดตามบทบัญญัติของรัฐ125 
                 พฒันาการแนวคิดของระบบการปกครอง  จากลักษณะกระจายอํานาจไปสูลักษณะ 
รวบอํานาจดังกลาวแลว  สะทอนใหเหน็อยางตรงไปตรงมาในพัฒนาการของระบบไพรดวยเชนกนั  
โดยการขยายอํานาจของกรงุศรีอยุธยาไปยังบานเมืองตางๆในชวงพทุธศตวรรษที่ 20-21 สงผล 
ใหไพรภายใตสังกัดของเจาเมืองซึ่งเรียกวา “ไพรสม” ไดถูกแปลงสถานภาพกลายเปนไพรภายใต
สังกัดของกษตัริยกรุงศรีอยุธยาซึง่เรียกวา “ไพรหลวง”126  ความพยายามควบคุมไพรหลวงใน
ลักษณะเชนนี ้ คงเริ่มประสบความสาํเร็จอยางชาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที ่2 ในราวครึ่ง
หลังของพทุธศตวรรษที่ 21127  ดังปรากฏรองรอยในพระราชพงศาวดารความวา“...ศกัราช  880 
ขาลศก (พ.ศ.2061) คร้ังสมเด็จพระรามาธิบดี  สรางพระศรีสรรเพชญ  เสวยราชสมบัติ  แรกตํารา
พิชัยสงคราม  และแรก(ทําสารบาญ)ชี  พระราชสัมฤทธิท์ุกเมือง...”128   
                 อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ  ผูทีท่ําหนาที่ควบคุมไพรที่แทจริงคือ เชื้อพระวงศหรือขุนนาง  
และในความเปนจริง  เชื้อพระวงศหรือขุนนางบางคนกค็งไดเบียดบังแรงงานไพรในความควบคุม
ไปใชในทางแสวงความมัง่คัง่และอํานาจสวนตน  ความมั่งคั่งและอาํนาจอันมทีี่มาจากระบบไพร
เชนนี้  นับเปนปจจัยสําคัญทีผ่ลักดันใหเชื้อพระวงศและขุนนางกาวขึ้นไปสูเวทกีารตอสู  และการ
แขงขันในทางการเมือง  ซึง่เปนมูลเหตุหนึง่ของความผันผวนทางการเมืองภายในกรงุศรีอยุธยา   
ไมวาจะเปนการลมลางกษตัริยและการแยงชงิราชสมบตัิระหวางเจาเมืองลูกหลวง  ในศตวรรษแรก 
ของสมัยอยุธยาดังกลาวแลว  รวมถงึเหตุการณในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ซึ่งพระราช
พงศาวดารไดบันทกึไววา “...ศักราช 886 วอกศก (พ.ศ. 2067) (คร้ัง)นั้นเห็น(งา)ชางตนเจาพระยา
แตกขางขวายาวไป  อนึง่ในเดือน(นั้นมีผูทอดบัตร)สนเทห  (คร้ังนัน้ให)ฆาขุนนางเสียมาก...”129  ซึง่
คงเปนผลเนื่องมาจากความหวาดระแวงของกษัตริยตอขุนนางที่มีแนวโนมวาจะมีอํานาจมาก130   
                                                 
                 125  เร่ืองเดียวกนั, 23.  
                 126  เร่ืองเดียวกนั, 16.  
                 127  ขจร  สุขพานิช, ฐานนัดรไพร, 20. 
                 128  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาว 
กรุงเก า  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสรฐิอักษรนิติ์, 
453.  
                 129  เร่ืองเดียวก ัน.  
                 130  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 179.  
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                 การควบคุมไพรใหอยูภายใตสังกัดของกษัตริยใหมากที่สุด  เพื่อไมใหเชื้อพระวงศและ
ขุนนางเบยีดบังไปใชแสวงความมัง่คั่งและอํานาจสวนตน  เปนความพยายามที่จะแกปญหาอนั
เกี่ยวเนื่องกับระบบไพรและระบบศักดินาตลอดสมัยอยุธยา  อยางไรกด็ีตามความเปนจริงดู
เหมือนวา ความพยายามนีค้งไมคอยประสบความสาํเร็จเทาที่ควร  ดงัจะเห็นไดจากบทบาทของ
ขุนนาง 
ในเหตุการณโคนลมขุนวรวงศาธิราช  และการทาทายอาํนาจของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิโดย 
พระมหาธรรมราชา เมื่อราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22  จากการศึกษา
วิเคราะหภาวะการณในชวงเวลานี้อยางละเอียด  มานพ  ถาวรวฒันสกุล ไดเสนอวา นับต้ังแต 
ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 จนสิน้สมัยอยุธยา  ขุนนางมีอํานาจและบทบาททางการเมืองมาก 
พอที่จะเปนผูกําหนดและสนับสนนุเชื้อพระวงศองคใดองคหนึ่งใหข้ึนครองราชย  หรือขุนนางเอง 
อาจมีอํานาจมากลน  จนกระทั่งสามารถทาทายพระราชอํานาจ  หรือแยงชิงราชสมบัติได131 
                 ในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 22 ปญหาของระบบไพรและระบบศักดินาไดทวีความ 
รุนแรงเปนอยางยิง่  โดยความมัง่คั่งและอาํนาจอันมีที่มาจากแรงงานไพรจํานวนมาก  อาจเปน
ปจจัยสําคัญทีห่นนุใหขุนนางชั้นสงูสุดผูหนึ่ง (ออกญากลาโหม) สามารถกาวขึน้สูฐานะกษัตริย
(สมเด็จพระเจาปราสาททอง)ได  ดังมีรองรอยจากเอกสารรวมสมัย ซึง่ไดบันทึกไววา 
         ...พระเจาแผนดิน (สมแด็จพระเชษฐาธิราช) ไมควรจะทรงไวใจออกญากลาโหมมากนัก  หรือให 
         ออกญากลาโหมมีอํานาจมากเกินไป...ออกญากลาโหมเปนสุนัขจิ้งจอกที่แยบยล  จะแยงมงกุฎ 
         จากพระเศียรของพระองค  จะฆาพระองค  และทําลายทุกส่ิงทุกอยางซึ่งเปนของราชวงศพระบิดา   
         และจะปกครองอาณาจักรดุจราชสีห...(และเมื่อความขัดแยงระหวางสมเด็จพระเชษฐาธิราชกับ 
         ออกญากลาโหมไดถึงที่สุด) พวกขุนนางก็เสนอความเห็นหลายประการ  และสาบานวาจะสนับสนุน   
         ออกญากลาโหมทุกประการ  และลงมติวาออกญากลาโหมจะไดรับการสนับสนุนจากกองทัพของ 
         พระเจาแผนดิน  และขุนนางแตละคนจะเกณฑสมัครพรรคพวกและขาทาสเขารวมดวย...132 
                 อยางไรก็ดี  การขึ้นครองราชยของสมเด็จพระเจาปราสาททองโดยปราศจากสิทธิธรรม  
และความชอบธรรม  ซึง่เปนการขัดตอโครงสรางทางสังคมที่กาํหนดโดยชาติกําเนิด  อันเปน
รากฐานของการจัดระเบียบสังคมทีย่ึดถือกันมายาวนาน  ยอมสงผลสะเทือนตอทศันคติของคนใน 
สังคมอยางรุนแรงยิ่ง  และยอมเปนเหตุที่สามารถยกขึ้นมาอางไดอยางหนักแนนในการตอตาน 
พระองค  ดังปรากฏรองรอยในเอกสารรวมสมัย ความวา  
                                                 
                 131  เร่ืองเดียวกนั, 180-198.  
                 132  ขอความในวงเล็บเปนการสรุปใจความโดยผูวิจัย. ดูรายละเอียดจาก วนั  วลิต, 
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับ วนั วลิต  พ.ศ. 2182, 121-131.  
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         ...(สมเด็จพระเจาปราสาททอง) ซึ่งเปนบุคคลที่มีความทะเยอทะยานใฝสูงอยางยิ่งเหนือกวา 
         สามัญชนทั้งปวง  เมื่อพระเจาแผนดินผูทรงเปนเจานายของเขาเสด็จสูสวรรคตแลว  เขาก็ขึ้น 
         เสวยราชสมบัติเปนการชิงราชบัลลังกจากบรรดารัชทายาทโดยธรรมเสีย  ทรัพยสินทั้งหลาย 
         ที่เขาไดสะสมไวและความนับหนาถือตาที่เขาไดรับ  ในขณะที่ดํารงตําแหนง (เจาพระยา) จักรี 
         อยูนั้นไดชวยบุกเบิกทางให...133 
                 ดวยปญหาและภาวะการณดังกลาวขางตน  สมเด็จพระเจาปราสาททอง  ซึ่งนาจะทรง
เปนผูที่ตระหนักถงึปญหาของระบบไพรและระบบศักดินาเปนอยางดยีิ่ง  จึงทรงดาํเนินมาตรการ
ตางๆเพื่อควบคุมขุนนางอยางเขมงวดมาก  อยางที ่วนั วลิต ตองบนัทกึไววา”พระองคทรงเปน
กษัตริยองคแรกที่ปฏิบัติตอขุนนางเยี่ยงทาส  ขุนนางจะตองเขาเฝาทุกวนั  และอนุญาตใหไปเยี่ยม
เยียนซึ่งกันและกันตามบานหรือที่รโหฐานได  แตไมอนุญาตใหพูดกนั  เวนแตในที่สาธารณะ”134   
                 มาตรการควบคมุขุนนางที่สําคัญที่สุดประการหนึง่คือ การทําใหสถานภาพการดํารง
ตําแหนงขุนนางชัน้สูงไมมเีสถียรภาพ  โดยมาตรการนี้จะดําเนนิไปอยางสืบเนื่องยาวนาน  ดวย 
วิธีการตางๆทีสํ่าคัญไดแก การบังคับใหเจาเมืองตองพาํนักอยูที่พระนครศรีอยุธยา  การสับเปลี่ยน
ตําแหนงขุนนางทุกๆ 4-8 เดือน  และการโอนยายสายงานและสายการบังคับบัญชาของกรมกอง
ตางๆ135  มาตรการควบคุมขุนนางเชนนี้จะยงัคงดําเนนิอยูในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ136   
สืบเนื่องไปจนถึงอยางนอยในรัชสมัยสมเดจ็พระเจาเสือ  รวมเปนระยะเวลาทั้งสิน้ราว 80 ป137 
  
                 แมวามาตรการควบคุมขุนนางดังกลาวขางตน  จะมีขอดีในดานความมั่นคงของ 
ราชบัลลังก  แตก็มีขอเสียซึ่งจะสงผลในระยะยาวที่สําคญัสองประการไดแก   
                 1.  การเสื่อมประสิทธิภาพของระบบบริหารราชการ  อันเนื่องมาจากความสับสน 
ในตําแหนงหนาที่และการบังคับบัญชา   
                 2.  การเสื่อมประสิทธิภาพของระบบควบคุมและสัมพนัธภาพระหวางพระนคร 

                                                 
                 133  นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 
223 - 224.  
                 134  วนั วลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวัน  วลิต พ.ศ. 2182, 136. 
                 135  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 220 - 226.  
                 136  นิธิ  เอียวศรีวงศ, การเมืองไทยสมยัพระนารายณ (ม.ป.ท.: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2527).  
                 137  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 145.  
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ศรีอยุธยากับเมืองตางๆ138   
                 การเสื่อมประสิทธิภาพทัง้สองประการดงักลาวนี้  คงสงผลกระทบเปนอยางมากตอ
ระบบควบคุมไพร  ดังจะเหน็ไดวา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  เมื่อราวครึ่งแรกของของพทุธ
ศตวรรษที่ 23  ระบบควบคุมไพรก็ตองประสบปญหาอยางรุนแรงแลว  ดังที่เอกสารรวมสมัย   
ไดบันทึกไววา 
         ...โดยเหตุที่ตองการผูคนเปนจํานวนมากไปทํางานโยธาพิเศษ  (สมเด็จพระนารายณ) จึงทรง 
         โปรดฯใหสึกภิกษุที่ไมรูหนังสือบาลีเลมหนึ่งเสียทันที  และสงตัวไปตามวัดตางๆในราชอาณาจักร   
         พระราชกําหนดนี้ไดรับการปฏิบัติตามโดยฉับพลัน  ไมกี่วันตอมา  มีผูเห็นบุคคลที่ยังนุงเหลือง 
         หมเหลืองอยูนับเปนจํานวนพันๆ  ทํางานดินและเผาอิฐอยู...139 
                 ปญหาการควบคุมไพรคงทวีความรนุแรงขึ้นเปนอันมากในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา  
เมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23  และไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยิง่ใหญในระบบบริหารราชการ  
จากเดิมซึง่มีลักษณะเปนการจําแนกและถวงดุลอํานาจ  ตามหนาที่ระหวางสายทหารและพลเรือน  
ไดเปล่ียนเปนการจําแนกตามพื้นที่ซึง่ไรการถวงดุล  ดวยการรวมงานทัง้สายทหารและพลเรือน 
ในเมืองฝายเหนือ  และฝายใตใหเขามาอยูในความควบคุมของสมุหนายก  และสมหุกลาโหม
ตามลําดับ140  แมวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะมวีัตถุประสงคเฉพาะหนาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการ
ระดมไพรเขากองทพัในการปราบปรามกบฏหัวเมือง  รวมถงึเพิม่ประสิทธิภาพของระบบควบคุม
เมืองตางๆใหรัดกุมยิ่งขึน้  แตการเปลี่ยนแปลงนีก้็จะมีผลเพียงในระยะเวลาสัน้ๆเทานัน้  เนื่องจาก
ในทางปฏิบัติในระยะยาวนัน้  อัครมหาเสนาบดีทัง้สองไมสามารถควบคุมเมืองในความรับผิดชอบ
ของตนไดอยางเต็มที ่ ทําใหเมืองตางๆมีความเปนอิสระจากอํานาจของพระนครศรีอยุธยามากขึ้น   
 
นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงนีย้ังเปนการทําลายประสทิธิภาพของระบบควบคุมไพรอยางรุนแรง  
เนื่องจากบัญชีไพรจะกระจายไปอยูในการควบคุมของเจาเมืองและขุนนางหลายฝาย  มิไดอยูใน
การควบคุมของกรมพระสุรัสวดีที่ข้ึนตรงตอกษัตริยเหมือนอยางที่เคยเปนอีกตอไป141 
                 แมวาจะมีรองรอยของความพยายามที่จะแกปญหาของการควบคุมไพร  ดังจะเหน็ 

                                                 
                 138  เร่ืองเดียวกนั, 226.  
                 139  นิโคลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 
181.  
                 140  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 149 - 152.  
                 141  เร่ืองเดียวกนั.  
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ไดจาก พระไอยการบานแผนก ที่ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2276 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ  ซึง่ได
กลาวถึงการชาํระแกไขทะเบียนเลขอันนาจะหมายถงึไพรและทาสในเมืองตางๆทุกๆสิบป  โดยใน
ทะเบยีนจะตองระบุขอมูลเกีย่วกับเลขทุกคนอยางละเอยีด142  แตเนื่องจากภาวะความผันผวนทาง
การเมืองภายในพระนครศรีอยุธยา  ทําใหสมเด็จพระเจาบรมโกศทรงจําเปนตองดําเนินมาตรการ
เพื่อถวงดุลอํานาจ  ดวยการแตงตั้งเชื้อพระวงศจาํนวนมากขึ้นเปน “เจาทรงกรม” ที่มอํีานาจใน 
การควบคุมไพรในกรมเจาหนึ่งๆ  แมวากรมเจานั้นๆจะไมมีหนาที่เฉพาะในระบบบรหิารราชการ143  
การแตงตั้งเจาทรงกรมนี้ทาํใหการควบคุมไพรมีความกระจัดกระจายยิ่งขึ้นไปอีก  และเปนอีกเหตุ
หนึง่ทีท่ําใหระบบควบคุมไพรเสื่อมลงจนถงึขั้นวกิฤตในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 23  ดังเห็นไดจาก
กฎหมายที่ประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2291 ซึ่งกลาววา  
         ...ไพรทองหมู (ไพรหลวง) เขาเดือนออกเดือนทําราชการทุกวันนี้  ไดความยากกวาไพร (หลวง) 
         สวยทั้งปวงเปนหลายเทา...ครั้นออกเดือนไปจะไดทํากินเปนกําลัง  ราชการฝายขางกรมการ 
         แลแขวงนายอําเภอเกาะเอาไปใชราชการเบ็ดเสร็จตามมีราชการอยูนั้นเนืองๆเลา  เพราะเหตุนี้ 
         ไพรหมูจึงตั้งตัวรับราชการอยูมิได  มีบุตรหลานซึ่งจะไดบวกขึ้นเปนสกรรใชราชการสืบไปนั้น   
         ยอมเสือกไสไปเสียใหพนจากหมู  ไพรหลวงรวงโรยลง...144 
                 ความเสื่อมประสิทธิภาพของระบบควบคุมไพร  และความกระจัดกระจายของไพร
ภายใตการควบคุมของกษัตริย  เชื้อพระวงศ  ขุนนาง  เจาเมือง  รวมถงึขาราชการทองถิ่น  ดงักลาว
ขางตน  เปนปจจัยที่สําคัญทีสุ่ดประการหนึง่ซึ่งนําไปสูการลมสลายของกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 
2310 
                 จากการศึกษาวเิคราะหในประเด็นดานสงัคมดังกลาวมาทัง้หมดนี ้ จะเหน็ไดวา ระบบ
ไพรซึ่งผสานอยูกบัระบบศักดินานั้นมีอิทธพิลอยางยิง่ยวดตอทั้งความเจริญและความเสื่อมในทุก
ระดับของสังคมอยุธยา  นับต้ังแตภาพรวมคือ  รัฐและกษัตริย  ลดหล่ันลงมาสูระดบัเชื้อพระวงศ  
ขุนนาง  ขาราชการทองถิน่  จนถงึตัวไพรเอง  ทั้งนี้เนื่องจาก ไพรคือผูผลิตและผูปฏิบัติภารกิจที ่
แทจริงในสงัคมอยุธยา  การควบคุมไพรจึงเปนทัง้รากฐานและเปาหมายของระบบบรหิารราชการ
ตลอดสมัยอยุธยา   
                 นบัต้ังแตแรกสถาปนากรงุศรีอยุธยา ระบบไพรไดกอใหเกดิความเจริญรุงเรืองเปนอัน
มาก  สืบเนื่องมาจนถึงในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 22  เมื่ออํานาจและความมั่งคั่งอนัมีทีม่าจาก 

                                                 
                 142  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง, 2 : 20 - 23.   
                 143  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 268 - 269.  
                 144  ขจร  สุขพานิช, ฐานนัดรไพร, 28 - 29.  
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แรงงานไพรไดบรรลุถึงจุดสูงสุด  จนกระทัง่มีพลังมากพอที่จะเปลีย่นแปลงโครงสรางทางสังคม 
ซึ่งถูกกําหนดโดยชาติกําเนิดมาแตเดิม  และดวยความหวาดระแวงในพลังสงูสุดของระบบไพร 
ไดนําไปสูการบั่นทอนศักยภาพและประสทิธิภาพของระบบไพรและระบบศักดินาในรูปแบบตางๆ  
ซึ่งจะดําเนนิไปอยางตอเนื่อง  จนถึงในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 23  เมื่อระบบไพรและระบบ 
ศักดินาไดเสื่อมทรามลงถงึทีสุ่ด  การลมสลายของกรงุศรีอยุธยาก็เปนสิ่งที่ไมอาจหลกีเลี่ยงได 
                 ภาวะอนัเกีย่วเนื่องกบัระบบควบคุมไพรดังกลาว  สะทอนใหเห็นไดอยางตรงไปตรงมา
ในพัฒนาการระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางค145 กลาวคือนับแตแรกสถาปนาจนถงึราวปลาย 
พุทธศตวรรษที่ 22  ปรางคจะมีขนาดใหญ  และมีระเบียบซับซอน  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึประสิทธภิาพ
ในการควบคุมแรงงานไพรเปนจํานวนมาก  แตในชวงพทุธศตวรรษที่ 23 แมปรางคจะมีการประดับ
อยางแพรวพราวระยิบระยับ  แตก็มีขนาดที่เล็กลงอยางฉับพลัน  และมีระเบียบเรียบงาย  จนไม
อาจเทยีบไดกบัปรางคที่ปรากฏมากอน  ซึง่นาจะแสดงใหเหน็วา  แมในขณะนัน้สังคมจะมีความ 
มั่งคั่งมาก  แตประสิทธิภาพในการควบคุมแรงงานไพรกลับมีอยูอยางจํากัด 
 
ระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา 
                 ระบบจัดระเบียบสังคม อันไดแก ระบบไพรและระบบศักดินา  จะสอดคลองและ
ตอบสนองตอระบบเศรษฐกจิของอยุธยาเปนอยางยิง่  เนื่องจากการยอมรับในพนัธะที่ไพรพงึมีตอ
รัฐ  ทาํใหรัฐสามารถเรยีกเกณฑผลผลิต  ทั้งทางเกษตรกรรมและทรัพยากรจากปา  ซึ่งเปนสนิคา
อันเปนแหลงรายไดแหงรัฐทีม่ีมูลคามากทีสุ่ด146  นอกจากนั้นการยอมรบัโครงสรางและ
ความสัมพันธทางสังคมอนัเหลื่อมลํ้า  ยังทําใหชนชัน้สงูสามารถรักษาความไดเปรียบ  และ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  รวมถึงสามารถปดโอกาส  ไมใหชนชั้นสามัญสะสมความมั่งคั่งและ
อํานาจอันจะสง 
ผลรายตอเสถยีรภาพทางการปกครองและสถานภาพของชนชัน้สงู147   
                 ความสอดคลองและการตอบสนองซึง่กนัและกันระหวางระบบจัดระเบียบสังคม  กับ
ระบบเศรษฐกจิในสมัยอยธุยา ดงักลาวขางตน  อาจพจิารณาในมมุกลับไดวา  การคาตางประเทศ
เปนทีม่าของความมัง่คั่ง  ซึง่ชนชั้นสงูจะใชเปนฐานในการเสริมสรางภาพพจน  และวถิีชีวิตใหม ี
ความหรูหราอลังการยิง่ขึ้น   เพื่อใหชนชัน้สามัญยอมสยบตออํานาจของชนชัน้สูง148  และแมวา 

                                                 
                 145  ดูรายละเอียดจาก บทที่ ๔ ของวิทยานิพนธนี ้ 
                 146  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” 60.  
                 147  เร่ืองเดียวกนั, 115 และ 197.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52

ในมุมมองของนักวชิาการสวนหนึ่งจะมองวาสังคมอยธุยาเต็มไปดวยการกดขี่ขูดรีด149  แตก็ไม 
อาจปฏิเสธไดวา ระบบไพร  ระบบศักดินา  และระบบเศรษฐกิจ ตามแบบแผนของกรุงศรีอยุธยา   
ซึ่งตางเปนทั้งเหตุและผลที่เกือ้หนนุกนั  นาจะเปนปจจัยสาํคัญสวนหนึ่งที่ทาํใหสังคมอยุธยาดาํรง
คงอยูสืบเนื่องกันมาเปนเวลายาวนานกวาสี่ศตวรรษ 
                 ความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรเปนปจจัยสาํคัญที่ทาํใหกรุงศรีอยุธยาสามารถอาศัย
การคาตางประเทศเปนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจอีกอยางหนึ่ง  นอกเหนือไปจากการเกษตร  มีรองรอย
จากเอกสารราชการของจนีสมัยราชวงศหมงิ  แสดงใหเหน็วา ในชวงระหวางปลายพทุธศตวรรษ 
ที่ 19 ถงึกลางพุทธศตวรรษที่ 21 กษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยามีความกระตือรือรนที่จะสรางและสาน
สัมพันธกับราชสํานกัจีน  รวมถึงไดดําเนินการทางการคาแบบบรรณาการกับราชสํานักจนีอยาง 
ตอเนื่องและราบรื่นยิง่150   
                 พระไอยการลักษณะลักพา พ.ศ.1899  ไดกลาวถงึขาราชการตําแหนง “นายตลาด” 
และ ”เจาตลาด”151  ซึ่งนาจะมหีนาทีเ่กี่ยวของกับการควบคมุการคาโดยรัฐ  ซึง่อาจมีความสําคัญ
ในระดับหนึ่งแลว  ตัง้แตในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1152  เอกสารของอาณาจกัรริวกิวก็ได 
แสดงใหเหน็วา อยางชานบัตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20  ราชสํานกัอยุธยาดําเนินการผกูขาดการคา 
ตางประเทศแลว153  จนถงึในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อราวตนพทุธศตวรรษที่ 21           
การผูกขาดการคาตางประเทศของรัฐ  โดยพระคลังสนิคาจึงปรากฏขึ้นอยางเปนระบบชัดเจน154 
                 นโยบายเกี่ยวกับการคาตางประเทศดังกลาวขางตน  นาจะเปนรองรอยไดวา  นอกจาก
บทบาทในทางการเมืองการปกครองซึ่งเปนที่รับรูกนัโดยปกติแลว  รัฐและกษัตริยกรุงศรีอยุธยา 
                                                                                                                                            
                 148  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “อยุธยา : ราชธานีและเมืองทาของสยาม  สายสมัพันธกับจีน
ในพทุธศตวรรษที่ 19-20,” ใน อยธุยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 147.  
                 149  ฉัตรทิพย  นาถสุภา, เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต, พิมพคร้ังที ่4 (ม.ป.ท. 
: สรางสรรค, 2540), 7 - 8 และ 34 - 36.   
                 150  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “อยุธยา: ราชธานีและเมืองทาของสยาม สายสมัพันธกับจีน
ในพทุธศตวรรษที่ 19 - 20,” ใน  อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 160 - 161. 
                 151  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง, 3 :.....  
                 152  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” 87, 105.  
                 153  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “อยุธยา: ราชธานีและเมืองทาของสยาม สายสมัพันธกับจีน
ในพทุธศตวรรษที่ 19-20,” ใน อยธุยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 162. 
                 154  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” 105.  
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ยังมีบทบาทในทางเศรษฐกจิควบคูกันไปดวย  ตามนัยนี้  หากพิจารณาในแงมมุทางเศรษฐกิจ  
อาจเขาใจไดวา การขยายอาํนาจทางการเมืองการปกครองของกรุงศรอียุธยาในชวงระหวางปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 ถงึตนพทุธศตวรรษที ่22  เปนความพยายามที่มุงหวงัผลทางเศรษฐกิจ  เพื่อให 
สามารถครอบครอง ควบคุม และจัดการ อาณาบริเวณอนักวางขวาง  ที่เปนแหลงทรพัยากรจากปา 
อันเปนสนิคาออกที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น155   
                 เนือ่งจากระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยามโีครงสรางหลักเปนแบบการเรยีกเกณฑ 
และสงสวย  ภายใตการควบคุมอยางแนนหนาของรัฐ156  โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะรวบรวมและ
เคลื่อนยายผลผลิตซึ่งเปนสนิคาทั้งหมดภายในมณฑลอํานาจเขามาสูพระนครศรีอยุธยา  เพื่อรัฐ
และกษัตริยจะนําไปแสวงผลประโยชนในทางเศรษฐกิจตอไป157  ตามนยันี้  ความพยายามที่จะ
ขยายอาณาเขตการปกครอง  ในราวตนพทุธศตวรรษที่ 21  อันนําไปสูการรวมศูนยอํานาจซึ่งจะ
ปรากฏอยางจริงจังนับต้ังแตในราวกลางพทุธศตวรรษที ่22  ดังกลาวแลว  จงึเปนปจจัยสําคัญ 
ที่เอื้อใหการรวบรวมและเคลือ่นยายผลผลติดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ158  และทาํใหแมวา 
นับต้ังแตราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22  เมื่อพอคาชาวยุโรปไดเขามามีบทบาทมากขึ้น  ในระบบ 
การคาแบบสงผานซึง่เปนนโยบายทางการคามาแตดั้งเดมิ  กรงุศรีอยุธยากย็ังสามารถรักษา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจไวได  ดวยการเปลี่ยนนโยบายทางคาไปเปนระบบการคาโดยตรง  ทั้งนี้
เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีความพรอมในดานผลผลิตอันเปนสินคา  ซึ่งไดมาจากการรวบรวมและ
เคลื่อนยายทีม่ีประสิทธิภาพนัน่เอง159 
                 พระไอยการตําแหนงนาพลเรอืน ไดกําหนดใหพอคาชาวจนี ชาวมวัร และชาวตะวนัตก
มีตําแหนงและบรรดาศักดิ์ในฐานะขนุนางตามระบบบรหิารราชการของกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งแสดง 
ใหเหน็วา กรุงศรีอยุธยาไดอาศัยความสามารถและประสบการณของพอคาชาวตางชาติเหลานี ้
ในการดําเนนิการคาตางประเทศ160  ประกอบกับประสิทธภิาพในการรวบรวมและเคลือ่นยาย 
ผลผลิตดังกลาวขางตน  ทําใหกรุงศรีอยุธยาสามารถรักษาฐานะเมืองทาคาขายที่สําคัญของ 
                                                 
                 155  เร่ืองเดียวกนั, 49 - 50. 
                 156  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 37.  
                 157  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนสกุล, “ ระบบเศรษฐกิจยุธยา,” 115.  
                 158  เร่ืองเดียวกนั.  
                 159  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 42.  
                 160  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “อยุธยา: ราชานีและเมืองทาของสยาม  สายสัมพันธกับจีน
ในพทุธศตวรรษที่ 19 - 20,” ใน อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 163 - 167.   
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  สืบเนื่องมาจนสิน้สมยัอยุธยา161 
                 ผลประโยชนอันเนื่องมาจากการคาตางประเทศเปนแรงผลกัดันสําคัญ  ทีท่ําใหขุนนาง
ซึ่งเร่ิมมีบทบาทอยางโดดเดนมาตัง้แตในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 ไดกาวเขามาสูเวทกีารตอสู
ในทางการเมอืง  เพื่อจะไดมีสวนรวมในการจัดสรรความมั่งคั่งและอาํนาจ162  การตอสูในทาง
การเมืองเชนนี ้ ซึง่เปนการแขงขันกนัระหวางกษัตริย  เชือ้พระวงศ  และขุนนาง จะปรากฏอยาง
เดนชัดตั้งแตในราวปลายพทุธศตวรรษที ่22 จนสิ้นสมัยอยุธยา  และเปนปจจัยสาํคญัอีกประการ
หนึง่ 
อันนาํไปสูการเสื่อมประสิทธภิาพของระบบบริหารราชการ และการลมสลายของกรุงศรีอยุธยา163 
                 จะเห็นไดวา ระบบเศรษฐกิจ  ระบบจัดระเบียบสังคม  และระบบการปกครอง ในสมยั
อยุธยา  ตางผสานเปนองครวมทีเ่อื้อประโยชนในทางเศรษฐกิจแกชนชั้นสูงเทานัน้  อยางไรก็ด ี
นับต้ังแตในราวกลางพทุธศตวรรษที่ 22  เมื่อการคาตางประเทศขยายตัวมากขึน้  การคาภายใน 
ก็ขยายตวัตามไปดวย  และมีรองรอยวา กอนหนาการเสยีกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.2310 ไมนาน   
การคาภายในจะดําเนนิไปอยางคกึคัก  ซึ่งแสดงใหเหน็วาชนชัน้สามัญสามารถคาขายผลผลิต 
ที่ไมใชสินคาสงออกไดอยางคอนขางเสรี  รวมทัง้มีรองรอยของการผลติเพื่อการคาเพิ่มมากขึ้น164        
                 ภาวะของการคาภายในและการผลิตเพื่อการคาดังกลาวขางตน  ประกอบกับรองรอย
ในเอกสารรวมสมัยซึ่งไดบันทึกไววา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  ไดเปล่ียนแปลงการเก็บอากร 
จากเดิมที่เก็บเปนผลผลิตใหเปล่ียนเปนเงนิ  นอกจากนัน้ไพรยังสามารถจายเงินแทนการถูกเกณฑ 
แรงงาน165  อาจทําใหเขาใจไดวา  ตั้งแตอยางชาในราวตนพุทธศตวรรษที่ 23  ความเฟองฟ ู
ของการคาตางประเทศ  อาจผลักดันใหเศรษฐกิจแบบเงนิตราปรากฏขึน้ในกรงุศรีอยธุยา166   
เศรษฐกิจแบบเงินตราคงมีอิทธิพลมากขึ้นในปลายสมัยอยุธยา  ดงัมีรองรอยวา อัตราการชาํระเงนิ
แทนการถูกเกณฑแรงงานไดเพิ่มข้ึนจากเดือนละ 2 บาท  เปนเดือนละ 4 - 8 บาท  มาตั้งแตกอน 
รัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศแลว167   
                                                 
                 161  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา, 37 - 38.   
                 162  เร่ืองเดียวกนั, 42.  
                 163  เร่ืองเดียวกนั, 155.  
                 164  เร่ืองเดียวกนั, 35, 37.   
                 165  นิโคลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 
128 - 134.  
                 166  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” 115.  
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                 หากในปลายสมัยอยุธยา  การถูกเรียกเกณฑแรงงานเพื่อการผลิต  และการแสวงหา 
ผลผลิตอันเปนสินคา  ไดสรางภาระและความยากลาํบากใหแกไพรเปนอันมาก  จนไมอาจแบกรับ
ไวไดอีก  จึงจาํตองเสี่ยงทาทายอาํนาจรัฐ168  ดังมีตวัอยางที่สําคัญไดแก  เหตุการณรวมตัวกนั 
ของไพรจากแขวงเมืองสระบุรี  แขวงเมืองลพบุรี  และแขวงขุนละคร ภายใตการนาํของธรรมเถียร   
ที่ยกมาตีพระนครศรีอยุธยา  ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา169  และหากการขยายตัวของการคา
ภายในสงผลใหไพรภายในพระนครศรีอยุธยามีลักษณะของการเปน “ชาวกรงุ” ที่แตกตางจากการ
เปน “ชาวชนบท”170  และเศรษฐกิจแบบเงนิตราสงผลใหไพรซึ่งเปนชาวกรุงเหลานีพ้รอมที่จะชาํระ
เงินแทนการถกูเกณฑแรงงานเพื่อหลีกเลีย่งความยากลําบากใดๆ  ดังทีเ่อกสารรวมสมัยไดบันทกึไว
วา “...ใครๆจะพนจากการทาํงานหลวงได  ก็แตโดยชําระคารายหวัไปปละ 15 บาทเทานัน้...”171  
จากภาวการณเหลานี้อาจทําใหเขาใจไดวา ระบบเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาในพทุธศตวรรษที่ 23  
นาจะเปนอกีปจจัยหนึ่ง  ซึง่ทาํใหปญหาระบบควบคุมไพรเสื่อมประสิทธิภาพลงไปอีกเปนอันมาก
จนอาจถึงขัน้วกิฤต  ทัง้นี้เนื่องจาก แมแตไพรในอาณาเขตภายใตอํานาจการปกครองโดยตรงของ
พระนครศรีอยธุยา  กย็ังสามารถหลกีเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ไดไมยากนกั  หรือแมกระทั่งสามารถ
ปฏิบัติการทาทายอาํนาจรัฐอยางรนุแรง   
 
 
                 ภาวะอนัเกีย่วเนื่องกบัระบบเศรษฐกิจดังกลาว  สะทอนใหเหน็ไดอยางตรงไปตรงมา
ในพัฒนการระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมยัอยุธยา172 กลาวคือ เนื่องจากกรุงศรี
อยุธยาใหความสําคัญกับการคาตางประเทศมาตัง้แตชวงแรกเริ่มดังกลาวแลว  แรงงานสวนใหญ
                                                                                                                                            
                 167  ขจร  สุขพานิช , ฐานันดรไพร, 28. 
                 168  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “กบฏไพรสมัยอยุธยากับแนวคิดผูมีบุญ-พระศรีอาริย- 
พระมาลยั,” ใน อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, 218 - 229.  
                 169  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม)” ใน  พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม) กบัพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 415 – 416 
, 433 - 436.  
                 170  ประสิทธิ  รุงเรอืงรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” 51 - 52.  
                 171  นิโคลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 
132.  
                 172  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้.  
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จึงอาจถูกใชไปเพื่อเพิม่  หรือแสวงหาผลผลิตอันเปนสนิคา  มากกวาทีใ่ชในการกอสราง
สถาปตยกรรม173  ตามนยันี ้ในชวงระหวางปลายพทุธศตวรรษที่ 19  ถงึตนพุทธศตวรรษที่ 22  
ปรางคซึ่งแมจะม ี
บทบาทหนาทีเ่ปนสัญลักษณของมณฑลอํานาจแหงกรงุศรีอยุธยา  ทีม่ีปรากฏทัง้ในพระนครศรี 
อยุธยาและในเมืองสําคัญตางๆนัน้  จงึเปนเพยีงปรางคขนาดใหญ  ลดหลั่นกนัไปตามลําดับ
ความสาํคัญของเมือง  ซึง่ไมอาจเทยีบไดกบัความมโหฬารของปรางคในอารยธรรมเขมร                                        
                 ตัง้แตราวกลางพทุธศตวรรษที ่22  เมื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเปนแบบ
รวมศูนยอํานาจ  ไดสงผลใหเมืองตางๆมบีทบาทดอยลงมากจนไมอาจเทียบไดกพัระนครศรีอยุธยา
ดังกลาวแลว  ในขณะเดียวกนั เมื่อการคาตางประเทศเริ่มเฟองฟูข้ึนเปนอยางมาก  ไดสงผลใหการ 
ทุมเทแรงงานเพื่อการผลิตและการแสวงหาผลผลิตอันเปนสินคาคงดาํเนนิตอไปอยางกวางขวาง
และเขมขนยิ่งขึ้น  โดยผลผลิตทั้งหมดนัน้ยอมถูกรวบรวมและเคลื่อนยายมารวมกนัที่พระนครศรี 
อยุธยา  ตามนัยนี้ เมืองตางๆซึ่งไดสูญเสียทัง้อํานาจทางการเมืองการปกครองและความมัง่คั่งทาง
เศรษฐกิจ  จึงไมมีพลังมากพอที่จะดําเนนิการสรางปรางคอยางโดดเดนทัง้ในเชงิบทบาทหนาที่และ
ในเชิงการออกแบบไดอีก174  ดังนัน้การที่ปรางคซึ่งมีระเบยีบตามแบบอนัเปนที่ยอมรับในระหวาง
กลางพทุธศตวรรษที่ 22 ถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 23  สวนใหญจะมีปรากฏอยูในพระนครศรีอยุธยา  
นอกจากจะสามารถอธิบายไดในแงมุมทางการเมืองการปกครองดังกลาวแลว  ยงัสามารถอธิบาย
ในแงมุมทางเศรษฐกิจไดอยางสอดคลองกนัดังกลาวขางตนอีกดวย 
                 แมปรางคในชวงพทุธศตวรรษที่ 23 จะเปนปรางคขนาดเลก็ที่มีระเบยีบเรียบงาย   
แตปรางคเหลานี้ก็ไดรับการประดับตกแตงอยางแพรวพราวระยิบระยบั  รวมทัง้อาจมีการใช 
วัสดุหรูหราราคาแพงที่เปนสนิคานําเขาจากตางประเทศในการประดับตกแตง175  ดังมีรองรอย 
ใหเหน็ไดที่ ปรางคราย วัดโลกยสุธา (ภาพถายที่ 42, 43)  ปรางควัดศาลาปูน (ภาพถายที ่86, 87)   

                                                 
                 173  อาคม  พัฒยิะ และนิธ ิ เอยีวศรีวงศ, ศรีรามเทพนคร : รวมความเรียงวาดวย
ประวัติศาสตรอยุธยาตอนตน (กรุงเทพ : ศ ิลปวัฒนธรรม, 2527), 101 - 102.  
                 174  เร่ืองเดียวกนั.  
                 175  รายจายสวนใหญของสมเด็จพระนารายณจะถูกใชไปในการตกแตงพระราชสํานัก  
วัดวาอาราม  สินคาฟุมเฟอย  และอาวุธ.  ดูรายละเอยีดจาก ประสิทธิ ์ รุงเรืองรัตนกลุ,  
“ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” 55.  
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ปรางควัดสระบัว จ.เพชรบุรี (ภาพถายที ่ 88, 89)  ความแพรวพราวระยิบยับและความหรหูราใน
การประดับตกแตงปรางคในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 นี้นาจะเปนผลสะทอนอยางตรงไปตรงมาของ
ความมัง่คั่งอนัเนื่องมาจากการคาตางประเทศ 
                 จากการศึกษาวเิคราะหดังกลาวมาทั้งหมดในบทนี้  คงไดเห็นแลววา ภาวะการณตางๆ                          
ของปรางคในสมัยอยุธยา  ลวนเปนผลสะทอนมาจากสภาวะองครวมของสังคมอยุธยาในชวงเวลา
หนึง่ๆ  โดยมปีจจัยทางการเมืองการปกครองเปนแรงผลักดันหลกัทีม่คีวามสาํคัญสุงสุด.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57 

  
บทที่  3 

 
อิทธิพลของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณในสมัยอยธุยา 

 
                 พืน้ฐานของอารยธรรมไทยกอนพทุธศตวรรษที่ 19  มีความผูกพนัอยางลึกซึ้งกับแนว 
คิดและคติอันหลากหลายเนือ่งในศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ รวมถึงคติทองถิน่  ในวทิยานพินธ
นี้จะกลาวถึงเฉพาะแนวคิดและคติเนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณแยกออกจากกัน  
เพื่อใหเห็นถึงรากฐานความคิด  อันจะทาํใหเขาใจเหตุผลของการคัดสรรผสานแนวคดิและคติตางๆ  
โดยเหตทุี่ขอไมกลาวถึงคตทิองถิน่นั้น  เนือ่งมาจากคตทิองถิน่เปนความคิดลักษณะนามธรรมที่
ละเอียดลึกซึง้  เกนิกวาที่จะกลาวไดในวิทยานพินธนี ้
 
ก.  ศาสนาพราหมณ 
     1.  ศาสนาพราหมณในบริเวณภาคกลางของไทยกอนสมัยอยุธยา  ในปจจุบันไดมีการ
คนพบโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ  ซึ่งมีความเกาแกยอนหลงัไปไดถึงในราวพทุธศตวรรษ
ที่ 11-13 1  ในบริเวณภาคกลางของไทย 
                 จารึกบออีกา2  ไดแสดงใหเหน็ถงึ  การนับถือศาสนาของบานเมืองหนึง่  ซึ่งมีชื่อวา  
“ศรีจนาศะ” โดยเนื้อหาในดานที่ 2  ซึ่งระบุเวลาไวใน พ.ศ. 1411  มีเนื้อหาที่แสดงใหเหน็อทิธิพล
ของศาสนาพราหมณอยางเดนชัด  โดยกลาวถงึกษัตริยนาม “อังศเทพ” ผูไดรับแลวซึ่งดนิแดนอนั 
ถูกละทิ้งอยูนอกกัมพเุทศ  และศิวลึงคทอง   
                 ศรีจนาศะ  ยงัมปีรากฏกลาวถงึใน จารึกอีกหลักหนึง่ซึ่งคนพบในบริเวณเทวสถาน   
พระนครศรีอยธุยา3  ที่มีระบุเวลาไวใน พ.ศ. 1480  โดยจารึกนี้ไดกลาวถึงพระศวิะกับพระเทวี   
และรายพระนามกษัตริยแหงศรีจนาศะ 
 

                                                           
                 1  ตัวอยางเชน เทวรูปพระวิษณุ พระขันธกมุาร จากศาลพระกาฬ พระนครศรีอยุธยา 
อยุธยา  และศิวลึงค จากอาํเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี.  ดูรายละเอยีดจาก  พิริยะ  ไกรฤกษ,  
อารยธรรมไทย  (กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 140,142,147.  
                 2  ประชุมศิลาจารึกภาค 4  (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 221 - 224.  
                 3  เร่ืองเดียวกนั, 216 - 220.    
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                 หากยอมรับวา เมืองโบราณศรเีทพ(จงัหวัดเพชรบูรณ) คือศรีจนาศะ  หรือเปนเมือง 
สําคัญของศรีจนาศะ  ซึง่มีอาณาบริเวณครอบคลุมลุมแมน้ํามูลและลุมแมน้ําปาสัก  และเมือง 
โบราณศรีเทพเปนแหลงรับและสงตอวัฒนธรรม  ระหวางบานเมืองในบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  ในชวงพทุธศตวรรษที่ 12-18 4  จารึกทัง้สองหลักขางตนก็จะเปน 
รองรอยที่ชวยใหกลาวไดอยางกระชับยิ่งขึน้วา  อิทธพิลของศาสนาพราหมณอาจมีปรากฏใน
บริเวณภาคกลางของไทยอยางชาตั้งแตราวพทุธศตวรรษที่ 15 
                 จารึกที่มีอายุเวลาราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งคนพบในเมืองลพบุรีไดแก  หลักที่ 19  ซึ่งมี
สาระสําคัญกลาวถงึพราหมณผูปฏิบัติโยคี ที่มีอยูควบคูกับศาสนาพทุธ(สองกลุม)5 และหลักที่ 21  
ซึ่งมีสาระสาํคญักลาวถึงการกัลปนาอทุิศถวายแดเทวรปูบรมวาสุเทพ  โดยมีการอางถึงเมืองลพบรีุ 
(สฺรุกโลว)6  นาจะเปนรองรอยยืนยันไดวา ศาสนาพราหมณตามแบบแผนในอารยธรรมเขมรอาจได
เผยแผเขามาสูบริเวณภาคกลางของไทยตั้งแตอยางชาในราวพุทธศตวรรษที่ 16 
                 การกลาวถึง ศาสนาพราหมณในวทิยานพินธนี้จะยึดถือแนวคิดและคติของศาสนา
พราหมณในบริบทอารยธรรมเขมรเปนหลกั  เวนแตในบางประเดน็ที่ขอมูลจากอารยธรรมเขมร 
มีไมเพียงพอ  ก็จําเปนตองอาศัยขอมูลจากอารยธรรมอนิเดียเพื่อเสริมใหสมบูรณเทาที่จะทําได 
 
     2.  ศาสนาพราหมณในสมยัอยุธยา  คําใหการชาวกรงุเกาไดกลาวถึงกระบวนการสถาปนา
พระนครศรีอยธุยาความวา  
         ขณะเมื่อสรางพระนครพระองคใหชางลงมือจับการสรางพระราชวังเปนที่เสด็จประทับกอน  ใหโหร   
         พราหมณตั้งการพระราชพิธีบูชาเทพยดาตามตํารา...ใหสรางศาลเทพารักษเปนศาลใหญแหงหนึ่ง 
         ในทามกลางพระนคร  ครั้นการสรางพระนครเปนการฝายราชอาณาจักรไดตั้งลงเปนหลักฐานแลว 
         พระองคจึงไดสรางพระอารามตางๆเปนการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาฝายพุทธจักร...ครั้นการสราง 
         พระนครฝายราชอาณาจักรและการสรางอารามตางๆฝายพุทธจักรสําเร็จลงพรอมกันแลว  พระองค             
         จึงทรงตั้งพระนามพระนครใหเรียกกันวา กรุงเทพมหานครทวาราวดีศรีอยุธยา  มหาดิลกบวรรัตน 
         ราชธานีบุรีรมย...พระเจาอูทองไดครองราชสมบัติ  เปนพระเจาแผนดินใหญในสยามประเทศแลว  
          
 
                                                           
                 4  ธิดา  สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” เมืองโบราณ  11, 1 (มกราคม-มีนาคม  
2538) : 70.   
                 5  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่2  (ม.ป.ท. : กรมศิลปากร, 2504), 12 - 14.  
                 6  เร่ืองเดียวกนั, 17-19.  
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         แตยังหาไดทรงรับบรมราชาภิเษกจากพวกเผาพันธุพราหมณเดิมในแผนดินมัชฌิมประเทศ  จึงมี 
         พระราชโองการตรัสส่ังใหอาลักษณจารึกพระราชาสนลงในแผนสุพรรณบัฎ  แตงราชฑูตใหคุม 
         เครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจากรุงพาราณสี  ขอพราหมณพระราชพิธีที่เปนเผาพงศ 
         พราหมณแทมาทําการราชาภิเษกของพระองค 7  
จากความขางตนแสดงใหเหน็วา  ตัง้แตเมือ่แรกสถาปนา  แมศาสนาพุทธจะเปนอดุมการณหลัก
ของกรุงศรีอยธุยา  แตศาสนาพราหมณกม็ีบทบาทอนัเกี่ยวของกับกษัตริยอยางแนบแนนควบคู 
กันมา  ดังมีรองรอยจากความตอนนีว้า หากยังไมไดมีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
โดยพราหมณผูรอบรูในตํารับพิธี  ฐานะของกษัตริยกย็ังไมสมบูรณ   
                 คาํใหการชาวกรุงเกายังไดกลาวถงึพระราชสาสนที่สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสง 
ถึงพระเจากรุงพาราณส ี ซึง่มีความตอนหนึ่งวา  
         ...ดวยบัดนี้กรุงศรีอยุธยาผูเปนมิตรของพระองคประสงคจะใครไดพราหมณผูรูพระราชพิธี 8 คน   
         อันเปนเผาพงศพราหมณแทแตอุภโตสุชาติ  มากระทําพระราชพิธีราชาภิเษก  ใหเปนสิริสวัสดิ์ 
         พิพัฒนมงคล  และเปนแบบอยางราชประเพณีไวในประเทศสยามสืบไปภายหนาส้ินกาลชานาน 8   
                 จากความทัง้สองตอนดังกลาวขางตนอาจเขาใจไดวา  พระราชพิธบีรมราชาภิเษก 
คร้ังแรกของสมัยอยุธยา  ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  คงไมไดเปนเพยีงพระราชกรณียกิจ
สวนพระองค  แตอาจเปนพธิกีรรมสําคัญทีมุ่งหวังผลทางการเมืองการปกครอง   
                 จากการศึกษาวิเคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเห็นแลววา กรุงศรอียุธยา ไดรับการสถาปนา 
ข้ึนตามอุดมการณของระบบการปกครองแบบมณฑลอาํนาจ  ประกอบกับรองรอยจากพระราช-
พงศาวดารกรงุศรีอยธุยาฉบบั วนั  วลิต  ซึง่ไดบันทกึไววา พระราชพธิลีบศักราชในรชัสมัยสมเด็จ
พระเจาปราสาททองไดประกอบขึ้นตามแบบแผนที่สมเด็จพระรามาธบิดีที่ 1 ทรงริเร่ิมไว9  โดยนา
สังเกตวา  ตามที่มีบนัทกึไวในพระราชพงศาวดาร  พระราชพิธีลบศักราชในครั้งนั้นจะประกอบขึ้น 
 

                                                           
                 7  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระ
ราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสรฐิอักษรนิติ,์ พมิพคร้ังที่ 2 (พระนคร : คลังวทิยา, 2515), 
56 - 58.   
                 8  เร่ืองเดียวกนั, 59  
                 9  วัน  วลิต, พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบั วนั วลิต พ.ศ. 2182, แปลโดย วนาศรี  สา
มนเสน  (กรุงเทพ : ภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
, 2523), 135 - 136. 
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บนยอดภูเขาพระสุเมรุ  ซึ่งสรางขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ10  ดงันัน้จึงอาจเขาใจไดวาพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็อาจประกอบขึ้นบนยอดภูเขาพระสุเมรุเชนกนั   
                 หากพิจารณาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ดังกลาว
ขางตน  เปรียบเทียบกับแบบแผนในอารยธรรมเขมร  ดังที่มีบนัทกึอยูในจารึกสดก กอก ธม วา  
         ...เม่ือพระบาทปรเมศวร (พระเจาชัยวรมันที่ 2) เสด็จมาครองนครมเหนทรบรรพต  ศิวไกวัลยะก็ 
         ตามเสด็จไปรับใชพระองคเหมือนแตกอน  เมื่อพระองคไดเชิญพราหมณหิรัณยทามะผูเชี่ยวชาญ 
         ทางไสยศาสตรมาจากชนบท  เพื่อประกอบพิธีกรรม  มิใหประเทศกัมพูชาตองอยูภายใตการ 
         ปกครองของชวาอีกตอไป  และใหพระราชาผูเปนพระจักรพรรดิ์เทานั้นปกครองประเทศกัมพูชา   
         พราหมณไดประกอบพิธีกรรมตามคัมภีรพระวินาศิขะ  แลวสถาปนาพระเทวราช ...11 
โดยการประกอบพิธีกรรมครั้งนัน้ไดมีการสถาปนาลงึคอันเปนสัญลกัษณของพระศิวะไวบนยอด 
มเหนทรบรรพต12  ก็อาจเขาใจวา พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกของสมัยอยธุยาในรัชสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  มแีบบแผนสอดคลองกับที่เคยมีในอารยธรรมเขมรมากอน  ตามนัยนี้
พระราชพธิีบรมราชาภิเษกครั้งนั้นจึงอาจมจีุดมุงหมายเพือ่สถาปนาสมเด็จพระรามาธบิดีที่ 1 เปน
พระจักรพรรดริาช13  ในขณะเดียวกนัก็เปนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาอนัมีศูนยกลางอยูที่พระนคร 
ศรีอยุธยาใหเปนมณฑลอาํนาจใหม  ที่เปนอิสระจากมณฑลอํานาจดัง้เดิมทีเ่คยยิง่ใหญมากอน14                       
                 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาไดบันทึกไววา “ ศักราช 793 กุนศก (พ.ศ.1974) 
สมเด็จพระบรมราชาเสด็จไปเอาเมือง (นครหลวง) ได  และทานจึงใหพระราชกมุารทานพระนคร-
อินทรเจาเสวยราชสมบัติ ณ เมืองนครหลวงนัน้  คร้ังนัน้ทานจึงใหพระยาแกว  พระยาไทย  และ 
รูปภาพทัง้ปวงมายังพระนครศรีอยุธยา”15  การเคลื่อนยายรูปภาพทัง้ปวงมายงัพระนครศรีอยุธยา 
ในความตอนนี้  อาจเปนความพยายามอยางหนึ่งที่จะประกาศใหทราบโดยทั่วกนัวา กรุงศรีอยุธยา 

                                                           
                 10  ดูรายละเอียดจาก  หนา 93, 103 - 104  ในบทที่  3 ของวิทยานิพนธนี้.  
                 11  จารึกในประเทศไทย เลม 3  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 221.  
                 12  Hermann  Kulke, The  Devaraja  Cult, translate  by  I.W.Mabbett, South  
(Newyork : Department  of  Asian  Studies  Cornell  University, 1978), 37.  
                 13  อาคม  พัฒยิะ และนิธ ิ เอยีวศรีวงศ, ศรีรามเทพนคร : รวมความเรียงวาดวย
ประวัติศาสตรอยุธยาตอนตน  (กรุงเทพฯ : ศ ิลปวัฒนธรรม, 2527), 10 -16.  
                 14  เร่ืองเดียวกนั, 27.   
                 15  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์ “ ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั และ พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 447.  
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เปนมณฑลอํานาจที่ยิง่ใหญเหนือมณฑลอาํนาจเนื่องในอารยธรรมเขมรที่เคยยิง่ใหญมากอน  ทัง้นี้
เนื่องจาก รูปภาพซึง่นาจะหมายถงึรูปราชสีห  เปนสัญลกัษณของของพระราชอํานาจแหงกษัตริย16  
เชื่อกันวาในคราวเดียวกันนัน้คงไดมีการนาํขาราชสาํนักเขมร  รวมทั้งพราหมณปุโรหิต  ผูเชี่ยวชาญ
ในศิลปศาสตรและขนบธรรมเน ียมเขามายังพระนครศรีอยุธยาดวย  ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา 
ศาสนาพราหมณตามแบบแผนในอารยธรรมเขมรอาจเขามามีอิทธพิลตอราชสํานกักรุงศรีอยุธยา   
ดังปรากฏรองรอยในลิลิตยวนพาย ความวา  
                                         “   พรหมพิษณุปรเมศเจา      จอมเมรุ  มาศแฮ 
                                           ยเมศมารุตอร                                   อาศนมา 
                                           พรุณคนิกุเพนทรา               สูรเสพย 
                                           เรืองรวีวรเจา                                    แจมจันทรฯ 
                                               เอกาทสเทพแสรง              เอาองค 
                                           เปนพระศรีสรรเพชญ              ที่อาง 
                                           พระเสด็จดํารงรักษ              ลยงโลก  ไสแฮ 
                                           ทุกเทพทุกทาวไหงว                          ชวยไชย   ”17 
โคลงตอนนี้มุงสรรเสริญวา เทพ 11 องคไดอุบัติข้ึนเปนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ18 สอดคลอง 
กับแนวคิดของศาสนาพราหมณ  ซึง่ถือกนัวากษัตริยทรงเปนเสมือนเทพ  ทัง้นี้เนื่องจากในการ 
แตงตั้งกษัตริย  พระพรหมไดใชพระเดชบารมีแหงเทพแปดองคไดแก พระอินทร  พระยม  พระวาย ุ  
พระวรุณ  พระอัคนี  ทาวกเุวร  พระสุริยาทิตย  และพระจันทร19  ซึง่เมือ่รวมกับเทพสาํคัญสูงสุด 

                                                           
                 16  สุเนตร  ชุตนิทรานนท, “จ ักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมืองเบื้องหลงัสงครามไทย
รบพมา (พ.ศ. 2081-2397),” ใน  พมารบไทย : ว าดวยสงครามระหวางไทยกบัพมา,  
พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : มต ิชน, 2537), 124 -125.   
                 17  วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2518), 25 - 29.     
                 18  จันทรฉาย  ภัคอธิคม, “การศึกษาวเิคราะหความชอบธรรมของระบอบสมบูรณา-ญา
สิทธิราชยในสมัยอยุธยา,” รายงานการวจิยั  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 2528, 
54 –55. (อัดสําเนา)  
                 19  โคลงจากลิลิตยวนพายตอนที่ยกมาอางนี้ไมปรากฏชื่อพระวรุณ  แตมชีื่อพระมารุต
แทน  สวนเทพอีกสิบองคนัน้กลาวตรงกนั.  ดูรายละเอียดจาก สมพร  สุขเกษม, “หลักคําสอน 
ของศาสนาพราหมณ–ฮินดู,” เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาศาสนาพราหมณ–ฮินดู   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา, 2532, 121. (อัดสําเนา)  
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สามองค (ตรีมูรติ) ก็จะเปนเทพทั้งหมด 11 องค ตรงตามที่มีกลาวถึงในโคลงขางตน  ดังนัน้จึงอาจ
เขาใจไดวา  อยางชานับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากทิพยภาวะในฐานะพระจักรพรรด-ิ
ราช  ตามอุดมการณทางการเมืองการปกครองแลว  ในราชสํานักกรงุศรีอยุธยายงัถือกันวา กษัตริย
ยังทรงมทีิพยภาวะในฐานะสวนหนึง่ของเทพตามแนวคิดของศาสนาพราหมณควบคูกับไปอีกดวย 
                 บทบาทที่สําคญัของศาสนาพราหมณในสมัยอยุธยาคอื  การนําพิธีกรรมอันอลังการ
และซับซอน  ที่ไมขัดแยงกบัแนวคิดของศาสนาพทุธมาปรับใชเปนรูปแบบ  เพื่อแสดงออกถึงความ
ยิ่งใหญ  ความขลัง และความศักดิ์สิทธิ์  แหงพระบรมเดชานุภาพของสถาบนักษัตริย20  ตามนยันี้
ตลอดสมัยอยุธยา  พิธีกรรมตามแนวคิดของศาสนาพราหมณจะถูกดดัแปลงไปตามเงื่อนไขตางๆ  
จนคลี่คลายกลายเปนพิธกีรรมที่มีเอกลกัษณพิเศษ  อันเกิดจากการผสมผสานความคิดเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ  และศาสนาพ ุทธ  รวมถึงคติทองถิน่เขาดวยกนัอยางกลมกลนื  เพื่อใหเกิดผล
สมบูรณสูงสุดดวยอํานาจศกัดิ์สิทธิ์ตางๆที่ม ี   โดยเอกลักษณพิเศษนั้นจะเหน็ไดอยางเดนชัดจาก  
พิธีกรรมที่มีความสาํคญัอยางยิง่ในทางการเมืองการปกครองเชน  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
พระราชพธิีถือน้ําพิพัฒนสัตยา  พระราชพธิีอินทราภิเษก   พระราชพิธลีบศักราช  เปนตน21  
                 จากที่กลาวมาทัง้หมดอาจสรปุไดวา  แมการสถาปนากรุงศรีอยุธยา  จะมีจุดมุงหมาย
หลักเพื่อใหเปนอิสระจากมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรรมเขมรที่เคยยิ่งใหญมากอน  แตแนวคดิ
ของศาสนาพราหมณตามแบบแผนอารยธรรมเขมร  กลับเปนแรงผลักดนัสําคัญทีท่ําใหกรุงศรี
อยุธยาที่ยึดถอืศาสนาพุทธเปนแกนอุดมการณ  ปรากฏและพัฒนาสบืเนื่องกันมาตลอดยุคสมัย
อยางยิ่งใหญและศักดิ์สิทธิ์  โดยอาศัยพิธกีรรมตามแนวคิดของศาสนาพราหมณซึง่ไดถูกดัดแปลง 
ไปภายใตกรอบแนวคิดของศาสนาพทุธ  เปนสัญลักษณเพื่อแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษทัว่กนั   
 
     3.  คติเนือ่งในศาสนาพราหมณ 
          ก)  คติโลกศาสตร  (ดูภาพลายเสนที ่1 ประกอบ)  สัจธรรมสูงสุดตามแนวคิดของศาสนา
พราหมณถือกนัวา  “พรหมัน หรือปุรุษ หรือพระผูเปนเจาสูงสุด  ก็คือพลังธรรมชาติอันเปนอาํนาจ
สูงสุดที่กอกําเนิดจักรวาลและสรรพสิ่ง  พรหมันเปนพลังที่อยูประจําจกัรวาล  และมอียูในทกุสิ่ง 
 
                                                           
                 20  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวทางการ
ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถงึสมัยอยุธยาตอนกลาง  (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยศึกษา  จฬุาลงกรณ  
มหาวิทยาลยั, 2535), 312 – 329.  
                 21  เร่ืองเดียวกนั, 327.  
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เปนพลงัที่กําหนดและควบคุมกฎแหงจักรวาล  หากจกัรวาลและสรรพสิ่งทรงอยูไดดวยพลงันี ้  
ก็ยอมตองดําเนินตามกฎเกณฑของพลงันี”้ 22  สัจธรรมสูงสุดนี้เปนที่มาของบทสรุปของปรัชญา
พราหมณทีว่า “หนึ่งเดยีวคือที่มาของทกุสิง่” 23  สัจธรรมและปรัชญาพราหมณดงักลาวนี้สะทอน 
ใหเหน็ไดอยางชัดเจนจาก ความคิดเรื่องกําเนิดจักรวาล  ซึง่ในคัมภีรพระเวทตอนหนึ่งไดกลาวไววา  
         ...เทพเจาชวยกันสรางโลกขึ้นมาจากปุรุษ  ผูมีกายมหึมาซึ่งอุทิศเปนพลี  เศียรของปุรุษนั้นกลายเปน 
         สวรรค  ทองกลายเปนอากาศ  และเทากลายเปนแผนดิน  จากความคิดมีดวงจันทรปรากฏขึ้นมาแทน   
         อาทิตยเกิดจากตา  พระอินทรและพระอัคนีเกิดจากปาก  และลมเกิดจากลมหายใจ... 24 
                 สัจธรรมและปรัชญาพราหมณดังกลาวขางตน  ยงัปรากฏเปนแกนของความคิดเรื่อง
ภูมิศาสตรจักรวาล  โดยตามแนวคิดของศาสนาพราหมณถือกันวา  จักรวาลจะมีแบบแผนเปน
มณฑลอันประกอบดวยจุดศูนยกลางและอาณาบริเวณ  ซึ่งสื่ออยางเปนนัยถึงจุดกําเนิดและการ
ปรากฏสรรพสิ่งจากจุดกําเนดินั้นนั่นเอง   
                 การขาดแคลนหลักฐานทางเอกสารที่กลาวถึงความคิดเรื่องภูมิศาสตรจักรวาลใน 
อารยธรรมเขมร  และความจํากัดทางเวลา  ทําใหการวิเคราะหในหัวขอนี้จําเปนตองอางอิงจาก 
งานศึกษาที่เกีย่วของ  ซึง่แมจะไมใชหลักฐานชัน้ตน  และเปนเอกสารที่ใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาตร
จักรวาลในอารยธรรมเขมรอยางสรุปรวบรัด  แตก็เปนแหลงขอมูลที่ดทีี่สุดเทาทีม่ีอยู  และเพื่อให 
การวิเคราะหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  จงึไดศึกษาเพิม่เตมิถึงความคิดเกี่ยวกบัภูมิศาสตรจักรวาลใน
อารยธรรมอินเดีย  ในประเดน็สําคัญๆ  โดยจะอางอิงจากงานศึกษาที่เกี่ยวของเชนกนั  
                 คมัภีรพระเวทไดกลาววา จักรวาลแบงออกเปนสามสวนไดแก แผนดิน  อากาศ  และ
สวรรค  โดยแผนดินอนัเปนฐานระดับลางสุดนั้นจะแผกวางเปนวงกลม  ถัดจากแผนดินขึ้นไปคือ
อากาศอนัไพศาล  ถัดขึ้นไปอีกจึงเปนสวรรคซึ่งเปนที่สถิตยของเหลาทวยเทพทัง้หลาย25  โดยทั้ง 
แผนดิน  อากาศ  และสวรรค  จะแบงออกเปน 21 ระดับถัดกันขึน้ไป  จนถึงระดับที ่64 จะเปน 
สวนสงูสุดของจักรวาล26  คัมภีรพระเวทยังไดอุปมาสัณฐานของแผนดินและอากาศวา เปนเวิง้โคง 
                                                           
                 22  สมพร  สุขเกษม, “หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ – ฮินดู,” 45 – 46.   
                 23  เร่ืองเดียวกนั.  
                 24  อุดม  รุงเรืองศรี, “เทวดาพระเวท,” เอกสารของคณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2523, 20. (อัดสําเนา)   
                 25  เร่ืองเดียวกนั, 16.  
                 26  Stella  Kramrisch, The  Hindu  Temple (Delhi : Motilal  Banarsidass, 1976) 
, 1 : 48.  
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เหมือนชามสองใบคว่ําประกบกัน  หรือเปนเหมือนลอสองลอที่ปลายทั้งสองขางของแกน27  และ 
ในอถรรพเวทยังไดกลาวไวอีกวา ลึกลงไปในแผนดินยงัมีนรก  ซึ่งเปนทีท่ี่ผูประพฤติชั่วจะตองไป 
รับความทรมานหลงัความตาย28 
                 ในยุคหลังคัมภีรพระเวท  ความคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตรจักรวาลจะมีรายละเอียดมากขึ้น   
ดังที่คัมภีรศิวปุราณะไดบรรยายไววา  
         โลก (จักรวาล) ประกอบดวยทวีป 7 ทวีป  ทวีปทั้ง 7 คือ  ชมพูทวีป  ปลักษทวีป  ศาลมลิทวีป   
         กุศทวีป  เกราญจทวีป  ศากทวีป  และปุษกรทวีป  ทวีปทั้ง 7 นี้มีมหาสมุทร 7 แหงลอมรอบ... 
         ชมพูทวีปตั้งอยูใจกลางมหาสมุทรทั้ง 7 นี้  ขาแตกาเลยะ  ณ ใจกลางชมพูทวีปมีสุวรรณบรรพต 
         ชื่อวา  เมรุ  ซึ่งมีรากลึกลงไป 16 โยชน  สูง 84 โยชน  สวนยอดมีความกวาง 32 โยชน  ภูเขานี้ 
         อยูเบื้องหลังโลก  และแผบริเวณไปรอบๆดาน  ฐานกวาง 16,000 โยชน  รูปรางของภูเขาคลาย 
         ปลอกหรือเยื่อสีแดง  ซึ่งหุมเมล็ดขาวอยู 29             
                 ในคัมภีรอ่ืนๆยังไดบรรยายวา ภูเขาพระสุเมรุแผนผังของภูเขาพระสุเมรุเปนสี่เหลีย่ม
จัตุรัส30  และบนยอดภูเขาพระสุเมรุคือสวรรคอันเปนที่สถิตยของพระพรหม  แวดลอมดวยวมิาน 
ของพระอินทรและเทพประจาํทองฟา  และจากสวรรคจะมีแมน้ําไหลมาสูแผนดินคือแมน้ําคงคา31                   
นอกจากนัน้ยงัมีความคิดวา แผนดินจะตองตั้งอยูบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึง่อาจเปนพระยานาคเษษะ 
บนหลงัเตาซึง่ลอยอยูในน้ํา  หรือเปนชางสีเ่ชือก  หรือเปนยักษส่ีตน32  หรือเปนพระวิษณุในราง 
พระยานาคอนันตะ33   
                 ความคิดเรื่องภมูิศาสตรจักรวาลดังกลาวขางตน  มีรองรอยปรากฏใหเหน็ในเทวสถาน
บางแหงในอนิเดีย  โดยภายในกรุ  จะมีจิตรกรรมรูปพระยานาคอนนัตะรองรับภาชนะศักดิ์สิทธิ ์  
ซึ่งบนฝาเขียนเปนรูปมณฑลที่แสดงถงึแผนดิน  พรอมดวยทวีปเจ็ดแหง  รวมถงึทะเลและภูเขา 

                                                           
                 27  ผาสุข  อินทราวุธ, “ศาสนาฮนิดูและประติมานวิทยา,” เอกสารของคณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2. (อัดสําเนา)  
                 28  อุดม  รุงเรืองศรี, “เทวดาพระเวท,” 21.  
                 29  ทัศนีย  สินสกลุ, “จักรพรรดิราชในคติอินเดีย” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  
ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2519), 174.  
                 30  Stella  Kramrisch, The  hindu  Temple, 1 : 42. 
                 31   ผาสุข  อินทราวุธ, “ศาสนาฮนิดูและประติมาณวทิยา,” 3. 
                 32   เร่ืองเดียวกนั, 2. 
                 33   Stella  Kramrisch, The  hindu  Temple, 1 : 90.  
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อีกจํานวนหนึง่34  นอกจากนัน้ยังมีคัมภีรทีก่ลาวถึงสถาปตยกรรมประเภทหนึง่ซึง่มีชือ่วา “เมรุ”  
โดยบรรยายรายละเอยีดวา มี 6 ดาน  มี 4 ประตู   และแบงออกเปน 12 หรือ 16 ชั้น35 
                 งานศึกษาอันทรงคุณคาในอดตี  ไดสรุปสาระสําคัญของภูมิศาสตรจักรวาลตามแนวคดิ
ของศาสนาพราหมณ (ภาพลายเสนที ่1) ไววา  จักรวาลมีสัณฐานกลม  ณ ศูนยกลางจักรวาลเปน
ที่ตั้งชมพทูวีปอันมีสัณฐานกลม  ชมพทูวีปจะถูกลอมรอบดวยแผนดินวงแหวนหกชัน้ถัดกนัออกไป  
แผนดินวงแหวนแตละชัน้จะถูกแยกออกจากกนัดวยมหาสมทุรวงแหวนเจ็ดชัน้  มหาสมุทรชัน้นอก
สุดจะถูกจาํกดัดวยกาํแพงหินอนัเปนขอบเขตจักรวาล  ที่จุดศูนยกลางของชมพูทวปีซ่ึงยอมตรงกบั
จุดศูนยกลางของจักรวาลเปนที่ตัง้ภูเขาพระสุเมรุ  บนยอดของภูเขาพระสุมรุเปนทีต่ั้งเทวนครอันมี
วิมานของทาวโลกบาลรายลอมในทิศทั้งแปด  ดวงอาทติย ดวงจันทร และดวงดาวตางๆ จะโคจร
อยูรอบภูเขาพระสุเมรุนี3้6   
                 จากการวเิคราะหสัญลักษณซึง่มีปรากฏที่ปราสาทในอารยธรรมเขมรเขมร  ยงัไดพบวา 
นอกจากสวนที่อยูเหนือแผนดินขึ้นมาแลว  ภูเขาพระสุเมรุยังมีสวนทีอ่ยูใตแผนดินซึ่งลึกเทากับ 
สวนที่อยูเหนอืแผนดิน  และที่เชงิเขาของภูเขาจะเปนทีอ่ยูของเหลานาค  ครุฑ  และกุมภัณฑ37   
นอกจากนีย้ังมีความเชื่อวาภูเขาพระสุเมรุประกอบดวยเขาหายอด38 
                 นาสังเกตวา ภูมศิาสตรจักรวาลตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ (ดูภาพลายเสนที่ 1)  
จะมีสาระสาํคัญที่เนนย้าํจุดศูนยกลาง  และองคประกอบรายลอมที่แผขยายออกมาตามแนวรัศมี
อยางสมมาตร  โดยทิศหลกัทั้งสี่จะไมไดรับการเนนย้าํอยางเดนชัดนกั  แตกตางจากภูมิศาสตร
จักรวาลตามแนวคิดของศาสนาพุทธ (ดูภาพลายเสนที ่3)  ซึ่งทิศหลกัทั้งสี่จะไดรับการเนนย้ําให
เปนอีกสาระสาํคัญหนึง่อยางเดนชัด  ดังจะกลาวตอไป       
             
 
                                                           
                 34   Ibid., 128.  
                 35   Ibid., 270.   
                 36   รอเบิต ไฮน เกลเดิน, “แนวคิดเกี่ยวกบัรัฐและสถาบนักษตัริยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต,” แปลโดย นธิิ  เอียวศรีวงศ สังคมศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม  6, 11 (เมษายน – 
กันยายน 2525) : 1 – 21.     
                 37  ยอรช  เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, แปลโดย ปรานี  วงษเทศ,  
พิมพคร้ังที ่4 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 122.  
                 38  เร่ืองเดียวกนั, 122.  
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          ข)  คติพระจักรพรรดิราช  นอกจากจารึก สดก กอก ธม  จะปรากฏขอมลูเกี่ยวกับ 
พระราชพธิีศักด์ิสิทธิ์ในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2  ซึ่งมีจุดมงหมายทางการเมืองการปกครอง 
เพื่อประกาศการสถาปนามณฑลอํานาจ  และพระจักรพรรดิราช   ดังความที่ยกมาอางแลว   
จารึกที่สําคัญยิ่งนีย้ังไดบนัทกึรายละเอยีดอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธนีั้นไวอีกวา “กษัตริยและ
พราหมณผูใหญไดพรอมใจกันแตงตั้งเจาชายแหงมนุี (ศิวไกวัลยะ) องคนี้  ใหเปนผูประกอบ
พิธีกรรมแหงจารีตประเพณี  เพื่อนาํความเจริญรุงเรืองมาสูโลกมนุษย  โดยปราศจากอุปสรรค
ใดๆ”39   
                 ดวยการวิเคราะหจารึกสดก  กอก  ธม อยางละเอียดรอบดาน  Hermann  Kulke  
ไดเสนอวา  การประกอบพระราชพิธีศกัดิ์สิทธิ์  ในรัชสมยัพระเจาชัยวรมันที ่2 ดังกลาวขางตนนัน้ 
คงมีการสถาปนาลงึคอันเปนสัญลักษณของพระศิวะบนยอดมเหนทรบรรพต  ซึง่ดําเนนิไปอยาง
สอดคลองกับ  ความคิดเกี่ยวกับพระจักรพรรดิราชในอารยธรรมเขมร ในชวงพุทธศตวรรษที่ 14  
ซึ่งถือกนัวา พระจักรพรรดิราช คือ จาวแผนดิน (Lord of  Earth) ผูมีอํานาจเหนือแผนดินทั้งมวล 
ในจักรวาล  และพระจักรพรรดิราชยอมไดรับการคุมครองจากจาวจักรวาล (Lord  of Universe) 
คือพระศิวะ ผูมีอํานาจเหนือจักรวาลทั้งหมด  และทรงเปนราชาแหงทวยเทพ40   
                 ตามนยัตางๆดังกลาวขางตนอาจเขาใจไดวา ลึงคที่สถาปนาไวบนยอดมเหนทรบรรพต  
คงไดรับการนบัถือเปนอยางยิ่งในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสดุ  ที่ใหความคุมครองและความเจริญแก
พระจักรพรรดริาชและมณฑลอํานาจของพระองค  ดังนัน้จึงอาจเรียกลึงคนี้วา“ลึงคแหงอาณาจักร”  
และหากพระราชพิธีศกัดิ์สิทธิ์บนยอดมเหนทรบรรพต  ดําเนนิไปอยางสอดคลองกบัความคิดเรื่อง
ภูมิศาสตรจักรวาลทีถ่ือกนัวา บนยอดภูเขาพระสุเมรุคือสวรรค  พระจกัรพรรดิราชยอมทรงเปน 
มหาบุรุษ  ผูไดรับการเลือกสรรและแตงตั้งใหทําหนาทีเ่ปนสื่อกลางระหวางเทพบนสวรรคกับ 
มวลมนุษยบนแผนดิน 
                 บทบาทและความสําคัญของลึงคแหงอาณาจักรนี้ไดสืบทอดตอกันมา  จนถงึอยาง 
นอยในราวพุทธศตวรรษที่ 16  โดยการสืบทอดนัน้ทาํไดดวยการสราง “เทวราช” ใหเปนตัวแทน 
ของลึงคบนยอดมเหนทรบรรพต   ซึ่งสามารถเคลื่อนยายนําไปประดษิฐาน ณ ศนูยอํานาจใน 
ที่ตางๆได41  ดังจะเหน็ไดจากจารึกสดก กอก ธม ซึง่ไดบันทึกไววา  
         พระบาทปรเมศวร (พระเจาชัยวรมันที่ 2)  ไดเสด็จกลับมาครองนครหริหราลัย  ไดนําพระเทวราช 
                                                           
                 39  จารึกในประเทศไทย เลม 3, 211.  
                 40  Hermann  Kulke, The  Devaraja  Cult, 23 - 24, 37.  
                 41  Ibid., 37.  
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         มาประดิษฐานไวในพระนครดวย  ศิวไกวัลยะและญาติไดทําหนาที่ปฏิบัติพระเทวราชเหมือนเดิม   
         ทานไดถึงแกกรรมในรัชกาลนี้เอง  พระบาทปรเมศวรก็ไดสวรรคตในนครหริหราลัยเชนกัน  เพื่อคุมครอง     
         พระนคร  พระเทวราชจึงถูกนําไปประดิษฐานในพระนครตางๆตามที่พระราชานครนั้นๆขึ้นครองราชย 42   
                 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 การครอบครองและการสักการะบูชาเทวราช  อันมนีัย
หมายถงึ การไดรับความคุมครองและความเจริญจากพระศิวะ  อาจเปนสัญลักษณทางการเมือง
เสมือนหลักประกันความชอบธรรมของพระราชอํานาจแหงพระจักรพรรดิราชอีกดวย  ดังจะเหน็ 
ไดจากจารึก สดก กอก ธม ทีบ่ันทกึไววา  
         ครั้นพระบาทบรมศิวโลก (พระเจายโศวรมัน)  ไดสรางนครศรียโศธรปุระ  ก็ไดอัญเชิญพระเทวราช 
         จากนครหริหราลัยมาประดิษฐานไวในนครศรียโศธรปุระดวย...43 
                 แตทามกลางความผนัผวนทางการเมืองในชวงครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 15 บทบาท 
ของเทวราชไดถูกทาทาย  ดวยการสถาปนาลึงคแหงอาณาจักรองคใหมข้ึน ณ นครโฉกครคยะ  ใน
รัชสมัยพระเจาชัยวรมนัที่ 4 (พ.ศ.1464 - 1487)  ซึ่งเทากับเปนการประกาศวา  พระองคไดรับการ
คุมครองและความเจริญโดยตรงจากพระศิวะ  ในขณะเดยีวกนั พระองคก็ทรงมทีิพยภาวะเปนสวน
หนึง่ของพระศิวะ  ทาํใหพระราชอํานาจของพระองคมีความชอบธรรมยิง่กวากษัตริยทีไ่ดรับการ 
สืบทอดและครองครองเทวราช  ซึ่งเปนคูแขงทางการเมอืงของพระองค44 
                 นบัต้ังแตรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที ่4  ทิพยภาวะในฐานะสวนหนึง่ของเทพ  ได
กลายเปนแนวคิดสําคัญของสถาบันกษัตริยในอารยธรรมเขมรเรื่อยมา  และเปนปจจัยสําคัญทีท่ํา
ให 
บทบาทของลงึคแหงอาณาจักร  และเทวราช  คอยๆเสือ่มคลายลงเรื่อยๆ  จนถงึทีสุ่ดในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18  เทวราชจงึมีบทบาทเปนเพยีงหนึ่งในบรรดาสัญลักษณของอํานาจศักดิ์สิทธิ์ตาม
ธรรมเนียมราชสํานกัเฉกเชนเดียวกับพระขรรค  หรือไฟศักดิ์สิทธิ์45   
                 ทพิยภาวะของกษัตริยในฐานะสวนหนึง่ของเทพไดปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรม  ดวย
การสรางสัญลกัษณอันเปนทีส่ถิตยอัตตาสวนในของกษตัริยเมื่อยังมพีระชนมชพี  และเปนภาพ
ภาวะเมื่อพระองคสวรรคต46  โดยสัญลักษณนี้อาจเปนไดทั้งศิวลงึค  เทวรูปพระวิษณุ  หรือแม 

                                                           
                 42  จารึกในประเทศไทย เลม 3, 221.  
                 43  เร่ืองเดียวกนั, 222.  
                 44  Hermann  Kulke, The  Devaraja  Cult, 31-32.  
                 45  Ibid., 38-39.  
                 46  ยอรช  เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, 88, 101.  
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แตพระพุทธรูป  ข้ึนอยูกับลัทธิศาสนาที่กษัตริยแตละพระองคทรงนับถือเลื่อมใสเปนพิเศษ47 
                 นอกเหนือจากเทพสงูสุดสามองคอันไดแก พระศิวะ  พระวิษณุ  และพระพรหม แลว  
พระอินทรยังอาจเปนเทพอีกองคหนึ่งซึง่มบีทบาทสําคญัในอารยธรรมเขมร  ดังปรากฏรองรอยจาก
ภาพพระอนิทรประทับนัง่เหนือชางเอราวณัที่ประตูเมืองนครธมทั้งสีท่ศิ  การปรากฏภาพพระอนิทร
นี้แมมีรองรอยวาอาจเกี่ยวเนือ่งกับคติโลกศาสตรตามแนวคิดของศาสนาพุทธ48   แตก็ตองยอมรับ
วา ตามแนวคดิของศาสนาพราหมณนัน้  พระอินทรเปนเทพที่มีบทบาทและความสาํคัญโดดเดน
นับแตยุคแรกเริ่ม  ดังจะเหน็ไดวาในคัมภีรพระเวทมีบทสดุดีพระอินทรประมาณ 250 บท  ซึง่
นับเปนหนึ่งในสี่ของบทสดุดทีั้งหมด  โดยพระอินทรจะไดรับการสดุดีในฐานะเทพผูประทานน้าํและ 
แสงสวางแกจกัรวาล  และเทพแหงสงคราม49  นอกจากนัน้ในบางคัมภีรยังไดสดุดีพระอินทร 
ในฐานะจาวจกัรวาลผูทรงศกัดานุภาพอันไมมีมนุษย  หรือเทพใดจะตอกรตานทานได50  ฐานะ 
จาวจกัรวาลของพระอนิทรนี ้ สอดคลองเปนอยางยิง่กับการอางถึงพระศิวะตามแนวคิดของคติ 
พระจักรพรรดริาชในอารยธรรมเขมรดังกลาวแลว  Hermann  Kulke  ก็ยอมรับถึงความสอดคลอง
นี้  โดยไดกลาวไววา แมวายากทีจ่ะพิสูจน  แตก็ปฏิเสธไมไดวา มีความเปนไปไดอยางยิง่ที่คําวา 
“เทวราช” จะเกี่ยวของกับคําวา “มเหนทร” อันหมายถงึ พระอนิทรผูยิ่งใหญซึ่งไดรับอํานาจเหนือ
เหลาทวยเทพมาจากพระพรหม51 
 
     4.  อิทธพิลของคติเนือ่งในศาสนาพราหมณตอปรางคในอารยธรรมเขมร    สัจธรรม 
แหงพรหมนั หรือปุรุษ อันเปนอํานาจสงูสดุในจักรวาล  และบทสรุปปรัชญา “หนึ่งเดียวคือที่มาของ
ทุกสิ่ง”  อันเปนแกนแนวคิดของศาสนาพราหมณนั้นอาจแสดงออกในเชิงสัญลักษณดวยแผนภาพ
ศักดิ์สิทธิ์ (ยันตร) ที่เรียกวา “วัสดุปุรุษมณฑล”52  ซึ่งมีแบบแผนเปนเชนเดียวกับภูมิศาสตรจักรวาล

                                                           
                 47  Hermann  Kulke, The  Devaraja  Cult, 38.  
                 48  ภายหลงัสงครามระหวางเทพกับอสูร  เมื่อทาวสักกะไดขับไลพวกอสูรใหกลับ 
ลงทะเลไปแลว  ก็ไดสรางประติมากรรมรูปเหมือนพระองคไวที่ประตูสวรรคดาวดึงสทั้งสีท่ิศ.   
ดูรายละเอียดจาก พระสิริมงัคลาจารย, จกักวาฬทีปน ี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 175.  
                 49  อุดม  รุงเรืองศรี, “เทวดาพระเวท,” 44.  
                 50  เร่ืองเดียวกนั, 45.  
                 51  Hermann  Kulke, The  Devaraja  Cult, 36.  
                 52  Stella  Kramrisch, The  Hindu  Temple, 1 : 11.    
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กลาวคือ มีแบบแผนเปนมณฑล  โดยจุดศนูยกลางจะเปนตําแหนงของพรหมนั  และอาณาบริเวณ
จะเปนตาํแหนงของเทพตางๆ53  ทัง้นี ้ วัสดุปุรุษมณฑลจะตองเปนแผนภาพสี่เหลีย่มจัตุรัสเสมอ 
โดยประกอบขึน้มาจากหนวยจัตุรัสขนาดเล็กจํานวนมาก54 (ดูภาพลายเสนที ่2)     
                 หลักคําสอนของศาสนาพราหมณซึ่งมุงเนนความกลมกลนืระหวางสรรพสิ่งกับอํานาจ
สูงสุดอันเปนกฎเกณฑแหงจักรวาล55  สะทอนใหเห็นไดในกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม
กลาวคือ ทุกมติิตั้งแตภาพรวมจนถงึรายละเอียดในงานสถาปตยกรรม  จะมีความสัมพันธกับ  
วัสดุปุรุษมณฑล อยางเปนระเบียบแบบแผน56  โดยเฉพาะสถาปตยกรรมอันเปนประธานของ 
เทวสถานจะสมัพันธกับวัสดุปุรุษมณฑลอยางเครงครัดกลาวคือ  ตําแหนงของพรหมันจะเปนที่
ตั้งครรภธาตุ  และตําแหนงของเทพตางๆจะเปนที่ตั้งกาํแพงลอมรอบครรภธาตุซึ่งบางแหงก็จะ
ประดับดวยเทวรูปตางๆตามตําแหนงในวัสดุปุรุษมณฑลนั่นเอง57  ตามนยันี้สถาปตยกรรมจึง
เสมือนเปนแผนภาพสามมิตขิองวัสดุปุรุษมณฑล   
                 แมวัสดุปุรุษมณฑลอันเปนที่มาของทกุมติิในงานสถาปตยกรรม  จะเปนแผนภาพ
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  แตกตางจากสัณฐานกลมของจักรวาลตามคติโลกศาสตรก็ตาม  แตในอารยธรรม
อินเดียกย็ังถือกันวา สถาปตยกรรมคือภาพจําลองจักรวาล58  ทัง้นี้คงเนือ่งจาก ความแตกตางนัน้
ไมมีความสาํคัญนักในอารยธรรมอินเดีย  โดยหากพิจารณาในแงสัญลักษณ  ส่ีเหลีย่มจัตุรัส
นับเปนรูปแบบที่สมบูรณและศักดิ์สิทธิ์ยิง่กวาวงกลม59  และหากพิจารณาในแงการออกแบบและ 
การกอสราง  ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสอาจถูกเปลีย่นใหเปนรูปวงกลมไดดวยการเพิ่มองคประกอบรอบแกน 
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส60 และส่ีเหลีย่มจัตุรัสก็เปนรูปแบบที่ส่ือถึงทศิสําคัญทั้งแปดไดเดนชัดกวาวงกลม61   
นอกจากนัน้หนวยจัตุรัสภายในวัสดุปุรุษมณฑลยงัเปนเหมือนตารางพิกัด  ซึ่งเปนประโยชนทัง้ใน 
ข้ันตอนการออกแบบและในขั้นตอนการกอสรางอีกดวย62 
                                                           
                 53  Ibid., 79.  
                 54  Ibid., 21.  
                 55  สมพร  สุขเกษม, “หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ – ฮินดู,” 65.  
                 56  Stella  Kramrisch, The  Hindu  Temple, 1 : 39. 
                 57  Ibid., 79 – 80.  
                 58  Ibid., 118.  
                 59  Ibid., 28.  
                 60  Ibid., 21, 223.   
                 61  Ibid., 28, 40.  
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ภาพลายเสนที่ 2 
                 ความสมัพนัธอยางเปนระเบยีบแบบแผน  ระหวางสถาปตยกรรมกับวสัดุปุรุษมณฑล   
และความสาํคัญของสี่เหลีย่มจัตุรัสในงานสถาปตยกรรม  ในทาํนองเดียวกนักับทีก่ลาวมาขางตน 
ไดปรากฏในงานสถาปตยกรรมสกุลชางเขมรในประเทศไทยดวย  ดังมีตัวอยางที่สําคัญไดแก  
ปราสาทพิมาย จ.นครราชสมีา และปราสาทเมืองต่ํา จ.บุรีรัมย ซึ่งไดมีการศึกษาวิเคราะหอยาง 
เปนระบบและจริงจัง  ยืนยนัถึงความสําคญัของหนวยสีเ่หลี่ยมจัตุรัส  และวัสดุปุรุษมณฑล  ที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการออกแบบ63 
                 ปราสาทในอารยธรรมเขมรนัน้อาจจาํแนกตามบทบาทหนาที่เปนสามประเภทไดแก 
                 1.  ปราสาทเทวาลัยชุมชน  เปนศาสนสถานศูนยกลางของชุมชน64  โดยอาจถูกสราง 
ข้ึนดวยวัตถุประสงคตางๆเชน เพื่อฉลองชัยชนะในการสงคราม  เพื่อสืบศาสนา  เพื่อใหเปนที่จาริก 
แสวงบุญ  เปนตน  การที่กษัตริยทรงสรางปราสาทเทวาลัยชุมชน  ควบคูกับการขุดสระน้ํา  ซึง่เอื้อ
ประโยชนตอชุมชนนั้น  อาจเปนกิจที่มุงหวงัผลทางการเมือง  เพื่อใหคนในชมุชนยอมรับในพระราช
อํานาจ  ซึ่งนับเปนการสรางรากฐานความมั่นคงทางการเมืองการปกครองในชุมชนนัน้ๆ65 
                 2.  ปราสาทบรรรพบุรุษ  เปนศาสนสถานที่ถกูสรางขึ้นเพื่ออุทิศแกผูวายชนม เชน  
บุพการ ี ราชครูหลวง  เชื้อพระวงศ  เปนตน  การที่กษัตริยทรงสรางปราสาทบรรพบรุุษ  อาจเปน 
กิจที่มุงหวงัผลทางการเมือง  เพื่อใหเกิดการยอมรับในความชอบธรรมของพระราชอํานาจ  ทัง้นี้
เนื่องจากการสรางปราสาทบรรพบุรุษเปนการปฏิบัติตามหลักคาํสอนของศาสนาพราหมณ66  และ

                                                           
                 63  เร่ืองเดียวกนั.  
                 64  พิริยะ  ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย, 163.  
                 65  หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “อาณาจกัรขอม,” เมืองโบราณ 3, 2, (มกราคม-
มีนาคม  2520) : 70 - 89.  
                 66  การสักการะบชูาบรรพบุรุษเปนการบูชายญัประเภทหนึง่เรียกวา “ปตฤยัญ” โดยทํา
ไดทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู และเมื่อลวงลบัไปแลว  ดวยการปรนนิบัติเล้ียงดู  รวมถงึสรางอนุสาวรยี  
ดูรายละเอียดจาก สมพร  สุขเกษม, “หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ – ฮินดู,” 77 – 78.   
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เปนการวิงวอนตอบรรพบุรุษเพื่อใหบันดาลความอุดมสมบูรณแกมณฑลอํานาจ67  นอกจากนัน้ยงั
อาจเปนการอางและประกาศสิทธิธรรมในการครองราชยตามระบบสนัตติวงศ68  การสรางปราสาท
บรรพบุรุษจึงนับเปนการเสริมสรางใหพระราชอํานาจมคีวามมัน่คงมากยิง่ขึ้น 
                 3.  ปราสาทคีรี  เปนศาสนสถานทีถู่กสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ประกอบพระราชพิธีอภิเษก 
กษัตริยข้ึนเปนพระจกัรพรรดิราช69  นอกจากการสถาปนาลึงคแหงอาณาจักรบนยอดมเหนทร-
บรรพต ในรัชสมัยพระเจาชยัวรมันที ่2 และ ณ นครโฉกครคยะ ในรชัสมัยพระเจาชัยวรมนัที ่4 แลว  
ปราสาทคีรีคงเปนที่สถาปนาสัญลักษณของทพิยภาวะแหงพระจักรพรรดิราช   ซึง่ถอืกันวาเปนที่
สถิตยอัตตาสวนในของพระองค  และเปนภาพภาวะหลงัความตายของพระองค70  นอกจากนัน้
ปราสาทคีรียงัเปนที่ฝงเกบ็พระอัฐิหรือพระบรมศพของพระจักรพรรดิราชผูทรงสราง  ปราสาทคีรี 
จึงอาจมีบทบาทหนาทีเ่ปนสุสานอีกดวย71 
                 จะเห็นไดวา ปราสาทในอารยธรรมเขมรทั้งสามประเภทจะมีบทบาทหนาที่ทาง
การเมืองอนัเกีย่วเนื่องกับกษตัริยและรัฐอยางโดดเดน  ปราสาททั้งสามประเภทจึงถูกใชเปน
สัญลักษณในกระบวนการสถาปนาพระจกัรพรรดิราช  ซึ่งมีข้ันตอนอยางเปนระเบยีบแบบแผน  เร่ิม
จากการสรางปราสาทเทวาลัยชุมชนและสาธารณูปโภค  ปราสาทบรรพบุรุษ  และปราสาทคีรีใน
ที่สุด72  ตามนัยนี้ปราสาทคีรีจงึนับเปนสัญลกัษณของพระราชอํานาจโดยสมบูรณแหงพระ
จักรพรรดิราช 
                 จารึกจากปราสาทบาปวน  อันเปนปราสาทครีีแหงพระเจาอุทัยทิตยวรมนัที ่2 (พ.ศ. 
1590  -1609) ไดบันทกึไววา “เนื่องจากพระองคทรงคิดวา ศนูยกลางของจักรวาลยอมถูกหมาย
ดวยเขาพระสุเมรุ  และพระองคทรงคิดวาสมควรที่จะมีเขาพระสุเมรุอยู ณ ศูนยกลางชองราชธานี
                                                           
                 67  อนุวทิย  เจรญิศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา  การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
, 5.  
                 68  เร่ืองเดียวกนั, 6.  
                 69  เร่ืองเดียวกนั, 5.  
                 70  ยอรช  เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, 88, 101.  
                 71  เร่ืองเดียวกนั, 103.  
                 72  Nidhi  Aeusrivongse, “ The  Devaraja Cult  and  Khmer  Kingship  at  
Angkor,” in  Exploration  in  Early  Southeast  Asian  History : The  Origin  of  Southeast  
Asian  Statecraft  (Michigan : Ann  Arbor, 1976), 133.  อางถึงใน  อนวุิทย  เจริญศุภกุล, 
ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, 5.  
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ของพระองค”73  ความตอนนีน้าจะแสดงใหเห็นไดวา การสรางปราสาทคีรีเปนการจาํลองจักรวาล 
โดยราชธานีอันมีปราสาทครีีเปนศูนยกลาง  ยอมเปนภาพจําลองของจกัรวาลอนัมีภูเขาพระสุเมรุ 
เปนศูนยกลาง  ในขณะเดยีวกัน ราชธานีกเ็ปนศูนยกลางของมณฑลอํานาจ  ซึง่เปนภาพจาํลอง 
จักรวาลในระดับใหญกวา74   
                 ตามนยัดังกลาวขางตน  หากพิจารณาเปรยีบเทียบกับภูมศิาสตรจักรวาล (ดูภาพ
ลายเสนที ่1) ก็อาจเขาใจไดวา  ปราสาทครีี  ราชธาน ี และมณฑลอํานาจ  เปนภาพจําลองของ
ภูเขาพระสุเมรุ  ชมพทูวีป  และจักรวาล ตามลําดับ  ดังนั้นปราสาทคีรีจึงเปนสัญลกัษณของภูเขา
พระสุเมรุซึ่งเปนศูนยกลางของทัง้ราชธานแีละมณฑลอํานาจในขณะเดยีวกนั  อยางไรก็ดีหาก
พิจารณาเฉพาะขอบเขตของปราสาทคีรีซึง่ทุกมิติยอมมทีี่มาจากวัสดุปุรุษมณฑล  ปราสาทคีรีก็
ยอมมีแบบแผนเปนมณฑลอันมีปรางคประธานเปนศนูยกลาง  ดงันัน้จงึอาจกลาวอยางเจาะจงได
วา ปรางคประธานของปราสาทคีรีอันเปนทีส่ถาปนาลงึคแหงอาณาจักร  หรือสัญลักษณของทพิย
ภาวะแหงพระจักรพรรดิราช  เปนภาพจาํลองของภูเขาพระสุเมรุที่เปนรูปธรรมในเชิงสถาปตยกรรม  
ดังม ี
รองรอยจากคาํวา “คีรี” ซึง่เปนคําที่ใชกลาวถงึศาสนาสถานในอารยธรรมเขมรเสมอ75 
                 ความคิดในอารยธรรมเขมรทีว่า ปรางคเปนภาพจําลองของภูเขาพระสุเมรุในเชิง
สถาปตยกรรมดังกลาวขางตนอาจสืบเนือ่งมาจากอารยธรรมอินเดีย  เชนเดยีวกบัการสืบเนื่องทาง
รูปแบบสถาปตยกรรม  ดงัจะเหน็ไดวา คัมภีรโบราณในอารยธรรมอินเดียไดจําแนกสถาปตยกรรม
ออกเปน 20 ประเภท  โดยสามประเภทแรกมีชื่อเรียกตามชื่อภูเขาสําคญัตามแนวคิดของศาสนา
พราหมณไดแก เมรุ  มนัทะระ  และไกรลาส76  รวมทัง้มีการเรียกสวนยอดเหนือครรภธาตุดวยคําวา 
“ศิขร” ซึ่งเปนคําที่เกีย่วเนื่องกับภูเขา77  นอกจากนัน้ในเชงิการออกแบบ  หลักฐานในอารยธรรม
อินเดียก็แสดงใหเหน็วา สวนยอดนั้นมีสาระสําคัญที่อาจไดรับแรงบันดาลใจมาจากภเูขาธรรมชาติ 
                                                           
                 73  ยอรช  เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, 119.  
                 74  รอเบิต  ไฮน  เกลเดิน, “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบนักษัตริยในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต,” สังคมศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 4.  
                 75  Stella  Kramrisch, The  Hindu  Temple, 1 : 171.  
                 76  เมรุ คือภูเขาอันเปนแกนของจักรวาล  มนัทาระ คือภูเขาที่ใชในการกวนเกษียรสมทุร  
และไกรลาส คือภูเขาอันเปนที่ประทับของพระศิวะ.  See  Stella  Kramrisch, The  Hindu  
Temple, 1 : 161.   
                 77  Ibid., 182.  
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เชน  ความหนกัแนนมั่นคง  แกนดิ่ง  และการสอบปลายสูจุดสูงสุด78  ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา 
ปรางคอาจเปนสถาปตยกรรมที่ส่ือถึงภูเขาทัง้ในแงคติความเชื่อและในแงการออกแบบมาแต
ดั้งเดิมแลว   
 
 
 
 
ข.  ศาสนาพทุธ   
     1.  ศาสนาพุทธในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยกอนสมัยอยธุยา  จากการศึกษา
วิเคราะหในบทที ่2 ที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นแลววา  บริเวณภาคกลางของไทยเปนแหลงอารยธรรมที่มี
ความเจริญมาตั้งแตอยางชาในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12  ศาสนาพุทธก็ไดมีอิทธิพลอยูในบริเวณนี้
มาตั้งแตในขณะนั้นเชนกัน  ดังมีรองรอยจากชนิกาลมาลีปกรณ  ซึ่งไดกลาวถงึการอัญเชิญเชื้อสาย
ของพระเจาจกัรพรรดิเมืองลวปุระคือ พระนางจามเทวี ข้ึนมาครองราชยที่เมืองหริภุญไชย  โดยใน
กระบวนเสด็จของพระนาง ไดมี ”พระมหาเถรทรงพระไตรปฎก 500 องค” รวมไปดวย79  
                 หลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 19  ที่มีอายเุวลาในพทุธศตวรรษที่ 16 ซึง่คนพบที่เมือง
ลพบุรีไดบันทกึไววา ในขณะนั้นศาสนาพทุธ ลัทธมิหายาน  และนิกายสถวีระ  มีปรากฏควบคูอยู
กับศาสนาพราหมณ80  นอกจากนัน้ยงัมีรองรอยจากสถาปตยกรรมสกุลชางเขมรในบริเวณภาค
กลางของไทย  ซึ่งสวนใหญนาจะถกูสรางขึน้เมื่อไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมเขมรในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 18  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ศาสนาพทุธ ลัทธวิัชรยาน มีบทบาทอยางโดดเดนเสมือนเปน
ศาสนาประจํามณฑลอํานาจ81  รวมทัง้มหีลกัฐานทางโบราณคดีจํานวนไมนอยในบริเวณภาค

                                                           
                 78  Ibid., 161,167.  
                 79  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง มนวทิูร  (พระนคร :  
กรมศิลปากร, 2501. พิมพเนือ่งในการบูรณะโบราณสถาน  อําเภอเชียงแสน  จงัหวัดเชียงราย  
พฤษภาคม 2501), 82 - 83.   
                 80  ประชุมศิลาจารึก  ภาคที่ 2, 12-14.  
                 81  พิริยะ  ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย, 105.  
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กลางของไทย  ที่มีความหมายตามคติแหงลัทธินกิายตางๆเนื่องในศาสนาพุทธ82  จากหลักฐาน
เหลานี้คงยืนยนัไดวา  ศาสนาพทุธที่เจริญอยูในบริเวณภาคกลางของไทยในชวงระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 12-18  คงมหีลากหลายลัทธินกิายควบคูกันไป เชน  นิกายเถรวาท  นิกายสถวีระ   
นิกายมูลสรรวาสติวาท  ลัทธิมหายาน  ลัทธิวัชรยาน  เปนตน 
                 จากการศึกษาวิเคราะหที่ผานมายงัไดชี้ใหเห็นอีกวา  บริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  
ไดปรากฏเปนเมืองทีม่ีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากมาตั้งแตกอนสมัยอยุธยานานแลว  ซึง่ก ็  
สอดคลองกับที่ ตํานานมูลศาสนา ไดบันทกึไววา 
 
         ...ครั้งนั้นยังมีมหาเถรเจา 2 ตนอันเปนลูกชาวเมืองสุโขทัย ตน 1 ชื่อ อโนมทัสสี  ตน 1 ชื่อ สุมนะ 
         เจาไททั้ง 2 ตนนี้เปนลูกศิษยมหาบรรพตะสังฆราชในเมืองสุโขทัย  เจาไททั้ง 2 ลงไปเรียนเอา 
         ปฎกทั้ง 3 ในเมืองอโยธยาโพน  แลวกลับมาสูสํานักของมหาบรรพตะสังฆราชดังเกานั้นแล...   
         (ตอมา) มหาเถรเจาทั้ง 2 ก็ไปสูสํานักมหาสวามีเจาในเมืองพันนั้นแล  ครั้นไปถึงแลวก็พากันสึก 
         แลวก็ขอบวชในสํานักแหงอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจานั้นแลมหาสวามีเจาก็บวชเจาไททั้ง 2 กับ 
         เจาสามเณรหลานของตน  อันมากับตนดวยแตลังกาทวีปใหเปนภิกษุนั้นแล...(เม่ือเถระเจาทั้ง 2 
         ศึกษาอยู ณ ที่นั้นได 5 พรรษา ก็ลากลับมาสุโขทัย  ตอมาอีก 5 พรรษา)...จึงเอาชาวเจาทั้งหลาย  
         8 ตน (อันมี เจาปยทัสสี เปนหนึ่งในจํานวนนั้น) ไปสูสํานักแหงอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจา  แลว 
         ขอใหบวชใหมทุกตนนั้นแล...(เมื่อศึกษาอยู ณ ที่นั้นไดประมาณ 3 เดือน พระอโนมทัสสี พระสุมนะ   
         และชาวเจา ทั้ง 8 ตนนั้นไดกลับมายังสุโขทัย)...(ตอมา)  เจาปยทัสสีเอาศาสนาไปประดิษฐาน 
         ในอโยธยา  คนทั้งหลายก็ใหเปนมหาสวามีนั้น... 83        
ความตอนนี้อาจเปนรองรอยไดวา  ศาสนาพทุธ  ลัทธินกิายหนึง่  ซึง่ไมใชนิกายเถรวาท ลังกาวงศ   
คงไดเจริญรุงเรืองอยูในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยามาตั้งแตอยางชาในราวพุทธศตวรรษที่ 19  
อยางไรก็ดี  อาจเปนในชวงครึ่งหลังของพทุธศตวรรษเดยีวกนันัน้เอง  ศาสนาพทุธ  นิกายเถรวาท 
ลังกาวงศ  คงไดเร่ิมเผยแผเขามาสูบริเวณยานพระนครศรีอยุธยาอยางจริงจงัเปนระลอกแรกแลว  
โดยการนําเขามาของพระปยทัสสีนัน่เอง         

                                                           
                 82  ตัวอยางเชน ภาพสลักรูปสมณโคดม ในถ้ําฤาษี เขาง,ูเจดียจุลประโทน จ.นครปฐม, 
วิหารวัดโขลง คูบัว จ.ราชบุรี  ซึง่สรางขึน้ตามคติของนกิายเถรวาท  นกิายมูลสรรวาสติวาท  และ
ลัทธิวัชรยาน  ตามลําดับ.  ดรูายละเอียดจาก  เร่ืองเดียวกัน, 61–68, 79,104..  
                 83  พระพทุธพุกามและพระพทุธญาณเจา, ตาํนานมูลศาสนา, แปลโดย สุด  ศรีสมวงศ 
และพรหม  ขมาลา (เชียงใหม : นครพิงคการพิมพ, 2518.  พมิพในงานพระราชทานเพลงิศพ  
หมอมหลวงเดช  สนิทวงศ ธันวาคม  2518), 192 - 194.  
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     2.  ศาสนาพุทธในสมัยอยุธยา  คัมภีรชินกาลมาลีปกรณ ไดกลาวถึงการเดินทางของภกิษ ุ
จากเมืองเชียงใหมและแควนกัมโพช  33 องค ไปลังกา  เพื่อศึกษาศาสนาพุทธเมื่อ พ.ศ. 1967  
เมื่อกลับจากลงักาพระภิกษุเหลานั้นได  
         …ขอพระบรมธาตุองคหนึ่งเพื่อเอามาบูชากราบไหว…แลวยังมาอุปสมบทใหพระมหาเถรศีลวิสุทธิ 
         ผูเปนพระอาจารยของพระเทวีของบรมกษัตริยอโยชฌาธิบดี  ในอโยชฌปุระ…(ตอมา อีก 4 พรรษา) 
         พระมหาเถรทั้งหลายไปเมืองสัชชนาลัย  ไดอุปสมบทใหพระพุทธสาครเถรในเมืองนั้น  ภายหลังไดมา      
         สุโขทัย…(ตอมา)พระเถระเหลานั้น…ไดไปถึงเมืองเชียงใหม…”84 
จุฬิศพงศ  จฬุารัตน  ไดเสนอวา การกลับมาเผยแผศาสนาพุทธของพระมหาเถรทัง้หลายในครั้งนัน้
ไดกอใหเกิดความแตกแยกของคณะสงฆนิกายเถรวาทออกเปนสองฝายไดแก  ฝายลังกาวงศเกา  
(ที่มีมาตั้งแตการเผยแผระลอกแรกในพทุธศตวรรษที่ 19)  และฝายลังกาวงศใหม (ที่เร่ิมปรากฏ 
ในการเผยแผระลอกที่สองในราวปลายพทุธศตวรรษที ่20)85  นอกจากนั้นการที่ฝายลังกาวงศใหม
เลือกที่จะเผยแผศาสนา ณ อโยชฌปุระ ซึง่ควรหมายถึงพระนครศรีอยธุยานั้น  เปนเพราะพระมหา
เถรทั้งหลายคงเล็งเหน็วา  หากฝายตนเปนที่ยอมรับของกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีอํานาจมากในขณะนัน้  
ก็จะมีความแข็งแกรงมากพอที่จะตอสูฝายลังกาวงศเกา  ที่ตั้งมั่นอยูในสุโขทยัและเชียงใหมได86 
                 นอกจากการอุปสมบทใหแกพระมหาเถรศีลวิสุทธ ิ ผูเปนพระอาจารยของพระเทวีของ
กษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยาซึ่งควรหมายถงึ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่2 แลว  ผลของการเผยแผ
ศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ ระลอกที่สอง ในชวงครึ่งหลงัของพุทธศตวรรษที่ 20 ดังกลาว
ขางตน  ยงัมีรองรอยใหเห็นไดจากการสรางวัดมหเยงคณ  ซึ่งมีบันทึกไวในพระราชพงศาวดารวา 
“ศักราช 800 มะเมียศก (พ.ศ.1981)  คร้ังสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจาสรางวัดเหยงคณ...”87   
นาสังเกตวา วดัมเหยงคณ (แผนผังที่ 40 ทายบทที่ 4) จะมีอุโบสถเปนองคประกอบหลักที่มี
ความสาํคัญอยางโดดเดน  ซึ่งอาจเปนสะทอนของการทีส่งฆฝายลังกาวงศใหมอางเสมอวา ฝาย

                                                           
                 84  รตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, 107–108. 
                 85  จุฬิศพงศ  จฬุารัตน, “ศึกพระสงฆในสยามประเทศ  สังฆเภทของคณะสงฆลังกา
วงศ (พ.ศ.1967-2060),” ศิลปวัฒนธรรม  20, 7 (พฤษภาคม 2542) : 70.  
                 86  เร่ืองเดียวกนั, 67.  
                 87  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน  คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 447.   
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ตนนัน้มีความเครงครัดในพระธรรมวินัยมากกวาฝายลังกาวงศเกา  จึงไมยอมทาํสังฆกรรมรวมกนั  
โดยการอางเชนนัน้เปนกลวธิีหนึง่ที่ไดถูกนํามาใชในการตอสูระหวางฝายทัง้สอง88 
                 หากพิจารณาวา  ในอารยธรรมลังกานัน้  ศาสนาพทุธ  นกิายเถรวาท จะมีบทบาท 
เกี่ยวเนื่องกับระบบการเมืองการปกครองมาโดยตลอด89  กอ็าจเขาไดวา การเผยแผศาสนาพุทธ   
นิกายเถรวาท  ลังกาวงศ ระลอกที่สอง ในชวงครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 ซึง่มีรองรอย
เกี่ยวเนื่องกษตัริย  และภาวะทางการเมืองการปกครองไมนอย ดงักลาวแลวนั้น  อาจดําเนนิไปตาม 
แนวทางเดียวกันกับที่เคยมมีากอนในอารยธรรมลังกา  โดยศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ   
จะมีบทบาททางการเมืองการปกครองอยางโดดเดน  ดวยการสรางอุดมการณแหงสถาบันกษัตริย  
ที่รับรองดวยปรัชญาและคติตางๆซึ่งผานการเลือกสรร90   
                 อยางไรก็ดีแนวคิดและคติตางๆเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท  ลังกาวงศ  ก็ไมได 
มีอิทธพิลตอสังคมอยุธยาแตเพียงลาํพงั  แตยังมีแนวคิดอื่นๆอีกหลากหลายที่ไดถกูคัดสรร  ผสาน  
และสรางสรรค  ตามเงื่อนไขของสังคมอยธุยาที่คลี่คลายสืบเนื่องกนัไป  ทําใหศาสนาพุทธในบรบิท
สังคมอยุธยามีเอกลักษณเฉพาะ  ดงัจะเห็นไดชัดจาก การผสานคติบุญฤทธวิิทยาคมอันเปนความ
เชื่อในอิทธิฤทธปิาฏิหาริยทีม่ีมาแตดั้งเดิมใหเปนสวนหนึง่ของศาสนาพทุธ  โดยการผสานนี้นาจะมี
มาตั้งแตระยะแรกเริ่มสมัยอยุธยา  เนื่องจากการไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณจากอารยธรรม
เขมร  ตอมาปจจัยสําคัญในสังคมอยุธยาอันไดแก  ศึกสงคราม  ความผันผวนทางการเมืองการ 
ปกครอง  และโครงสรางของสังคมที่ซับซอนและมีการแขงขันเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจสูง   
จะผลักดันใหคติบุญฤทธิวทิยาคมมีอิทธพิลมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งนี้เนื่องจากคตินี้สามารถปรับใชเปน
เครื่องมือที่ใหผลอยางฉับพลันในการสรางขวัญและกําลังใจแกทัง้ชนชั้นปกครองและชนชัน้สามญั  
ใหมีทีย่ึดเหนีย่วในการเผชญิกับภาวะแหงความไมมั่นคงอันเนื่องมาจากปจจัยทัง้สามประการนัน้91   
                 ภาวะแหงความไมมั่นคงอนัเนือ่งมาจากปจจัยทั้งสามประการดังกลาวขางตน  สะทอน
ใหเหน็ไดชัดเจนใน กรณีการขึ้นครองราชยของขุนวรวงศาธิราช  ซึง่ตองสิ้นสุดลงอยางรวดเร็วดวย
                                                           
                 88  จุฬิศพงศ  จฬุารัตน, “ศึกพระสงฆในสยามประเทศ  สังฆเภทของคณะสงฆ 
ลังกาวงศ (พ.ศ.1967-2060),” ศิลปวัฒนธรรม : 66 - 67.    
                 89  อุษณีย  ธงไชย, จารึกและตาํนาน : หลักฐานที่สรางขึน้ภายใตอิทธพิลของพุทธ
ศาสนาลงักาวงศ, (เชียงใหม : คณะมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2540), 13 – 15.  
                 90  เร่ืองเดียวกนั.  
                 91  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวทางการ
ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถงึสมัยอยุธยาตอนกลาง, 39.    
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การรัฐประหารที่มีขุนนางชัน้สูงเปนผูนํา  โดยกอนที่คณะรัฐประหารจะปฏิบัติการ  ไดมีการทาํพธิี
เสี่ยงเทียนในอุโบสถวัดปาแกว  และในพิธนีี้  พระเฑียรราชาผูซึง่ตอมาจะเสวยราชยเปนกษัตริย
ทรงพระนามวา สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  ไดทรงตัง้สัจจาธิษฐานวา     
         ...ขาพระพุทธเจาขอพระบวรคุณานุภาพพระมหาเจดียสถานทั้งหา  มีพระพุทธปฏิมากรเจา 
         (พระมหาโพธิ  พระสถูป  พระชินธาตุ  พระไตรปฎก) เปนอาทิ  อันพระพุทธองคทรงประดิษฐาน 
         ไวตางพระองค  แลวจึงสัตยาธิษฐานทั้งสองสัจจะแหงขาพระพุทธเจา  จงเปนที่พํานักตัดความ 
         สงสัย  ขาพระพุทธเจาจะกระทําสัตยเส่ียงเทียนของขาพระองคเลมหนึ่ง  ของขุนวรวงศาธิราช 
         เลมหนึ่ง  ถาขาพระองคจะสมลุมโนรถความปรารถนา  ดวยบุญญาธิการโบราณและปจจุบันกรรม 
         จะไดมหาเศวตฉัตรสกลรัฏฐาธิปไตย  อันจะไดระงับทรยศยุคเข็ญเปนจลาจลแหงสมณพราหมณ 
         เสนาบดีไพรฟาประชาราษฎรไดความเดือดรอน  และไดเปนมหาอัครทานทายกอุปถัมภกพระบวร 
         พุทธศาสนาในวราชัยศวรรยาสืบไป  ขอใหเทียนของขุนวรวงศาธิราชดับกอน  ถามิสมดังมโนรถ 
          
         ปรารถนาแลว  ขอใหเทียนของขาพระองคดับกอน  ขอพระบวรคุณานุภาพและความสัตยทั้งสอง 
         แหงขาพระพุทธเจา  จงมาตัดความสงสัยใหปรากฏตามเสี่ยงวจีสัตยาธิษฐาน ...92   
                 นอกจากนั้นภายหลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเสด็จข้ึนครองราชยไดไมนาน  
กรุงศรีอยุธยาก็ตองเผชิญกบัภาวะแหงความไมมัน่คงอกีครั้ง  เนื่องจากกองทพัหงสาวดีไดยกมา
ประชิดพระนครศรีอยุธยาเปนครั้งแรก  ดังสะทอนใหเหน็ไดในพระราชพงศาวดารความวา  
         ...ขณะนั้นมีหนังสือเมืองสุพรรณบุรีบอกราชการเขาไปถึงกรุง  พอทัพพระเจาหงสาวดีถึงลุมพลีพรอม 
         กัน  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจาทรงตกพระทัย  ตรัสใหเรงพลนอกเมืองในเมืองขึ้นรักษา 
         หนาที่เปนกุลาหล  สมเด็จพระเจาหงสาวดีตั้งอยูลุมพลี 3 วัน  พอทอดพระเนตรดูกําแพงพระนครศรี 
         อยุธยา  และปราสาทราชมณเฑียรแลว  ก็เลิกทัพกลับไปกรุงหงสาวดีโดยทางมา...แลวสมเด็จพระเจา 
         อยูหัวใหซอมกําแพงนครซึ่งชํารุดปรักหักพัง  ใหม่ันคงโดยรอบแลว  ใหสถาปนาที่พระตําหนักวังเปน 
         พระอุโบสถและสรางพระวิหารอาราม  ใหนามชื่อวัดวังชัย...93 
                 นอกจากกรณีทัง้สองดังกลาวขางตนจะเปนรองรอยวา คติบุญฤทธวิิทยาคมอาจม ี
อิทธิพลเดนชดันับต้ังแตอยางชาในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 แลว  ยงัอาจเปนรองรอยอีกวา  
คติบุญฤทธิวทิยาคมไดผสานเขากับศาสนาพุทธอยางกลมกลนื  โดยมีการอางถงึอํานาจศักดิ์สิทธิ ์
ที่อิงอยูกับสัญลักษณเนื่องในศาสนาพุทธ   

                                                           
                 92  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน  พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ (จาด), 22-30.     
                 93  เร่ืองเดียวกนั, 34-35.    
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                 ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 22  ถึงราวกลางพทุธศตวรรษที ่23 กรุงศรีอยุธยาตองเผชิญ
กับภาวะแหงความไมมัน่คงอยางรนุแรงยิง่  อันเปนผลเนื่องมาจากการโคนลมราชวงศกษัตริย   
การปราบดาภเิษกขุนนางขึ้นเปนกษัตริย  และสงครามกลางเมืองแยงชิงราชสมบัติกันระหวาง
บรรดาเชื้อพระวงศกบัขุนนางชัน้สูง  ภาวะแหงความไมมั่นคงที่สืบเนือ่งกันมานี้คงผลักดันให 
คติบุญฤทธิวทิยาคมที่มีอิทธิพลมากอนหนานั้น  เปนทีย่อมรับอยางเฟองฟูยิ่งขึน้อกีเปนอนัมาก   
ดังมีรองรอยใหเหน็ไดวา กอนการประกอบพระราชพธิีลบศักราช  ไดมกีารประกอบพระราชพิธี
อินทราภิเษก  เพื่ออภิเษกสมเด็จพระเจาปราสาททองใหทรงมีบญุบารมแีละอิทธิอํานาจเสมือน 
พระอินทร  ทําใหพระองคสามารถควบคุมและคุมครองมิใหความผันแปรไปของกาลเวลานํามา 
ซึ่งภัยพิบัติใดๆ94  จะเห็นไดวา ความเฟองฟูของคติบุญฤทธิวทิยาคมในชวงปลายสมัยอยุธยานี ้
อาจแฝงนยัทางการเมืองการปกครอง  ที่มุงเสริมสรางพระราชอํานาจกษตัริยใหมีความศักดิ์สิทธิ ์
ยิ่งขึ้น95  ทําใหแมวานับต้ังแตหลังรัชสมยัสมเด็จพระเจาปราสาททอง  พระราชอํานาจกษัตริย 
จะเสื่อมคลายลง96  แตกษัตริยก็ยงัคงเปนทีเ่คารพยาํเกรง  เนื่องจากพระองคทรงเปยมไปดวย 
อิทธิฤทธิปาฏิหาริยที่พิสดารพันลึก  ดงัมีรองรอยปรากฏในเอกสารตางๆ ตัวอยางเชน  
         ...พระนารายณนี้  ไดทรงศึกษาวิทยาคมในสํานักพระอาจารยพรหม ๆนี้มีอายุมากเปนผูเฒา   
         ใบหูทั้ง 2 ขางยาวถึงบา  เปนผูชํานาญในทางเวทมนตร  มีอานุภาพเหาะเหินเดินอากาศได   
         เพราะฉะนั้นพระนารายณจึงมีบุญญาภินิหารและอิทธิฤทธิ์มาก...97 
และ  ...พระเจาสุริเยนทราธิบดีนี้มีบุญญาภินิหารและอิทธิฤทธิ์  ชํานาญในทางเวทมนตรกายสิทธิ์มาก   
         เวลากลางคืนก็ทรงกําบังพระกายเสด็จประพาสฟงกิจสุขทุกขของราษฎร  และทรงตรวจตราโจร 
         ผูรายมิไดขาด  ทรงชุบเล้ียงคนที่มีเวทมนตรใหเปนมหาดเล็กใกลชิดพระองค...98             
                 มีรองรอยวา คตบิุญฤทธวิิทยาคมนาจะเปนที่ยอมรับในบรรดาพระสงฆดวยเชนกัน   
ดังจะเห็นไดวา  พระพุทธโฆษาจารย  ผูแตกฉานในปริยตัิธรรมถึงขนาดเปนผูถวายวสัิชนาธรรม 

                                                           
                 94  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวทางการ
ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถงึสมัยอยุธยาตอนกลาง, 75-76.  
                 95  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสงัคมไทย  กอนสมัยสุโขทัยถงึ
กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง  (ม.ป.ท. : สถาบันไทยศกึษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2535), 63.     
                 96  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 2 ของวทิยานพินธนี้.  
                 97  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน  คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ 127.  
                 98  เร่ืองเดียวกนั, 131.  
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แดสมเด็จพระเพทราชาอยูเสมอ  กย็ังมีชือ่เสียงเลื่องลือวาเปนผูชํานาญเลขยันตมนตรคาถาสรรพ 
วิทยาคุณตางๆอีกดวย99  และจากพระราชพงศาวดารก็มีรองรอยวา พระอาจารยวัดพระยาแมน 
ซึ่งเปนผูส่ังสอนสมเด็จพระเพทราชาในขณะที่ยงัอุปสมบท  ก็อาจเปนอีกผูหนึง่ทีม่คีวามชาํนาญ 
ตามคติบุญฤทธิวทิยาคม  โดยเฉพาะในทางโหราศาสตร  ดังที่มีบนัทกึไววา “...พระอาจารยไดส่ัง 
สอนพระศาสนาพรหมจรรยเปนอันมาก  ประการหนึ่งกไ็ดทํานายเราไววา  จะไดผานสมบัติเอกราช   
 
บัดนี้อาตมเลาก็ไดสมดังพระอาจารยทํานายไวแตกอน...”100  ทั้งนี้มีความเปนไปไดวา นบัต้ังแต 
อยางชาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  หรือราวตนพทุธศตวรรษที ่23  พระสงฆที่มีความชาํนาญ
ตามคติบุญฤทธิวทิยาคม  อาจเปนที่เคารพเลื่อมใสเปนอยางยิง่  ดังมีรองรอยจากเอกสารรวมสมัย
ซึ่งไดบันทกึไววา “...ขาพเจาไดผานไปทีห่มูบานแหงหนึง่ซึ่งมีคนมาบอกวา  มพีระภิกษุรูปหนึง่มี
วิชาอาคมมาก  และเปนที่เคารพของราษฎรในทองที่  พระภิกษุรูปอ่ืนๆเหน็วาทานเปนผูวิเศษ  จงึ
พรอมใจกันตัง้ใหเปนเจาอาวาส...”101  บทบาทของพระสงฆอันเกี่ยวเนื่องกับคติบุญฤทธิวทิยาคม
นาจะเปนที่ยอมรับสืบเนื่องไปจนสิ้นสมัยอยุธยา  ดงัจะเห็นไดวาในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ  
ไดมีการนิมนตพระสงฆมาประกอบพิธีเพือ่ขจัดปดเปาความทุกขยากตางๆ  ตามที่มีบนัทกึไววา 
         ...ครั้งหนึ่งฝนแลง  ราษฎรทํานาไมไดผล  ทั้งผลไมผักปลาก็กันดาร  พระมหาธรรมราชาจึงรับส่ังให 
         นิมนตพระอาจารยอรัญวาสรอริยวงศมหคุหา (คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)  กับพระอาจารย 
         คามวาสีพระพิมลธรรม...แลวพระอาจารยทั้งสองนั้นก็ไมไดกลับไปยังพระอาราม  อาศัยอยูใน 
         พระราชวัง  ตั้งบริกรรมทางอาโปกสิณ  และเจริญพระพุทธมนตขอฝน  ดวยอํานาจสมาธิและ 
         พระพุทธมนตของพระผูเปนเจาทั้งสองนั้น  พอถึงกําหนดวันสัญญา  ก็เกิดมหาเมฆตั้งขึ้นทั้ง 8 ทิศ 
         ฝนตกลงมาเปนอันมาก  แตนั้นมา  ถาเกิดความไขขึ้นชุกชุมในบานเมืองแลว  พระเจามหาธรรมราชา 

                                                           
                 99  สายชล  วรรณรัตน, “พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมยัพระบาท 
สมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก (พ.ศ.2325 - 2352)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  
ภาควิชาประวตัิศาสตร  บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 57,  อางถึงใน  
สุภาพรรณ  ณ  บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสงัคมไทย  กอนสมัยสุโขทัยถงึกอนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง, 62.  
                 100  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน  พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ (จาด), 414-415.    
                 101  เชอวาลิเอร  เดอ  ฟอรบงั, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 80  จดหมายเหตฟุอร บัง,  
แปลโดย ดํารัส  ดํารงเทวกลุ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2513), 241.    
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         ก็ใหนิมนตพระภิกษุสงฆเขามาเจริญพระพุทธมนต  มีสัตปริตรและภาณวารเปนตน...102 
                 จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวาแมนับต้ังแตราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 จนสิ้นสมัยอยุธยา  
คติบุญฤทธิวทิยาคมจะเฟองฟูมากข้ึนเรื่อยๆ  แตความเฟองฟูนัน้ก็จะไมไดตัดขาดจากศาสนาพุทธ
โดยสิ้นเชงิ  ตรงกันขามจะมกีารอางถึงอาํนาจศักดิ์สิทธทิี่อิงอยูกับสัญลักษณเนื่องในศาสนาพุทธ  
โดยคติและการปฏิบัติเนื่องในศาสนาพุทธที่มีมาแตเดิมอาจมีบทบาทคลี่คลายไป  จากที่เคยเปน
เร่ืองทางศาสนาโดยตรง  กก็ลายเปนเรื่องอิทธฤิทธิปาฏิหาริยที่แฝงนัยทางการเมอืงการปกครอง 
อีกดวย103  ตามนัยนี้พระพุทธรูปและบทสวดมนต  ซึ่งเดิมเปนสื่อระลึกถงึพระพุทธเจาและธรรมะ   
ก็อาจกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิแ์ละเวทมนตร  ซึง่มีอํานาจสามารถคุมครองใหอยูรอดปลอดภัย   
หรือเกื้อหนนุใหประสบผลสาํเร็จ104  นอกจากนัน้พระสงฆเองก็จะมีบทบาทอยางสาํคญัทั้งดาน 
การศึกษาคนควาและดานพิธีกรรม  ทีห่นุนสงใหคติบญุฤทธวิิทยาคมเฟองฟูยิง่ขึ้น  จนเปนที ่
ยอมรับอยางกวางขวางทัง้ในระดับชนชัน้ปกครอง  และระดับชนช้ันสามัญ  
                 นาสังเกตวา พธิตีามคติบุญฤทธิวทิยาคมอาจประกอบขึน้ในอุโบสถก็ได  ดังมี
ตัวอยางเชน  การทาํพิธเีสี่ยงเทยีนในอุโบสถวัดปาแกวดังกลาวแลว  นอกจากนัน้ยงัมีรองรอยจาก
พระราชพงศาวดาร  ในกรณกีารสถาปนาวดัวังชัย  ที่ไดอางถงึอุโบสถดงักลาวแลว  แตกตางจาก
กรณีการสถาปนาวัดอื่นๆกอนหนา  ซึง่จะอางถงึเฉพาะปรางคและวหิารเทานัน้   รวมทั้งจากผล
การศึกษาวิเคราะหระเบยีบทางสถาปตยกรรม105ก็ไดพบวา ที่วัดวงัชัย  อุโบสถจะปรากฏเปน
องคประกอบหลักแทนที่วหิาร  และอยางชานับต้ังแตราวปลายพทุธศตวรรษที่ 22 จนส้ินสมยั
อยุธยา  ซึง่เปนระยะเวลาทีค่ติบุญฤทธิวทิยาคมเฟองฟูเปนอยางยิง่  อุโบสถก็จะปรากฏเปน
องคประกอบหลักที่มีความสําคัญทัดเทยีมหรือเหนือกวาปรางค  แตกตางจากระเบยีบที่มมีากอน  
ซึ่งอุโบสถจะปรากฏควบคูอยูกับปรางคและวิหาร  หรือปรากฏเปนเพยีงองคประกอบรอง  จาก
รองรอยและหลักฐานเหลานีอ้าจเขาใจไดวา  การที่อุโบสถมีความสําคญัมากขึ้นเรื่อยๆนั้น  นาจะ
เกี่ยวของกับคติบุญ- 

                                                           
                 102  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน  คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด   
และ  พระราชพงศาวดารกรงุเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ 153-154.    
                 103  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวทางการ
ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถงึสมัยอยุธยาตอนกลาง, 39.       
                 104  เร่ืองเดียวกนั, 322.  
                 105  ดูรายละเอียดจากบทที ่4 ของวทิยานพินธนี.้  
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ฤทธวิิทยาคมที่เฟองฟมูากขึน้เรื่อยๆเชนกนั  ทัง้นี้เนื่องจากอุโบสถซึ่งถอืกันมาแตดั้งเดิมวาเปนเขต
ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์นัน้  แมโดยปกติจะเปนที่ประกอบสังฆกรรม  แตในระยะเวลานั้นนอกจากการ
เปนกิจทางศาสนาแลว  การประกอบสังฆกรรมยังอาจเปนกิจที่มุงหวงัผลทางอทิธิฤทธิปาฏหิาริย
อีกดวย  ประกอบกับแนวทางการอางถงึอาํนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อิงอยูกับสัญลักษณเนื่องในศาสนาพทุธ
ดังกลาวแลว  อุโบสถจึงมีความเหมาะสมทีจ่ะใชเปนสถานที่ประกอบพธิีตามคติบุญฤทธวิิทยาคม  
ดังมีรองรอยในพระราชกําหนดเกาซึ่งไดบญัญัติไววา เจาพญาและพญาพระหลวง  เจาราชนกิูลขุน
หมื่นพนัทนายฝายทหารพลเรือนขาทูลละอองธุลีพระบาททัง้ปวงผูอยูในเมืองหลวงใหเขารวมพิธี
ถือน้ําพิพฒันสัตยาทีว่ัดพระศรีสรรเพชญ  สวนผูรักษาเมือง  ผูร้ังกรมการพระหลวงขุนหมืน่นาย 
ที่นายสวยสาอากรปากใตฝายเหนือ  ใหรับน้ําพิพฒันสัตยาทีว่ัดวาอารามใหญในทองทีน่ั้นๆ106 
                 นอกเหนือจากคติบุญฤทธิวทิยาคมดังกลาวขางตนแลว  การวิเคราะหคตติางๆเนื่องใน 
ศาสนาพทุธซึง่จะกลาวถึงตอไป  จะแสดงใหเหน็วา ความคิดหนึง่ๆสามารถอธิบายตามแนวคิดของ 
ลัทธินกิายตางๆที่เกีย่วของไดอยางไร  และคําอธิบายเหลานัน้มีความสอดคลองกัน  หรือขัดแยงกนั 
หรือไมอยางไร  และเพื่อใหเกิดความกระชบั  การวิเคราะหจะดําเนนิไปภายใตสมมติฐานวา นิกาย
เถรวาท เปนรากฐานที่สําคญัที่สุดของศาสนาพุทธในอารยธรรมไทย107  โดยในการนาํเสนอจะ
ยึดถือคําอธิบายตามแนวคดิของนิกายเถรวาทเปนหลัก108 รวมกับการเปรียบเทียบกับคําอธิบาย
ตามแนวคิดของลัทธนิิกายอื่นๆ  ทั้งนี้จะกลาวถึงเฉพาะคติสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับกษัตริยและรัฐ
เทานั้น  
      
     3.  คติเนือ่งในศาสนาพุทธ       
          ก)  คติโลกศาสตร     

                                                           
                 106  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง, (ม.ป.ท. : องคการคาของคุรุสภา, 
2505), 5 : 180 -181.  
                 107  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสงัคมไทย  กอนสมัยสุโขทัยถงึ
กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 28 – 31.  
                 108  แนวคิดของนิกายเถรวาทจะยึดถือพระไตรปฎกเปนคัมภีรสําคัญที่สุด  แตเนื่องจาก 
ไมอาจทราบไดวาพระไตรปฎกในสมัยอยธุยามีแนวคิดตรงกับพระไตรปฎกฉบับปจจุบันหรือไม 
และการสืบคนแนวคิดที่แทจริงของพระไตรปฎกในสมัยอยุธยานัน้ก็ไมมีทางทําไดในทีน่ี้  ดังนั้น 
ในวทิยานพินธนี้จงึตองอางอิงพระไตรปฎกฉบับปจจุบนัเปนแหลงขอมลู.        
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               1)  ความคิดอันเกี่ยวเนื่องกับคติโลกศาสตร  คติโลกศาสตรเปนการประมวล
ความคิดเพื่ออธิบายถงึวัฏจักรแหงการกําเนิด  การดํารงอยู  และการดบัสูญของสรรพสิ่ง  อันไดแก 
จักรวาล  ชวีิต  และกาลเวลา  โดยสาระของคติโลกศาสตรอาจจําแนกเปนสองลกัษณะไดแก      
                 1.  สาระดานปรชัญา  กลาวถงึ หลักธรรมสาํคัญ ไดแก ปฏิจจสมุปบาท  ไตรลักษณ  
กรรมและวิบากกรรม  และหลักปฏิสัมพนัธ109   
                 2.  สาระดานภูมศิาสตรจักรวาล  กลาวถึง กายภาพที่ประกอบขึ้นเปนจกัรวาล   
                 ในวิทยานิพนธนีจ้ะกลาวถงึเฉพาะสาระดานภูมิศาสตรจักรวาล  ตามที่มบีรรยายไวใน
คัมภีรโลกศาสตรเทานัน้  โดยในปจจุบนัไดมีการคนพบคัมภีรโลกศาสตรภาษาบาลแีละภาษาไทย
ทั้งสิน้ 17 ฉบับ  โดยคัมภีรที่เรียบเรียงขึ้นกอนพทุธศตวรรษที่ 23 และไดตรวจชําระแลว  จะมีอยู  
8 ฉบับ  แตเนือ่งจากความจาํกัดทางเวลา  ทาํใหไมสามารถศึกษาคัมภีรทั้งหมดอยางละเอยีดได 
อยางไรก็ดีจากการศึกษาเบือ้งตนไดพบวา เนื้อหาของคมัภีรโลกศาสตรฉบับตางๆมกีารสืบเนื่องกนั  
ทั้งในลักษณะการอางอิงถงึ  การขยายความเดิม  และการวิเคราะหโตแยงความเดิม  ดังนัน้ผูวิจัย 
จึงไดเปรียบเทยีบเนื้อหาของคัมภีรในชวงเวลาใกลเคียงกัน  เพื่อคัดเลือกคัมภีรฉบับหนึง่ทีม่ีเนื้อหา
โดดเดนใหเปนตัวแทนของคัมภีรโลกศาสตรในชวงเวลาหนึง่ๆ  และสรปุวาในวทิยานพินธนี้จะ
ศึกษาคัมภีรโลกศาสตร 4 ฉบับไดแก 
                 1.  โลกบัญญัติ  เนื่องจากเปนคัมภีรโลกศาสตรที่เกาแกที่สุด  และเปนตนแบบใหกับ 
คัมภีรโลกศาสตรฉบับอ่ืนๆ110  คัมภีรนี้เรียบเรียงขึ้นโดยปราชญชาวพมาไมทราบนาม  เมื่อราว 
พุทธศตวรรษที่ 16111 
                 2.  ไตรภูมิกถา  เนื่องจากเปนคมัภีรโลกศาสตรฉบับแรกที่ผลิตขึ้นในอารยธรรมไทย 
คัมภีรนี้เรียบเรียงขึ้นโดยพระญาลิไท เมื่อราวพทุธศตวรรษที่ 19112     

                                                           
                 109  สุภาพรรณ  ณ  บางชาง, “วรรณกรรมโลกศาสตรในพทุธศาสนาเถรวาท,” เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงวิชาการเรื่องวรรณกรรมเกี่ยวกบัโลกศาสตรและสุภาษิตพระรวง  จัดโดย
บัณฑิตศึกษา  ภาควิชาภาษาไทย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 8 กนัยายน 2527, 4. (อัดสําเนา) 
                 110  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, “วรรณกรรมโลกศาสตรในพทุธศาสนาเถรวาท,” 15.  
                 111  สมพงษ  ปรีชาจินดาวุฒ,ิ “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองโลกกุปปต”ิ (วทิยานพินธ
ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บัณฑติวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
,2528), 23 – 24. 
                 112  พระญาลิไท, ไตรภูมิพระรวง, พมิพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศ ิลปาบรรณาคาร, 2504).  
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                 3.  จักกวาฬทีปน ี เนื่องจากเปนคัมภีรโลกศาสตรที่มีพัฒนาการถงึจุดสูงสุด113  คัมภีรนี้
เรียบเรียงขึ้นโดยพระสิริมังคลาจารยเถระแหงลานนา  เมือ่ราวพทุธศตวรรษที่ 21114   
                 4.  โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี  เนื่องจากเปนคัมภีรโลกศาสตรที่นาเชื่อวาเรียบเรียงขึ้น 
โดยปราชญราชสํานกัหรือพระเถระชาวอยธุยา  เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21-23115 
                 นอกจากบทบาททางศาสนาแลว  คัมภีรโลกศาสตรยังอาจมีบทบาททางสังคมอีกดวย  
ดังจะเห็นไดจากคัมภีรไตรภูมิกถา  ซึ่งมีเนือ้หาสวนหนึง่กลาวถึงหนาที่  คุณสมบัติ  และพฤตกิรรม
อันควรของคนในสังคม  โดยใชกลวิธีการนาํเสนอที่มุงใหเขาถึง  และปฏิบัติตามธรรมดวยความ
ศรัทธา116  นอกจากนัน้หากพิจารณาวา หลักธรรมเรื่องกรรมและวิบากกรรมอันเปนแกนสาระ 
ของคัมภีรไตรภูมิกถา  อาจมีผลใหคนในสังคมยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม  โดยยอมรับ 
ไดวาเปนวิบากกรรมสวนบคุคลที่สืบเนื่องมาแตชาติปางกอน  ไมใชการกดขี่ขูดรีด  ประกอบกับ 
การพิจารณาวา บทบาททางศาสนาของพระญาลิไทนัน้ลวนมกีารดําเนินการทางการเมืองควบคูไป
ดวยเสมอ117  ก็อาจเขาใจไดวา คัมภีรไตรภูมิกถา นับเปนสือ่ประกาศอุดมการณเพื่อความสงบสุข
ของสังคม  รวมทั้งรับรองความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจกษัตริย118 
                 สาระดานภูมิศาสตรจักรวาลในคัมภีรโลกศาสตรนั้น  นอกจากจะเปนการอธิบายถงึ
ลักษณะกายภาพของจกัรวาลตามอุดมคติแลว  ยงัเปนเครื่องมือในการเผยแผสาระดานปรัชญาได  
ดวยการอุปมาอุปไมยใหเปนรูปธรรมที่เขาใจงาย119  ดงัมีตัวอยางจากคัมภีรไตรภูมิกถาซึ่งกลาวถงึ 
ภาวะนิพพาน  ดวยคําวา “อมตมหานครนพิพาน” หรือ “สถานนพิพาน” เปนตน  การอุปมาอุปไมย

                                                           
                 113  สุภาพรรณ  ณ บางชาง,”วรรณกรรมโลกศาสตรในพทุธศาสนาเถรวาท,” 32.  
                 114  พระสิริมังคลาจารย, จักวาฬทีปน,ี 241.  
                 115  ทองคํา  สุธรรม, “การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห  คมัภีร 
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก   
บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2533), 37.    
                 116  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, “วรรณกรรมโลกศาสตรในพทุธศาสนาเถรวาท,” 45.  
                 117  พิเศษ  เจียจันทรพงษ, “บทบาททางศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไท  ศาสนา
และ(หรือ?)การเมือง,” ใน  ศาสนาและการเมืองกรงุสุโขทยั,(กรุงเทพฯ : เจาพระยา, 2528), 34.  
                 118  ลิขิต  ธีรเวคนิ, วิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย, พมิพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2533), 51.   
                 119  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, “วรรณกรรมโลกศาสตรในพทุธศาสนาเถรวาท,” 5.  
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เชนนีจ้ะปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้นในคัมภีรโลกศาสตรซึ่งเรียบเรียงขึ้นในเวลาตอมา  และมีรองรอยวา
รูปธรรมที่ไดอุปมาอุปไมยไวนั้นอาจเปนแรงบันดาลใจใหกับการอออกแบบสถาปตยกรรมดวย   
 
               2)  ภูมิศาสตรจักรวาล (ดูภาพลายเสนที ่3 ประกอบ)   จากการเปรียบเทียบคัมภีร
โลกศาสตร 4 ฉบับดังกลาว  ทาํใหเขาใจถงึสาระสาํคัญของภูมิศาสตรจักรวาล  ซึง่อาจจําแนก
ออกเปน  6 หวัขอ ไดแก  (ก) จักรวาลและโลก  (ข) ภูเขาพระสุเมรุ  (ค) ภูเขาสัตบริภัณฑ  (ง) 
สมุทร   
(จ) ทวปี  (ฉ) ภพภูมิ  โดยในแตละหวัขอยังแบงออกเปนประเด็นยอยหลายๆประเดน็  แตกตางกนั
ไปตามสาระสาํคัญของขอมูล  อยางไรก็ดีเนื่องจากการเปรียบเทียบนัน้มีรายละเอียดมาก  ซึง่ไม
เหมาะทีจ่ะนาํเสนอไวในเนื้อหา  ผูวิจัยจงึขอยกรายละเอยีดการเปรียบเทียบนั้นไปไวในภาคผนวก  
โดยในเนื้อหานี้จะกลาวถึงเฉพาะผลวิเคราะหที่ไดจาการเปรียบเทียบ  ดังตอไปนี ้
                   (ก)  จักรวาลและโลก  (ภาพลายเสนที่ 3 )  การวิเคราะหแบงเปน 4 ประเด็น 
ไดแก นิยาม, สัณฐาน, ขอบเขต, อุปมา (ดตูารางที่ 5 - 8 ในภาคผนวก ก)   
                 จากการวเิคราะหไดพบวา “โลก” เปนคําที่มคีวามหมายครอบคลุมทั้งในดานปรัชญา
และดานภูมิศาสตรจักรวาล  แตคําวา “โอกาสโลก” หรือ “โลกธาต”ุ จะเปนคําที่มีความหมายดาน
ภูมิศาสตรจักรวาล  สอดคลองกับคําวา “จักรวาล” นั่นเอง 
                 แมคัมภีรโลกศาสตรบางฉบับไดกลาวถงึ สัณฐานของจักรวาลในลักษณะหนึง่วาเปน 
รูปเกวียน  ซึ่งยังไมทราบแนชัดวาหมายถึงรูปแบบใด  แตคัมภีรทุกฉบับก็ไดกลาวไวตรงกันวา  
จักรวาลมีสัณฐานกลม  อันกําหนดขอบเขตในแนวระนาบไดดวยภูเขาจักรวาล  และขอบเขตใน
แนวดิ่ง  ทางดานลางกาํหนดไดดวยลมอันหนุนน้าํซึ่งรองรับแผนดิน  และทางดานบนกําหนดได
ดวยชั้นพรหมสูงสุด  จกัรวาลหนึง่จะมีองคประกอบหลกัไดแก  ภูเขาพระสุเมรุ  ภูเขาสัตบริภัณฑ  
ทวีป  สมทุร  และภพภูมิ  จกัรวาลหนึง่จะเชื่อมโยงกับอีกจักรวาลหนึ่ง  ตอเนื่องกนัไปไมมีที่ส้ินสุด  
จักรวาลซึง่ไมมีที่สุดนี้อาจเรยีกวา “จักรวาลทั้งหลาย” หรือ “อนันตจกัรวาล” 
                   (ข)  ภูเขาพระสุเมร ุ(ภาพลายเสนที่ 3)  การวิเคราะหแบงเปน 5 ประเด็นไดแก 
ตําแหนงที่ตัง้, สัณฐาน, ขนาดและสัดสวน, ความสําคัญ, อุปมา (ดูตารางที่ 9-13 ในภาคผนวก ก)                 
                 จากการวเิคราะหไดพบวา  ภูเขาพระสุเมรุตัง้อยูที่ตาํแหนงศูนยกลางจักรวาลเหนือ
แผนดิน  โดยมีเขาสามเสารองรับ  ภูเขาพระสุเมรุจะแบงออกเปนสองสวนเทากัน  สวนหนึง่จะอยู
เหนือน้ํา(สมุทร)  และอีกสวนหนึ่งจะอยูใตน้ํา(สมทุร)  บนยอดสูงสุดของภูเขาพระสุเมรุสวนเหนือ
น้ําคือ สวรรคชั้นดาวดึงส  ซึง่เปนที่ประทับของพระอินทร  ถัดจากยอดสูงสุดของภูเขาพระสุเมรุลง
มาจะแบงออกเปนระเบยีงหลายระดับ  ซึ่งเปนที่อาศัยของเหลากองอารักขาสวรรคดาวดึงส  อาทิ
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เชน นาค  ครุฑ  กุมภัณฑ  คนธรรพ  ทาวมหาราชทัง้สี่  ที่ฐานลางสุดของภูเขาพระสุเมรุสวนใตน้าํ
เปนเมืองอสูร  ในคัมภีรไตรภูมิกถายงัไดบรรยายวา  เจดียจุฬามณีประดิษฐานอยูบนสวรรค
ดาวดึงส                  
                 จากคําอธิบายสัณฐานไมอาจสรุปไดอยางแนชัดวา  ภูเขาพระสุเมรุมีแผนผังเปนรูป 
วงกลมหรือส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  อยางไรก็ดีจากคําอธิบายขนาดและสัดสวน  ซึง่คัมภีรทุกฉบับไดอธบิาย
ไวตรงกันวา ขนาดทีป่ลายสดุของยอดและฐานจะเทากนั  แตเล็กกวาขนาดทีก่ึ่งกลาง  ตามนัยนีจ้ึง
เขาใจไดวา รูปทรงของภูเขาพระสุเมรุจะมีลักษณะกึง่กลางใหญปลายทั้งสองขางสอบ  ดังนัน้หาก
ภูเขาพระสุเมรุมีแผนผังกลมก็จะมีรูปทรงเหมือนตะโพนสมดังคําอุปมาที่มีบรรยายไวในคัมภีร       
                 เมือ่วิเคราะหคาํอธิบายขนาดและสัดสวนพบวา  ภูเขาพระสุเมรุทัง้ในสวนเหนือน้ําและ
สวนใตน้าํ  จะมีขนาดในแนวระนาบคือความกวางและความยาว (ในกรณีแผนผังส่ีเหลี่ยมจัตุรัส)  
หรือเสนผาศูนยกลาง (ในกรณีแผนผังวงกลม) เทากับขนาดในแนวดิง่คือความสูง  ตามนยันี้จงึ 
เขาใจไดวา รูปทรงของภูเขาพระสุเมรุจะอยูภายในกรอบของหนวยจตัุรัสสองหนวย     
                   (ค)  ภูเขาสตับริภัณฑ (ภาพลายเสนที ่3)  การวิเคราะหแบงเปน 5 ประเด็นไดแก 
ตําแหนงที่ตัง้และลําดับ, สัณฐาน, ขนาดและสัดสวน, ความสาํคัญ, อุปมา  (ดูตารางที่ 14 - 18  ใน
ภาคผนวก ก)                 
                 จากการวเิคราะหไดพบวา ภูเขาสัตบริภัณฑ คอืภูเขาวงแหวน 7 ชัน้  ซึ่งตั้งอยูบน
แผนดินลอมรอบภูเขาพระสเุมรุถัดกันออกมา  บนยอดของภูเขาสัตบริภัณฑชั้นในสดุเปนสวรรคชัน้ 
จาตุมหาราชิกอันเปนที่สถิตยของทาวมหาราชประจําทิศหลักทั้งสี ่ ภูเขาสัตบริภัณฑแตละชั้นจะ 
แบงออกเปนสองสวนเทากนั  สวนหนึง่จะอยูเหนือน้าํ(สมุทร)  และอีกสวนหนึง่จะอยูใตน้ํา(สมทุร)   
โดยความสงูทัง้ในสวนเหนือน้ําและสวนใตน้ําของภูเขาสตับริภัณฑชั้นในสุด  จะเปนครึ่งหนึง่ของ
ความสงูในสวนทัง้สองของภเูขาพระสุเมรุ  และความสงูทัง้สองสวนของภูเขาสัตบริภัณฑทัง้เจ็ดชั้น
ก็จะลดหลัน่เปนครึ่งหนึง่ของกันและกันตามลําดับจากชั้นในสูชั้นนอก   
                 เนือ่งจากการบรรยายความหนาของภูเขาสตับริภัณฑจะปรากฏเปนสองลักษณะ
กลาวคือ  ภูเขาสัตบริภัณฑอาจมีความหนาทากันหรือเปนครึ่งหนึง่  ของความสูงสวนเหนือน้ําหรือ
สวนใตน้าํ  ตามนัยนี้จงึอาจเขาใจไดวา  รูปทรงของภูเขาสัตบริภัณฑแตละชั้นจะอยูภายในกรอบ
ของหนวยจัตุรัสสองหรือส่ีหนวย  โดยหนวยจัตุรัสของภูเขาสัตบริภัณฑทัง้เจ็ดชัน้  และหนวยจัตุรัส
ของภูเขาพระสุเมรุดังกลาวขางตน  จะมีขนาดลดหลัน่เปนครึ่งหนึง่ของกันและกันตามลําดับ  
ดังนัน้หนวยจตัุรัสของภูเขาสัตบริภัณฑชั้นนอกสุดที่มีขนาดเล็กที่สุด  จึงเปนเสมือนหนวยพื้นฐาน
ของ 
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ขนาดและสัดสวนของภูเขาสัตบริภัณฑทั้งเจ็ดชั้น  รวมถึงภูเขาพระสเุมรุ 
                   (ง)  สมุทร  (ภาพลายเสนที ่3)  การวิเคราะหแบงเปน 3 ประเดน็ไดแก ประเภท
และตําแหนงที่ตั้ง, ขนาดและความลาดเอียง, ความสําคัญ  (ดูตารางที่ 19 - 21 ในภาคผนวก ก)                 
                 จากการวเิคราะหไดพบวา “สีทสมุทร” หรือ “สีทันดรสมทุร” คือ สมทุรวงแหวนเจ็ดชั้น
ระหวางภูเขาพระสุเมรุกับภูเขาสัตบริภัณฑชั้นในสุด  และระหวางภูเขาสัตบริภัณฑแตละชั้น 
                 “อสีทสมุทร” คือ สมุทรระหวางภูเขาสัตบริภัณฑชั้นนอกสดุกับภูเขาจักรวาล  โดยทวีป 
ทั้งหลายจะตั้งอยูทามกลางอสีทสมุทร 
                 จากคําอธิบายขนาดและความลาดเอียงอาจกลาวไดวา สีทสมุทรแตละชั้นจะมีความ
กวางเทากับความสงูของสวนเหนือน้ํา (หรือสวนใตน้าํ) ของภูเขาขนาบที่ตั้งอยูใกลศนูยกลาง (ซึ่ง 
มีความสงูมากกวาภูเขาขนาบอีกขางหนึ่งที่ตั้งอยูหางศนูยกลาง)  ตามนัยนี้จงึอาจเขาใจไดวา   
สีทสมุทรทั้งเจด็ชั้นจะมีความกวางลดหลัน่เปนครึง่หนึ่งตามลําดับจากชั้นในสูชั้นนอก   
                 หากพิจารณาวา  สวนใตน้ําของภูเขาสัตบริภัณฑจะมีความสูงลดหลัน่เปนครึ่งหนึง่ของ
กันและกนัตามลําดับ  ก็อาจเขาใจไดวา  กนสมทุรของสีทสมุทรจะมคีวามลาดเอียง  ระหวางระดับ
ความลึกของสวนใตน้าํของภเูขา 2 เขาที่ขนาบสีทสมทุรแตละชั้น  ในทาํนองเดียวกันกนสมทุรของ 
อสีทสมุทรก็จะมีความลาดเอียงระหวางระดับความลกึ 2 ระดับ  โดยระดับลึกสุดจะเทากับความสงู
สวนใตน้าํของภูเขาสัตบริภัณฑวงนอกสุด  หรือของภูเขาจักรวาล  คอยๆตื้นขึ้นสูที่ตัง้ทวีป 
                 จากการวเิคราะหขางตนจะเหน็ไดวา  ขนาดและความลาดเอียงของสทีสมุทรจะมี
ความสัมพันธกับความสงูของภูเขาสัตบริภัณฑและภูเขาพระสุเมรุ  ตามนยันี้จงึอาจเขาใจไดวา 
สีทสมุทร ภูเขาสัตบริภัณฑ  และภูเขาพระสุเมรุ  จะมีความสัมพันธตอกันอยางเปนระบบ  โดยมี
หนวยจัตุรัส 
ของภูเขาสัตบริภัณฑชั้นนอกสุดเปนเสมือนหนวยพืน้ฐานของขนาดและสัดสวนทั้งหมด 
                   (จ)  ทวีป  (ภาพลายเสนที่ 3)  การวเิคราะหแบงเปน 4 ประเด็นไดแก  ประเภท
และตําแหนงที่ตั้ง, สัณฐานและขนาด, ความสําคัญ, อุปมา  (ดูตารางที่ 22 - 25 ในภาคผนวก ก)                 
                 จากการวเิคราะหไดพบวา  ทวีปทัง้หลายตัง้อยูทามกลางอสีทสมุทร  มหาทวีป 4 ไดแก 
                 ชมพูทวีป  ตั้งอยูทางทิศใต  เปนมหาทวีปทีม่ีขนาดใหญทีสุ่ด  มีแผนผงัเปนรูปเกวยีน  
ชมพทูวีปเปนทวีปเดียวซึง่พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึน  และเปนทวีปแหงปถุุชนผูยงัเวียนวายในกอง
กิเลสอันหนาหนกัมากมาย 
                 อมรโคยานทวีป  ตั้งอยูทางทิศตะวันตก  มีแผนผังเปนรูปวงกลม  หรือครึ่งวงกลม 
                 อุตตรกุรุทวีป  ตั้งอยูทางทิศเหนือ  มีแผนผังเปนรูปส่ีเหลีย่ม 
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                 บพุพวิเทหทวีป   ตั้งอยูทางทิศตะวันออก  มแีผนผังเปนรูปวงกลม  หรือคร่ึงวงกลม  
หรือรูปหนาจั่ว 
                 โดย อมรโคยานทวีป  อุตตรกุรุทวีป  และบพุพวิเทหทวปี  มีขนาดใกลเคยีงกนัแต 
เล็กกวาชมพูทวีป  และมหาทวีปทั้ง 4 แตละทวีปจะมีปริตทวีป 500 ทวีปเปนบริวารแวดลอม 
                   (ฉ)  ภพภมู ิ (ภาพลายเสนที ่3)  การวิเคราะหแบงเปน 3 ประเดน็ไดแก ตําแหนง
ที่ตั้งและความสําคัญของกามภูมิ, ตําแหนงที่ตั้งและความสําคัญของรูปภูมิ, ตําแหนงที่ตั้งและ
ความสาํคัญของอรูปภูมิ  (ดตูารางที่ 26 - 28  ในภาคผนวก ก)                 
                 จากการวเิคราะหไดพบวา  ภพภูมิทัง้หมดอาจจําแนกออกเปน 3 ภพภมูิไดแก  กามภูมิ  
รูปภูมิ  และอรูปภูมิ  โดยกามภูมิจะไดรับการอธิบายอยางละเอยีด  สวนรูปภูมิและอรูปภูมินั้นจะ
ไดรับการอธิบายโดยสงัเขป  ในลักษณะภพภูมิที่มีอยู ณ ที่ไกลแสนไกล 
                 ในทางภูมิศาสตรกามภูมิจะแบงออกเปน 9 ชั้น(ดังที่กลาวไวในคัมภีรจักกวาฬทปีน)ี 
ไดแก  วิวระ(ชองในแผนดนิ)  ภูมิ(แผนดนิ)  อากาศ  และภพภูมิเทวดา 6 ชั้น  แตในทางชาติกําเนิด
กามภูมิจะแบงออกเปน 11 ชั้น  ไดแก  นรก  ดิรัจฉาน  เปรต  อสูรกาย  มนุษย  และเทวดา 6 ชัน้  
สัตว 11 ชาติกาํเนิดเหลานี้อาศัยอยู ณ ที่ใดที่หนึ่งในกามภูมิทางภูมิศาสตร 9 ชั้นดงักลาวนัน่เอง 
                 รูปภูมิประกอบดวย  ปฐมฌานภูมิ 3 ชัน้  ทตุิยฌานภูมิ 3 ชั้น  ตติยฌานภูมิ 3 ชั้น  
จตุตถฌานภมูิ 2 ชัน้  และภพภูมิอีก 5 ชัน้ซึ่งอาจเรียกวา ปญจสุทธาวาศ  ระดับตําแหนงที่ตั้ง 
ของรูปภูมิทั้ง 16 ชั้นนี้จะไดรับการอธิบายไวแตกตางกนักลาวคือ  คัมภีรจักกวาฬทปีนีและคัมภีร
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีอธิบายวาม ี9 ระดับ  คัมภีรโลกบัญญัติอธิบายวาม ี14 ระดับ  คัมภีร 
ไตรภูมิกถาอธบิายวาม ี16 ระดับ 
                 อรูปภูมิประกอบดวยภูมิ 4 ชัน้ตั้งอยูถัดกนัขึ้นไป 
                 จากการวเิคราะหทีก่ลาวมาทัง้หมดอาจสรปุสาระสําคัญ (ดูภาพลายเสนที ่3) ไดวา  
จักรวาลมีสัณฐานกลม  ซึ่งกําหนดขอบเขตไดดวยภูเขาจักรวาล  แผนดินอันเปนรากฐานของทุก
องคประกอบในจักรวาลจะตัง้อยูบนน้าํ  อันมีลมและอากาศรองรับอีกทอดหนึ่ง  จุดศูนยกลางของ
จักรวาลคือ ภูเขาพระสุเมรุ  ซึ่งตั้งอยูเหนือแผนดิน  โดยมีเขาสามเสารองรับ  บนยอดสุดของภูเขา
พระสุเมรุคือ สวรรคดาวดึงส  อันเปนที่ประทับของพระอินทร  และมีเจดียจุฬามณีอันประดิษฐาน
พระบรมธาตุเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสวรรค  ภูเขาพระสเุมรุจะรายลอมไปดวยภูเขาสัตบริภัณฑเปน
รูปวงแหวนเจด็ชั้นถัดกนัออกไป  ระหวางภูเขาพระสุเมรุกับภูเขาสัตบริภัณฑชั้นในสดุ  และระหวาง
ภูเขาสัตบริภัณฑแตละชั้นจะถูกแยกออกจากกัน  ดวยสีทสมทุรวงแหวนรวมเจ็ดชั้น  ถัดจากภูเขา
สัตบริภัณฑชั้นนอกสุดออกไปถึงภูเขาจักรวาลคืออสีทสมุทร  อันมมีหาทวีปต้ังอยู ณ ตําแหนงทศิ 
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หลักทั้งสี ่  โดยชมพทูวีปจะเปนมหาทวีปแหงเดียวทีม่ีพระพุทธเจาอุบตัิข้ึน  มหาทวปีทั้งสีน่ี้จงึ
นับเปนองคประกอบที่เนนย้ําทิศหลักทัง้สี่รวมถงึแนวแกนสองแกนใหปรากฏอยางเดนชัด  ซึง่เปน
สาระสําคัญทีแ่ตกตางจากแบบแผนภูมิศาสตรจักรวาลตามแนวคิดของศาสนาพราหมณดังกลาว
แลว   
                 หากเปรียบเทียบคําอุปมา (ดูตารางที่ 13 และ 25 ในภาคผนวก ก) ทีว่า “ มหาทวีป 
ทั้งสี่เปรียบเหมือนใบบัว 4 ใบ  ภูเขาพระสเุมรุเปรียบเหมอืนดอกบัวตูมทามกลางใบทัง้สี่นัน้ ”  กับ  
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของอารยธรรมสุโขทัยคอื เจดียยอดดอกบัวตูม  อันมีวิหารแวดลอม
ส่ีทิศ  โดยวหิารหลังหนึง่จะมขีนาดใหญกวาวหิารอีกสามหลังซึง่มีขนาดเทาๆกนั  ดังมีตัวอยางที่
สําคัญไดแก วดัมหาธาตุ  สุโขทัย (ดูแผนผงัที ่29 ทายบทที ่4)  ก็จะเหน็ไดถึงความสอดคลองกัน
อยางตรงไปตรงมา  ซึง่อาจทําใหเขาใจไดวา เจดียยอดดอกบัวตูมอาจเปนสัญลักษณของภูเขา 
พระสุเมรุ  วหิารใหญอาจเปนสัญลักษณของชมพทูวีป  และวิหารอีกสามหลงัอาจเปนสัญลักษณ 
ของอุตตรกุรุทวีป  บุพพวิเทหทวีป และอมรโคยานทวีป  ตรงตามทีม่ีบรรยายไววา มหาทวีปทั้งสาม
นี้จะมีขนาดใกลเคียงกัน  แตเล็กกวาชมพทูวีป120   
                 หากพิจารณาวา การออกแบบเจดียยอดดอกบัวตูมไดเร่ิมปรากฏขึ้นในชวงครึ่งหลงั 
ของพุทธศตวรรษที่ 19121  ทามกลางกระแสการเผยแผศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท  ลังกาวงศ   
ระลอกแรก  ทีน่ําเขามาโดยพระอโนมทัสสี  และพระสมุนะเถระดังกลาวแลว  ประจวบเหมาะกับ 
ภาวะทางการเมือง  ซึ่งในขณะนั้นรัฐตางๆในบริเวณภาคกลางของไทย  พยายามทีจ่ะสถาปนา
มณฑลอํานาจใหม  และรัฐอิสระในบริเวณภาคกลางตอนลาง  ซึ่งจะสถาปนาขึ้นเปนกรุงศรีอยุธยา
ในเวลาตอมา  ก็เร่ิมพยายามที่จะขยายอาํนาจขึ้นไปครอบงําสุโขทัยนบัต้ังแตขณะนั้นดวย  ตามนยั
เหลานี้  อาจทาํใหเขาใจไดวา  การออกแบบเจดียยอดดอกบัวตูม  อาจไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
คติโลกศาสตร  เนื่องในศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท  ลังกาวงศ122  โดยอาจเปนความพยายามอยาง

                                                           
                 120  แมวิหารใหญจะตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเจดียยอดดอกบัวตูม  ซึ่งไมตรงกับ 
ที่มีบรรยายไววา ชมพทูวปีต้ังอยูทางทิศใตของภูเขาพระสุเมรุ  แตหากในกระบวนการออกแบบ 
มุงเสนอแกนแนวคิดและสาระสําคัญมากกวาที่จะมุงออกแบบใหเปนภาพจาํลองยอสวน  ที่ม ี
รายละเอียดตรงตามคัมภีรทกุประการ  ความผิดแผลกนีก้็คงไมมนีัยสาํคัญในเชิงการออกแบบ.     
                 121  ทรงยศ  วีระทวีมาศ, สถาปตยกรรมสุโขทยั  (ม.ป.ท. : สมาคมมัณฑนากรแหง
ประเทศไทย และเครือซิเมนตไทย, ม.ป.ป.), 110.  
                 122  แมการอุปมา ภูเขาพระสุเมรุ และทวีป ดังกลาวในเนื้อหาขางตน จะไมมีปรากฏ 
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จงใจทีมุ่งหวงัให เจดียยอดดอกบัวตูม เปนสัญลักษณทางการเมืองการปกครองของสุโขทัย  ทีม่ี
เอกลักษณแตกตางจากสัญลักษณของคูแขงทางการเมอืง  
                 จากการศึกษาวิเคราะหที่ผานมาจะเหน็ไดวา นอกเหนือจากการเนนย้าํทิศหลักทัง้สี่  
และแนวแกนสองแกน  ซึง่เปนสาระสาํคัญที่มีปรากฏในแบบแผนภูมศิาสตรจักรวาลตามแนวคิด
ของศาสนาพทุธเดนชัดกวาศาสนาพราหมณแลว   ภูมศิาสตรจักรวาลตามแนวคิดของศาสนา
พราหมณ (ภาพลายเสนที่ 1)  และศาสนาพุทธ (ภาพลายเสนที่ 3)  ก็จะมีแกนแนวคดิสอดคลอง
กันกลาวคือ  จักรวาลจะมีแบบแผนเปนมณฑล  อันม ี“จุดศูนยกลาง” คือ ภูเขาพระสุเมรุ  และ 
”อาณาบริเวณ” ซึ่งกาํหนดขอบเขตดวยภูเขาจักรวาล  โดยในอาณาบริเวณนั้นจะมอีงคประกอบ
ตางๆตั้งรายลอมรอบจุดศูนยกลาง  นอกจากนัน้ หนวยพื้นฐานอนัเปนที่มาของขนาดและสัดสวน
ทั้งหมดขององคประกอบตางๆในจักรวาล  ตามแนวคิดของศาสนาพทุธคือ หนวยจัตุรัส  ซึ่งก็
สอดคลองกับแบบแผนของ วัสดุปุรุษมณฑล  ตามแนวคิดของศาสนาพราหมณอีกดวย  
ความสาํคัญของหนวยจัตุรัสจะสะทอนใหเห็นไดอยางเดนชัดในระเบยีบทางสถาปตยกรรมของ
ปรางคในสมยัอยุธยา  โดยเฉพาะระเบียบสวนเรือนธาตซุึ่งจะมีแผนผังที่สัมพนัธกับรูปส่ีเหลี่ยม
จัตุรัสเสมอ123   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
ในคัมภีรไตรภูมิกถา  ซึ่งเปนคัมภีรโลกศาสตรที่เปนผลผลิตในอารยธรรมสุโขทัยเอง  แตก็ไมได
หมายความวาความคิดนี้ไมเปนที่ยอมรับ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ คัมภีรไตรภูมิกถาใหความสําคัญกับ
สาระดานปรัชญาเปนแกนเนื้อหาหลกั  โดยอาศัยสาระดานภูมิศาตรจักรวาลเปนเพียงสื่อเพื่อชวย
กระตุนใหเขาใจสาระดานปรัชญา  นอกจากนัน้ในคัมภีรโลกบัญญัติซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาคมัภีร
ตางๆที่อางถงึในบานแผนกของคัมภีรไตรภูมิกถา  ก็ปรากฏการอุปมาเกี่ยวกับจักรวาลและภูเขา
พระสุเมรุ  ซึง่แสดงใหเหน็วาการอุปมาภูมิศาตรจักรวาลเปนความคดิที่มีมาแตดั้งเดิมแลว. 
                 123  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ในวทิยานพินธนี้.  
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                                                 แลเปนแผนเมืองอินทร  เมืองธาดาแรกตั้ง 
                                           ขุนแผนแรกเอาดินดูที่  ทุกยั้งฟากอคืนฯ 
                                                 แลเปนสี่ปวงดิน   เปนเขายืนทรง้ําหลา 
                                            เปนเรือนอินทรถาเถือก               เปนสรอยฟาคลี่จึงบานฯ ”124    
จิตร  ภูมิศักดิ์ เสนอวา โองการแชงน้าํ เปนวรรณคดีที่มีภาษาสาํนวนเกาแก  ซึ่งมเีคาโครงเดิมมา
จากฉบับของราชสํานักที่เจรญิรุงเรืองอยูในบริเวณภาคกลางตอนลาง  มาตั้งแตกอนสมัยอยุธยา125  
ตามนยันี้โองการแชงน้าํจึงนาเปนรองรอยไดวา  คติโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพทุธ อาจเปนที่
ยอมรับของรัฐอิสระในบริเวณภาคกลางตอนลางมาตัง้แตกอนสมัยอยธุยา  สืบเนื่องมายงัสมัย
อยุธยา   
                 คติโลกศาสตรคงเปนที่ยอมรับสืบเนื่องมา  ดงัมีรองรอยปรากฏในระเบยีบสวนยอดของ
ปรางค  ซึ่งนับตั้งแตคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนไป  จะมีประติมากรรมที่ควรหมายถึง
เหลากองอารกัขาสวรรคดาวดึงส  ปรากฏอยูในชัน้ซอนแรกของสวนยอดเสมอ126  ดังมตีัวอยางที่
สําคัญไดแก ปรางควัดราชบูรณะ (ดูภาพลายเสนที ่32 ทายบทที่ 4)  อีกรองรอยหนึง่จะเห็นไดจาก
การขนานนามพระนครศรีอยุธยาซึ่งนับต้ังแตอยางชาในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22  นามพระนคร
จะมีนยัอางถึงคําวา “อโยชฌปุระ” ซึ่งตามคติโลกศาสตรหมายถึง เมืองของพระอินทรในสวรรค
ดาวดึงสบนยอดภูเขาพระสุเมรุ127   
                 พระราชพิธีลบศักราชในรัชสมยัสมเด็จพระเจาปราสาททอง  นาจะสะทอนใหเห็นถึง
การยอมรับคติโลกศาสตรทีสื่บเนื่องมาในปลายพทุธศตวรรษที่ 22  ไดอยางชัดเจน  ดังที่พระราช
พงศาวดารไดบันทกึไววา 
 
         ...พฤฒาจารยรับพระราชโองการแลวก็ใหกฎหมายสงทุกพนักงานแลวใหตั้งเขาพระสุเมรุ  หนา 
         จักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท  มีเขาไกรลาสและเขาสัตตภัณฑ  ลอมพระเมรุเปนชั้น 2 ออกมา 
         แลวใหชางกระทํารูปอสุรกุมภัณฑคนธรรพคันธัพ  พระฤษีฤสิทธิ์วิทยาธร  กินนรนาคสุบรรณทั้ง 
         หลาย  รายเรียงโดยระยะเขาสัตตภัณฑคีรี  แลวใหกระทํารูปสมเด็จอมรินทราธิราชสถิต ณ ยอด 

                                                           
                 124  “โองการแชงน้าํ,” ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา  เลม 1, 6 – 9.  
                 125  จิตร  ภูมิศักดิ์, โองการแชงน้าํ  และขอคิดใหมในประวัตศิาสตรลุมน้ําเจาพระยา 
(กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2524), 32, 115.  
                 126  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้.  
                 127  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 2 ของวทิยานพินธนี้.  
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         เขาพระสุเมรุราชเปนประธาน...128  
จากความตอนนีน้าสงัเกตวา  จะมีการอางถึงพระอนิทรอยางมีนยัสําคัญยิ่ง  ซึ่งก็สอดคลองกับคติ
โลกศาสตรที่ถอืกันวาพระอนิทรเปนจอมเทพแหงสวรรคดาวดึงส  นอกจากนั้นการอางถึงพระอนิทร
ยังมนีัยเกี่ยวเนื่องกับคตพิระจักรพรรดิราชอีกดวย  ดังจะกลาวตอไป 
                 คติโลกศาสตรคงเปนที่ยอมรับสืบเนื่องมาจนถึงปลายสมัยอยุธยา  ดงัจะเห็นไดจาก
การเรียบเรียงคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี  โดยปราชญราชสํานกัหรือพระเถระแหงกรงุศรี
อยุธยา  ในราวพทุธศตวรรษที่ 21-23 ดังกลาวแลว  นอกจากนัน้ยังมีเอกสารของชาวตางชาติใน
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 23  ซึ่งไดกลาวถึงคติโลกศาสตรอยางสอดคลองกัน ดังความตอนหนึ่งวา 
         ...ภูเขาใหญลูกหนึ่งชื่อวา  เขาพระสุเมรุราช...ภูเขานี้เปนภูเขาที่สูงที่สุดในโลก  ตั้งอยูทามกลาง 
         จักรวาล  ลอมรอบดวยเทือกเขาและปาหนาทึบมีวงรอบกวาหนึ่งพันโยชน  และสูงกวาหนึ่งรอยวา 
         ภูเขานี้สูงกวาภูเขาทั้งปวงในโลก  ถึงเกาหมื่นสี่พันโยชน  ไมมีใครเคยเขาไปถึงเลย  เหตุดวยมี 
         มหาสมุทรลอมรอบกวางถึงเกาหมื่นสี่พันโยชน...พิภพนั้นแบงออกเปนสี่สวนเทาๆกันเรียกวา ทวีป 
         และแตละทวีปมีอาณาบริเวณกวางยาวดานละหนึ่งพันโยชน  แยกหางจากกันโดยมหาสมุทรที่ลอม 
         รอบเขาพระสุเมรุนั้น...129     
                 จากที่กลาวมานาจะยนืยนัไดวา  คติโลกศาสตรคงเปนทีย่อมรับสืบเนื่องเรื่อยมาตลอด
สมัยอยุธยา  โดยคตินี้ไดมีอิทธิพลตอธรรมเนียมพระราชพิธทีี่มุงหวงัผลทางการเมอืงการปกครอง
อยางมีนยัสําคัญเกี่ยวเนื่องกับคติพระจักรพรรดิราช 
 
 
 
          ข)  คติพระพุทธเจา  พระโพธิสตัว  พระจักรพรรดิราช 
               1)  ความคิดอันเกี่ยวเนื่องกับคติพระพทุธเจา  พระโพธสิัตว   
                    พระจักรพรรดิราช   คตินี้เปนการอธิบายถงึฐานะและบทบาทของบุคคลซึ่ง
สังคมยอมรับและยกยองวาเปนผูมีบญุญาธิการ  และทรงมีอิทธพิลตอมนุษยและสังคม  คตินี้มี
                                                           
                 128  “ พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม),” ใน  พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ (จาด), 351-355.   
                 129  นิโคลาส  แชรแวส บันทึกไววา  เขาไดขอมูลเกี่ยวกับคติโลกศาสตรมาจากคมัภีร 
ในหอหนงัสือของพระสังฆราชองคหนึง่ซึ่งมีชื่อเสียงมาก  และเขาแปลคัมภีรนั้นอยางตรงไปตรงมา.   
ดูรายละเอียดจาก  นิโคลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักร
สยาม, แปลโดย  สันต ท. โกมลบุตร (พระนคร : กาวหนา, 2506), 186 -193.    
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ปรากฏทั้งในพระไตรปฎก  คัมภีร  ตํานาน  จารึก  และพงศาวดารตางๆ  คตินีจ้ึงเปนความคิดที่มี
อิทธิพลตอสังคมพุทธทัง้ในระดับสากล  และในระดับทองถิ่น  ซึ่งจะมีความหลากหลายตาม
ภาวะการณและเงื่อนไขของสังคม  อยางไรก็ดีความคิดทั้งในระดับระดับสากลและระดับทองถิน่นั้น
นาจะมีทีม่าจากแกนแนวคดิเดียวกนั  ดงัจะกลาวตอไปนี ้
 
                   (ก)  ความหมายและความสาํคัญแหงพระพุทธเจา  ศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท 
ถือกันวาพระพุทธเจามีภาวะเปนมนุษยผูคนพบและสัง่สอนสัจธรรม  โดยในอดีตกาลนานไกลกอน  
การอุบัติแหงพระพทุธเจา  พระองคไดเคยมีอดีตชาติในฐานะพระโพธิสัตว  ผูบําเพญ็บุญบารมี
มหาศาลสืบเนื่องเรื่อยมา130  พระพทุธเจาตามแนวคิดนิกายเถรวาทนี้สอดคลองกับภาวะมนุษพิทุธ  
ซึ่งเปนหนึ่งในสามภาวะแหงพระพทุธเจาตามแนวคิดของลัทธมิหายานดังจะกลาวตอไป 
                 ในพระสูตรอัฏฐานบาล ีวรรคที่ 1 ไดอธิบายวา  พระพุทธเจายอมอุบัติในจักรวาลแหง
เราทั้งหลายนี้เทานั้น  และในหมืน่จกัรวาลอันเปนชาติเขตแหงองคพระพุทธเจานัน้จะไมมี
พระพทุธเจาองคที่สองอุบัตข้ึินในพทุธกาลเดียวกนั131  นกิายเถรวาทและลัทธิมหายานตางถือ
ตรงกันวา กอนหนาพระพทุธโคตมะไดมีอดีตพุทธหลายพระองคอุบัตข้ึินแลว  และตอไปภายหนา  
เมื่อพุทธ 
กาลแหงพระพุทธโคตมะสิน้สุดลง  พระพุทธเมตไตรยจะอุบัติข้ึนเปนพระพุทธเจาองคตอไป132 
                 ในพระสูตรพุทธวงศไดกลาวถงึอดีตพุทธ 24 พระองค  ซึง่ลวนไดประทานคําพยากรณ
แกพระโพธิสัตว  ผูซึ่งตอมาจะไดตรัสรูเปนพระพทุธโคตมะ133  นอกจากนั้นในชินกาลมาลีปกรณ 
ยังไดกลาวถงึ อดีตพุทธอีกสามพระองค  ซึง่อุบัติรวมกัลปเดียวกนักับอดีตพุทธผูไดประทานคํา 
 
พยากรณองคแรก134  รวมทั้งยงัไดกลาวอกีวา  ปจจุบันอยูในกาลแหงภทัทกัลปซ่ึงจะมีพระพทุธเจา
อุบัติหาพระองคไดแก พระพุทธกกุสันธะ  พระพุทธโกนาคมนะ  พระพุทธกัสสปะ  พระพทุธโคตมะ   

                                                           
                 130  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, 3 - 29. 
                 131  พระสูตรและอรรถกถา  แปล, เลม 1 ภาค 2, อังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต-ทุกนิบาต  
(กรุงเทพ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2530), 147-163.  
                 132  ผาสุข  อินทราวุธ,พุทธปฏิมาฝายมหายาน, (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543), 57.      
                 133  สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, 634-637.   
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และพระพทุธเมตไตรยะ 135 
                 ตามแนวคิดของลัทธมิหายานยังไดจาํแนกพุทธภาวะออกเปนสามลักษณะ  ซึ่งเรียกวา 
คติตรีกาย  โดยภาวะทั้งสามตามคตินี้ไดแก     
                 1.  ธรรมกาย  คือ ปรมัตถภาวะที่อมตะนิรันดร หมายถงึพระอาทพิุทธ     
                 2.  สัมโภคกาย  คือ บรมสุขภาวะ  หมายถึง พระธยานพิุทธ  
                 3.  นิรมาณกาย  คือ เนรมิตภาวะ  หมายถึง พระมนษุิพทุธ 
                 ในพระสูตรของลัทธิมหายานอธิบายวา  พระพุทธโคตมะนัน้เปนเพียงหนึง่ในบรรดา
พระมนษุิพทุธทั้งปวงอนัมีมากมายนับไมถวน  และลวนมีกายมนุษยอันเนรมิตมาจากพระธยาน-ิ 
พุทธ  ซึ่งเปนพระพทุธเจาทีส่ถิตยอยูบนสวรรค  โดยพระธยานพิุทธหาพระองคที่ไดรับการนับถือ
เปนพิเศษไดแก  พระไวโรจนะ  พระอกัโษภยะ  พระรัตนสัมภวะ  พระอมิตาภะ  พระอโมฆสิทธ1ิ36 
                 แนวคิดของลทัธิมหายานในบริบทอารยธรรมเขมรยังปรากฏ คติพระรตันตรัย  ซึง่
แสดงออกไดดวยการสรางประติมากรรมเปนหมูสามองคไดแก รูปพระพุทธโคตมะ อันหมายถึง 
พระพทุธ  ขนาบทัง้สองขางดวย พระโพธสัิตวปรัชญาปารมิตาและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  อัน
หมายถงึ  พระธรรม  และพระสงฆ ตามลําดับ137  โดยคตินี้ไดปรากฏผนวกรวมกับกระบวนการ
สรางปราสาท 
บรรพุรุษในชวงพทุธศตวรรษที่ 18  ซึ่งสะทอนใหเห็นอยางเดนชัดจากแบบแผนการจดัองคประกอบ
แบบปรางคสามองคเรียงเปนแถวหนากระดาน ดงัมีตัวอยางที่สําคัญไดแก ปราสาทพระขรรค138  
และนาสงัเกตวา แบบแผนนีจ้ะมีปรากฏแพรหลายในบรเิวณภาคกลางของไทยมาแตดั้งเดิมอีกดวย  
ดังมีตัวอยางทีสํ่าคัญไดแก ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี ,  ปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี,  ปรางควัด 
พระพายหลวง  จ.สุโขทัย  (ดแูผนผังที่ 9, 30 และภาพถายที่ 3 ทายบทที่ 4) 
       
                                                                                                                                                                       
                 134  อดีตพุทธองคแรกผูไดประทานคําพยากรณคือ  พระพุทธทีปงกร  ซึ่งเปน
พระพทุธเจาองคที่ส่ีรวมกัลปเดียวกนักับ พระพทุธตัณหงักร  พระพุทธเมธังกร  และพระพทุธสรณงั
กร.        
ดูรายละเอียดจาก  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, 11-24.    
                 135  เร่ืองเดียวกนั, 25.    
                 136  ผาสุข  อินทราวุธ,พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 33-35.    
                 137  เร่ืองเดียวกนั, ๒๘๒.  
                 138  ยอรช  เซเดส, เมืองพระนคร  นครวัด  นครธม, 95.  
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                 จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา การอางถงึพระพทุธเจาอาจจาํแนกไดเปนสามลักษณะคือ 
1.  การอางถึงพระพทุธโคตมะหรือพระพทุธเมตไตรยะ   
2.  การอางถึงพระพทุธเจาจาํนวนหนึง่ตามนัยความหมายตางๆ กลาวคือ  
                 จาํนวน 3 พระองค  อันอาจหมายถงึ  พทุธภาวะตามคติตรีกาย  หรือคติพระรัตนตรัย 
เนื่องในลัทธิมหายาน 
                 จาํนวน 5 พระองค  อันอาจหมายถงึ  พระพทุธเจาที่อุบัติข้ึนในภัททกัลป  ตามแนวคิด
ของนิกายเถรวาท  หรือพระธยานิพทุธตามแนวคิดของลัทธิมหายาน 
                 จาํนวน 24 พระองค  อันอาจหมายถงึ อดีตพทุธที่ไดประทานคําพยากรณแกพระ
โพธิสัตว  ผูซึง่ตอมาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธโคตมะ  ตามแนวคิดของนกิายเถรวาท     
                 จาํนวน 27 พระองค  อันอาจหมายถงึ อดีตพทุธที่ไดประทานคําพยากรณแกพระ
โพธิสัตว  ผูซึง่ตอมาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธโคตมะ  รวมกับอดีตพุทธอกีสามพระองค  ซึง่อุบัติ 
รวมกัลปเดียวกันกับอดีตพทุธผูไดประทานพยากรณองคแรก  ตามแนวคิดของนิกายเถรวาท       
3.  การอางถึงพระพทุธเจาจาํนวนมากมายอยางไมเจาะจง      
                 การอางถึงพระพุทธเจาทั้งสามลักษณะดังกลาวขางตน  จะมีปรากฏทีป่รางคในสมยั
อยุธยา  ดงัมตีัวอยางที่สําคัญไดแก  ภาพปูนปนที่ผนังเมรุทิศ วัดไชยวัฒนาราม ซ่ึงเปนภาพพทุธ 
ประวัติแหงพระพุทธโคตมะ  จิตรกรรมที่กรุชั้นลางของปรางควัดราชบรูณะ ซึ่งมีอักษรระบุนาม 
อดีตพุทธ 24 พระองค 139  และจิตรกรรมที่ครรภธาตุของปรางควัดมหาธาตุ  ราชบุรี  ซึ่งเปนภาพ
อดีตพุทธจาํนวนมากมาย140   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                 139  แสง  มนวิทูร, “เร่ืองอดีตพุทธ,” ใน จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางควัด 
ราชบูรณะ  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ม.ป.ท.: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 42-53.   
                 140  ศิลปชัย  ชิน้ประเสริฐ, “จิตรกรรมฝาผนงัวดัมหาธาตุ  ราชบุรี,” เมืองโบราณ  11, 2 
(เมษายน-มิถนุายน 2528), 73 - 74.   
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                   (ข)  ความหมายและความสาํคัญแหงพระโพธสิัตว  ความคิดเรื่องพระโพธิสัตว
มีปรากฏทัง้ในนิกายเถรวาทและลัทธิมหายาน  โดยมีสาระสําคัญทั้งทีส่อดคลองและแตกตางกนั
กลาวคือ  ลัทธินิกายทั้งสองตางเชื่อวา พระโพธิสัตวคือผูบําเพ็ญบุญบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจาใน
ภายภาคหนา  แตนิกายเถรวาทถือกันวา พระโพธิสัตวยังตองแสวงโพธญิาณเพื่อการตรัสรู  แลว 
จึงชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกข  ในขณะที่ลัทธมิหายานถือกนัวา พระโพธิสัตวมีธรรมบริบูรณ 
ดั่งบรรลุโพธญิาณ  แตดวยความกรุณาจึงมุงชวยเหลอืสรรพสัตวใหพนทุกขทัง้หมดเสียกอน  แลว
จึงจะตรัสรู141 
                 พระสูตรขุททกนิกาย  พระสตูรพุทธวงศ  และชาดกตางๆ  จะกลาวถงึการบําเพ็ญบุญ
บารมีของพระโพธิสัตว  ในฐานะที่เปนอดตีชาติของพระพุทธเจา142  พระโพธิสัตวตามแนวคิดของ
นิกายเถรวาทจึงมิใชมนุษยสามัญ  แตเปนมนษุยพิเศษอันเปนเสมือนตัวแทนแหงพระพุทธเจา  
มนุษยผูอยูในฐานะพระโพธสัิตวจึงหาไดยากยิง่ 
                 ในคัมภีรของลัทธิมหายานไดแยกพระโพธิสัตวเปนเอกเทศจากพระพทุธเจา  โดยถือ 
กันวา  มนุษยผูใดมีจิตเมตตากรุณาและตัง้ปณิธานทีจ่ะอุทิศตนเพื่อชวยใหสรรพสัตวพนทกุข  
มนุษยผูนัน้ยอมอยูในฐานะพระโพธิสัตว  และหากมนษุยผูนัน้ไดบําเพญ็บุญบารมีจนมีโพธิญาณ 
มั่นคง  แตยัง้จิตไวมิใหบรรลุนิพพาน  ก็จะอยูในฐานะเทวโพธิสัตว  เชื่อมโยงพระธยานพิทุธบน
สวรรคกับมวลมนุษยบนโลก  โดยมีหนาทีช่วยเหลือมวลมนุษยและพทิกัษรักษาศาสนา143   
                 ทั้งนิกายเถรวาทและลัทธิมหายานเชื่อตรงกนัวา ขณะนี้พระพุทธเมตไตรยะทรงบาํเพญ็
บุญบารมีอยู ณ สวรรคชั้นดสิุต  จนถึงเมื่อใดที่พุทธกาลแหงพระพทุธโคตมะสิ้นสุดลง  เมื่อนัน้
พระองคจงึจะอุบัติข้ึนเปนพระพุทธเจา  ตามนยันีพ้ระพทุธเมตไตรยะจึงมีฐานะเปนพระโพธิสัตว  
และเปนพระโพธิสัตวเพียงหนึ่งเดียวซึง่เปนทีน่ับถือทั้งในนกิายเถรวาทและลัทธิมหายาน144 
 
 
                                                           
                 141  ประพจน  อัศววิรุฬหการ, ”การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีร 
เถรวาทและคมัภีรมหายาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก   
บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2523).  
                 142  สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, 614 - 619, 634 - 637.  
                 143  ประพจน  อัศววิรุฬหการ, ”การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองพระโพธิสัตวในคัมภีร 
เถรวาทและคมัภีรมหายาน,” 108, 149.  
                 144  ผาสุข  อินทราวุธ, พทุธปฏิมาฝายมหายาน, 57.  
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                   (ค)  ความหมายและความสาํคัญแหงพระจกัรพรรดิราช  ตามแนวคิดของ 
นิกายเถรวาทถือกันวา พระพุทธเจาและพระจักรพรรดิราชมีฐานะที่อาจเทยีบเคียงกันได  ภายใต 
พื้นฐานความคิดวา พระพทุธเจาและพระจักรพรรดิราชตางเปนมหาบรุุษผูเพียบพรอมดวยลักษณะ 
และบุญบารมอียางสงูสุดในทางธรรมและทางโลก145 
                 ในพระสูตรอัคคัญสูตรกลาวถงึ ที่มาของการแตงตั้งมหาบุรุษข้ึนเปนราชา  เพื่อปกครอง
สังคมใหสงบสุข146  และพระสตูรอัฏฐานบาลี วรรคที่ 2 ไดอธิบายไววา ณ จักรวาลหนึง่ในชวงเวลา
หนึง่ยอมมีพระจักรพรรดิราชอุบัติข้ึนไดเพียงพระองคเดยีว  หากมพีระจักรพรรดิราชองคที่สองอุบัติ
ข้ึนพรอมกนั  จะเปนการลดทอนขอบเขตและอานุภาพแหงพระราชอาํนาจ  ทาํใหเกิดการ
เปรียบเทียบ  อันจะนําไปสูการวิวาทเพื่อพิสูจนวา ผูใดเปนพระจักรพรรดิราชที่แทจริง147  
                 พระสูตรจักกวัตสูิตรไดกลาววา “...(พระจักรพรรดิราช) ทรงเปนราชาโดยธรรม  เปน
ใหญในแผนดนิมีมหาสมุทร 4 เปนขอบเขต  ทรงชนะแลว  มีราชอาณาจักรมั่นคง  สมบูรณดวย
แกว 7 ประการ...พระองคทรงชํานะโดยธรรมสม่ําเสมอ  มิตองใชอาชญา  มิตองใชศาสตรา...”148  
จากพระสูตรนีอ้าจกลาวไดวา  ในอุดมคติ  พระจักรพรรดิราชทรงแผพระราชอํานาจเหนือมหาทวีป
ทั้งสี ่ โดยสนัตวิิธี  นอกจากนั้นในพระสูตรนี้ยังไดอธิบายอีกวา พระจกัรพรรดิราชเปนภาวะเฉพาะ
บุคคล  ไมอาจสืบทอดแกกนัได149  และถือกนัวา หากพระจักรพรรดิราชประพฤติตามธรรม  ยอม
ทําใหเกิดอํานาจอันมทีี่มาจากความศรัทธา  ซึ่งเปนอํานาจทีย่ิ่งใหญกวาอํานาจใดๆ150   
                 แตในความเปนจริง  ยากยิ่งทีจ่ะมีมนุษยผูใดเปนไดดั่งพระจักรพรรดิราชในอุดมคติ  
พระเถระในชัน้หลงัจึงไดจาํแนกพระจกัรพรรดิราชออกเปนหลายประเภทตามระดับบุญบารม ี
อันเหน็ไดจากขอบเขตและแนวทางการแผพระราชอํานาจ  ดังนัน้กษัตริยพระองคหนึง่ซึ่งแม 
                                                           
                 145  สุเนตร  ชุตนิทรานนท, “จักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมืองเบื้องหลงัสงคราม
ไทยรบพมา(พ.ศ. ๒๐๘๑ - พ.ศ.๒๓๙๗),” ใน พมารบไทย, 104.  
                 146  สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฏกฉบับสําหรับประชาชน, 352-355. 
                 147  พระสูตรและอรรถกถา  แปล, เลม 1 ภาค 2, 164 – 171.  
                 148  พระสูตรและอรรถกถา  แปล, เลม 3 ภาค 1, ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (กรุงเทพ : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530),  110.  
                 149  เร่ืองเดียวกนั, 100 - 103.  
                 150  ทัศนีย  สินสกลุ, “จักรพรรดิราชในคติอินเดีย,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวม 
บทความทางภารตวิทยา, สุภาพรรณ  ณ บางชาง, บรรณาธิการ (ม.ป.ท. : คณะอักษรศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 39.  
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จะทรงแผพระราชอํานาจดวยการทาํสงคราม  และทรงมพีระราชอํานาจเหนือกษัตริยทั้งหลาย 
เฉพาะในอาณาบริเวณหนึง่  ที่กําหนดขึ้นใหเทยีบเทาชมพูทวีป  ก็ยงัสามารถอางไดวาพระองค 
ทรงเปนพระจกัรพรรดิราชประเภทหนึ่ง  ซึง่อาจเรียกวา “พระจักรพรรดิราชจักรเหลก็”151 หรือที่
คัมภีรโลกบัญญัติเรียกวา “พระพลจกัรพรรดิราช”152                  
 
               2)  คติพระพุทธเจา พระโพธิสัตว พระจกัรพรรดิราช ในสมยัอยุธยา  ดวย
การศึกษาวิเคราะหจาก ตํานาน  วรรณกรรม  พธิีกรรม  ธรรมเนียมประเพณีในราชสาํนัก  และพระ
บรมนามาภไิธย  ชี้ใหเห็นวาตลอดสมัยอยุธยาถือกันวา กษัตริยทรงม ี“ทิพยภาวะ”เหนือมนุษย
ปุถุชน 
ซึ่งนับเปนอุดมการณสําคญัที่เสริมสงใหพระราชอํานาจของกษัตริยมีความชอบธรรม  อันเปนที่
ยอมรับทั่วกัน  กษัตริยจงึทรงไวซึ่งพระราชอํานาจโดยสมบูรณในการปกครอง153  ทิพยภาวะและ
ความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจเชนนี้สะทอนใหเห็นไดใน พระธรรมสาตร  ดังความวา  
         ...ครั้งนั้นสมเดจพระบรมโพธิสัตวเจา  ไดมาบังเกิดเปนมหาบุรุษในตนพัทกัลป  ครั้นอยูมาก็ 
         เกิดวิวาทแกกัน  หาผูใดบังคับบัญชามิได  ฝูงชนทั้งหลายมาสระโมสรประชุมพรอมกัน  จึ่งตั้ง 
         สมเดจพระมหาบุรุษราชเจาขึ้นเปนอธิบดีมีนามกรชื่อวา  พระเจามหาสมมติราช  กอบไปดวย 
         สัตะพะรัตน 7 ประการ  ไดผานทวีปทั้ง 4 ...154 

                                                           
                 151  คัมภีรนี้จําแนกพระจักรพรรดิราชออกเปน 4 ประเภท  โดยมีสัญลักษณไดแก   
จักรทอง, จักรเงิน, จักรทองแดง, จกัรเหลก็  หมายถงึพระจักรพรรดิราชที่มพีระราชอํานาจเหนือ 
ส่ีมหาทวปี, สามมหาทวีป,  สองมหาทวีป  และชมพทูวีป ตามลาํดับ. See John S. Strong, The 
Legend of King Asoka : A Study and Translation of Asokavardana  (Princeton : Princeton 
University Press, 1983), 51. อางถึงใน  สุเนตร  ชุตนิทรานนนท, “จักรพรรดิราช : ความคิดทาง
การเมืองเบื้องหลังสงครามไทยรบพมา(พ.ศ. 2081 - พ.ศ.2397),” ใน พมารบไทย, 107.  
                 152  คัมภีรนี้จําแนกพระจักรพรรดิราชเปน 3 ประเภทไดแก พระพลจักรพรรดิราช,  
พระปกติจักรพรรดิราช,  และ พระมหาจกัรพรรดิราช  มีอํานาจเหนือชมพทูวีป,มหาทวีปทัง้สี่   
และมหาทวปีทั้งสี่รวมถงึทพิยสมบัติ  ตามลําดับ ดูรายละเอียดจาก  พระสัทธรรมโฆษเถระ,  
โลกบัญญัติ, แปลโดย แยม  ประพัฒนทอง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528), 96 - 107.  
                 153  จันทรฉาย  ภัคอธิคม, “การศึกษาความชอบธรรมของระบบอบสมบูรณาญา- 
สิทธิราชยในสมัยอยุธยา,” 119. 
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                 ทพิยภาวะแหงกษัตริยยังมีรองรอยปรากฏในจารึกที่สําคญัไดแก  
จารึกลานทอง  จากปรางควดัมหาธาตุ  สุพรรณบุรี  ซึ่งไดบันทึกไววา  
         ...พระราชโอรสของพระองคผูเปนพระราชาเหนือพระราชาทั้งหลายในแผนดินทั้งมวล  และเปน 
         ราชาธิราชผูประเสริฐ  โปรดใหปฏิสังขรณใหกลับคืนดีและทรงบรรจุพระวรธาตุของพระพุทธเจา 
         ไวในสถูปนั้น  พระองคทรงเลื่อมใสในพระสถูป  จึงทรงบูชาดวยเครื่องบูชามีทองเปนตน  แลวตั้ง 
         ความปารถนาวาดวยบุญกรรมแหงขานั้น  ขอใหขาพึงเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลเทอญ155    
และจารึกวัดปามะมวง พ.ศ.1905  ซึ่งไดบันทกึถึง คําอธษิฐานของพระยาลิไท ความวา  
         ...ผลบุญที่อาตมาบูชาอุปสมบทตอพระศาสนาพระพุทธเปนเจาคราวนี้  อาตมาไมปารถนา 
         จักรพรรดิสมบัติ  อินทรสมบัติ  พรหมสมบัติ  ปารถนาเปนองคพระพุทธเจา  นําสัตวทั้งหลาย 
         ขามไตรภพนี้เทอญ”156   
จารึกวัดปามะมวงนี้ยงัไดบันทึกถงึปาฏหิาริยอันเนื่องจากการอุปสมบทในครั้งนั้นความวา  
         ...ในขณะนั้นพระธรณีเจาก็บันดาลกัมปนาทหวาดไหว  มิอาจที่จะดํารงพระคุณอันหนักของ 
         พระองคไวไดในกาลนั้น  ก็มีสําคัญประหนึ่งวาสําแดงพระปาฏิหาริยมีประการเอนก  แทจริง 
         การเปนดังนี้  ก็เปนธรรมเนียมของพระโพธิสัตวเจาทั้งหลาย” 157 
                 หากพิจารณาความจากจารึกที่ยกมากลาวขางตน  รวมกบัความจากพระธรรมสาตร  
และการอธิบายความหมายและความสาํคัญแหงพระพทุธเจา  พระโพธิสัตว  พระจักรพรรดิราช  
ดังกลาวแลว  ก็อาจทําใหเขาใจไดวา  กษตัริยในสมัยอยุธยาทรงอางทิพยภาวะตามคติเนื่องใน
ศาสนาพทุธ  ไดเพียงในฐานะพระโพธิสัตวและฐานะพระจักรพรรดิราชเทานั้น  โดยไมอาจอาง 
ทิพยภาวะในฐานะพระพุทธเจา(ในปจจุบัน)  เนื่องจากพุทธกาลแหงพระพทุธโคตมะยังไมส้ินสดุลง  
ดังยังคงปรากฏพระบรมธาตุเปนประจักษพยาน (จะกลาวตอไป)  
                 ลิลิตยวนพาย  ไดพรรณนาเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ความวา 
                                           “   พรหมพิษณุปรเมศเจา               จอมเมรุ  มาศแฮ 

              ยเมศมารุตอร                               อาศนมา 
              พรุณคนิกุเพนทรา   สูรเสพย 

                                                                                                                                                                       
                 154  ร. แลงกาต, ผูจดัพิมพ, กฎหมายตราสามดวง (ม.ป.ท.: องคการคาของคุรุสภา
,2505) 1 : 10.  
                 155  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่3  (พระนคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2508), 47 – 48.  
                 156  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่1, พิมพคร้ังที ่2 (ม.ป.ท. : สํานกันายกรัฐมนตรี, 2521) 
, 59.   
                 157  เร่ืองเดียวกนั, 74.  
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                                          เรืองรวีวรเจา                                   แจมจันทรฯ 
                                           

    เอกาทสเทพแสรง                        เอาองค 
                                          เปนพระศรีสรรเพชญ                      ที่อาง 
                                          พระเสด็จดํารงรักษ   ลยงโลก  ไสแฮ 
                                          ทุกเทพทุกทาวไหงว                    ชวยไชย   ”158 
นอกจากโคลงตอนนี้จะแสดงใหเห็นอยางตรงไปตรงมาถึงทพิยภาวะเสมือนเทพตามแนวคิดของ 
ศาสนาพราหมณดังกลาวแลว  หากพจิารณาใจความของโคลงตอนนีซ้ึ่งอาจสรุปไดวาเทพ 11 องค
ไดอุบัติข้ึนเปนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผูทรงเปนเสมอืนพระพุทธเจา (พระศรีสรรเพชญ)159  
รวมกับแนวคดิของนิกายเถรวาทซึง่ถือกันวา พระโพธิสัตวคืออดีตชาติของพระพทุธเจา  และ 
แนวคิดของลทัธิมหายานซึง่ถือกนัวาเทวโพธิสัตวมีธรรมบริบูรณดั่งบรรลุโพธิญาณ  ก็อาจเขาใจ 
ไดวา ในฐานะพระโพธิสัตว  กษัตริยจะทรงมีทิพยภาวะเสมือนพระพทุธเมตไตรยะ (ซึ่งจะอุบัติข้ึน
ในอนาคต)  และทิพยภาวะเสมือนเทพ160 ควบคูในขณะเดียวกนั               
                 ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ไดสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพแหงสมเด็จพระ
เอกาทศรถวา “...ดุจหนึ่งสมเด็จพระเจามันธาตุจาตุรงคทปีจักรพรรดิ  อันมีพระราชเดชาวราฤทธิ
อาณาจักร  แผไปในทวีปใหญทั้งสี่  มทีวีปนอย 2,000 เปนบริวาร...”161   
                 “สมเด็จพระเจามันธาตุจาตุรงคทีปจักรพรรดิ”  ทีพ่ระราชพงศาวดารอางถึงนี้คือ  
อุดมคติของพระจักรพรรดิราชประเภทหนึง่ซึ่งมบีุญบารมีสูงสุด  ดังปรากฏในคัมภีรโลกบัญญัติ
เรียกวา “พระมหาจกัรพรรดิราช”  โดยกลาววาพระองคทรงครองมนุษยสมบัติเหนือมหาทวปีทัง้สี่  
ทรงครองทิพยสมบัติเหนือสวรรคจาตุมหาราชิก และทรงครองครึ่งหนึง่ของทิพยสมบตัิเหนือสวรรค

                                                           
                 158  “ลิลิตยวนพาย,” ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา  เลม 1, 25 - 29.  
                 159  จันทรฉาย  ภัคอธิคม, “การศึกษาความชอบธรรมของระบอบสมบูรณาญา- 
สิทธิราชยในสมัยอยุธยา,” 54 – 55. 
                 160  สมมติเทพ หมายถงึ กษัตริยผูประพฤติธรรม  อุบัติเทพ หมายถงึ เทวดานับแตชั้น
ฉกามาพจรภมูิถึงชัน้อรูปพรหมสูงสุด  และวิสุทธิเทพ หมายถงึ พระปจเจกพทุธเจาและพระ
อรหันต.  ดูรายละเอียดจาก  พระญาลิไท, ไตรภูมิพระรวง, 201 – 202.    
                 161  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม)” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม) กับ พระจกัรพรรดิพงศ (จาด), 250.  
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ดาวดึงสรวมกบัพระอินทร162  ในคัมภีรนี้ยงัไดกลาวถงึบุญบารมีของพระมหาจกัรพรรดิราชไววา 
“...ทาวสักกะเชิญพระเจามนัธาตุมหาจักรพรรดิราชประทับนั่งเหนือทิพอาสนกึ่งหนึ่ง  แลวพระองค
เองประทับนัง่เหนือทิพอาสนกึ่งหนึง่  ทัง้สองพระองคมีพระรูปเสมอกัน  ทรงสิริสงาองอาจเฉิดฉาย
เสมอกัน...”163  การกลาวเปรียบเทียบบุญบารมีของพระจักรพรรดิราชกับพระอินทรในทาํนอง
เดียวกนันีย้ังปรากฏในคัมภีรไตรภูมิพระรวงความวา“...สมบัติแหงพระญาจักรพรรดิราชแล  เมื่อดู
มหิมาดังกงจกัร  เทียมพระอินทรผูเปนเจาไตรตรึงษาสวรรคนั้นแลฯ”164 
                 หากพิจารณาความที่ยกมาอางขางตน  รวมกับแนวคิดของนิกายเถรวาทซึง่ถือกนัวา  
พระพทุธเจาและพระจักรพรรดิราชมีลักษณะและบุญบารมีที่อาจเทยีบเคียงกนัได  ก็อาจเขาใจ 
ไดวา ในฐานะพระจักรพรรดริาช  กษัตริยจะทรงมทีพิยภาวะเสมือนพระพุทธเจา และทิพยภาวะ
เสมือนพระอินทร  ควบคูในขณะเดียวกนั  
                 จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา ในสมัยอยุธยา  คติพระพทุธเจา พระโพธิสัตว พระจกัร-
พรรดิราช  เปนความคิดที่รับรองและเสริมสรางอุดมการณทิพยภาวะแหงกษัตริยใหมีความชอบ
ธรรมอยางศักดิ์สิทธิ์  โดยถือวากษัตริยทรงอยูในฐานะพระโพธิสัตว  และในฐานะพระจักรพรรดิ-
ราชควบคูกัน  และดวยฐานะทั้งสอง  กษตัริยทรงมทีิพยภาวะเสมือนพระพทุธเจาและทิพยภาวะ
เสมือนเทพควบคูกัน  โดยพระพุทธเมตไตรยะ  และพระอินทร  จะไดรับการอางถึงอยางมีนยัสําคญั
ยิ่ง  ฐานะและทิพยภาวะแหงกษัตริยดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางเดนชัดจากพระบรมนามาภิไธย
ซึ่งถือกนัวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมือนรูปนมิิตแหงองคกษัตริย165  ดังมีปรากฏวา “พระบาทสมเดจ
เอกาทธรฐอิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเิจาอยูหวั  ผูทรงทศพิธราชธรรมอนนัตสมภาราดิเรก
เอกอุดมบรมพุทธางกูรจุลจักรพรรดิศร  ธรรมฤกราชาธริาชบรมบพิตร”166 

                                                           
                 162  พระสัทธรรมโฆษเถระ, โลกบ ัญญัติ, 103 – 109.  
                 163  เร่ืองเดียวกนั, 107.  
                 164  พระญาลิไท, ไตรภูมิพระรวง, 124.  
                 165  จันทรฉาย  ภัคอธิคม, “การวิเคราะหพระบรมนามาภิไธยในสมัยอยุธยา :  
การสืบคนและความหมาย,” รายงานการวิจัยคณะมนษุยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
,2532, 263, (อัดสําเนา).  
                 166  ในสมัยอยุธยา  ไมมีพระบรมนามาภิไธยเฉพาะรัชสมยั  โดยแตละรัชสมัยอาจ 
มีพระบรมนามาภิไธยหลายรูปแบบซึ่งซ้ําซอนกับพระบรมนามาภิไธยของกษัตริยองคอ่ืนๆ  แตจะมี
พระบรมนามาภิไธยสองรูปแบบซึ่งนยิมใชมากที่สุด  หนึ่งในสองนั้นคอืพระบรมนามาภิไธยที่อางนี้  
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                 นาสังเกตวา นอกจากพระอินทรจะเปนเทพสําคัญในศาสนาพราหมณแลว  ยังเปนเทพ
ที่มีบทบาทและความสาํคัญอยางโดดเดนยิ่งในทางพุทธศาสนา  ดงัจะเห็นไดจากคัมภีรโลกศาสตร
ทุกฉบับจะกลาวถงึพระอนิทรในฐานะจอมเทพผูสถิตย ณ สวรรคดาวดึงสบนยอดภเูขาพระสุเมรุ  
การอางถึง ทพิยภาวะเสมือนพระอนิทร ยงัมีปรากฏใหเห็นจากพระนามของกษัตริยดังมีตัวอยาง 
ที่สําคัญไดแก  สมเด็จพระอนิทราธิราช  สมเด็จพระมหนิทราธิราช  สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี  
สมเด็จพระภูมนิทราชา167  นอกจากนั้นในพระราชพงศาวดารยังไดกลาวถงึ พระราชพธิีราชาภิเษก  
ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อแตงตั้งและประกาศทิพยภาวะแหงกษัตริย168  โดยไดบันทึกไววา สถานที่
ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกในรัชสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ  และสมเด็จพระเจาปราสาททอง
คือ พระทีน่ัง่ไพชยนตมหาปราสาท169  ชื่อ “ไพชยนต” นี้ตรงกับช่ือ ปราสาทของพระอินทร  ซึง่ตั้งอยู
ที่ศูนยกลางของนครสุทัศน ณ สวรรคดาวดึงส ดังที่มีบรรยายไวในคัมภีรโลกศาสตร   
                 นอกจากการอางถึงในเชงิความคิดดังกลาวขางตน  ทิพยภาวะเสมือนพระอินทรยงั
ไดรับการอางถึงในเชิงสถาปตยกรรมอยางเปนรูปธรรม  ดงัมีตัวอยางแนชัดจาก พระราชพธิีลบ
ศักราช 
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ซึ่งพระราชพงศาวดารไดบันทกึไววา  
         ...บัดนี้จุลศักราชถวน 1000 ป  การกลียุคจะบังเกิดไปภายหนาทั่วประเทศธานีใหญนอยเปน 
         อันมาก  เราคิดวาจะเสี่ยงบารมีลบศักราช  บัดนี้ขาลสัมฤทธิ์ศกจะเอากุนเปนสัมฤทธิ์ศกขึ้น... 
         พฤฒาจารยรับพระราชโองการแลวก็ใหกฎหมายสงทุกพนักงานแลวใหตั้งเขาพระสุเมรุ  หนา 

                                                                                                                                                                       
โดย “เอกาทธรฐ” หมายถงึ เทพ 11 องค “พุทธางกูร” หมายถงึ พระโพธิสัตว  แล “จักรพรรดิศร” 
หมายถงึ พระจักรพรรดิราช.  ดูรายละเอียดจาก จนัทรฉาย  ภัคอธิคม, “การวิเคราะหพระบรม 
นามาภิไธยในสมัยอยุธยาฯ”   
                 167  “สมเด็จพระมหนิทราธิราช” หมายถงึ พระราชาผูยิง่ใหญกวาพระราชาอื่น และทรง
เปนพระอนิทรผูยิ่งใหญ   “สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี” หมายถงึ ผูเปนใหญผูทรงเปนพระอนิทร
และสืบเชื้อสายพระสุริยเทพ  และ “สมเด็จพระภูมินทราชา” หมายถงึ  พระเจาแผนดินผูทรงเปน
พระอินทรบนแผนดิน  ดูรายละเอียดจาก จันทรฉาย  ภัคอธิคม, “การวิเคราะหพระบรมนามาภิไธย
ในสมัยอยธุยาฯ,” 216, 225, 226. 
                 168  สุภาพรรณ   ณ บางชาง, ขนบธรรรมเนยีมประเพณี : ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติ  
ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, 58.    
                 169  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม) กับ พระจกัรพรรดิพงศ (จาด), 312, 340.  
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         จักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท  มีเขาไกรลาสและเขาสัตตภัณฑ...แลวใหกระทํารูปสมเด็จ 
         อมรินทราธิราชสถิต ณ ยอดเขาพระสุเมรุราชเปนประธาน...จึงเอาแผนสุวรรณชาติลิขิตอักษร 
         ดวยชาดหรคุณ  เปนศักราชใหมบรรทัดหนึ่ง  เปนศักราชเดิมบรรทัดหนึ่ง  ใสพานทองจําหลัก 
         สรรพางค  ก็วางไวหนาสมเด็จอมรินทรา  ใตมหาเศวตฉัตรยอดเขาพระสุเมรุราช...ครั้นไดศุภวาร 
          
         มหามงคลฤกษพระบาทสมเด็จบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัวก็สําอางคองคทรงสาฏก 
         พัสตรพิภูษาเสร็จ  เสด็จทรงราเชนทรยานกาญจนอลงกตรจนาพรอมดวยพฤฒาจารยทั้งปวง   
         เสด็จมาประทับเกย ณ เชิงสัตตภัณฑเขาบรรพต  เสด็จบทบาทยาตราขึ้นไปยังยอดสิเนรุราช   
         พระองคถวายอภิวาทพระบรมรัตนตยาธิคุณสุนทรภาพ  ดวยเบญจางคประดิษฐอธิษฐานบารมี 
         โดยพระทัยปารถนา  แลวยกพระกรเบื้องขวาลบศักราชเดิมนั้นเสียเสร็จ...170   
หากในครั้งนั้น  สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงประกอบพระราชพธิีอินทราภิเษกควบคูไปดวย171  
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแตงตัง้พระองคใหมทีิพยภาวะเสมอืนพระอนิทร  อันเปนภาวะอํานาจสูงศักดิ์
ที่สามารถควบคุมการผันแปรกฎเกณฑของกาลเวลาในจักรวาลอันหมายถงึพระราชพิธีลบศักราช
ใหผานไปไดดวยด1ี72  ประกอบกับรองรอยการอางถึงพระอินทรในลกัษณะตางๆดังกลาวมาแลว 
นาจะยืนยันไดวา  ในสมยัอยุธยา  พระอินทรซึ่งเปนเทพที่ไดรับการรับรองตามแนวคิดของศาสนา
พุทธ  จะไดรับการยกยอง และยอมรับนับถืออยางโดดเดน  และเปนอดุมการณที่กษตัริยในสมัย
อยุธยาทรงอางถึงเพื่อเสริมสงทพิยภาวะและพระราชอาํนาจใหมีความชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ ์ 
การอางถึงทพิยภาวะเสมือนพระอินทรจึงอาจเปนกุศโลบายทีมุ่งหวงัผลทางการเมอืงการปกครอง 
                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา  พระอนิทรเปนเทพสําคัญยิ่งอีกองคหนึ่ง  
ที่ไดรับการนับถือตามแนวคิดของศาสนาพราหมณมาแตดั้งเดิม  และมีรองรอยวาพระอินทรอาจ 
ไดรับการนับถอือยางโดดเดนในอารยธรรมเขมรเชนกนั  ตามนัยนี้  การอางถงึทพิยภาวะเสมือน 
พระอินทรตามแนวคิดของศาสนาพทุธทีม่ีปรากฏในสมัยอยุธยา  จงึไมกอใหเกิดขอขัดแยงที่รุนแรง
ใดๆ  ตรงกันขาม  กลับทําใหทพิยภาวะนัน้มีความสมบรูณ  และเพรียบพรอมไปดวยอิทธิอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆที่ประมวลเขาดวยกนัเปนหนึง่     
 
 

                                                           
                 170  เร่ืองเดียวกนั,351 – 355.  
                 171  สุภาพรรณ  ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณ ี: ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติ  
ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, 75. 
                 172  เร่ืองเดียวกนั, 75 – 82.  
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          ค)  คติพระบรมธาตุ173  แมวากอนการปรินพิพานพระพุทธเจาทรงไดประทานโอวาท 
ไววา “...ธรรมก็ดี  วินยัก็ดี  อันใดอันเราแสดงแลว  ไดบัญญัติไวแลวแกพวกเธอ  ธรรมและวินัย 
อันนัน้จักเปนศาสดาแหงพวกเธอ  โดยกาลลวงไปแหงเรา...”174  แตในเวลาตอมา  พระบรมธาต ุ
ซึ่งเปนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับองคพระพทุธเจาทีเ่ปนรูปธรรมทีสุ่ด  ก็ไดรับการยอมรับนับถอืในฐานะสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์  การใหความสาํคญัตอพระบรมธาตุเพื่อระลึกถึงพระพทุธเจาไดกอใหเกิดความคิดตางๆ 
ดังจะกลาวตอไปนี้ 
               1)  ความคิดอันเกี่ยวเนื่องกับคติพระบรมธาต ุ
                    (ก)  ความสําคัญและบทบาทของพระบรมธาตุ  ในมหาปรินพิพานสูตรได
จําแนกพระบรมธาตุออกเปนสองประเภทคอื  พระบรมไมกระจัดกระจาย  อันไดแก  พระเขี้ยวแกว 
4 องค  พระรากขวัญ 2 องค  และพระอุณหิส 1 องค  และพระบรมธาตุกระจัดกระจาย  นอกจากนี้
ยังไดกลาวถงึพระทนต  พระเกศา  และพระโลมา  ซึง่เทวดาทัง้หลายในจักรวาลไดนาํไปบูชา175  
นอกจากนัน้ตามตํานานเนื่องในศาสนาพทุธยงัถือกนัวา  พระเกศาของพระพุทธเจาเมื่อแรกออก
มหาภิเนษกรม  และพระบรมธาตุของพระพุทธเจาภายหลังการถวายพระเพลิง  จะมปีระดิษฐาน 
อยูที่เจดียจฬุามณี ณ สวรรคดาวดึงส  โดยพระอินทรเปนผูอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานไว ณ ที่นัน้176 
                 มหาปรนิิพพานสูตรไดกลาวไววา “...เราอยูไดไมนานกจ็ะปรินิพพาน  ศาสนาของเรายัง
ไมแพรหลายไปในทีท่ั้งปวงกอน  เพราะฉะนั้นเมื่อเราแมปรินิพพานแลว  มหาชนถือเอาพระธาตุแม
ขนาดเทาเมลด็พันธุผักกาดทําเจดยีในที่อยูของตนๆปรนนิบัต ิ จงมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้อหนา...”177  
จากความตอนนี้อาจเขาใจไดวา พระบรมธาตุมีบทบาทเปนสื่อเพื่อการเผยแผศาสนาในฐานะ 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ ์ ซึ่งหากผูใดไดสักการะบูชายอมไดรับอานิสงสอยางสูง  
                                                           
                 173  พระบรมธาตุในการวิทยานพินธนีห้มายถงึเฉพาะพระอัฐิของพระพทุธโคตมะ
เทานั้น  ไมไดหมายรวมถึงพระอัฐิของอดตีพุทธ  อัฐิของพระอริยสาวก  อัฐิของพระสงฆ  ทัง้นี้
เนื่องจากอัฐิอ่ืนๆเหลานัน้ไมเกี่ยวของกับปรางคในสมยัอยุธยาตามขอบเขตการศึกษา.  
                 174  พระสูตรและอรรถกถา  แปล, เลม 2  ภาค 1, ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (กรุงเทพ : 
มหามก ุฏราชวิทยาลัย, 2530), 320.   
                 175  เร่ืองเดียวกนั, 335 – 336 และ 456.  
                 176  สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพฯ 
: กรมศิลปากร, 2539), 62, 248 - 249.   
                 177   พระสูตรและอรรถกถา  แปล, เลม 2  ภาค 1, ทีฆนิกาย  มหาวรรค, 455.  
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                 ในตํานานตางๆยงัปรากฏความคิดอันเกี่ยวเนือ่งกับพระบรมธาตุ  ซึ่งอาจสรุปประเด็น
สําคัญไดแก 
                 1.  พระบรมธาตุเปนเสมือนองคพระพทุธเจา  ดังปรากฏในตํานานมูลศาสนาความวา   
“...พระพุทธเจาแหงเรานพิพานไปแลวยงัไวแตธาตุตราบใด  แมยงัประมาณเทาพรรณผักกาดก็ดี   
ก็เรียกวาพระพุทธเจายังทรมานอยูแล  แมพระพทุธเจาตนอื่นจักบังเกดิก็บถึงกอนแลว...”178 
                 2.  พระบรมธาตุเปนสัญลักษณของพุทธกาลแหงพระพทุธโคตมะที่ยงัไมส้ินสุด   
ดังปรากฏในตาํนานมูลศาสนาความวา  
         ...ตอเทาถึงกาลเมื่อจักส้ินศาสนา  และจักหาที่บูชาสักการะบไดแกธาตุสักแหงแล  ยามนั้นธาตุหมู 
         ยอยอันอยูในที่ทั้งมวลจักมารวมกัน...ครั้นวามาพรอมชุมนุมกันบริบูรณทุกองคแลว  ก็จักเทศนา 
         สําแดงสงสารเสมอดังเมื่อตนพระพุทธเจายังอยู...ทีนั้นเตโชธาตุหากบังเกิดแกธาตุพระพุทธเจานั้น 
         แลวก็ไหมสรีรธาตุเจา...ตราบจนสรีรธาตุเจายังเหลือประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาดดังนั้น  ไฟก็ยัง 
         ลุกอยู  ตอเมื่อไหมหมดไมเหลือแลว  ไฟจึงดับหายไปแล...”179 
                 จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา พระบรมธาตุเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเสมือนองค
พระพทุธเจา  และมีบทบาทเปนสื่อเพื่อการเผยแผและสืบทอดศาสนาตราบจนสิ้นพทุธกาลแหง
พระพทุธ 
โคตมะ    
                   (ข)  ความสําคัญและบทบาทของพระบรมธาตุเจดีย  มหาปรนิิพพานสูตร 
กลาวถึง วิธีปฏิบัติตอพระสรีระของพระพทุธเจา  ตามธรรมเนียมปฏิบตัิตอพระจักรพรรดิราช   
โดยตามธรรมเนียมนี้  เมื่อเสร็จส้ินการถวายพระเพลงิพระสรีระแลว  จะมีการสรางสถูปข้ึน ณ  
ทางใหญส่ีแพรง  เพื่อใหเปนที่สักการะบูชาของมหาชน180  สถูปนี้คงเปนที่ประดิษฐานพระบรมธาต ุ  
จึงอาจเรียกวา “พระบรมธาตุเจดีย”  นอกจากจะเปนที่ประดิษฐานเพื่อรักษาพระบรมธาตุใหยัง่ยนื
แลว  พระบรมธาตุเจดียยงัมบีทบาทเปนสือ่ระลึกถึงพระพุทธเจา  และเปนสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ซึง่หากผูใด
ไดสักการะบูชายอมไดรับอานิสงสอยางสงู  ดังปรากฏกลาวถงึในมหาปรินิพพานสูตรความวา  
“...ชนเปนอนัมากยอมยงัจติใหเลื่อมใสวานี้เปนพระสถปูของพระผูมพีระภาคอรหนัตสัมมาสมัพทุธ
เจานัน้  ชนเหลานัน้ยงัจิตใหเลื่อมใสพระสถูปนัน้แลว  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค...”181 

                                                           
                 178  พระพทุธพุกามและพระพทุธญาณเจา, ตาํนานมูลศาสนา, 283.  
                 179  เร่ืองเดียวกนั, 284–285.  
                 180  พระสูตรและอรรถกถา  แปล, เลมที่ 2 ภาคที่ 1, ทีฆนิกาย  มหาวรรค, 310. 
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                 จากหลักฐานทางสถาปตยกรรมและทางเอกสารแสดงใหเห็นวา ราวพุทธศตวรรษที่ 3 
ในรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราช  การสรางพระบรมธาตุเจดียคงไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย  
ในฐานะพระราชกรณียกิจทีสํ่าคัญอยางหนึ่ง  ซึง่เปนการทํานบุํารุงและเผยแผพทุธศาสนาไปยัง 
ดินแดนตางๆ182 ประกอบกับการพิจารณาวา พระบรมธาตุเปนเสมือนองคพระพทุธเจา ดังกลาว
แลว  การประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งจึงเปนเสมือนวา พระพุทธเจาไดประทับ 
อยู ณ ที่แหงนัน้  ตามนัยเหลานี้อาจเขาใจไดวา พระบรมธาตุเจดียอาจมีบทบาทเปนสัญลักษณ
แหงการตั้งมัน่ของศาสนาพทุธ ณ ที่แหงหนึ่งๆ  บทบาทเชนนี้อาจสะทอนใหเห็นไดในตํานานทาง
พุทธศาสนา  ที่เกือบทุกเรื่องจะเริ่มตนดวยการกลาววา พระพทุธเจาไดเคยเสด็จประทับ ณ ทีห่นึ่ง
ซึ่งในอนาคตจะเปนที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ  อันหมายถงึพระบรมธาตุเจดียสําคญัแหงหนึง่  
และพระองคไดพยากรณวาบุคคลหรือสัตวซึ่งไดทรงพบเห็น ณ ที่นัน้  ตอไปในอนาคตจะไดเปน
กษัตริยผูบํารุงพุทธศาสนาในเมืองที่จะรุงเรืองขึ้น ณ ทีน่ัน้183 
                 เนือ่งจากฐานะและพระราชจรยิวัตรของพระเจาอโศกมหาราช  เปนแบบฉบับที่ผู 
ปกครองรัฐโบราณตางๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตพึงเจริญรอยตาม  เพื่อประกาศตนวาทรงเปน
พระจักรพรรดริาช184  ประกอบกับในมหาปรนิิพพานสูตรไดกลาวไววา  การปฏิบัติบูชาพระสรีระ
ของพระพทุธเจาซึ่งรวมถงึการสรางพระบรมธาตุเจดียเปนกิจของกษตัริย185  และหากการกลาว 
อางถงึพระเจาอโศกซึ่งปรากฏในตํานานพระบรมธาตุเกอืบทุกเรื่อง186  สะทอนใหเห็นวาการสราง
พระบรมธาตุเจดียเปนการเจริญรอยตามพระราชกรณยีกิจของพระเจาอโศกมหาราช  ก็อาจเขาใจ

                                                                                                                                                                       
                 181  เร่ืองเดียวกนั, 310–311.  
                 182  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระพุทธเจดีย, 
(พระนคร : ศ ิลปาบรรณาคาร, 2513), 23 - 37.  
                 183  มนวิภา  เจียจนัทรพงษ, “การศึกษาเอกสารเรื่อง  ตํานานพระพุทธบาทและพระ
ธาตุ,” รายงานการวิจัยดวยทุนอุดหนนุการวิจัยจากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ, 2522 
,134, (อัดสําเนา).  
                 184  สุเนตร  ชุตนิทรานนนท, “จักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมืองเบื้องหลังสงคราม
ไทยรบพมา (พ.ศ. 2081-พ.ศ. 2397),” ใน  พมารบไทยฯ, 108.  
                 185  พระสูตรและอรรถกถา แปล, เลม 2 ภาค 1, ทีฆนกิาย  มหาวรรค, 309.    
                 186  มนวิภา  เจียจนัทรพงษ, “ การศึกษาเอกสารเรื่องตํานานพระพทุธบาทและ 
พระธาต”ุ  
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ไดวา  การสรางพระบรมธาตเุจดียไมไดเปนกิจเพื่อการศาสนาเทานัน้  แตยังเปนกิจทีห่วงัผลทาง
การเมืองการปกครอง 
                 จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา  สาระแทจริงของพระบรมธาตุเจดียคือ  การประดิษฐาน
พระบรมธาตุซึง่เปนเสมือนองคพระพทุธเจา  พระบรมธาตุเจดียจึงเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  อันม ี
บทบาททางศาสนาเปนสัญลักษณของการตั้งมั่น  และสืบทอดศาสนาพุทธตราบจนสิ้นพทุธกาล  
และมีบทบาททางการเมืองการปกครองเปนสัญลักษณของพระราชอาํนาจและความชอบธรรม 
แหงกษัตริยในฐานะพระจกัรพรรดิราช 
 
               2)  คติพระบรมธาตุในสมยัอยุธยา  จารึกนครชุม พ.ศ. 1902 นาจะเปนหลักฐาน
สําคัญที่ยนืยนัไดวา คติพระบรมธาตุ  อันมีความคิดสาํคัญที่เกีย่วเนือ่งกับ การใหความสาํคัญ 
ตอพระบรมธาตุเสมือนองคพระพทุธเจา  และบทบาทของพระบรมธาตุในการเปนสือ่เผยแผและ 
สืบทอดศาสนา  คงเปนทีย่อมรับในบริเวณภาคกลางของไทย  ตัง้แตอยางชาในราวพทุธศตวรรษ  
ที่ 19 - 20  ดังปรากฏความในจารึกนัน้วา   
         ...ผิผูใดไหวนบ  กระทําบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ  และพระศรีมหาโพธิ  นี้วาไซร  มีผลอานิสงส 
         พร่ําเสมอดังไดนบตนพระเปนเจา...จุงทั้งหลายหมั่นกระทําบูชาพระสถูปเจดีย  พระศรีมหาโพธิ   
         อันเสมอดังตนพระเจาเรา... 187   
                 ในสมัยอยุธยา  พระบรมธาตุและพระบรมธาตุเจดียคงเปนสิ่งอันควรสักการะบูชา   
ในฐานะที่เปนเสมือนองคพระพุทธเจา  ดงัมีปรากฏกลาวถึงในพระราชพงศาวดารความวา  
         ...ครั้นพระพุทธองคเสด็จเขาสูพระมหาปรินิพพาน  ก็ทรงพระกรุณาประดิษฐานพระเจดียทั้งหา  
         (ไดแก) พระปฏิมากร  พระมหาโพธิ  พระสถูป  พระชินธาตุ  พระไตรปฎก  ไวสนองพระพุทธองค 
         เปนที่พึ่งแกสัตวโลกอันเกิดมาภายหลัง...พระมหาเจดียสถานทั้งหามีพระพุทธปฏิมากรเจาเปนอาทิ 
         อันพระพุทธองคทรงประดิษฐานไวตางพระองค... 188 
                 จารึกลานทอง  จากปรางควัดมหาธาตุ  สุพรรณบุรี ไดบันทกึไววา  
         ความสําเร็จจงมีฯ พระราชาผูยิ่งใหญกวาพระราชาทั้งหลายในอโยธยา  ทรงพระนามวาจักรพรรดิ   
         โปรดใหสรางสถูปองคนี้ขึ้นไว  และทรงบรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจาไวภายใน  แตพระสถูป 
         ของพระองคชํารุดทรุดโทรมไปโดยกาลเวลา  พระราชโอรสของพระองคผูเปนพระราชาเหนือพระราชา 
         ทั้งหลายในพื้นแผนดินทั้งมวล  และเปนราชาธิราชผูประเสริฐ  โปรดใหปฏิสังขรณใหกลับคืนดี  และ 

                                                           
                 187  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1, 59 – 73.  
                 188  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม)” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจพนทนุมาศ (เจิม) กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด), 27.  
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         ทรงบรรจุพระวรธาตุของพระพุทธเจาไวในสถูปนั้น  พระองคทรงเลื่อมใสในพระสถูป  จึงทรงบูชาดวย 
          
         เครื่องบูชามีทองเปนตน  แลวตั้งความปราถนาวาดวยบุญกรรมแหงขานั้น  ขอใหพึงเปนพระพุทธเจา 
         ในอนาคตกาลเทอญ 189   
                 จารึกหลักที่ 1 ดาน 4  กลาววา 
         ...พอขุนรามคําแหงลูกพอขุนศรีอินทราทิตย  เปนขุนในเมืองศรีสัชชนาลัย สุโขทัย  ทั้งมากาวลาวและ 
         ไทย  เมืองใตหลาฟา...ไทยชาวอูชาวของมาออก  1207 ปกุน ใหขุดเอาพระธาตุ  ออกทั้งหลายเห็น     
         กระทําบูชาบําเรอแกพระธาตุไดเดือนหกวัน  จึงเอาฝงในกลางเมืองศรีสัชชนาลัย  กอพระเจดียเหนือ 
         หกเขาจึงแลว  ตั้งเวียงผาลอมพระธาตุสามเขาจึงแลว... 190 
                 จะเห็นไดวา จารึกทั้งสองนี้มีใจความหลักที่มุงประกาศบุญบารมีและพระราชอํานาจ
ของกษัตริย  โดยการแสดงใหเหน็เปนที่ประจักษดวยพระราชกรณียกจิการสรางพระบรมธาตุเจดยี  
จารึกทัง้สองนีจ้ึงนาจะเปนรองรอยไดวา ในบริเวณภาคกลางของไทย  พระบรมธาตุเจดียอาจม ี
บทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครอง  ในฐานะสัญลกัษณพระราชอํานาจแหงพระจักรพรรดิราช
มาตั้งแตกอนสมัยอยุธยาแลว 
                 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ไดบันทกึไววา “ศักราช 736 ขาลศก (พ.ศ.1917) 
สมเด็จพระบรมราชา(ธิราช)เจาและพระมหาเถรธรรมากลัญาณ  แรกสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาต ุ 
ฝายบูรพทิศหนาพระบันชัน้สิงห  สูงเสน 3 วา”191  หากพิจารณาวา ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท 
ลังกาวงศ  ไดเผยแผเขามาสูพระนครศรีอยธุยาอยางจริงจังเปนระลอกแรกในราวครึ่งหลังของพทุธ
ศตวรรษที่ 19 ดังกลาวแลว  ประกอบกับรองรอยจากคาํวา “แรกสถาปนา” ในความตอนนี้  รวมถึง
หลักฐานการประดิษฐานพระบรมธาตุในกรุปรางควัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา192 ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวเิคราะหระเบยีบทางสถาปตยกรรมที่ไดพบวา ปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  
นาจะปรากฏขึน้แลวตั้งแตกอนสมัยอยธุยา  และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 จึงไดมี

                                                           
                 189  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3, 47 - 48.  
                 190  ประชึมศิลาจารึกภาคที่ 1, 15 – 32.     
                 191  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์” ใน คาํใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 444. 
                 192   กฤษณ  อินทโกศัย, “เปดกรวุัดมหาธาต ุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร  1 
, 2 (พฤษภาคม 2500) : 48 - 60. 
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การประดิษฐานพระบรมธาตุ  ควบคูไปกบัการเสริมสรางเจดียรายลอมโดยรอบฐานไพท ี เพื่อให
เปนสัญลักษณที่มีความหมายตามคติพระพุทธเจาเนือ่งในศาสนาพทุธ  นกิายเถรวาท  ลังกาวงศ   
 
โดยปรางคประธานอันมพีระบรมธาตุประดิษฐานอยูนัน้  จะเปนสัญลกัษณใหระลึกถึงพระพทุธ 
โคตมะ193  ตามนัยเหลานี้อาจทําใหเขาใจไดวา ปรางควัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา  นาจะ 
เปนพระบรมธาตุเจดียแหงแรกในสมัยอยธุยา  ที่ไดรับการสถาปนาขึ้นอยางเปนทางการ194 
                 หากพิจารณาขอเสนอขางตน  ประกอบกับนัยความหมายของคําวา “สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชเจา” ซึ่งมุงสรรเสริญบุญบารมีและพระราชอาํนาจของกษัตริยตามคติพระจักรพรรดิราช  
รวมถึงความคดิเกี่ยวกบับทบาทของพระบรมธาตุเจดียดังกลาวแลว  ก็อาจเขาใจไดวา ปรางควัด
มหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา นาจะมีบทบาทหนาทีท่างศาสนา  เปนสญัลักษณของการตั้งมัน่ของ
ศาสนาพทุธ ณ พระนครศรีอยุธยา  และมบีทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครอง  เปนสัญลักษณ
ของพระราชอาํนาจของกษตัริยแหงกรุงศรีอยุธยาผูทรงเปนจักรพรรดิราช               
                 จารึกลานทอง  วดัสองคบ จ.ชยันาท  พ.ศ. 1951195 ไดกลาวถึงการประดิษฐานพระศรี
รัตนธาตุแหงกรุงไชยสถานนาม  โดยตอนตนของจารึกเปนบทสรรเสรญิกษัตริยซึ่งอาจสรุปวา “ขา
ขอพรรณนาและตราไวซึ่งพระยศ  พระเกยีรติ  และพระคุณของกษัตริยทุกพระองคผูทรงตรากตราํ  
พระคุณของพระองคเปรียบเหมือนมกุฎทองอันดีเลิศประเสริฐสุดชั่วฟาดินสลาย”  นอกจากนั้นยัง
ไดกลาวถงึขุนนางผูหนึ่งดงัความวา “...เจาเมืองขุนเพชญสาร มพีระผจงศรัทธาประดิษฐาไวตาง 
ไดเทา...”  หากคําวา “ไดเทา” อาจมีความหมายในทาํนองเดียวกับ “ใตเทา” หรือ “ใตฝาละออง 
ธุลีพระบาท” ประกอบกับการวิเคราะหทีผ่านมาซึง่ไดชี้ใหเหน็แลววา ในชวงพทุธศตวรรษที่ 20  
กรุงศรีอยุธยาจะปกครองเมอืงตางๆตามระบบการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  ที่มลัีกษณะเปน
การกระจายพระราชอํานาจ196  ก็อาจเขาใจความจากจารึกนี้ไดวา เจาเมอืงในฐานะตวัแทนกษัตริย  
                                                           
                 193  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้.  
                 194  นาสังเกตวายงัมีปรางคอ่ืนๆที่พระราชพงศาวดารบางฉบบัระบุวาสรางขึ้นกอน
ปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  ไดแก ปรางควัดพระราม, ปรางควัดพทุไธศวรรย  แตจาก
การวิเคราะหระเบียบทางสถาปตยกรรมมีรองรอยวา เมื่อแรกสราง ปรางคทั้งสองแหงนี้อาจไดรับ
การออกแบบขึ้นตามคติเนือ่งในศาสนาพทุธ ลัทธมิหายาน มากอน. ดรูายละเอียดจาก บทที่ 4  
ของวิทยานิพนธนี.้  
                 195  ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่3, 47 – 48.  
                 196  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 2 ของวทิยานพินธนี้.     
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ไดประดิษฐานพระบรมธาตุในเจดียสําคัญของเมืองแหงหนึง่  ตามนัยนี้จึงนาจะเปนรองรอยไดวา  
ในสมัยอยธุยา  พระบรมธาตุเจดียอาจถูกใชเปนสัญลักษณประกาศพระราชอํานาจของกษัตริย
เหนือเมืองตางๆ 
                 อยางชาในราวพุทธศตวรรษที่ 21  ความคดิเรื่องปาฏิหาริยพระบรมธาตุคงเปนที่
ยอมรับอยางแพรหลายในบรเิวณภาคกลางจนถงึภาคเหนอืของประเทศไทย  ดังปรากฏรองรอยใน
เอกสารรวมสมัยที่สําคัญไดแก  ชนิกาลมาลีปกรณ ซึง่ไดกลาวปาฏหิาริยพระบรมธาตุเมื่ออัญเชญิ
ไปสูเมืองสัชชนาลัยและเมืองหริภุญไชยดังความวา  
         ...พระเจาลิไทมีพระประสงคจะทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุ  พระเถระจึงนํามาใหทอดพระเนตร   
         พระราชาทรงเห็นความอัศจรรยของพระบรมสารีริกธาตุก็ทรงปติเปนอยางยิ่ง  ทรงบูชาสักการะแลว   
         สวนพระเจาธรรมราชาทรงทราบเรื่องราวพระบรมสารีริกธาตุ  ก็ทรงมีพระประสงคจะทอดพระเนตรบาง 
         ...พระเถระไดแสดงพระบรมสารีริกธาตุใหพระองคทอดพระเนตร...พระบรมธาตุนั้นงดแสดงปาฏิหาริย 
         แกพระราชา  เพราะไมอยากจะประดิษฐานอยูในเมืองสุโขทัยนั้น...เม่ือพระเถระออกจากเมืองสุโขทัย   
         ไมวาจะนอนในที่ใดๆ  พระบรมธาตุของพระพุทธเจาเปลงรัศมีอันประเสริฐ  แสดงปาฏิหาริยตางๆนา       
         อัศจรรยอยางยิ่ง... 197   
จากความที่ยกมากลาวนี้แสดงใหเห็นวา  การอางถงึปาฏิหาริยพระบรมธาตุอาจแฝงนัยที่สัมพนัธ
กับการใหความสําคัญตอบุคคลและสถานที ่
                 ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาไดอางถงึปาฏิหาริยพระบรมธาตุ 8 คร้ัง ซึ่งปรากฏ
ในรัชสมัยของกษัตริย 5 พระองคไดแก  สมเด็จพระราเมศวร  สมเด็จพระนเรศวร  สมเด็จพระเอกา-
ทศรถ  สมเด็จพระเจาปราสาททอง  สมเด็จพระเพทราชา198  นาสังเกตวาในรัชสมัยทัง้หานี้เปน 
ชวงที่มีความผันผวนในทางการเมืองการปกครองอยางรุนแรงทัง้สิ้น  โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรตอเนื่องยังรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งเปนชวงเวลาของการรื้อฟนกรุงศรีอยุธยา 

                                                           
                 197  รตนปญญาเถระ, ชนิกาลมาลีปกรณ, 96 – 99.   
                 198  นาสังเกตวา การอางถึงปาฏิหาริยพระบรมธาตุจะปรากฏเฉพาะในพระราช
พงศาวดารที่ผานการชําระในตนสมยัรัตนโกสินทรทัง้สิ้น  แตเราไมอาจทราบไดวาความคิดนี้ถกู
เพิ่มเติมข้ึนในการชําระใชหรือไม  และเนื่องจากความคิดนี้ไดปรากฏใน “คําใหการชาวกรุงเกา”  
ซึ่งเปนเอกสารในชวงสมัยอยธุยาตอนปลาย  ดงันัน้ในการศึกษานี้จงึถอืวาความคิดเรื่องปาฏิหาริย
พระบรมธาตนุาจะมีมาแลวอยางชาตัง้แตในชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย.  ดรูายละเอียดจาก   
บุญชวย  สมพงษ, ตาํนานพระธาตุและบรมธาต,ุ (พระนคร : ส ุทธิสารการพิมพ, 2509. พิมพใน
งานฌาปนกิจศพคุณยายเขยีน  พกุกะเวส  2509), 22 – 32.     
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ไดมีการอางถงึปาฏิหาริยพระบรมธาตุถงึ 5 คร้ัง  หากพจิารณาหลกัฐานจากพระราชพงศาวดาร
รวมกับการใหความสาํคัญตอบุคคลและสถานที ่ อันเปนความคิดที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ 
 
ดังกลาวขางตนก็อาจเขาใจไดวา  ในสมยัอยุธยา  พระบรมธาตุจะมีบทบาททางการเมืองการ 
ปกครองเปนสญัลักษณของบุญบารมีแหงกษัตริย  ดังมตีัวอยางเดนชดัจาก  การอางถึงปาฏิหาริย
พระบรมธาตกุอนการยทุธหตัถีความวา  
         ...ในขณะนั้น  ดวยบุญญาภินิหารของพระนเรศวรที่จะไดชัยชนะแกพระมหาอุปราชา  ทั้งจะได 
         เปนพระมหากษัตริยดวย  กอนเมฆบนอากาศบันดาลเปนรูปเศวตฉัตรกางกั้นอยูตรงพระคชาธาร 
         ของพระนเรศวร  พระบรมธาตุโตเทาผลมะงั่วก็ทําปาฏิหาริยเสด็จผานมาทางกองทัพพระนเรศวร   
         พระองคก็ยินดี  ยกพระหัตถขึ้นนมัสการ  พรอมทั้งนายทัพนายกองทั้งปวง... 199   
                 หากพิจารณาวา  พระบรมธาตุเปนสิ่งศักดิสิ์ทธิ์สูงสุดเสมอืนองคพระพทุธเจา  การ 
ประกาศบุญบารมีของกษัตริย  โดยแสดงใหเหน็เปนที่ประจักษดวยการอางถงึปาฏหิาริยพระบรม 
ธาตุ  จึงอาจมุงหวังที่จะเสรมิสรางความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจที่ไมมีผูใดจะปฏิเสธได   
ซึ่งยอมเอื้อประโยชนทางการเมืองการปกครองทามกลางภาวะแหงความผันผวนไดเปนอยางดี   
                 นอกจากบทบาทหนาที่ในทางศาสนาและในทางการเมืองการปกครองดังกลาวแลว   
พระบรมธาตุเจดียยังมบีทบาทหนาที่ในทางสงัคมอีกดวย  โดยการสรางพระบรมธาตุเจดียอาจ 
เปนการสรางชุมชนข้ึนใหม  อันเปนผลมาจากธรรมเนียมการกัลปนาขาพระเพื่อบํารุงวัด  ดงัม ี
รองรอยใหเหน็ไดจาก จารึกวัดอโสการาม พ.ศ. 1942  ซึ่งไดบันทึกไววา  
         ...ทรงไดพระบรมธาตุมาแตลังกา 2 องค...ทรงบรรจุไว ณ หองพระธาตุในพระสถูป  ซึ่งทรงสราง 
         พรอมกับนวกรรมสิ่งกอสรางทั้งปวงคือ วิหาร  มณฑป  เจดีย  ปลูกตนศรีมหาโพธิ์...และพระนาง 
         ไดประทานคนรักษาอารามทั้งหมดประมาณ 50 ครัวเรือน...200   
นอกจากนัน้พระบรมธาตุเจดียยังเปนทีย่ดึเหนี่ยวจิตใจ  ทําใหเกิดความเปนอันหนึง่อันเดียวกนั 
ในชุมชน  ดังมีรองรอยเหน็ไดจาก จารึกวดัพระบรมธาตุชัยนาท  พ.ศ. 2262201 ซึ่งไดบันทกึถึง  
การปฏิสังขรณพระบรมธาตุเมืองชัยนาทบุรี  ดวยเงนิและความรวมมอืที่ไดจากชุมชนตางๆ   
                 จากที่กลาวมาอาจสรุปความคิดอันเกี่ยวเนือ่งกับคติพระบรมธาตุในสมัยอยุธยาไดวา 

                                                           
                 199  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 93.  
                 200  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4, 55.  
                 201  เร่ืองเดียวกนั, 69 – 76.  
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                 พระบรมธาตุ  เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเสมือนองคพระพทุธเจา  อันมีบทบาทหนาทีท่าง
ศาสนาเปนสื่อเพื่อการเผยแผและสืบทอดพุทธศาสนา  และมีบทบาทหนาทีท่างการเมืองการ 
ปกครองเปนสญัลักษณของบุญบารมีแหงกษัตริยอันนํามาซึ่งความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจ 
                 พระบรมธาตุเจดีย  เปนสิ่งศกัดิ์สิทธิ์สูงสุดเสมือนองคพระพุทธเจา  อันมบีทบาทหนาที่
ทางศาสนาเปนสัญลักษณของการตั้งมั่นและสืบทอดศาสนา  และมีบทบาทหนาทีท่างการเมือง
การปกครองเปนสัญลักษณของพระราชอาํนาจแหงกษตัริยผูทรงเปนพระจักรพรรดริาช  และเปน
สัญลักษณประกาศพระราชอํานาจของกษัตริยเหนือเมอืงตางๆ  รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ทางสงัคม
เปนสิ่งศกัดิ์สิทธิ์อันเปนที่ยดึเหนี่ยวจิตใจของคนในชมุชนที่สืบเนื่องกนัมาแตดั้งเดิม  หรือในชุมชน 
ที่เร่ิมลงหลักปกฐาน 
                 จากการศึกษาวิเคราะหดังกลาวมาทั้งหมดในบทนี้  คงไดเห็นแลววา แมปรางคจะเปน
สถาปตยกรรมที่มีบทบาทหนาที่และมีความหมายตามคติทางศาสนาอยางโดดเดนมาแตดั้งเดิม  
แตการปรากฏปรางคในอารยธรรมเขมรกม็ีบทบาทหนาที่ทางการเมืองการปกครองอันเกี่ยวเนื่อง
กับรัฐและกษตัริยอยางโดดเดนควบคูไปในขณะเดียวกนั  สืบเนื่องมายังอารยธรรมอยุธยาซึ่งม ี
เอกลักษณอันเกิดจากการคดัสรรและผสานความคิดตางๆเขาดวยกันเปนหนึ่ง  ภายใตแกนแนวคดิ
เนื่องในศาสนาพทุธ  ปรางคในสมัยอยธุยาซึ่งเปนผลผลติทางอารยธรรมอยางหนึ่ง  จึงอาจสะทอน
ใหเหน็ถงึความคิดตางๆ  ทัง้ในทางศาสนาและทางการเมืองปกครอง  ดงัมีรองรอยตามที่ไดเสนอ
บางแลว  อยางไรก็ดีการที่จะเขาใจความคิดนั้นๆใหกระจางชัดยิง่ขึ้น  จําเปนตองศึกษาปรางคใน
สมัยอยุธยาในเชิงสถาปตยกรรมอยางลกึซึ้ง  เพื่อทราบใหไดวาปรางคในสมัยอยุธยานัน้มีความคิด
ในการออกแบบและระเบียบทางสถาปตยกรรมเปนเชนใด  ซึ่งจะกลาวในบทที่ 4 ตอไป.  
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บทที่ 4 

 
ความคิดในการออกแบบและระเบยีบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยุธยา 

   
ก.  ขอจํากัดของการศึกษาปรางคในสมัยอยุธยาทีผ่านมา 
     และแนวทางการศกึษาที่จะนาํเสนอในวิทยานพินธนี ้
                 ในอดีตที่ผานมานั้น การศึกษาปรางคในสมยัอยุธยาไดถกูจาํกัดอยูภายใตกรอบของ 
การศึกษาทางประวัติศาสตร  อันอาศัยเอกสารประเภทตางๆโดยเฉพาะพระราชพงศาวดารเปน 
หลักฐานสาํคัญ  โดยมิไดมกีารศึกษาหลกัฐานทางสถาปตยกรรมอยางเปนระบบ ทําใหแนวคิดที่
นําเสนอไว  มลัีกษณะเปนการหยิบยกขอมูลจากพระราชพงศาวดารทีก่ลาวถึงปรางคแหงหนึ่งใน
ชวงเวลาหนึง่มากาํหนดใหเปนเกณฑในการศึกษา  ตามแนวคิดนี้ไดกอใหเกิดความเชื่อที่ยงัคง
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบนัวา “ปรางคในสมยัอยุธยาจะปรากฏขึ้นในสองชวงเวลาไดแก ระหวาง
ปลายพทุธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 21  โดยการปรากฏปรางคในชวงเวลานี้เปนการสืบ
เนื่องมาจากอารยธรรมเขมร  และอีกชวงหนึ่ง ระหวางครึ่งหลงัของพทุธศตวรรษที่ 22  ถึงครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 23  โดยการเริ่มปรากฏปรางคอีกครั้งในชวงนี้เปนผลเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยา
สามารถพิชิตเขมรไดอีกครั้ง”1  อยางไรก็ดีเนื่องจากพระราชพงศาวดารเปนเอกสารทีถู่กสรางขึน้
เพื่อเสริมสรางอํานาจและสถานภาพของกษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยา2  พระราชพงศาวดารจึงปรากฏ
แตเพียงขอความกลาวถงึปรางคสําคัญๆทีเ่กี่ยวเนื่องโดยตรงกับกษัตริย  ซึง่สวนใหญจะปรากฏอยู
ในพระนครศรีอยุธยา  ทําใหการศึกษาปรางคในเมืองอื่นๆรวมถึงปรางคในพระนครศรีอยุธยาที่ไมมี
เอกสารใดระบุถึง  ซึง่ในปจจุบันไดสํารวจพบเปนจํานวนไมนอยตองกลายเปนปญหา  เนื่องจาก
ขาดแคลนหลกัฐานทางเอกสารสนับสนุน  ในกรณนีี้  ที่ผานมากท็ําไดแตเพียงการอธบิาย
เปรียบเทียบกบัปรางคซึ่งไดกําหนดไวแลวใหเปนเกณฑในการศึกษา   

                                                           
                 1  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระพุทธเจดีย 
(พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2513), 149 – 161. 
                 2  อุษณีย  ธงไชย, “พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร : หลักฐานที่สรางขึ้นเพื่อ
สถาบันกษัตริย,” เอกสารวชิาการ  ภาควชิาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2540 (อัดสําเนา).    
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                 นอกจากนั้นเนื่องจากในการเรียบเรียงหรือชําระพระราชพงศาวดารอาจมีทั้งการแกไข 
แตงเติม ตัดทอน รวมถึงบิดเบือน  เพื่อใหขอมูลที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเปนเสมือน
หลักประกนัและเครื่องประกาศความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพตาม
ทัศนะของกษตัริยผูทรงโปรดฯใหเรียบเรียงหรือชําระ3  ดงันัน้ขอมูลจากพระราชพงศาวดารที่
กลาวถึงปรางคจึงอาจเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นกับปรางคนั้นๆ  หรือ
แมแตอาจ 
จะเปนเพียงการอางที่ไมตรงกับความเปนจริง  รวมทัง้อาจมีปรากฏการณบางอยางที่ไดถูกตัดทอน
หรือบิดเบือนไปจากความเปนจริงก็ไดทัง้สิน้  จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา หลักฐานทางเอกสารมี
ความผนัแปรสูงจนไมอาจใชเปนเกณฑในการศึกษาปรางคในสมยัอยุธยาโดยลําพงัได  ดังนัน้
แนวคิดและความเชื่อตามแนวทางการศึกษาที่อาศัยหลกัฐานทางเอกสารเปนเกณฑดังกลาว
ขางตนจงึยงัมจีุดออน  ซึ่งจะตองทบทวนและตรวจสอบตอไป  โดยหลกัฐานทางสถาปตยกรรมซึ่ง
ยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบนาจะเปนขอมูลที่สําคัญในการทบทวนตรวจสอบนี ้
                 จนถึงในปจจุบนั  ไดปรากฏแนวทางการศึกษาปรางคในสมัยอยุธยาที่ใหความสําคัญ 
กับหลักฐานทางสถาปตยกรรมมากยิง่ขึ้น  แตงานศึกษาตามแนวทางนี้เทาทีม่ีอยูกย็ังคงมุงศกึษา
แตเพียงลาํดับวิวัฒนาการของรูปแบบทางสถาปตยกรรม  เพื่อทีจ่ะนาํไปกําหนดอายุเวลาดวยการ
ตรวจสอบกับหลักฐานทางเอกสาร  โดยนาสังเกตวางานศึกษาเหลานั้นจะศึกษาปรางคแตละแหง
แยกออกจากกัน  ภายใตกรอบความคิดวา “ลักษณะของปรางคที่ปรากฏอยูในปจจุบันคงเปนเชน 
นั้นตัง้แตแรกสราง  หรือเปนผลมาจากการบูรณะปฏิสังขรณหรือการเสริมสรางในครั้งใดครั้งหนึง่
ตามที่บนัทกึไวในหลักฐานทางเอกสาร”  แตจากที่ไดชี้ใหเหน็ถงึขอจํากัดของหลักฐานทางเอกสาร  
ประกอบกับผูวิจัยมีความเหน็วา  ปรางคเปนสถาปตยกรรมที่มีศักดิ์ระดับสูงและมีบทบาทหนาที ่
ตอสังคมในสมัยอยุธยาอยางยิง่ยวดมาแตดั้งเดิม  ดงันัน้ปรางคแตละแหงจงึนาจะไดรับการ
บูรณะปฏิสังขรณหลายครั้งสืบเนื่องกันตลอดสมัยอยุธยา  ทัง้นี้แมจะไมมีหรือยังคนไมพบหลกัฐาน
บันทกึไวเปนลายลักษณอักษรกต็าม  แตในการบูรณะปฏิสังขรณแตละครั้งนัน้ก็อาจมีการดัดแปลง
หรือเสริมสรางสวนใดสวนหนึ่งของปรางค  เพื่อสรางสรรคลักษณะใหมๆ ที่สามารถสะทอนความคิด
ในเชิงการออกแบบ  รวมถงึในเชิงบทบาทหนาที ่ อันเปนทีย่อมรับกนัอยูในขณะนัน้ได   โดย
ความคิดนัน้กม็ีการคลี่คลายไปเสมอสัมพันธกับปจจัยทางสังคมตามกาลเวลาอยางไมหยุดนิง่  

                                                           
                 3  เร่ืองเดียวกนั , 53 ; และ นิธ ิ เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราช-
พงศาวดารอยธุยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ, 2523), 3.   
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ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวา แมงานศึกษาที่ผานมาจะมีกระบวนการที่เปนเหตุเปนผลมากขึ้น   แตก็
เปนเพยีงการ 
 
อธิบายปรางคในสมัยอยธุยาที่ใหความกระจางระดับหนึง่เฉพาะในเชิงประวัติศาสตรศิลปะเทานัน้  
รวมทัง้ยงัอาจมีขอผิดพลาดบางประการได  หากพยายามจะใชรูปแบบหรือองคประกอบอยางหนึง่
ไปยืนยนัอายเุวลาของปรางคแหงหนึ่ง4   หรือหากมีการหยิบยกรูปแบบจากแหลงหนึง่ใหเปนตนตอ
ของวิวัฒนาการ โดยปราศจากเหตุผลในเชิงวัฒนธรรมตามเงื่อนไขของประวัติศาสตรในขณะนั้น5  

                 ผูวิจัยมีความเหน็วาการอธิบายถึงความสมัพันธระหวางสถาปตยกรรมกับสังคมมนุษย 
เปนสาระที่สําคัญที่สุดของการศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมในเชิงตางๆ   โดยเฉพาะการศึกษาใน
เชิงประวัติศาสตรสถาปตยกรรม   ดังนัน้แนวทางการศกึษาของวิทยานิพนธนี้จึงมุงเนนที่จะผสาน
การวิเคราะหระหวางขอมูลทางสงัคมวัฒนธรรม   ขอมูลทางคติความเชื่อเนื่องในศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณ (ดังกลาวแลวในบทที่ 2 และ 3)  และขอมูลทางสถาปตยกรรมอนัไดแก ความคิด
ในการออกแบบและระเบียบทางสถาปตยกรรม  ซึง่เปนสิ่งที่เปล่ียนแปลงไดยากกวารูปแบบและ
การประดับ  หรือหากเปลีย่นแปลงไปก็มีรองรอยใหสืบคนไดเสมอ  โดยการศึกษาความคิดในการ
ออกแบบและระเบียบทางสถาปตยกรรมในวทิยานพินธนี้จะไมศึกษาปรางคแตละแหงแยกขาด
จากกนั  แตจะศึกษาปรางคทั้งหมดทีก่ําหนดใหเปนกรณีศึกษารวมกนั  ในฐานะสถาปตยกรรม
ประเภทหนึ่งทีม่ีพัฒนาการสบืเนื่องกันตลอด  ทัง้นี้เพื่ออธบิายใหไดวาปรางคในสมยัอยุธยานัน้ 
                                                           
                 4  ตัวอยางเชน งานศึกษาหนึง่ที่แมจะยอมรับวา เทคนิคปนูปนมีผลใหลวดลายม ี
ความพลิกแพลงแตกตางกันมากมายไดไมยาก  และไมอาจทราบไดวาลวดลายปนูปนนัน้เปนงาน
เมื่อแรกสรางหรือเปนงานสรางเสริมในภายหลัง  แตงานศึกษานั้นกใ็ช ผลวิเคราะหววิัฒนาการ 
ลวดลายไปกาํหนดอายุเวลาของปรางคแตละแหง  ซึง่ผูวจิัยมีความเห็นวายงัไมรัดกุมเทาที่ควร.  
ดูรายละเอียดจาก  สันต ิ เลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดับลวดลาย  และลวดลายสมัยอยธุยา
ตอนตน  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส  ทอมปสัน, 2522). 
                 5  ตัวอยางเชน  งานศึกษาหนึง่ที่ไดเสนอวา เจดียบนสนัมขุปรางคเปนองคประกอบทีม่ี
มาตั้งแตแรกสราง  โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมพุกาม  แตผลการศึกษาวเิคราะห
ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดตอไปนั้นไดพบวา เจดียบนสนัมขุปรางคนัน้นาจะเปนองคประกอบที่
เสริมสรางขึ้นในชวงพทุธศตวรรษที่ 23 ตามแนวทางของสกุลชางอยุธยาเอง. ดูรายละเอียดจาก 
สันติ  เล็กสุขุม, “ปรางคประธานสมัยอยธุยาตอนตน,” เมืองโบราณ 6, 2 (ธันวาคม 2522  
– มกราคม 2523) : 97 - 104.  
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มีบทบาทหนาที่ตอสังคมอยธุยาในชวงเวลาตางๆอยางไร  และในการสือ่บทบาทหนาที่นัน้ๆใหเปน
ที่ประจักษทัว่กันจะมีความคิดในการออกแบบที่แสดงออกดวยระเบียบทางสถาปตยกรรมอยางไร 
 
                 การศึกษาความคิดในการออกแบบและระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางคใน 
วิทยานิพนธนี้  จะมุงเปาไปทีป่รางคซึ่งเปนองคประกอบหลักในผงับริเวณเปนสาํคัญ  อยางไรก็ดี
จากการศึกษาวิเคราะหไดพบวา ในบางประเด็นนัน้หลกัฐานหรือรองรอยสําคัญจะมปีรากฏให 
เห็นไดเฉพาะที่ปรางคซึง่เปนองคประกอบรองเทานัน้  ซึ่งจําเปนตองอางอิงถึงเปนกรณีๆไป  เพื่อให
การวิเคราะหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยในการวิจัยนี้จะมีปรางคที่กําหนดใหเปนกรณีศึกษาทัง้สิน้  
32 แหง6  ซึ่งอาจจําแนกตามผลการวิเคราะหระเบียบสวนเรือนธาตุไดเปน 5 กลุม กลาวคือ 
                 กลุมที่ 1  ปรางคแปดเหลี่ยมที่มีมุขทิศทั้งแปดยื่นสั้น ไดแก   
(1) ปรางควัดทาทราย 
                 กลุมที่ 2  ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสี่ยื่นสัน้ ไดแก   
(2) ปรางควัดสองพีน่อง สรรคบุรี จ.ชัยนาท  (3) ปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี  
(4) ปรางควัดขุนแผน จ. กาญจนบุรี  (5)  ปรางควัดโบสถ สามโก จ.อางทอง  
(6) ปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี   (7) ปรางควัดพระธาต ุสวนแตง จ. สุพรรณบุรี 
(8) ปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี   (9) ปรางควัดกษัตราธิราช   
(10) ปรางควดัปรางคหลวง จ.นนทบุรี   (11) ปรางควดัพระปรางค จ. สิงหบุรี  
(12) ปรางคประธาน วัดโลกยสุธา   (13) ปรางควดัสม  
(14) ปรางควดัเชิงทา    (15) ปรางควดัลังกา   
                 กลุมที่ 3  ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศตะวันออกยื่นยาว ไดแก  
(16) ปรางควดัมหาธาตุ ลพบุรี    (17) ปรางควดัมหาธาตุ ราชบุรี  
(18) ปรางควดัพุทไธศวรรย   (19) ปรางควดัพระราม    
(20) ปรางควดัราชบูรณะ    (21) ปรางควดัจุฬามณ ีจ. พิษณุโลก  
(22) ปรางควดัมหาธาตุ เชลยีง     (23) ปรางควดัมหาธาตุ พษิณุโลก  
                 กลุมที่ 4  ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสี่ยื่นยาว ไดแก  
(24) ปรางควดัวรเชษฐาราม    (25) ปรางคประธานวัดไชยวัฒนาราม  
(26) ปรางคประธานวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  
                 กลุมที่ 5  ปรางคส่ีเหลี่ยมยอมุมที่มมีุขทิศทัง้สี่ยื่นสัน้ ไดแก  
                                                           
                 6  ดูรายละเอียดเกณฑการคัดเลือกกรณีศึกษาจาก ภาคผนวก ข  ของวิทยานพินธ.  
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(27) ปรางควดับรมพุทธาราม    (28) ปรางควดัพระยาแมน  
(29) ปรางครายวัดโลกยสุธา    (30) ปรางควดัศาลาปูน  
(31) ปรางควดัสระบัว จ.เพชรบุรี     (32) ปรางควดัปาโมก จ. อางทอง   
                 เนือ่งจากในวทิยานพินธนี ้ผูวิจยัไมสามารถศึกษารายละเอยีดของปรางคทุกแหงอยาง
ลึกซึ้งถงึที่สุด  รวมทัง้หลกัฐานทางสถาปตยกรรมของปรางคทีห่ลงเหลอือยูในปจจุบนันี ้ นอกจาก
การปฏิสังขรณที่มีมาแตเดิมแลว  การผพุังและการบูรณะปฏิสังขรณ รวมถงึการอนุรักษในปจจุบัน  
ลวนมีสวนทาํใหหลักฐานทีห่ลงเหลืออยูมคีวามซับซอนมาก  และในบางกรณีกถ็ึงขัน้สับสนจนยาก
ที่จะเขาใจไดโดยปราศจากความลงัเลสงสัย  ดงันัน้การศึกษาขอมูลทางสถาปตยกรรมในวทิยา-
นิพนธนี้จึงจาํตองดําเนนิไปภายใตขอจํากดัวา “หากไมพบหลกัฐานหรือรองรอยใดบงชี้ถงึการ
เปล่ียนแปลง  จะถือวาการปฏิสังขรณที่ผานมาไดดําเนินไปตามระเบียบที่มีมาแตเดิม”  ทั้งนี้จะ
ศึกษาระเบยีบทางสถาปตยกรรมในสองประเด็นไดแก  
                 1.  ผังบริเวณ   
                 2.  องคประกอบทางสถาปตยกรรม ซึ่งอาจจาํแนกยอยเปนสามสวนคือ  
                       สวนฐาน สวนเรือนธาตุ  และสวนยอด   
โดยในการวิเคราะหจะอาศัยปรางคทีม่ีอายเุวลาเกาแกกวาและออนกวาสมัยอยุธยาเปนจุดตั้งตน 
และจุดปลายของพัฒนาการตามลําดับ  สําหรับปรางคในสมัยอยธุยาจะวิเคราะหในกรณีของ
ปรางคทีม่ีหลกัฐานบงชี้อายุเวลาทีน่าเชือ่ถือกอน  โดยจําแนกออกเปนสามชวงเวลาตามเกณฑ
พัฒนาการของระบบการปกครอง(ดังกลาวแลวในบทที ่2)  เพื่อใหเหน็ถึงแนวโนมของพัฒนาการ  
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวเิคราะหปรางคอ่ืนๆที่ไมมหีลักฐานบงชี้อายุเวลาวา สมควรจัดใหอยูใน
แบบใดแบบหนึ่ง หรือไดคลี่คลายมาจากแบบใด หรือเปนตนตอของแบบใดตอไป  ทัง้นี้ในการ
จัดลําดับพัฒนาการดังกลาวจะวิเคราะหควบคูไปกับเงือ่นไขตางๆของสังคมอยธุยาในแตละ
ชวงเวลา   เพือ่ช้ีใหเหน็ถงึปจจัยผลักดันทีท่ําใหเกิดการพัฒนาในแตละชวงเวลา  นอกจากนั้นผูวจิัย
ขอย้ําในเบื้องตนนี้วา  การวเิคราะหพัฒนาการของระเบยีบทางสถาปตยกรรมในวทิยานพินธนี้
ไมไดมุงที ่
จะกําหนดอายุเวลาของปรางคแตละแหงใหแนชัด  แตมุงทีจ่ะทาํความเขาใจใหไดวา ในแตละ
ชวงเวลานั้น  ระเบียบแบบใดเปนทีย่อมรับนํามาใชในการออกแบบปรางค  และระเบียบนัน้ๆ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิดในการออกแบบ  และบทบาทหนาทีต่างๆอยางไร   
                 เนือ่งจากไดพบวา พฒันาการระเบียบผังบริเวณสามารถสะทอนใหเห็นถงึความคิดใน
การออกแบบที่คลี่คลายไปในแตละชวงเวลาไดอยางครบถวนดกีวาระเบียบองคประกอบ  ดงันัน้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119

เพื่อใหการนาํเสนอเปนไปอยางกระชับ  ผูวจิัยจะขอบรรยายถงึพฒันาการระเบียบผังบริเวณกอน  
โดยในการบรรยายนัน้จะไดยกขอมูลอางอิงอยางครบถวน  หลังจากนั้นจงึจะบรรยายพฒันาการ
ระเบียบองคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญไดแก  สวนเรือนธาตุ  สวนยอด  และสวนฐาน 
ตามลําดับ  โดยในการบรรยายนัน้จะตัง้อยูบนฐานของขอมูลที่ไดอางถึงกอนหนา  ควบคูไปกับ 
การอางอิงขอมูลอ่ืนๆเพิม่เติม  เพื่อประโยชนในการวิเคราะหในประเดน็สําคัญทีย่ังไมไดอางถงึ  
สําหรับภาพประกอบนัน้ผูวจิัยขอยกไปรวมกันไวทายบท  โดยในการนําเสนอนัน้  ภาพประกอบ 
ทั้งหมดของปรางคแตละแหงจะไมแยกออกจากกันตามประเด็นวิเคราะห  แตจะนาํมารวมกันและ
เรียงกนัไปตามลําดับดังที่ไดจําแนกไวแลว    ทัง้นี้เพื่อใหเขาใจภาพรวมของปรางคแตละแหงไดดี 
ยิ่งขึ้น  รวมทัง้ยังทาํใหเหน็ภาพรวมของปรางคในสมัยอยธุยาไดอยางตอเนื่อง                         
                 จากเอกสารสมยัอยุธยาหาฉบบัไดแก พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์   
พระราชพงศาวดารฉบับพนัจันทนุมาศ  พระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ7  คําใหการ 
ชาวกรงุเกา  และคําใหการขุนหลวงหาวัด  ไดพบขอความที่กลาวถึงวดัหลายแหงซึง่มีปรางคเปน
องคประกอบหลัก  รวมถึงไดพบขอความที่กลาวถงึบทบาทของเมืองหลายเมือง  ซึง่อาจเปน
รองรอยพาดพงิถึงวัดทีม่ีปรางคเปนองคประกอบหลกัซึ่งตั้งอยูในเมืองนั้นๆ  ขอมูลทัง้สองลักษณะ
นี ้
จะเปนหลักฐานหรือรองรอยบงชี้ไดวา ณ เวลาหนึง่ปรางคแหงนัน้ๆไดปรากฏขึ้นแลว  แตเพื่อให
เกิดความกระชับในการนําเสนอ  ในเบื้องตนนี้ผูวิจยัจะไดนําเสนอหลกัฐานและรองรอยเหลานั้น
อยางสรุปดวยการกลาวถงึเพียงชวงเวลาและรัชสมัยของกษัตริยที่เกีย่วของ  พรอมดวยแหลง
อางอิง  สําหรบักรณีขอมูลทีเ่ปนเพยีงรองรอยพาดพิงก็จะกลาวขอมูลนั้นโดยสังเขปไวดวย    สวน
รายละเอียดของขอมูลนัน้จะกลาวถึงตอไปในการวิเคราะห  โดยจะอางแทรกในเนื้อหาสาํหรับกรณี
ที่เปนประเด็นสําคัญ  และจะอางแทรกในเชิงอรรถสําหรับกรณีที่เปนประเด็นปลีกยอย  รวมถงึหาก 
มีขอมูลจากเอกสารอื่นๆทีเ่ปนประโยชนในการวิเคราะห  ก็จะยกมาอางแทรกประกอบกันในเนื้อหา
หรือในเชงิอรรถตามสมควรแกกรณี 
                 จากเอกสารสมยัอยุธยาทัง้หาฉบับดังกลาวไดพบขอมูลเกี่ยวของกับปรางคเปนจํานวน
ไมนอย  โดยปรางคบางแหงอาจมีขอมูลปรากฏในหลายรัชสมัยหรือหลายชวงเวลา  ซึ่งนาจะเปน
รองรอยของการปรากฏ และการเสริมสรางปรางคแหงนัน้ในเวลาตอมานัน่เอง  กลาวคือ 
                                                           
                 7  พระราชพงศาวดารฉบับพนัจันทนุมาศ  และฉบับพระจกัรพรรดิพงศ  ปรากฏ
ขอความตรงกนัเปนสวนมาก  ดงันัน้ผูวิจยัจะขออางองิจากฉบับพันจนัทนุมาศเปนหลัก  เวนแตใน
บางกรณทีี่มีความแตกตางอยางมีนยัสําคญัก็จะนาํขอความจากทั้งสองฉบับมาเปรียบเทียบกัน. 
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                 ชวงที่ 1  รัชสมยัสมเด็จพระรามาธบิดีที่ 1 จนสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่2 
ระหวาง พ.ศ.1893 – 1991 ในชวงเวลานี้ไดพบขอมูลกลาวถงึวัดที่มีปรางคเปนประธานหลายแหง 
กลาวคือ  
 
 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 ไดแก วัดทาทราย,8 วัดพทุไธศวรรย,9 วดัพระราม,10  
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1 ไดแก วัดมหาธาต ุ พระนครศรีอยุธยา,11   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร(คร้ังที่สอง) ไดแก วัดมหาธาตุ พระนครศรอียุธยา12 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่2 ไดแก วัดราชบูรณะ13    
นอกจากนัน้ยงัพบรองรอยของวัดทีม่ีปรางคเปนประธานหลายแหงซึง่ตัง้อยูในเมืองตางๆกลาวคือ   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดแก วัดมหาธาตุ ลพบรีุ14   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช ไดแก วดัมหาธาตุ สุพรรณบุรี,15  วัดสองพีน่อง 
สรรคบุรี จ.ชัยนาท16                          

                                                           
                 8  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ 
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 57.   
                 9  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนุมาศ(เจมิ)  กับ พระจักรพรรดิพงศ(จาด), 3.  
                 10  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 443.  
                 11  เร่ืองเดียวกนั, 444.  
                 12  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจ ันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม) กับ พระจัรพรรดพิงศ(จาด), 8.      
                 13  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 446.  
                 14  กอนขึ้นครองราชสมบัติและหลังการถวายราชสมบัติแกสมเด็จพระบรมราชาธิราช 
ที่ 1  สมเด็จพระราเมศวรทรงครองเมืองลพบุรี.  ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารฉบับ 
พันจนัทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ กบั พระจกัรพรรดิ-
พงศ (จาด), 2, 4.  
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                 ชวงที่ 2 ตัง้แตรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จนถงึปลายรัชสมัยสมเด็จพระ 
มหาธรรมราชา ระหวาง พ.ศ. 1991 – 2127 ในชวงเวลานี้ไดพบขอมูลกลาวถึงวัดทีม่ีปรางคเปน
ประธานหลายแหง  กลาวคือ 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดแก วัดพระราม,17 วดัจุฬามณ ีจ.พิษณุโลก18   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไดแก วดัมหาธาตุ ลพบุรี19 
นอกจากนัน้ยงัพบรองรอยของวัดทีม่ีปรางคเปนประธานหลายแหงซึง่ตัง้อยูในเมืองตางๆ กลาวคือ 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดแก วัดมหาธาต ุเชลียง,20  วัดมหาธาตุ 
พิษณุโลก21  
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไดแก วดัปรางคหลวง จ.นนทบุรี,22   
                                                                                                                                                                       
                 15  สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาอายพระยาทรงครองเมืองสพุรรณบุรี. ดูรายละเอียดจาก 
“พระราชพงศาวดาร ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ 
พันจนัทนุมาศ กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด), 10.    
                 16  สมเด็จพระเจาลูกเธอเจายีพ่ระยาทรงครองเมืองแพรกศรีราชา.  ดูรายละเอียดจาก 
“พระราชพงศาวดาร ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ 
พันจนัทนุมาศ กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด), 10.      
                 17  เร่ืองเดียวกนั, 13.  
                 18  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 450.    
                 19  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 84. 
                 20  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปเอาเมอืงเชลียง.  ดูรายละเอยีดจาก  
“พระราชพงศาวดารกรงุเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คาํใหการชาวกรุงเกา  คาํใหการ
ขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ 451.    
                 21  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุ.  ดูรายละเอียดจาก  
“พระราชพงศาวดารกรงุเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คาํใหการชาวกรุงเกา  คาํใหการ
ขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ 451.    
                 22  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงใหตั้งบานตลาดขวัญขึ้นเปนเมืองนนทบุรี.  
ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 60.  
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วัดขุนแผน จ.กาญจนบุรี,23  
                 ชวงที่ 3  ตั้งแตปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาจนสิ้นรัชสมยัสมเด็จพระเจา
เอกทัศน  ระหวาง พ.ศ.2127 – 2310  จากการวเิคราะหไดพบวา  ในชวงเวลานี้ระเบียบทาง
สถาปตยกรรมจะมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญในเชิงการออกแบบ  ซึง่อาจจาํแนกออกเปน 
สองระยะเวลาไดแก 
                 ระยะที่หนึ่ง  ตัง้แตปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา  จนสิน้รัชสมัยสมเด็จ 
พระเจาปราสาททอง  ระหวาง พ.ศ. 2127- 2198 
                 ระยะที่สอง  ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  จนสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศน
ระหวาง พ.ศ. 2199 - 2310 
                 ในชวงที่ 3  ไดพบขอมูลกลาวถึงวัดที่มีปรางคเปนประธานหลายแหง กลาวคือ  
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถไดแก วัดวรเชษฐาราม,24  วดัราชบูรณะ25 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ไดแก วัดพทุไธศวรรย,26  วดัมหาธาตุ พระนคร 
ศรีอยุธยา27   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ไดแก วัดไชยวัฒนาราม,28  วัดมหาธาตุ
พระนครศรีอยธุยา29 
                                                           
                 23  ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  กาญจนบุรีมีฐานะเปนเมืองหนาดาน.  
ดูรายละเอียดจาก  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม),” ในพระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 34.  
                 24  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 98.  
                 25  “คําใหการขุนหลวงหาวัด,” ใน คําใหการชาวกรงุเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 317.   
                 26  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 102.  
                 27  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ไดมีการบรูณะปฏิสังขรณวัดรัตนมหาธาต ุ และ
ปรางควัดมหาธาตุทาํลายลง. ดูรายละเอียดจาก “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คาํใหการชาวกรุงเกา  
คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรงุเกา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ 102. ; 
และ  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรน ิติ์,” ในพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนุมาศ(เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 332.     
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                 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ ไดแก วัดมหาธาตุ ลพบุรี30   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา ไดแก วัดบรมพุทธาราม,31 วัดพระยาแมน32   
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ ไดแก วัดปาโมก จ.อางทอง33  
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ ไดแก วัดพระราม,34  วัดราชบูรณะ,35   

 
ข.  พัฒนาการระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยธุยา 
                 จากการศึกษาวิเคราะหในบทที่ 2 ไดแสดงใหเหน็แลววา ปรางคกอนสมัยอยุธยา 
ที่ปรากฏในบรเิวณภาคกลางของไทยนัน้  แมวาจะมีความสัมพนัธกับอารยธรรมเขมรในเชิง 
อุดมการณแหงระบบการเมอืงการปกครองแบบมณฑลอํานาจอยางลกึซึ้ง  แตปรางคเหลานั้น 
ก็อาจมีระเบยีบทางสถาปตยกรรมผิดแผลกไปจากปรางคสกุลชางเขมรมากหรือนอยตางกนัไป   
ตามระดับของความเปนอิสระในทางการเมืองการปกครอง (ดูภาพถายที่ 1- 6)  นอกจากนัน้ยัง 
ไดแสดงใหเหน็อีกวา  กรุงศรีอยุธยาไดปรากฏตัวขึ้นภายใตอุดมการณแหงระบบการเมืองการ 

                                                                                                                                                                       
                 28  เร่ืองเดียวกนั, 341 - 342. 
                 29  เร่ืองเดียวกนั, 344.  
                 30  “คําใหการขุนหลวงหาวัด,” ใน คําใหการชาวกรงุเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 328.  
                 31  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรศุรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 412 - 413.  
                 32  เร่ืองเดียวกนั, 414 - 415.  
                 33  เร่ืองเดียวกนั, 450 - 452.  
                 34  วัดพระรามชํารุดทรงใหปฏิสังขรณปเศษจึงสําเร็จ.  ดูรายละเอียดจาก  “พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุศรีอยุธยา  ฉบับ
พันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 462.   
                 35  วัดราชบูรณะเปนหนึ่งในจํานวนวัดเจ็ดแหงทีไ่ดรับการบูรณะปฏิสังขรณในรัชสมัยนี้.  
ดูรายละเอียดจาก “คําใหการขุนหลวงหาวดั,” ใน  คําใหการชาวกรุงเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  
และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 383 - 384. 
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ปกครองแบบมณฑลอํานาจ  ตามแบบอยางและอุดมคติแหงอารยธรรมเขมรซึ่งเคยยิ่งใหญมากอน  
ปรางคในสมยัอยุธยาจึงมีรากฐานมาจากทั้งสกุลชางทองถิ่นภาคกลางของไทย  และสกุลชางเขมร
ประกอบกัน  การคัดสรร ผสมผสาน และสรางสรรค บนรากฐานทัง้สองคงเปนทีม่าของระเบียบทาง
สถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยุธยาซึ่งจะไดคลี่คลายไปตามกาลเวลาเปนลําดบั 
 
    1.  พัฒนาการระเบียบผังบริเวณของวัดในสมัยอยุธยาที่มีปรางคเปนประธานหรือ 
         เปนองคประกอบหลัก (ดูภาพลายเสนที ่4 และตารางที่ 1 ประกอบ) 
         ก)  พฒันาการของระเบียบผังบริเวณในชวงที่ 1   อนวุิทย เจริญศุภกุล ไดจําแนก
ระเบียบผังบริเวณของปราสาทสกุลชางเขมรในประเทศไทยออกเปนสีป่ระเภทไดแก ปราสาทที่มี
กลุมปรางคอิฐเปนประธาน  ปราสาทที่มีระเบียงคดลอมรอบปรางคประธาน  ปราสาทที่มปีรางค
องคเดียวเปนประธาน  และปราสาทอโรคยาศาล   พรอมทั้งไดเสนอวา สวนประธานของผังบริเวณ 
(ไมวาจะเปนปรางคองคเดยีวหรือกลุมปรางค) ที่มีระเบียงคดลอมรอบเปนสิ่งที่แสดงวา ปราสาท
แหงนัน้มีศกัดิ์ระดับสูงเกี่ยวเนื่องกับกษัตริยหรือผูครองแวนแควน  และสวนประธานของผังบริเวณ
ที่เปนปรางคองคเดียวเปนสิง่ที่แสดงวาปราสาทแหงนัน้มีศักดิ์ระดับรองเกี่ยวเนื่องกบัชุมชน36 
                 การจําแนกศักดิ์ของปราสาทสกุลชางเขมร  โดยอาศัยระเบยีบผังบริเวณเปนเกณฑ
ดังกลาวขางตน นาจะเปนแบบแผนที่ยงัคงสืบเนื่องอยูในสกุลชางทองถิ่นภาคกลางของไทยกอน
สมัยอยุธยา  สืบเนื่องมาจนถึงอยางนอยในชวงที ่1 ของสมัยอยุธยา  ดังจะเห็นไดวาวัดซึ่งมี
หลักฐาน 
บงชี้วามีศักดิ์ระดับสูงเกีย่วเนื่องกับกษัตริยและรัฐ  ลวนเปนวัดที่มีระเบียงคดลอมรอบสวนประธาน
และเชื่อมโยงกับวิหารเปนหนวยเดียวกันทัง้สิ้นไดแก วัดมหาธาตุ ลพบรีุ, วัดมหาธาต ุสุพรรณบุรี, 
วัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา, วัดพุทไธศวรรย, วัดพระราม, วัดราชบรูณะ  ในขณะเดียวกนั   
วัดซึ่งมหีลักฐานบงชี้วามีศกัดิ์ระดับรองเกี่ยวเนื่องกับชุมชน ก็ลวนเปนวัดทีม่ีปรางคองคเดียว 
เปนประธานไดแก วัดทาทราย, วัดสม 
                 โดยทั่วไปมกัจะเชื่อกันวา ในสมัยอยุธยา กอนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ระเบียบผังบริเวณของวัดทีม่ปีรางคเปนประธานจะมีองคประกอบหลักสี่อยางไดแก ปรางค  วหิาร  

                                                           
                 36  อนุวทิย  เจรญิศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
(ม.ป.ท. : The  Toyota  Foundation, 2541), 11 – 17.    
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ระเบียงคด(ที่ลอมรอบปรางคและเชื่อมโยงอยูกับวิหาร) และอุโบสถ  เรียงตามแนวแกนเดียวกนั37

(คือแบบ ข 2.1, แบบ ข 2.2 ดูภาพลายเสนที ่4)  อยางไรก็ดีหากวิเคราะหในเชงิการออกแบบ 
จะเหน็ไดวา ตามระเบียบนี้ ปรางค วิหาร และระเบียงคดจะมีลักษณะผสานเปนหนวยเดียวกัน   
ในขณะที่อุโบสถจะมีลักษณะเปนหนวยอิสระที่มีความสัมพนัธกนัตามแนวแกนเทานัน้  ซึ่งนาจะ 
สะทอนใหเห็นวาอุโบสถอาจเปนองคประกอบที่ไดรับการเสริมสรางขึ้นในภายหลัง  ขอเสนอนี้จะ 
มีหลักฐานในแงมุมตางๆสนับสนนุกลาวคือ   
                 จากการวเิคราะหในกรณีของวัดมหาธาต ุลพบุรี (แผนผงัที่ 31, ภาพลายเสนที่ 28) ซึง่
เปนทีย่อมรับตรงกันวาเปนตนแบบใหกับปรางคในสมยัอยุธยา38 ไดพบวา ปรางคแหงนี้มีระเบียบ
องคประกอบทั้งสามสวนสอดคลองตรงกันกับปรางคประธานปราสาทพิมาย (แผนผังที ่28, ภาพ
ลายเสนที ่27) ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป  นอกจากนั้นยังมงีานศกึษายนืยนัวา  รูปแบบการ
ประดับตกแตงที่ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี สามารถเทียบเคียงกับปรางคประธานปราสาทพิมาย 
ไดอยางแนบแนน39  และดัง้เดิมนั้นปรางควดัมหาธาตุ ลพบุรี จะปรากฏเปนประธานของผังบริเวณ
เพียงองคเดียวโดดๆ  ในทาํนองเดียวกนักบัปรางคประธานปราสาทพมิาย โดยปรางคบริวารขนาบ
สองขางของปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี ที่มรีองรอยในภาพถายเกาและซากฐานที่หลงเหลืออยูนัน้
เปนองคประกอบที่ถูกเสริมสรางขึ้นในภายหลัง40  ตามนยัเหลานี้จะเห็นไดวา ปรางควดัมหาธาตุ 
ลพบุรี  อาจไดรับอิทธิพลความคิดในเชงิการออกแบบสัมพันธกับปรางคประธานปราสาทพิมาย
อยางแนบแนน  ดังนั้นจงึมคีวามเปนไปไดวา ดัง้เดิม ผังบริเวณของวดัมหาธาตุ ลพบุรี (แผนผัง 
ที่ 30) อาจมีระเบียบในทํานองเดียวกันกับปราสาทพิมาย (แผนผงัที ่27) ก็เปนได  โดยตามระเบียบ
นี้ (คือแบบ ก 2.1 ดูภาพลายเสนที่ 4) จะมีความคิดในการออกแบบที่สําคัญสองประการ กลาวคอื   
                 1.  การจัดองคประกอบหลักสามอยาง ไดแก ปรางค ระเบียงคด และ พลับพลา 

                                                           
                 37  สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยธุยา  งานชางหลวงแหงแผนดนิ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2542), 44.  
                 38  ชอง  บวสเซอลีเย, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย,” แปลโดย 
หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล  ศิลปากร 9, 3 (กันยายน 2508) : 37, 40.  
                 39  สันติ  เล็กสุขุม, ววิัฒนาการของชั้นประดบัลวดลาย  และลวดลายสมัยอยุธยา 
ตอนตน, 1 – 11.  
                 40  อนุวทิย  เจรญิศุภกุล, “วัดมหาธาตุ  ลพบุรี,” เมืองโบราณ  2, 2 (มกราคม  
– มีนาคม  2519) : 24.  
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(ในกรณีปราสาทพิมาย) หรือวิหาร(ในกรณีของวัดมหาธาตุ ลพบุรี)  เรียงตามแนวแกนเดียวกนั 
โดยองคประกอบหลักทั้งสามจะมีลักษณะผสานเปนหนวยเดียวกัน41  
                 2.  การกาํหนดขอบเขตผังบริเวณดวยกาํแพงซึ่งมจีุดศูนยกลางอยูที่ปรางคประธาน 
โอบลอมทีว่างขนาดใหญครอบคลุมองคประกอบหลักทัง้สาม  โดยเวนทีว่างทางดานหลงัไวเปน 
พื้นที่โลง 
                 นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา วัดมหาธาตุ สุโขทัย (แผนผังที่ 29) ก็มีระเบียบผังบริเวณ 
ในทาํนองเดียวกันนี้เชนกนั 
                 หากพิจารณาวา ระเบยีบผังบริเวณของวัดมหาธาตุ ราชบุรี (แผนผังที่ 32) จะมี
องคประกอบหลักสามอยาง ไดแก ปรางค วิหาร และระเบียงคด เรียงตามแนวแกนและผสานเปน 
หนวยเดียวกนั  สอดคลองกบัความคิดในการออกแบบปราสาทพิมาย  รวมถงึวัดมหาธาตุ ลพบุรี 
ดังกลาวขางตน  โดยอุโบสถของวัดมหาธาตุ ราชบุรี นี้จะตั้งแยกออกไปตางหากจากแนวแกนหลกั
ของผังบริเวณ  ประกอบกับรองรอยจากพระราชพงศาวดารที่เมื่อระบุถึงการสรางวดัพุทไธศวรรย, 
วัดพระราม,วดัราชบูรณะ ในชวงที ่1 ของสมัยอยุธยานัน้ลวนบรรยายเปนใจความในทาํนอง
เดียวกนัทัง้สิ้นวา “ ใหสถาปนาพระวหิารและพระมหาธาตุเปนพระอารามแลวใหนามชื่อ …”  โดย
ไมไดกลาวถงึอุโบสถเลย42  รวมถงึหลกัฐานจากระเบียบผังบริเวณของวัดทาทราย (แผนผังที่ 1) 
และ 
วัดสม (แผนผงัที ่22) ที่มีองคประกอบหลกัสองอยางคือ ปรางค และวหิาร เรียงตามแนวแกน 
เดียวกนั  อาจทําใหเขาใจไดวา  แทจริงแลว ในสมัยอยธุยาชวงที่ 1 ผังบริเวณของวัดที่มีปรางค 
เปนประธานอาจมีระเบียบสองแบบกลาวคือ 

                                                           
                 41  ในกรณีปราสาทพิมาย  แมในทางกายภาพ  พลับพลาจะไมเชื่อมตอกบัระเบียงคด
โดยตรง  แตตางก็ตัง้อยูใกลชิดกันมากและมีองคประกอบยื่นเขาหากัน  ในเชิงการออกแบบจึงอาจ
นับไดวาพลับพลาและระเบยีงคดมีลักษณะผสานกัน  ในทาํนองเดียวกัน  วิหารของวัดมหาธาตุ  
ลพบุรี  เมื่อแรกสรางอาจมีลักษณะเชนเดยีวกนันี้ดวยก็เปนได    ตอมาจึงไดมีการเสริมสรางวหิาร
ใหเชื่อมตอเปนหนวยเดียวกนักับระเบยีงคด  ซึ่งอาจเปนความคิดทีพ่ฒันาขึน้โดยสกุลชางทองถิน่
ในบริเวณภาคกลางของไทย  หรืออาจไดรับอิทธิพลมาจากสกุลชางเขมรที่พัฒนาข้ึนในภายหลัง 
ดังรองรอยที่ปราสาทนครวัด  ซึง่มีพลบัพลาและระเบียงคดเชื่อมตอเปนหนวยเดียวกนั.         
                 42  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม),”  ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทน ุมาศ(เจิม)  กบัพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 3, 11, 13.  
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                 แบบที่มีองคประกอบหลกัสองอยางไดแก ปรางคและวหิาร เรียงตามแนวแกนเดียวกนั  
ซึ่งนาจะเปนระเบียบเฉพาะวัดที่มีศักดิ์ระดับรอง (คือแบบ ก 1 ดูภาพลายเสนที่ 4)   
                 และแบบที่มีองคประกอบหลกัสามอยางไดแก ปรางค วหิาร และระเบียงคด  เรียงตาม
แนวแกนและผสานเปนหนวยเดียวกนั  ซึง่นาจะเปนระเบียบเฉพาะวัดที่มีศักดิ์ระดับสูง (คือแบบ  
ก 2.1 หรือแบบ ก 2.2 ดูภาพลายเสนที่ 4)  หากตามระเบียบนี้มกีารกาํหนดขอบเขตดวยกําแพง 
ซึ่งมีจุดศูนยกลางอยูที่ปรางคประธานโอบลอมที่วางขนาดใหญครอบคลุมองคประกอบหลักทั้งสาม  
โดยเวนทีว่างทางดานหลงัไวเปนพื้นที่โลง ในทํานองเดียวกันกับปราสาทพิมาย รวมถึงวัดมหาธาต ุ
ลพบุรี ดังกลาวขางตน  การสรางอาคารอกีหลังหนึ่งเพิ่มเติมลงในพื้นทีโ่ลงทางดานหลังตาม
แนวแกนหลักรวมกับปรางค วหิาร และระเบียงคด (คือแบบ ข 2.1 หรือแบบ ข 2.2 ดูภาพลายเสนที ่
4) ก็จะไมทาํลายระเบียบที่มมีาแตเดิม   แตกลับเปนการเสริมสรางผังบริเวณใหมีความสมดุลย 
รวมทัง้ยงัเปนการเนนความสําคัญของปรางคใหปรากฏเปนศูนยกลางของผังบริเวณอยางเปน
รูปธรรมยิ่งขึ้น  ตามนัยนี้การสรางอาคารในพืน้ทีโ่ลงทางดานหลังจงึนบัเปนการพัฒนาระเบยีบ 
ผังบริเวณอยางแนบเนียนจนยากที่จะสงัเกตเห็น  และคงเปนดวยเหตนุีเ้องทาํใหผังบริเวณที่ไดผาน
การเสริมสรางมาแลว  ถกูเขาใจและเชื่อกนัเรื่อยมาวาเปนระเบียบทีถู่กกําหนดขึ้นพรอมกันทัง้หมด
มาตั้งแตแรกสราง  แตจากหลักฐานตางๆที่ไดกลาวแลวทําใหผูวิจยัไมอาจเชื่อเชนนัน้ไดอีกตอไป 
                 อยางไรก็ดีใบเสมาทีว่ัดพทุไธศวรรย, วัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา, วดัราชบูรณะ  
ซึ่งเปนใบเสมาสมัยอยธุยาแบบเดียวกนัที่มีอายุเวลาระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถงึครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษ 2143  คงเปนรองรอยไดวา  อุโบสถอาจปรากฏเปนองคประกอบหนึง่ในผงับริเวณ
วัดมาตั้งแตในชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยาแลวก็เปนได  แตจากหลักฐานและขอเสนอดังกลาวขางตน  
ทําใหผูวิจยัมคีวามเห็นวา  ในชวงเวลานี ้อุโบสถคงปรากฏเปนเพียงองคประกอบรองซึ่งตัง้แยก
ออกไปตางหากจากแนวแกนหลกั ณ ตาํแหนงใดตําแหนงหนึง่ในผงับริเวณ   
                 ขอเสนอทีว่า “ ในสมัยอยธุยาชวงที ่1 ผังบริเวณของวัดทีม่ีปรางคเปนประธานจะม ี
องคประกอบหลักไมเกนิสามอยางไดแก ปรางคและวหิาร  หรือปรางค วิหาร และระเบียงคด”   
จะเปนสาระสาํคัญของระเบยีบผังบริเวณซึ่งในวิทยานิพนธนี้ไดกาํหนดใหเปนแบบ ก  ซึง่อาจ
จําแนกไดเปนแบบปลีกสองแบบ  กลาวคอื   
                                                           
                 43  ใบเสมาสมยัอยุธยาแบบนี้  เปนใบเสมาหนิชนวนขนาดใหญและหนา  มกีารประดับ
ลายรูปสามเหลี่ยมที่คอกับทองเสมา  และประดับลายรปูส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปนูตะแคงที่อกเสมา  
โดยลักษณะสาํคัญนี้จะตรงกันกับใบเสมาสมัยสุโขทยัอีกดวย.  ดูรายละเอียดจาก  
ประยูร  อุลุชาฎะ [ น. ณ ปากน้ํา], ศิลปบนใบเสมา (กรุงเทพฯ : เม ืองโบราณ, 2524), 47 - 48.  
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                 แบบ ก 1 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีปรางคองคเดียวเปนประธาน   โดย
ปรางคประธานนี้จะตั้งอยูทางดานหลังวิหารตามแนวแกนเดียวกัน  ซึง่เกือบทุกกรณีจะเปน
แนวแกนตะวนัออก-ตะวันตก จากการศึกษาวิเคราะหไดพบวัดซึ่งมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 1  
ไดแก วัดทาทราย (แผนผงัที ่1), วัดสม (แผนผังที่ 22)   
                 จากการวเิคราะหยังไดพบวัดซึ่งมีระเบยีบผงับริเวณคลายคลึงกับแบบ ก 1 แตใน
ตําแหนงที่ควรเปนวหิารกลบัปรากฏเปนอุโบสถ (คือแบบ  ข 1.1 ดูภาพลายเสนที ่4) หากพิจารณา
วา อุโบสถนั้นอาจดัดแปลงมาจากวหิารทีม่ีอยูเดิม  วัดเหลานี้ก็อาจเคยมีระเบียบผงับริเวณตาม
แบบ ก 1 มากอนไดแก วัดโบสถ สามโก จ.อางทอง (แผนผังที่ 7), วัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณ- 
บุรี (แผนผังที่ 10), วัดกษัตราธิราช (แผนผงัที ่14),  วัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี (แผนผังที ่17)  
                 นอกจากนั้นยังไดพบวัดอีกหลายแหง  ทีม่ีอุโบสถปรากฏเปนองคประกอบหลักอีก 
อยางหนึ่งซึง่เรยีงตามแนวแกนเดียวกนักบัปรางคและวหิาร (คือแบบ ข 1.2 ดูภาพลายเสนที ่4) 
หากพิจารณาวาอุโบสถนี้อาจสรางเสริมเขาไปในผังบริเวณ  วัดเหลานีก้็อาจเคยมีระเบียบผัง
บริเวณตามแบบ ก 1 มากอนเชนกันไดแก วัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี (แผนผังที่ 3), วดัขุนแผน จ.
กาญจนบุรี (แผนผังที่ 5 ), วดัพระปรางค จ.สิงหบุรี (แผนผังที่ 17), วัดโลกยสุธา (แผนผังที่ 19),วัด
จุฬามณ ีจ. พิษณุโลก (แผนผังที ่42) 
                 แบบ ก 2 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีสวนประธานอันประกอบดวย ปรางค
ประธาน  และเจดียบริวารซึง่อาจเปนปรางคหรือเจดียรูปแบบอ่ืนๆ  สวนประธานนี้จะตั้งอยู ณ 
ศูนยกลางของที่วางภายในวงลอมระเบียงคดซึ่งเชื่อมตออยูกับดานทายของวหิาร  โดยทั้งสวน
ประธาน  ระเบียงคด  และวิหาร  จะเรียงกันไปตามแนวแกนหลัก  ซึง่เกือบทุกกรณีจะเปนแนวแกน
ตะวันออก-ตะวันตก   
                 หากพิจารณาแบบแผนการจดัองคประกอบสวนประธานเปนเกณฑ  อาจจําแนกแบบ  
ก 2 ออกเปนแบบยอยสองแบบไดแก 
                 แบบ ก 2.1 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีสวนประธานอันประกอบดวย ปรางค
สามองค  ซึง่ถกูจัดเรียงเปนแถวหนากระดานตามแนวแกนเหนือ-ใต  และต้ังอยูบนฐานเดยีวกนั  
ซึ่งเปนฐานทีม่แีผนผังลอรับกับแผนผังปรางคทัง้สาม  โดยปรางคองคกลางขนาดใหญจะเปน
ปรางคประธาน  และปรางคขนาบสองขางขนาดยอมกวาจะเปนปรางคบริวาร 
                 แบบ ก 2.2 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีสวนประธานอันประกอบดวย ปรางค
ประธาน ณ ตาํแหนงศูนยกลาง  และเจดยีบริวารซึง่อาจเปนปรางคหรือเจดียรูปแบบอ่ืนๆประจํา
มุมทัง้สี่บนฐานไพทีส่ีเหลีย่มจัตุรัส 
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                 จากการวเิคราะหไมพบวัดแหงใดที่มีระเบยีบผังบริเวณตามแบบ ก 2.1 และแบบ  
ก 2.2 อยางตรงไปตรงมาเลย  แตจากที่ไดชี้ใหเหน็แลววา  การสรางอาคารเพิ่มเติมในพืน้ที่โลงทาง
ดานหลังเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาระเบียบผังบริเวณ  ตามนยันีว้ัดหลายแหงซึ่งมีระเบยีบ
ผังบริเวณคลายคลึงกับระเบยีบทัง้สองแบบนี้  แตมีอาคารอีกหลงัหนึ่งซึ่งเกือบทุกกรณีจะเปน
อุโบสถปรากฏเปนองคประกอบหลักอกีอยางหนึง่  ตั้งอยูทางดานหลงัตามแนวแกนเด ียวกนักับ
ปรางคประธาน  วหิาร และระเบียงคด (คือแบบ ข 2.1 และแบบ ข 2.2 ดูภาพลายเสนที ่4) ก็อาจ
เปนวัดซึง่เคยมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.1 หรือแบบ ก 2.2 มากอน กลาวคือ                      
                 จากการวเิคราะหไดพบวัดซึง่นาจะมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.1 มากอน ไดแก  
วัดมหาธาต ุสุพรรณบุรี (แผนผงัที่ 8), วัดมหาธาตุ ลพบรีุ (แผนผังที่ 30), วัดพทุไธศวรรย (แผนผงั 
ที่ 34), วัดพระราม (แผนผงัที่ 36)44 
                 จากการวเิคราะหไดพบวัดซึง่นาจะมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.2 มากอนไดแก 
วัดพระราม (แผนผังที่ 36), วดัราชบูรณะ (แผนผังที่ 38), วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยธุยา (แผนผัง 
ที่ 54)  
                 จากการวเิคราะหยังไดพบวัดอีกสองแหงทีม่ีระเบียบผังบริเวณคลายคลึงเปนอยางมาก
กับแบบ ก 2.2 ไดแก วัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี (แผนผงัที ่12) ซึ่งมีขอแตกตางตรงที่ในตําแหนง 
ที่ควรเปนวหิาร กลับปรากฏเปนอุโบสถที่แยกหางจากระเบียงคด  อยางไรก็ดีจากรูปแบบทาง
สถาปตยกรรม  มีรองรอยวาอุโบสถนั้นนาจะเสริมสรางขึ้นใหมในสมยัรัตนโกสนิทร  อีกแหงหนึง่คือ 
วัดมหาธาต ุราชบุรี (แผนผงัที่ 32) ซึ่งมีขอแตกตางไปตรงที ่มีปรางคบริวารสามองครายลอมรอบ
ปรางคประธาน ณ ตาํแหนงทิศหลักทัง้สี่ แทรกเสริมระหวางเจดียประจํามุมทั้งสี ่(คือแบบ ก 2.3  
ดูภาพลายเสนที ่๓)  อยางไรก็ดีจากการวเิคราะหซึง่จะกลาวตอไปไดพบวาปรางคบริวารประจํา 
ทิศทัง้สี่นีน้าจะไดรับการสรางเสริมขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่ 23 หรือในราวตนสมยัรัตนโกสนิทร  
ดังนัน้วัดทัง้สองแหงนี้จงึอาจเคยมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.2 มากอนเชนกนั 
                 หากพิจารณาในเชิงการออกแบบอาจกลาวไดวา  สวนประธานที่ประกอบดวยปรางค
ประธานและเจดียประจํามมุทั้งสี ่ตามระเบียบผังบริเวณแบบ ก 2.2 นั้น  นอกจากมีผลใหสวน
ประธานลอรับกับระเบียงคด  ทําใหสวนประธาน ระเบยีงคด รวมถึงวหิาร ผสานเปนหนวยเดียวกนั

                                                           
                 44  สวนประธานของวัดพระราม  นอกจากปรางคประธานแลว  ยังมีทัง้ปรางคบริวาร
ขนาบสองขาง  และเจดียประจํามุมทัง้สี่  ทําใหอาจจาํแนกไดทัง้ระเบยีบแบบ ก 2.1 และแบบ  
ก 2.2  ทัง้นี้เปนผลมาจากการเสริมสรางซึง่จะไดกลาวรายละเอยีดในการวิเคราะหตอไป.  
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อยางแนบแนนมากกวาสวนประธานที่ประกอบดวยปรางคสามองค ตามระเบียบแบบ ก 2.1 แลว  
สวนประธานตามระเบียบผงับริเวณแบบ ก 2.2   ยงัสะทอนใหเหน็ถงึความคิดในการออกแบบ   
ที่ตั้งอยูบนรากฐานของแบบแผนมณฑล  อันมีจุดศนูยกลางและอาณาบริเวณเปนสาระสาํคัญ 
ไดอยางเดนชดัมากกวาอีกดวย  ตามนัยนี้แบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานตามระเบยีบ 
ผังบริเวณแบบ ก 2.2  จงึอาจเกี่ยวของ  หรืออาจถกูนาํมาใชเปนสัญลักษณของระบบการเมืองการ 
ปกครองแบบมณฑลอํานาจที่ดําเนินอยูในขณะนัน้ก็เปนได   
                 ในอีกนัยหนึง่ แบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานทั้งสองแบบนีย้ังอาจเกี่ยวของ 
หรืออาจถกูนาํมาใชเปนสัญลักษณของคติตามแนวคิดของลัทธนิิกายตางๆเนื่องในศาสนาพทุธ 
อีกดวย45  ดังมีรองรอยในกรณขีองปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา กลาวคือ                      
                 เนือ่งจากปรางควัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา อาจปรากฏขึ้นแลวตั้งแตกอนสมัย
อยุธยา46  ในขณะที่ศาสนาพทุธลัทธิมหายานไดเจริญรุงเรืองอยูในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา  
ดังนัน้ตามที่พระราชพงศาวดารไดบันทึกไววา “ศักราช 736 ขาลศก (พ.ศ.1917)  สมเด็จพระบรม
ราชา(ธิราช)เจา  และพระมหาเถรธรรมากัลญาณ  แรกสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ ฝายบูรพทิศ
หนาพระบนัชัน้สิงส  สูงเสน 3 วา”47  จึงนาจะหมายถงึการประดิษฐานพระบรมธาตุในกรุ  เพื่อให
ปรางคแหงนี้เปนพระบรมธาตุเจดียประจําพระนครศรีอยุธยา  ทัง้นี้คงเปนไปตามคตพิระบรมธาตุ
ของนิกายเถรวาท ลังกาวงศ ที่ไดเผยแผเขามาสูพระนครศรีอยุธยาอยางจรงิจังเปนระลอกแรกใน
ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19  โดยนาสงัเกตเปนอยางยิง่วา ในคราวเดียวกนันัน้อาจไดมีการ
เสริมสรางเจดยีประจํามมุทัง้สี่และเจดียประจําสี่ดานๆละสี่องครายลอมสวนประธานที่มมีาแต
ดั้งเดิม  
(ดูแผนผังที ่54) 48  หากพิจารณาวา ตามแนวคิดของนิกายเถรวาท พระบรมธาตุเปนสิง่ศักดิ์สิทธิ์
เสมือนพระพทุธเจา  ปรางคประธานซึง่มพีระบรมธาตปุระดิษฐานอยูนัน้จึงเปนสญัลักษณระลึก 
ถึงพระพทุธโคตมะ  ตามนยันี้ปรางคประจํามุมทั้งสี่บนฐานไพที  ซึง่เดิมอาจเคยมพีระพุทธรูป 
                                                           
                 45  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.   
                 46  ประยูร  อุลุชาฎะ [น ณ ปากน้ํา], ศิลปกรรมแหงอาณาจกัรศรีอยุธยา (พระนคร :  
โอเดียนสโตร, 2516), 54 - 57.   
                 47  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 444.      
                 48  สันติ  เล็กสุขุม, เจดียราย ”ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ  จงัหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา, 30.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 131

ประดิษฐานอยู ก็อาจเปนสญัลักษณใหระลึกถึงพระพทุธเจาอีก 4 พระองคที่อุบัตข้ึินในกัลป
เดียวกนักับพระพุทธโคตมะ  ในขณะเดียวกัน  การเสริมสรางเจดียรายลอมสวนประธานอกี 20 
องค 
จึงอาจเปนความพยายามอยางจงใจที่มุงหวงัใหเจดยีทัง้ 20 องคนั้นผสานเขากับปรางคประจํามุม
ทั้งสี ่ เพื่อใหเปนสัญลักษณระลึกถึงอดีตพุทธ 24 พระองคที่อุบัติข้ึนกอนหนาพระพุทธโคตมะ  โดย
อดีตพุทธ 24 พระองคนีจ้ะไดรับการอางถงึอยางมนีัยสาํคัญเสมอ ในฐานะอดีตพทุธผูที่ไดประทาน 
คําพยากรณแกพระพทุธโคตมะเมื่อครั้งยงัทรงเปนพระโพธิสัตว   
                 รูปแบบที่แตกตางกนัระหวางเจดียที่เสริมสรางขึ้นใหมซึง่มสีวนยอดเปนทรงระฆงักลม
ซอนอยูบนสวนเรือนธาตุ  กบัเจดียบริวารประจําทิศทั้งสีบ่นฐานไพทีซึง่มีรูปแบบเปนปรางค  
(ภาพถายที ่79) นาจะเปนรองรอยไดวา ปรางคประจําทศิทั้งสี่อาจปรากฏควบคูอยูกบัปรางค
ประธานมาตัง้แตดั้งเดิม  หากเปนเชนนั้น สวนประธานที่ประกอบดวยปรางคหาองคนั้นก็อาจเปน
สัญลักษณใหระลึกถึงพระธยานพิทุธทัง้หา  ตามแนวคดิของลัทธิมหายานมากอนก็เปนได  
         ข)  พฒันาการของระเบียบผังบริเวณในชวงที่ 2  ในกรณีของวัดพระรามซึ่งมหีลักฐาน
บงชี้อายุเวลาแรกสรางเกาทีสุ่ดตรงกับปสุดทายในรัชสมยัสมเด็จพระรามาธบิดีที่ 1 ดังปรากฏใน
พระราชพงศาวดารความวา “ศักราช 731  ระกาศก (พ.ศ.1912) แรกสรางวัดพระราม  คร้ังนัน้
สมเด็จพระรามาธิบดีเจาเสด็จนฤพาน…”49  จากหลักฐานที่เหลืออยูในปจจุบัน (แผนผังที ่36)  
พบวา แมจะปรากฏปรางคสามองคในทาํนองเดียวกันกับระเบียบผังบริเวณแบบ ก 2.1  แตสวน
ประธานของวดัพระรามนีก้ต็ั้งอยูบนฐานไพทีซึง่มีเจดยีประจํามุมทั้งสี่ตามระเบียบผังบริเวณแบบ  
ก 2.2  อยางไรก็ดีหากพิจารณาแผนผังของฐานไพทีวัดพระราม  จะเห็นไดถงึความไมลงตัวใน 
การออกแบบกลาวคือ โดยทั่วไปฐานไพทจีะมีแผนผงัเปนสี่เหลีย่มจัตุรัสสมบูรณ  แตฐานไพทีของ 
วัดพระรามกลบัมีสวนยื่นทัง้สองขางสมัพนัธกับปรางคบริวารสององคที่ขนาบปรางคประธานอยู   
การมีสวนยืน่เชนนี้อาจเปนรองรอยวา สวนประธานที่เปนปรางคสามองคกับฐานไพทีนาจะไมได 
รับการสรางขึน้ในคราวเดียวกัน  หากเปรยีบเทียบสวนประธานของวดัพระราม (แผนผังที่ 37) กับ
วัดพุทไธศวรรย(แผนผังที่ 35 ) ซึ่งตางเริ่มสรางในรัชสมยัสมเด็จพระรามาธบิดีที่ 150 และตางมีสวน

                                                           
                 49  “พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คาํใหการชาวกรุงเกา  
คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรงุเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 443.  
                 50  “ศักราช 715 ปมะเส็งเบญจศก (พ.ศ. 1896)...ทรงพระกรณุาตรัสวา ทีพ่ระ 
ตําหนกัเวยีงเหล็กนั้น  ใหสถาปนาพระวหิารและพระมหาธาตุเปนพระอารามแลว  ใหนามชื่อ 
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ประธานที่เปนปรางคสามองคเชนเดียวกัน  ก็อาจเขาใจไดวา ในระยะแรกสราง วัดพระรามอาจถูก
กําหนดใหมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.1 แตอาจเปนเพราะการสวรรคตของสมเด็จพระรามา 
ธิบดีที่ 1  รวมถึงการการเสรมิสรางปรางควัดมหาธาต ุ พระนครศรีอยธุยา  ในรัชสมยัสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 1 ดงักลาวแลว  ทําใหการสรางวัดพระรามตองหยุดชะงักไป  กอนทีจ่ะไดมีการ
เสริมสรางใหสมบูรณในราวตนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ดังที่พระราชพงศาวดารได
บันทกึไววา “…ที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระรามาธิบดี ที่พระองคสรางกรุงนั้น ใหสถาปนาพระ
มหาธาตุ  และวิหารเปนอารามใหนามชื่อ วัดพระราม” 51   
                 หากพิจารณาวาแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานอันประกอบดวยปรางค
ประธาน  และเจดียประจําทศิทั้งสี่  ยงัคงเปนทีย่อมรับในการออกแบบปรางควัดราชบูรณะใน 
 
ระยะครึ่งหลงัของพุทธศตวรรษที่ 20  ก็อาจเขาใจไดวา  การสรางเสริมวัดพระรามในรัชสมัยสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถอาจไดมีการดัดแปลงแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธาน  ดวยการ
เพิ่มฐานไพทพีรอมดวยเจดยีประจํามมุทัง้สี่ครอบคลุมฐานเดิม(ที่ควรเปนฐานทีม่ีแผนผังลอรับกบั
ปรางคทัง้สาม)  แตคงเปนเพราะระเบยีบที่มีมาแตเดิมไดกําหนดใหสวนประธานที่เปนปรางคสาม
องคมีสัดสวนใหญเกือบเต็มพื้นที่ภายในวงลอมระเบียงคด  ทาํใหหากเพิ่มฐานไพทคีรอบคลุมฐาน
เดิมทั้งหมด  ฐานไพทนีั้นกจ็ะมีสัดสวนใหญคับที่วางภายในวงลอมระเบียงคดจนเกนิไป   และคง
เปนดวยเหตนุีเ้อง  จึงจาํเปนตองกําหนดใหฐานไพทีมีสัดสวนเล็กลง  โดยยอมใหแนวของฐานเดิม
กลายเปนสวนยื่นทั้งสองขางของฐานไพทีดงัที่เหน็ไดในปจจุบัน   
                 นอกจากการดัดแปลงแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานดงักลาวขางตนแลว   
ในคราวเดียวกันนี้คงไดมีการดัดแปลงครรภธาตุของปรางคประธานอกีดวย ดงัจะเห็นไดจาก
รองรอยของการกอผนงัใหมพอกทับผนงัเดิมที่มีภาพจิตรกรรมอยูแลว52  การดัดแปลงที่คอนขาง
รุนแรงเชนนี้นาจะสะทอนใหเห็นไดวา  แบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคสาม
องคคงไมเปนที่ยอมรับแลวนับต้ังแตอยางชาในราวตนพุทธศตวรรษที่ 21  โดยเหตแุหงการไม
ยอมรับนัน้นอกจากจะเปนเพราะวา  แบบแผนนี้ไมเหมาะที่จะปรับใชเปนสัญลักษณของระบบ
                                                                                                                                                                       
วัดพุทไธศวรรย” ดูรายละเอยีดจาก “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ(เจมิ),” 
ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ พันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 3.   
                 51  เร่ืองเดียวกนั, 13. 
                 52  ศิลปชัย  ชิน้ประเสริฐ, “จิตรกรรมฝาผนงั วัดพระราม  พระนครศรีอยุธยา,”  
เมืองโบราณ 13, 1 (มกราคม-มีนาคม 2530) : 26.  
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การเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจดังกลาวแลว  ยงัอาจเปนเพราะวา แตดัง้เดิมนัน้ แบบ
แผนนี้อาจเคยถูกนาํมาใชเปนสัญลักษณในทางศาสนาที่มีความหมายอันไมเปนทีย่อมรับ  และไม
เหมาะทีจ่ะปรับใหมีความหมายใหมตามแนวคิดของนกิายเถรวาท ลังกาวงศ ซึ่งคงเฟองฟูข้ึนมาก
ในขณะนัน้  อันเปนผลเนื่องมาจากการเผยแผเขามาสูพระนครศรีอยุธยาอยางจรงิจงัเปนระลอกที่
สองในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20  ตามนัยนี้จงึมีความเปนไปไดวา การออกแบบวัด
พระรามในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที ่1 ซึ่งไดกาํหนดใหมีสวนประธานเปนปรางคสามองคตาม
ระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.1 นั้นอาจเปนสัญลักษณแหงคติพระรัตนตรัย  ตามแนวคิดของ
ลัทธิมหายานก็เปนได   
                 พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ไดสะทอนใหเห็นถึงภาวะทางการเมอืง
การปกครอง  ทามกลางกระแสแหงการปฏรูิปในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ดังความวา  
         ...ศักราช 823 มะเส็งศก (พ.ศ.2004) พระยาเชลียงนํามหาราชจะเอาเมืองพิษณุโลก …ศักราช  
         825 มะแมศก ( พ.ศ.2006) สมเด็จพระบรมไตรโลกเจา ไปเสวยราชสมบัติเมืองพิษณุโลก  และ 
         ตรัสใหพระเจาแผนดินเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา  ทรงพระนามสมเด็จบรมราชา  ครั้งนั้น               
          
         มหาราชทาวลูกยกพลมาเอาเมืองสุโขทัย  จึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกเจาและ สมเด็จพระอินทราชา 
         เสด็จไปกันเมือง...53 
การเสด็จข้ึนไปเสวยราชสมบัติที่เมืองพิษณุโลกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนัน้อาจม ี
จุดประสงคทีสํ่าคัญสองประการคือ  เพื่อประโยชนในการสงครามกับเชียงใหม  และเพื่อประโยชน
ในการขยายอาํนาจทางการเมืองการปกครองครอบงําเม ืองสําคัญๆในบริเวณภาคกลางตอนบน54

นอกจากนัน้พระราชพงศาวดารฉบับเดียวกันนี้ยังไดบนัทึกเหตุการณสําคัญในปที่สองของการเสวย
ราชสมบัติในเมืองพษิณุโลก ความวา “ ศักราช 826 วอกศก (พ.ศ.2007) สมเด็จพระบรมไตรโลก
เจา สรางพระวิหารวัดจุฬามณี“55  จารึกที่มณฑปพระพุทธบาทวัดจุฬามณี ไดบันทกึถึงเหตุการณ
เดียวกนันี้ไวอยางนาสนใจวา 
         ...สมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนาถบพิตรเปนเจา  ใหสรางอารามจุฬามณีที่จะเสด็จออก 

                                                           
                 53  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 449.     
                 54  ดูรายละเอียดจาก บทที่ ๒ ของวิทยานิพนธนี.้  
                 55  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาวกรุง
เกา  คําใหการขุนหลวงหาวดั  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 450.     
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         มหาภิเนษกรม  ขณะนนนเอกราชทังสามเมืองคือ  พระยาลานชาง  และมหาราชพระยาเชียงใหม   
         และพระยาหงสาวดี   ชมพระราชศรัทธาก็แตงอัฐบริขารใหมาถวาย…(ปตอมา) เสด็จทรงพระผนวช 
         ...และทานก็ใหบวชพระสงฆปริวรรตกอนหาพระองค  แลวทานจึงทรงเครื่องบรรพชิตและพระสงฆ 
         บวชโดยเสด็จทั้งส่ีคณะ 2348 พระองค... 56  
ชาญวทิย เกษตรศิริ ไดเสนอวา การสรางและการเสด็จออกผนวชทีว่ัดจุฬามณนีี้คงเปนกิจที่มุงหวงั
ผลในทางการเมืองเพื่อประกาศอํานาจของกรุงศรีอยุธยา  รวมทั้งเพื่อเกลี้ยกลอมใหอํานาจนัน้เปน
ที่ยอมรับทั่วกนั57  หากคําวา “เสด็จออกมหาภิเนษกรม” ในความทีย่กมาอางขางตน  รวมถึงความ
อีกตอนหนึ่งของจารึกเดียวกันนี้ทีว่า“...ใหลงจารึกพระราชวงศาวดารและพระราชตําราและกัลปนา 
ขาพระจุฬามณีอันประจุพระเกศา...”58  จะเปนรองรอยวาปรางควัดจฬุามณี จ.พิษณุโลกอาจได 
รับการสรางขึน้เพื่อประดิษฐานพระเกศาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อเสด็จทรงพระผนวช  
ตามอยางความคิดเรื่องเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งเปนทีป่ระดิษฐานพระเกศาธาตุของ
พระพทุธเจา   ก็อาจกลาวไดวา การประกาศและเกลี้ยกลอมใหยอมรับในอํานาจของกรุงศรีอยุธยา
ดังกลาวนัน้  คงอาศัยการเทียบเคียงกับความคิดตามคติพระพุทธเจาและคติโลกศาสตรเนื่อง 
ในศาสนาพทุธ  เปนฐานของความชอบธรรมแหงอํานาจทางการเมืองการปกครอง  อยางไรก็ด ี
กุศโลบายนี้อาจยังไมประสบความสาํเร็จมากนกัในระยะแรกเริ่ม  ดังมรีองรอยใน ตํานานพืน้เมือง
เชียงใหม ซึ่งไดบันทึกไววา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงใชภิกษุภาวะขอบิณฑบาตรเมืองเชลียง
จากพระเจาตโิลกราช แตในที่สุดก็ไมทรงประสบความสาํเร็จ59  

                                                           
                 56  “สําเนาอักษรจารึกแผนศิลาหนามณฑปพระพุทธบาทจาํลอง  วัดจฬุามณี,”  
ใน  คาํใหการชาวกรงุเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์, 470 - 471.      
                 57  ชาญวทิย  เกษตรศิริ, “พทุธศาสนาและการรวมอาณาจกัรสมัยตนอยธุยา  
(พ.ศ.1893 – 1991),” ใน อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง, ธํารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต, 
บรรณาธิการ (ม.ป.ท. : มูลนธิิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2542), 182.  
                 58  “สําเนาอักษรจารึกแผนศิลาหนามณฑปพระพุทธบาทจาํลอง  วัดจฬุามณี,”  
ใน คําใหการชาวกรงุเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์, 471.    
                 59   ตํานานพื้นเมอืงเชียงใหม (พระนคร : คณะจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร  
สํานักนายกรฐัมนตรี, 2514), 59 - 60. อางถึงใน จุฬิศพงศ  จฬุารัตน, “ศึกพระสงฆในสยาม
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                 จากหลักฐานและความคิดตางๆดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา แมในราวตนพทุธศตวรรษ
ที่ 21 กรุงศรีอยุธยาจะไดขยายอํานาจขึน้ไปครอบงําเมืองสําคัญของมณฑลอํานาจแหงสุโขทัยใน
อดีตอยางจริงจังมากขึ้น  แตอํานาจของกรงุศรีอยุธยาก็ยงัคงมีอยูอยางจํากัดและถูกทาทายอยาง
ตอเนื่อง  คงเปนเพราะปจจัยนี้เองที่สงผลใหผังบริเวณของวัดจุฬามณ ีจ.พิษณุโลก (แผนผังที่ 42) 
มีระเบียบในทาํนองเดียวกันกับแบบ ก 1 กลาวคือ ผังบริเวณจะมีปรางคองคเดียวเปนประธาน  
โดยไมมีระเบยีงคดลอมรอบ  ซึง่เปนระเบียบเฉพาะวัดที่มีศักดิ์ระดับรอง  แมวาวัดแหงนีจ้ะมี
ความสาํคัญเปนอยางยิง่สมัพันธกับอุดมการณกษัตริยและรัฐก็ตาม 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่2 ไดมกีารเสริมสรางวัดมเหยงคณ (แผนผัง 
ที่ 40) คร้ังสําค ัญ60  ซึ่งคงมีความเกี่ยวของกับการเผยแผศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ  
ระลอกที่สอง61  แมวาใบเสมาที่วัดนีจ้ะเปนสิ่งยืนยันวา อุโบสถอาจเริ่มปรากฏเปนองคประกอบ
หลักในผงับริเวณแลวตั้งแตในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 262  อยางไรก็ดีเนือ่งจากวัด 
แหงนี้อาจเปนวัดเกาแกที่ปรากฏขึ้นแลวตัง้แตกอนสมยัอยุธยา  ดงัมีรองรอยในพงศาวดารเหนือ
ความวา “…จุลศักราช 671 (พ.ศ.1852) ปเถาะ เอกศก  พระองค(พระเจาสายน้าํผึ้ง)ทรงสราง 
วัดกุฎีดาววัด 1 พระอัครมเหสีทรงสรางวดัมเหยงคณวดั 1…”63  อุโบสถของวัดมเหยงคณจึงอาจ
ดัดแปลงมาจากวหิารที่มีมาแตเดิมก็ได  ดังนัน้จึงไมอาจยืนยนัแนชัดไดวา การสรางอุโบสถเปน
องคประกอบหลักอีกอยางหนึง่ในผงับริเวณรวมกับวิหารและปรางค  เปนความคิดที่เร่ิมปรากฏ 
ข้ึนในรัชสมัยนี้ดวยหรือไม   

                                                                                                                                                                       
ประเทศ สังฆเภทของคณะสงฆลังกาวงศ (พ.ศ. 1967 - 2060),” ศิลปวฒันธรรม 20, 7 
(พฤษภาคม 2542) : 68.   
                  60  “ศักราช 800 มะเม ียศก (พ.ศ. 1981) คร้ังสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา  สราง 
วัดมะเหยงคณ”   ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,”  
ใน คําใหการชาวกรงุเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์ , 447.      
                 61  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.  
                 62  ใบเสมาวัดมเหยงคณนาจะสรางขึ้นใหมในคราวทีว่ัดนี้ไดรับการเสริมสราง 
คร้ังสําคัญในรัชสมัยสมเดจ็พระบรมราชาธิราชที ่2. ดูรายละเอียดจาก ประยูร  อุลุชาฎะ  
[ น. ณ ปากน้าํ ], ศิลปะบนใบเสมา, 212.    
                 63  พงศาวดารเหนือ, 30.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 136

                 มคีวามเปนไปไดวา จนถงึในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  อุโบสถก็อาจยังคง
เปนเพยีงองคประกอบรองในผังบริเวณ  ดงัจะเห็นไดวา วัดพระราม (แผนผังที่ 36) ทีไ่ดรับการ 
เสริมสรางในรชัสมัยนี ้ อุโบสถก็ตั้งแยกออกไปตางหากจากแนวแกนหลัก  นอกจากนัน้ยังมีรองรอย
จากพระราชพงศาวดารที่อางถึงแลว  เมื่อบรรยายถงึวัดจุฬามณ ีในระยะแรกสรางกไ็มไดกลาวถงึ
อุโบสถเลย  รวมทัง้ใบเสมาของวัดจุฬามณีก็มีลักษณะตามววิัฒนาการทางศิลปะทีแ่ตกตางอยาง
เดนชัดและจัดอยูในลําดับหลังจากใบเสมาของวัดพระศรีสรรเพชญซึ่งเริ่มสรางขึ้นในตนรัชสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ64  จากหลักฐานและรองรอยเหลานี้มีความเปนไปไดวา ในระยะ 
แรกสราง  วัดจุฬามณ ีจ.พษิณุโลก อาจมีองคประกอบหลักเพียงสองอยางคือ ปรางค และวิหาร  
ตามระเบียบผงับริเวณแบบ ก 1 ตอมาจึงไดมีการสรางอโุบสถใหเปนองคประกอบหลักอีกอยาง
หนึง่  ที่ตัง้อยูในแนวแกนหลกัรวมกับปรางคและวิหาร  ซึง่นาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ววิัฒนาการ
ของใบเสมาไดคลี่คลายไปมากแลว 
                 พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐนิติ ์ไดสะทอนใหเห็นวา นับต้ังแตสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ เสด็จข้ึนมาครองราชสมบัติในเมืองพษิณุโลก จนถงึในรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาหนอพุทธางกูร  กรุงศรีอยุธยาคงมีอํานาจเหนือเมืองสําคัญๆในบริเวณภาคกลางตอนบน
อยางมั่นคงและเขมขนยิง่ขึ้นเปนลําดับ ดังปรากฏความวา  
         ...ศักราช 836 มะเมียศก (พ.ศ.2017) เสด็จไปเอาเมืองเชลียง  ศักราช 837 มะแมศก (พ.ศ.2018)   
         มหาราชมาขอเปนไมตรี…ศักราช 844 ขาลศก (พ.ศ.2025) ทานใหเลนการมหรสพ 15 วัน  ฉลอง 
         พระศรีรัตนมหาธาตุ …ศักราช  852 จอศก (พ.ศ. 2033) แรกใหกอกําแพงเมืองพิชัย...ศักราช 888  
         จอศก (พ.ศ.2069)…ครั้งนั้นประดิษฐานสมเด็จหนอพุทธางกูรเจาในที่อุปราช   และใหเสด็จขึ้นไป 
         ครองเมืองพิษณุโลก...65 

                                                           
                 64  ประยูร  อุลุชาฎะ เสนอวา ใบเสมาของวัดจุฬามณีอาจจดัเปนงานในรัชสมัยสมเด ็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  โดยมีเงื่อนไขวาใบเสมาของวัดพระศรีสรรเพชญซึ่งเปนแบบเดียวกับใบเสมา
ของวัดพทุไธศวรรยจะตองนาํมาจากวัดโบราณแหงใดแหงหนึง่ที่มีมาแตเดิม  แตจากที่ผูวจิัยได 
ชี้ใหเหน็แลววาในชวงที่ 1 ของสมัยอยธุยา  อุโบสถคงเปนเพยีงองคประกอบรองที่ตัง้อยูนอก 
แนวแกนหลักของผังบริเวณ  ซึง่ก็สอดคลองกบัตําแหนงที่ตั้งของอุโบสถวัดพระศรีสรรเพชญ   
ดังนัน้จึงนาเชือ่วา ใบเสมาของวัดพระศรีสรรเพชญนาจะสรางขึ้นพรอมกับการสรางวดันั่นเอง.  
ดูรายละเอียดจาก ประยูร  อุลุชาฎะ [ น. ณ ปากน้ํา ], ศิลปะบนใบเสมา, 216.     
    
                 65  “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ์,” ใน คําใหการชาว 
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ประกอบกับหากพิจารณาวา การเผยแผศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ  เขามาสูพระนคร 
ศรีอยุธยาระลอกที่สอง ตั้งแตในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 นั้นจะดําเนินการโดยภิกษ ุ
ที่ยึดถือวัตรปฏิบัติและพระธรรมวินัยอยางเครงครัด66  ซึง่อาจผลักดันใหมีการสรางอโุบสถเพื่อ 
ใชเปนทีป่ระกอบสังฆกรรม ดังมีรองรอยในกรณีของวัดมเหยงคณดังกลาวแลว  ทาํใหนาเชื่อวา  
อาจเปนในระยะเวลานี้เองทีไ่ดเร่ิมมีการเสริมสรางผังบริเวณของวัดทีม่มีาแตเดิม  โดยการกาํหนด 
ใหอุโบสถเปนองคประกอบหลักอีกอยางหนึง่  ซึ่งอาจทาํไดทั้งโดยการดัดแปลงวิหารเดิมใหกลาย
อุโบสถ  หรือโดยการยายอุโบสถจากตาํแหนงเดมิมาอยูที่ตําแหนงใหมในแนวแกนหลักของผงั
บริเวณ  หรือโดยการสรางอโุบสถขึ้นใหมในแนวแกนหลกัเดิม ก็ไดทัง้สิ้น     
                 การสรางอุโบสถเพิ่มเตมิเขาไปในผังบริเวณวัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก  ก็นาจะเกิดขึน้ 
ในระยะเวลานี้เชนกัน  ทัง้นีอ้าจเปนความพยายามอยางจงใจที่จะเสรมิสรางระเบยีบดั้งเดิมใหม ี
ศักดิ์สูงขึ้น  เพือ่ใหสมกับอํานาจทางการเมืองการปกครองของกรุงศรอียุธยาก็เปนได 
 
                 การกําหนดใหอุโบสถเปนองคประกอบหลักในผังบริเวณยงัคงปรากฏสืบเนื่องตอไป   
โดยอุโบสถจะมีความสาํคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  สวนทางกับวหิารทีจ่ะมีความสําคัญดอยลงเปนลาํดับ 
ดังจะเห็นไดจากกรณี วัดวงัชัย (แผนผงัที ่41) ที่สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ67 
อุโบสถก็ไดปรากฏเปนองคประกอบหลักแทนที่วหิารแลว   
                 หากพิจารณาวา กอนการสรางวัดวังชยั  กรุงศรีอยุธยาตองเผชิญกับภาวะแหงความ 
ไมมั่นคง  อันเนื่องมาจากการขึ้นครองราชยของขุนวรวงศาธิราช  ซึง่ตองสิ้นสุดลงอยางรวดเร็ว 
ดวยการรัฐประหารที่มีขุนนางชัน้สูงเปนผูนํา  สืบเนื่องไปยังการเผชิญกับกองทัพหงสาวดีที่ได 
ยกมาประชิดพระนครศรีอยธุยาเปนครั้งแรก  โดยภาวะแหงความไมมัน่คงนี้อาจผลกัดันใหคต ิ
บุญฤทธวิิทยาคมปรากฏอิทธิพลเดนชัดยิ่งขึ้นดังกลาวแลว68  ก็อาจทําใหเขาใจไดวา การออกแบบ
วัดวังชยั ที่กาํหนดใหอุโบสถมีความสําคญัเหนือกวาวหิารนัน้  นอกจากจะเปนผลมาจากอิทธิพล
                                                                                                                                                                       
กรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสรฐิอักษรนิติ,์  
450 - 453.    
                 66  จุฬิศพงศ  จฬุารัตน, “ศึกพระสงฆในสยามประเทศ  สังฆเภทของคณะสงฆ  
ลังกาวงศ (พ.ศ. 1967 – 2060),”  ศิลปวฒันธรรม  : 66 – 67.  
                 67  “...ใหสถาปนาที่พระตําหนักวังเปนพระอโุบสถ  และสรางพระวิหารอาราม  ใหนาม
ชื่อวัดวังชัย...”  ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนมุาศ(เจิม),”  
ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ พันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 35.     
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ของนิกายเถรวาท ลังกาวงศ ที่สืบเนื่องมาแลว  ยงัอาจเปนผลมาจากคติบุญฤทธิวทิยาคมอีกดวย    
ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้ง อุโบสถอาจถกูปรับใชเปนสถานที่ประกอบพธิีตามคตินี้ดวย  ซึง่เปน 
บทบาทพเิศษนอกเหนือจากการเปนสถานที่ประกอบสงัฆกรรมตามปกติ  ตามนยันี ้ อุโบสถของ 
วัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี (แผนผังที่ 16)  และอุโบสถของวัดมหาธาต ุลพบุรี (แผนผังที ่30) อาจ
ปรากฏขึ้นเมื่อวัดทั้งสองแหงนี้ไดรับการเสริมสรางครั้งสาํคัญในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรด ิ
ก็เปนได  ทัง้นีเ้นื่องจากมีรองรอยของภาวะแหงความไมมั่นคงในขณะนั้น  บนัทกึอยูในพระราช
พงศาวดารดังความวา “...ใหแตงการพระราชทานเพลิงศพพระสุริโยทยัซึ่งขาดคอชางเสร็จ...แลว
สมเด็จพระเจาอยูหวัตรัสวา ไพรบานพลเมืองตรี  จัตวา ปากใต เขาพระนครนี้นอย หนีออกอยูดง
หวยเขา  ตอนไมไดเปนอันมาก  ใหบานทาจีนตั้งเปนเมืองสาครบุรี  ใหเอาบานตลาดขวัญตั้งเปน
เมืองนนทบุรี...”69 และ “…สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิพระเจาชางเผือกเวนราชสมบัติแลว  ถึง ณ  
วัน  เดือน 3  ก็เสด็จข้ึนไปเมืองลพบุรี  ตรัสใหบูรณะอารามพระศรีรัตนมหาธาตุใหบริบูรณ...”70   
 
                 ขอเสนอทีว่า “ในสมัยอยุธยา ชวงที่ 2 ระเบียบผังบริเวณของวัดที่มีปรางคเปนประธาน
ไดเร่ิมปรากฏอุโบสถเปนองคประกอบหลกัอีกอยางหนึง่สัมพันธกับระเบียบที่มมีาแตเดิม”  จะเปน
สาระสําคัญของระเบียบผงับริเวณที่กาํหนดใหเปนแบบ ข (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ซึ่งหากพิจารณา
เปรียบเทียบกบัระเบียบผังบริเวณแบบ ก  อาจจําแนกระเบียบผังบริเวณแบบ ข  ออกเปนแบบปลกี 
สองแบบ โดยแตละแบบปลีกยังจาํแนกออกเปนแบบยอยหลายแบบอกีดวย ดงัรายละเอียดตอไปนี ้
                 แบบ ข 1 (ดูภาพลายเสนที ่4)  ผังบริเวณจะมีปรางคองคเดียวเปนประธานในทํานอง
เดียวกนักับแบบ ก 1 แตจะมีอุโบสถเปนองคประกอบหลักเพิ่มเตมิเขามาในสองลกัษณะ ซึง่อาจใช
เปนเกณฑในการจําแนกแบบปลีก ข 1  ออกเปนแบบยอยสองแบบ ไดแก 
                 แบบ ข 1.1 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีปรางคองคเดียวเปนประธานตัง้อยู
ทางดานหลงัในแนวแกนเดียวกันกับอุโบสถซึ่งอาจดัดแปลงมาจากวหิารทีม่มีาแตเดิม  
                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ข 1.1 ไดแก วัดขุนแผน  
จ. กาญจนบุรี (แผนผังที่ 5)71,วัดโบสถ จ.อางทอง (แผนผงัที่ 7 ), วัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณ- 

                                                                                                                                                                       
                 68  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.   
                 69  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ(เจมิ),” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับ พนัจนัทนุมาศ(เจมิ)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 60.    
                 70  เร่ืองเดียวกนั, 84.   
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บุรี (แผนผังที่ 10), วัดกษัตราธิราช (แผนผงัที ่14), วัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี(แผนผงัที่ 16)  
                 แบบ ข 1.2 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีปรางคองคเดียวเปนประธานตัง้อยู 
ในแนวเดยีวกนัระหวางวหิารทางดานหนาซึ่งอาจมีมาแตเดิม  กบัอุโบสถทางดานหลงั   
                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ข 1.2 ไดแก วัดหนาพระ-
ธาตุ จ.สิงหบุรี(แผนผังที ่3 ),วัดขุนแผน จ.กาญจนบุรี (แผนผังที่ 5), วดัพระปรางค จ. สิงหบุรี 
(แผนผังที ่17), วัดโลกยสุธา(แผนผังที ่19) 72, วัดจฬุามณี จ.พิษณุโลก (แผนผังที่ 42)                                        
                  
                 แบบ ข 2 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีสวนประธานประกอบดวยปรางค
ประธานพรอมทั้งเจดยีบริวารซึ่งอาจจะเปนปรางคหรือเจดียรูปแบบอ่ืน  ตั้งอยู ณ ตาํแหนง
ศูนยกลางภายในวงลอมระเบียงคดที่เชื่อมโยงอยูกับดานทายของวิหาร  ในทํานองเดียวกนักับแบบ  
ก 2  แตจะมีอุโบสถเปนองคประกอบหลักอีกอยางหนึ่งตัง้อยูทางดานหลังของปรางคนอกวงลอม
ระเบียงคด   
                 การจําแนกระเบียบผังบริเวณแบบ ข 2 ซึง่จะกลาวตอไปนั้น  ก็จะวเิคราะหจากแบบ
แผนการจัดองคประกอบสวนประธานเปนเกณฑเชนเดียวกับการจําแนกแบบ ก 2 ทกุประการ  
ดังนัน้จึงขอไมอธิบายซ้าํอีก แบบปลีก ข 2 อาจจําแนกออกเปนแบบยอยสามแบบไดแก   
                 แบบ ข 2.1 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีระเบียบในทาํนองเดยีวกับแบบ ก 2.1 
แตจะมีอุโบสถเปนองคประกอบหลักอกีอยางหนึ่ง  ตัง้อยูทางดานหลงัของปรางคนอกวงลอม
ระเบียงคด   

                                                                                                                                                                       
                 71  กําแพงเขตพุทธาวาสซึ่งลอมรอบอุโบสถและปรางค นัน้ยงัคงมีรองรอยตอเนื่องไปยงั
พื้นที่ทางดานหนาอีกระยะหนึง่  แตเนื่องจากไมพบรองรอยที่แนชัดวาเดิมทางดานหนานั้นมีอาคาร
อีกหลังหนึ่งซึง่อาจเปนวิหารหรือไม  ในวทิยานพินธนี้ผังบริเวณของวัดขุนแผน จ. กาญจนบุรี  จึง
อาจจําแนกไดทั้ง แบบ ข 1.1 หากเดิมพืน้ที่ทางดานหนาไมเคยมีวหิาร  หรือแบบ ข 1.2  หากเดิม
เคยมีวหิารแตพังทลายไปหมดสิ้นแลว.  
                 72  ระเบียงคดที่วัดโลกยสุธาไมไดลอมรอบเฉพาะปรางค  แตจะยืดยาวครอบคลุม
อุโบสถ  และเมื่อเปรียบเทยีบผังบริเวณของวัดโลกยสุธากับผังวัดพระศรีสรรเพชญจะคลายคลึง 
กันมาก  จงึนาเชื่อวาระเบียงคดที่วัดโลกยสุธาคงไมใชองคประกอบดั้งเดิม  แตอาจไดรับการ
เสริมสรางขึ้นตามแบบอยางวัดพระศรีสรรเพชญ  ดงันัน้จึงไมมีผลตอการวิเคราะหในวิทยานิพนธ
นี้. 
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                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ข 2.1 ไดแก วัดมหาธาตุ
สุพรรณบุรี (แผนผังที่ 8), วดัมหาธาตุ ลพบุรี (แผนผังที่ 30), วัดพทุไธศวรรย (แผนผงัที ่34),  
วัดพระราม (แผนผังที่ 36)73   
                 แบบ ข 2.2  (ดภูาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีระเบียบในทาํนองเดยีวกับแบบ ก 2.2  
แตจะมีอุโบสถเปนองคประกอบหลักอกีอยางหนึ่ง  ตั้งอยูทางดานหลงัของปรางคนอกวงลอม
ระเบียงคด   
                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ข 2.2 ไดแก วัดพระราม 
(แผนผังที ่36), วัดราชบูรณะ(แผนผังที่ 38), วัดมหาธาตุ พระนครศรอียุธยา (แผนผังที ่54)   
                 ในกรณีของวัดมหาธาตุ เชลยีง (แผนผังที่ 44)  และวัดมหาธาตุ พิษณุโลก (แผนผงั 
ที่ 46)  ยังไมพบหลักฐานใดที่จะยนืยนัระยะเวลาแรกสรางไดอยางแนชัด  แตหากเปรียบเทียบ 
ผังบริเวณของวัดทั้งสองกับวดัมหาธาตุ สุโขทัย (แผนผงัที่ 29) จะพบวามีระเบียบสอดคลองตรงกัน
กลาวคือ มีเจดียทรงดอกบวัตูมหรือปรางคหนึง่องคบนฐานไพทีเปนสวนประธานของผังบริเวณ   
ตั้งอยูที่ศนูยกลางของพื้นทีภ่ายในวงลอมระเบียงคดซึ่งเชื่อมโยงอยูกับวิหารทางทิศทัง้สี่  โดยวหิาร
ทิศตะวนัออกจะมีขนาดใหญกวาวิหารอื่นๆ  ทําใหแนวแกนตะวนัออก-ตะวันตก ปรากฏเปน
แนวแกนหลักที่มีความสําคญัมากกวาแนวแกนเหนือ-ใต ซึ่งควรเปนแนวแกนรอง   
                 แมจะมีรองรอยจาก ระเบียบผังบริเวณของวัดมหาธาต ุเชลียง, วัดมหาธาตุ พิษณุโลก,  
และ วัดมหาธาตุ สุโขทยั  ซึง่ตางมีแบบแผนการจัดองคประกอบแบบสองแนวแกน  ที่ไมเคยปรากฏ
ในสกุลชางอยธุยามากอน  ดังกลาวขางตน  โดยระเบียบเชนนี้ยังสอดคลองกับความคิดเกี่ยวกับ
ภูมศิาสตรจกัรวาลเนื่องในศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ทีไ่ดปรากฏคําอุปมาจักรวาลเปนใจความวา  
“มหาทวปีทัง้สีเ่ปรียบเหมือนใบบัวสี่ใบ  ภูเขาพระสุเมรุเปรียบเหมือนดอกบัวตูมทามกลางใบทั้งสี่
นั้น”74   รวมถงึรองรอยจาก เจดียในครรภธาตุ ปรางควัดมหาธาตุ เชลยีง ซึ่งมีรูปแบบเปนเจดียทรง
ดอกบัวตูม  แตรองรอยเหลานี้ก็อาจยงัไมรัดกุมมากพอ  ที่จะทาํใหเชื่อไดวา  ดัง้เดิมเจดียประธาน
ของวัดมหาธาตุ เชลียง  และวัดมหาธาต ุพษิณุโลก เคยมรูีปแบบเปนเจดียทรงดอกบวัตูมมากอน  
                                                           
                 73  นอกจากสวนประธานวัดพระรามจะมีสาระสําคัญที่อาจจําแนกไดทัง้ แบบ  ก 2.1 
และ แบบ ก 2.2 ดังกลาวแลว  อาคารทางดานหลังของสวนประธานทีว่ดัพระรามยงัเปนวหิารไมใช
อุโบสถ  โดยอโุบสถของวัดพระรามจะตั้งแยกออกไปตางหากทางทิศเหนือของสวนประธาน  
อยางไรก็ดีเนือ่งจากตาํแหนงของวหิารนี้สอดคลองกับตําแหนงที่ควรเปนอุโบสถตามระเบียบแบบ 
ข 2.1 และแบบ ข 2.2 ดังนัน้จึงจาํแนกไวตามระเบียบทัง้สองนี้โดยอนโุลม.      
                 74  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 4 ของวทิยานพินธนี้. 
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อยางไรก็ดีหากพิจารณาวาทั้งเมืองพิษณุโลก  และเมืองเชลียง  ตางเคยเปนเมืองสาํคัญภายใต
อํานาจของสุโขทัยมากอน  ขอสันนิษฐานดังกลาวขางตนก็คงไมเลื่อนลอยจนเกินไปนัก  ดังนั้น 
ในขณะที่ยงัไมพบงานศึกษาวัดทัง้สองแหงนี้อยางจริงจงั  ผูวิจัยจึงทําไดเพียงการเสนอสมมติฐาน
เปนสามแนวทางกลาวคือ 
                 แนวทางแรก  หากดั้งเดิม  เจดียประธานของวัดมหาธาตุ เชลียง และวัดมหาธาตุ 
พิษณุโลก เคยมีรูปแบบเปนเจดียทรงดอกบัวตูม  หรือรูปแบบอื่นๆมากอน  เจดียทั้งสองแหงนี ้
ก็ควรไดรับการซอมแปลงใหกลายเปนปรางคในเวลาตอมา   
                 แนวทางที่สอง  หากเจดียประธานของวัดมหาธาตุ เชลยีง  และวัดมหาธาตุ พษิณุโลก 
มีรูปแบบเปนปรางคมาแตดัง้เดิม  ปรางคทั้งสองแหงนี้กค็วรไดรับการเสริมสรางใหมสีาระสําคัญ
ตามระเบียบอนัเปนเอกลักษณของปรางคสกุลชางอยุธยา75 ในเวลาตอมา 
                 แนวทางที่สาม  หากวัดมหาธาตุ  เชลียง  และวัดมหาธาตุ พิษณุโลก  ไดรับการสราง
หรือเสริมสรางขึ้นใหมในสมยัอยุธยา  การปรากฏปรางคตามระเบียบอนัเปนเอกลักษณของสกุล
ชางอยธุยา  ควบคูกับระเบียบผังบริเวณตามแบบแผนสกลุชางสุโขทัยทีว่ัดทั้งสองนี้  กอ็าจเปนผล
ของการออกแบบอยางจงใจ  โดยแฝงนยัทางการเมืองการปกครอง       
                 อยางไรก็ดีไมวาในความเปนจริงจะเปนเชนใด  นาเชื่อวากระบวนการอันเปนทีม่าของ
ปรางคทัง้สองแหงนีน้าจะเกดิขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึง่นับตั้งแตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จข้ึน
ไปครองราชยในเมืองพิษณุโลกจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูร  ซึ่งเปนระยะเวลา
ที่กรุงศรีอยุธยาจะมีอํานาจครอบงําสุโขทยัอยางจรงิจังและเขมงวดยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังกลาวแลวนั่นเอง 
                 เนือ่งจากผงับริเวณของวัดมหาธาตุ พิษณุโลก และวัดมหาธาตุ เชลียง มีองคประกอบ 
หลักไดแก ปรางค วิหาร และระเบียงคด  โดยอุโบสถจะปรากฏเปนองคประกอบรองที่ตั้งแยก
ออกไปตางหากจากแนวแกนหลกั  สอดคลองกับสาระสาํคัญของระเบยีบผังบริเวณแบบ ก  
อยางไรก็ดีเนือ่งจากผงับริเวณของวัดทัง้สองนี้มีแบบแผนการจัดองคประกอบหลักแบบสอง
แนวแกนแตกตางจากแบบปลีกอื่นๆที่จาํแนกไวแลว  ดงันัน้จึงควรจําแนกใหเปนแบบปลีกอีกแบบ
หนึง่คือ แบบ ก 3 (ดูภาพลายเสนที ่4)   
                 จากการสํารวจไมพบวัดแหงใดที่มีระเบียบผังบริเวณแบบ ก 3 อีกเลย  ทัง้นี้คง
เนื่องมาจากระเบียบแบบนีป้รากฏเปนกรณีพิเศษ  อันเปนผลเนื่องมาจากการเสริมสรางเฉพาะ
                                                           
                 75  ปรางคทัง้สองแหงนีม้ีระเบียบเทียบไดอยางแนบแนนกับปรางควัดราชบูรณะ   
ซึ่งเปนตนแบบของระเบียบอันเปนเอกลักษณของปรางคสกุลชางอยุธยา.  ดูรายละเอียดจาก  
บทที ่4 ของวทิยานพินธนี.้  
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รูปแบบของเจดียประธานบนพืน้ฐานของระเบียบผังบริเวณของสกุลชางสุโขทัยที่มีแตเดิม  อยางไร
ก็ดีความคิดในการจัดองคประกอบหลักแบบสองแนวแกนทีม่ีปรากฏในระเบียบแบบ ก 3 นี ้ จะมี
อิทธิพลตอพฒันาการของแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธาน  และระเบียบสวนเรือนธาตุ  
ซึ่งจะปรากฏอยางโดดเดนในชวงที ่3 ของสมัยอยุธยา  ดังจะกลาวอยางละเอยีดตอไป 
 
         ค)  พฒันาการของระเบียบผังบริเวณ ในชวงที่ 3  ในกรณีของวัดวรเชษฐาราม  
มีหลักฐานบงชี้วาเปนวัดที่มศีักดิ์ระดับสูงเกี่ยวเนื่องกับกษัตริยและรัฐ ดังปรากฏใน คําใหการ 
ชาวกรงุเกา ความวา 
         ...เมื่อพระเอกาทศรถไดครองราชสมบัติแลว  จึงใหทําพระเมรุถวายพระเพลิงพระเชษฐาธิราช   
         แลวทรงสรางวัดอุทิศพระราชกุศลถวายพระเชษฐาธิราชวัดหนึ่ง  พระราชทานนามวา วัดวรเชษฐ   
         แลวใหหลอพระพุทธรูปใหญสูง 18 ศอกพระองคหนึ่งหุมดวยทองคําหนัก 179 ชั่ง  ถวายพระนามวา 
         พระศรีสรรเพชญ  ครั้นสําเร็จแลว  ใหสรางวัดในเมืองอีก 2 คือ วัดราชวงศวัดหนึ่ง วัดโพธารามวัดหนึ่ง76 
ผูวิจัยมีความเห็นวา “วัดวรเชษฐ” นี้ควรหมายถงึ วัดวรเชษฐาราม ซึง่ตั้งอยูนอกพระนครศรีอยุธยา  
ที่มีปรางคเปนประธาน77  ไมใชวัดวรเชษฐารามซึ่งตัง้อยูทางดานหลังพระราชวงัหลวง ที่มีเจดียทรง 
ระฆังกลมเปนประธานอยางที่สงสัยกัน  ทัง้นี้เพราะจากการสํารวจที่วดัวรเชษฐาราม(นอกพระนคร 
ศรีอยุธยา) ไดพบวา ทางดานทายของอุโบสถจะมวีิหารขนาดใหญยื่นออกมาซึง่อาจใชประดิษฐาน
พระพทุธรูปใหญสูง 18 ศอก ตรงตามทีม่ีระบุไวในความทีย่กมาอางขางตน  นอกจากนั้นยังม ี
รองรอยปรากฏในพระราชพงศาวดารซึ่งไดระบุไววา วัดแหงนีเ้ปนวัดฝายอรัญวาส7ี8 ดงันัน้จึง 
ควรอยูนอกพระนครศรีอยุธยา 
                 จากหลักฐานทีห่ลงเหลืออยู (แผนผังที่ 49) วดัวรเชษฐารามจะปรากฏองคประกอบ
หลักเพียงสองอยางไดแก ปรางคหนึง่องคตัง้อยูบนฐานประทักษิณโดยไมมีระเบียงคดลอมรอบ  

                                                           
                 76  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 98.    
                 77  วัดแหงนีย้ังมชีือ่เรียกอยางอืน่ๆอีกเชน วัดประเชด  วัดวรเชตุเทพบาํรุง  เปนตน.  
                 78  “...และพระบาทสมเด็จสรางโพธิสมภาร บําเพ็ญพุทธการกธรรมบารมี  อาทิคือ 
สรางพระวรเชษฐารามมหาวิหารอันรจนา  พระพทุธปฏมิามหาเจดยีบรรจุพระสารีริกธาตุสําเร็จ  
กุฎีสถานปราการสมดวยอรญัวาสีแลว...” ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา 
ฉบับพันจนัทนุมาศ(เจมิ),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ พันจนัทนุมาศ(เจิม)   
กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 314 - 315.     
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และอุโบสถพรอมดวยวหิารประดิษฐานพระพุทธรูปใหญซึ่งนาจะมมีาตั้งแตแรกสรางแลว  อยางไร
ก็ดี นาสังเกตวา ทางดานตะวันออกของปรางคจะปรากฏเปนพืน้ที่โลงขนาดใหญสมดุลยกับพืน้ที่
ทางดานตะวนัตกของปรางคซึ่งมีอุโบสถตั้งอยู   
                 หากพิจารณาตามผลการวิเคราะหขางตนซึง่ไดชี้ใหเหน็แลววา ระเบียบผังบริเวณของ
วัดที่มีปรางคเปนประธานในสมัยอยุธยาชวงที่ 1 และชวงที ่2 จะมหีรือเคยมีวหิารตั้งอยูทางดาน
ตะวันออกของปรางคเสมอ  ประกอบกับผลจากการสํารวจซึ่งไดพบวา  ปรางคแหงนีจ้ะมีระเบียบ
สวนเรือนธาตแุบบที่มีมุขทิศทั้งสี่ยืน่ยาวเทากัน(คือแบบ ง ดูภาพลายเสนที ่6) ในลกัษณะสมมาตร
สมบูรณแบบสองแนวแกน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความคดิในการออกแบบที่อาจไดรับอิทธิพลมาจาก
สกุลชางสุโขทยั  ในทาํนองเดียวกนักับแบบแผนการจัดองคประกอบหลักในผงับริเวณวัดมหาธาตุ 
เชลียง  และวดัมหาธาตุ  พษิณุโลก ดงักลาวแลว  โดยทางเขาสูครรภธาตุจะอยูทีมุ่ขทิศตะวนัออก
เพียงแหงเดียวเทานัน้  รวมทั้งหากพิจารณาวา สมเด็จพระเอกาทศรถทรงเคยประทับอยูในเมือง
พิษณุโลก อันมีวัดจุฬามณีเปนวัดสําคัญแหงหนึง่  ซึง่มบีทบาทในทางการเมือง การปกครองอยาง
โดดเดนมาแตดั้งเดิมดังกลาวแลว  กน็าเชือ่วา เดมิพืน้ทีโ่ลงทางดานตะวนัออกในผงับริเวณของ
วัดวรเชษฐารามอาจเคยมีวหิารตั้งอยู  และหากเปนเชนนั้นก็จะเขาใจไดวา การออกแบบวัดแหงนี้
อาจกําหนดใหมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ข 1.2 มาตั้งแตแรกสราง  โดยอาจไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากวัดจฬุามณี จ.พิษณุโลก (ภายหลงัการเสริมสรางอุโบสถแลว) นั่นเอง 
 
                 ในกรณีวัดไชยวฒันาราม  ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ดงัม ี
หลักฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารความวา  
         …แลที่บานสมเด็จพระพันปหลวงนั้น  พระเจาอยูหัวใหสถาปนาสรางพระมหาธาตุเจดีย  มีพระ 
         ระเบียงรอบ  แลมุมระเบียงนั้นกระทําเปนทรงเมรุทิศ  เมรุรายอันรจนา  แลกอบดวยพระอุโบสถ   
         พระวิหารการเปรียญ  แลสรางกุฏิถวายพระสงฆเปนอันมากเสร็จแลว  ใหนามชื่อวัดไชยวัฒนาราม   
         เจาอธิการนั้น  ถวายพระนามชื่อ พระชิตเถร  ราชาคณะฝายอรัญวาสี ทรงพระราโชทิศถวายนิจภัตร 
         พระกัลปนาเปนนิรันดรมิไดขาด79   
ระเบียบผังบริเวณของวัดไชยวัฒนาราม (แผนผังที่ 52) ซึ่งในวิทยานิพนธนี้ไดกาํหนดใหเปน 
แบบ ค (ดูภาพลายเสนที่ 4) แสดงใหเห็นถึงพลงัสรางสรรคอันเยี่ยมยอดของสกุลชางอยุธยา   
ในการคัดสรรระเบียบทีม่ีมาแตเดิมมาประยุกตใหเปนระเบียบใหมอันมีเอกลักษณ  ดังจะเห็น 

                                                           
                 79  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจักรพรรดิพงศ (จาด),” ใน  พระราช 
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบั พนัจันทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดพิงศ(จาด), 865.     
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ไดวา แมผังบริเวณของวัดไชยวัฒนารามจะมีเคาโครงคลายคลึงกับระเบียบผังบริเวณแบบ ก 2.2  
(ดูภาพลายเสนที ่4 ) ซึง่มีมาตั้งแตในสมัยอยุธยา ชวงที่ 1  แตก็มีความแตกตางอยางมนีัยสาํคัญ
ในเชิงการออกแบบ กลาวคอื ตามระเบยีบผังบริเวณแบบ ก 2.2 นัน้ วิหารและระเบียงคดจะ
เชื่อมโยงเขาดวยกนั  และผสานกับปรางคเปนหนวยเดยีวกนั  แตในกรณีของวัดไชยวัฒนาราม  
อุโบสถไดปรากฏเปนองคประกอบหลักแทนทีว่ิหาร  โดยจะตั้งแยกเปนอิสระจากระเบียงคด  ซึ่ง
เปนความคิดในแนวทางเดียวกันกับการเสริมสรางอุโบสถใหเปนองคประกอบหลักอกีอยางหนึ่งใน
ระเบียบ 
ผังบริเวณในสมัยอยุธยาชวงที่ 2 ตามแบบ ข 2.1 และแบบ ข 2.2 (ดูภาพลายเสนที่ 4) ดังกลาวแลว  
อยางไรก็ดีปรางค ระเบียงคด และอุโบสถของวัดไชยวฒันาราม จะตัง้อยูบนฐานไพทีใหญรวมกนั
ทั้งหมด  ซึ่งมผีลใหองคประกอบหลักทั้งสามผสานเปนหนวยเดียวกนั  คลายคลึงกบัการผสานกนั
ในระเบียบผงับริเวณแบบ ก 2.2 นัน่เอง 
                 นอกจากลกัษณะอันเกิดจากการคัดสรรและประยุกตระเบยีบที่มมีาแตเดิมดังกลาวแลว 
ผังบริเวณของวัดไชยวัฒนารามยังปรากฏความคิดใหมที่จะนําสูพัฒนาการในลาํดับตอไปไดแก 
                 1.  การใหความสําคัญกับอุโบสถอยางโดดเดน  ดงัจะเห็นไดวา นอกจากอุโบสถจะ
ปรากฏเปนองคประกอบหลกัแทนที่วหิารแลว  เจดยีสององคซึง่ตั้งขนาบอุโบสถทางดานหนายัง
เปนเสมือนกรอบจํากัดมุมมอง  ทาํใหอุโบสถปรากฏเปนจุดสนใจ  นอกจากนัน้เจดียสององคนี ้
ยังเปนเสมือนหมุดหลกัเขตกําหนดทีว่างทางดานหนาของผังบริเวณใหมีขอบเขตจํากัด  สัมพนัธ 
กับองคประกอบหลักทางดานหลัง   
                 หากพิจารณาวา กอนการสรางวัดไชยวัฒนาราม  กรุงศรีอยุธยาตองเผชิญกับภาวะ 
แหงไมความมัน่คงอยางรุนแรงยิ่ง  อันเนื่องมาจากการโคนลมราชวงศกษัตริย  การปราบดาภิเษก
ขุนนางขึ้นเปนกษัตริย  และสงครามกลางเมืองแยงชิงราชสมบัติกันระหวางบรรดาเชือ้พระวงศกับ
ขุนนางชัน้สูง  โดยภาวะแหงความไมมัน่คงนี้ไดผลักดันใหคติบุญฤทธวิิทยาคมเปนที่ยอมรับอยาง 
เฟองฟูยิง่ขึ้นอกีเปนอนัมากดังกลาวแลว80  ก็อาจทําใหเขาใจไดวา  การใหความสําคญักับอุโบสถ
อยางโดดเดนในกรณีของวดัไชยวัฒนารามนัน้  นอกจากจะเปนพัฒนาการสืบเนื่องมาจากแนวโนม
ใหมที่เริม่ปรากฏขึ้นในการออกแบบวัดวังชัย  ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดังกลาวแลว   
ยังอาจเปนพฒันาการที่เกีย่วเนื่องกับคตบิุญฤทธวิิทยาคม  โดยการทีอุ่โบสถมีความสําคัญโดดเดน
ยิ่งขึ้นนั้น  อาจเปนเพราะนอกจากการประกอบสังฆกรรมตามปกติแลว   ในบางกรณีอุโบสถยังอาจ
ถูกปรับใชเปนสถานที่ประกอบพิธีตามคตบิุญฤทธวิิทยาคมอีกดวยก็เปนได 
                                                           
                 80  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.    
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                 2.  การใหความสําคัญกับตําแหนงทิศหลักทัง้สี่  แทรกเสรมิอยางผสมผสานกับระเบียบ
แบบดั้งเดิมที่ใหความสําคัญกับตําแหนงมมุทั้งสี ่ ดงัจะเห็นไดวา นอกจากปรางคประธานจะมี
ระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบทีม่ีมุขทิศทัง้สี่ยืน่ยาวเทากนั (คือ แบบ ง ดูภาพลายเสนที ่6)  ซึ่งเปน 
รูปแบบที่บงชีใ้หเหน็ถงึแนวแกนสองแกนและทิศหลักทัง้สี่อยางเดนชดัแลว  เมรุทิศซึ่งตั้งอยูที่
กึ่งกลางของระเบียงคดแตละดานในตําแหนงทิศหลกันัน้  ก็เปนเสมือนจุดหมายตาที่เนนให
แนวแกนสองแนวแกนทีพุ่งออกมาจากศนูยกลางของปรางคปรากฏเปนรูปธรรมใหสังเกตเห็นไดไม
ยาก 
                 การใหความสําคัญกับตําแหนงทิศหลกัทัง้ดังกลาวขางตน  คงเปนความคิดในการ 
ออกแบบที่สําคัญประการหนึ่ง  ซึง่นาํไปสูการเสริมสรางระเบียบทีม่ีมาแตเดิมใหมีความซับซอน
มากขึ้น  ดงัมหีลักฐานและรองรอยปรากฏในหลายกรณี  โดยเฉพาะกรณีของวัดมหาธาตุ พระนคร 
ศรีอยุธยา  ซึง่ไดชีใ้หเห็นแลววา นาจะถูกกําหนดใหมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.2 มาแตเดิม  
กอนทีจ่ะไดมกีารสรางอุโบสถเพิ่มเตมิข้ึน ตามแนวทางการพัฒนาผงับริเวณในชวงที่ 2   จนถงึ
ในชวงที ่3 ของสมัยอยธุยา ปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา ที่มมีาแตดั้งเดิมคงพงัทลายลง
ในราวรัชสมยัสมเด็จพระเจาทรงธรรม  หรือรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ดังปรากฏรองรอย
ใน 
 
 
 
 
 
พระราชพงศาวดารความวา“…ในปนั้นปรางควัดมหาธาตุทําลายลงจนชั้นครฑุอัสดง”81 
                                                           
                 81  วัน วลิต  ไดบันทึกไววา ยอดปราสาทวัดนพธาต ุ พังลงมาในปที่สามของรัชสมัย
สมเด็จพระเจาปราสาททอง  พรอมทัง้ไดกลาวถงึปญหาในการบูรณะซึ่งถือกนัวาเปนลางรายที่
บรรดาโหรราชสํานักตางพากันเก็บงาํไวเปนความลับ  ผูวิจัยมีความเหน็วาในความเปนจริงก็อาจ
เปนไปดังที่ วนั วลิต ไดบันทึกไว  และเพราะตองเก็บงาํไวเปนความลับ  จงึไมมีปรากฏในพระราช
พงศาวดารในรัชสมัยของพระองค  แตกลบันําไปแทรกไวในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม  ดัง
ปรากฏเปนขอความหวนๆที่ไดยกมาอางนี้.  ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพระจักรพรรดิพงศ(จาด),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ พนัจนัทนุมาศ(เจมิ)   
กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 856.  ; และ วัน วลิต, พงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับ วัน  วลิต 
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                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองไดมีการเสริมสรางปรางควัดมหาธาตุ พระนคร 
ศรีอยุธยา ใหสมบูรณ  ดังมหีลักฐานปรากฏในพระราชพงศาวดาร ความวา  
         ...ศักราช 995 ประกาศก (พ.ศ. 2176) ทรงพระกรุณาใหสถาปนาพระปรางควัดมหาธาตุอัน 
         ทําลายลงเกา เดิมในองค สูง 19 วา ยอดนภศูล 3 วา  จึงตรัสวาทรงเกาล่ํานัก  กอไมในองคสูง  
         เสน 2 วา  ยอดนภศูลคงไว  เขากันเปนเสน 5 วา  กอแลวเห็นเพรียวอยู  ใหเอาไมมะคาแทรก 
         ตามอิฐ เอาปูนบวก  9 เดือนสําเร็จใหกระทําการฉลองเปนอันมาก...82   
คําวา “กอไม ในองคสูง…” อาจเปนรองรอยของการเพิม่เติมองคประกอบบางอยางเสริมใหกับ
ปรางคประธาน  ซึ่งก็สอดคลองกับหลักฐานทางสถาปตยกรรมดังจะเห็นไดวา มุขทิศทัง้สี่ของ
ปรางคแหงนี้จะกอดวยอิฐ  ยื่นออกมาจากสวนเรือนธาตุของปรางคประธานซึ่งกอดวยศิลาแลง  
(ดูภาพถายที ่78 และ 79)   
                 ตามนยัดังกลาวขางตน หากพิจารณาวา  ปรางควัดวรเชษฐาราม ซึง่สรางขึ้นในปแรก
ของรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ  และปรางควัดไชยวัฒนาราม ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จ 
พระเจาปราสาททอง กอนการเสริมสรางปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา เพยีงราวสามป   
ตางมีระเบยีบสวนเรือนธาตุเปนแบบสี่เหลีย่มจัตุรัสที่มีมขุทิศทั้งสีย่ื่นยาวเทากัน (คือแบบ ง ดูภาพ 
ลายเสนที ่6)  โดยสาระสําคญัที่โดดเดนของระเบียบแบบนี้ก็คือ ความสมมาตรสมบรูณในสอง 
แนวแกน  ซึ่งแตกตางจากระเบียบแบบอื่นๆที่มีมากอนอยางเดนชัด  ประกอบกับไมพบรองรอยของ
การเสริมสรางวัดมหาธาตุคร้ังสําคัญอีกเลย ภายหลังรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ทําใหนา
เชื่อวา  ในการเสริมสรางปรางคประธานวัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททองนั้น  อาจไดมีการเสริมสรางสวนเรือนธาต ุ จากเดิมที่ควรเปนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี
มุขตะวันออกยื่นยาว (คือแบบ ค 1 หรือแบบ ค 2  ดูภาพลายเสนที่ 5) ใหกลายเปนแบบสี่เหลี่ยม
จัตุรัสที่มีมุขทศิทั้งสี่ยืน่ยาวเทากนั ตามความคิดในแนวทางเดียวกันกบัปรางควัดวรเชษฐาราม 
และปรางคประธานวัดไชยวฒันาราม(คือแบบ ง  ดูภาพลายเสนที ่6)   

                                                                                                                                                                       
พ.ศ.2182, แปลโดย วนาศรี  สามนเสน (ม.ป.ท. : ภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2523), 135.        
                 82  ความตอนเดียวกันนี้ปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระจักรพรรดิพงศ(จาด) 
โดยมีความผดิแผลกไปบางดวยปรากฏคาํวา “กอใหมใหองคสูง” แทนที่คําวา ”กอไมในองคสูง”  
ซึ่งผูวิจยัมีความเหน็วานาจะเปนผลมาจากการแกไขในการชําระครั้งใดครั้งหนึง่. ดูรายละเอียดจาก 
“พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบัพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับ พนัจนัทนุมาศ(เจมิ)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 344, 868.       
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                 ขอเสนอดังกลาวขางตนยงัมีรองรอยสนับสนุนปรากฏอยูใน บนัทกึของราชฑูตลังกาที่
เดินทางเขามายังพระนครศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ ซึ่งไดกลาวถงึวัดมหาธาต ุ
พระนครศรีอยธุยาไววา  
         ...ขาราชการไทย 3 คน  พาเรือมารับฑูตานุฑูตไปยังวัดมหาธาตุวราราม  อยูที่ตําบลเรียกวา 
         หนาพระธาตุ  วัดนี้สรางในที่ราบรื่น  มีกําแพงลอมทั้ง 4 ดาน  นอกกําแพงมีคลองเปนคู...เม่ือเขา 
         ประตูวัด  แลดูทั้ง 4 ดาน  มีพระเจดียปดทอง 8 องค  ระหวางพระเจดียตั้งพระพุทธรูป  แลมีวิหาร 
         หลังคา 2 ชั้นทั้ง 4 ทิศ  ในพระวิหารมีพระพุทธรูปใหญนั่งจรดถึงเพดาน  ภายในที่ซึ่งพระเจดียแล 
         วิหารทั้ง 4 ลอมอยูนั้น  ตรงศูนยกลางเปนองคพระมหาธาตุ(เปนพระปรางค) 5 ยอด  มีบันไดขึ้นไป 
         ถึงองคพระมหาธาตุ...83         
จากความตอนนีย้ังมีรองรอยอีกวา เดิมมขุทิศทั้งสีท่ี่ไดรับการเสริมสรางขึ้นใหมนั้นอาจมีปรางค 
หรือยอดปรางคประดับบนสันมุข  รายลอมเปนบริวารรอบปรางคประธานทางทิศหลักทั้งสี่อีกดวย   
หลักฐานจากภาพถายในอดีตกอนที่ยอดปรางคจะทลายลง (ภาพถายที่ 77) กม็ีรองรอยสนับสนนุ
วานาจะเปนเชนนัน้จริงๆ  
                 ตามขอเสนอทั้งสองดังกลาวขางตน เมื่อปรางควัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา (แผนผงั
ที่ 54) ซึ่งมีมุขทิศทัง้สี่ยืน่ยาวพรอมดวยปรางคบริวารหรือยอดปรางคบนสันมุขทิศ  ตั้งอยูที่
ศูนยกลางบนฐานไพทีแทรกเสริมผสมผสานกับปรางคประจํามุมทั้งสีท่ีม่ีมาแตเดิม  กจ็ะปรากฏ
เปนสวนประธานที่มีแบบแผนการจัดองคประกอบในทํานองเดียวกนักบัวัดมหาธาต ุราชบุรี 
(แผนผังที ่32) 
ซึ่งมีปรางคบริวารสามองครายลอมปรางคประธานทางทศิหลัก  โดยทั้งปรางคประธานและปรางค
บริวารทัง้สามนี้จะตั้งอยูบนฐานเดยีวกนัซึง่มีแผนผงัเปนรูปคลายกากบาทดงักลาวแลว   
                 จากการสํารวจไดพบวา ฐานรองรับปรางคบริวารทีว่ัดมหาธาตุ ราชบุรีนัน้จะกอดวยอฐิ
แตกตางจากฐาน (ระดับเดียวกัน) ที่รองรับปรางคประธานซึ่งกอดวยศลิาแลง  ซึ่งเปนรองรอยของ
การเสริมสรางในทาํนองเดียวกันกับวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา ดังกลาวแลวนัน่เอง  ดงันัน้จงึ 
มีความเปนไปไดวา ปรางคบริวารพรอมดวยฐานรองรับนัน้อาจเปนองคประกอบที่ถกูสรางเสริม 
ข้ึนในภายหลงั  ตามนัยนี้เดมิสวนประธานของวัดมหาธาตุ ราชบุรี  จงึควรประกอบดวยปรางค 

                                                           
                 83  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เร่ืองประดษิฐานพระสงฆ
สยามวงศในลงักาทว ีป (ม.ป.ท., 2503 พิมพในงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ  เมษายน 2503), 125.   
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ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศตะวนัออกยืน่ยาว  และเจดียประจํามุมทั้งสี่บนฐานไพท ี ซึง่เปนแบบ
แผนการจัดองคประกอบที่อาจเทยีบไดกับวัดราชบูรณะ 
                 การเสริมสรางแบบแผนการจดัองคประกอบดวยการเสริมสรางองคประกอบรอง ณ 
ตําแหนงทิศหลักทั้งสี ่ ยังมีรองรอยปรากฏในกรณีของวดัพระรามอีกดวย  โดยจากการตรวจสอบ
พบวา มุขทิศตะวันตกซึง่ยืน่ยาวมากเปนพิเศษนัน้เปนองคประกอบที่ถูกสรางเสรมิข้ึนในภายหลัง84  
ประกอบกับหลักฐานจาก เจดียรายขนาดเล็กรอบฐานไพททีี่มีรูปแบบจัดอยูในราวรชัสมัยสมเด็จ
พระเจาบรมโกศ85  ซึง่อาจเปนสิ่งที่ยนืยนัไดวา ในการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระรามในรัชสมัย
สมเด็จพระเจาบรมโกศตามที่มีบนัทกึไวในพระราชพงศาวดาร86  สวนประธานซึ่งอาจรวมถึงปรางค
ประธานคงไดรับการเสริมสรางไมนอย  หากพิจารณาวาการเสริมสรางมุขทิศยืน่ยาวมากเปนพิเศษ
เปนลักษณะเฉพาะที่แทบไมมีปรากฏที่ใดอีก  ยกเวนเพียงแหงเดยีวคือ ปรางควัดหนาพระธาตุ จ.
สิงหบุรี  (แผนผังที ่4)  ซึง่ก็มรีองรอยวาอาจไดรับการเสริมสรางในรัชสมัยเดียวกันนี้เชนกนั87 
ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา  มุขทิศตะวนัตกของปรางควดัพระรามอาจเปนองคประกอบที่ไดรับ
การเสริมสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศนี้เอง  โดยอาจมีจดุประสงคเพื่อใหสามารถ 
เพิ่มเติมยอดปรางคบนสนัมขุไดโดยไมเบียดชิดกับปรางคประธานจนเกินไป  ในทํานองเดียวกนั 
กับมุขทิศตะวนัออกซึง่มีหลกัฐานจากภาพถายในอดีต (ภาพถายที ่61) ยืนยนัวาเคยมียอดปรางค
ตั้งอยูบนสนัมขุ        
                 หากพิจารณาวา เมื่อปรางคประธานของวัดพระราม ซึ่งมมีุขทิศทัง้สองยื่นยาวพรอม
ดวยยอดปรางคบนสันมุขต้ังอยูทามกลางปรางคบริวารขนาบปรางคประธานอกีสององคทีม่ีมา 
                                                           
                 84  สันติ  เล็กสุขุม, เจดียราย ”ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ  จงัหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา, 37.     
                 85  เร่ืองเดียวกนั.  
                 86  “ วัดพระรามชาํรุด  ใหปฏิสังขรณปเศษจึงสําเร็จ ” ดูรายละเอียดจาก“พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบัพันจนัทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ  
พันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 462.    
                 87  คําใหการขุนหลวงหาวัด ไดบันทกึไววา พระนอนจกัรศรี ไดรับการบูรณะในรัชสมัย
สมเด็จพระเจาบรมโกศ  นาเชื่อวา วัดหนาพระธาต ุจ.สิงหบุรี ซึง่เปนวดัสําคัญที่ตั้งอยูใกลๆนัน้อาจ
ไดรับการเสริมสรางในคราวนี้ดวยไมมากก็นอย ดังมีรองรอยปรากฏทีส่วนฐานซึง่จะกลาวตอไป. ดู
รายละเอียดจาก “คําใหการขุนหลวงหาวดั,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  
และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 383 - 384.  
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แตเดิม  ก็จะปรากฏเปนสวนประธานที่มีแบบแผนเทยีบไดกับวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  
และวัดมหาธาตุ ราชบุรี ดังทีไ่ดกลาวแลว  และหากสวนประธานของวดัมหาธาตุ ราชบุรี ไดรับการ 
เสริมสรางตามแบบแผนนี้ในเวลาใดเวลาหนึง่ ระหวางปลายพทุธศตวรรษ 23 จนถงึในราวตนสมยั
รัตนโกสินทร  ซึ่งเปนชวงเวลาที่เมืองราชบรีุมีบทบาทอยางโดดเดนเปนพิเศษ  โดยเฉพาะบทบาท
ทางยทุธศาสตร88 ก็อาจกลาวไดวา แบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธาน  ดวยการกําหนดให
มีปรางคหรือยอดปรางคเปนบริวารรายลอมปรางคประธานในตําแหนงทิศหลักทัง้สี่  ซึ่งเริ่มปรากฏ
มาตั้งแตในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองนัน้  เปนความคิดที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
และสืบเนื่องมาจนถึงปลายสมัยอยุธยา 
                 ในปจจุบันไดมีผูเสนอสมมติฐานไววา “ปรางคในสมัยอยุธยา ในชวงพทุธศตวรรษที่ 20 
จะมีเจดียทรงระฆังกลมตัง้อยูบนสนัมขุทิศตะวันออกมาตั้งแตแรกสราง“89 และ “ยอดปรางคบน 
สันมุขทิศตะวนัออกของปรางคประธานวัดพระราม  เปนการดัดแปลงมาจากเจดียทรงระฆังที่ควร 
มีมาแตเดมิ” 90  ผูวิจัยมีความเห็นวา สมมติฐานทั้งสองนี ้มีความเปนไปไดนอยมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก
การวิเคราะหขางตนไดชี้ใหเห็นแลววา ความคิดในการออกแบบที่ใหความสาํคัญกับตําแหนงทิศ
หลักทั้งสี ่ เพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นในชวงครึ่งหลงัของพทุธศตวรรษที่ 22 สืบเนื่องไปในชวงพุทธศตวรรษ 
ที่ 23  และนาสังเกตเปนอยางยิง่วา นอกเหนือจากปรางควัดพระรามซึง่ไดกลาวโดยละเอียดแลว  
ก็มีปรางคอีกเพียงสองแหงเทานั้นที่มกีารเพิ่มเติมองคประกอบบนสนัมขุทิศ  และปรางคทั้งสอง
แหงนีก้็มหีลักฐานบงชี้วา อาจไดรับการบรูณะปฏิสังขรณในสมัยอยธุยา ชวงที ่3  กลาวคือ  
ปรางควัดราชบูรณะ ซึ่งมเีจดียทรงระฆงักลมบนสนัมุขทศิตะวันออก (ภาพลายเสนที่ 32) ก็ม ี
หลักฐานบงชีว้า ไดมกีารบูรณะปฏิสังขรณในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ91  และปรางควัด 
พุทไธศวรรย ซึ่งมีเจดียทรงระฆังเหลีย่มยอมุม บนสันมขุทิศตะวันออก (ภาพลายเสนที ่30) ก็ม ี
หลักฐานบงชีว้า ไดมกีารบูรณะปฏิสังขรณในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม92  หรือในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ93 รวมทัง้อาจมีการปฏิสังขรณในสมยัปจจุบันไมนอยอีกดวย  ประกอบกับ 
                                                           
                 88  สุเนตร  ชุตนิทรานนท, “ศึกบางแกว,” ใน พมารบไทย : ว าดวยการสงครามระหวาง
ไทยกับพมา, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพ : มติชน, 2537), 174.   
                 89  สันติ  เล็กสุขุม, “ปรางคประธานสมัยอยธุยาตอนตน,” เมืองโบราณ : 97-104.  
                 90  สันติ  เล็กสุขุม, เจดียราย  “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ  จงัหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา, 56.    
                 91  “คําใหการขุนหลวงหาวัด,” ใน คําใหการชาวกรงุเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 383 - 384.     
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หากพิจารณาวาปรางควัดอรุณราชวราราม(แผนผังที่ 65, ภาพลายเสนที ่43) ซึ่งสรางขึ้นในตนสมัย
รัตนโกสินทรนัน้จะมมีุขสี่ทิศยื่นออกมาจากเรือนธาตุเทากัน  โดยแตละมุขก็จะมียอดปรางคตั้งอยู
บนสันมุข  ดงันั้นผูวิจัยจงึมคีวามเห็นวา แบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธาน  ที่กาํหนดให 
มียอดปรางคหรือเจดียรูปแบบใดรูปแบบหนึง่บนสนัมุขทิศทัง้สี่ของปรางค  ไมใชความคิดที่มมีา 
ตั้งแตในตนสมัยอยุธยา  แตนาจะเปนความคิดที่เพิ่งเริม่ปรากฏขึ้นและไดรับการยอมรับต้ังแตใน
ระยะครึ่งหลงัของพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา  โดยมีลักษณะเปนความคิดในเชงิประดับตกแตง 
ที่คลี่คลายมาจากความคิดในเชิงการออกแบบที่สําคัญสองประการ ไดแก ระเบียบสวนเรือนธาต ุ
แบบมีมุขทิศยืน่ยาวเทากนั(คือแบบ ง  ดูภาพลายเสนที ่6)  และแบบแผนการจัดองคประกอบสวน
ประธานที่ใหความสาํคัญกับตําแหนงทิศหลักทั้งสี ่ 
                 จากที่ไดวิเคราะหมาจะเห็นไดวา การเสริมสรางปรางคบริวารหรือมุขทิศพรอมดวยยอด
ปรางคบนสนัมุขรายลอมปรางคประธานในตําแหนงทิศหลักทั้งสี ่ จะเปนสาระสาํคัญของแนวทาง
หนึง่ในพัฒนาการระเบียบผงับริเวณในชวงที ่3 ของสมยัอยุธยา  แตเนือ่งจากแนวทางนี้มีลักษณะ
เปนการแทรกเสริมผสมผสานกับระเบยีบที่มีมาแตเดิมใหมีความซับซอนมากยิง่ขึ้น  ซึ่งไมควร 
กําหนดใหเปนระเบียบอีกแบบหนึง่  ดังนั้นผูวิจัยจงึไดจําแนกใหเปนแบบยอยสัมพันธกับระเบียบ 
ที่มีมาแตเดิม ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
                 แบบ ก 2.3 (ดูภาพลายเสนที่ 4) ผังบริเวณจะมีระเบียบในทาํนองเดยีวกนักับแบบ  
ก 2.2 (ดูภาพลายเสนที ่4)  แตจะมีปรางคบริวารในตําแหนงทิศหลักทัง้สี่รายลอมปรางคประธาน 
                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 2.3 ไดแก วัดมหาธาตุ 
ราชบุรี (แผนผงัที ่32)  
                 แบบ ข 2.3 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีระเบียบในทาํนองเดยีวกนักับแบบ  
ข 2.2 (ดูภาพลายเสนที ่4)  แตจะมีปรางคบริวารหรือยอดปรางคในตําแหนงทิศหลักทั้งสี่รายลอม
ปรางคประธาน   
                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ข 2.3  ไดแก  วัดมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา (แผนผังที่ 54), วัดพระราม (แผนผงัที่ 36)  
                                                                                                                                                                       
                 92  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 102.  
                 93  มีรองรอยจากรูปแบบบัวหัวเสาและลวดลายปูนปนประดบัหนาบัน  ของวหิารนอย
ทางทิศใตของอุโบสถ.  ดูรายละเอียดจาก สันติ  เล็กสุขุม, ลวดลายปนูปนสมัยอยุธยาตอนปลาย 
(พ.ศ. 2172 - 2310), (ม.ป.ท. : ม ูลนิธิ เจมส ทอมปสัน, 2532), 89 - 90.  
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                 ในกรณีของวัดบรมพุทธาราม ซึ่งพระราชพงศาวดารบันทกึไววา ไดสรางขึ้นในรัชสมัย
สมเด็จพระเพทราชาดงัความวา  
         ...ฝายสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระราชดําริวา  บานปาตองเปนที่สิริราชมหามงคลสถาน   
         ควรอาตมจักสถาปนาเปนพระอาราม  จึงดํารัสส่ังใหสถาปนาสรางกําแพงแกว พระอุโบสถ วิหาร  
         การเปรียญ  เสนาสนกุฎี  ดํารัสส่ังใหหมื่นจันทราชางเคลือบใหเคลือบกระเบื้องสีเหลืองมุงหลังคา  
         พระอุโบสถ  วิหาร  การเปรียญ  จึงถวายพระนามอารามชื่อ วัดบรมพุทธาราม…94 
จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู (แผนผังที่ 55)  ผังบริเวณวดับรมพุทธารามจะมีองคประกอบหลกั  
ไดแก อุโบสถ ปรางค และเจดียยอมุม เรียงตัวตามแนวแกนเดียวกนั  โดยปรางคจะตัง้อยูทาง 
ดานหนาอุโบสถ  ในขณะเดยีวกนัวหิารจะปรากฏเปนองคประกอบรองที่ตั้งขนานกับแนวแกนหลัก     
แมตําแหนงทีต่ั้งของอุโบสถและปรางคทีว่ดับรมพุทธารามดังกลาวนี้ อาจเทยีบไดกบัระเบียบผัง
บริเวณแบบ ข 1.2 แตก็มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญในเชิงการออกแบบอยางเดนชัดกลาวคือ 
พระประธานทีว่ัดบรมพทุธารามนี้จะตั้งอยูทางดานทายอุโบสถ โดยหนัพระพักตรเขาหาปรางค  
ที่ตั้งอยูทางดานหนา  แตกตางจากตําแหนงพระประธานตามระเบียบผงับริเวณแบบ ข 1.2 (รวมถงึ
แบบอื่นๆทุกแบบที่มีปรากฏกอนหนา) ซึง่ลวนตั้งอยูทางดานทายอุโบสถ  โดยมีปรางคตั้งอยูทาง
ดานหลังของอโุบสถอีกตอหนึ่ง  นาสงัเกตวา ตาํแหนงพระประธานตามแบบแผนวัดบรมพุทธาราม 
ยังมีปรากฏที ่วัดวรเชษฐาราม  และวัดขนุแผน จ. กาญจนบุรี อีกดวย  อยางไรกด็ีจากการวิเคราะห
ระเบียบองคประกอบซึ่งจะกลาวตอไป  มีรองรอยวาวัดทัง้สองนี้อาจไดรับการเสริมสรางครั้งหนึง่
ในชวงที ่3 ของสมัยอยธุยา  ตามนยันี ้ตําแหนงพระประธานที่วัดทั้งสองนี้จึงอาจไมใชแบบแผน
ดั้งเดิม 
                 ตามหลกัฐานดงักลาวขางตน  สงผลใหผังบริเวณของวัดบรมพุทธารามมีลักษณะไม
สมมาตร  ซึ่งดเูหมือนจะเปนการผิดธรรมเนียมนิยมในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบประเพณ ี
ที่เนนลักษณะสมมาตรเสมอ  อยางไรก็ดีหากเปรียบเทียบกับ วัดพระยาแมน (แผนผงัที ่57) ที่สราง
ข้ึนภายหลงัวดับรมพุทธารามในรัชสมยัเดียวกนั  ซึ่งยังคงมีซากอาคารสองหลังขนาบพื้นที่ทาง
ดานหนาอุโบสถ  ก็นาเชื่อวา ผังบริเวณของวัดบรมพทุธารามเมื่อแรกสราง  อาจมอีาคารอีกหลงั
หนึง่  ซึ่งควรเปนวหิารที่มีขนาดเทาๆกนัและตั้งอยูในตาํแหนงสมมาตรกับวิหารทีห่ลงเหลืออยู  หาก
เปนเชนนัน้ วหิารทัง้สองก็เปนเสมือนกรอบจํากัดมุมมอง  ซึ่งเปนความคิดในทํานองเดียวกันกับ

                                                           
                 94  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ(เจมิ),” ใน พระราชพงศาว- 
ดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ พนัจันทนุมาศ(เจมิ)  กับพระจกัรพรรดิพงศ(จาด), 412.    
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เจดียสององคที่ขนาบพืน้ทีท่างดานหนาอุโบสถ วัดไชยวฒันาราม ดงักลาวแลว  โดยวิหารทั้งสอง
นั้นจะสงผลใหปรางคและอุโบสถปรากฏเปนจุดสนใจ                    
                 หากพิจารณาวา นับต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  จนถึงรัชสมัยสมเด็จ 
พระเพทราชา  กรุงศรีอยุธยาตองเผชิญกับภาวะแหงความไมมั่นคงอยางรุนแรงยิ่งสบืเนื่องกันมา  
อันเปนผลของการโคนลมราชวงศกษัตริย  การปราบดาภเิษกขุนนางขึ้นเปนกษัตริย  และสงคราม
กลางเมืองแยงชิงราชสมบัตกิันระหวางเชือ้พระวงศกับขุนนางชัน้สงู  โดยทามกลางภาวะแหงความ
ไมมั่นคงที่สืบเนื่องกนัมานัน้  คติบุญฤทธวิทิยาคมก็นาจะเฟองฟูมากยิง่ขึ้นเรื่อยๆดังไดกลาวแลว  
ตามนยันี้จงึอาจเขาใจไดวา การใหความสําคัญกับอุโบสถอยางโดดเดนในกรณีวัดบรมพุทธาราม
ดังกลาวขางตน  นอกจากจะเปนพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากระเบียบผังบริเวณวัดไชยวัฒนาราม
แลว  ยงัอาจเปนพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกบัคติบุญฤทธวิิทยาคมอยางแนบแนนอกีดวย   
                 เนือ่งจากทามกลางกระแสความเฟองฟูของคติบุญฤทธิวทิยาคม  แมแตการประกอบ
สังฆกรรมตามปกติ  ก็อาจเปนกิจที่มุงหวงัผลในทางอิทธิฤทธปิาฏิหาริย  นอกจากนั้นในบรรดา 
พระสงฆก็ไดมีการศึกษาคนควา  หรืออาจเปนผูประกอบพิธีตามคติบญุฤทธวิิทยาคมเสียเอง95  
ประกอบกับนบัต้ังแตในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา  ระบบการควบคมุไพรไดเสื่อมประสิทธิภาพ
ลงมาก  ทาํใหไมมีแรงงานมากพอที่จะสรางวัดอยางยิง่ใหญเหมือนเชนในอดีตไดอีก  อุโบสถซึ่ง
เปนทัง้สถานทีป่ระกอบสังฆกรรมในเวลาปกติ  และในบางกรณีกย็ังเปนสถานที่ประกอบพิธีตาม
คติบุญฤทธิวทิยาคมไดอีกดวย  จึงเปนทีย่อมรับและปรากฏเปนองคประกอบหลักที่มีความสําคญั
มากขึ้นเปนลาํดับนับแตนั้นเปนตนไป  กลาวคือ ในระยะแรกอุโบสถจะปรากฏเปนองคประกอบ
หลักที่มีความสําคัญควบคูกบัปรางค  ดงัจะเหน็ไดจาก ระเบียบผังบริเวณของวัดบรมพุทธราราม
ดังกลาวขางตน  ตอมาอุโบสถจึงมีความสําคัญเหนือกวาปรางค  ดังจะเหน็ไดจากระเบียบของวดั
พระยาแมน ซึง่จะไดกลาวตอไป  และจนถงึในตนสมัยรัตนโกสนิทร  อุโบสถจึงปรากฏเปนประธาน 
ของผังบริเวณอยางแทจริง  ดังจะเห็นไดจาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (แผนผังที่ 68) 
 
                 ในกรณีของวัดพระยาแมน ซึง่พระราชพงศาวดารบันทึกไววา 
         (สมเด็จพระเพทราชา)...ทรงดําริเปนมูลธรรมกตัญูภาพถึงคุณานุภาพคุณพระอาจารยวัดพระยาแมน    
         วาแตครั้งอาตมอุ ปสมบทเปนภิกขุภาวะอยูในอารามนั้น  พระอาจารยไดส่ังสอนพระศาสนาพรหมจรรย   
         เปนอันมาก  ประการหนึ่งก็ไดทํานายเราไววา จะไดผานสมบัติเอกราช   บัดนี้ อาตมเลาก็ไดสมดังพระ    
         อาจารยทํานายไวแตกอน  จําอาตมจะปฏิการสนองพระคุณใหถึงขนาด… แลวมีพระราชบริหารดํารัสส่ัง 

                                                           
                 95  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.       
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         ให สถาปนาพระอุโบสถ วิหาร การเปรียญ เสนาสนะกุฎี ขจิตรจนาเปนสามีทานแลว …96  
ความตอนนี้สอดคลองกับผลการขุดคนทางโบราณคดีซึ่งไดพบวา วัดพระยาแมนเปนวัดเกาแก   
ที่เดิมมีองคประกอบหลกั ไดแก อาคารหนึง่หลงัซึ่งถูกสรางทับดวยอุโบสถที่เห็นไดในปจจุบัน  และ
เจดียประธานทางดานทายอาคาร ซึง่ยังคงมีรองรอยปรากฏอยูบนฐานสูงทางดานทายอโุบสถ97 
                 จากการวเิคราะหพบวา ความคิดในการออกแบบที่ใหความสําคัญกับอุโบสถอยางโดด
เดนในทํานองเดียวกนักับวัดบรมพุทธาราม  ยังคงสบืเนือ่งและปรากฏใหเหน็ไดในผงับริเวณของ 
วัดพระยาแมน (แผนผงัที ่57) อยางเดนชดั  โดยนาสงัเกตวา นอกเหนือจากอาคารสองหลงัซึ่งใน
ปจจุบันหลงเหลือแตเพียงฐานดังกลาวแลว  พืน้ทีท่างดานหนาของอุโบสถยังมีปรางคอีกสององค
ตั้งขนาบอยูดวย  ตําแหนงที่ตั้งของปรางคทั้งสองนี้จงึอาจเทยีบกับเจดียสององคในผังบริเวณของ 
วัดไชยวัฒนารามไดอยางตรงไปตรงมา  และนับเปนจดุเริ่มตนของระเบียบผังบริเวณแบบใหม98                   
                 ระเบียบผังบริเวณแบบใหมซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นที่ วัดพระยาแมน จะเปนทีย่อมรับสืบเนื่อง
ตอมาในการออกแบบ วัดปาโมก จ.อางทอง (แผนผงัที ่63)  ดังปรากฏปรางคสององคตั้งขนาบ
วิหารพระพทุธไสยาสน  โดยพระราชพงศาวดารไดบันทกึเหตุการณคร้ังนั้นไววา  
         (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ)...พระพุทธไสยาสน ณ วัดปาโมกนั้น  สายน้ําแทงตลิ่งพัง  เขาชิด 
         พระวิหารอยูแลว  อีกสักปหนึ่งพระก็ตกน้ําลง…ลนเกลาฯ และกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จ 
         พระราชดําเนินไปอยู ณ ตําหนักชีปะขาวดวย  ครั้นเพลาเชาเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร 
          
         ใหทําการทั้งสองพระองคทุกวัน...ครั้นไดศุภฤกษ ณ วันเดือน 6 ขึ้น 15 ค่ํา ศักราช 1089 ปมะแม 
         นพศก (พ.ศ. 2270) ชักชะลอพระพุทธไสยาสนไปไดกึ่งทาง  แลวใหหยุดไวสมโภช 3 วัน  แลวชัก 
         ตอไปจนถึงที่แลว  ใหดีดขึ้นสูงกวาที่เดิมนั้นศอกเศษ   แลวจึงใหกอขึ้นรับองคพระแลวถอดฟาก 
         ตะเฆออกเสีย แลวใหสรางพระวิหาร พระอุโบสถ การเปรียญ และ ฉนวนยาว 4 เสนเศษ  ทํา 3 ป  
         แลวยังหาไดฉลองไม…” 99 
                                                           
                 96  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ(เจมิ),” ใน พระราชพง 
ศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ พันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 414 - 415.       
                 97  ปทมา  วิชิตจรูญ, “การศึกษาแผนผงัวัดสมัยอยุธยา  ในเขตจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 206.    
                 98  ระเบียบผังบริเวณแบบนี้ยงัปรากฏที่วัดโพธิป์ระทับชาง จ.พิจิตร ในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาเสืออีกดวย.  ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนัจันทมาศ(เจิม),”  
ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 442.    
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จากความตอนนี้มนีัยวา วหิารพระพทุธไสยาสนเปนองคประกอบหลักที่สําคัญที่สุดในวัดนี ้ ดงันัน้
การกําหนดใหมีปรางคสององคตั้งขนาบวหิารในกรณีนี ้ จึงไมไดมีความคิดในเชิงการออกแบบ 
แตกตางไปจากกรณีอ่ืนๆ ทีก่ําหนดใหปรางคสององคตั้งขนาบอุโบสถแตอยางใด 
                 การเนนความสาํคัญของอุโบสถดวยการกําหนดใหมีองคประกอบขนาบสองขาง 
เสมือนเปนกรอบจํากัดมุมมอง  และการกาํหนดใหอุโบสถเปนองคประกอบหลกัที่มีความสาํคัญ
ควบคูอยูกับปรางคในลักษณะตางๆ  จะเปนสาระสาํคัญของระเบียบผังบริเวณซึง่กําหนดใหเปน 
แบบ ง (ดูภาพลายเสนที่ 4)  หากพิจารณาจากตาํแหนง และความสัมพันธระหวางปรางคกับ
อุโบสถ  อาจจาํแนกระเบยีบผังบริเวณแบบ ง  ออกเปนแบบปลีกสองแบบ ไดแก 
                 แบบ ง 1 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีอุโบสถพรอมดวยปรางคทางดานหนา 
ในแนวแกนเดยีวกนัเปนสวนประธาน  โดยมีอาคารสองหลังตั้งขนาบพืน้ทีท่างดานหนาของอุโบสถ  
                 จากการวเิคราะหพบวาวัดซึ่งมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ง 1 ไดแก วดับรมพุทธาราม 
(แผนผังที ่55)   
                 หากพิจารณาจากการกําหนดใหมีอาคารสองหลงัตั้งขนาบพื้นที่ทางดานหนาอุโบสถ
เปนเกณฑยงัอาจจําแนก วดัพระยาแมน (แผนผังที ่57) ไวตามระเบยีบนี้ไดโดยอนุโลมอีกดวย  
                 แบบ ง 2 (ดูภาพลายเสนที่ 4)  ผังบริเวณจะมีอุโบสถเปนสวนประธาน  โดยมีปรางค
สององคตั้งขนาบอยูทางดานหนา   
                 จากการวเิคราะหพบวา วัดซึง่มีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ง 2  ไดแก วดัพระยาแมน 
(แผนผังที ่57), วัดศาลาปนู (แผนผังที ่59), วัดสระบวั จ.เพชรบุรี (แผนผังที ่ 61), วัดปาโมก จ.
อางทอง (แผนผังที ่63)  
                 แนวโนมของพฒันาการระเบยีบผังบริเวณที่ใหความสาํคัญกับอุโบสถมากขึ้นเร่ือยๆ 
 นาจะสงผลใหปรางคมีความสําคัญลดนอยลงเปนลําดบั  จนถงึที่สุดปรางคจึงปรากฏเปนเพียง 
องคประกอบรอง  จากการวเิคราะหไดพบระเบียบผังบริเวณที่มีปรางคเปนองคประกอบรอง 
สองแบบไดแก   
                 แบบ จ (ดูภาพลายเสนที ่4)  ปรางคหลายองคเรียงเปนแถวหนากระดาน  ไดแก  
วัดโลกยสุธา (แผนผังที่ 19)   
                 ระเบียบแบบ จ  จะยังคงสืบเนือ่งมาในตนสมัยรัตนโกสนิทร  ดงัมีปรากฏที่ วัดพระ 
                                                                                                                                                                       
                 99  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ(เจมิ),” ใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับ พนัจนัทนุมาศ(เจมิ)  กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), 450 - 452.       
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ศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (แผนผังที่ 68)  
                 นอกจากนั้นยังมีระเบียบอีกแบบหนึง่  ทีก่ําหนดใหปรางคตั้งอยู ณ ตาํแหนงมุมทั้งสี่
รายลอมอุโบสถ  ในขอบเขตของวิทยานิพนธนี้ไมพบวัดในสมัยอยธุยาที่มีระเบียบตามแบบนี ้  
แตจะพบที ่วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ (แผนผังที ่66)  ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา ระเบียบแบบนี ้
นาจะเพิง่พฒันาขึ้นในตนสมัยรัตนโกสนิทร  โดยอาจคลี่คลายมาจากระเบียบผงับริเวณแบบ ง 2  
ทั้งนี้คงเปนพฒันาการอีกขัน้หนึ่ง  เมื่ออุโบสถไดปรากฏเปนประธานของผังบริเวณอยางแทจริงแลว 
                 นอกจากระเบยีบผังบริเวณแบบตางๆ ที่ไดวิเคราะหมาทัง้หมดดงักลาวแลว  ยงัมกีรณี
พิเศษคือ วัดเชิงทา (แผนผงัที่ 24) ซึ่งผงับริเวณจะมีลักษณะเฉพาะทีไ่มอาจจําแนกไวในแบบใดได 
แมวาจะมีเคาโครงที่อาจเทยีบเคียงไดกับแบบ ก 3 ก็ตาม  ดงันัน้จึงควรกําหนดใหเปนระเบียบอกี 
แบบหนึง่คือ แบบ ฉ (ดูภาพลายเสนที่ 4) 
                 ปทมา วิชิตจรูญ ไดเสนอวา เมือ่แรกสรางผังบริเวณวัดเชิงทานาจะมีระเบียบในทํานอง 
เดียวกับแบบ ก 1 แตสวนประธานของผังบริเวณจะประกอบดวยปรางคประธานและปรางคประจํา 
มุมทัง้สี่บนฐานไพท ี100  อยางไรก็ดีจากการวเิคราะหระเบยีบองคประกอบซึ่งจะกลาวตอไปไดพบวา 
ปรางควัดเชงิทา มีระเบียบสวนเรือนธาต ุ(แบบ ข 2)  และเคยมีระเบยีบสวนยอด (แบบ ก 2.1)   
ซึ่งอาจเทียบไดกับปรางควดัสมและปรางควัดโลกยสุธา  หากพิจารณาวา วัดสมและวัดโลกยสธุา 
ตางมีและเคยมีระเบียบผังบริเวณตามแบบ ก 1 ซึ่งมปีรางคองคเดียวเปนประธาน  ประกอบกับ
จากการสํารวจไดพบวา ภายในฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสทีร่องรับปรางควัดเชิงทาอยูนัน้จะเปนอุโมงค
รอบแกนทนึตันตอเนื่องตลอด (ดูแผนผังที ่25)  โดยไมมีรองรอยของเจดียประจํามุมทั้งสี ่ รวมทัง้
การขุดคนทางโบราณคด1ี01ก็ไมพบรองรอยของระเบียงคด  ซึ่งเปนองคประกอบหลักของระเบียบ
ผังบริเวณทีม่สีวนประธานเปนปรางคสามองคหรือปรางคหาองค (คอืแบบ ก 2.1 หรือแบบ ก 2.2 
 
ดูภาพลายเสนที ่4)  จากรองรอยทัง้หลายนี้ทาํใหผูวิจัยมีความเหน็วา ดั้งเดิมนั้นสวนประธานของ
วัดเชิงทานาจะเปนปรางคองคเดียว  ไมใชปรางคหาองคอยางที่ ปทมา  วชิิตจรูญ ไดเสนอไว 
                 จากการวเิคราะหระเบียบองคประกอบยังไดพบวา ระเบยีบสวนยอด (แบบ ค) ของ
ปรางควัดเชงิทา และปรางคประจํามุมทัง้สี่นัน้  มีระเบยีบตามแบบอนัเปนที่ยอมรับกันในระยะ 
ที่สองของชวงที่ 3 ทั้งสิน้  ประกอบกับรองรอยจากบวัหวัเสาทีว่ิหารทัง้สี่ทิศทัง้ภายนอกและภายใน 
                                                           
                 100  ปทมา  วิชิตจรูญ, “การศึกษาแผนผงัวัดสมัยอยุธยา ในเขตจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา,” 328 - 330.   
                 101  เร่ืองเดียวกนั.  
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ซึ่งมีรูปแบบจดัอยูในราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ102  อาจทาํใหเขาใจไดวา วัดเชิงทานาจะได 
รับการเสริมสรางครั้งสําคัญครั้งหนึง่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  โดยคงไดมีการเสริมสราง 
สวนประธาน  ดวยการสรางฐานสี่เหลี่ยมจตัุรัสครอบคลุมฐานดัง้เดิมทีอ่าจผุพงัไป  พรอมดวย 
การสรางปรางคประจํามุมทัง้สี่บนฐานนัน้  ซึ่งอาจเปนความคิดในการออกแบบที่สืบเนื่องมาจาก
สวนประธานของวัดไชยวฒันาราม  นอกจากนัน้ในคราวเดียวกนันัน้ยงันาจะมีการเสริมสรางสวน
ประธานดงักลาวและวหิารใหผสานเปนหนวยเดียวกัน  โดยอาจไดรับแรงบันดาลใจจากระเบยีบ 
ผังบริเวณ (แบบ ก 3) อันมปีรากฏที่วัดมหาธาตุ เชลยีง103  หรือระเบียบแผนผังแบบไมกางเขน 
ตามแบบอยางสถาปตยกรรมเนื่องในศาสนาคริสต104ก็เปนได  และหากเปนจริงตามสมมติฐาน
อยางหลัง  ปรางควัดเชงิทานี้ก็จะเปนอีกตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงพลังสรางสรรคอันเยี่ยมยอด 
ในสกุลชางอยธุยา. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                 102  เร่ืองเดียวกนั.  
                 103  นอกจากแบบแผนการจัดองคประกอบแบบสองแนวแกนแลว  ซ ุมประดิษฐาน
พระพทุธรูปปางลีลาขนาบสองขางพระพทุธรูปในวหิารทัง้สี่ทิศที่วัดเชงิทา  ยงัอาจเปนอ ีกรองรอย
หนึง่ 
ที่อาจเทียบไดกับวัดมหาธาตุ เชลียง ซึง่มพีระพทุธรูปปางลีลาประดิษฐานอยูที่ตําแหนงเดียวกันใน
วิหารทิศตะวนัออก.  
                 104  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณไดมีการสรางโบสถนอตเตอรดาม เดอ ลอแรตต  
ข้ึนที่ลพบุรี  โดยโบสถแหงนี้แมจะมีแผนผังแบบไมกางเขน  แตกม็ีรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปน
แบบไทยประเพณี  ตามนัยนี้การนําแผนผังแบบไมกางเขนมาใชในการออกแบบศาสนาสถาน 
เนื่องในศาสนาพทุธกน็าจะเปนไปไดเชนกนั.  ดูรายละเอยีดจาก  วิภาวลัย  แสงล้ิมสุวรรณ,  
“โบสถคาทอลิคในภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา   
ถึงพทุธศักราช 2475” (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2542), 212 - 222.  
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การบรรยายซึง่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของขอมลู  และความคิดตางๆที่ไดเสนอไวแลวในการบรรยาย
พัฒนาการระเบียบผังบริเวณเปนหลกั รวมกับขอมูลบางประการที่มนียัสําคัญซึ่งจะไดอางแทรก
เสริมไวเปนกรณีๆไป   และเพื่อใหเกิดความกระชับผูวิจยัจะไดจําแนกระเบียบกอน  แลวจึงจะ
วิเคราะหใหเหน็ถึงความคิดในการออกแบบและลําดับพฒันาการตอไป. 
 
         ก) พฒันาการระเบียบสวนเรือนธาตุ (ดูภาพลายเสนที ่5, 6 และตารางที่ 2 ประกอบ)  
              1)  พัฒนาการระเบียบสวนเรือนธาตุในชวงที่ 1 และชวงที่ 2   จากการวเิคราะห
ปรางคแหงตางๆ ทีม่ีรองรอยหรือหลักฐานบงชี้วา เร่ิมสรางหรือไดรับการเสริมสรางในชวงที ่1 ถงึ
ชวงที่ 2 ของสมัยอยุธยา  อาจจําแนกระเบียบสวนเรือนธาตุออกเปนสามแบบไดแก  
                 แบบ ก (ดูภาพลายเสนที ่5) คือ ปรางคแปดเหลี่ยมที่มีมขุทิศทั้งแปดยืน่สั้น  
                 แบบ ข (ดูภาพลายเสนที ่5) คือ ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสทีม่ีมขุทิศทัง้สี่ยืน่สั้น  
                 แบบ ค (ดูภาพลายเสนที ่5) คือ ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสทีม่ีมุขทิศตะวนัออกยื่นยาว      
                 ระเบียบสวนเรือนธาตทุั้งสามแบบดังกลาวขางตน เคยมปีรากฏเปนระเบียบของปรางค
ในสกุลชางเขมรมากอนแลวทัง้สิ้น   อยางไรก็ดีในสมัยอยุธยา ชวงที่ 1 ปรางคจะมลัีกษณะเฉพาะ
รวมกันคือ  ทกุแหงจะเจาะทางเขาสูครรภธาตุเพียงทางเดียว  ซึง่เกือบทุกกรณีจะเจาะทีมุ่ขทิศ
ตะวันออก  แตกตางจากปรางคสกุลชางเขมรซึ่งมีทางเขาสูครรภธาตุหลายทาง ตัวอยางเชนปรางค
ปราสาทพิมาย (แผนผงัที ่27) ที่มทีางเขาสูครรภธาตุส่ีทาง  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีรองรอยวา 
ปรางคแปดเหลี่ยมแบบมีมุขทิศทัง้แปดยื่นสั้น  ซึ่งมีปรากฏในบริเวณภาคกลางของไทย  
ตัวอยางเชน ปรางควัดทาทราย (แผนผงัที ่8) นัน้อาจมีพืน้ฐานความคดิในการออกแบบสัมพนัธกับ
สกุลชางทองถิน่อยางแนบเนนมากกวาสกลุชางเขมร  ทัง้นี้เนื่องจากในบริเวณภาคกลางของไทยได
ปรากฏเจดียกอนสมัยอยธุยาเปนจาํนวนไมนอย  ที่มีสวนเรือนธาตุหรือสวนฐานเปนแผนผังแปด
เหลี่ยมรอบรับสวนยอดทรงระฆังกลม  โดยเจดียแบบนี้ไดมีปรากฏอยูในยานพระนครศรีอยุธยามา
แตดั้งเดิมแลว105  เจดียแผนผังแปดเหลี่ยมดงักลาวนีท้ี่สําคัญไดแก เจดียในถ้าํเขาหลวง จ.เพชรบุรี 
(ภาพถายที ่6), เจดียในบริเวณวัดโลกยสุธา (แผนผงัที ่20, ภาพถายที ่35)      
                 เจดียที่วัดโลกยสุธาดังกลาวขางตนมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากมีรองรอย
หลายประการที่แสดงใหเหน็ถึงการคลี่คลายที่อาจไดรับแรงบันดาลใจจากระเบียบของสถาปตย- 
กรรมแบบปรางค  โดยเฉพาะระเบียบสวนยอด  ดังจะเหน็ไดวา ยอดของเจดียองคนี ้(ภาพถาย 
                                                           
                 105  ประยูร อุลุชาฎะ [น ณ ปากน้ํา], สถูปเจดียในประเทศไทย (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร
, 2516), 27-32.  
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ที่ 35, 36) จะปรากฏเปนซุมซอนลดหลัน่กนัขึ้นไปหลายชั้นเหนือสวนเรือนธาตุแผนผังแปดเหลี่ยม  
ซึ่งทาํเปนซุมทัง้แปดดาน  โดยจากหลักฐานทางสถาปตยกรรมทีห่ลงเหลืออยูมีรองรอยวา  เดิม
เหนือสวนเรือนธาตนุาจะมซีุมซอนกนัขึ้นไปไมนอยกวาสามชัน้  ซึ่งมากกวาเจดียในถ้ําเขาหลวง  
จ. เพชรบุรี ซึง่มีซุมซอนเพียงชั้นเดียว  นอกจากนั้นยังนาสังเกตวา ซุมซอนชั้นที่ 1 ของยอดเจดีย 
ที่วัดโลกยสุธาจะมีลักษณะเปนซุม  พรอมดวยเสารองรบัคลายกับเปนการจาํลองมาจากซุมที่สวน 
เรือนธาตุ ซึง่เปนความคิดในทาํนองเดียวกันกับการออกแบบสวนยอดปรางค  และแมวาสวนปลาย
ยอดของเจดียองคนี้จะพังทลายไปแลว แตจากการวิเคราะหเปรียบเทียบซุมซอนทัง้สามชัน้ที่
หลงเหลืออยูพบวา ซุมซอนชัน้ที ่2 และ 3 จะมีระเบียบตรงกันกับซุมซอนชั้นที่ 1  แตไมมีเสารองรับ
จึงปรากฏเปนเพียงกรอบซุมต้ังอยูบนชัน้รัดประคด นอกจากนั้นยังไดพบกรอบลวดลายรูป
สามเหลี่ยมซึง่อาจเกี่ยวของกับลวดลายหวันาคที่ปลายกรอบซุม ปรากฏอยูที่มุมใตชั้นรัดประคดชั้น
ที่ 2 และ 3 ตรงกัน (ภาพถายที่ 37)  ทาํใหผูวิจัยมีความเห็นวาเดิมสวนยอดของเจดียที่วัดโลกยสุธา
นี้ คงมีซุมซอนลดหลั่นขึ้นไปอีกจนบรรจบกันที่ปลายยอดในทํานองเดียวกนักับสวนยอดปรางค  
แตกตางจากสวนยอดของเจดียที่ถ้าํเขาหลวง จ. เพชรบุรี ซึ่งเปนทรงระฆังกลม   อยางไรก็ดีไมวา
ขอสันนิษฐานนี้จะเปนจริงหรือไมก็ตาม การทําซุมซอนลดหล่ันกนัขึ้นไปหลายชัน้เหนือเรือนธาตุ
ดังกลาวกน็าจะเพียงพอแลวที่จะใชเปนหลกัฐานเพื่อเสนอวา ระเบียบของสถาปตยกรรมแบบ
ปรางคไดมีอิทธิพลตอสกุลชางทองถิน่ในบริเวณภาคกลางของไทยมาตัง้แตกอนสมยัอยุธยา  โดย
เจดียทีว่ัดโลกยสุธานี้นับเปนตัวอยางของการผสานระหวางระเบียบของเจดียที่มมีาแตเดิมใน
ทองถิน่กับแรงบันดาลใจจากระเบียบของสถาปตยกรรมแบบปรางคเขาดวยกนัอยางกลมกลนืจน
ปรากฏเปนรูปแบบที่ม ี
เอกลักษณ  ซึง่อาจจาํแนกใหเปนรูปแบบหนึง่ของปรางคสกุลชางทองถิ่นภาคกลางของไทยกอน
สมัยอยุธยา  ดังนัน้ตอไปนีผู้วิจัยจะขอเรยีกเจดียที่วัดโลกยสุธานี้ดวยคําวา “ปรางคแปดเหลี่ยม”  
                 ในกรณีของวัดทาทราย ซึง่ในคาํใหการชาวกรุงเกาไดกลาววาเปนวัดหลวงแหงแรกๆ  
ที่ไดรับการสถาปนาขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที ่1 ดังความวา 
         …ครั้นการสรางพระนครเปนการฝายราชอาณาจักรไดตั้งลงเปนหลักฐานแลว  พระองคจึงไดสราง 
         พระอารามตางๆเปนการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาฝายพุทธจักร  ไดอาราธนาพระสังฆราชผูรูพระ 
         ปริยัติธรรมแตกฉานมาอยูในพระอารามหลวงตําบลวัดทาทรายแหงหนึ่ง   ใหเปนประธานสงฆ และ 
         บอกกลาวสั่งสอนพระปริยัติธรรมไตรปฎกแกพระภิกษุสงฆทั้งปวง  เพื่อใหเปนอายุพระพุทธศาสนา 
        
         ถาวรสืบไป  ตําบลวัดทาทรายนั้นอยูขางทิศตะวันออกแหงพระนคร  และใหสรางอารามหลวงอีกแหง 
         หนึ่ง  ณ ตําบลจระเขในขางทิศตะวันตกแหงพระนคร  พระองคทรงสรางพระพุทธปรางค พระสถูป 
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         เจดีย  พระพุทธรูปปฏิมากร ประดิษฐานไวในพระอุโบสถ และ วิหารในอารามตางๆเปนอันมาก…106  
แมความนี้อาจจะมีรายละเอียดที่ไมครบถวนถูกตองนกั  เนื่องจากเปนการเลาถงึเหตุการณที่ผาน
ไปแลวกวาสี่ศตวรรษตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา  แตก็นาจะเปนรองรอยวา  วัดทาทรายเปนวัด 
ที่เกาแกมาก  ประกอบกับหากพิจารณาวาในวัดสวุรรณาวาสซึ่งอยูในยานเดียวกันกบัวัดทาทราย  
จะปรากฏเจดยีแปดเหลี่ยมซึ่งมีอายุเวลากอนสมยัอยุธยาดังกลาวแลว107  ก็นาจะยืนยันไดวา 
บริเวณยานวดัทาทรายนาจะเปนชมุชนมาต้ังแตกอนสมัยอยุธยา 
                 จากการวเิคราะหระเบียบผงับริเวณไดชี้ใหเห็นแลววา ผังบริเวณของวัดทาทรายนับเปน
ตัวอยางสําคญัของระเบียบ (แบบ ก 1) ซึ่งเปนระเบียบเฉพาะวัดทีม่ีศักดิ์ระดับรองเกี่ยวเนื่องกบั 
ชุมชน  โดยอาจปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชาในสมยัอยุธยาชวงที่ 1  แตจากการวิเคราะหระเบยีบ
องคประกอบซึ่งจะกลาวรายละเอียดตอไปไดพบวา แมปรางควัดทาทราย (ภาพลายเสนที่ 9)  
ที่มีสวนเรือนธาตุแบบแปดเหลี่ยมคลายคลึงกับปรางคแปดเหลี่ยมวัดโลกยสุธา (ภาพถายที ่35)   
แตกตางจากปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพลายเสนที ่28) ซึ่งมีสวนเรือนธาตุแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ก็ตาม  แตมุขทิศของปรางคทั้งสามแหงนีจ้ะอยูภายในกรอบของสวนเรือนธาตุ  ซึ่งมบีัวปลายเรือน
ธาตุที่ตอเนื่องกันตลอดเปนขอบเขต  ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา ปรางควัดทาทรายอาจปรากฏ
ข้ึนเปนประธานของวัดประจาํชุมชนในยานนี้มาตั้งแตกอนสมัยอยธุยาแลว  โดยอาจมีความคิดใน
การออกแบบดวยการผสานระหวางเจดยีทองถิน่กับแรงบันดาลใจจากระเบียบของสถาปตยกรรม
แบบปรางคตามแนวทางเดยีวกนักับปรางคแปดเหลี่ยมวัดโลกยสุธา   
                 ตามนยัดังกลาวขางตนอาจอธิบายความทีม่ีบันทึกอยูใน คําใหการชาวกรุงเกา ไดวา 
ในชวงแรกเริ่มสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที ่1 อาจทรงโปรดใหบูรณะปฏิสังขรณวัดทาทราย 
ซึ่งมีปรางคแปดเหลี่ยมเปนประธานมาแตเดิมใหสมบูรณยิ่งขึ้นพื่อใหเปนวัดหลวง  กอนที่จะสราง
วัดหลวงอีกแหงหนึง่ซึง่ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของพระนครศรีอยุธยา  จากหลักฐานทางเอกสารและ
ทางสถาปตยกรรมมีรองรอยวา วัดหลวงอีกแหงหนึง่ดังกลาวนี้อาจหมายถงึวัดสม  ซึ่งมีปรางคเปน
ประธานของผงับริเวณตามระเบียบเดียวกนักับวัดทาทราย  รวมทั้งจากการขุดคนทางโบราณคดี  
และการศึกษาลวดลายประดับ108  ตางใหผลยืนยนัตรงกนัวา ปรางควัดสมคงเริ่มสรางขึ้นในราวตน
                                                           
                 106   “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด  และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 57.      
                 107  ประยูร อุลุชาฎะ [น ณ ปากน้ํา], สถูปเจดียในประเทศไทย, 28.    
                 108  สันติ  เล็กสุขุม, ววิัฒนาการของชั้นประดบัลวดลาย  และลวดลายสมัยอยุธยา 
ตอนตน, 79 - 82.  
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พุทธศตวรรษ 20  หรือในอีกกรณีหนึง่ก็อาจหมายถงึ วัดพระราม ซึ่งมหีลักฐาน ระบวุาเริ่มสรางในป
สุดทายของรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที ่1  โดยในการออกแบบไดกําหนดใหผังบริเวณมีระเบียบ
ตามแบบ (ก 2.1) ที่มีศกัดิ์ระดับสูงมาตัง้แตแรกสรางดังกลาวแลว  ตามนัยนี้ การสรางวัดพระราม
จึงอาจมีจุดประสงคเพื่อใหเปนวัดหลวงทีย่ิ่งใหญคูควรกับพระนครศรีอยุธยา  ที่เปนศูนยกลางแหง
มณฑลอํานาจของพระองค  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวัดทาทรายตั้งอยูชิดแนวตลิ่งแมน้าํลพบุรี  ทําให
การเสริมสรางมีขอจํากัดมากจนเกินควรกเ็ปนได 
                 นอกจากวัดสม  และวัดพระรามดังกลาวขางตนแลว  วัดหลวงอีกแหงหนึ่งนั้นยังอาจ
หมายถงึ วัดโลกยสุธา ก็เปนไดอีกดวย  ทั้งนี้เนื่องจากวัดแหงนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพระนคร 
ศรีอยุธยาตรงตามที่ระบุไว  รวมทัง้จากการวิเคราะหระเบียบผังบริเวณที่ผานมา  และการวิเคราะห
ระเบียบองคประกอบซึ่งจะกลาวตอไปนัน้  มีรองรอยตรงกันวา วัดโลกยสุธา นาจะปรากฏขึ้นแลว
อยางชาตั้งแตในราวตนพทุธศตวรรษที่ 20    
                 อยางไรก็ดีจากการศึกษาวิเคราะหระเบยีบสวนยอดซึง่จะกลาวตอไปมีรองรอยวา  
สวนยอดปรางควัดทาทรายที่ปรากฏอยูในปจจุบนันี ้(ภาพลายเสนที ่9) อาจไดรับการเสริมสราง
คร้ังหนึง่ในสมยัอยุธยาชวงที ่2 เนื่องจากมสีาระสําคัญสอดคลองกับสวนยอดปรางควัดพระราม
(ภาพลายเสนที่ 31)  
                 หากเมื่อแรกสราง  สวนยอดปรางควัดทาทรายมีลักษณะเปนซุมซอนหลายชัน้  ปรางค
แหงนีก้็จะมีระเบียบคลายคลึงเปนอยางมากกับปรางคแปดเหลี่ยมวัดโลกยสุธา  แตหากเมื่อแรก
สราง สวนยอดปรางควัดแหงนี้มีลักษณะเปนชั้นซอนประดับกลีบขนนุในทาํนองเดียวกันกับทีม่ี
ปรากฏในปจจุบัน  ปรางควดัทาทรายกจ็ะเปนตัวอยางสาํคัญที่อาจจาํแนกใหเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของปรางคสกลุชางทองถิ่นภาคกลางของไทยกอนสมัยอยุธยา  และหากการบูรณะปฏิสังขรณ 
วัดทาทรายในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดมีการเสริมสรางสวนยอดจากลักษณะซุมซอนให
กลายเปนชัน้ซอนประดับกลบีขนุน  ซึง่สงผลใหมีสาระสาํคัญใกลเคียงกับปรางคสกลุชางเขมรมาก
ยิ่งขึ้น   การเสริมสรางเชนนัน้กน็าจะมีนยัสําคัญซึ่งอาจเกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง
แบบมณฑลอาํนาจตามแบบอยางและอดุมคติแหงอารยธรรมเขมร  ที่อาศัยปรางคเปนสัญลักษณ
มาแตดั้งเดิม109  
                 จากการวเิคราะหในกรณีของวัดทาทราย  และวัดสมดังกลาวขางตน  ไดแสดงให 
เห็นแลววา ปรางคแปดเหลีย่มที่มีมุขทิศยืน่สั้น  และปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสี่ยื่นสัน้   
ไดปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชาในชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยา  รวมสมัยกบัปรางคส่ีเหลีย่มจัตุรัสที ่
                                                           
                 109  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 2 และบทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.  
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มีมุขทิศตะวนัออกยื่นยาว  ซึ่งเปนที่รับรูตรงกันวาเปนระเบียงเฉพาะปรางคทีม่ีศักดิ์ระดับสูง
เกี่ยวเนื่องกับกษัตริยและรัฐ   ดงัปรากฏตวัอยางทีเ่ดนชดัที่สุดคือ ปรางควัดราชบูรณะ ซึ่งพระราช-
พงศาวดารระบุวา สรางขึน้ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  ในชวงครึ่งหลังของพทุธ
ศตวรรษที่ 20 ดังความวา 
         ...มุขมนตรีออกไปเฝาเจาสามพระยา  ทูลการซึ่งพระเชษฐาขาดคอชางทั้งสองพระองค  แลวเชิญ 
         เสด็จเขามาในพระนครเสวยราช สมบัติ  ทรงพระนามชื่อ สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา  ทานจึงให 
         ขุดศพเจาอายพระยา  เจายี่พระยา  ไปถวายพระเพลิง  ที่ถวายพระเพลิงนั้นใหสถาปนาพระมหาธาตุ  
         และวิหาร  แลวใหนามชื่อวา วัดราชบูรณะ...110      
                 จากการวเิคราะหไดพบวา ในชวงที่ 2 ของสมัยอยุธยายงัคงมีการสราง หรือเสริมสราง
ปรางคหลายแหงที่เปนปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสทั้งที่มีมุขทิศทั้งสี่ยืน่สัน้และที่มีมุขทิศตะวันออกยื่นยาว 
สืบเนื่องมาจากชวงที ่1  ดงันั้นการนาํเสนอตอไปนี้จะบรรยายพฒันาการระเบียบสวนเรือนธาตุ
แบบตางๆอยางสืบเนื่องกันตลอดชวงเวลาทัง้สอง  โดยในการจาํแนกระเบียบสวนเรอืนธาตนุั้น  
จะพิจารณาจากเกณฑของสาระสําคัญสองประการไดแก 
                 1.  รูปแบบของแผนผังสวนเรือนธาต ุ และความสัมพันธกับแผนผังสวนยอด 
                 2.  ลักษณะและความสัมพันธระหวางมุขทิศกับสวนเรือนธาตุและสวนยอด  
                 ตามเกณฑทัง้สองขางตนสามารถจําแนกระเบียบสวนเรือนธาตุไดเปน 3 แบบหลัก  
ซึ่งบางแบบยงัอาจจําแนกออกเปนแบบปลีกหลายแบบ ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
                 แบบ ก  “ปรางคแปดเหลี่ยมที่มีมุขทิศมีมุขทิศทัง้แปดยื่นสั้น“ (ดูภาพลายเสนที ่5)  
สวนเรือนธาตจุะเปนแผนผังแปดเหลี่ยม  ที่ในแตละดานจะมมีุมเพิ่มดานละ 2 มุม  และมีมุขทิศ 
ยื่นออกมาไมมาก  โดยไมมผีลตอแผนผังสวนยอด  ดังนั้นหากไมนับมุมของมุขทิศ  แผนผังสวน
เรือนธาตุจะมมีุมรวมทั้งสิน้ 24 มุม  โดยทัง้มุมของแปดเหลี่ยมและมุมเพิ่มทุกมุมจะสงแนวรับกับ
ทุกมุมของแผนผังสวนยอด  ตั้งแตระดับบัวเชิงเรือนธาตจุนถงึปลายยอด  ทัง้นีมุ้ขทศิจะมีลักษณะ
เปนซุมซอนชัน้ที่ไมยื่นล้าํขึ้นไปในสวนยอดชั้นแรก  แตจะอยูภายในกรอบของสวนเรือนธาตุซึง่ม ี
 
บัวปลายเรือนธาตุที่ตอเนื่องกันตลอดแบงคั่นไว  และมีเพียงมุขทิศตะวันออกเทานัน้ที่เจาะเปน 
ทางเขาสูครรภธาตุ ในขณะที่มุขทิศอืน่ๆจะทึบตัน  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ก เพียงแหงเดยีว 

                                                           
                  110    “พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบัพนัจันทนุมาศ(เจิม),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบั พนัจันทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดพิงศ(จาด), 10 - 11.     
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ไดแก ปรางควดัทาทราย (แผนผังที่ 2, ภาพลายเสนที่ 9) 
                 แบบ ข  “ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสี่ยื่นสัน้” (ดูภาพลายเสนที ่5)  แบบ ข นี ้
อาจจําแนกออกเปนแบบปลีกสามแบบ ไดแก 
                 แบบ ข 1 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  สวนเรือนธาตุจะเปนแผนผังสี่เหลีย่มจัตรัุสที่ในแตละ
ดานจะมีมุมเพิ่มดานละ 4 มุม  และมีมุขทิศยื่นออกมาไมมาก  โดยไมมีผลตอแผนผังสวนยอด  
ดงันัน้หากไมนับมุมของมุขทิศ  แผนผังสวนเรือนธาตุจะมีมุมรวมทัง้สิ้น 20 มุม  โดยทั้งมุมของ 
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสและมุมเพิม่ทกุมุมจะสงแนวรับกับทกุมุมของแผนผังสวนยอด  ตั้งแตระดับบัวเชงิ
เรือนธาตุจนถงึปลายยอด  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 1  หลายแหง  
ซึ่งอาจจาํแนกตามระเบียบของมุขทิศ ออกเปนแบบยอยสามแบบไดแก 
                 แบบ ข 1.1 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  มุขทิศจะมีลักษณะเปนซุมชัน้เดียวหรือซุมซอนชัน้   
ที่ไมยืน่ล้ําขึ้นไปในสวนยอดชั้นแรก  แตจะอยูภายในกรอบของสวนเรือนธาตุซึง่มีบวัปลายเรือนธาตุ 
ที่ตอเนื่องกนัตลอดแบงคั่นไว  
                 จากการวเิคราะหไมพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 1.1  อยาง
ตรงไปตรงมา  แตเนื่องจากยังมีระเบยีบอกีแบบหนึง่ (คอืแบบ ข 3)  ซึง่ไดพบวาเปนผลมาจากการ
เสริมสรางภายหลัง  และหากไมนับสาระสาํคัญที่เสริมสรางขึ้นใหม  ระเบียบแบบนัน้ก็จะมี
สาระสําคัญสอดคลองกับแบบ ข 1.1  ตามนัยนี้จงึมีความเปนไปไดวา  ระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ 
ข 1.1 นี ้
นาจะเคยปรากฏเปนระเบียบแบบหนึง่มากอน   
                   แบบ ข 1.2 (ดูภาพลายเสนที ่5)  มุขทิศจะมีลักษณะเปนซุมซอนชัน้  โดยซุมซอนบน
จะยื่นล้าํขึ้นไปในสวนยอดชัน้แรก  ทําใหบวัปลายเรือนธาตุถูกแบงแยกออกจากกันที่กึ่งกลางของ
แตละดาน  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 1.2  ไดแก  
ปรางควัดหนาพระธาต ุ จ.สิงหบุรี111 (แผนผังที่ 5, ภาพลายเสนที ่10) 
                 แบบ ข 1.3 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  มุขทิศจะมีลักษณะเปนซุมชัน้เดียวที่ยืน่ล้ําขึ้นไป 
ในสวนยอดชัน้แรก   ทาํใหบัวปลายเรือนธาตุถูกแบงแยกออกจากกันที่กึ่งกลางของแตละดาน  
                                                           
                 111  สวนเรือนธาตขุองปรางคแหงนี้มีสาระสําคญัสอดคลองกับระเบียบแบบ ข 1.2 
เกือบทุกประการ  จะมีขอผิดแผลกไปตรงที ่มุขทิศทั้งสี่จะยื่นยาว  ซึง่นาจะเปนผลมาจากการ 
เสริมสรางที่ควรเกิดขึ้นในชวงที ่3 ของสมยัอยุธยา ดงัจะกลาวตอไป.  
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                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 1.3  ไดแก  
ปรางควัดโบสถ สามโก จ.อางทอง (ภาพถายที่ 18, 19, 20), ปรางควดัขุนแผน จ. กาญจนบุรี 
(แผนผังที ่6, ภาพลายเสนที่ 11) 
                 หากพิจารณาเฉพาะแผนผังสวนเรือนธาตุเปนเกณฑ  อาจจําแนกโดยอนุโลมให ปรางค
วัดพระธาตุสวนแตง จ. สุพรรณบุรี (แผนผังที ่11, ภาพลายเสนที ่14) มีระเบียบตามแบบ ข 1.3  
ไดอีกดวย  แมวาปรางคแหงนี้จะมีความสมัพันธระหวางแผนผังสวนเรอืนธาตุกบัสวนยอดแตกตาง
จากที่ควรจะเปนตามระเบยีบแบบ ข 1.3 ก็ตาม  ซึง่เปนประเด็นที่ตองวิเคราะหตอไป 
                 นอกจากนั้น ปรางควัดกษัตราธิราช (แผนผงัที่ 15 ,ภาพลายเสนที่ 18)  กม็ีสาระสําคัญ
ในทาํนองเดียวกันกับระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1.3 อีกดวย  แตจะมีขอผิดแผลกไปตรงที่มุมทุก
มุมของสวนเรอืนธาตุปรางคแหงนีจ้ะมีสัดสวนเทาๆกนั  โดยไมปรากฏมุมของรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มี
สัดสวนพเิศษกวามุมอ่ืนๆ  อยางที่ควรจะเปนตามระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1.3    
                 ในจํานวนกรณีตัวอยางปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ข 1 ทั้งหมดดังกลาว
ขางตน  จะมีเพียง ปรางควดัขุนแผน จ. กาญจนบุรี แหงเดียวเทานั้น  ที่มีมุขทิศทั้งสีเ่ปนมุขทบึตัน 
ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการเสริมสรางที่ควรเกิดขึ้นในชวงที ่3 ของสมยัอยุธยา ดังจะกลาวตอไป 
สวนปรางคแหงอื่นๆจะมีมุขทิศทึบตันสามมุข โดยมุขทิศตะวันออกจะเจาะเปนทางเขาสูครรภธาตุ 
                 แบบ ข 2 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  สวนเรือนธาตุจะเปนแผนผังสี่เหลีย่มจัตรัุส ที่ในแตละ
ดานจะมีมุมเพิ่มดานละ 4 มุม  และมีมุขทิศยื่นออกมาไมมาก  โดยไมมีผลทางตรงตอแผนผงัสวน
ยอด  แตจะมผีลทางออม  เนื่องจากมุขทศิทั้งสี่จะรองรับมุมเพิม่ 2 มมุที่กึง่กลางของแตละดาน  
ดังนัน้หากไมนับมุมของมุขทิศ  แผนผังสวนเรือนธาตุจะมีมุมรวมทัง้สิ้น 20 มุม (เทากับแบบ ข 1)  
โดยทั้งมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมุมเพิม่ทกุมุมจะสงแนวรับกับทกุมุมของแผนผังสวนยอด  ตั้งแต
ระดับบัวเชิงเรอืนธาต ุ หรือระดับเหนือมุขทิศจนถึงปลายยอด  ทัง้นี้มขุทิศจะมีลักษณะเปนซุมซอน
ชั้น  โดยซุมซอนบนจะยืน่ล้ําขึ้นไปในสวนยอดชั้นแรก (ในทํานองเดียวกบัปรางคแบบ ข 1.2)   
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 2 ไดแก ปรางควดั
สองพีน่อง สรรคบุรี จ.ชัยนาท (ภาพถายที ่9, 10, 11), ปรางควัดสม (แผนผังที่ 23, ภาพลายเสน 
ที่ 23), ปรางควัดโลกยสุธา (ภาพถายที ่39, 40)  ปรางคทั้งสามแหงนีจ้ะเจาะมุขทิศตะวันออกให
เปนทางเขาสูครรภธาตุ  ในขณะที่มุขอื่นๆจะทึบตัน  แตกตางจากปรางควัดเชิงทา (แผนผังที่ 25
ภาพลายเสนที่ 24)  ที่มีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ข 2 เชนกัน  แตมุขทิศทั้งสีจ่ะทึบตัน   
ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการเสริมสรางที่ควรเกิดขึ้นในชวงที ่3 ของสมยัอยุธยา ดังจะกลาวตอไป   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 166

                 นอกจากนั้นหากพิจารณาเฉพาะแผนผังสวนเรือนธาตุเปนเกณฑ  ก็อาจจําแนกโดย
อนุโลมให ปรางควัดลงักา (แผนผังที่ 26, ภาพลายเสนที่ 24)  มีระเบยีบสวนเรือนธาตุตามแบบ  
ข 2  ไดอีกดวย  แมวาปรางคแหงนี้จะมีความสมัพนัธระหวางแผนผังสวนเรือนธาตกุับสวนยอด  
รวมทัง้มีมุขทศิตะวันออกทีย่ื่นยาว  แตกตางจากที่ควรจะเปนตามระเบียบแบบ ข 2  ก็ตาม 
ซึ่งเปนประเดน็ที่ตองวิเคราะหตอไป 
                 แบบ ข 3 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  สวนเรือนธาตุจะเปนแผนผังสี่เหลีย่มจัตรัุสที่ในแตละ
ดานจะมีมุขเพิ่มดานละ 4 มุม (ในทํานองเดียวกันกับแบบ ข 1)  แตทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่จะมมีุมเพิม่
อีกดานละ 2 มุม (ในทํานองเดียวกันกับแบบ ข 2)  ทําใหแผนผงัสวนเรือนธาตุมีมมุรวมทัง้สิ้น 28 
มุม  โดยทัง้มมุของสี่เหลีย่มจตัุรัสและมุมเพิ่มทกุมุมจะสงแนวรับกับทกุมุมของแผนผังสวนยอด 
ตั้งแตระดับบัวเชิงเรือนธาต ุ หรือระดับเหนือมุขทิศ  จนถึงปลายยอด   
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 3 หลายแหง  ซึง่
อาจจําแนกตามลักษณะของมุมเพิ่ม 2 มมุที่กึ่งกลางดานทั้งสี ่ ออกเปนแบบยอยสองแบบไดแก 
                 แบบ ข 3.1 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  มุมเพิ่ม 2 มุมทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่จะปรากฏเปน 
มุมของสวนเรอืนธาต ุ 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 3.1 ไดแก  
ปรางควัดอรญัญิกาวาส  จ.ราชบุรี (แผนผังที ่13, ภาพลายเสนที ่16), ปรางควัดพระปรางค  
จ.สิงหบุรี (แผนผังที่ 18 , ภาพลายเสนที่ 20) 
                 แบบ ข 3.2 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  มุมเพิ่ม 2 มุม มมุทีก่ึ่งกลางดานทั้งสีจ่ะปรากฏ 
เปนมุมของซุมมุขทิศซอนบน  ที่ยืน่ล้าํขึ้นไปในสวนยอดชั้นแรก  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 3.2 ไดแก  
ปรางควัดมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี (แผนผังที่ 9, ภาพลายเสนที ่12), ปรางควัดปรางคหลวง  
จ.นนทบุรี (ภาพถายที ่29, 30) 
                 แบบ ค  “ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศตะวันออกยื่นยาว” (ดูภาพลายเสนที ่5)   
สวนเรือนธาตจุะเปนแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ในแตละดานจะมมีุมเพิ่มดานละ 6 มุม  และมีมุขทิศ
ยื่นออกมา  โดยที่มุขทิศตะวนัออกจะยื่นออกมายาวมากและเจาะเปนทางเขาสูครรภธาตุ  ใน
ขณะเดียวกนัมุขทิศอื่นๆอีกสามมุขจะยื่นออกมาไมมากและทึบตัน  ทั้งนี้มุขทิศทั้งสี่ลวนไมมีผล
ทางตรงตอแผนผังสวนยอด  แตจะมีผลทางออมเนื่องจากมุขทิศทัง้สี่จะรองรับมุมเพิม่ 2 มุมที่
กึ่งกลางของแตละดาน  ดังนั้นหากไมนับมุมของมุขทิศ แผนผังสวนเรอืนธาตุจะมีมมุรวมทัง้สิน้ 28 
มุม (เทากบั   
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แบบ ข 3)  โดยทั้งมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมุมเพิม่ทกุมุมจะสงแนวรบักับทุกมุมมองแผนผัง 
สวนยอด  ตั้งแตระดับบัวเชิงเรือนธาตุหรือระดับเหนือมขุทิศจนถงึปลายยอด  
                 จากการวเิคราะหไดพบวา ปรางคทีม่ีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ค หลายแหง  
ซึ่งอาจจาํแนกตามระเบียบของมุขทิศออกเปนแบบปลีกสองแบบ ไดแก 
                 แบบ ค 1  (ดูภาพลายเสนที ่5)  มุขทิศจะมลัีกษณะเปนซุมซอนชัน้ที่ไมยื่นล้ําขึน้ไป 
ในสวนยอดชัน้แรก  แตจะอยูภายในกรอบของสวนเรือนธาตุซึ่งมีบัวปลายเรือนธาตทุี่ตอเนื่องกนั
ตลอดแบงคั่นไว   
                 ระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ค 1 จะสอดคลองกับระเบยีบของปรางคสกุลชางเขมร  ดังมี
ปรากฏที่ปรางคปราสาทพิมาย (ภาพลายเสนที ่26)  และหากไมนับสวนที่ยืน่ยาวมากของมุขทิศ
ตะวันออก  สวนเรือนธาตุกจ็ะมีสาระสาํคัญสอดคลองกับระเบียบแบบ ข 3.1 (ดูภาพลายเสนที่ 5)   
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ค 1 ไดแก  ปรางควัด
มหาธาตุ ลพบรีุ (แผนผังที่ 31 , ภาพลายเสนที ่28),ปรางควัดมหาธาต ุราชบุรี (แผนผังที ่33, ภาพ
ลายเสนที ่29), ปรางควัดพทุไธศวรรย112 (แผนผังที่ 35, ภาพลายเสนที ่30), ปรางควดัพระราม 
(แผนผังที ่37, ภาพลายเสนที่ 31), ปรางควัดจุฬามณี จ. พิษณุโลก (ภาพถายที่ 64) 
                 แบบ ค 2 (ดูภาพลายเสนที ่5)  มุขทิศจะมลัีกษณะเปนซุมซอนชัน้  โดยซุมซอนบนจะ
ยื่นล้ําเขาไปในสวนยอดชัน้แรก  ทาํใหบวัปลายเรือนธาตุถูกแบงแยกออกจากกันทีก่ึ่งกลางของ 
แตละดาน   
                 ตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ค 2 นี้  หากไมนับสวนทีย่ืน่ยาวมากของมุขทิศ
ตะวันออก  สวนเรือนธาตุกจ็ะมีสาระสาํคัญสอดคลองกับระเบียบแบบ ข 3.2 (ดูภาพลายเสนที่ 4)                    
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ค 2 ไดแก  ปรางค 
วัดราชบูรณะ (แผนผังที ่39, ภาพลายเสนที่ 32), ปรางควัดมหาธาต ุเชลียง (แผนผังที่ 45, ภาพ
ลายเสนที ่34), ปรางควัดมหาธาตุ พิษณุโลก (แผนผงัที ่48, ภาพลายเสนที ่35) 
                 ในกรณีของปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ. สุพรรณบุรี ซึ่งไดจําแนกโดยอนโุลมใหมี
ระเบียบสวนเรอืนธาตุตามแบบ ข 1.3  จะเปนรองรอยสาํคัญที่แสดงใหเหน็แนวทางการคลี่คลาย 
                                                           
                 112  สวนเรือนธาตขุองปรางควัดพุทไธศวรรยจะมีขอผิดแผลกไปจากแบบ ค 1 เล็กนอย
กลาวคือ  มุขทิศจะรองรับมมุเพิ่ม 4 มุมทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่  อยางไรกด็ีขอผิดแผลกนี้นาจะเปนผล
มาจากการบูรณะปฏิสังขรณในสมัยปจจุบัน  โดยอาจเกิดจากการการเติมบัวปลายซุมมุขทิศซอน
บนใหขยายเพิม่อีกมุมหนึง่  ทําใหมุมนั้นทีเ่ดิมควรเปนมมุที่ตอเนื่องตลอดจากเชงิจนถึงปลาย 
สวนเรือนธาต ุ กลายเปนมุมที่ตั้งอยูบนมุขทิศ.  
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ของลักษณะความสมัพนัธระหวางแผนผังสวนเรือนธาตกุับสวนยอดไดเปนอยางดี (ดูภาพลายเสน
ที่ 13,14 และภาพถายที ่23, 24)  ดังจะเหน็ไดวา ในขณะที่มุมทัง้ 20 มุมของแผนผงัสวนเรือนธาตุ
และสวนยอดชั้นแรกจะสงแนวรับกนัตามสาระสําคัญของระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1.3  แตมุม
ของสวนยอดชั้นถัดขึ้นไปจนถึงปลายยอดซึ่งมีทัง้สิน้ 28 มุม  จะเชื่อมตอกับมุมของสวนยอดชั้นแรก
และสวนเรือนธาตุอยางไมแนบเนยีนนัก  ผูวิจัยมีความเห็นวา การเชื่อมตอที่ไมแนบเนียนเชนนี้เปน
ความไมลงตัวในเชิงการออกแบบ  ซึง่อาจเปนผลเนื่องมาจากการเสริมสรางตามระเบียบที่แตกตาง
กันไปในชวงเวลาที่ตางกนั อยางไรก็ดีมีรองรอยของความพยายามที่จะผสานระเบียบที่แตกตางกนั
ใหเกิดความกลมกลืนในระดับหนึง่  ดังจะเหน็ไดวา มมุเพิ่ม 2 มุมทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่ของสวนยอด
ตั้งแตชั้นที่สองข้ึนไป  จะสงแนวรับกับซุมที่กึ่งกลางดานทั้งสี่ในสวนยอดชั้นแรก  ซึง่สงผลใหมี
สาระสําคัญคลายคลึงกับระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 3.2 (ดูภาพลายเสนที่ 5)  
                 ปรางคสามในสีแ่หงที่ไดจาํแนกไวตามระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ข 3 อันไดแก ปรางค
วัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี (ภาพลายเสนที่ 16), ปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสน 
ที่ 20), ปรางควัดปรางคหลวง  จ.นนทบุรี (ภาพถายที ่29, 30) ลวนมีรองรอยทีน่าสงัเกตเปนอยาง
ยิ่งวา อาจไดรับการเสริมสรางในภายหลัง  ซึง่มีผลใหความสัมพันธระหวางแผนผงัสวนเรือนธาตุ
กับสวนยอดคลี่คลายไปในแนวทางเดียวกนักับกรณีของปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี   
ดังจะเห็นไดจาก มุมเพิ่ม 2 มุมที่กึง่กลางดานทัง้สีท่ั้งในสวนเรือนธาตแุละสวนยอดของปรางคทัง้
สามแหงนี้จะเปนมุมที่มีความหนานอยมากเมื่อเทยีบกับมุมอ่ืนๆ  ซึ่งสอเคาวาไมไดเปนระเบียบ 
ที่ไดรับการออกแบบไวตั้งแตแรกสราง 
                 ในกรณีของปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี (ภาพลายเสนที ่16, 17) นาสังเกตวา  
มุมเพิ่ม 2 มมุที่กึ่งกลางดานทั้งสี่ในสวนเรอืนธาตุจะมีบวัปลายเรือนธาตุที่ไมสมบูรณ  ซึ่งนาจะ 
เกิดจากความไมลงตัวในการเสริมสราง  แตความไมสมบูรณนี้ก็ไดเผยใหเห็นวา มมุอ่ืนๆในสวน 
เรือนธาตุจะมบีัวปลายเรือนธาตุที่สมบูรณและตอเนื่องกนัตลอด  ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดวา  
มุมเพิ่มทัง้สองมุมนีน้าจะเกิดจากกอพอกเพิ่มเติม  
                 ในกรณีของปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสน 20, 21) และปรางควัด
ปรางคหลวง จ.นนทบุรี (ภาพถายที ่29, 30)  นาสังเกตวา มุมเพิ่ม 2 มมุที่กึง่กลางดานทัง้สี่ทัง้ใน
สวนเรือนธาตแุละสวนยอดจะปรากฏเปนมุมนนูต่ํา  ที่ยืน่ออกมาจากมุมเพิ่มมุมหนึง่ซึ่งมีสัดสวน
ผิดเพี้ยนไปเลก็นอย  ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวา นอกจากการกอพอกแลว การถากสกัดตัดแตงอิฐ
แลวฉาบปูนหรือปนปูนประดับ  ก็อาจเปนอีกกรรมวิธหีนึง่ในการเสริมสรางซึ่งใหผลทีแ่นบเนยีนกวา 
อยางไรก็ดีกรรมวิธนีี้ก็มีขอจํากัดกลาวคือ ไมอาจถากสกดัตัดแตงอิฐไดมากนัก  เพราะจะมีผลให 
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สัดสวนผิดเพีย้นไปมาก  และสูญเสียความคงทน  ดงันั้นในทางปฏบิัติจึงอาจทําไดแคถากสกัดตัด
แตงผิวอิฐบางสวนออกอยางตื้นๆ  เพียงเพือ่ใหเกิดเสนและมุมตามที่ตองการเทานั้น  ดังมีรองรอย
ปรากฏที่ปรางคทั้งสองแหงดงักลาวนีน้ัน่เอง 
                 หากพิจารณาวา ระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ค นัน้  นอกจากมีปรากฏที่ปรางค
ปราสาทพิมาย, ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี  ซึง่ตางมีความเกี่ยวของหรือสืบเนื่องมาจากปรางคสกุล
ชางเขมรอยางแนบแนนแลว  กรณีตัวอยางอื่นๆก็ลวนมีความเกี่ยวของหรือเปนผลผลติของสกุล
ชางอยธุยาทัง้สิ้น  ประกอบกับรองรอยการเสริมสรางปรางคทัง้สามแหงดังกลาวขางตน  ซึง่ลวน
เปนปรางค 
ที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  ดวยแนวทางที่มุงเสริมสรางเพื่อใหเกิดการคลี่คลาย
ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ จากเดิมที่ควรเปนแบบ ข 1  ใหกลายเปนแบบ ข 3  ซึง่มีสาระสําคัญที่อาจ
เทียบไดกับแบบ ค  นาจะสะทอนใหเหน็ไดวา นอกจากสกุลชางอยุธยาแลว  ในบริเวณภาคกลาง
ของไทยยงันาจะมีสกุลชางทองถิน่อีกสกลุหนึง่  ซึ่งมีความรุงเรืองมากจนสามารถออกแบบปรางค 
ที่มีระเบียบอันเปนเอกลักษณ  แตในที่สุดสกุลชางอยุธยาและสกุลชางทองถิน่นั้นก็ไดผสานกนั   
                 ขอเสนอดังกลาวขางตนนาจะเปนสิ่งที่ยนืยนัไดถึงความนาเชื่อถือของสมมุติฐานที่
ประยูร อุลุชาฎะ ไดเคยเสนอไววา “ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสี่ยื่นสัน้ อาทิเชน ปรางควัด
มหาธาตุ สุพรรณบุรี  และปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ. สุพรรณบุรี เปนระเบียบเฉพาะของปรางค
สกุลชางหนึ่งซึง่รุงเรืองอยูในบริเวณฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา”113  แตจากที่ไดชี้ใหเหน็ 
แลววา ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสีย่ื่นสัน้นัน้  สามารถจําแนกออกเปนแบบปลีกสองแบบ 
ที่มีสาระสาํคญัแตกตางกนัไดแก แบบ ข 1 ซึ่งลวนมกีรณีตัวอยางปรากฏในเมืองทางฝงตะวนัตก
ของแมน้ําเจาพระยา  และแบบ ข 2  ซึ่งเกอืบทุกกรณีจะปรากฏในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา 
เวนแต ปรางควัดสองพีน่อง สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพียงแหงเดียว  ดงันัน้ผูวิจัยจงึมีความเหน็วา 
สมมติฐานทีท่านปรมาจารยผูนี้ไดเสนอไวดีแลวนั้นจะมคีวามสมบูรณยิ่งขึ้น  หากไดจําแนกและ
ระบุใหชัดเจนวา “ระเบียบเฉพาะของปรางคสกุลชางหนึ่งที่เจริญรุงเรอืงอยูในบริเวณฝงตะวนัตก
ของแมน้ําเจาพระยา  ควรเปนปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1”  
                 อยางไรก็ดีผูวจิยัตองยอมรับโดยจํานนวาไมมีหลักฐานมากพอทีจ่ะชี้ชัดไดวา ระเบียบ
ของมุขทิศสามแบบซึ่งใชเปนเกณฑในการจําแนกแบบ ข 1 ออกเปนแบบยอยสามแบบนั้น  แบบใด
                                                           
                 113  ทานเรียกสกุลชางนี้วา “สกุลชางสพุรรณภูมิ” ดูรายละเอียดจาก ประยรู  อุลุชาฏะ 
[น ณ ปากน้ํา], สมุดภาพประวัติศาสตรศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะกอนกรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพ : 
เมืองโบราณ, 2541), 56 - 59, 86 - 87.   
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เปนระเบียบดัง้เดิมทีม่ีมาตัง้แตแรกสราง  รวมทัง้ไมอาจชี้ชัดไดวา ซุมที่กึ่งกลางดานทั้งสี่ในสวน
ยอดชั้นแรก ซึง่มีปรากฏในระเบียบแบบ ข 1.3 นัน้ เปนสิง่ที่มมีาตัง้แตแรกสราง หรือเปนสิ่งที่สราง
เสริมข้ึนในภายหลัง 
                 จากขอเสนอดังกลาวขางตนอาจวิเคราะหสืบเนื่องไปถงึ ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตรัุสตาม
ระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ ข 2  อันมีกรณีตัวอยางที่สําคัญคือ ปรางควดัสม ซึ่งจากการศึกษา
วิเคราะหที่ผานมายืนยันตรงกันวา ปรางคแหงนีน้าจะปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชาในชวงครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 20  และจากการเปรียบเทียบก็ไดพบวา ลวดลายเฟองอุบะที่ปรางควัดลงักา 
(ภาพถายที ่51) คลายคลึงกับลวดลายเดียวกนัที่ปรางควัดสม  และสวนเรือนธาตุปรางควัดลังกา 
ก็มีสาระสาํคัญตามระเบียบแบบ ข 2 ตรงกันกับปรางควัดสม ดังที่ไดจําแนกไวแลว  ดังนัน้จึงมี
ความเปนไปไดวา ปรางควดัลังกาอาจปรากฏขึ้นในระยะเวลาไลเลีย่กบัปรางควัดสม  หากเปน 
เชนนัน้กน็าเชือ่วา เดมิแผนผังสวนยอดของปรางควัดลังกา (ภาพลายเสนที่ 25, 26)  นาจะม ี
มุมรวมทั้งสิน้ 20 มุม (ปจจุบนัมี 28 มมุ) สงแนวรับกับทกุมุมของแผนผังสวนเรือนธาตุในทาํนอง
เดียวกนักับปรางควัดสม  รวมถึงปรางคแหงอื่นๆซึง่ไดจําแนกไวตามระเบียบตามแบบ ข 2  
                 หากพิจารณาความสอดคลองกันดงักลาวขางตน  ประกอบกับการพิจารณาวา 
ตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 2  จะมมีุมเพิ่ม 2 มมุที่มีมุขทิศรองรับไว  ซึง่เปนสาระสําคัญที ่
สอดคลองกับระเบียบแบบ ค  ที่ลวนมีกรณีตัวอยางเกี่ยวเนื่องหรือเปนผลผลิตของสกุลชางอยุธยา   
ก็อาจเขาใจไดวา ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 2 อาจเปนระเบียบเฉพาะ
อีกแบบหนึง่ของปรางคสกุลชางอยธุยา  ซึง่ปรากฏรวมสมัยกับปรางคสกุลชางทองถิน่ฝงตะวันตก
ของแมน้ําเจาพระยา  ที่เปนปรางคส่ีเหลีย่มจัตุรัสตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1  โดยอาจ
ปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชาในชวงที่ 1 ของสมัยอยธุยา  หรืออาจกอนสมัยอยุธยาก็เปนได    
                 แมแผนผังสวนยอดปรางควัดลังกา (ภาพลายเสนที ่25, 26) ที่ปรากฏอยู ในปจจุบัน 
จะมีมุมรวมทัง้สิ้น 28 มุม  ซึ่งผิดแผลกไปจากที่ควรจะเปนตามระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ข 2  
ดังกลาวขางตน  แตหากวิเคราะหในเชิงการออกแบบจะเห็นไดวา สวนยอดปรางควัดลังกาซึง่ควร
เปนผลมาจากการสรางเสริมในภายหลัง  ไมไดทําลายระเบียบทีม่ีมาแตเดิมใหดอยลงไป  ตรงกัน
ขาม สวนยอดปรางคแหงนี้กลับผสานเขากบัระเบียบทีม่มีาแตเดิมไดอยางกลมกลนืและแนบเนยีน
เปนอยางยิง่จนแทบสงัเกตไมเหน็ ซึง่อาจทําไดโดยการกอพอกเพื่อเสริมสรางแผนผงัสวนยอดใหมี
มุมเพิ่มอีก 2 มุมเติมเขามาในแตละดาน   โดยมุมเพิ่มทีเ่ติมเขามานี้จะสงแนวรับกับมุมของซุมมุข
ทิศซอนบนที่ควรมีมาแตเดิม                  
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                 หากยอมรับผลการวิเคราะหระเบียบสวนยอด (จะกลาวตอไป)  ซึ่งไดพบวา “การ
ออกแบบใหชัน้ซอนชัน้แรกในสวนยอดปรางคมีประติมากรรมรูปครุฑ  รูปยักษ และรูปเทพ  ตัง้อยูที ่
มุมทุกมุม(แทนทีก่ลีบขนนุ)  เปนไปตามคติโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพุทธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ  
ที่ไดเผยแผเขามาสูกรุงศรีอยธุยาอยางเขมขนเปนระลอกที่สอง  ในชวงครึ่งหลังของพทุธศตวรรษ 
ที่ 20”  ประกอบกับการพิจารณาวา ชวงเวลาเวลาเดียวกันนี้ กรุงศรีอยุธยาสามารถพิชิตนครหลวง
ราชธานีของมณฑลอํานาจแหงอารยธรรมเขมร  ซึ่งนาจะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหการออกแบบ
ปรางคสกุลชางอยุธยาสามารถดําเนนิไปอยางเปนอิสระ  รวมถงึรองรอยจากชื่อ “ลังกา” ซึ่งสอเคา
วานาจะมีความสัมพนัธกับอารยธรรมลังกาไมนอย  ก็อาจเขาใจไดวา นอกจากการเสริมสรางมุม
ในสวนยอดดังกลาวขางตน  ในการเสริมสรางครั้งนั้นยังอาจกําหนดใหมีประติมากรรมตั้งอยูที่มุม
ทุกมุมในสวนยอดชั้นแรกอกีดวย  รวมทัง้อาจมีการเสริมสรางมุขทิศตะวันออกใหยื่นยาวมากขึน้ 
(แผนผังที ่26) ตามนัยนี้เมื่อการเสริมสรางเสร็จส้ินสมบูรณ  ปรางควัดลังกาก็จะปรากฏระเบียบ
แบบใหมที่แตกตางจากระเบียบแบบอื่นๆที่มีมากอน  ดงันัน้ผูวิจยัจึงมคีวามเห็นวาการเสริมสราง
ปรางควัดลังกาดังกลาวมาทัง้หมดนี้  คงไมใชเปนความบงัเอิญ  แตควรเปนความตั้งใจอยางแรง
กลาของสกุลชางอยธุยา  ที่มุงมั่นจะออกแบบปรางคใหมีเอกลักษณเฉพาะ  ทั้งนี้ระเบียบแบบใหม
ซึ่งเร่ิมปรากฏขึ้นที่ปรางควัดลังกา  จะมีสาระสําคัญเทียบไดกับระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ค 2   
                 ความตัง้ใจอยางแรงกลา  และความคิดในการออกแบบอันทรงประสิทธิภาพที่ปรากฏ
อยูในสกุลชางอยุธยา  ดงัมปีรางควัดลังกาเปนประจักษพยาน  คงสงผลสะเทือนอยางจริงจังและ
กวางขวางยิง่  ดังจะเหน็ไดจากปรางควัดราชบูรณะ (แผนผังที่ 39, ภาพลายเสนที่ 32) ซึ่งมี
สาระสําคัญตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ค 2  ที่คลายคลึงเปนอยางมากกับปรางควัดลังกา
(ภายหลงัการเสริมสราง)  โดยเฉพาะการมซีุมซอนบนมุขทิศยื่นล้าํขึ้นไปในสวนยอดชั้นแรก  ที่มี
ประติมา- 
กรรมตั้งอยูทีม่มุทุกมมุ  ซึ่งแตกตางจากระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ค 1 ที่สืบเนื่องมาจากปรางค
สกุลชางเขมรอยางเดนชัด  ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวา การออกแบบปรางควัดราชบูรณะ  ไดพัฒนา
สานตอจากที่ไดบุกเบิกไวแลวในการออกแบบ(เสริมสราง)ปรางคลังกา  จนปรากฏเปนเอกลักษณ
แทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยาซึ่งแตกตางจากปรางคที่เคยมีมา  ระเบียบอันเปนเอกลักษณ
แทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยาอนัมีปรางควัดราชบูรณะเปนตนแบบนั้น  จะยงัคงสืบทอดตอมา
ในชวงที ่2 ของสมัยอยธุยา ดังปรากฏหลกัฐานในกรณขีองปรางควัดมหาธาตุ เชลยีง (แผนผังที่ 
45, ภาพลายเสนที ่34) และปรางควัดมหาธาตุ พิษณุโลก (แผนผงัที ่48, ภาพลายเสนที ่35)  
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                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา ระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ข 3  นาจะเกิด
จากการเสริมสรางระเบียบเดิมที่ควรเปนแบบ ข 1 มากอน  โดยมุงที่จะใหมีสาระสาํคญัเทียบไดกับ
ระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ ค 1 หรือแบบ ค 2  อันเปนระเบียบเฉพาะของปรางคสกุลชางอยธุยา   
 
ขอเสนอนี้สอดคลองกับผลวิเคราะหระเบยีบผังบริเวณซึ่งไดชี้ใหเห็นแลววา วัดที่มปีรางคประธาน
ตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 3 อันไดแก วัดอรัญญิกาวาส  จ.ราชบุรี, วัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี, 
วัดพระปรางค จ.สิงหบุรี, วัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี  ลวนอาจปรากฏขึ้นแลวตั้งแตในสมัยอยุธยา
ชวงที่ 1  โดยเฉพาะกรณีของวัดพระปรางค จ.สิงหบุรี  ยงัมีรองรอยจากเอกสาร114สนับสนุนอีกดวย   
                 นอกจากรองรอยของการเสรมิสรางระเบยีบสวนเรือนธาตุดังกลาวแลว  ปรางคเหลานั้น
ยังมีรองรอยของการประดับที่อาจเทียบไดกับปรางคสกลุชางอยธุยา  ดังจะเห็นไดจาก รูปกมุภัณฑ
แบกฐานพระพุทธรูปที่ซุมซอนบนมุขทิศตะวันออก  ปรางควัดพระปรางค จ. สิงหบุรี (ภาพถาย 
ที่ 33, 34)  ซึ่งนาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากรูปกุมภัณฑแบกฐานปรางควัดราชบูรณะ115  รวมทัง้
ลวดลายประดับปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี และปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี  ก็อาจไดรับ
แรงบันดาลใจมาจากลวดลายประดับปรางควัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก116  ดังนัน้จึงมีความเปนไปได
วา นับต้ังแตครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 ปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี, ปรางควัดมหาธาต ุ
สุพรรณบุรี, ปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี รวมถึงปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี  ลวนอาจ
ไดรับการเสริมสรางครั้งสําคญั  โดยการเสริมสรางครั้งนัน้สงผลใหปรางคเหลานีท้ี่เดมิมีสาระสาํคัญ

                                                           
                 114  เอกสารจีนสมยัราชวงศหมงิไดบันทึกไววา  ในราว พ.ศ.1920 เจานครอินทรไดเสด็จ
ไปยังจีน  เชื่อกันวา เมื่อเสดจ็กลับ เจานครอินทรไดนําชางปนหมอชาวจีนกลับมาดวย  และชาง
เหลานั้นก็ไดตั้งหลักแหลงทาํการผลิตเครือ่งปนดนิเผาในบริเวณแหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี  ซึง่
เปนทาํเลที่ตั้งของวัดพระปรางค จ.สิงหบุรี.  ดูรายละเอียดจาก สืบแสง  พรหมบุญ,  
ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย ค.ศ. 1282 - 1853, แปลโดย กาญจน ี 
ละอองศรี (กรุงเทพฯ : ม ูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2525), 120.   
                 115  ประยูร  อุลุชาฏะ [น ณ ปากน้ํา], สมุดภาพประวัติศาสตรศิลปะสยามประเทศ : 
ศิลปะกอนกรุงศรีอยุธยา, 96 - 97.     
                 116  สันติ  เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชั้นประดบัลวดลาย  และลวดลายสมัยอยุธยา 
ตอนตน, 82. ; และ สันติ  เล็กสุขุม, “ปรางคของวัดปรางคหลวง  จังหวดันนทบุรี  กับการกําหนด
อายุ,” เมืองโบราณ  23, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2540) : 63 - 70.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 173

ตามระเบียบของปรางคสกุลชางทองถิ่นฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  คลี่คลายไปจนมี
สาระสําคัญอันอาจเทียบไดกับปรางคสกลุชางอยธุยาอยางแนบแนนในระดับหนึ่ง    
                 ในกรณีของปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี  การเสริมสรางอาจไดรับแรงบันดาลใจมา
จากปรางควัดลังกา (ภาพลายเสนที ่25) ที่มีระเบียบคลายคลึงกันมาก  อยางไรกด็ี การเสริมสราง
ปรางควัดมหาธาตุ  สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่13)  ก็อาจดําเนินไปดวยแนวทางที่กาวหนาซึ่งให 
ผลที่แนบเนียนกวา  โดยภายหลังการเสรมิสราง ปรางควัดมหาธาต ุสุพรรณบุรี  จะมีสาระสําคัญ 
ที่อาจเทียบไดกับปรางควัดราชบูรณะ  ดังจะเหน็ไดชัดเจนจากระเบียบสวนยอดซึง่จะกลาวตอไป   
                 จากการวเิคราะหทัง้หมดดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความเหน็วา  การเสริมสราง
ปรางคที่เดิมควรมีระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1 เพื่อใหเกิดการคลี่คลายกลายเปนแบบ ข 3  
คงเปนแนวทางหนึ่งในการผสานสกุลชางทองถิน่ฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยากบัสกุลชาง
อยุธยา  ทีน่าจะดําเนนิไปอยางจรงิจังมากกวาที่จะเปนเพียงการรับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปตย- 
กรรมอยางผวิเผิน  โดยการผสานนี้นาจะเริ่มตนภายหลงัจากการสรางปรางควัดราชบูรณะได 
เสร็จส้ินสมบูรณ  คือนับต้ังแตชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20  เปนตนไป   
                 ความจรงิจังในการผสานสกลุชางทองถิ่นฝงตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยากับสกุลชาง
อยุธยา  นาจะสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนจาก แนวทางอันหลายหลายที่ไดถกูนาํมาใชในการ
เสริมสรางเพื่อใหบรรลุจุดหมายในแนวทางเดียวกนัใหไดในที่สุด  ดังมตีัวอยางปรากฏในกรณีของ 
ปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที่ 15 ), ปรางควัดลังกา (ภาพลายเสน 
ที่ 26), ปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี (ภาพถายที ่29,30), ปรางควดัพระปรางค จ.สิงหบุรี  
(ภาพลายเสนที่ 21), ปรางคประธานวัดอรัญญิกาวาส จ. ราชบุรี (ภาพลายเสนที ่17), ปรางควัด
มหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่13) ดงักลาวแลวนัน่เอง  นอกจากนัน้ยังอาจมแีนวทางอืน่ๆ  
ซึ่งกระบวนการชางในปจจุบนัรูไมเทาและคาดไมถึง  แตเปนกรรมวธิีทีม่ีประสิทธิภาพทัง้ในดาน 
การเสริมสรางและในดานความคงทน   หากเปนเชนนั้น  ก็นาสงสัยวาแทจริงแลว ปรางคที่ปรากฏ
ใหเหน็ในปจจุบันนี้อาจเก็บงาํปริศนาบางอยางไวภายใน  ซึ่งจะเขาใจกต็อเมื่อส่ิงที่เสริมสรางไวได 
เผยตัวเองออกมาเหมือนอยางในบางกรณีที่เหน็ไดในปจจุบัน เชน  ปรางควัดโลกยสุธา (ภาพถาย 
ที่ 40, 41) เปนตน 
                 จากขอเสนอเรื่องการผสานสกลุชางทองถิ่นฝงตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยากับสกุล
ชางอยธุยา  รวมถงึขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสรางปรางคทีอ่าจเปนไปไดดงักลาวแลว  
จะชวยใหเขาใจและสามารถอธิบายพัฒนาการของปรางควัดกษัตราธิราช ( แผนผังที ่15, ภาพ 
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ลายเสนที ่18)  ซึง่ถูกละเลยมาตลอด  โดยนาสงัเกตวาแมสวนเรือนธาตุของปรางคแหงนี้จะมมีุม
รวมทัง้สิ้น 20 มุม  และมีสาระสําคัญสอดคลองกับระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1.3 ดังที่ไดจาํแนก
ไวแลว  แตก็มขีอผิดแผลกไปอยางมีนยัสาํคัญในเชิงการออกแบบ  กลาวคือ สวนเรอืนธาตุจะไม
ปรากฏมุมของรูปส่ีเหลี่ยมจตัุรัสที่มีสัดสวนพิเศษกวามมุเพิ่มอ่ืนๆอยางเดนชัด  แตกลับปรากฏ 
เปนมุมที่มีสัดสวนเทาๆกนัทกุมุม  อยางไรก็ดีจากการวิเคราะหยงัไดพบวา การผสานกนัระหวาง 
สวนเรือนธาตกุับสวนยอดของปรางควัดกษัตราธิราช  จะมีแนวทางเชนเดียวกันกับปรางควัดพระ
ธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที่ 15) ประกอบกับผลการวิเคราะหระเบียบผังบริเวณซึง่มี
รองรอยวา วัดกษัตราธิราช อาจปรากฏขึน้แลวตั้งแตอยางชาในชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยา  ตามนัยนี้
จึงมีความเปนไปไดวา ดั้งเดมิปรางควัดกษัตราธิราชอาจระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ข 1.3 มา
กอน  แตมุมทกุมุมของสวนเรือนธาตุทีม่ีสัดสวนเทาๆกนั  นาจะเปนเนือ่งมาจากการเสริมสรางใน
ภายหลงั  ซึ่งอาจทาํไดโดยการถากสกัดตัดแตง (ภาพลายเสนที ่19)  ทั้งนี้อาจเปนความพยายาม 
ที่จะแกปญหาความไมแนบเนียนในการเชือ่มตอระหวางสวนเรือนธาตกุับสวนยอดทีเ่คยเกิดขึ้นที่ 
ปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี มากอน  ดังจะเหน็ไดวา การถากสกัดตัดแตงมีผลใหมมุ
ในสวนเรือนธาตุ  ที่แมจะมจีํานวน (20 มมุ) นอยกวามมุ (28 มุม) ในสวนยอด  แตมุมทุกมุมทั้ง 
ในสวนเรือนธาตุและสวนยอดตางมีสัดสวนใกลเคยีงกนั  ทาํใหการเชื่อมตอเปนอยางแนบเนียน 
จนยากที่จะสงัเกตเห็น     
                 หากพิจารณาตามผลการวิเคราะหขางตนทีว่า  ปรางควัดกษัตราธิราชมรีะเบียบสวน
เรือนธาตุตามแบบ ข 1.3 อันเปนระเบียบเฉพาะของปรางคสกุลชางทองถิ่นฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยามากอน  ก็จะทาํใหเขาใจไดวา ปรางควัดกษตัราธิราช อาจเริ่มสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที ่1 หรือรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชก็เปนได  ทัง้นี้เนื่องจากกอนเสด็จ 
มาเสวยราชสมบัติในพระนครศรีอยุธยา  ทั้งสองพระองคทรงเคยครองเมืองสพุรรณบุรีมากอน117  
นอกจากนัน้ยงัจะเปนรองรอยไดวา ในสมยัอยุธยาชวงที ่1 ไดมีปรางคสกุลชางทองถิน่ฝงตะวันตก
ของแมน้ําเจาพระยาปรากฏขึ้นในยานพระนครศรีอยุธยา   
                 หากพิจารณาวา ระเบยีบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยา  ในชวง
บุกเบิกไดเร่ิมปรากฏขึ้นที ่ปรางควัดลังกา  ซึ่งแมจะเปนปรางคสกุลชางอยุธยา แตก็เปนปรางคที ่
มีระเบียบสวนเรือนธาต ุ(แบบ ข 2) คลายคลึงเปนอยางมากกับปรางคสกุลชางทองถิ่นฝงตะวนัตก
ของแมน้ําเจาพระยา (แบบ ข 1)  ตามนัยนี้ทาํใหผูวิจัยมีความเหน็วา  สกุลชางทองถิ่นฝงตะวนัตก
                                                           
                 117  “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนัจันทนุมาศ(เจมิ),” ใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบบั พนัจันทนุมาศ(เจิม)  กับพระจักรพรรดพิงศ(จาด), 4,9.    
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ของแมน้ําเจาพระยาคงมีบทบาทไมนอยในการผสานเขากับสกุลชางอยุธยา  โดยสกุลชางทองถิน่นี้
คงมิไดถูกครอบงําหรือถูกกลนืโดยสกุลชางอยุธยาอยางสิน้เชิง  ตรงกันขาม  สกุลชางทองถิน่นี้นา 
จะเปนแรงกระตุนสําคัญ  ซึง่เรงใหการออกแบบปรางคสกุลชางอยุธยาไดบรรลุถึงระเบียบอันเปน 
เอกลักษณแทจริงไดในเวลาไมนาน 
 
                 จากที่ไดศึกษาวิเคราะหมาทัง้หมดจะเหน็ไดวา  ในชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยา  ระเบียบ
สวนเรือนธาตจุะยังคงมีแนวทางในทํานองเดียวกนักับระเบียบทีม่ีมากอน  จนถึงอยางชาในปลาย
ชวงที่ 1  ระเบยีบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกลุชางอยธุยากไ็ดเร่ิมปรากฏขึ้น  และไดมี
อิทธิพลอยางจริงจังและกวางขวางนับต้ังแตนั้นเปนตนไป  โดยขณะทีใ่นชวงที ่2 ของสมัยอยธุยา  
ไดมีการเสริมสรางผังบริเวณดวยการกาํหนดใหอุโบสถเปนองคประกอบหลักอกีอยางหนึ่ง   การ
เสริมสรางปรางคใหมีระเบยีบเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตามแนวทางของสกุลชางอยุธยาก็คงเกิดขึ้น
ควบคูกันไป   ตามนยันี ้ ระยะเวลาตั้งแตส้ินรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ  จนถึงอยางนอย
ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  จงึไมไดเปนระยะเวลาที่วางเวนการสรางปรางคโดยสิ้นเชงิ
อยางที่มกัเขาใจกัน  อยางนอยที่สุดในระยะเวลานี้ก็คงไดมีการเสริมสรางปรางคเปนจํานวนมาก 
ทั้งที่ปรากฏอยูในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยาและในเมืองตางๆ ดังกลาวแลว 
 
              2)  พัฒนาการระเบียบสวนเรือนธาตุในชวงที่ 3   จากการวเิคราะหระเบียบผงั
บริเวณไดชี้ใหเห็นแลววา ความคิดในการออกแบบวัดวรเชษฐารามและวัดไชยวัฒนารามที่ปรากฏ
ข้ึนในระยะทีห่นึ่งของชวงที ่3 นั้นนับเปนชวงหัวเลีย้วหัวตอที่สําคัญชวงหนึ่ง  ระหวางระเบียบที่ผาน
การพัฒนามาแลวในชวงที ่1 และชวงที่ 2  กับระเบียบแบบใหมซึง่จะปรากฏขึ้นในระยะที่สองของ
ชวงที่ 3  โดยเฉพาะระเบียบผังบริเวณของวัดไชยวัฒนารามซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงพลงัสรางสรรคอัน
เยี่ยมยอดของสกุลชางอยุธยาในการคัดสรรสาระสําคัญตามระเบียบทีม่ีปรากฏกอนหนา  นาํมา
ประยุกตใหเปนระเบียบแบบใหม  ภาวะหัวเลีย้วหัวตอและพลังสรางสรรคในแนวทางเดียวกนันีย้งั
ปรากฏใหเห็นไดจากระเบียบสวนเรือนธาตุของปรางคทัง้สองแหงอีกดวย กลาวคือ สวนเรือนธาตุ
ของปรางควัดวรเชษฐาราม (แผนผังที ่50, ภาพลายเสนที่ 36) และปรางควัดไชยวฒันาราม 
(แผนผังที ่53, ภาพลายเสนที่ 37) ทีม่ีระเบียบเปนแบบเดียวกนันัน้ (คือแบบ ง ดูภาพลายเสนที ่6)  
หากไมนับมุขทิศทัง้สี่ทีย่ื่นยาวเทากัน  ระเบียบสวนเรือนธาตุของปรางคทั้งสองแหงนีก้็จะมี
สาระสําคัญสอดคลองกับระเบียบแบบ ค 1  ซึง่มีกรณีตวัอยางเปนปรางคทีป่รากฏขึ้นแลวตั้งแต
อยางชาในชวงที ่1 ของสมยัอยุธยาทัง้สิ้น  
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                 หากพิจารณาในเชิงการออกแบบจะเขาใจไดวา มุขทิศของปรางควัดวรเชษฐารามและ
ปรางควัดไชยวัฒนารามซึง่มีลักษณะเปนมุขยื่นยาวเทากันทั้งสี่มุข  เปนองคประกอบที่เนน
ความสาํคัญของแนวแกนสองแกนที่ตั้งฉากกันอยางทัดเทียมกัน  ซึง่เปนสาระสาํคัญที่แตกตางไป
จากระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ก และแบบ ข ทีม่ีมุขทิศยื่นสัน้  ซึ่งมีผลใหแนวแกนที่มีอยูไมปรากฏ
เดนชัดนัก  และยอมแตกตางเปนอยางมากกับแบบ ค ทีม่ีมุขทิศตะวนัออกยื่นยาวมากกวามุขทิศ
อ่ืนๆ  ซึง่มีผลใหแนวแกนตะวันออก-ตะวันตกปรากฏเปนแนวแกนหลักหนึง่เดียว  ตามนัยนี้จงึควร
จําแนกระเบียบสวนเรือนธาตุซึ่งมีปรากฏที่ปรางควัดวรเชษฐาราม  และปรางควัดไชยวัฒนาราม  
ใหเปนระเบียบสวนเรือนธาตุอีกแบบหนึง่ คือ  
                 แบบ ง  “ปรางคส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทิศทั้งสี่ยื่นยาว” (ดูภาพลายเสนที่ 6)  
สวนเรือนธาตจุะเปนแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ในแตละดานจะมมีุมเพิ่มดานละ 6 มุม  และมีมุขทิศ
ยื่นออกมายาวเทากนั  ทาํใหแผนผงัมีลักษณะคลายรูปกากบาท  โดยที่มุขทิศตะวันออกจะเจาะ
เปนทางเขาสูครรภธาตุ  ในขณะที่มุขทิศอืน่ๆอีกสามมุขจะทึบตัน  อยางไรก็ดีมุขทิศทั้งสี่ลวนไมมี
ผลทางตรงตอแผนผังสวนยอด  แตจะมีผลทางออมเนื่องจากมุขทิศทัง้สี่จะรองรับมมุเพิ่ม 2 มุม  
ที่กึ่งกลางของแตละดาน  ดังนัน้หากไมนบัมุมของมุขทศิ แผนผังสวนเรือนธาตุจะมมีุมรวมทั้งสิน้ 
28 มุม (เทากบัระเบียบแบบ ค และแบบ ข 3)  โดยทั้งมมุของสี่เหลีย่มจัตุรัสและมุมเพิ่มทกุมุมจะ
สงแนวรับกับทุกมุมของแผนผังสวนยอดตั้งแตระดับบัวเชิงเรือนธาตหุรือระดับเหนอืมุขทิศจนถงึ
ปลายยอด  ทัง้นี้มุขทิศจะมลัีกษณะเปนซุมซอนชัน้ที่ไมยื่นล้ําขึน้ไปในสวนยอดชัน้แรก  แตจะอยู
ภายในกรอบของสวนเรือนธาตุ  ซึง่มีบวัปลายเรือนธาตทุี่ตอเนื่องกนัตลอดแบงคั่นไว   
                 นอกจากนั้น หากพิจารณาเฉพาะแผนผังสวนเรือนธาตุซึง่มีลักษณะคลายรูปกากบาท
เปนเกณฑ  ยงัอาจจาํแนกโดยอนุโลมใหปรางควัดหนาพระธาต ุจ. สิงหบุรี (แผนผังที่ 4, ภาพ
ลายเสนที ่10 มีระเบียบตามแบบ ง ไดอีกดวย  แมวาปรางคแหงนี้จะมมีุขทิศตะวนัออกยื่นยาว
มากกวามุขทศิอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งเปนประเดน็ที่ตองวิเคราะหตอไป 
                 ระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ง  มีลักษณะผสมผสานสาระสาํคัญของระเบยีบแบบตางๆ 
ที่ปรากฏมากอนเขาดวยกันกลาวคือ การมีมุมเพิม่ 2 มมุที่กึง่กลางดานทัง้สี่  ซึ่งรองรับไวดวยมุขทศิ
จะสอดคลองกับระเบยีบแบบ ข 2 และแบบ ค 1  ซึ่งเปนระเบียบเฉพาะของปรางคสกุลชางอยุธยา
มาแตดั้งเดิม  ในขณะที่การใหความสําคัญกับแนวแกนสองแกนที่ตั้งฉากกันอยางทัดเทียมกันจะ
สอดคลองหรืออาจเปนพัฒนาการที่สืบเนือ่งมาจากระเบียบแบบ ข 1 ซึ่งเปนระเบยีบเฉพาะของ
ปรางคสกุลชางทองถิน่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา   
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                 ผูวิจัยมีความเหน็วา ตามระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ง  การใหความสาํคญักับแนวแกน
สองแกนจะเปนสาระสาํคัญที่ปรากฏอยางโดดเดนเหนือกวาการมีมมุเพิ่ม 2 มุมซึง่รองรับไวดวย 
มุขทิศ  โดยสาระสําคัญนี้อาจเกี่ยวของกับแบบแผนการจัดองคประกอบแบบสองแนวแกนอนัเปน
ความคิดในการออกแบบของสกุลชางสุโขทัย  ซึง่ครั้งหนึง่เคยปรากฏรวมกับปรางคสกุลชางอยุธยา
มาแลว  ดังมปีรากฏที่วัดมหาธาตุ เชลยีง (แผนผังที่ 44)  และวัดมหาธาตุ พิษณุโลก (แผนผงัที ่46) 
ดังกลาวแลว  ตามนยันี้อาจเขาใจไดวา การปรากฏระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ง  อาจเกี่ยวของกับ
การเสียกรงุศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2112  ซึ่งไดสงผลใหชนชั้นปกครองจากเมืองในบริเวณภาคกลาง
ตอนบนเขามามีอํานาจในพระนครศรีอยุธยา  แทนที่ชนชัน้ปกครองเดิมที่ถูกลิดรอนอาํนาจหรือถกู
กวาดตอนไป  ในทาํนองเดียวกันสกุลชางจากเมืองนัน้ๆ ซึ่งนาจะมีความสัมพนัธกับสกุลชางสุโขทัย
มาแตดั้งเดิม  ก็คงเขามามีบทบาทในกระบวนการชางแทนที่สกลุชางอยุธยาเดมิ ซึง่ชนชั้นปกครอง
กลุมใหมคงไมสะดวกที่จะเรยีกใช  เนื่องมาจากพืน้ฐานทางสุนทรียภาพ  รวมถึงความหวาดระแวง
ในทางการเมอืง  บทบาทของสกุลชางจากเมืองในบริเวณภาคกลางตอนบน  สะทอนใหเห็นไดใน
กรณีของวัดวรเชษฐาราม (แผนผังที่ 49) ซึง่ไดชี้ใหเหน็แลววา  การออกแบบไดกําหนดใหมีระเบยีบ
ผังบริเวณเปนแบบ (ข 1.2)  ตรงกันกับ วัดจุฬามณ ีจ.พษิณุโลก (แผนผังที ่42)   
                 จากการวเิคราะหระเบียบผงับริเวณมีรองรอยวา วัดหนาพระธาตุ  จ.สิงหบุรี  นาจะ
ปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชาในชวงที่ 1 ของสมัยอยธุยา  สอดคลองกับผลวิเคราะหระเบียบสวน
เรือนธาตทุี่ไดพบวาปรางคแหงนี้อาจมีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ข 1.2 มากอน  ตามนัยนี้จึง
มีความเปนไปไดวา แผนผงัสวนเรือนธาตซุึ่งมีลักษณะคลายรูปกากบาทที่ปรากฏอยูในปจจุบนัคง
เปนผลมาจากการเสริมสรางในภายหลัง  ซึง่นาจะเกิดขึ้นในปลายระยะที่หนึ่งหรือในระยะที่สอง
ของชวงที่ 3  ดังจะเห็นไดวา ระเบยีบของมุขทิศซึ่งมีลักษณะเปนซุมซอนสามชัน้  ทีม่ีการประดับ
ปลายซุมทางดานขางดวยปูนปนรูปเสานูนสงู (ภาพลายเสนที ่10)  ในทาํนองเดียวกันกับมุขทิศ
ของปรางควัดไชยวฒันาราม (ภาพลายเสนที ่37)  
                 หากในคราวบูรณะปฏิสังขรณพระนอนจักรศรี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศตาม 
ที่มีบนัทกึไวในคําใหการขุนหลวงหาวัดดังกลาวแลว  วัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี ซึง่ตัง้อยูไมหาง
จากวหิารพระนอนจกัรศรีไดรับการเสริมสรางดวย  ก็อาจเขาใจไดวา มุขทิศตะวนัออกของปรางค
วัดหนาพระธาตุ จ. สิงหบุรี ที่ยืน่ยาวมากกวามุขทิศอื่นๆนั้น  อาจเปนผลเนื่องมาจากการเสริมสราง
ในรัชสมัยนี้เอง  โดยอาจมีความคิดในการออกแบบเพื่อใหสามารถประดับยอดปรางคหรือเจดีย 
รูปแบบอื่นๆบนสันมุขทิศนี ้ ตามแนวทางเดียวกนักับที่มปีรากฏในกรณีของปรางควัดพระราม  
และปรางควัดราชบูรณะ  ซึง่ตางก็ไดรับการเสริมสรางในรัชสมัยนี้เชนกนัดังกลาวแลวก็เปนได 
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                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดแสดงใหเหน็แลววา ความคดิในการออกแบบที่ให
ความสาํคัญกบัแนวแกนสองแกนที่ตั้งฉากกันอยางทัดเทยีมกนั  ซึ่งเริ่มปรากฏเปนสาระสําคัญของ
ระเบียบสวนเรอืนธาตุปรางควัดวรเชษฐาราม  จะไดรับการสืบเนื่องและพัฒนาใหซับซอนยิง่ขึ้น 
ในระเบียบผงับริเวณของวัดไชยวัฒนารามที่ใหความสาํคัญกับทิศหลักทั้งสี ่ และในที่สุดไดนาํไปสู
การเสริมสรางปรางคบริวารรายลอมรอบปรางคประธาน ณ ตาํแหนงทิศหลักทัง้สี่  ซึ่งเปนแนวทาง 
 
หนึง่ในการพฒันาระเบียบผังบริเวณนบัตั้งแตชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษ 22 สืบเนือ่งไปจนสิน้สมัย
อยุธยา  ดงัมหีลักฐานปรากฏที่ ปรางควดัมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา (แผนผงัที ่54), ปรางควัด
มหาธาตุ ราชบุรี (แผนผังที่ 32), ปรางควดัพระราม (แผนผังที่ 36)  นอกจากนั้นความคิดนี้ยงัเปน
รากฐานอันนําไปสูการประดับยอดปรางคหรือเจดียรูปแบบอื่นๆบนสนัมุขทิศ  ซึ่งจะปรากฏสืบเนื่อง
มาจนถึงในตนสมัยรัตนโกสินทร  ดังมีหลักฐานปรากฏที่ ปรางควัดพระราม (ภาพลายเสนที่ 31), 
ปรางควัดราชบูรณะ (ภาพลายเสนที ่32),   ปรางคประธานวัดพทุไธศวรรย (ภาพลายเสนที ่ 30),  
รวมถึง ปรางควัดหนาพระธาตุ จ. สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 10), และปรางควัดอรุณราชวราราม  
กรุงเทพฯ (ภาพลายเสนที่ 43)    
                 ความคิดในการออกแบบที่ใหความสาํคัญกบัแนวแกนสองแกนที่ตั้งฉากกัน  และ
ตําแหนงทิศหลักทั้งสี่อยางทดัเทียมกันดังกลาวขางตนนัน้  ในอีกนัยหนึ่งยงัเปนการใหความสําคญั 
กับตําแหนงศนูยกลาง  ซึง่เกิดจากการตัดกันของแนวแกนทั้งสองควบคูกันไปดวย  โดยมีตําแหนง
ทิศหลักทัง้สี่เปนสิ่งที่เนนย้ําความสาํคัญของตําแหนงศนูยกลางใหปรากฏเปนประธาน  ที่มีความ
โดดเดนเหนือกวาบรวิารที่รายลอมอยูโดยรอบอยางเปนรูปธรรม  ตามนัยนี้  ปรางคแหงตางๆซึ่งม ี
ระเบียบสวนเรอืนธาตุตามแบบ ง  และปรางคที่ไดรับการเสริมสรางตามความคิดที่ใหความสําคัญ
กับตําแหนงศนูยกลาง  แนวแกนสองแกน และตําแหนงทิศหลักทัง้สี่  ที่ปรากฏขึ้นในชวงที ่3 ของ
สมัยอยุธยา  จึงสามารถสะทอนใหเหน็ถงึระบบการเมืองการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจที่ดาํเนนิ
อยูในขณะนัน้ไดเปนอยางตรงไปตรงมา   
                 จากการวเิคราะหระเบียบผงับริเวณดังกลาวแลว  และการวิเคราะหระเบยีบสวนยอด 
ซึ่งจะกลาวตอไป  ประกอบกบัหลักฐานทางเอกสารและทางโบราณวัตถุ  มีรองรอยวา ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณอาจไดมีการเสริมสรางปรางคทีม่ีมาแตเดิมไมนอยกวาสองถงึสามแหง
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กลาวคือ นอกเหนือจากปรางควัดมหาธาต ุลพบุรี ซึง่มหีลักฐานทางเอกสาร118สนับสนนุแลว  
ปรางค 
วัดกษัตราธิราช  และปรางควัดเชิงทา กน็าจะไดนับการเสริมสรางครั้งหนึง่ในรัชสมยันี้เชนกัน   
ดังมีรองรอยใหเหน็เดนชัดจาก ระเบียบสวนยอด (แบบ ค  ดูภาพลายเสนที ่7)   นอกจากนั้น 
 
ในกรณีของปรางควัดกษัตราธิราชยงัมีรองรอยจากใบเสมา119สนับสนนุอีกดวย 
                 แมไมอาจยนืยนัแนชัดไดวา การเสริมสรางสวนเรือนธาตขุองปรางควัดกษัตราธิราช
ดวยการถากสกัด  ซึง่มีผลใหมุมทุกมุมมีสัดสวนเทาๆ กันดังกลาวแลวนัน้  เกิดขึ้นตัง้แตในชวงที ่2 
ของสมัยอยุธยา ซึง่เปนชวงเวลาที่มีการเสริมสรางปรางคเปนจํานวนมากอยางจริงจัง  หรือเพิ่งเกดิ 
ข้ึนในคราวเดยีวกนักบัการเสริมสรางสวนยอดปรางคในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  อยางไรก็ดี 
คงไมอาจปฏิเสธไดวา ระเบยีบซึ่งมีปรากฏที่ปรางควัดกษัตราธิราช  รวมถึงปรางคประธานและ
ปรางคประจํามุมวัดเชงิทา  ที่ไดรับการเสริมสรางแลว  คงเปนที่รับรูหรือไดผานการไตรตรองใน 
หมูชางที่ทาํการเสริมสรางในราวรัชสมยัสมเด็จพระนารายณอยางแนนอน   
                 นอกจากการเสริมสรางปรางคที่มีมาแตเดมิแลว  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณยัง 
อาจมีการสรางปรางคข้ึนใหมอีกดวย  ดังปรากฏที่ ปรางครายทางทิศตะวันตกเฉยีงใตของปรางค
ประธานทีว่ัดมหาธาตุ ลพบรีุ  (แผนผังที ่30, ภาพถายที ่55)  ซึ่งอาจสรางขึ้นเมื่อครั้งที่ไดมีการ
เสริมสรางวัดมหาธาตุ ลพบรีุ ดังกลาวขางตนก็เปนได  และอีกแหงหนึง่คือ ปรางครายทางดานหนา
นอกกาํแพงเขตพุทธาวาสวดัโลกยสุธา (แผนผังที่ 21, ภาพลายเสนที ่22)120   
                                                           
                 118  “ (สมเด็จพระนารายณ)…เสวยราชยอยูในกรุงทวาราวดีนัน้ได 10 ป  แลวเสด็จไป
สรางเมืองอยูที่เมืองเกาอนัหนึง่ชื่อเมืองละโว  สมมตินามเรียกวาเมืองลพบุรี…แลวจึงสรางวัดทราง
วัดหนึง่ วัดมหาธาตวุัดหนึ่ง จึงสรางพระปรางคสามยอดองคหนึ่ง... ” ดูรายละเอียดจาก “คําใหการ
ขุนหลวงหาวดั,” ใน  คําใหการชาวกรุงเกา  คาํใหการขุนหลวงหาวัด  และพระราชพงศาวดารกรุง
เกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 327-328.     
                 119  ใบเสมาวัดกษตัราธิราช  เปนเสมาขนาดเล็ก  ทําดวยหนิทราย  มีแทนรองรับตรง
ตามระเบียบใบเสมาสมยัอยุธยาแบบสุดทาย  ซึ่งเริ่มมปีรากฏอยางชาในราวรัชสมยัสมเด็จพระ
นารายณ.  ดูรายละเอยีดจาก ประย ูร  อุลุชาฎะ [น ณ ปากน้าํ], สมุดภาพประวัติศาสตรศิลปะ
สยามประเทศ : ศ ิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2543), 104 - 105. ; และ 
ประยูร  อุลชาฎะ [น ณ ปากน้ํา], ศิลปบนใบเสมา, 46 - 51.  
                 120  ฐานสงิหของปรางคทัง้สองแหงนี้มีลักษณะสําคัญตรงกนัตามแบบซึง่นิยมใน 
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                 หากวิเคราะหในเชิงการออกแบบ  โดยยกเวนความแตกตางดานความสัมพันธระหวาง
สวนเรือนธาตกุับสวนยอดและดานจาํนวนมุมของสวนเรือนธาตุ  นับไดวา ปรางครายที่วัดมหาธาตุ 
ลพบุรี และปรางครายที่วัดโลกยสุธา ตางมีสาระสําคัญสอดคลองกับปรางคกษัตราธิราช (แผนผงั 
ที่ 15, ภาพลายเสนที่ 18) ซึง่มีระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1.3 (ที่ไดผานการเสริมสรางมาแลว) 
กลาวคือ มุมทกุมุมในสวนเรือนธาตุจะมีสัดสวนเทาๆ กนั  และตอเนื่องตลอดตั้งแตระดับเชิงจนถงึ
ปลายเรือนธาตุ   โดยทีก่ึ่งกลางดานทั้งสี่จะมีมุขทิศซึง่มลัีกษณะเปนซุมชั้นเดียวยืน่ล้ําขึ้นไปในสวน
ยอดชั้นแรก  ตามนยันี้จงึอาจเขาใจไดวา การออกแบบปรางครายที่วดัมหาธาตุ ลพบุรี  และปรางค
รายทีว่ัดโลกยสุธา คงไดแรงบันดาลใจมาจากระเบยีบทีม่ีปรากฏที่ปรางควัดกษัตราธิราชไมนอย   
                 นาสังเกตวา สวนเรือนธาตุปรางครายที่วัดโลกยสุธาจะมมีุมรวมทั้งสิน้ 12 มุม เทากับ
ปรางคประจํามุมทัง้สี่รายลอมปรางคประธานวัดเชิงทา (ภาพถายที ่49)  ซึ่งจากวิเคราะหที่ผานมา
มีรองรอยวา นาจะเปนองคประกอบที่เสริมสรางขึ้นใหมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  ระเบียบ
สวนเรือนธาตขุองปรางคทัง้สองแหงนี้จงึอาจเปนระเบียบแบบใหมที่เร่ิมปรากฏรวมสมัยกนั   
                 จากการวเิคราะหพบวา ปรางครายที่วัดมหาธาตุ ลพบุรี  และปรางครายที่วัดโลกยสุธา 
ดังกลาวขางตน  นาจะเปนจดุเริ่มตนของระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบใหม  ซึง่จะมพีฒันาการ
สืบเนื่องกันไป  จนถงึอยางนอยในราวรัชสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้  
                 แบบ จ  “ปรางคส่ีเหลี่ยมยอมุม ที่มีมุขทิศทั้งสี่ยืน่สัน้และทึบตัน” (ดูภาพลายเสน 
ที่ 6)  แบบ จ นี้ อาจจําแนกออกเปนแบบปลีกสองแบบ ไดแก  
                 แบบ จ 1 (ดูภาพลายเสนที ่6)  ซึ่งอาจจําแนกตามระเบยีบที่ปลายสวนเรือนธาตุและ
ความสัมพันธกับสวนยอดไดเปนแบบยอยสองแบบคือ  
                 แบบ จ 1.1 (ดภูาพลายเสนที่ 6)  แผนผังสวนเรือนธาตจุะมีกรอบนอกเปนรูปส่ีเหลีย่ม
จัตุรัส  โดยที่มมุทั้งสีจ่ะถกูทอนใหเปนมุมยอ 5 มุมซึ่งมสัีดสวนเทาๆ กัน  และที่กึ่งกลางดานทั้งสี ่
จะมีมุขทิศยืน่ออกมาไมมาก โดยที่มุขทิศทั้งสี่จะมีลักษณะเปนซุมชั้นเดียวทึบตันทีย่ื่นล้ําขึน้ไปใน
สวนยอดชัน้แรก  แตไมมีผลตอแผนผังสวนยอด  ดังนั้นหากไมนับมมุของมุขทิศ  แผนผังสวนเรือน

                                                                                                                                                                       
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ กลาวคือ ขาสงิหทรงคอนขางเพรียว  กาบเทาสงิหมีกระจงัประดับ  
นองสงิหเอน  ทองสงิหหยอน  และหลงัสิงหโคงตอเนื่องลงมาที่แขงสิงห  นอกจากนัน้ลวดลาย
ประดับปรางครายทีว่ัดโลกยสุธาก็มีลักษณะที่อาจจัดอยูในรัชสมัยนี้เชนกัน. ดูรายละเอียดจาก  
สันติ  เล็กสุขุม, ลวดลายปนูปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 - 2310), 38 - 39, 75 - 85.    
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ธาตุจะมมีุมรวมทั้งสิน้ 20 มมุ  โดยมุมทุกมุมจะสงแนวรบักับทุกมุมของสวนยอด  ตั้งแตระดับเชิง
เรือนธาตุจนถงึปลายยอด   
                 หากไมนับสัดสวนของมุมเปนเกณฑ  ระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ จ 1.1  จะมี
สาระสําคัญสอดคลองกับระเบียบแบบ ข 1.3 (ดูภาพลายเสนที ่5)  
                 จากการวเิคราะห ไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ จ 1.1  ไดแก  
ปรางควัดบรมพุทธราราม (แผนผงัที่ 56, ภาพลายเสนที ่38)121 
                 แบบ จ 1.2 (ดภูาพลายเสนที่ 6)  สวนเรือนธาตุจะมีสาระสําคัญในทํานองเดียวกนักบั
ระเบียบแบบ จ 1.1  แตเหนอืบัวปลายเรือนธาตุข้ึนไป  จะมีชั้นรัดประคดพรอมดวยซุมที่กึง่กลาง
ดานทัง้สี่ซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง  และมุขทิศทั้งสี่จะรองรับมุมยออีกดานละ 2 มุม  ทาํใหแผนผังสวน
เรือนธาตุมมีุมรวมทัง้สิ้น 28 มุม  โดยมุมทกุมุมจะสงแนวรับกับทกุมุมของชั้นรัดประคด  ในขณะที่
แผนผังสวนยอดจะมีมุมรวมทั้งหมดเพียง 20 มุม  ทาํใหชั้นรัดประคดที่ควรเปนองคประกอบใน
สวนเรือนธาตุเชื่อมตอกับสวนยอดอยางไมแนบเนยีนนัก  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ จ 1.2 ไดแก  
ปรางควัดพระยาแมน (แผนผังที ่58, ภาพลายเสนที ่39)122 
                 แบบ จ 2 (ดูภาพลายเสนที ่6)  ซึ่งอาจจําแนกตามระเบยีบที่ปลายสวนเรือนธาตุและ
ความสัมพันธกับสวนยอด  ไดเปนแบบยอยสามแบบ คอื  
                 แบบ จ 2.1  (ดภูาพลายเสนที่ 6)  แผนผังสวนเรือนธาตจุะมีกรอบนอกเปนรูปส่ีเหลีย่ม
จัตุรัส  โดยที่มมุทั้งสีจ่ะถกูทอนใหเปนมุมยอ 3 มุมซึ่งมสัีดสวนเทาๆกนั  และทีก่ึ่งกลางดานทั้งสี่จะ
มีมุขทิศยืน่ออกมาไมมาก  โดยที่มขุทิศทั้งสี่จะมีลักษณะเปนซุมชัน้เดียวทึบตันทีย่ื่นล้าํขึ้นไปในสวน
ยอดชั้นแรก  แตไมมีผลตอแผนผังสวนยอด  ดังนั้นหากไมนับมมุของมุขทิศ  แผนผังสวนเรือนธาตุ
                                                           
                 121  ปรางคราย วัดมหาธาตุลพบรีุ ก็มีระเบียบตามแบบนี ้ แตเนื่องจากอยูนอกเหนือ
ขอบเขตการวิจัยจึงไมจาํแนกไว  และปรางควัดบรมพทุธารามนั้น กอนการอนุรักษ สวนเรือนธาตุ
และยอดที่พงัลงมา (ภาพถายที ่82, 83)  ยังมีรองรอยของสาระสําคญัตามระเบียบสวนเรือนธาตุ
แบบ จ 1.1  คอนขางชัดเจน  แตภายหลังการอนุรักษ ไดมีการยกสวนทีพ่ังลงมาขึ้นไปตั้งใหม  โดย
ขาดความเขาใจและไมยั้งคดิ  ทาํใหมีระเบียบแปลกประหลาดอยางที่ไมเคยพบเหน็ที่ใดมากอน.     
                 122  ปรางควัดโพธิป์ระทับชาง จ.พิจิตร ทีพ่ระราชพงศาวดารระบุวาสรางขึน้ในรัชสมยั
สมเด็จพระเจาเสือ  จะมีสาระสําคัญตามระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ จ 1.2 ปรากฏอยูอยางเดนชัด
กวาปรางควัดพระยาแมน  ซึ่งในปจจุบันไดผุพังไปมากแลว  แตจากการวิเคราะหพบวา ปรางคทัง้
สองแหงนีน้าจะมีระเบียบตรงกัน.  
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จะมีมุขรวมทั้งสิ้น 12 มุม  ในขณะที่แผนผงัสวนยอดจะมีมุขรวมทัง้สิน้ 20 มุม ทําใหสวนเรือนธาตุ
เชื่อมตอกับสวนยอดอยางไมแนบเนยีนนัก  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ จ 2.1 ไดแก  
ปรางครายที่วดัโลกยสุธา (แผนผังที่ 21, ภาพลายเสนที ่22) 
                 แบบ จ 2.2 (ดภูาพลายเสนที่ 6)  สวนเรือนธาตุจะมีสาระสําคัญในทํานองเดียวกนักบั
ระเบียบแบบ จ 2.1  แตเหนอืบัวปลายเรือนธาตุข้ึนไป  จะมีชั้นรัดประคดพรอมดวยซุมที่กึง่กลาง
ดานทัง้สี่ซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง  และมุขทิศทั้งสี่จะรองรับมุมยออีกดานละ 2 มุม ทําใหแผนผังสวน 
เรือนธาตุมมีุมรวมทัง้สิ้น 20 มุม  โดยมุมทกุมุมจะสงแนวรับกับทกุมุมของชั้นรัดประคด  ซึ่งควร 
เปนองคประกอบในสวนเรือนธาตุตอเนื่องขึ้นไปยังทุกมมุของสวนยอด  ตั้งแตระดับบัวเชิงเรือนธาตุ  
หรือระดับเหนอืมุขทิศจนถงึปลายยอด 
 
                 หากไมนับสัดสวนของมุมเปนเกณฑ  ระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ จ 2.2 จะมี
สาระสําคัญสอดคลองกับระเบียบ ข 2 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบ สวนเรือนธาตตุามแบบ จ  2.2 ไดแก  
ปรางควัดศาลาปูน (แผนผังที่ 60, ภาพลายเสนที่ 40), ปรางควัดสระบวั จ.เพชรบุรี (แผนผังที่ 62, 
ภาพลายเสนที่ 41) 
                  แบบ จ 2.3 (ดภูาพลายเสนที่ 6)  สวนเรือนธาตุจะมีสาระสําคัญในทํานองเดียวกนั 
กับระเบียบแบบ จ 2.1  แตมขุทิศจะมีลักษณะเปนซุมซอนชั้นทึบตันที่ไมยื่นล้าํขึ้นไปในสวนยอด 
ชั้นแรก  และสวนยอดจะมีมมุรวมทัง้สิน้ 12 มุมเทากับมมุของสวนเรือนธาต ุ โดยที่เหนือบัวปลาย
เรือนธาตุ  แมจะมีชั้นรัดประคดซอนอยู  คลายคลึงกับระเบียบแบบ จ 2.2  แตหากเปรียบเทียบ 
กับปรางคในตนสมัยรัตนโกสินทรที่มีระเบยีบในทาํนองเดียวกนัแลว  ชั้นรัดประคดนี้ควรเปน 
องคประกอบในสวนยอด 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ จ 2.3  ไดแก  
ปรางควัดปาโมก จ.อางทอง (แผนผังที่ 64, ภาพลายเสนที่ 42)  
                 จากการวเิคราะหระเบียบผงับริเวณไดชี้ใหเห็นแลววา ผังบริเวณวัดบรมพุทธารามเปน
ตัวอยางของการออกแบบทีสํ่าคัญในระยะหัวเลีย้วหัวตอซ่ึงจะนําไปสูระเบียบแบบใหมที่อุโบสถ 
จะคอยๆทวีความสาํคัญเพิม่มากขึน้เปนลําดับ  ปรางควัดบรมพทุธารามก็สะทอนใหเหน็ถงึภาวะ
หัวเลีย้วหัวตอเชนนี้ดวย  ดังจะเหน็ไดวา แมปรางคแหงนีจ้ะมีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ จ 1.1 
ซึ่งอาจเทียบไดกับระเบียบแบบ ข 1.3 (ซึง่มีปรากฏที่ปรางควัดกษัตราธิราช)  และนบัเปนจุดเริ่มตน
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ของระเบียบแบบใหม  แตปรางควัดบรมพทุธารามกลับมีขนาดเล็กมาก  เมื่อเทยีบกบัปรางคซึ่งมี
ศักดิ์ระดับสูงแหงอื่นๆที่มีปรากฏมากอน 
                 ขนาดทีเ่ล็กลงอยางฉับพลันของปรางควัดบรมพุทธารามนั้น  นอกจากจะเปนผลของ
พัฒนาการของระเบียบผงับริเวณดังกลาวขางตนแลว  ปญหาการควบคุมไพรหลวง  ซึ่งไดทว ี
ความรุนแรงเปนอยางมากในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา123  ก็นาจะเปนปจจัยสําคัญอกีประการ
หนึง่  ทัง้นีเ้นื่องจากแรงงานไพรเทาที่มีอยูไมมากนัน้  สวนใหญอาจถูกใชไปในการสรางอุโบสถ 
เพื่อตอบสนองความคิดบุญญฤทธวิิทยาคมที่คงเฟองฟูข้ึนมากในขณะนั้น  
 
 
 
                 ขนาดทีเ่ล็กลงของปรางค  คงเปนขอจํากัดทีท่ําใหระเบียบสวนเรือนธาตแุบบตางๆที่มี
มากอนไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบ  ทั้งนี้เนื่องจากมุขทศิจะแคบมาก จนไมสะดวก
ในการใชเปนทางเขาสูครรภธาตุ  หรือแมแตประดิษฐานพระพทุธรปู  บรรดาชางหลวงในรัชสมยั
สมเด็จพระเพทราชา  ก็คงเขาใจและตระหนกัดีถึงขอจํากัดนี ้ โดยอาจเคยไดรับบทเรียนมาแลว 
ในการออกแบบปรางคราย  ทางทิศเหนือ  นอกเขตพทุธาวาสของวัดไชยวัฒนาราม (ภาพถาย 
ที่ 75)124  และอาจเปนดวยเหตนุี้เอง  ทําใหบรรดาชางหลวงออกแบบปรางควัดบรมพทุธาราม  
ใหมีมุขทิศทั้งสี่ทึบตัน  ซึง่เปนสาระสาํคัญที่แตกตางไปจากระเบียบแบบตางๆทีม่ีปรากฏมากอน   
                 อยางไรก็ดีเนื่องจากในระยะหวัเลี้ยวหวัตอนัน้  ปรางคนาจะคงยังมีความสําคัญไมเปน
รองอุโบสถมากนัก  ประกอบกับประสบการณจากการเสริมสรางปรางควัดกษัตราธริาช  คงเปน
ปจจัยสําคัญทีผ่ลักดันใหปรางควัดบรมพทุธารามมีระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ จ 1.1  อันมี
สาระสําคัญทีอ่าจเทยีบเคียงไดกับปรางควัดกษัตราธิราช  ซึง่เปนปรางคที่มีความสาํคัญมาแต
ดั้งเดิม 
ดงักลาวแลว  ตามนยันี้จงึอาจอธิบายไดวา เหตุที่ระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ จ 2.1 ซึ่งเริ่มปรากฏ 

                                                           
                 123  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 2 ของวทิยานพินธนี้.  
                 124  การประดับปรางครายแหงนีม้ีลักษณะหลายประการที่อาจเทยีบไดกับการประดับ
ซึ่งมีปรากฏทีว่ัดบรมพทุธาราม  ปรางครายแหงนี้จงึอาจไดรับการสรางขึ้นในรัชสมยัสมเด็จพระ
เพทราชากเ็ปนได. ดูรายละเอียดจาก สันติ  เล็กสุขุม, ลวดลายปนูปนแบบอยุธยาตอนปลาย  
(พ.ศ. 2172 - 2310), 86.      
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รวมสมัยกบัแบบ จ 1.1 ไมไดถูกนาํมาใชในการออกแบบปรางควัดบรมพุทธาราม  คงเนื่องมาจาก
ตัวอยางที่มปีรากฏมากอนตามระเบียบแบบ จ 2.1 คือ ปรางครายที่วัดโลกยสุธา นั้นเปนเพยีง
ปรางคทีม่ีความสําคัญนอย  รวมทัง้หากการเสริมสรางวัดเชิงทาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ
ดําเนนิไปตามความคิดที่ไดรับอิทธิพลมาจากระเบียบแผนผังศาสนสถานเนื่องในศาสนาคริสต  
ระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ จ 2.1  ซึง่มีรองรอยปรากฏทีป่รางคประจํามุมทัง้สี่ทีว่ัดเชงิทาดวยนั้น   
ก็อาจเปนที่รังเกียจของคณะสงฆซึง่ในขณะนั้นไดมีอิทธิพลในทางการเมืองมากพอสมควรก็เปนได 
                 นาสังเกตวา พฒันาการของระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ จ 1  และแบบ จ 2  จะคลี่คลาย
ไปในแนวทางเดียวกนั  ดวยการแทรกเสรมิสาระสําคัญสองประการไดแก มุมยอ 2 มุมที่กึง่กลาง
ดานทัง้สี่เหนือมุขทิศ  และชัน้รัดประคดเหนือบัวปลายเรอืนธาต ุ อยางไรก็ดีหากพิจารณาในเชิง
การออกแบบ  การแทรกเสริมทั้งสองประการนี้แทบจะไมมีผลตางจากระเบียบเดิมอยางเดนชัดนัก  
ประกอบกับมรีองรอยวา  ระหวางบวัปลายเรือนธาตุกับชัน้รัดประคดอาจเคยมีกระจงัประดับที ่
มุมทุกมุม  รวมถึงรองรอยของการประดับทั้งสวนเรือนธาตุ  และสวนฐาน  อยางแพรวพราว  ดังม ี
 
ปรากฏที่ปรางควัดศาลาปนู (ภาพถายที ่87) และ ปรางควัดสระบัว จ.เพชรบุรี (ภาพถายที่ 89)   
ทําใหผูวิจยัมคีวามเห็นวา การแทรกเสรมิมุมยอและชัน้รัดประคดคงดําเนนิไปตามความคิดใน 
เชิงการประดับตกแตง  โดยมุงทีจ่ะเพิ่มเตมิใหมีรายละเอียดแพรวพราวระยิบระยับอันเปนไป 
ตามธรรมชาตขิองวิวัฒนาการทางศิลปะในระยะปลายสุด 
                 ในกรณีของปรางควัดปาโมก จ.อางทอง  ซึง่อาจนับไดวา เปนปรางคที่มหีลักฐานทาง
เอกสารระบุอายุเวลาแรกสรางเปนอันดับสุดทายในสมัยอยุธยา  นาสงัเกตวา  ทั้งๆทีใ่นการสรางวดั
ปาโมก จ.อางทอง ข้ึนใหม  สมเด็จพระเจาทายสระทรงเสด็จมาควบคมุดวยพระองคเอง  แตปรางค
แหงนีก้ลับมีรูปแบบเรียบเกลี้ยง  ไมมีการประดับตกแตงมากนกั    ทัง้นี้อาจเปนผลเนื่องมาจากการ
ทุมเทแรงงานสวนใหญไปใชในการสรางวิหารพระพทุธไสยาสน  ตามที่พระราชพงศาวดารบนัทกึไว
เปนนยัดังกลาวแลว  นอกจากนัน้ก็ยงัอาจเปนไปไดอีกวา  จนถงึในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ 
ปรางคอาจมีความสาํคัญนอยมากแลว  โดยอาจปรากฏเปนเพยีงองคประกอบรองที่เสริมและเนน
ความสาํคัญของอุโบสถ(หรือวิหาร)ใหโดดเดน   
                 อยางไรก็ดี ความเรียบเกลี้ยงอันเปนผลเนื่องมาจากความสําคัญที่ดอยลงนัน้  จะไดรับ
การพัฒนาใหกลายเปนความสงางามซึ่งเปนลักษณะอันโดดเดนของปรางคในตนสมัยรัตนโกสนิทร 
ดังมีปรากฏที่ ปรางคประจํามุมรายลอมอุโบสถ วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ (ภาพลายเสนที ่43)   
                 ในกรณีของปรางควัดบรมพุทธารามซึง่ไดชี้ใหเหน็แลววา  ในการออกแบบไดกําหนด 
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ใหมุขทิศทั้งสี่เปนมุขทึบตันมาตั้งแตแรก  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัขอจํากัดเรื่องขนาด  อยางไรก็ดีมุขทิศทบึ
ตันจะเปนสาระสําคัญที่ไดรับการยอมรับสืบเนื่องมาจนถึงในตนสมัยรัตนโกสนิทร  และมีรองรอย
วาการกําหนดใหมุขทิศเปนมุขทึบตันอาจเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณแลวก็
เปนได  ดงัจะเห็นไดจากกรณีของปรางควัดกษัตราธิราช  และปรางควัดเชิงทา  ซึง่ตางเปนปรางค
เกาแกที่เดิมควรมีเจาะทางเขาสูครรภธาตุ  แตกลับมีมุขทิศทัง้สี่ทึบตันซึ่งนาจะเปนผลมาจากการ
เสริมสรางในรชัสมัยสมเด็จพระนารายณดังกลาวแลวนัน่เอง   
                 นอกจากนั้นยังมีรองรอยของการกอผนงัอุดมุขทิศที่เดิมเจาะเปนทางเขาสูครรภธาตุ   
ดังจะเห็นไดจากกรณีของ ปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี และปรางควัดขุนแผน จ.กาญจนบุรี 
ซึ่งไดจําแนกระเบียบสวนเรอืนธาตุตามแบบ ข 3.2  และแบบ ข 1.3 ตามลําดับกลาวคือ  จาก
ภาพถายปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบรีุ กอนการอนรัุกษ (ภาพถายที่ 29) มีรองรอยวา เดิมมุข
ทิศเหนือ  อาจเจาะเปนทางเขาสูครรภธาตุมากอน  หากเปนเชนนัน้ สวนเรือนธาตุของปรางคแหงนี ้
ก็จะมีสาระสําคัญตรงตามระเบียบแบบ ข 3.2 (ซึ่งคลี่คลายมาจากแบบ ข 1)  และควรปรากฏขึ้น
แลวอยางชาตัง้แตในชวงที ่1 ของสมัยอยุธยา  โดยไมมีขอกังขาใดๆอีก  ตามนัยนี้จงึมีความเปน 
ไปไดวา ผนงัอดุพรอมดวยพระพุทธรูปปูนปนซึ่งมีรองรอยหลงเหลืออยูทางตอนบนของมุขทิศนี้   
อาจไดรับการเสริมสรางขึ้นในระยะที่สองของชวงที ่3 หรืออาจเปนในตนสมัยรัตนโกสินทร 
                 จากการวเิคราะหระเบียบผงับริเวณไดชี้ใหเห็นแลววา วัดขุนแผน จ.กาญจนบุรี 
(แผนผังที ่5 ) อาจไดรับการเสริมสรางครั้งหนึง่ในชวงที่ 2 ของสมัยอยธุยา  โดยในการเสริมสราง
คร้ังนั้นอาจมกีารดัดแปลงวหิารทีม่ีมาแตเดิมใหเปนอโุบสถ หรืออาจมกีารสรางอุโบสถขึ้นใหม
เพิ่มเติมเขาไปในผังบริเวณ  อยางไรก็ดีนาสังเกตเปนอยางยิง่วา ไมวาอุโบสถจะเกิดจากการ
ดัดแปลงหรือการสรางขึน้ใหมก็ตาม  พระประธานควรอยูทางดานทายอุโบสถ  ซึง่มีปรางคตั้งอยู
ดานหลังอีกตอหนึง่ แตจากรองรอยที่หลงเหลืออยูพบวา พระประธานในอุโบสถวัดขุนแผน จ.
กาญจนบุรี จะตั้งอยูทางดานทายอโุบสถ  โดยหันพระพกัตรเขาหาปรางคที่ตั้งอยูดานหนาของ
อุโบสถ  ซึ่งเปนแบบแผน 
ที่อาจเทียบไดกับวัดบรมพทุธาราม (แผนผงัที ่55)  ตามนัยนี้จึงมีความเปนไปไดวา วัดขุนแผน จ.
กาญจนบุรี อาจไดรับการเสริมสรางอีกคร้ังหนึง่ในระยะทีส่อง ของชวงที่ 3  โดยในการเสริมสราง
คร้ังหลังนี้อาจไดมีการกอผนงัอุดมุขทิศ  ซึง่เดิมเคยเจาะเปนทางเขาสูครรภธาตุใหกลายเปนมุขทศิ
ทึบตันดวยก็เปนได 
                 หากพิจารณาระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบตางๆทีม่ีปรากฏในสมัยอยธุยาดังกลาวมา 
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ทั้งหมด  เปรียบเทียบกับระเบียบแบบใหมๆ ที่มีปรากฏในตนสมยัรัตนโกสินทร  ก็จะเขาใจแนวทาง
พัฒนาการของความคิดในการออกแบบกลาวคือ  ระเบยีบสวนเรือนธาตุปรางคกอนสมัยอยุธยา
สืบเนื่องมายงั ปรางคในชวงที่ 1 และชวงที ่2 ของสมัยอยุธยานัน้  จะมีความคิดในการออกแบบ 
ที่สัมพนัธกับหนวยสีเ่หลีย่มจตัุรัสอยางจริงจัง  ดังปรากฏมุมของรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มสัีดสวนพเิศษ
กวามุมอ่ืนๆอยางเดนชัด  ตอมาในระยะทีห่นึง่ของชวงที ่3 ความคิดนีจ้ะไมเดนชัดเหมือนอยางที่
เคยเปน  โดยแผนผังสวนเรอืนธาตุจะมีลักษณะคลายรปูกากบาทเปนสาระสาํคัญ  ถึงในระยะที่
สองของชวงที ่3 หนวยสี่เหลีย่มจัตุรัสก็เปนเพียงเคาโครงในการออกแบบ  ซึง่สะทอนใหเหน็ไดจาก
มุมยอ 3 หรือ 5 มุมที่เกิดจากการทอนมมุของสี่เหลี่ยมจตัุรัสแตละมุม  โดยแผนผงัสวนเรือนธาตุจะ
มีลักษณะคลายรูปส่ีเหลีย่มตัดมุมหรือแปดเหลี่ยมเปนสาระสําคัญ  จนถึงในตนสมยัรัตนโกสนิทร 
สาระสําคัญของสวนเรือนธาตุจะแสดงถงึความคิดในการออกแบบที่สัมพันธกับหนวยสี่เหลี่ยม
จัตุรัสอยางเลอืนลาง  ซึ่งสะทอนใหเหน็ไดจากแผนผงัสวนฐานทีม่ีแผนผังเปนแปดเหลี่ยม  ดังมี
ปรากฏที่ ปรางคราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (แผนผงัที ่69)  และปรางคประจํามุม 
รายลอมอุโบสถ วัดพระเชตพุน กรุงเทพฯ (แผนผังที ่67)  
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มีความละเอียด ครบถวน และรัดกุมยิ่งขึน้  จงึสมควรที่จะวิเคราะหถงึระเบียบและพฒันาการของ
องคประกอบตางๆในสวนยอด  เพื่อใชประกอบกนัเปนเกณฑในการจาํแนก  โดยจากการวเิคราะห
พบวา องคประกอบที่เหมาะสมจะใชเปนเกณฑในการจาํแนกระเบยีบสวนยอดไดแก 
                 1.  ชั้นรัดประคดในชั้นซอนแรก 
                 2.  ซุมทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่ในชัน้ซอนแรก  (ซึง่เปนซุมต้ังอยูบนบัวปลายเรอืนธาต ุ  
                     หรือเปนซุมทีย่ื่นล้ําขึน้มาจากสวนเรือนธาตุ) 
                 3.  ซุมทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่ของชัน้รัดประคดแตละชั้น  
                 4.  กลีบขนนุ 
                 5.  ประติมากรรมในสวนยอดชั้นแรก 
ตามเกณฑจากองคประกอบตางๆดังกลาวขางตน  สามารถจําแนกระเบียบสวนยอดไดเปนสอง
แบบหลัก  โดยแตละแบบหลักยังสามารถจําแนกไดอีกสองระดับ  เปนแบบปลีก และแบบยอย 
หลายแบบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                 แบบ ก (ดูภาพลายเสนที ่7) สวนยอดจะแบงออกเปนชั้นซอนหลายชัน้  ลดหล่ันกัน 
ข้ึนไปจนบรรจบกันที่ปลายยอด  โดยชัน้ซอนแตละชั้นนั้นจะมีลักษณะคลายเปนการยนยอมาจาก
สวนเรือนธาตอุยางตรงไปตรงมาและเดนชัด  แบบ ก นีอ้าจจําแนกเปนแบบปลีกสองแบบไดแก 
 
                 แบบ ก 1 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  ชั้นซอนทุกชัน้ในสวนยอดจะมีสาระสาํคัญตรงกัน 
ทั้งหมด  โดยชัน้ซอนแตละชัน้จะแบงแยกออกจากกันดวยชัน้รัดประคด  ทีก่ึ่งกลางดานทั้งสี ่
ของชั้นรัดประคดทุกชั้นจะถกูแทรกคั่นดวยซุม  ซึ่งมีความสูงมากกวาชัน้รัดประคดอยางเดนชัด   
ที่มุมทุกมมุและที่กึง่กลางดานทัง้สี่เหนือช้ันรัดประคดทุกชั้นจะมีกลีบขนุนตั้งอยู  
                 หากพิจารณาจากลักษณะของกลีบขนนุเปนเกณฑ อาจจาํแนกแบบ ก 1  ออกเปน 
แบบยอยสองแบบไดแก 
                 แบบ ก 1.1 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  กลีบขนุนจะไดรับการประดิษฐใหมลัีกษณะเปน 
ซุมที่มีเทพสถติยอยูภายใน  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีหรืออาจเคยมีระเบียบสวนยอดแบบ ก 1.1 ไดแก 
ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพลายเสนที ่28), ปรางควดัมหาธาตุ ราชบุรี (ภาพลายเสนที่ 29)   
                 นอกจากนั้นหากพิจารณาวา การประดิษฐกลีบขนุนใหมีลักษณะเปนซุมที่สถิตยแหง
เทพนัน้  แมวาจะคอยๆเสื่อมคลายลงนับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 20  แตจนถงึในระยะครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษเดียวกนัก็ยงัไมเสื่อมสูญไปโดยสิ้นเชงิ  ซึ่งเปนประเด็นที่ตองวิเคราะหตอไป  ก็จะ 
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นาเชื่อวา ดั้งเดิมนั้น กลีบขนุนของปรางควัดพุทไธศวรรย อาจไดรับการประดิษฐใหเปนซุมที่สถิตย 
แหงเทพเชนกนั  และหากเปนเชนนัน้ก็อาจจําแนกโดยอนโุลมให ปรางควัดพุทไธศวรรย (ภาพ
ลายเสนที ่30) มีระเบียบสวนยอดตามแบบ ก 1.1 ไดอีกดวย 
                 แบบ ก 1.2 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  กลีบขนนุจะไดรับการประดิษฐใหมลัีกษณะเปน
ระนาบเรียบเกลี้ยง  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนยอดแบบ ก 1.2 ไดแก ปรางควัด 
วรเชษฐาราม (ภาพลายเสนที่ 36), ปรางควัดไชยวัฒนาราม (ภาพลายเสนที่ 37) 
                 แบบ ก 2 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  ชั้นซอนทุกชัน้ในสวนยอดจะมีสาระสาํคัญในทํานอง
เดียวกนักับระเบียบแบบ ก 1  เวนแตชั้นซอนแรกที่มีองคประกอบแตกตางไปหลายลักษณะ  ซึ่ง
อาจใชเปนเกณฑในการจําแนกแบบ ก 2  ออกเปนแบบยอยสองแบบ กลาวคือ  
                 แบบ ก 2.1 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  ชั้นซอนแรกจะมีชั้นรัดประคดที่ตอเนือ่งตลอดทุกมมุ
โดยไมมีซุมแทรกคั่น  ใตชัน้รัดประคดนี้  ทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่จะมีซุมซึ่งยืน่ล้ําขึ้นมาจากสวนเรือน
ธาตุแทรกอยู  และที่มุมทุกมมุจะมีกลีบขนนุซึ่งไดรับการประดิษฐใหมลัีกษณะเปนซุมวางเปลา 
หรือเปนระนาบเรียบเกลี้ยง   
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนยอดตามแบบ ก 2.1 ไดแก ปรางควัดสม 
(ภาพลายเสนที่ 23) 
                 ในกรณีของปรางควัดโลกยสุธา (ภาพถายที่ 40) ยังมีรองรอยจากผลของการผุพัง 
ในชั้นซอนที่หาเผยใหเหน็วา มีซุมที่สูงมากกวาชัน้รัดประคดถูกพอกทับปดบังไวภายใน  รวมทั้ง 
ในกรณีของปรางควัดสองพีน่อง สรรคบุรี จ.ชัยนาท (ภาพถายที ่10) กม็ีรองรอยจากผลของการ 
ผุพังเผยใหเหน็วา  ชัน้รัดประคดชั้นแรกทีต่อเนื่องกนัตลอดทุกมุมไดถกูพอกทับปดบังไวภายใน
สอดคลองกับกลีบขนุนในชัน้ซอนที่สองซึง่ประดิษฐเปนซุมวางเปลา  จากรองรอยดงักลาวอาจ
จําแนกโดยอนโุลมใหปรางคทั้งสองแหงนี้มรีะเบียบสวนยอดตามแบบ ก 2.1 ไดอีกดวย 
                 แบบ ก 2.2 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  ชั้นซอนชั้นแรกจะมีสาระสําคัญในทาํนองเดียวกัน
กับระเบียบแบบ ก 2.1  แตจะมีประติมากรรมลอยตัวตั้งแทนที่กลีบขนุน 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนยอดตามแบบ ก 2.2 ไดแก ปรางค 
วัดลังกา (ภาพลายเสนที่ 25), ปรางควัดราชบูรณะ (ภาพลายเสนที่ 32), ปรางควัดมหาธาตุ
สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่12)  รวมถงึปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา (ภาพถายที ่77) 
ซึ่งจากภาพถายในอดีตจะมีรอยรอยของสาระสําคัญตามระเบียบแบบ ก 2.2 อยางครบถวน 
                 แบบ ข (ดูภาพลายเสนที ่7)  สวนยอดจะแบงออกเปนชั้นซอนหลายชัน้ลดหลั่นกนั 
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ข้ึนไปจนบรรจบกันที่ปลายยอด  โดยชัน้ซอนแตละชั้นนั้นจะมีลักษณะคลายเปนการยนยอมาจาก
สวนเรือนธาตอุยางรวบรัดเพียงพอใหเหน็เคาโครงเทานัน้  แบบ ข นี้ อาจจําแนกออกเปนแบบปลกี
สองแบบไดแก 
                 แบบ ข 1 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  ชัน้ซอนทุกชัน้ในสวนยอดจะมีสาระสาํคัญในทํานอง
เดียวกนักับระเบียบแบบ ก 2 กลาวคือ  ชัน้ซอนชัน้แรกจะมีชั้นรัดประคดที่ตอเนื่องตลอดทุกมุม   
ในขณะที่ชัน้รัดประคดเหนือข้ึนไปทุกชัน้จะมีซุมแทรกคัน่ทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่  แตซุมนี้จะมีความสงู
ใกลเคียงกับชัน้รัดประคด (แตกตางจากซุมในตําแหนงเดียวกนันี้ตามระเบียบแบบ ก 2  ซึ่งมีความ
สูงมากกวาชัน้รัดประคดอยางเดนชัด)  โดยใตชั้นรัดประคดชั้นแรกนัน้  ที่กึ่งกลางดานทั้งสี่จะมีซุม 
ซึ่งยืน่ล้ําขึ้นมาจากสวนเรือนธาต ุ หรือซุมซ่ึงตั้งอยูบนบัวปลายเรือนธาตุแทรกอยู  และที่มุมทุกมมุ
จะเปนที่ตั้งประติมากรรมลอยตัว  หรือกลบีขนุนซึง่มีลักษณะเปนระนาบเรียบทีม่ีประติมากรรมกึง่
ลอยตัวติดตั้งอยูที่สัน 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนยอดตามแบบ ข 1  ไดแก ปรางควัด
พระราม (ภาพลายเสนที่ 31), ปรางควัดทาทราย (ภาพลายเสนที่ 9), ปรางควัดมหาธาตุ เชลยีง 
(ภาพลายเสนที่ 34),  ปรางควัดมหาธาตุ พิษณโุลก (ภาพลายเสนที่ 35), ปรางควัดหนาพระธาตุ  
จ. สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 10),ปรางควัดปรางคหลวง จ.นนทบุรี (ภาพถายที่ 29,30)  
                 แบบ ข 2 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  ชัน้ซอนทุกชัน้ในสวนยอดจะมีสาระสาํคัญในทํานอง
เดียวกนักับระเบียบแบบ ข 1  เวนแตในชัน้ซอนแรกซึง่มีชั้นรัดประคดที่ไมตอเนื่องตลอดทุกมุม  
แตจะมีซุมซึ่งมีความสงูเกือบเทากันกับช้ันรัดประคดแทรกอยูที่กึ่งกลางดานทั้งสี ่
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนยอดตามแบบ ข 2 ไดแก  ปรางควัด 
พระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที ่20), ปรางควัดขุนแผน จ.กาญจนบุรี (ภาพลายเสนที่ 11), 
ปรางควัดโบสถ สามโก จ.อางทอง (ภาพถายที่ 20)125 
                 หากพิจารณาเฉพาะลกัษณะของชั้นรัดประคดเปนเกณฑ  อาจจําแนกโดยอนุโลมให
ปรางควัดพระธาตุ สวนแตง จ.สุพรรณบุรี(ภาพถายที ่24)  และปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี 
(ภาพถายที ่26) มีระเบียบสวนยอดตามแบบ ข 2  ไดอีกดวย  แมวากลบีขนุนในชั้นซอนแรกของ

                                                           
                 125  ในจํานวนปรางคส่ีแหงทีไดจําแนกไวตามระเบียบแบบ ข 2  ปรางควัดพระปรางค 
จ.สิงหบุรี  เปนแหงเดียวที่ยงัมีหลกัฐานของกลีบขนนุในชั้นซอนชัน้แรกหลงเหลือ โดยกลีบขนนุนี ้
จะมีลักษณะเปนระนาบเรียบที่มีประติมากรรมกึ่งลอยตวัติดตั้งอยูที่สัน. 
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ปรางคสองแหงนี้จะมีลักษณะเปนระนาบเรยีบเกลี้ยงที่ไมมีประติมากรรมติดตั้งอยู  และมีลักษณะ
เปนซุมที่สถิตยแหงเทพ ตามลําดับ  ซึ่งเปนประเด็นที่ตองวิเคราะหตอไป 
                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา  ความคิดในการออกแบบปรางควัด 
มหาธาตุ ลพบรีุ  มีความสัมพันธกับปรางคปราสาทพิมายอยางแนบแนนยิ่ง  ตามนยันี้จงึเปนไป 
ไดวา ดั้งเดิมนัน้ สวนยอดของปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพลายเสนที่ 28) นาจะมสีาระสําคัญ 
ในทาํนองเดียวกันกับปรางคปราสาทพิมาย (ภาพลายเสนที ่27) กลาวคือ  สวนยอดจะแบงออก 
เปนชัน้ซอนหลายชัน้ลดหลัน่กนัขึ้นไปจนบรรจบกันที่ปลายยอด  โดยชั้นซอนแตละชั้นจะมีลักษณะ
คลายเปนการยนยอมาจากสวนเรือนธาต ุ ดังจะเหน็ไดอยางเดนชัดจากซุมทีก่ึ่งกลางดานทัง้สีท่ี่มี
เสารองรับ  ซึ่งอาจเทยีบไดกบัซุมมุขทิศในสวนเรือนธาต ุ ตามนัยนี้ชั้นรัดประคดจึงอาจเทียบไดกับ
บัวปลายเรือนธาตุนัน่เอง  โดยในแตละชัน้ซอนยังมกีลบีขนุนตั้งอยูทีมุ่มทุกมุมเหนอืช้ันรัดประคด   
                 นาสังเกตวาสวนยอดของปรางคปราสาทพมิาย  นอกจากกลีบขนนุทีม่มุของสี่เหลีย่ม
จัตุรัสซ่ึงสลักเปนรูปนาคหาเศียรแลว  กลบีขนุนที่กึง่กลางดานทั้งสี่และที่มุมเพิ่มทุกมุมก็จะสลกั
เปนรูปเทพภายในซุมทั้งสิน้  การประดิษฐกลีบขนุนในทาํนองเดียวกันนี้ยังมีรองรอยปรากฏที่
ปรางควัดมหาธาตุ ราชบุรี (ภาพถายที ่57), ปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี (ภาพถายที ่26)  
และอาจเคยมปีรากฏที่ปรางควัดโลกยสุธาอีกดวย  ดังมีรองรอยที่ชัน้ซอนแรก (ภาพถายที ่41)   
ซึ่งผลของการผุพังไดเผยใหเห็นถึง การพอกทับกลีบขนุนชั้นในซึง่มีลักษณะเปนซุมทีส่ถิตยแหงเทพ   
เพื่อดัดแปลงใหกลายเปนกลีบขนุนเรียบเกลี้ยง  และเนือ่งจากปรางคทั้งสามแหงนีน้าจะปรากฏขึน้
ภายหลงัปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี แตไมเกินชวงที่ 1 ของสมัยอยธุยา  ตามนยันี้จงึนาเชื่อวาดั้งเดิม 
กลีบขนุนบนสวนยอดของปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี ก็อาจมีการประดษิฐใหมีลักษณะเปนซุมที่
สถิตยแหงเทพในทาํนองเดียวกันนี้อีกดวยก็เปนได   
                 ในกรณีของปรางควัดสมและปรางควัดโลกยสุธา ซึง่ไดจําแนกไวตามระเบียบสวนยอด
แบบ ก 2.1 นัน้  จากการวิเคราะหที่ผานมายนืยนัตรงกันวา ปรางคทั้งสองแหงนีน้าจะปรากฏขึ้น
แลวตั้งแตอยางชาในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20  นาสังเกตวาปรางคทัง้สองแหงนี้จะมี
ระเบียบสวนเรอืนธาตุตามแบบ ข 2 (ดูภาพลายเสนที่ 5) ที่เปนระเบียบเฉพาะของสกุลชางอยุธยา
ในระยะแรกเริม่   โดยตามระเบียบนัน้จะมีซุมมุขทิศซอนบนยื่นล้าํขึ้นมาในชัน้ซอนแรกเปน
สาระสําคัญประการหนึ่ง  หากชัน้รัดประคดชั้นแรกที่ตอเนื่องตลอดทกุมุม  อันเปนสาระสําคัญของ
ระเบียบสวนยอดแบบ ก 2.1 ที่แตกตางจากระเบียบแบบ ก 1.1 ที่มมีาแตเดิมอยางเดนชัดนัน้  
ปรากฏขึ้นเพื่อใหสอดรับกับซุมที่ยืน่ล้ําขึน้มา  ก็อาจนับไดวา ระเบยีบสวนยอดแบบ ก 2.1 ได 
แสดงใหเหน็ถงึความคิดในการออกแบบที่เปนอิสระในระดับหนึง่  ซึ่งมปีรากฏมาตั้งแตในราว 
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ตนชวงที ่1 ของสมัยอยธุยาแลว   
                 ในทํานองเดียวกนั การประดิษฐกลีบขนนุใหมีลักษณะเปนซุมวางเปลาซึง่เปน
สาระสําคัญตามระเบียบสวนยอดแบบ ก 2.1 นัน้  ก็นาจะเปนพัฒนาการในอีกแงมมุหนึง่  ตามนยั
นี้  
จึงอาจอธบิายไดวา การพอกทับกลีบขนุนที่มีลักษณะเปนซุมที่สถิตยแหงเทพในกรณีของปรางค 
วัดโลกยสุธาดงักลาวขางตนนั้น  อาจมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางใหมสีาระสําคัญสอดคลองกับ
ระเบียบที่ไดพฒันาและปรากฏขึ้นแลวที่ปรางควัดสมกเ็ปนได  หากเปนเชนนัน้ก็อาจเขาใจไดวา
การประดิษฐกลีบขนุนใหมีลักษณะเปนซุมที่สถิตยแหงเทพซึ่งสืบเนื่องมาจากระเบียบของปรางค
สกุลชางเขมร  อาจเริ่มเสื่อมคลายลงนับต้ังแตอยางชาในตนชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยาแลว 
                 ในกรณีของปรางควัดลังกา  และปรางควัดราชบูรณะ  จากการวิเคราะหระเบียบ 
สวนเรือนธาตไุดชี้ใหเห็นแลววา ปรางคทัง้สองแหงนี้มีสาระสําคัญตามระเบียบอันเปนเอกลักษณ
แทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยา  ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20  หาก
เปรียบเทียบสวนยอดของปรางคทัง้สองแหงนี ้(ภาพลายเสนที ่24,31) กับปรางควัดสม (ภาพ
ลายเสนที ่22) จะเห็นไดถงึสาระสําคัญตางๆซึ่งมทีั้งที่ตรงกันและแตกตางกนักลาวคอื ลักษณะของ
ชั้นรัดประคดในชั้นซอนแรกที่ตอเนื่องตลอดทุกมุม  และในชั้นซอนถัดๆขึ้นไปที่มีซุมแทรกคั่นที่
กึ่งกลาง จะเปนสาระสาํคัญที่ตรงกนั  แตลักษณะของกลีบขนุนจะเปนสาระสาํคัญที่แตกตางกัน  
ดังจะเห็นไดวา ที่มุมทุกมมุในช้ันซอนแรกของปรางควัดลังกาและปรางควัดราชบูรณะนั้นจะมี
ประติมากรรมลอยตัวรูปครุฑและรูปอ่ืนๆตั้งอยู   แตกตางจากปรางควัดสมซึ่ง ณ ตาํแหนงเดียวกนั
จะมีกลีบขนนุตั้งอยู  ตามนยันี้จงึมีความเปนไปไดวา จนถึงในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 
การประดิษฐกลีบขนุนใหมีลักษณะเปนซุมที่สถิตยแหงเทพซึ่งไดเสื่อมคลายมากอนหนาแลว  อาจ
เร่ิมถูกแทนที่ดวยความคิดใหมที่ส่ือความหมายดวยประติมากรรมรูปครุฑ และรูปอ่ืนๆ  
                 ในกรณีของปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ. สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่14)  จากการ
วิเคราะหระเบยีบสวนเรือนธาตุพบวา สวนยอดของปรางคแหงนีน้ับต้ังแตชั้นซอนที่สองขึ้นไปนา 
จะไดรับการเสริมสรางขึ้นตามความคิดในแนวทางเดียวกันกับการเสรมิสรางสวนยอดของปรางค
วัดลังกา  แตเนื่องจากสวนยอดที่เสริมสรางขึ้นนี้ยงัผสานเขากับชั้นซอนแรกในสวนยอดและสวน
เรือนธาตุอยางไมแนบเนียน  รวมทัง้ที่มมุทุกมุมในชัน้ซอนแรกของปรางคแหงนีก้็ยงัคงมีกลีบขนนุ
ตั้งอยู  ไมใชประติมากรรมลอยตัว  ดงันัน้จึงมีความเปนไปไดวา การเสริมสรางสวนยอดของปรางค 
วัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี คงเกิดขึน้ในระยะเวลาไลเลี่ยกับการเสริมสรางปรางควัดลงักา 
และการสรางปรางควัดราชบูรณะ   
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                 นาสังเกตวา กลบีขนุนในสวนยอดของปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี ที่ได
ผานการเสริมสรางมาแลว  ยังมีการขีดลายในลักษณะทีอ่าจเทยีบไดกบัซุมที่กลบีขนนุของปรางค
วัดสม (ภาพถายที ่45)  การขีดลายเชนนี้นาจะสะทอนใหเห็นไดวา จนถงึในระยะครึ่งหลังของพทุธ
ศตวรรษที่ 20  แมการประดษิฐกลีบขนนุใหมีลักษณะเปนซุมที่สถิตยแหงเทพจะยงัไมสูญสิ้นไปโดย
ส้ินเชิง  แตก็เสื่อมคลายลงมากแลว  ผูวิจยัมีความเหน็วาความคิดที่เสือ่มคลายลงมากแลวนี้  คงไม
อาจพัฒนาคลีค่ลายเปนความคิดใหมใดๆไดอีก 
                 จากการวเิคราะหคติเนื่องในศาสนาพทุธ126ไดชี้ใหเหน็แลววา จิตรกรรมรูปอดีตพุทธ 24 
พระองคในกรุปรางควัดราชบูรณะนั้นเปนไปตามแนวคดิของนิกายเถรวาท  ซึง่แตกตางจากแนวคิด
ของลัทธิมหายานที่เชื่อวา พระพทุธเจานัน้มีมากมายนบัไมถวน  ดงัมีรองรอยปรากฏที่จิตรกรรมใน
ครรภธาตุปรางควัดมหาธาต ุราชบุรี  จิตรกรรมในกรุปรางควัดราชบูรณะนี้จึงนาจะเปนรองรอย 
ไดวา  ศาสนาพุทธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ ซึ่งไดเผยแผเขามาสูพระนครศรีอยุธยาอยางเขมขน 
อีกระลอกหนึ่งในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20  คงมีอิทธพิลตอความคิดในการออกแบบ
ปรางควัดราชบูรณะไมนอย 
                 หากพิจารณาวา ความคิดในการออกแบบที่กําหนดใหมกีลีบขนุนประดับที่มุมทุกมมุ 
ในชั้นซอนชัน้แรก  จะคอยๆเสื่อมคลายลงดังกลาวแลว  สวนทางกับการกําหนดใหมปีระติมากรรม  
ตั้งอยูทีมุ่มทกุมุมซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นที่ปรางควัดลังกา และปรางควัดราชบูรณะ  สืบเนื่องเรื่อยไปถงึ 
ในชวงที ่3 ของสมัยอยธุยา  และตนสมัยรัตนโกสนิทร  ดงัมีปรากฏที่ ปรางควัดสระบวั จ.เพชรบุรี 
(ภาพถายที ่89), ปรางคประจํามุม ที่วัดพระเชตุพน กรุงเทพ (ภาพลายเสนที่ 44)  ประกอบกับ 
รองรอยจากจติรกรรมในกรุปรางควัดราชบูรณะดังกลาวขางตน  ก็อาจเขาใจไดวา ความคิดใน 
การออกแบบที่กําหนดใหมปีระติมากรรมตั้งอยูทีมุ่มทกุมุมในช้ันซอนแรก  ซึ่งเริ่มปรากฏที่ปรางค
วัดลังกา  และปรางควัดราชบูรณะนั้น  คงไมใชการคลี่คลายมาจากระเบียบดั้งเดิม  แตนาจะเปน
การสรางสรรคระเบียบใหม  ตามแรงบันดาลใจอันทรงพลงัยิ่งจากคติตางๆเนื่องในศาสนาพุทธ 
นิกายเถรวาท ลังกาวงศ 
                 ตามคติโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ127  ภูมิศาสตรจักรวาล
จะมีสาระสาํคัญโดยสรุปกลาวคือ “จักรวาลหนึง่จะมีภูเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลางภายในวงลอม
ของภูเขาจักรวาล  ภูเขาพระสุเมรุจะแบงออกเปนสองสวนเทาๆกนั  โดยแตละสวนจะอยูเหนือและ
ใตระดับน้ําแหงสมุทร  ภูเขาพระสุเมรุจะมภูีเขาและสมุทรรูปวงแหวนซึง่มีสัดสวนทัง้ในแนวระนาบ
                                                           
                 126  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.  
                 127  ดูรายละเอียดจาก บทที่ 3 ของวทิยานพินธนี้.  
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และแนวดิ่งลดหลั่นกนัไปลอมรอบอยูหลายชัน้  โดยภูเขารูปวงแหวนเหลานี้ก็จะแบงออกเปนสอง
สวนเทาๆกนั  ซึ่งอยูเหนือและใตระดับน้ําแหงสมทุรในทํานองเดียวกนักบัภูเขาพระสุเมรุ  ถัด
ออกไปจากภูเขาวงแหวนชั้นนอกสุด  จะมมีหาทวปีต้ังอยูทางทิศทัง้สีท่ามกลางสมทุร  บนยอด
สูงสุดของภูเขาพระสุเมรุสวนเหนือระดับน้าํคือ สวรรคชัน้ดาวดงึส  ซึ่งเปนที่สถิตยของพระอนิทร  
ถดัจากยอดสงูสุดลงมาจะแบงออกเปนหลายชัน้  แตละชั้นจะมีกองอารักขาสวรรคดาวดึงส อาทิ
เชน นาค ครุฑ กุมภัณฑ ยักษ ทาวมหาราชประจําทิศทั้งสี่ เทพบุตร ประจําอยู  และทีฐ่านลางสุด
ของภูเขาพระสุเมรุสวนใตระดับน้ําเปนเมอืงอสูร” 
                 มีรองรอยหลายประการที่แสดงใหเหน็วา ความคิดในการออกแบบปรางควัดราชบูรณะ
นาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากความคิดเรื่องภูมิศาสตรจักรวาลดงักลาวขางตน (ดูภาพลายเสน 
ที่ 33) ซึ่งจะเหน็ไดชัดเจนจากสวนยอดกลาวคือ ประติมากรรมที่ตัง้อยูในชั้นซอนแรกของสวนยอด
ปรางคแหงนี ้ นอกจากจะประดิษฐเปนรูปครุฑยุดนาคแลว  ยังมีการประดิษฐเปนรูปบุคคลหนาตา
ดุดันขึงขัง  ซึ่งอาจหมายถึงยักษ หรือกุมภัณฑ  รวมทัง้ยังมีรูปบุคคลหนาตาแยมยิม้อ่ิมบุญ  ซึ่งอาจ
หมายถงึเทพบุตร  สอดคลองกับเหลากองอารักขาสวรรคดาวดึงสดังกลาวขางตน  ความหมายของ
ประติมากรรมเหลานี้ในฐานะกองอารักขาสวรรคดาวดึงส  นาจะเปนทีรั่บรูตรงกันอยางกวางขวาง 
สืบเนื่องเรื่อยมา  ดังมีรองรอยปรากฏในบันทกึของราชฑูตลังกา  ที่ไดเดินทางเขามาสูพระนคร 
ศรีอยุธยาในปลายสมัยอยุธยา  ซึ่งไดบรรยายถงึปรางควัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา ไววา  
 
“...ตรงช้ันบัลลังกทัง้ 4 มุม ปนรูปภาพตางๆตั้งไวคือ รูปครุฑ  รูปจตุโลกบาล  รูปโทวาริกถือดาบ   
รูปรากษสถือตระบองสั้น  และรูปพิราวะยกัษถือตระบองยาว เปนตน...”128 
                 การไดรับแรงบันดาลใจจากความคิดเรื่องภมูิศาสตรจักรวาลยังอาจสังเกตเห็นไดจาก
องคประกอบบนปลายสุดสวนยอดที่มักเรียกขานกันอยางคุนเคยวา “นภศูล” ซึ่งเดิมควรมีตั้งอยูบน
ปลายสุดสวนยอดของปรางควัดราชบูรณะดวยนั้น  แทจริงอาจหมายถึง “วัชระ” (สายฟา)  อันเปน
ศาสตราวุธและสัญลักษณแหงพระอินทร129  สอดคลองกับความคิดที่เชื่อถือกันวา พระอินทรสถิตย
อยู ณ สวรรคดาวดึงสบนยอดสูงสุดของภูเขาพระสุเมรุ   

                                                           
                 128  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เร่ืองประดษิฐาน 
พระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป, 125 - 126.  
                 129  ในศาสนาพราหมณก็มีความเชื่อถือเชนเดยีวกนันี้ดวย. ดูรายละเอียดจาก 
เกื้อพนัธ  นาคบุปผา, “พระอินทรในวรรณคดีสันสกฤต  บาลี และวรรณคดีไทย,” ใน  
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                 ตามนยัทัง้สองดังกลาวขางตนนี ้ สวนยอดของปรางควัดราชบูรณะจึงควรหมายถงึ  
ภูเขาพระสุเมรุ สวนที่อยูเหนอืระดับน้ําแหงสมุทร 
                 นอกจากประตมิากรรมในชัน้ซอนแรกของสวนยอดดงักลาวขางตนแลว  ฐานไพท ี
ของปรางควัดราชบูรณะยังมีประติมากรรมรูปบุคคลรางกายบกึบึนกํายํา ซึง่อาจหมายถงึอสูร  
สอดคลองกับความคิดที่เชื่อถือกันวา เมืองอสูรต้ังอยูทีฐ่านลางสุดของภูเขาพระสุเมรุสวนใต 
ระดับน้ําแหงสมุทร  ตามนัยนี้  ระนาบของฐานไพทีจงึอาจหมายถงึระดบัน้ําแหงสมทุรก็เปนได 
                 รองรอยอีกประการหนึง่อาจสังเกตเหน็ไดจากสวนฐานซึ่งเปนฐานซอนหลายชัน้ 
(แผนผังที ่39, ภาพลายเสนที่ 33)  โดยหากวิเคราะหในเชิงการออกแบบดวยการคิดเสมือนวา ฐาน
ทุกชัน้ตั้งอยูบนระนาบเดียวกัน (ไมใชฐานชั้นบนตัง้อยูบนฐานชัน้ลาง) ก็จะเขาใจไดวา ฐานที่ใกล 
จุดศูนยกลางจะมีความสูงมากกวา แตมคีวามกวาง ความยาว นอยกวาฐานที่อยูหางจุดศูนยกลาง  
ดังนัน้ในแนวดิ่ง ความสูงของฐานแตละชัน้ที่เหน็นัน้จึงเปนเสมือนสวนทีย่ื่นพนขึน้มาจากฐานอีก
ชั้นหนึง่ซึ่งมีความสงูนอยกวา  และในแนวระนาบ  แผนผังของฐานแตละชั้นจงึเปนเสมือนรูปวง
แหวนที่แผขยายออกไป  ตามนัยทั้งสองนี ้ ฐานซอนหลายชั้นจงึอาจหมายถงึ ภูเขาสัตบริภัณฑสวน
เหนือระดับแหงสมุทร  รวมทัง้ยังอาจหมายถึง สมุทรรูปวงแหวน (สีทสมุทร) ที่ลอมรอบภูเขาพระ
สุเมรุตามที่เชือ่ถือกันก็เปนได 
                 หากรองรอยที่ผูวิจัยเสนอไวทัง้หมดนี้ตรงกบัความเปนจริงที่มมีาในอดีต  กน็ับไดวา 
ปรางควัดราชบูรณะเปนสัญลักษณที่สามารถประมวลสาระสําคัญของภูเขาพระสุเมรุไวไดอยาง
ครบถวน  นอกจากนัน้หากพิจารณาในภาพรวม (แผนผังที ่38) กลาวคือ ปรางคแหงนี้จะตัง้อยูที ่
จุดศูนยกลางของที่วางภายในวงลอมของระเบียงคดที่ผสานอยูกับวหิาร  โดยทัง้หมดนั้นกจ็ะตั้งอยู
ภายในวงลอมของกําแพงวัด  ตามนัยนี ้ระเบียงคด  วหิาร  และกาํแพง  ก็อาจอาจหมายถงึ ภูเขา 
รูปวงแหวนชัน้นอกสุด  ทวีป  และภูเขาจักรวาล ตามลําดบั  ตรงตามที่เชื่อถือกัน  หากเปนเชนนั้น  
ก็นับไดวา วัดราชบูรณะ เปนสัญลักษณทีส่ามารถประมวลสาระสําคญัของภูมิศาสตรจักรวาลตาม  
คติโลกศาสตร เนื่องในศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ ไวไดครบถวนและแยบยลเปนอยางยิง่ 
                 จากการวเิคราะหระเบียบสวนเรือนธาตุไดชี้ใหเหน็แลววา ระเบียบอันเปนเอกลักษณ 
แทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยา  ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นที่ปรางควัดลังกา และปรางควัดราชบูรณะนัน้ 
ไดมีอิทธิพลตอความคิดในเชิงการออกแบบอยางจริงจังและกวางขวาง  อันจะนาํไปสูการสรางหรอื 
                                                                                                                                                                       
อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวมบทความทางภารตะวทิยา, สุภาพรรณ  ณ บางชาง,บรรณาธิการ 
(ม.ป.ท. : คณะอักษรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2526), 114. ; และ อุดม รุงเรืองศรี, 
“เทวดาพระเวท,” เอกสารของคณะมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2523.(อัดสําเนา)    
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การเสริมสรางปรางคหลายแหงใหมีระเบียบตามแนวทางเดียวกัน  ซึง่จะดําเนนิไปจนถึงอยางนอย
ในปลายชวงที ่2 ของสมัยอยุธยา  ระเบียบสวนยอดก็คงพัฒนาคลี่คลายไปภายใตอิทธิพลนี้ดวย    
                 ในกรณีของปรางควัดพระธาต ุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี  จากรองรอยของการเชื่อมตอที่
ไมแนบเนียนระหวางสวนยอดกับสวนเรือนธาตุ  รวมถงึการมีกลีบขนนุตั้งอยูทีมุ่มทกุมุมในช้ันซอน
แรก (ภาพลายเสนที่ 14,15)  นอกจากจะแสดงใหเหน็วา การเสริมสรางสวนยอดของปรางคแหงนี้
คงเกิดขึ้นในระยะเวลาไลเลีย่กับการเสริมสรางปรางควดัลังกา และการสรางปรางควัดราชบูรณะ 
ดังกลาวแลว  ยังอาจสะทอนใหเห็นวา แมระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชาง
อยุธยาจะปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรมแลว  แตการนําระเบียบนัน้ไปประยุกตใชในการเสริมสราง
ปรางคแหงอื่นๆที่มีมาแตเดมิ  ในระยะแรกเริ่มก็ยงัมีความไมลงตวัที่อาจสังเกตเหน็ไดไมยาก  แต
เมื่อชางมีประสบการณมากขึ้น   ความไมลงตัวนัน้คงคอยๆไดรับการแกไข  ทาํใหการเสริมสรางมี
ความแนบเนยีนมากขึ้นเปนลําดับ  ดงัจะเห็นไดจากกรณีของปรางควัดมหาธาต ุสุพรรณบุรี (ภาพ
ลายเสนที ่12,13) ซึ่งแมวาจาํนวนและสัดสวนของมุม (20 มุม) ในสวนเรือนธาตุจะยังคงแตกตาง
จากมมุ (28 มุม) ในสวนยอด  เชนเดียวกบัปรางควัดพระธาตุ สวนแตง จ. สุพรรณบุรี  แตเนื่องจาก
ชั้นซอนแรกในสวนยอดของปรางควัดมหาธาตุ  สุพรรณบุรี จะไมมีกลบีขนุน  แตจะมีประติมากรรม
รูปเหลากองอารักขาสวรรคดาวดึงสตั้งอยูที่มุมทุกมมุ  ประกอบชั้นรัดประคดที่ตอเนือ่งตลอด   
ชั้นซอนแรกจงึมีลักษณะเฉพาะ  ซึ่งเมื่อแทรกอยูระหวางสวนเรือนธาตทุางดานลาง กับสวนยอดที่
อยูเหนือข้ึนไป  ก็จะทาํใหความแตกตางระหวางสวนทั้งสองถูกแยกหางจากกนั  จงึสังเกตเหน็ได
ยากขึน้  สวนเรือนธาตุและสวนยอดที่มีความแตกตางกนัจึงเชื่อมตอกนัไดอยางแนบเนียนยิง่ขึ้น   
                 นอกจากนั้นหากเปรียบเทยีบระเบียบในชัน้ซอนแรกของวดัมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพ
ลายเสนที ่13)  กับปรางควัดลังกา (ภาพลายเสนที ่26)  ก็จะเหน็ไดถึงพัฒนาการความคิดในการ
เสริมสรางสวนยอด  ดังจะเห็นไดวา  ประติมากรรมที่ชัน้ซอนแรกของสวนยอดปรางควัดลังกาซึ่ง 
มีจํานวน 20 รูป  จะตัง้อยูทีมุ่มสงแนวรับกับมุมของสวนเรือนธาตุ  ในขณะที ่ปรางควัดมหาธาตุ 
สุพรรณบุรี จะมีประติมากรรมในชัน้ซอนแรกของสวนยอดเปนจํานวน 28 รูป ตั้งอยูทีมุ่มสงแนวรับ
กับมุมของสวนยอดที่อยูเหนือข้ึนไป  ซึ่งสงผลใหการเชือ่มตอระหวางสวนเรือนธาตกุับสวนยอดที่
ปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีความแนบเนียนกวาปรางควัดลังกา  ตามนยันี้อาจเปนรองรอยวา 
สวนยอดของปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี  ควรไดรับการเสริมสรางครั้งสําคัญครั้งหนึง่ในเวลา 
ที่ความคิดในการเสริมสรางปรางคไดพัฒนากาวหนาไปมากแลว   
                 ผูวิจัยมีความเหน็วา การเสริมสรางสวนยอดปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี ดังกลาว
ขางตน  ควรเกิดขึ้นในราวปลายรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่2  หรือในรัชสมยัสมเด็จ 
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พระบรมไตรโลกนาถ  ดังมลีวดลายประดับปรางคแหงนี้เปนรองรอยสนับสนนุ130  อยางไรก็ดีไมได
หมายความวา กษัตริยทัง้สองพระองคนี้จะตองหมายถึง “จักรพรรดิ (ผู) โปรดใหสรางสถูปองคนี ้
ข้ึนไว” และ “พระราชโอรสของพระองค (ผู) โปรดใหปฏิสังขรณใหกลบัคืนดี“ ตามทีม่ีระบุไวในจารึก
ลานทองซึง่พบที่ปรางคแหงนี1้31  ทัง้นี้เนื่องจากปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี นาจะปรากฏขึ้นแลว
ตั้งแตกอนสมยัอยุธยา  ดังมรีองรอยจากการวิเคราะหทีผ่านมาซึง่ไดชี้ใหเหน็แลววา ปรางคแหงนี้
นาจะมีระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 1 อันเปนระเบียบเฉพาะของสกุลชางทองถิ่นฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยามากอน  และมีแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคสามองค
ตามระเบียบผงับริเวณแบบ ก 2.1 อันอาจเทียบไดกับผังบริเวณของวัดมหาธาตุ ลพบรีุ   
                 จากรองรอยที่มมุของรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสในสวนยอดปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี  ที่มี
สัดสวนเล็กกวามุมเดียวกนัในสวนเรือนธาตุอยางเห็นไดชัด   ทําใหผูวจิัยมีความเห็นวา การ
เสริมสรางสวนยอดปรางคแหงนี ้(ภาพลายเสนที ่13)  อาจทาํไดโดยการถากสกัดมุมของรูป
ส่ีเหลี่ยม 
จัตุรัสในสวนยอดเดิม  ใหกลายเปนมุมเพิ่ม 2 มุมขนาบมมุของรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัสที่มีสัดสวนเล็ก 
ลงจากเดิม  ดวยแนวทางเชนนี ้การเสริมสรางก็อาจไมสงผลใดๆตอบริเวณที่ตั้งนภศลู  ซึง่เปนที ่
 
ประดิษฐานจารึกลานทอง132  ตามนยันี้กษัตริยทั้งสองพระองคทั้งสองซึง่มีระบุในจารกึลานทองนั้น  
จึงควรหมายถงึ กษัตริยผูยิ่งใหญในอดีตกอนสมัยอยธุยา 
                 ในกรณีของ ปรางควัดพระราม (ภาพลายเสนที่ 31) ซึ่งไดจาํแนกไวตามระเบียบสวน
ยอดแบบ ข 1  จากการวเิคราะหที่ผานมาพบวา ปรางคแหงนี้คงไดรับการเสริมสรางใหสมบูรณ 
ในราวตนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  นาสังเกตวา แมสวนเรือนธาตุของปรางคแหงนี้จะ 
มีระเบียบ (แบบ ค 1) แตกตางจากระเบยีบ (แบบ ค 2) อันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุล
ชางอยธุยา  แตก็มีสาระสําคญัในสวนยอดหลายประการที่อาจเปนรองรอยวา ไดรับการเสริมสราง
ข้ึนตามระเบียบซึ่งอาจเทียบไดกับปรางควดัราชบูรณะ  โดยเฉพาะในชัน้ซอนแรกที่มชีั้นรัดประคด
ที่ตอเนื่องกนัตลอด  และมีประติมากรรมประดับที่มุมทุกมุม  รวมถงึมซีุมตั้งบนบัวปลายเรือนธาตุ 
                                                           
                 130  สันติ  เล็กสุขุม, ววิัฒนาการของชั้นประดบัลวดลาย  และลวดลายสมัยอยุธยา 
ตอนตน, 82.  
                 131  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร : สํานกันายกรัฐมนตรี, 2508), 47 - 48. 
                 132  ประยูร  อุลุชาฎะ [น ณ ปากน้ํา], สมุดภาพประวัติศาสตรศิลปะสยามประเทศ : 
ศ ิลปะกอนกรุงศรีอยุธยา, 59.  
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ที่กึ่งกลางดาน  ซึง่อาจเปนการเสริมสรางอยางจงใจใหมสีาระสําคัญในทาํนองเดียวกันกับซุมซอน
บนมุขทิศที่ยืน่ล้ําขึ้นไปสวนยอดชั้นแรก   
                 อยางไรก็ดีสวนยอดปรางควัดพระราม จะมสีาระสําคัญบางประการที่แสดงใหเห็นถึง
การคลี่คลายไปอีกระดับหนึง่กลาวคือ ซุมที่กึ่งกลางดานทั้งสี่ในชั้นซอนตั้งแตชั้นที่สองขึ้นไป  จะมี
ความสงูใกลเคียงกับช้ันรัดประคด  ทาํใหกรอบหนาบันของซุมซึ่งอาจเคยมีการปนปนูประดับไวนัน้ 
มีสัดสวนเปนรูปส่ีเหลี่ยมผนืผาแคบยาว  ดังมีรองรอยใหเหน็ไดจาก ชองเวาโคงมนที่กึ่งกลางซุมซึง่
ยังปรากฏอยู  สาระสําคัญที่เร่ิมคลี่คลายไปอีกประการหนึง่คือ ประติมากรรมรูปเหลากองอารักขา
สวรรคดาวดึงสที่ตั้งอยูในชัน้ซอนแรก  จะเปนงานกึ่งลอยตัวทีม่ีกลีบขนุนเปนฉากหลัง  ไมใชงาน
ลอยตัวเหมือนอยางที่ปรางควัดราชบูรณะ  ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจาก กลบีขนุนไดปรากฏอยูแลวตั้งแต
ในระยะแรกสราง  หรืออาจเล็งเหน็วา งานกึ่งลอยตัวจะมีความคงทนมากกวางานลอยตัวก็เปนได   
                 สาระสําคัญซึ่งเริ่มคลี่คลายไปดังกลาวขางตน  จะมีปรากฏที่ปรางควัดมหาธาตุ เชลยีง 
(ภาพลายเสนที่ 34)  และปรางควัดมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพลายเสนที่ 35)  ซึง่จากการวิเคราะห 
ที่ผานมามีรองรอยวา ปรางคทั้งสองแหงนี้ควรปรากฏขึ้น  หรือไดรับการเสริมสรางครั้งสําคัญครั้ง
หนึง่ในชวงพทุธศตวรรษที่ 21  ภายหลังการเสริมสรางปรางควัดพระราม  โดยในกรณีของปรางค
วัดมหาธาต ุเชลียง  จะมีความพลกิแพลงไปบางเล็กนอยกลาวคือ ซุมในสวนยอดซึ่งมีสัดสวนเปน
รูปส่ีเหลี่ยมผนืผาแคบยาว  จะถกูกําหนดใหอยูในระดับเดียวกับลวดบวัตอนลางของชั้นรัดประคด
ยื่นล้ําลงไป  เหนือซุมนี้ข้ึนไปจะมีลวดบวั  ซึ่งตอเนื่องมาจากลวดบวัตอนบนของชั้นรัดประคดซอน
อยูอีกระดับหนึ่ง  ความคิดที่พลิกแพลงเชนนี ้ ทําใหซุมที่กึ่งกลางดานทั้งสี่มีลักษณะผสมผสานทัง้
ความแตกตางและความตอเนื่องกับชั้นรัดประคด  ซึ่งสะทอนใหเหน็ถงึภาวะหัวเลี้ยวหัวตอในเชิง
การออกแบบ  นอกจากนัน้ประติมากรรมในชั้นซอนแรก  แมวาจะเปนงานกึง่ลอยตวั  แตกลีบขนุน
ที่เปนฉากหลังก็คลี่คลายไปเปนเพยีงแกนเสริมความแข็งแรง (ภาพถายที่ 67) 
                 ในกรณีของปรางควัดทาทราย (ภาพลายเสนที่ 9) จากการวิเคราะหที่ผานมามีรองรอย
วา ปรางคแหงนี้นาจะมีปรากฏขึ้นแลวตั้งแตกอนสมัยอยุธยา  อยางไรก็ดีนาสังเกตวา สวนยอด 
ของปรางคแหงนี ้ แมวาจะเปนแผนผงัแปดเหลี่ยม  แตก็มีสาระสาํคัญตรงตามระเบียบแบบ ข 1   
โดยเฉพาะซุมที่ตั้งบนบัวปลายเรือนธาตุทีก่ึ่งกลางดานทัง้สี่ในชัน้ซอนชัน้แรก  จะเปนสาระสําคัญ 
ที่อาจเทียบไดกับปรางควัดพระราม ดังกลาวขางตน  อยางไรก็ดหีากพิจารณาวา ประติมากรรม 
ในชั้นซอนแรกที่เปนงานกึง่ลอยตัวดังมีปรากฏที่ปรางควดัพระราม  จะเปนพฒันาการที่ปรากฏ 
ข้ึนภายหลงัประติมากรรมทีเ่ปนงานลอยตวัดังมีปรากฏที่ปรางควัดราชบูรณะ  ก็อาจเขาใจไดวา  
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การเสริมสรางสวนยอดของปรางควัดทาทราย  ซึ่งมปีระติมากรรมในชัน้ซอนแรกเปนงานลอยตัว
ควรเกิดขึ้นกอนการเสริมสรางปรางควัดพระราม  ตามนยันี้ปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี (ภาพ
ลายเสนที ่10) และปรางควดัพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 20)  ซึ่งตางมีประติมากรรม 
ในชั้นซอนแรกเปนงานกึ่งลอยตัวทีม่ีกลีบขนุนเปนฉากหลัง  ก็ควรเปนผลมาจากการเสริมสราง 
ตามแนวทางที่เร่ิมมีปรากฏขึ้นที่ปรางควัดพระรามนั่นเอง 
                 หากพิจารณาวา การกําหนดใหซุมในสวนยอดมีความสงูใกลเคียงกับช้ันรัดประคด   
อันเปนสาระสาํคัญของระเบยีบสวนยอดแบบ ข 1  อาจมีผลตอการคลี่คลายลักษณะของกรอบ
หนาบันของซุมกลาวคือ ตามแบบแผนดั้งเดิมนั้น ซุมจะมีความสงูมากทําใหสามารถประดิษฐ
กรอบหนาบันในลักษณะรวยระกา  พรอมดวยหวันาคหรือกนกขนาบทั้งสองขาง   ดังมีปรากฏที่
ปรางควัดสม (ภาพถายที ่45), ปรางควัดราชบูรณะ (ภาพถายที่ 63)  แตเมื่อซุมมีความสูงนอยลง  
ก็อาจไมเหมาะที่จะประดษิฐกรอบหนาบนัของซุมใหเปนรวยระกาเชนเดิม  การประดิษฐจึงพลิก
แพลงไปกลายเปนเพยีงการเซาะใหเปนชองเวาโคงมนตอนบน  ซึง่ยงัคงมีเคาของรวยระกาอยูบาง 
ดังมีรองรอยทีป่รางควัดพระราม (ภาพลายเสนที่ 30), ปรางวัดปรางคหลวง จ. นนทบุรี (ภาพถาย 
ที่ 29,30) ตอมากรอบหนาบันของซุมก็เร่ิมเสื่อมคลายลง  หลงเหลือเปนเพยีงเคาโครงในลักษณะ
รองรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ดงัมปีรากฏที่ ปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 10),  
ปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที ่20)  และในที่สุดกรอบหนาบันของซุมก็คงเสื่อม
คลายลงอีกระดับหนึง่  ซุมจงึกลายเปนเพยีงกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผนืผาเรยีบเกลี้ยง  ดังมีปรากฏที ่ 
ปรางควัดโบสถ สามโก จ.อางทอง (ภาพถายที่ 20), ปรางควัดขุนแผน จ.กาญจนบรีุ (ภาพถาย 
ที่ 16), ปรางควัดพระธาตุ สวนแตง จ.สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่14)   
                 ตามนยัดังกลาวขางตนอาจเขาใจไดวา  ในกรณีของปรางควัดพระปรางค จ. สิงหบุรี  
ซึ่งไดจําแนกไวตามระเบยีบสวนยอดแบบ ข 2  นาจะเปนรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมใหมใน
การคลี่คลายสาระสําคัญของระเบียบสวนยอด  ซึ่งจะนําไปสูระเบียบใหมทีจ่ะปรากฏขึ้นในระยะ 
ที่สองของชวงที่ 3 กลาวคือ ในขณะที่การกําหนดใหชัน้รัดประคดชั้นแรกตอเนื่องตลอดทุกมุมเปน
สาระสําคัญของการคลี่คลายหนีหางจากระเบียบแบบ ก 1 สืบเนื่องกนัมาตั้งแตตนสมัยอยุธยา   
แตที่ปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที ่20)  กลับปรากฏซุมแทรกคั่นทีก่ึ่งกลางชัน้ 
รัดประคดชั้นแรกอีกครั้ง  และเนื่องจากการวิเคราะหระเบียบสวนเรือนธาตทุี่ไดชี้ใหเห็นแลววา  
มุม 2 มมุซึ่งปรากฏเปนมมุของซุมทุกชัน้ในสวนยอดของปรางคแหงนี ้ ควรเปนผลมาจากการ
เสริมสรางในภายหลงั  ประกอบกับรองรอยจากกรอบหนาบนัของซุม  ซึ่งควรเปนพฒันาการลําดบั
หลังจากปรางควัดพระรามดงักลาวแลว  คงยืนยันไดวา  การปรากฏซุมแทรกคั่นชัน้รัดประคดชั้น
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แรกอีกครั้งที่ปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบรีุ  คงเปนการคลี่คลายแบบหวนกลับไปสูระเบียบทีม่ีมา
กอน  ซึง่อาจเปนแนวทางทีป่รากฏในระยะที่หนึง่ของชวงที ่3 ก็เปนได  ทัง้นี้เนื่องจากในระยะเวลา
นี้ไดมีการรื้อฟนระเบียบสวนยอดแบบ ก 1.1 ซึ่งมีสาระสาํคัญที่กาํหนดใหชั้นรัดประคดชั้นแรกมีซุม
แทรกคั่นทีก่ึ่งกลางดานทั้งสี ่ ไมตางจากชัน้รัดประคดที่อยูเหนือข้ึนไป  ดังปรากฏเปนระเบียบสวน
ยอดแบบ ก 1.2  ซึ่งมีกรณีตัวอยางไดแก ปรางควัดวรเชษฐาราม (ภาพลายเสนที่ 36) และปรางค
วัดไชยวัฒนาราม (ภาพลายเสนที่ 37)   
                 การหวนกลับไปรื้อฟนระเบียบสวนยอด  ในกรณีของปรางควัดวรเชษฐารามและปรางค
วัดไชยวัฒนารามดังกลาวขางตน  จะเปนแนวทางพัฒนาการที่สอดคลองกับพฒันาการระเบียบ 
ผังบริเวณ  และพัฒนาการระเบียบสวนเรอืนธาต ุ ซึง่จากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา 
นาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากระเบยีบทีม่ีปรากฏมาตัง้แตในชวงที ่1 ของสมัยอยุธยา     
                 การปรากฏซุมแทรกคั่นชัน้รัดประคดชั้นแรกอีกครั้งซึ่งมีตวัอยางที่ปรางควัดพระปรางค 
จ.สิงหบุรี ดังกลาวขางตน  อาจไดรับการสืบเนื่องและคลีค่ลายไปเปนลาํดับ กลาวคือ ในเบื้องตน 
ซุมนัน้จะมีลักษณะเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาเรียบเกลี้ยง  และมีความสูงเกือบเทากันกับช้ัน
รัดประคดซึ่งยังคงประดิษฐเปนลวดบวั  ทาํใหซุมและชั้นรัดประคดยังคงมีความแตกตางที่สามารถ
สังเกตเห็นไดไมยาก  แตจนถึงที่สุดในระยะที่สองของชวงที่สามดังจะกลาวตอไป  ซุมซึ่งเคยเปน
องคประกอบแทรกอยูทีก่ึ่งกลางชัน้รัดประคดเสมอมานัน้ก็ไดเสื่อมสูญไปอยางสิน้เชิง  และจะ 
ปรากฏเปนเพยีงชัน้รัดประคดเรียบเกลี้ยงตอเนื่องกนัตลอดทุกมุม  ตามนัยนี้จงึมีความเปนไปไดวา
ปรางคแหงตางๆที่ไดจําแนกไวตามระเบียบสวนยอดแบบ ข 2  ตางอาจเคยไดรับการเสริมสราง 
คร้ังหนึง่  ซึ่งควรเกิดขึ้นในระยะเวลานับต้ังแตชวงที่ 2 จนถึงระยะที่หนึ่งของชวงที ่3 
                 ในกรณีของปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยธุยา  จากการวิเคราะหที่ผานมาได
ชี้ใหเหน็แลววา ปรางคแหงนี้ไดรับการเสริมสรางครั้งสาํคัญครั้งหนึง่  ซึ่งอาจเปนครัง้สุดทายในรัช
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ภายหลังการสรางวดัไชยวัฒนาราม  โดยในครั้งนัน้ไดมีการ
เสริมสรางทั้งในสวนยอดและสวนเรือนธาตุ  แตจากภาพถายในอดีตกอนที่สวนยอดจะทลายลงมา 
(ภาพถายที ่77)  มีรองรอยของสาระสําคญัตามระเบียบสวนยอดแบบ ก 2.2  ซึง่เปนระเบียบที่มี
ปรากฏมา 
ตั้งแตในปลายชวงที่ 1 สืบเนือ่งมายังชวงที ่2 ของสมัยอยุธยา   
                 อยางไรก็ดีชัน้ซอนแรกในสวนยอดปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  ที่มี
สาระสําคัญตามระเบียบสวนยอดแบบ ก 2.2 อาจเปนองคประกอบทีห่ลงเหลือมาจากการ
พังทลาย 
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ก็เปนได  ทัง้นีเ้นื่องจากผูวิจยัมีความเหน็วา ขอความจากพระราชพงศาวดารดังที่ไดยกมาอาง 
แลววา “ในปนั้นปรางควัดมหาธาตทุําลายลงจนชัน้ครุฑพืน้อัสดง”  อาจหมายความวาสวนยอด 
นับต้ังแตชั้นซอนที่สองข้ึนไปไดพังทลายลง  คงเหลือเพียงชั้นซอนแรกซึ่งเปนที่ตัง้ประติมากรรม 
รูปครุฑ  ตามนัยนี้  หากในรชัสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1 ปรางควัดมหาธาต ุพระนครศรี 
อยุธยา มีระเบยีบสวนยอดตามแบบ ก 1.1 ในทํานองเดียวกันกับปรางควัดพุทไธศวรรย  ที่ปรากฏ
กอนหนาไมนาน  ก็อาจเขาใจไดวา กอนที่จะพังทลายลงมา  สวนยอดปรางควัดมหาธาตุ พระนคร 
ศรีอยุธยา อาจเคยไดรับการเสริมสรางครั้งสําคัญครั้งหนึ่ง  ซึง่ควรเกดิขึ้นมาแลวตัง้แตในระยะเวลา
ไลเลี่ยกับการสรางปรางควดัราชบูรณะ  และการเสริมสรางปรางควดัพระราม  
                 การที่สวนยอดปรางควัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยาที่ไดรับการเสริมสรางขึ้นใหมใน
รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ยงัคงมีระเบียบแบบ ก 2.2  ซึง่เปนระเบียบกอนการพงัทลาย  
ทั้งๆที่ในการออกแบบปรางควัดไชยวัฒนารามกอนหนาไมนานไดกําหนดใหมีระเบยีบสวนยอดเปน
แบบ ก 1.2 แลวนัน้  อาจเปนความพยายามอยางจงใจที่มุงเสริมสรางใหคืนดีดงัเดมิทุกประการ  
ทั้งนี้เนื่องจาก วัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา เปนวัดที่มคีวามสาํคัญอยางยิ่งยวดมาตั้งแตดั้งเดิม 
อยางไรก็ดีขอเสนอนี้ไมอาจนําไปใชอธิบายเหตุแหงการปรากฏระเบียบสวนยอดแบบ ก 1.2  ซึง่มี
สาระสําคัญเทยีบไดกับระเบยีบแบบ ก 1.1 ที่เปนระเบียบแบบดั้งเดิม ดังมีกรณีตัวอยางคือ ปรางค
วัดวรเชษฐาราม และปรางควัดไชยวัฒนาราม  ทั้งนี้เนือ่งจากปรางคทั้งสองแหงนี้เปนปรางคที่สราง
ข้ึนใหมทั้งหมด  ประเด็นนี้จะวิเคราะหและอธิบายใหเขาใจในบทที ่5 ของวิทยานิพนธนี้ตอไป. 
 
 
 
 
 
              2)  พัฒนาการระเบียบสวนยอด ในระยะที่สองของชวงที่ 3  (ดูภาพลายเสน 
ที่ 7 และตารางที ่3 ประกอบ)  จากการวิเคราะหที่ผานมาไดชีใ้หเห็นแลววา ในรัชสมยัสมเด็จพระ
นารายณอาจไดมีการเสริมสรางปรางควัดกษัตราธิราช (ภาพลายเสนที่ 18)  และปรางควัดเชงิทา 
(ภาพลายเสนที่ 23)  โดยการเสริมสรางในครั้งนั้นไดใหแรงบันดาลใจในการออกแบบปรางค 
สองแหงอนัไดแก ปรางคราย วัดมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพถายที ่55) และปรางคราย วัดโลกยสุธา 
(ภาพลายเสนที่ 22)  ซึง่ตางเปนจุดเริ่มตนของระเบียบสวนเรือนธาตุแบบใหม (แบบ จ) ที่จะปรากฏ 
สืบเนื่องเรื่อยไปจนสิ้นสมัยอยุธยา ดังมีกรณีตัวอยางไดแก ปรางควัดบรมพุทธาราม (ภาพลาย 
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เสนที ่38)  , ปรางควัดพระยาแมน (ภาพลายเสนที ่39), ปรางควัดศาลาปูน (ภาพลายเสนที่ 40), 
ปรางควัดสระบัว จ.เพชรบุรี (ภาพลายเสนที่ 41)  , และ ปรางควัดปาโมก จ.อางทอง (ภาพลาย 
เสนที ่42)  อยางไรก็ดีสวนยอดของปรางคทั้งเกาแหงนี้จะมีสาระสาํคัญตรงกัน  อันอาจจําแนก 
ใหเปนระเบียบอีกแบบหนึง่คือ   
                 แบบ ค (ดูภาพลายเสนที ่7)  สวนยอดจะแบงออกเปนชั้นซอนหลายชัน้ลดหลั่นกนั 
ข้ึนไปจนบรรจบกันที่ปลายยอด  ชั้นซอนนบัต้ังแตชั้นที่สองขึ้นไปจะแบงแยกออกจากกันดวยชั้น 
รัดประคดเรียบเกลี้ยงที่ตอเนื่องกนัตลอดทุกมุม  ที่มมุทกุมุมและที่กึ่งกลางดานทั้งสีเ่หนือช้ัน
รัดประคดจะมีกลีบขนุนตัง้อยู  แตในชัน้ซอนแรก  ที่กึง่กลางดานทั้งสี่จะมีซุมแทรกอยู  โดยซุมนี้จะ 
ตั้งอยูบนบวัปลายเรือนธาตุ (ตามระเบียบสวนเรือนธาตแุบบ จ 1.1 หรือแบบ จ 2.1 ภาพลายเสน 
ที่ 6)  หรือบนชั้นรัดประคดที่ซอนเหนือบัวปลายเรือนธาตุ (ตามระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ จ 1.2 
หรือแบบ จ 2.2 ภาพพลายเสนที ่6) และทีมุ่มทุกมุมจะมปีระติมากรรมซึ่งอาจเปนงานลอยตัว   
หรืองานกึง่ลอยตัวตั้งอยู 
                หากพิจารณาสาระสําคัญของระเบียบสวนยอดแบบ ค เปรียบเทียบกับระเบียบแบบ
อ่ืนๆที่มีมากอนดังกลาวแลวจะเหน็ไดวา ชัน้ซอนแตละชัน้ตามระเบยีบแบบ ค จะมีลักษณะคลาย
เปนการยนยอมาจากสวนเรอืนธาตหุลงเหลืออยูอยางเลอืนลาง กลาวคือ ชั้นรัดประคดที่ประดิษฐ
เปนลวดบวั  และซุมแทรกคัน่ชั้นรัดประคดที่กึ่งกลางดานทัง้สี่  ซึ่งตางเปนองคประกอบที่ส่ือใหเห็น
ถึงลักษณะเชนนี้เสมอมา  ไดคลี่คลายไปมากจนหลงเหลือเปนเพยีงแถบเรียบเกลีย้ง  ที่เทียบไมได
กับสาระสําคญัใดๆในสวนเรือนธาตุ  
                 ในกรณีของปรางควัดเชิงทา  มรีองรอยอยางเดนชัดที่แสดงใหเหน็ถงึการเริ่มปรากฏ
ระเบียบสวนยอดแบบ ค  ดังจะเหน็ไดสาระสําคัญในชัน้ซอนแรก (ภาพถายที ่46,47)  ซึ่งผล 
ของการผุพงัไดเผยใหเห็นวา  ภายใตชั้นรัดประคดเรียบเกลี้ยงที่เห็นกนันัน้  ยงัมีชัน้รัดประคด 
ที่มีลักษณะเปนลวดบัวถูกพอกทับปดบังไวภายใน  หากพิจารณาตามผลการวิเคราะหที่ผานมา 
ซึ่งไดพบวา ปรางควัดเชงิทามีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ข 2  โดยตามระเบียบนี ้ ชัน้ซอนแรก
ของสวนยอดจะมีชั้นรัดประคดซึ่งมีลักษณะเปนลวดบวัตอเนื่องตลอดทุกมุม  เหมอืนอยางทีย่ังมี
ปรากฏที่ปรางควัดสม (ภาพลายเสนที ่23) ซึ่งมีระเบียบสวนเรือนธาตตุามแบบ ข 2 เชนกนั  ดังนั้น
ชั้นรัดประคดชั้นแรกของปรางควัดเชงิทาที่ถูกพอกทับปดบังไวดังกลาวขางตนนัน้  จงึนาจะเปน
หลักฐานยืนยนัไดวา ปรางควัดเชิงทานาจะเปนปรางคเกาแกที่ปรากฏขึ้นอยางชาตั้งแตในชวงที ่1 
ของสมัยอยุธยา  รวมสมัยกบัปรางควัดสม 
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                 นอกจากนั้นตามระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 2  ลวดบัวที่รองรับซุมซอนบนมุขทิศจะ
ถูกกําหนดใหอยูในระดับตํ่ากวาบวัปลายเรือนธาตุอยางเดนชัด  เหมือนอยางที่ยังมปีรากฏที่ปรางค
วัดสม (ภาพลายเสนที ่23)  แตลวดบัวนีท้ีป่รางควัดเชงิทา  กลับอยูในระดับเดียวกนัตอเนื่องกับ 
บัวปลายเรือนธาตุ (ภาพลายเสน 24)  อยางไรก็ดีหากพจิารณาวา ปรางคแหงนี้เคยไดรับการ
เสริมสรางมาแลว  ดงัมีหลกัฐานที่ชัน้รัดประคดดังกลาวขางตน  ก็อาจเขาใจไดวา ขอผิดแผลกนี้
อาจเปนผลมาจากการเสริมสรางในครั้งนัน้อีกดวยก็เปนได  โดยนาสงัเกตวา การกาํหนดใหลวดบัว
ที่รองรับซุมมุขทิศซอนบนอยูในระดับเดียวกันตอเนื่องกับบัวปลายเรือนธาตุ   จะสงผลใหซุมซอน
บนมุขทิศซึง่เดิมควรเปนองคประกอบในสวนเรือนธาต(ุตามระเบียบแบบ ข 2)  คลีค่ลายไปจน
กลายเปน 
องคประกอบในสวนยอด  ในลักษณะซุมแทรกที่กึง่กลางดานทัง้สี่ของชั้นซอนแรก  ซึ่งเปน
สาระสําคัญของระเบียบสวนยอดแบบ ค นั่นเอง   
                 ตามนยัทัง้สองดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  การเสริมสรางปรางควัดเชิงทาในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ  ไมไดดําเนนิไปอยางขาดสํานึกในเชิงการออกแบบ  ตรงกนัขาม  การ
เสริมสรางครั้งนั้นคงเปนความพยายามอยางจงใจที่จะสรางสรรคระเบียบแบบใหมใหปรากฏขึ้น
  
                 หากพิจารณาวา สวนยอดของปรางควัดเชิงทา (ภาพลายเสนที ่24) ยังคงมีมุมรวม 
ทั้งสิน้ 20 มมุ สงแนวรับกับทุกมุมในสวนเรือนธาตุ  ประกอบกับหลกัฐานของชัน้รัดประคดและซุม
ดังกลาว  ซึ่งตรงตามสาระสาํคัญของระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ข 2 ทกุประการ ก็จะเขาใจไดวา 
สวนยอดปรางควัดเชิงทาที่ปรากฏเปนระเบียบแบบใหมนั้น  นาจะเปนผลมาจากการเสริมสรางบน
เคาโครงสวนยอดดั้งเดิมซึ่งควรมีระเบยีบแบบ ก 2.1 ในทํานองเดียวกนักับปรางควดัสม  โดยอาจ
ทําไดดวยการพอกทับชั้นรัดประคดทุกชั้น  ที่เดิมควรมีลักษณะเปนลวดบัวใหกลายเปนแถบเรียบ
เกลี้ยง  ควบคูไปกับการถากสกัดตัดแตงซุมที่แทรกคัน่ชัน้รัดประคดตั้งแตชั้นที่สองข้ึนไป  ที่เดิมควร
เปนซุมที่มีความสูงมากกวาชั้นรัดประคดอยางเดนชัด  แลวพอกทับใหกลายเปนแถบเรียบเกลี้ยง
ตอเนื่องตลอดทุกมุมเหมือนกันทุกชัน้   
                 การกําหนดใหชัน้รัดประคดทุกชั้นมีลักษณะเปนแถบเรียบเกลี้ยงตอเนือ่งตลอดทุกมมุ
อันเปนสาระสาํคัญตามระเบียบสวนยอดแบบ ค  นาจะเปนผลของการพัฒนาที่สืบเนื่องกนัมา 
ตั้งแตในระยะที่หนึ่งของชวงที่ 3  โดยมีปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 20) เปน
กรณีตัวอยางของแนวโนมในระยะแรกเริม่  กอนที่จะปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรม  ตั้งแตในปลาย
ระยะทีห่นึง่ของชวงที ่3  ดงัมีสวนยอดของเมรุ  ทีว่ัดไชยวัฒนาราม (ภาพถายที ่76) เปนหลักฐาน       
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                 แมการวิเคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา การกําหนดใหมีประติมากรรมรูปเหลากอง
อารักขาสวรรคดาวดึงสตั้งอยูที่มุมทุกมุมของชั้นซอนชัน้แรกในสวนยอด  เปนสาระสาํคัญประการ
หนึง่ซึ่งเปนที่ยอมรับและนําไปใชในการเสรมิสรางปรางคหลายแหง  ซึง่ดําเนนิไปอยางจริงจงัและ
กวางขวางนับตั้งแตปลายชวงที่ 1 จนถงึในระยะที่หนึง่ของชวงที ่3  อยางไรก็ดีไมสามารถยืนยัน 
แนชัดไดวา การเสริมสรางประติมากรรมกึง่ลอยตัวในชั้นซอนแรกของสวนยอดปรางควัดเชิงทา 
(ภาพถายที ่46,47) ไดเกิดขึ้นแลวตั้งแตในชวงเวลาดงักลาวหรือไม  ทัง้นี้เนื่องจากมแีนวโนมวา 
การเสริมสรางปรางคในชวงเวลานั้น  มกัเกดิขึ้นกับปรางคสกุลชางทองถิ่นฝงตะวนัตกของแมน้าํ
เจาพระยาเปนสวนใหญ  ประกอบกับ ปรางควัดสม ซึง่เปนปรางคสกลุชางอยธุยา ตามระเบียบ
แบบเดียวกนักับปรางควัดเชิงทาดังกลาวแลว  กย็ังคงปรากฏกลีบขนนุในชัน้ซอนชัน้แรกอยูเชนเดิม   
                 อยางไรก็ดหีากพิจารณาวา ประติมากรรมในชั้นซอนแรกของสวนยอดปรางควัดเชงิทา 
(ภาพถายที ่46, 47)  จะมีสัดสวนผอมเพรยีว สะโอดสะอง ไมอวนล่ํา กํายาํ เหมือนอยางที่เคยเปน  
รวมทัง้มีการประดับลวดลายอยางแพรวพราวระยิบระยบั  อันเปนสัญญาณของการยางเขาสู
วิวัฒนาการทางศิลปะระยะปลายสุด  กน็าเชื่อวา ประติมากรรมในชัน้ซอนชั้นแรกของสวนยอด
ปรางควัดเชงิทา  นาจะเปนอีกหนึง่สาระสาํคัญที่ไดรับการเสริมสรางขึน้ในรัชสมยัสมเด็จพระ
นารายณ  ควบคูไปกับการเสริมสรางชัน้รัดประคดและซุมดังกลาวแลว    
                 ในกรณีของปรางควัดกษัตราธิราช จากการวิเคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเห็นแลววา  
ปรางคแหงนี้ไดผานการเสริมสรางมาแลวในแนวทางเดยีวกนักับปรางควัดพระธาต ุสวนแตง  
จ. สุพรรณบุรี  หากกอนการเสริมสรางอีกครั้งหนึง่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  สวนยอดรวมถึง
สวนเรือนธาตขุองปรางควัดกษัตราธิราช (ภาพลายเสนที่ 18) มีระเบยีบไมตางจากปรางควัดพระ-
ธาตุ สวนแตง จ.สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที่ 14)  ก็จะเขาใจไดวา นอกจากจะไดมีการเสริมสราง
สวนยอด  ที่เดมิควรมีระเบียบแบบ ข 2.1  หรือแบบ ข 2.2  ใหคลี่คลายกลายเปนระเบียบแบบ ค 
ซึ่งอาจทําไดดวยแนวทางเดยีวกนักับการเสริมสรางสวนยอดปรางควัดเชิงทาดังกลาวขางตนแลว
การเสริมสรางในครั้งนัน้ยงัไดแกปญหาการเชื่อมตอที่ไมแนบเนยีนระหวางสวนเรือนธาตุกับ 
สวนยอดไดเปนอยางดีอีกดวย  ดังจะเหน็ไดวา ชัน้ซอนแรกของสวนยอดปรางควัดกษัตราธิราช   
จะไดรับการประดิษฐใหเปนลวดบัว  ซึ่งอาจเปนรองรอยของความพยายามอยางจงใจที่จะ
กําหนดใหชัน้ซอนแรกปรากฏใหเหน็โดยไมมกีลีบขนนุ  หรือประติมากรรมตั้งบังอยูดานหนาก็
เปนได  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชางไดเลง็เหน็แลววา กลีบขนุนหรือประติมากรรมนัน้เองเปนสิง่ทีเ่นน
ใหการเชื่อมตอที่ไมแนบเนียนปรากฏใหสังเกตเหน็ไดไมยาก  จากจาํนวน สัดสวน และการสงแนว
รับกันของ 
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มุมในสวนทั้งสอง  (เหมือนอยางที่ยงัคงสงัเกตเห็นไดที ่ปรางควัดพระธาตุสวนแตง จ.สุพรรณบุรี)   
หากการแกปญหาดังกลาวนี้เปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการเสริมสรางครั้งหลังนั้น  
ก็มีความเปนไปไดวา มมุทัง้หมด (20 มุม) ในสวนเรือนธาตุซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับมุมทัง้หมด  
(28 มุม) ในสวนยอด  ซึง่นาจะเปนผลมาจากการถากสกดัตัดแตงมุมของสวนเรือนธาตุ (ภาพ
ลายเสนที ่19) ดังกลาวแลวนั้น  อาจปรากฏขึ้นเมื่อปรางควัดกษัตราธริาชไดรับการเสริมสรางในรชั
สมัยสมเด็จพระนารายณ   
                 ตามนยัตางๆดังกลาวขางตนนบัไดวา ปรางควัดกษัตราธิราช  ไดปรากฏระเบียบแบบ
ใหมอยางแทจริง  ทั้งในสวนยอดและสวนเรือนธาตุ  และระเบียบแบบใหมนีเ้องจะเปนแรงบันดาล
ใจใหกับการออกแบบปรางคแหงอื่นๆในเวลาตอมา  ดงัที่ไดชี้ใหเหน็แลว 
                 ในกรณีของปรางควัดบรมพุทธาราม จากการวิเคราะหที่ผานมาไดชี้เห็นแลวถึง 
ความคิดในการออกแบบซึ่งมีสาระสําคัญที่อาจเทียบไดกับระเบียบดั้งเดิมที่มีมากอนอยางมี
นัยสําคัญ สวนยอดของปรางคแหงนี้ก็สะทอนใหเหน็ถงึแนวทางเชนเดียวกนันัน้อีกดวย  ดังจะเหน็
ไดวา  
ทั้งๆทีก่ารประดิษฐชั้นรัดประคดใหมีลักษณะเปนแถบเรยีบเกลี้ยงไดปรากฏเปนสาระสําคัญตาม
ระเบียบสวนยอดแบบ ค มากอนหนาดังกลาวแลว  แตชัน้รัดประคดของปรางควัดบรมพุทธาราม
(ภาพลายเสนที่ 38)นัน้  แมวาจะเปนชัน้รัดประคดตอเนื่องตลอดทุกมมุตรงตามระเบียบก็ตาม  
แตก็ไดรับการประดิษฐใหเปนแถบแนวนอน  ที่มีระนาบตื้นลึกลดหลัน่กันคลายลวดบัว 
                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา ในระยะที่สองของชวงที ่3  ปรางคจะมี
ขนาดเล็กลงอยางฉับพลัน  ซึ่งเปนขอจํากดัที่ผลักดันใหเกิดระเบียบสวนเรือนธาตุแบบใหม (คือ
แบบ จ)  ดวยขอจํากัดเดียวกันนี้เองคงผลกัดันใหเกิดกรรมวิธีใหมในการประดิษฐกลบีขนุนให 
มีลักษณะเปนงานนนูสูง  ที่แนบติดอยูกับระนาบเรียบระหวางชัน้รัดประคด  แตกตางจากเดิม 
ที่กลีบขนนุจะมีลักษณะเปนงานลอยตัว  หรืองานกึง่ลอยตัวเสมอมา  กรรมวิธีใหมนีจ้ะเริ่มปรากฏ 
ข้ึนที่ปรางควัดบรมพุทธาราม (ภาพถายที ่83)  และปรางคราย วัดโลกยสุธา (ภาพถายที ่43) 
สืบเนื่องเรื่อยไปจนสิ้นสมัยอยุธยา  ตอเนื่องไปยังตนสมัยรัตนโกสินทร   
 
 
                 นาสังเกตวา การประดิษฐกลีบขนุนใหมีลักษณะเปนงานนูนสงูดังกลาวขางตน  ยงัมี
ปรากฏที่ปรางควัดโลกยสุธา (ภาพถายที่ 40) อีกดวย  เนือ่งจากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเห็น
แลววา ปรางคแหงนี้ควรปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชาในตนชวงที ่1 ของสมัยอยธุยา หรืออาจกอน
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สมัยอยุธยา  ทําใหอาจเขาใจไดวา กลีบขนุนนูนสงูที่เหน็นัน้อาจเปนผลเนื่องมาจากการเสริมสราง
คร้ังสําคัญครั้งหนึ่ง  ซึง่อาจเกิดขึ้นในราวรชัสมัยสมเด็จพระนารายณ  ในคราวเดียวกันกับการสราง
ปรางคราย วัดโลกยสุธา กเ็ปนได  ตามนยันี้ประกอบกับการวิเคราะหที่ผานมาจะเหน็ไดวา ปรางค
วัดโลกยสุธา จะไดรับการเสริมสรางสืบเนือ่งกันมาหลายครั้งหลายครา ตราบจนในระยะปลายสดุ
ของสมัยอยธุยา  และจากกรณีนี้นาจะเปนอีกรองรอยหนึ่งซึง่ยนืยนัวา ปรางคเปนสถาปตยกรรม 
ที่มีความสําคญัสืบเนื่องตลอดสมัยอยุธยา  ไมใชเปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคญัมากและนอย
ตางกนัไปในแตละชวงเวลาอยางที่มกัเขาใจกัน. 
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         ค)  พฒันาการระเบียบสวนฐาน (ดูภาพลายเสนที ่8 และตารางที่ 4 ประกอบ)   
                 จากการวเิคราะหไดพบวา ระเบียบสวนฐานทุกแบบซึง่จะไดจําแนก บรรยาย และ 
วิเคราะหตอไปนั้น  จะมีพืน้ฐานความคิดในการออกแบบตรงกันทั้งสิน้กลาวคือ  สวนฐานจะ 
แบงออกเปนสองตอนไดแก   
                 ฐานตอนลาง  เปนองคประกอบกําหนดที่วาง (Define Space)  อันจะเปนที่ตัง้ของ
ปรางคใหปรากฏขึ้นเปนที่รับรูอยางโดดเดนตางจากที่วางรายลอม   
                 ฐานตอนบน  เปนองคประกอบรองรับและผสานกับสวนเรือนธาต ุ  
บนพืน้ฐานความคิดเชนนี้  ไดมีการออกแบบสวนฐานหลายแบบ  ซึ่งมีสาระสําคัญแตกตางแต
สืบเนื่องถึงกันเปนลําดับ  อยางไรก็ดีตองยอมรับโดยจํานนวา การวิเคราะหสวนฐานนี้มีขอจํากัด
มาก เนื่องจากปรางคหลายแหง สวนฐานไดผุผังไปมากจนแทบไมเหลือแมแตรองรอย  และบาง
แหงในจํานวนนี้ก็ไดผานการอนุรักษแบบสรางสวนฐานขึน้ใหมตามมตขิองผูมีอํานาจ  ซึง่ยอมไม
อาจใชเปนหลกัฐานไดโดยปราศจากความลังเลสงสยั 
                 ในการจําแนกระเบียบสวนฐาน  จะพิจารณาจากเกณฑสองประการไดแก  
                 1.  ความกลมกลนืและวิธกีารผสานระหวางสวนฐานกับสวนเรือนธาตุ  อันเปนผล 
มาจากการออกแบบฐานตอนบน 
                 2.  ลักษณะของที่วาง  อันเปนผลมาจากการออกแบบฐานตอนลาง 
ตามเกณฑทัง้สองนี้สามารถจําแนกระเบียบสวนฐานปรางคในสมัยอยธุยาออกเปน 3 แบบหลัก  
ซึ่งมีพฒันาการสืบเนื่องและคาบเกี่ยวกนัอยางใกลชิด ไดแก   
                 แบบ ก (ดูภาพลายเสนที ่8)  ฐานตอนบนจะเแบงออกเปนฐานหลายชัน้ซอนลดหลั่น
และแผขยายออกไปเปนลําดบั  จากฐานชัน้บนสูฐานชั้นลาง  โดยฐานทุกชัน้จะมีแผนผังเปนรูป 
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุมเพิ่มลอรับกับสวนเรือนธาต ุ และไดรับการประดิษฐใหเปนฐานบวัลอรับกับ 
บัวเชิงเรือนธาตุ  ทาํใหฐานตอนบนผสานเขากับสวนเรอืนธาตุไดอยางกลมกลืน  ในขณะเดียวกนั  
ฐานตอนลางซึ่งไดรับการประดิษฐใหเปนฐานเขียงเตี้ย  จะมีแผนผงัลอรับกับฐานตอนบนชัน้
ลางสุด  ทาํใหเกิดการกาํหนดที่วางที่มีเคาโครงลอรับกับสวนเรือนธาต ุ โดยทีว่างนั้นไดถูกแทรก
แลวดวยฐานตอนบนรวมถงึสวนเรือนธาตุจนเกือบเต็ม 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนฐานแบบ ก ไดแก ปรางควัดทาทราย 
(แผนผังที ่2, ภาพลายเสนที่ 9), ปรางควดัพุทไธศวรรย (แผนผังที่ 35, ภาพลายเสนที่ 30),  
ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี (แผนผังที่ 31, ภาพลายเสนที ่28), ปรางควดัมหาธาตุ สุพรรณบุรี  
(แผนผังที ่9, ภาพลายเสนที่ 12), ปรางควัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก (แผนผังที่ 43, ภาพถายที ่64,65)  
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                 แบบ ข (ดูภาพลายเสนที ่7)  ฐานตอนบนจะมีสาระสาํคัญตรงกันกับแบบ ก  แตฐาน
ตอนลางซึ่งไดรับการประดิษฐใหเปนฐานเขียงสูง  จะมีแผนผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสทีแ่ผขยาย 
ออกมาจากมมุของสี่เหลีย่มจัตุรัสในสวนเรือนธาตุและฐานตอนบนที่ลอรับกันลงมา  ทําใหเกิด 
การกําหนดทีว่างเปนอาณาบริเวณกวางลอมรอบสวนเรอืนธาต ุ โดยทีว่างนัน้ไดถูกแทรกแลว 
ดวยฐานตอนบนรวมถึงสวนเรือนธาตุไปเพียงบางสวนที่ตําแหนงศนูยกลาง 
                 เนือ่งจากฐานตอนลางจะมทีี่วางเหลืออยูมาก  และบางกรณีจะมีปรางคหรือเจดีย 
ตั้งอยูรวมดวย  ดังนัน้จึงอาจเรียกฐานตอนลางตามระเบยีบสวนฐานแบบ ข อยางกระชับตามที ่
คุนเคยกนัวา “ฐานไพท”ี 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนฐานแบบ ข  ไดแก ปรางควัดมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา (แผนผงัที่ 54), ปรางควัดมหาธาต ุราชบุรี (แผนผงัที่ 33, ภาพลายเสนที่ 29), 
ปรางควัดอรญัญิกาวาส จ.ราชบุรี (แผนผงัที ่13, ภาพลายเสนที ่16), ปรางควัดพระราม (แผนผงั 
ที่ 37, ภาพลายเสนที่ 31), ปรางควัดราชบรูณะ (แผนผังที่ 39, ภาพลายเสนที่ 32), ปรางควัดไชย-
วัฒนาราม (แผนผังที่ 53, ภาพลายเสนที ่37), ปรางควดัสม (แผนผังที่ 23, ภาพลายเสนที่ 23), 
ปรางควัดกษตัราธิราช (แผนผังที่ 15, ภาพลายเสนที่ 18), ปรางควัดลังกา (แผนผงัที่ 26, ภาพ
ลายเสนที ่25), ปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี (แผนผังที่ 4, ภาพลายเสนที ่10), ปรางควัด
ขุนแผน จ.กาญจนบุรี (แผนผังที ่6, ภาพลายเสนที ่11), ปรางควัดมหาธาตุ เชลยีง (แผนผังที่ 45, 
ภาพลายเสนที่ 34), ปรางควัดมหาธาต ุพษิณุโลก (แผนผังที ่48, ภาพลายเสนที ่35)  
                 หากพิจารณาจากการแผขยายออกมามากของฐานไพทีเปนเกณฑ  ยังอาจจําแนกโดย
อนุโลมให ปรางควัดวรเชษฐาราม (แผนผงัที ่50, ภาพลายเสนที ่36) มีระเบียบสวนฐานตามแบบ 
ข ไดอีกดวย  แมวาฐานตอนลางของปรางคแหงนี้จะมีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมยอมุม  และไดรับการ
ประดิษฐใหเปนฐานบัวก็ตาม  ซึง่เปนประเด็นที่ตองวิเคราะหตอไป  
                 แบบ ค (ดูภาพลายเสนที ่8)  ฐานตอนบนจะแบงออกเปนฐานหลายชั้นซอนลดหลัน่
และแผขยายออกไปเปนลําดบั  จากฐานชัน้บนสูฐานชั้นลาง  โดยฐานทุกชัน้จะมีแผนผังเปน 
รูปส่ีเหลี่ยมจัตรัุสที่ถูกทอนใหเปนมุมยอหลายมุมลอรับกับสวนเรือนธาตุ  ในขณะเดยีวกนั ฐาน 
ตอนลางซึ่งไดรับการประดิษฐใหเปนฐานบวัสูง  จะแผขยายออกมาจากมุมในสวนเรือนธาตุและ
ฐานตอนบนทีล่อรับกันลงมา  และมีแผนผังในทํานองเดียวกนักับฐานตอนบน  แตมีจํานวนมุมยอ
นอยกวา  ทําใหเกิดการกําหนดที่วางเปนอาณาบริเวณไมกวางลอมรอบสวนเรือนธาตุ  โดยที่วาง
นั้นไดถูกแทรกแลวดวยฐานตอนบน  รวมถึงสวนเรือนธาตุจนเกือบเต็ม   
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                 เนือ่งจากฐานตอนลางจะมทีี่วางเหลืออยูไมมาก  และมีลักษณะที่สามารถแยกแยะ
ออกจากฐานตอนบนไดไมยาก ดังนั้นจงึอาจเรียกฐานตอนลางตามระเบียบสวนฐานแบบ ค นี้ 
อยางกระชับตามที่คุนเคยกนัวา “ฐานประทักษิณ” 
                 หากพิจารณาจากลักษณะของฐานตอนบนเปนเกณฑ อาจจําแนกระเบยีบสวนฐาน
แบบ ค ออกเปนแบบปลีกสองแบบ ไดแก 
                 แบบ ค 1 (ดูภาพลายเสนที ่8)  ฐานตอนบนประกอบดวยฐานเอวขัน  ซอนอยูบน 
ฐานสงิห   ซึ่งตางมีลักษณะผิดแผลกไปจากบัวเชิงเรือนธาตุ  ทาํใหฐานตอนบนผสานเขากับ 
สวนเรือนธาตอุยางไมกลมกลืนนกั 
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนฐานตามแบบ ค 1 ไดแก ปรางควัด 
บรมพุทธาราม (แผนผงัที ่56, ภาพลายเสนที ่38), ปรางควัดพระยาแมน (แผนผังที่ 58, ภาพ 
ลายเสนที ่39) 
                 แบบ ค 2 (ดูภาพลายเสนที ่8)  ฐานตอนบนประกอบดวยฐานสิงหซึ่งมลัีกษณะผิด
แผลกไปจากบัวเชิงเรือนธาตุซอนลดหลัน่กันขึ้นไปหลายชั้น  ทําใหฐานตอนบนผสานเขากับสวน
เรือนธาตุอยางไมกลมกลนืนัก  
                 จากการวเิคราะหไดพบปรางคที่มีระเบียบสวนฐานตามแบบ ค 2 ไดแก ปรางคราย  
วัดโลกยสุธา (แผนผังที่ 21, ภาพลายเสนที่ 22), ปรางควัดศาลาปนู (แผนผังที่ 60, ภาพลาย 
เสนที ่40)133, ปรางควัดสระบวั จ.เพชรบุรี (แผนผังที่ 62, ภาพลายเสนที ่41) 
                 หากพิจารณาเฉพาะลกัษณะของฐานตอนบนเปนเกณฑ  ยังอาจจําแนกโดยอนุโลมให 
ปรางควัดปาโมก จ.อางทอง (แผนผังที่ 64, ภาพลายเสนที่ 42) มีระเบยีบสวนฐานตามแบบ ค 2  
ไดอีกดวย  แมวาฐานตอนลางของปรางคแหงนีจ้ะมีแผนผังเปนสี่เหลีย่มจัตุรัส  และไดรับการ
ประดิษฐใหเปนฐานสิงหก็ตาม  
                 หากวเิคราะหระเบียบสวนฐานของปรางคปราสาทพิมาย (ภาพลายเสนที่ 27) ดวย
เกณฑเดียวกนัดังกลาว  อาจจําแนกไดตามระเบียบแบบ ก  สอดคลองกับกรณีตัวอยางตางๆ 
ตามระเบียบนี ้ ซึง่ลวนเปนปรางคที่ปรากฏขึ้นตั้งแตกอนสมัยอยุธยาหรืออยางชาไมเกินชวงที่ 1 
ของสมัยอยุธยา  ดังนั้นระเบียบสวนฐานแบบ ก นี้จึงควรเปนระเบยีบดั้งเดิมที่สืบเนื่องมาจาก
ปรางคสกุลชางเขมร   
                                                           
                 133  ฐานตอนลางของปรางคแหงนี้จะมีรายละเอียดผิดแผลกไปบาง  ตรงทีม่ีบัวหลงัสงิห  
พรอมดวยแขงสิงห  ทองสงิห  และนมสิงห  แทรกเสริมอยูทางตอนลางของฐานบัว  อยางไร 
ก็ดี การแทรกเสริมนี้คงเปนความคิดในเชิงการประดับตกแตง  ไมใชความคิดในเชงิการออกแบบ.     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 214

                 ตามนยัดังกลาวขางตน  การที่ปรางควัดจฬุามณ ีจ.พิษณุโลก (แผนผงัที ่43, ภาพถาย
ที่ 64) มีระเบยีบสวนฐานตามแบบ ก  ทัง้ๆที่ในการออกแบบปรางควดัราชบูรณะ (แผนผังที่ 39, 
ภาพลายเสนที่ 32)  และปรางควัดพระราม (แผนผงัที ่37, ภาพลายเสนที ่31)  ซึง่ปรากฏขึ้นกอน
และหลังปรางควัดจุฬามณี จ.พิษณโุลก ไมนาน  ไดกําหนดใหมีระเบยีบสวนฐานตามแบบ ข แลว  
นาจะเปนสิง่ทีย่ืนยนัไดวา ในการออกแบบปรางควัดจฬุามณ ีจ.พิษณุโลก คงมีความพยายาม
อยางจงใจที่จะหวนกลับไปสูระเบียบที่เกาแกกวา 
                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา  แบบแผนการจัดองคประกอบสวน 
ประธาน (ตามระเบียบผังบริเวณแบบ ก 2.2 ดูภาพลายเสนที่ 4) อันประกอบดวย ปรางคประธาน  
ณ ตําแหนงศนูยกลางที่มีปรางคหรือเจดยีบริวารรายลอม ณ ตาํแหนงมุมทั้งสี ่บนฐานไพทีส่ีเหลี่ยม
จัตุรัส (ตามระเบียบสวนฐานแบบ ข) เปนแบบแผนที่ปรากฏขึ้นตั้งแตกอนสมัยอยธุยา  จนถึงในตน
สมัยอยุธยาแบบแผนนี้กย็ังคงปรากฏอยู  โดยไดรับการเสริมสรางเพื่อใหคลี่คลายไปสูความหมาย 
ใหม ดงัไดกลาวถงึแลวในกรณีของปรางควัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา (แผนผังที่ 54) แบบแผน
เดิมที่มีความหมายใหมนีน้าจะมีอิทธพิลตอการสรางหรือการเสริมสรางปรางคหลายแหงสืบเนื่อง
เร่ือยมา ดงัมปีรากฏที่ ปรางควัดพระราม (แผนผังที่ 37, ภาพลายเสนที่ 31), ปรางควัดราชบูรณะ 
(แผนผังที ่39, ภาพลายเสนที่ 32), ปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี (แผนผังที่ 13, ภาพลายเสน 
ที่ 15), ปรางควัดมหาธาต ุราชบุรี (แผนผงัที่ 33, ภาพลายเสนที่ 29), ปรางควัดไชยวฒันาราม
(แผนผังที ่53, ภาพลายเสนที่ 37) 
                 นอกเหนือจากปรางคแหงตางๆ  ซึ่งไดรับการสรางหรือเสริมสรางตามแนวทางเดียวกนั
กับปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา อยางตรงไปตรงมาดังกลาวขางตนแลว  ปรางคอีกหลาย
แหงกน็าจะไดรับการสรางหรือเสริมสรางตามแนวทางเดยีวกนันี้อีกดวย  โดยอาจมีความคิดที ่
พลิกแพลงไปบาง  ดังจะเหน็ไดจาก ปรางควัดมหาธาตุ เชลียง (แผนผงัที ่45), ปรางควัดมหาธาตุ 
พิษณุโลก (แผนผังที่ 48)  ซึ่งจากการวิเคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเหน็แลววา ปรางคทั้งสองแหงนี ้
อาจปรากฏขึน้  หรือเคยไดรับการเสริมสรางครั้งสําคัญ  ดวยความคิดในการออกแบบที่กาํหนดให 
สวนเรือนธาตแุละสวนยอดมีระเบียบเทียบไดกับปรางควัดราชบูรณะและปรางควัดพระรามอยาง 
แนบแนน  โดยผสานอยูกับระเบียบผังบริเวณตามแนวทางของสกุลชางสุโขทัย  ที่มีแบบแผนการ
จัดองคประกอบสวนประธานเปนแบบสองแนวแกน  ตามนัยนี้ทาํใหเขาใจไดวา อาจเปนเพราะ 
ตามระเบียบผงับริเวณ (ที่อาจมีมาแตดั้งเดมิ หรือกาํหนดขึ้นใหม) จะมพีื้นที่ในวงลอมระเบียงคด
คอนขางจาํกัด  ทําใหหากสรางตามแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานอนัประกอบดวย
ปรางคประธานที่จุดศนูยกลางและปรางคหรือเจดียทีมุ่มทั้งสี่อยางครบถวน  ปรางคประธานก็จะ 
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มีสัดสวนเลก็มาก  ซึง่อาจไมคูควรกับศักดิ์ของวัดทั้งสองแหง  ดงันัน้ชางจงึไดเลือกที่จะสรางปรางค
ประธานเพียงองคเดียวโดดๆ โดยไมมีปรางคหรือเจดยีเปนบริวารรายลอม 
                 นอกจากนั้นยังมีรองรอยในกรณีอ่ืนๆอีก  ทีแ่สดงใหเหน็ถงึการเสริมสรางสวนฐาน
ดั้งเดิมใหกลายเปนฐานไพทส่ีีเหลี่ยมจัตุรัส  ดังจะเหน็ไดจากปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบรีุ 
(แผนผังที ่4)  เนื่องจากฐานไพทีของปรางคแหงนี้จะครอมทับอยูบนทรากฐานแผนผงัแปดเหลี่ยม 
ที่ตั้งขนาบอยูทั้งสองขางของปรางค  โดยฐานตอนลางดั้งเดิมของปรางคแหงนี้จะเปนฐานเขียงตาม
ระเบียบแบบ ก  รองรอยของระเบียบดัง้เดิมและการเสรมิสรางดังกลาวนี ้ สอดคลองกับผลการ
วิเคราะหที่ผานมาซึง่ไดชี้ใหเห็นแลววาปรางคแหงนีม้ีระเบียบสวนเรือนธาต ุ(แบบ ข 1.2) อันเปน
ระเบียบเฉพาะของปรางคสกุลชางทองถิน่ฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา  และควรปรากฏขึ้น 
ตั้งแตอยางชาในชวงที ่1 ของสมัยอยธุยา  ตอมาในระยะตนชวงที ่2 ปรางคแหงนี้จงึไดรับการ 
เสริมสรางสวนยอดใหมีระเบียบ (แบบ ข 1) เทียบไดกับปรางควัดพระราม  จากรองรอยตางๆนี ้
จึงมีความเปนไปไดวา การเสริมสรางปรางคซึ่งจะดาํเนนิไปอยางจริงจังและกวางขวางนับต้ังแต 
ในระยะปลายชวงที่ 1 จนถงึอยางนอยในปลายชวงที่ 2 นัน้  นอกจากการเสริมสรางสวนเรือนธาตุ
และสวนยอด  รวมถงึผังบริเวณดังกลาวแลว  ยังอาจมีการเสริมสรางสวนฐานควบคูกันไปอีกดวย   
โดยฐานไพทีส่ีเหลี่ยมจัตุรัสจะเปนสาระสําคัญที่มุงเสริมสรางใหปรากฏขึ้น  ตามนัยนี้ ปรางควัดสม 
(แผนผังที ่23) ,ปรางควัดกษตัราธิราช (แผนผังที่ 15), ปรางควัดขุนแผน จ.กาญจนบรีุ (แผนผังที่ 6)  
ซึ่งจากการวิเคราะหที่ผานมาไดชี้ใหเห็นแลววา ตางควรปรากฏขึ้นตั้งแตอยางชาในชวงที ่1 ของ
สมัยอยุธยา จงึนาจะเคยไดรับการเสริมสรางสวนฐานมาแลวในแนวทางเดียวกันกับปรางควัด 
หนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี  เชนกันก็เปนได 
                 หากวิเคราะหแบบแผนการจดัองคประกอบสวนประธาน (ตามระเบียบผังบริเวณแบบ 
ก 2.2 ดูภาพลายเสนที ่4) อนัประกอบดวยปรางคประธาน ณ ตําแหนงศูนยกลาง  ทีม่ีปรางคหรือ
เจดียบริวารรายลอม ณ ตาํแหนงมุมทั้งสี ่บนฐานไพทีส่ีเหลี่ยมจัตุรัส (ตามระเบียบสวนฐานแบบ ข)   
ในเชิงการออกแบบจะเหน็ไดวา ฐานไพทส่ีีเหลี่ยมจัตุรัสเปนองคประกอบที่มีความสาํคัญมาก 
กลาวคือ นอกจากจะเปนฐานรองรับปรางคประธาน  และปรางคหรือเจดียบริวารแลว  ฐานไพท ี
ยังทาํใหเกิดการกําหนดที่วาง  เปนอาณาบริเวณลอมรอบปรางคประธานซึง่ตั้งอยู ณ ตําแหนง 
ศูนยกลาง  โดยปรางคหรือเจดียบริวาร ณ ตําแหนงมุมทัง้สี่นัน้  จะเปนองคประกอบที่เนนย้าํให
อาณาบริเวณของที่วางปรากฏเปนรูปธรรมสามมิตทิี่รับรูไดไมยาก  หากพิจารณาวา “ศูนยกลาง” 
และ“อาณาบรเิวณ” เปนสาระสําคัญของแบบแผนมณฑล  กน็ับไดวาแบบแผนการจดัองคประกอบ 
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สวนประธานอันประกอบดวยปรางคประธาน ณ ตําแหนงศูนยกลาง  ทีม่ีปรางคหรือเจดียบริวาร
รายลอม ณ ตําแหนงมมุทัง้สี่ บนฐานไพทส่ีีเหลี่ยมจัตุรัส สามารถสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญของ
แบบแผนมณฑลไดอยางตรงไปตรงมา   
                 หากพิจารณาวาสาระสําคัญของแบบแผนมณฑลอันไดแก ศูนยกลางและอาณาบริเวณ 
จะเปนแกนอุดมการณของระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  ที่ดําเนนิสบืเนื่องมา 
ตั้งแตกอนสมยัอยุธยาจนถึงในชวงที ่2  กอ็าจเขาใจไดวา นอกเหนือจากความขัดแยงในแง
ความหมายตามคติทางศาสนาดังกลาวแลวในการวิเคราะหที่ผานมา  เหตทุี่ทาํใหแบบแผนการจดั 
องคประกอบสวนประธานที่ประกอบดวยปรางคสามองคเรียงเปนแถวหนากระดาน (ตามระเบียบ
ผังบริเวณแบบ ก 2.1 ดูภาพลายเสนที่ 4)  และระเบียบสวนฐานแบบ ก  แทบจะไมมีปรากฏอีกเลย 
นับต้ังแตในชวงที ่2 ของสมยัอยุธยา  ยังอาจเปนเพราะแบบแผนและระเบียบดังกลาวไมเหมาะที่
จะใชเปนสัญลักษณของระบบการเมืองการปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกบัแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานอันประกอบดวยปรางคประธาน ณ 
ตําแหนงศูนยกลาง ทีม่ีปรางคหรือเจดียบริวารรายลอม ณ ตําแหนงมมุทั้งสี ่(ตามระเบียบผัง
บริเวณแบบ  
ก 2.2  ดูภาพลายเสนที ่4)  และระเบียบสวนฐานแบบ ข  ที่สามารถสะทอนระบบการเมืองการ 
ปกครองแบบมณฑลอํานาจไดอยางถงึแกน  ตามนัยนี้  การสรางและการเสริมสรางปรางคใหมี
ระเบียบสวนฐานแบบ ข  ซึง่ปรากฏกรณีตัวอยางเปนจํานวนมากดังกลาวแลว  จงึอาจเปนรองรอย
หนึง่ทีย่ืนยันวา ฐานไพทีส่ีเหลี่ยมจัตุรัสคงเปนที่ยอมรับ  และไดนาํมาใชเปนสัญลักษณประกาศ
อุดมการณแหงระบบการเมอืงการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  
                 ในกรณีของปรางควัดวรเชษฐาราม (แผนผงัที่ 50) แมจะมรีองรอยวา ฐานตอนลาง 
คงไดผานการเสริมสรางมาแลว ดังจะเหน็ไดจาก แนวฐานดั้งเดิมที่อยูใตฐานปจจุบนั  แตรองรอย 
นี้ก็ยงัไมเพยีงพอที่จะระบุไดวา  ดั้งเดิมนัน้ ฐานตอนลางของปรางคแหงนี้มีระเบียบเปนเชนใด  
อยางไรก็ดีหากพิจารณาวา ความคิดในการออกแบบฐานตอนลางใหเปนฐานไพทีส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 
จะเปนที่ยอมรับสืบเนื่องกันมายาวนานตั้งแตในระยะปลายชวงที่ 1 เปนตนมา  และจะยังคงมี
ปรากฏที่ปรางควัดไชยวัฒนารามซึง่สรางขึ้นภายหลงัปรางควัดวรเชษฐารามไมนาน  โดยนาสงัเกต
วา ปรางคทั้งสองแหงนี้จะมรีะเบียบสวนเรอืนธาต ุ(แบบ ง)  และระเบียบสวนยอด (แบบ ก 1.2) 
ตรงกัน  ซึง่นาจะเปนรองรอยของความคิดในการออกแบบที่สัมพันธกนั  ประกอบกบัการวิเคราะห
ระเบียบสวนเรอืนธาตุซึง่ไดชี้ใหเหน็แลววา  ความคิดในการออกแบบแผนผังดวยการทอนมมุของ
รูปส่ีเหลี่ยมจัตรัุสใหเปนมมุยอหลายมุมที่มสัีดสวนเทาๆกนั  เพิง่เริ่มมีปรากฏในระยะที่สองของ 
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ชวงที่ 3 เทานัน้  ตามนัยตางๆนี้ทาํใหเขาใจไดวา  ฐานตอนลางของปรางควัดวรเชษฐารามอาจเปน 
ฐานไพทีส่ีเหลีย่มจัตุรัส  ตามระเบียบสวนฐานแบบ ข มากอนก็เปนได  แตในเวลาตอมาซึ่งควร 
เปนในระยะทีส่อง ของชวงที่ 3   ปรางคแหงนี้คงไดรับการเสริมสรางครั้งหนึง่  ดังมีรองรอยจาก
ตําแหนงพระประธานในอุโบสถวัดวรเชษฐาราม  ซึง่อาจเทียบไดกับวดับรมพุทธารามดังกลาวแลว  
โดยการเสริมสรางครั้งนัน้  อาจไดมีการการดัดแปลงฐานตอนลาง  ซึง่อาจทาํไดดวยการทอนมุม 
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสของฐานไพทีเดิมใหกลายเปนมุมยอ 3 มมุ  พรอมดวยการแทรกเสริมมุมยออีกดาน
ละ 2 มุม  ยื่นออกมาจากแนวฐานดัง้เดิม  ทําใหฐานตอนลางมีแผนผงัแบบสี่เหลีย่มจัตุรัสยอมุม   
ที่มีมุมรวมทั้งสิ้น 20 มุม  โดยสวนฐานที่ไดรับการเสริมสรางแลวนั้นจะมีสาระสาํคัญสอดคลองกับ
ปรางควัดบรมพุทธาราม (แผนผังที่ 56, ภาพลายเสนที ่38) นั่นเอง 
                 ปรางควัดวรโพธิ์ (แผนผงัที ่51, ภาพถายที ่72) นาจะเปนปรางคอีกแหงหนึง่ซึ่งม ี
แผนผังลักษณะคลายรูปกากบาท (คือระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ง ดูภาพลายเสนที ่6)  ดังม ี
รองรอยจากสวนฐานปรางคแหงนีท้ีห่ลงเหลืออยู  ซึง่มีสาระสําคัญเทียบไดกับสวนฐานปรางควัด 
วรเชษฐารามและปรางควัดไชยวัฒนารามอยางแนบแนน  ความสอดคลองนี้นาจะเปนรองรอย 
ไดวา “วัดวรโพธิ”์ ที่เรียกขานกนัอยูในปจจุบันนี้อาจหมายถงึ “วัดโพธาราม” ตามทีม่ีบันทึกไวใน 
คําใหการชาวกรุงเกาที่ไดยกมาอางแลวซึง่มีใจความวา วัดโพธารามเปนวัดที่สรางขึน้ในระยะเวลา
ไลเลี่ยกับการสรางวัดวรเชษฐาราม  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกาทศรถ  หากเปนเชนนัน้ ปรางค
วัดวรโพธิ์  ก็จะเปนรองรอยไดวา  จนถึงในระยะครึ่งหลงัของพุทธศตวรรษที่ 22  ความคิดในการ
ออกแบบฐานตอนลางใหเปนฐานไพทีส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ทีม่ีนัยความหมายเกีย่วเนื่องกบัปจจัย
ทางการเมืองการปกครอง  นาจะยังคงเปนทีย่อมรับสืบเนื่องมา  แมวาในขณะนัน้กรุงศรีอยุธยาได
เปล่ียนแปลงระบบการปกครองเปนแบบรวมศูนยอํานาจแลวก็ตาม  ดังจะเห็นไดวา วัดวรโพธิ ์
ที่มีหลกัฐานกลาวถงึอยางรวบรัด  ซึง่สอเคาวานาจะเปนวัดทีม่ีศักดิ์ระดับรอง  ปรางคประธานก ็
จะมีฐานตอนลางเปนเพียงฐานเขียงลอรับกับฐานตอนบนตามระเบยีบสวนฐานแบบ ก  ไมใชฐาน 
ไพทีส่ีเหลี่ยมจตัุรัสเหมือนอยางปรางควัดวรเชษฐาราม  และปรางควัดไชยวัฒนาราม  ซึง่ตางเปน
ประธานของวดัที่มีศักดิ์ระดับสูงเกี่ยวเนื่องกับรัฐและกษัตริย   
                 คาํใหการชาวกรุงเกาไดบันทกึไววา “(ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม)...ทรงบริจาค
พระราชทรัพยซอมปราสาทกระจกแดงและปฏิสังขรณวัดวาอารามอีกเปนจํานวนมาก  ทรงบาํเพญ็
พระราชกุศลจนตราบเทาเสด็จสวรรคต”134   และเนื่องจากกอนเสวยราชสมบัติพระองคอาจเคย 
                                                           
                 134  “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัด และ
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ,์ 102.  
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ทรงผนวชและจําพรรษาอยูที่วัดวรโพธิ1์35  ดงันัน้จึงมีความเปนไปไดวา วัดวรโพธิ์อาจไดรับการ
เสริมสรางในรชัสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรมก็เปนได  หากเมื่อแรกสราง ปรางควัดวรโพธ (แผนผงั
ที่ 51) จะปรากฏเปนประธานของผังบริเวณโดยไมมีระเบียบคดลอม  ในทาํนองเดียวกันกับปรางค 
วัดวรเชษฐาราม (แผนผงัที่ 49) ที่สรางขึ้นในระยะเวลาไลเลี่ยกันดงักลาวแลว  และหากการ
เสริมสรางวัดวรโพธิ์ ในรัชสมยัสมเด็จพระเจาทรงธรรม  ไดมีการเสริมสรางระเบียงคดเพิ่มเติมข้ึน
เปน 
วงลอมรอบปรางค  โดยอาจมุงหวังใหระเบียงคดเปนสิง่เนนความสาํคญัของวัดใหมศีักดิ์ระดับสูง
ตามระเบียบ(ผังบริเวณแบบ ก 2)ซึ่งเปนที่ยอมรับกนัมาตั้งแตในชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยา ประกอบ
กับการพิจารณาวา ระเบียงคดไดมีปรากฏที่ วัดไชยวัฒนาราม ที่สรางขึ้นในรัชสมัยตอมาอันเปน
ชวงเวลาแหงความผนัผวนทั้งในทางการเมืองการปกครอง และทางสังคม เปนอยางยิ่ง  ก็จะเขาใจ
ไดวา นอกจากฐานไพทีส่ีเหลี่ยมจัตุรัสดังกลาวขางตนแลว  ระเบียงคดยังเปนอีกองคประกอบหนึง่
ที่มีนยัความหมายเกี่ยวเนื่องกับกับปจจัยทางการเมืองการปกครอง  อันเปนที่ยอมรับสืบเนื่องกนั
มายาวนานนบัต้ังแตในชวงที่ 1 จนถงึอยางนอยในระยะที่หนึ่งของชวงที่ 3 ของสมัยอยุธยา  หรือ
อาจสืบเนื่องมาจนถึงในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ ดังมรีองรอยจากเอกสารรวมสมยับันทกึไววา 
         ...ขาพเจาไดเห็นวัดเกาๆ 5 หรือ 6 วัด  ซึ่งพระเจากรุงสยามทรงใชพระราชทรัพยเปนอันมากในการ 
         สราง  มีทองคําสงแสงสะทอนอยูทั่วในองคพระปรางคอันสูงเยี่ยม   สรางดวยฝมือชางอันประณีต   
         วิหารคตนั้นมีบริเวณกวางยาวดานละกวาหนึ่งรอยกาว...วิหารคตใหมซึ่งสรางขึ้นถวายเปนพระเกียรติ 
         แดสมเด็จพระบรมราชินีนาถองคที่ลวงลับไปแลวนั้น  ประดับดวยรูปปนของนารีแคอก  ทาทองกวา 
         หนึ่งรอยชิ้น  มีใบหนาและอิริยาบถเหมือนพิมพเดียวกันหมด  สวนวัดอื่นๆนั้นไมมีระเบียงคต...136     

                                                           
                 135  “ (พ.ศ. 2145)  พระศรีศิลปบวชอยูวัดระฆงั  รูพระไตรปฎกสันทัด  ไดสมณ
ฐานนัดรเปนพระพิมลธรรมอนันตปรีชา...”  บรรจบ  เทยีมทัด เสนอวา วัดระฆงัที่อางถงึใน 
ความตอนนี้อาจเปลี่ยนชื่อเปนวัดวรโพธิ ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ. ดูรายละเอียดจาก  
“พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบบัพนัจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจกัรพรรดิพงศ (จาด), 328. ; และ บรรจบ  เทียมทัด, 
“วัดวรโพธิ์,” ใน  พระราชวังและวัดโบราณ  ในจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา  พรอมทัง้รูปถายและ 
แผนผัง (พระนคร : กรมศิลปากร, 2511. พิมพในงานพระราชทางเพลิงศพ นายจํารัส  เกรียรติกอง  
ธันวาคม 2511).      
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                 จากการวเิคราะหระเบียบสวนเรือนธาตุ ไดชีใ้หเหน็ถงึความสําคัญของปรางคราย  
วัดมหาธาต ุลพบุรี (ภาพถายที่ 55) และปรางคราย วัดโลกยสุธา (ภาพลายเสนที่ 22)  ในฐานะ 
ที่เปนจุดเริ่มตนของระเบียบสวนเรือนธาตแุบบใหม (แบบ จ 1 และแบบ จ 2)  ซึ่งจะมีปรากฏใน
ระยะที่สองของชวงที ่๓ สืบเนื่องเรื่อยไป  นาสงัเกตวาฐานตอนบนของปรางคทั้งสองนี้ไดปรากฏ
ลักษณะเปนฐานสงิหซอนหลายชัน้แลว  โดยเฉพาะในกรณีของปรางคราย วัดมหาธาตุ ลพบุรี   
ยังมีชัน้ลวดบวัที่ประกอบดวยหนากระดาน บวัหงาย และทองไม คลายฐานเอวขัน  ซอนอยูบน 
ฐานสงิหที่ซอนกนัขึ้นมาแลวสองชัน้อีกดวย  ในขณะที ่ปรางควัดหนาพระธาต ุจ.สิงหบุรี (ภาพ 
ลายเสนที ่10) ซึ่งจากการวิเคราะหที่ผานมามีรองรอยวา นาจะเคยไดรับการเสริมสรางครั้งหนึง่ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ  ฐานตอนบนของปรางคแหงนีก้็จะมลัีกษณะคอดเวาคลายฐาน
เอวขันผสมอยูดวย  ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเสริมสรางในครัง้นัน้กเ็ปนได  นอกจากนัน้ฐาน
ตอนบนของปรางควัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพฯ (ภาพลายเสนที ่42) ก็จะปรากฏทัง้ฐานสิงหและ
ฐานเอวขันผสมสานกัน  จากรองรอยเหลานี ้ทาํใหผูวิจยัมีความเหน็วา ขอเสนอที่วา “ฐานตอนบน
ตามระเบยีบสวนฐานแบบ ค 1  อันประกอบดวยฐานเอวชันซอนอยูบนฐานสงิห  เปนพัฒนาการ 
ข้ันตนซึ่งจะคลี่คลายตอไปจนปรากฏเปนระเบียบแบบ ค 2  อันประกอบดวยฐานสงิหซอนหลาย
ชั้นในเวลาตอมา”137อาจยังไมรัดกุมมากพอ  ทัง้นี้เนื่องจากรองรอยดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา
ระเบียบสวนฐานทั้งแบบ ค 1 และแบบ ค 2 นั้น  เปนระเบียบที่เร่ิมปรากฏขึ้นและสืบเนื่องรวมสมัย
กันไปจนสิน้สมัยอยุธยา  ตอเนื่องไปยงัตนสมัยรัตนโกสินทร   
                 หากพิจารณาวา เดิมที่สวนคอดเวาของฐานเอวขนัอาจเคยมีประติมากรรมตั้งประดับ
ในทาํนองเดียวกันกับทีม่ีปรากฏที่ปรางควดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ (ภาพลายเสนที่ 43) หรือมี
กระจังประดับอยู  ในทาํนองเดียวกนักับปรางคแหงอื่นๆซึง่จะปรากฏขึ้นในเวลาตอมา ประกอบกับ
หลักฐานการประดับลวดลายที่สวนตางๆของฐานสงิห  ไมวาจะเปนกาบเทาสิงห แขงสิงห ทองสงิห 
นมสิงห และการประดับกระจังบนบวัหัวสงิห   รวมทั้งการปรากฏชั้นรัดประคด  พรอมดวยเอวขนั  
ที่ประดับดวยกระจังซอนอยูเหนือบัวปลายเรือนธาตุ  ซึง่เปนสาระสําคัญของพัฒนาการระเบยีบ
สวนเรือนธาต ุในระยะที่สองของชวงที่ 3 โดยตลอด  ไมวาปรางคแหงนั้นจะมีฐานตอนบนเปนฐาน
                                                                                                                                                                       
                 136  นิโคลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, 
แปลโดย สันต ท โกมลบุตร (พระนคร : ก าวหนา, 2506), 197.  
                 137  สินติ  เล็กสุขุม, เจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ  จงัหวัดพระนครศรี 
อยุธยา, 67-68.  
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เอวขันหรือฐานสิงหซอนกันก็ตาม  ดังมีรองรอยใหเห็นอยางเดนชัดในกรณีของปรางควัดศาลาปนู 
(ภาพถายที ่87)  และปรางควัดสระบัว จ.เพชรบุรี (ภาพถายที่ 89)  จากรองรอยและหลักฐาน 
 
เหลานี้อาจเขาใจวา  การประดิษฐฐานตอนบนใหมีลักษณะเปนฐานเอวขัน  หรือเปนฐานสิงหนัน้  
ไมไดเปนความคิดในเชิงการออกแบบ  แตเปนความคิดในเชิงการประดับตกแตง  ที่มุงแสดง
รายละเอียดอนัแพรวพราวระยิบระยับดวยกลวิธทีี่แตกตางกนั 
                 ฐานประทกัษิณซึง่เปนฐานตอนลางตามระเบยีบสวนฐานแบบ ค นัน้ ก็ไดแสดงใหเหน็
ถึงความคิดในเชิงประดับตกแตงเชนกนั  ดงัจะเห็นไดวา ฐานประทักษณิจะไดรับการประดิษฐใหมี
ลักษณะเปนฐานบวั  แตกตางจากฐานตอนลางแบบตางๆที่มีมากอน  ซึ่งปรากฏเปนฐานเขียงเรียบ
เกลี้ยงเสมอมา   
                 อยางไรก็ดหีากพิจารณาความหมายของประติมากรรมทีม่ีปรากฏในสวนตางๆของ
ปรางครวมกนั  ก็จะเขาใจไดวา ประติมากรรมที่อาจเคยมีประดับอยูทีฐ่านเอวขันดังกลาวขางตน
อาจมีความหมายในเชิงสัญลักษณดวยก็เปนได    ทั้งนี้เนื่องจากการวเิคราะหที่ผานมามีรองรอยวา 
ประติมากรรมรูปเหลากองอารักขาสวรรคดาวดึงส  และนภศูล  อันควรเปนสัญลักษณหมายถึง 
พระอินทร ยงัคงเปนสาระสาํคัญของระเบยีบสวนยอด (แบบ ค) ที่มีปรากฏในระยะที่สองของชวง 
ที่ 3 ดวย  ตามนัยนี้หากประติมากรรมซึง่ประดับอยูที่ฐานเอวขันปรากฏเปนรูปอสูร  ปรางคแหงนัน้
ก็จะปรากฏเปนสัญลักษณทีส่ามารถประมวลสาระสําคญัของภูเขาพระสุเมรุตามคตโิลกศาสตรได  
ในทาํนองเดียวกันกับทีเ่คยมีตัวอยางปรากฏมากอนที่ปรางควัดราชบรูณะดังกลาวแลวนั่นเอง. 
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ตารางที ่4 
ค.  สรุปพัฒนาการระเบยีบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมยัอยุธยา 
      (ดูภาพลายเสนที่ 3 - 7  และตารางที่ 1 - 4  ประกอบ ) 
                 จากที่ไดวิเคราะหมาทัง้หมดจะเหน็ไดวา ในจํานวนปรางคทั้ง 32 แหง  ทีไ่ดกําหนด 
ใหเปนกรณีศึกษานั้น  นอกเหนือจากปรางค 9 แหงที่ไดจําแนกไวในกลุมที่ 4 และ 5  ซึง่ลวนม ี
หลักฐานทางเอกสารและทางสถาปตยกรรมบงชี้เวลาการสรางอยางแนชัดในชวงที่ 3 ของสมัย
อยุธยาแลว  ปรางคอีก 23 แหงที่ไดจําแนกไวในกลุมที่ 1, 2 และ 3  ก็ลวนมหีลักฐานทางเอกสาร
และทางสถาปตยกรรมบงชีห้รือเปนรองรอยวา ปรางคเหลานัน้ควรปรากฏขึ้นแลวตั้งแตอยางชา 
ในชวงที ่1 ของสมัยอยธุยา  หรืออาจกอนสมัยอยุธยาทัง้สิ้น  นอกจากนัน้ยังจะเห็นไดวา ในเกือบ
ทุกกรณีลวนมรีองรอยของการเสริมสราง  เพื่อใหระเบยีบดั้งเดิมคลี่คลายไปสูระเบยีบอีกแบบหนึง่   
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันเมื่อเวลาผานไป  เวนแตเฉพาะปรางคหกแหงซึ่งไดจําแนกไวในกลุมที่ 5  ทั้งนี้คง
เปนเพราะปรางคกลุมนี้มีระเบียบอันเปนแบบสุดทายในสมัยอยุธยา  โดยกอนที่ระเบียบแบบใหม
จะปรากฏเปนที่ยอมรับแทนที่  สมัยอยธุยาก็ไดส้ินสุดลงเสียกอน  และแมวาระเบยีบทางสถาปตย- 
กรรมของปรางคจะมพีัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงในตนสมัยรัตนโกสนิทรก็ตาม  แตพัฒนาการนัน้ 
ก็ดําเนนิไปในแนวทางที่สืบเนื่องมาจากพฒันาการในระยะที่สองของชวงที่ 3 ของสมยัอยุธยา   
โดยการพฒันาจะมีแนวโนมไปตามความคิดในเชิงประดับตกแตงเปนหลกั  และดําเนนิสืบเนื่องมา
อีกไมนานนัก ระเบียบทางสถาปตยกรรมซึง่ปรากฏขึ้นในตนสมัยรัตนโกสินทร  จงึไมมีสาระสําคัญ
แตกตางจากระเบียบแบบสดุทายในสมัยอยุธยาอยางเดนชัดมากนัก  รวมทั้งไมมพีลังในเชงิการ
ออกแบบมากพอที่จะผลักดนัใหเกิดการเสริมสราง 
                 จากการวเิคราะหชี้ใหเหน็แลววา ระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยุธยา
ทั้งในดานผังบริเวณ  และดานองคประกอบทางสถาปตยกรรมอันไดแก สวนฐาน สวนเรือนธาต ุ
และสวนยอด  จะมีการพฒันาไปตามแนวทางที่สอดคลองกัน  ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 
                 ชวงที่ 1  ของสมัยอยธุยา  ในชวงเวลานีจ้ะปรากฏทัง้ระเบียบทีสื่บเนือ่งอยางใกลชดิ 
กับปรางคสกลุชางเขมร  และระเบียบของปรางคสกุลทองถิ่นควบคูกนั  ระเบียบทั้งสองลักษณะนี้
จะผสานเขาดวยกนั  และไดนําไปสูระเบียบอันเปนเอกลกัษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยธุยา  
ซึ่งเร่ิมปรากฏขึ้นในราวครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 คือปลายชวงที่ 1 นี้  โดยระเบียบของปรางค
สกุลชางทองถิน่จะเปนแรงผลักดันสําคัญ  ที่ทาํใหการออกแบบปรางคสกุลชางอยุธยาสามารถ
บรรลุถึงระเบยีบอันเปนเอกลักษณแทจริงไดในเวลาไมนาน  และสาระสําคัญตามระเบียบของ
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ปรางคสกุลชางทองถิน่ก็จะปรากฏเปนสาระสําคัญตามระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของ
ปรางคสกุลชางอยุธยาอยางไมเปนรอง  หรือดอยกวาสาระสําคัญตามระเบียบที่สืบเนื่องมาจาก
ปรางคสกุลชางเขมร 
                 ระเบียบที่สืบเนื่องมาจากปรางคสกุลชางเขมร  ซึ่งมีปรากฏในชวงที ่1 ไดแก  
                 -  ระเบียบผังบริเวณ        :  แบบ ก 2.1, แบบ ก 2.2  
                 -  ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ  :  แบบ ค 1  
                 -  ระเบียบสวนยอด          :  แบบ ก 1.1  
                 -  ระเบียบสวนฐาน          :  แบบ ก  
                 นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา ระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ค 1  และระเบียบสวนยอดแบบ  
ก 1.1  จะปรากฏสาระสําคญัที่สะทอนใหเห็นถึงความคดิในการออกแบบที่มุงแสดงวา ปรางค  
คือ สถาปตยกรรมที่มีสวนเรอืนธาตุซอนหลายชัน้ลดหลัน่กนัขึ้นไป  สอดคลองกับความคิดใน 
การออกแบบ “ปราสาท” ซึง่ถือกันมาแตโบราณวา เปนสถาปตยกรรมที่ศักดิ์ระดับสูง   
                 อยางไรก็ดีสาระสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความสอดคลองระหวางปรางคกับปราสาท
ดังกลาวขางตน  จะไมปรากฏอยางเครงครัดนักในระเบยีบของปรางคสกุลชางทองถิน่  รวมถงึ
ระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยธุยา (ที่มีสาระสําคัญของปรางคสกุลชาง
ทองถิน่ผสมผสานอยูไมนอย) นับต้ังแตในชวงที ่1 นี้แลว  และจะคอยๆเสื่อมคลายลงเรื่อยๆ เปน
ลําดับ จนถึงในระยะที่สองของชวงที ่3  สาระสําคัญนีก้จ็ะหลงเหลือรองรอยอยางเลือนลางเต็มท ี
                 ระเบียบของปรางคสกุลชางทองถิ่น  และระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางค
ชางอยธุยา  ซึง่มีปรากฏในชวงที่ 1 ไดแก  
                 -  ระเบียบผังบริเวณ        :  แบบ ก 1  
                 -  ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ  :  แบบ ก, แบบ ข 1.1, แบบ ข 1.2, แบบ ข 1.3,  
                                                            แบบ ข 2, แบบ ค 2   
                 -  ระเบียบสวนยอด          :  แบบ ก 2.1, แบบ ก 2.2  
                 -  ระเบียบสวนฐาน          :  แบบ ข  
 
                 ชวงที่ 2 ของสมัยอยุธยา  ระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชาง 
อยุธยาที่เร่ิมปรากฏขึ้นในปลายชวงที่ 1  จะไดรับการพฒันาสืบเนื่องมาจนปรากฏเปนระเบียบ
อยางสมบูรณแบบ  ซึง่จะเปนมีอิทธิพลอยางจริงจังและกวางขวาง  โดยเปนตนแบบใหกับการ 
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ออกแบบปรางค  และเปนแนวทางใหกับการเสริมสรางปรางคที่มมีาแตเดิม  ใหคลี่คลายไปสู
ระเบียบแบบใหมทีม่ีสาระสาํคัญเทียบไดกับระเบียบอนัสมบูรณแบบนั้น   
                 ระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยาอยางสมบูรณแบบ  และ
ระเบียบอันเปนผลมาจากการเสริมสรางตามแนวทางของระเบียบอนัสมบูรณแบบ  ซึง่มีปรากฏ 
ในชวงที ่2 ไดแก 
                 -  ระเบียบผังบริเวณ        :  แบบ ข 1.1, แบบ ข 1.2, แบบ ข 2.1,  
         แบบ ข 2.2, แบบ ก 3 
                 -  ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ  :  แบบ ข 3.1, แบบ ข 3.2, แบบ ค 2 
                 -  ระเบียบสวนยอด         :  แบบ ข 1 
                 -  ระเบียบสวนฐาน           :  แบบ ข 
 
                 ชวงที่ 3 ของสมัยอยุธยา  
                 ระยะที่หนึ่ง  พฒันาการของระเบียบในระยะเวลานี้จะดาํเนินไปดวยการหวนกลับ 
ไปร้ือฟนระเบยีบที่มมีาตั้งแตในชวงที ่1  และนํามาใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบระเบียบ
แบบใหม  ซึ่งมีสาระสําคัญที่แตกตาง  แตสืบเนื่องกบัระเบียบทีม่ีมาแตเดิม  
                 ระเบียบทีม่ีมาแตเดิมและระเบียบแบบใหมซึ่งมีปรากฏในระยะทีห่นึง่ของชวงที ่3 ไดแก 
                 -  ระเบียบผังบริเวณ         :  แบบ ข 1.2, แบบ ค 
                 -  ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ  :  แบบ ง  
                 -  ระเบียบสวนยอด          :  แบบ ก 1.2, แบบ ข 2    
                 -  ระเบียบสวนฐาน          :  แบบ ข 
                 ระยะที่สอง  พฒันาการของระเบียบในระยะเวลานี้จะสืบเนื่องตอมาจากระยะที่หนึ่ง 
แตมีแนวโนมที่จะคลี่คลายหางจากระเบยีบที่มมีาแตเดิมมากขึน้  โดยในที่สุดจะปรากฏระเบียบ
แบบใหม  ซึ่งมีสาระสําคัญแตกตางจากระเบียบทัง้หมดที่ปรากฏขึ้นกอนหนาอยางสิ้นเชงิ ไดแก  
                 ระเบียบแบบใหม ซึ่งมีปรากฏในระยะที่สองของชวงที่ 3 ไดแก 
                 -  ระเบียบผังบริเวณ         :  แบบ ง 1, แบบ ง 2, แบบ จ, แบบ ฉ  
                 -  ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ  :  แบบ จ 1.1, แบบ จ 1.2, แบบ จ 2.1,  
                                                            แบบ จ 2.2, แบบ จ 2.3 
                 -  ระเบียบสวนยอด          :  แบบ ค 
                 -  ระเบียบสวนฐาน          :  แบบ ค 1 , แบบ ค 2 
                 จากที่ไดวิเคราะหมาทัง้หมด  รวมถึงการสรปุพัฒนาการระเบียบทางสถาปตยกรรม 
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ดังกลาวขางตน  นาจะพิสูจนและยนืยนัไดเปนอยางดีวา ในสมัยอยธุยา ปรางคเปนสถาปตยกรรม
ที่มีความสําคญัสืบเนื่องตลอดยุคสมัย  มไิดเปนสถาปตยกรรมที่ไดรับการยอมรับอยางเฟองฟู  
หรือเสื่อมคลายเปนชวงๆสลบักันไปอยางที่มักเขาใจกนัมา. 
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บทที่ 5 

 
บทบาทหนาที่และการออกแบบปรางคในสมัยอยธุยา 

  
                 หากใชงานศกึษาเรื่อง “ตํานานพระพุทธเจดยี” นิพนธโดย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2469  เปนเกณฑ  ก็นบัไดวาเปนเวลากวาคอนศตวรรษ 
มาแลว  ที่มักเชื่อกันเสมอมาวาในสมัยอยธุยา ปรางคจะปรากฏขึ้นในสองชวงเวลากลาวคือ  
ชวงแรกระหวางปลายพทุธศตวรรษ 19 ถงึตนพทุธศตวรรษ 21  โดยการปรากฏปรางคในชวงเวลา
นี้เปนการสืบเนื่องมาจากอารยธรรมเขมร  ซึ่งเคยมีอิทธพิลอยูในบริเวณภาคกลางของไทยมากอน  
และอีกชวงหนึง่คือ ระหวางครึ่งหลังพทุธศตวรรษ 22 ถึงครึ่งแรกของพทุธศตวรรษ 23  โดยการ 
เร่ิมปรากฏปรางคในชวงหลงันี ้ เปนผลเนือ่งจากรงุศรีอยุธยาสามารถมีอํานาจเหนือเขมร(ละแวก) 
ไดอีกครั้ง  อยางไรก็ดีจากการศึกษาวิเคราะหทัง้หมดในวทิยานพินธนี้ไดพบวา คําอธิบายเกี่ยวกบั
ปรางคในสมยัอยุธยาดงักลาวขางตนยงัไมสมบูรณ  รวมทั้งมีขอบกพรองที่ตองแกไข  นอกจากนัน้
ยังไดพบคําอธบิายใหมๆ  ซึง่นอกจากจะทาํใหเกิดความเขาใจที่กระจางยิ่งขึน้ในเชิงสถาปตยกรรม
แลว  ยงัทําใหเขาใจถึงความสําคัญและความสมัพนัธระหวางปรางคกับสังคมอยธุยาในแตละ
ชวงเวลา  รวมทั้งเขาใจถึงกระบวนการออกแบบ  ทีม่ีผลใหปรางคเปนสญัลักษณที่สะทอน
ความสาํคัญและความสมัพนัธนัน้ๆใหปรากฏเปนทีป่ระจักษทัว่กนั  ซึ่งจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 
 

บทบาทหนาที่ของปรางคในบริเวณภาคกลางของไทยกอนสมัยอยุธยา 
 
                 บนพืน้ฐานแนวคิดตามระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  ซึง่มีแนวคดิ 
ที่สําคัญสองประการไดแก  การกระจายอาํนาจ  และการสงตออํานาจจากราชธานี  ครอบคลุม
อาณาบริเวณหนึง่  ทาํใหแมวาในชวงพทุธศตวรรษ 16-18  มณฑลอาํนาจเนื่องในอารยธรรมเขมร
จะมีอํานาจทางการเมืองการปกครองอยูในบริเวณภาคกลางของไทย  แตอํานาจนัน้กเ็ปนเพียง
อํานาจในทางทฤษฎทีี่มีความผันแปรสูง 
                 ปรางคซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีนยัความหมายตามคติโลกศาสตรอันเกี่ยวเนื่องกับแบบ
แผนแหงมณฑลมาแตดั้งเดมิไดเปนทีย่อมรับในอารยธรรมเขมร  โดยนอกจากมีบทบาทหนาทีเ่ปน
สัญลักษณของพระราชอาํนาจโดยสมบูรณแหงกษัตริยผูทรงเปนพระจักรพรรดิราชแลว  ปรางคยงั
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มีบทบาทหนาที่เปนสัญลกัษณของมณฑลอํานาจ  อันมศีูนยกลางอยูที่ราชธานีซึง่เปนที่ประทับ
ของพระจักรพรรดิราชอีกดวย 
                 ตามนยัทัง้สองขางตนอาจทาํใหเขาใจไดวา กอนสมัยอยธุยา  ปรางคซึ่งปรากฎขึ้น ณ  
ที่หนึ่งที่ใดในบริเวณภาคกลางของไทย  อาจเปนเครื่องหมายวา ณ ทีน่ั้นยอมมีความสัมพนัธกับ
มณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรไมมากกน็อย  ระดับความเขมขนของสัมพนัธภาพระหวางที่
หนึง่ที่ใดในอาณาบริเวณของมณฑลอาํนาจ  กับราชธานอัีนเปนศนูยกลางของมณฑลอํานาจ  อาจ
สะทอนใหเห็นไดจากระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางค ณ ทีน่ั้นนัน่เอง โดยหากสัมพันธภาพ
ดําเนนิไปอยางเครงครัดและเขมงวด  ปรางคก็จะมีระเบียบทางสถาปตยกรรมเทียบไดกับปรางค
สกุลชางเขมรอยางแนบแนน  แตหากสัมพันธภาพดําเนินไปอยางยืดหยุนและผอนคลาย  ระเบียบ
ทางสถาปตยกรรมของปรางคก็จะพลิกแพลงไป  โดยมรีะเบียบทางสถาปตยกรรมของสกุลชาง 
ทองถิน่เขามาผสมผสาน   
                 หากบทบาทหนาที่ของปรางคในฐานะสัญลกัษณของมณฑลอํานาจเปนทีย่อมรับกนั
อยางกวางขวาง  ปรางคก็อาจปรากฎเปนสถาปตยกรรมสากล  ที่ชุมชนทองถิน่อาจดําเนนิการ
สรางขึ้นเอง  เพื่ออางความสัมพันธกับมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมร  โดยมุงหวังผลใน 
ทางการเมืองก็เปนได  ตรงกันขาม รัฐซ่ึงพยายามที่จะสถาปนามณฑลอํานาจใหม  ก็อาจใชปรางค
เปนสัญลักษณแหงมณฑลอํานาจใหมนัน้ไดเชนกนั   
                 ปรางคกอนสมยัอยุธยาหลายแหงในบริเวณภาคกลางของไทย  ก็คงปรากฏขึ้นดวย 
มูลเหตุแหงการสรางลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสามลกัษณะดังกลาวขางตนนี้เอง 
                 จากการศึกษาวิเคราะหที่ผานมานาเชื่อวา  ในอารยธรรมสุโขทัยนาจะยงัคงมีการสราง
ปรางค  โดยมลูเหตุแหงการสรางนัน้คงมีนยัความหมายทางการเมืองการปกครองเกี่ยวเนื่องกับ
อารยธรรมเขมรในระดับหนึง่  ทัง้นี้เนื่องจากมีรองรอยวา พอขุนผาเมอืงและพอขุนบางกลางหาว 
ซึ่งไดชื่อวาเปนผูนาํในชวงแรกเริ่มของอารยธรรมสุโขทัยนั้น  ทรงมีความนิยมชมชอบในเกียรติยศ
ตามแบบแผนแหงอารยธรรมเขมร  รวมทัง้ในเมืองสุโขทยัก็มีปรางคปรากฏอยู  ดังเชน ปรางควัด
พระพายหลวง (ภาพถายที่ 3) ปรางควัดศรสีวาย (ภาพถายที ่4) เปนตน   
                 อยางไรก็ดีการสรางปรางคในอารยธรรมสโุขทัยคงคอยๆเสื่อมคลายลงเปนลําดับ และ
มีความเปนไปไดวา จนถงึอยางชาในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19  ในอารยธรรมสุโขทัยอาจมีการ
ออกแบบเจดียยอดดอกบัวตูม  ใหเปนสญัลักษณที่มนียัความหมายทางการเมืองการปกครอง   
แทนที่การสรางปรางคที่มีมาแตดั้งเดิม  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากอิทธิพลของคติโลกศาสตรเนื่องใน
ศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ ซึ่งไดเผยแผเขามาสูสุโขทัยอยางเขมขนในขณะนั้น  รวมทั้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 360

อาจมีความเกีย่วของกับภาวะความขัดแยง  และการขยายอํานาจของรฐัอิสระในบริเวณภาคกลาง
ตอนลาง  ซึง่ในขณะนัน้อาจไดผนวกรวมเมืองตางๆ ในบริเวณฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา 
ที่เดิมอาจมีความสัมพันธกับสุโขทัยเขาเปนสวนหนึ่งแลว 
                 จากการศึกษาวิเคราะหที่ผานมามีรองรอยวา บทบาทหนาที่ทางการเมืองการปกครอง
ของปรางคในฐานะสัญลกัษณของมณฑลอํานาจ  ซึ่งมีปรากฏมากอนในอารยธรรมเขมร  อาจเปน
ที่ยอมรับของเมืองตางๆในบริเวณฝงตะวนัออกของแมน้าํเจาพระยามาแตดั้งเดิมแลว  ดงัปรากฏ
หลักฐานที่สําคัญที่สุดคือ ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพลายเสนที่ 28)  ซึ่งมีระเบียบทางสถา-ปต
ยกรรมเทยีบไดกับปรางคสกุลชางเขมรอันไดแก ปรางคปราสาทพิมาย (ภาพลายเสนที ่27)   อยาง
แนบแนน  รวมทั้งมีเอกสารอันไดแกพงศาวดารเหนือ บงชี้แนชัดวา ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี มี
บทบาทหนาทีเ่ปนสัญลักษณตามระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  สัมพันธกับเมอืง
แหงหนึง่ซึ่งตัง้อยูในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา มาตั้งแตกอนสมัยอยุธยาแลว 
                 อยางไรก็ด ีในบางชวงเวลาตัง้แตกอนสมัยอยุธยา  สัมพนัธภาพระหวางเมืองตางๆ 
ในบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยากับศูนยกลางมณฑลอาํนาจเนื่องในอารยธรรมเขมร  
คงดําเนนิไปอยางยืดหยุนและผอนคลาย  ดังมีรองรอยสะทอนใหเห็นไดจาก  ปรางคที่มีระเบียบ
สวนเรือนธาตตุามแบบ ก และแบบ ข 2  ที่มีสาระสาํคญัตามระเบียบของปรางคสกุลชางทองถิน่
ผสมผสานอยูไมนอย  ซึ่งมปีรากฏในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยามาตั้งแตกอนสมัยอยุธยา   
หรืออยางชาไมเกินครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20  ดงัมตีัวอยางสําคญัไดแก ปรางคแปดเหลี่ยม 
วัดโลกยสุธา (ภาพถายที ่35,36), ปรางควดัทาทราย (ภาพลายเสนที ่ 9), ปรางควัดสม (ภาพ
ลายเสนที ่23)     
                 บทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองของปรางคในทํานองเดียวกันนี้  ก็นาจะเปน 
ที่ยอมรับของเมืองตางๆในบริเวณฝงตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยา  มาตั้งแตกอนสมยัอยุธยาแลว
เชนกนั  ดังมีรองรอยสะทอนใหเหน็ไดจาก ปรางคทีม่ีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ข 1 ที่มี
สาระสําคัญโดดเดน  อันอาจจําแนกใหเปนอีกสกุลชางทองถิน่หนึง่  ซึ่งมีความเจรญิรุงเรืองควบคู
กันมากับสกุลชางในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยาดังกลาวขางตน  ดงัมีตัวอยางที่สําคัญไดแก  
ปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่12), ปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี (ภาพ
ลายเสนที ่10) 
, ปรางควัดพระปรางค จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 20)     
                 หากพิจารณาวา รัฐอิสระอันเกิดจากการผนวกเมืองตางๆในบริเวณภาคกลางตอนลาง
ทั้งสองฝงแมน้าํเจาพระยาซึง่ตางยอมรับวาปรางคเปนสญัลักษณของมณฑลอํานาจ  จะไดรับ 
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การสถาปนาขึ้นเปนมณฑลอํานาจใหมในนาม “กรุงศรีอยุธยา”  ในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19  
รวมสมัยกบัการปรากฏเจดยียอดดอกบัวตูมในอารยธรรมสุโขทัย  ทามกลางกระแสความขัดแยง  
และการขยายอํานาจของกรงุศรีอยุธยาที่จะเร่ิมรุกคืบข้ึนไปครอบงําสุโขทัย  ดังมีรองรอยบันทกึ 
อยูในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณเปนใจความวา “สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สามารถยดึครองเมือง
ชัยนาทไดดวยกลอุบาย  พระญาลิไทจงึตองยอมออนนอมเพื่อขอเมืองชัยนาทคืน   ตอมาใน 
รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1 เมืองชัยนาทจึงตกอยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง”  
ตามนยัเหลานี้ทาํใหเขาใจไดวา  การออกแบบเจดียยอดดอกบัวตูมในอารยธรรมสโุขทัย  อาจ 
เปนความพยายามอยางจงใจที่จะแสวงหาสัญลักษณทางการเมืองการปกครองอยางใหม  ทีม่ ี
เอกลักษณแตกตางจากปรางคอันเปนสัญลักษณของคูแขงทางการเมอืง  และเนื่องจากการขยาย
อํานาจของกรงุศรีอยุธยาครอบงําสุโขทัย  ที่จะดําเนนิไปอยางสืบเนื่องเปนเวลายาวนานราวสอง
ศตวรรษ  คงเปนปจจัยสาํคญัที่จํากัดใหเจดียยอดดอกบัวตูมเกือบทั้งหมดปรากฏเฉพาะในบริเวณ
ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ  เวนแตเจดียยอดดอกบัวตูม วัดตะโหนดหลาย อ.สรรคบุรี จ.
ชัยนาท (ภาพถายที่ 5)   
                 อยางไรก็ดีในยานเดียวกนักับวัดตะโหนดหลาย อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  ยงัปรากฏปรางค
วัดสองพีน่อง (ภาพถายที ่9, 10) ซึ่งเปนปรางคทีม่ีระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ ข 2 อันเปนระเบียบ
เฉพาะแบบหนึ่งของปรางคสกุลชางอยุธยาในระยะแรกเริ่ม เทยีบไดกับปรางควัดสม (ภาพลายเสน
ที่ 23) ดังกลาวแลว  การปรากฏเจดียยอดดอกบัวตูมและปรางคเทียบเคียงควบคูกนัเชนนี ้อาจเปน
ภาพสะทอนของการเผชิญหนากนัระหวางกรุงศรีอยุธยากับสุโขทัย  ซึง่ตางนาํสถาปตยกรรมที่มี
เอกลักษณแตกตางกนัมาใชเปนสัญลักษณทางการเมืองการปกครอง  รวมทั้งยงัทําใหเขาใจไดวา  
นอกจาก บทบาทหนาทีท่างศาสนาซึง่เปนที่เขาใจทัว่กนัแลว  ทัง้เจดยียอดดอกบัวตูมในอารยธรรม
สุโขทัย  และปรางคในอารยธรรมทองถิน่ภาคกลางของไทย  ซึง่จะสืบเนื่องไปยงัอารยธรรมอยุธยา  
ตางยงัเปนสถาปตยกรรมทีม่ีบทบาทหนาที่ทางการเมืองการปกครองอยางโดดเดนยิ่งมาแตดั้งเดิม. 
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บทบาทหนาที่และการออกแบบปรางคในชวงที ่1 ของสมยัอยธุยา 

  
                 จากการวเิคราะหที่ผานมาไดพบ ปรางค 5 แหง ที่มีระเบยีบสวนเรือนธาตุตามแบบ ก 
และแบบ ข 2  ในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา และไดพบปรางค 10 แหง  ทีม่ีระเบยีบสวนเรือน
ธาตุตามแบบ ข 1 (ทุกแบบยอย)  และแบบ ข 3 (ทุกแบบยอย) ซึ่งเมื่อแรกสรางควรมรีะเบียบตาม
แบบ ข 1 มากอน  ในเมืองตางๆ ทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  โดยปรางคทัง้ 15 แหงนั้น 
(คือปรางคกลุมที่ 1 และ 2) ควรปรากฏขึ้นแลวตั้งแตกอนสมัยอยุธยา  หรืออยางชาไมเกินพทุธ 
ศตวรรษที่ 20  และระเบียบสวนเรือนธาตทุั้งสี่แบบดังกลาวขางตน  กม็ีสาระสําคัญบางประการ
แตกตางจากปรางคสกุลชางเขมรอยางมนีัยสําคัญในเชิงการออกแบบ  ซึง่อาจใชเปนเกณฑจําแนก
ใหเปนระเบียบของปรางคสกุลชางทองถิน่  ดังนัน้ปรางคทั้ง 15 แหงนี้จงึนาจะเปนรองรอยไดวา 
ทามกลางกระแสการยอมรับบทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองของปรางคอยางกวางขวาง 
ในบริเวณภาคกลางตอนลางที่สืบเนื่องกนัมายาวนานนัน้  ระเบียบแบบดั้งเดิมของปรางคสกุลชาง
เขมรก็ไดเร่ิมคลี่คลายไป  ทั้งนี้คงเปนผลเนือ่งมาจากการเสื่อมคลายลงของอารยธรรมเขมร  สงผล
ใหสัมพนัธภาพระหวางมืองตางๆกับราชธานีแหงมณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมรมีลักษณะ
ยืดหยุนและผอนคลายมากขึ้น  ตามธรรมชาติของระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจ 
                 นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา ปรางควัดพทุไธศวรรย (ภาพลายเสนที ่30)  และปรางควัด
พระราม (ภาพลายเสนที่ 31)  ซึ่งตางเปนปรางคอันมีศกัดิ์ระดับสูงที่เร่ิมสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1  จะมีสวนเรือนธาตุตามระเบียบแบบ ค 1  สอดคลองกับปรางควัดมหาธาตุ 
ลพบุรี (ภาพลายเสนที ่28)  และปรางคปราสาทพิมาย (ภาพลายเสนที่ 27)  ซึง่ตางเกี่ยวเนื่อง 
หรือเปนผลผลติโดยตรงของอารยธรรมเขมร  ทั้งๆที่ในขณะนั้นระเบียบของปรางคสกุลชางอยุธยา
ไดเร่ิมคลี่คลายหางจากระเบียบของปรางคสกุลชางเขมรในระดับหนึง่แลวดังกลาวขางตน 
                 จากการศึกษาวิเคราะหแนวคดิทางการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยธุยาในชวง 
พุทธศตวรรษที่ 20 ไดพบวา แมกรุงศรีอยธุยาจะปรากฏขึ้นเปนมณฑลอํานาจใหม  ทีเ่ปนอิสระจาก
มณฑลอํานาจเนื่องในอารยธรรมเขมร  แตความยิ่งใหญของอารยธรรมเขมรในอดีต  ทีม่ีปรางค 
อันอลังการจํานวนมากมายเปนสัญลักษณนั้น  คงเปนอดุมคติของความเจริญรุงเรืองที่สมเด็จ 
พระรามาธิบดีที่ 1  รวมถึงกษัตริยพระองคอ่ืนๆในชวงพทุธศตวรรษ 20 ทรงยอมรับและนิยม 
ชมชอบ  ตามนัยนี้อาจทําใหเขาใจไดวา นอกเหนือจากศักดิ์ระดับสูงของปรางค  ซึง่ยอมบังคับให
การออกแบบดําเนนิไปตามระเบียบอันเปนแบบแผนอยางเครงครัดแลว  การออกแบบที่กําหนดให
ปรางควัดพทุไธศวรรย และปรางควัดพระราม  มีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ค 1  ยังอาจเปน
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ความพยายามอยางจงใจใหมีระเบียบเทยีบไดกับปรางคสกุลชางเขมร   เพื่อใหปรางคทั้งสองนั้น
เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรืองทัดเทียมอารยธรรมเขมรที่ยิง่ใหญในอดีต 
                 นอกจากระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ค 1 ดังกลาวขางตน  ระเบียบผังบริเวณก็สะทอน
ใหเหน็วา อยางนอยจนถึงในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 หรือตนพทุธศตวรรษที่ 21  การออกแบบ
ปรางคจะยงัคงดําเนินไปตามระเบียบที่สืบเนื่องมาจากสกุลชางเขมร  โดยเฉพาะปรางคทีม่ีศักดิ์
ระดับสูง  ซึ่งจะไดรับการออกแบบตามระเบียบผังบริเวณแบบ ก 2.1 หรือแบบ ก 2.2 เสมอ  ดงัมี
ตัวอยางที่สําคัญไดแก วัดราชบูรณะ (แผนผังที ่38),  วัดพระราม (แผนผังที ่36)  โดยตามระเบียบ
ผังบริเวณทัง้สองแบบดังกลาว  จะมีระเบยีงคดลอมรอบปรางค  รวมทั้งอาจมีการกาํหนดขอบเขต 
ที่วางดวยกาํแพง  ใหเปนอาณาบริเวณซึ่งมีปรางคประธานเปนจุดศูนยกลาง  โดยมทีี่วางทางดาน 
หลังเปนพื้นที่โลง ในทาํนองเดียวกนักับระเบียบผังบริเวณของปราสาทพิมาย (แผนผังที ่27)   
                 นาสังเกตวาการปรากฏปรางคควบคูกับระเบยีงคดและกําแพง  สามารถสะทอนแบบ
แผนมณฑลอนัมีจุดศูนยกลางและอาณาบริเวณเปนสาระสําคัญ  และเนื่องจากสาระสําคัญนี้เปน
แกนอุดมการณของระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอํานาจ  ประกอบกับการพิจารณาวา  
ระเบียบผังบริเวณ แบบ ก 1  ซึ่งเปนระเบยีบเฉพาะปรางคที่มีศักดิ์ระดับรอง  จะไมมรีะเบียงคด   
ก็อาจเขาใจไดวา ระเบียบผงับริเวณแบบตางๆซึ่งเปนที่ยอมรับ  และนาํมาใชในการออกแบบวัดที ่
มีปรางคเปนประธาน  สามารถสะทอนอุดมการณทางการเมืองการปกครองไดอยางตรงไปตรงมา 
                 นอกเหนือจากการสืบเนื่องในแงบทบาทหนาทีท่างการเมอืงการปกครอง และระเบยีบ
ทางสถาปตยกรรมดังกลาวขางตนแลว  บทบาทหนาที่ของปรางคอันเกี่ยวเนื่องกับกษัตริยตามแบบ
แผนในอารยธรรมเขมร  ก็คงไดรับการสืบเนื่องมาในอารยธรรมอยุธยาอีกดวย  ดังมีรองรอยจาก
การวิเคราะหที่ผานมาซึ่งไดพบวา  ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ไดมีการเสริมสรางและ 
การสรางปรางคหลายแหงอยางเปนขัน้ตอน  ซึง่อาจดําเนินไปตามแนวทางในทาํนองเดียวกันกับ
กระบวนการสรางปราสาทในอารยธรรมเขมร กลาวคือ   
                 ทามกลางการสรางพระนครศรีอยุธยาในระยะแรกเริ่ม  ไดมีการเสริมสรางปรางควัด 
ทาทราย  รวมถึงการเสริมสรางหรือการสรางปรางคแหงอื่นๆอันอาจไดแก ปรางควัดสม (ภาพ
ลายเสนที ่23), ปรางควัดโลกยสุธา (ภาพถายที่ 38,39)  โดยนาสังเกตวาปรางคเหลานี้ลวนมี
ระเบียบสวนเรอืนธาต ุ(แบบ ก และแบบ ข 2)  ตามแบบสกุลชางทองถิน่  และมีระเบยีบผังบริเวณ 
(แบบ  
ก 1) ตามแบบที่มีศักดิ์ระดับรอง  ปรางคเหลานี้จงึอาจเทยีบไดกับปราสาทเทวาลัยชมุชน  ตอมา 
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จึงไดมีการสรางปรางควัดพทุไธศวรรย  ณ ทีท่ี่พระองคประทับอยู (รวมกับพระชนกและพระชนน)ี 
กอนเสวยราชสมบัติ  ซึง่อาจเปนนัยเทียบไดกับปราสาทบรรพบุรุษ  และในปลายรัชสมัย  พระองค 
จึงทรงดําริใหสรางปรางควดัพระราม  แมวาการสรางจะยังไมสําเร็จในรัชสมัยนี้  แต ณ ทีน่ั้นก็เปน 
ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  รวมทั้งยงัอาจเปนที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค  ดงันัน้การ
สรางปรางควดัพระรามจงึอาจเทยีบไดกับปราสาทคีรี  ซึง่มีบทบาทหนาทีห่นึง่เปนสุสาน 
                 จากการวเิคราะหที่ผานมามีรองรอยวา  การออกแบบปรางควัดพุทไธศวรรย (แผนผงั 
ที่ 35)  และปรางควัดพระราม (แผนผงัที ่37) อาจเกี่ยวเนื่องกับคตพิระรัตนตรัย  เนือ่งในศาสนา
พุทธ ลัทธิมหายาน ซึง่จะสะทอนใหเหน็ไดอยางตรงไปตรงมา จากแบบแผนการจัดองคประกอบ
สวนประธานแบบปรางคสามองคตามระเบียบผังบริเวณแบบ ก 2.1 กลาวคือ ปรางคประธาน 
อาจเปนที่ประดิษฐานรูปพระพุทธโคตมะ อันหมายถึงพระพุทธ  ในขณะเดียวกนัปรางคบริวารทีต่ั้ง
ขนาบปรางคประธานอาจเปนที่ประดิษฐานรูปพระโพธสัิตวปรัชญาปารมิตา อันหมายถงึพระธรรม 
และรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร อันหมายถึงพระสงฆ   
                 นอกจากนั้นยังมีรองรอยวา แบบแผนการจดัองคประกอบสวนประธานแบบปรางคหา
องค  ตามระเบียบผังบริเวณ แบบ ก 2.2  ดังมีตัวอยางที่สําคัญไดแก ปรางควัดมหาธาตุ  พระนคร 
ศรีอยุธยา (แผนผังที่ 54), ปรางควัดอรัญญกิาวาส จ. ราชบุรี (แผนผังที่ 13)  ดั้งเดิมนัน้อาจ
เกี่ยวเนื่องกับคติพระธยานพิุทธ เนื่องในศาสนาพทุธ ลัทธิมหายาน กลาวคือ ปรางคประธานอาจ
เปนที่ประดิษฐานรูปพระไวโรจนะ  ในขณะเดียวกนั ปรางคประจํามมุทั้งสี่อาจเปนทีป่ระดิษฐานรปู
พระอักโษภยะ  รูปพระรัตนสมัภวะ  รูปพระอมิตาภะ และรูปพระอโมฆสทิธิ   
                 รูปพระพทุธโคตมะ ทีน่าจะเคยมีประดิษฐานอยูที่ปรางคประธานวัดพระราม  อาจเปน
สัญลักษณที่มคีวามหมายในทาํนองเดียวกันกับสัญลกัษณอ่ืนๆที่ประดิษฐาน ณ ปราสาทคีรี  ตาม
แบบแผนในอารยธรรมเขมรกลาวคือ สัญลักษณนัน้เปนที่สถิตยอัตตาสวนใน  เมื่อพระจักรพรรดิ-
ราชยังมีพระชนมชพี  และเมื่อพระองคสวรรคต  สัญลักษณนั้นก็จะเปนภาพภาวะหลังความตาย  
ตามแบบแผนนี้ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สวรรคต  พระองคก็จะทรงมีภาวะเปนพระพทุธเจา   
                 ความหมายของรูปพระพทุธโคตมะตามแบบแผนดังกลาวขางตน  คงคอยๆเสื่อมคลาย
ลงเรื่อยๆ  ทัง้นี้อาจเปนเพราะ ความหมายนี้ขัดแยงกบัแนวคิดเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท 
ซึ่งจะเฟองฟูข้ึนเปนลาํดับ  โดยตามแนวคิดของนิกายเถรวาทถือกนัวา “สรรพสิ่งลวนเปนอนัตตา 
คือไรซึ่งอัตตา”  และ “ตราบใดที่พุทธกาลแหงพระพทุธโคตมะยังไมส้ินสุดลง ดงัมพีระบรมธาต ุ
เปนประจักษพยาน  ยอมไมมีพระพุทธเจาองคใดอุบัติข้ึนอีก”  
                 การเสื่อมคลายของความคิดเนื่องในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ดังกลาวขางตน  คง 
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สงผลสะทอนอยางตรงไปตรงมาในเชิงการออกแบบดวย  ดงัจะเห็นไดวา ในขณะทีแ่บบแผนการ 
จัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคสามองค  จะมีปรากฏอยางแพรหลายมาตั้งแตกอนสมยั 
อยุธยา ดังมีตวัอยางที่สําคญัไดแก ปรางควัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย (ภาพถายที ่3), ปรางควัด 
ศรีสวาย จ.สุโขทัย (ภาพถายที่ 4), ปรางควัดมหาธาต ุลพบุรี (แผนผงัที่ 31), ปรางควัดมหาธาต ุ
สุพรรณบุรี (แผนผังที่ 9)  แตในสมัยอยุธยา แบบแผนนีก้ลับมีปรากฏไมมากนัก  เทาที่มหีลักฐาน
หลงเหลืออยูคอนขางแนชัดก็มีแตเพียงปรางควัดพุทไธศวรรย  และปรางควัดพระราม  ดงักลาวนี ้  
                 ในอีกแนวทางหนึ่ง  แบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคหาองค  
แมจะมีปรากฏสืบเนื่องไปอีกยาวนาน  แตเนื่องจากแบบแผนนี้จะปรากฏควบคูฐานไพทีส่ีเหลีย่ม
จัตุรัสตามระเบียบสวนฐานแบบ ข เสมอ  ซึ่งสงผลใหสวนประธานสามารถสะทอนแบบแผนมณฑล
อันมีจุดศูนยกลางและอาณาบริเวณเปนสาระสําคัญไดอยางเปนรูปธรรมเดนชัด  การสืบเนื่องแบบ
แผนการจัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคหาองค  จึงอาจเปนความพยายามอยางจงใจที่
มุงหวังใหแบบแผนนี้เปนสื่อประกาศอุดมการณทางการเมืองการปกครองตามระบบมณฑลอํานาจ     
                 การสืบเนื่องแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคหาองค  ยังอาจ
ดําเนนิไปตามความคิดเนื่องในศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ  ที่ไดเผยแผเขามาสูพระนคร 
ศรีอยุธยาอยางจริงจงัเปนระลอกแรกในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19   ทั้งนี้เนื่องจากการเผยแผคร้ัง
นั้นอาจกระตุนใหสมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1  ทรงมพีระราชดําริทีจ่ะสรางพระบรมธาตุเจดียแหง
กรุงศรีอยุธยาอยางเปนทางการ  ดงัมีรองรอยในพระราชพงศาวดารเปนใจความวา “สมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 1 และพระมหาเถรธรรมากัลญาณ แรกสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ”  โดยการ
สรางพระบรมธาตุเจดียในครั้งนั้น  อาจมุงหวงัใหเปนเครือ่งหมายวา ศาสนาพทุธ (นกิายเถรวาท) 
ไดตั้งมั่นอยูในกรุงศรีอยุธยาแลวนับแตนัน้  และจะสืบเนือ่งไปตราบจนสิ้นพทุธกาล    
                 หากพิจารณาวา ตามแนวคิดของนิกายเถรวาท ลังกาวงศ  การสรางพระบรมธาตุเจดีย
เปนกิจที่เอื้อประโยชนในทางการเมืองการปกครอง  เนื่องจากเปนสัญลักษณของพระราชอํานาจ
แหงพระจักรพรรดิราช   สอดคลองกับบทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองของปรางคที่มมีา 
แตดั้งเดิมในอารยธรรมเขมร  และยงัคงเปนทีย่อมรับสืบเนื่องมายงักรงุศรีอยุธยาดงักลาวแลว 
ประกอบกับหลักฐานจาก จารึกลานทอง วัดมหาธาต ุสุพรรณบุรี  ที่ไดบันทึกไวเปนใจความวา 
“ดวยบุญกรรมแหงการสรางพระบรมธาตเุจดีย  และการบูชาอยางเลือ่มใสในพระบรมธาตุเจดีย  
ขอใหขาผูเปนพระจักรพรรดริาช  ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลเทอญ”  ซึ่งนาจะเปนรองรอย 
ไดวา การสรางพระบรมธาตเุจดีย   เปนพระราชกรณียกจิสําคัญที่มนียัหมายถงึ การบําเพ็ญเพียร 
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ของพระโพธิสัตวตอพระพทุธโคตมะ  ซึ่งเปนกุศโลบายที่เอื้อใหกษัตริยผูทรงสรางสามารถอางโดย
ชอบธรรมไดวา นอกจากฐานะพระจักรพรรดิราชแลว  พระองคยังทรงดํารงฐานะพระโพธิสัตวผู 
จะอุบัติเปนพระพุทธเจาองคตอไป  เมื่อพทุธกาลแหงพระพุทธโคตมะสิ้นสุดลง   ตามนัยทั้งสองนี ้
อาจทาํใหเขาใจไดวา การที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่1 ทรงเลือกทีจ่ะประดิษฐานพระบรมธาตุ
ไวในกรุปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยธุยา ที่มมีาแตเดิม  เพื่อสถาปนาเปนพระบรมธาตุเจดีย
แหงกรงุศรีอยุธยา  เปนพระราชกรณียกิจที่เอื้อประโยชนในทางการเมืองการปกครองอยางแทจริง
โดยนอกจากจะไมกอใหเกิดขอขัดแยงใดๆแลว  ปรางควดัมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  ที่มพีระ 
บรมธาตุประดิษฐานอยู  ยงันับเปนจุดเริ่มตนของการคลีค่ลายบทบาทหนาที่ของปรางคไปตาม
แนวคิดเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ  ซึง่จะเฟองฟูมากขึ้นเปนลาํดับ   
                 นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา ในคราวเดียวกันกบัการประดิษฐานพระบรมธาตุ ในกรุปรางค
วัดมหาธาต ุพระนครศรีอยุธยา ดงักลาวขางตน  ไดมีการสรางเจดียรายโดยรอบ ฐานไพททีัง้สี่ดาน
จํานวน 20 องคเพิ่มเติมข้ึนอกีดวย (แผนผังที ่54)  ซึ่งอาจเปนความพยายามอยางจงใจที่มุงหวงัให
เกิดการคลี่คลายความหมายในเชงิสัญลักษณ  จากเดิมที่อาจมีความหมายตามคตพิระธยานพิุทธ
แหงลทัธิมหายาน  ไปสูความหมายใหมตามคตพิระพทุธเจาและพระโพธิสัตวแหงนกิายเถรวาท  
สังกาวงศ กลาวคือ ปรางคประธานซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมธาตุยอมหมายถงึพระพุทธโคตมะ  
และปรางคประจํามุมทัง้สี่ที่เดิมนาจะเคยมพีระพทุธรูปประดิษฐานอยู  ก็อาจหมายถงึพระพุทธเจา
อีก 4 พระองค ซึ่งอุบัติข้ึนในภัททกัลปรวมกับพระพทุธโคตมะ  ในขณะเดียวกนัปรางคประจํามมุ 
ทั้งสีน่ั้นยังอาจผสานเขากับเจดียราย 20 องค โดยรอบฐานไพท ี หมายถงึอดีตพุทธ 24 พระองค  
ซึ่งอุบัติข้ึนกอนหนาพระพทุธโคตมะ  และลวนเปนผูเคยประทานคําพยากรณแกพระพุทธโคตมะ
เมื่อครั้งยังบาํเพ็ญบารมีในฐานะพระโพธิสัตว  โดยอดีตพุทธทัง้ 24 พระองคนี้มกัไดรับการอางถึง
อยางมีนยัสําคัญเสมอ  ดังมีปรากฏที่จิตรกรรมในกรุปรางควัดราชบรูณะอีกดวย 
                 ตามนยัดังกลาวขางตนอาจเขาใจไดวา เหตุที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ทรงเลือก 
ที่จะประดิษฐานพระบรมธาตุไวในกรุปรางคเกาแกที่มมีาแตเดิมนั้น  นอกเหนือจากการยอมรับใน
บทบาทหนาทีข่องปรางคในฐานะสัญลกัษณของพระราชอํานาจอันสมบูรณแหงพระจักรพรรดิราช  
และในฐานะสญัลักษณความเจริญรุงเรืองทัดเทียมอารยธรรมเขมรที่ยิง่ใหญในอดีต  ซึ่งเปนอุดม
คติที่กษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยาในชวงพทุธศตวรรษ 20 ทรงยอมรับและนิยมชมชอบดงักลาวแลว  
ยังอาจเปนเพราะระเบียบดัง้เดิมของปรางคที่มมีาตั้งแตกอนสมัยอยธุยา  สามารถประยุกตและ
ผสานเขากับคติเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ  ไดเปนอยางดีอีกดวย   
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                 การประดิษฐานพระบรมธาตุในกรุปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา  นอกจากจะ
สงผลใหปรางคแหงนีม้ีบทบาทหนาที่ในทางพุทธศาสนาเปนพระบรมธาตุเจดีย  ซึง่เปนที่เขาใจทัว่
กันแลว  ปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยธุยา ยังอาจมบีทบาทหนาทีเ่ทียบไดกับปราสาทคีรีใน
อารยธรรมเขมรอีกดวย  ทัง้นี้เนื่องจากตามแนวคิดเนื่องในศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ  
ถือกันวา พระบรมธาตุเปนสิง่ศักดิ์สิทธสูงสุดอันเกี่ยวเนือ่งกับบุญบารมี  และพระราชอํานาจแหง
พระจักรพรรดริาช  ตามนยันี้ พระบรมธาตุ  จึงเปนสัญลักษณที่มบีทบาทหนาทีท่างการเมืองการ
ปกครองไมตางจากลงึค  เทวราช  และเทวรูปตางๆทีป่ระดิษฐานอยู ณ ปราสาทคีรี ซึ่งถือกันวาเปน
สัญลักษณของทพิยภาวะ  และพระราชอาํนาจแหงพระจกัรพรรดิราชผูทรงสรางปราสาทคีรีแหงนัน้  
และนาสงัเกตวา ภาชนะประดิษฐานพระบรมธาตุ ในกรุปรางควัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยานัน้  
แมวาจะเปนภาชนะซอนหลายชัน้ตามแบบแผนแหงคตพิระบรมธาต ุ แตภาชนะชั้นนอกสุดจะ 
มีลักษณะที่คลายกับลึงคในอารยธรรมเขมร  ซึ่งนาจะเปนรองรอยของการสืบเนื่องและการ
เทียบเคียงดังกลาวขางตนนัน่เอง 
                 จนถึงในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 การออกแบบปรางคในสกลุชางอยธุยาคง
ดําเนนิไปอยางเปนอิสระมากขึ้นในระดับหนึง่  ระเบียบทางสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณแทจริง
ของปรางคสกลุชางอยธุยากไ็ดเร่ิมปรากฏขึ้นในระยะเวลานี้เอง  ดังมตีัวอยางที่สําคัญไดแก ปรางค
วัดลังกา (ภาพลายเสนที่ 25)  และปรางควัดราชบูรณะ (ภาพลายเสนที ่32)   โดยเฉพาะระเบียบ
สวนเรือนธาตแุบบ ค 2 (ดูภาพลายเสนที ่5)  และระเบียบสวนยอดแบบ ก 2.2 (ดูภาพลายเสนที่ 7)  
ไดแสดงใหเหน็วา สาระสําคัญตามระเบียบของปรางคสกุลชางทองถิน่ที่มมีากอนนัน้  ไดผสานและ
ปรากฏควบคูอยางทัดเทยีมกับสาระสําคญัตามระเบียบของปรางคสกุลชางเขมรทีย่ังคงสืบเนื่องมา  
ความเปนอิสระในการออกแบบและการปรากฎระเบียบอนัเปนเอกลักษณแทจริงเชนนี้ นอกจากจะ
เปนผลสะทอนของภาวะทางการเมืองการปกครอง  เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาสามารถพิชิตนครหลวง  
ราชธานีของมณฑลอํานาจแหงอารยธรรมเขมรในอดีตแลว  ศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ 
ที่ไดเผยแผเขามาสูพระนครศรีอยุธยาอยางจริงจงัเปนระลอกที่สองในระยะเวลานี้  กค็งเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่มอิีทธิพลเปนอยางมากควบคูกันไปดวย   
                 อยางไรก็ดีเนื่องจากภูมิศาสตรจักรวาลตามแนวคิดเนื่องในศาสนาพราหมณ  และ
ศาสนาพทุธ  จะมีความสอดคลองกันเปนอยางดีมาแตดั้งเดิม  โดยเฉพาะความคดิที่ตางถือตรงกัน
วา  จักรวาลมแีบบแผนเปนมณฑล  อันมจีุดศูนยกลางและอาณาบริเวณเปนสาระสําคัญ  รวมถงึ
การใหความสาํคัญกับหนวยสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ่ึงมีผลตอกระบวนการออกแบบ   ประกอบกับการ
ยอมรับอารยธรรมเขมรเปนอุดมคติของความเจริญรุงเรือง  ทาํใหระเบยีบโดยภาพรวมของปรางค
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ในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 ยงัคงมีเคาโครงหลักไมตางจากปรางคสกุลชางเขมรมาก
นัก 
                 ปรางควัดราชบรูณะ อาจมีบทบาทหนาที่อันเกี่ยวเนื่องกบักษัตริย  เทยีบไดกับปราสาท
บรรพบุรุษ  ดงัมีรองรอยในพระราชพงศาวดารซึ่งไดบันทกึไวเปนใจความวา“ปรางคแหงนีส้รางขึน้ 
ณ ที่ถวายพระเพลิงเจาอายพระยา  และเจายี่พระยา ซึง่ตางเปนพระเชษฐาของสมเด็จพระบรม 
ราชาธิราชที ่2”  และเนื่องจากในกรุมพีระบรมธาตุประดิษฐานอยู  ปรางควัดราชบูรณะจึงยงัอาจมี
บทบาทหนาทีเ่ทียบไดกับปราสาทคีรี  ในทาํนองเดียวกันกับปรางควัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา
ดังกลาวขางตนอีกดวย  ตามนัยทั้งสองนีอ้าจเขาใจไดวา  กระบวนการสรางปรางคตามแบบแผน
อันเกี่ยวเนื่องกับกษัตริยซึง่มีปรากฏมากอนในอารยธรรมเขมร  จะยงัคงสืบเนื่องมาจนถึงในระยะ
คร่ึงหลังของพทุธศตวรรษที ่20  อยางไรก็ดีกระบวนการนั้นอาจไมไดดําเนนิไปอยางเปนขั้นตอน
ครบถวนเหมือนเชนในอดีต  แตคงดําเนนิไปอยางรวบรัดมากขึ้น  โดยการสรางปรางคแหงหนึง่ 
อาจมีบทบาทหนาทีห่ลายลกัษณะควบคูกันไปในขณะเดียวกนั 
                 การรวบรัดกระบวนการสรางปรางคตามแบบแผนอันเกีย่วเนื่องกับกษตัริยดังกลาว 
ขางตน  อาจเกี่ยวของกับปจจัยทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากการคาตางประเทศซึ่งเปนพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแตแรกเริ่มนั้น  อาจผลักดันใหแรงงานสวนใหญในสังคมถูกใชไป
เพื่อเพิม่หรือแสวงหาผลผลติอันเปนสนิคา  มากกวาทีจ่ะใชไปเพื่อกิจอ่ืนๆ  โดยเงื่อนไขนี้คงสงผล
มาตั้งแตระยะแรกเริ่มของสมัยอยุธยาแลว  ดงัจะเหน็ไดวา  แมแตในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี 
ที่ 1  ซึ่งมีรองรอยของกระบวนการสรางปรางคอยางเปนขั้นตอนครบถวนดังกลาวแลว  แตปรางค 
วัดพระรามอนัเทียบไดเปนปราสาทคีรีของพระองค  ก็ปรากฏเปนเพียงปรางคขนาดใหญ  ที่เทียบ
ไมไดกับปราสาทคีรีขนาดมโหฬารในอารยธรรมเขมร  นอกจากนั้นการรวบรัดกระบวนการสราง
ปรางคนัน้  ยงัอาจเกี่ยวของกับแนวคิดเนือ่งในศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท ลังกาวงศ  ที่เลง็เห็นวา
สรรพสิ่งลวนเปนอนิจจังไมเที่ยงแท  และมีขอหามพื้นฐาน (ศีล) ไมใหเบียดเบียนซึ่งกันและกนั 
                 นอกเหนือจากการคลี่คลายในดานระเบียบทางสถาปตยกรรม  และกระบวนการสราง
ปรางคดังกลาวขางตนแลว  ในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20 ปรางคยังมีการคลี่คลายใน
ดานความหมายทางศาสนาอยางโดดเดนอีกดวย  โดยแนวทางการคลี่คลายซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นที่
ปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา ดงักลาวแลวนัน้  จะยงัคงเปนที่ยอมรับสืบเนื่องมา  และ 
แมการสืบเนื่องนัน้จะดําเนนิไปตามแบบแผนการจัดองคประกอบสวนประธานแบบปรางคหาองค
ตามระเบียบผงับริเวณแบบ ก 2.2 เชนเดิมดังมีตัวอยางทีสํ่าคัญไดแก วดัราชบูรณะ (แผนผังที่ 38)  
แตคติเนื่องในศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท ลังกาวงศ  จะไดรับการเนนย้าํใหปรากฎเปนที่รับรูอยาง
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เปนระบบและเปนรูปธรรมเดนชัดยิ่งขึน้  ดงัมีปรากฏที่ปรางควัดราชบรูณะ (ภาพลายเสนที่ 32) 
โดยจะเห็นไดชัดจาก ภาพอดีตพุทธ 24 พระองคในกรุ  และประติมากรรมในชั้นซอนแรกของสวน
ยอด ซึ่งหมายถึงเหลากองอารักขาสวรรคดาวดึงส  รวมถึงนภศูลที่ปลายสุดสวนยอด  ซึ่งแมจะเปน 
องคประกอบที่สืบเนื่องมาจากปรางคสกุลชางเขมร  แตก็อาจอธิบายไดวาหมายถึง”วัชระ” อันเปน 
สัญลักษณของพระอนิทร  ซึง่สถิตยอยู ณ สวรรคดาวดึงสบนยอดภูเขาพระสุเมรุ 
                 นอกจากประตมิากรรมรูปเหลากองอารักขาสวรรคดาวดงึส และนภศูล ดังกลาวขางตน
ประติมากรรมรูปอสูรที่ฐานปรางควัดราชบูรณะ  กน็าจะเปนอีกรองรอยวา การออกแบบปรางค 
ในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20  อาจมีเปาหมายเพื่อใหปรางคเปนสัญลักษณของภูเขาพระ
สุเมรุตามคติพทุธอยางเปนรูปธรรมเดนชัด  นอกจากนัน้ยังอาจสะทอนใหเห็นวา บทบาทหนาที ่
ทางศาสนาของปรางคในระยะเวลานี้ไดคลี่คลายไปมาก  จนเริ่มปรากฏเอกลักษณที่แตกตางจาก 
บทบาทหนาทีด่ั้งเดิมที่สืบเนือ่งมาจากอารยธรรมเขมร  ซึ่งก็เปนการคลี่คลายไปตามแนวทาง
เดียวกนัควบคูไปกับพัฒนาการในเชงิการออกแบบ  โดยการประดิษฐานพระบรมธาตุในกรุปรางค
ซึ่งมีสาระสาํคญัเกี่ยวเนื่องกบัภูเขาพระสุเมรุและสวรรคดาวดึงส  อาจเปนความพยายามอยางจง
ใจเพื่อใหปรางคนั้นเปนสื่อระลึกถึงเจดยีจุฬามณี  ซึ่งตามแนวคิดแหงนกิายเถรวาท ลังกาวงศ ถือ
วา เปนที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุของพระพทุธโคตมะ  ทีพ่ระอินทรไดอัญเชิญ
ไปรักษาไวบนสวรรคดาวดึงส  ทั้งนี้อาจมุงหวงัใหเกิดการยอมรับในบทบาทหนาทีท่างศาสนาของ
ปรางคอยางเปยมไปดวยศรัทธา  โดยไมมีขอกังขาใดๆ อีก  
                 การพัฒนาใหปรางคเปนสื่อระลึกถึงเจดียจฬุามณีดงักลาวขางตน  คงผสานเขากับ
ระบบการเมืองการปกครองแบบมณฑลอาํนาจที่สืบเนื่องมาแตเดิม  โดยไมกอใหเกดิขอขัดแยงใดๆ 
ดังมีรองรอยปรากฏในกฎหมายลักษณะโจรซึ่งไดเปรียบเทียบกรุงศรีอยุธยาประดุจสวรรคดาวดึงส1 
นอกจากนัน้กษัตริยผูทรงสรางปรางคอันเปนส่ือระลึกถงึเจดียจฬุามณี  ยงัทรงสามารถอางโดย
ชอบธรรมไดวา พระองคทรงมีทิพภาวะเสมือนพระอนิทร  ซึ่งเปนอีกภาวะหนึง่ นอกเหนือไปจาก
ภาวะแหงพระจักรพรรดิราช  และภาวะแหงพระโพธิสัตว  ที่ตางยอมหนุนสงใหพระราชอํานาจของ 
พระองคเปนทีย่อมรับยิ่งๆขึน้ไป  หากเปนเชนนัน้กน็ับไดวา การสรางปรางคใหเปนทีป่ระดิษฐาน 
พระบรมธาต ุในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 20  นับเปนกิจที่เอือ้ประโยชนในทางการเมือง 
                                                           
                 1  “...พระนครนี้สิทธิสมเด็จบพติร(มหาราชบตุร)---ราช---ศรีบรมมหาจกัรพรรดิราช   
ทานไดเสด็จข้ึนเสวย---ภิรมยสมดังพระราชมโนรถทดแทน  แดนธรรมราชสีมานี้ดจุตาวติงสา...” 
ดูรายละเอียดจาก  ประชุมศลิาจารึก ภาคที่ 3, (พระนคร : สำนกันายกรัฐมนตรี, 2508), 26.  
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การปกครองอยางแทจริงเหมือนเชนที่ผานมา  นอกจากนัน้ยังทาํใหเขาใจไดวา พฒันาการทั้ง 
ในเชิงบทบาทหนาที่และในเชิงการออกแบบปรางคในระยะเวลานี ้ แมวาจะยังคงมีเคาโครง 
ตามแบบแผนของอารยธรรมเขมรปรากฏอยู  แตก็เปนการปรากฏภายใตแบบแผนซึ่งนับไดวา 
เปนเอกลกัษณแทจริงของอารยธรรมอยธุยา 
 
                 จากที่กลาวมาทัง้หมดจะเหน็ไดวา ในชวงที ่1 ของสมัยอยธุยา นับต้ังแตรัชสมัย 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ถงึรัชสมัยสมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ 2 ระหวาง พ.ศ.1893-1991   
แมวากระบวนการอันเปนที่มาของการปรากฏปรางค  จะมีความสืบเนือ่งโดยตรงกับอารยธรรม 
เขมร   ทั้งในดานบทบาทหนาที่และดานการออกแบบ  แตการสืบเนื่องนัน้ก็ไมไดดําเนินไปอยาง
หยุดนิง่ตายตัว  ตรงกันขามการสืบเนื่องจะดําเนนิไปอยางสรางสรรค  ตอบสนองตอปจจัยตางๆ 
ในสังคมอยธุยาเสมอ   
                 เพือ่ใหเขาใจถงึบทบาทหนาทีข่องปรางคในชวงที่ 1 ของสมัยอยุธยา ดงักลาวแลวได 
ชัดเจนและงายขึ้น  ผูวิจยัจะขอจําแนกบทบาทหนาที่ของปรางคในแงมุมตางๆใหเปนหมวดหมู 
อยางไรก็ดีตองตระหนักอยูเสมอวา ในความเปนจริง บทบาทหนาที่เหลานั้นไมไดแยกขาดจากกนั 
แตจะปรากฏผสานกนัอยางเปนองครวมอันเกื้อหนนุซึ่งกันและกนั  บทบาทหนาที่ตางๆนัน้ไดแก   
1. บทบาทหนาที่ในทางการเมืองการปกครอง  ซึ่งอาจจําแนกยอยออกเปน 

ก)  บทบาทหนาที่อันเกี่ยวเนื่องกับรัฐ ไดแก 
          1)  ปรางคเปนสัญลกัษณของมณฑลอํานาจ  อันมีพระนครศรีอยุธยาเปนราชธาน ี
          2)  ปรางคเปนสัญลกัษณของความเจริญรุงเรืองทัดเทียมอารยธรรมเขมรที่ยิง่ใหญในอดีต 
          3)  ปรางคเปนสื่อประกาศอุดมการณทางการเมือง การปกครอง 
     ข)  บทบาทหนาที่อันเกีย่วเนื่องกับกษตัริย ไดแก 
          1) ปรางคเปนสัญลักษณของกระบวนการเสริมสรางพระราชอาํนาจแหงกษตัริย 
          2)  ปรางคเปนสัญลกัษณของพระราชอํานาจโดยสมบูรณแหงพระจักรพรรดริาช 
          3)  ปรางคเปนสื่อประกาศความชอบธรรมในพระราชอํานาจและทิพยภาวะแหงกษัตริย 
2. บทบาทหนาที่ในทางศาสนา ไดแก 
          1)  ปรางคเปนสัญลกัษณของศูนยรวมศรัทธา อันมีส่ิงศกัดิ์สิทธิ์สูงสุดเปนที่ยดึเหนี่ยว 
          2)  ปรางคเปนสื่อประกาศความคดิตามคติตางๆ อันเปนทีย่อมรับในสังคม 
                 บทบาทหนาที่ของปรางคในทางการเมืองการปกครอง และทางศาสนา ดังกลาวขางตน 
ยอมเกื้อหนนุใหคนสงัคมยอมรับในสิทธิและหนาที่ของตน  อันจะสงผลใหสังคมดาํเนนิไปอยางมี
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เสถียรภาพ  รวมทัง้สงผลใหรัฐสามารถแสวงหาความมัง่คั่ง  ดวยผลผลิตและแรงงานของคนใน
สังคมได  ตามนัยทั้งสองนี้จงึนับไดวา ปรางคในสมัยอยุธยามีบทบาทหนาที่ในทางสังคม  และ 
ทางเศรษฐกิจ ไมนอยอีกดวย. 

 
 
 

บทบาทหนาที่และการออกแบบปรางคในชวงที ่2 ของสมยัอยธุยา 
 
                 เอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยาทั้งในเชิงบทบาทหนาที่และในเชิงการ 
ออกแบบ  ซึง่เริ่มปรากฏขึ้นในระยะครึ่งหลงัของพทุธศตวรรษที่ 20  จะไดรับการสืบเนือ่งและมี
พัฒนาการเปนลําดับ  จนปรากฏเปนระเบียบอันสมบูรณแบบในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ดังจะเหน็ 
ไดวา ระเบียบซึ่งมีปรากฏทีป่รางควัดราชบูรณะ อันไดแก ระเบียบผงับริเวณ แบบ ก 2.2 ระเบยีบ
สวนเรือนธาต ุแบบ ค 2  ระเบียบสวนยอดแบบ ก 2.2 ซึ่งไดคลี่คลายกลายเปนแบบ ข 1 แลว   
รวมถึงระเบียบสวนฐานแบบ ข  จะเปนทีย่อมรับและไดมาใชในการออกแบบเสริมสรางปรางค 
วัดพระราม (ภาพลายเสนที ่31) เมื่อตนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  โดยการเสริมสราง 
คร้ังนั้นอาจดําเนินไปเพื่อใหปรางควัดพระรามเปนปราสาทบรรพบุรุษและปราสาทครีีแหงสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  ควบคูกันไปตามกระบวนการที่รวบรัดก็เปนได  ทั้งนี้เนื่องจากมีรองรอยใน
พระราชพงศาวดารบันทึกเปนนยัอางถึง สมเด็จพระรามาธิบดีที ่1 
                 บทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองและทางศาสนาของปรางค  ในฐานะที่เปน 
สัญลักษณของมณฑลอาํนาจ  และส่ือระลึกถึงเจดยีจุฬามณีบนสวรรคดาวดึงส  ซึง่เริม่ปรากฏ 
ข้ึนในระยะครึง่หลงัของพทุธศตวรรษที่ 20  นาจะยงัคงเปนทีย่อมรับในการออกแบบปรางควัด 
จุฬามณ ีจ.พษิณุโลก  ในรชัสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อราวตนพทุธศตวรรษที่ 21 ดงัมี
รองรอยจากชือ่ “จุฬามณ”ี  รวมทัง้มีรองรอยจากจารึกซึง่ไดกลาวถึง การเสด็จออกผนวชของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดแหงนี ้ อยางเปนนัยสอดคลองกับความคิดเรื่องเจดียจุฬามณี   
                 อยางไรก็ดทีั้งๆที่ระเบียบอนัเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยา  ไดเปนที่
ยอมรับนํามาใชในการออกแบบปรางควัดพระรามดังกลาวขางตนแลว  แตในการออกแบบปรางค
วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก (แผนผังที่ 43) ในเวลาตอมาไมนาน  ก็ไดหวนกลับไปร้ือฟนระเบียบทาง
สถาปตยกรรมซึ่งมีสาระสําคัญสอดคลองกับปรางคสกลุชางเขมรอีกครั้ง  ดังจะเหน็ไดวา ปรางค
แหงนีม้ีระเบียบสวนเรือนธาตุตามแบบ ค 1 และระเบียบสวนฐานตามแบบ ก สอดคลองกับปรางค
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วัดพุทไธศวรรย (แผนผงัที ่35, ภาพลายเสนที ่30), ปรางควัดมหาธาตุ ลพบุรี (แผนผงัที ่31, ภาพ
ลายเสนที ่28), ปรางคปราสาทพิมาย (แผนผังที่ 28, ภาพลายเสนที่ 27)   
                 หากพิจารณาวา การสรางปรางควัดจฬุามณี จ.พิษณุโลก และการเสด็จออกผนวช 
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดแหงนี ้ อาจเปนกศุโลบายที่มุงหวงัผลในทางการเมืองการ
ปกครอง  เพื่อประกาศและเกลี้ยกลอมใหเมืองตางๆในบริเวณภาคกลางตอนบนยอมรับอํานาจ 
ของกรุงศรอียธุยา  กจ็ะเขาใจไดวา  การหวนกลับไปร้ือฟนระเบยีบทางสถาปตยกรรมอันอาจ 
เทียบไดกับปรางคสกุลชางเขมรดังกลาวขางตน  อาจเปนความพยายามอยางจงใจที่มุงหวังให 
ระเบียบนัน้เปนสิ่งเนนย้ําบทบาทหนาที่ของปรางคในฐานะสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง
ทัดเทียมอารยธรรมเขมรในอดีตใหปรากฏเปนรูปธรรมเดนชัดและรับรูไดทั่วกนั  ซึ่งจะเปนขออาง 
ที่เสริมสงใหพระราชอํานาจแหงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีความชอบธรรมและเปนทีย่อมรับ
อยางหนักแนนยิ่งขึน้  อันจะเปนประโยชนตอกรุงศรีอยธุยาในการครอบงําและผนวกรวมเมือง
ตางๆ ในบริเวณภาคกลางตอนบน  ซึง่จะดําเนนิไปอยางจริงจงัมากขึ้นเปนลาํดับ  
                 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21  การขยายอํานาจของกรุงศรีอยุธยาครอบงําสโุขทัยไดดําเนนิ
ไปอยางจริงจงัมากขึ้น  โดยมีเปาหมายทีจ่ะเปลี่ยนสถานภาพของเมืองสําคัญตางๆ ซึ่งเดิมเคยมี
ความสัมพันธกับสุโขทัย  ใหกลายเปนเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา  จนถึงในระยะครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 21  กรุงศรีอยุธยาก็ไดมีอํานาจเหนือเมืองในบริเวณภาคกลางตอนบนอยาเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด  โดยสามารถแตงตัง้สมเด็จหนอพุทธางกูรเจาเปนอุปราชครองเมืองพิษณุโลก  ทามกลาง
กระแสแหงการครอบงําและผนวกรวมนี้  ปรางคทีม่ีระเบียบตามแบบอันเปนเอกลักษณแทจริงของ
สกุลชางอยุธยาก็ไดปรากฏขึ้นในเมืองสําคญัของสุโขทัยในอดีต  ดังมีตวัอยางที่สําคญัยิ่งไดแก 
ปรางควัดมหาธาตุ เชลยีง (ภาพลายเสนที่ 34), ปรางควัดมหาธาต ุพษิณุโลก (ภาพลายเสนที ่35)  
ซึ่งตางมีระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ค 2  และระเบียบสวนยอดแบบ ข 1  สอดคลองกับปรางค 
วัดราชบูรณะ (ภาพลายเสนที่ 32)  และปรางควัดพระราม (ภาพลายเสนที ่31)  การปรากฏ 
ปรางคเชนนี้อาจสะทอนใหเห็นวา  บทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองของปรางคในฐานะ
สัญลักษณของมณฑลอาํนาจ  ยงัคงเปนทีย่อมรับอยูในขณะนั้น 
                 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21  นอกจากระเบยีบทางสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณ 
แทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยาซึ่งเร่ิมปรากฏขึ้นกอนหนานัน้  จะไดรับการสืบเนือ่งอยางตรงไป 
ตรงมาดังกลาวขางตนแลว  ระเบียบนัน้ยงัไดรับการพัฒนาจนปรากฏเปนระเบียบอนัสมบูรณแบบ 
ไดแก ระเบียบผังบริเวณแบบ ข 2.1 และแบบ ข 2.2 (ซึ่งพัฒนามาจากแบบ ก 2.1 และแบบ ก 2.2 
ตามลําดับ)  ระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ ค 2 (ซึ่งสืบเนื่องมา)  และระเบยีบสวนยอดแบบ ข 1 และ
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แบบ ข 2 (ซึ่งพัฒนามาจากแบบ ก 2.2)  ระเบียบอันเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชาง
อยุธยาอยางสมบูรณแบบเหลานี้จะเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  ดงัจะเหน็ไดจากการเสริมสราง
อุโบสถใหเปนองคประกอบหลักในวัดหลายแหง  ที่เดิมมีระเบียบผังบริเวณแบบ ก ใหคลี่คลาย
กลายเปนระเบียบแบบ ข 1.2 (อันมีสาระสําคัญเทียบไดกับแบบ ข 2.1 และแบบ ข 2.2)  ซึ่งดําเนนิ
ควบคูไปกับการเสริมสรางปรางค  ที่เดิมมรีะเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ ข 1 ใหคลี่คลายกลายเปน
แบบ ข 3 (อันมีสาระสําคัญเทียบไดกับแบบ ค 2)  รวมถงึการเสริมสรางประติมากรรมในชัน้ซอน 
แรกของสวนยอด (ทําใหมีสาระสําคัญเทยีบไดกับแบบ ข 1 และแบบ ข 2)  
                 นาสังเกตวา การเสริมสรางสวนเรือนธาตุและสวนยอดดังกลาวขางตน  จะไมเกิดขึ้น 
กับปรางคเกาแกในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยา (ยกเวนกรณีของปรางควัดเชงิทา ซึ่งอาจไดรับ
การเสริมสรางในระยะที่สองของชวงที่ 3)  แตจะเกิดขึ้นกบัปรางคเกาแกหลายแหงทีล่วนตั้งอยูใน
บริเวณฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา  และลวนมีระเบียบเฉพาะรวมกันอนัอาจจาํแนกใหเปน 
อีกสกุลชางหนึ่ง  ดังมีตัวอยางที่สําคัญไดแก ปรางควัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพลายเสนที ่12), 
ปรางควัดพระปรางค  จ.สิงหบุรี (ภาพลายเสนที่ 20), ปรางควัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี (ภาพ 
ลายเสนที ่16)  โดยภายหลงัการเสริมสราง  ปรางคเหลานี้จะมีสาระสําคัญคลี่คลายไปในแนวทาง
เดียวกนักับระเบียบอันเปนเอกลัษณแทจริงของปรางคสกุลชางอยุธยา  ตามนัยนีท้ําใหเขาใจไดวา 
ในชวงพทุธศตวรรษที่ 21  อิทธิพลของสกลุชางอยธุยาซึง่สืบเนื่องมาจากสกุลชางทองถิ่นในบริเวณ
ยานพระนครศรีอยุธยานั้น  คงไมไดจํากัดอยูเฉพาะในบริเวณยานพระนครศรีอยุธยาเทานั้น  แตคง
มีอิทธพิลอยางกวางขวาง  ซึง่สงผลใหปรางคในบริเวณภาคกลางของไทยทัง้ทีม่าแตเดิม  และที่
ไดรับการสราง  หรือเสริมสรางในชวงเวลานี้  มีระเบียบสอดคลองกันอยางเปนเอกภาพ  จนอาจนบั 
ไดวา ปรางคทัง้หมดในบริเวณภาคกลางของไทยนั้นคือปรางคสกุลชางอยุธยาทั้งสิน้  
                 เนือ่งจากปรางคเปนสถาปตยกรรมที่มีบทบาทหนาทีท่างการเมืองการปกครองอยาง
โดดเดนยิ่งมาแตดั้งเดิม  การปรากฏอิทธพิลของสกุลชางอยธุยาครอบคลุมบริเวณภาคกลางของ
ไทยดังกลาวขางตน  จึงยอมเกี่ยวเนื่องกับปจจัยทางการเมืองการปกครองไมมากก็นอย  การสราง
และการเสริมสรางปรางคตามแนวทางของระเบียบอนัเปนเอกลักษณแทจริงของปรางคสกุลชาง
อยุธยา  จงึนาจะสะทอนใหเห็นไดวา บทบาทหนาที่ตางๆของปรางคโดยเฉพาะบทบาทหนาที่ใน
ฐานะสัญลกัษณของมณฑลอํานาจ  คงเปนทีย่อมรับอยางไมเสื่อมคลายตลอดชวงพุทธศตวรรษ  
ที่ 21  ตามนัยนี้ การทีพ่ระราชพงศาวดารในชวงพทุธศตวรรษที่ 21 ไมปรากฏขอมูลเกี่ยวกบัปรางค
จึงไมนาจะเปนเพราะ“ปรางคไมเปนทีย่อมรับและถูกแทนที่แลวดวยเจดียทรงระฆงักลม” อยางที ่
เขาใจและเชื่อกันเสมอมา  แตอาจเปนเพราะการสรางปรางคอยางยิง่ใหญเพื่อใหเปนสัญลักษณ 
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ที่มีบทบาทหนาที่อันเกี่ยวเนือ่งกับรัฐและกษัตริย  ที่จะตองบันทึก  และประกาศไวในพระราช-
พงศาวดารตามแบบแผนในอดีตนั้น  อาจไมใชพระราชกรณียกิจที่สําคัญอยางยิ่งยวดในชวงพทุธ
ศตวรรษที่ 21 ก็เปนได  ทัง้นีเ้นื่องจากในขณะนั้นกรุงศรอียุธยาไดมีอํานาจเหนือบริเวณภาคกลาง
ของไทยโดยสมบูรณเพียงหนึ่งเดียวแลว  ประกอบกับต้ังแตชวงเวลากอนสมยัอยุธยาสืบเนื่องมา
ในชวงที ่1 ของสมัยอยธุยา ปรางคคงมีปรากฏในบริเวณภาคกลางของไทยเปนจํานวนมากมาย
แลวอันเปนผลของการยอมรบัที่สืบเนื่องกนัมายาวนานวา  ปรางคเปนสัญลักษณของมณฑล
อํานาจ  และอีกปจจัยหนึง่คอื  กระบวนการอันรวบรัดยิ่งขึ้นในการสรางปรางคซึง่มีปรากฏมากอน
หนานัน้   
อันเกี่ยวเนื่องกับปจจัยทางเศรษฐกิจและแนวคิดเนื่องในศาสนาพุทธดังกลาวแลว  ตามนยันี้จงึ 
มีความเปนไปไดวา ในชวงพทุธศตวรรษที ่21  เพียงการเสริมสรางหรือการทาํนุบาํรุงปรางคทีม่ ี
มาแตเดิม  ก็อาจเพยีงพอแลวที่จะเอื้อประโยชนในทางการเมืองการปกครอง  โดยไมจําเปนตอง
ดําเนนิการสรางปรางคอยางยิ่งใหญข้ึนอกี     
                 นอกจากนั้นการที่พระราชพงศาวดารในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ไมปรากฏขอมูล
เกี่ยวกับปรางค  ยงัอาจเปนเพราะวาพระราชพงศาวดารที่มีอยูในปจจุบันนี้ไมใชฉบับด้ังเดิม  แต
เปนฉบับที่เรียบเรียงขึ้นใหมในราวปลายพทุธศตวรรษที ่21 เปนตนมา  โดยในการเรยีบเรียงใหม
นั้น  
คงมีขอมูลไมครบถวน2  เนื่องจากในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 พระราชพงศาวดารฉบับด้ังเดิม
คงถูกทําลายสูญหายไปเปนอันมาก  ตามที่มีระบุไวในคําใหการชาวกรุงเกา3 

                                                           
                 2  วินัย  พงศศรีเพยีร  และประพฤติ  ศุกลรัตนเมธี, “ขอสมมติฐานใหมเร่ืองการสอบคน
จํานวนพระมหากษัตริยไทย “สมัยศรีอโยธยา” จากหลกัฐานประวัตศิาสตรจีนสมยัราชวงศหมงิ  
และหลักฐานประวัติศาสตรไทยตั้งแต พ.ศ. 1913 ถึงรัชกาลสมเด็จพระนครอินทร,” มกราคม 
2531. (อัดสําเนา)  
                 3  “...เมื่อขุนชนิราชไดเปนพระเจาแผนดินแลว  ก็ใหเอาพงศาวดารเกาๆสําหรับ
บานเมือง  เผาไฟเสียบาง  ทิ้งน้ําเสยีบาง  ดวยเหตุนี ้ พงศาวดารเกาๆจึงขาดเปนตอนๆแตนั้น
มา...” ดูรายละเอียดจาก “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรงุเกา  คาํใหการขุนหลวงหา
วัด  
และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ พิมพคร้ังที ่2 (พระนคร : คลังวทิยา
,2515), 73.   
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                 จากที่กลาวมาทัง้หมดจะเหน็ไดวา ในชวงที ่2 ของสมัยอยธุยา นับต้ังแตรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  ถงึปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ระหวาง พ.ศ. 1991 - 2127  
กระบวนการอนัเปนที่มาของการปรากฏปรางคจะดาํเนนิไปอยางเปนอสิระ  สืบเนื่องมาจากปลาย
ชวงที่ 1  ทัง้ในดานบทบาทหนาที่และดานการออกแบบ  อยางไรก็ดีบทบาทหนาที่ของปรางคใน
ฐานะสัญลกัษณของกระบวนการเสริมสรางพระราชอํานาจแหงกษัตริย  ซึง่ไมสอดคลองกับปจจัย
ตางๆในสงัคมอยุธยาคงคอยๆเสื่อมคลายไปในชวงที่ 2 นี้เอง. 

 
 
 
 
 

บทบาทหนาที่และการออกแบบปรางคในชวงที ่3 ของสมยัอยธุยา 
 
                 การหวนกลับไปรื้อฟนระเบียบทางสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม  โดยมุงหวงัผลในทาง
การเมืองการปกครอง  ซึ่งเปนปรากฏการณที่เคยเกิดขึน้ในกรณีของปรางควัดจฬุามณี จ.พิษณุโลก  
ดังกลาวแลวนัน้  จะเกิดขึน้กบัอีกหลายกรณีในชวงที ่3 ดวย  โดยแตละกรณีนั้นก็ลวนเกี่ยวเนื่อง 
อยูกับภาวะความผนัผวนในทางการเมืองการปกครองทั้งสิน้  โดยเฉพาะปรางควัดวรเชษฐาราม  
ซึ่งเปนปรางคขนาดใหญที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งภายหลังการหางหายไปในชวงที่ 2 ของสมัยอยุธยา  
โดยไดรับการสรางขึ้นทามกลางภาวะวกิฤตอันเนื่องมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2112 
                 หากพิจารณาถงึฐานะของสมเด็จพระมหาธรรมราชา  ซึ่งไดเสด็จมาเสวยราชสมบัต ิ
ในพระนครศรีอยุธยา  ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2112  กลาวคือ นอกจากพระองค
จะทรงเคยไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  ใหเปนขนุนางที่มเีกียรติยศทัดเทียมเชื้อ
พระวงศแลว  พระองคยงัเคยทรงอางและประกาศวา ทรงเปนกษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยามาตั้งแต 
พ.ศ.2108 4  ประกอบกับ การเสียกรุงศรีอยธุยาเมื่อ พ.ศ. 2112 ก็ไมไดมีผลใหระบบบริหารราชการ
ลมสลายไป  แตจะมีผลเพยีงเปนการผลัดเปลี่ยนขุนนางกลุมใหมจากเมืองในบริเวณภาคกลาง

                                                           
                 4  มานพ  ถาวรวฒันสกุล, ขุนนางอยุธยา (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  และ
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร, 2536), 194 -195.        
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ตอนบน  ซึง่ยอมรับในระบบการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาอยูแลว  ใหเขามาทาํหนาที่
แทนขุนนางกลุมเดิมในพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกกวาดตอนไป5  อาจทาํใหเขาใจไดวา ภายหลงั 
การเสียกรงุศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2112  มณฑลอํานาจอนัมีพระนครศรีอยุธยาเปนราชธาน ี รวมถงึ
ราชวงศกษัตริยที่สืบเนื่องกนัมาแตดั้งเดิม  คงไมไดลมสลายสูญหายไปโดยสิ้นเชงิ  และเนื่องจาก
กองทพัหงสาวดีไดลิดรอนปจจัยตางๆที่อาจเปนฐานกําลงัของกรุงศรีอยุธยาไปเปนอนัมาก  ทาํให
สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงจําตองยอมรับและจํากัดบทบาทในทางการเมืองการปกครอง   
                 ตามนยัดังกลาวขางตน  การสรางปรางควดัวรเชษฐาราม ภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยา
ไดปรากฏเปนมณฑลอํานาจที่ยิง่ใหญคืนดีดังเดิม  ในรชัสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ  จงึนาจะ
สะทอนใหเห็นวา บทบาทหนาทีท่างการเมอืงการปกครองของปรางคในฐานะสัญลักษณของ
มณฑลอํานาจยังคงเปนที่ยอมรับอยูในขณะนั้น  โดยนาสังเกตเปนอยางยิ่งวา การประดิษฐาน 
พระบรมธาตุไวที่ปรางควัดวรเชษฐารามดงัที่มีบนัทึกไวในพระราชพงศาวดารนั้น  นอกจากจะเปน 
 
กิจเพื่อเรียกขวัญกําลงัใจ  และเปนที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคมแลว  ยงัอาจเปนกิจทีมุ่งหวังผล
ในทางการเมอืงการปกครอง  เพื่อใหสามารถอางโดยชอบธรรมไดวา กษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยาที่
ฟนคนืมานัน้  ทรงดํารงฐานะเปนพระจักรพรรดิราชและพระโพธิสัตวไมตางจากบุรพกษัตริย  ซึง่
ยอมเปนประโยชนตอการเสริมสรางพระราชอํานาจและเสถียรภาพของสังคม  
                 แนวทางของการหวนกลับไปร้ือฟนระเบยีบทางสถาปตยกรรม  ซึง่ปรากฏที่ปรางค 
วัดวรเชษฐาราม (แผนผงัที่ 50, ภาพลายเสนที ่36)  จะไมใชการทาํตามระเบียบแบบดั้งเดิมโดย
เครงครัด  เหมอืนอยางในกรณีของปรางควัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก ดังกลาวแลว  แตจะเปนการ 
นําสาระสําคญัตามระเบียบแบบดั้งเดิมมาใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบระเบียบแบบใหม  
ดังจะเห็นไดชดัจาก ระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ง (ภาพลายเสนที ่6) ที่แมจะเทียบไดกับระเบียบ
แบบ ค 1 แตกม็ีสาระสําคัญที่แตกตางอยางมนีัยสาํคัญในเชิงการออกแบบ  แนวทางเชนนี้
สอดคลองกับรองรอยจากการขนานนามพระนคร  ทีน่บัต้ังแตในราวกลางพทุธศตวรรษที่ 22 จะมี
นัยอางถงึความหมายตามแนวคิดเนื่องในศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท อยางเดนชัด  รวมทัง้รองรอย
จาก 
พระราชพงศาวดาร6ที่ระบุไวเปนนยัวา การยอมรับอารยธรรมเขมรในฐานะอุดมคติของความ
เจริญรุงเรืองทีม่ีปรากฏมาตัง้แตตนสมัยอยุธยาดงักลาวแลวนั้น  อาจเสื่อมคลายลงมากแลว
                                                           
                 5  เร่ืองเดียวกนั, 133.  
                 6  “(สมเด็จพระนเรศวร)...มพีระโองการตรัสถามพระเจาละแวกวา ทานเปนกษัตริย 
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นับต้ังแตอยางชาในระยะครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22  และมีความเปนไปไดวา อุดมคติของ
ความเจริญ 
รุงเรืองอันมปีรางคสกุลชางเขมรเปนสัญลักษณที่เคยเปนทีย่อมรับกนัมานัน้  อาจไมเปนทีเ่ขาใจ
หรือไมไดรับการยอมรับแลวนับต้ังแตในราวปลายพทุธศตวรรษที่ 22  ดังมีรองรอยจากพระราช
พงศาวดารความวา  
 
         ...(ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง) ทรงพระกรุณาใหชางไปถายพระนครหลวง  และปราสาท 
         กรุงกัมพูชาประเทศเขามา  ใหชางกระทําพระราชวังเปนที่ประทับรอนตําบลริมวัดเทพจันทร  สําหรับ 
         จะเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท  จึงเอานามเดิมที่ถายมาใหชื่อวาพระนครหลวง...7   
                 ตามนยัทัง้สองดังกลาวขางตนอาจทําใหเขาใจไดวา การหวนกลับไปร้ือฟนระเบยีบทาง
สถาปตยกรรมซึ่งมีปรากฏที่ปรางควัดวรเชษฐารามนัน้  คงไมไดดําเนินไปเพื่ออางถึงอารยธรรม
เขมรเหมือนเชนอดีต  แตอาจดําเนนิไปเพือ่อางถงึอารยธรรมอยุธยาในระยะแรกเริม่  ทั้งนี้อาจเปน
ความพยายามอยางจงใจทีมุ่งหวังใหระเบียบนัน้เปนสือ่ประกาศการฟนคนืมาของกรุงศรีอยุธยา  
ซึ่งมนีัยความหมายวา มณฑลอาํนาจอนัมีพระนครศรีอยุธยาเปนราชธานีไดรับการรื้อฟนให
กลับคืนดีดังเดิมไมตางจากเมื่อครั้งที่เร่ิมเรืองอํานาจ  โดยนัยความหมายเชนนี้คงเปนไปตาม
พื้นฐานแนวคดิเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท  ดังมรีองรอยปรากฏในคัมภีรโลกศาสตรซึ่งได
                                                                                                                                                                       
ขัตติยราชบํารุงแผนดินกรุงกมัพูชาธิบดี  มกีุรุราษฎรเปนแวนแควนขัณฑเสมา  ฝายกรุงพระนคร 
ศรีอยุธยากม็ปีจจันตชนบทเปนแวนแควน และสองพระนครนี้ก็เปนราชธานีใหญ  ถาจะใครได
สมบัติในพระนครศรีอยุธยา  แผเสมามณฑลใหกวางขวาง  เหตุไฉนจึงมิยกเปนพยหุโยธาไปกระทํา
สงคราม  ใหตองทาํนองขัตติยราชรณยุทธ  อันเปนทีบ่ันเทิงหฤทัยกษัตราธิราชแตกอน  จึงคอยแต
ขาศึกหงสาวดมีาติดพระนครศรีอยุธยาครั้งใด  กย็กพลไปพลอยซ้าํเติมตีเอาเมืองชนบทประเทศ 
กวาดเอาอพยพมาทุกครั้ง  ทําดุจกาอันลกัลอบสกุณปกษา  ฉะนัน้ควรดวยราชประเพณีและหรอื
ประการใด...”  ดูรายละเอยีดจาก “พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนมุาศ (เจิม),”  
ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด),  
(พระนคร : คลังวทิยา, 2507), 242.  
                 7  ที่ผานมาความตอนนีม้ักถกูเขาใจวาเปน การหวนกลับไปยอมรับเล่ือมใสในอารย-
ธรรมเขมรอีกครั้ง  หลังจากที่หางหายไปกอนหนา. ดูรายละเอียดจาก “พระราชพงศาวดารกรงุศรี
อยุธยา ฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด), 342.  
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ระบุไวเปนใจความวา“เมื่อแรกเริ่ม  จักรวาลเพรียบพรอมไปดวยความเจริญและความสุข  แตเมื่อ
เวลาผานไป  จักรวาลจะคอยๆเสื่อมลงเรื่อยๆ”  ตามนยันี้ การรื้อฟนอดีตจึงเปนการหวนกลับไปสู
ความเจริญและความสุข  ไมใชการหวนกลบัไปสูความลาหลงัและความทุกขยาก  อยางที่คนในยคุ
วิทยาศาสตรเฟองฟูเชนเราทานทัง้หลายเขาใจ 
                 แนวทางการหวนกลับไปร้ือฟนระเบียบทางสถาปตยกรรมที่เปนอิสระ  โดยไมไดมุงหวัง
ที่จะอางถงึอารยธรรมเขมรดังกลาวขางตน อาจทําใหเขาใจไดวา บทบาทหนาที่ของปรางคในฐานะ
สัญลักษณของกระบวนการเสริมสรางพระราชอํานาจแหงกษัตริยที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมเขมร  
ซึ่งไดเสื่อมคลายลงตัง้แตในชวงที่ 2 ของสมัยอยุธยาดังกลาวแลว  อาจไมเปนที่ยอมรับนับต้ังแต 
ในชวงครึ่งหลงัของพทุธศตวรรษที่ 22 ก็เปนไปได  ตามนยันี้  ความจากพระราชพงศาวดารซึง่ได
บันทกึไวเปนใจความวา “ปรางควัดวรเชษฐาราม สรางขึน้ ณ ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระนเรศวร  เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแดพระองคผูลวงลับไป”  จงึไมนาจะเปนกิจที่ดําเนินไป
ตามกระบวนการสรางปราสาทบรรพบุรุษตามแบบแผนดั้งเดิมในอารยธรรมเขมร  แตอาจดําเนนิ 
ไปตามความคิดเรื่องการอุทิศสวนบุญกศุลของตนใหแกผูอ่ืน  ซึง่เปนความคิดเนื่องในศาสนาพทุธ 
นิกายเถรวาท  หากเปนเชนนั้น ปรางควัดวรเชษฐาราม ก็อาจมีอีกบทบาทหนาทีห่นึง่ในฐานะสื่อ
ประกาศบุญกศุลแหงกษัตริย  
                 อยางไรกด็ีเนื่องจากนิกายเถรวาทไดรับความคิดเรื่องการอุทิศสวนบุญกุศลมาจากลทัธิ
มหายานมาแตดั้งเดิม8  บทบาทหนาที่ในฐานะสื่อประกาศบุญกุศลแหงกษัตริย  จึงอาจเกี่ยวเนื่อง
อยูกับกระบวนการสรางปราสาทบรรพบุรุษตามแบบแผนแหงอารยธรรมเขมรบาง  และอาจเริ่ม
ปรากฏขึ้นแลวตั้งแตในระยะครึ่งหลงัของพุทธศตวรรษที่ 20  อันเปนระยะหวัเลี้ยวหัวตอสําคัญ 
ของกระบวนการสรางปรางคในอารยธรรมอยุธยา  ทั้งในเชิงบทบาทหนาที่และในเชงิการออกแบบ
ดังกลาวแลวอกีดวยก็เปนได  ดังมีรองรอยในกรณีของปรางควัดราชบรูณะ  ซึง่พระราชพงศาวดาร
ไดบันทึกไวเปนใจความวา “ปรางคแหงนี้สรางขึ้น ณ ที่ถวายพระเพลิงเจาอายพระยา  และเจายี่
พระยา ซึง่ตางเปนพระเชษฐาของสมเด็จพระบรมราชาธริาชที่ 2”   
                 จากที่กลาวมาอาจทาํใหเขาใจไดวา  ความคดิตามคติตางๆแหงนกิายเถรวาท  ซึง่ได 
มีอิทธพิลตอปรางคทัง้ในเชงิบทบาทหนาทีแ่ละในเชิงการออกแบบมาตัง้แตในระยะครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 20 เร่ือยมา  คงมีอิทธิพลตอการออกแบบปรางควัดวรเชษฐารามไมนอย  ตามนัยนี้ 
ปรางควัดวรเชษฐารามจึงอาจยงัคงมีบทบาทหนาทีเ่ปนสื่อระลึกถึงเจดียจุฬามณีเหมือนเชนที่ผาน
                                                           
                 8  พิริยะ  ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย (กรุงเทพ : คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัยธรรม- 
ศาสตร, 2544), 78.  
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มาอีกดวยก็เปนได  แมวาสวนยอดของปรางคแหงนี้ ซึง่มรีะเบียบตามแบบ ก 1.2 จะไมปรากฏ
ประติมากรรมรูปเหลากองอารักขาสวรรคดาวดึงสใหเหน็เปนเครื่องหมายอยางเดนชัดก็ตาม 
                 การหวนกลับไปรื้อฟนระเบียบทางสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม  ดวยการนําสาระสําคญั
ตามระเบียบแบบดั้งเดิมมาใชเปนแรงบนัดาลใจในการออกแบบระเบียบแบบใหม  ตามแนวทาง
เดียวกนักับปรางควัดวรเชษฐารามดังกลาวขางตน  ไดปรากฏอยางจริงจังมากขึน้ในการออกแบบ
ปรางควัดไชยวัฒนาราม (แผนผังที่ 52)  ดังจะเห็นไดชดัเจนจาก ระเบียบผังบริเวณแบบ ค  ซึง่แม
อาจเทยีบไดกบัระเบียบแบบ ก 2.2  อยางแนบแนน  แตก็มีสาระสําคญัที่เปนเคาโครงอันจะนําไป 
สูระเบียบแบบใหม (คือแบบ ง) ในเวลาตอมา   
                 ความจรงิจังในการหวนกลับไปร้ือฟนระเบียบทางสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม  ซึง่มี
ปรากฏที่ปรางควัดไชยวัฒนาราม  นาจะเปนผลสะทอนโดยตรงมาจากภาวะวิกฤตในขณะนัน้   
ที่มีผลสะเทือนอยางรุนแรงยิ่ง  ทัง้ในทางการเมืองการปกครองและทางสังคม  อันเนื่องมาจากการ
เสื่อมสูญไปของราชวงศกษตัริยดั้งเดิมที่สืบเนื่องกันมายาวนาน  และการปราบดาภิเษกของสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง  ผูซึง่กอนเสวยราชสมบัติมีฐานะเปนเพยีงขนุนาง(ชั้นสงู)  มิใชเชื้อพระวงศ  
โดยการหวนกลับไปร้ือฟนระเบียบทางสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิมนัน้  นาจะเปนความพยายาม
อยางจงใจที่มุงหวังใหระเบียบนั้นเปนสื่อที่เอื้อประโยชนในทางการเมืองการปกครอง  ในทํานอง 
เดียวกนักับปรางควัดวรเชษฐารามกเ็ปนได  ดังมีรองรอยสนับสนุนจากพระราชพงศาวดารซึง่ได
บันทกึไวเปนใจความวา “ ปรางควัดไชยวฒันาราม อันมีพระบรมธาตุประดิษฐานอยู  สรางขึ้น  
ณ ที่บานเดิมของพระชนน”ี 
                 อยางไรก็ดี เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาอาจบรรลุถึงความเพรียบพรอมไปดวยอํานาจและ
ความมัง่คั่งอีกครั้งมาตั้งแตกอนรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองแลว  การหวนกลบัไปร้ือฟน
ระเบียบทางสถาปตยกรรมซึง่เกิดขึ้นที่ปรางควัดไชยวฒันาราม  จึงอาจไมไดดาํเนินไปโดยมีจุด 
มุงหมายหลักเพื่อใหระเบยีบนั้นเปนสื่อประกาศการฟนคืนของกรุงศรอียุธยา  แตอาจมุงหวงัให
ระเบียบนัน้เปนสื่อประกาศเปนนยัวา ดวยพระราชอํานาจแหงสมเด็จพระเจาปราสาททองจะนํา 
มาซึ่งความเจริญและความสุข  ไมตางจากที่บุรพกษัตริยไดทรงปฏิบตัิมาเมื่อครั้งทีก่รุงศรีอยุธยา 
เร่ิมเรืองอํานาจ  โดยบุรพกษัตริยที่อางถงึนั้นอาจมุงไปที่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ปฐมกษัตริย 
ผูสถาปนามณฑลอํานาจและราชวงศกษัตริยแหงกรงุศรีอยุธยา  ดงัมีรองรอยวา  การประกอบ 
พระราชพธิีลบศักราช  ในรัชสมัยพระเจาปราสาททองนัน้  ก็เปนไปตามแบบแผนที่ สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 ทรงริเร่ิมข้ึน9  ตามนยันี ้ปรางควัดไชยวฒันาราม  จึงอาจมีอีกบทบาทหนาทีห่นึ่ง 
                                                           
                 9  “ (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง)...จุลศักราช 1000  ซึ่งถือวาเปนปทีน่าํ 
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เปนสื่อประกาศความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจ   
                 บทบาทหนาที่ของปรางคในฐานะสื่อประกาศความชอบธรรมแหงพระราชอํานาจ     
คงเกี่ยวเนื่องกบับทบาทหนาที่ในฐานะสื่อประกาศบุญกศุลแหงกษัตริย  ซึง่มีปรากฏมากอนหนา
อยางแนบแนน  และคงเปนที่ยอมรับสืบเนื่องตอมา  ดังมีรองรอยใหเห็นไดจาก  การเสริมสราง
ปรางคเกาแกหลายแหงในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณผูมิใชรัชทายาทโดยชอบธรรม  โดยเฉพาะ
การเสริมสรางปรางควัดเชงิทา (ภาพลายเสนที ่24)  ซึง่เปนปรางคที่อาจปรากฏขึ้นแลวตั้งแต
ในชวงที ่1 ของสมัยอยธุยา  โดยปรางคประจํามุมทัง้สี่รายลอมปรางคประธานซึ่งเปนผลมาจาก
การเสริมสรางครั้งนั้น  อาจเปนความพยายามอยางจงใจที่มุงหวังใหปรางควัดเชงิทามีสาระสําคัญ
เทียบไดกับปรางควัดไชยวฒันาราม  ทัง้นี้คงเปนเพราะปญหาการควบคุมไพรหลวง  รวมถึง
ภาวะการเมืองภายในที่เต็มไปดวยความหวาดระแวงกนั  อาจเปนขอจํากัดทีท่ําใหพระองคไมอาจ
สรางปรางคข้ึนใหมอยางยิง่ใหญได 
                 นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา บทบาทหนาที่อยางใหมซึ่งปรากฏขึ้นในกรณขีองปรางค 
วัดวรเชษฐาราม  และปรางควัดไชยวัฒนารามดังกลาวแลวนั้น  จะสอดคลองกับพืน้ฐานแนวคิด
เนื่องในศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท  ในขณะเดียวกนั แบบแผนการจดัองคประกอบแบบสอง
แนวแกนซึ่งเริม่ปรากฏอยางจริงจังในระเบยีบสวนเรือนธาตุแบบ ง ที่ปรางคทัง้สองแหงนี้  ก็จะมี
สาระสําคัญที่เนนย้ําถงึจุดศนูยกลางอนัเกดิจากการตัดกันของแนวแกนสองแกน  โดยแบบแผนนี้
จะมีอิทธิพลตอกระบวนการออกแบบปรางคสกุลชางอยธุยา  นับต้ังแตคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 
22 จนสิ้นสมยัอยุธยา  ดงัจะเห็นไดจาก การเสริมสรางปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรอียุธยา 
(แผนผังที ่54)  ดวยการเสรมิสรางสวนเรอืนธาตุใหมีระเบียบตามแบบ ง  ซึง่อาจนบัเปนจุดเริ่มตน
ของแบบแผนการจัดองคประกอบแบบใหม  ที่ใหความสําคัญกับแนวแกนสองแกนและทิศหลักทัง้สี่
รายลอมรอบจดุศูนยกลาง  ซึ่งเปนสาระสาํคัญของระเบยีบผังบริเวณแบบ ก 2.3  และแบบ ข 2.3  
ดังม ี
ตัวอยางที่สําคัญไดแก  การเสริมสรางปรางคบริวารประจําทิศรายลอมปรางคประธานวัดมหาธาตุ 
ราชบุรี (แผนผงัที ่33)  การเสริมสรางมุขทศิตะวันตกพรอมดวยยอดปรางคบนสนัมขุทิศที่ปรางค 

                                                                                                                                                                       
โชคชัยมาใหมหาศาล  ทรงจดัใหมีพิธีฉลองแบบเกา  ซึ่งนําเขามาในกรุงศรีอยุธยา  โดยพระเจา
รามาธิบดี  พระเจาแผนดนิผูประสบแตโชคชัย...” ด ูรายละเอียดจาก วนั วลิต,พงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบบัวนัวลิต พ.ศ. 2182, แปลโดย วนาศรี  สามนเสน (กรุงเทพ : ภาควิชาประวัติศาสตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2523), 135 -136.     
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วัดพระราม (แผนผังที่ 37)  และการเสริมสรางสวนเรือนธาตุของปรางควัดหนาพระธาตุ จ.สิงหบุรี  
(แผนผังที ่4)  รวมถึงการเสรมิสรางปรางควัดเชิงทาใหคลี่คลายไปสูระเบียบผังบริเวณแบบ ฉ    
                 หากพิจารณาวา นับต้ังแตคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 22 จนสิ้นสมัยอยธุยา  กรุงศรี
อยุธยาจะดําเนินการปกครองเมืองตางๆตามระบบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ  ซึ่งมีแนวคดิ
สําคัญคือ  การรวบทุกสิง่ทุกอยางที่มีอยูในอาณาบริเวณหนึง่เขาสูราชธานีและกษัตริย  แนวคิดนี้
สงผลใหเมืองสําคัญที่เดิมเปนองคกรซึง่ไดรับอํานาจจากราชธาน ี กลายเปนองคกรภายใตอํานาจ
ของราชธานี  และเจาเมืองซึง่เดิมเปนเชื้อพระวงศในฐานะผูแทนกษัตริย  กก็ลายเปนเพยีงขนุ
นางในฐานะขาราชการ  ตามนัยเหลานี้อาจเขาใจไดวา  การเริ่มปรากฏแบบแผนการจัด
องคประกอบแบบสองแนวแกนในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 นั้น  นอกจากจะเปนอิทธิพลของ
สกุลชางสุโขทยัแลว  ยังอาจเปนผลของความพยายามในการคัดสรรอยางจงใจที่มุงหวงัให แบบ
แผนนี้เปนสื่อประกาศอุดมการณของระบบการปกครองแบบรวมศนูยอํานาจอีกดวย  รวมทั้งยงั
อาจเปนอทิธพิลของคติโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท  ซึ่งมีสาระสําคัญเนนย้าํ
แนวแกนสองแกน  และทิศหลักทั้งสี่เดนชดักวาคติเนื่องในศาสนาพราหมณ  ดังนั้นจงึนาจะยนืยนั
ไดอยางหนักแนน 
ยิ่งขึ้นวา การสรางปรางคอยางยิ่งใหญอีกครั้งในระยะครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที ่22 คงดําเนนิไป
ตามปจจัยในสังคมอยุธยาที่สืบเนื่องกนัมา  ไมไดเปนการหวนกลับไปยอมรับแบบแผนอารยธรรม
เขมรอีกครั้งอยางที่เคยเชื่อกันมา 
  
                 อยางไรก็ดีมีรองรอยวา  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 23  บทบาทหนาที่ของปรางคในทาง 
การเมืองการปกครองอันเกีย่วเนื่องกับรัฐอาจคอยๆเสื่อมคลายลงเปนลําดับ  ซึง่ก็สอดคลองกับ 
การเสื่อมประสิทธิภาพของระบบควบคุมและสัมพนัธภาพระหวางพระนครศรีอยุธยากับเมืองตางๆ  
ซึ่งดําเนินไปในขณะนัน้  
                 หากพิจารณาวา ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา สถานการณทางการเมืองการปกครอง 
และทางสังคมของกรุงศรีอยธุยาอาจตกอยูในภาวะวกิฤต  ไมตางจากในรัชสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง ดวยมูลเหตุในทํานองเดียวกนัดังกลาวแลว  ก็อาจเขาใจไดวา การหวนกลับไปร้ือฟน
ระเบียบทางสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งไดเกิดขึ้นอีกครั้งที่ปรางควัดบรมพุทธาราม (ภาพลายเสน
ที่ 38) ดังจะใหเหน็ไดจาก ระเบียบสวนเรอืนธาตุแบบ จ 1.1 อันอาจเทียบไดกับแบบ ข 1.3 (ภาพ
ลายเสนที ่4, 5)  อาจเปนความพยายามอยางจงใจที่มุงหวังใหระเบียบนั้นเปนสื่อที่เอื้อประโยชน 
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ในทางการเมอืงการปกครอง  ในทํานองเดียวกนักับปรางควัดไชยวฒันารามนัน่เอง  ดงัมีรองรอย
ใหเหน็ไดจากผังบริเวณของวัดบรมพทุธาราม (แผนผงัที่ 55)  ซึง่มีระเบียบตามแบบ ง 1  อันมี
สาระสําคัญเทยีบไดกับระเบยีบแบบ ค  ซึ่งมีปรากฏทีว่ัดไชยวัฒนาราม (แผนผังที ่52)  อยางไรก็ดี
ตามระเบียบผงับริเวณแบบ ง 1 (ภาพลายเสนที ่4)  ปรางคไมไดเปนองคประกอบหลักที่มี
ความสาํคัญโดดเดนเพียงหนึ่งเดียวเหมือนเชนที่ผานมา  แตอุโบสถจะเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มี
ความสาํคัญไมเปนรองปรางค  ซึง่อาจเปนสิ่งที่สะทอนใหเหน็ไดวา นยัความหมายในทางการเมือง
การปกครองทีอ่าศัยปรางคเปนสื่อนัน้  อาจไมไดรับการอางถงึอยางจริงจังเหมือนอยางที่เคยอาง
มาในอดีต 
                 การใหความสําคัญกับอุโบสถอยางโดดเดน  ซึ่งเริ่มมีปรากฏเดนชัดที่วัดไชยวัฒนาราม   
ตามระเบียบผงับริเวณแบบ ค (แผนผังที่ 52)  สืบเนื่องไปยังวัดบรมพทุธาราม  ซึ่งอโุบสถจะมี
ความสาํคัญควบคูอยูกับปรางคตามระเบยีบผังบริเวณแบบ ง 1 (แผนผังที่ 55) ดังกลาวขางตน  คง
เกี่ยวเนื่องกับคติบุญฤทธิวทิยาคมซึ่งจะเฟองฟูมากข้ึนเรื่อยๆ  นับต้ังแตคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 
22 จนสิ้นสมยัอยุธยา  ซึง่เปนระยะเวลาทีก่รุงศรีอยุธยาตองเผชิญกับภาวะแหงความไมมั่นคง
อยาง 
รุนแรงและตอเนื่อง  อันเนื่องมาจากปจจัยที่สําคัญสามประการไดแก  ศกึสงคราม  ความผนัผวน
ทางการเมืองการปกครอง  และโครงสรางของสังคมทีซ่บัซอนและมีการแขงขันเปลีย่นแปลงฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูง  และเนื่องจากพระสงฆจะมีบทบาทในการผลกัดันใหคติบุญฤทธวิิทยาคมเฟองฟู
ยิ่งขึ้น  การใหความสาํคัญกบัอุโบสถอยางโดดเดน  จงึอาจเปนเพราะพิธีตางๆตามคติบุญฤทธ-ิ
วิทยาคมอนันาํซึ่งอทิธิฤทธปิาฏิหาริย  ทีจ่ะเปนขวัญและกําลงัใจในการเผชิญกับภาวะแหงความ 
ไมมั่นคงอาจประกอบขึ้นในอุโบสถ  รวมทั้งในขณะนัน้  แมแตการประกอบสังฆกรรมตามปกติก็
ไมไดเปนเพียงกิจทางศาสนาเทานั้น  แตยงัเปนกิจที่มุงหวงัผลทางอทิธปิาฏิหาริยควบคูกันไปอีก
ดวย 
                 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาประสาททอง  เมื่อระบบการควบคุมไพรหลวงยงัดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  การออกแบบวัดไชยวฒันารามจงึสามารถกําหนดใหทั้งปรางคและอุโบสถ
เปนองคประกอบที่มีความสาํคัญเปนอยางมากควบคูกนั  แตจนถงึในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา 
ระบบการควบคุมไพรหลวงไดเสื่อมประสิทธิภาพลงมาก  แรงงานที่ใชในการสรางวัดบรมพุทธาราม
จึงอาจมีไมมากนัก  และแรงงานสวนใหญในจํานวนไมมากนัน้ก็อาจถกูนําไปใชในการสรางอุโบสถ  
เพื่อสนองความเชื่อตามคตบิุญฤทธิว์ิทยาคมที่คงเฟองฟูข้ึนอีกมากในขณะนัน้  ดวยเหตุนี้แมวา 
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บทบาทหนาทีต่างๆของปรางคจะยงัคงเปนทีย่อมรับอยู  แตในการออกแบบก็จําตองยอมใหปรางค
มีขนาดเล็กลงอยางฉับพลันโดยปริยาย  อยางไรก็ดีเงื่อนไขเหลานี้จะผลักดันใหเกิดการแสวงหา
ระเบียบแบบใหม  ซึง่เหมาะสมมากกวาระเบียบแบบดั้งเดิมที่มีปรากฏมากอน  โดยระเบียบแบบ
ใหมนัน้ไดเร่ิมปรากฏขึ้นที่ปรางควัดบรมพทุธาราม  และจะพัฒนาสืบเนื่องไปจนสิ้นสมัยอยุธยา  
ดังจะเห็นไดจาก ระเบียบผังบริเวณแบบ ง 2 (ภาพลายเสนที ่4)  ที่กาํหนดใหปรางคมีความสาํคัญ
เปนรองอุโบสถ  ซึง่เริ่มปรากฏขึ้นที่วัดพระยาแมน (แผนผังที่ 57)  และระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ  
จ 1, แบบ จ 2 (ภาพลายเสนที่ 6)  ที่มีแผนผังเปนสีเ่หลี่ยมยอมุม  แตกตางจากระเบยีบแบบตางๆ 
ที่มีปรากฏมากอน  ซึง่ลวนมีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมเพิ่มมมุ  รวมถงึระเบียบสวนยอดแบบ ค (ภาพ
ลายเสนที ่7) ที่แทบไมหลงเหลือลักษณะอันแสดงใหเหน็วา สวนยอดเปนการยนยอมาจากสวน
เรือนธาตุ  ซึง่เปนสาระสาํคัญของระเบียบสวนยอดเสมอมา 
                 หากพิจารณาวาการประกอบพิธีตามคติบญุฤทธวิิทยาคม  เปนกจิที่มุงหวงัใหเกิด 
อิทธิฤทธิปาฏิหาริย  ประกอบกับรองรอยจากพระราชพงศาวดาร  ซึ่งเมื่อกลาวถึงปรางคกอน 
พุทธศตวรรษที่ 23  จะระบดุวยคําวา “มหาธาต“ุ  แตเมื่อกลาวถึงวัดตางๆ ในชวงพุทธศตวรรษ 
ที่ 23  กลับไมระบุถงึปรางคเลย  แมวาวัดแหงนัน้จะมีปรางคปรากฏอยูก็ตาม  การไมระบุเชนนี้  
นอกจากสะทอนใหเห็นถึงความสาํคัญที่ดอยลงแลว  ยงัอาจเปนรองรอยไดวา ปรางคในชวงพทุธ
ศตวรรษที่ 23  อาจไมมพีระบรมธาตุประดิษฐานอยู  ตามนัยทั้งสองนีจ้ึงอาจเขาใจไดวาการปรากฏ
ปรางคคูขนาบดานหนาอุโบสถ  ตามระเบียบผังบริเวณแบบ ง 2 (ภาพลายเสนที ่4)  นอกจากจะมี
นัยสําคัญในเชิงการออกแบบ  ที่มุงใหปรางคคูเปนองคประกอบเนนความสําคัญของอุโบสถแลว  
ปรางคคูยังอาจมีนัยสาํคัญในเชิงบทบาทหนาที่เปนสัญลักษณของอิทธิฤทธปิาฏิหาริยแหงกษัตริย  
ทั้งนี้คงเนื่องมาจากการยอมรับบทบาทหนาที่ของปรางคอันเกี่ยวเนื่องกับกษัตริยที่สืบเนื่องกันมา 
ยาวนาน  ในขณะที่อุโบสถตามแบบประเพณีอาจมีขอจํากัดดานประโยชนใชสอย  ทําใหไมอาจ 
ใชเปนสัญลักษณไดอยางเปนรูปธรรมนกั  นอกจากนัน้ปรางคคูยงัอาจมีบทบาทหนาทีเปนสื่อ
ประกาศบุญกศุล  และพระราชอํานาจอนัชอบธรรมแหงกษัตริยสืบเนื่องควบคูกันไปอกีดวย   
ดังมีรองรอยจากพระราชพงศาวดาร  ซึ่งไดบันทึกมูลเหตุแหงการสรางวัดพระยาแมนไวเปน 
ใจความวา “เพื่อสนองคุณพระอาจารย  ผูไดส่ังสอนพระศาสนาและพรหมจรรยมากมายแก 
สมเด็จพระเพทราชาจนไดเสวยราชสมบตัิ  สมดังทีพ่ระอาจารยทํานายไว“  
                 แนวทางพฒันาการระเบียบทางสถาปตยกรรมนับต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา 
ที่โนมเอียงไปในเชิงการประดับ  ดังจะเหน็ไดชัดจากระเบียบสวนเรือนธาตุแบบ จ 1.2, แบบ จ 2.2 
(ภาพลายเสนที่ 6)  และระเบียบสวนฐานแบบ ค 1, แบบ ค 2 (ภาพลายเสนที ่7)  ซึง่อาจเปนอีก 
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รองรอยที่สะทอนใหเห็นถึง บทบาทหนาทีข่องปรางคในฐานะสัญลกัษณของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย
แหงกษัตริยไดอีกดวยกลาวคือ  การประดบัอยางแพรวพราวระยิบระยับนัน้  นอกจากจะเปนไป
ตามธรรมชาตขิองวิวัฒนาการทางศิลปะในระยะปลายสุด  และเปนผลสะทอนอยางตรงไปตรงมา
ของภาวะแหงความมัง่คั่งแลว  ยังอาจเปนความพยายามอยางจงใจทีมุ่งสะทอนใหเห็นถึงความ
พิสดารพนัลึกของอิทธิฤทธปิาฏิหาริยแหงกษัตริย  
                 ตามนยัตางๆดังกลาวขางตนอาจเขาใจไดวา  อยางชาตั้งแตราวกลางพทุธศตวรรษ 
ที่ 23  ปรางคอาจเปนสัญลกัษณที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกบักษัตริย  หากเปนเชนนั้น ปรางคสองถงึ 
สามองคที่เรียงเปนแถวตามระเบียบผังบริเวณแบบ จ (ภาพลายเสนที ่6) ซึ่งมีปรากฏที่วัดโลกยสุธา
(แผนผังที ่19)  ก็คงเกี่ยวเนือ่งกับกษัตริยไมมากก็นอย  ในทาํนองเดียวกัน  การเสรมิสรางปรางค
หลายแหงในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ  ซึง่เปนกษตัริยอีกพระองคหนึง่ผูมิใชรัชทายาทโดย
ชอบธรรม  โดยเฉพาะการเสริมสรางปรางควัดพระราม (ภาพลายเสนที่ 31)  และปรางควัดราช-
บูรณะ (ภาพลายเสนที ่32)  ซึ่งมีรองรอยใหเหน็ไดชัดจาก ยอดปรางคและเจดียทรงระฆังกลมที่
ตั้งอยูบนสนัมขุทิศตะวันออก  จงึอาจเปนกิจที่มุงหวงัผลในทางการเมือง  เพื่อเสริมสรางสถานภาพ
ของพระองคใหเปนที่ยอมรับยิ่งขึ้นก็เปนได 
                 จากที่กลาวมาทัง้หมดจะเหน็ไดวา ในชวงที ่3 ของสมัยอยธุยา นับต้ังแตปลายรัชสมัย
สมเด็จพระมหาธรรมราชา  จนสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศน  ระหวาง พ.ศ. 2127 - 2310  
กระบวนการอนัเปนที่มาของการปรากฏปรางคจะดาํเนนิไปอยางเปนอสิระ  ตอบสนองปจจัยและ
เงื่อนไขของสังคมอยุธยาในขณะนั้นที่มทีั้งความผนัผวน  ความเฟองฟ ู และความเสือ่มควบคูกันไป 
ทําใหปรางคในชวงเวลานีป้รากฏสาระสําคัญอยางใหม  ทัง้ในเชงิบทบาทหนาที่และในเชงิการ 
ออกแบบ  แตกตางโดยสิ้นเชิงจากสาระสาํคัญดั้งเดิมทีม่ีปรากฏมากอน  
                 เพือ่ใหเขาใจถงึบทบาทหนาทีข่องปรางคในชวงที่ 3 ของสมัยอยุธยา และพัฒนาการใน
เชิงบทบาทหนาที่ของปรางคในสมัยอยุธยาไดชัดเจนและงายขึ้น  ผูวจิัยจะขอจําแนกบทบาทหนาที่
ของปรางคในชวงที่ 3 ใหเปนหมวดหมูในทํานองเดียวกนักับการจําแนกในชวงที ่1  กลาวคือ  
บทบาทหนาทีข่องปรางคในชวงที่ 3 ของสมัยอยุธยาไดแก 
1. บทบาทหนาที่ในทางการเมืองการปกครอง ซึง่อาจจาํแนกยอยออกเปน 

ก)  บทบาทหนาที่อันเกี่ยวเนื่องกับรัฐ ไดแก 
           1)  ปรางคเปนสัญลกัษณของมณฑลอํานาจ  อันมีพระนครศรีอยุธยาเปนศนูยรวม 
           2)  ปรางคเปนสัญลกัษณของความเจริญรุงเรืองทัดเทียมกรุงศรีอยุธยาเมื่อเร่ิมเรืองอํานาจ 
           3)  ปรางคเปนสื่อประกาศการฟนคืนมาของกรุงศรีอยุธยา 
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     ข)  บทบาทหนาที่อันเกีย่วเนื่องกับกษตัริย ไดแก 
           1)  ปรางคเปนสัญลกัษณของพระราชอํานาจโดยสมบูรณแหงพระจักรพรรดริาช 
           2)  ปรางคเปนสื่อประกาศความชอบธรรมในพระราชอํานาจและทิพยภาวะแหงกษัตริย   

3)  ปรางคเปนสื่อประกาศบุญกุศลแหงกษัตริย           
 4)  ปรางคเปนสัญลักษณของอิทธฤิทธิปาฏิหาริยแหงกษัตริย 

2. บทบาทหนาที่ในทางศาสนา ไดแก 
           1)  ปรางคเปนสัญลกัษณของศูนยรวมศรัทธา  อันมีส่ิงศกัดิ์สิทธิ์สูงสุดเปนที่ยดึเหนี่ยว 
           2)  ปรางคเปนสื่อประกาศความคดิตามคติตางๆ อันเปนทีย่อมรับในสังคม 
                 จากที่กลาวมาทัง้หมดคงไดเหน็แลววา  กระบวนการอันเปนที่มาของการปรากฏปรางค
ในสมัยอยธุยา  มีความสัมพันธกับปจจัยทางการเมืองการปกครอง อันเกี่ยวเนื่องกับรัฐและกษตัริย
อยางแนบแนนและลึกซึง้เสมอมา  โดยในระยะแรกเริ่มซึง่อาจยาวนานกวาสองศตวรรษ นบัต้ังแต
ปลายพทุธศตวรรษที่ 19  ถงึตนพทุธศตวรรษที่ 22  ปรางคจะเปนสญัลักษณของมณฑลอํานาจ 
ที่มีอาณาบริเวณกวางขวาง  ภายใตพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพแหงพระจักรพรรดิราช 
ซึ่งประทับอยู ณ พระนครศรีอยุธยา  ในระยะตอมาซึง่อาจยาวนานราวหนึง่ศตวรรษ นับต้ังแตกลาง
พุทธศตวรรษที่ 22 ถงึกลางพุทธศตวรรษที่ 23  ปรางคจะคลี่คลายกลายเปนสัญลกัษณของมณฑล
อํานาจอันมพีระนครศรีอยุธยาและพระจักรพรรดิราชผูประทับอยู ณ ทีน่ั้น เปนศูนยรวมในทุกแงมมุ  
และในระยะสดุทายเปนเวลาราวหกทศวรรษ นับต้ังแตกลางพุทธศตวรรษที่ 23 ถงึ พ.ศ.2310
ปรางคก็จะคลีค่ลายกลายเปนสัญลักษณอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกษัตริย  ผูประทับอยูในพระนคร 
ศรีอยุธยา  
                 นอกจากนั้นคงเห็นไดอีกวา ตลอดสมัยอยุธยา ปรางคเปนเจดียรูปแบบหนึง่ทีม่ีบทบาท
หนาทีท่างการเมืองการปกครองอยางโดดเดนยิ่งเสมอมา  ในทาํนองเดยีวกนั เจดียรูปแบบอ่ืนๆ 
ในสมัยอยธุยาก็ควรมีบทบาทหนาที่อ่ืนๆแตกตางกนัไป  ตามนัยนี้ปรางคและเจดียรูปแบบอ่ืนๆ 
  
จึงไมควรปรากฏหรือหายไปเปนชวงๆอยางที่เขาใจกนั  แตควรปรากฏควบคูกันมาตลอดยุคสมัย10  
                                                           
                 10  เจดียทรงระฆงักลมก็มีปรากฏและพัฒนาสบืเนื่องกันมาตลอดสมัยอยุธยาเชนกนั. ดู
รายละเอียดจาก จฬุิศพงศ  จุฬารัตน, “การศึกษาววิัฒนาการทางสถาปตยกรรมของสถูปทรงกลม 
2 แบบ (ทรงระฆังกลม  และทรงระฆงักลมบนฐานชัน้บน 8 เหลี่ยม) ในเขตจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา,” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2535).  
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โดยในการออกแบบจะกําหนดใหเจดียมีรูปแบบเปนเชนใดนั้น  นาจะขึน้อยูกับวา  เจดียนั้นม ี
บทบาทหนาทีอ่ยางไร  และบทบาทหนาทีน่ั้นสามารถแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษทัว่กันไดดวย 
รูปแบบใด   
                 บทบาทหนาที่ตางๆ โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ทางการเมืองการปกครอง  ความคิดใน
การออกแบบ  และระเบียบทางสถาปตยกรรมของปรางคในสมัยอยุธยา  คงเปนที่รับรูตราตรึงอยู
ในสํานึกของคนในสงัคมอยธุยาถวนหนา  ดังจะเหน็ไดวา ทามกลางกระแสแหงการรื้อฟนกรุงศรี
อยุธยาคนืมาอีกครั้งในนามกรุงรัตนโกสนิทร  เมื่อตนพทุธศตวรรษที ่24  ปรางคก็ไดปรากฏขึ้น 
อีกครั้งอยางมนีัยสําคัญ  ทั้งในเชิงบทบาทหนาที่และในเชิงการออกแบบ  สืบเนื่องจากปรางค 
ในสมัยอยธุยา  
                 จากที่ไดศึกษาวิเคราะหมาทัง้หมดทั้งสิน้ในวทิยานพินธฉบับนี้  หากจะสรุปภาพรวม
ของบทบาทหนาที่และการออกแบบปรางคในสมัยอยุธยา  ก็อาจกลาวอยางกระชับที่สุดไดวา  
“ปรางคในสมยัอยุธยาเปนสถาปตยกรรมที่ตอบสนองปจจัยตางๆของสังคมอยุธยาอยางตรงไป 
ตรงมาและไมหยุดนิง่  โดยไดรับการสรางหรือเสริมสรางสืบเนื่องกันมาตลอดยุคสมัย  ภายใต
กระบวนการทางสงัคมวัฒนธรรม  และทางสถาปตยกรรมที่คลี่คลายควบคูกันไปเสมอ“  
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การวิเคราะหเปรียบเทยีบสาระสําคัญของภูมิศาสตรจักรวาล 
จากคัมภีรโลกศาสตร  เนือ่งในศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท  
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                 เพือ่ใหเขาใจถงึภูมิศาสตรจักรวาลอยางละเอียด  ตอไปนีจ้ะไดเปรียบเทียบขอมูล 
จากคัมภีรโลกศาสตรเนื่องในศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท 4 ฉบับที่คัดเลือกแลว  ไดแก  คัมภีร 
โลกบัญญัติ1  คัมภีรไตรภูมิกถา2  คัมภีรจกักวาฬทีปน3ี  และคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐ4ี   
โดยการนําเสนอจะจาํแนกออกเปน 6 หวัขอไดแก  (ก) จักรวาลและโลก  (ข) ภูเขาพระสุเมรุ   
(ค) ภูเขาสัตตบริภัณฑ  (ง) สมุทร  (จ) ทวปี  (ฉ) ภพภูม ิ และในแตละหัวขอยงัแบงออกเปน
ประเด็นยอยหลายๆประเด็น  แตกตางกนัไปตามสาระสาํคัญของขอมูล   
                 การนําเสนอขอมูลจากคัมภีรโลกศาสตรในวทิยานพินธนี ้ จะเปนการประมวลขอมูล   
ทั้งเนื้อหาที่อางอิงโดยตรงจากคัมภีร  รวมกับการสรุปความจากเนื้อหาในคัมภีรซึ่งจะอยูใน
เครื่องหมาย (.....)  โดยจะระบุเลขหนาที่ปรากฏในคัมภีรแตละฉบับไวในเครื่องหมาย [.....] ทาย
เนื้อหานัน้ๆดวยเสมอ    ทัง้นีก้ารประมวลจะเปนการเรียบเรียงขอมลูใหเกิดความตอเนือ่งและ
เขาใจ 
ไดงาย  โดยอาจไมตรงตามลําดับที่มกีลาวไวในคัมภีรกไ็ด.     
                 (ก)  จักรวาลและโลก  แบงออกเปน 4 ประเด็นยอยไดแก  1) นิยาม  2) สัณฐาน   
3) ขอบเขต  4) อุปมา  ดังรายละเอียดตอไปนี้   
ตารางที่ 5  คําอธิบาย “นิยาม” จักรวาลและโลก 

คัมภีร นิยาม 
โลกบัญญัติ ไมพบขอความกลาวถึงโดยตรง  มีเพียงกลาวเปนนยัวา  “…ดวงจนัทร   

ดวงอาทิตย โคจรไปรอบเพียงใด  เพยีงนัน้เปนหนึ่งโลกธาตุ [3-4] …(อันม)ี  
ภูเขาจักรวาฬเปนขอบของผนืแผนดินใหญ [25] …แผนดนินี้ตัง้อยูบนน้าํ   
น้ําตั้งอยูบนลม  ลมก็ยอมอาศัยอากาศ [1]…(ในหนึ่งโลกธาตุมีดวงจนัทร  
ดวงอาทิตย  ภูเขาพระสุเมรุ  มหาทวีป  ภูเขา  สัตตสีทนัดร มหาสมุทร   

                                                 
                 1  พระสัทธรรมโฆษะเถระ, โลกบัญญัติ, แปลโดย แยม  ประพัฒนทอง  (กรุงเทพฯ  
: กรมศิลปากร, 2528).   
                 2  พระญาลิไท, ไตรภูมิพระรวง, พมิพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศ ิลปาบรรณาคาร, 2504). 
                 3  พระสิริมังคลาจารย, จักกวาฬทีปนี, แปลโดย ทนิกร  ทองเสวต (กรุงเทพฯ  
: กรมศิลปากร, 2523). 
                 4  ทองคํา  สุธรรม, “การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรโลกสัณฐาน
โชตรตนคัณฐี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวันออก  บัณฑิตวทิยาลยั  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533).   
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และภพภูมิตางๆ) [3-4] …”   
“…โลกเกิดขึน้พรอมในเพราะอารมณ…เบญจกามคุณเปนโลก [15] …”   
“…โลกกลับคืนมาเพราะรูปขันธคือมหาภูตรูปทั้ง 4 (คือธาตุ 4 ไดแก ดิน   
น้ํา  ลม  ไฟ)รวมตัวกนั [152] …”   

ไตรภูมิกถา ไมพบขอความกลาวถึงโดยตรง  เพียงกลาวเปนนยัวา “…ชั้นพรหม(รวมถงึ
ฉกามาพจรภมูิ)ทั้งหลาย…แลโดยกวาง  โดยแดนปริมณฑลเถงิเขากาํแพง
จักรวาฬอันเราอยูนี ้[237] …”  
“…แลเห็นเขาพระสิเนรุราชอยูทามกลาง…แผนดินอนัใหญและกวางอยู 
รอบเขาพระสุเมรุทั้ง 4 ทิศ…แผนดินนอย 2,000…น้ําพระมหาสมุทรทั้ง 4 
…แมน้ําใหญและแมน้ํานอยทัง้หลาย…ยอดภูเขาใหญทุกอนั [125] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ชื่อวาจกัรวาฬ  อันหนิจักรวาฬแวดวงไว  งดงามไปดวยเขาสิเนรุ   เขา
สัตบริภัณฑ  ทวีปใหญทัง้สี ่ ทวีปนอยสองพนั  และมหาสมุทร…จักรวาฬ
(หนึง่)นัน้คือโลกธาต(ุหนึง่) [1] …แผนดินของจักรวาฬ(หนึง่)นั้นเนื่องเปน 
ผืนเดียวกันกบัแผนดินของจักรวาลอืน่จากจักรวาฬนั้น [2] …(เปน)มหาปฐพี
(อัน)ตั้งอยูบนน้ํา  น้ําตั้งอยูบนลม  ลมต้ังอยูบนอากาศ [3] …” 
“…ประชุมและความสืบตอแหงขันธทัง้หลายอันเนื่องดวยอินทรีย(คือ ชีวิต) 
ชื่อวา สัตวโลก…ประชุมและความสืบตอแหงรูปทัง้หลายอันไมเนื่องดวย
อินทรียชื่อวา โอกาสโลก [284] …โอกาสโลกชื่อวา โลกธาต ุ[2] …ภาวะ 
ที่มีความเปนไปเนื่องดวยปจจัยโดยปริยายดวยอํานาจอปุทาน…ชื่อวา  
สังขารโลก [284] …”    

โลกสัณฐาน- 
โชตรตนคัณฐ ี

“…สถานทีท่ี่ประดับประดาไปดวยภูเขาสิเนรุ  ภูเขาสัตบริภัณฑ ทวปีใหญ 
4 ทวีป  ทวีปนอย 2,000 ทวปี  และมหาสมุทร  และแวดลอมดวยภูเขา 
จักรวาลเปนสถานที่ชื่อวา จกัรวาลหนึง่ [283] …สถานทีน่ั้นทั้งหมดรวม 
เปน 1 จักรวาล(เทากับ) 1 โลกธาตุ [284] …” 
“…การอุบัติข้ึนและความพนิาศของโอกาสโลก  ยอมมดีวยการเกิดและการ
ดับของการสบืตอแหงอนุปาทนิกสงัขาร(คือสังขารที่ไมมีส่ิงยึดครอง) [263] 
…โอกาสโลกเบื้องลางทานกาํหนดดวยลมซึ่งเปนตวักัน้น้าํที่รองรับแผนดิน  
และชั้นบนทานกําหนดดวย(ชั้น)ภวัคพรหม [263] …  ” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 399

 
ตารางที ่6  คําอธิบาย “สัณฐาน” จักรวาลและโลก 

คัมภีร สัณฐาน 
โลกบัญญัติ “…แผนพืน้ปฐพีนี้เปนวงกลมโดยรอบเหมอืนถาดสาํริด [25] …” 
ไตรภูมิกถา “…(จักรวาล) 3 อันอยูใกลกนัดังเกวียน…วางไวขางกันดังบาตร [31] …” 
จักกวาฬทีปนี “…จักรวาฬกลมเรียบดุจลอรถและมีอาการโคงดุจหมอ [1] …” 
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…จักรวาล (หนึง่) มีขอบเขต (กลม) เสมอกันเหมือนลอรถ  และมีลักษณะ
ลุมลึกเหมือนแอง [284] …”  “…จักรวาลมีสัณฐานเหมอืนเกวียน [354] …” 

 
ตารางที ่7  คําอธิบาย “ขอบเขต” จักรวาลและโลก 

คัมภีร ขอบเขต 
โลกบัญญัติ ไมพบขอความกลาวถึงโดยตรง  เพียงกลาวเปนนยัวา“…ตถาคตพงึจาํนง

โลกธาตุประมาณเทาใดๆพึงแผรัศมีไป  พึงเปลงเสียงใหไดยินตลอดโลกธาตุ
ประมาณเทานั้น…(1,000 โลกธาตุเรียกวาโลกธาตุจุลลนิกา  1,000 โลกธาต ุ
จุลลนิกาเรียกวาโลกธาตุมชัฌิมกา  1,000 โลกธาตุมัชฌิมกาเรียกวาโลกธาต ุ
มหต)ี [6] …” 

ไตรภูมิกถา ไมพบขอความกลาวถึงโดยตรง  เพียงกลาวเปนนยัวา“…หวางจักรวาฬ 3 อัน  
แลมีนรกชื่อวา โลกนัตนรกแล  อันแลอนั (คือแตละอัน) ในโลกนัตนรกนั้น
กวางได 8,000 โยชน  ดวยหลายหนักหนาและจะนับบมิได [31] …” 

จักกวาฬทีปนี “…จักรวาลทัง้หลายก็ไมมีการกําหนดดวยจํานวนรอยหรือดวยจํานวนพัน  
(หรือดวยจํานวนใดๆ)  จักรวาฬทัง้หลายชื่อวาไมมทีี่สุด [230] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…จักรวาลทัง้หลายหาที่สุดมิได…นับไมถวน…ประมาณไมได [336] …” 
“…ดานยาวและดานกวาง(ของโอกาสโลก) ไมมีที่ส้ินสดุ [263] …” 

 
ตารางที ่8  คําอธิบาย “อุปมา” จักรวาลและโลก 

คัมภีร อุปมา 
โลกบัญญัติ “…แผนพืน้ปฐพี (โลกธาตหุนึง่)นี้…เหมอืนถาดสาํริด…(อันม)ีภูเขาจักรวาฬ

เปนขอบของแผนดินใหญนี้เหมือนขอบปากภาชนะสําริดฉะนัน้  ภูเขาหลวง
สิเนรุอยูทามกลางมหาปฐพนีี้เหมือนดุมแหงภาชนะสาํริดฉะนั้น [25] …” 
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ไตรภูมิกถา “…(จักรวาล) 3 อันอยูใกลกนัดังเกวียน(หรือ)วางไวขางกันดังบาตร [31] …” 
จักกวาฬทีปนี “...จกัรวาฬกลมเรียบดุจลอรถ  และมีอาการโคงดุจหมอ [1] ...” 
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…แผนดินศิลา (ของจักรวาลหนึง่) เปรียบเสมือนพื้นขันสําริด (อันม)ี ภูเขา 
จักรวาฬเปรียบเสมือนขอบปากของขันสาํริดนั้น…แสนโกฏิจักรวาลตัง้อยู
เหนือน้ํา  เหมอืนเรือของมนษุย  เหมือนดอกไม  และเหมือนใบไม [284] …” 

 
                 (ข)  ภูเขาพระสุเมรุ  แบงออกเปน 5 ประเด็นยอยไดแก  1) ตําแหนงที่ตัง้   
2) สัณฐาน  3) ขนาดและสดัสวน  4) ความสําคัญ  5) อุปมา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ตารางที ่9  คําอธิบาย “ตําแหนงที่ตัง้” ภูเขาพระสุเมรุ 

คัมภีร ตําแหนงที่ตัง้ 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาหลวงสิเนรุอยูทามกลางมหาปฐพ ี(ของจักรวาฬหนึง่) [25] …” 
ไตรภูมิกถา “…เขาพระสิเนรุราชตั้งอยูทามกลาง (จักรวาฬ) [125] …มีเขา 3 อันประดุจ

กอนเสาแตงรองตีนเขาพระสุเมรุราชนัน้ไวชื่อวา ตรีกูฏบรรพต [262] …” 
จักกวาฬทีปนี “…ผาสามเสาตั้งอยูบนจอมแผนดินศิลา  พญาเขาสเินรตุั้งอยูบนจอมผาสาม

เสานัน้ [8] …” 
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…โลกธาตุหนึ่งมีภูเขาสเินรุเปนศูนยกลาง [346] …ภูเขาสิเนรุตั้งอยูบนทอน
เสา 3 ฐาน (ซึ่ง) เชื่อมติดกับแผนดินศิลา [285] …” 

 
ตารางที ่10  คําอธิบาย “สัณฐาน” ภูเขาพระสุเมรุ 

คัมภีร สัณฐาน 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาหลวงสิเนรุ  เกิดดีมสัีณฐานดี  เปนสี่เหลีย่มจัตุรัส [25] …” 
ไตรภูมิกถา “…เขาพระสุเมรุราชนัน้  แลกลมไส [262] …” 
จักกวาฬทีปนี “…(อางคัมภีรโลกัปปทีปกสารกลาววาภูเขาสิเนร)ุ เปนภูเขากลม  มีสัณฐาน

เหมือนตะโพน…(แตอางฎีกานทิานวรรคแลวสรุปวา) เปนสี่เหลีย่ม [6] …”   
โลกสัณฐาน- 
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขาสิเนรุเปนภูเขาที่สูงทีสุ่ด  กลม  มีสัณฐานเหมือนตะโพน [287] …” 
“…ภูเขาสิเนรนุี้มีปริมณฑลกลมเหมือนแผนดินใหญ…(แต) ตั้งอยูอยางดี   
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส [371] …” 
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ตารางที่ 11  คําอธิบาย “ขนาดและสัดสวน” ภูเขาพระสุเมรุ 

คัมภีร ขนาดและสัดสวน 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาหลวงสิเนรุฝงลงไปในน้าํ 80,000 โยชน  สูงพนขึ้นไปจากน้ํา 80,000 

โยชน…แตละไหล (ดาน) ประมาณ 80,000 โยชน [25] …(บนยอดภูเขา
สิเนร)ุ มนีครสุทัศนะ…ประมาณ 10,000โยชน [27] …(ภูเขาสิเนรุระหวาง
ยอดเขาและเชิงเขาที่ผิวน้ํามีไหลเขา 4 ชัน้  ไหลเขาเหลานัน้ยืน่ขยายออกไป
ตามลําดับจากบนลงลาง) [39-40] …” 

ไตรภูมิกถา “…เขาพระสุเมรุราชอันสูงได 84,000 โยชน  ใตน้ําก็ได 84,000 โยชน  โดย
หนาก็ได 84,000 โยชน…แลกลมไส  โดยรอบปริมณฑลได 252,000 โยชน…
เหนือจอมเขาพระสุเมรุราชนั้น  แลมีไพชยนตปราสาทในกลางเมืองนคร 
ไตรตรึงสนั้น  โดยกวาง 10,000 โยชนแลฯ  ใตเขาพระสุเมรุราชนัน้ยงัมีพิภพ
อสูรอยูกวางได 10,000 โยชน [262] …” 

จักกวาฬทีปนี “…พญาเขาสเินรุยาว 84,000 โยชน  กวาง 84,000 โยชน  หยัง่ลงใน
มหาสมุทร 84,000 โยชน  ข้ึนไปจากมหาสมุทร  84,000 โยชน [5] … 
ภพอสูรประมาณหมืน่โยชนอยูที่เบื้องลางของเขาสิเนร…ุภพดาวดงึส
ประมาณหมื่นโยชนอยูที่เบื้องบน (ของเขาสิเนร)ุ [150] …”   

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขาสิเนรนุั้นเปนภูเขาทีสู่งที่สุด  หยั่งลงในมหาสมทุรถึง 84,000 โยชน  
สูงขึ้นไปก็เทานั้น…(กลม) กวางทัง้ดานลางและดานบน 10,000 โยชน  
[286-287] …ตรงกลางกลม(เสนรอบวง)วดัไดกวา 252,000 โยชน [290] …” 
“…ขุนเขาสิเนรุ…ตั้งอยูอยางดี  ส่ีเหลี่ยมจตัุรัส  สูงประมาณ 84,000 โยชน  
ยื่นเขาไปในน้าํประมาณ 84,000 โยชนฯ  ขางแตละดานของภูเขาสิเนรมุี
ประมาณ 84,000 โยชน [371] …”   

 
ตารางที ่12  คําอธิบาย “ความสาํคัญ” เขาพระสุเมรุ 

คัมภีร ความสาํคัญ 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาหลวงสุเมรุมียอด 4 ยอด(ทางทิศทัง้สี)่…ยอดเขาเหลานั้นเปนเงือ้ม

ผาลดหลัน่ลงตามลําดับ  มฐีานใหญ [38] …สวนที่สูงขึน้ไปทั้งหมด (ยอด)…
มีนครสุทัศนะของทวยเทพชาวดาวดึงส...ปราสาทเวชยนัตของทาวสกักะ 
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จอมเทพอยูทามกลางนครสุทัศนะนัน้ [27-29] …ภายใตของภูเขาหลวงสิเนรุ
…มีเมืองอสูร 4 เมือง(ทางทศิทั้งสี)่ [94]…(ระหวางเชงิเขาที่ผิวน้าํกับยอดเขา 
มีไหลเขา 4 ชัน้  มีกองอารักขาอันไดแก นาคและครุฑ  เทวดาชั้นจาตมุหา 
ราชิกะ  และเทพบุตร 3 ประเภท  ตามลาํดับจากลางขึน้บน) [39-40] …” 

ไตรภูมิกถา “…ชั้นฟาอนัชือ่วาดาวดึงษานั้นๆ  ตั้งอยูเหนือจอมเขาพระสิเนรุราชบรรพต  
อันปรากฏเปนเมืองพระอนิทร...ในทามกลางนครไตรตรึงษนัน้  มีไพชยนต-
ปราสาท [207-208]…(นอกเมืองพระอนิทร) ฝายอาคเนยทิศ  มีพระเจดยีเจา
พระองค 1 ทรงพระนามชื่อพระจุฬามณีเจดียเจา...พระอินทรยอมไปนมัสการ
แตพระเจดียเจา...แลยอมกระทําปทักษิณแกพระเจดียเจาทกุวารแลฯ [221 
-222]...(ใตเขาพระสุเมรุราช) มีแผนดินเมืองอสูรพิภพอยูหวางเขา (ตรีกูฏ 
บรรรพต)นัน้แลฯ [262] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ภพอสูร…อยูที่พืน้เบื้องลางของเขาสิเนรุ…ภพดาวดึงส…อยูที่พืน้เบื้องบน
(ของเขาสิเนร)ุ [150] … (ปราสาทเวชยันต) ผุดขึ้นทามกลางภพดาวดึงส 
[173]...ทาวสกักะไดเปนราชาของเทพ  ทัง้ที่เปนเทพชัน้ดาวดึงส  และที ่
เปนเทพชัน้จาตุมหาราชกิ [172]...ภูเขาสิเนรุมีระเบียงทีเ่รียกกันวา เมขละ  
และบริภัณฑ…ทาวสักกะไดตั้งกองอารักขาในระหวางระเบียง…ระเบียง 
ของภูเขาสิเนรเุปนหา(ชั้น)…เปนที่อยูของนาค…ครุฑ…รากษส…ยักษ… 
ทาวจาตุมหาราช (ตามลําดบัจากระเบยีงชั้นลางสูระเบยีงชัน้บน) [7-8] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภพดาวดงึสนี้ตั้งอยูในทีม่ีประมาณ 10,000 โยชน เบื้องบนภูเขาสเินรุฯ 
...ตรงกลางของเมืองนัน้มีปราสาทของทาวสักกะชื่อวา เวชยันต [337] … 
(ภพอสูรต้ังอยู) ทามกลางภูเขา 3 ยอดใตภูเขาสิเนร…ุเปนเชนเดียวกันกับ 
ภพดาวดึงส [346] …(ระหวางภพทั้งสอง)ทาวสักกะตั้งกองอารักขา…คือ 
นาค  ครุฑ  กมุภัณฑ  ยักษ  และทาวมหาราชทั้ง 4 [341] …(ถัดขึ้นไปกอน 
ถึงภพดาวดึงสยังมีบริภัณฑอีกสามชั้นเปนที่อาศัยของเทวดาและเทพบุตร 
ซึ่งเปนกองอารักขาเชนกัน) [375] …” 

 
ตารางที ่13  คําอธิบาย “อุปมา” เขาพระสุเมรุ 

คัมภีร อุปมา 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาหลวงสิเนร…ุเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเสา  หรือแผนกระดาน  หรือ
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เสาคันชัง่ไมถากเรียบดี [25] …” 
ไตรภูมิกถา ไมพบขอความกลาวถึง 
จักกวาฬทีปนี “…ในสระใหญแหงหนึง่  มอุีบลกอเดียวเทานั้น  กออุบลนั้นมเีพยีง 4 ใบ   

และกลางกอมดีอกอุบลตูมดอกหนึ่ง  ฉันใด…ทวีปใหญทั้ง 4 เปรียบเหมือน
ใบบัว 4 ใบ  ภูเขาสิเนรุเสมือนดอกอุบลตูมในทามกลาง  โอกาสที่น้าํ 
(คือสมุทร)ตั้งอยูเปนประดุจน้ําในสระ [232] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขาสิเนรตุั้งอยูตรงกลาง(จักรวาล)…เหมือนเสากระโดงใหญที่มนษุย
ทั่วๆไปตั้งไวกลางเรือ [285] …” 
“…กอบัวกอหนึ่งในเหมืองใหญมีใบ 4 ใบ  มีดอกตูมอยูตรงกลางฉนัใด   
ทวีป 4 ยอมปรากฏเหมือนใบ 4 ใบ  ภูเขาสิเนรุเหมือนดอกบัวตูมอยูตรงกลาง  
ที่วางถูกแวดลอมดวยน้าํเหมอืนน้าํที่เหลือ  ฉันนัน้ [287] …” 

 
                 (ค)  ภูเขาสัตตบริภัณฑ  แบงออกเปน 5 ประเด็นยอยไดแก  1) ตําแหนงที่ตั้งและ
ลําดับ  2) สัณฐาน  3) ขนาดและสัดสวน  4) ความสําคญั  5) อุปมา  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
ตารางที่ 14  คําอธิบาย “ตําแหนงที่ตั้งและลําดับ” ภูเขาสัตตบริภัณฑ 

คัมภีร ตําแหนงที่ตัง้และลําดับ 
โลกบัญญัติ “…(นอกภูเขาพระสุเมรุ) ในระหวางมหาสมุทรไดมีภูเขายุคนธร…อิสินธร…

กรวิก…สุทัศนะ…อัสกัณณ…วินฏกะ…เนมินธระ…(ระหวางภูเขาเหลานี้มี
มหาสมุทรสทีาคั่นอยู) [153] …” 

ไตรภูมิกถา “…นอกเขาพระสุเมรุราชนัน้มีแมน้ํากั้นชื่อวาสทีันดรอยูลอมรอบ…นอกแมน้ํา
สีทันดรนัน้ออกมา  จงึมีภูเขาอันหนึง่ชื่อวาเขายุคุนธร  เขานัน้ลอมรอบพระ
สุเมรุราชโสด…(นอกภูเขายุคุนธรออกมายังมีสีทนัดรสมุทรสลับกับภูเขา 
อันชื่อวา  อิสินธร  กรวิก  สุทัสน  วินนัตกะ  และอัสกรรณ  ตามลาํดับ)  
[263-265] …” 

จักกวาฬทีปนี “…(ภูเขาชื่อ)สุทัสนะ  กรวกิ  อิสินธร  ยุคนธร  เนมินธร  วนิตกะ  อัสกณั  เปน
ภูเขาใหญๆผุดขึ้นโดยลําดบัในสีทนัดรมหาสมทุร [15] …ตั้งมั่นอยูบนแผนดิน 
[11] …(และ) ตั้งลอมภูเขาสเินร ุ[9] …(โดยภูเขาสุทัสนะลอมอยูนอกสดุ  ถัด
เขาไปตามลําดับจนถงึภูเขาอัสกัณ ซึ่งอยูในใกลภูเขาสิเนรุที่สุด) [15-16]...” 

โลกสัณฐาน- “…ภูเขา 7 ลูกมีภูเขายุคนธรเปนตน  ตั้งลอมรอบภูเขาสิเนรุในเบื้องลางและ
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โชตรตนคัณฐ ี เบื้องบนตามลาํดับ [291] …ภูเขายุคนธรตัง้แวดลอมภูเขาสิเนรุเปนเบื้องแรก  
ถัดจากนั้นไปเปนภูเขาอิสินธร…กรวิก…สุทัศน…เนมนิธร…วินัตกะ… 
อัสกรรณ  ตั้งลดหลั่นกนัตามลําดับ [288-289] …” 

 
ตารางที ่15  คําอธิบาย “สัณฐาน” ภูเขาสัตตบริภัณฑ 

คัมภีร สัณฐาน 
โลกบัญญัติ ไมพบขอความกลาวถึง 
ไตรภูมิกถา ไมพบขอความกลาวถึงโดยตรง  เพียงกลาวเปนนยัวา “…เขา (ยุคุนธร) นั้น

ลอมรอบพระสุเมรุราช (ซึ่งมีสัณฐานกลม)…(ภูเขาสัตบริภัณฑอ่ืนๆก็ลอมรอบ
ถัดกันออกมาตามลําดับ) [263-265] …” 

จักกวาฬทีปนี “…(ภูเขาสัตตบริภัณฑ)ตั้งลอมภูเขาสิเนรุเปนวงกลม [9] …” 
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขาสัตบริภัณฑตั้งอยูโดยความกลม  เหมือนวงกลมแหงฉัตรที่เปน 
วงกลมนัน่เอง [286] …” 

 
ตารางที่ 16  คําอธิบาย “ขนาดและสัดสวน” ภูเขาสัตตบริภัณฑ 

คัมภีร ขนาดและสัดสวน 
โลกบัญญัติ “…ภูเขายุคนธรลึกลงไปในน้ํา 40,000 โยชน  สูงขึ้นไปจากน้าํ 40,000 โยชน  

วัดตรง (หนา) ก็เทานัน้…ภูเขาอิสินธรหยั่งลึกลงไปในน้ํา 20,000 โยชน   
สูงพนขึ้นไปจากน้าํ 20,000 โยชน  วัดตรงก็เทานัน้…(ภูเขากรวิก  สุทัศนะ  
อัสสกัณฑ  วนิตกะ  และเนมินทร  มีความสูงและความหนา 10,000 โยชน   
5,000 โยชน  250,000 (2,500 ?) โยชน  1,250 โยชน และ 2,500 (625 ?) 
โยชน ตามลาํดับ) [๒๕-๒๖] …” 

ไตรภูมิกถา “…เขายุคุนธรนั้นสงูได 42,000 โยชน  แลจมลงใตน้าํนัน้ก็ได 42,000 โยชน  
โดยหนาได 42,000 โยชน…เขา (อิสินธร) นั้นโดยสูงได 21,000 โยชน  แล 
จมลงใตน้าํ  21,000 โยชน  โดยหนาก็ได  21,000โยชน…(เขากรวิก  สุทัสน  
เนมนิทร  และอัสกรรณ  มีความสงูและความหนาลดหลัน่กนัเปนครึง่หนึ่ง 
เชนเดียวกนัตามลําดับ) [263-265] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ภูเขา (สัตตบริภัณฑ) เหลานัน้มีขนาด (คือความสูงและความหนา)
ประมาณกึง่หนึ่งจากภูเขาเบื้องหนา (กลาวคือ) …ภูเขายุคนธร  หยัง่ลงในน้ํา 
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42,000 โยชน  ข้ึนไปในอากาศก็เทานั้น…หนา 21,000 โยชน…ภูเขาอิสินธร
หยัง่ลงในน้าํ 21,000 โยชน  ข้ึนไปในอากาศก็เทานั้น…หนา 10,500 โยชน 
(เปนตน)…(ภูเขากรวิก  สุทสันะ  เนมินธร  วนิตกะ  และอัสกัณ  มีความสูง
และความหนาลดหลัน่กนัเปนครึ่งหนึง่เชนเดียวกันตามลําดับ) [9] …”  

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขายุคนธรหยัง่ลงในมหาสมทุร 42,000 โยชน  ข้ึนไปในอากาศก็เทา 
กัน [288] …(เขาสัตบริภัณฑทัง้ 7) ตั้งลดหลั่นกันลงมาครึ่งหนึง่ตามลาํดับ 
(คือ)…ภูเขายุคนธรสูงกวาภูเขาอิสินธรครึง่หนึ่ง  ภูเขาอสิินธรสูงกวาภูเขา
กรวิกครึ่งหนึง่…(ภูเขาสุทัศน  เนมินธร  วนิัตกะ  และอัสกรรณ  มีความสูง 
ลดหล่ันกนัครึง่หนึ่งเชนเดยีวกันตามลาํดับ) [289] …”   

 
ตารางที ่17  คําอธิบาย  “ความสาํคัญ” ภูเขาสัตตบริภัณฑ 

คัมภีร ความสาํคัญ 
โลกบัญญัติ “…ภูเขายุคนธร (ทางทิศทั้งสี่แตละทิศ) มยีอด 2 ยอด…ยอดเขา (8 ยอด)

เหลานั้นมีรากฐานใหญ  เปนเงื้อมผาลดหลั่นตามลาํดับ [38-39] …(เมอืง
ของทาวธตรฐมหาราช  ทาววิรุฬหกมหาราช  ทาววิรูปกขมหาราช  และทาว
เวสสวัณมหาราช  อยู ณ ภูเขายุคนธรทางทิศตะวนัออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  
และทิศเหนือ ตามลําดับ) [37-38] …” 

ไตรภูมิกถา “…ชั้นฟาอนัชือ่วา จาตุมหาราชิกาภูม ิ ตั้งอยูเหนือจอมเขายุคุนธร…(ในทิศ
ทั้งสี)่ มีเมืองใหญเทพยดาอยู 4 เมือง[203]…(ทาวธตรฐราช  ทาววิรุฬหกราช  
ทาววิรูปกขราช  และทาวไพศพราช  เปนพระญามีอํานาจตั้งแตจอมเขา 
ยุคุนธรถงึกาํแพงจกัรวาลทางทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  และ 
ทิศเหนือ  ตามลําดับ) [211-213] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ภูเขาใหญทั้งเจ็ดนี้ตั้งอยูโดยรอบภูเขาสิเนรุเปนที่อยูของทาวจาตุมหาราช  
อันเทพและยกัษทัง้หลายอยูอาศัย [9] …(ทาวธตรฐ  ทาววิรุฬหก  ทาว
วิรูปกษ  และทาวกุเวร  มีอํานาจครองทิศตะวันออก  ทศิใต  ทิศตะวนัตก  
และทิศเหนือ) [167] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขายุคนธร 4 ลูกมีอยูในทิศในทิศทั้งสี่รอบภูเขาสิเนรุ  เปนที่อยูของ
เทวดาชั้นจาตมุหาราชิกา…(เมืองของทาวธตรัฐ  ทาววิรุฬหก  ทาววิรูปกษ  
และทาวเวสสวุรรณ  อยูบนยอดเขายุคนธรดานทิศตะวนัออก  ทิศใต   
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ทิศตะวนัตก…และทิศเหนอื  ตามลาํดับ) [369-370] …”   
ตารางที ่18  คําอธิบาย “อุปมา” ภูเขาสัตตบริภัณฑ 

คัมภีร อุปมา 
โลกบัญญัติ ไมพบขอความกลาวถึง 
ไตรภูมิกถา ไมพบขอความกลาวถึง 
จักกวาฬทีปนี “…(ภูเขาสัตตบริภัณฑ) ตั้งลอมภูเขาสิเนรุเปนวงกลมดุจมณฑลฉัตร [9] … 

ผุดขึ้นโดยลําดับในสีทนัดรสมุทร  ตัง้อยู(เหมือน) เชนกบับันได [12] …” 
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ภูเขาสัตบริภัณฑตั้งอยูโดยความกลม…ตั้งอยูเหมือนฉัตรมณฑล [286] 
…สูงกวากันตามลําดับต้ังอยูเหมือนขั้นบนัได [289] …” 

 
                 (ง)  สมุทร  แบงออกเปน 3 ประเด็นยอยไดแก  1) ประเภทและตําแหนงที่ตัง้   
2) ขนาดและความลาดเอียง  3) ความสาํคัญ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ตารางที ่19  คําอธิบาย “ประเภทและตําแหนงที่ตั้ง” สมุทร 

คัมภีร ประเภท 
โลกบัญญัติ “…ภูเขาสิเนรนุั้นอยูภายในสมุทร…สีทา (สมุทร) ในภูเขาจักรวาฬไมปรากฏ  

(แต) ปรากฏเปนมหาสมทุร [25-26] …(ในระหวางมหาสมุทรมีภูเขา
สัตบริภัณฑและสีทาสมุทร 7 อันไดแก ยุคนธรสีทา  อิสินธรสีทา  กรวกิสีทา  
สุทัศนะสทีา  อัสสกัณฑสีทา  วินตกะสทีา  เนมนิทรสีทา) [153] …” 

ไตรภูมิกถา “…(ระหวางภเูขาพระสุเมรุกบัภูเขายุคุนธร  และระหวางภูเขาสัตบริภัณฑ 
ทั้งเจ็ด)มีแมน้าํอันหนึง่ชื่อวาสีทันดรสมทุรลอมรอบ(เปนชั้นๆถัดกนัออกมา) 
…นอกเขา(อัสกรรณ)นั้นเทียรยอมน้ําสมุทร…(อัน)มีเขาจักรวาฬเปนกาํแพง 
ลอมรอบน้ําทัง้มวลนัน้แลฯ [263-265] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ระยะตั้งแตขางเขาสิเนรุถึงขางดานในเขาอัสกัณ…สีทสมุทรอยูในระยะนี้
…ระยะตั้งแตขางดานนอกเขาอัสกัณถึงขางดานในเขาจักรวาฬ… 
อสีทสมุทรอยูในระยะนี ้[28] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ระหวางภูเขาสิเนรุกับยุคนธร…(และระหวางเขาสัตบริภัณฑทั้ง 7) มี
มหาสมุทรชื่อสีทันดร [289] …ตั้งแตดานนอกของภูเขาอัสกรรณจนถงึ 
สุดเขตแดนชมพูทวีป  ซึง่เปนทะเลน้าํเค็ม…ตั้งแตชมพทูวีปลงไปแมน้ํา 
(คือทะเลน้าํเคม็) ก็ลาดลุมไหลไปจนถงึที่ใกลภูเขาจักรวาล [291] …”  
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ตารางที ่20  คําอธิบาย “ขนาดและความลาดเอียง” สมุทร 

คัมภีร ขนาดและความลาดเอียง 
โลกบัญญัติ “…ยุคนธรสทีาสูง(ลึก) 40,000 โยชน  วัดตรง (กวาง) เทานั้น…อิสินธรสีทา

สูง 20,000 โยชน วัดตรงเทานั้น…(กรวิกสทีา  สุทัศนะสทีา  อัสสกัณฑสีทา 
วินตกะสีทา  และเนมนิทรสทีา  มีความสงูและความกวาง 10,000 โยชน   
5,000 โยชน  25,000 (2,500?) โยชน  1,250  โยชน  และ 2,500 (625 ?) 
โยชน  ตามลําดับ) [25-26] …” 

ไตรภูมิกถา “…(สีทันดรสมุทรระหวางภูเขาพระสุเมรุกบัเขายุคุนธร) โดยกวางนัน้ได  
84,000 โยชน  โดยลึกไสได 84,000 โยชน…(สีทันดรสมทุรระหวางเขา
ยุคุนธรและเขาอิสินธร) โดยกวางน้ํานั้นได 42,000 โยชน  โดยลกึน้าํนัน้ได 
42,000 โยชน…(สีทันดรสมทุรระหวางภูเขาสัตบริภัณฑอ่ืนๆมีความกวาง 
และความลึกลดหลั่นกนัเปนครึ่งหนึ่งเชนเดียวกนัตามลาํดับ)…เขาจักรวาฬ 
(อันลอมรอบน้ําสมทุร) จมลงใตน้ําได 84,000 โยชน [263-265] …” 

จักกวาฬทีปนี “…มหาสมทุรลุม (ลึก) ไปโดยลําดับ…มิไดเปนเหวไปแตตนทีเดียว [26] … 
(สีท) สมทุรในระหวางเขาสิเนรุและเขายุคนธรกวาง 84,000 โยชน  ลึกตรง 
ที่ใกลเมรุ (เขาสิเนร)ุ 84,000 โยชน  สมุทรนั้นตืน้ขึ้นโดยลําดับ  ตรงที่ใกล 
เขายุคนธรลกึ 42,000 โยชน…(สีท) สมุทรในระหวางเขายุคนธรและอสิินธร 
กวาง 42,000 โยชน  สวนลกึตรงที่ใกลเขายุคนธรก็ประมาณเทานั้น  แตนั้น
ตื้นขึ้นโดยลาํดับ  ตรงที่ใกลเขาอิสินธรลึก 21,000 โยชน…(สีทสมทุรระหวาง
ภูเขาสัตบริภัณฑอ่ืนๆ  มีความกวางและความลึกลดหลั่นกนัเปนครึง่หนึง่ 
เชนเดียวกนัตามลําดับ  และมีความลาดเอียงระหวางความลกึ 2 ระดบั 
เชนเดียวกนั) [24-25]...(อสีทสมุทร) ตรงที่ใกลภูเขาอัสกัณลึก 656 โยชน 
1 คาวุต  แตนัน้ตื้นขึ้นๆโดยลําดับ  ตืน้ยิง่ขึ้นในที่ใกลทีต่ั้งทวปีทัง้หลาย
…(จากที่นัน้)คอยลุมลึกลงไปๆโดยลําดับ…(จนถงึ)ตรงที่ใกลเขาจกัรวาฬ 
ลึก 82,000 โยชน [25-26] …" 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ในระหวางภูเขาสิเนรุและภูเขายุคนธรมหาสมุทรกวาง 84,000 โยชนฯ  
มหาสมุทรที่อยูตรงกลางภูเขายุคนธรกับภูเขาอิสินธรกวาง 42,000 โยชน
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…(มหาสมุทรระหวางเขาสตับริภัณฑอ่ืนๆมีความกวางลดหลั่นเปนครึ่งหนึ่ง
เชนเดียวกนัตามลําดับ โดยมหาสมุทรระหวางเขาวนิัตกะและเขาอัสกรรณ
กวาง 1312 โยชน) [289] …ประมาณสวนสงู(ลึก)ที่ใกลภูเขาวนิัตกะก็เทากนั
(กับความกวาง)  สูง(ลาดเอียง)ข้ึนไปตามลําดับ…(จนถงึ)ณ ที่ใกลภูเขา 
อัสกรรณมี(ความลึก)ประมาณ 656 โยชน  ทะเลน้าํเค็มทีอ่ยูดานนอก
ภูเขาอัสกรรณลึก(656 โยชน)เทานั้นเหมือนกนั…ลึกประมาณ 100 วา ณ 
สถานที่ซึง่ทวปีต้ังอยู…(แลว)ลาดลุมไหลไปจนถึงที่ใกลภูเขาจักรวาลลึก
ประมาณ 82,000 โยชน [291] …” 

 
ตารางที ่21  คําอธิบาย “ความสาํคัญ” สมุทร  

คัมภีร ความสาํคัญ 
โลกบัญญัติ “…(ในระหวางมหาสมทุรมภูีเขาสิเนรุ  ภูเขาสัตบริภัณฑ  สีทาสมุทร… 

ในมหาสมทุรดานนอกภูเขาสัตบริภัณฑมีทวีป) [153] …” 
ไตรภูมิกถา “…(นอกเขาอสักรรณออกไปถึงกาํแพงจกัรวาฬ)นัน้เทยีรยอมน้าํสมทุร  แลมี

แผนดินใหญอยู 4 ดาน  และกวาง(ระหวาง)สมุทรนัน้มีแผนดินเลก็อยูรอบได  
2,000 โสด [265] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ทวีปใหญ 4 และทวีปนอยประมาณ 2,000 ทวีปไดตั้งอยู ณ แผนดนิที ่
ผุดขึ้นในทีน่ั้นๆจากน้าํ(อสีทสมุทร) [50] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ในทะเลน้าํเค็มนั้นมีทวีป 4 ทวีป  และมทีวีปนอย 2,000 ทวีป ฯ  
[286] …มีภูเขา 2 ลูกคือ จักกะและเมนากะ  ตัง้อยูทางดานหลังของ 
ชมพทูวีป [293] …” 

 
                 (จ)  ทวีป  แบงออกเปน 4 ประเด็นยอยไดแก  1) ประเภทและตําแหนงที่ตั้ง   
2) สัณฐานและขนาด  3) ความสําคัญ  4) อุปมา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ตารางที ่22  คําอธิบาย  “ประเภทและตําแหนงที่ตั้ง” ทวีป 

คัมภีร ประเภทและตําแหนงที่ตั้ง 
โลกบัญญัติ “…(ในมหาสมุทรดานนอกภูเขาสัตบริภัณฑมีทวีป) [153] …(มหา)ทวีป  

4 คือ ชมพทูวปี(ทิศใต)…อมรโคยานทวีป(ทิศตะวันตก…ปุพพวิเทหทวีป 
(ทิศตะวันออก)…อุตตรกุรุทวีป(ทิศเหนือ) [21] …มีเกาะ (ทวีป) ทองคาํ  
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4 เกาะ  อยูระหวาง(มหาทวปีทั้งสี)่ [23] …” 
ไตรภูมิกถา “…(ในมหาสมุทรดานนอกภูเขาสัตบริภัณฑ)  มีแผนดนิใหญอยู 4 ดาน [265] 

…(ไดแก) บุพพพิเทหอยูใตออก(ทิศตะวนัออก)…อุตตรกุรุทวีปอยูเบื้องตีน
(ทิศเหนือ)…อมรโคยานทวีปอยูเบื้องตะวันออก…ชมพทูวีปอยูเบื้องหวันอน
(ทิศใต) [277] …แผนดินใหญอันหนึ่งแลมบีริวารได 500 แผนดิน [124] …
แผนดินเล็ก 4 อันซึ่งอยูกวาง(ระหวาง)ทวีปใหญ 4 อันนี้เรียกวา  ยุปรทวปี 
[278] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ที่ซึง่อยูในทามกลางน้าํในสมุทรชื่อวา ทวีป…ทวีปแบงเปน 2 อยาง 
คือ  มหาทวีป(ทวีปใหญ)  และปริตทวีป(ทวีปเล็ก)…(มหาทวีป 4 ไดแก) 
บุพวิเทหทวีป  อปรโคยานทวีป  ชมพทูวปี  อุตรกุรุทวีป [50-51] …(ระหวาง
มหาทวปีทัง้สีน่ี้มีทวีปทอง 4 ทวีป) [121] …(มหา)ทวีป 4 นั้นแตละทวปีมี
ทวีปเล็ก 500 เปนบริวาร [50-51] …(ทวีป)ตั้งอยู ณ แผนดินที่ผุดขึ้นในทีน่ั้นๆ
จากน้ํา [50] …อยูทีพ่ื้นทามกลาง(กึ่งกลางความสงู)ของเขาสิเนรุ [150] …”   

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…ในทามกลางแมน้ํา(มหาสมุทร)นัน้มีทวีปใหญ 4 ทวปี…ทวีปใหญแตละ
ทวีปแวดลอมไปดวยทวปีนอยประมาณทวีปละ 500 ฯ [295] …ชมพทูวีป 
ตั้งอยูทางมหาสมุทรดานทิศใต…อมรโคยานทวีปต้ังอยูที่มหาสมทุรดานทิศ
ตะวันตก  อุตตรกุรุทวีปต้ังอยูที่มหาสมุทรดานทิศเหนือ  บุพวิเทหทวีปตั้งอยู 
ที่มหาสมทุรดานทิศตะวนัออก ฯ [292] …”   

 
ตารางที ่23  คําอธิบาย  “สัณฐานและขนาด” ทวีป” 

คัมภีร สัณฐานและขนาด 
โลกบัญญัติ “…ชมพทูวีปจงึวัดไดโดยรอบ 10,000 โยชน  รูปทวปีเหมือนดานหนาแหง

เกวียน…ทวีปอมรโคยาน…วัดโดยรอบ 7,000 โยชน…เปนรูปจันทรคร่ึงซีก…
ทวีปปุพพวิทเหะวัดวงรอบ 7,000 โยชน…(เปน)รูปหนาจั่ว…ทวปีอุตตรกุรุ…
วัดโดยรอบทวปี…8,000 โยชน  เปนรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส…เกาะ(ทวปี)ทองคํา 
4 เกาะ…เกาะหนึง่ประมาณ 1,000 โยชน เปนเกาะรูปหนาจัว่ [21-23] …” 

ไตรภูมิกถา “…ชมพทูวีปนี้ได 10,000 โยชน…มีสัณฐานดุจดัง (รูป) เกวยีน…อุตตรกุรุ
ทวีปเปน 4 เหลี่ยม  โดยรีแลกวางไดเทากนั 8,000 โยชน…บุพพพิเทหทวีป
โดยกวางได 8,000 โยชนแลกลมดังเดือนเพ็งบูรณ [291] …อมรโคยานทวีป
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นั้นโดยกวางได 9,000 โยชน…(มีสัณฐาน) ดังเดือนแรม 8 ค่ํา [82] …” 
จักกวาฬทีปนี “…ชมพทูวีปมีประมาณ 10,000 โยชน…มีสัณฐานเหมือนเกวยีน… 

อปรโคยานมปีระมาณ 7,000 โยชน…มีสัณฐาน(กลม)เหมือนกระจกเงา 
บุพวิเทหก(็มีประมาณ 7,000 โยชน)เหมือนกนั…มีสัณฐาน(คร่ึงวงกลม) 
เหมือนอัฒจันทร… อุตรกุรุมีประมาณ 8,000 โยชน…มีสัณฐาน(ส่ีเหลีย่ม
เหมือนตั่ง…(แตอางถึงคัมภีรโลกกัปทีปกสารกลาวขัดแยงวา) บุพวิเทห  
กลม  มีสัณฐานดังกระจกเงา…อปรโคยานมีสัณฐานดังอัฒจันทร [51-52] 
…(ทวีปทอง)แตละทวีปกลม 1,000 โยชน [121] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…อมรโคยานทวีปมีสัณฐานเหมือนพระจนัทรคร่ึงดวง…โดยรอบได 7,000 
โยชน…อุตตรกุรุทวีปมีสัณฐานสี่เหลี่ยมจตัุรัส…วัดโดยรอบ 8,000 โยชน…
บุพวิเทหทวีปมีสัณฐานกลม…วัดโดยรอบได 7,000 โยชน…ชมพทูวปีมี
สัณฐานเหมือนเกวียน…วัดโดยรอบได 10,000 โยชน [295] …” 

 
ตารางที ่24  คําอธิบาย  “ความสาํคัญ” ทวีป” 

คัมภีร ความสาํคัญ 
โลกบัญญัติ “…(มหาทวีป 4 เปนที่อยูของมนษุย) [53-58] …พระเจาจักรพรรรดิครอง

ความเปนใหญในชมพทูวีปทั้งสิน้…พระราชาจกัรพรรดิบางพระองคครอง
ความเปนใหญในทวปีอมรโคยาน  ปพุพวิทเหะ  และอุตตรกุรุ [53]…(บน
เกาะทองคาํ)มีปาฉิมพล(ีปางิว้)  พวกครุฑพากนัอยูในปางิว้เหลานัน้ [23] …” 

ไตรภูมิกถา “…คนทัง้หลายอันมีในแผนดินใหญ 4 แผนดิน  แลแผนดินนอยทั้งหลาย  
2,000  อันมีในขอบจักรวาฬ [141] …ยุปรทวีปเปนเมอืงแหงพญาครุฑ 
อยู [278] …พระพุทธเจา…พระปจเจกโพธิเจา…พระอรรคสาวกเจา… 
พระอรหันตขีณาสพเจา…โพธิสัตวอันจะไดตรัส(รู)เปนพระพุทธเจา… 
พระญาจักรพรรดิราช…ทานผูมีบุญทัง้หลายดังกลาวมานี้ไส…ยอมมาเกิด 
ในแผนดินชมพูทวีป [93] …ในชมพูทวปีอันเราอยูนี้เกิดเปนพระมหาโพธกิอน  
ฝายวาไฟไหมก็ไหมสุดทัง้หลาย  สถานทีน่ั้นเปนสถานที่พระพุทธเจาตรัส(รู)
ทุกพระองคแล [303] …”   

จักกวาฬทีปนี “…แมดวงหนาของคนซึง่อยูใน(มหา)ทวีปนั้นๆและทวีปบริวาร…ก็มี 
สัณฐานเหมือนทวีป(ที่อาศัยอยู) [51] …พวกครฑุอยูในปางิ้ว(ในทวปีทอง 
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ทั้งสี)่ [121] …” 
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…มนุษยทัง้หลาย…อาศัยอยูในทวีป(ใหญ)ทั้ง 4 และทวีป(นอย)ที่เปน
บริวาร [295] …สถานทีท่ี่เปนแกนของชมพูทวีปช่ือวา มธัยมประเทศ… 
มีสัณฐานเหมอืนดังตะโพน..สัตวทั้งหลายเหลานี้คือ พระพุทธเจา  พระ
ปจเจกพทุธเจา  พระสาวกของพระพุทธเจา  พทุธอุปฏฐาก  พทุธมารดา  
พุทธบิดา  อสีติมหาสาวก  และพระเจาจกัรพรรดิทั้งหลาย  ยอมบังเกดิใน 
ที่มีประมาณเทานี ้[296] …ตรงกลางของชมพทูวีปนั้นมรัีตนบัลลังคและ 
ตนมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู [297] …   

 
ตารางที ่25  คําอธิบาย  “อุปมา” ทวีป 

คัมภีร อุปมา 
โลกบัญญัติ ไมพบขอความกลาวถึง 
ไตรภูมิกถา ไมพบขอความกลาวถึง 
จักกวาฬทีปนี “…ในสระใหญแหงหนึง่  มอุีบลกอเดียวเทานั้น  กออุบลนั้นมเีพยีง 4 ใบ   

และกลางกอมดีอกอุบลตูมดอกหนึ่ง  ฉันใด…ทวีปใหญทั้ง 4 เปรียบเหมือน
ใบบัว 4 ใบ  ภูเขาสิเนรุเสมือนดอกบัวตูมในทามกลาง  โอกาสทีน่้าํ(สมทุร) 
ตั้งอยูเปนประดุจน้ําในสระ [232] …”  

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…กอบัวกอหนึ่งในเหมืองใหญมีใบ 4 ใบ  มีดอกตูมอยูตรงกลาง ฉันใด   
ทวีป 4 ยอมปรากฏเหมือนใน 4 ใบ  ภูเขาสิเนรุเหมือนดอกบัวตูมอยูตรงกลาง  
ที่วางถูกแวดลอมดวยน้าํเหมอืนน้าํที่เหลือ ฉันนัน้ [287] …” 

 
                 (ฉ)  ภพภูม ิ แบงออกเปน 3 ประเด็นยอยไดแก 1) ตําแหนงที่ตั้งและความ 
สําคัญของกามภูมิ  2) ตําแหนงที่ตัง้และความสาํคัญของรูปภูมิ  3) ตําแหนงที่ตัง้และความสาํคัญ
ของอรูปภูมิ  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
ตารางที ่26  คําอธิบาย ”ตําแหนงที่ตั้งและความสาํคัญของกามภูม”ิ  

คัมภีร ตําแหนงที่ตัง้และความสาํคัญของกามภมูิ 
โลกบัญญัติ “…ใตลงไปจาก(มนุษย)โลกนี…้มีมหานรก(8 ขุม) [51] …(มหานรก)แตละ

ขุมยังมีอุสสทนรกเปนบริวารอีก 16 ขุม [69] …เบื้องบนของนรกเหลานั้นมี
นรกทีก่ําหนดวาเปนยมโลก [82] …โลกันตริกนรกอยูระหวาง(ชองวาง)ของ
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จักรวาฬ 3 แหง [2] …(เหลาอสูรกําเนิด) ณ ประเทศอนัเปนรากฐานภายใต
ของภูเขาหลวงสิเนร ุ[94] …(เปรต  เดรัจฉาน  และมนุษย  อาศัยอยูในที ่
อันเนื่องกับแผนดินทั้งบนบกและในน้าํ) [53-58, 84, 90-93] …(ทางทศิทั้งสี ่
ของภูเขายุคนธรมีเมืองของทาวจาตุมหาราช) [38] …(ยอดภูเขาสิเนรุ) ม ี
นครสุทัศนะของทวยเทพชาวดาวดงึส [27] …สูงจากนั้น(ข้ึนไปจะถึง)เทวดา
พวกยามะ…ดุสิต…นิมมานรตี…ปรนิมมิตวสัวตต ี[51] …(สัตวจะบังเกิดใน
ภพภูมิใดขึ้นอยูกับความรุนแรงของอกุศลกรรมที่ไดกอไว) [59] …” 

ไตรภูมิกถา “…ฝูงนรกใหญ 8 อันนั้นอยูใตแผนดิน(ชมพูทวีป)ที่เราอยูนี…้และ(ตั้งอยู) 
ถัดกันลงไป [14-15] …นรกใหญ 8 อันนัน้มีนรก(บาว)อยูรอบ 16 อัน(ส่ีดาน
ดานละ 4 อัน)…(และ)ยังมนีรกเล็กนอยอยูรอบนั้นมากนกัจะนับบมิถวนได 
[16-17] …โลกันตนรกอยูนอกกําแพงจักรวาฬไส…(ตั้ง)อยูหวางจักรวาฬ 
(3 อัน) [31-32] …ที่อยูแหงอสูรกายยอมอยูใตเขาพระสุเมรุราช [62] …แต
แผนดิน(อันเปนที่อยูของดิรัจฉาน  เปรต  และมนุษย)ข้ึนไปเบื้องบน(จะถึง
ฉกามาพจรภมูิอันไดแก)…จาตุมหาราชิกาภูมิ  อันตั้งเหนือจอมเขายุคุนธร 
[203] …ดาวดึงษา ตั้งอยูเหนือจอมเขาสเินรุราชบรรรพต [207] …วายามา
…ตุสิดา (ซึ่งเปนภพภูมิที่สถิตยแหงพระโพธิสัตวผูจะลงมาตรัสรูเปน
พระพทุธเจา)…นิมมานรด…ี(และ)ปรนิมมิตวสวัสตี [229-231] …นรกภูม…ิ
ติรัจฉานภูม…ิเปรตภูมิ…อสูรกายภูม…ิยอมสงเคราะหเขาในกามภูมิดวย
มนุษย(ภูมิ)แลฉกามาพจรภมูิแลฯ [69] …”  

จักกวาฬทีปนี “…(1) วิวระ หมายถงึชองแหงแผนดิน (อันเปนสภาพทีต่ั้งแหงนรกและ 
ภพอสูร)…(2) ภูมิ หมายถึงที่อ่ืนอนัเนื่องดวยแผนดนิ(ทัง้บนบกและในน้ํา) 
ซึ่งเปนที่อยูของ(เปรต  ดิรัจฉาน  มนุษย  และ)ภุมเทวดา…(3) อากาศ  
หมายถงึอากาศตามปรกติซึ่งเปนที่อยูของเทวดาพวกพํานักในอากาศ [135] 
…นรกทั้งหมด…ตั้งอยู(ในชอง)ภายใตชมพูทวีปภายในจักรวาฬ [115] …
นรก(มี) 8 ขุม…แตละขุมมีอุสทนรก 16 (ขุม) [99] …มียมโลก(4 ทิศ) ทิศละ 
10(ขุม) [115] …โลกันตริกนรกอยูภายนอกจักรวาฬ…ใน(ชอง)ระหวาง 
จักรวาฬทกุๆ 3 จักรวาล [116] …ชองแหงแผนดินในพืน้เบื้องลางของภูเขา
สิเนรุเปนที่อยูของพวกอสูร [135] …(ข้ึนไป)จากมนุษยภูมิถึง (4)ชั้นจาตุ- 
มหาราชิก…(5)ชั้นดาวดึงส…(6)ชั้นยามะ…(7)ชั้นดุสิต…(8)ชั้นนิมมานรด…ี 
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(9)ชั้นวสวัตด ี[213] …(ทั้ง 9 ภพภูมินี)้ ชื่อวากามาวจร [143] …”   
โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…เบื้องลางชมพูทวีปนี้มียมโลกนรก…(ใตยมโลกนรกเปน)มหานรกมีอยู  
8 ขุม…ในทิศทั้งสี่ของมหานรกแตละขุม  มีอุสสทนรกลอมรอบอยูทิศละ  
4 ขุม [349-351] …ในระหวางจกัรวาลทั้ง 3 มีโลกนัตนรกอยูขุมหนึ่ง [354] 
…เมืองของพวกอสูรต้ังอยูบนหลงัหาดทรายทอง  ทามกลางภูเขา 3 ยอดใต 
ภูเขาสิเนร ุ[346] …(เปรต  และสัตวเดรัจฉานอาศัยอยูทัง้บนบกและในน้าํ
ภายในโลกธาตุ) [355-364] …มนุษยทั้งหลาย…อาศัยอยูในทวีปทั้งสี ่ และ
ทวีปที่เปนบริวาร [295] …สูงจากพืน้ดินนีข้ึ้นไปมีเทวดาชั้นจาตุมหาราช
ดํารงอยู…จากนี(้ข้ึน)ไปมีเทวดาชั้นดาวดึงส…ยามา…ดุสิต…นิมมานนรต…ี
ปรนิมมิตสสวสัดีดํารงอยู [347] …” 

 
ตารางที ่27  คําอธิบาย  “ตําแหนงที่ตั้งและความสาํคัญของรูปภูมิ”  

คัมภีร ตําแหนงที่ตัง้และความสาํคัญของรูปภูมิ 
โลกบัญญัติ “…พรหมโลก(ระดับปฐมฌานภูมิ 3 ชัน้)ไกลจาก(มนุษยโลก)นี…้จากนี้

(มนุษยโลก)ถึงพรหมโลกไกลกันเทาใด  ใชสองคูณเทานั้นก็ถึงเทวดาพวก 
ปริตตาภา(ซึ่งเปนทุติยฌานภูมิชั้นต่ํา)  จากพรหมโลกถงึปริตตาภาไกลกัน
เทาใด  ใชสองคูณเทานั้น  กเ็ปนระยะจากปริตตาภาถึงอปัมาณาภา(ซึ่งเปน
ทุติยฌานภูมชิั้นกลาง)…(จากอัปมาณาภาถึงอาภัสราซึง่เปนทุติยฌานภูมิ
ชั้นสูง  และระหวางภพภูมิแตละชั้นถัดกนัขึ้นไปอันไดแก  ตติยฌานภูมิ 3 ชัน้ 
จตุตถฌานภมูิ 2 ชัน้  และภพภูมิอีก 5 ชัน้  จะมีระยะหางกนัเปนทวีคณู
เชนเดียวกนัตามลําดับ) [42] …” 

ไตรภูมิกถา “…แตชั้นฟาอนัชื่อประนมิมติวสวัตติสวรรคข้ึนไปเถิงพรหมโลกยจะนบัจะ
คณนาดวยโยชนก็ดี  ดวยวาก็ดีบมิไดเลย…ชั้นพรหมทั้งหลาย…บนขึ้นไป  
เหนือกันขึน้ไปเถิงชัน้ๆ(แตละชั้น) [237] …ปฐมฌานภูมิ(3 ชั้น)…ทุตยิฌาน
ภูมิ (3 ชั้น)…ตติยฌานภูม(ิ3 ชั้น)…จตุตถฌานภูม(ิ2 ชั้น)…ปญจสุทธาวาศ 
(5 ชั้น)…พรหมทั้ง 16 ช้ันนัน้ชื่อโสฬศรูปพรหม [237-242] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ในบรรดาพรหมโลก 20 (ชั้น)นัน้ 16 (ชั้น)ขางตนเปนรูปพรหมโลก(ไดแก) 
…ปฐมฌานภูมิ(3 ชั้น) ทานกลาววามีพืน้ระดับเดียวกนั…ทุติยฌานภมูิ 
(3 ชั้น)ก็เหมือนกนั…ตติยฌานภูม(ิ3 ชั้น)ก็เหมือนกนั…จตุตถฌานภมูิ 
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(7 ชั้น)…(2 ชั้นแรกในจตุตถฌานภูมินี)้ทานก็กลาววามพีื้นระดับเดียวกัน
…(อีก 5 ชัน้)ตั้งอยูสูงกวากนัขึ้นไปตามลาํดับ [143] …”  

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…จากโลกมนุษยนี้ข้ึนไปถงึพรหมโลกสงูยิ่งนัก……ปฐมฌานภูม ิ3(ชั้น)…
ตั้งอยูเสมอกนั…ทุติยฌานภมูิ 3(ชั้น)…ตั้งอยูเสมอกนั…ตติยฌานภูมิ 3(ชั้น) 
…ก็ตั้งอยูเสมอกัน…จตุตถฌานภูมิ 2(ชั้น)…ก็ตั้งอยูเสมอกัน…(และ)พรหม
ชั้นสุทธาวาสมี 5 ชัน้(ตั้งถัดกันขึ้นไป)…พรหมเหลานัน้ชือ่วารูปพรหมตั้ง
ลดหล่ันกนัขึ้นไป [347-348] …” 

 
ตารางที่  28  คําอธิบาย  “ตําแหนงที่ตั้งและความสาํคัญของอรูปภูมิ”  

คัมภีร ตําแหนงที่ตัง้และความสาํคัญของอรูปภูมิ 
โลกบัญญัติ “…ไมพบขอความกลาวถึงโดยตรง  เพียงกลาววา “…พระสาวกของพระ 

ผูทรงพระภาคเจาเจริญอรูปาวจรฌาน 4…ยอมบังเกิดในพวกเทพผูเขาถึง 
อากาสานัญจายตนะ…วิญญานัญจายตนะ…อากิญจญัญายตนะ… 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ…ยอมปรินพิพานในที่นัน้นัน่แล [63] …” 

ไตรภูมิกถา “…แตอกนิฏฐ(พรหมภูม)ิข้ึนไปเบื้องบนเปลาไกลกันนักหนาแลจึงมพีรหมโลก 
4 ชั้น…เปนทีอ่ยูของฝูงพรหมอันหารูปบมิไดชื่อวาอรูปพรหมโลก [248] … 
แลพนอรูปพรหมขึ้นไปเถงิลมอัชดากาศ…พุงไปถงึอนนัตจักรวาฬทกุดานๆ 
[257] …” 

จักกวาฬทีปนี “…ในบรรดาพรหมโลก 20 (ชั้น)นัน้…4 (ชั้นขางทาย)เปนอรูปพรหมโลก… 
ตั้งอยูสูงกวากนัขึ้นไปตามลาํดับ [143] …” 

โลกสัณฐาน-
โชตรตนคัณฐ ี

“…อรูปพรหมมี 4 ชัน้ตั้งลดหลั่นกันขึน้ไป…อยูสูงกวาพรหมโลกทั้งหมด… 
สูงขึ้นไปจากนัน้ก็ไมมีอะไรอืน่อีก  เปนอัชฏากาศไมมทีีส้ิ่นสุด  หาประมาณ
ไมได ฯ [348-349] …” 
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ภาคผนวก  ข 
 
 

เกณฑการคดัเลือกกรณศีึกษา   
และ 

กระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงภาพประกอบทางสถาปตยกรรม 
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                 แมการสํารวจภาคสนามในการวิจัยครั้งนี ้ จะมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมหลักฐานของ
ปรางคในสมยัอยุธยาที่ยงัคงปรากฏอยูในปจจุบันใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  แตเนื่องจากความ
จํากัดทัง้ในดานงบประมาณ  เวลา  ยานพาหนะ  และแรงงาน  ทําใหผลการสํารวจนัน้อาจยังไม
สมบูรณนัก  อยางไรก็ดีจากการสํารวจภาคสนามในขอบเขตพื้นที่การวิจัยก็ไดพบปรางคทัง้สิ้น   
43 แหงกลาวคือ 
1.  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดแก 
                 (1)  ปรางควัดทาทราย  (2)  ปรางควัดกษัตราธิราช 
                 (3)  ปรางคประธานวัดโลกยสธุา (4)  ปรางครายวัดโลกยสุธา 
                 (5)  ปรางควัดสม   (6)  ปรางควัดเชิงทา 
                 (7)  ปรางควัดลงักา   (8)  ปรางควัดพุทไธศวรรย 
                 (9)  ปรางควัดพระราม  (10)  ปรางควดัราชบูรณะ 
                 (11)  ปรางควัดวรเชษฐาราม  (12)  ปรางควดัไชยวัฒนาราม 
                 (13)  ปรางควัดมหาธาต ุ  (14)  ปรางควดับรมพุทธาราม 
                 (15)  ปรางควัดพระยาแมน  (16)  ปรางควดัศาลาปูน 
                 (17)  ปรางควัดปาสัก   (18)  ปรางควดัปาพราหมณ 
                 (19)  ปรางควัดนก   (20)  ปรางควดัวิหารทอง 
                 (21)  ปรางควัดนางกุย  (22)  ปรางควดัตะไกร 
2.  จงัหวัดลพบุรี  ไดแก 
                 (23)  ปรางควัดมหาธาต ุ  (24)  ปรางควดันครโกษา   
3.  จงัหวัดชัยนาท  ไดแก      
                 (25)  ปรางควัดสองพีน่อง  สรรคบุรี 
4.  จงัหวัดสงิหบุรี  ไดแก 
                 (26)  ปรางควัดหนาพระธาต ุ  (27)  ปรางควดัพระปรางค 
5.  จงัหวัดอางทอง  ไดแก 
                 (28)  ปรางควัดโบสถ  สามโก  (29)  ปรางควดัปาโมก 
6.  จงัหวัดสุพรรณบุรี  ไดแก 
                 (30)  ปรางควัดมหาธาต ุ  (31)  ปรางควดัพระธาตุ  สวนแตง 
7.  จงัหวัดราชบุรี  ไดแก 
                 (32)  ปรางควัดมหาธาต ุ  (33)  ปรางควดัอรัญญิกาวาส  
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8.  จงัหวัดกาญจนบุรี  ไดแก 
                 (34)  ปรางควัดขุนแผน  (35)  ปรางควดัหนองขาว 
                 (36)  ปรางควัดนางโน 
9.  จงัหวัดเพชรบุรี  ไดแก 
                 (37)  ปรางควัดสระบัว  (38)  ปรางควดัมหาธาต ุ
                 (39)  ปรางควัดพลับพลาชัย 
10.  จงัหวัดนนทบุรี  ไดแก 
                 (40)  ปรางควัดปรางคหลวง 
11.  จงัหวัดพษิณุโลก  ไดแก 
                 (41)  ปรางควัดมหาธาต ุ  (42)  ปรางควดัจุฬามณ ี
12.  จงัหวัดสุโขทัย  ไดแก  
                 (43)  ปรางควัดมหาธาตุ เชลียง 
                 อยางไรก็ดีปรางคทัง้ 43 แหงนี้จะมีคุณคาในระดับที่แตกตางกนั  โดยในการคัดเลือก
ปรางคเพื่อกําหนดใหเปนกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนีจ้ะพิจารณาตามเกณฑสองประการไดแก 
                 1.   กรณีศึกษาควรมีหลักฐานทางสถาปตยกรรมที่แสดงใหเหน็ถงึสาระสําคัญดั้งเดิม  
โดยหลักฐานนั้นยังคงมีความสมบูรณในระดับหนึง่  และสามารถสังเกตเหน็ไดไมยากดวยสายตา 
                 2.  กรณีศึกษาควรมีหลักฐานทางเอกสารบงชี้การสรางหรือการเสริมสรางที่ผานมา 
                 ดวยเกณฑทั้งสองประการนี้ไดพบวา ปรางคทั้ง 43 แหงทีสํ่ารวจพบนัน้  อาจจาํแนก
คุณคาไดเปน  3 ระดับกลาวคือ   
ระดับที่ 1 : คุณคายิ่งยวด  จะมีหลกัฐานตามเกณฑทัง้สองประการครบถวน  ซึง่เปนประโยชนมาก    
                                      ตอการวิเคราะหทัง้ในดานการออกแบบ  และดานบทบาทหนาที่   
ระดับที่ 2 :  คุณคามาก     จะมีหลกัฐานตามเกณฑประการใดประการหนึง่  ซึง่มีนยัสําคัญตอ 
                                      การวิเคราะหในดานการออกแบบ  หรือดานบทบาทหนาที ่
ระดับที่ 3 :  คุณคานอย    จะมีเฉพาะหลักฐานทางสถาปตยกรรมที่ไมมีนัยสาํคัญแตกตางจาก  
                                      ระดับที่ 1 และ 2  หรือผุพังมาก  หรือไมหลงเหลือสาระสาํคัญดั้งเดิม 
                 ปรางค 32 แหงที่ไดกําหนดใหเปนกรณีศึกษาในการวิจยัครั้งนี้  จะเปนปรางคที่มีคุณคา
ระดับที่ 1 และ 2  สวนปรางคที่มีคุณคาระดับที่ 3  จํานวน 11 แหงที่ไมไดกําหนดใหเปนกรณีศึกษา 
จะนาํเสนอภาพถายไวในภาคผนวก ค  ทัง้นี้เพื่อบันทึกไวเปนหลกัฐานที่แสดงใหเหน็ถึงสภาพทาง
กายภาพของปรางคเหลานัน้  ในขณะทําการวิจยันี.้ 
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                 สําหรับการนาํเสนอหลกัฐานเกี่ยวกับปรางคทั้ง 32 แหงที่เปนกรณีศึกษานั้น  นอกจาก
การนาํเสนอดวยการบรรยายเปนลายลักษณอักษรแลว  ผูวิจยัยงัไดนาํเสนอดวยภาพประกอบทาง
สถาปตยกรรมในลักษณะตางๆไดแก  แผนผัง  ภาพลายเสน  และภาพถาย  โดยกระบวนการ
เพื่อใหไดมาซึง่ภาพประกอบเหลานัน้  อาจจําแนกไดเปนสองแนวทางกลาวคือ 
                 แนวทางที ่1  การอางองิภาพประกอบจากเอกสารทีห่นวยงานหรือบุคคลตางๆได
ดําเนนิการศึกษาและจัดทาํไวดีแลว   
                 ตามแนวทางนี้  ผูวิจัยจะจัดทาํภาพประกอบดวยการถายสําเนาจากเอกสาร  โดยหาก
สําเนานัน้ไมมขีอผิดพลาดในสาระสาํคัญที่มุงศกึษา  ผูวิจัยจะใชสําเนาเปนตนฉบบัโดยตรง  แต
หากสาํเนานั้นมีขอผิดพลาดหรือมีความไมสมบูรณในสาระสําคัญที่มุงศึกษา  ผูวิจยัจะไดแกไข 
หรือเพิ่มเติมสําเนานัน้ใหมีสาระสําคัญถูกตองสมบูรณตามหลกัฐานที่เปนอยูจริงในขณะทําการ
วิจัย  อยางไรก็ดีตามแนวทางนี้  ผูวิจัยจะไดอางถึงแหลงที่มาของภาพประกอบนั้นไวดวยเสมอ 
                 แนวทางที ่2  การจัดทําภาพประกอบขึ้นใหมโดยผูวิจัย   
                 ตามแนวทางนี้จะมีการดําเนนิการอยางเปนขั้นตอน  เพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนใน 
การจัดทาํภาพประกอบ  กลาวคือ 
                 ข้ันตอนที่ 1  การสํารวจภาคสนามขัน้ตน  จะเปนการสํารวจสภาพโดยรวมของปรางค
แหงตางๆ  พรอมทั้งบนัทึกภาพถาย  และรางแบบสถาปตยกรรมเพื่อประกอบการรังวัดตอไป 
                 ข้ันตอนที่ 2  การสํารวจภาคสนามอยางละเอียด  จะเปนการสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูล
ซึ่งไดพิจารณาแลววาเปนสาระสําคัญที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะห  โดยการรวบรวม 
ขอมูลนั้นจะทาํโดยการบันทกึภาพถาย  จดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  และรังวัดระยะตางๆ 
ของปรางคอยางละเอยีด  รวมถงึรังวัดขนาดขององคประกอบอื่นๆและระยะตางๆในผังบริเวณ 
เทาที่จําเปน  ทั้งนี้การรงัวัดจะทาํเฉพาะในสวนที่สามารถทําไดโดยไมตองพึง่พาอปุกรณพิเศษใดๆ   
นอกเหนือไปจาก สายวัดระยะ  รวมถงึ มอื แขน และขาของผูรังวัด  ดังนัน้ในกรณีของการรังวัด
สวนสงูของปรางคจึงทาํไดอยางจํากัด  เพยีงเทาที่ผูรังวดัจะสามารถยืน่สายวัดระยะไปถึง  หรือ 
ปนปายขึ้นไปไดเทานัน้ 
                 ข้ันตอนที่ 3  การเขียนแบบสถาปตยกรรม  อันไดแก  ผังบริเวณ  แผนผังปรางค  และ
รูปดาน  รวมถงึภาพวิเคราะหในประเดน็ตางๆ  จะเปนการประมวลขอมูลตางๆที่ไดจากขั้นตอนที ่1 
และ 2  โดยเฉพาะขอมูลขนาดและระยะตางๆที่ไดจากการรังวัด  ใหปรากฏเปนแบบสถาปตยกรรม  
ดวยการเขียนแบบโดยอุปกรณการเขียนแบบทั่วไป (ไมไดเขียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร)  ทัง้นี ้
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ในการเขียนแบบอาจมีการปรับแตงระยะที่ไดจากการรังวัดบาง  ตามสมมติฐานทีว่า “ระยะตางๆ
ของปรางคนาจะมีความสัมพันธกันอยางสมมาตรบนพืน้ฐานแบบเรขาคณิต”  และในกรณีของ 
ระยะที่ไมอาจรังวัดได  ผูวจิยัก็จะกําหนดขึ้นดวยการเทยีบสัดสวนกับระยะที่สามารถรังวัดได   
โดยการเทียบสัดสวนจะพิจารณาจากภาพถาย 
                 การเขียนแบบในการวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายทีจ่ะนําเสนอแบบสถาปตยกรรมที่มีความ
สมบูรณในระดับหนึง่  เทาทีห่ลักฐานซึง่หลงเหลืออยูในขณะทําการวจิัยจะอํานวยใหทาํได  โดยใน
การเขียนแบบนั้น  แมวาองคประกอบหนึง่อาจผพุังไปแลว  แตหากยังมีหลักฐานขององคประกอบ
นั้น ณ ตําแหนงอื่นหลงเหลืออยู  ผูวิจัยกจ็ะเขียนองคประกอบที่ผุพังนั้นใหมีความสมบูรณเทียบได
กับหลักฐานทีม่ีอยูนัน่เอง  นอกจากนั้นหากผลการวเิคราะหมีรองรอยขององคประกอบหนึง่  ที่
ในขณะทาํการวิจัยไดสูญหายไปแลว  ผูวจิัยก็จะเขยีนรองรอยขององคประกอบนั้นไวดวย  โดยใช 
เสนปะ  เวนแตในกรณีของแบบที่มีขนาดเล็กซึ่งไมเหมาะที่จะใชเสนปะ  ก็จะเขียนดวยเสนปกติ    
อยางไรก็ดีภาพถายที่ผูวิจัยไดนําเสนอไวดวยในทุกกรณีศึกษา  จะเปนหลักฐานที่ยนืยันไดเปน
อยางดีถงึสาระสําคัญดั้งเดมิ  และสาระสาํคัญที่เขียนเพิ่มเติมข้ึนตามหลักฐาน  หรือตามผลการ
วิเคราะห  ทัง้นี้ผูที่ประสงคจะอางองิแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฏอยูในวทิยานพินธนี้  ควรไดศึกษา
ภาพประกอบ  รวมถงึผลการวิเคราะหทัง้หมด  อยางรอบคอบเสียกอน 
                 นอกจากนั้นจากการวจิัยยงัไดพบวาปรางคกรณีศึกษาบางแหง  แมวายังคงมหีลักฐาน
ทางสถาปตยกรรมที่มนีัยสาํคัญซึ่งเปนประโยชนตอการวิเคราะหหลงเหลืออยูใหสังเกตเห็นได   
แตก็มีสภาพทางกายภาพทีผุ่พังมาก  จงึมีขอมูลไมเพียงพอสาํหรับการเขียนแบบสถาปตยกรรม  
ในกรณีเหลานัน้  ผูวิจัยจึงทําไดเพียงการนาํเสนอเฉพาะภาพถายเทานัน้.  
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ภาคผนวก  ค 

 
 

ภาพถายปรางคที่สํารวจพบ  แตไมไดกาํหนดใหเปนกรณศีึกษา 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ-สกุล      นายนนทชัย  ทองพุมพฤกษา 
ที่อยู      51  ถนนเจริญรัถ  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
ประวัติการศึกษา  
     พ.ศ. 2538     สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาสถาปตยกรรม (เกียรตินิยมอนัดับสอง)      
   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา  เจาคณุทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2541     ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม   
                                   บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2539 - 2541    Bunnag  Architect  International  Consultant 
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