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บทคัดย่อ 

 วดัขนุอินทประมลูนัน้ มีความสําคญัเป็นอยา่งมากเพราะเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปปาง

ไสยาสน์ท่ีเก่าแก่มีขนาดใหญ่ราว 50 เมตร จงึอาจบอกได้วา่ในอดีตท้องท่ีใกล้เคียงวดัขนุอินท ประมลูแห่งนี ้

คงจะเป็นหมูบ้่านใหญ่โตหรือมีความสําคญัในทางประวตัศิาสตร์เป็นอยา่งมาก ถึงได้มีการสร้าง

พระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่และยาวขนาดนี ้ 

 โดยการศกึษาเร่ือง “พระนอน วดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง และศลิปกรรมตอ่เน่ือง  : รูปแบบ

และคตนิิยมในการสร้าง ” จะมุง่เน้นศกึษารูปแบบศลิปะเพ่ือนํามากําหนดอายพุระนอน วดัขนุอินทประมลู 

จากศกึษารูปแบบศลิปกรรมท่ีพบทัง้ อโุบสถ เจดีย์ และวิหาร ภายในวดัขนุอินทประมลู ล้วนปรากฏรูปแบบ

ศลิปะซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นช่วงสมยัอยธุยาด้วยกนั แตรู่ปแบบศลิปะพระนอนท่ีปรากฏในปัจจบุนันัน้ 

อาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการบรูณปฏิสงัขรณ์แล้ว ดงันัน้จงึจําเป็นจะต้องศกึษาเปรียบเทียบกบัพระนอน

ขนาดใหญ่สมยัอยธุยาท่ีพบบริเวณใกล้เคียงทัง้ท่ี วดัป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง วดัจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ และ

วดัพระรูป จงัหวดัสพุรรณบรีุ เพ่ือนํามาสนบัสนนุข้อมลูทัง้ด้านรูปแบบและตรวจสอบอายสุมยัของพระนอน

วดัขนุอินทประมลูให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนและมีนํา้หนกัมากยิ่งขึน้  

 จากการศกึษาปรากฏรูปแบบลกัษณะของพระนอนท่ีใกล้เคียงกนั ซึง่เป็นรูปแบบท่ีนิยมทําในสมยั

อยธุยาในช่วงท่ีได้รับอิทธิพลพระพทุธรูปแบบสโุขทยัเข้ามา ดงันัน้จากการศกึษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ทางด้านรูปแบบศลิปะจงึสนันิษฐานวา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูน่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา และคตกิาร

สร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลูน่าจะสร้างขึน้ตามพทุธประวตัติอนหนึง่ของพระพทุธเจ้าตามแบบพระนอน

รุ่นแรกๆ ท่ีพบในศลิปะอินเดีย สมยัคั นธาระ ซึง่ถือเป็นการสร้างตามคตพิระพทุธรูปปางปรินิพพาน ตาม

พทุธประวตัติอนสําคญัตอนหนึง่และเป็นพทุธประวตัติอนสดุท้ายของพระพทุธเจ้า  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ข 

กติตกิรรมประกาศ 

 นาทีแห่งความสําเร็จนีไ้มอ่าจเกิดขึน้ได้เลย หากไมไ่ด้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  อาจารย์ท่ีปรึกษา รายงานการศกึษาเฉพาะบคุคล  ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และ

เสียสละเวลาตรวจทานแก้ไข ซึง่เปรียบเสมือนแสงสวา่งท่ีคอยนําทางไปสูค่วามสมบรูณ์ของรายงาน

การศกึษาเฉพาะบคุคลเร่ือง “พระนอน วดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง และศลิปกรรมตอ่เน่ือง : รูปแบบ

และคตนิิยมในการสร้าง” ฉบบันี ้ทัง้นีย้งัต้องขอขอบพระคณุ ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิช์ยั สายสงิห์ ประธาน

กรรมการรายงานการศกึษาเฉพาะบคุคล  ท่ีได้ให้คําแนะนําอนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา นอกจากนีย้งั

ต้องขอขอบพระคณุ พระสงฆ์และเจ้าหน้าท่ีวดัขนุอินทประมลู สําหรับข้อเสนอแนะและข้อมลูตา่งๆ เพ่ือใช้

ประกอบการทํารายงานการศกึษาเฉพาะบคุคลฉบบันี ้

 สดุท้ายขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่ คณุแมท่ี่เป็นผู้ให้ชีวิต ความรัก การศกึษา และทกุสิง่ ทกุ

อยา่ง ท่ีช่วยหลอ่หลอมให้มีชีวิตท่ีดีในวนันี ้รวมทัง้พ่ีสาวท่ีดีท่ีสดุท่ีคอย ช่วยเหลือในทกุสิง่ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา และเป็นแรงใจท่ีสําคญัท่ีสดุให้ผา่นวนัท่ีแสนลําบากและเหน็ดเหน่ือยไมท่อดทิง้กนั  และท่ีขาดไม่ได้

ต้องขอขอบคณุ เจน บุม๋ ปราง ตนู พลอย กวาง พลอยเบญ โอ้ต แอ้น เกด ข้าวโพด ตลุ บิก้ และเพ่ือนๆ ทกุ

คน สําหรับความรัก กําลงัใจ ความปรารถนาดี และความช่วยเหลือท่ีมีให้กนัมาโดยตลอด 

โชตรัิตน์ สมบญุ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  
 อา่งทองเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ท่ีอดุมไปด้วยแหลง่ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในด้าน ประวตัศิาสตร์ ท่ีปรากฏให้เห็นทัง้ โบราณวตัถุ  โบราณ สถาน ศลิปวฒันธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตและธรรมชาตท่ีิสรรค์สร้างจน เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองอา่งทอง ใน ทางประวตัศิาสตร์

พืน้ท่ีเมืองอา่งทองมีความสําคญัตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา  ธนบรีุ รัตนโกสนิทร์ จนมาถึงปัจจบุนั 0

1 ซึง่จะเห็น

ได้จากร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ท่ียงัคงหลงเหลือบนงานศลิปกรรมท่ีพบมากมาย 

 ประวตัศิาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวดัอา่งทองและชาวอา่งทองเร่ิมปรากฏชดัเจนขึน้ในสมยัอยธุยา 

พระราชพงศาวดารในสมยัอยธุยาระบไุว้ชดัแจ้งถึงบทบาทความสําคญัของเมืองอา่งทอง โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งในรัชสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ชาวอา่งทองมีบทบาทสําคญัในการตอ่สู้ เพ่ือรักษาเอกราชของ

ชาตไิทย ทัง้นีสื้บเน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของอา่งทองและสภาพภมูิประเทศท่ีเป็นท่ีราบและมีแมนํ่า้สายสําคญั

ไหลผา่นคือแมนํ่า้เจ้าพระยาทําให้อา่งทองซึง่เหมือนเป็นเมืองหน้าดา่นด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงศรี

อยธุยากลายมาเป็นเส้นทางการเดิ นทพัเม่ือพมา่ยกทพัเข้ามาตีกรุงศรีอยธุยา และเป็นท่ีประชมุพลเม่ือทพั

กรุงศรีอยธุยายกออกไปตอ่ตีกบัพมา่ ในบางครัง้ได้กลายเป็นสมรภมูิท่ีทัง้สองฝ่ายได้สบัประยทุธ์กนั 

  แม้เม่ือพ้นสมยัอยธุยาเข้าสูส่มยัธนบรีุและรัตนโกสนิทร์ ช่ือเมืองอา่งทองก็เร่ิมปรากฏในพระราช

พงศาวดารอยูเ่ป็นระยะๆ จนถึงทกุวนันีจ้งัหวดัอา่งทองเป็นจงัหวดัสําคญัจงัหวดัหนึง่ของท่ีราบภาคกลาง

ตามรูปแบบการปกครองของประเทศไทย จงัหวดัอา่งทองประกอบด้วยหลายอําเภอหลายตําบลหนึง่ในนัน้

คือตําบลบางพลบั อําเภอโพธ์ิทอง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของวดัขนุอินทประมลูซึง่ตัง้อยูก่ลางทุ่งน า วดัแห่งนีเ้คยเป็น

วดัร้างมาก่อน พบหลกัฐานโบราณสถานทัง้อโุบสถท่ีพบชิน้สว่นของพระพทุธรูปหินทรายสมยัอยธุยากอง

อยูม่ากมาย เจดีย์แปดเหล่ียมในสมยัอยธุยา วิหารท่ีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์ และซากแนวกําแพงเดมิ

ซึง่จากหลกัฐานทางด้านรูปแบบศลิปกรรมท่ีปรากฏนัน้กําหนดอายสุมั ยงานศลิปกรรมอยูใ่นช่วงสมยั

อยธุยาด้วย1

2 

                                                            

 
1

 กรมวิชาการศนูย์พฒันาหนงัสือ, อ่างทอง อู่ข้าวอู่นํา้แห่งที่ราบภาคกลาง, (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2534), 17. 
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 เร่ืองเดียวกัน, 3.  
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 วดัขนุอินทประมลูนัน้มีความสําคญัเป็นอยา่งมากเพราะเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปปางไสยาสน์

อนัเก่าแก่มีขนาดใหญ่โต ราว 50 เมตร 2

3 จงึสนันิษฐานวา่ในอดีตท้องท่ีใกล้เคียงวดัขนุอินทประมลูแห่งนี ้

อาจจะเป็นหมูบ้่านใหญ่โตหรือมีความสําคั ญในทางประวตัศิาสตร์เป็นอยา่งมาก ถึงได้มีการสร้าง

พระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่และยาวขนาดนี ้ซึง่อาจจะตรงกบัช่วงเวลาท่ีนิยมการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่

ในสมยัอยธุยา อยา่งไรก็ตามพบหลกัฐานตํานานท้องถ่ินท่ีได้กลา่วไว้วา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูสร้างขึน้

เม่ือใดไมป่รากฎหลกัฐานแน่ชดั แตใ่นราวปลายอยธุยาสมยัพระเจ้าบรมโกศได้มีนายอากรขนุอินทประมลู

สร้างขยายสดัสว่นพระนอนให้มีความยาวเพิ่มขึน้จาก 40 เมตร เป็น 50 เมตร ทัง้ยงัได้สร้างสิง่ปลกูสร้าง

ภายในวดัทัง้วิหารและเจดีย์ขึน้มาอีกด้วย จาก หลกัฐานงานศลิปกรรมท่ีพบทัง้อโุบสถ เจดีย์ และวิหารล้วน

ปรากฏรูปแบบศลิปะแบบอยธุยา จงึทําให้เกิดข้อสงสยัวา่พระนอนแห่งนีก็้อาจจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา  

 ในโครงการค้นคว้าสว่นบคุคลฉบบันี ้จะมุง่เน้นศกึษารูปแบบศลิปะเพ่ือนํามากําหนดอายพุระนอน 

วดัขนุอินทประมลู โดย จา กรูปแบบศลิปะท่ีปรากฏ ในปัจจบุนั นัน้  อาจเป็นผลสืบเน่ืองมา จากการ

บรูณปฏิสงัขรณ์ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม พทุธศกัราช 2502 แล้ว 3

4 จงึจําเป็น

จะต้องศกึษาเปรียบเทียบกบัพระนอนขนาดใหญ่ท่ีพบบริเวณใกล้เคียงทัง้ท่ี  วดัป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง วดั

พระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ และวดัพระรูป จงัหวดัสพุรรณบรีุ เพ่ือนํามาสนบัสนนุข้อมลูทัง้ด้านรูปแบบ

และตรวจสอบอายสุมยัของพระนอนวดัขนุอินทประมลูเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจน และมีนํา้หนกัมากยิ่งขึน้ วา่

สร้างขึน้ในสมยัสโุขทยัดงัตํานานหรือสมยัอยธุยา 
 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

- ศกึษาประวตัศิาสตร์และหลกัฐานจากตํานานของพระนอนวดัขนุอินทประมลู เพ่ือให้ทราบถึง 

ช่วงเวลาและวตัถปุระสงค์ในการสร้าง ซึง่อาจเป็นท่ีมาของรูปแบบของวดัขนุอินทประมลู 

- ศกึษารูปแบบศลิปะท่ีปรากฏภายในวดั เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
 

3. สมมตฐิานของการศึกษา 
 แม้ตํานานจะกลา่วถึงการสร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง ไว้วา่ในสมยัสโุขทยัพระ

ยาเลอไทเสดจ็ผา่นมาและพํานกัพกัในบริเวณนี ้จงึได้สร้างพระพทุธไสยาสน์ขึน้มา  ซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะ
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เป็นพระนอนแห่งนี ้ แตจ่าก หลกัฐานทางด้านรูปแบบงานศลิปกรรมอ่ืนๆ เช่น แผนผงั เจดีย์ ท่ีพบล้ วนมี

รูปแบบในศลิปะสมยัอยธุยา พระนอนวดัขนุอินทประมลูก็น่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยามากกวา่ 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
- ศกึษารูปแบบศลิปกรรมท่ีพบภายในวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง 

- ศกึษารูปแบบพระนอนวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง 
 

5. ขัน้ตอนการศึกษา 
- รวบรวมและค้นคว้าข้อมลูจากหลกัฐานเอกสารตา่งๆ เช่น หนงัสือ บทความท่ีเก่ียวข้อง และ 

จากวิดีทศัน์ เช่น โบราณท่านวา่ 

- สํารวจและเก็บข้อมลูท่ีวดัขนุอินทประมลู อําเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอา่งทอง และแหลง่อ่ืนๆ ท่ี 

เก่ียวข้อง 

-  วิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการศกึษา 
 

6. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

- หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ 

- กรมศลิปากรท่ี 3 จงัหวดัอยธุยา 

- พิพิธภณัฑ์ตํานานเมืองอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 

- จากแหลง่ข้อมลูภาคสนามท่ีวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง และท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 

 

ประวัตแิละศิลปกรรมวัดขุนอนิทประมูล จังหวัดอ่างทอง 

 วดัขนุอินทประมลูเป็นพระอารามราษฎร์ชัน้สามญัตัง้อยูห่มู ่ 3 ตําบลบางพลบั อําเภอโพธ์ิ 

จงัหวดัอา่งทอง ประกาศขึน้ทะเบียนวดัในราชกิจจานเุบกษาเลม่ 52 ตอนท่ี 75 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 

พ.ศ. 2470 เนือ้ท่ีวิสงุคามสีมา 80 ไร่เศษ  

 

ประวัตคิวามเป็นมา  

 วดัขนุอินทประมลูตัง้อยูก่ลางทุ่งนาท่ีตําบลบางพลบั อําเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอา่งทอง ในอดีต

เป็นเพียงสํานกัสงฆ์ท่ีใช้เป็นท่ีวิปัสสนา ตอ่มาถกูทิง้ร้างจมอยูใ่นป่า จนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2410 ใน

สมยั พระบาท สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 สมเดจ็ พระพฒุาจารย์ (โตพรหมรังสี ) วดั

ระฆงั  เดนิทางขึน้มาตรวจสอบ พืน้ท่ี ท่ีจะสร้างพระพทุธรูปนัง่พระมหาพทุธพิมพ์  ณ วดัเกศไชโย 

อําเภอไชโย จงัหวดัอา่งทอง ครัง้นัน้เป็นฤดนํูา้หลากสมเดจ็ฯให้ชาวบ้านผู้ตดิตามแจวเรือลดัทุ่งมา

นมสัการพระพทุธไสยาสน์วดัขนุอินทประมลูและพํานกัพกัค้างคืนอยู ่ ณ บริเวณโคกวดัเป็นเวลา 1 

คืน  หลงัจากสมเดจ็ฯกลบัไปวดัระฆงัได้เข้าเฝ้าถวายพระพรเร่ืองพระพทุธไสยาสน์วดัขนุอินทประมลู

ให้รัชกาลท่ี 4 ทรงทราบ อนัเป็นเหตใุห้เม่ือสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ขึน้ครองราชย์ ได้เสดจ็มานมสัการพระพทุธไสยาสน์  วดัขนุอินทประมลูถึง 2 ครัง้ ดงัมีพระราชนิพนธ์

และพระราชหตัถเลขาตามลําดบัดงันี ้ เม่ือปี พ.ศ. 2421 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ได้เสดจ็ประพาสมณฑลอยธุยาและทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตอนหนึง่ในหนงัสือระย ะทางเสดจ็ประพาส

อยธุยาความวา่  

  “ออกจากไชโยลอ่งลงมาถึงเมืองอา่งทอง ลงเรือท่ีปากคลอง ซึง่เป็นตลาดนัน้มีแพ

หลาหลงั แลเรือเก๋งพายเข้าไปเขาวา่ระยะทางร้อยเส้นเศษ ไปช้านานจงึถึงพระ

นอนขนุอินทประมลู มีพลบัพลา  3 หลงัแลเรือขนมจีน ท่ีพระวิหารนัน้ตัง้อยูบ่นโคก

ในท้องทุ่งไมมี่กําแพงองค์พระนอนยาวกวา่พระนอนจกัรศรีวดัตามพืน้ราบได้เส้น

สามวา ถ้าคดิวดัตัง้แตพ่ระรัศมีไปจนพระบาทได้ 5 วา แตย่อดพระรัศมีตกลงมา
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เสียข้างลา่ง องค์พระยงั 0

1บริบรูณ์ดี วิหารนัน้คล้ายๆ กบัวิหารพระนอนจกัรศรี  แต่

ฐานพระต่ํากวา่พระนอนจกัรศรีองค์พระนัน้ก็เป็นองค์พระละฝีมือ รูปพระนอนอินท

ประมูลนีเ้พรียวมากกวา่พระนอนจกัรศรี ท่ีพระหตัถ์พระกรก็ตัง้มากคล้ายมาข้าง

พระนอนทกุวนันี ้พระนอนจกัรศรีนัน้พระพกัตร์ อยูข้่างจะยาวมากไป มีเร่ืองเลา่กนั

ตา่งๆ ...”1

2  

 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 2451 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็มา

นมสัการพระพทุธไสยาสน์วดัขนุอินทประมลูอีกเป็นครัง้ท่ี 2 ตามท่ีพระราชหถัเลขาเร่ืองเสดจ็ประพาส

ลํานํา้มะขามเฒา่ เม่ือ พ.ศ. 2451 ฉบบัท่ี 3 ลงวนัท่ี 26 ตลุาคม ตอนหนึง่ความวา่  

 “ ... กลบัออกมาๆ แวะทํากับข้าวกินท่ีวดัโบสถ์ แล้วมาทางคลองศาลาแดง แวะลง

เรือแจวเข้าไปพระนอนวดัขนุอินทรประมลูพระนอนองค์นีย้าวกวา่พระนอนจกัรศรี 

ฝีมือทําอยูข้่างจะดีเป็นช่างหลวงพระพกัตร์งาม แตว่ิหารไฟไหม้โทรมลงมาหมดช้า

นานแล้ว มีโคกเห็นจะเป็นโบสถ์พนูสงูกวา่โคกพระนอน ก่อเข่ือนอิฐรอบ มีโ บสถ์ไม่

มีหน้าตา่ง ฝีมืออิฐเป็นอิฐกาก เห็นจะปฏิสงัขรณ์ครัง้แผน่ดนิพระบรมโกศ

เหมือนกนัเป็นโบสถ์ 5 ห้อง พระข้างในเป็นพระศลิา แท่นพระเป็นท่ีตัง้พระ 5 องค์ๆ 

กลางสงู องค์ท่ีนัง่ 4 ด้านหนัหน้าเข้าหาพระองค์กลาง มีเจดีย์ 8 เหล่ียมอยูห่ลงั

โบสถ์ ถกูขดุเป็นโพรง ขนเอาพระพิมพ์ออกมาทิง้ไว้ข้างนอกมาก พระพิมพ์นัน้ฝีมือ

ไมสู่้ ดี นัง่บ้าง ยืนบ้าง นอนบ้าง องค์โตๆ ไมป่รากฏวา่มีปริศนา”2

3  

 ในปี พ.ศ. 2451 หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ได้เสดจ็มา

วดัขนุอินทประมลู หลงัจากนัน้วดัขนุอินทประมลูก็ได้เร่ิมมีการพฒันาอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ืองมาโดย

ตลอด จะเห็นได้จากการทํายอดพระรัศมีท่ีหกัตกลงมาเสียใหม ่การโบกปนูองค์พระท่ีชํารุด และการ

ทําพระโมลีตดิใหมต่รงท่ีร่วงหลดุลงมา ตอ่มาในปี พ .ศ. 2500 กรมศลิปากรได้ขึน้ทะเบียน

โบราณสถานวดัขนุอินทประมลู จนกระทัง่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา ได้มีชาวบ้านอําเภอโพธ์ิทอง 

                                                            

 
1

 หวน พินธพุนัธ์, อ่างทองในอดีต, (พระนคร: กรุงสยาม  การพิมพ์, 2514), 118. 

 
2
 เร่ืองเดียวกัน, 118. 

 
3

 เร่ืองเดียวกัน, 119. 

   ส
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และอําเภอใกล้เคียงได้ร่วมกนัสร้างกฏิุ หอสวดมนต์ ซอ่มแซมองค์พระซือ้เคร่ืองสบูนํา้ และอ่ืนๆ 

นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา ก็ ได้มีพระสงฆ์มาจําพรรษาอยู ่โดยได้มีการแตง่ตัง้ อธิการสร้างธีรปัญโญเป็น

เจ้าอาวาสองค์แรกได้ซือ้ท่ีดนิขยายอาณาเขตวดัออกไปทัง้ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก นอกจากนัน้

ท่านยงัได้จดัตู้แสดงโบราณวตัถท่ีุขดุได้ และค้นพบในบริเวณวดัมาแสดงไว้ด้วย ซึง่ก็จะมีกระเบือ้งเชิง

ชายเป็นรูปเทพนมเคร่ืองปัน้ดนิเผามีทัง้เคลือบขาวและไมไ่ด้เคลือบเป็นกระปกุเลก็ๆ และมีชิน้สว่น

ของเคร่ืองปัน้ดนิเผาน่าจะเป็นชามสงัคะโลก จานเชิงเคลือบสีตา่งๆ 3

4 ในวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชดําเนินทอดพระกฐินต้น (ภาพท่ี 1) และเสดจ็มาอีกครัง้ใน

วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 25185 ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการค้นพบโครงกระดกูบริเวณพระบาทของพระ

นอน โครงกระดกูนีถ้กูมดัมือมดัเท้า นอนคว่ํา (ภาพท่ี 2) มีการสนันิษฐานวา่น่าจะเป็นโครงกระดกู

ของนายอากรขนุอินทประมลูซึง่ถกูลงโทษจนตาย 5

6 ในปี พ .ศ. 2542 กรมศลิปากรท่ี 3 สํานกั

โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตกิรมศลิปากรได้เร่ิ มทําการซอ่มแซมครัง้ใหญ่ทัง้วดั โดย

ปัจจบุนัองค์พระได้ทําการบรูณะจนเสร็จแล้ว เหลือเพียงการขดุแตง่พระวิหาร และซอ่มรักษาสภาพ

ภมูิทศัน์เดมิท่ียงัคงดําเนินการอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเสดจ็พระราชดาํเนินทอดพระกฐินต้น  

เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

ที่มา : หนังสือประวัตพิระพุทธไสยาสน์ “ขุนอนิทประมูล” 
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 เร่ืองเดียวกัน, 119-121. 

 
5

 วัดขุนอนิทประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง, (แผ่นพบั). 

 
6

 กศุล เอ่ียมอรุณ, อ่างทอง สิงห์บุรี, (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548), 77. 



 
ภาพที่ 2 ภาพโครงกระดูกที่พบภายในวัดขุนอนิทประมูล 

 

1. ตาํนานต่างๆ  

 พระนอนวดัขนุอินทประมลูสร้างขึน้เม่ือใดไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดั มีเพียง 3 ตํานาน ท่ีเลา่

สืบตอ่กนัมา ดงันี ้

 

 1.1 ตํานานสงิหนวตกิมุาร 

 จากหนงัสือสว่นใหญ่ ได้กลา่วถึงพระนอนวดัขนุอินทประมลูวา่มีประวตักิารสร้างใน ตํานาน

สงิหนวตักมุาร 6

7 กลา่วไว้วา่เม่ือครัง้กรุงสโุขทยัยงัรุ่งเรือง พระยาเลอไทเสด็ จจากกรุงสโุขทยัเดนิทาง

โดยชลมารคเพ่ือมานมสัการพระฤาษีสกุกะทนัตะ ณ เขาสมอคอน กรุงละโว้ ได้แวะพกัแรมอยู ่ณ เขา

สมอคอน 5 เพลา จากนัน้เสดจ็ผา่นแมนํ่า้เจ้าพระยาลอ่งไปตามแมนํ่า้น้อยผา่นคลองบางพลบั ขณะ

ประทบัแรมท่ีบ้านโคกบางพลบัเกิดศภุนิมิตทอดพระเนตรเห็นลกูไฟดวงใหญ่ลอยขึน้เหนือยอดไม้แล้ว

หายไปทางทิศตะวนัออก พระองค์ทรง ปิตโิสมนสั จงึดําริสร้างพระ นอนเป็นพุทธบชูาด้วยคตท่ีิวา่

พระองค์ประทบัแรมอยู่ ณ ท่ีแห่งนี ้สร้างพระพทุธไสยาสน์ขึน้ ณ โคกบางพลบัแห่งนี ้ เป็นเวลานาน 5 

                                                            

 
7

 คณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พฒันาการทาง

ประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์และภมูปัิญญาจังหวัดอ่างทอง, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542), 110. 



เดือน จงึเสร็จในปี พ.ศ. 1870 ได้สําเร็จองค์พระพทุธไสยาสน์ยาว 40 เมตร สงู 10 เมตร เม่ือสร้าง

พระพทุธไสยาสน์เสร็จแล้วจงึขนานนามวา่พระพทุธไสยาสน์เลอไทยนฤมิต7

8  

 จากตํานานสงิหนวตกิมุารท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ สอดคล้องกบัข้อสนันิษฐานของนกัวิชาการ

วา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูอาจจะสร้างขึน้ในสมยัสโุขทยั แตเ่ม่ือพิจารณาจากตํานานสงิหนวตั

กมุารกลบัไมพ่บหลกัฐานท่ีกลา่วถึงประวตักิารสร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลู อีกทัง้ตํานานสิ งหนว

ตกิมุารได้กลา่วในช่วงต้นตํานานวา่ สงิหนวตกิมุารเสดจ็ออกจากเมืองราชคฤห์พาไพร่พลเมืองอพยพ

เข้ามาสร้างเมืองอยูใ่นแคว้นล้านนาเม่ือ พ .ศ. 431 และสืบเชือ้สายปกครองตอ่มาจนเมืองถกูนํา้ท่วม

ลม่จมลงไปในปี พ .ศ. 15589 โดยจบตํานานด้วยการกลา่วถึงพลเมืองท่ีรอดชีวิตอยูไ่ด้ม าสร้าง

บ้านเมืองขึน้ใหมใ่นท่ีอีกแห่งหนึง่เรียกช่ือวา่เมืองเวียงปรึกษาในปีเดียวกนั 9

10 จะเห็นวา่ช่วงระยะเวลา

ท่ีกลา่วไว้ตามตํานานได้จบเร่ืองราวในพทุธศตวรรษท่ี 16 ซึง่หากตํานานนัน้เป็นจริง แล้วพระนอน

จะต้องมีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 หรือก่อนหน้านัน้ แตต่ามคํากลา่วท่ีบอกวา่มาจากตํานาน

สงิหนวตกิมุารได้กลา่วไว้วา่สร้างในสมยัพระยาเลอไทยราวช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 แล้ว ซึง่เป็น

ระยะเวลา ท่ีห่างจากการเกิดและจบของตํานานสงิหนวตกิมุารเป็นอยา่งมาก จงึสนันิษฐานวา่การ

กลา่วถึงประวตัพิระนอนวดัขนุอินทประมลูในตํานานสงิหนวตกิมุารอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยมาก 

 

 1.2 ตํานานท้องถ่ินท่ีอ้างวา่อยูใ่นหนงัสือมหาวงศ์ 

 โดยตํานานท้องถ่ินนีไ้ด้เลา่ไว้ วา่ นายอากรขนุอินทประมลูเป็น คนใจบญุสนุทานและเป็น

เพ่ือนกบัสงิหนพาห ุสงิหนพาหผุู้ นีมี้ บดิาเป็นสงิห์พอรู้ความจริงคดิละอายเพ่ือนวา่มี บดิาเป็นสตัว์

เดรัจฉานจงึฆา่บดิาตาย ภายหลงัรู้สกึตวักลวับาปและเสียใจเป็นอยา่งมาก จงึสร้างพระพทุธรูปพระ

นอนจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ ขึน้มาเพ่ือทําบญุกศุลให้แก่บาปกรรมท่ีตน ได้ทําไว้ เม่ือขนุอินทประมลู
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 อ่างทอง สิงห์บุรี, 75-76. 

 
9

 มานิต วลัลิโภดม, ตาํนานสิงหนวตกุิมาร, (กรุงเทพฯ : จดัพิมพ์โดยคณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ 

สํานกันายกนายกรัฐมนตรี, 2516), 28-29. 

 
10

 เร่ืองเดียวกัน, 100. 
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สหายของสงิห นพาหทุราบเร่ืองจงึได้สร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลูขึน้มา บ้าง โดยนําทรัพย์ท่ีได้

จากการยกัยอกเอาทรัพย์หลวงมาสร้างเพ่ืออทิุศกศุลให้แก่บดิาของสงิหนพาห1ุ0

11  

 เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัแล้ววา่ตํานานมหาวงศ์ เป็นพงศาวดารลงักา ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวข้องกบั

ประวตัศิาสตร์ศรีลงักาสมยัโบราณ เขียนขึน้เม่ือประมาณ พทุธ ศตวรรษท่ี 11 โดยเลา่ถึง ประวตัิ

ราชวงศ์ นบัตัง้แตพ่ระเจ้าวิชยั จนถึงพระเจ้ามหาเสน ซึง่เม่ือพิจารณาถึงเนือ้หาแล้ว อาจจะไม่

สอดคล้องกบัความเป็นไปได้ท่ีจะมีความเก่ียวข้องกบัพระนอนวดัขนุอินทประมลู 

 

 1.3 ตํานานท้องถ่ิน  

 ทัง้นี ้ตํานานพืน้ถ่ินท่ีนิยมเลา่ตอ่ๆ กนัมาวา่พระพทุธไสยาสน์องค์นีใ้ครสร้างไว้ไมท่ราบ แต่

เดมิยาวเพียง 40 เมตร ซึง่ราวปลายสมยักรุงศรีอยธุยาในรัชสมยัพระเจ้าบรมโกศ  ในครัง้นัน้มีนาย

อากรตําแหน่งท่ีขนุอินทประมลู ในประวตัเิลา่สืบตอ่มากลา่ววา่ขนุอินทประมลูนัน้เป็นคนจีนมีช่ือเดมิ

วา่เสง็เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจใฝ่ในพระศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง ปรารภวา่ จะพยายามซอ่มสร้างพระพทุธไสยาสน์ 

และสร้างวดั ณ โคกวดั นีใ้ห้สําเร็จด้วยอตุสาหะแห่งตนให้จงได้ โดยเร่ิมแรกได้นําทรัพย์สนิสว่นตวัท่ี

เก็บออมไว้ประมาณ  100 ชัง่ ออกมาสร้างวิหารและเจดีย์ขึน้ ณ โค กใหญ่  ด้านตะวนัออกสําเร็จลง

เรียบร้อย ตอ่มาเห็นวา่พระพทุธไสยาสน์ทรุดโทรมลงทกุวนั องค์พระแทบพงัทัง้หมด ทลายลงกองกบั

พืน้ดนิ จงึมีคําสัง่ให้ถากถางป่าและซอ่มองค์พระพทุธไสยาสน์ขึน้ใหมร่วมทัง้จดัสร้างหลงัคาคลมุองค์

พระพทุธไสยาสน์ขึน้ โดยจดัทําเป็นเสาอิฐก่อเคร่ืองบนเป็ นเคร่ืองไม้หลงัคามงุด้วยหญ้าแฝก  เป็น

เคร่ืองกนัแดดฝนขยายองค์พระออกไปเป็นความยาว 50 เมตร สงู 10 เมตร การซอ่มสร้างพระพทุธ

ไสยาสน์ครัง้นัน้นบัเป็นมลูคา่เงินหลายร้อยชัง่ ขนุอินทประมลูนําทรัพย์สว่นตวัออกมาสร้างจนหมด 

จงึมีเจตนายกัยอกพระราชทรัพย์หลายร้อยชัง่เพ่ือมาสร้างตอ่จนสําเร็จแล้วพยายามปกปิดไว้ ไมย่อ ม

ให้ขา่วแพร่งพรายไปถึงพระนครศรีอยธุยาแตข่า่วก็เลา่ลือไปถึง พระยาวิเศษไชยชาญเจ้าแขวงเมือง

วิเศษไชยชาญสง่คนมาสอบถามได้ความจริง  

 จงึได้นําเร่ืองขึน้กราบทลูพระเจ้าอยูห่วับรมโกศโปรดเกล้าฯ  ให้พระยากลาโหมขึน้มา ไตส่วน

แต่ขนุอิน ทประมลูให้การ ปฏิเสธ จงึสัง่ให้ราช ทัณฑ์ลงโทษเฆ่ียน 3 ยกเพ่ือ ให้รับสตัย์ แตข่นุอินท
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 ธีรปณโณ ภิกข,ุ ประวัตพิระพุทธไสยาสน์ ขุนอนิทร์ประมูล, (พระนคร: สมามิตรการพิมพ์, 2511), 27. 

   ส
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ประมลูไมย่อม รับสารภาพผิดอ้างวา่เป็นทรัพย์สว่นตนจดัสร้างทัง้หมด  ด้วยเกรงวา่เม่ือรับสารภาพ

แล้วสว่นกศุลทัง้หมดท่ีสร้างไว้จะตกแก่พระเจ้าแผน่ดนิ แต่ท้ายท่ีสดุก็ทนการลงทณัฑ์ไมไ่หว เม่ือใกล้

สิน้ใจได้ขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ  ให้งดโทษแล้วสารภาพวา่ได้ยกัยอกพระราชทรัพย์ไปจริง แตมุ่ง่

สร้างให้เป็นการเสริมพระบารมีภายหลงัขนุอินทประมลูทนรับการลงทณัฑ์ไมไ่หว ถึงแก่ชีวิตเม่ือวนั

องัคาร เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2296 ประมาณอายไุด้ 80 ปีเศษพระยากลาโหมกลบัไปทลูคว ามให้

ทรงทราบ พระเจ้าอยูห่วับรมโกศทราบความตามกราบทลู เสดจ็ขึน้มาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง 

ทรงเห็นวา่ขนุอินทประมลูมีความศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาเป็นท่ียิ่ง เพ่ือให้เกิดมโนรสทรงโปรด ให้

ฝังร่างของขนุอินทประมลูไว้ในเขตพระวิหารด้านหลงัองค์พระ นอนหลงัจากทําพิธียกเกศทองคําหนกั 

100 ชัง่ พระราชทานประดบัเหนือเศียรพระพทุธไสยาสน์ พระราชทานนามวดัวา่วดัขนุอิ นทประมลู

และถวายนามพระนอนวา่ พระพทุธไสยาสน์ขนุอินทประมลู11

12 

 โดยจากข้อมลูข้างต้น สนันิษฐานวา่ตํานานท้องถ่ินนีมี้ความเป็นไปได้และใกล้เคียงกบั

ประวตักิารสร้างวดัขนุอินทประมลูอยา่งมาก เน่ืองจากรูปแบบการจดัวางโบราณสถานในวดัขนุอินท

ประมลูแห่งนี ้จะเห็นได้วา่โคกท่ีตัง้ของพระนอนกบัวิหารและเจดีย์ไมไ่ด้ตัง้อยูบ่นโคกลานประทกัษิณ

เดียวกนั ซึง่ยิ่งสนบัสนนุแนวความเช่ือของตํานานนีท่ี้วา่ขนุอินทประมลูเพิ่งจะสร้างวิหารและเจดีย์

ขึน้มาในสมยัอยธุยา ซึง่ตวัเจดีย์และวิหารก็มีรูปแบบศลิปะแบบอยธุยาด้วย และในขณะนัน้พระนอน

ก็ชํารุดทรุดโทรมลงอยา่งมาก ซึง่แสดงให้เห็นวา่องค์พระนอนกบัวิหารและเจดีย์อาจจะสร้างขึน้ไม่

พร้อมกนั อีกทัง้ตวัองค์พระนอนอาจจะสร้างขึน้ก่อนและเป็นสิง่ปลกูสร้างแรกในวดัก็เป็นได้ ซึง่จาก

สดัสว่นขององค์ พระนอนก็จะเห็นได้วา่องค์พระถกูสร้างให้ยาวมากจนทําให้ดผิูดสดัสว่นอยูม่าก 

อาจจะเป็นเพราะถกูเสริมตอ่ให้ยาวออกไปตามตํานาน  และจากประวตัคิวามเป็นมาของวดัท่ีเม่ือ 

พ.ศ. 2541 ได้มีการขดุค้นพบโครงกระดกูมนษุย์บริเวณพระบาทของพระนอน และสภาพของโครง

กระดกูนัน้ถกูมดัมือมดัเ ท้าในท่านอนคว่ํา ซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นโครงกระดกูของนายอากรขนุ

อินทประมลูท่ีถกูลงโทษจนตายตามตํานานดงักลา่ว 
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 เร่ืองเดียวกัน, 36-37. 
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 จากตํานานทัง้ 3 ตํานาน ท่ีเลา่สืบตอ่กนัมาอยา่งยาวนานนัน้ เม่ือพิจารณาแล้วตํานาน

ท้องถ่ินท่ีกลา่ววา่นายอากรขนุอินทประมลูสร้างขยายความยาวองค์พระออกมาเป็น  50 เมตรนัน้ 

สนันิษฐานวา่น่าจะมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ แตอ่ยา่งไรก็ตามจากตํานานก็ยงัไมส่ามารถวิเคราะห์

ถึงอายสุมยัของพระนอนวดัขนุอินทประมลูได้อยา่งชดัเจน จงึจําเป็นต้องพิจารณาจากงานศลิปกรรม

ท่ีพบประกอบด้วย  

 

2. ข้อมูลศิลปกรรม 

 วดัขนุอินทประมลูเป็นวดัท่ีมีขนาดใหญ่ มากเห็นได้จากร่องรอยซากปรักหกัพงัของกําแพงท่ี

ยงัคงหลงเหลือให้เห็นอยูบ้่าง โดยภายในวดัประกอบไปด้วยวิหาร เจดีย์ และอโุบสถท่ีประดษิฐาน

พระนอน ซึง่จะวิเคราะห์หลกัฐานตา่งๆ ท่ีปรากฏอยู ่จะเห็นได้ดงัตอ่ไปนี ้

          

 2.1 แผนผงั  

 แผนผงัวดัขนุอินทประมลู เป็นวดัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 3) โดยทางด้านทิศตะวนัออก

ของวดัจะพบโคกลานประทกัษิณขนาดสงูจากพืน้ดนิราว 2 เมตร เป็นท่ีประดษิฐานวิหารและเจดีย์ 

ด้านหลงัทางด้านทิศตะวนัตกจะพบอีกโคกลานประทกัษิณหนึง่ซึง่มีขนาดใหญ่เป็นอโุบสถท่ี

ประดษิฐานองค์พระนอนขนาดใหญ่ราว 50 เมตร โดยแผนผงัวดัขนุอินทประมลูนัน้มีการจดัวางอยา่ง

ไมเ่คร่งครัด ไมเ่ป็นระบบระเบียบ  

 

 

   ส
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แผนผังที่ 1 แผนผังวัดขุนอนิทประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 

 

 2.2 วิหาร 

 วิหารมีการชํารุดทรุดโทรม เป็นอยา่งมาก (ภาพท่ี 4) ปัจจบุนัเหลือผนงั 4 ด้าน ซึง่ก็จะพบ

ร่องรอยของการบรูณปฏิสงัขรณ์อยู ่ โดยวิหารตัง้อยูบ่นลานประทกัษิณขนาดใหญ่และสงูประมาณ 2 

เมตร ตวัวิหารหนัหน้าไปทางด้านทิศตะวนัออก ฐานของวิหารทําเป็นฐานบวัสงูและมีประตทูางเข้า

ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัด้านละ 2 บนัได ผนงัมีการก่ออิฐถือปนูและเรียงอิฐสลั บสัน้ยาว ไมพ่บ

ร่องรอยของการเจาะช่องหน้าตา่ง พืน้ภายใน วิหารจะปดู้วยกระเบือ้งดนิเผาไมเ่คลือบ  ภายในมีแท่น

ข้างผนงัทัง้ 4 ด้าน สนันิษฐานวา่แตเ่ดมิน่าจะมีการวางพระพทุธรูปเรียงยาวกนัไปรอบวิหาร และ

ภายในพบพระพทุธรูปหินทรายสีขาวประดษิฐานเป็นพระประธานของวิหาร (ภาพท่ี 5) พระเศียรของ

พระพทุธรูปประดบัเม็ดพระศกขนาดเลก็ ด้านบนประดบัรัศมีสงู พระพกัตร์เหลือบต่ํา สวมจีวรเฉียง

ชายสงัฆาฏิปลายเขีย้วตะขาบตกลงมาด้านซ้ายยาวจนถึงพระนาภี สวมจีวรด้านลา่งตกลงมาถึงข้อ

พระบาท โดยพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิราบบนฐานท่ีประกอบไปด้วยฐานเขียง ถั ดขึน้ไปเป็น

ฐานสงิห์ แล้วถดัขึน้ไปด้านบนประกอบด้วยฐานบวัหงาย 2 ชัน้ซ้อนกนั โดยการประดบัฐานสงิห์ทํา

ให้ฐานสงูเดน่ขึน้ และรองรับพระพทุธรูปท่ีมีขนาดเลก็ไมรั่บกบัฐานสงู ซึง่จากรูปแบบลกัษณะท่ี

ปรากฏนัน้ จงึสนันิษฐานวา่น่าจะเป็นพระพทุธรูปในสมยัอยธุยาตอนปลายนัน่เอง 



 

ภาพที่ 3 ภาพวหิารวัดขุนอนิทประมูล จังหวัดอ่างทอง 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพพระพุทธรูปหนิทรายประดษิฐานด้านในวหิาร วัดขุนอนิทประมูล 

  

 

 

 



 2.3 เจดีย์ 

 เจดีย์ 8 เหล่ียม (ภาพท่ี 5) ตัง้อยู่บนลานประทกัษิณเดียวกนักบั วิหาร  โดยตัง้อยูต่ดิกนั

ทางด้านทิศตะวนัตกของวิหาร สว่นฐานทําเป็นฐานเขียง 8 เหล่ียมซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไป 5 ชัน้ ถดัขึน้

ไปเป็นฐานบวัคว่ํา 8 เหล่ียม ขนาดสงูใหญ่มาก แล้วจงึเป็นท้องไม้แคบๆ ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัตมูและ

ฐานเขียง 8 เหล่ียม รองรับองค์ระฆงัคว่ํา 8 เหล่ียม ถดัขึน้ไปประดบับวัฝาละมี และด้านบน สว่นยอด

ประดบัปล้องไฉนแตห่กัเหลือเพียง 4 ชัน้ ซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไป ซึง่จากรูปแบบ ศลิปะตามเจดีย์ 8 

เหล่ียม ทรงระฆงัตามท่ีได้ กลา่วมาข้างต้น  จงึสนันิษฐานว่ าน่าจะเป็นเจดีย์ลกัษณะพิเศษท่ีรือ้ฟืน้

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ สมยัอยธุยาตอนปลาย ซึง่รูปแบบเจดีย์ 8 เหล่ียมนัน้ นิยมทํา

ขึน้ในเจดีย์ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมในสกลุช่างเมืองกําแพงเพชร ยกตวัอยา่งเช่น  เจดีย์ท่ีวดัพระธาต ุ

จงัหวดักําแพงเพชร (ภาพท่ี 6) โดยเจดีย์ประธานทรงระฆงั ตัง้อยู่บนฐานซ้อนลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ  8 

เหล่ียม ประดบัมาลยัเถา และลวดบวัซ้อนกนั 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นบวัปากระฆงั เหนือองค์ระฆงัขึน้ไป

เป็นบลัลงัก์ท่ีมีการยอ่มมุไม้สบิสอง 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพเจดีย์ 8 เหล่ียม วัดขุนอนิทประมูล 

 



 

ภาพที่ 6 เจดีย์ 8 เหล่ียม สกุลช่างเมืองกาํแพงเพชร วัดพระธาตุ จังหวัดกาํแพงเพชร 

ที่มา :  http://www.comingthailand.com/kamphaengphet/wat-phrathat.html 

 

 2.4 อโุบสถ 

 อโุบสถมีขนาดส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่ท่ีประดษิฐานพระ พระนอนยาว 50 เมตร (ภาพท่ี 7) 

รอบๆ องค์พระทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัมีเสา 8 เหล่ียม และเสากลมขนาดใหญ่อยูด้่านละ 2 แถว 

แถวในเป็นเสา 8 เหล่ียมขนาดใหญ่ สงูราว 12 เมตร จากซากท่ีหลงเหลืออยูส่นันิษฐานวา่น่าจะมี

ด้านละ 12 ต้น แตปั่จจบุนัเหลือเพียงด้านหน้า 2 ต้น ด้านหลงั 7 ต้น ถดัออกไปสนันิษฐานวา่น่าจะ

เป็นเสาระเบียงมีลกัษณะกลมและสัน้กวา่เสาเหล่ียม ด้านบนยอดเสามีการประดบับวัหวัเสาท่ีมีกลีบ

บวัขนาดสัน้ๆ ซ้อนชัน้กนัคล้ายบวัทรงคลุม่ (ภาพท่ี 8) ซึง่ถือเป็นลกัษณะของรูปแบบเคร่ืองประดบั

สถาปัตยกรรมในสมยัอยธุยา ประดบัอยูด้่านละ 13 ต้น ปัจจบุนัหลงเหลือเพียงด้านหน้า 5 ต้น 

ด้านหลงั 7 ต้น และปัจจบุนัมีร่องรอยของผนงัอโุบสถท่ีหลงเหลืออยูท่างด้านปลายพระบาทของพระ

นอน ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ โดยความหนาของผนงัราว 1 เมตร จงึสนันิษฐานวา่อโุบสถนัน้น่าจะมี

ขนาดใหญ่โตมาก บริเวณรอบๆ อโุบสถได้มีการขดุพบลกูนิมติหลายลกูและซากใบเสมาซึง่ทําจากหิน

ทรายแดง ซึง่ปัจจบุนัไมพ่บร่องรอยของจารึกแล้ว อีกทัง้ชาวบ้านท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณวดัได้เลา่วา่เม่ือ

ราว 50 – 60 ปีท่ีแล้ว อโุบสถยงัมีข่ือไม้อยูห่ลายท่อน แตปั่จจบุนัไมเ่หลือแล้วเพราะถกูไฟไหม้จนหมด

http://www.comingthailand.com/kamphaengphet/wat-phrathat.html
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13 เน่ืองจากรอบๆ โคกขององค์พระเป็นทุ่ งนา เม่ือชาวบ้านเผาซงัข้าวไฟก็จะลามมาถึงองค์พระและ

ไหม้สว่นตา่งๆ ของพระอโุบสถท่ีทําด้วยไม้ จงึอาจะสง่ผลให้เหลือสว่นประกอบของอโุบสถน้อยมาก 

ทัง้ยงัทรุดโทรมมากอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพอุโบสถประดษิฐานพระนอน 

 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพเสากลมที่มีบัวหัวเสาทรงคลุ่ม ในอุโบสถ 
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 อ่างทองในอดีต, 114-115. 



 จากรูปแบบงานศลิปกรร มท่ีกลา่วมาข้างต้น นัน้ ทัง้วิหาร เจดีย์ และอโุบสถ ภายในวดัขนุ

อินทประมลู ล้วนปรากฏรูปแบบศลิปะซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นช่วงสมยัอยธุยาด้วยกนั แตข้่อมลู

ดงักลา่วอาจจะยงัไมเ่พียงพอท่ีจะสรุปได้วา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา จงึ

จําเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัพระนอนท่ีพบบริเวณใกล้เคียงและมีขนาดใหญ่เช่นกนั ดงั

จะเห็นได้ในบทตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

 

การกาํหนดอายุและคตกิารสร้างพระนอนวัดขุนอนิทประมูล 

 จากการศกึษาตํานานและรูปแบบงานศลิปกรรมท่ีพบในวดัขนุอินท ประมลูนัน้ ได้ข้อ

สนันิษฐานเบือ้งต้นวา่พระนอนน่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา แตอ่ยา่งไรก็ตามข้อมลูข้างต้นก็ยงัไม่

เพียงพอท่ีจะสรุปได้  จงึจําเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัพระนอนขนาดใหญ่ท่ีพบบริเวณ

ใกล้เคียงกนั  

 

การศึกษาเปรียบเทยีบทางรูปแบบ 

 โดยจะวิเคราะห์รูปแบบพระนอนวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง เปรียบเทียบกบัพระนอน

วดัป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง พระนอนวดัพระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ และพระนอนวดัพระรูป 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ จะเห็นได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 1.1 พระนอนวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง 

 ประดษิฐานอยูก่ลางแจ้งในอโุบสถท่ีพงัทลายลงไป ภายในวดัขนุอินทประมลู ตําบลบางพลบั 

อําเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอา่งทอง เป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่มากราว 50 เมตร (ภาพท่ี 9) ซึง่ถือวา่เป็น

พระนอนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศไทย อนัดบัแรกคือ พระนอนหลวงพอ่โต วดั

สะตือ อําเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีความยาวราว 52 เมตร สงู 16 เมตร ตอ่มาในปี พ.ศ. 

2451 หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ได้เสดจ็มาวดัขนุอินทประมลู 

หลงัจากนัน้วดัขนุอินทประมลูก็ได้ เร่ิมมีการพฒันา อยา่งชดัเจนและตอ่เน่ืองมาโดย ตลอด จะเห็นได้

จากการทํายอดพระรัศมีท่ีหกัตกลงมาเสียใหม ่การโบกปนูองค์พระท่ีชํารุด และการทําพระโมลีตดิ

ใหมต่รงท่ีร่วงหลดุลงมา ในปี พ.ศ. 2500 กรมศลิปากรได้ขึน้ทะเบียนโบราณสถาน วดัขนุอินทประมลู 

จนกระทัง่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา ได้มีชาวบ้านอําเภอโพธ์ิทอง และอําเภอใกล้เคียงได้ร่วมกนั

สร้างกฏิุ หอสวดมนต์ ซอ่มแซมองค์พระซือ้เคร่ืองสบูนํา้ และอ่ืนๆ นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา ในปี พ .ศ. 



2542 กรมศลิปากรท่ี 3 สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตกิรมศลิปากรได้เร่ิมทําการ

ซอ่มแซมครัง้ใหญ่ทัง้วดั โดยปัจจบุนัองค์พระได้ทําการบรูณะจนเสร็จแล้ว เหลือเพียงการขดุแตง่พระ

วิหาร และซอ่มรักษาสภาพภมูิทศัน์เดมิท่ียงัคงดําเนินการอยู่0 1  

 

  
ภาพที่ 9 ภาพพระนอนวัดขุนอนิทประมูล จังหวัดอ่างทอง 

 

 พระนอนวดัขนุอินทประมลูเป็นพระนอนก่ออิฐถือปนู พระพกัตร์หนัไปทางทิศเหนือ พระเศียร

หนัไปทางทิศตะวนัออก ประทบัอยูใ่นอิริยาบถท่านอนแบบสีหไสยาสน์ คือนอนตะแคงขวา  พระหตัถ์

ซ้ายวางราบไปบนพระวรกายเบือ้งซ้ายท่ีอยูด้่านบน สว่นพระหตัถ์ขวาตัง้ขึน้รองรับพระเศียรโดยมี

พระเขนยวางรองรับพระหตัถ์ขวาและพระเศียรอีกชัน้หนึง่ พระเขนยมีรูป ทรงกระบอก 3 ใบซ้อนกนั 

โดยรูปแบบลกัษณะพระเศียรมีการประดบัเม็ดพระศกท่ีมีขนาดเลก็ ด้านบนพระอษุณีษะรูปรัศมีสงู

มากคล้ายกบัเปลวไฟ พระพกัตร์รูปไข ่แหงนขึน้มองไปบนท้องฟ้าพระขนงโก่งเป็นรูปโค้ง พระนาสกิ

โดง่เป็นสนัปลายงุ้ม แย้มพระโอษฐ์ละไม (ภาพท่ี 10) บริเวณเส้นรอบนอกของพระกรออ่นช้อยรับกบั

องค์พระวรกายท่ีเพรียวยาวมาก ทรงจีวรห่มเฉียงปลายสงัฆาฏิตดัตรงตกลงมาบนพระองัสาซ้ายยาว

จนถึงพระนาภี  มีการคาดรัดประคดแล้วจงึปลอ่ยชายผ้าด้านหน้าตกลงมาแบบหน้านาง ปลายสดุ

ของจีวรปลอ่ยตกลงมายาวถึงพระชงฆ์ ดคูอ่นข้างท่ีจะผิดสดัสว่นซึง่สอดคล้องกบัตํานานท้องถ่ิ นท่ี

กลา่วไว้วา่พระนอนนีใ้ครสร้างไว้ไมท่ราบ แตเ่ดมิยาวเพียง 40 เมตร ราวปลายสมยักรุงศรีอยธุยาใน
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 วัดขุนอนิทประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง, (แผ่นพบั). 



รัชสมยัพระเจ้าบรมโกศ ได้มีกาสร้างเพิ่มเตมิจนยาว 50 เมตร สว่นพระบาทซ้ายและ ขวาวางซ้อน

เสมอกนั บริเวณกลางฝ่าพระบาททัง้ 2 ข้าง มีการประดบัลวดลายธรรมจกัรปรากฏอยู ่(ภาพท่ี 11)   

 

 

ภาพที่ 10 ภาพพระพักตร์พระนอนวัดขุนอนิทประมูล จังหวัดอ่างทอง 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพพระบาทซ้ายและขวาวางทับเสมอกัน บริเวณกลางฝ่าพระบาทมีการประดับลายธรรมจักร  

พระนอนวัดขุนอนิทประมูล จังหวัดอ่างทอง 

 

  

 



 1.2 พระนอนวดัป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง 

 ประดษิฐานอยูภ่ายในวดัป่าโมก ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง มีขนาดยาว

ประมาณ 22.5 เมตรเศษ (ภาพท่ี 12) ในปี พ.ศ. 2271 พระเจ้าท้ายสระเสดจ็พระราชดําเนินมายืนบก

ชะลอพระพทุธไสยาสน์ ณ อําเภอป่าโมก ให้พ้นอนัตรายจากนํา้เซาะตลิง่พงั โดยชะลอให้ห่างฝ่ัง

แมนํ่า้ 4 เส้น 4 วา แล้วให้สร้างพระวิหารสําหรับองค์พระพทุธไสยาสน์ เน่ืองจากพระวิหารเดมิฝาผนงั

และหลงัคาชํารุดทรุดโทรม และ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโก ศทรงบรูณปฏิสงัขรณ์ ในปัจจบุนั

พระพทุธรู ปองค์นีท้รุดโทรมแล้วกรมศลิปากรจงึได้บรูณปฏิสงัขรณ์แบบเดมิ  ในสมยัรัตนโกสนิทร์ 

พ.ศ. 2406 รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ั ว ได้พระราชทานเงินแก่พระปลดัอินเจ้า

อาวาสวดัป่าโมกนําไปปฏิสงัขรณ์วดัป่าโมก เสร็จแล้วพระราชทานสมณศกัดิพ์ระปลดัอิน เป็นพระครู

ป่าโมกข์มนีุ เสดจ็ฯมาถวายพระกฐิน โดยเรือพระท่ีนัง่กลไฟ และทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สถาปนาวดัป่าโมกขึน้เป็นพระอารามหลวงชัน้โทชนิดวรวิหารในปี พ.ศ. 24212  

 พระนอนวดัป่าโมกเป็นพระนอนก่ออิฐถือปนูปิดทอง พระพกัตร์หนัไปทางทิศเหนือ พระเศียร

หนัไปทางทิศตะวนัออก ประทบับนฐานเขียงเตีย้ท่ีมี ความสงู 91 เซนตเิมตร อยูใ่นอิริยาบถท่านอน

แบบสีหไสยาสน์ คือนอนตะแคงขวา  พระหตัถ์ซ้ายวางราบไปบนพระวรกายเบือ้งซ้ายท่ีอยูด้่านบน 

สว่นพระหตัถ์ขวาตัง้ขึน้ รองรับพระเศียรโดยมีพระเขนยวางรองรับพระหตัถ์ขวาและพระเศียรอีก

ชัน้หนึง่ พระเขนยมีรูปทรงกระบอก  3 ใบซ้อนกนั โดยรูปแบบลกัษณะพระเศียรมีการประดบัเม็ดพระ

ศกท่ีมีขนาดเลก็ ด้านบนพระอษุณีษะมีรัศมีสงูคล้ายกบัเปลวไฟ พระพกัตร์คอ่นข้างเหล่ียม พระเนตร

เหลือบต่ํา พระขนงโก่งเป็นรูปโค้ง พระนาสกิโดง่เป็นสนัปลายงุ้ม พระโอษฐ์แสยะยิม้ละไมและ

ด้านบนมีไรพระ มสัส ุ (ภาพท่ี 13) ทรงจีวรห่มเฉียง ชายสงัฆาฏิปลายเขีย้วตะขาบตกลงมาบนพระ

องัสาซ้ายยาวจนถึงพระนาภี  มีการคาดรัดประคดแล้วจงึปลอ่ยชายผ้าด้านหน้าตกลงมาแบบหน้า

นาง ปลายสดุของจีวรปลอ่ยตกลงมายาวจนเกือบถึงข้อพระบาท สว่นพระบาทซ้ายและ ขวาวางซ้อน

เสมอกนั ดงันัน้พระนอนท่ีวดัป่าโมกมีพทุธลกัษณะอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนต้น และได้รับอิทธิพลศลิปะ

อูท่องรุ่นท่ี 2 เข้ามาด้วย 
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 พระนอนพดูได้, (จลุสาร). 



 

ภาพที่ 12 ภาพพระนอนวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  

ที่มา : หนังสือสารคดีชุดถิ่นทองของไทย อ่างทอง ของสมัย สุทธิธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพพระพักตร์พระนอนวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

ที่มา : หนังสือสารคดีชุดถิ่นทองของไทย อ่างทอง ของสมัย สุทธิธรรม 

 

 1.3 พระนอนวดัพระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ 

 ประดษิฐานอยูภ่ายในวิหารวดัพระนอนจกัรสีห์ ตําบลจกัรสีห์ อําเภอเมือง จงัหวงัสงิห์บรีุ มี

ขนาด ยาว 47.5 เมตร (ภาพท่ี 14) ในปี พ.ศ. 2297 และ พ.ศ. 2299 สมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศแห่ง

กรุงศรีอยธุยา ได้เสดจ็มานมสัการและซอ่มแซมองค์พระพร้อมทัง้ได้สร้างพร ะวิหาร พระอโุบสถ และ

เสนาสนะตา่งๆ ขึน้ใหม ่ในปี พ.ศ. 2421 และ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั



รัชกาลท่ี 5 ได้เสดจ็มานมสัการ และได้ซอ่มแซมองค์พระพร้อมทัง้ได้สร้างพระวิหาร พระอโุบสถ

กําแพงแก้ว และเสนาสนะตา่งๆ แทนของเก่าท่ีพงัทลายลงไป ตอ่มาในปี พ .ศ. 2459 พระบาทสมเดจ็

พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ได้เสดจ็มานมสัการ  และในวนัท่ี 9 ตลุาคม พ .ศ. 2519 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชมหาราช รัชกาลปัจจบุนัได้เสดจ็มานมสัการพร้อมพระ

บรมวงศานวุงศ์2

3 

 พระนอนวดัพระนอนจกัรสีห์เป็นพระนอนก่ออิฐถือปนูปิดทอง พระพกัตร์หนัไปทางทิศเหนือ 

พระเศียรหนัไปทางทิศตะวนัออก  ประทบัอยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงขวาแบบสีหไสยาสน์ พระหตัถ์

ซ้ายวางราบไปบนพระวรกายเบือ้งซ้ายท่ีอยูด้่านบน สว่นพระหตัถ์ขวาตัง้ขึน้เพ่ือรองรับพระเศียร มี

พระเขนยวางรองรับพระหตัถ์ขวาและพระเศียรอีกชัน้หนึง่ โดยรูปแบบลกัษณะพระเศียรมีการประดบั

เม็ดพระศกท่ีมีขนาดเลก็ ด้านบนพระอษุณีษะมีรัศมีสงูคล้ายกบัเปลวไฟ พระพกัตร์ รูปไข ่พระขนง

โก่งเป็นรูปโค้ง พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสกิโดง่เป็นสนัปลายงุ้ม พระโอษฐ์แสยะยิม้ (ภาพท่ี  15) 

ทรงจีวรห่มเฉียง ชายสงัฆาฏิปลายเขีย้วตะขาบตกลงมาบนพระองัสาซ้ายยาวจนถึงพระนาภี  มีการ

คาดรัดประคดแล้วจงึปลอ่ยชายผ้าด้านหน้าตกลงมาแบบหน้านาง ปลายสดุของจีวรปลอ่ยตกลงมา

ยาวจนเกือบถึงข้อพระบาท สว่นพระบาทซ้ายและ ขวาวางซ้อนเสมอกนั ดงันัน้พระนอนวดัพระนอน

จกัรสีห์มีรูปแบบลกัษณะสมยัอยธุยาตอนต้น สมยัอูท่องรุ่นท่ี 3 

 

ภาพที่ 14 ภาพพระนอนวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสงิห์บุรี 
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 ประวัตหิลวงพ่อพระนอนจักรสีห์, (แผน่พบั) สงิห์บรีุ: ไทยอารีย์. 



 

ภาพที่ 15 ภาพพระพักตร์พระนอนวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสงิห์บุรี 

 

 1.4 พระนอนวดัพระรูป จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 ประดษิฐานอยูภ่ายในวิหารวดัพระรูป ตําบลท่าพ่ีเลีย้ง อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ มี

ขนาดยาวราว 13 เมตร สงู 3 เมตร (ภาพท่ี 16) ไมมี่การปรากฏข้อมลูการบรูณปฏิสงัขรณ์ท่ีชดัเจน มี

เพียงข้อมลูท่ีกลา่วไว้วา่เน่ืองจากพระนอนในปัจจบุนัมีสภาพชํารุดทรุดโทรมมากและมีการแตกร้ าวท่ี

ผิวปนูฉาบ บางสว่นมีการหลดุลอ่นของผิวปนูฉาบเน่ืองจากความชืน้ท่ีมีอยูภ่ายในพระนอน สํานกั

ศลิปากรท่ี 2 สพุรรณบรีุจงึได้ของงบประมาณจํานวน 1,785,000 บาท จากกรมศลิปากรเพ่ือทําการ

อนรัุกษ์ปิดทององค์พระนอนเพ่ือให้มีความสวยงาม3

4  

 พระนอนวดัพระรูปเป็นพระนอนก่ออิฐถือปนูปิดทอง พระพกัตร์หนัไปทางทิศเหนือ พระเศียร

หนัไปทางทิศตะวนัออก ประทบับนฐานเขียงเตีย้ท่ีมีความสงู 38 เมตร อยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงขวา

แบบสีหไสยาสน์  พระหตัถ์ซ้ายวางราบไปบนพระวรกายเบือ้งซ้ายท่ีอยูด้่านบน สว่นพระหตัถ์ขวา

ตัง้ขึน้รองรับพระเศียรโดยมีพระเขนยวางรองรับ พระหตัถ์ขวาและพระเศียรอีกชัน้หนึง่ และมีพระ

เขนยวางรูปทรง คล้ายกระบอก 1 อนั รองรับพระกรรณขวาและพระเศียรอีกชัน้หนึง่ โดยรูปแบบ

ลกัษณะพระเศียรมีการประดบัเม็ดพระศกท่ีมีขนาดเลก็ ด้านบนพระอษุณีษะรูปรัศมีคล้ายเปลวไฟ

และมีกลีบบวัคัน่ระหวา่งเปลวรัศมีกบัเกตมุาลา พระพกัตร์คอ่นข้างเหล่ียม แหงนพระพกัตร์ขึน้มอง

ไปบนท้องฟ้า เหนือพระนลาฏมีไรพระศก พระขนงโก่งเป็นรูปโค้ง พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสกิโดง่
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 ความเป็นมาของโครงการ วัดพระรูป, (แผน่พบั). 



เป็นสนัปลายงุ้ม พระโอษฐ์ยิม้ (ภาพท่ี 17) พระวรกายท่อนบนเปลือย ท่อนลา่งมีชายผ้าด้านหน้าตก

ลงมาแบบหน้านาง ปลายสดุของจีวรปลอ่ยตกลง มายาวถึงข้อพระบาท สว่นพระบาทซ้ายและ ขวา

วางซ้อนเสมอกนั ดงันัน้พระนอนท่ีวดัพระรูปจงึมีรูปแบบพทุธลกัษณะอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนต้น สมยั

อูท่องรุ่นท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 16 ภาพพระนอนวัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพพระพักตร์พระนอนวัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  

 



 วิเคราะห์รูปแบบพระนอนวดัขนุอินทประมลู  

 จากท่ีได้กลา่วมาข้างต้น จะเห็นวา่พระนอนท่ีพบบริเวณใกล้เคียง โดยพระนอนท่ีวดัป่าโมก 

จงัหวดัอา่งทอง และพระนอนวดัพระรูป จงัหวดัสพุรรณบรีุนัน้ มีรูปแบบลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั ดงัจะ

เห็นจากพระเศียรท่ีมีการประดบัเม็ดพระศกขนาดเลก็ ถดัขึน้ไปด้านบนมีอษุณีษะรูปเปลวไฟ พระ

พกัตร์ท่ีคอ่นข้างเหล่ียมแล้ว การนุ่งจีวรแบบหน้านาง และ อยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงขวาแบบสีห

ไสยาสน์ พระหตัถ์ซ้ายวางราบไปบนพระวรกายเบือ้งซ้ายท่ีอยูด้่านบน สว่นพระหตัถ์ขวาตัง้ขึ น้รองรับ

พระเศียรโดยมีพระเขนยวางรองรับพระหตัถ์ขวา ซึง่สนันิษฐานได้วา่น่าจะได้รับอิทธิพลการสร้าง

ในช่วงศลิปะอยธุยา พระพกัตร์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลช่วงสมยัอูท่องรุ่นท่ี 2 นบัได้วา่เป็นคตนิิยมท่ี

สืบทอดกนัตอ่มาในเร่ืองการสร้างพระนอนขนาดใหญ่ โดยพระนอนวดั พระนอนจกั รสีห์ จงัหวดั

สงิห์บรีุ นัน้ มีรูปแบบศลิปะคล้ายคลงึกบัพระนอนวดัขนุอินทประมลูเป็นอยา่งมาก จะเห็นได้จากพระ

พกัตร์ท่ีคอ่นข้างยาวคล้ายกบัรูปไข ่ซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนต้น ช่วงอูท่อง

รุ่นท่ี 3 ซึง่เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลสโุขทยัเข้ามา ดงันัน้จากการศกึษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ทางด้านรูปแบบศลิปะจงึสนันิษฐานวา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูน่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา

ตอนต้น ช่วงอูท่องรุ่นท่ี 3 และพระนอนวดัขนุอินทประมลูได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์อยา่งตอ่เน่ือง 

เพราะเป็นพระนอนท่ีประดษิฐานอยูก่ลางแจ้ง ซึง่สอดคล้องกบัตํานานท้องถ่ินท่ีกลา่วไว้วา่มีการสร้าง

ขยายความยาวเพิ่มขึน้มานัน่เอง 

 

วิเคราะห์คตกิารสร้าง 

 ไสยาสน์ หมายถึง นอน หรือใช้เรียกพระพทุธรูปในท่านอนวา่พระไสยาสน์หรือพระพทุธ

ไสยาสน์ หรือใช้เรียกพระพทุธรูปปางนอนวา่พระปางไสยาสน์ หรือช่ือพระพทุธรูปปางหนึง่อยูใ่น

อิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา หลบัพระเนตร พระเศียรหนนุพระเขนย พระหตัถ์ซ้ายทอดทาบไปตาม

พระกายเบือ้งซ้าย พระหตัถ์ขวาหงายวางอยูท่ี่พืน้ข้างพระเขนย พระบาททัง้ 2 ตัง้ซ้อนกนั4

5  
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 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542, พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่ส์, 2546), 1236. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 พระพทุธรูปปางตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในพระพทุธศาสนา ล้วนเกิดจากพทุธประวตัสํิาคญัในแตล่ะ

ตอน จงึเกิดคตกิารสร้างพระพทุธรูปปางตา่งๆ ขึน้มา โดยคตกิารสร้างพระนอนรุ่นแรกๆ เกิดขึน้ใน

ประเทศอินเดียสมยัคนัธาระเป็นการสร้างตามคตพิระพทุธรูปปางปรินิพพาน ซึง่ในพระพทุธประวตัิ

ตอนสําคญัตอนหนึง่ของพระพทุธเจ้าท่ีกลา่วถึงเหตกุารณ์ในตอนนีว้า่เม่ือจวนใกล้เวลาเสดจ็ดบั

ขนัธปรินิพพาน พระพทุธองค์เสดจ็ถึงป่าสาลวนั เมืองกสุนิารา มีพระพทุธดํารัส ให้พระอานนท์ปู

อาสนะ พระเศียรหนัไปทางทิศอดุร (ทิศเหนือ ) ณ ระหวา่งสาลพฤกษ์คูห่นึง่ แล้วบรรทมเหนือพระ

แท่นนัน้ ด้วยพระอาการท่ีเรียกวา่สีหไสยาสน์คือตะแคงขวา พระบาททัง้สอง ตัง้เหล่ือมกนั หมาย

พระทยัวา่จะไมล่กุขึน้อีก พระพทุธองค์เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานโดยสีหไสยาสน์ 

 ในปัจจบุนัมีการสร้างพระพทุธรูปปางตา่งๆ เพิ่มขึน้หลากหลายปาง  ซึง่จะปรากฏปางพระ

นอนนัน้ด้วยกนั 5 ปาง คือ ปางทรงสบุนิ ปางโปรดอสริุนทราห ูปางทรงพยากรณ์ ปางโปรดสภุทัทะ 

และปางปริพนิพพาน จะเห็นได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 ปางทรงสบุนิ 

 พระพทุธรูปปางนีอ้ยูใ่นอิริยาบถนอนตะแถงขวาแบบสีหไสยาสน์ พระหตัถ์ซ้ายทอดทาบไป

ตามพระกาย พระหตัถ์ขวาแนบกบัพืน้ ยกหลงัพระหตัถ์ขึน้แนบพระหน ุหลบัพระเนตรเป็นกิริยา

บรรทมหลบั5

6 โดยปางทรงสบุนิมีตํานานดงันี ้

 เม่ือพระบรมโพธิสตัว์ทรงเลกิบําเพ็ญทกุรกิริยา เพราะทรงเห็นวา่ไมใ่ช่หนทางแห่งพระ

โพธิญาณ จงึทรงเปล่ียนมาดําเนินปฏิบตัทิางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา ) โดยเสดจ็ออกบณิฑบาต

และเสวยพระกระยาหารดงัเดมิทําให้ปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 เข้าใจวา่พระบรมโพธิสตัว์ได้ละความเพียรแล้ว

หนัมาบริโภคอาหาร จงึคดิวา่พระองค์คงจะไมส่ามารถบรรลธุรรมวิเศษอยา่งใดอยา่งหนึง่ จงึพากนั

หลีกหนีไปอยู ่ณ ป่าอิสปิตนมิคทายวนั เมืองพาราณสี  พระบรมโพธิสตัว์ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตมา 

จนถึงวนัขึน้ 14 ค่ํา เดือน 6 ขณะบรรทมทรงปัญจมหาสบุนิเป็นบพุนิมิตรมหามงคล 5 ประการ6

7 คือ  
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 ตาํนานพระพุทธรูปป่างต่างๆ, 195. 
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 เร่ืองเดียวกัน, 195-199. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 1) ทรงบรรทมหงายเหนือพืน้ปฐพี พระเศียรหนนุภเูขาหิมพานต์ พระหตัถ์ซ้ายหยัง่ลงใน

มหาสมทุรในทิศตะวนัออก พระหตัถ์ขวา และพระบาททัง้คูห่ยัง่ลงในมหาสมทุรทิศใต้ (พระมหาบรุษ

จะได้ตรัสรู้เป็นสมัมาสมัพทุธเจ้าผู้ เลศิในโลก) 

 2) หญ้าแพรกเส้นหนึง่ออกจากพระนาภี สงูขึน้ไปจนถึงท้องฟ้า (จะได้ประกาศสจัจธรรม แก่

มวลเทวดาและมนษุย์) 

 3) หมูห่นอนทัง้หลาย ไตข่ึน้มาแตพื่น้พระบาททัง้คู ่จนถึงพระชาน ุ (คฤหสัถ์ และพราหมณ์

ทัง้หลาย จะเข้ามาสูสํ่านกัของพระองค์) 

 4) ฝงูนก 4 จําพวก สีเหลือง เขียว แดง และดํา บนิมาแตทิ่ศทัง้ 4 ลงมาจบัแทบพระบาทแล้ว

ก็กลายเป็นสีขาว (กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศทูย์ เม่ือเข้าสูสํ่านกั ก็จะเข้าถึงธรรมอนับริสทุธ์ิ) 

 5) เสดจ็ไปเดนิจงกรมบนยอดเขาอนัเตม็ไปด้วยอาจมแตอ่าจมนัน้มิได้เปรอะเปือ้นพระบาท

แตอ่ย่ างใด (ถึงแม้พระองค์จะสมบรูณ์ด้วยสกัการะอามิสท่ีชาวโลกน้อมถวายด้วยศรัทธาก็มิได้มี

พระทยัข้องอยูใ่ห้เป็นมลทินแม้แตน้่อย)  

 เม่ือพระมหาบรุุษเจ้าต่ืนบรรทมแล้วก็ทรงดําริถึงข้อความในพระมหาสบุนิทัง้ 5 นัน้ แล้วทรง

นําทายด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์เอง วา่จะได้ตรัสรู้เป็ นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นแน่แท้ก็ทรง

เบกิบานพระทยั ครัน้ได้ทรงทําสรีระกิจสะสรงพระกายหมดจดแล้ว ก็เสดจ็มาประทบันัง่ท่ีร่มไม้นิโครธ

พฤกษ์ในยามเช้าแห่งวนัเพ็ญวิสาขปณุณมี ดถีิกลางเดือน 6 ปีระกา7

8 

 

 ปางโปรดอสริุนทราห ู

 พระพทุธรูปปางนีอ้ยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา พระบาทซ้ายทบัพระบาทขวาเสมอกนั 

พระหตัถ์ซ้ายทาบทอดไปตามพระกาย พระกจัฉะ (รักแร้) ทบับนพระเขนย พระหตัถ์ขวาขึน้ประคอง

พระเศียรให้ตัง้ขึน้ โดยปางโปรดอสริุนทราหมีูตํานานดงันี ้

 ในสมยัท่ีพระพทุธองค์ประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนัมหาวิหาร ในนครสาวตัถี อสริุนทราหซูึง่เป็น

อสรูอุปราชของท้าวเวปจิตตอิสรุบดนิทร์ผู้ครองอสรูพิภพ ได้สดบัพระเกียรตคิณุของพระสมัมาสมั

พทุธเจ้าจากเหลา่เทวดาทัง้หลาย จงึมีความประสงค์จะฟังพระธรรมเทศนาจากพระพทุธองค์ แตก่ลบั
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 เร่ืองเดียวกัน, 199-200. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คดิวา่พระผู้ มีพระภาคเจ้านัน้เป็นมนษุย์มีพระกายเลก็ ตนเองมีร่างกายใหญ่ หากไปเข้าเฝ้าก็จะต้อง

ก้มลงมองด้วยความลําบากทัง้ ท่ีไมเ่คยก้มเศียรให้ใคร ในราตรีวนัหนึง่ อสริุนทราหจูงึเข้าเฝ้าพระผู้ มี

พระภาคเจ้ายงัท่ีประทบั ก่อนเวลาท่ีอสริุนทราหจูะเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคทรงทราบดีแล้วถึงความ

ในใจของอสริุนทราหดู้วยท่ีคดิดหูมิ่นพระองค์มีพระกายเลก็ ถ้าเข้าไปเฝ้าก็จะ ต้องก้มลงมอง เหมือน

พญาช้างมองดมูดแดงฉะนัน้ ครัน้ทรงทราบจงึรับสัง่แก่พระอานนท์วา่อานนท์ วนันีอ้สริุนทราหจูะมา

เฝ้า เธอจงจดัสถานท่ีรับรองท่ีบริเวณพระคนัธกฎีุอนัเป็นสถานท่ีกว้างใหญ่ และ ให้ลาดบรรจถรณ์ท่ี

บรรทมไว้ ณ ท่ีนัน้ด้วย เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงบรรทมในพระแท่น ท่ีประทบั ทรงทําปาฏิหาริย์เนรมิต

กายให้ใหญ่โตกวา่อสริุนทราหอูสรู หลายเท่า  ทรงนอนในลกัษณะเสดจ็สีหไสยาสน์ พระเศียรหนนุ

ภเูขาตา่งพระเขนย พระบาททัง้สองข้างท่ีวางซ้อนกนัอยู ่สงูใหญ่กวา่อสริุนทราห ูอสริุนทราหตู้อง

แหงนคอเพ่ือชมพทุธลกัษณะ พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริ ย์พาอสริุนทราหขูึน้ไปยงัพรหมโลก 

บรรดาพรหมทัง้หลายมีร่างกายเลก็กวา่พระพทุธองค์และตา่งมองอสริุนทราหเูหมือนประหนึง่มนษุย์

ดมูดปลวกตวัเลก็ๆ อสริุนทราหเูกิดความกลวัต้องหลบอยูข้่างหลงัพระพทุธองค์ นบัแตน่ัน้มาก็ลดทิฐิ

มานะ ออ่นน้อมตอ่พระพทุธองค์ และเม่ือได้สดบัฟังพ ระธรรมเทศนาจงึเกิดความเล่ือมใส ขอถึงพระ

รัตนตรัยเป็นสรณะท่ีพึง่สงูสดุแห่งชีวิต8

9 

 

 ปางทรงพยากรณ์ 

 พระพทุธรูปปางนีอ้ยูใ่นพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา ลืมพระเนตร พระเศียรหนนุพระ

เขนย พระหตัถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายเบือ้งซ้าย พระหตัถ์ขวายกขึน้ประทบัท่ีพระอทุร 9

10 โดย

ปางทรงพยากรณ์มีตํานานดงันี ้

 เม่ือพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็พระพทุธดําเนินไปนครกสุนิาราเสดจ็แวะเข้าพกัท่ีร่มไม้ริมทาง 

ทรงเสวยนํา้และพกัผอ่นตามอธัยาศยั ครัง้นัน้ปกุกสุบตุรแห่งมลัลกษัตริย์ ผู้ เป็นสาวกของท่านอาฬา

รดาบสกาลามโคตร เดนิทางผา่นมาพบจงึเข้าไปถวายบงัคมแล ะได้สดบัธรรมแล้วเกิดความเล่ือมใส

จงึน้อมถวายคูผ้่าสงิควิรรณอนัมีเนือ้ละเอียดมีสีดงัสีทองงาม ประณีต มีคา่มาก แตพ่ระองค์ทรงรับแค่
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 เร่ืองเดียวกัน, 580. 
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ผืนเดียวอีกผืนหนึง่สัง่ให้ถวายพระอานนท์เถระ เม่ือปกุกสุบตุรทลูลากลบัไปแล้วพระองค์ก็ทรงห่ม ผ้า

ผืนนัน้ ทนัใดนัน้ผิวกายของพระ องค์ก็งามบริสทุธ์ิผดุผอ่งนกั โดยพระกายของพระตถาคตจะงดงาม

บริสทุธ์ิผดุผอ่งยิ่งใน 2 เวลา ได้แก่ เวลาท่ีจะตรัสรู้อนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ และเวลาท่ีจะ

ปรินิพพานคือในยามท่ีสดุแห่งราตรีวนันี ้ณ ระหวา่งไม้สาละคู ่ณ สาลวนัอทุยานแห่งมลัลกษัตริย์ เม่ือ

พระองค์ทรงผ้าใหมแ่ล้วก็เสดจ็ดําเนินมุง่หน้าไปยงัเมืองกสุนิารา ครัน้เสดจ็ถึงกรุงกสุนิาราก็โปรดให้

พระอานนท์ปลูาดเตียงบรรทม ณ ระหวา่งไม้ สาละคู่ แล้วเสดจ็ขึน้บรรทมสีหไสยา สน์อยา่ง มี

สตสิมัปชญัญะ แตม่ิได้มีอฎุฐานสญัญามนสกิารคือไมค่ดิวา่จะลกุขึน้อีกตอ่ไป เป็นกา รนอนครัง้

สดุท้าย ครัง้นัน้ต้นสาละทัง้คูผ่ลิดอกเตม็ต้นร่วงหลน่ลงมายงัพระพทุธสรีระ  สวรรค์ก็ตกลงมาบชูาใช่

แตเ่ท่านัน้เทพยดาเจ้าทัง้หลายก็ประโคมดนตรีทิพย์บนัลือลัน่เป็นมหานฤนาทบชูาพระตถาคตเจ้าใน

กาลอวสาน พระตถาคตเจ้ารับสัง่กบัพระอานนท์วา่การบชูาตถาคตด้วยอามิสแม้ มากเห็นปานนีก็้ไม่

ช่ือวา่บชูาตถาคตแตอ่ยา่งใด  สว่นผู้ใดปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตัชิอบยิ่งในธรรม ผู้นัน้ช่ือวา่

บชูาตถาคตด้วยการบชูาอยา่งยิ่งแล้วทรงตรัสตอ่ไปอีกวา่เม่ือตถาคตเจ้าปรินิพพานไปแล้ว พทุธ

บริษัททัง้หลายผู้ ท่ียงัมีความเช่ือความเล่ือมใสในพระตถาคตก็ สมควรจะเท่ียวไปยงัเจดีย์สงัเวชนีย

สถานทัง้ 4 คือ สถานท่ีประสตู ิตรัสรู้ แสดงธรรมจกัร และปรินิพพานด้วยความเล่ือมใส  

 ครัน้ทําการกิริยาลงจกัเข้าถึงสคุตโิลกสวรรค์แล้วจงึทรงรับสัง่กบัพระอานนท์ถึงการปฏิบตัติอ่

พระสรีระของพระตถาคตเช่นเดียวกบัสรีระของพระเจ้าจกัรพรรดิ ราชคือพนัสรีระด้วยผ้าขาวซบัด้วย

สําลีแล้วห่อด้วยผ้าขาว 500 คู ่อญัเชิญลงในหีบทองคําอนัเตม็ไปด้วยนํา้มนัหอม เชิญขึน้บน จิตรกา

ธารซึง่ทําด้วยไม้จนัทร์หอมถวายพระเพลงิ แล้วอญัเชิญพระอฐิัธาตไุปทําพระสถปูบรรจไุว้ ณ ประชมุ

แห่งถนนใหญ่ทัง้ 4 ทิศ เพ่ือเป็นท่ีไหว้สกัการะของม หาชนท่ีสญัจรไปมา บคุคลผู้ควรแก่การ

ประดษิฐานในสถปู เรียกวา่ ถปูารหบคุคล มี 4 ประเภท คือ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  พระปัจเจกพทุธ

เจ้า พระอรหนัต์ และพระเจ้าจกัรพรรดิ  ครัน้เม่ือพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเสดจ็ดบัขนัธ์ปรินิพพานนัน้ 

พระอานนท์เศร้าโศกเสียใจมากจงึแอบไปยืนร้องไห้อยูเ่พียงลําพงั พระพทุธองค์ได้ตรัสปลอบวา่

สงัขารทัง้หลายไมเ่ท่ียงจะหาความเท่ียงแท้จากสงัขารได้แตท่ี่ไหน ทกุสิง่ท่ีมีเกิดในเบือ้งต้นต้อง

แปรปรวนในท่ามกลางและดบัสลายลงในท่ีสดุ ความ พลดัพรากจากสิง่ท่ีรักท่ีพอใจนัน้เป็นของ

ธรรมดาให้ละความเศร้าโศกและตัง้ใจปฏิบตัธิรรม จากนัน้ทรงสรรเสริญความดีของพระอานนท์และ

ตรัสพยากรณ์วา่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  “พระอานนท์จกับรรลธุรรมสําเร็จเป็นพระอรหนัต์ ก่อนท่ีคณะสงฆ์จะทํา

ปฐมสงัคายนา”10

11 

 

 ปางโปรดสภุทัทะ 

 พระพทุธรูปปางนีอ้ยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา ลืมพระเนตร พระเศียรหนนุพระเขนย 

พระหตัถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายเบือ้งซ้าย พระหตัถ์ขวายกตัง้ขึน้ จีบนิว้พระหตัถ์ เป็นกิริยา

แสดงธรรมโปรด โดยปางโปรดสภุทัทะมีตํานานดงันี ้ 

 พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็บรรทมเหนือเตียงอยูร่ะหวา่งต้นสาละคูใ่นเมืองกสุนิาราก่อนทรง

ดบัขนัธ์ปรินิพพาน ทรงพยากรณ์ประทานพระอานนท์เถระบรรเทาความโทมนสัให้สร่างแล้ว ก็รับสัง่

ให้พระอานนท์ไปบอกพวกมลัลกษัตริย์วา่พระตถาคตเจ้าจะปรินิพพาน ณ ยามท่ีสดุแห่งราตรีนี ้  

เม่ือมลัลกษัตริย์ทัง้หลายได้ทราบขา่วตา่งก็มีความทกุข์โทมนสัจงึรีบพากนัไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคเจ้า 

ขณะนัน้มีปริพาชกผู้หนึง่ นามวา่สภุทัทะทราบขา่ววา่พระองค์จะปรินิพพานจงึปรารถนาเข้าเฝ้าเพ่ือ

ทลูถามข้อข้องใจ และรีบไปพบพระอานนท์เพ่ือขอเฝ้าแตพ่ระอานนท์ได้ห้ามไว้ด้วยวา่จะเป็นการ

รบกวนพระตถาคตแตพ่ระองค์ทรงอนญุาติ ให้เฝ้าได้ด้วยทรงเห็นวา่สภุทัทะจกัได้รู้ทัว่ถึงธรรม เม่ือได้

เข้าเฝ้าสภุทัทะจงึถามวา่ บรรดาครูทัง้ 6 มีปรูณกสัสปะ เป็นต้น ปฏิญญาวา่เป็นผู้วิเศษได้ตรัสรู้ด้วย

ปัญญานัน้สมจริงดงัคําปฏิญญาหรือไม ่จงึตรัสวา่ 

   “อยา่เลยสภุทัทะเราจกัแสดงธรรมแก่ท่านจงตัง้ใจฟังแล้วทํา ไว้ในใจให้

สําเร็จประโยชน์เถิด”11

12  

แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสอริยมรรค 8 ประการ วา่เป็นมรรคอนัประเสริฐมีอยูใ่นธรรมวินยัใดแล้ว สมณะ

คือผู้สงบระงบัดบักิเลสได้จริง อริยมรรคมีอยูใ่นธรรมวินยันีเ้ท่านัน้ แม้สมณะก็มีอยูแ่ตใ่นธรรมวินยันี ้

แห่งเดียว และทรงยํา้วา่ตราบใดท่ีสาวกของพระองค์ พงึปฏิบตัอิริยมรรคมีองค์ 8 อยา่งถกูต้อง โลกนี ้

จะไมว่า่งจากพระอรหนัต์ เม่ือจบธรรมเทศนาแล้วสภุทัทะ ปริพาชกเล่ือมใสทลูขออปุสมบท และได้
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 เร่ืองเดียวกัน, 580-588. 

 
12

 เร่ืองเดียวกัน, 593. 
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บรรลพุระอรหนัต์ในราตรีนัน้  นบัเป็นพทุธสาวกองค์สดุท้ายท่ีได้เป็น พระอรหนัต์ทนัพระชนชีพของ

พระพทุธองค์ 

 ปางปรินิพพาน  

 พระพทุธรูปปางนีอ้ยูใ่นพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา หลบัพระเนตร พระเศียรหนนุพระ

เขนย พระหตัถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายเบือ้งซ้าย พระหตัถ์ขวาหงายวางอยูท่ี่พืน้ข้างพระเขนย 

พระบาททัง้ 2 ตัง้ซ้อนกนั โดยปางปรินิพพานมีตํานานดงันี ้

 เม่ือพระผู้ มีพร ะภาคโปรดสภุทัทะปริพพาชกให้สําเร็จเป็นพระอริยเจ้าอนัเป็นปัจฉิมสาวก

แล้ว ตอ่นัน้พระอานนท์เถระได้ทลูถามพระศาสดาวา่  

   “ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคเจ้าพระฉนันะถือตวัวา่เป็นข้าเก่าตดิตามพระองค์

คราวเสดจ็สูม่หาภิเนษกรมณ์เป็นผู้วา่ยาก ไมรั่บโอวาทใครๆ แม้จะกรุณาเตือน เม่ือ

พระองค์ปรินิพพานแล้ว จกัเป็นผู้วา่ยากยิ่งขึน้ด้วยหาผู้ ยําเกรงมิได้ข้าพระองค์จะพงึ

ปฏิบตัแิก่ท่านอยา่งไร ในกาลเม่ือพระองค์ปรินิพพานแล้ว” 

  “อานนท์เม่ือเราลว่งลบัไปแล้ว สงฆ์พงึลงพรหมทณัฑ์แก่ฉนันะเถิด”  

  “พรหมทณัฑ์เป็นไฉนเลา่ พระเจ้าข้า”  

  “อานนท์ การลงพรหมทั ณฑ์นัน้ คือ ภิกษุทัง้หลาย ไมพ่งึกลา่ววา่ ไมพ่งึ

โอวาท ไมพ่งึสัง่สอนเลย ไมพ่งึเจรจาคําใดๆ ด้วยทัง้สิน้ เว้นแตคํ่าอนัเป็นกิจธุระ

โดยเฉพาะอานนท์ เม่ือฉนันะถกูสงฆ์ลงพรหมทณัฑ์แล้ว จกัสํานกึในความผิดและ

สําเหนียกในธรรมวินยัเป็นผู้วา่ง่าย ยอมรับโอวาทปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรมแล”  

 ลําดบันัน้พระผู้ มีพระภาคเจ้าได้ประทานโอวาทแก่ภิกษุทัง้หลายวา่อานนท์เม่ือตถาคตเจ้า

ปรินิพพานแล้ว หากจะพงึมีภิกษุบางรูปดําริวา่พระศาสดาของเราปรินิพพานแล้ว บดันีศ้าสดาของ

เราไมมี่ อานนท์ท่านทัง้หลายไมค่วรดําริเช่นนัน้ ไมค่วรเห็นอยา่งนัน้ แท้จริงวินยัท่ีเร าได้บญัญตัแิก่

ท่านทัง้หลายก็ดีธรรมท่ีเราได้แสดงแล้วแก่ท่านทัง้หลายก็ดีเม่ือเราลว่งไปธรรมและวินยันัน้ๆ แล จกั

เป็นศาสดาของท่านทัง้หลายแล้วประทานโอวาทครัง้สดุท้ายวา่  
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  “ภิกษุทัง้หลายบดันีเ้ราขอเตือนท่านทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายมีความเส่ือม

ไปเป็นธรรมดา ท่านทัง้ หลายจงบําเพ็ญไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบรูณ์ 

ด้วยความไมป่ระมาทเถิด”  

 เม่ือพระผู้ มีพระภาคเจ้าตรัสประทานโอวาทเป็นวาระสดุท้ายเพียงเท่านีแ้ล้วก็หยดุ มิได้ตรัส

อะไรอีกเลย ทรงทําปรินิพพาน บริกรรมด้วยอนปุพุพวิหารสมาบตัทิัง้ 9 โดยอนโุลมเป็นลําดบั สญัญา

เวทยิตนิโรธสมาบตันีิมี้อาการสงบท่ีสดุ ถึงดบัสญัญาและเวทนาไมรู้่สกึทัง้กายทัง้ใจทกุประการ แม้

ลมหายใจเข้าออกก็หยดุสงบยิ่งกวา่นอนหลบั ผู้ ไมคุ่้นเคยกบัสมาบตันีิอ้าจคดเห็นไปวา่นิพพานแล้ว 

ดงันัน้พระอานนท์เถระเจ้าผู้นัง่เฝ้าดพูระอาการอยูต่ลอดทกุระยะ ได้เกิดวิตกจิตคดิว่ าพระบรม

ศาสดาคงจะเสดจ็นิพพานแล้ว จงึเรียนถามพระอนรุุทธเถระเจ้า ผู้ เช่ียวชาญในสมาบตันีิว้า่  

  “ข้าแตท่่านอนรุุทธ พระบรมศาสดาเสดจ็นิพพานหรือยงั” 

   “ยงัท่านอานนท์” พระอนรุุทธบอก “ขณะนีพ้ระบรมศาสดากําลงัเสดจ็อยูใ่น

สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตั”ิ 

 ครัน้พระผู้ มีพระภาคเ จ้าเสดจ็อยูใ่นสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตัติามเวลาท่ีพระองค์ทรง

กําหนดแล้วก็เสดจ็ออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตัเิข้าเนวสญัญานาสญัญายตนะ ถอยออกจาก

สมาบตันิัน้ โดยปฏิโลมตามลําดบั จนถึงปฐมฌานตอ่นัน้ก็ออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทตุยฌาน

อีกวาระหนึง่ ออกจากทตุยิฌานแล้วทรงเข้าตตยิฌาน ออกจากตตยิฌานแล้วทรงเข้าจตตุถฌาน เม่ือ

ออกจากจตตุถฌานแล้วก็เสดจ็ปรินิพพาน ณ ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปรุณมี เพ็ญเดือน 6 มหา

มงคลสมยัด้วยประการฉะนี ้ครัน้พระผู้ มีพระภาคเจ้าเสดจ็ปรินิพพานแล้วก็บงัเกิดมหศัจรรย์

แผน่ดนิไหว กลองทิพย์ก็บนัลือลัน่ กึกก้องสทัสําเนี ยงเสียงสนัน่ในนภากาศเป็นมหาโกลาหล ใน

ปัจฉิมยามพร้อมกบัขณะเวลาปรินิพพานของสมเดจ็พระอรหนัต์สมัมาสมัพทุธเจ้าผู้ เป็นนาถะของ

โลก ขณะนัน้ท้าวสหมับดีพรหม ท้าวโกสีย์สกักเทวราช พระอนรุุทธเถระเจ้า และพระอานนท์เถระเจ้า 

ได้กลา่วคาถาสรรเสริญพระคณุของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแส ดงความไมเ่ท่ียงถาวรของสตัว์สงัขาร

ทัว่ไป ด้วยความเล่ือมใสและความสลดใจในการปรินิพพานของพระผู้ มีพระภาคเจ้าผู้ เป็นพระบรม

ศาสดาของมวลเทพยดาและมนษุย์ทัง้หลาย ขณะนัน้บรรดาพทุธบริษัททัง้หลายทัง้ปวงท่ีประชมุอยู่
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ในอทุยานสาลวนันัน้ตา่งก็เศร้าโศก ร่ําไร รําพนั ปริเทวนากา ร คร่ําครวญถึงพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

เป็นท่ีน่าสลดใจยิ่งนกั พระอนรุุทธเถระเจ้าและพระอานนท์เถระเจ้าได้แสดงธรรมิกถาปลกุปลอบ 

บรรเทาจิตบริษัทให้เส่ือมสร่างจากความเศร้าโศกตามควรแก่วิสยัและควรแก่เวลา12
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 ในปัจจบุนัมีการสร้างพระพทุธรูปปางตา่งๆ เพิ่มขึน้มามากมายราว 73 ปาง 13

14 ซึง่ปรากฏปาง

พระนอน 5 ปาง ได้แก่ ปางทรงสบุนิ ปางโปรดอสริุนทราห ูปางทรงพยากรณ์ ปางโปรดสภุทัทะ และ

ปางปรินิพพาน ในแตล่ะปางมีการกําหนดรูปแบบท่าทางการนอน การวางมือแตกตา่งกนัออกไป จะ

เห็นได้วา่รูปแบบท่าทางการนอนของพระนอนวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง ท่ีอยูใ่ นอิริยาบถ

นอนตะแคงข้างขวา พระหตัถ์ซ้ายวางราบไปตามพระกาย พระหตัถ์ขวาตัง้ขึน้ประคองพระเศียร พระ

กจัฉะวางทบับนพระเขนย และพระบาทซ้ายทบัพระบาทขวาเสมอกนั ซึง่สอดคล้องกบัรูปแบบการ

นอนในปางโปรดอสริุนทราห ูแตป่างโปรดอสริุนทราหเูป็นปางท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลงัแล้ว จากการศึกษา

พระพทุธรูปปางตา่งๆ ตามการแบง่ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชิุตชิโนรส ในสมยั

รัชกาลท่ี 3 ไมพ่บข้อมลูปางโปรดอสริุนทราหปูรากฏอยู ่และจากการวิเคราะห์ประวตั ิงานศลิปกรรม

ท่ีพบ และรูปแบบศลิปะพระนอน ได้ข้อสนันิษฐานวา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูน่าจะสร้างขึน้ใน

สมัยอยธุยา  ดงันัน้ แนวคดิในปางโปรดอสริุนทราหท่ีูเกิดขึน้ในช่วงหลงัแล้ว ไมส่ามารถใช้ กําหนด

รูปแบบปางพระนอนวดัขนุอินทประมลูท่ีสร้างขึน้ก่อนได้ อีกทัง้พระนอนท่ีพบบริเวณใกล้เคียงทัง้พระ

นอนวดัป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง พระนอนวดัพระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ และพระนอนวดัพ ระรูป 

จงัหวดัอา่งทอง ก็พบวา่ท่าทางการนอนคล้ายคลงึกบัท่าทางการนอนของพระนอนวดัขนุอินทประมลู

เช่นกนั ซึง่สร้างขึน้ร่วมสมยัอยธุยา แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการสร้างพระนอนขึน้ตามพทุธ

ประวตัขิองพระพทุธเจ้าในปางปรินิพพาน อยา่งไรก็ตาม ขอสรุปเบือ้งต้นวา่คตกิารสร้างพระนอ นวดั

ขนุอินทประมลูนัน้ น่าจะสร้างขึน้ตามพทุธประวตัติอนปรินิพพานของพระพทุธเจ้าตามแบบพระนอน

รุ่นแรกๆ ท่ีพบในศลิปะอินเดีย สมยัคนัธาระ   เม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ณ สาลวนั 

โปรดให้พระอานนท์ปลูาดพระแท่นระหวา่งต้นสาละคู ่ให้มีเบือ้งพระเศียรหนัไปทางทิศเหนื อ ครัน้

เรียบร้อยแล้วก็ประทบัสีหไสยาสน์โดยเบือ้งขวา ตัง้พระบาทเหล่ือมพระบาท ทรงมีสตสิมัปชญัญะ

                                                            

 
13

 เร่ืองเดียวกัน, 594-599. 

 
14

 นมสัการ, ตาํนานและวัตพิระพุทธรูปสาํคัญ, (กรุงเทพฯ: เครือเถา, 2550), หน้าปก. 
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บริบรูณ์ และตัง้พระทยัวา่จะไมเ่สดจ็ลกุขึน้อีก จะเห็นได้วา่รูปแบบท่าทางการนอนของพระพทุธเจ้า

ในปางปรินิพพานก็มีความคล้ายคลงึกบัท่านอนของพระนอนวดัขนุอินทประมลูด้วย ดงั นัน้พระนอน

วดัขนุอินทประมลูอาจจะสร้างขึน้ตามคตพิระพทุธรูปปางปรินิพพานตามพทุธประวตัติอนสําคญัตอน

หนึง่และเป็นพทุธประวตัติอนสดุท้ายของพระพทุธเจ้า 
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บทที่ 4 

 

สรุปประเดน็การศึกษา 

 

 จากการศกึษารูปแบบและคตกิารสร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอา่งทอง และ

ศลิปกรรมตอ่เน่ือง โดยประวตัเิบือ้งต้นพบวา่พระนอนวดัขนุอินทประมลูนัน้ สร้างขึน้เม่ือใดไมป่รากฏ

หลกัฐานแน่ชดั มีเพียงตํานาน 3 ตํานาน ท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา เม่ือวิเคราะห์แล้วตํานานท้องถ่ินท่ีกลา่ว

ไว้วา่พระนอนองค์นีส้ร้างขึน้เม่ือใดไมท่ราบแน่ชดั แตใ่นราวปลายสมยักรุงศรีอยธุยาในรัชสมยัของ

พระเจ้าบรมโกศมีการซอ่มและสร้างขยายความยาวออกไป โดยตํานานท้องถ่ินนีน้่าจะมีความเป็นไป

ได้และใกล้เคียงกบัประวตัแิละรูปแบบศลิปะพระนอ นวดัขนุอินทประมลูอยา่งมาก เน่ืองจากรูปแบบ

การจดัวางโบราณสถานในวดัขนุอินทประมลูแห่งนี ้จะเห็นได้วา่โคกท่ีตัง้ของพระนอนกบัวิหารและ

เจดีย์ไมไ่ด้ตัง้อยูบ่นโคกลานประทกัษิณเดียวกนั ซึง่ยิ่งสนบัสนนุแนวความเช่ือของตํานานนีท่ี้วา่ขนุ

อินทประมลูเห็นวา่พระนอนมีความชํารุดท รุดโทรมลงเป็นอยา่งมาก จงึต้องการซอ่มแซม  ทัง้ยงั ได้

สร้างวิหารและเจดีย์ เพิ่มขึน้มา  ซึง่ตวัเจดีย์และวิหารก็มีรูปแบบศลิปะแบบอยธุยาด้วย แสดงให้เห็น

วา่องค์พระนอนกบัวิหารและเจดีย์อาจจะสร้างขึน้ไมพ่ร้อมกนั อีกทัง้ตวัองค์พระนอนอาจจะสร้างขึน้

ก่อนเป็นสิง่ปลกูสร้างแรกใ นวดัก็เป็นได้ ซึง่จากสดัสว่นขององค์พระนอน ตามตํานาน ได้กลา่วไว้ วา่

องค์พระถกูสร้างให้ยาวขึน้จากเดมิยาว 40 เมตร สร้างเพิ่มเป็น 50 เมตร สอดคล้องกบัรูปแบบท่ี

ปรากฏบริเวณปลายสดุของจีวรซึง่ยาวตกลงมากลางพระชงฆ์ ซึง่ดคูอ่นข้างผิดสดัสว่นอยูม่าก 

อาจจะเป็นเพราะถกูเสริมต่ อให้ยาวออกไปตามตํานาน ก็เป็นได้ และจากประวตัคิวามเป็นมาของวดั

ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการขดุค้นพบโครงกระดกูมนษุย์บริเวณพระบาทของพระนอน สภาพของโครง

กระดกูนัน้ถกูมดัมือมดัเท้าในท่านอนคว่ํา ซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นโครงกระดกูของนายอากรขนุ

อินทประมลูท่ีถกูลงโทษจนตายตามตํานานดงักลา่ว  จากการศกึษารูปแบบงานศลิปกรรมทัง้วิหาร 

เจดีย์ และอโุบสถ ภายในวดัขนุอินทประมลู ล้วนปรากฏรูปแบบศลิปะซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะอยู่

ในช่วงสมยัอยธุยาด้วยกนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 แตข้่อมลูดงักลา่วอาจจะยงัไมเ่พียงพอท่ีจะสรุปได้วา่พระนอนวดัขนุอินทประ มลูสร้างขึน้ใน

สมยัอยธุยา จงึจําเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัพระนอนท่ีพบบริเวณใกล้เคียงและมีขนาด

ใหญ่เช่นกั น โดยจะ วิเคราะห์กบัพระนอนขนาดใหญ่ท่ีพบบริเวณใกล้เคียง ทัง้ท่ีวดัป่าโมก จงัหวดั

อา่งทอง วดัพระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสงิห์บรีุ และวดัพระรูป จงัหวดัสพุร รณบรีุ ซึง่ปรากฏ รูปแบบ

ลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั ดงัจะเห็นจากพระเศียรท่ีมีการประดบัเม็ดพระศกขนาดเลก็ ถดัขึน้ไปด้านบน

มีอษุณีษะรูปเปลวไฟ พระพกัตร์รูปไข ่การนุ่งจีวรแบบหน้านาง และ อยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงขวา

แบบสีหไสยาสน์  พระหตัถ์ซ้ายวางราบไปบนพระวรกายเบือ้งซ้ายท่ีอยู่ ด้านบน สว่นพระหตัถ์ขวา

ตัง้ขึน้รองรับพระเศียรโดยมีพระเขนยวางรองรับพระหตัถ์ขวาและพระเศียรอีกชัน้หนึง่ ซึง่รูปแบบ

ดงักลา่วก็ปรากฏบนพระนอนวดัขนุอินทประมลูเช่นกนั อีกทัง้รูปแบบลกัษณะของพระเศียรท่ีมีการ

ประดบัเม็ดพระศกขนาดเลก็ถดัขึน้ไปด้านบนมีอษุณีษะรูปเปลวไฟ และ พระพกัตร์รูปไข ่ซึง่เป็น

รูปแบบท่ีนิยมทําในสมยัอยธุยาในช่วงท่ีได้รับอิทธิพลพระพทุธรูปแบบสโุขทยัเข้ามา ดงันัน้จาก

การศกึษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางด้านรูปแบบศลิปะจงึสนันิษฐานวา่พระนอนวดัขนุอินท

ประมลูน่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา  อีกทัง้จะเห็นได้ถึงความนิยมในการส ร้างพระนอนขนาดใหญ่

หลายแห่งในช่วงสมยัอยธุยาอีกด้วย  

 โดยตามคตกิารสร้างพระนอนปางตา่งๆ จะเห็นได้วา่รูปแบบท่าทางการนอนของพระนอ นวดั

ขนุอินทประมลู  อยูใ่นอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา พระหตัถ์ซ้ายวางราบไปตามพระกาย พระหตัถ์

ขวาตัง้ขึน้ประคองพระเศียร พระกจัฉะวางทบับนพระเขน ย และพระบาทซ้ายทบัพระบาทขวาเสมอ

กนั สอดคล้องกบัรูปแบบการนอนในปางโปรดอสริุนทราหู  แตเ่ป็นปางท่ีเกิดขึน้มาในสมยัหลงัแล้ว  

จากการวิเคราะห์ข้างต้นได้ข้อ สนันิษฐาน อายสุมยัของพระนอนวา่ น่าจะสร้างขึน้ในสมยัอยธุ ยา 

ดงันัน้จงึไมส่ามารถใช้ปางโปรดอสริุนทราหรู่วมกบัคตกิารสร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลูได้ โดยจะ

ขอสรุปเบือ้งต้นวา่คตกิารสร้างพระนอนวดัขนุอินทประมลูนัน้ น่าจะสร้างขึน้ตามพทุธประวตัติอน

หนึง่ของพระพทุธเจ้าตามแบบพระนอนรุ่นแรกๆ ท่ีพบในศลิปะอินเดีย สมยัคนัธาระ ซึง่ถือเป็นการ

สร้างตามคตพิระพทุธรูปปางปรินิพพาน ตามพทุธประวตัติอ นสําคญัตอนหนึง่ และเป็นพทุธประวตัิ

ตอนสดุท้ายของพระพทุธเจ้า   
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 แห่งชาต.ิ 

อา่งทองหน่วยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมศลิปกรรมท้องถ่ิน . (2531). สถาปัตยกรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง .

 อ่างทอง: หน่วย. 
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