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ศิลปะอยุธยา 
 

ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม 
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณดคี  

 
 กรุงศรีอยุธยาไดรับการสถาปนาข้ึนใน พ.ศ. ๑๘๙๓ และส้ินสุดลงใน พ.ศ.๒๓๑๐ ชวงเวลาดังกลาวเรียก
อยางส้ัน ๆ วา สมัยอยุธยา เชนเดียวกับเรียกงานชางหลวงวา ศิลปะอยุธยา การที่อยุธยาอยูในพืน้ที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง จึงเหมาะแกการเกษตรกรรม และการมีเสนทางคมนาคมติดตอกับดินแดนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อยุธยาจึงเปนชุมชนการคาสําคัญ มีแมน้ําสายหลักที่ไหลมาจากหัวเมืองทางเหนือ คือ แมน้ําปา
สัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ําเจาพระยา โอบลอมตัวเมืองเปนเกาะ แลวไหลไปทางใตออกสูอาวไทย อันเปนเงื่อนไข
ทางภูมิศาสตรที่ชวยใหราชธานีแหงใหมนี้เจริญข้ึนอยางรวดเร็ว 
 พื้นฐานของศิลปะอยุธยาเร่ิมเดนชัดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ วัฒนธรรมขอมที่จางลงแลวจาก
ลพบุรียังเปนแรงบันดาลใจสําคัญของงานชางอยุธยา เชนเดยีวกับการเกี่ยวของกับสุโขทัยและลานนา อันเปนโยง
ใยในเครือขายวัฒนธรรมพุกาม หรือประเทศพมาในปจจุบัน  งานชางหลวงของอยุธยา คือ พระบรมเดชานุภาพ
ของพระมหากษัตริย พระบรมมหาราชวังอันมีพระปราสาทเทวราชาของสวรรคชั้นนี้คือ พระอินทร พระมหากษัตริย
ทรงเปนอัครศาสนปูถัมภ งานชางจึงเกิดจากความศรัทธาและคุณธรรมตามคําส่ังสอนในพุทธศาสนา จึงเปนสวน
เชื่อมโยงแบบแผนประเพณีราชสํานักลงมาสูสังคมระดับลางเปนลําดับ 
 การแบงชวงเวลาในศิลปะอยุธยา ไดสะทอนปรากฏการณทางประวัติศาสตรความตอเนื่องกับความ
เปล่ียนแปลงควบคูเปนเหตุเปนผลกันเสมอมา จึงแบงใหขาดกันโดยส้ินเชิงไมได  แตเดิมสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงแบงไวเปน ๔ สมัย จากหลักฐานรูปแบบสถาปตยกรรม  ตอมาอาจารยตรี 
อมาตยกุล ไดลดเหลือเพียงสามชวง คือ ยุคตน ตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ยุคกลาง ตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ถึงรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม และยุคปลาย 
ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา  
  

จิตรกรรม 
 จิตรกรรมสมัยอยุธยาก็เชนเดียวกับงานชางแขนงอ่ืน ๆ ของชางหลวงในสมัยอยุธยาทีใ่ชจิตรกรรมเปน
เคร่ืองมือหรือส่ือที่สําคัญสะทอนใหเห็นถึงความศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ชางไดวาดไวบนผนังพระ
อุโบสถบาง พระวิหารบาง หรือบนสมุดภาพ สีของชางในสมัยอยุธยาจะเปนสีฝุนผสมกาวระบายเรียบ ตัดเสนขอบ
และรายละเอียดของภาพ การตัดเสนแสดงความรูสึกนึกคิดผานฝมืออันชํานาญ และแมนยํา เปนที่ประจักษมา
กอนแลวในสมัยสุโขทัย ดังภาพลายเสนที่จารลงบนแผนหินชนวนจํานนหนึ่งจากวัดศรีชุด แตนาเสียดายที่งาน
ระบายสีตัดเสนในศิลปะสุโขทัยเหลือเพียงรองรอยวาไดวาดภาพเร่ืองราวของอดีตพุทธเจาแลเร่ืองพุทธประวัตบิาง
ตอน ดังนั้น วิธีการทางจิตรกรรมและแรงบันดาลใจจากเร่ืองราวทางศาสนาของอยุธยาจึงเกี่ยวโยงกับศิลปะสุโขทัย
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มากอน  โดยไมตองกลาวถึงแรงบันดาลใจจากศิลปะอันสืบเนื่องจากวัฒนธรรมขอมซึ่งแทบไมมีหรือไมเหลือแม
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีความชํานาญหรือสันทัดในการงานชางดานนี ้ ดวยหลักฐานที่มีอยูนอยมากของ
จิตรกรรมฝาผนังในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร และจิตรกรรมฝาผนังรุนหลังในเขมรเองก็เปนงานจิตรกรรมที่มี
อายุราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และคงไดรับอิทธิพลไปจากงานจิตรกรรมสมัยอยุธยามากกวา 
 จิตรกรรมในชวงสมัยอยุธยาตอนตนเปนที่นาเสียดายที่ไมมีเหลือใหไดทําการศึกษาแลว นอกจากสาเหตุ
การเสียกรุงศรีอยุธยาที่วัดวาอารามตาง ๆ ถูกทําลายลงไปมาก และสวนที่เสียหายกอนของอาคารก็คือหลังคา ซึ่ง
เปนหลังคาเคร่ืองไมมุงกระเบื้อง เม่ือหลังคาเสียหาย ส่ิงที่ตามมาก็คือการถูกทําลายของจิตรกรรมภายในอาคาร
นั่นเอง แตก็ยังมีจิตรกรรมในยุคแรกหลงเหลือใหศึกษาได ซึ่งมักจะเปนจิตรกรรมที่เขียนไวที่ผนังคูหาหรือผนังของ
กรุปรางคตาง ๆ เชน จิตรกรรมฝาผนังคูหาพระปรางคประจําทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระปรางคประธานวัด
มหาธาตุ ที่ไดรับการอนุรักษไว  แตก็ดําเนินการภายหลังการจากชํารุดเสียหายไปมากแลว  ภาพเรือนแกวบนผนัง
ตรงขางประตูทางเขาสูคูหาที่วาดไวเพื่อเปนฉากหลังของพระพุทธรูป คงเปนพระพุทธรูปหลอดวยสําริด จึงถูก
เคล่ือนยายออกไปโดยงาย ทําใหไมหลงเหลือรองรอยของรูปแบบพระพุทธรูปที่เปนพุทธประติมากรรมสําคัญที่
ประดิษฐานอยูภายในเรือนแกว ผนังดานซายคือแถวพระอดีตพุทธเจาซึ่งเสด็จมาตรัสรูบนโลกนี้ตามลําดับกัปกัลป
อันเนิ่นนานจนนับไมได พระพุทธเจาสมณโคดมไดเสวยพระอดีตชาติตาง ๆ เปนพระโพธิสัตว บําเพ็ญบุญบารมีอยู
ในสํานักของพระอดีตพุทธเจาเหลานั้น กอนเสด็จมาตรัสรูในยุคขอเรา  ภาพเหลาพระอดีตพุทธเจาดังกลาว มี
จํานวน ๑๔ องค พระองคเรียงในแถวแนวนอนสามแถวจากตอนบนของผนังคูหาลงมา แตละองคสลับดวยพระ
พระสาวก สภาพจิตรกรรมที่ลบเลือนเกือบหมดแลวของผนังตรงขามยังเหลือเสนลาง ๆ ของแถวแนวนอน อันแสดง
ถึงองคประกอบภาพแบบเดียวกันและยอมหมายถงึวาผนังที่จิตรกรรมลบเลือนไปหมดแลว เคยมีภาพพระอดีต
พุทธเจาอีก ๑๔ พระองค รวมจํานวนพระอดีตพุทธเจา ๒๘ พระองค อันเปนชุดที่กลาวไวในคัมภีรพุทธวงศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือนแกว จิตรกรรมฝาผนังคูหาปรางคมุมตะวันตกเฉียงเหนือ บนฐานไพทีพระปรางค วัดมหาธาตุ 
อยุธยา จิตรกรรมฝาผนังยุคตน รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขุนหลวงพระง่ัว) 
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 จิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญมากในสมัยอยุธยาตอนตนอีกแหงหนึ่งก็คือ ที่พระปรางคประธานวัดราชบูรณะ 
ยังอยูในสภาพดีที่สุดของยุคตนอยุธยา ชางไดวาดไวบนผนังของกรุบนของพระปรางคซึ่งอยูถัดลงไปจากระดับพื้น
ของคูหาปรางค และอีกกรุหนึ่งถัดจากกรุบนลงไปอีก สําหรับจิตรกรรมของกรุบนที่ผนังดานใต และดานตะวันออก
สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของชาวจีนในราชสํานักขณะนั้น ที่มีบทบาทสําคัญ เพราะภาพที่ปรากฏภายในกรุเปน
ภาพบุคคลในชุดเคร่ืองแตงกายจีน ภาพขุนนางจีน ผนังสองดานตรงขามเปนภาพเทวดาเหาะอยางไทย  แตก็มี
สวนสะทอนอิทธิพลศิลปะจีนอยูดวย เชนลักษณะมงกุฎของเทวดาเหลานั้น รวมทั้งภาพดอกไม กอนเมฆ ที่มี
ประกอบอยูดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตรกรรมฝาผนังในกรุพระปรางค วัดราชบูรณะ 
 

 จิตรกรรมทั้งส่ีของผนังกรุถัดลงไป  ประกอบดวยภาพพระอดีตพุทธเจา เรียงรายในแถวบนสุด สองแถวพัด
ลงมาแบงเปนชอง แตละชองวาดเฉพาะเหตุการณสําคัญในเร่ืองพระพุทธประวัติ เปนภาพฉากเหตุการณตอน
เดียวเทานั้น กลาวคือ พระพุทธเจาเปนหลักขององคประกอบ บุคคลหรือฉากประกอบเร่ืองมีอยูเทาที่จําเปนเพียง
เพื่อใหทราบวาเปนพุทธประวัติตอนใดเทานั้น เชน ในสัปดาหที่หกหลังการตรัสรู พระพุทธองคประทับใตตนไม คร้ัง
นั้นฝนฟาอากาศวิปริต พญานาคมุจลินข้ึนจากสระน้ําใกลบริเวณนั้นเพื่อปกปองพระองคจากอุทกภัยในคร้ังนั้น 
เม่ือความวิปริตสงบลงพญานาคจึงแปลงกายเปนมาณพนอยนั่งถวายอภิวาทอยูเบื้องหนาพระพุทธองค  ชางวาด
ภาพพระพุทธองคประทับบนเรือซึ่งมีหัวเปนพญานาคมุจลินท เบื้องหนามีภาพมาณพแปลงกายจากพญานาค
มุจลินทนั่งพนมมือ การแสดงภาพพระพุทธองคในพระพุทธประวัติตอนนี้แตกตางจากที่นิยมวาดหรือปนกันใน
ระยะตอมาซึ่งทําเปนพระพุทธรูปนาคปรก 
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 แถวถัดลงมาเปนภาพพระอสีติสาวก ก็คือ พระอริยสงฆ ๘๐ องค เขียนไวผนังละ ๒๐ องค แถวที่คั่นพื้นที
สวนลางเลาเร่ืองปรัมปรากอนพุทธกาล คือ ชาดกในชุด ๕๔๗ ชาติ หรือเรารูกันทั่วไปในชื่อ พระโพธิสัตว ๕๕๐ 
ชาตินั่นเอง แตเลือกวาดไวไดประมาณ ๖๐ ชาติ คงเปนเพราะพื้นที่ที่จํากัด ชาดกแตละชาติแสดงเหตุการณตอน
เดียวในหนึ่งภาพเชนกัน  ในบรรดาชาติที่สามารถทําความเขาใจ เชน มหาชนกชาดก ชางวาดภาพนางมณีเมขลา
เหาะอุมมหาชนกโพธิสัตวข้ึนมาจากมหาสมุทร อันเปนตอนสืบเนื่องจากกอนหนานั้นวาเรือสําเภาของมหาชนก
อับปาง มหาชนกเพียรวายน้ําจนเหนื่อยออน  กอนนางมณีเมขลาจะมาชวย 
 ภาพวาดจํากัดรายละเอียดใหมีเฉพาะที่จําเปนเหมาะสมกับคําวาภาพสัญลักษณ  มากกวาจะเปนภาพ
เลาเร่ืองอยางแทจริง ผูชมภาพเชนนี้จึงยอมตองรูเร่ืองราวที่นํามาเปนหัวขอในการเขียนภาพ  อยางไรก็ตาม การ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังกรุดังกลาวคงเพื่อเปนพุทธบูชา  เพราะเม่ือชางเขียนเสร็จและบรรจุสมบัติอันมีคาไว
แลว กรุก็ถูกปดตายหากคนรายไมลักลอบเขาไปโจรกรรมของมีคาภายในกรุพระปรางคเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๐๐  
เราอาจจะยังไมไดรูจักหลักฐานอันมีคานี้  แตก็เชนเดียวกันกับความเสียหายและคุณคาทางประวัติศาสตร 
โบราณคดี และศาสตรสําคัญอีกหลายสาขา เรียกไดวาเปนสหวิทยา ที่เราตองสูญเสียทั้งวัตถุ และความรูเหลานั้น 
   ความแคบของกรุพระปรางคที่มีขนาด เพียงแค ๑.๔๐ เมตร เทานั้น  คือ ขอจํากัดอยางหนึ่งในการทํางาน
ของชางเขียนภาพ สีขาวใชลงพื้นและวางเวนเปนรูปรางดวยการระบายสีแดงเปนพื้นหลัง สีขาวซึ่งบัดนี้เปนสีขาว
หมนหรือสีครีมจึงเปนสีของตัวภาพมีตัดเสนดวยสีดําหรือสีแดง ผิวเนื้อของตัวภาพบางแหงปดแผนทองคําเปลว 
ตัดเสนดวยพูกันที่แสดงถึงการวาดอยางรวดเร็วดวยความชํานาญ โดยที่ไดสาระสําคัญทั้งรูปรางและรายละเอียด
สวนที่จําเปนของภาพ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี แสดงความชื่นชมในการใชพูกันที่กลา แมนยํา และแนนอน ดวย
ความม่ันใจของชางเขียนทีรับผิดชอบงานประดับฝาผนังกรุแหงนี้ ทานกลาววา เสนที่ไมถูกตองก็เขียนลงไปใหม
โดยไมลังเล และไมมีการลบเสนที่เขียนแลวไมไดตั้งใจ การวาดเสนพูกันบนผนังโดยตรงเชนนี้เปนงานที่จะกระทํา
กันไดเฉพาะบรรดาศิลปนชั้นอาจารยที่มีความรูสึกทางจิตอันสูงสงเทานั้น  
 จิตรกรรมฝาผนังอีกแหงหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยในยุคตน คือ จิตรกรรมฝาผนังที่ผนังคูหาพระปรางค
ประธาน วัดพระราม อยุธยา  คงเขียนข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐  อันเปนชวงเวลาภายหลังจากเร่ิมสราง
วัดนี้ใน พ.ศ.๑๙๑๒  ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร สภาพชํารุดจนนาวิตก  แตก็ยังเหลือภาพเหลาพระอดีต
พระพุทธเจาวาดไวดวยขนาดที่คอนขางใหญเพราะพื้นที่ผนังคูหามีมาก ลวดลายที่ชางไดเขียนไวระหวางภาพพระ
อดีตพุทธเจาสอดคลองกับงานประดับในยุคเดียวกัน  แถวพระอดีตพุทธเจา ซึ่งชํารุดมากยิ่งกวาวาดตอเนื่องจาก
ผนังคูหามาที่ผนังของมุขหลังคาที่คลุมมุขชํารุดทลายลงมานานแลว  ภาพเขียนสวนนี้จึงจะหมดไปในไมชา 
 มาถึงชวงยุคกลางของอยธุยา จิตรกรรมฝาผนังในยุคนี้มีตัวอยางเหลืออยูนอยมาก หลักฐานที่ระบายสีตัด
เสนบนแผนชิน  เปนภาพแถวพระสงฆสาวกในทายืนพนมมือ นาเสียดายที่สีจางไปเกือบหมดแลว  ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังคูหาเจดียบางแหง ศาสตราจารยเฟอ หริพิทักษ  ซึ่งเปนชางเขียนฝมือเอกคนหนึ่ง ไดเคยคัดลอกไวกอนจะ
ลบเลือนเสียหายไปหมดแลว อยางสภาพในปจจุบัน  งานที่ทานคัดลอกไวเก็บรักษาอยูที่หอศิลป หรือ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป กรมศิลปากร 
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ภาพเขียนบนสมุดไทย 

ภาพเขียนบนสมุดไทย     ที่วาดข้ึนในยุคกลางนี้  
ยังไมนิยมปดทองประดับภาพ  แตใชสีสดใสกวาเกามาก  
เร่ืองราวที่เขียนนํามาจากวรรณคดีไตรภูมิ      ซึ่งสะทอน 
โลกทัศนของชาวพุทธเร่ืองสัณฐานจักรวาล   มักเรียกอีก 
อยางหนึ่งวา สมุดภาพไตรภูมิ   แตภาพพุทธประวัติและ 
ภาพชาดกก็วาดรวมอยูดวย การที่สมุดภาพเปนแผนพับ 
ทบกันอยางตอเนื่อง    เม่ือคล่ีออกดูไดคราวละสองหนา                                                     
เทากับเปนเงื่อนไขของพื้นที่เขียนภาพ องคประกอบภาพ  
จึงแปลกไปจากภาพที่วาดประดับฝาผนัง 
 ในชวงอยุธยายุคปลาย จิตรกรรมบนผนังอุโบสถของวัดในยุคนี้ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทบไม
เหลืออยูแลว มีเพียงแหงเดียวที่ยังอยูในสภาพที่ยังพอศึกษาไดบางที่ตําหนักพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย  
เขียนข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ปจจุบันวัดนี้มีภิกษุประจําอยู  สภาพชํารุดของจิตรกรรมฝาผนังไดรับการ
ซอมแซมเม่ือเกือบสายไปแลว  ภาพชาดกเร่ืองเตมียกุมารยังอยูในสภาพที่สามารถศึกษาได พระโพธิสัตวเตมีย
โอรสของพระราชากาสิกราช  เม่ือทรงพระเยาวไดเห็นพระราชบิดาทรงตัดสินลงโทษประหารนักโทษ พระกุมาร
โพธิสัตวไมทรงปรารถนาพระราชภารกิจเม่ือภายหนาพระองคตองสืบทอดราชบัลลังกแทนพระราชบิดา พระกุมาร
จึงแสรงเปนหูหนวก ตาบอด และเปนใบพูดไมได  พระราชบิดามารดาของพระองคจึงอดทนรักษาและทดสอบ
ความพิการนั้นเร่ือยมาโดยตลอดแตก็ไมประสบผลสําเร็จ  เชน ทดสอบโดยเอาชางมาขู เอาไฟมาสุม  แตพระเตมีย
กุมารก็ไมไดแสดงอาการรับรู  และยังมีภาพสัณฐานจักรวาลแสดงเขาพระสุเมรุ คือ แกนของจักรวาล ลอมดวยเขา
สัตบริภัณฑ คือ เขาวงแหวนจัดวางสูงลดหล่ันกันเปนลําดับจากแกนออกไป  แมจิตรกรรมดังกลาวจะอยูในสภาพ
ชํารุดมาก แตก็ยังสังเกตไดวาชางใหความสนใจเร่ืองวงโคจรของพระอาทิตยกับพระจันทรดวย 
 
 
 

 
 

 

วัดพุทไธสวรรย 
 

สวนวัดตาง ๆ ที่อยูนอกเกาะเมืองอยุธยา มีนอยวัดมากที่ยังเหลือหลักฐานทางดานจิตรกรรม หากยังมี
เหลืออยูก็เปนวัดที่มีพระภิกษุดูแลรักษาเชนจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถหลังเกาของวัดใหมประชุมพล วัดนี้เปนวัดที่
อยูใกลกับปราสาทนครหลวงซึ่งพระราชพงศาวดารระบุวา สมเด็จพระเจาปราสาททองใน พ.ศ.๒๑๗๔ โปรดเกลาฯ 
ใหสรางหลังจากทรงสงชางไปถายแบบปราสาทนครหลวง ซึ่งก็คือประเทศกัมพูชาในปจจุบัน ชื่อปราสาทและชื่อ
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ตําบลจึงเรียกตามที่ถายแบบมาและเหตุการณจากพงศาวดารฯ ไดใชประกอบการสันนิษฐานกําหนดอายุรวมกับ
รูปแบบของจิตรกรรมของวัดใหมประชุมพลดวย จิตรกรรมฝาผนังที่วัดนี้วาดข้ึนราวคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๒  
วัดนี้อยูหางไปทางเหนือของอําเภอพระนครศรีอยุธยาราว ๑๕ กิโลเมตร  จิตรกรรมฝาผนังดานซายของพระพุทธรูป
ประธาน  บริเวณของพื้นที่เหนือชองหนาตางเปนแถวภาพเจดียสลับดวยภาพเทวดานั่งพนมมือ คุณภาพอันสูงยิ่ง
ของชางอยูที่ทีทาอันงามสงาของภาพเทวดา การใชสีและตัดเสนหลากหลายดายรายละเอียดของภูษาอาภรณของ
เทวดาเหลานั้น  แถวเทวดาพนมมือนมัสการเจดียนับเปนเร่ืองแปลก ชวนใหเชื่อวาเจดียเหลานั้นคงเปนสัญลักษณ
แทนเหลาพระอดีตพุทธเจา หากเปนดังที่เขาใจ จิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ก็ยอมเปนการคิดคนที่พเิศษกวาแหงอ่ืน 
 จิตรกรรมของผนังตรงขามและผนังทางดานหนาพระประธานไมเหลืออยูแลว  เกิดจากหลังคาร่ัวมานานป
กอนที่กรมศิลปากรจะเขาทําการบูรณะ ผนังดานหลังพระประธานเปนภาพพระพุทธเจาประทับภายในเรือนแกว มี
พญานาคหลายหัวอยูบนยอดซุม คือเร่ืองหลังการตรัสรูในสัปดาหที่หกของพระพุทธเจาพื้นหลังประกอบภาพ
ดังกลาวไดรักบากรออกแบบพิเศษเปนภาพปาละเมาะประกอบจากแนวตั้งซ้ํา ๆ ของตนไม เลียนแบบธรรมชาติได
งามอยางนาประหลาด สัตวเล็กใหญ เชน นก กระรอก แทรกอยูตามกิ่งกาน ชางและสัตวในอุดมคติ คือ ราชสีห 
วาดไวที่สวนลางของภาพ 
 งานจิตรกรรมฝาผนังนอกเมืองอยุธยากลับมีอยูเหลืออยูหลายแหง ในยุคตนนั้นยังมีอยูที่ผนังคูหาปรางค
ประธานของวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี จิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ยอมผานการบูรณะมาบางแลวในอดีต แตคงไมได
เปล่ียนแปลงลักษณะสําคัญไปแตอยางใด พื้นที่ของภาพเขียน คือ ผนังดานเหนือ ดานตะวันตก และดานใต วาด
ภาพพระอดีตพุทธเจาเรียงอยูในแนวหลายแถว  ตั้งแตยอดผนังลงมา จํานวนของอดีตพุทธเจารวมแลวเกินจาก
จํานวน ๒๘ องค ซึ่งคัมภีรพุทธวงศระบุพระนามไว  จํานวนที่เกินมายอมหมายถึงเหลาพระอดีตพุทธเจาที่เสด็จมา
ตรัสรูกอนจํานวนที่ระบุชื่อไวในคัมภีรพุทธวงศ  แถวลางสุดซึ่งเปนภาพพุทธประวัติสภาพชํารุดมาก  วาดไวเปน
ชองภายในแถวสองของสวนลางผนังทั้งดานซายลานขวา สวนพื้นที่ขอบขางของดานตะวันออกอันเปนทางเขาสู
คูหา แตละขางวาดภาพพระพุทธองคในพระอิริยาบถลีลาซึ่งลบเลือนมาก 
 หัวเมืองสําคัญจะผานออกสูชายฝงทะเล คือ บางกอกหรือกรุงเทพฯ ซึ่งเคียงคูขนานกับธนบุรีโดยมีแมน้ํา
เจาพระยาคั่น ความเจริญในฐานะที่เปนเมืองทามาอยางนอยในยุคกลางยอมม่ังคั่งและมีความสําคัญเพียง
พอที่จะมีสํานักชางประจําอยู ผลงานที่มีชื่อเสียงของชางในยุคปลายคือจิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถวัดชองนนทรี 
กรุงเทพฯ มีชองหนาตางเล็ก ๆ ที่ผนังดานขาง ดานละสองชอง บานหนาตางประกบกันเปนรูปคลายกลีบบัว คือ
สอบแหลมที่สวนบน สอดคลองกับลักษณะที่นิยมอยูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 
 ภาพแถวพระอดีตพุทธเจาไดรับความนิยมสืบทอดมายังอุโบสถแหงนี้     วาดไวบนสุดของผนังทั้งสองขาง
พระประธาน  พื้นที่ใตลงมาคือภาพเร่ืองชาดก ตัวอยางเร่ืองมหาชนกชาดก ตอนที่นางมณีเมขลาเหาะอุมมหาชนก 
วางไว ณ ชานเมืองมิถิลา ซึ่งพระราชาของเมืองนั้นสวรรคตและไมมีโอรสสืบราชสมบัติ ชางไดใหความสําคัญเปน
พิเศษกับตอนเหลาปุโรหิตเส่ียงทายมาเทียมราชรถ มาหยุดที่มหาชนกนอนอยู จึงอัญเชิญข้ึนเปนกษัตริย 
 สวนหัวเมืองที่มีชื่อเสียงในดานงานชางโบราณ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง คือที่เพชรบุรี  จิตรกรรมฝา
ผนังของอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม เปนหลักฐานสําคัญของงานชางยุคปลาย เลาเร่ืองอิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับ



 ๗พระพุทธรูปแบบอูทอง รุน ๓ วัดมหาธาต ุ

เศียรพระพุทธรูป สําริด  
วัดธรรมิกราช 

การสรางวัดนี้มีอยูวา สังฆราชแหงอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ ทานเปนชาวเพชรบุรีไดมาปฏิสังขรณวัดนี้ ซึ่ง
ปจจุบันจิตรกรรมที่วัดนี้เปนที่ยอมรับในดานความคิดและฝมืออันยอดเยี่ยมของสํานักชางเพชรบุรีในยุคปลาย ผนัง
ดานขางของวัดใหญสุวรรณารามไมมีชองหนาตาง จึงเปนเงื่อนไขใหชางออกแบบงานจิตรกรรมของผนังดานขาง
ใหเปนแถวนอนไดตลอดผนัง ไลเรียงจากตอนบนของผนังลงมา แตละแถวมีภาพอมนุษยนั่งพนมมือนมัสการยินดี
ในการตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปประธานนั่นเอง ภาพเหลานี้เรียกวา ภาพเทพชุมนุม ชางวาด
เทวดาระดับสูง เชน เหลาพระพรหม เหลาพระอินทร และผูมีฤทธิ์ระดับรอง ไดแก ยักษ อสูร พญานาค คนธรรพ 
วิทยาธร  โดยที่ตางนั่งแทรกเรียงเคียงไหลกันและกัน โดยไมมีการแบงชั้นฐานันดรวาสูงหรือต่ําในวาระพิเศษยิ่งนั้น
และจิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญอีกแหงหนึ่งอยูอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม  แมจะดูฝมือเปนรองงานชางของวัด
ใหญสุวรรณาราม แตก็เปนเลิศในดานความคิดการออกแบบองคประกอบภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ของผนัง และ
การแสดงออกที่ไมกังวลตอความงามจนเกินไป ทําใหอารมณความรูสึกของชางแสดงออกไดอยางชัดเจน  
 
ประติมากรรม 
 ประติมากรรมสมัยอยุธยาที่สําคัญจะเปนงานชางที่สรางสรรคข้ึนเนื่องในพุทธศาสนาเปนสวนใหญ ไมวา
จะเปนพระพุทธรูป ทําจากศิลา  ปูนปน สําริด แกว เงิน และทองคํา ลวดลายปูนปนประดับศาสนสถานใหเกิด
ความงามเปนสิริมงคล งานไมแกะสลักตาง ๆ รวมถึงประติมากรรที่ทําจากวัสดุอ่ืน ๆ ไดแก ตุกตาดินเผาเคลือบ 
เคร่ืองประกอบ ประดับสถาปตยกรรม  โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่กลาวกันวาแหลงที่พบพระพุทธรูปแบบ อูทองที่ ๑  
ซึ่งสรางข้ึนกอนการสถาปนาราชาธานีกรุงศรีอยุธยาไดพบมากในเขตอําเภอสรรบุรี จังหวัดชยันาท และจังหวัด
สุพรรณบุรี ลักษณะของพระพุทธรูปอูทองรุนแรกนี้คลายพระพุทธรูปที่เรียกวา แบบลพบุรี คือยังมีเคาบางประการ
ของพระพุทธรูปแบบขอมอยูบาง คือ พักตรรูปเหล่ียม ขนงตอกันดูคลายรูปปกกา โอษฐหนา นลาฎกวางมีไรศก
คาด เม็ดศกเล็ก รัศมีรูปดอกบัวตูม พระองคครองจีวรแบบเฉียง ประทับขัดสมาธิราบ ชายจีวรเปนแผนใหญ ปลาย
ตัดตรง เปนกลุมพระพุทธรูปที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙  และก็เปนรุนที่ ๒ สรางข้ึนเร่ือยมาในสมัยราชธานี
อยุธยา และรุนที่ ๓ ที่เปนลักษณะพระพุทธรูปที่มีลักษณะของพระพุทธรูปแบบสุโขทัยผสมผสานอยางเดนชัด  ซึ่ง
ประติมากรรมอูทองรุนที่ ๒  องคสําคัญไดจัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑถานแหงชาติ เจาสามพระยา คือ เศียร
พระพุทธรูปขนาดใหญ หลอดวยสําริด  ไดจากวัดธรรมิกราช พระพักตรรูปเหล่ียม 
นลาฎกวาง มีขอบไรพระศก  พระขนงรูปปกกา แมจะไมมีพระรัศมีปรากฏอยูแลว 
ซึ่งเชื่อไดวาคงเปนรูปเปลว  เปนแบบเดียวกับพระพุทธรูปขนาดใหญที่วัดพนัญเชิง 
 พระราชพงศาวดารฯ ระบุวาสรางกอนสถาปนาอยุธยา ๒๖ ป และรูปแบบอูทอง 
   รุนที่ ๓ มีลักษณะศิลปะสุโขทัยเขามา รัศมีเปลว และที ่
   ชายจีวรมีแฉกคลายเข้ียวตะขาบ มีฐานแบบพิเศษ คือ 
   แอนเวาเขาขางในคลายลักษณะของฐานดอกบัวบาน  
   เรียกวา ฐานปทม แตไมมีการประดับกลีบบัว พระพุทธรูปแบบอูทองรุน ๓ และพระพิมพ 
   รูปพระลีลามีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับศิลปะสุโขทัย     และไดพบจํานวนมากในกรุ 



 ๘

ลายสลักหิน จากวัดมหาธาต ุ

ปรางคประธานวัดราชบูรณะ แสดงถึงแบบอยางที่นิยมในสมัยสรางวัด  และขอนาสังเกตประการหนึ่ง คือ การหลอ
โลหะในสมัยนั้นคงมีราคาสูงมาก การสรางพระดวยสําริดจํานวนมากคงส้ินเปลืองเงินทองมาก จึงจําเปนตองหลอ
ใหบาง จนกลาวกันวาพระพุทธรูปอูทองมีเนื้อบางราวกับเปลือกไข  นอกจากจะหลอจากสําริดแลว การสรางพระ
ในยุคตน ยังนิยมสลักจากหินทราย ดังเชนพระพุทธรูปที่วัดมหาธาตุ ที่ยังเหลือเต็มองค ซึ่งมีขนาดใหญประดิษฐาน
ทางดานตะวันตกของปรางค กรมศิลปากรบูรณะไวไดเปนองคสมบูรณ องคพระอยูในอิริยาบถประทับขัดสมาธิ
ราบบนฐานปทม พระพักตรรูปไข พระขนงโกง ไมมีไรพระศก รัศมีรูปเปลว คือภาพรวมของพระพุทธรูปอูทองรุน ๓  
สวนลวดลายสลักหินในยุคตน เปนลักษณะพิเศษของงานชางสมัยอยุธยา ยังคงปรากฏเคาของลายประดิษฐแบบ
ศิลปะขอมบาง แตไดปรับปรุงใหเขากับลวดลายทํานองจีนซึ่งเปนการเลียนแบบธรรมชาติ เชน ลายพันธุพฤกษา มี
กิ่ง กาน ใบ ดอก เปนชอ หรือวงโคง หรือกรอบวงโคงสอดสานกัน และมีลักษณะลายที่นาศึกษา คือสวนที่อาจ
เกี่ยวของกับลวดลายแบบมุสลิม แตการแพรหลายของลายที่เกี่ยวของกับพันธุพฤกษามีอยูในดินแดนภาคกลาง
กอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแลว ทั้งลายชอดอกไมที่ปะปนอยูกับลายประดิษฐทีสื่บเนื่องมาจากแบบขอม ปน
ดวยปูนประดับปรางคพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ลายวงโคงสอดสานเปนกรอบ ภายในมีลายดอกทํานอง
พันธุพฤกษา ปรากฏเปนลายเสนจารลงบนแผนหิน ประดับเพดานทางเดินภายในผนังของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลวดลายยุคตนยังปรากฏบนงานประดับอ่ืนที่สําคัญคือ ลวดลายปูนปนประดับปรางคในยุคตน เชน ลาย
กรวยเชิงประดับตอนลางของเรือนธาตุ และลายเฟองอุบะประดับตอนบนของเรือนธาตุที่วัดสม ที่นับเปนแบบ
แผนงานชางยุคตนและงานปูนปนประดับปรางคประธานวัดราชบูรณะที่ไดรับการบูรณะไดชวยใหการเปรียบเทียบ
ความแตกตางจากลวดลายสมัยสรางไดเดนชัด เชน ระเบียบการแบงลายภายในและลักษณะของลายแตละตัว 
และเนื้อปูนอันเกิดจากสวนผสมที่แตกตางกัน    ก็ใชเปนหลักฐานประกอบได  
คือ    ลวดลายเดิมมักมีสวนผสมของทรายละเอียด    ผิวปูนเปนมันออกสีขาว  
สวนที่เปนงานบูรณะมีสวนผสมของทรายหยาบ  และผิวปูนหยาบ   ออกสีขุน  
หรือมักมีคราบดําเกาะอยู หรือลายในรูปกลีบบัวที่แสดงใหเห็นความแตกตาง 
ของงานสมัยสรางกับงานสมัยบูรณะอยางชดัเจน ซึ่งลายชอภายในรูปกลีบบัว 
ที่เปนลวดลายแบบเกาของปรางคประธานนีมี้สวนคลายคลึงกันกับลายดุนนูน 
ประดับชิ้นสวนปรางคจําลองทองคํา พบในกรุปรางคองคเดียวกัน  และยังเปน 
แบบเดียวกับลายสลักหินบางชิ้นจากใตฐานพระวิหารหลวง วัดมหาธาต ุ
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เคร่ืองทองจากกรุปรางควัดราชบูรณะ และภาพลายเสนดอกไมในรูปกลีบบัว 

ยักษแบก ปูนปน ประดับฐานไพที 
 ปรางคประธานวัดราชบูรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 ประติมากรรมปูนปนรูปบุคคลมีตัวอยางเปนแถวพลแบก 
ปนนูนสูง  ประดับที่ผนังกระเปาะของฐานไพทีดานใตของปรางค 
ประธานวัดราชบูรณะ  พลแบกรูปรางลํ่าสัน หัวหักหายไปแลวทั้ง 
ส้ิน เขาใจวาเปนยักษ เคร่ืองแตงกายที่สําคัญ  ไดแก กรองศอคือ 
สรอยคอที่เปนแผง และเสนเชือกคาดไขวที่หนาอก  แสดงถึงงาน 
ในชางยุคตน ที่มีอยูในศิลปะสุโขทัยมากอน และกอนหนานั้นอีก 
ก็มีปรากฏในศิลปะขอมไดพบที่คาดอกรูปยักษ รูปทหารในฉากสงคราม 
 งานแหงศรัทธาของชางอยุธยาอีกอยางก็คือ การสรางพระพิมพเพื่อสืบทอดพระศาสนา พระพิมพโลหะ
หลอจากแมพิมพเปนที่นิยมมากในระยะแรก ดังที่กลาวมาแลววาพบมากในกรุปรางคประธาน วัดราชบูรณะ ซึ่งมี
อยูสามกรุซอนกันในแนวดิ่งลงไปจากพื้นคูหาของปรางค ปรางคประธานยอมสรางข้ึนในคราวเดียวกับการสรางวัด 
คือในป พ.ศ. ๑๙๖๗  การไดพบหลักฐานสําคัญและมีคาอยางยิ่งภายในกรุทั้งสาม เกิดจากคนรายลักลอบเขาไป
ขนโบราณวัตถุอันมีคาจํานวนมาก โดยร้ือศิลาแลงที่ปูพื้นคูหาปรางคและผานลงไปทางชองนั้น การโจรกรรม
เกิดข้ึนเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๐๐  หลักฐานมีคาที่พบ เชน เคร่ืองราชูปโภค และส่ิงของตาง ๆ ซึ่งลวนแตทําดวย
ทองคําประดับอัญมณ ี ยังมีชิ้นสวนของปรางคจําลองทําดวยทองคําเชนกัน บางลักษณะของลวดลายดุนนูนบน
เคร่ืองทอง หากกลาววาเกี่ยวของกับรสนิยมแบบจีน คงยอมรับไดงายกวา แตหากตั้งขอสังเกตถึงอิทธิพลจาก
ศิลปะมุสลิม ซึ่งนาจะมีสวนอยูดวย เชน ลวดลายประดับเข็มขัดหรือรัดพระองค หลักฐานอ่ืนที่แสดงถึง
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับชาวมุสลิมซึง่ไดพบในกรุปรางควัดราชบูรณะเชนกัน ไดแก จารึกอักษรอาหรับบน
เหรียญทองระบุชื่อพระเจาไซนุลอาบิดีนแหงแควนกัษมีร หรือ แคชเมียร พระองคครองราชยระหวาง พ.ศ.๑๙๖๓-
๒๐๑๓ ทรงเปนพระมหากษัตริยรวมรัชสมัยกับสมเด็จพระราชาธิราชที่ ๒ (เจาสามพระยา) ผูสรางวัดนี้ หลักฐาน
ทางดานงานชางทองบางชิ้น จึงจะชางใหเห็นภาพความเกี่ยวโยงของชางมุสลิมในยุคตนอยุธยาไดชัดเจนข้ึน ซึง่
เปนไปไดวาชางจีนไดรับเอารูปแบบลวดลายจากศิลปะอิสลาม นํามาใชอยางแพรหลาย และทําลวดลายตามอยาง
ศิลปะมุสลิม จากหลักฐานลวดลายอิสลามที่ปรากฏบนเคร่ืองถวยจีนที่เปนสินคาสงออกไปขายยังประเทศดินแดน
ตะวันออกไกล  และจากหนาปกคัมภีรอัลกุรอานที่เปนลวดลายสอดสานอันเกิดจากรอยสอดสานตัวอักษรกัน จึง
เปนไปไดวาการประดับลวดลายมุสลิม และชางมุสลิมนาจะมีสวนเกี่ยวของกับงานชางในกรุปรางคแหงนี้ หรือ
ในชวงยุคตนของอยุธยา 
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ช้ินสวนพระปรางค และเข็มขัด(รัด
พระองค) ทองคํา ที่พบจากกรุปรางค

ประธาน วัดราชบูรณะ 

พระพุทธรูป 
อูทอง รุนท่ี ๓ 

พระพุทธรูป
ทรงเคร่ืองนอย 

พระพุทธรูป
สกุลชางลานนา 

พระพุทธรูป 
สกุลชางนครศรีธรรมราช 

กลุมพระพุทธรูปท่ีพบภายในพระอุระ 
พระมงคลบพิตร สมัยอยุธยาตอนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 สวนพระพุทธรูปอยุธยาในยุคกลางที่สําคัญ ไดแกพระพุทธรูป “มงคลบพิตร” เปนพระพุทธรูป กออิฐถือปูน 
และหุมดวยสําริด คงสรางข้ึนในสมัยพระเจาทรงธรรม องคพระขัดสมาธิราบ พระหัตถแสดงปางมารวิชัย แมวา
ไดรับการบูรณะแลว  แตยังรักษาเคาเดิมตามที่ปรากฏในภาพถายกอนการบูรณะ เคาพระพักตรมน เคร่ืองแตง
พระพักตรหางจากสุนทรียภาพของพระพุทธรูปแบบสุโขทัยมามากพอใช คราวที่กรมศิลปากรบูรณะพระพุทธรูป
องคนี้ ไดพบวาภายในพระอุระบรรจุพระพุทธรูปสําริดหลายองค มีทั้งขนาดยอม  และขนาดเล็ก จัดเปนแบบอยาง
พระพุทธรูปในยุคกลาง เชน พระพุทธรูปทรงเคร่ืองนอย คือ ทรงอาภรณเคร่ืองประดับอยางนอย บางองคสวม
เคร่ืองประดับเพียงมงกุฎ บางองคสวมมงกุฎ กรองศอ ทับทรวง พาหุรัด ทองพระกร รัดประคด ทองพระบาท 
พระองคอยูในอิริยาบถยืน พระกรขวายกข้ึนระดับศอก พระหัตถแบออกตั้งข้ึน พระกรซายทอดลงขางพระวรกาย 
เรียกวา ปางประทานอภัย  สบงมีรัดประคดคาดทับแถบดิ่งที่เรียกวา แถบจีนหนานาง มงกุฎมีกระบังหนาเนน
กรอบพระพักตร ดานขางของกระบังหนาออกครีบเล็ก ๆ กลางพระเศียรคือ รัดเกลาทรงกรวยส้ันครอบเกลาเกศา 
แสดงวาอิทธิพลของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองแบบลานนา (ศิลปะเชียงแสน) ซึ่งมีมากกอนคงจะมีสวนเกี่ยวของกับ
แบบอยางพระพุทธรูปของอยุธยายุคนั้นดวย  นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปแบบอ่ืนรวมดวย คือ พระพุทธรูปแบบ
ศิลปะลานนา เปนพระพุทธรูปครองจีวรหมเฉียง ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระวรกายอวบอวนในพระอิริยาบถ
ขัดสมาธิเพชร ซึ่งเปนทีคุ่นเคยกันมากอนแลวในหมูชางลานนา แตแปลกในหมูชางอยุธยา เชนเดียวกับพระหัตถ
ปางมารวิชัย นิ้วพระหัตถขวาที่วางพาดพระชงฆในลักษณะชี้นิ้วพระหัตถตรงลงเบื้องลาง ลักษณะนี้แตกตางจาก
นิ้วพระหัตถขวามีลีลาที่เรียกวา กรีดนิ้ว  อันเปนสุนทรียภาพเฉพาะของพระพุทธรูปโดยทั่วไปในชวงเวลานั้น จึง
เปนไปไดวาการชี้นิ้วพระหัตถเกี่ยวโยงกับลักษณะของพระพุทธรูปแบบลานนาบางองคในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
ตนแบบยอมมาจากศิลปะพมา อนึ่ง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระวรกายทวม พระพักตรอ่ิม ฐาน
ประดับรูปแมพระธรณีและเหลามารไวที่ฐาน อันเปนการเพิ่มเติมรายละเอียดของพุทธประวัติตอนนี้  กําหนดอายุ
ของพระพุทธรูปองคนี้ไวในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ โดยโยงความอวบอ่ิมเทียบกับพระพุทธรูปแบบลานนาเชนกัน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ ประดิษฐาน
ภายในอุโบสถ วัดหนาพระเมรุ อยุธยา 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ ปูนปน ประดิษฐานในเมรุทิศ
เมรุมุม(ซาย)  พระเศียร ปูนปน ท่ีเหลือเพียงพระพักตร
บางสวนของพระพุทธรูปท่ีระเบียงคด วัดไชยวัฒนาราม 

 สวนพระพุทธรูปในชวงยุคปลายของอยุธยา นิยมสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ หมายถึง พระพุทธรูปที่
ทรงเคร่ืองมากกวาพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนอยที่สรางกันในยุคกลาง พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญนิยมสรางกันทั้งใน
อิริยาบถยืน แสดงปางประทานอภัย หรือถาเปนอิริยาบถนั่ง พระหัตถแสดงปางมารวิชัย  แบบอยางหรือตนแบบ
สําคัญของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญในยุคปลาย คือ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญประทับขัดสมาธ ิ ปางมารวิชัย 
จํานวน ๑๒ องค ประดิษฐานอยูในเมรุทิศเมรุมุม วัดไชยวัฒนาราม  ทุกองคชํารุดมากบางนอยบาง โดยรวมมี
รูปแบบพระพักตรคอนขางเส้ียม พระขนงโกงโคงมาก เปลือกพระเนตรใหญ พระนาสิกโดง งุมปลายเล็กนอย พระ
โอษฐอ่ิม คอนขางบาง เทียบไดกับพระพักตรพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในอุโบสถ วัดหนาพระเมรุ ซึ่งเชื่อกันวาเปน
แบบอยางเฉพาะของพระพักตรพระพุทธรูปในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
 สําหรับพระพุทธรูปครองจีวรเฉียง ปนดวยปูน ที่ประดิษฐานเปนแถวเรียงรายภายในระเบียงคดของวัดไชย
วัฒนาราม พระเศียรหักหายไปทุกองคแลว อาศัยลักษณะสังฆาฎิที่ยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฎิรูปแหลม
คลายกลีบบัวชี้ลงและตอปลาย โดยแยกหยักออกสองแฉก คือ ขอสังเกตทางดานแบบอยางที่สําคัญอยางหนึง่ 
ขอสังเกตที่พิจารณาประกอบ คือ ฐานพระพุทธรูปมีสัดสวนสูงกวายุคกอน  ลักษณะพระพุทธรูปจากแหลงที่
พิจารณาไดวาเปนแบบอยางในรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ไดแกพระพุทธรูปประธานและบางองคใน
อุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม อําเภอบางปะอิน  อยุธยา  
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วัดมหาธาตุ อยุธยา 

วัดมหาธาตุ อยุธยา   
(กอนองคปรางคประธานพังทลายลงมา) 

สถาปตยกรรม 
 สถาปตยกรรมในสมัยอยุธยา สวนใหญถูกทําลายไปพรอมกับการเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังที่ ๒  และพัง
เสียหายจากการขุดทําลายหาสมบัติมีคา ทําใหการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมจําเปนตองศึกษาจากการวิเคราะห
ซากโบราณสถานที่เหลืออยู เพราะพระราชพงศาวดารก็ไมไดรายละเอียดเกี่ยวกับงานชาง ในแตละยุคสมัยตางก็มี
ความนิยมตางกัน อาจเกิดจากคตินิยมที่ปรับเปล่ียนหรือจากความเหมาะสมทางดานพื้นที่  เม่ือแรกสรางวัดมักจะ
กําหนดตําแหนงที่ตั้งของส่ิงกอสรางหลักกอน และส่ิงแวดลอมตามมาทีหลัง ประกอบกันในเกณฑสมมาตร  คือ ใน
สัดสวนที่เทากันของพื้นที่  โดยมีแกนสําคัญของวัดเปนหลัก ความสมดุลของพื้นที่ในแนวราบยอมตองสัมพันธกับ
แนวตั้งของส่ิงกอสรางดวย บรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานจึงชัดเจนข้ึน แตก็หาตัวอยางที่สมบูรณไดยาก 
เพราะการกอสรางเพิ่มเติมในระยะหลังทําใหระเบียบของพื้นที่เปล่ียนไปจากเดิม  แตที่กลาวมานี้ไดเปดโอกาสให
เราสังเกตความแตกตางระหวางงานกอสรางในระยะแรกกับงานสรางเพิ่มเติมในระยะหลัง ทั้งทางดานพื้นที่และ
แบบอยางของานชางที่ตางยุคสมัยกัน 
                           แผนผังของวัดในระยะแรก หรือยุคตน การวาง 

ตําแหนงส่ิงกอสรางหลักของวัดจะมีระเบียบเดนชัดคือ 
เจดียประธานซึ่งนิยมสรางทรงปรางค มีระเบียงคด
ลอมรอบพื้นทีเ่ปนบริเวณโดยเฉพาะ หลังคาระเบียง
เปนเคร่ืองไมมุงกระเบื้อง จึงชํารุดพังทลายลงจนหมด
พระพุทธรูปซึ่งอยูเรียงรายอยูในระเบียงคด จึงชํารุด
เชนกัน พระพุทธรูปสลักจากหินและอยูในสภาพดีจึง
ถูกเคล่ือนยายไปนานแลว ที่ปนดวยปูนที่เหลืออยูก็อยู 
 

ในสภาพชํารุด ดานตะวันออกของระเบียงคด คือ วิหารหลวง ทายวิหาร 
หลวงลํ้าแนวระเบียงคดเขามาในบริเวณของเจดียประธาน ดานตะวันตก 
ของระเบียงคด คือ อุโบสถ ดานหนาของอุโบสถจึงอยูทางตะวันตก และ 
มักกอขนาดเล็กกวาวิหารหลวง ตัวอยางเชน  วัดมหาธาตุ ที่สรางในราว  
พ.ศ.๑๙๑๗  และวัดราชบูรณะ  สรางในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช 
ที่ ๒ (เจาสามพระยา) ราวป พ.ศ.๑๙๖๗ 
 การที่ทายวิหารหลวงผานระเบียงคดเขามาในบริเวณของเจดีย 
ประธานคงมีนัยสําคัญ แมในปจจุบันยังไมมีคําอธิบายแนชัด  แตอยางนอยก็พอนึกถึงความสะดวกบางประการ 
เชน เสร็จจากกิจพิธีทางศาสนาในพระวิหารหลวง หากจะเขาสูบริเวณของเจดียประธานก็ผานไปทางประตูทาย
วิหารได โดยไมตองกลับไปออกทางประตูหนาของวิหารหลวงเพื่อยอนไปเขาทางประตูระเบียงคด  บรรดา
ส่ิงกอสรางอ่ืนรวมทั้งเจดียบริวารขนาดกลางและขนาดเล็กเรียงรายอยูรอบนอกของระเบียงคด ถัดออกมาจึงมี
กําแพงลอมรอบขอบเขต หลายวัดคงมีคูน้ําลอมรอบเปนขอบเขตนอกสุด ซึ่งเปนแบบแผนของวัดในราชธานีสุโขทัย



 ๑๓

ปรางคราย วัดมหาธาต ุ

มากอน  ประโยชนของคูน้ํานอกจากทางดานประโยชนใชสอยที่เปนรูปธรรมแลว ยังนาจะเกี่ยวกับความเชื่อเร่ือง
ขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ และแทนความหมายของสีทันดรสมุทรอันแวดลอมเขาพระสุเมรุซึ่งเปนศูนยกลางจักรวาล 
เจดียประธานของวัดเทียบกับพระศรีรัตนมหาธาตุ หมายถึงเจดียจุฬามณีซึ่งสถิตบนยอดเขาพระสุเมรุนั่นเอง 
 เจดีย 
 ในยุคตน เจดียประธานคือ ศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดกอสรางทามกลางส่ิงกอสรางอ่ืน เชน วิหาร
หลวง อุโบสถ เจดียบริวาร เจดียราย  ตอมาเม่ือสรางวัดมีขนาดเล็กลงเปนลําดับ เจดียประธานก็กอสรางเล็กลง 
พรอมลักษณะตําแหนงที่เปล่ียนแปลงไปในที่สุด กอเจดียเพื่อประกอบอุโบสถซึ่งเปล่ียนมามีความสําคัญแทน 
เจดียถากอกลวงก็มีผนังหนา อิฐเปนวัสดุที่นิยมใชกอกันมาทุกยคุทุกสมัย ศิลาแลงใชรวมอยูดวยในยุคตน โดยใช
กอเปนสวนฐาน วัสดุและวิธีกอที่แข็งแรง  เจดียจึงอยูในสภาพชํารุดนอยกวาโบราณสถานชนิดอ่ืนความงามของ
เจดียทรงตาง ๆ ยังสังเกตไดจากการซอนตอเนื่องขององคประกอบลักษณะตาง ๆ ซึ่งไดจังหวะเปนสัดสวนซึง่กัน
และกนัอยางเหมาะสม ซึ่งสะทอนความคิดและภูมิปญญาชาง ที่อธิบายดานรูปทรงสัดสวนของเจดีย ซึ่งโยงอยูกับ
ความศรัทธาและคติทางศาสนา 
 เจดียทรงปรางค 
 เจดียทรงปรางมักเรียกกันส้ัน ๆ วา ปรางคทรงคลายฝกขาวโพด 
ของปรางคหรือเจดียทรงอ่ืนก็ตามแบงตามแนวตั้งไดสามสวน คือ สวนลาง 
 สวนกลาง และสวนบน เจดียทรงปรางคในยุคตน ยังคงเหลือตัวอยางที ่
สมบูรณคือ ปรางคประธานวัดราชบูรณะ กอบนฐานไพที ก็คือฐานที่รองรับ 
ส่ิงกอสรางหลักเชนเจดียประธานและส่ิงกอสรางบริวารเชนเจดียประจํามุม 
หรือเจดียราย มีมุขทางเขาสามทาง เรียกวา ตรีมุข ยื่นออกทางดานตะวันออก 
ของเรือนธาตุ แบบอยางสําคัญของมุขอยูที่สันหลังคา คือ การประดับดวย 
ทรงเจดียขนาดเล็ก เรียกวา เจดียยอด ซึ่งลักษณะนี้ไมพบกอนที่ปราสาท 
แบบขอม จึงนาสนใจเปนพิเศษวา แรงบันดาลใจจากศิลปะพมาแบบพุกาม 
ซึ่งมีแบบแผนในการประดับเจดียยอดมากอน นาจะเกี่ยวของอยูไมโดยตรงก็โดยออม ปรางคประธานของวัดอ่ืนที่
สรางข้ึนกอนหนาปรางคประธานวัดราชบูรณะ ลวนไดรับการบูรณะเปล่ียนแปลงมากบางนอยบางทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน เชน ปรางคประธานวัดพุทไธสวรรย ปรางคประธานวัดพระราม และปรางคประธานวัดมหาธาตุ องคหลัง
นี้กอดวยศิลาแลง ทลายลงเหลือเพียงฐานตอข้ึนเปนตอนลางของเรือนธาตุ ที่ดานทั้งส่ีของฐานกออิฐนั้นตอยื่น
ออกไป แสดงวาเคยเปนจัตุรมุขมากอน นับวาเปนการผิดแปลกไปจากแบบแผนของยุคตนที่กอมุขยื่นไปเฉพาะ
ทางดานตะวันออก การบูรณะคร้ังสําคัญ เม่ือ พ.ศ. ๒๑๗๖  ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง พระราช
พงศาวดารไดกลาวไวถึงงานปรับปรุงเฉพาะทรวดทรงปรางค แมไมไดกลาววา ไดเพิ่มเติมเปนส่ีมุข แตนาคิดไดวา
คงเปนการเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระองคเอง สวนปรางครายที่มีอยูหลายองคในวัดมหาธาตุ ไมมีตรีมุขและผาน
การบูรณปฏิสังขรณมาแลวในอดีต รวมทั้งการบูรณะของกรมศิลปากรดวย 
 



 ๑๔

 
 เจดียทรงระฆัง 
 เจดียทรงระฆัง เรียกกันทั่วไปวา “ทรงลังกา” จากลักษณะที่คลายระฆังกลม อันเปนองคประกอบหลักที่
เดนชัด ชวงเวลาตลอดสมัยอยุธยาไมมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ นอกเหนือจากสัดสวนหรือลักษณะบางประการที่
คล่ีคลายมาตามยุคสมัย เจดียในยุคตนที่สําคัญองคหนึ่งคือ เจดียประธานวัดแมนางปล้ืม จากรูปแบบของสิงห
ลอมที่เปนฐานมีลักษณะคลายลวดลายประดับแผงคอแบบเดียวกับลายรูปสามเหล่ียมที่ปรากฏบนชิ้นสวนทองคํา
พระปรางคจําลองที่พบจากกรุพระปรางควัดราชบูรณะ อยุธยา ที่แสดงถึงงานชางในชวงสมัยอยุธยาตอนตน และ
รูปแบบสิงหที่ลักษณะคลายกับสิงหที่วัดธรรมิกราชที่เปนงานชางในชวงอยุธยายุคแรก   รูปแบบเจดียทรงระฆังที่
สงตอมาสูยุคกลางที่ปรากฏเดนชัด คือ เจดียสามองค ที่เปนเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญ สรางสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ พ.ศ.๒๐๓๕ ทั้งสามองคมีรูปแบบเหมือนกัน ลักษณะพิเศษอยูที่สวนกลาง มีมุขยื่นออกทั้งส่ีทิศ 
สันหลังคามุขประดับเจดียยอด มุขทิศตะวันออกเปนชองทางเขาสูคูหาเจดีย  อีกสามมุขเปนซุมจระนําที่เคยมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู สําหรับการประดับเจดียยอดไวที่สันหลังคามุขมีอยูกอนแลวที่สันหลังคาตรีมุขปรางค
ประธานของวัดในยุคตน  และยังมีเจดียทรงระฆังที่นาสนใจที่สรางในยุคกลางกลุมหนึ่ง คือ เจดียประธาน วัดบาง
กะจะ เปนเจดียทรงระฆังแบบลานนาดวย เจดียทรงนี้ประกอบดวยสวนลางเปนฐานเพิ่มมุม และตกแตงดวยฐาน
ลวดบัวแบบลานนา ฐานนี้รองรับฐานอีกสามฐานในผังกลมกอนถึงทรงระฆังขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 เจดียทรงระฆังกลม วัดแมนางปลื้ม  เจดียทรงระฆังกลม วัดพระศรีสรรเพชญ 

        
 เจดียประธาน ทรงระฆังแบบลานนา   

วัดบางกระจะ 
 เจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม 
 เจดียทรงส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมเร่ิมปรากฏข้ึนในยุคกลาง โดยพัฒนาจากแบบอยางของเจดียที่มีอยูกอนคือ 
เจดียทรงระฆัง ทรงปรางค หรือทรงปราสาทยอด ซึ่งเรามักเรียกวาการยอมุมมากกวา เจดียทรงนี้เปนเจดียใน
แผนผังส่ีเหล่ียมดานเทา โดยเพิ่มมุมตั้งแตฐานข้ึนไปที่ทรงระฆังและเลยไปถึงบัลลังก ตอจากนั้นข้ึนผังกลมดวย
กรวยปลองไฉนและปลี ถือเปนงานสรางสรรคชั้นเยี่ยมของชางอยุธยายุคกลาง ไดแก เจดียศรีสุริโยทัย ซึง่มี
ลักษณะของการเพิ่มมุม  โดยมุมประธานขนาดใหญ ขนาบขางดวยมุมยอยซึ่งมีขนาดเล็กกวาเล็กนอย คือ
แบบอยางที่ปรับปรุงมาจากเรือนธาตุส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมของเจดียทรงปรางค มีเจดียยอดประดับที่สันหลังคาจัตุรมุข
หรือมุขส่ีมุขซึ่งยื่นออกจากดานทั้งส่ีของเรือนธาตุ แมวาเจดียยอดจะมีรูปแบบอันควรเปนงานบูรณะในยุคปลาย 



 ๑๕
เจดียทรงเคร่ือง  

เจดียประธานวัดภูเขาทอง เจดียศรีสุริโยทัย 

แตระเบียบในการประดับมีมาตั้งแตยุคตนแลว เชนที่หลังคาตรีมุขปรางคประธานวัดราชบูรณะ เหนือเรือนธาตุเปน
ฐานส่ีเหล่ียมเพิ่มมุม ซอนลดหล่ันกันสามชั้น อีกชั้นหนึ่งอยูบนสุดนับเปนบัวปากระฆังรองรับทรงระฆังส่ีเหล่ียม
เพิ่มมุมเชนกัน สวนเจดียประธานของวัดภูเขาทอง ฐานสูงลาดแบบฐานของเจดียแบบมอญ-พมาซึ่งเปนกรณีพิเศษ 
มุมที่เพิ่มยังมีขนาดใหญสังเกตไดชัดเจนจากเรือนธาตุ มาลัยเถาอันเปนลวดบัวชนิดหนึ่งซอนตอเนื่องข้ึนไปจนถึง
ทรงระฆัง สําหรับหลังคาของจัตุรมุขไมมีเจดียยอดอาจเปนเพราะเลิกทําแลวหรือเคยมีอยู แตชํารุดมากในคราว
บูรณะคร้ังใดคร้ังหนึ่งจึงงดไมทําเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 เจดียทรงเคร่ือง 
 เจดียทรงเคร่ืองเปนรูปแบบที่ปรากฏชัดเจนในชวงยุคกลาง มักกอไวเปนเจดียราย มีขนาดเล็ก  คําวา  
ทรงเคร่ือง  นอกจากเปนเจดียที่มีงานประดับตกแตงดวยงานปูนปนมากวาเจดียแบบอ่ืน  ยังมีลักษณะที่สําคัญ
นาสนใจ ก็คือ  รูปแบบบางอยางยืมมาจากเจดียทรงปราสาทยอด   โดยที่เกี่ยวโยงอยูกับเจดียทรงส่ีเหล่ียมเพิ่มมุม
อยางใกลชิด ลักษณะสําคัญของเจดียทรงเคร่ือง คือ ฐานสิงหซอนกันเปนชุด เชนเดียวกับชุดฐานของเจดียทรง
ปรางคและเจดียทรงส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมในยุคเดียวกัน สวนกลางบัวทรงคลุมมีอยูประจําเหนือชุดฐานสิงหโดยรองรับ
องคระฆังในผังกลมหรือในผังส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมก็ตาม  สวนยอดซึ่งอยูเหนือทรงระฆัง อาจจะมีหรือไมมีบัลลังก
ส่ีเหล่ียม ตอข้ึนไปดวยบัวทรงคลุมเถาและปลีเปนปลายยอด อันเปนระเบียบที่มีอยูสวนเดียวกันของเจดียทรง
ปราสาทยอดเชนเดียวกัน เชน เจดียทรงเคร่ืองที่วัดพุทไธสวรรย  ตอมาในชวงยุคปลาย องคระฆังกลมของเจดีย
ทรงเคร่ืองมีรูปแบบแปลกไปคือองคระฆังบาง 
องคมีร้ิวแนวตั้งประดับอยู  เชน เจดียรายทรง 
เคร่ืองวัดภูเขาทอง แมมีแบบแผนที่คลายคลึง 
กับในชวงอยุธยากลาง  แตส่ิงที่ทําใหทราบวา 
เปนการสรางในยุคปลาย คือ ขาสิงหที่ไดผาน 
การคล่ีคลายมาแลว เชน  เจดียรายทรงเคร่ือง 
ที่จัดมหาธาตุ และวัดเชิงทา 
 



 ๑๖

เจดียทรงปราสาทยอด วัดราชบูรณะ 

 
เจดียทรงปราสาทยอด 
 รูปแบบของเจดียทรงปราสาทยอดมีเรือนธาตุทรงส่ีเหล่ียมและตอยอดแหลม เกี่ยวโยงกับรูปแบบของเจดีย
ทรงปราสาทยอดในศิลปะสุโขทัย เชน เจดยีบางองคในวัดเจดียวัดเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย ซึ่งไดแบบอยางแพรหลาย
ลงมายังอยุธยา โดยที่ชางอยุธยาไดผสมผสานบางสวนของเจดียของทองถิ่น คือ เจดียทรงปรางคเขาไวดวยกัน คือ  
สวนลาง ชุดฐานในผังส่ีเหล่ียมเพิ่มมุม ประกอบจากฐานบัวลูกฟก ซอนกันสองหรือสามฐาน อันเปนระเบียบของ
ฐานเจดียทรงปรางคของอยุธยา และฐานเจดียทรงปราสาทยอดของสุโขทัย สวนกลางคือเรือนธาตุทรงส่ีเหล่ียม
เพิ่มมุมอยางปรางคประดิษฐานพระพุทธรูปไวในซุมจระนําเหนือเรือนธาตุเปนชั้นซอนลดหล่ัน บนมุมของชั้นซอน
ประดับดวยกลีบขนุน ซึ่งมีอยูทั้งที่เจดียทรงปรางคของอยุธยาและทรงปราสาทยอดของสุโขทัยดวย  และสวนบนมี
อยูใหเห็นอยูเฉพาะที่เจดียทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยเปนตนแบบ คือ ทรงระฆังตอตอยอดกรวย  ตัวอยางเจดีย
ทรงปราสาทยอดในยุคตนมีอยูที่เจดียทรงปราสาทยอดประจํามุมและประจําดานวัดมหาธาตุ ตั้งอยูบนฐานไดที
เตี้ย ๆ ของปรางคมหาธาตุ สวนฐานที่เคยชํารุดมากไดรับการบูรณะโดยกรมศิลปากร เหลือรองรอยของชุดฐานบัว
ลูกฟก สําหรับสวนที่สมบูรณกวาคือยอด ประกอบดวยทรงระฆังตอข้ึนไปดวยทรงกรวยโดยไมมีบัลลังกรูปส่ีเหล่ียม 
ทรงกรวยคลุมดังกลาวเหลือซอนกันเพียงสามลูก  อีกวัดหนึ่งที่มีเจดียทรงปราสาทยอด คือ วัดพระราม เปนเจดีย
ประจํามุม บนฐานไพทีของปรางคประธานสวนเจดียทรงปราสาทยอดในยุคกลางที่สรางกันราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ 
มีการพัฒนารูปแบบอีกระดับหนึ่งที่ปรากฏที่เจดียราย ซึ่งกรมศิลปากรระบุวาเปนเจดียหมายเลข ๒๖ ตั้งอยู
ทางดานตะวันตกนอกระเบียงคดของวัดพระราม  องคประกอบ 
ของเจดียที่เพิ่มข้ึนคือฐานสิงหรองรับเรือนธาตุเหนือชั้นซอน 
ของเรือนธาตุมีบัวทรงคลุม  คือ   ทรงคลุมที่ขยายกวางจนด ู
คลายดอกบัวบาน ทําไวรอบรับทรงระฆัง   เหนือทรงระฆังมี  
บัลลังกรูปส่ีเหล่ียมรองรับบัวทรงคลุมเถา    ซึ่งปจจุบันเหลือ 
ลูกลางสุดเพียงลูกเดียว    ความนิยมเจดียทรงปราสาทยอด 
ในยุคปลายเร่ิมหมดไป    แตมีเจดียที่นาสนใจองคหนึ่ง   คือ  
เจดียรายภายในวัดราชบูรณะ ซึ่งเหลือเพียงบัวทรงคลุมตั้งอยู 
เหนือชั้นซอน  เชื่อวาเหนือบัวทรงคลุมนาจะเคยมีสวนยอด คือ  
ทรงระฆังกลม ตอข้ึนเปนบัลลังกและยอดทรงกรวยอันประกอบ 
ดวยบัวทรงคลุมเถาและปลี  สําหรับสวนลางหรือฐานของเจดีย 
องคนี้ ซึ่งยังครบสมบูรณดีพอใช   แสดงถึงการคล่ีคลายมาเปนฐานสิงหซอนกันสามฐาน  อันเปนแบบอยางของ
เจดียทรงอ่ืนที่สรางในยุคนี ้คือ ชุดฐานสิงหรองรับเรือนธาตุผอมบาง ตอเนื่องข้ึนมาเปนเรือนธาตุ  ซุมจระนําประจํา
ดานทั้งส่ีของเรือนธาตุไมเหลือพื้นที่เพียงพอสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เชนเดียวกับปรางคยุคเดียวกัน 
 ในยุคปลายอยุธยา ชวงรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองแผนผังของวัดมีแบบใหม ๆ และเกิดความนิยม
สรางพระอุโบสถเปนหลักสําคัญของวัด ทําใหวิหารหลวงลดความสําคัญจากเดิม และมีขนาดลดลงตามไปดวย 



 ๑๗

อุโบสถวัดบรมพุทธาราม และภาพลายเสนเจดียทางปรางค 

วัดไชยวัฒนาราม เจดียเพ่ิมมุม  เมรุทิศ  เมรุราย 

การเปล่ียนแปลงนี้คงเร่ิมมาแลวกอนรัชกาลของพระองค ดังเห็นไดจากวัดไชยวัฒนาราม สรางในปแรกของรัชกาล
สมเด็จพรเจาปราสาททอง ราว พ.ศ.๒๑๗๓ และเปนวัดสุดทายที่มีการสรางปรางคขนาดใหญเปนเจดียประธาน 
การเปล่ียนแปลงที่เปนประเด็นที่นาสนใจ คือ ความสําคัญของเจดียประธานโดยนัยแหงศูนยกลางของจักรวาลได
ลดลงอยางรวดเร็วทั้งขนาดก็เล็กลงดวยในรัชกาลเดียวกัน ดังเจดียทรงส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมสององค กอไวขนาดเล็กที่
วัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน ซึ่งพระราชพงศาวดารฯ ระบุวาวัดนี้สรางข้ึนในรัชกาลนั้น คือ ตัวอยางของการ
เปล่ียนแปลงที่ไดเร่ิมตนข้ึนแลว การสรางเจดียขนาดยอมลงคือแนวโนมสําคัญที่จะระบุไมไดชัดเจนอีกตอไปวา
เปนเจดียประธาน รวมทั้งการกอเจดียขนาดยอมหรือขนาดเล็กไวคูเคียงกันทางดานหนาหรือทายอุโบสถ ก็เปน
ความนิยมที่ชัดเจนของยุคปลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 อีกวัดหนึ่งในยุคปลายก็คือ  วัดบรมพุทธาราม   สรางเม่ือรัชกาลสมเด็จ 
พระเพทราชา ใน พ.ศ.๒๒๒๕   วัดนี้เจดียขนาดกลางอยูสององคเหลือเพียงซาก 
ฐาน องคหนึ่งคงเปนเจดียทรงเคร่ือง  อีกองคหนึ่งเปนทรงปรางคซึ่งทราบไดจาก 
ยอดที่ทลายลงมากองอยูที่พื้น     เจดียสององคนี้เรียงตอแนวไปทิศเหนืออันเปน 
ดานหนาของอุโบสถ 
      
      
 
 
 

      
  

 
 
 
 


