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This thesis has the objective to study on the architecture of viharas, or religious
buildings, which are built to contain reclining Buddha images. And also a study of
architecture in the Devasirindravasa Monastery, which was built by the king Chulalongkorn
the Great for his Princess Mother in 1876.
The research methods are historical researches, which are implemented by means of
documentary researches and personal interviews. Followed by the survey researches which
four examples are surveyed for making architectural measurements. And making an analysis
for an architectural design of a vihara in theDevasirindravasa monastery.
The find-outs are that most of the viharas are located in their Buddhavas, which are
ceremonial areas of the monasteries. Furthermore, the orientations of the Buddha images are
frequently eastward or southward. Moreover, most of the surveyed viharas are located on low
bases. And the last find-out is that the architectural context in the Devasirindravasa
Monastery is strongly existed, which made the architectural design criteria so distinct.
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความนํา
วัดเทพศิรินทราวาส เปนพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงสรางขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแดกรมสมเด็จ
พระเทพศิรินทรามาตย สมเด็จพระบรมราชชนนี และเปนอนุสรณสถานแดสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกษัตรีย ซึ่งทรงเปนพระเจานองนางเธอรวม
พระชนกชนนี
ในการสรางวัดเทพศิรินทราวาส รัชกาลที่ ๕ ทรงสรางพระอุโบสถหลังหนึ่งเปน
ประธานของวัด และทรงมีพระราชดําริจะสรางพระวิหารคูกันกับพระอุโบสถ เพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจานองนางเธอ
แตการกอสรางยังไมแลวเสร็จ รัชกาลที่ ๕ ก็เสด็จสวรรคตกอน พระวิหารดังกลาวจึงมีสภาพ
ไมสมบูรณ และถูกรื้อถอนไปในที่สุด
ดวยเหตุนี้ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปวันคลายวันพระราชสมภพของรัชกาล ที่ ๕
ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาดานสถาปตยกรรม เพื่อ
ออกแบบพระวิหารดังกลาว ประกอบกับรัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชสมภพในวันอังคาร ซึ่งมี
พระพุทธไสยาสนเปนพระพุทธรูปประจําวัน จึงเห็นสมควรที่จะไดมีการศึกษาเกี่ยวกับพระ
พุทธ-ไสยาสน เพื่อนําไปประดิษฐาน ณ พระวิหารดังกลาว แทนพระพุทธรูปประจําพระชนม
วารของสมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจานองนางเธอ ตามที่ทรงมีพระราชดําริเดิม
โครงการนี้จึงเปนโครงการสมมุติเพื่อการศึกษาตามหลักสูตรวิชาสถาปตยกรรมไทย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑.๒ วัตถุประสงคของงานวิจัย
๑) เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับวัตถุประสงคในการสรางอาคารและ
เสนาสนะในพระพุทธศาสนา
๒) เพื่อศึกษาพัฒนาการสถาปตยกรรมไทยที่ตอเนื่องกันมาในสมัยรัตนโกสินทร
๓) เพื่อศึกษาโครงสราง วัสดุกอสราง วัสดุตกแตง และองคประกอบตางๆของ
สถาปตยกรรมไทย โดยเนนการศึกษาอาคารภายในเขตพุทธาวาสของวัดเทพศิรินทราวาส

๒

๔) เพื่อนําความรูที่ไดมาจากการศึกษาตัวอยางวิหารพระพุทธไสยาสน ซึ่งอยูในพระ
อารามหลวงตางๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาประยุกตใชกับการออกแบบวิหาร
พระพุทธไสยาสน วัดเทพศิรินทราวาส
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑) กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะวิหารพระพุทธไสยาสนที่สรางขึ้นในยุครัตนโกสินทร
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕
๒) กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะวิหารพระพุทธไสยาสน ซึ่งอยูในพระอารามหลวง
ที่พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศทรงเปนผูสราง หรือบูรณะปฏิสังขรณ
๓) ศึกษาเฉพาะวิหารพระพุทธไสยาสนที่มีสภาพสมบูรณ และยังมีผูใชอาคารในปจจุบัน
๔) ศึกษาเฉพาะวิหารพระพุทธไสยาสนที่อยูในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๕) วิหารพระพุทธไสยาสนที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนกรณีศึกษา เปนอาคารสําคัญภายใน
เขตพุทธาวาส ที่มีความสําคัญเทากับพระอุโบสถ หรือเทียบเทา
๖) ศึกษางานสถาปตยกรรมในวัดเทพศิรินทราวาส เฉพาะอาคารสําคัญที่อยูภายในเขต
พุทธาวาส เชน พระอุโบสถ และซุมประตูทางเขาเขตพุทธาวาสดานทิศตะวันออก เปนตน
๑.๔ ระเบียบวิธีวิจัย
๑) เปนการศึกษาประวัติศาสตร (historical research) จากเอกสารชั้นตน และเอกสาร
ชั้นรอง ตลอดจนภาพถาย และแบบสํารวจเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณพระอาราม ทั้งนี้เพื่อให
ไดขอมูลที่นาเชื่อถือ และคลาดเคลื่อนนอยที่สุด
๒) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ณ สถานที่จริง เพื่อบันทึกภาพ รังวัด
ขนาดอาคาร และสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๓) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และหาแนวทางการออกแบบ และเขียนแบบ
๑.๕ ประโยชนที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับ
๑) เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
อันเกี่ยวเนื่องดวยพระพุทธรูปปางไสยาสน
๒) เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสน ตลอดจนการ
วางผังของพระอารามตางๆ ซึ่งเปนที่ประดิษฐานวิหารพระพุทธไสยาสนดังกลาว
๓) เพื่อเปนฐานขอมูลเบื้องตน สําหรับการออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสน วัดเทพ
ศิรินทราวาส

๓

๔) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่จะศึกษาเรื่องพระพุทธไสยาสน และวิหาร
พระพุทธไสยาสนในอนาคต
๕) เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดมาจากการศึกษาสถาปตยกรรมไทยประยุกตเมื่อตน
สมัยรัชกาลที่ ๕ มาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมสมัยปจจุบัน
๑.๖ ขอตกลงและคําจํากัดความ
๑) พระพุทธไสยาสน หมายถึงพระพุทธรูปซึ่งอยูในอิริยาบถนอนในลักษณะตางๆกัน
๒) วิหารพระพุทธไสยาสน หรือวิหารพระนอน คือ วิหารซึ่งมีพระพุทธรูปประธาน
เปนพระพุทธรูปปางไสยาสน คําวา วิหารพระพุทธไสยาสนนี้ อาจเรียกไดอีกหลายอยาง อาทิ
เชน วิหารพระนอน, วิหารพระไสยา, วิหารพระไสยาสน เปนตน โดยมีความหมายคงเดิม
๓) พระอารามหลวง หมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริยทรงเปนผูสถาปนา หรือ
บูรณะปฏิสังขรณ
๔) ระบบการวัดขนาดพระพุทธรูปเปนแบบสากล คือระบบเมตริก
๕) การกลาวอางถึงหนวยเวลาจะใชเวลาตามปฏิทินสากลเปนหลัก

๔

บทที่ ๒
การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพระพุทธรูป
๒.๑ ความนํา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่กําเนิดในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ ๔๕ ป
กอนพุทธศักราช โดยมีพระบรมศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งทรงถือกําเนิดใน
ราชตระกูลศากยะ และทรงมีพระนามเดิมวา “เจาชายสิทธัตถะ” ภายหลังเมื่อเจาชายสิทธัตถะ
ทรงเห็นโทษของการครองเรือน จึงทรงผนวชเปนปริพาชก1 และทรงบําเพ็ญเพียรอยางอุกฤษฏ
จนกระทั่ง ตรัสรูในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนหก เมื่อ ๔๕ ปกอนพุทธศักราช หลังจากนั้นจึง
เสด็จไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกประชาชน ทําใหมีผูที่สามารถตรัสรู
ตามเปนจํานวนมาก
เนื่องจากพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เห็นความสําคัญของการกําจัดกิเลส
และสรรเสริญการสละความกังวลในที่อยูอาศัย2 ดังนั้นในระยะแรกจึงไมปรากฏการสรางวัด
สําหรับพระภิกษุสงฆอยูประจํา ดังนั้นพระภิกษุสงฆจึงตองพักอาศัยในถ้ํา หรือโคนไม ตามแต
จะสามารถหาได จนกระทั่งไดมีผูถวายที่ดินเพื่อสรางวัด แตยังไมปรากฏการสรางเสนาสนะ
ถาวร ตอมาไดมีผูดําริที่จะสรางที่อยูอาศัยถวายแดพระภิกษุสงฆ ซึ่งพระพุทธองคไดทรง
อนุโมทนาโดยตรัสวา
วิหารยอมปองกันหนาว รอน และเนื้อราย นอกจากนั้นยังปองกันงูและยุงใน
สิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังปองกันลมและแดดอันรอนกลาที่เกิดขึ้นได การถวายวิหาร
แกสงฆ เพื่อหลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณาและเห็นแจง พระพุทธเจาทรง
สรรเสริญวาเปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผูฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึง
สรางวิหารอันรื่นรมยใหแกพระภิกษุทั้งหลายผูพหูสูตอยูในวิหารเถิด… เพราะพวกเธอ
ยอมแสดงธรรมอันเปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา…3
1

นักบวชนอกพระพุทธศาสนา (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๕), หนา .
2
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ.
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑๘๓-๑๘๔.
3
พระไตรปฎกฉบับหลวงเลมที่ ๗: พระวินัยปฎก จุลลวิภังค, ขอที่ ๒๐๓, อางถึงใน ทนง
ศักดิ์ รัตนสุคนธ, การศึกษาพระวินัยปฎกเพื่อเขาใจแนวความคิด และวิวัฒนาการของพุทธสถาน

๕

จากนั้นพระพุทธองคจึงทรงอนุญาตเสนาสนะหาชนิด สําหรับเปนที่อยูอาศัย
ของพระภิกษุสงฆ ไดแก
๑) วิหาร มีลักษณะเรือนที่มีหลังคามุงสองดาน หรือเปนกระทอมขนาดเล็ก
๒) อัฒโยคะ เปนเรือนที่มีหลังคามุงแถบเดียว หรือเพิงหมาแหงน
๓) ปาสาโท หมายถึงเรือนที่มีชั้นมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป (ภาพประกอบที่ ๑)
๔) หัมมิยะ คือเรือนที่มีหลังคาเปนลานรับแสงแดด
๕) คูหา ไดแกถ้ําที่มนุษยสรางขึ้นจากวัสดุกอสรางตางๆ เชนอิฐ หิน หรือ
4
ไม

ภาพประกอบที่ ๑

ภาพลายเสนสันนิษฐานของเสนาสนะประเภทปาสาโท หรือเรือนชั้น
(ที่มา: ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ. การศึกษาพระไตรปฎกเพื่อเขาใจแนว
ความคิดและวิวัฒนาการของพุทธสถานในอินเดีย. หนา ๗๔.)
ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาไดรับความนิยมแพรหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีผูสรางวัดที่เพียบ
พรอมดวยเสนาสนะตามเมืองสําคัญหลายแหง แตในสมัยนั้นยังไมปรากฏการแบงเขตวัดออก

ในอินเดีย, (วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๖.
4
ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ, การศึกษาพระวินัยปฎกเพื่อเขาใจแนวความคิด และวิวัฒนาการ
ของพุทธสถานในอินเดีย, หนา ๔-๕

๖

เปนเขตสังฆาวาส หรือเขตพุทธาวาสอยางชัดเจน เนื่องจากสิ่งปลูกสรางสวนใหญลวนเกี่ยว
ของกับการอยูอาศัย ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของพระสงฆ และอาจเรียก
บริเวณทั้งหมดรวมทั้งสิ่งปลูกสรางในวัดวา “สังฆาราม”5
ตอมาไดมีการสรางอาคารประเภทเจดียสถาน6เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ7
หรืออัฐิธาตุของพระสาวกองคสําคัญ โดยคัมภีรพระไตรปฎกไดกลาวถึงเรื่องที่พระอานนท
เถระ8ไดกราบทูลถามเกี่ยวกับสถานที่อันชาวพุทธควรนอมรําลึกถึง พระพุทธองคจึงตรัสถึง
สถานที่สําคัญสี่แหง หรือที่เรียกวา “สังเวชนียสถานสี่” ไดแก
๑) สถานที่ประสูติของพระพุทธองค ณ ตําบลลุมพินี (ปจจุบันสถานที่ดัง
กลาว ตั้งอยูในตําบลรุมมินเด ชายแดนประเทศเนปาล ดานที่ติดตอกับประเทศอินเดีย)
๒) สถานที่ที่พระพุทธองคทรงตรัสรู ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอยูริมแม
น้ํา เนรัญชรา (ปจจุบันตั้งอยู ณ ตําบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย)
๓) สถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่งเปนการ
แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระองค สถานที่ดังกลาวตั้งอยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน
(ปจจุบันตั้งอยู ณ ตําบลสารนาถ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)
๔) สถานที่ที่พระพุทธองคปรินิพพาน ณ โคนตนสาละคู ซึ่งอยูในปาสาลวัน
ใกลกับเมืองกุสินารา
ครั้งนั้นพระพุทธองคไดตรัสถึงประโยชนของการสรางพระสถูปเจดีย เพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลสี่ประเภท ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา พระ
ปจเจก-พุทธเจา9 พระอรหันตสาวก10 และพระเจาจักรพรรดิ วาจะทําใหผูคนเปนจํานวนมากได
รําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อันจะเปนเหตุใหบุคคลเหลานั้นไปสูสุคติโลกสวรรคหลังจากสิ้น
ชีวิต11
5

ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ, การศึกษาพระวินัยปฎกเพื่อเขาใจแนวความคิด และวิวัฒนาการ
ของพุทธสถานในอินเดีย, หนา ๑๙.
6
สถานที่เคารพ เชน ที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระพุทธบาท พระพุทธฉายา และพระบรม
สารีริกธาตุ (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๒๓๕.)
7
พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจา (เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐๔.)
8
พระสาวกของพระพุทธเจาที่ไดรับการยกยองวาเปนพระพุทธอุปฏฐาก
9
ผูที่สามารถตรัสรูไดดวยตนเอง แตไมสามารถที่จะอบรมสั่งสอนผูอื่นใหตรัสรูตาม
10
ผูที่สามารถตรัสรู และกําจัดกิเลสทั้งหมดไดอยางสิ้นเชิงดวยการศึกษาพระปริยัติ และปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
11
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๒ ทีฆนิกาย
มหาวรรค ภาคที่ ๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หนา ๓๐๘–๓๐๙.

๗

ตอมาหลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลวเจ็ดวัน บรรดา
กษัตริยผูครองแควนสําคัญในอินเดียจึงรวมกันจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ แลวแบงพระ
บรมสารีริกธาตุออกเปนหลายสวน เพื่อนําไปประดิษฐานในพระสถูปเจดียของตน สันนิษฐาน
วาชาวพุทธที่ไมไดรับสวนแบงพระบรมสารีริกธาตุคงจะสรางเจดียขึ้น เพื่อเปนเครื่องรําลึกถึง
พระรัตนตรัย ดังนั้นหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานไมนานนัก จึงปรากฏการสรางเจดียสถาน
สี่ประเภทดังตอไปนี้
๑) ธาตุเจดีย คือพระเจดียที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา
หรืออัฐิธาตุของพระอรหันตสาวก
๒) บริโภคเจดีย หมายถึงสถานที่ตางๆซึ่งมีความเกี่ยวของกับพระพุทธ
ประวัติโดยตรง เชน สังเวชนียสถานสี่ หรือพระเจดียที่ประดิษฐานอุปกรณเครื่องใชสวนพระ
องคของพระพุทธเจา
๓) ธรรมเจดีย หมายถึงสถานที่หรือวัตถุที่จารึกพระธรรมของพระพุทธองค
เชน คาถาหัวใจพระพุทธศาสนา ตลอดจนพระไตรปฎก อันไดแก พระวินัยปฎก พระ
สุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก
๔) อุเทสิกเจดีย ไดแกสถานที่หรือวัตถุที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศถวายแดพระพุทธ
องค เชน พระเจดียที่ไมไดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธบัลลังก พระธรรมจักร
พระพุทธบาท ตลอดจนพระพุทธรูป12
ในบรรดาเจดียสถานทั้งสี่ชนิด ถือวาธาตุเจดียมีความสําคัญที่สุด เนื่องจาก
เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา สวนเจดียสถานประเภทอื่นที่เหลือ
ลวนมีความสําคัญรองลงไป โดยถือวาบริโภคเจดีย เชน ตนพระศรีมหาโพธิ์ หรือเจดียที่
ประดิษฐานเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจา มีความสําคัญยิ่งกวาธรรมเจดีย และอุเทสิกเจดีย
ตามลําดับ13
๒.๒ การสรางเสนาสนะในยุคกอนพระพุทธปฏิมา
สันนิษฐานวาในสมัยพุทธกาลคงจะปรากฏการสรางเจดียสถานเพียงสองชนิด
คือ พระธาตุเจดีย ซึ่งเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และบริโภคเจดีย เชนสังเวชนียสถานทั้ง
สี่แหง เปนตน จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศโมริยะ ซึ่งทรงปก
12

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, (พระนคร: แพรพิทยา,
๒๕๑๔), หนา ๑๑–๑๒.
13
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระอภิธรรมปฎก เลมที่ ๒ วิภังค ภาคที่ ๒,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หนา ๖๘๓.

๘

ครองประเทศอินเดียระหวางป พ.ศ. ๒๗๔–๓๑๕ (ภาพประกอบที่ ๒) และทรงอุปถัมภการ
สังคายนาพระไตรปฎก จากนั้นจึงสงพระภิกษุไปเผยแผพระพุทธศาสนานอกราชอาณาจักร14
นอกจากนั้นยังทรงบูรณะสังเวชนียสถานสี่ ดังปรากฏหลักฐานทางศิลปะสมัยพระเจาอโศกใน
สถานที่ดังกลาว ตัวอยางที่สําคัญไดแก วัชราสน (ภาพประกอบที่ ๓) หรือเสาอโศก (ภาพ
ประกอบที่ ๔)

ภาพประกอบที่ ๒

14

แผนที่แสดงอาณาเขตของประเทศอินเดียในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช(ที่มา: Cristopher Tadgel. The History of Architecture
in India. p. 15)

เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: สรางสรรคบุคส, ๒๕๔๔),
หนา ๑๒๓–๑๖๑.

๙

ภาพประกอบที่ ๓

วัชราสน ซึ่งเปนบัลลังกที่พระเจาอโศกมหาราชทรงสรางขึ้นบนที่
ประทับของพระพุทธเจาในคืนวันตรัสรู ปจจุบันอยูที่พุทธคยา รัฐ
พิหาร ประเทศอินเดีย (ที่มา: Susan L. Huntington. The Art of
Ancient India. หนา ๕๑)

๑๐

ภาพประกอบที่ ๔

เสาศิลารูปราชสีหสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งอยูในบริเวณปาอิสิป
ตน-มฤคทายวัน อันเปนที่ที่พระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ครั้งแรก ปจจุบันคือเมืองสารนาถ รัฐอุตตระประเทศ ประเทศอินเดีย
(ที่มา: Susan L. Huntington. The Art of Ancient India. หนา ๔๗)

๑๑

นอกจากนั้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราชยังปรากฏการกอสรางพระสถูปเจดีย
เปนจํานวนมาก ที่สําคัญไดแก พระมหาสถูปเจดียแหงเมืองสาญจี (ภาพประกอบที่ ๕) และ
พระสถูปเจดียที่เมืองภารหุต รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งมีลักษณะเปนพระเจดียทรงโอ
คว่ํา สรางเมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๓ ตอมาในสมัยราชวงศศุงคะ (ประมาณป พ.ศ.
๓๕๘–๔๗๓) พระมหาสถูปแหงเมืองสาญจีก็ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณอีกหลายครั้ง และมีผู
สรางซุมประตูขึ้นตามทิศทั้งสี่โดยรอบ15 บนพื้นผิวของซุมประตูจําหลักลายเปนรูปพระพุทธ
ประวัติ แตไมนิยมจําหลักลายเปนรูปพระบวรกายของพระพุทธองค แตจะใชภาพสัญลักษณ
เชนพระสถูปเจดีย หรือตนพระศรีมหาโพธิ์แทน (ภาพประกอบที่ ๖)

ภาพประกอบที่ ๕

15

พระมหาสถูปเจดีย แหงนครสาญจี (ที่มา: Susan L. Huntington.
The Art of Ancient India. หนา ๙๑)

Percy Brown, Indian Architecture (Buddhist and Hindu), (Bombay: Taraporevala,1971), p.18.

๑๒

ภาพประกอบที่ ๖

ภาพลายเสนซุมประตูดานทิศตะวันออก ของพระมหาสถูปเจดียแหง
เมืองภารหุต (ที่มา: Susan L. Huntington. The Art of Ancient
India. หนา ๔)

๑๓

สันนิษฐานวาภายในหาศตวรรษหลังจากการปรินิพพานของพระพุทธเจา คง
จะยังไมปรากฏการสรางรูปเคารพที่มีลักษณะเหมือนองคพระบรมศาสดา เนื่องจากชาวอินเดีย
ในสมัยโบราณถือวาพระพุทธองคทรงเปน “อปปฏิม” หรือไมมีภาพที่เทาเทียม16 ดังนั้นการทํา
รูปเคารพใหมีลักษณะเหมือนพระพุทธองค จึงไมอยูในฐานะที่ผูใดจะกระทําได และอาจถือ
เปนการขาดความเคารพตอพระรัตนตรัยอีกดวย ทําใหปฏิมากรในสมัยนั้นจึงนิยมสราง
เสนาสนะอยางอื่น เชน พระสถูปเจดีย พระพุทธบัลลังก หรือพระพุทธบาท ดังนั้นการสราง
พระพุทธรูปจึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในภายหลัง ดังที่จะไดกลาวถึงในบทตอไป
๒.๓ วัตถุประสงคของการสรางพระพุทธรูป
เนื่องจากพระพุทธองคทรงเปนบุคคลที่มพี ระพุทธลักษณะอันเลอเลิศ ยากที่ผู
ใดจะสรางรูปเคารพใหมีลักษณะทัดเทียม ประกอบกับยุคที่เริ่มมีการสรางพระพุทธปฏิมาเปน
ครั้งแรก เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจาไดปรินิพพานไปแลวเปนเวลานาน ดังนั้นปฏิมากรจึงตอง
อาศัยคัมภีรพระไตรปฎก โดยเฉพาะอยางยิ่งคัมภีรพระมหาปุริสลักษณะ17 เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการสรางพระพุทธปฏิมา โดยมีวัตถุประสงคในการสรางดังตอไปนี้
๒.๓.๑ เพื่อแสดงพระพุทธประวัติ
วัตถุประสงคที่สําคัญของการสรางพระพุทธรูปประการหนึ่ง ไดแก
การแสดงพระพุทธประวัติที่สําคัญ เชนการตรัสรู การแสดงพระปฐมเทศนา และการดับขันธ
ปรินิพพาน ตอมาไดมีผูสรางพระพุทธรูปสําหรับแสดงพระพุทธประวัติตอนอื่นเพิ่มเติม ดังนั้น
ปจจุบันจึงพบวามีการสรางพระพุทธรูปทั้งหมดถึง ๖๖ ปาง18 โดยอาจแบงเปนสามประเภทคือ
๒.๓.๑.๑ อัตตัตถจริยา หมายถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจา ที่
อํานวยประโยชนตอพระองคเอง พระพุทธจริยาวัตรในกลุมนี้มีอยูดวยกันทั้งหมดถึง ๑๗
ประการ แตที่นิยมนํามาสรางพระพุทธรูปมากที่สุด ไดแก พระจริยาวัตรเมื่อครั้งที่ทรงปราบ
พระยามาร19 ซึ่งเปนตนแบบสําหรับการสรางพระพุทธรูปปางมารวิชัย
16

กําธรเทพ กระตายทอง, “คติความเชื่อการสรางรอยพระพุทธบาทและรูปมงคล” ใน หนังสือที่
ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี พุทธศักราช ๒๕๔๒,
(กรุงเทพฯ, อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๒), หนา ๒๕.
17
วดี กัณหทัต, หลอพระ, (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๑), หนา ๔.
18
พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ, ( (ม.ป.
ท.), ๒๕๔๐), (๑๓).
19
เทวดาจําพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบชาคอยกีดกันไมใหทําบุญ (ราชบัณฑิตยสถาน,
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๖๓๒.)

๑๔

๒.๓.๑.๒ ญาตัตถจริยา หมายถึงพระพุทธจริยาวัตรอันเปนการ
สงเคราะหพระญาติวงศ ที่มีอยูดวยกันทั้งหมดสี่ประการ แตที่นิยมนํามาสรางพระพุทธรูป ได
แก เรื่องเมื่อครั้งที่ทรงหามพระญาติวงศ มิใหทําสงครามเพื่อแยงน้ําจากแมน้ํา ซึ่งเปนตนแบบ
ของการสรางพระพุทธรูปปางหามสมุทร
๒.๓.๑.๓ โลกัตถจริยา หมายถึงพระพุทธจริยาวัตรอันเปนการ
สงเคราะหชาวโลกทั้งมวล พระพุทธจริยาวัตรในกลุมนี้มีอยูดวยกันถึง ๔๓ ประการ แตเรื่องที่
นิยมนํามาสรางพระพุทธรูป ไดแก การแสดงพระปฐมเทศนา การเสด็จลงมาจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เปนตน สันนิษฐานวาเรื่องดังกลาวคงจะเปนตน
แบบของการสรางพระพุทธรูปชนิดตางๆดังตอไปนี้ คือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา พระ
พุทธรูปปางลีลา และพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ตามลําดับ20
๒.๓.๒ เปนเครื่องแสดงพระพุทธลักษณะ
ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒.๒ วา กอนที่จะมีการสรางพระพุทธ
รูปนั้น ไดมีการสรางระบบสัญลักษณตางๆขึ้น สําหรับเปนตัวแทนของพระพุทธองค อยางไร
ก็ตามระบบสัญลักษณดังกลาวไมสามารถแสดงใหเห็นพระพุทธลักษณะ เนื่องจากไมไดสราง
เปนรูปพระบวรกายของพระพุทธองคโดยตรง ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานไดวาวัตถุประสงค
สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการสรางพระพุทธรูป คือ ความประสงคที่จะแสดงพระพุทธ
ลักษณะ ออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม
เนื่องจากการสรางพระพุทธรูปเปนเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานไปแลวเปนเวลาชานาน ดังนั้นชางผูสรางพระพุทธรูปจึงตองอาศัยหลักฐานชิ้น
สําคัญ ไดแก คัมภีรพระมหาปุริสลักษณะ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะเดนของพระพุทธเจาหลาย
ประการ มีชื่อเรียกวา “ทวัตติงสมหาปุริสลักษณะ”21 และ “อสีตยานุพยัญชนะ”22 ซึ่งมีสาระ
สําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้
๒.๓.๒.๑ พระกายทอนลาง พระพุทธองคทรงมีพระบาท (เทา) ทั้ง
สองขางเทากัน ใตผิวพระบาทเรียบเสมอกัน ประกอบดวยรูปกงจักรพรอมซี่กงและดุม กับรูป
มงคล๑๐๘ประการ ลายพระบาทเปนรูปตาขาย สนพระบาทยาว นิ้วพระบาทยาวเสมอกัน ทรงมี
20

พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ, (๑๒).
ลักษณะสําคัญ ๓๒ ประการในรางกายของผูที่เปนพระมหาบุรุษ อันไดแกพระพุทธเจา หรือพระเจา
จักรพรรดิ (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา
๘๘๑.)
22
ลักษณะนอยๆ ในรางกายของผูที่เปนพระมหาบุรุษ มี ๘๐ อยาง (เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๘๕.)
21

๑๕

พระชงฆ (แขง) เรียวเล็กเหมือนแขงของเนื้อทราย และไมปรากฏขอตอสําคัญตางๆของรางกาย
เชน ขอพระชานุ (เขา) หรือขอพระบาทออกมาใหเห็น
๒.๓.๒.๒ พระกายทอนกลาง พระพุทธองคทรงมีพระพาหา (แขน)
ออนนุมเหมือนงวงชาง เมื่อปลอยใหแขนอยูตามตําแหนงปกติ ปลายนิ้วพระหัตถจะอยูตรง
พระชานุ (เขา) พอดี เมื่อเหยียดแขนออกทั้งสองออกขาง ความยาวของแขนทั้งสองจะเทากับ
ความสูงของพระบวรกาย ทรงมีฝาพระหัตถ (มือ) ออนนุม ลายพระหัตถเปนรูปตาขาย เสน
ลายพระหัตถ (เสนลายมือ) ลึก ตรง และมีสีแดงสดใส นิ้วพระหัตถทุกนิ้วมีความยาวเทากัน
และมีลักษณะกลมเหมือนลําเทียน พระนขา (เล็บ) เกลี้ยงเกลาปราศจากริ้วรอย และมีสีแดงสด
ใส ปลายเล็บงอนขึ้นขางบน
นอกจากนั้นยังทรงมีพระบวรกาย (รางกาย) อันผึ่งผายเหมือนพระยา
ราชสีห ซึ่งมีสวนหนาอกใหญ แตมีสวนทองคอดเล็ก พระบวรกายไมโกงงอหรือคอมคด ทรง
มีพระองคชาติอยูในฝก พระเพลา (เอว) กลม บนพระอุทร(ทอง) มีรอยเวียนขวา พระนาภี
(สะดือ) กลม พระปฤษฎางค (หลัง) แบนราบ และทรงมีพระมังสะ (เนื้อ) แนนสมบูรณในทุก
สวนของพระบวรกาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังพระหัตถ (มือ) หลังพระบาท (เทา) พระอังสา
(บา) และบริเวณพระศอ(คอ) นอกจากนั้นยังทรงมีพระฉวี (ผิว) สีทองอันละเอียดออน
ปราศจากมลทิน อีกทั้งไมปรากฏเสนเอ็นออกมาใหเห็นภายนอก ทรงมีเสนพระโลมา (ขน)
ละเอียดสีดําสนิท และมีความยาวเทากัน เมื่อพระโลมางอกจะขดแบบเวียนขวาดวยกันทุกเสน
ทรงมีพระรัศมีแผออกมาโดยรอบพระบวรกาย และทรงมีกลิ่นพระบวรกายหอม
๒.๓.๒.๓ พระกายทอนบน พระพุทธองคทรงมีรูปพระเศียรเหมือน
มงกุฎ ทรงมีพระพักตร (ใบหนา) ยาวสลวย พระศอ (คอ) กลม ไมปรากฏพระเสน (เสนเอ็น)
ปรากฏเหมือนบุคคลทั่วไป พระหนุ (คาง) เหมือนคางราชสีห แตสวยงามบริบูรณยิ่งกวา พระ
โอษฐ (ปาก) มีสีแดงสดใส เหมือนผลตําลึงสุก และมีลักษณะราวกับแยมยิ้มอยูตลอดเวลา ยาม
ตรัส (พูด) ทรงมีพระเสียงกองกังวานไพเราะนาฟง ทรงมีพระทนต (ฟน) ถึง ๔๐ ซี่ พระทนต
ทุกซี่มีลักษณะงดงามสมบูรณแบบ กลาวคือ เรียบเสมอกัน ไมหาง และปราศจากรอยมลทิน
พระทาฐะ (เขี้ยว) กลม และมีสีขาวบริสุทธิ์เชนเดียวกับพระทนต พระชิวหา (ลิ้น) มีสีแดงสด
ใส ออนนุม และมีเสนประสาทสําหรับรับรสอาหารดีเลิศ พระปราง (แกม) เปลงปลั่ง พระ
นาสิก (จมูก) โดง พระกรรณ (หู) ยาวเหมือนกลีบบัว ชองพระกรรณ (ชองหู) กลม พระเนตร
(นัยนตา) สวยงามเหมือนนัยนตาของลูกวัวที่เพิ่งเกิดใหม พระขนง (คิ้ว) โกง และมีความยาว
จนถึงสุดปลายพระเนตร เสนพระขนง (ขนคิ้ว) เล็กละเอียด ระหวางคิ้วทั้งสองมีขนออนสีขาว
ที่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา “พระอุณาโลม” อนึ่งทรงมีพระนลาฏ (หนาผาก) อันสวยงาม พระ
เกศา (เสนผม) ละเอียดเปนเงามัน มีสีดําสนิท และงอกเวียนขวาทุกเสน

๑๖

อนึ่งเมื่อพระพุทธองคจะเสด็จไป ณ ที่แหงใด ก็จะทรงยางพระบาท
ขวากาวออกไปกอนเสมอ ลีลาพระดําเนินสงางามเสมอดวยสัตวมงคลตางๆ เชน พระยาชาง
พระยาราชสีห พระยาหงส และพระยาโค (วัว) เปนตน อนึ่งทรงมีลักษณะเปนบุรุษโดย
บริบูรณ และทรงมีพระกําลังมากเทียบเทากับบุรุษจํานวนรอยโกฏิ23
แมวาผูสรางพระพุทธปฏิมารุนแรกของโลกจะอาศัยคัมภีรพระไตร
ปฎกเปนแนวทางในการสรางพระพุทธรูป แตพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในพื้นที่ตางๆก็ยังคงมี
ลักษณะเดนเฉพาะตัว ขึ้นกับความนิยมของแตละสกุลชาง ตลอดจนรสนิยมของผูคนในทอง
ถิ่น ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป
๒.๔ ประวัติการสรางพระพุทธรูป
ปจจุบันนักประวัติศาสตรศิลปะสวนมากมีมติวา การสรางพระพุทธรูปครั้ง
แรกของโลก คงจะเกิดขึ้นเมื่อปลายของพุทธศตวรรษที่ ๗ ในสมัยพระเจากนิษกะมหาราช ซึ่ง
ทรงเปนกษัตริยผูปกครองแควนคันธาระ24 โดยสันนิษฐานวาพระเจากนิษกะมหาราช คงจะ
ทรงเชิญปฏิมากรจากอาณาจักรโรมันตะวันออกเขามาในแควนคันธาระ เพื่อสรางพระพุทธรูป
ขึ้นสําหรับบูชา25 พระพุทธรูปดังกลาวมีชื่อเรียกวา “พระคันธาระ”
พระคันธาระมีลักษณะคลายกับเทพเจาของพวกกรีก-โรมัน เชน มีพระพักตร
(ใบหนา) เหมือนชาวตะวันตก พระเกศา (เสนผม) หยักศกและเกลาเปนจอม ซึ่งนิยมเรียกกัน
ในภายหลังวา “พระเมาลี” หรือ “พระเกตุมาลา” พระขนง (คิ้ว) โกง มีพระอุณาโลม (ขนออนสี
ขาวที่อยูระหวางคิ้ว) อยูตรงกลางพระนลาฏ (หนาผาก) พระเนตร (นัยนตา) ลึก พระนาสิก
(จมูก) โดง พระกรรณ (หู) ยาว ในบางกรณีทําเปนรูปพระมัสสุ (หนวด) อยูดานบนของพระ
โอษฐ (ปาก) ดานหลังของพระเศียรทําเปนประภามณฑล พระบวรกาย (รางกาย) งดงาม
สมบูรณแบบ เหมือนกับเทพเจาของชาวกรีก-โรมัน จีวรที่หมคลุมพระบวรกายคอนขางหนา

23

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพฯ: สมใจการ
พิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๓๕–๔๓; พระมหาบุรุษลักษณะ. (พระนคร: เจริญธรรม, ๒๕๑๐), หนา ๑–๔๗.
24
แควนคันธาระ เปนรัฐเอกราชรัฐหนึ่ง ซึ่งอยูในลุมแมน้ําสินธุตอนบน และมีศูนยกลางอยูที่เมือง
ตักศิลา ปจจุบันไดแกพื้นที่บริเวณชายแดนดานทิศเหนือของประเทศปากีสถาน (Susan L. Huntington,
The Art of Ancient India, (New York: Weatherhill, 1999), p.110.)
25
ราชบัณฑิตยสถาน, ศิลปกรรมไทย: พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือน
ไทยภาคกลาง, (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๑.

๑๗

สวนใหญมักหมคลุมพระอังสะ (บา) ทั้งสองขาง และมีลักษณะเปนริ้วคลายกับจีวรจริง26 (ภาพ
ประกอบที่ ๗)
พระพุทธรูปในสกุลชางคันธาระสวนมากจําหลักจากหินทราย หรือหินชนวน
และมักแสดงพระพุทธประวัติตอนสําคัญ เชน การประสูติ (เกิด) การตรัสรู การแสดงพระปฐม
เทศนา และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เปนตน ดังนั้นพระคันธาระที่พบในปจจุบันจึงมีอยู
ดวยกันหลายปาง เชน พระพุทธรูปปางประสูติ ปางทุกรกิริยา (ทรมานตน) ปางมารวิชัย ปาง
ตรัสรู ปางทรงแสดงปฐมเทศนา ปางอภัย และปางปรินิพพาน27

ภาพประกอบที่ ๗

26

พระพุทธรูปคันธารราฐ ซึ่งคนพบที่ลอริยัน ทังไก ประเทศปากีสถาน
(ที่มา: Susan L. Huntington. The Art of Ancient India. p. 136.)

คึกเดช กันตามระ, การศึกษาวิวัฒนาการและการวิเคราะหความสัมพันธของศิลปะและ
สังคมจากรูปลักษณพระพุทธปฏิมากร, (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๓๕), หนา ๑๑.
27
Susan L. Huntington, The Art of Ancient India, pp.133-146.

๑๘

ตอมาเมื่อการสรางพระพุทธรูปเปนที่นิยมแพรหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหชาวพุทธใน
ประเทศอินเดียเริ่มประดิษฐพระพุทธรูปขึ้นตามคตินิยมของตน บังเกิดเปนพระพุทธรูปสกุล
ชางตางๆ เชน สกุลชางมถุรา ซึ่งมีถิ่นกําเนิดที่เมืองมถุรา28เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๘
ตลอดจนพระพุทธรูปอมราวดี ซึ่งมีถิ่นกําเนิดในภาคใตของประเทศอินเดียระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ ๘–๑๐ พระพุทธรูปสกุลชางอมราวดีมีลักษณะเดนคือ มีลักษณะคอนขางผอมบาง
ตลอดจนมีพระพักตรคลายคลึงกับชาวอินเดียมากกวาชาวตะวันตก และเริ่มมีพระศกที่ขมวด
เปนรูปกนหอย ตรงกับพระพุทธลักษณะที่กลาวถึงในคัมภีรพระไตรปฎก (ภาพประกอบที่ ๘)

ภาพประกอบที่ ๘

28

พระพุทธรูปสมัยอมราวดี (ที่มา: สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ.
ตํานานพระพุทธเจดีย. รูปที่ ๘)

เมืองสําคัญเมืองหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูริมฝงแมน้ํายมุนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย และเคย
เปนเมืองหลวงทางตอนใตของอาณาจักรคันธาระ (Susan L. Huntington, The Art of Ancient India,
p.150.)

๑๙

ครั้นถึงสมัยคุปตะ (พ.ศ. ๘๖๓–๑๑๙๐) ซึ่งเปนสมัยที่วิวัฒนาการดานศิลปะ
และประติมากรรมของอินเดียกาวขึ้นสูจุดสูงสุด เนื่องจากกษัตริยคุปตะทรงนับถือพระพุทธ
ศาสนา สมัยดังกลาวมีการรวบรวมความรูดานประติมานวิทยาอยางเปนระบบ แลวเรียบเรียง
ขึ้นเปนตําราดานประติมากรรม มีชื่อเรียกวา “มานสารศิลปศาสตร” มีเนื้อหาเกี่ยวกับทวงทา
ตางๆของรูปเคารพ เชนรูปพระโพธิสัตว หรือพระพุทธรูป29 จากนั้นจึงนําความรูดังกลาวไป
ปฏิบัติ ทําใหพระพุทธรูปสมัยคุปตะ (ภาพประกอบที่ ๙) กลายเปนแบบอยาง ที่มีอิทธิพลตอ
การสรางพระพุทธรูปในภูมิภาคอื่น30 เชน พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (ภาพประกอบที่ ๑๐)
พระพุทธรูปสมัยคุปตะมักนิยมทําจีวรบางแนบเนื้อ ซึ่งแตกตางจากพระพุทธ
รูปสมัยคันธาระที่นิยมทําจีวรหนา และมีริ้วจีวรเหมือนผาจริง ดานหลังของพระเศียรยังคงทํา
เปนพระรัศมีประภามณฑล เหมือนกับพระพุทธรูปคันธาระ แตมีการจําหลักลายอยางละเอียด

ภาพประกอบที่ ๙

29

พระพุทธรูปสมัยคุปตะที่เมืองสารนาถ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศ
อินเดีย สรางขึ้นในป พ.ศ. ๑๐๑๘ (ที่มา: Susan L. Huntington. The
Art of Ancient India. หนา ๒๐๓)

จิตร บัวบุศย, ศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย, (พระนคร: โรงพิมพอําพลวิทยา, ๒๕๐๓),

หนา .
30

คึกเดช กันตามระ, การศึกษาวิวัฒนาการ และการวิเคราะหความสัมพันธของศิลปะ
และสังคม จากรูปลักษณพระพุทธปฏิมากร, หนา ๑๖–๑๘.

๒๐

ภาพประกอบที่ ๑๐

พระศิลาขาว เปนพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสมัยทวาราวดี ปจจุบัน
ประดิษฐานอยูบนลานชั้นลด ดานทิศใตของพระปฐมเจดีย
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๑๔๓)

ประมาณป พ.ศ. ๑๒๙๓ ไดมีการสถาปนาราชวงศปาละขึ้น เพื่อปกครองดิน
แดนแถบลุมแมน้ําคงคาตอนลาง ตอมากษัตริยในราชวงศปาละทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ทําใหการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยปาละเจริญรุงเรืองมาก มีการสรางมหาวิทยาลัยนาลันทา
เพื่อเปนสถานศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนใหมีการ
สรางงานประติมากรรมอันเนื่องในพระพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป หรือรูปเคารพของพระ
โพธิสัตว31 พระพุทธรูปดังกลาวจึงมีชื่อเรียกวา “พระพุทธรูปในสกุลชางปาละ” ซึ่งมักมี
ทรวดทรงอันบอบบาง เนนการตกแตงใหมีเสนโคง และมีพระพักตรที่คมชัด (ภาพประกอบที่
๑๑) สันนิษฐานวา พระพุทธรูปอินเดียในสมัยปาละ-เสนา อาจมีอิทธิพลตอการสรางพระ
พุทธรูปสมัยลพบุรีและศรีวิชัย ซึ่งเปนงานศิลปะรวมสมัย และนิยมสรางรูปพระโพธิสัตวตาม
คติมหายาน ที่มีทรวดทรงผอมบาง และนิยมทําเครื่องประดับตกแตงกายเชนเดียวกัน (ภาพ
ประกอบที่ ๑๒)

31

Susan L. Huntington, The Art of Ancient India, pp.387-388.

๒๑

ภาพประกอบที่ ๑๑

พระพุทธรูปในสกุลชางปาละ-เสนา ซึ่งพบที่เมืองนาลันทา รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย (ที่มา: Susan L. Huntington. The Art of Ancient
India. หนา ๓๙๗)

ภาพประกอบที่ ๑๒

พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย (ที่มา: สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ.
ตํานานพระพุทธเจดีย. รูปที่ ๓๙)

๒๒

ครั้นถึงสมัยโจฬะ (พ.ศ. ๑๓๘๙–๑๘๒๒) พวกทมิฬซึ่งเปนชาวพื้นเมืองที่
อาศัยอยูทางตอนใตของประเทศอินเดีย ไดยึดอํานาจการปกครองจากราชวงศปาละวะ และกอ
ตั้งราชวงศใหมของตนขึ้น มีชื่อเรียกวา “ราชวงศโจฬะ”32 และเกิดการประดิษฐพระพุทธรูปขึ้น
มาใหมอีกสกุลหนึ่ง มีชื่อเรียกวา “พระพุทธรูปสกุลชางโจฬะ” ซึ่งมีลักษณะเดนคือ มีพระเศียร
(ศีรษะ) กลมอูม มีพระเนตร (นัยนตา) โต พระนาสิก (จมูก) คอนขางใหญ พระโอษฐ (ปาก)
หนา พระบวรกายหนา กํายํา และที่สําคัญที่สุดคือเริ่มปรากฏพระรัศมีบนพระโมฬีเปนครั้ง
แรก แทนที่การใชพระประภามณฑลซึ่งสรางมาตั้งแตสมัยคันธาระ33
จะเห็นไดวาพระพุทธรูปในประเทศไทยในอดีต มักมีลักษณะรวมกับพระ
พุทธรูปที่สรางในประเทศอินเดียหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากการถายทอดทางวัฒนธรรมอยาง
ใกลชิดระหวางดินแดนทั้งสอง จนกระทั่งพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียถึงแกการลมสลาย
เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ทําใหการสรางพระพุทธรูปในประเทศไทยปราศจากแมแบบ
และเปนเหตุใหชางชาวพื้นเมืองไดพัฒนาฝมือ และสามารถสรางสกุลชางของตนเองตราบจน
ปจจุบัน
๒.๕ ประวัติการสรางพระพุทธรูปในประเทศไทยโดยสังเขป
หลังจากที่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียถึงแกกาลลมสลาย คนที่อยูในเอ
เชียตะวันออกเฉียงใตจึงเริ่มพัฒนาฝมือการกอสรางพระพุทธรูป จนกระทั่งปรากฏเปนสกุลชาง
ตางๆของตนเอง เชน พระพุทธรูปสกุลชางเชียงแสน สุโขทัย อูทอง อยุธยา และรัตน
โกสินทร
๒.๕.๑ พระพุทธรูปในสกุลชางเชียงแสน
ไดแกพระพุทธรูปที่สรางขึ้นดวยฝมือชางในอาณาจักรเชียงแสน หรือ
อาณาจักรลานนาไทย ประมาณตอนปลายของพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑
ปจจุบันอาจแบงพระพุทธรูปสกุลชางเชียงแสนออกเปนสองยุค คือ พระพุทธรูปสกุลชางเชียง
แสนรุนแรก (พระพุทธรูป “สิงหหนึ่ง”) และสกุลชางเชียงแสนรุนหลัง (พระพุทธรูป “สิงห
สาม”)34
32

คึกเดช กันตามระ, การศึกษาวิวัฒนาการ และการวิเคราะหความสัมพันธของศิลปะและ
สังคมจากรูปลักษณพระพุทธปฏิมากร, หนา ๒๑.
33
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒.
34
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: วิริยะ
ธุรกิจ, ๒๕๓๔), หนา ๗๖.

๒๓

๒.๕.๑.๑ พระพุทธรูปเชียงแสนรุนแรก หมายถึงพระพุทธรูปเชียง
แสนที่สรางขึ้นราวครึ่งหลังของ พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงตอนตนของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่ง
เปนยุคที่อาณาจักรเชียงแสนเริ่มมีความสัมพันธฉันทมิตรกับอาณาจักรสุโขทัย พระพุทธรูป
เชียงแสนรุนแรกมักเปนพระพุทธรูปนั่งแบบขัดสมาธิเพชร35 มีสวนนอยที่อยูในทาขัดสมาธิราบ
36
พระรัศมีเปนรูปคลายดอกบัวตูม ขมวดพระศกคอนขางใหญ พระพักตรคอนขางกลมและ
อิ่มเอิบ พระขนงโกง พระเนตรหรุบลงเบื้องลาง พระนาสิกตรง ปลายพระนาสิกไมงุมลง
พระโอษฐเล็ก พระอังสา (บา) กวาง พระอุระนูน องคพระคอนขางล่ําสัน ชายจีวรที่พาดอยู
บนพระอังสาซายยาวลงมาไมถึงหัวพระถัน37 พระพุทธรูปเชียงแสนรุนแรกที่สําคัญไดแก พระ
พุทธสิหิงค38 ซึ่งประดิษฐานอยูในวิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม (ภาพประกอบที่ ๑๓)

ภาพประกอบที่ ๑๓

35

พระพุทธสิหิงค ปจจุบันประดิษฐานอยูในวิหารลายคํา วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร (ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๒๕๑)

การนั่งคูเขาทั้งสองขางโดยเอาฝาเทาทั้งสองขางขึ้นขางบน (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๑๓๖.)
36
การนั่งคูเขาทั้งสองขางโดยเอาขาขวาทับขาซาย (เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๖.)
37
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, หนา ๗๗.
38
ปจจุบันพระพุทธสิหิงคมีอยูดวยกันสามองค คือ พระพุทธสิหิงคองคที่อยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะแบบพระพุทธรูปสุโขทัย อีกองคหนึ่งอยูในบริเวณศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเปนศิลปะพื้นบานของนครศรีธรรมราช และพระพุทธสิหิงคองคที่
ประดิษฐานอยูในวิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม (กรมศิลปากร, พระพุทธรูป
สําคัญ, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), หนา ๒๔๕–๒๕๓.)

๒๔

๒.๕.๑.๒ พระพุทธรูปเชียงแสนรุนหลัง หมายถึงพระพุทธรูปที่สราง
ขึ้นในอาณาจักรลานนาไทย ระหวางตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงตอนปลายของพุทธศตวรรษที่
๒๑ เปนพระพุทธรูปที่เริ่มมีลักษณะบางประการคลายกับพระพุทธรูปสุโขทัย เชน มีพระรัศมี
เปนรูปเปลวเพลิง มีพระพักตรรูปไข และมีทรวดทรงผอมบางกวาพระพุทธรูปเขียงแสนรุน
กอน ชายจีวรที่พาดอยูบนพระอังสาซายยาวลงมาถึงพระนาภี (สะดือ) พระพุทธรูปสวนใหญ
ประทับนั่งในทาขัดสมาธิราบ39 และเริ่มมีผูสรางพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ได
รับความนิยมในอาณาจักรสุโขทัย
ตัวอยางพระพุทธรูปเชียงแสนรุนหลังที่สําคัญไดแก พระเจาทองทิพย
ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๑๙๙๓ มีขนาดหนาตักกวางประมาณหก
ศอก (ประมาณ ๓ เมตร) ผูสรางคือพระยาติโลกราช ซึ่งเปนกษัตริยที่สําคัญของอาณาจักรลาน
นาไทย ปจจุบันพระเจาทองทิพยประดิษฐานอยูในวัดสวนตาล จังหวัดนาน40 (ภาพประกอบที่
๑๔)

ภาพประกอบที่ ๑๔

39

พระเจาทองทิพย ปจจุบันประดิษฐานในวัดสวนตาล จังหวัดนาน
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๕๓)

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, หนา ๗๗.
40
กรมศิลปากร, พระพุทธรูปสําคัญ, หนา ๖๓.

๒๕

๒.๕.๒ พระพุทธรูปสกุลชางสุโขทัย
พระพุทธรูปสกุลชางสุโขทัย หมายถึงพระพุทธรูปที่สรางขึ้นดวยฝมือ
ของชางชาวอาณาจักรสุโขทัย ระหวางชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ ซึ่งเปนยุคที่สุโขทัยยังคงดํารงไวซึ่งเอกราชอธิปไตย กอนที่จะรวมกับกรุงศรีอยุธยาใน
ภายหลัง41 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา พระพุทธรูปสุโขทัยเปนงานปฏิมากรรมที่สามารถ
แสดงออกถึงสุนทรียภาพขั้นสูงสุด ปจจุบันมีผูจําแนกประเภทพระพุทธรูปสุโขทัยออกเปน ๕
รูปแบบ คือ หมวดวัดตะกวน หมวดใหญ หมวดกําแพงเพชร หมวดพระพุทธชินราช และ
หมวดพิษณุโลกชั้นหลัง42
๒.๕.๒.๑ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดวัดตะกวน ไดแกพระพุทธรูป
สุโขทัยในระยะเริ่มแรก ซึ่งยังมีลักษณะบางประการคลายกับพระพุทธรูปเชียงแสนอยูคอนขาง
มาก เชน เบื้องบนพระเกตุมาลาทําเปนรูปดอกบัวตูม แทนที่จะเปนเปลวเพลิงเหมือนที่ปรากฏ
ในพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดอื่น มีชายสังฆาฏิสั้น ตลอดจนนิยมทําทานั่งแบบขัดสมาธิเพชร
เปนตน (ภาพประกอบที่ ๑๕)

ภาพประกอบที่ ๑๕

41

พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดวัดตะกวน (ที่มา: กรมศิลปากร. ทะเบียน
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย. หนา .)

มนตชัย เทวัญวโรปกรณ, พลิกประวัติศาสตรสุโขไท, (กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ,
๒๕๒๖), หนา ๒๒.
42
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓), หนา ๑๕๑–๑๕๒.

๒๖

๒.๕.๒.๒ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ ไดแกพระพุทธรูป
สุโขทัยที่มีวิวัฒนาการจนถึงขั้นสูงสุด และไดรับการยอมรับวามีความงดงามเปนเอก เชน พระ
ศากยมุนี ซึ่งปจจุบันประดิษฐานอยูภายในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพประกอบที่
๑๖) พระพุทธรูปสุโขทัยในตระกูลนี้ มักมีพระรัศมียาวเปนรูปเปลวเพลิง เสนพระศกขมวด
เวียนขวา โดยมากไมมีไรพระศก พระขนง (คิ้ว)โกง พระนาสิก (จมูก) โดง และงองุม พระ
พักตรรูปไข พระหนุ (คาง) เสี้ยม หัวพระถันโปน มีชายสังฆาฏิยาว ปลายสังฆาฏิเปนสองแฉก
เหมือนเขี้ยวตะขาบ หากเปนพระปางสมาธิจะประทับนั่งในทาขัดสมาธิราบ แตกตางจากพระ
พุทธรูปเชียงแสนรุนแรก หรือพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดวัดตะกวน ซึ่งนิยมทําเปนทาขัดสมาธิ
เพชร

ภาพประกอบที่ ๑๖

พระศากยมุนี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนพระประธานภายในพระวิหารหลวง
วัดมหาธาตุ กรุงสุโขทัย ตอมารัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯใหอัญเชิญมา
เปนพระประธานในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม (ที่มา: กรมศิล
ปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๒๘๕)

๒๗

๒.๕.๒.๓ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกําแพงเพชร เปนพระพุทธรูปที่
มีลักษณะใกลเคียงกับพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ แตมีพระหนุ (คาง) แหลมกวา (ภาพ
ประกอบที่ ๑๗) พระนลาฏ (หนาผาก) กวาง เม็ดพระศกวนขวาเปนรูปกนหอย แตมีขนาดเล็ก
ละเอียดกวาเม็ดพระศกของพระพุทธรูปหมวดใหญ พระพุทธรูปดังกลาวมักพบในจังหวัด
กําแพงเพชร ซึ่งเปนพื้นที่รอยตอระหวางอาณาจักรสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา

ภาพประกอบที่ ๑๗

พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกําแพงเพชร (ที่มา: สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะ
เชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย. หนา ๒๗๐.)

๒.๕.๒.๔ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดพระพุทธชินราช หมายถึงพระพุทธรูปที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทโปรดเกลาฯใหสรางขึ้น เพื่อใหมีพระพุทธลักษณะตรง
ตามพระไตรปฎก พระพุทธรูปในหมวดนี้มักมีพระพักตรคอนขางเปนรูปสี่เหลี่ยม พระหนุ
(คาง) มน และเปนลอนสองชั้นอยางชัดเจน พระขนง (คิ้ว) โกงนอยกวาพระพุทธรูปสุโขทัย
หมวดใหญ พระเนตรเหลือบลงต่ํา พระนาสิก (จมูก) ใหญแตไมงองุม พระเศียรคอนขางใหญ
กวาพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดอื่นเล็กนอย และมีพระองคุลี (นิ้ว) ยาวเสมอกัน43
43

สมเกียรติ โลหเพชรรัตน, พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๓๙), หนา ๑๖๑.

๒๘

ตัวอยางของพระพุทธรูปในกลุมพระพุทธชินราชไดแก พระพุทธชิน
ราช (ภาพประกอบที่ ๑๘) พระพุทธชินสีห และพระศรีศาสดา เดิมพระพุทธรูปทั้งสามองค
ประดิษฐานอยูในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ตอมาสมเด็จกรมพระราชวังบวร
มหาศักดิ์พลเสพทรงอัญเชิญพระพุทธชินสีห และพระศรีศาสดามาประดิษฐานในวัดบวรนิเวศ
วิหาร กรุงเทพฯ เหลือเพียงพระพุทธชินราช ที่ยังคงประดิษฐานอยูในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก

ภาพประกอบที่ ๑๘

พระพุทธชินราช ในวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก (ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา
๑๐๔)

๒.๕.๒.๕ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดพิษณุโลกชั้นหลัง หมายถึง
พระ-พุทธรูปสุโขทัย ที่สรางขึ้นหลังจากที่สุโขทัยตกเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาแลว และมี
ลักษณะใกลเคียงกับพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนตน กลาวคือ พระพักตรแหลม พระขนงโกง
และมีเม็ดพระศกเล็กกวาพระพุทธรูปสุโขทัยรุนกอน

๒๙

ชาวสุโขทัยเปนผูที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเปนผูที่มี
ความสามารถในการสรางพระพุทธรูปอยางยิ่ง พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยมีอยูดวยกันหลาย
ปาง ไดแก พระพุทธรูปปางปรินิพพาน พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระ
พุทธรูปปางประทานอภัย พระพุทธรูปปางสมาธิ และพระพุทธรูปปางถวายเนตร44 แตพระ
พุทธรูปสุโขทัยที่มีชื่อเสียงวางดงามที่สุดไดแก พระพุทธรูปปางลีลา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระ
พุทธรูปปางลีลา
ซึ่งประดิษฐานในพระระเบียงคดของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ
พระพุทธรูปปางลีลาในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอศรีสัชชนาลัย (ภาพประกอบที่ ๑๙)

ภาพประกอบที่ ๑๙

44

พระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งอยูดานขวาของพระประธานในพระวิหาร
หลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
(ที่มา: ธงทอง จันทรางศุ, ผูเรียบเรียง. มหาธาตุ. หนา ๑๖๓.)

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย, (พระนคร: ชวนพิมพ,
๒๕๐๙),
หนา ๒๘–๒๙.

๓๐

๒.๕.๓ พระพุทธรูปสมัยลพบุรี-อูทอง (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙)
กอนที่กรุงศรีอยุธยาจะถือกําเนิดในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑ (พระเจาอูทอง) เมื่อป พ.ศ. ๑๘๙๓ นั้น พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบันไดมีอาณา
จักรขนาดเล็กตั้งอยูหลายแหง ที่สําคัญไดแกอาณาจักรสุพรรณบุรี และอาณาจักรลพบุรี เนื่อง
จาก อาณาจักรทั้งสองแหง ลวนเคยตกอยูภายใตอิทธิพลทางวัฒนธรรมของกัมพูชา ทําใหงาน
ศิลปะและประติมากรรมของอูทองปรากฏรองรอยของศิลปะขอมอยูเสมอมา ภายหลังผูคนที่อยู
อาณาจักรทั้งสองไดพัฒนาฝมือ และสามารถสรางงานพุทธศิลปที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง
เรียกวา “ศิลปะอูทองสกุลชางลพบุรี” กับ “ศิลปะอูทองสกุลชางสุพรรณบุรี” ดังนั้นเมื่อถึงตอน
ตนของสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐ งานศิลปะทั้งสองสกุลก็ไดผสมผสานหลอหลอมกัน จน
กระทั่งกลายเปนศิลปะ อูทอง ซึ่งเปนตนแบบของศิลปะอยุธยาในเวลาตอมา45
พระพุทธรูปสมัยอูทองตอนตนมีลักษณะอันทรงอํานาจ พระพักตร
เปนรูปสี่เหลี่ยม พระเศียรกลมใหญ มีไรพระศกเปนเสนหนา พระขนงยาวจรดกัน พระเนตร
โปน พระโอษฐกวาง มีขอบพระโอษฐคอนขางหนา ไมนิยมทําพระรัศมีเปนเปลวเหมือนพระ
พุทธรูปสุโขทัย46 แตเมื่อถึงปลายสมัยอูทอง พระพุทธรูปที่สรางในยุคดังกลาวเริ่มมีลักษณะที่
ออนหวานมากยิ่งขึ้น เชน มีพระพักตรรูปไข และเริ่มทําพระรัศมีเปนรูปเปลวเพลิงคลายกับ
พระพุทธรูปสุโขทัย ซึ่งเปนงานประติมากรรมรวมสมัย47
พระพุทธรูปอูทองตอนตน (สกุลชางลพบุรี) มักนิยมสรางพระพุทธรูป
ปางประทานพร พระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปปางนาคปรก (ภาพประกอบที่ ๒๐)
ครั้นถึงปลายสมัยอูทอง พระพุทธรูปที่พบสวนใหญจะเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธ
รูปสําคัญที่สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยอูทองตอนปลาย ไดแก พระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่ง
เปน พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ ที่ประดิษฐานอยูภายในพระวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา48 และพระประธานในพระวิหารวัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี (ภาพ
ประกอบที่ ๒๑)

45

สมเกียรติ โลหเพชรรัตน, พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา, หนา ๑๘๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๓
47
น. ณ ปากน้ํา, พุทธประติมากรรมในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๓๓), หนา ๘๐.
48
กรมศิลปากร, พระพุทธรูปสําคัญ, หนา ๑๒๒.
46

๓๑

ภาพประกอบที่ ๒๐

พระพุทธรูปสมัยลพบุรี (ที่มา: น. ณ ปากน้ํา. พุทธประติมากรรมใน
ประเทศไทย. หนา ๖๑)

ภาพประกอบที่ ๒๑

พระประธานในวิหารวัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
(ที่มา: น. ณ ปากน้ํา. พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. หนา ๕๘)

๓๒

๒.๕.๔ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ. ๑๘๙๓–๒๐๓๑)
สมัยอยุธยาตอนตนเริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีในป พ.ศ. ๑๘๙๓ และสิ้นสุดในป พ.ศ. ๒๐๓๑ คิดเปนระยะเวลา
ประมาณ ๑๔๐ ป โดยระยะ ๕๐ ปแรกนับจากการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เปนชวงที่กรุงศรี
อยุธยาเริ่มขยายอํานาจ ดวยการทําสงครามกับสุโขทัยหลายครั้ง แตในระยะเวลาประมาณ ๕๐
ปตอมา เปนชวงที่กรุงศรีอยุธยากับกรุงสุโขทัยเริ่มมีความสัมพันธฉันทเครือญาติ เนื่องจากการ
อภิเษกสมรสระหวางพระราชวงศ ชวง ๔๐ ปสุดทายของสมัยอยุธยาตอนตน เปนรัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งทรงเปนพระมหากษัตริยสยามพระองคแรก ที่สืบเชื้อสายมา
จากราชวงศของทั้งสองอาณาจักร
ดวยเหตุดังกลาวจึงอาจสันนิษฐานไดวา พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอน
ตนที่สรางขึ้นในศตวรรษแรกนับตั้งแตการสถาปนากรุงศรีอยุธยา คงจะมีลักษณะไมตางจาก
พระพุทธ-รูปสมัยอูทองตอนปลายมากนัก แตในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดมี
ความนิยมในงานศิลปะแบบสุโขทัย ทําใหพระพุทธรูปในสกุลชางอยุธยาสมัยนั้นเริ่มมีลักษณะ
ที่ออนหวาน และนิยมสรางพระพุทธรูปตามแบบสุโขทัย เชน พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ พระ
พุทธรูปทรงเครื่อง และพระพุทธรูปปางลีลา เปนตน
พระพุทธรูปสําคัญในสมัยอยุธยาตอนตนมีอยูดวยกันหลายองค ที่
สําคัญไดแก พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระโลกนาถศาสดาจารย และพระมงคลบพิตร
๒.๕.๔.๑ พระศรีสรรเพชญดาญาณ เปนพระประธานในพระวิหาร
หลวง วัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนขนาด
ใหญ มีความสูงตลอดองคประมาณ ๘ วา49 (ประมาณ ๑๖ เมตร) เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่สองในป พ.ศ. ๒๓๑๐ พระศรีสรรเพชญดาญาณไดรับความเสียหายมาก จนกระทั่งไม
สามารถบูรณะใหมีสภาพดีเหมือนเดิม ดังนั้นรัชกาลที่ ๑ จึงโปรดเกลาฯใหนํามาประดิษฐานใน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แลวสรางพระเจดียศรีสรรเพชญดาญาณหุมไวตราบจนปจจุบัน
๒.๕.๔.๒ พระโลกนาถศาสดาจารย (ภาพประกอบที่ ๒๐)
เปนพระพุทธรูปปางหามสมุทร ที่มีความสูงประมาณ ๒๐ ศอก (ประมาณ ๑๐ เมตร) และมี
ลักษณะคลายพระพุทธรูปยืนของสุโขทัย แตมีพระพักตรแหลม และมีเม็ดพระศกเล็กละเอียด
ในอดีต พระโลกนาถศาสดาจารยเคยประดิษฐานอยูในวัดพระศรีสรรเพชญ เชนเดียวกับพระ
ศรีสรรเพชญดาญาณ แตรัชกาลที่ ๑ ทรงเห็นวาพระโลกนาถศาสดาจารยไดรับความเสียหายมาก
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กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการ
พิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๕๕.

๓๓

ดังนั้นจึง โปรดเกลาฯใหบูรณะปฏิสังขรณ และอัญเชิญมาประดิษฐานในคูหาหลังของพระ
วิหารทิศตะวันออก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตราบจนปจจุบัน
๒.๕.๔.๓ พระมงคลบพิตร เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ
ที่เชื่อกันวาสรางในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑–๒๐๓๑)50 ในสมัยพระ
เจาทรงธรรมไดมีการสรางมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปดังกลาว ปจจุบันประดิษฐานอยู
ในวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพประกอบที่ ๒๒

50

พระโลกนาถศาสดาจารย เดิมเคยประดิษฐานในวัดพระศรีสรรเพชญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอมารัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญมาเพื่อบูรณะ
ปฏิสังขรณ และนําไปประดิษฐานในคูหาหลังของวิหารทิศตะวันออก
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูป
สําคัญ. หนา ๒๓๑)

กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, หนา ๕๗.

๓๔

๒.๕.๕ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. ๒๐๓๑–๒๑๗๒) และสมัย
อยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๑๗๓–๒๓๑๐)
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒–๒๑๙๙)
กรุงศรีอยุธยาสามารถปราบปรามราชอาณาจักรกัมพูชา และกวาดตอนชางฝมือมาอาศัยอยูภาย
ใน
กรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดรูปแบบทางศิลปะและสถาปตยกรรมแบบ
ใหมซึ่งเปนการผสมผสานระหวางศิลปะอยุธยากับศิลปะเขมร51 ตัวอยางเชนการกอสรางวัดไชย
วัฒนาราม และการกอสรางปราสาทพระนครหลวง เปนตน นอกจากนั้นสมัยพระเจาปราสาท
ทองเริ่มมีการทําพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย พระพุทธรูปอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททองที่มีชื่อเสียง ไดแก พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ
(ภาพประกอบที่ ๒๑) ซึ่งเปนพระพุทธรูปทรงเตรื่องปางมารวิชัยขนาดใหญ มีความกวางหนา
ตักประมาณ ๖ ศอก หรือประมาณ ๓ เมตร ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัดหนาพระเมรุ

ภาพประกอบที่ ๒๓
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พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระ
ประธานในพระอุโบสถวัดหนาพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๑๗๕)

สมเกียรติ โลหเพชรรัตน, พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา, หนา ๒๘๖.

๓๕

พระพุทธรูปอยุธยาตอนปลายสวนมาก มักมีรูปแบบทางศิลปะและ
ประติมากรรมใกลเคียงกับพระพุทธรูปสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง และมีอิทธิพลตอการ
สรางพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
๒.๕.๖ พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ ๑-๓)
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
แหงพระบรมราชจักรีวงศ โปรดเกลาฯใหสถาปนากรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปนราชธานีแหงราช
อาณาจักรสยามในป พ.ศ. ๒๓๒๕ พระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุดในเบื้องตนของรัชกาลที่ ๑
ไดแกการ ทํานุบํารุงและฟนฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งไดรับความเสียหายมาตั้งแตครั้งเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่สองในป พ.ศ. ๒๓๑๐ ดังนั้นรัชกาลที่ ๑ จึงโปรดเกลาฯใหมีการสังคายนาพระไตร
ปฎก ซึ่งเรียกกันในสมัยปจจุบันวา “พระไตรปฎกฉบับทองใหญ” และทรงบูรณะปฏิสังขรณ
พระอารามหลายแหงทั่วกรุงรัตนโกสินทร แลวสถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวง โดยพระ
อารามสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑ ไดแก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน นอกจากนั้นรัช
กาลที่ ๑ ยังโปรดเกลาฯใหอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญ ซึ่งถูกทิ้งใหอยูตามที่รกรางตางๆทั่วราช
อาณาจักร เพื่อนํามาบูรณะปฏิสังขรณ แลวนําไปประดิษฐานในพระอารามสําคัญของกรุงรัตน
โกสินทร ที่สําคัญไดแก การอัญเชิญพระศรีศากยมุนี ซึ่งเปนพระประธานของพระวิหารหลวง
ที่วัดมหาธาตุ กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม เปนตน
สันนิษฐานวาในสมัยรัชกาลที่ ๑ คงจะไมปรากฏการสรางพระพุทธ
รูปใหมมากนัก เนื่องจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระอารามสําคัญตางๆของกรุงรัตน
โกสินทร สวนใหญเปนพระพุทธรูปโบราณที่อัญเชิญมาแทบทั้งสิ้น จนกระทั่งรัชสมัยของพระ
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ซึ่งเปนยุคสมัยที่
ราชอาณาจักรสยามเริ่มปลอดจากการศึกสงคราม และเริ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาแตกอน
ประกอบกับการที่รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชนิยมดานงานศิลปะและประติมากรรม ทําใหเริ่ม
ปรากฏพระพุทธรูปที่สรางดวยฝมือชางชาวรัตนโกสินทรมากกวาในอดีต ที่สําคัญไดแก พระ
ประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม และวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ ซึ่งเปนพระพุทธ
รูปที่รัชกาลที่ ๒ ทรงปนแบบพระพักตรดวยพระองคเอง
ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงขึ้นครองราชยเปน
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๓ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ไดโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคัดเลือกเรื่องจากพระพุทธประวัติ เพื่อนํามาสราง
พระพุทธรูป ปางตางๆแทนรูปพระโพธิสัตว ๕๕๐ ชาติ ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตรัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา ในที่สุดเมื่อสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิต

๓๖

ชิโนรสทรงคัดเลือกเรื่องจากพระพุทธ-ประวัติเสร็จเรียบรอยแลว รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกลาฯให
สรางพระพุทธรูปเพิ่มเติมอีกถึง ๓๓ ปาง เพื่ออุทิศถวายแดพระมหากษัตริยไทยในอดีตทุกพระ
องค พระพุทธรูปดังกลาวเปนพระพุทธรูปขนาดเล็ก เมื่อสรางแลวยังไมไดประดิษฐาน ณ ที่ใด
มาถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงทรงสรางหอพระ ราชกรมานุสรณขึ้นคูกับหอพระราชพงศานุสรณ จึง
ไดนําพระพุทธรูป ๓๓ ปางที่อุทิศถวาย พระมหากษัตริยในกรุงศรีอยุธยานั้นมาประดิษฐานที่
หอพระราชกรมานุสรณ คูกับพระพุทธรูปที่อุทิศถวายพระมหากษัตริยของพระราชวงศจักรีใน
หอพระราชพงศานุสร ซึ่งอยูภายในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ทําใหในสมัยรัชกาลที่ ๓
ปรากฏพระพุทธรูปดวยกันทั้งหมดถึง ๔๐ ปาง52
พระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ สวนใหญจะ
มีลักษณะใกลเคียงกับพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย กลาวคือ เปนพระพุทธรูปหลอดวย
สําริดขนาดใหญ พระพักตรคอนขางแหลม พระเนตรเรียวเล็ก พระขนงโกง โดยพระพุทธรูป
ที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ จะมีลักษณะแบบบางกวาพระพุทธรูปที่สรางใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ เล็กนอย นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีผูนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง
แบบพระจักรพรรดิ ตัวอยางที่สําคัญไดแก พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย (ภาพประกอบที่ ๒๔) ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางหามสมุทร ที่รัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯให
สรางขึ้น สําหรับเปนพระพุทธรูปฉลองพระองคของรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒

ภาพประกอบที่ ๒๔

52

พระพุทธเลิศหลานภาลัย ซึ่งเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องปางหาม
สมุทร ที่ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๒๒๖)

ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง เลม ๒. (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพกรุงเทพฯ, ๒๕๓๑), หนา ๓๐๐–๓๐๑.

๓๗

๒.๕.๗ พระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๓–๒๔๑๑)
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหง
พระบรมราชจักรีวงศ เคยทรงผนวชเปนพระภิกษุเปนระยะเวลาถึงเกือบสามทศวรรษ ระหวาง
ที่ทรงผนวชอยูนั้น ทรงเห็นวาจริยาวัตรของพระภิกษุสงฆไทยในสมัยนั้นไมเปนที่เจริญพระ
ราชศรัทธา โดยทรงถือวาสมณวงศอันแทจริงไดสาบสูญไปตั้งแตครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาในป
พ.ศ. ๒๓๑๐ จนกระทั่งทรงพบกับพระภิกษุชาวมอญรูปหนึ่ง ซึ่งทรงเห็นวามีปฏิปทาอันดีงาม
นาเลื่อมใส ทําใหรัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชศรัทธากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และเปนตนเหตุของ
การตั้งธรรมยุติกนิกายในเวลาตอมา53
ดวยเหตุดังกลาวเมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรงลาสิกขา และเสด็จขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริยแลว จึงไมโปรดการสรางพระอารามหรือเสนาสนะจํานวนมาก เหมือนที่
เคยปรากฏมาตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยทรงมีพระราชดําริวา
การทํานุบํารุงดูแลรักษาวัดใหญทําไดยาก54 นอกจากนั้นรัชกาลที่ ๔ ยังไมทรงเห็นพองเกี่ยวกับ
คติความเชื่อบางประการ โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยวา คติเหลานั้นไมใชเนื้อหาสาระของพระ
พุทธศาสนา แตเกิดจากการตีความที่ผิดพลาดของพระอรรถกถาจารย55ทั้งหลาย56 ดังนั้นเมื่อรัช
กาลที่ ๔ ทรงมีพระราชประสงคที่จะสรางพระพุทธรูป พระองคจะทรงศึกษาขอความในพระ
ไตรปฎก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับพระพุทธลักษณะ โดยจะทรงเลือกเชื่อถือเฉพาะขอความที่ทรง
เห็นวามีเหตุผลเทานั้น

53

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, (ธนบุรี: รุงวัฒนา, ๒๕๑๔), หนา ๖๖–

๗๙.
54

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๘–๒๔๑๑,
(พระนคร: , ๒๕๐๔), หนา ๒๒๓–๒๒๔.
55
หมายถึงผูที่อธิบายขอความในพระไตรปฎกที่ยากและสุขุมลุมลึก เพื่อใหผูศึกษาสามารถเขาใจ
ไดงายขึ้น พระอรรถกถาจารยรุนแรกของโลก ไดแก พระสารีบุตรเถระ ซึ่งเปนพระอัครสาวกของพระพุทธ
เจา และพระมหากัจจานะเถระ ซึ่งเปนพระสาวกที่พระพุทธองคทรงยกยองวา เปนเลิศดานขยายธรรมะที่
พระพุทธองคทรงแสดงโดยยอใหพิสดาร (เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, หนา
๗๑.) ตอมาเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ไดมีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่ง นามวา “พระพุทธ
โฆษาจารย” ไดถายทอดคัมภีรพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลเปนภาษามคธ แลวชําระอรรถกถาที่มีอยูเดิม
ขึ้นมาใหมทั้งหมด แบงเปนเกาเลม มีชื่อเรียกวา “นวอัฏฐกถา” ทําใหทานไดรับความนับถือจากชาวพุทธ
ในฐานะพระอรรถกถาจารยที่สําคัญอีกองคหนึ่ง (เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙), หนา ๕-๗.)
56
พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ ๑–รัชกาลที่ ๕ เลมที่ ๒. (พระ
นคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๓), หนา ๑๒๗–๑๓๖.

๓๘

ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงไมปรากฏการสรางพระพุทธรูปขึ้นมา
ใหมมากนัก นอกจากพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสรางตามพระบรมราชวินิจฉัย ตัวอยางเชน
พระสัมพุทธพรรณี (ภาพประกอบที่ ๒๕) ซึ่งประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม โดยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯใหขุนอินทรพินิจ ซึ่งเปนเจากรมชางหลอในสมัยนั้น
สรางพระพุทธรูปดังกลาวขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๓57 เปนพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีขนาดหนาตัก
ประมาณ ๑ ศอก (ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร) มีความสูงประมาณ ๑ ศอก ๑ คืบ (ประมาณ ๗๐
เซนติเมตร) พระพุทธรูปดังกลาวไมมีพระเกตุมาลาอยูบนพระเศียรเหมือนที่เคยปรากฏในพระ
พุทธรูปรุนกอน เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงเห็นวาเปนลักษณะโทษ ประกอบกับไมทรงพบขอ
ความใดๆในคัมภีรพระไตรปฎกที่แสดงวาพระพุทธองคทรงมีพระเกตุมาลา อยางไรก็ตามพระ
สัมพุทธพรรณียังคงมีพระรัศมีเหมือนพระพุทธรูปรุนกอน เพื่อใหแตกตางจากพระสาวก แตมี
พระกรรณ (หู) สั้น และทํากลีบจีวรเหมือนกับจีวรที่พระภิกษุสงฆนุงหมจริง58

ภาพประกอบที่ ๒๕

57

พระสัมพุทธพรรณีองคจําลอง สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปจจุบัน
ประดิษฐานอยูภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๓๐๙)

กรมศิลปากร, พระพุทธรูปสําคัญ, หนา ๓๐๖.
คึกเดช กันตามระ, การศึกษาวิวัฒนาการ และการวิเคราะหความสัมพันธของศิลปะและ
สังคมจากรูปลักษณพระพุทธปฏิมากร, หนา ๑๗๑.
58

๓๙

๒.๕.๘ พระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ ๕
เนื่องจากในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ ตลอดจนสมัยรัชกาลที่ ๔ แหง
กรุงรัตนโกสินทร ประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียอาคเนยเริ่มเผชิญกับภัยคุกคามจากมหาอํานาจ
ในทวีปยุโรป ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราช
จักรีวงศ ทรงเล็งเห็นความจําเปนในการพัฒนาประเทศ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงปฏิรูปการศึกษาไทย
และเริ่มมีการสรางโรงเรียนตามแบบตะวันตกขึ้นหลายแหง สําหรับเปนสถานศึกษาสําหรับ
ประชาชนแทนวัด ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงไมปรากฏการสรางพระอารามหรือพระพุทธรูป
สําคัญมากนัก
อยางไรก็ตามสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังคงปรากฏการสรางพระพุทธรูป
สําคัญจํานวนหนึ่ง เชน พระพุทธอังคีรส (ภาพประกอบที่ ๒๖) ซึ่งเปนพระประธานของพระ
อุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ มีขนาดหนาตักประมาณ ๓
ศอก (ประมาณ ๑.๕ เมตร) สรางจากกะไหลทองเนื้อแปด น้ําหนัก ๑๐๘ บาท (ประมาณ ๑.๖
กิโลกรัม) เปนทองจากเครื่องแตงพระองคของรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว59 ลักษณะ
ทั่วไปใกลเคียงกับพระพุทธรูปที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๔ มาก กลาวคือบนพระเศียรไมมีพระ
เกตุมาลา แตยังมีพระรัศมีอยูเบื้องบน มีพระกรรณ (หู) สั้น และทํากลีบจีวรเหมือนพระพุทธ
รูปสมัยรัชกาลที่ ๔
เมื่อถึงตอนปลายรัชสมัย การสรางพระพุทธรูปในประเทศไทยไดมีความกาวหนาออก
ไปอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากในป พ.ศ. ๒๔๔๖ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชประสงคที่จะสรางพระ
พุทธรูปปางถวายเนตร สําหรับเปนพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระเจา ลูกยา
เธอเจาฟาอุรุพงษรัชสมโภช ครั้งนั้นรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยวา พระพุทธรูปควร
มีลักษณะ “เปนคนฉลาด อดทน มีความคิดมาก”60 ดังนั้นจึงโปรดเกลาฯใหประติมากรชาว อิ
ตาเลียน ชื่อนายทอรราเนลลิ สรางพระพุทธรูปดังกลาวจากสําริด องคพระสูง ๘๗ เซนติเมตร61
และมีลักษณะสําคัญบางประการคลายพระพุทธรูปสมัยคันธาระ เชน บนพระเศียรมีพระเกตุ
มาลา แตไมมีพระรัศมี พระพักตรคลายชาวตะวันตก หมจีวรคลุมพระอังสา (บา) ทั้งสองขาง
และมีกลีบหนาเหมือนกับจีวรที่พระภิกษุสงฆนุงหมจริง (ภาพประกอบที่ ๒๗)

59

กรมศิลปากร, พระพุทธรูปสําคัญ, หนา ๒๗๔.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาที่ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หนา
๑๔๑–๑๔๓.
61
พิริยะ ไกรฤกษ, “การปรับเปลี่ยนยุคสมัยของพุทธศิลปในประเทศไทย” ใน เมืองโบราณ ๒๕
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๒) หนา ๓๕.
60

๔๐

ภาพประกอบที่ ๒๖

พระพุทธอังคีรส ซึ่งเปนพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม (ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ.
หนา ๒๗๒)

๔๑

ภาพประกอบที่ ๒๗

พระพุทธรูปปางถวายเนตร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวโปรดเกลาใหนายทอราเนลลิ ประติมากรชาวอิตาเลียน สรางขึ้น
ตามแนวพระราชดําริ (ที่มา: พิริยะ ไกรฤกษ. “การปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนยุคสมัยของพุทธศิลปในประเทศไทย” ใน เมืองโบราณ ๒๕
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๒). หนา ๓๕)

๔๒

บทที่ ๓
การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพระพุทธไสยาสน
๓.๑ วัตถุประสงคของการสรางพระพุทธไสยาสน
ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ วา การสรางพระพุทธรูปมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูพบ
เห็นเกิดจิตศรัทธาในพระพุทธคุณ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาการสรางพระพุทธไสยาสนอาจมีวัตถุ
ประสงคหลักดังตอไปนี้คือ
๓.๑.๑ เพื่อแสดงพระจริยาวัตรตามปกติของพระพุทธเจา
ในคัมภีรพระไตรปฎกไดกลาวถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธองค ซึ่งสวน
ใหญเปนการอํานวยประโยชนแกสรรพสัตว ครั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากพระพุทธกิจประจําวันแลว
จะเขาบรรทมเพื่อพักผอนพระอิริยาบถในพระคันธกุฎ1ี โดยจะทรงนอนตะแคงพระปรัศว
(สีขาง) ขวา พระบาททั้งสองขางซอนกันสนิท และมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ อิริยาบถดังกลาว
เรียกวา “ทานอนแบบสีหไสยา” เนื่องจากมีลักษณะคลายกับทานอนของราชสีห2 นอกจากนั้น
ในคัมภีรพระไตรปฎกยังกลาววา ตามปกติพระพุทธองคจะบรรทมโดยหันพระเศียรไปทางทิศ
ใต อันเปนธรรมเนียมของคนโบราณ ซึ่งถือวาทิศใตและทิศตะวันออกเปนทิศมงคล แตถือวา
ทิศเหนือและทิศตะวันตกเปนอัปมงคล3
๓.๑.๒ แสดงพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
กอนที่พระพุทธองคจะปรินิพพาน ไดตรัสสั่งพระอานนทเถระ ซึ่งเปน
พระพุทธอุปฏฐาก ใหตั้งเตียงใตตนสาละคูหนึ่ง โดยใหหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือ จากนั้น
จึงประทับนอนตะแคงพระปรัศวขวา ผินพระพักตร (หันหนา) ไปทางทิศตะวันตก และทรง
กําหนดวาจะไมลุกขึ้นมาอีก หลังจากนั้นจึงดับขันธปรินิพพานเมื่อรุงอรุณของวันอังคาร
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนวิสาขมาส4 กอนพุทธศักราชหนึ่งป5 สิริพระชนมายุได ๘๐ พรรษา
1

ที่ประทับของพระพุทธเจา (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๑๗๙.)
2
พระไตรปฎกฉบับหลวงเลมที่ ๒๑: พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุถกนิบาต,
(กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๒๐), หนา ๓๐๒.
3
พลูหลวง, คติสยาม, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๗๘–๗๙.
4
เดือนหก หรือเดือนพฤษภาคม

๔๓

๓.๑.๓ เพื่อแสดงพระจริยาวัตรเมื่อครั้งโปรดอสุรินทราหู
ในคัมภีรอรรถกถาไดกลาวถึงเรื่องของอสุรินทราหู6 (ภาพประกอบที่ ๒๘)
ซึ่งเปนอุปราชของทาวเวปจิตติ ผูปกครองอสูรพิภพ นอกจากนั้นอสุรินทราหูยังเปนผูที่มี
รูปรางใหญโต โดยมีความสูงถึง ๔,๘๐๐ โยชน7 ทําใหเห็นวาตนเปนบุคคลที่ยิ่งใหญเหนือกวา
ผูใดทั้งหมด ดังนั้นเมื่ออสุรินทราหูรับทราบพระกิตติคุณของพระพุทธเจาในครั้งแรก จึงยังไม
คิดที่จะมาเขาเฝา เนื่องจากเห็นวาพระพุทธองคทรงเปนเพียงมนุษยที่มีรูปรางเล็กกวาตน แต
เมื่ออสุรินทราหูไดยินพระกิตติศัพทของพระพุทธเจาจากเทวสภาบอยครั้ง จึงดําริที่จะมาเขาเฝา
พระพุทธองค ซึ่งขณะนั้นประทับอยู ณ วัดเชตวันวิหาร ครั้งนั้นพระพุทธองคทรงทราบความ
คิดของอสุรินทราหูแตแรก จึงตรัสสั่งใหพระอานนทเถระตั้งเตียงไวดานหนาพระคันธกุฎีเพื่อ
ตอนรับอสุรินราหู โดยทรงอธิบายวาหากประทับในพระอิริยาบถอื่น อสุรินทราหูจะไม
สามารถมองเห็นพระพุทธลักษณะไดอยางครบถวน ดวยอสุรินทราหูมีรางกายเล็กเกินไป
เมื่ออสุรินทราหูเดินทางมาถึงวัดเชตวันวิหาร จึงเห็นพระพุทธองคประทับ
นอนอยูดานหนาของพระคันธกุฎี ทรงบริบูรณดวยพระมหาบุรุษลักษณะครบทั้ง ๓๒ ประการ
และมีพระบวรกายอันใหญโตยิ่งนัก อสุรินทราหูถึงกับตองแหงนหนาเพื่อกราบทูลกับพระพุทธองค ในที่สุดอสุรินทราหูจึงทูลลากลับไปยังอสูรพิภพ พรอมกับคลายจากความเขาใจผิด
ที่คิดวาตนเองเปนผูยิ่งใหญที่สุด และมีจิตศรัทธาในพระพุทธคุณเปนอยางยิ่ง8

5

ราชบัณฑิตยสถาน, ศิลปกรรมไทย พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทย
ภาคกลาง, (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๑๐.
6
คนโบราณเชื่อวาอสุรินทราหูเปนสาเหตุของการเกิดสุริยุปราคา หรือจันทรุปราคา แตในคัมภีร
อนาคตวงศไดกลาวถึงอสุรินทราหูวา จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอีกพระองคหนึ่งในอนาคต มีพระนามวา
“พระนารทสัมมาสัมพุทธเจา” (พระคัมภีรอนาคตวงศ, แปลโดย ประภาส สุระเสน, (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๐๕–๑๐๘.)
7
มาตราวัดระยะชนิดหนึ่ง มีความยาวเทากับ ๔๐๐ เสน หรือ ๑๖ กิโลเมตร (ราช
บัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๖๖๕.)
8
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑ ทีฆนิกาย สีล
ขันธ-วรรค ภาคที่ ๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕), หนา ๒๗; สารัตถสังคหะ
เลมที่ ๒, ไมปรากฏนามผูแปล, (พระนคร: โรงพิมพเลี่ยงเชียง, (ม.ป.ป.)), หนา ๖๗–๖๙.

๔๔

ภาพประกอบที่ ๒๘

อสุรินทราหูตามจินตนาการของคนโบราณ พรอมทั้งพระอาทิตยและ
พระจันทร ซึ่งเปนเทวดา และเปนคูอริของราหู (ที่มา: โลกสัณฐาน
โชตรตนคันฐี. แปลโดย บุญเลิศ เสนานนท. ไมปรากฏเลขหนา)

๔๕

๓.๑.๔ เพื่อสนองตอบความเชื่อทางโหราศาสตร
กอนที่พระพุทธศาสนาจะถือกําเนิดขึ้นมาในโลก มนุษยในสมัยโบราณสวน
ใหญจะมีความเคารพตอสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เชน ดวงดาว ภูเขา แมน้ํา และมหาสมุทร
เปนตน โดยเชื่อวาสิ่งตางๆเหลานั้นลวนเปนที่สิงสถิตของเหลาเทวดาและภูตผีปศาจ ซึ่ง
สามารถอํานวยประโยชน หรือใหโทษแกมนุษย ตอมาความเชื่อดังกลาวไดวิวัฒนาการเปน
ลัทธิตางๆ เชน ลัทธิพราหมณ หรือลัทธิบูชาไฟ แมภายหลังพระพุทธศาสนาจะไดถือกําเนิด
ขึ้น แตคติความเชื่อในลัทธิดังกลาวก็ไดเขาไปผสมผสานกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องของพิธีกรรมตางๆ ตัวอยางเชน พิธีทักษา ซึ่งเปนพิธีบูชาเทวดาประจําวันที่มีอยูดวย
กันทั้งหมดแปดองค โดยจะมีพระพุทธรูปประจําพิธี หรือที่เรียกวา “พระพุทธรูปประจําวัน”
ดังตอไปนี้
๑) พระพุทธรูปปางถวายเนตร เปนพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย
๒) พระพุทธรูปปางหามสมุทร เปนพระพุทธรูปประจําวันจันทร
๓) พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู เปนพระประจําวันอังคาร
๔) พระพุทธรูปปางอุมบาตร เปนพระพุทธรูปประจําวันพุธ
๕) พระพุทธรูปปางสมาธิ เปนพระพุทธรูปประจําวันพฤหัสบดี
๖) พระพุทธรูปปางรําพึง เปนพระพุทธรูปประจําวันศุกร
๗) พระพุทธรูปปางนาคปรก เปนพระพุทธรูปประจําวันเสาร
๘) พระพุทธรูปปางปาเลไลย เปนพระประจําวันพุธตอนกลางคืน9
ตอมาเมื่อคติความเชื่อดังกลาวไดรับการเผยแพรออกไป ทําใหมีผูนิยมสราง
พระพุทธรูปประจําวันเกิดของตน แลวนําไปประดิษฐานไวตามวัดตางๆ สําหรับผูที่เกิดในวัน
อังคารและเชื่อในเรื่องดังกลาว ก็จะบูชาพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูเปนพิเศษ โดยถือ
วาเปนพระพุทธรูปประจําวันเกิดของตน
๓.๒ ลักษณะพิเศษของพระพุทธไสยาสน
พระพุทธไสยาสนเปนพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษ ดวยเหตุผลสําคัญสองประการคือ
เปนพระพุทธรูปที่สามารถแสดงพระพุทธประวัติ อันเกี่ยวเนื่องดวยพระอิริยาบถนอนของพระ
พุทธเจา และเปนพระพุทธรูปปางหนึ่งที่สามารถแสดงรูปมงคล ๑๐๘ บนรอยพระพุทธบาท

9

พ.สุวรรณ, หลักบูชาพระประจําวันเกิด, (กรุงเทพฯ: บานมงคล, ๒๕๔๑), หนา ๕๑–๖๖.

๔๖

๓.๒.๑ การแสดงพระพุทธประวัติ
พระพุทธไสยาสนเปนพระพุทธรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งสรางขึ้นสําหรับแสดง
พระพุทธประวัติ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระอิริยาบถนอนของพระพุทธเจา มีอยูดวยกันทั้งหมดสี่ปาง
ไดแก พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู พระพุทธรูปปางปรินิพพาน พระพุทธรูปปางโปรด
สุภัททะปริพาชก และพระพุทธรูปปางทรงพยากรณ
๓.๒.๑.๑ พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู พระพุทธรูปปางนี้อยูใน
อิริยาบถนอนตะแคงขวา พระพาหา (แขน) ขางซายทอดไปตามพระบวรกาย พระพาหา (แขน)
ขวาวางราบไปกับพื้น ขอศอกงอเปนมุมแหลม เพื่อยกพระหัตถ (มือ) ขวาประคอง พระเศียร
(ศีรษะ) พระบวรกายเหยียดตรง พระบาท (เทา) ทั้งสองขางแนบสนิทกัน10 (ภาพประกอบที่
๒๙) สันนิษฐานวาพระพุทธรูปดังกลาว คงจะสรางขึ้นเพื่อแสดงพระจริยาวัตรของพระพุทธ
เจาเมื่อครั้งโปรดอสุรินราหู ซึ่งเปนผูที่มีรางกายใหญโตที่สุด

ภาพประกอบที่ ๒๙

10

พระพุทธไสยาสน หรือพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู
(ที่มา: พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ):
ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ. หนา ๒๕๘)

พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ,
((ม.ป.ท.), ๒๕๔๑), หนา ๒๕๙.

๔๗

๓.๒.๑.๒ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน เปนพระพุทธรูปที่มีลักษณะใกลเคียง
กับพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู แตพระพาหา (แขน) ขวาของพระพุทธรูปจะวางราบอยู
กับพื้น ขอศอกยื่นออกมาดานนอก แลวงอพระพาหากลับเขาไป พระหัตถขวาประคองพระเศียร11 (ภาพประกอบที่ ๓๐) ในที่นี้ผูสรางคงจะตองการแสดงใหเห็นวา ขณะที่พระพุทธองค
ใกลจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น ทรงหมดสิ้นพระกําลังโดยสิ้นเชิง ทําใหไมสามารถแมแตจะ
ยกพระหัตถขึ้นมาประคองพระเศียร (ศีรษะ) ตามปกติ
สันนิษฐานวาพระพุทธรูปปางปรินิพพาน อาจเปนพระพุทธรูปในอิริยาบถนอน
ปางแรกของโลก เนื่องจากพระพุทธไสยาสนรุนเกาที่สรางในสมัยคุปตะ (ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๐–๑๒) ในประเทศอินเดีย สวนใหญอยูในอิริยาบถดังที่ไดกลาวมาแทบทั้งสิ้น จนกระทั่งถึง
สมัยปาละ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓–๑๗) ปฏิมากรในยุคนั้นคงจะประดิษฐพลิกแพลงออก
ไป จนกระทั่งเกิดเปนพระพุทธไสยาสนที่มีลักษณะการงอขอศอก และยกพระหัตถขวาขึ้นรับ
พระเศียร12 หรือที่เรียกกันในยุคปจจุบันวา “ปางโปรดอสุรินทราหู” ดังที่ไดกลาวถึงในบทที่
๓.๒.๑.๑

ภาพประกอบที่ ๓๐

11

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
(ที่มา: พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ):
ตํานาน พระพุทธรูปปางตางๆ. หนา ๓๓๖)

พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ,

หนา ๓๓๕.
12

น.ณ ปากน้ํา, พุทธประติมากรรมในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๓๓), หนา ๓๓–๓๗.

๔๘

๓.๒.๑.๓ พระพุทธรูปปางโปรดสุภัททะ เปนพระพุทธรูปนอนตะแคงขวา
ลืมพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถซายทอดไปตามพระบวรกาย
พระหัตถขวายกตั้งขึ้น จีบนิ้วพระหัตถเปนกิริยาแสดงธรรมโปรด13 (ภาพประกอบที่ ๓๑)
เชื่อวาพระพุทธรูปปางนี้สรางขึ้นเพื่อแสดงพระพุทธจริยาวัตรในคืนวันปรินิพพาน เมื่อครั้ง
โปรดสุภัททะปริพาชก ซึ่งเปนนักบวชนอกศาสนาที่เขามาถามปญหากับพระพุทธเจา และเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธา จนกระทั่งขอบวชเปนพระภิกษุสงฆ และบรรลุเปนพระอรหันตในที่สุด
ดังนั้นจึงถือวาทานสุภัททะเปนสาวกองคสุดทายที่ไดบวชกับพระพุทธเจา และเปนหนึ่งใน
พระสาวกที่สําคัญ ซึ่งมีอยูดวยกันทั้งหมด ๘๐ องค

ภาพประกอบที่ ๓๑

พระพุทธรูปปางโปรดสุภัททะ
(ที่มา: พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ):
ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ. หนา ๓๓๐)

๓.๒.๑.๔ พระพุทธรูปปางทรงพยากรณ เปนพระพุทธรูปที่นอนตะแคงขวา
ลืมพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถซายทอดไปตามพระบวรกาย
พระหัตถขวายกขึ้นประทับที่พระอุทร (ทอง) (ภาพประกอบที่ ๓๒) สันนิษฐานวาพระพุทธรูป
ดังกลาวถูกสรางขึ้นเพื่อแสดงพระพุทธจริยาวัตรในคืนวันปรินิพพาน ที่ทรงยกยองและทรง

13

๓๓๑.

พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ, หนา

๔๙

พยากรณพระอานนทเถระวา จะไดบรรลุเปนพระอรหันตในคืนวันทําปฐมสังคายนา14 ซึ่งในที่
สุดเหตุการณก็ไดเปนไปตามพระพุทธพยากรณทุกประการ

ภาพประกอบที่ ๓๒

พระพุทธรูปปางทรงพยากรณ
(ที่มา: พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ):
ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ. หนา ๓๒๒)

ปจจุบันพระพุทธไสยาสนที่มีผูนิยมสราง และสามารถพบไดบอยที่สุด ไดแก
พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู สวนพระพุทธรูปปางปรินิพพานแมวาจะเปนพระพุทธรูป
สําคัญในอดีต แตในปจจุบันกลับไมปรากฏวามีผูนิยมสรางมากนัก สันนิษฐานวาอาจเปน
เพราะพระพุทธรูปดังกลาวแสดงถึงพระพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งบุคคล
โดยทั่วไปอาจถือวาไมเปนมงคล สวนพระพุทธรูปปางโปรดสุภัททะ กับพระพุทธรูปปางทรง
พยากรณนั้นพบไดนอยที่สุด สันนิษฐานวาอาจเปนหนึ่งในพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๓ โปรด
เกลาฯใหสรางขึ้น สําหรับเปนรูปเคารพแทนรูปพระโพธิสัตว ๕๕๐ พระชาติ และแมในยุค
ปจจุบันก็ไมปรากฏวามีผูสรางพระพุทธรูปดังกลาวอีก
๓.๒.๒ การแสดงรูปมงคล ๑๐๘ ประการบนรอยพระพุทธบาท
๓.๒.๒.๑ วิวัฒนาการของรูปมงคล ๑๐๘ เนื่องจากพระพุทธไสยาสนเปน
พระพุทธรูปอีกปางหนึ่ง ที่สามารถแสดงพื้นที่ใตพระบาทใหผูที่มาสักการะไดเห็นอยาง
ครบถวน ดังนั้นจึงมีการสรางรูปมงคล ๑๐๘ ประการที่พระบาทของพระพุทธไสยาสน เพื่อ
14

พระพิมลธรรมราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถระ), ตํานานพระพุทธรูปปางตางๆ,
หนา ๓๒๓–๓๒๙.

๕๐

แสดงถึงความเปนเอกบุรุษของพระพุทธเจา ภาพสัญลักษณที่ปรากฏบนรอย พระพุทธบาท
ลวนเปนภาพของสิ่งมงคลตางๆ อยางไรก็ตามเนื่องจากพระพุทธไสยาสนรุนเกาสวนมากมัก
ไมปรากฏภาพมงคล ๑๐๘ ประการ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากความนิยมของผูสรางพระพุทธไสยาสน ที่ไมตองการจะแสดงพระพุทธลักษณะดังกลาว หรืออาจมีสาเหตุจากความเสื่อม
สภาพของวัสดุกอสราง ดังนั้นการศึกษาเรื่องภาพมงคล ๑๐๘ ประการในที่นี้ จึงอาศัยภาพ
มงคล ๑๐๘ ในรอยพระพุทธบาทจําลองเปนสําคัญ
รอยพระพุทธบาทรุนแรกมักมีเพียงภาพจักรที่อยูตรงกลางพระบาท ตอมาจึง
เริ่มปรากฏรูปมงคลประเภทอื่นบนพระพุทธบาท เชน ภาพสวัสดิกะ15 (ภาพประกอบที่ ๓๓)
ตอมาไดมีการเพิ่มรูปมงคลประเภทอื่นเพิ่มเติมอีก เชน ภาพคันฉอง ภาพขอชาง ภาพปลาคู
ภาพหมอน้ํา และภาพตรีรัตน เปนตน16 (ภาพประกอบที่ ๓๔)

ภาพประกอบที่ ๓๓

15

พระพุทธบาทศิลปะอมราวดี ซึ่งสรางขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๗
(ที่มา: นันทนา ชุติวงศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและ
เอเชียอาคเนย. หนา ๑๕)

นันทนา ชุติวงศ, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชียอาคเนย, (กรุงเทพฯ:
ดานสุทธาการพิมพ, (ม.ป.ป.)), หนา ๑๕.
16
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.

๕๑

ภาพประกอบที่ ๓๔

พระพุทธบาทที่นาคารชุนิโกณฑะ สมัยพุทธศตวรรษที่ ๘-๙
(ที่มา: นันทนา ชุติวงศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและ
เอเชียอาคเนย. หนา ๑๗)

๕๒

สมัยตอมาไดมีผูเพิ่มเติมภาพมงคลประเภทอื่น นอกเหนือจากรูปมงคลที่ได
กลาวถึงลงไปในรอยพระพุทธบาท ทําใหพระพุทธบาทในสมัยหลังประกอบดวยรูปมงคลถึง
๑๐๘ ประการ ดังตอไปนี้คือ
๑) รูปมงคล ๑๐๘ ประการในรอยพระพุทธบาท ที่สรางขึ้นเพื่อแสดงพระจ
ริยคุณ17 ไดแก ภาพพระยาไกเถื่อน ภาพพระยาโคอุสภราช หมายถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธองค
เสวยพระชาติเปนโคอุสภราชนามวาสุมังคละ ผูแสดงธรรมโปรดสัตวทั้งหลายโดยไมหวั่นไหว
ตอศัตรูที่คอยปองราย
๒) รูปมงคล ๑๐๘ ประการในรอยพระพุทธบาท แสดงพระสรีรคุณ18 เชน
ภาพปาหิมพานต ภาพภูเขาไกรลาส ภาพพระยาชางฉัททันต ภาพนกการะเวก และภาพ
พระยานกยูง อันหมายถึงการที่พระพุทธองคทรงประกอบไปดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการ ตลอดจนพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ อาทิเชน ทรงมีพระสุรเสียง พระฉวีวรรณ
ตลอดจนพระองคาพยพนอยใหญทั้งปวงงดงามยิ่งกวาผูใด รวมทั้งทรงมีพระฉัพพรรณรังสีหก
ประการอีกดวย
๓) กลุมที่มีความหมายเกี่ยวกับพระปญญาธิคุณของพระพุทธเจา ไดแก ภาพ
ดอกพุดซอน เศวตฉัตรแกว พระมงกุฎแกว จักรวาล พระยาจระเข พระยาเสือโครง พระยา
มาพลาหก พระยาราชสีห ดอกบัวหลวงสีขาว และภาพพระยานกจากพราก
๔) กลุมที่มีความหมายเกี่ยวกับพระกรุณาคุณของพระพุทธองค ไดแก ภาพ
กําหางนกยูง ภาพพัดแกววาลวิชนี ภาพพระอาทิตย ภาพหอยสังข ภาพพัดโบกทอง ภาพโค
แมลูกออน ภาพกินนร ภาพกินนรี และภาพพระยานกพริก เปนตน
๕) กลุมที่แสดงความเปนเลิศของพระพุทธองค ไดแกภาพพระเจาจักรพรรดิ
พรอมดวยขาราชบริพาร และภาพดวงจันทร ภาพทั้งสองมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ เชน
เปรียบพระพุทธเจากับพระจักรพรรดิ หรือดวงจันทรในคืนวันเพ็ญ สวนหมูพระอริยสงฆ
สาวกเปรียบเสมือนขาราชบริพาร หรือดาวนักขัตฤกษที่เปนบริวาร นอกจากนั้นยังมีภาพสาย
สรอย ซึ่งหมายถึงผาบังสุกุลของพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธองคทรงครองผาบังสุกุลจีวรสีแดง
และประทับอยูทามกลางหมูพระอริยสาวกทั้งหลาย พระพุทธองคยอมทรงมีพระพุทธลักษณะ
งดงามรุงเรือง เปรียบไดกับแกวมณีทามกลางรัตนะเจ็ดประการ สวนภาพภูเขาสิเนรุซึ่งเปนภู

17

หมายถึงพระพุทธคุณ ที่วาดวยพระจริยาวัตรของพระพุทธองค เมื่อครั้งยังเสวยพระชาติเปน
พระโพธิสัตว ๕๕๐ พระชาติ (พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก อังคุตตร
นิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๓๗๑.)
18
หมายถึงพระพุทธคุณ ที่วาดวยพระพุทธลักษณะ อันประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการ และพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ (เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗๔.)

๕๓

เขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาสัตตบริภัณฑ หมายถึงการที่พระพุทธองคทรงเปนมหาบุรุษเอกของ
โลกผูหาที่เปรียบมิได
๖) กลุมที่แสดงความเปนศาสดาของเหลาเทวดาและมนุษยทั้งมวลอยางไมมี
ผูใดยิ่งกวา ไดแก ภาพแมลงภูทอง ซึ่งหมายถึงการกําจัดมานะในใจของพุทธบริษัทสี่ใหสิ้น
ไป เสมือนผึ้งที่เคลาเกสรดอกบัวโดยไมทําใหดอกบัวนั้นเสียหาย
๗) กลุมที่แสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธองค ไดแก ภาพพระยานก
กระเรียน ซึ่งหมายถึงการที่พระพุทธองคสามารถเหาะไปยังสถานที่ทกุ แหงไดโดยไมตอง
เหยียบพื้นปฐพี
๘) กลุมที่แสดงหลักธรรมเรื่องอริยสัจสี่ ตัวอยางเชน ภาพทวีปใหญทั้งสี่
และภาพทวีปนอยสองพันแหง ซึ่งเปนบริวารของทวีปใหญทั้งสี่
๙) กลุมที่แสดงหลักธรรมเรื่องจตุปาริสุทธิศีล ไดแก ภาพมหาสมุทรทั้งสี่
เนื่องจากศีลเปนสิ่งที่เยือกเย็น และเปนที่พึ่งพาอาศัยของบรรดาสัตวทั้งปวง เพื่อการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน ดังนั้นจึงใชสัญลักษณเปนรูปมหาสมุทรทั้งสี่
๑๐) กลุมที่แสดงหลักธรรมเรื่องโพชฌงค (องคแหงการตรัสรู) เจ็ดประการ
ไดแก ภาพแมน้ําใหญเจ็ดสาย
๑๑) กลุมที่แสดงหลักธรรมเรื่องอริยทรัพยเจ็ดประการ คือ ศรัทธา-ความเชื่อ
ความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อ ศีล-ธรรมชาติที่มีการรักษากายวาจาใหไมลวงเปนกายทุจริตหรือ
วจีทุจริต สุตะ-การเปนผูไดสดับตรับฟงพระสัทธรรม จาคะ-ความเปนผูเสียสละ ปญญา หิริความละอายตอบาป โอตตัปปะ-ความเกรงกลัวบาป ภาพในกลุมนี้เปนรูปสระใหญเจ็ดแหง
๑๒) กลุมที่แสดงพระอภิธรรมปฎก ไดแก ภาพภูเขาใหญเจ็ดเทือก หมายถึง
วิญญาณฐีติเจ็ด19ประการคือ อาวัชชนวิญญาณ (จิตซึ่งเริ่มขึ้นสูวิถีทางปญจทวาร อันไดแก ตา
หู จมูก ลิ้น กาย) ทัสสนวิญญาณ (จิตซึ่งทําหนาที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส รับสัมผัสทาง
กาย) สัมปฏิจฉนวิญญาณ (จิตซึ่งทําหนาที่รับอารมณสืบตอจากทัสสนวิญญาณ) สันตีรณวิญญาณ (จิตซึ่งทําหนาที่พิจารณาอารมณที่ไดรับ) โวฏฐัพพนวิญญาณ (จิตซึ่งทําหนาที่ตัดสิน
อารมณ) ชวนวิญญาณ (จิตซึ่งทําหนาที่เสพอารมณอยางรวดเร็วหลายๆขณะ และเริ่มปรากฏ

19

วิญญาณฐีติ หมายถึงภูมิอันเปนที่ตั้งแหงวิญญาณเจ็ดประการ เชน ภูมิที่สัตวมีกาย และ
สัญญาตางกัน อันไดแก มนุษย และโอปปาติกะบางจําพวก, ภูมิที่สัตวมีกายตางกัน แตมีสัญญาเหมือน
กัน, ภูมิที่สัตวมีกายเหมือนกัน แตมีสัญญาตางกัน, ตลอดจนถึงภูมิที่สัตวมีกาย และสัญญาเหมือนกัน
เปนตน (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๔๑–
๒๔๒.)

๕๔

เปนกุศล อกุศล หรือกิริยา) และอาลัมพนวิญญาณ (จิตซึ่งทําหนาที่หนวงอารมณกอนตกลงสู
ภวังค)
๑๓) กลุมที่มีความหมายเกี่ยวของกับโลกุตตรธรรม20เกาประการ ไดแก พระ
แสงหอก ถวยภาชนะ ขอชาง ซุมประตู พระขรรคแกว เถาวัลยแกว ภาพพระยาครุฑ มังกร
ทอง เรือทอง เตาทอง แวนสองพระพักตร กระออมมีน้ําเต็ม ธงชัย ธงแผนผา พระยาเสือ
เหลือง ภาพพวงดอกมะลิ ดอกบัวแดง ดอกบัวขาบ ดอกบัวขาว ดอกบัวหลวงสีชมพู
ปราสาท พระยาชางอุโบสถ ภาพพระยาหงส และภาพพระยาชางเอราวัณ เปนตน
๑๔) กลุมที่มีความหมายเกี่ยวกับพระสังฆรัตนะ ไดแก ภาพปลาทองคู และ
ภาพกงจักรคู หมายความถึงพระอัครสาวกทั้งสอง ไดแกพระสารีบุตรเถระผูสมบูรณดวย
ปญญา และพระมหาโมคคัลลานะเถระผูทรงไวซึ่งอิทธิปาฏิหาริย
๑๕) กลุมที่มีความหมายแสดงถึงสุคติภูมิตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชน ภาพเทวโลกชั้นฉกามาพจร21 และภาพพรหมโลก ๑๖ ชั้น
๑๖) กลุมที่มีความหมายถึงสถานที่สําคัญในพระพุทธประวัติ เชน ภาพ
พระเกาอี้แกว และภาพบัลลังกแกว ซึ่งหมายความถึงพระพุทธบัลลังก ณ โคนตนพระศรี
มหาโพธิ์ อันเปนสถานที่ที่พระพุทธองคทรงเอาชนะพระยามารพรอมทั้งเสนาดวยพระบารมี
๓๐ ทัศ และเปนสถานที่ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ สวนภาพพระยาวาสุกรีนาคราช
หมายถึงเหตุการณเมื่อครั้งที่พระยากาลนาคราชไดถวายอาสนะบัลลังกแกวของตน เพื่อให
พระพุทธองคไดประทับเสวยวิมตุ ติสุข และภาพพระแทนภัทรปฏฐ หมายถึงพระแทน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสนในดาวดึงสเทวโลก ซึ่งเปนสถานที่ที่พระพุทธองคทรงแสดงพระ
อภิธรรมปฎกเจ็ดคัมภีร เพื่อโปรดพระพุทธมารดาพรอมดวยเทวดาในหมื่นโลกธาตุ22
จากขอความที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด อาจสรุปไดวารูปมงคล ๑๐๘ ประการ
คือการแสดงพระสัทธรรมคําสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธองค โดยอาศัยระบบสัญลักษณใน
พระพุทธบาททั้งสองขาง การที่นําพระสัทธรรมคําสั่งสอน ซึ่งถือกันวาเปนสิ่งมงคลสูงสุด มา
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พระนวโลกุตตรธรรม ไดแก ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก ไดแก มรรค ๔ ผล ๔ และ
พระนิพพาน ๑ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,
หนา ๒๖๗.)
21
หมายถึงเทวโลกซึ่งเปนสถานที่อันบริบูรณดวยกามคุณอารมณ อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพารมณ เนื่องจากเทวภูมิดังกลาวมีอยูดวยกันถึงหกชั้น จึงมีเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ฉกามาพจร
ภูมิ”
22
มงคล ๑๐๘ ในรอยพระพุทธบาท (อรรถกถา พุทธปาทลกขณ), (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๔๐), หนา ๗๓–๑๓๔.

๕๕

ประดิษฐานไวในพระพุทธบาท ซึ่งเปนอวัยวะเบื้องต่ําที่สุดของรางกาย ทําใหมีขอสงสัยหลาย
ประการ โดยอาจตั้งขอสันนิษฐานดังตอไปนี้คือ
๑) การทํารูปมงคล ๑๐๘ ประการไวบนรอยพระพุทธบาท เพื่อแสดงวาพระ
พุทธองคทรงเปนเจาของพระสัทธรรมทั้งปวง เนื่องจากทรงเปนผูตรัสรูพระสัทธรรมทั้งหลาย
เหลานั้นไดดวยพระองคเอง ดวยเหตุดังกลาวจึงทรงไดรับการขนานนามวา “ธรรมสามี” หรือ
“ธรรมราชา” ในคัมภีรพระไตรปฎก หรือคัมภีรอรรถกถาทางพระพุทธศาสนาหลายแหง ซึ่ง
แสดงถึงพระพุทธประวัติ เมื่อคราวเสด็จถึงดินแดนที่ชนพื้นเมืองเปนพวกมิจฉาทิฐิ (ผูที่มี
ความเห็นผิด) พระพุทธองคก็จะทรงสั่งสอนชนเหลานั้นใหละคลายจากบาป แลวหันมา
สมาทานพระพุทธศาสนาเปนสรณะ หลังจากนั้นจะประทับรอยพระบาทลงบนผืนแผนดิน
เพื่อเปนบริโภคเจดียสําหรับชาวพื้นเมืองกราบไหวบูชา และเนื่องจากรอยพระพุทธบาทเปน
สัญลักษณอยางหนึ่ง ที่หมายถึงพระสัทธรรมของพระพุทธเจา ดังนั้นการสรางรอยพระบาทจึง
อาจมีความหมายเชิงสัญลักษณวา พระสัทธรรมของพระพุทธเจาไดเผยแผมาถึงอาณาบริเวณ
แหงนั้นอีกดวย
๒) ในประเทศอินเดียมีประเพณีการแสดงความเคารพอยางหนึ่ง ซึ่งผูที่แสดง
ความเคารพจะนอมตัวลงไปเบื้องลาง แลวเอามือทั้งสองขางของตนลงไปสัมผัสกับปลายเทาของ
ผูที่ไดรับความเคารพ สวนมากผูที่ไดรับการเคารพถึงเพียงนั้นมักไดแกบิดามารดา ตลอดจนถึง
ครูบาอาจารย พระมหากษัตริย และโดยเฉพาะอยางยิ่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งนี้
เนื่องจากทรงเปนเอกอัครทักขิไณยบุคคลของโลก ผูควรคาแกการอภิวาทอยางไมมีผูใดยิ่งกวา
ดังนั้นปฏิมากรจึงสรางรอยพระพุทธบาทใหอยูในตําแหนงที่สาธารณชนสามารถแลเห็น และ
แสดงความเคารพไดงาย เชน ในมณฑป หรือบนพระบาทของพระพุทธไสยาสน เปนตน
๓.๒.๒.๒ การแบงประเภทตามลักษณะการจัดวางรูปภาพมงคล ๑๐๘
รอยพระพุทธบาทจําลองที่ปรากฏในประเทศไทยนั้น อาจแบงไดเปนสองประเภท
ตามลักษณะการจัดวางรูปภาพมงคล ๑๐๘ ดังตอไปนี้คือ
๓.๒.๒.๒.๑ รอยพระพุทธบาทที่จัดรูปมงคล ๑๐๘ ประการลงไปใน
รูปวงกลมขนาดใหญ ซึ่งอยูในพื้นที่สวนกลางของรอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาทที่มี
การวางองคประกอบเชนนี้ สวนมากเปนพระพุทธบาทที่สรางขึ้นในสมัยสุโขทัย หรือสมัย
อยุธยาตอนตน ตัวอยางเชน รอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยูภายในวัดพระรูป จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพประกอบที่ ๓๕) หรือรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู ณ วัดพระราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน (ภาพประกอบที่ ๓๖)

การจัดเรียงหนา
ที่ตนฉบับมีบางหนา
ขาดหายไป

๕๗

๓.๒.๒.๒.๒ รอยพระพุทธบาทที่จัดรูปมงคล ๑๐๘ ลงไปจนเต็มพื้น
ที่ โดยจัดใหรูปมงคล ๑๐๘ ประการอยูภายในตาราง ตรงกลางรอยพระพุทธบาทเปนรูปจักร
ขนาดใหญ สันนิษฐานวาการจัดวางสัญลักษณรูปมงคล ๑๐๘ ประการในลักษณะดังกลาว
คงจะเริ่มปรากฏขึ้นในประเทศพมา เมื่อประมาณปพุทธศตวรรษที่ ๑๗ (ภาพประกอบที่ ๓๗)
ตอมาในสมัยพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๖๓–๒๑๗๑) ไดมีการคนพบรอยพระพุทธบาทที่
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเชื่อกันวาเปนรอยพระพุทธบาทจริง เนื่องจากรอยพระพุทธบาทดังกลาว
มีการจัดวางรูปมงคล ๑๐๘ ประการในระบบตาราง (ภาพประกอบที่ ๓๘) ทําใหผูสรางรอย
พระพุทธบาทในสมัยหลัง มักนิยมสรางรอยพระพุทธบาทใหมีลักษณะเหมือนกับรอย
พระพุทธบาทที่สระบุรี

ภาพประกอบที่ ๓๗

ภาพลายเสนรอยพระพุทธบาทที่เจดียโลกนันทะ เมืองพุกาม
ประเทศพมา สันนิษฐานวาสรางขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗
(ที่มา: นันทนา ชุติวงศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต
และเอเชียอาคเนย. หนา ๓๑)

๕๘

ภาพประกอบที่ ๓๘

ภาพลายเสนรอยพระพุทธบาทบนแผนพระบฏ ซึ่งสมเด็จพระเจา
อยูหัวบรมโกษฐโปรดเกลาฯใหจําลองจากพระพุทธบาทที่สระบุรี
เพื่อสงไปยังประเทศศรีลังกา เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ (ที่มา:
นันทนา ชุติวงศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชีย
อาคเนย. ระหวางหนา ๕๔ กับหนา ๕๕)

๕๙

บทที่ ๔
การศึกษาเกี่ยวกับวิหารพระพุทธไสยาสน
๔.๑ ความเปนมาของวิหารพระพุทธไสยาสน
ในสมัยพุทธกาลไดปรากฏการสรางวิหาร ซึ่งมีลักษณะเปนกระทอม หรือกุฏิขนาด
เล็กสําหรับพระภิกษุสงฆไดพักอาศัย ครั้นถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ.๒๗๔–๓๑๕)
ไดมีการสรางเจดียวิหารสําหรับประดิษฐานพระสถูปเจดีย หรือตนพระศรีมหาโพธิ1์ ภายหลัง
เมื่อมีผูนําพระพุทธรูปไปประดิษฐานในอาคารดังกลาว ทําใหวิหารกลายเปนอาคารที่สรางขึ้น
สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปโดยเฉพาะ
การกอสรางวิหารพระพุทธไสยาสนอาจมีจุดกําเนิดในตอนเหนือของประเทศอินเดีย
เนื่องจากพบวิหารพระพุทธไสยาสนรุนเกาที่เมืองกุสินารา ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ปรินิพพานที่สรางขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๒2 (ภาพประกอบที่ ๓๙–๔๐)

ภาพประกอบที่ ๓๙

1

พระพุทธรูปปางปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เปน
พระพุทธรูปหินจําหลักที่มีความยาวประมาณ ๖ เมตร หันพระเศียร
ไปทางทิศใต สันนิษฐานวาสรางในสมัยคุปตะของอินเดีย (ที่มา:
น.ณ ปากน้ํา. พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. หนา ๓๔.)

ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ, การศึกษาพระวินัยปฎกเพื่อเขาใจแนวความคิดและวิวัฒนาการ
ของพุทธสถานในอินเดีย, หนา ๑๐๕.
2
น.ณ ปากน้ํา, พุทธประติมากรรมในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๓๓), หนา ๓๓.

๖๐

ภาพประกอบที่ ๔๐

วิหารพระพุทธไสยาสน กับพระสถูปเจดีย ซึ่งสราง ณ สถานที่
ปรินิพพานของพระพุทธองค (ที่มา น. ณ ปากน้ํา. สยามศิลปะ
จิตรกรรม และสถูปเจดีย. หนา ๑๘๖.)

ตอมาการสรางพระพุทธไสยาสนไดเปนที่นิยม และเผยแพรไปยังประเทศอื่นที่นับถือ
พระพุทธศาสนา เชน ศรีลังกา, พุกาม (พมา), หงสาวดี (มอญ), ลานนา (เชียงใหม), ลานชาง
(ลาว), และสยาม (สุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา) เปนตน ทําใหมีผูสรางวิหารพระพุทธไสยาสนใน
ประเทศดังกลาวเปนจํานวนมาก ดังที่จะไดกลาวถึงในตอนตอไป (ภาพประกอบที่ ๔๑)

๖๑

สัญลักษณ
๑. พระพุทธไสยาสนในถ้ําหมายเลข ๒๖ อชันตะ ประเทศอินเดีย
๒. พระพุทธไสยาสนที่พระสถูปพระพุทธปรินิพพาน เมืองกุสินารา
ประเทศอินเดีย
๓. พระพุทธไสยาสนในวัดอุตตราราม เมืองโปลนนารุวะ ประเทศ
ศรีลังกา
๔. พระพุทธไสยาสนชินบินทาลยวง เมืองพุกาม สหภาพพมา
๕. พระพุทธไสยาสนชเวสันดอ เมืองหงสาวดี สหภาพพมา
.

ภาพประกอบที่ ๔๑

แผนที่แสดงตําแหนงเมืองตางๆ ในภูมิภาคเอเชียใต และเอเชีย
อาคเนย ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนสําคัญ (ที่มา:
แผนที่เลมชุดโลกของเรา 2 เพื่อนบานของเราทุกทวีป. หนา ๘-๙.)

๖๒

๔.๑.๑ การสรางพระพุทธไสยาสนในประเทศศรีลังกา
ประเทศศรีลังกาเปนเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศอินเดีย และ
เปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ โดยในคัมภีรมหาวงศไดกลาวถึง
เหตุการณเมื่อครั้งพระเจาอโศกมหาราชทรงสงพระมหินทรเถระ ซึ่งเปนพระเถระสําคัญรูป
หนึ่งในสมัยนั้น ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พรอมทั้งพระราชทานกิ่งพระ
ศรีมหาโพธิ์ไปปลูกในเมืองอนุราธปุระดวย3 ตอมาในปพุทธศตวรรษที่ ๑๐ พระพุทธศาสนา
เริ่มที่จะเสื่อมสูญไปจากประเทศอินเดีย ครั้งนั้นพระภิกษุสงฆชาวอินเดียใตรูปหนึ่งซึ่งมีนามวา
“พระพุทธโฆษาจารย” ไดออกเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา แลวเริ่มแปลคัมภีรพระไตรปฎก
ตลอดจนคัมภีรอรรถกถาตางๆ จากภาษาสิงหลเปนภาษามคธ เพื่อนํามาถายทอดในประเทศ
อินเดียอีกครั้งหนึ่ง4 นับวาประเทศศรีลังกาเปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่สําคัญอีก
ประเทศหนึ่ง
เมื่อเริ่มมีการสรางพระพุทธปฏิมาในแควนคันธาระ ซึ่งอยูในลุมแมน้ําสินธุ
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย เชื่อวาในประเทศศรีลังกาคงจะยังไมปรากฏการ
สรางพระพุทธรูปแตอยางไร จนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ จึงเริ่มปรากฏการ
ประดิษฐพระพุทธรูปขึ้น โดยมีวิวัฒนาการจากพระพุทธรูปศิลปะอมราวดีของอินเดีย5 และมี
ชื่อเรียกวา “ศิลปะแบบอนุราธปุระ” ซึ่งมีอายุอยูระหวางป พ.ศ. ๑๐๖–๑๕๖๐ พระพุทธรูปที่
สรางขึ้นในสมัยอนุราธปุระอาศัยการแสดงปางดวยพระหัตถ โดยมีอยูเพียงสามปางเทานั้น คือ
ปางประทานอภัย ปางแสดงธรรม และปางสมาธิ6 จนกระทั่งเมื่อยุคอนุราธปุระสิ้นสุดลงในป
พ.ศ. ๑๕๖๐ และเริ่มยุคโปโลนนารุวะ จึงเริ่มปรากฏการสรางพระพุทธรูปปางอื่น อาทิเชน
พระพุทธไสยาสน ดังที่จะไดกลาวถึงในตอนตอไป
พระพุทธไสยาสนสําคัญในประเทศศรีลังกาที่มีชื่อเสียง ไดแกพระพุทธไสยาสนในบริเวณลานจตุรัสวฏะทาเค (ภาพประกอบที่ ๔๒) กับพระพุทธไสยาสนในวัด
อุตตราราม หรือคัลวิหาร (ภาพประกอบที่ ๔๓) ซึ่งสรางขึ้นในสมัยของพระเจาปรากรมพาหุ
ที่ ๑ กษัตริยช าวสิงหลผูครองราชยระหวางป พ.ศ. ๑๖๙๖–๑๗๒๙7 ที่คัลวิหารมีพระพุทธรูป
ขนาดใหญสี่องค ทุกองคลวนเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากผาหินแกรนิต โดยพระพุทธ-

3

ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เลม ๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐),
หนา ๑๐๕–๑๖๕.
4
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒, หนา ๕-๘.
5
ปรีชา นุนสุข, ศิลปะศรีลังกา, (กรุงเทพฯ ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๔๒.
6
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓.
7
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๒–๑๖๓.

๖๓

ไสยาสนมีความยาวตลอดองค ๑๔ เมตร ประทับนอนตะแคงขวา พระกรขวาราบไปกับพื้น
และงอขึ้นมาวางรองพระเศียร ซึ่งหนุนอยูบนพระเขนยทรงกระบอก จีวรบางแนบพระบวร
กาย มีริ้วจีวรเปนกลีบบางๆ พื้นที่โดยรอบปรากฏรองรอยของแนวกําแพงที่มีความสูงไมมาก
นัก สันนิษฐานวาอาจเปนแนวผนังของวิหารพระพุทธไสยาสนที่ชํารุดเสื่อมสภาพ8

ภาพประกอบที่ ๔๒

8

ผังแสดงตําแหนงโบราณสถานรอบเจดียวฏะทาเค เมืองโปโลนนารุวะ
ประเทศศรีลังกา ซึ่งเปนกลุมโบราณสถานที่สรางในสมัยโปลนนารุวะ
ตอนตน หรือประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๑๗ (ที่มา: ม.จ.สุภัทรดิศ
ดิศกุล. ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง อินเดีย, ลังกา, ชวา,
จาม, ขอม, พมา, ลาว. หนา ๑๕๗.)

ปรีชา นุนสุข, ศิลปะศรีลังกา, หนา ๑๙๖–๑๙๙.

๖๔

ภาพประกอบที่ ๔๓

พระพุทธไสยาสนที่วัดอุตตราราม หรือ “คัลวิหาร” แหงเมืองโปโลนนารุวะ ประเทศศรีลังกา เปนพระพุทธไสยาสนที่สรางดวยหิน และ
อยูในพื้นที่กลางแจง สรางขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗9
(ที่มา: ปรีชา นุนสุข. ศิลปะศรีลังกา. หนา ๑๙๗)

๔.๑.๒ การสรางพระพุทธไสยาสนในประเทศพมา
สหภาพพมา หรือสหภาพเมียนมาร เปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่
สําคัญอีกประเทศหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในคัมภีรพระไตรปฎกไดกลาวถึง
เหตุการณในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พอคาชาวมอญสองคน คือตปุสสะ กับภัลลิกะ เดินทาง
เขาไปในประเทศอินเดีย และไดเขาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนเหตุใหทั้งสอง
ทานเกิดความศรัทธาเลื่อมใส แลวประกาศตนเปนชาวพุทธ ผูนับถือพระพุทธเจา และพระ
ธรรมเปนสรณะ10 ครั้งนั้นพระพุทธองคไดประทานเสนพระเกศา เพื่อใหอุบาสกทั้งสองนํามา
9

ปรีชา นุนสุข, ศิลปะศรีลังกา, หนา ๑๙๗.
สมัยนั้นยังไมปรากฏพระสาวก เนื่องจากพระพุทธองคยังไมไดเสด็จไปโปรดพระปญจวัคคีย ซึ่ง
จะเปนพระสาวกรุนแรกของพระพุทธองค ทําใหพระรัตนตรัยยังมีไมครบองคสาม (สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, หนา ๑๐๔–๑๐๖.)
10

๖๕

สักการะบูชา ปจจุบันประดิษฐานในพระเจดียชเวดากอง ซึ่งอยู ณ ใจกลางกรุงรางกุง
นครหลวงของสหภาพพมา
เนื่องจากพมาประกอบดวยชนหลายเผา โดยมีชาวเผาบะมาร ซึ่งอยูในกลุม
ภาษาใกลเคียงกับชาวทิเบต เปนชนกลุมใหญ โดยมีชนกลุมนอยหลายเผา เชน มอญ, ไทย
ใหญ, กะเหรี่ยง, ยะไข, และละวา เปนตน11 ประวัติศาสตรพมาอันแทจริงไดเริ่มขึ้นในสมัย
พระเจาอนุรุทธมหาราช ซึ่งเปนกษัตริยพมาที่ครองราชยในเมืองพุกาม ระหวางป พ.ศ. ๑๕๘๗
ถึง ป พ.ศ. ๑๖๒๐ หลังจากพระเจาอนุรุทธมหาราชทรงไดรับชัยชนะในการทําสงครามเพื่อแยง
ชิงพระไตรปฏกจากชาวมอญ พระองคจึงทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท และ
ทรงสรางเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ครั้งนั้นไดมีการสรางวิหารพระพุทธไสยาสนที่สําคัญสองแหง คือวิหารพระพุทธไสยาสนชินบินทาลยวง และวิหารมนูหะ
วิหารพระพุทธไสยาสนชินบินทาลยวง เปนวิหารที่พระเจาอนุรุทธมหาราช
ทรงสรางขึ้น ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพระสถูปเจดียชเวสันดอ (ภาพประกอบที่ ๔๔) มี
ขนาดความยาวหกหอง วัสดุกอสรางเปนอิฐดินเผาเนื้อแกรง โครงสรางอาคารเปนโครงกออิฐ
รูปประทุน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสนที่มีความยาวประมาณ ๑๘.๓๐ เมตร องคพระ
นอนตะแคงขวา หันพระพักตรเขาหาพระเจดียตามคตินิยมของพมา12 ปลายพระเศียรหันไป
ทางทิศใต (ภาพประกอบที่ ๔๕–๔๖) ขณะที่วิหารมนูหะเปนวิหารพระสี่อิริยาบถ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสามองค ลวนหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก และ
มีพระพุทธไสยาสนซึ่งยาวประมาณ ๒๗ เมตรประดิษฐานอยูภายในอาคาร โดยนอนตะแคง
ขวา แตหันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก13
ภายหลังเมื่ออาณาจักรพุกามแตกสลาย พวกมอญซึ่งเคยพายสงครามพมาใน
สมัยพระเจาอนุรุทธมหาราชจึงตั้งตนเปนเอกราช ตอมาไดมีการสรางพระพุทธไสยาสนขนาด
ใหญขึ้นที่เมืองพะโค หรือเมืองหงสาวดี มีชื่อเรียกวา “ชเวสะยอง” (ภาพประกอบที่ ๔๗)
นับเปนพระพุทธไสยาสนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอีกองคหนึ่ง เนื่องจากมีความยาวถึง
๕๔ เมตร อยางไรก็ตามไมมีผูทราบประวัติการกอสรางที่แนนอนของพระพุทธไสยาสนองคนี้
โดยสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา พระเจาหงสาวดีธรรมเจดีย ซึ่งเปน
กษัตริยของพวกมอญ อาจเปนผูสรางพระพุทธไสยาสนดังกลาวเมื่อประมาณตนพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ ตอมาเมื่อพระเจาอลองพญาแหงพมาตีเมืองหงสาวดีแตกเมื่อป พ.ศ. ๒๓๐๐ ไดทําลาย
11

ไพรัตน สูงกิจบูลย, เที่ยวเมียนมาร, (กรุงเทพฯ: อทิตตา, ๒๕๔๕), หนา ๔๙–๕๘.
Gordon H. Luce, Old Burma and Early Pagan, vols. 1-3, (New York, Artibus Asiae,
1970), pp. 285-286.
13
ibid. p.286.
12

๖๖

เมืองหงสาวดีจนพินาศยอยยับ และกวาดตอนผูคนไปจนหมดสิ้น ทําใหพระพุทธไสยาสน
ชเวสะยองปราศจากผูดูแลรักษา จนกระทั่งมีผูคนพบ และสรางโครงเหล็กสําหรับปกคลุม
พระพุทธไสยาสนในภายหลัง14

เมตร
มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑. พระสถูปเจดียชเวสันดอ
๒. วิหารพระพุทธไสยาสนชินบินทาลยวง
๓. วิหารทิศ
๔. กําแพงแกว

ภาพประกอบที่ ๔๔

14

ผังบริเวณของเจดียวิหารชเวสันดอ เมืองพุกาม ประเทศสหภาพพมา
วิหารพระพุทธไสยาสนอยูทางดานตะวันตกขององคพระเจดีย (ที่มา:
Gordon H. Luce. Old Burma and Early Pagan. Vol. 3. Plate 83.)

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวเมืองพมา, (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕),
หนา ๑๑๑–๑๑๒.

๖๗

ภาพประกอบที่ ๔๕

วิหารพระพุทธไสยาสนชินบินทาลยวง เมืองพุกาม สหภาพพมา
(ที่มา: Gordon H. Luce. Old Burma and Early Pagan. Vol. 3.
Plate 85.)

ภาพประกอบที่ ๔๖

พระพุทธไสยาสนในวิหารชินบินทาลยวง เปนพระพุทธรูปกออิฐถือ
ปูน มีความยาวตลอดองคประมาณ ๑๘.๓๐ เมตร15 หันพระเศียรไป
ทางทิศใต และหันพระพักตรไปยังเจดียวิหารชเวสันดอ ซึ่งสรางขึ้น
ในรัชสมัยของพระเจาอนุรุทธมหาราช ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่
๑๖ ตอกับตอนตนของพุทธศตวรรษที่ ๑๗

15

สันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศ, (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), หนา ๑๕๙.

๖๘

ภาพประกอบที่ ๔๗

พระพุทธไสยาสนชเวสะยอง เมืองพะโค (หงสาวดี) สหภาพพมา
(ที่มา: National Geographic สยามและเพื่อนบาน ภาพและราย
งานพิเศษจากอดีต. หนา ๙๖.)

๖๙

๔.๒ ประวัติความเปนมาของวิหารพระพุทธไสยาสนในประเทศไทย
สันนิษฐานวาการสรางวิหารพระพุทธไสยาสนในประเทศไทย คงจะเริ่มขึ้นในสมัย
ทวาราวดีเปนอยางนอย และคงจะไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถพบวิหารชนิด
ดังกลาวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยอาจแบงตามยุคสมัยดังตอไปนี้
๔.๒.๑ วิหารพระพุทธไสยาสนที่สรางในสมัยทวาราวดี
ตัวอยางวิหารพระพุทธไสยาสนสมัยทวาราวดีที่ยังปรากฏในปจจุบันไดแก
ซากวิหารพระพุทธไสยาสนในวัดธรรมจักรเสมาราม บานแกนทาว อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งอยูทางทิศใตของซากเมืองเสมา16 (ภาพประกอบที่ ๔๘) อาคารสําคัญในกลุม
โบราณสถานไดแกโบสถ และวิหารพระพุทธไสยาสน มีการวางผังบริเวณเปนแบบแกนเดียว
โดยโบสถอยูทางดานทิศเหนือ วิหารพระพุทธไสยาสนอยูทางทิศใต วัสดุกอสรางที่ใชเปนหิน
ทราย มีหนาตาง และมีลูกกรงเปนลูกมะหวด แตหลุดหลนเสียหายไปเปนสวนใหญ17 สภาพ
ปจจุบันปรากฏแตเพียงฐานกับผนังอาคารเพียงบางสวนเทานั้น
พื้นที่ภายในอาคารเปนที่โลง ไมมีเสารวมใน18 และเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสนซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๓ เมตร (ภาพประกอบที่ ๔๙) มีพระเกตุมาลาสั้น
มีเสนพระเกศาใหญ พระเนตรโปน พระขนงยาวจนสุดปลายพระเนตร พระโอษฐหนา
พระพักตรแบนและกวาง ประทับนอนตะแคงขวาแบบสีหไสยา โดยหันพระเศียรไปทางทิศ
ใต และหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก แกนของพระพุทธไสยาสนสรางขึ้นจากหินทราย
แดงหลายกอนที่นํามาตอกัน แลวจําหลักเปนองคพระ นับเปนพระพุทธไสยาสนที่ทําจากหิน
ทรายแดงที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย19 สันนิษฐานวาในอดีตคงจะมีการฉาบปูนทับ
เพื่อไมใหปรากฏรอยตอระหวางหินแตละกอน20

16

นักโบราณคดีสันนิษฐานวา ในอดีตเมืองเสมาคงจะเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักรโบราณ
แหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อวา “ศรีจนาศะ” หรือ “จานาศปุระ”
(ชลิต ชัยครรชิต, “เมืองเสมาคือศูนยกลางศรีจนาศะ” ใน ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๖–๑๕๑.)
17
สมัย สุทธิธรรม, เมืองโบราณเสมา, (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๒), หนา ๒๘.
18
เสาที่อยูภายในอาคาร โดยปกติหมายถึงเสาภายในพระอุโบสถ พระวิหาร หรือศาลาการเปรียญ
19
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘.
20
นพวัฒน สมพื้น, ลายปูนปน งานชางประณีตศิลปของไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๑๓๘.

๗๐

ภาพประกอบที่ ๔๘

แผนที่แสดงตําแหนงของวัดธรรมจักรเสมาราม กับเมืองเสมาเกา
(ที่มา: ชลิต ชัยครรชิต. “เมืองเสมาคือศูนยกลางศรีจนาศะ” ใน
ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง. หนา ๑๕๒)

ภาพประกอบที่ ๔๙

พระพุทธไสยาสนที่วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา (ที่มา น.ณ ปากน้ํา. พุทธประติมากรรมในประเทศ
ไทย. หนา ๓๓.)

๗๑

๔.๒.๒ วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยสุโขทัย
สันนิษฐานวาในสมัยสุโขทัยคงจะมีการสรางวิหารพระพุทธไสยาสนหลายแหง
แตเนื่องจากอาคารสวนใหญชํารุดเสื่อมสภาพ ดังนั้นวิหารพระพุทธไสยาสนที่ปรากฏในยุค
ปจจุบัน จึงอาจเปนเพียงตัวอยางที่เหลือสวนนอยเทานั้น เชน วิหารพระพุทธไสยาสนในวัด
พระพายหลวง และวัดพระนอน ซึ่งเปนโบราณสถานสําคัญที่อยูทางตอนเหนือ และทางตะวัน
ออกของกรุงสุโขทัยตามลําดับ
วิหารพระพุทธไสยาสนในวัดพระพายหลวงมีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
กวาง ๗.๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพุทธาวาส ใกลกับประตูทางเขา
หลัก ตัวอาคารวางตามแนวแกนเหนือ-ใต (ภาพประกอบที่ ๕๐) ตั้งฉากกับอาคารสําคัญที่เหลือ
เชน เจดียสี่เหลี่ยม วิหาร และหมูพระพุทธปรางคทั้งสามองค ซึ่งวางเรียงกันตามแนวแกน
ตะวันออก-ตะวันตก วัสดุกอสรางเปนอิฐกอ ปจจุบันไมปรากฏเครื่องบน หรือวัสดุมงุ หลังคา
ภายในอาคารมีรอยกออิฐเปนรูปพระพุทธไสยาสน แตชํารุดเหลือเพียงฐาน21 สันนิษฐานวา
พระพุทธรูปดังกลาวคงจะอยูในอิริยาบถนอนตะแคงขวา หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก
และหันพระบาทไปทางทิศเหนือ อันเปนลักษณะการวางผังวิหารพระพุทธไสยาสนตามปกติ
เมื่อรัชกาลที่ ๔ ยังทรงผนวชเปนพระภิกษุอยูนั้น เคยเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
วัดพระพายหลวง ซึ่งในขณะนั้นยังเปนวัดราง ทรงพบพระพุทธไสยาสนที่งดงามองคหนึ่งภาย
ในวัด จึงโปรดเกลาฯใหอัญเชิญไปประดิษฐานในมุขดานหลังของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ตอมาไดมีการรื้อมุขดังกลาวเพื่อสรางลานประทักษิณรอบพระสถูปเจดีย ดังนั้นจึงอัญเชิญพระ
พุทธไสยาสนองคนี้ไปประดิษฐาน ณ คูหาหลังของวิหารพระศาสดาตราบจนปจจุบัน22

21

กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: หัตถศิลป,
๒๕๓๑), หนา ๑๒๕–๑๒๗.
22
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร ภาค ๑,
(พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๕), หนา ๒๕-๒๖.

๗๒

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑) พระพุทธปรางค
๒) พระวิหารหลวง
๓) พระเจดียสี่เหลี่ยม และระเบียงคด
๔) วิหารพระพุทธไสยาสน
๕) โบสถ

ภาพประกอบที่ ๕๐

ผังบริเวณวัดพระพายหลวง อุทยานประวัติศาสตรแหงชาติสุโขทัย
(ที่มา: กรมศิลปากร. ทําเนียบโบราณสถานทั่วราขอาณาจักร เลม ๑
พ.ศ. ๒๔๗๘–๒๕๒๓. หนา ๑๔๔.)

๗๓

๔.๒.๓ วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ. ๑๘๙๓–๒๐๓๑)
เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ แหงกรุงศรีอยุธยาทรงอพยพผูคนเพื่อหนีโรค
ระบาดมาตั้งถิ่นฐานอยูที่หนองโสน ครั้งนั้นไดโปรดเกลาฯใหไพรพลแวะพักที่เวียงเหล็ก
ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของวัดพุทไธสวรรย จากนั้นจึงทรงยายขามฟากแมน้ําเจาพระยา เพื่อตั้ง
ราชธานีแหงใหมในป พ.ศ. ๑๘๙๓ และขนานนามวา “กรุงศรีอยุธยา” (ภาพประกอบที่ ๕๑)
สมัยอยุธยาตอนตนเปนยุคที่มีการสถาปนาพระอารามสําคัญเปนจํานวนมาก
เชน วัดพุทไธสวรรย (สรางเมื่อป พ.ศ. ๑๘๙๖)23 วัดใหญชัยมงคล (สรางในป พ.ศ. ๑๙๐๐)24
วัดพระราม (สรางเมื่อป พ.ศ. ๑๙๑๒)25 วัดมหาธาตุ (สรางในป พ.ศ. ๑๙๑๗)26 วัดราชบูรณะ
(สรางขึ้นประมาณป พ.ศ. ๑๙๖๗)27 วัดสามวิหาร และวัดโลกยสุธา ซึ่งลวนอยูในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้นยังมีวัดที่ยังไมทราบประวัติการกอสรางที่แนชัด แตผูเชี่ยวชาญ
ดานประวัติศาสตรศิลปะสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นในยุคสมัยที่ใกลเคียงกัน ที่สําคัญไดแก
วัดพระนอนจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี (ภาพประกอบที่ ๕๒) วัดขุนอินทประมูล อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง (ภาพประกอบที่ ๕๓) และวัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาจ
จําแนกประเภทตามลักษณะการวางผังดังตอไปนี้
๔.๒.๓.๑ พระอารามสําคัญที่มีการวางผังแบบแกนเดียว สวนมากเปนพระ
อารามหลวงที่มีพระพุทธปรางค หรือพระสถูปเจดียขนาดใหญตั้งอยูกลางเขตพุทธาวาส โดย
พระวิหารหลวงอยูทางทิศตะวันออก และพระอุโบสถอยูทางทิศตะวันตก พื้นที่โดยรอบ
อาคารสําคัญทั้งสาม มักเปนพระเจดียหรือวิหารขนาดเล็ก เชน วัดพุทไธสวรรย (ภาพ
ประกอบที่ ๕๔) วัดพระราม วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดใหญชัยมงคล (ภาพประกอบ
ที่ ๕๕)
พระพุทธไสยาสนที่อยูในพระอารามดังกลาว มักมีความยาวไมเกิน ๒๐ เมตร
และสวนใหญจะประดิษฐานในวิหารราย เชน วิหารพระพุทธไสยาสนในวัดใหญชัยมงคล ซึ่ง
23

พวงทอง สิริสาลี, “วัดพุทไธสวรรย” ใน พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ((ม.ป.ท.), ๒๕๑๑), หนา ๓๙.
24
สมพร อยูโพธิ์, “วัดใหญชัยมงคล” ใน พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หนา ๕๕.
25
กุลทรัพย ชื่นรุงโรจน, “วัดพระราม” ใน พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หนา ๔๗.
26
ตรี อมาตยกุล, “วัดมหาธาตุ” ใน พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หนา ๓๑.
27
มานิต วัลลิโภดม, “วัดราชบูรณะ” ใน พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หนา ๓๘.

๗๔

ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารหลวง เปนอาคารทรงโรงขนาดหกหอง ปจจุบัน
ปรากฏเฉพาะมุขทางเขาอาคารทางทิศใต ผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประคูทางเขาจากทิศ
เหนือและทิศใต มีชองเปดเปนบานหนาตาง ภายในอาคารมีเสารวมใน ภายในประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสนกออิฐถือปูนที่มีความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ประทับนอนตะแคงขวา
หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก หันพระเศียรไปทางทิศใต พระหัตถขวาชอนพระเศียร
พระบาทซอนกันสนิท แตไมปรากฏรูปมงคล ๑๐๘ ที่พระบาท

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐

สัญลักษณ
๑) วัดโลกยสุธา
๒) วัดธรรมิกราช
๓) วัดพุทไธสวรรย ๔) วัดสามวิหาร
๕) วัดใหญชัยมงคล

ภาพประกอบที่ ๕๑

แผนที่แสดงตําแหนงวัดในพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานวาสราง
ขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน และมีวิหารพระพุทธไสยาสนอยูในวัด

๗๕

ภาพประกอบที่ ๕๒

พระพุทธไสยาสนในวัดพระนอนจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๒๖๘.)

๗๖

ภาพประกอบที่ ๕๓

พระพุทธไสยาสนวัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง (ที่มา: อ.ส.ท. ๔๑. (พฤษภาคม ๒๕๔๔). ภาพปก)

๗๗

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑) พระพุทธปรางค
๒) มณฑป
๓) พระระเบียงคด
๔) พระวิหารหลวง
๕) พระอุโบสถ
๖) วิหารพระพุทธไสยาสน
๗) พระเจดียราย

ภาพประกอบที่ ๕๔

ผังบริเวณวัดพุทไธสวรรย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่มา: กรมศิลปากร. พระราชวังและ
วัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. หนา ๔๒.)

๗๘

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑) พระสถูปเจดีย
๒) พระวิหารหลวง
๓) พระอุโบสถ
๔) วิหารพระพุทธไสยาสน
๕) พระเจดียราย

ภาพประกอบที่ ๕๕

ผังบริเวณวัดใหญชัยมงคล อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่มา: กรมศิลปากร. พระราชวังและ
วัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. หนา ๕๙.)

๗๙

๔.๒.๓.๒ พระอารามที่มีการวางผังในเขตพุทธาวาสแบบหลายแกน
หมายถึงพระอารามที่อาคารสําคัญในเขตพุทธาวาสวางเรียงขนานกัน โดยมีพระสถูปเจดีย
หรือพระปรางค ตั้งอยูในแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถหรือพระวิหาร เชน วัดสามวิหาร
(ภาพประกอบที่ ๕๖–๕๘) วัดโลกยสุธา (ภาพประกอบที่ ๕๙) และวัดธรรมิกราช (ภาพ
ประกอบที่ ๖๐–๖๒) ซึ่งจะกลาวถึงดังตอไปนี้
วัดธรรมิกราช เปนวัดที่มีอาคารสําคัญสามหลัง คือ วิหารทรงธรรม
พระอุโบสถ และวิหารดานทิศเหนือ วางขนานกันตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก โดยมี
วิหารทรงธรรมซึ่งเปนอาคารทรงโรงขนาดใหญ ตั้งอยูกลางเขตพุทธาวาส ดานหนาของวิหาร
ทรงธรรมเปนพระสถูปเจดียทรงลังกา ซึ่งมีรูปปนราชสีหโดยรอบฐานพระเจดีย ดานทิศเหนือ
และทิศใตของวิหารทรงธรรม เปนซากวิหารเกาและพระอุโบสถตามลําดับ
วิหารพระพุทธไสยาสนตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารทรงธรรม
และอยูทางทิศเหนือของพระเจดียประธาน เปนอาคารทรงโรงขนาดเจ็ดหอง ผังพื้นเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มีความกวางประมาณ ๑๐ เมตร และมีความยาวประมาณ ๑๘ เมตร วางอาคาร
ตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก เปนวิหารทึบที่มีหลังคาเพียงตอนเดียว ไมมีชั้นลด มีตับ
หลังคา ๒ ตับ ชองเปดเปนลูกตั้ง โครงสรางอาคารเปนการใชผนังรับน้ําหนักที่มีความหนา
ประมาณ ๑ เมตร ผสมกับการใชเสาภายในอาคาร ซึ่งมีความยาวชวงพาดประมาณ ๒ เมตร
๖๐ เซนติเมตร และมีความยาวชวงพาดระหวางเสารวมในประมาณ ๓ เมตร ๘๐ เซนติเมตร
ทางเขาอาคารทั้งสามแหงอยูทางทิศตะวันตก ตรงกับพระบาทของพระพุทธไสยาสน
ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๓ เมตร
ประทับนอนตะแคงขวาในทาสีหไสยา หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ ปลายพระรัศมีอยูทาง
ทิศตะวันออก และหันรอยพระบาทไปทางทิศตะวันตก พระพักตรคอนขางเปนรูปสี่เหลี่ยม
มีไรพระศกเม็ดเล็กละเอียด พระรัศมีเปนรูปเปลวเพลิง พระหัตถขวาประคองพระเศียร
ใตพระหัตถขวามีหมอนกลมหนุนอยูหลายลูก พระหัตถซายทาบไปตามลําตัว ขาทั้งสองขาง
เหยียดตรง พระบาททั้งสองขางแนบสนิท ที่พระพุทธบาทมีภาพปดทองประดับกระจกเปนรูป
มงคล ๑๐๘ ประการ
ปจจุบันยังไมมีผูใดทราบวาประวัติการกอสรางที่แนนอนของวิหารพระพุทธไสยาสนดังกลาวเปนอยางไร ทราบแตเพียงวาในป พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมศิลปากรไดบูรณะซอม
แซมวิหารแหงนี้ จนกระทั่งมีสภาพดังที่ปรากฏในปจจุบัน28

28

บรรจบ เทียมทัด, “วัดธรรมิกราช” ใน พระราชวัง และวัดโบราณ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หนา ๗๗.

๘๐

มาตราสวน

๑ : ๑๐๐๐

สัญลักษณ
๑) วิหารพระพุทธไสยาสน
๒) วิหารพระนั่ง
๓) วิหารพระยืน
๔) พระเจดียประธานทรงระฆัง

ภาพประกอบที่ ๕๖

ผังบริเวณวัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่มา: กรมศิลปากร.
ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ ๑. หนา ๒๒๒.)

๘๑

มาตราสวน

ภาพประกอบที่ ๕๗

ภาพประกอบที่ ๕๘

๑ : ๑๐๐

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสนที่วัดสามวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ. แบบรังวัด.
๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔.)

พระพุทธไสยาสนแหงวัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ที่มา: น.ณ ปากน้ํา. พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. หนา ๙๔.)

๘๒

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑) วิหารพระพุทธไสยาสน
๒) พระปรางค
๓) พระอุโบสถ
๔) วิหารหลวง

ภาพประกอบที่ ๕๙

ผังบริเวณวัดโลกยสุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่มา:
พระราชวังและวัดโบราณในพระนครศรีอยุธยา. หนา ๑๑๒.)

๘๓

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๑,๐๐๐
สัญลักษณ
๑) พระเจดียประธาน
๒) วิหารทรงธรรม
๓) พระอุโบสถ

ภาพประกอบที่ ๖๐

๔) ซากวิหาร
๕) วิหารพระนอน
๖) ศาลาการเปรียญ

ผังบริเวณวัดธรรมิกราช อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่มา: พระราชวังและวัดโบราณใน
พระนครศรีอยุธยา. หนา ๗๘.)

๘๔

มาตราสวน

๑ : ๑๐๐

ภาพประกอบที่ ๖๑

ผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดธรรมิกราช (ที่มา: นพคุณ
ตอวงศ. แบบรังวัด. ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔.)

ภาพประกอบที่ ๖๒

ภาพถายดานสกัดของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดธรรมิกราช
(ที่มา: นพคุณ ตอวงศ. ภาพถาย. ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔.)

๘๕

๔.๒.๔ วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. ๒๐๓๑–๒๑๗๒)
ตัวอยางที่จะกลาวถึง ณ ที่นี้ไดแก วิหารพระพุทธไสยาสนวัดพนมยงค ซึ่ง
พระบรมวงศานุวงศในพระราชสํานักของสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. ๒๑๗๒–๒๒๐๑)
ทรงสรางขึ้น เพื่ออุทิศกุศลแดพระนมผูหนึ่ง ซึ่งมีนามวา “มะยง” ณ พื้นที่ทางตอนเหนือของ
เกาะเมืองอยุธยา (ภาพประกอบที่ ๖๓) ตอมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในป พ.ศ. ๒๓๑๐
วัดพนมยงคไดกลายเปนวัดราง จนกระทั่งรัชกาลที่ ๕ ทรงบูรณะปฏิสังขรณขึ้นมาใหม และ
ตระกูลพนมยงคไดเปนโยมอุปถัมภวัดตราบจนปจจุบัน29
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดพนมยงค (ภาพประกอบที่ ๖๔–๖๕) ไดรับการ
บูรณะปฏิสังขรณระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๐ เปนวิหารโถงขนาด ๕ หอง ไมยกพื้นสูง
วางอาคารตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก หลังคามุงกระเบื้องดินเผาไมเคลือบสี ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนปูนปนที่มีความยาวประมาณ ๑๓ เมตร (ภาพประกอบที่ ๖๖)
ประทับนอนในทาสีหไสยา ตะแคงพระปรัศวขวา พระหัตถขวาชอนพระเศียร ใตพระหัตถมี
หมอนรูปสี่เหลี่ยมสามใบ ที่พระพุทธบาทไมมีภาพมงคล ๑๐๘ ประการ

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐

ภาพประกอบที่ ๖๓

29

แผนที่กรุงศรีอยุธยา กับวัดพนมยงค (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร.
แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5137 IV.)

กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, หนา ๑๘๑.

๘๖

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๑๐๐

ภาพประกอบที่ ๖๔

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสนวัดพนมยงค (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ.
แบบรังวัด. ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔.)

ภาพประกอบที่ ๖๕

วิหารพระพุทธไสยาสน วัดพนมยงค (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ.
ภาพถาย. ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔.)

๘๗

ภาพประกอบที่ ๖๖

พระพุทธไสยาสนวัดพนมยงค (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ. ภาพถาย.
๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔.)

๔.๒.๕ วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๑๗๒–๒๓๑๐)
วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีชื่อเสียงที่สุด และยังคง
ปรากฏการใชอาคารอยูตราบจนปจจุบัน ไดแก วิหารพระพุทธไสยาสนวัดปาโมกวรวิหาร ซึ่ง
อยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาดานตะวันตก ในเขตอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง (ภาพประกอบที่
๖๗) วิหารดังกลาวสรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ เพื่อทดแทนวิหารหลังเดิมที่ถูกรื้อ
ถอน เนื่องในการชะลอพระพุทธไสยาสนใหพนจากการกัดเซาะของแมน้ําเจาพระยา30

30

สมเด็จพระเจาบรมโกศ, “โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระเจาทายสระ” ใน ศิลาจารึกประวัติวัด
ปาโมกวรวิหาร ดานหลังพระพุทธไสยาสนวัดปาโมก.

๘๘

ภายในวัดมีอาคารสําคัญสามหลัง ไดแก วิหารพระพุทธไสยาสน พระอุโบสถ
และวิหารเขียน โดยวิหารพระพุทธไสยาสนอยูทางทิศตะวันตกของเขตพุทธาวาส วางอาคาร
ขวางตะวัน สวนพระอุโบสถอยูทางทิศใตของวิหารพระพุทธไสยาสน และวางอาคารตามตะวัน
ทิศตะวันออกของวิหารเปนพระเจดียทรงระฆัง และมณฑปพระพุทธบาท ถัดออกไปเปนวิหาร
เขียน ซึ่งวางอาคารตามตะวันเชนเดียวกับพระอุโบสถ (ภาพประกอบที่ ๖๘)

ภาพประกอบที่ ๖๗

แผนที่แสดงตําแหนงวัดปาโมกฯ (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร.
แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5137 IV
และระวาง 5037 I.)

๘๙

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๑,๐๐๐
สัญลักษณ
๑ วิหารพระพุทธไสยาสน
๒ พระอุโบสถ
๓ มณฑปพระพุทธบาท
๔ วิหารเขียน
๕ ตนพระศรีมหาโพธิ์

ภาพประกอบที่ ๖๘

ผังบริเวณวัดปาโมกวรวิหาร (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร. ภาพถายทาง
อากาศ มาตราสวน ๑ : ๑๕,๐๐๐)

๙๐

วิหารพระพุทธไสยาสนวัดปาโมกฯ เปนอาคารทรงโรงขนาดเกาหองที่มีผัง
พื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีอัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางประมาณสามตอหนึ่ง
ซึ่งจัดเปนผังพื้นที่มีลักษณะคอนขางยาว หลังคาซอนสองชั้นสามตับ มุงกระเบื้องกาบกลวย
ไมเคลือบสี โครงหลังคาเปนเครื่องประดุ หนาบันไมจําหลักลายกระหนกกานขดชอหางโต
ในกรอบลูกฟกหนาพรหม (ภาพประกอบที่ ๖๙) ฐานอาคารเปนฐานปทม มีทางเขาอาคาร
ดานหนาและดานพระบาทของพระพุทธไสยาสน มุขทางเขาดานพระบาทมีหลังคาแบบจั่นหับ
เสารับหลังคามีหนาตัดกลม บัวปลายเสาปนปูนเปนรูปบัวโถ
ภายในวิหารมีเสารวมในสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบมุม ขนาดหนาตัดประมาณ ๑ เมตร
ดานบนของเสามีลายกรวยเชิง ปลายเสาเปนบัวจงกล พื้นภายในอาคารบุกระเบื้องแกรนิต
ขัดมัน สันนิษฐานวาเดิมคงจะบุกระเบื้องดินเผาไมเคลือบผิวเหมือนที่ปรากฏในวิหารเขียน
ระดับพื้นภายในอาคารสูงจากระดับพื้นภายนอกไมถึง ๕๐ เซนติเมตร (ภาพประกอบที่ ๗๐–
๗๑) ใจกลางอาคารเปนพระพุทธไสยาสนขนาดใหญที่มีความยาวประมาณ ๑๒ วา หรือ
ประมาณ ๒๔ เมตร ภายในวิหารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ ซึ่ง
สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยสุโขทัย หรือสมัยอยุธยาตอนตน31 มีประวัติวา เมื่อครั้งที่สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแหงพมาในป พ.ศ. ๒๑๓๕ นั้น
ทรงแวะตั้งคายที่วัดปาโมก และเสด็จนมัสการพระพุทธไสยาสน ครั้งนั้นไดทอดพระเนตร
เห็นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย32 ดังนั้นพระพุทธไสยาสนวัดปาโมกจึงนาที่จะสราง
กอนป พ.ศ. ๒๑๓๕ เปนอยางนอย
ตอมาในป พ.ศ. ๒๒๖๙ อันเปนรัชสมัยของพระเจาทายสระแหงกรุงศรีอยุธยา แมน้ําเจาพระยาไดกัดเซาะริมตลิ่งเขามาจนกระทั่งเกือบถึงวิหารพระพุทธไสยาสน
ดังนั้นพระเจาทายสระจึงโปรดเกลาฯใหพระยาราชสงครามยายองคพระพุทธไสยาสนจากวัด
ปาโมกเดิม มายังวัดตลาด หรือที่เรียกวา “วัดชีปะขาว” ซึ่งอยูหางออกมาทางทิศใตประมาณ
๔ เสนเศษ (ประมาณ ๑๗๖ เมตร) โดยพระราชพงศาวดารไดกลาวถึงการชะลอพระพุทธ
ไสยาสนดังตอไปนี้

31

น. ณ ปากน้ํา, ศิลปะพระพุทธประติมากรรมในประเทศไทย, ๒๕๓๓, .
วงศไพบูลย ชัยชนะ, “ปาโมก, อําเภอ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม ๘
บุหลันลอยเลื่อน, เพลง-พรหมพิราม, อําเภอ, (กรุงเทพฯ: สยามเพรส, ๒๕๔๒), หนา ๓๖๕๖–
๓๖๖๒.
32

๙๑

…(พระยาราชสงคราม) เกณฑใหขาราชการไปตัดไมอยาง ยาว ๑๔–๑๕ วา
หนาใหญศอกคืบบาง ยาว ๔-๕ วา หนาใหญศอกหนึ่งบาง ใหไดมาก ทําตะเขแม
สดึง ใหเลื่อยเปนตัวไม หนาใหญศอกหนึ่ง หนานอยคืบหนึ่ง เปนอันมาก ใหเอาเสา
ไมยาง ๓ กํา ๓ วา กลึงเปนกง เลื่อยกระดานหนา ๒ นิ้ว จะปูพื้นทางจะลากตะเขไป
ใหปราบที่ใหเสมอ ทุบตีดวยตะลุมพุกใหราบเสมอ ใหควั่นเชือกนอยใหญเปนอันมาก
แลวใหเจาะฐานแทนพระเจานั้น ชองกวางศอกหนึ่ง เวนไวศอกหนึ่ง ชองสูงคืบหนึ่ง
เวนไวเปนฟนปลา เอาตะเขแอบเขาทั้งสองขางรอยไมขวางทางที่แมสดึง แลวสอด
หนากระดานคืบ ๑ นั้นบนหลังตะเขลอดชอง แลวเจาะขุดรื้ออิฐหวางชองกระดานที่
เวนไวเปนฟนปลานั้นออกเสีย เอากระดานหนานั้นสอดใหเต็มทุกชอง…33
หลังจากที่ไดเตรียมการชะลอองคพระพุทธไสยาสนเปนเวลาถึง ๕ เดือน เมื่อ
ถึงเวลาอันเปนมงคลฤกษ จึงเริ่มเคลื่อนยายพระพุทธไสยาสนมา ณ ตําแหนงปจจุบัน ซึ่งอยูหาง
จากวัดปาโมกเดิมไปทางทิศใตประมาณ ๔ เสน ๔ วา34 จากนั้นพระเจาทายสระจึงโปรดเกลาฯ
ใหสรางวิหารพระพุทธไสยาสน ตลอดจนเสนาสนะตางๆ เชน วิหารเขียน พระอุโบสถ ศาลา
การเปรียญ กุฏิ และหอพระไตรปฎก เปนตน
พระพุทธไสยาสนวัดปาโมก (ภาพประกอบที่ ๗๒) มีพระพักตรเปนรูปวงรี
เม็ดพระศกเล็ก พระขนงโกง ประทับนอนในทาสีหไสยาตะแคงพระปรัศวขวา หันพระพักตร
ไปทางทิศตะวันออก และหันพระบาทไปทางทิศเหนือ ยกพระหัตถขวาขึ้นประคองพระเศียร
ใตพระหัตถขวามีหมอนกลมสามลูกรองอยู พระพาหาซายทอดขนานไปตามพระบวรกาย
ขาทั้งสองขางเหยียดตรง พระบาททั้งสองขางซอนกันสนิท แตบนพระบาทไมปรากฏรูปมงคล
๑๐๘ ประการ

33

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘๒ พระราชพงศาวดารจากตนฉบับของบริติชมิวเซียม
กรุงลอนดอน, (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), หนา ๓๑๓–๓๑๔.
34
สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก, (พระนคร:
พระจันทร, ๒๕๐๖), หนา ๑-๒.

๙๒

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๒๐๐

ภาพประกอบที่ ๖๙

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสนวัดปาโมก (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ.
แบบรังวัด. ๓ มี.ค. ๒๕๔๔.)

๙๓

ภาพประกอบที่ ๗๐

วิหารพระพุทธไสยาสนวัดปาโมก (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ. ภาพถาย.
๒๒ เม.ย. ๒๕๔๔.)

ภาพประกอบที่ ๗๑

หนาบันดานทิศเหนือของวิหารพระพุทธไสยาสนวัดปาโมก
(ที่มา: นพคุณ ตอวงศ. ภาพถาย. ๒๒ เม.ย. ๒๕๔๔.)

๙๔

ภาพประกอบที่ ๗๒

พระพุทธไสยาสนวัดปาโมกวรวิหาร (ที่มา: เสกสรร เล็กอุทัย.
ภาพถาย. ๓ มี.ค. ๒๕๔๔.)

๙๕

๔.๓ สถานที่อื่นที่นอกเหนือจากพระพุทธไสยาสน
นอกจากวิหารพระพุทธไสยาสนแลว ยังมีอาคารหรือสถานที่ชนิดอื่นที่สามารถใช
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนดังตอไปนี้
๔.๓.๑ ถ้ํา
สันนิษฐานวาการสรางพระพุทธไสยาสนไวในถ้ํา คงจะไดรับความนิยมมา
ตั้งแตเริ่มมีการประดิษฐพระพุทธรูป เนื่องจากมีพระพุทธไสยาสนที่อยูในถ้ําหลายแหงใน
ประเทศอินเดีย ซึ่งมีอายุไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ ป เชน พระพุทธรูปปางปรินิพพานในถ้ําหมายเลข
๒๖ ที่อชันตะ รัฐมหาราษฎร ประเทศอินเดีย ซึ่งสรางขึ้นเมื่อประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๑๑35
(ภาพประกอบที่ ๗๓)

ภาพประกอบที่ ๗๓

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน บนผนังถ้ําดานซาย ในถ้ําหมายเลข ๒๖
ที่อชันตะ เปนพระพุทธรูปจําหลักแบบนูนสูง มีความยาวประมาณ
๗ เมตร (ที่มา: Susan L. Huntington. The Art of Ancient India.
หนา ๒๕๒)

ตอมาคติการสรางพระพุทธไสยาสนไวในถ้ํา คงจะเผยแพรไปยังภูมิภาคตางๆ
ของทวีปเอเชีย ดังนั้นจึงพบพระพุทธไสยาสนในถ้ําหลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมี
อายุรวมสมัยกับพระพุทธไสยาสนที่อชันตะ ปจจุบนั สามารถแบงประเภทของพระพุทธไสยาสน
ที่ประดิษฐานอยูในถ้ําตามยุคดังตอไปนี้
35

Susan L. Huntington, The Art of Ancient India, p.282.

๙๖

๔.๓.๑.๑ พระพุทธไสยาสนสมัยทวาราวดี เปนพระพุทธไสยาสนที่สรางขึ้น
ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๒ สวนมากอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางดาน
ตะวันตก ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนปาเขารกชัฏ ที่สําคัญไดแก พระพุทธไสยาสนภูปอ
(ภาพประกอบที่ ๗๔) และพระพุทธไสยาสนภูคาว จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน

ภาพประกอบที่ ๗๔

พระพุทธไสยาสนในถ้ําที่ภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ (ที่มา: น. ณ ปากน้ํา.
พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. หนา ๓๕.)

๔.๓.๑.๒ พระพุทธไสยาสนในถ้ําสมัยศรีวิชัย อาณาจักรศรีวิชัย เปนอาณาจักรที่
ปกครองภาคใตของประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๓–๑๖ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ
ภาคใตเปนภูเขาสลับกับที่ราบลุม และมีถ้ําเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีผูสรางพระพุทธไสยาสนใน
ถ้ําหลายแหง ที่สําคัญไดแก พระพุทธไสยาสนในถ้ําแจง วัดคูหาภิมุข อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
(ภาพประกอบที่ ๗๕) ซึ่งเปนพระพุทธไสยาสนที่มีความยาวประมาณ ๒๔ เมตรเศษ โดยตํานาน
พื้นเมืองไดกลาววา กษัตริยผูปกครองหัวเมืองทางภาคใตของประเทศไทย เปนผูสรางเมื่อ
ประมาณป พ.ศ. ๑๓๐๐36
ตอมาเมื่อสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศเสด็จไปตรวจราชการ ณ หัวเมือง
ภาคใต ไดเสด็จไปนมัสการพระพุทธไสยาสนวัดคูหาภิมุข ทรงพบวาองคพระไดรับความเสียหาย
เนื่องจากถูกน้ําที่หยดลงมาจากผนังถ้ํากัดเซาะจนกระทั่งแตกทะลุ ทําใหทรงทราบวาวัสดุที่ใช
กอสรางพระพุทธไสยาสนเปนอิฐ ซึ่งทําจากดินดิบ ภายในองคพระเปนชองวางขนาดใหญที่คน
36

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, พระพุทธรูปที่สําคัญในเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: องคการ
คาของคุรุสภา, ๒๕๑๗), หนา ๔๐.

๙๗

สามารถเขาไปเดินไดตลอดทั้งองค ดังนั้นจึงทรงสันนิษฐานวา ผูที่สรางพระพุทธไสยาสนอาจ
ผสมดินกับอัฐิธาตุของพระเถระผูใหญ ดังนั้นจึงไมยอมเผาเนื้อดินใหสุก เนื่องจากการกระทํา
ดังกลาวเทากับเปนการเผาอัฐิธาตุนั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม37

ภาพประกอบที่ ๗๕

พระพุทธไสยาสนวัดคูหาภิมุข อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
(ที่มา: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. พระพุทธรูปที่สําคัญของ
เมืองไทย. หนา ๓๙.)

๔.๓.๑.๓ สมัยสุโขทัย เนื่องจากอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูในภาคเหนือตอนลาง
ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับกับที่ราบลุม และมีถ้ําตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก
ดังนั้นในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนลางจึงปรากฏพระพุทธไสยาสนที่อยูในถ้ําหลายแหง เชน
พระพุทธไสยาสนที่อยูในวัดเขากบ38 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และพระพุทธไสยาสน
ในวัดเขาหนอ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค39 (ภาพประกอบที่ ๗๖–๗๗) เปนตน

37

มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ, (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๑๒๐–๑๒๑.
38
วัดเขากบเปนวัดสําคัญในสมัยสุโขทัย เนื่องจากเปนวัดที่พระเจาแผนดินสุโขทัยทรงสรางขึ้น
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๑๙๖๒ เพื่อเปนตัวแทนของเขาสุมนกูฎในศรีลังกา ซึ่งเชื่อวาเปนที่ประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทจริง ตอมารัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามวัดเขากบวา “วัดวรนารถบรรพต” (กรมการศาสนา,
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๔, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๘), หนา .)
39
กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เลม ๓ พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๙,
(กรุงเทพ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๕.

๙๘

ภาพประกอบที่ ๗๖

พระพุทธไสยาสนในถ้ําที่วัดเขาหนอ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค (ที่มา: กรมศิลปากร. ทะเบียนโบราณถานทั่วราชอาณาจักร
เลม ๓ พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๙. หนา ๑๓๑)

ภาพประกอบที่ ๗๗

พระพุทธไสยาสนไมจําหลักภายในถ้ําวัดเขาหนอ อําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค (ที่มา: น.ณ ปากน้ํา. สมุดภาพประวัติศาสตร
ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะกอนกรุงศรีอยุธยา. หนา ๒๕๔)

๙๙

อาจสรุปไดวาพระพุทธไสยาสนที่ประดิษฐานในถ้ํา สวนใหญมักอยูในพื้นที่
ที่มีลักษณะทางภูมิทัศนเปนภูเขาสลับซับซอน และมีถ้ําตามธรรมชาติอยูเปนจํานวนมาก เชน
พื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย
๔.๓.๒ พื้นที่กลางแจง
ในประเทศไทยมีพระพุทธไสยาสนที่ประดิษฐานอยูบนพื้นที่กลางแจงหลาย
แหง สวนมากมักอยูในวัดราษฎร และมักจะมีความยาวมากกวา ๒๐ วา (ประมาณ ๔๐ เมตร)
สวนใหญสรางขึ้นหลังจากป พ.ศ. ๒๔๐๐ เปนตนมา เชน พระพุทธไสยาสนที่วัดอัมพวัน
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพประกอบที่ ๗๘), พระพุทธไสยาสนที่วัดไผโรงวัว
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, และพระพุทธไสยาสนที่วัดสะตือ อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนตน

ภาพประกอบที่ ๗๘

40

พระพุทธไสยาสนวัดอัมพวัน อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปนพระพุทธไสยาสนที่มคี วามยาวกวา ๔๐ เมตร สรางขึ้นโดยความ
รวมมือระหวางพระภิกษุกับชาวบานในอําเภอสองพี่นองในป พ.ศ.
๒๔๗๑40

ศิลาจารึกประวัติพระพุทธไสยาสนวัดอัมพวัน อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี.

๑๐๐

๔.๓.๓ พระวิหาร
หมายถึงวิหารที่มีพระประธานเปนพระพุทธรูปปางอื่น และประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสนไวดานหลังของพระประธาน มีอยูดวยกันสองประเภท คือ วิหารที่มีผนัง
ภายในอาคาร และวิหารที่ไมมีผนังภายในอาคาร
๔.๓.๓.๑ วิหารที่มีผนังคั่นระหวางพระประธานกับพระพุทธไสยาสน ไดแก
วิหารพระศาสดา ซึ่งอยูทางทิศใตของเขตพุทธาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(ภาพประกอบที่ ๗๙–๘๒) วิหารดังกลาวสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๙ เพื่อประดิษฐานพระศรีศาสดา ซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพยทรงอัญเชิญจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง
พิษณุโลก ภายหลังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน (ภาพประกอบที่ ๘๓) ที่รัชกาลที่ ๔
ทรงอัญเชิญมาจากวัดพระพายหลวง กรุงสุโขทัย41
วิหารพระศาสดา เปนอาคารทรงโรงขนาด ๗ หอง หลังคาหนาจั่วปกนก มีชั้น
ลด ๒ ชั้น ๓ ตับ มุงกระเบื้องเคลือบดินเผา มีปูนปนทับแนวกระเบื้อง หนาบันกออิฐฉาบปูน
ประดับกระเบื้องเคลือบรูปพระมหาพิชัยมงกุฏ อันเปนพระบรมราชสัญลักษณของรัชกาลที่ ๔
เบื้องหลังมีลายประกอบรูปดอกพุดตาน มีพาไลและเสานางจรัลโดยรอบอาคาร หนาตัดเสาเปน
รูปสี่เหลี่ยมลบมุม ไมมีบัวปลายเสา ซุมประตูหนาตางปนปูนเปนลายใบเทศ ภายในแบงพื้นที่
ออกเปนสองสวน สวนที่อยูทางทิศตะวันออกเปนที่ประดิษฐานพระศรีศาสดา ซึ่งหันพระพักตร
ไปทางทิศตะวันออก ขณะที่คูหาทางดานทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธไสยาสนแบบสุโขทัย
ที่มีความยาวประมาณ ๓ เมตรเศษ อยูในทานอนตะแคงขวา หันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก
ดานหลังของพระพุทธไสยาสนมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเหตุการณในวันที่พระพุทธองค
เสด็จดับขันธปรินิพพาน

41

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศ ภาค ๑,
หนา ๒๕–๒๖.

๑๐๑

ภาพประกอบที่ ๗๙

แผนที่แสดงตําแหนงวัดบวรนิเวศวิหาร (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร.
แผนที่กรุงเทพฯ ป พ.ศ. ๒๔๔๔ มาตราสวน ๑ : ๑๑,๘๘๐. แผนที่
กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๙–๒๔๗๕.)

๑๐๒

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๑,๐๐๐
สัญลักษณ
๑. พระอุโบสถ
๒. พระเจดียประธาน
๓. วิหารพระศาสดา
๔. เขตสังฆาวาส

ภาพประกอบที่ ๘๐

ผังบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร (ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ. ศิลปกรรม
วัดบวรนิเวศวิหาร. ปกใน.)

๑๐๓

ภาพประกอบที่ ๘๑

ผังพื้นวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ภาพประกอบที่ ๘๒

วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๐๔

ภาพประกอบที่ ๘๓

42

พระพุทธไสยาสนซึ่งประดิษฐานอยูในคูหาหลังของวิหารพระศาสดา
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เปนพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔
โปรดเกลาฯใหอัญเชิญมาจากวัดพระพายหลวง กรุงสุโขทัย
สันนิษฐานวาคงจะสรางขึ้นจากหินที่ถูกตัดเปนหลายทอน แลวนํามา
ประกอบกัน42 และเปนพระพุทธรูปที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพทรงวิจารณวา “งามกวาพระพุทธรูปไสยาพระองคอื่น”43
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๓๔๗.)

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศ ภาค ๑,
หนา ๔๖–๔๗.
43
สํานักราชเลขาธิการ, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร, (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ,
๒๕๒๘), หนา ๙๙.

๑๐๕

๔.๓.๓.๒ วิหารที่ไมมีผนังกั้นระหวางพระประธานกับพระพุทธไสยาสน เชน
วิหารพระปาลิไลยกที่วัดพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ภาพประกอบที่
๘๔-๘๖) ซึ่งอยูทางทิศใตของมณฑปพระพุทธบาท เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูนขนาดหก
หอง มีมุขทางเขาดานทิศตะวันออก แตปจจุบันปดตาย ทําใหผูที่มาสักการะตองเขาอาคารทาง
ดานทิศตะวันตก หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีแสด มีเชิงสีสม หนาบันไมจําหลักลายเปน
รูปเทพพนม สวนหนาบันมุขลดเปนรูปพระเกี้ยว แวดลอมดวยลายดอกพุดตาน เสามุขลดมีหนา
ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง บัวหัวเสาเปนบัวจงกล ภายในวิหารมีพระประธานเปน
พระพุทธรูปปางปาลิไลยกขนาดใหญ (ภาพประกอบที่ ๘๙) ที่หันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก
ดานหลังประดิษฐานพระพุทธไสยาสนขนาดเล็กสององค (ภาพประกอบที่ ๙๐) ซึ่งนอนตะแคง
พระปรัศวขวา หันปลายพระเศียรไปทางทิศใต และหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก

ภาพประกอบที่ ๘๔

แผนที่แสดงตําแหนงวัดพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี (ที่มา: หนังสือที่ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฎ
และสมโภชพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี พุทธศักราช ๒๕๔๒.
หนา ๑๒๕.)

๑๐๖

ภาพประกอบที่ ๘๕

ภาพประกอบที่ ๘๖

ผังบริเวณวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี (ที่มา: สมโชค สินนุกูล. มณฑปพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. รายงานทางวิชาการ วิชามรดกสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา .)

ภาพถายดานทิศตะวันตกของวิหารพระปาลิไลยก วัดพระพุทธบาท
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ที่มา: นพคุณ ตอวงศ.
ภาพถาย. ๒๕๔๓.)

๑๐๗

ภาพประกอบที่ ๘๗

พระพุทธรูปปางปาลิไลยก ซึ่งประดิษฐานอยูภายในวิหารพระ
ปาลิไลยก วัดพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๑๐๘

ภาพประกอบที่ ๘๘

พระพุทธไสยาสน ซึ่งประดิษฐานอยูหลังพระพุทธรูปปางปาลิไลยก

๑๐๙

๔.๓.๔ ศาลา
จากการสํารวจพบศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนสองแหง ซึ่งอยูในวัด
ที่ชาวรามัญสราง เชน ศาลาที่วัดสิงห อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ภาพประกอบที่ ๘๙–
๙๕) และศาลาในวัดใหญนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเปนอาคารทรง
โรงไมมีผนัง หลังคาหนาจั่วมีกันสาดโดยรอบ มุงกระเบื้องดินเผา เสาและโครงสรางหลังคา
ไม พระประธานในศาลาเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือพระพุทธรูปปางโปรดตปุสสะ
ภัลลิกะ44 สวนพระพุทธไสยาสนจะประดิษฐานอยูดานหลังของพระประธาน โดยอาจหันหลัง
หรือหันหนาเขาหาพระประธานก็ได

ภาพประกอบที่ ๘๙

44

แผนที่แสดงตําแหนงของวัดสิงห อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน
๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5137 III.)

ดูในเชิงอรรถที่ บทที่ ๔.๑.๒ หนา ๖๓

๑๑๐

สัญลักษณ
๑. ศาลาดิน
๒. โบสถ
๓. วิหาร

ภาพประกอบที่ ๙๐

ผังบริเวณวัดสิงห อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(ที่มา: กรมศิลปากร. โบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เลม ๓
พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๙. หนา ๑๔๐.)

๑๑๑

เมตร

มาตราสวน ๑ : ๑๐๐

ภาพประกอบที่ ๙๑

ภาพประกอบที่ ๙๒

ผังพื้นของศาลาดิน วัดสิงห

ภาพถายดานทิศเหนือของศาลาดิน วัดสิงห

๑๑๒

ภาพประกอบที่ ๙๓

พระพุทธไสยาสน ซึ่งประดิษฐานอยูดานหลังของพระประธานใน
ศาลา เปนพระพุทธไสยาสนขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ ๒ เมตร
หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก

๑๑๓

๔.๓.๕ มณฑป
โดยทั่วไปคําวา “มณฑป” หมายถึงอาคารประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผังพื้นเปนรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส และมีหลังคาซอนหลายชั้นเปนจอมแห หรือที่เรียกวา “เครื่องยอดทรงมณฑป”
ในสมัยสุโขทัยมักนิยมสรางมณฑปสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เชน มณฑปพระอจนะ
ซึ่งอยูในวัดศรีชุม และมณฑปพระอัฏฐารส ซึ่งอยูในวัดมหาธาตุ นอกจากนั้นยังมีมณฑปที่
สรางขึ้นสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ เชน มณฑปพระสี่อิริยาบถที่วัดพระเชตุ
พน ซึ่งอยูนอกเขตกําแพงเมืองสุโขทัยทางดานทิศใต (ภาพประกอบที่ ๙๔–๙๕) และมณฑป
พระพุทธไสยาสนที่วัดพระนอน จังหวัดกําแพงเพชร เปนที่นาสังเกตวาคติการสรางมณฑป
สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปของสุโขทัย มีลักษณะใกลเคียงกับมณฑปพระสี่อิริยาบถที่วัด
มนูหะแหงเมืองพุกาม ซึ่งสรางขึ้นเมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ตอกับชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๗ (ภาพประกอบที่ ๙๖–๙๗)
อยางไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดยุคสุโขทัยแลว การสรางมณฑปเพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญเริ่มไมไดรับความนิยม เนื่องจากผูคนในสมัยหลังมักสรางมณฑป
สําหรับประดิษฐานพระพุทธบาท หรือพระไตรปฎก โดยจะนําพระพุทธรูปไปประดิษฐานใน
พระอุโบสถ หรือพระวิหารแทน

ภาพประกอบที่ ๙๔

ผังพื้นวัดพระเชตุพน ซึ่งเปนกลุมโบราณสถานขนาดใหญทางตอน
ใตของเมืองเกาสุโขทัย (ที่มา: กรมศิลปากร. ทําเนียบโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย. หนา ๑๙๔.)

๑๑๔

ภาพประกอบที่ ๙๕

มณฑปพระสี่อิริยาบถที่วัดพระเชตุพน (ที่มา: กรมศิลปากร.
ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย. หนา ๑๙๖.)

๑๑๕

ภาพประกอบที่ ๙๖

ผังพื้นของมณฑปพระสี่อิริยาบถในวัดมนูหะ เมืองพุกาม สหภาพ
พมา (ที่มา: Gordon H. Luce. Old Burma and Early Pagan.
Vol.3. plate 120)

ภาพประกอบที่ ๙๗

มณฑป หรือวิหารพระสี่อิริยาบถในวัดมนูหะ (ที่มา: Gordon H.
Luce. Old Burma and Early Pagan. Vol.3. plate 120)

๑๑๖

๔.๓.๖ พระระเบียงคด
พระระเบียงคดเปนอาคารชนิดหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อโอบลอมอาคารสําคัญในเขต
พุทธาวาส เชน พระพุทธปรางค พระสถูปเจดีย พระอุโบสถ หรือพระวิหารหลวง ภายใน
พระระเบียงคดมักประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆเปนจํานวนมาก หรือที่เรียกวา “พระอันดับ”45
พระระเบียงคดที่สําคัญไดแก พระระเบียงคดที่ลอมรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และพระระเบียงคดของพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เปนตน
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระระเบียงคดมักเปนพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่ง
เชนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือพระพุทธรูปปางสมาธิ แตพระระเบียงคดอาจประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่อยูในอิริยาบถอื่น เชน พระพุทธรูปปางลีลา หรือพระพุทธไสยาสน แตพระพุทธ
ไสยาสนที่อยูในพระระเบียงคดมักมีความยาวไมเกิน ๕ เมตร เนื่องจากพระระเบียงคดสวนใหญ
มีชวงพาดระหวางเสาประมาณ ๓-๔ เมตร ทําใหไมอาจประดิษฐานพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ
ยกเวนพระระเบียงคดบางแหง ซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสนที่มีความยาวมากกวา ๑๐ เมตร
ขึ้นไป เชน พระระเบียงคดที่วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาพ
ประกอบที่ ๙๘-๑๐๐)
พระระเบียงคดที่วัดอัมพวันเจติยารามตั้งอยูทางทิศใตของเขตพุทธาวาส เปน
อาคารที่ลอมรอบพระพุทธปรางค และอยูระหวางพระอุโบสถกับวิหารพระพุทธบาทสี่รอย ภาย
ในพระระเบียงคดดานทิศตะวันตกเปนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ซึ่งทําจากปูนปนปดทอง
และมีความยาวประมาณ ๑๒ เมตร ทําใหภายในพระระเบียงคดดานทิศตะวันตกมีชวงเสาที่เพิ่มขึ้น
เปนพิเศษ และมีหลังคาหนาจั่วปกนกที่สูงเดนกวาหลังคาของพระระเบียงคดดานอื่น อันเปน
ลักษณะพิเศษของพระระเบียงคดแหงนี้

45

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐, (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑), หนา ๓๗๑.

การจัดเรียงหนา
ที่ตนฉบับมีบางหนา
ขาดหายไป

๑๑๘

ภาพประกอบที่ ๙๙

ภาพประกอบที่ ๑๐๐

ภาพถายดานตะวันตกเฉียงใตของพระระเบียงคด วัดอัมพวัน
เจติยาราม

พระพุทธไสยาสนภายในพระระเบียงคดวัดอัมพวันเจติยาราม

๑๑๙

บทที่ ๕
วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยรัตนโกสินทร
๕.๑ สมัยรัชกาลที่ ๑–รัชกาลที่ ๒ : วัดราชโอรสาราม
๕.๑.๑ ความนํา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษก ขึ้น
เถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกแหงพระราชวงศจักรีในป พ.ศ. ๒๓๒๕
พระองคทรงตระหนักดีวาพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุดในขณะนั้น ไดแกการปองกันประเทศ
จากอริราชศัตรู รวมทั้งการทํานุบํารุงและฟนฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งไดรับความเสียหายมากตั้งแต
ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อป พ.ศ. ๒๓๑๐ ดังนั้นรัชกาลที่ ๑ จึงโปรดเกลาฯใหมีการ
สังคายนาพระไตรปฎก พรอมทั้งทรงสรางและบูรณะปฏิสังขรณพระอารามหลายแหง
โดยอาศัยรูปแบบอยุธยาตอนปลายเปนหลัก และโปรดเกลาฯใหอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญจาก
หัวเมืองตางๆ เพื่อนํามาบูรณะปฏิสังขรณ สําหรับนําไปประดิษฐานในพระอารามหลวงที่ทรง
บูรณะ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาในสมัยนั้นคงจะมีการสรางพระพุทธรูปขึ้นมาใหมไมมากนัก
และคงจะไมปรากฏการสรางพระพุทธไสยาสนขนาดใหญเหมือนในสมัยอยุธยา
แมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ แหง
พระบรมราชจักรีวงศ ฐานะทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยามในสมัยนั้นก็ยังไมกระเตื้องขึ้น
มากนัก เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๒ รัฐบาลยังไมสามารถเก็บภาษีไดมากพอ1 ประกอบกับตอน
ปลายรัชสมัยเกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญในกรุงรัตนโกสินทร ทําใหสยามออนกําลังลงไป
เปนอันมาก รัฐบาลจึงมีความจําเปนที่จะตองติดตอคาขายกับตางประเทศ เพื่อหาเงินมาทํานุ
บํารุงประเทศใหฟนตัวจากความเสียหายดังกลาวโดยเร็วที่สุด ในสมัยนั้นราชอาณาจักรสยามได
พระเจาลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร2ทรงเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการคาขายกับตาง
ประเทศ โดยประเทศที่สยามนิยมติดตอคาขายดวยมากที่สุดไดแกประเทศจีน ซึ่งในสมัยนั้นเปน
ประเทศมหาอํานาจ และมีเศรษฐกิจดี ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของสยามดีขึ้นตามลําดับ จน

1

ทองตอ กลวยไม, “การปรับปรุงภาษีอากรในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,” ใน
มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, พ.อ.ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ,
๒๕๓๑), หนา ๖๑.
2
พระราชโอรสพระองคใหญ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุลาลัย
ตอมาทรงขึ้นครองราชย เปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงพระราชวงศจักรี

๑๒๐

กระทั่งเมื่อถึงปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ รัฐบาลมีเงินเหลือในทองพระคลังถึงสี่หมื่นชั่ง3
หรือประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นบาท ซึ่งถือเปนเงินคงคลังจํานวนมากที่สุดตั้งแตสรางกรุง
รัตนโกสินทรเปนตนมา
พระเจาลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรไมเพียงแตจะโปรดการคาขายกับประเทศ
จีนเทานั้น แตยังโปรดงานศิลปะและสถาปตยกรรมแบบจีนอีกดวย ดังนั้นพระองคจึงทรงริเริ่ม
สรางสถาปตยกรรมแบบใหม ซึ่งมีรูปแบบแตกตางออกไปจากสถาปตยกรรมไทยในอดีต เนื่อง
จากสถาปตยกรรมไทยในอดีตนั้น มีองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ทําจากไม เชน ไขรา4
ทวย5 และเครื่องลํายอง6 ซึ่งไมสามารถทนทานตอสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น ทําใหชํารุดผุพัง
ไดงาย ดังนั้นจึงทรงลดทอนองคประกอบดังกลาวลง แลวนําวัสดุกอสรางแบบจีนมาประยุกตใช
กับงานสถาปตยกรรม ทําใหงานสถาปตยกรรมดังกลาวสามารถทนทานตอสภาพภูมิอากาศมาก
ขึ้นกวาแตกอน ตอมามีผูเรียกสถาปตยกรรมที่ทรงริเริ่มวา “สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ ๓” หรือ “สถาปตยกรรมแบบนอกอยาง” ขณะที่สถาปตยกรรมไทยที่สรางโดยอาศัย
รูปแบบอันสืบเนื่องมาแตอดีต จะมีชื่อเรียกวา “สถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม” หรือ
“สถาปตยกรรมแบบในอยาง”7
พระอารามสําคัญที่กอสรางตามแบบพระราชนิยมในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ ๒
ไดแก วัดราชโอรสาราม วัดไพชยนตพลเสพ และวัดโปรดเกศเชษฐาราม โดยถือวาวัด
ราชโอรสารามเปนพระอารามที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเปนวัดที่พระเจาลูกเธอกรมหมื่น
เจษฎาบดินทรทรงสถาปนาดวยพระองคเอง ดังที่จะไดกลาวถึงโดยละเอียดในตอนตอไป
๕.๑.๒ ประวัติและที่ดั้งของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม
วัดราชโอรสารามเปนวัดโบราณ เดิมมีชื่อวาวัดจอมทอง ตั้งอยูริมคลองดาน
ซึ่งเปนเสนทางสัญจรไปยังภาคตะวันตกที่มคี วามสําคัญในยุคนั้น ทางดานทิศเหนือของวัด
จอมทองเปนที่ตั้งของวัดหนัง ทางทิศตะวันออกฝงตรงขามคลองเปนที่ตั้งของวัดนางนอง
3

ธงทอง จันทรางศุ, “พระราชกรณียกิจดานการศึกษาและศาสนา” ใน มหาเจษฎาบดินทรา
นุสรณ, หนา ๕๗.
4
สวนตั้งแตหนาบันยื่นออกไปตามหัวแปที่ตัวดุง (นาคสะดุง) ใบระกา หรือตัวรวย
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๑๖๐.)
5
ไมเทาแขนที่รับเตารับชายคาของพระอุโบสถ หรือพระวิหาร มักทําเปนรูปนาค (เรื่องเดียวกัน,
หนา ๓๗๗.)
6
ปนลมของปราสาทหรือวิหาร (เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑๑.)
7
เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค, และ จุลทรรศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ,
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หนา ๑๔๑–๑๔๓.

๑๒๑

(ภาพประกอบที่ ๑๐๑) ตอมาอาณาบริเวณโดยรอบวัดจอมทอง ไดกลายเปนถิ่นที่อยูอาศัยของผูคน
ในราชินิกุลแหงกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ซึ่งทรงเปนสมเด็จพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๓

ภาพประกอบที่ ๑๐๑

ผังแสดงที่ตั้งของวัดราชโอรสาราม และพระอารามสําคัญที่อยูใกลเคียง

ในป พ.ศ. ๒๓๖๓ รัชกาลที่ ๒ โปรดเกลาฯใหกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทรงยก
ทัพไปขัดตาทัพพมาที่กาญจนบุรี ระหวางเดินทัพกรมหมื่นเจษฎาบดินทรโปรดเกลาฯใหพักกอง
ทัพที่วัดจอมทอง และทรงตั้งสัตยอธิษฐานวา หลังจากเสร็จราชการสงครามแลวจะทรงกลับมา
บูรณะปฏิสังขรณวัด เมื่อรัชกาลที่ ๓ เสด็จกลับจากกาญจนบุรีในป พ.ศ. ๒๓๖๔ จึงทรงบูรณะ
วัดจอมทองตามที่ไดทรงตั้งสัตยปฏิญาณไว แลวนอมเกลาฯถวายเปนพระอารามหลวง รัชกาล
ที่ ๒ จึงพระราชทานนามวัดจอมทองใหมวา “วัดราชโอรสาราม”8

8

กรมศิลปากร, ประวัติวัดไชยพฤกษมาลา วัดราชโอรสาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ,
((ม.ป.ท.), ๒๕๐๙), หนา ๓๕–๔๑.

๑๒๒

หลังจากรัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต บรรดาพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนเสนา
อํามาตย ไดกราบบังคมทูลเชิญพระเจาลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเสด็จขึ้นครองราชย เปน
พระมหากษัตริยลําดับที่ ๓ แหงพระบรมราชจักรีวงศในป พ.ศ. ๒๓๖๗ และทรงไดรับการเฉลิม
พระนามาภิไธยในภายหลังวา “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว”9 ครั้งนั้นรัชกาลที่ ๓ ทรง
บูรณะวัดราชโอรสารามตอจนกระทั่งแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๓๗๔ การบูรณะปฏิสังขรณดังกลาว
เปรียบเสมือนกับการสรางใหม เนื่องจากรัชกาลที่ ๓ ทรงรื้ออาคารเกา แลวสรางเสนาสนะใหม
ทั้งหมด โดยกําหนดใหเขตพุทธาวาสอยูตรงกลางของพระอาราม มีเขตสังฆาวาสขนาบทั้งทาง
ทิศเหนือ และทิศใต10
ภายในเขตพุทธาวาสมีอาคารสําคัญสี่หลัง คือ วิหารพระพุทธไสยาสน
พระอุโบสถ วิหารพระยืน และศาลาการเปรียญ พรอมดวยอาคารประกอบอีกเปนจํานวนมาก
โดยกําหนดใหอาคารที่สําคัญวางตั้งฉากกัน โดยวิหารพระพุทธไสยาสน ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก
ของเขตพุทธาวาส วางตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ขณะที่พระอุโบสถอยูทางทิศตะวันออก
และวางตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก
พื้นที่โดยรอบของวิหารพระพุทธไสยาสนเปนพระเจดียยอมุมไมสิบสองจํานวน
๒๘ องค เทากับจํานวนพระพุทธเจาในอดีต และมีพระระเบียงคดลอมรอบ พระระเบียงคดมี
ประตูทางเขาออก ณ จุดกึ่งกลางทั้งสี่ทิศ พื้นที่ดานตะวันออกของพระระเบียงคดเปนที่ตั้งของ
พระอุโบสถ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิองคหนึ่ง ซึ่งตอมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ
ใหอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ ๓ มาประดิษฐานภายใตผาทิพยในฐานชุกชีของ
พระพุทธรูปดังกลาว แลวพระราชทานนามวา “พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร” พื้นที่โดย
รอบพระอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสนเปนแนวกําแพงแกว มีวิหารพระยืนและศาลาการ
เปรียญขนาบพระอุโบสถทั้งสองขาง โดยวิหารพระยืนอยูทางทิศเหนือ ขณะที่ศาลาการเปรียญ
ตั้งอยูทางทิศใต ดานตะวันออกของเขตพุทธาวาสเปนที่วางติดกับคลองดาน มีศาลาทาน้ําสาม
หลัง ตรงกับทางเขาพระอุโบสถ และวิหารพระยืนทั้งสองขาง (ภาพประกอบที่ ๑๐๒)
จากการผังบริเวณในลักษณะดังกลาวทําใหสันนิษฐานวา วิหารพระพุทธไสยาสน
ในวัดราชโอรสารามคงจะสรางขึ้นสําหรับเปนเจดียสถาน เนื่องจากวิหารพระพุทธไสยาสนตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ และมีพระระเบียงคดลอมรอบ เชนเดียวกับพระเจดียประธานที่
อยูในพระอารามแหงอื่น
9

ม.ร.ว.แสงสูรย ลดาวัลย, “เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ” ใน มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ,
หนา ๒๑–๒๔.
10
การเลาเรียนคัมภีรปริยัติ (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๑๗๙.

๑๒๓

เมตร

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑ วิหารพระพุทธไสยาสน
๒ พระอุโบสถ
๓ ศาลาการเปรียญ
๔ วิหารพระยืน

ภาพประกอบที่ ๑๐๒

ผังบริเวณวัดราชโอรสาราม (ที่มา: กรมศิลปากร. ประวัติวัดชัยพฤกษ
มาลา วัดราชโอรสาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ. หนา ๖๓.)

๑๒๔

๕.๑.๓ ผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสน
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสารามมีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีพาไล
11
และเสารับชายคาโดยรอบอาคาร ภายในวิหารมีเสารวมใน ชวงพาดเสาภายในอาคารมีความ
ยาวชวงพาดประมาณ ๒.๖ ถึง ๓ เมตร มีประตูทางเขา ๓ ทิศ คือ ประตูทางเขาดานทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก และทิศใต โดยประตูทางเขาที่สําคัญที่สุดคือประตูทางเขาดานทิศตะวันออก ๓ บาน
โดยประตูบานที่อยูตรงกลางมีขนาดใหญที่สุด และตั้งอยูตรงกับประตูวงกลมรูปพระจันทร ซึ่ง
อยูทางดานตะวันออกของระเบียงคด สันนิษฐานวาในอดีตคงจะเปนประตูทางเสด็จพระราช
ดําเนินของรัชกาลที่ ๓ (ภาพประกอบที่ ๑๐๓)

ภาพประกอบที่ ๑๐๓

11

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

ทางเดิน หรือชานรอบอาคาร

๑๒๕

๕.๑.๔ รูปแบบสถาปตยกรรมของวิหารพระพุทธไสยาสน
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสารามเปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูนขนาด
๙ หอง มีเสารับชายคาโดยรอบ หลังคาหนาจั่วปกนก มีชั้นลด ๒ ชั้น ๔ ตับ มุงกระเบื้องดินเผา
เคลือบสีแสด มีเชิงสีเขียวขาบ ไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันกออิฐถือปูนประดับ
กระเบื้องเคลือบสี เสาพาไลรอบอาคารเปนเสากออิฐถือปูนหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม ซุมประตู
หนาตางเปนลายใบเทศ สวนบานประตูหนาตางดานนอกเปนรูปเซี่ยวกาง12 ดานในบานประตู
หนาตางเปนรูปนกยูง ฐานอาคารเปนฐานขาสิงหตั้งอยูบนฐานบัวคว่ําหนากระดาน (ภาพ
ประกอบที่ ๑๐๔–๑๐๕)

ภาพประกอบที่ ๑๐๔

12

รูปดานสกัดของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร

รูปทวารบาล คือ ผูรักษาประตู (พระอุโบสถ วิหาร) มักทําไวสองขางประตู (ราชบัณฑิตยสถาน,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๒๘๕.)

๑๒๖

ภาพประกอบที่ ๑๐๕

รูปดานตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๕.๑.๕ โครงสรางและวัสดุ
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสาราม เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูน
สันนิษฐานวาแกนเสาและโครงหลังคาอาจเปนไมเนื้อแข็ง ระดับพื้นภายในอาคารสูงจากระดับ
พื้นภายนอกประมาณ ๒.๕ เมตร ซึ่งถือเปนวิหารพระพุทธไสยาสนที่มีระดับพื้นภายในอาคารสูง
เนื่องจากตามปกติวิหารพระพุทธไสยาสนมักมีระดับพื้นภายในสูงจากระดับดินไมเกิน ๑ เมตร
หนาบันเปนเครื่องกอที่เรียกวา “กระเทเซ” บุผิวดวยกระเบื้องเคลือบแบบจีน ไมมีไขราหนาจั่ว
และเครื่องลํายอง วัสดุปูพื้นภายในอาคารเปนหินออน ดานนอกปูดวยกระเบื้องดินเผาไมเคลือบ
สี (ภาพประกอบที่ ๑๐๖–๑๐๗)

๑๒๗

ภาพประกอบที่ ๑๐๖

รูปตัดตามขวางของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๑๒๘

ภาพประกอบที่ ๑๐๗

รูปตัดตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๕.๑.๖ องคประกอบทางสถาปตยกรรม
๕.๑.๖.๑ หนาบัน13 เปนเครื่องกออิฐถือปูนประดับกระเบื้องเคลือบแบบจีน
หรือที่เรียกวาหนาบันแบบ “กระเทเซ” แบงเปนสองสวน คือสวนบน และสวนลาง โดยมีแนว
เชิงชายที่ทําจากปูนปนคั่นกลาง หนาบันสวนบนวางลายประธานเปนรูปไกในดวงตะวัน ลาย
ประกอบเปนรูปหงสและลายดอกไมแบบจีน หนาบันสวนลางเปนรูปเกงแปดเหลี่ยม มีมังกรรํา
อยูดานขาง และมีรูปสัตวที่ถือเปนมงคลตางๆอยูโดยรอบ (ภาพประกอบที่ ๑๐๘)
๕.๑.๖.๒ ซุมประตูหนาตาง เปนลายปูนปนปดทองรูปดอกพุดตาน หรือที่
เรียกวา “ลายอยางเทศ” มีการเดินเสนเปนกรอบโดยรอบซุม ดานบนสุดของซุมทําเปนรูปในวง
กลม ภายในวงกลมมีรูปดอกพุดตาน (ภาพประกอบที่ ๑๐๙)

13

เปนตน

องคประกอบอาคารในสวนที่เปนหนาจั่วของอาคารทางศาสนา เชน พระอุโบสถ พระวิหาร

๑๒๙

ภาพประกอบที่ ๑๐๘

ภาพประกอบที่ ๑๐๙

หนาบันวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

ซุมหนาตางของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๑๓๐

๕.๑.๖.๓ บานประตูหนาตาง เปนบานประตูไม มีสองขนาด บานประตูใหญ
ที่อยูตรงกลาง สันนิษฐานวาเปนทางเสด็จพระราชดําเนิน มีความสูงประมาณ ๔.๕ เมตร บาน
ประตูรองซึ่งอยูขนาบบานประตูใหญทั้งสองขางมีความสูงประมาณ ๔ เมตร บานหนาตางมี
ความสูงประมาณ ๓ เมตร ดานนอกเปนลายปนปูนบนไมรูปเซี่ยวกาง (ทวารบาลแบบจีน) แต
สวมเครื่องทรงแบบไทย ดานในของบานประตูหนาตางเขียนภาพจิตรกรรมแบบจีน เปนรูปนก
ยูงสองตัวในปา (ภาพประกอบที่ ๑๑๐)

ภาพประกอบที่ ๑๑๐

บานประตูของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๑๓๑

๕.๑.๖.๔ เสา เสาของวิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสาราม เปนเสากออิฐ
ถือปูน สันนิษฐานวาภายในเปนโครงสรางไม แตกออิฐถือปูนหุมโดยรอบ หนาตัดเสาเปนรูปสี่
เหลี่ยมจตุรัสลบมุม เสานางจรัลมีขนาดหนาตัดประมาณ ๘๕ เซนติเมตร เสารวมในมีขนาดหนา
ตัด ๑ เมตร ไมมีบัวปลายเสา
๕.๑.๖.๕ ราวกันตก เปนราวกออิฐถือปูนที่มีกระเบื้องปรุแบบจีน พื้นที่บริเวณ
ชานรอบวิหารดานลางมีกระเบื้องเคลือบแบบจีน ซึ่งอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม สันนิษฐานวา
คงจะทําเปนภาพแสดงเรื่องราวตางๆจากพงศาวดารจีน (ภาพประกอบที่ ๑๑๑)

ภาพประกอบที่ ๑๑๑

ราวกันตกของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๕.๑.๖.๖ ฐานอาคาร วิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสาราม มีฐาน
อาคารสองชั้น ฐานของพระวิหารที่อยูดานบนเปนฐานบัวขาสิงห ที่ตั้งอยูบนฐานหนากระดาน
มีความสูงทั้งหมดประมาณ ๑.๕ เมตร สวนฐานพระวิหารชั้นลางเปนฐานเขียง ซึ่งประกอบดวย
บัวคว่ํากับหนากระดาน มีความสูงประมาณ ๑ เมตร
๕.๑.๗ การตกแตงภายในอาคาร
๕.๑.๗.๑ จิตรกรรมบนฝาเพดาน เพดานพระวิหารเขียนลายปดทอง
บนพื้นสีน้ําเงินเต็มพื้นที่ โดยเขียนเปนรูปดอกเบญจมาศ ภาพกา และภาพคางคาว ซึ่งเปนสัตว
ปกที่ถือวาเปนมงคลตามคติจีน (ภาพประกอบที่ ๑๑๒)

๑๓๒

ภาพประกอบที่ ๑๑๒

ภาพจิตรกรรมบนฝาเพดานของวิหารพระพุทธไสยาสน

๕.๑.๗.๒ จิตรกรรมฝาผนัง ในอดีตภายในวิหารพระพุทธไสยาสนวัด
ราชโอรสาราม เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนรูปลายดอกไมอยางสวยงาม แตปจจุบันไม
ปรากฏภาพจิตรกรรมดังกลาว เนื่องจากผูบูรณะปฏิสังขรณพระวิหารในป พ.ศ. ๒๔๔๔ ได
ฉาบปูนทับ ดวยเห็นวาภาพจิตรกรรมฝาผนังไดลบเลือนไปเปนอันมาก ยากที่จะซอมแซมใหดี
เหมือนเดิม14
๕.๑.๗.๓ พระพุทธไสยาสน มีความยาวประมาณ ๑๙ เมตร ประทับนอน
ในทาสีหไสยา (นอนแบบราชสีห) ตะแคงพระปรัศว (สีขาง) ขวา ยกพระหัตถขวาประคอง
พระเศียร ดานหลังของพระหัตถมีหมอนรองพระเศียรเปนรูปสี่เหลี่ยมซอนกันสามใบ (ภาพ
ประกอบที่ ๑๑๓) ที่พระบาทมีลายลงรักปดทองเปนรูปมงคล ๑๐๘ ประการ (ภาพประกอบที่
๑๑๔) สันนิษฐานวาโครงสรางของพระพุทธไสยาสนคงจะเปนการกออิฐถือปูน แลวลงรักปด
ทองตลอดทั้งองค ภายหลัง รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามวา “พระพุทธไสยาสนนารถชนินทร
ชินสากยบรมสมเด็จ สรรเพชญพุทธบพิตร”
14

กรมศิลปากร, ประวัติวัดชัยพฤกษมาลา วัดราชโอรสาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ, หนา ๔๘.

๑๓๓

ภาพประกอบที่ ๑๑๓

พระพุทธไสยาสนนารถชนินทร ชินสากยบรมสมเด็จ สรรเพชญพุทธ
บพิตร ในวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

ภาพประกอบที่ ๑๑๔

พระบาทของพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสาราม

๑๓๔

๕.๒ วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยรัชกาลที่ ๓ กรณีศึกษา : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๕.๒.๑ ความนํา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปนวัดโบราณ เดิมมีชื่อวา “วัดโพธาราม” ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๓๒๕ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯใหสถาปนากรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปนราชธานีของ
ราชอาณาจักรสยาม และทรงสรางพระบรมมหาราชวังไวทางทิศเหนือของวัดโพธาราม (ภาพ
ประกอบที่ ๑๑๖) ตอมารัชกาลที่ ๑ ทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดโพธาราม แลวสถาปนาขึ้นเปน
พระอารามหลวงในป พ.ศ. ๒๓๓๑ พระราชทานนามวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส”15
ครั้งนั้นทรงขยายเขตของวัดไปยังที่ลุมดานทิศตะวันออก แลวโปรดเกลาฯใหสรางพระอุโบสถ
พระระเบียงคด กับพระวิหารทิศลงบนพื้นที่ดานตะวันออกของวัด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีพื้นที่ใชสอยสําคัญสองสวน คือ เขตพุทธาวาส
และเขตสังฆาวาส เขตพุทธาวาสตั้งอยูทางทิศเหนือ ติดกับถนนทายวัง ซึ่งคั่นระหวางวัด
พระเชตุพนฯกับพระบรมมหาราชวัง เขตสังฆาวาสตั้งอยูทางทิศใต และมีถนนคั่นระหวางเขต
ทั้งสอง เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถเปนประธานของพระอาราม ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน
พระเทวปฏิมากร ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯใหอัญเชิญมาจาก
วัดคูหาสวรรค บนผนังมีภาพจิตรกรรมเรื่องพระมหาสาวกสมัยพุทธกาล พระอุโบสถวางตามแนว
แกนตะวันออก-ตะวันตก มีพระระเบียงคดสองชั้นลอมรอบ และมีพระวิหารทิศอยูตรงกลางของ
พระระเบียงคดแตละดาน วิหารทิศแตละหลังจะประดิษฐานพระพุทธรูปที่แสดงพระพุทธประวัติ
ตอนสําคัญ เชน การประสูติ การตรัสรู การแสดงพระปฐมเทศนา แตขณะนั้นภายในวัดยังไมมี
พระพุทธรูปที่แสดงพระพุทธประวัติเรื่องการดับขันธปรินิพพาน
กลางเขตพุทธาวาสมีแนวกําแพงแกว ซึ่งแบงเขตพุทธาวาสออกเปนสองสวน
ดานตะวันตกของเขตพุทธาวาสมีพระเจดียสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสององคหนึ่ง ชื่อ “พระเจดียศรีสรรเพชญดาญาณ” ซึ่งรัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯใหสรางขึ้น เพื่อประดิษฐานพระศรีสรรเพชญดาญาณ16 พื้นที่ดานตะวันตกของเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณเปนหอพระไตรปฎก สวนพระอุโบสถหลังเดิมไดกลายเปนศาลาการเปรียญ17
15

มีผูสันนิษฐานวาเหตุผลที่รัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามวัดโพธิ์วา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส”
นั้น เพื่อใหสอดคลองกับวัดพระเชตวันวิหาร ซึ่งเปนพระอารามสําคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
(K. I. Matics, A History of Wat Phra Chetupon And Its Buddha Images, (Bangkok: Thai Wattana
Panich, 1980), p.3) ตอมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯใหเปลี่ยนสรอยนามวัดเปน “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”
16
พระศรีสรรเพชญดาญาณเปนพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูในพระวิหารหลวงของวัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งเปนวัดประจําพระบรมมหาราชวังแหงกรุงศรีอยุธยา ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพมาตีแตก

๑๓๕

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามยังไมไดมีอาณาเขตกวางขวาง
เหมือนในยุคปจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เปนวังของกรมหลวง
นรินทรเทวี ซึ่งทรงเปนพระขนิษฐาของรัชกาลที่ ๑ (ภาพประกอบที่ ๑๑๗) ตอมารัชกาลที่ ๓ ได
โปรดเกลาฯใหบูรณะปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯเสมือนการสรางใหม ครั้งนั้นรัชกาลที่ ๓ ทรง
ขยายพระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ18 และทรงขยายอาณาเขตของวัดพระเชตุพนฯออกไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยเปนวังของกรมหลวงนรินทรเทวี เพื่อสรางวิหารพระพุทธไสยาสน
(ภาพประกอบที่ ๑๑๘) ดังที่จะไดกลาวในตอนตอไป

ภาพประกอบที่ ๑๑๖

แผนที่แสดงตําแหนงของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ที่มา:
กรมแผนที่ทหาร. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๓๙–๒๔๗๕.)

ในป พ.ศ. ๒๓๑๐ พระพุทธรูปดังกลาวไดรับความเสียหายมาก รัชกาลที่ ๑ จึงโปรดเกลาฯใหอัญเชิญมา
ประดิษฐานในวัดพระเชตุพนฯ แลวกอพระเจดียศรีสรรเพชญดาญาณครอบองคพระ
17
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔),
หนา ๕๑–๕๔.
18
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๗–๗๐.

๑๓๖

สัญลักษณ
๑ พระอุโบสถ
๒ พระระเบียงคด
๓ วิหารทิศ
๔ พระเจดียศรีสรรเพชญดาญาณ
๕ ศาลาการเปรียญ

ภาพประกอบที่ ๑๑๗

ผังบริเวณสันนิษฐานของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในสมัย
รัชกาลที่ ๑

๑๓๗

เมตร

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑ พระอุโบสถ
๒ พระระเบียงคด
๓ วิหารทิศ
๔ พระเจดียศรีสรรเพชญดาญาณ
๕ ศาลาการเปรียญ
๖. วิหารพระพุทธไสยาสน

ภาพประกอบที่ ๑๑๘

ผังบริเวณโดยสันนิษฐานของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในสมัยรัชกาลที่ ๓

๑๓๘

๕.๒.๒ ประวัติความเปนมาของวิหารพระพุทธไสยาสน
เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ ๑ ยังไมปรากฏการสรางวิหารพระพุทธไสยาสนในวัดพระ
เชตุพนฯ แมวาภายในวัดจะมีเสนาสนะสําคัญอยางอื่นครบถวนแลวก็ตาม ดังนั้นรัชกาลที่ ๓ จึง
โปรดเกลาฯใหเวนคืนวังของกรมหลวงนรินทรเทวี19 ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของวัด
สําหรับสรางวิหารพระพุทธไสยาสนขนาดใหญขึ้นมาหลังหนึ่ง20 (ภาพประกอบที่ ๑๑๙) เพื่อให
สอดคลองกับขนาดและสัดสวนของอาคารหลังอื่น เชน พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ซึ่ง
เปนอาคารขนาดใหญทั้งหมด

ภาพประกอบที่ ๑๑๙

ภาพถายวิหารพระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๕.๒.๓ ผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสน
วิหารพระพุทธไสยาสนของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีผังพื้นเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๑๕ หอง มีความยาวประมาณ ๖๑ เมตร และมีความกวางเมื่อรวมแนวเสา
รับชายคาประมาณ ๒๓ เมตร มีพาไลและเสารับชายคาโดยรอบ มีประตูทางเขาอาคารทั้งสี่ดาน
ดานละ ๒ แหง และมีชองหนาตางรอบอาคาร ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ซึ่งมี
ความยาว ๑ เสน ๓ วา หรือเทากับ ๔๖ เมตร ความยาวชวงพาดระหวางเสาทั่วไปประมาณ
๓ เมตร ๘๐ เซนติเมตร สวนความยาวชวงพาดระหวางเสารวมในเทากับ ๑๐ เมตร (ภาพ
ประกอบที่ ๑๒๐)
19

กรมหลวงนรินทรเทวีทรงมีพระนามเดิมวา “พระองคเจาหญิงกุ” ทรงเปนพระขนิษฐาในรัชกาล

20

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, หนา ๕๗–๗๐.

ที่ ๑

๑๓๙

เนื่องจากวิหารพระพุทธไสยาสนแหงนี้มีประตูโดยรอบอาคาร ดังนั้นจึงไม
ปรากฏทางเขาหลักที่เดนชัด แตปจจุบันไดกําหนดใหประตูวิหารพระพุทธไสยาสนดานทิศ
ตะวันออกเปนทางเขาหลัก เนื่องจากอยูใกลกับถนนทายวัง ซึ่งเปนที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ทําใหผูที่มานมัสการตองเขาทางดานพระเศียรของพระพุทธไสยาสน และเดินวน
ซายรอบองคพระ ซึ่งผิดจากรูปแบบทางเขาของวิหารพระพุทธไสยาสนตามปกติ ที่กําหนดให
ทางเขาหลักอยูทางดานพระพุทธบาท หรือดานหนาของพระพุทธรูป ซึ่งทําใหผูใชอาคารเดินวน
ขวาแบบทักษิณาวัตรรอบองคพระ

ภาพประกอบที่ ๑๒๐

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๕.๒.๔ รูปแบบสถาปตยกรรม
เปนสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณีนิยม เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูน
ขนาด ๑๕ ชวงเสา มีหลังคาหนาจั่วปกนก มีชั้นลด ๓ ชั้น ๔ ตับ (ภาพประกอบที่ ๑๒๐-๑๒๑)
ปจจุบันวัสดุมุงเปนกระเบื้องดินเผาเคลือบสีน้ําเงินเขม ซึ่งในอดีตคงจะมุงกระเบื้องสีอื่น เนื่อง
จากภาพถายเกาแสดงใหเห็นวาหลังคาวิหารพระพุทธไสยาสนมีสีคอนขางออน มีเครื่องลํายอง
พรอมดวยชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันจําหลักลายปดทองประดับกระจก เปนลายดอก
พุดตานซอนอยูบนรูปกลีบบัวหลายชั้น มีพาไลและเสารับชายคารอบอาคาร ซุมประตูหนาตาง
เปนลายปูนปนปดทองอยางเทศ

๑๔๐

ภาพประกอบที่ ๑๒๑

รูปดานดานสกัดของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (ที่มา: อุไรวรรณ ตันติวงศ และคณะ.
แบบกอสรางสําหรับการอนุรักษวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.)

๑๔๑

ภาพประกอบที่ ๑๒๒

รูปดานตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ที่มา: อุไรวรรณ ตันติวงศ และคณะ.
แบบกอสรางสําหรับการบูรณะปฏิสังขรณวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.)

๕.๒.๕ โครงสรางและวัสดุ
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนอาคารทรงโรง กออิฐ
ถือปูน ที่ยกระดับพื้นภายในอาคารสูงจากระดับพื้นภายนอกประมาณ ๑ เมตร โครงสรางหลังคา
เปนเครื่องประดุ สันนิษฐานวาวัสดุโครงสรางคงจะเปนไม แตกออิฐถือปูนปดโดยรอบ เดิมวัสดุ
ปูพื้นภายในอาคารเปนหินทรายแดง ซึ่งรัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯใหนํามาจากเมืองราชบุรีและ
เพชรบุรี21 แตปจจุบันปูดวยกระเบื้องหินออน ดานนอกปูดวยกระเบื้องดินเผาไมเคลือบสี (ภาพ
ประกอบที่ ๑๒๓-๑๒๔)

21

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, หนา ๖๘.

๑๔๒

ภาพประกอบที่ ๑๒๓

ภาพประกอบที่ ๑๒๔

รูปตัดตามขวางของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

รูปตัดตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๑๔๓

๕.๒.๖ องคประกอบทางสถาปตยกรรม
๕.๒.๖.๑ หนาบัน ทําดวยไมจําหลักลายปดทองประดับกระจกเคลือบสี เปน
รูปดอกพุดตานจํานวน ๔๐ ดอก โดยวางโครงลายเปนรูปบัวสี่กลีบซอนอยูเบื้องหลัง (ภาพ
ประกอบที่ ๑๒๕) มีไขราหนาจั่ว และรวยลํายอง พรอมทั้งชอฟา22 ใบระกา23 หางหงส24 ซึ่ง
ทําดวยไมจําหลักลายประดับกระจกเคลือบสีทอง
๕.๒.๖.๒ ซุมประตูหนาตาง เปนซุมประตูที่มีลายปูนปนปดทองรูปดอก
พุดตาน หรือที่เรียกวา “ลายอยางเทศ” ดานบนเปนรูปคลายพานดอกไม (ภาพประกอบที่ ๑๒๖)
และมีลายรูปดอกพุดตานยอยลงมาดานลาง

ภาพประกอบที่ ๑๒๕

22

หนาบันวิหารพระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ตัวไมที่ติดอยูดานบนสุดของเครื่องลํายอง รูปรางเหมือนหัวนาคชูขึ้นขางบน (ราชบัณฑิตยสถาน,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๒๕๗.)
23
ไมที่สลักเปนครีบที่ติดกับตัวลํายอง อยูระหวางชอฟาและหางหงส (เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๘๖.)
24
องคประกอบอาคารที่อยูบนปลายจันทันหนาจั่ว หรือปลายตะเขหัวเสา (เรื่องเดียวกัน,
หนา ๘๕๔.)

๑๔๔

ภาพประกอบที่ ๑๒๖

ซุมหนาตางของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๑๔๕

๕.๒.๖.๓ บานประตูหนาตาง เปนบานประตูไมขนาดใหญ ดานนอกลงรักปด
ทองเปนรูปเทพอาวุธของพระนารายณผูเปนเจา อันไดแก ตรี คทา จักร สังข ดานในเปนรูป
เขียนสีลักษณะคลายกับมังกรดั้นเมฆ แตเปลี่ยนจากมังกรเปนพระยานาคสกุลตางๆ เชน นาค
เจ็ดเศียร นาคหาเศียร และนาคสามเศียร เปนตน (ภาพประกอบที่ ๑๒๗)

ภาพประกอบที่ ๑๒๗

ภาพจิตรกรรมบนบานประตูดานในของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ที่มา: น.ณ ปากน้ํา. วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม. หนา ๘๕)

๑๔๖

๕.๒.๖.๔ เสา สันนิษฐานวาภายในคงจะเปนโครงสรางไม แตกออิฐถือปูนหุม
โดยรอบ มีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมลบมุม เสานางจรัลมีขนาดหนาตัดประมาณ ๙๕ เซนติเมตร
ขณะที่เสารวมในมีขนาดหนาตัด ๑๒๕ เซนติเมตร ไมมีบัวปลายเสา
๕.๒.๖.๕ ราวกันตก และฐานอาคาร เปนราวกันตกกออิฐถือปูนที่มีความสูง
ประมาณ ๑ เมตร ตรงกลางของราวกันตก มีแผนหินออนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส จําหลักลายเปนเรื่อง
จากพงศาวดารจีน มีขนาดประมาณแผนละ ๔๐ เซนติเมตร ดานลางของราวกันตกเปนฐานบัวขา
สิงหซึ่งมีความสูงทั้งหมดประมาณ ๑.๕ เมตร
๕.๒.๗ การตกแตงภายในอาคาร
๕.๒.๗.๑ จิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารพระพุทธไสยาสนมีจิตรกรรมฝาผนัง
สองสวน ภาพจิตรกรรมที่อยูดานบนเปนภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องมหาวงศ ซึ่งเปนเรื่องที่วาดวย
การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา (ภาพประกอบที่ ๑๒๘) ภาพจิตรกรรมบน
ผนังสวนลาง จะอยูในระดับที่ไมสูงเกินกวาทับหลังของบานประตูหนาตาง เขียนเปนเรื่องของ
ภิกษุณี, อุบาสก, และอุบาสิกาที่ไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะ25
ปจจุบันมีผูสันนิษฐานวาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธไสยาสน
อาจมีความสัมพันธเชิงสัญลักษณกับภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ เนื่อง
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เปนเรื่องของพระภิกษุที่ไดรับการยกยองวาเปน
เอตทัคคะจํานวน ๔๑ องค และเรื่องรามเกียรติ์26 ขณะที่ภายในศาลาการเปรียญมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องยมโลก (นรก) ดังนั้นพระอุโบสถจึงอาจมีความหมายถึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเปนที่สถิต
ของพระนารายณผูเปนเจา ลอมรอบดวยวิหารทิศ ซึ่งหมายถึงทวีปทั้งสี่ สวนวิหารพระพุทธไสยาสนหมายถึงลังกาทวีป และศาลาการเปรียญหมายถึงยมโลก27
อนึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารสําคัญทั้งสาม อันไดแก พระอุโบสถ
วิหารพระพุทธไสยาสน และศาลาการเปรียญ ลวนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยางใกลชิด
เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดวยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจแสดงถึงแนวพระราชดําริของ
รัชกาลที่ ๓ ซึ่งทรงมีพระราชประสงคที่จะใหวัดพระเชตุพนฯเปนศูนยกลางการศึกษาของ
ประชาชน ไมวาจะเปนวิชาการแพทยแผนโบราณ ซึ่งเปนวิชาทางโลก หรือวิชาความรูเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา อันเปนวิชาทางธรรม

25

ผูที่ไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจาวาเปนเลิศในดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๙๑๙.)
26
เรื่องอวตารปางหนึ่งของพระนารายณผูเปนเจาในลัทธิฮินดู
27
เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ๒๔,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), หนา .

๑๔๗

ภาพประกอบที่ ๑๒๘

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องมหาวงศ บนฝาผนังดานตะวันตกดานบน
(ที่มา: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. หนา ๗๗.)

๕.๒.๗.๒ พระพุทธไสยาสน เนื่องจากวัดพระเชตุพนฯเปนพระอารามหลวงที่
รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนา และเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีความสําคัญหลายองค แตเมื่อถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ครั้งนั้น

๑๔๘

วัดพระเชตุพนฯไดสถาปนามาเปนเวลาประมาณ ๕๐ ป แตยังไมมีพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ
เสมอกับพระพุทธไสยาสนของวัดโลกยสุธาราม ซึ่งเปนพระพุทธไสยาสนสําคัญของกรุงศรีอยุธยา
ดังนั้นรัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกลาฯใหขยายเขตวัดพระเชตุพนฯไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อ
สรางวิหารพระพุทธไสยาสนในป พ.ศ. ๒๓๗๕ โดยมีกรมหมื่นภูมินทรภักดี28ทรงเปนผูควบคุม
การกอสราง พระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนฯเปนพระพุทธรูปปูนปนปดทองตลอดทั้งองค
มีความยาวประมาณ ๑ เสน ๓ วา หรือเทากับประมาณ ๔๖ เมตร ประทับนอนในทาสีหไสยา
ตะแคงพระปรัศว (สีขาง) ขวา ยกพระหัตถขวาประคองพระเศียร ดานหลังของพระหัตถมีหมอน
รองพระเศียรเปนรูปสี่เหลี่ยมซอนกัน (ภาพประกอบที่ ๑๒๙) ที่พระบาทประดับมุกเปนรูปมงคล
๑๐๘ ประการ ตามคติมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แตแทรกภาพศิลปะแบบจีนลงไป เชน
ภาพภูเขาจําลองแบบจีน หรือภาพพระยามังกรดั้นเมฆ เปนตน (ภาพประกอบที่ ๑๓๐)

ภาพประกอบที่ ๑๒๙

28

พระพุทธไสยาสนในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(ที่มา: กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. หนา ๒๖๒.)

กรมหมื่นภูมินทรภักดีทรงเปนพระโอรสในรัชกาลที่ ๓ เดิมทรงมีพระนามวา “พระองคเจา
ลดาวัลย” ตอมาไดทรงกรม และทรงดํารงตําแหนงเปนเจากรมชางสิบหมูในสมัยรัขกาลที่ ๓

๑๔๙

ภาพประกอบที่ ๑๓๐

สวนหนึ่งของภาพมงคล ๑๐๘ ประการ บนพระพุทธบาทของ
พระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ที่มา:
นพคุณ ตอวงศ. ภาพถาย. ๒๕๓๖.)

๕.๓ สมัยรัชกาลที่ ๔ : วิหารพระพุทธไสยาสน วัดมหาพฤฒาราม
๕.๓.๑ ความนํา
เดิมวัดมหาพฤฒารามมีชื่อวา “วัดตะเคียน” หรือ “วัดทาเกวียน” สันนิษฐานวา
ภายในวัดคงจะเคยเปนจุดพักสําหรับกองเกวียน ซึ่งเดินทางมาจากที่ตางๆ และคงจะมีตน
ตะเคียนใหญหลายตน ครั้งนั้นวัดทาเกวียนยังคงเปนเพียงวัดราษฎรที่ไมปรากฏประวัติวาสราง
ในยุคใด และตั้งอยูริมคลองที่ขุดมาจากแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตศาลเจาโรงเกือกตลาดนอยไปจน
ถึงคลองหัวลําโพง29 ภายหลังเมื่อรัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯใหขุดคลองผดุงกรุงเกษมจากริมฝงแม
น้ําเจาพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร ถึงริมฝงแมน้ําบริเวณตลาดนอย ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก
ของวัด ทําใหวัดทาเกวียนมีทางเขาโดยตรงจากคลองผดุงกรุงเกษม (ภาพประกอบที่ ๑๓๑)
29

ประวัติวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๒), หนา ๒.

๑๕๐

ตอมาเมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดตะเคียน ในครั้งนั้นพระอธิการ
แกวซึ่งเปนเจาอาวาสของวัดตะเคียน ไดทํานายวารัชกาลที่ ๔ ซึ่งในขณะนั้นยังทรงผนวชเปนพระ
ภิกษุ จะไดขึ้นตรองราชยตอจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ จึงทรงปฏิญญาวา
หากไดขึ้นครองราชยจริงจะทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดทาเกวียนให ดังนั้นหลังจากรัชกาลที่ ๔ ทรงขึ้น
ครองราชย จึงโปรดเกลาฯใหสถาปนาพระอธิการแกวเปนพระมหาพฤฒาจารย และบูรณะ
ปฏิสังขรณวัดทาเกวียนใหมทั้งหมด แลวพระราชทานชื่อวา “วัดมหาพฤฒาราม”30
วัดมหาพฤฒารามเปนพระอารามสําคัญอีกแหงหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร ตอมาใน
ป พ.ศ. ๒๔๔๕ รัชกาลที่ ๕ ไดโปรดเกลาฯแตงตั้งใหสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมขุนพิทยลาภ
พฤฒิธาดา ซึ่งมีวังอยูริมคลองผดุงกรุงเกษมฝงตรงขามกับวัด เปนมรรคทายก31 ปจจุบันเสนาสนะ
ตางๆภายในวัดไดรับการบํารุงดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี

ภาพประกอบที่ ๑๓๑

30

แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของวัดมหาพฤฒาราม เมื่อประมาณป
พ.ศ. ๒๔๔๐ (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร. แผนที่กรุงเทพ ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๔๓๙–๒๔๗๕.)

กรมศิลปากร, วัดสําคัญสมัยรัตนโกสินทร, ((ม.ป.ท.), ๒๕๒๕), หนา ๑๑๓.
31
ประวัติวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร. หนา ๖๑.

๑๕๑

๕.๓.๒ ประวัติวิหารพระพุทธไสยาสนวัดมหาพฤฒาราม
ปจจุบันไมปรากฏประวัติที่แนนอนของวิหารพระพุทธไสยาสนดังกลาว
สันนิษฐานวากอนที่รัชกาลที่ ๔ จะทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดทาเกวียน วัดมหาพฤฒารามคงจะเปน
วัดขนาดเล็กที่มีอาคารสําคัญเพียง ๓ กลุม คือโบสถ วิหารพระพุทธไสยาสน และกลุมพระพุทธปรางคสี่องค ซึ่งอยูทางดานทิศเหนือของเขตพุทธาวาส และเปนเจดียสถานที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศแด
พระพุทธเจาในอดีตสี่พระองค32
ตอมารัชกาลที่ ๔ ไดโปรดเกลาฯใหบูรณะปฏิสังขรณวัดมหาพฤฒารามใหมทั้ง
หมด โดยทรงรวมบําเพ็ญพระราชกุศลกับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาลงกรณ33 โดยรัชกาล
ที่ ๔ ทรงสรางพระอุโบสถ ซึ่งอยูระหวางวิหารพระพุทธไสยาสนกับกลุมพระปรางคทั้งสี่องค
ขณะที่สมเด็จฯเจาฟาจุฬาลงกรณทรงสรางพระวิหาร ซึ่งอยูทางทิศเหนือของกลุมพระปรางค
สันนิษฐานวารัชกาลที่ ๔ คงจะทรงบูรณะวิหารพระพุทธไสยาสน โดยขยายองคพระใหมีความยาว
เปน ๙ วา (๑๘ เมตร)34 แลวสรางกําแพงแกวคั่นระหวางเขตพุทธาวาสใหมกับเขตพุทธาวาสเดิม
พรอมกันนั้นทรงสรางกุฏิในเขตสังฆาวาส โดยแบงเปนสองสวน คือ หมูกุฏิทางดานทิศเหนือ
และหมูกุฏิทางดานทิศใตของเขตพุทธาวาส พื้นที่รอบวัดมีคูคลองโดยรอบ ภายในเขตพุทธาวาสมี
อาคารสําคัญสามหลังที่วางขนานกันตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก คือพระวิหาร พระอุโบสถ
และวิหารพระพุทธไสยาสน (ภาพประกอบที่ ๑๓๒)
ตอมาวิหารพระพุทธไสยาสนคงจะชํารุดทรุดโทรมลง โดยในป พ.ศ. ๒๔๔๖
เฉลียงดานใตของวิหารเริ่มชํารุดลงจนหมด แตไมสามารถบูรณะปฏิสังขรณได เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ35 ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ทางวัดจึงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณวิหารพระพุทธไสยาสน
ดวยการเปลี่ยนโครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก36 จนกระทั่งสําเร็จบริบูรณในป พ.ศ. ๒๕๔๐37

32

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔ เลมที่ ๒, (พระ
นคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หนา ๑๙๙.
33
ตอมาสมเด็จฯเจาฟาจุฬาลงกรณไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่
๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ
34
จารึกประวัติดานหนาวิหารพระพุทธไสยาสน วัดมหาพฤฒาราม.
35
ประวัติวัดมหาพฤฒาราม, หนา ๘๘–๘๙.
36
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖.
37
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๓.

๑๕๒

เมตร

มาตราสวน

๑ : ๑,๐๐๐

สัญลักษณ
๑ พระวิหาร
๒ พระปรางค
๓ พระอุโบสถ
๔ วิหารพระพุทธไสยาสน
๖. ศาลาการเปรียญ

ภาพประกอบที่ ๑๓๒

ผังบริเวณวัดมหาพฤฒาราม

๑๕๓

๕.๓.๓ ผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสน
วิหารพระพุทธไสยาสนของวัดมหาพฤฒาราม มีผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
สามารถแบงออกเปนสองสวนดังตอไปนี้
๕.๓.๓.๑ คูหาดานทิศตะวันออก มีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๗
ชวงเสา หรือเทากับ ๗ หอง มีความยาวประมาณ ๒๓ เมตร และมีความกวางประมาณ ๑๑ เมตร
โดยมีความยาวชวงพาดภายในอาคารประมาณ ๘ เมตร ไมมีเสารวมใน ผนังกออิฐฉาบปูนหนา
ประมาณ ๘๐ เซนติเมตร มีพาไลและเสารับชายคาโดยรอบ มีประตูทางเขาอาคารทางดานทิศ
เหนือ ๒ แหง ภายในเปนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนกออิฐถือปูนที่มีความยาวประมาณ
๑๙ เมตร
๕.๓.๓.๒ คูหาดานทิศตะวันตก มีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเชนเดียวกันกับ
คูหาดานทิศตะวันออก แตมีความยาวประมาณ ๑๘ เมตร และมีความกวางประมาณ ๗ เมตร
โดยมีความยาวชวงพาดภายในอาคารประมาณ ๓ เมตร มีโถงทางเขาดานทิศตะวันตก ภายใน
อาคารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งหันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก ผนังกอ
อิฐฉาบปูนหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร (ภาพประกอบที่ ๑๓๓)

ภาพประกอบที่ ๑๓๓

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสน วัดมหาพฤฒาราม

๕.๓.๔ รูปแบบสถาปตยกรรม
เปนอาคารทรงโรงสองตอนที่มีความสูงไมเทากัน โดยสวนที่อยูทางดานทิศ
ตะวันออกมีความสูงกวาสวนที่อยูทางดานตะวันตก ทรงหลังคาเปนหนาจั่วปกนก มีชั้นลดสอง
ชั้น มีตับหลังคาสี่ตับ (ภาพประกอบที่ ๑๓๔-๑๓๕) มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีแสด มีเชิง
สีเขียว สันนิษฐานวาเครื่องลํายอง พรอมดวยชอฟา ใบระกา หางหงส ของเดิมกอนการบูรณะ
คงจะเปนไมจําหลัก แตปจจุบันไดเปลี่ยนเปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด หนาบันกออิฐถือปูน
มีพาไลและเสารับชายคาโดยรอบอาคาร ซุมประตูหนาตางเปนลายปูนปนปดทองอยางเทศ ฐาน
อาคารเปนฐานปทม

๑๕๔

ภาพประกอบที่ ๑๓๔

รูปดานทิศตะวันตกของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดมหาพฤฒาราม

ภาพประกอบที่ ๑๓๕

รูปดานตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดมหาพฤฒาราม

๑๕๕

๕.๓.๕ โครงสรางและวัสดุ
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดมหาพฤฒาราม เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูน
ยกระดับพื้นภายในอาคารสูงจากระดับพื้นภายนอกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สันนิษฐานวา
โครงสรางหลังคาเดิมคงจะเปนเครื่องประดุ แตปจจุบันเปนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมกับ
โครงหลังคาเหล็ก38 หนาบันกออิฐปนปูนปดทองประดับกระจกเกรียบสีน้ําเงิน มีไขราหนาจั่ว
และเครื่องลํายอง พรอมทั้งชอฟา ใบระกา หางหงส สันนิษฐานวาเดิมคงจะเปนไมจําหลักลาย
ประดับดวยกระจกเกรียบสีทอง (ภาพประกอบที่ ๑๓๖-๑๓๗)

ภาพประกอบที่ ๑๓๖

38

รูปตัดตามขวางของวิหารพระพุทธไสยาสนวัดมหาพฤฒาราม
สวนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน

ประวัติวัดมหาพฤฒาราม, หนา ๕๓.

๑๕๖

ภาพประกอบที่ ๑๓๗

รูปตัดตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดมหาพฤฒาราม

๕.๓.๖ องคประกอบทางสถาปตยกรรม
๕.๓.๖.๑ หนาบัน เปนหนาบันกออิฐปนปูนปดทองประดับกระจกเคลือบสี
แบงเปนสองตอน ตอนบนมีการเดินเสนสินเทาเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ภายในกรอบเปนภาพ
ปูนปนแบบนูนต่ํา เปนรูปพระเจดียทรงระฆัง ดานนอกของเสนสินเทาเปนภาพลายกระหนกชอ
หางโต แตดัดแปลงเปนลายใบเทศ มีไขราหนาจั่ว และเครื่องลํายอง พรอมทั้งชอฟา ใบระกา
หางหงส ซึ่งของเดิมคงจะทําจากไมจําหลักลงรักประดับกระจกเกรียบ แตปจจุบันไดเปลี่ยนวัสดุ
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานมากกวา (ภาพประกอบที่ ๑๓๘)
๕.๓.๖.๒ ซุมและบานประตูหนาตาง เปนลายปูนปนปดทองแบบตะวันตก หรือ
ที่เรียกวา “ลายอยางเทศ” ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับใบอะแคนตัส และไมไดทําตัวลายลอมกรอบ
หนาตางทั้งสี่ดาน เหมือนอยางซุมหนาตางพระอุโบสถวิหารสมัยรัชกาลที่ ๓ แตคอยๆเริ่มจากจุด
กึ่งกลางของกรอบประตู หรือมุมลางของกรอบหนาตาง แลวคอยๆขยายจนกระทั่งมีความกวาง
มากที่สุด ณ ตําแหนงที่อยูเหนือกรอบหนาตางบนเล็กนอย จากนั้นจึงสอบเขาหาสวนยอด ซึ่งมี
ลักษณะคลายกับศีรษะคนสวมมงกุฎ แตผูกลายเปนใบเทศแบบตะวันตก (ภาพประกอบที่ ๑๓๙)
บานประตูหนาตางเขียนลายรดน้ํารูปพุมขาวบิณฑ

๑๕๗

ภาพประกอบที่ ๑๓๘

ภาพประกอบที่ ๑๓๙

หนาบันวิหารพระพุทธไสยาสนวัดมหาพฤฒาราม

ซุมประตูของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดมหาพฤฒาราม

๑๕๘

๕.๓.๖.๓ เสา และฐานอาคาร เปนเสากออิฐถือปูนที่มีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม
ลบมุม ขนาดหนาตัดประมาณ ๕๐–๗๐ เซนติเมตร ไมมีบัวปลายเสา ตั้งอยูบนพื้นพาไลโดย
รอบ สวนฐานอาคารเปนฐานปทมหนากระดานกออิฐถือปูน มีความสูงประมาณ ๑ เมตร
ตรงประตูทางเขาจะมีฐานปทมยื่นออกมารับกับบันได
๕.๓.๗ การตกแตงภายในอาคาร
๕.๓.๗.๑ จิตรกรรมฝาผนัง ปจจุบันไมปรากฏจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
พระพุทธไสยาสน และไมปรากฏหลักฐานวาในอดีตเคยมีจิตรกรรมภายในวิหารเชนเดียวกัน
๕.๓.๗.๒ พระพุทธไสยาสน เปนพระพุทธไสยาสนปูนปนปดทองตลอดทั้งองค
มีความยาวประมาณ ๙วาเศษ (ประมาณ ๑๙ เมตร) ประทับนอนในทาสีหไสยา ตะแคงพระปรัศว
ขวา และหันพระพักตรไปทางทิศเหนือเขาหาพระอุโบสถ ยกพระหัตถขวาประคองพระเศียร
ดานหลังของพระหัตถไมมีหมอนรองเหมือนที่มักปรากฏในพระพุทธไสยาสนสมัยอยุธยา
อยางไรก็ตามพระพุทธไสยาสนแหงวัดมหาพฤฒารามยังเปนพระพุทธรูปที่มี
ลักษณะพิเศษ เชน การที่ไมมีพระเกตุมาลา, พระพักตรเงยขึ้นสูเบื้องบนเล็กนอย, จีวรของ
พระพุทธไสยาสนมีกลีบเหมือนกับจีวรที่พระภิกษุสงฆนุงหมจริง, พระชงฆ (แขง) ทั้งสองขางงอ
เล็กนอย, พระบาททั้งสองวางซอนเหลื่อมกัน และไมมีรูปมงคล ๑๐๘ ประการ (ภาพประกอบ
ที่ ๑๔๐) เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดพระพุทธรูปที่มีลักษณะสมจริง ยิ่งกวาพระพุทธรูปใน
อุดมคติที่สรางตามคัมภีรพ ระมหาปุริสลักษณะ

ภาพประกอบที่ ๑๔๐

พระพุทธไสยาสนแหงวัดมหาพฤฒาราม

๑๕๙

๕.๔ วิหารพระพุทธไสยาสนสมัยรัชกาลที่ ๕ กรณีศึกษา : วิหารพระพุทธไสยาสน
วัดปรมัยยิกาวาส
๕.๔.๑ ประวัติวัดปรมัยยิกาวาส
ในอดีตวัดปรมัยยิกาวาสมีชื่อตามภาษารามัญวา “เภี่ยะมุเกี๊ยะเติ้ง” หรือ “วัด
หัวแหลม” แตชาวไทยนิยมเรียกวา “วัดปากอาว” เนื่องจากเปนวัดที่ตั้งอยูบนเกาะเกร็ด และอยู
ริมฝงคลองลัดหลวงสวนที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา (ภาพประกอบที่ ๑๔๑) เนื่องจากพื้นที่ตั้งแต
บริเวณเกาะเกร็ด ตลอดขึ้นไปจนถึงอําเภอสามโคก เปนถิ่นพํานักของชาวมอญที่อพยพหนีการ
ฆาลางเผาพันธุของพมาในป พ.ศ. ๒๓๐๐ และมาอาศัยอยูในราชอาณาจักรสยามตั้งแตรัชสมัย
ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช39 ประกอบกับชาวรามัญเปนชาติที่นิยมประกอบการกุศล
ดังนั้นในละแวกดังกลาวจึงมีวัดที่ชาวมอญสรางหลายแหง เชน วัดนครอินทร วัดตําหนักใต
วัดชมภูเวก และวัดเกาะพญาเจง เปนตน40 สวนวัดปากอาวนั้น สันนิษฐานวาคงจะเปนวัดที่
ชาวรามัญบนเกาะเกร็ดสรางขึ้นในสมัยธนบุรี โดยมีพระสุเมธาจารย (เถา) ซึ่งเปนพระราชาคณะ
ฝายรามัญ เปนเจาอาวาสรูปแรก41
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
แหงพระบรมราชจักรีวงศ ไดเสด็จประพาสกรุงศรีอยุธยาทางชลมารค ระหวางทางทรงแวะยังวัด
ตางๆขางสองฝงแมน้ําเจาพระยาเพื่อพระราชทานพระกฐิน เมื่อรัชกาลที่ ๕ ทรงทอดพระเนตรเห็น
ความชํารุดทรุดโทรมของวัดปากอาว จึงกราบทูลสมเด็จพระเจาบรมมไหยยิกาเธอ กรมพระยา
สุดารัตนราชประยูร42 ดังนั้นทั้งสองพระองคจึงทรงรวมกันบูรณะปฏิสังขรณวัดแหงนี้ ตอมาในป

39

การอพยพหนีภัยสงครามครั้งใหญของชาวมอญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒ ครั้งนั้น
รัชกาลที่ ๒ โปรดเกลาฯใหอาศัยอยูในบริเวณเกาะเกร็ด และอําเภอสามโคกเชนเดียวกัน (อลิสา รามโกมุท,
เกาะเกร็ด: วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ําเจาพระยา, (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, ๒๕๔๒), หนา ๓.)
40
พระครูวิมลธรรมาภรณ, เจาอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร, สัมภาษณ, ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔.
41
เรื่องประวัติวัดปรมัยยิกาวาส โลกภาษิต กับทํานายฝน, (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชั่น แอนด
แอดเวอรไทซิ่ง, ๒๕๔๐), หนา ๒.
42
สมเด็จพระเจาบรมมหัยยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ทรงเปนพระขนิษฐภคินี (นอง
สาว) ของ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ ซึ่งทรงเปนพระอัยกา (ตา) ของรัชกาลที่ ๕ นอกจากนั้นยังทรงเปนพระบรม
วงศผูทรงมีพระอุปการะอยางยิ่งแกรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากทรงอภิบาลกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย ตลอด
จนทรงอภิบาลรัชกาลที่ ๕ มาแตครั้งยังทรงพระเยาว

๑๖๐

พ.ศ. ๒๔๑๘ รัชกาลที่ ๕ จึงพระราชทานนามใหมวา “วัดปรมัยยิกาวาส”43 ซึ่งหมายความวา “วัดที่
ยายเปนผูสราง”

ภาพประกอบที่ ๑๔๑

แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของวัดปรมัยยิกาวาส (ที่มา: กรมแผนที่
ทหาร. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐.)

กอนที่รัชกาลที่ ๕ จะบูรณะวัดปรมัยยิกาวาส สันนิษฐานวาผังบริเวณของวัดคง
จะประกอบดวยพื้นที่สําคัญสองสวนคือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส โดยเขตพุทธาวาสตั้ง
อยูทางทิศใตของเขตสังฆาวาส และประกอบดวยอาคารสําคัญสองหลัง ไดแก พระอุโบสถ และ
วิหารพระพุทธไสยาสน โดยพระอุโบสถตั้งอยูคอนไปทางทางทิศตะวันออกของวัด ซึ่งอยูติดกับ
คลองลัดเกร็ด และวางอาคารตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงใตของ
พระอุโบสถเปนที่ตั้งของวิหารพระพุทธไสยาสน ซึ่งวางอาคารตามแนวแกนเหนือ-ใต ตอมารัช
กาล ที่ ๕โปรดเกลาฯใหสรางพระเจดียแบบมอญไวที่ดานหลังของพระอุโบสถและสรางศาลาการ
43

เรื่องประวัติวัดปรมัยยิกาวาส โลกภาษิต กับทํานายฝน, หนา ๕.

๑๖๑

เปรียญแบบมอญไวทางทิศใตขนานกับพระอุโบสถ จากนั้นจึงสรางศาลาสําหรับขาราชการรับ
เสด็จฯริมถนนทางเขาวัดดานคลองลัดเกร็ด ทําใหผังบริเวณเขตพุทธาวาสของวัดปรมัยยิกาวาสเริ่ม
มีพื้นที่กวางขวาง และเปนระเบียบเรียบรอยกวาแตกอน (ภาพประกอบที่ ๑๔๒)

เมตร
มาตราสวน

๑ : ๑๐๐๐

สัญลักษณ
๑. พระอุโบสถ
๒. พระเจดีย
๓.วิหารพระพุทธไสยาสน
๔. ศาลาการเปรียญ
๕. ศาลารับเสด็จ

ภาพประกอบที่ ๑๔๒

ผังบริเวณวัดปรมัยยิกาวาสในยุคปจจุบัน

๑๖๒

๕.๔.๒ ประวัติวิหารพระพุทธไสยาสน
เดิมวัดปรมัยยิกาวาสเคยมีวิหารพระพุทธไสยาสนหลังหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานวานา
จะสรางขึ้นพรอมกับการสรางวัด ตอมาวิหารดังกลาวคงจะมีสภาพชํารุดทรุดโทรมลง ดังนั้นเมื่อ
รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตามวัดตางๆ ที่อยูริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาเมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๗ พระองคจึงโปรดเกลาฯใหรื้อหลังคามุขทางเขา44 ซึ่งอยู
ทางดานหนา และดานหลังของวิหารพระพุทธไสยาสน แลวแกเปนมุขเด็จ จากนั้นจึงกอผนังให
สูงกวาเดิมประมาณ ๒ ศอก (ประมาณ ๑ เมตร) โดยไมไดขยายขนาดอาคาร45 ตอมาไดสราง
พระระเบียงคดลอมรอบวิหารพระพุทธไสยาสนทั้งสี่ดาน โดยแนวระเบียงดานในอยูหางจาก
วิหารพระพุทธไสยาสนประมาณ ๕ เมตร (ภาพประกอบที่ ๑๔๓)

ภาพประกอบที่ ๑๔๓

44

ภาพถายวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส
(ที่มา: นพคุณ ตอวงศ. ภาพถาย. มี.ค. ๒๕๔๔.)

ในหนังสือ “ประวัติวัดปรมัยยิกาวาสฯ” เรียกหลังคามุขทางเขาวิหารพระพุทธไสยาสนวา “พะนา
หลัง” จึงสันนิษฐานวาเปนหลังคาแบบจั่นหับ เหมือนกับที่ปรากฏในวัดราษฎรโดยทั่วไป
45
เรื่องประวัติวัดปรมัยยิกาวาส โลกภาษิต กับทํานายฝน, หนา ๑๙–๒๐.

๑๖๓

๕.๔.๓ ผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสน
วิหารพระพุทธไสยาสนมีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๕ ชวงเสา
วางอาคารตามแนวแกนเหนือ-ใต ภายในวิหารไมมีเสารวมใน ความหนาของผนังประมาณ ๘๐
เซนติเมตร มีมุขทางเขาอาคารสองดาน คือ ดานทิศใต และทิศเหนือ แตมีประตูทางเขาเฉพาะ
มุขดานทิศเหนือ ตัวอาคารมีหนาตางโดยรอบ ระดับพื้นภายในอาคารอยูสูงจากระดับพื้นภาย
นอกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสนกออิฐถือปูน ซึ่งมีความยาว
ประมาณ ๑๐ เมตร (ภาพประกอบที่ ๑๔๔) ประทับนอนตะแคงขวา หันพระพักตรไปทางทิศ
ตะวันออก พระบาทหันไปทางทิศเหนือ ซึ่งเปนประตูทางเขา ฐานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนอยูคอนไปทางดานตะวันตกเล็กนอย เพื่อเวนที่สําหรับผูมาสักการะบูชาองคพระพุทธไสยาสน

ภาพประกอบที่ ๑๔๔

ผังพื้นวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

๑๖๔

๕.๔.๔ รูปแบบสถาปตยกรรม
เปนอาคารทรงโรงขนาด ๕ ชวงเสา วัสดุกอสรางเปนการกออิฐฉาบปูน
มีมุขเด็จอยูทางทิศเหนือและทิศใต หลังคาจั่ว มีชั้นลด ๒ ชั้น มีตับหลังคา ๓ ตับ (ภาพประกอบ
ที่ ๑๔๕-๑๔๖) มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีแสด มีหนาบันกออิฐฉาบปูนแบบ “กระเทเซ” เครื่อง
ลํายอง ชอฟา ใบระกา หางหงส ลวนกออิฐถือปูน ซุมประตูหนาตางเปนรูปบันแถลง ฐาน
อาคารเปนฐานปทมขาสิงห

ภาพประกอบที่ ๑๔๕

รูปดานดานสกัดของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

๑๖๕

ภาพประกอบที่ ๑๔๖

รูปดานตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดปรมัยยิกาวาส

๕.๔.๕ โครงสรางและวัสดุ
วิหารพระพุทธไสยาสนวัดปรมัยยิกาวาส เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูน
ระดับพื้นภายในอาคารสูงกวาระดับพื้นภายนอกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ความยาวชวงพาดดาน
สกัดประมาณ ๘ เมตร สันนิษฐานวาโครงสรางหลังคาคงจะเปนเครื่องประดุ หนาบันกออิฐปน
ปูน บุดวยกระเบื้องเคลือบสี ไมมีไขราหนาจั่ว แตมีเครื่องลํายอง พรอมทั้งชอฟา ใบระกา หาง
หงส ซึ่งบุดวยกระเบื้องเคลือบสีตางๆเชนเดียวกันกับหนาบัน กอนการบูรณะปฏิสังขรณวัสดุปู
พื้นของวิหารพระพุทธไสยาสนเปนอิฐ เมื่อบูรณะแลวเปลี่ยนเปนกระเบื้องหนาวัวสลับสีดํากับสี
ขาว46 (ภาพประกอบที่ ๑๔๗-๑๔๘)

46

เรื่องประวัติวัดปรมัยยิกาวาส โลกภาษิต กับทํานายฝน, หนา .

๑๖๖

ภาพประกอบที่ ๑๔๗

รูปตัดตามขวางของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดปรมัยยิกาวาส

๑๖๗

ภาพประกอบที่ ๑๔๘

รูปตัดตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

๕.๔.๖ องคประกอบทางสถาปตยกรรม
๕.๔.๖.๑ หนาบัน เปนหนาบันกออิฐปนปูนประดับกระเบื้องเคลือบสี สวนที่
อยูดานลางเปนหนาบันมุขเด็จ สวนหนาบันที่อยูดานบนเปนของวิหารพระพุทธไสยาสน เปน
รูปพระจุลมงกุฎ ซึ่งเปนพระบรมราชสัญลักษณของรัชกาลที่ ๕ มีลายประกอบเปนรูปดอก
พุดตาน เครื่องลํายอง พรอมทั้งชอฟา และหางหงสรูปหัวนกเจา ใบระกาปูนปนทาสีเหลือง
(ภาพประกอบที่ ๑๔๙)
๕.๔.๖.๒ ซุมและบานประตูหนาตาง เปนซุมบันแถลง ภายในเปนลายดอก
พุดตานใบเทศ ทําจากปูนปนทาสีเหลือง ปจจุบันมีสภาพชํารุดมาก บานประตูหนาตางเขียน
ภาพสีเปนรูปตนไม
๕.๔.๖.๓ เสา และราวกันตก เปนเสากออิฐถือปูนที่มีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม
ลบมุม ขนาดหนาตัดประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ไมมีบัวปลายเสา ราวกันตกเปนลูกกรง (ภาพ
ประกอบที่ ๑๕๐) แทนการใชกระเบื้องปรุ ซึ่งเปนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓

๑๖๘

ภาพประกอบที่ ๑๔๙

ภาพถายหนาบันของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

ภาพประกอบที่ ๑๕๐

ราวกันตกของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

๑๖๙

๕.๔.๖.๔ ฐานอาคาร สันนิษฐานวาเปนฐานบัวขาสิงหที่มีความสูงประมาณ
๑ เมตร แตเนื่องจากปจจุบันฐานบางสวนจมลงไปใตพื้นดิน ทําใหไมสามารถเห็นองคประกอบ
ที่ครบถวนบริบูรณ
๕.๔.๗ การตกแตงภายในอาคาร
๕.๔.๗.๑ ภาพจิตรกรรมภายในอาคาร ปจจุบันไมปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แตมีภาพเขียนเครื่องราชอิสริยาภรณบนฝาเพดานของวิหารพระพุทธไสยาสน (ภาพประกอบ
ที่ ๑๕๑)

ภาพประกอบที่ ๑๕๑

ฝาเพดานวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

๕.๔.๗.๒ พระพุทธไสยาสน มีความยาวตลอดองคประมาณ ๑๐ เมตร เปนพระ
พุทธรูปปูนปนปดทองปางโปรดอสุรินทราหู นอนในทาสีหไสยา ตะแคงพระปรัศวขวา พระหัตถ
ขวาประคองพระเศียร ดานลางของพระหัตถมีหมอนรองรูปสี่เหลี่ยม องคพระหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก หันพระบาทไปทางทิศเหนือ ตรงกับทางเขาหลักของวิหาร ที่พระบาทมีการลงรักปด
ทองเปนรูปมงคล ๑๐๘ ประการ (ภาพประกอบที่ ๑๕๒-๑๕๓)

๑๗๐

ภาพประกอบที่ ๑๕๒

พระพุทธไสยาสนในวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปรมัยยิกาวาส

ภาพประกอบที่ ๑๕๓

รูปมงคล ๑๐๘ ประการที่พระบาทของพระพุทธไสยาสน
วัดปรมัยยิกาวาส

๑๗๑

บทที่ ๖
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
๖.๑ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เนื่องจากวัดเทพศิรินทราวาสฯเปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ ทรงสรางขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแดกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และเปนวัดที่มีความเกี่ยวของกับสมเด็จพระเจานองนางเธอ
และสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ ๕ ทั้งสองพระองค ดังนั้นในที่นี้จึงกลาวถึงพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๕ โดยสังเขป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนพระราชโอรสพระองคใหญใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กับกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย1 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ พระราชทานพระนามาภิไธยวา
“สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาลงกรณ บดินทรเทพมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร” ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชารวมพระราชชนนีทั้งหมดสาม
พระองค ไดแก สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจันทรมณฑล, สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟา
จาตุรนตรัศมี2 และสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภานุรังษีสวางวงศ3
ตอมาเมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคตในป พ.ศ. ๒๔๑๑ สมเด็จฯเจาฟาจุฬาลงกรณจึง
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ แต
เนื่องจากขณะนั้นรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระชนมายุไดเพียง ๑๕ พรรษา ที่ประชุมจึงเห็นพองตองกัน
แตงตั้งสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนผูสําเร็จราชการแผนดิน

1

กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตยเดิมทรงมีพระนามวาหมอมเจาหญิงรําเพย ทรงเปนพระธิดา
ในพระองคเจาศิริวงศ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ ซึ่งเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู
หัว (ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ และราชสกุลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ภาค
ตน), (พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๑), หนา ๑๖๖–๑๖๗.)
2
ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯสถาปนาใหทรงกรม
เปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ (เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๙.)
3
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯสถาปนา
ใหทรงกรม เปนสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภานุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภานุพันธุวงศ
วรเดช (เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๐.)

๑๗๒

สมัยรัชกาลที่ ๕ เปนยุคสมัยที่ชาติมหาอํานาจในทวีปยุโรปกําลังรุกรานประเทศ
ดอยพัฒนาในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย ทําใหประเทศขางเคียงของราชอาณาจักรสยาม
ลวนถูกบรรดาชาติจักรวรรดินิยมเขายึดครองทั้งหมด ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงมีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศ เชน การกอสรางทางรถไฟ การกอตั้ง
กรมไปรษณียโทรเลข และการผลิตน้ําประปา เปนตน เพื่อใหราชอาณาจักรสยามมีความเจริญ
ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก
รัชกาลที่ ๕ ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ชาวไทยเคารพรักมากที่สุดพระองคหนึ่ง
เนื่องจากทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเปนประโยชนตอประเทศ
สยามอยางไมอาจประมาณได ดังนั้นจึงทรงไดรับพระราชสมัญญาวา “สมเด็จพระปยมหาราช”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชสมบัติเปนระยะเวลายาวนานถึง ๔๒ ป
ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงครองราชสมบัตินานที่สุด ยิ่งกวาพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค
ในอดีต รัชกาลที่ ๕ สวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ใน
พระราชวังดุสิต
๖.๒ ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส
จากการศึกษาประวัติของวัดเทพศิรินทราวาส ทําใหสามารถแบงระยะเวลาออกเปนสี่
ชวง ตามลักษณะของการกอสรางและปฏิสังขรณอาคารสําคัญดังตอไปนี้
๖.๒.๑ วัดเทพศิรินทราวาสระหวางป พ.ศ. ๒๔๒๓–๒๔๓๓
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงที่รัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯ
ใหสรางขึ้นระหวางป พ.ศ. ๒๔๑๙–๒๔๒๓ เพื่ออุทิศพระราชกุศลแดกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง เปนวัดที่อยูริมคลองผดุงกรุงเกษมดานตะวันตก
เชนเดียวกับวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯใหสรางขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลแด
สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี4 และวัดมกุฎกษัตริยาราม
เหตุผลที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเลือกที่ตั้งวัดเทพศิรินทราวาสใหอยูริมคลองผดุง
กรุงเกษม เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดําริใหขุดคลองนี้ขึ้น เพื่อขยายเขตเมืองกรุงเทพฯ
ออกไป นับเปนพระเกียรติยศของพระองค จึงโปรดเกลาฯใหสรางวัดโสมนัสวิหารพระราชทาน
แดสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี และโปรดเกลาฯใหสรางวัดสวนพระองคเปนวัดคูกัน
4

สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีทรงเปนพระธิดาในพระองคเจาลักขณานุคุณ ซึ่งทรงเปน
พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตอมารัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระบรมราชินี
(ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ และราชสกุลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ภาคตน),
หนา ๒๐๕–๒๐๖.)

๑๗๓

เรียกวา “วัดนามบัญญัติ” หลังจากรัชกาลที่ ๔ สวรรคตแลวจึงเปลี่ยนชื่อเปน “วัดมกุฎกษัตริยาราม” โดยทรงเลือกที่ตั้งวัดทางทิศเหนือของปอมปองปจจามิตร วัดพลับพลาชัย และวังของ
พระวรวงศเธอพระองคเจาสายสนิทวงษ5ตามลําดับ ทางทิศเหนือของวัดเทพศิรินทราวาส เปน
ที่ดินของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร6 และโรงเลี้ยงเด็กกําพราของ
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาถ (ภาพประกอบที่ ๑๕๓)

สัญลักษณ
๑. วัดมกุฎกษัตริยาราม
๒. วัดโสมนัสวิหาร
๓. วัดเทพศิรินทราวาส
๔. โรงเลี้ยงเด็กของพระวิมาดาเธอ กรมพระ
สุทธาสินีนาถ
๕. วังของพระองคเจาสายสนิทวงศ

ภาพประกอบที่ ๑๕๓

5

แผนที่แสดงตําแหนงวัดสําคัญริมคลองผดุงกรุงเกษมในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๓๙–
๒๔๗๕.)

พระองคเจาสายสนิทวงศทรงเปนพระโอรสของกรมหลวงวรวงศาธิราชสนิท ซึ่งเปนตนตระกูล
สนิทวงศ ทรงมีพระนามเดิมวา “หมอมเจาสาย” ตอมาไดเปนแพทยประจําพระองคของรัชกาลที่ ๕
และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯสถาปนาเปน พระวรวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ (เรื่อง
เฉลิมพระยศเจานาย, หนา ๑๑๘–๑๑๙.)
6
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร ทรงเปนพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาถ (ธํารงศักดิ์
อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ และราชสกุลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ภาคตน), หนา ๓๑๖–
๓๑๗.)

๑๗๔

เมื่อการกอสรางอาคารภายในวัดเทพศิรินทราวาสฯเพิ่งสําเร็จในป พ.ศ. ๒๔๒๓
พื้นที่ภายในวัดประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ เขตพุทธาวาส ซึ่งอยูตรงกลางของพระอาราม และเขตสังฆาวาส ซึ่งตั้งอยูขนาบกับเขคพุทธาวาสทางทิศเหนือและทิศใต สวนพื้นที่
ดานตะวันออกของวัดเปนพื้นที่เอนกประสงคขนาดใหญ ซึ่งใชเปนลานกอพระเจดียทราย และ
เปนที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระบรมวงศานุวงศ ทางเขาวัดมีอยูดวยกันสามทาง โดยมาจาก
ทาน้ําริมคลองผดุงกรุงเกษม ทางเขาดานทิศใตและทิศเหนือมุงตรงสูเขตสังฆาวาส สวนทางเขา
หลักของวัดอยูตรงกับซุมประตูทรงจตุรมุข พื้นที่โดยรอบวัดเปนคูน้ําลอมรอบ ความยาวของ
คูน้ําแตละดานประมาณ ๒๐๐–๒๒๐ เมตร (ภาพประกอบที่ ๑๕๔)
จากขอความที่กลาวมาอาจสรุปไดวา ผังบริเวณของวัดเทพศิรินทราวาสฯมี
ลักษณะคลายกับผังบริเวณของวัดโสมนัสวิหารฯ แตมีขนาดใหญกวา โดยมีพื้นที่เมื่อครั้งแรก
สรางประมาณ ๓๐ ไร7 และประกอบดวยสวนสําคัญสองสวนคือ เขตพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส
๖.๒.๑.๑ เขตพุทธาวาส ประกอบดวยกําแพงแกวสองชั้น กําแพงแกวชั้นนอก
เปนเขตอุปจารสีมา8 ขณะที่กําแพงแกวชั้นในเปนเขตวิสุงคามสีมา9ขนาดใหญ บนกําแพงแกวมี
นิมิตสีมาโดยรอบ เปนสัญลักษณของสถานที่สําคัญเจ็ดแหง ซึ่งเปนที่ประทับเสวยวิมุติสุขของ
พระพุทธองคหลังจากตรัสรู หรือที่เรียกวา “สัตตมหาสถาน”
เขตวิสุงคามสีมามีทางเขาออกถึง ๘ ทาง โดยเปนทางเขาออกดานละ ๒ แหง
ทิศเหนือเปนที่ตั้งของพระอุโบสถ ซึ่งในขณะนั้นยังสรางไมเสร็จ ดานใตของพระอุโบสถ
เปนตนพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงเพาะดวยพระองคเอง ดานตะวันออกของตนพระศรี
มหาโพธิ์เปนพระอุโบสถไมขนาดเล็กที่สรางขึ้นเปนการชั่วคราว นอกจากนั้นรัชกาลที่ ๕ ยังทรง
มีพระราชดําริที่จะสรางพระวิหารทรงจตุรมุขยอดปรางค สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจํา
พระชนมวารของสมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจันทรมณฑล
กรมหลวงวิสุทธิกษัตรีย โดยพระวิหารดังกลาวจะอยูทางทิศใตของตนพระศรีมหาโพธิ์ แตการ
กอสรางยังคางอยูเพียงสวนฐานอาคาร เนื่องจากรัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคตเสียกอน
พื้นที่โดยรอบเขตวิสุงคามสีมาเปนเขตอุปจารสีมา ดานทิศตะวันออกเปนซุม
ประตูทางเขาทรงจตุรมุข ทั้งสองขางของซุมประตูเปนศาลารายสองหลังซึ่งสรางในรูปแบบ
สถาปตยกรรมไทยประยุกต ภายในเขตอุปจารสีมาดานตะวันตกมีศาลารายอีกหลังหนึ่ง ซึ่ง

7

ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๓.
พื้นที่รอบเขตวิสุงคามสีมา มีหนาที่ปองกันมิใหเขตวิสุงคามสีมาปะปนกับพื้นที่สวนอื่นของวัด
9
พื้นที่ที่ถูกกําหนดขึ้นสําหรับการประกอบพิธีกรรมของสงฆโดยเฉพาะ
8

๑๗๕

ภายหลังไดถูกรื้อถอนเพื่อสรางอาคารเรียนเจาพระยานรรัตนราชมานิต สันนิษฐานวาศาลาหลัง
เดิมคงจะมีรูปแบบคลายกับศาลารายสองหลัง ที่อยูทางดานตะวันออกของเขตอุปจารสีมา
๖.๒.๑.๒ เขตสังฆาวาส เขตสังฆาวาสของวัดเทพศิรินทราวาสฯในสมัยแรก
สรางแบงเปนสองสวน ไดแกคณะเหนือ ซึ่งอยูทางดานทิศเหนือของเขตพุทธาวาส และคณะใต
ซึ่งอยูทางทิศใตของเขตพุทธาวาส แตกุฏิที่สรางขึ้นในสมัยนั้นสวนใหญจะอยูในคณะเหนือแทบ
ทั้งสิ้น ในคณะใตมีเพียงกุฏิหลังหนึ่ง ซึ่งพระองคเจาสายสนิทวงศทรงสรางขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด
หมอมมารดา จึงไดชื่อเรียกวา “กุฏิหมอมแยม” ตามชื่อของหมอมมารดาของพระองคเจาสาย
สนิทวงศ กุฏิดังกลาวเปนอาคารกออิฐถือปูน มีเฉลียงสามดาน และหันหนาอาคารไปทางดาน
ทิศเหนือ10

สัญลักษณ
๑. พระอุโบสถ
๓. พระวิหารยอดปรางค
๕. ซุมประตูทรงจตุรมุข
๗. กุฏิหมอมแยม

ภาพประกอบที่ ๑๕๔
10

๒. ตนพระศรีมหาโพธิ์
๔. โบสถไม
๖. คณะเหนือ

ผังบริเวณวัดเทพศิรินทราวาสฯระหวางป พ.ศ. ๒๔๒๓–๒๔๓๓

ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๑๙.

๑๗๖

๖.๑.๒ วัดเทพศิรินทราวาส ป พ.ศ. ๒๔๓๓–๒๔๕๓
๖.๑.๒.๑ การขยายเขตสังฆาวาส ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๖.๑.๑ วา เมื่อ
แรกสรางวัดเทพศิรินทราวาสในป พ.ศ. ๒๔๒๓ ภายในวัดมีเขตสังฆาวาสอยูสองแหง โดยอยู
ทางดานทิศเหนือและทิศใตของเขตพุทธาวาส จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๔๓๒ พระยานรรัตนราช
มานิต (โต มานิตยกุล)11 ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขยายเขตวัดไปทางทิศตะวันตก
สําหรับสรางเขตสังฆาวาสเพิ่มเติม จากนั้นจึงรื้อศาลากับกําแพงเขตอุปจารสีมาและถมคูวัด แลว
สรางโรงเรียนบนพื้นที่ศาลาเกา เปนอาคารกออิฐถือปูนสองชั้นแบบตะวันตก มีมุขดานหนา
อาคารสามมุข มีชื่อเรียกวา “โรงเรียนเจาพระยานรรัตนราชมานิตฯ” (ภาพประกอบที่ ๑๕๕)
โดยเขตสังฆาวาสใหมมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “คณะกลาง”
๖.๑.๒.๒ การสรางสุสานหลวง ในป พ.ศ. ๒๔๓๖ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯให
สถาปนาสุสานหลวงในพื้นที่ทางดานตะวันตกของวัด เพื่อเปนที่ปลงศพอยางถาวรสําหรับชน
ทุกชั้น ตั้งแตพระศพของพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนผูที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปนกรณีพิเศษ12 ครั้งนั้นไดมีการสรางพลับพลาอิศริยาภรณ13 ตลอดจนอาคารประกอบดวย
กันหลายหลัง ไดแก ศาลาดํารงธรรม ซึ่งตั้งอยูทางดานเหนือของพลับพลาอิสริยาภรณ14 กับ
ศาลาบําเพ็ญทานซึ่งอยูทางทิศใต15
อาคารทั้งสองหลังมีลักษณะเหมือนกัน กลาวคือ เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือ
ปูน ไมมีผนัง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต มีความกวางและความยาวประมาณ ๗ และ ๒๑ เมตร
ภายหลังไดมีผูสรางศาลาอุทิศนิเวศ และศาลาอุเทศปทุม สําหรับเปนที่พักของขาราชการทั้งของ
ฝายหนาและฝายใน ตอจากศาลาดํารงธรรมและศาลาบําเพ็ญทานตามลําดับ
11

พระยานรรัตนราชมานิตเดิมชื่อ โต มานิตกุล ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาในป
พ.ศ. ๒๔๓๘ (กรมพระสมมติอมรพันธ, ตั้งเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘–๑๑๐.
12
ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๒๘.
13
เหตุที่ไดชื่อวาพลับพลาอิศริยาภรณ เนื่องจากเปนที่ตั้งพระศพของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจา
อิศริยาภรณ ในงานพระราชทานเพลิงศพครั้งแรก ที่จัดขึ้น ณ สุสานหลวงแหงนี้เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๗ (สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส กับตํานานมโหรี, (พระนคร:
โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐), หนา ๗.
14
เปนอาคารที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสรางขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๘ เพื่ออุทิศสวน
พระกุศลแดหมอมเจาอิทธิธํารง ดิศกุล พระโอรส (เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.)
15
เปนอาคารที่สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมทรงสรางขึ้นในปเดียวกันกับศาลา
ดํารงธรรม เพื่ออุทิศพระกุศลแดเจาพระยามหินทรศักดิธํารง (เพ็ญ เพ็ญกุล) (ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๔๓.)

๑๗๗

๖.๑.๒.๓ การสรางโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส การศึกษาในวัดเทพศิรินทราวาสฯในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีอยูดวยกันสองแผนกคือ แผนกหนังสือบาลี กับแผนกหนังสือไทย
๖.๑.๒.๓.๑ การศึกษาแผนกหนังสือบาลี ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดเทพศิรินทราวาสฯเปนวัดที่มีชื่อเสียงดานการศึกษาพระปริยัติ เนื่องจากเจาอาวาสผูปกครองวัดทุกรูป
โดยเฉพาะอยางยิ่งหมอมเจาพระศรีสุคตคัตยานุวัตร16 ซึ่งทรงกวดขันในเรื่องดังกลาวเปนอันมาก
โดยใชกุฏิเจาอาวาส และศาลาการเปรียญ เปนที่ศึกษาพระปริยัติ ตอมาเมื่อการกอสรางโรงเรียน
เจาพระยานรรัตนราชมานิตแลวเสร็จ จึงไดยายไปเรียนในโรงเรียนดังกลาว ภายหลังกุฏิเจา
อาวาสคงจะชํารุดทรุดโทรมลง จึงไดมีการรื้อถอน แลวสรางอาคารนิภานภดลขึ้นที่คณะใต
สําหรับเปนสถานที่สําหรับศึกษาพระปริยัติของพระภิกษุสงฆในวัด17
๖.๑.๒.๓.๒ การศึกษาแผนกหนังสือไทย เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ ๕
ไดมีการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ทําใหวัดมิไดทําหนาที่อบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติเหมือนที่
เคยเปนมาในอดีต แตภาระดังกลาวกลายเปนหนาที่ของครู ซึ่งไดรับการอบรมดานวิชาการตาม
แบบตะวันตก ดังนั้นจึงไดมีผูสรางโรงเรียนบนที่ดินของวัดหลายแหงในกรุงเทพฯ ดังกรณีของ
โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งเดิมเปนเพียงแผนกโรงเรียนหนังสือไทยในศาลาการเปรียญ
ตอมาไดมีการสรางอาคารตามแบบตะวันตกหลายหลังลงบนพื้นที่ดานทิศเหนือและทิศใตของ
ลานวัด เชน ตึกเยาวมาลยอุทิศ (ภาพประกอบที่ ๑๕๖) ซึ่งเปนอาคารสองชั้นที่อยูทางทิศใตของ
ลานวัด และเปนอาคารที่สรางขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๕๓ ดวยทุนบริจาคอันเปนมรดกของสมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาเยาวมาลยนฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณาวดี18 กับอาคารแมนนฤมิตร
และตึกวิทยาศาสตร ซึ่งอยูทางตอนเหนือของลานวัด จากนั้นจึงรื้อถนนรูปครึ่งวงกลมซึ่งอยูตรง
กลางของลานวัด เมื่อถึงป พ.ศ. ๒๔๕๖ ไดมีการเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนระดับประถมและ
มัธยมศึกษา จึงขนานนามโรงเรียนใหมวา “โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทราวาส” 19 (ภาพ
ประกอบที่ ๑๕๗)

16

หมอมเจาพระศรีสุคตคัตยานุวัตรเดิมทรงมีพระนามวา หมอมเจาพรอม ลดาวัลย ทรงเปน
พระโอรสของ กรมหมื่นภูมินทรภักดี และทรงเปนเจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๘–
๒๔๔๑ (ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๔๕.)
17
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒.
18
ทรงเปนพระธิดาของรัชกาลที่ ๕ กับพระอัครชายาเธอ พระองคเจาอุบลรัตนนารีนาค กรมขุน
อรรควรราชชายา (เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๔.)
19
ปจจุบันมีชื่อวา “โรงเรียนเทพศิรินทร”

๑๗๘

ภาพประกอบที่ ๑๕๕

ภาพประกอบที่ ๑๕๖

โรงเรียนเจาพระยานรรัตนราชมานิต (โต มานิตกุล)
(ที่มา: ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส. หนา ๒๔.)

ตึกเยาวมาลยอุทิศ (ที่มา: ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส. หนา ๗๐.)

๑๗๙

สัญลักษณ
๑. พระอุโบสถ
๓. พระวิหารยอดปรางค
๕. คณะเหนือ
๗. กุฏิหมอมแยม
๙. สุสานหลวง

ภาพประกอบที่ ๑๕๗

๒. ตนพระศรีมหาโพธิ์
๔. ซุมประตูทรงจตุรมุข
๖. โรงเรียนเจาพระยานรรัตนราชมานิต
๘. โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส

ผังบริเวณวัดเทพศิรินทราวาส ระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๓–๒๔๕๓

๖.๑.๓ วัดเทพศิรินทราวาส ระหวางป พ.ศ. ๒๔๕๓–๒๕๐๐
ในชวงระยะเวลาดังกลาวภายในวัดเทพศิรินทราวาสมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานกายภาพดังตอไปนี้
๖.๑.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงในเขตพุทธาวาส หลังจากป พ.ศ. ๒๔๕๓ ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวัดเทพศิรินทราวาสหลายประการ ที่สําคัญไดแกการกําหนดเขต
วิสุงคามสีมาใหม เนื่องจากเขตวิสุงคามสีมาเดิมนั้นมีทางเขาออกหลายแหง ทําใหทุกครั้งที่มี
การทําพิธีสงฆจะตองมีสามเณรคอยเฝาประตู เพื่อปองกันไมใหพระภิกษุที่มาไมทันลวงล้ําเขา
ไปในเขตวิสุงคามสีมา อันจะเปนเหตุใหพิธีกรรมดังกลาวเปนโมฆะ ในป พ.ศ. ๒๔๖๕

๑๘๐

พระสาสนโสภณ20ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสในสมัยนั้น จึงขอประทานพระอนุญาต
จากสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน เพื่อสวดถอนสีมา โดยกําหนดใหเขต
วิสุงคามสีมาใหมอยูในแนวฐานพระอุโบสถ พรอมกับรื้อถอนพระวิหารดานทิศใตของตน
พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสรางไดแตเพียงฐานอาคารเทานั้น
ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗
โปรดเกลาฯใหกรมวังสรางอนุสรณสถานอีก ๒ แหงในเขตพุทธาวาส เพื่อประดิษฐานพระอัฐิ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ กับสมเด็จพระราช
ปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภานุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช ซึ่งเปนสมเด็จ
พระเจานองยาเธอรวมพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๕ ดังนั้นอาคารทั้งสองแหงจึงมีชื่อเรียกวา
“จาตุรนตอนุสสารี” และ “ภานุรังษีอนุสสร” ตั้งอยูคูกันสองขางประตูทางเขาทิศตะวันออกของ
กําแพงแกวชั้นใน โดยอาคารจาตุรนตอนุสสารีตั้งอยูทางทิศเหนือ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร และพระอัฐิของสมเด็จฯเจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ สวนอาคารภานุ
รังสีอนุสสรซึ่งตั้งอยูทางทิศใต เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร และ พระอัฐิ
ของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช
๖.๑.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงในเขตสังฆาวาส ในป พ.ศ. ๒๔๗๑ ไดมีการสราง
กุฏิขึ้นในพื้นที่ระหวางคณะกลางกับคณะเหนือขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อแสดงกตเวทิตาตอสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย (เจริญ สุขบท) ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และเปนพระเถระผูใหญ
ที่ไดรับความเคารพนับถือจากชาวพุทธอยางกวางขวางในขณะนั้น กุฏิดังกลาวจึงมีชื่อเรียกวา
“กุฏิสมเด็จ” ตราบจนปจจุบัน เปนอาคารคอนกรีตสองชั้น หันดานหนาลงสูทิศใต มีมุขบันได
ทั้งสองขาง หลังคาเปนดาดฟา
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางวัดไดรื้อถอนกุฏิเจาอาวาส ศาลาการเปรียญ และ
กุฏิหมอมแยม เนื่องจากอาคารดังกลาวลวนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม จากนั้นจึงสรางกุฏิใหมบน
พื้นที่ซึ่งเคยเปนกุฏิเจาอาวาสและศาลาการเปรียญ21 พรอมกับสรางสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
โดยอาศัยทุนของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี22 อาคาร
ดังกลาวจึงมีชื่อวา “อาคารนิภานภดล” (ภาพประกอบที่ ๑๕๘) เปนอาคารกออิฐถือปูนสองชั้น

20

พระสาสนโสภณเดิมมีนามวา “เจริญ สุขบท” ไดดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดเทพศิรินทรา
วาสฯระหวางป พ.ศ. ๒๔๔๑ ถึงป พ.ศ. ๒๔๙๔ ภายหลังไดรับเลื่อนสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย (ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๑๐๙–๑๒๓.)
21
ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๘๙.
22
กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารีทรงเปนพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับ
สมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ (ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ, หนา ๓๑๙.)

๑๘๑

มีมุขบันไดสองดาน คือมุขดานตะวันออก และตะวันตก เปนผลงานการออกแบบของหลวง
สาโรชรัตนนิมมานก กับหลวงวิศาลศิลปกรรม23
๖.๑.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงในเขตสุสานหลวง เมื่อแรกสรางสุสานหลวงรัชกาล
ที่ ๕ โปรดเกลาฯใหกระทรวงโยธาธิการเปนผูรับผิดชอบ ตอมารัชกาลที่ ๖ โปรดเกลาฯใหโอน
หนาที่แกกรมนคราทร ครั้นถึงป พ.ศ. ๒๔๖๙ ไดมีการมอบสิทธิใหแกวัด ในป พ.ศ. ๒๔๗๕
รัชกาลที่ ๗ โปรดเกลาฯใหรื้อพลับพลาอิศริยาภรณหลังเกา แลวสรางขึ้นใหมเปนรูปแบบ
สถาปตยกรรมไทย24 (ภาพประกอบที่ ๑๕๙)

ภาพประกอบที่ ๑๕๘

23

อาคารนิภานภดล (ที่มา: เสกสรร เล็กอุทัย. ภาพถาย.
๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕)

ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๘๒.
24
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๒.

๑๘๒

สัญลักษณ
๑. พระอุโบสถ
๓. พระอนุสรณสถาน
๕. คณะเหนือ
๗. คณะใต
๙. โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส

ภาพประกอบที่ ๑๕๙

๒. ตนพระศรีมหาโพธิ์
๔. ซุมประตูทรงจตุรมุข
๖. คณะกลาง
๘. อาคารนิภานภดล
๑๐. สุสานหลวง

ผังบริเวณวัดเทพศิรินทราวาสฯระหวางป พ.ศ. ๒๔๕๓–๒๕๐๐

๖.๑.๔ ประวัติวัดเทพศิรินทราวาสฯตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ ตราบจนปจจุบัน
ระหวางชวงระยะเวลาดังกลาวภายในวัดเทพศิรินทราวาสมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายภาพดังตอไปนี้
๖.๑.๔.๑ การกอสรางในพื้นที่สุสานหลวง หลังจากการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ แลว ก็ไมปรากฏการกอสรางอาคารสําคัญแหงอื่นภายในวัด
เทพศิรินทราวาสมากนัก จนกระทั่งเมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบันโปรดเกลาฯใหสรางเมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ พรอมทั้งรื้อศาลาเกาที่
ชํารุดทรุดโทรม เพื่อสรางศาลารายรอบเมรุหลวงขึ้นมาใหม โดยโปรดเกลาฯใหหมอมราชวงศ
มิตรารุณ เกษมศรี เปนผูออกแบบเมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ พรอมทั้งศาลารายหลัง

๑๘๓

ใหม (ภาพประกอบที่ ๑๖๐–๑๖๑) สําหรับเปนตนแบบในการสรางศาลาหลังอื่นสืบไป เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาณาบริเวณโดยรอบ25
๖.๑.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในเขตสังฆาวาส ปจจุบันไดมีการกอสรางและ
บูรณะอาคารในเขตสังฆาวาสเพิ่มขึ้นจากในอดีต เชนการกอสรางศาลาเจาคุณนรรัตนราชมานิต
(ภาพประกอบที่ ๑๖๒) ซึ่งอยูในบริเวณสังฆาวาสคณะเหนือ โดยพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปจจุบัน เพื่อเปนที่เก็บอัฐิธาตุของพระธัมมวิตกโกภิกขุ
หรือทานเจาคุณนรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท) ซึ่งเคยดํารงตําแหนงเปนพระยานรรัตนราชมานิตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ตอมาเมื่อรัชกาล
ที่ ๖ สวรรคต พระยานรรัตนราชมานิตจึงบวชเพื่อถวายพระราชกุศลจนตลอดชีวิต และเปน
พระภิกษุที่ชาวพุทธเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติมากอีกรูปหนึ่ง26
แมวาในยุคปจจุบันวัดเทพศิรินทราวาสจะไมไดขยายพื้นที่ออกไปเหมือนใน
อดีต แตก็ไดมีการกอสรางและบูรณะอาคารสําคัญภายในวัดตลอดมา (ภาพประกอบที่ ๑๖๓)
ปจจุบันวัดเทพศิรินทราวาสเปนพระอารามหลวงชั้นโท ลําดับราชวรวิหาร และเปนพระอาราม
สําคัญของกรุงรัตนโกสินทรที่มีประวัติความเปนมาเกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศจักรีอยางแนนแฟน
นอกจากนั้นยังเปนที่พํานักของพระสงฆผูทรงคุณหลายรูป เชน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
(เจริญ สุขบท) ซึ่งเปนอดีตเจาอาวาส และพระธมมวิตกโกภิกขุ หรือทานเจาคุณนรรัตนราชมานิต เปนตน

25

ม.ร.ว. แนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานการออกแบบ
สถาปตยกรรมไทยของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี, (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม,
๒๕๓๙), หนา ๑๑๐.
26
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๗.

๑๘๔

ภาพประกอบที่ ๑๖๐

ภาพประกอบที่ ๑๖๑

ศาลารายรอบเมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ (ที่มา: ม.ร.ว.แนงนอย
ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี. ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย
ของ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี. หนา ๑๑๒–๑๑๓.)

เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
(ที่มา: ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส.)

๑๘๕

ภาพประกอบที่ ๑๖๒

ศาลาเจาคุณนรรัตนราชมานิต ซึ่งอยูในบริเวณเขตสังฆาวาสคณะ
เหนือ (ที่มา: ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี.
ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทยของ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี.
หนา ๑๑๔.)

๑๘๖

สัญลักษณ
๑. พระอุโบสถ
๓. พระวิหารยอดปรางค
๕. คณะเหนือ
๗. อาคารนิภานภดล
๙. สุสานหลวง

ภาพประกอบที่ ๑๖๓

๒. ตนพระศรีมหาโพธิ์
๔. ซุมประตูทรงจตุรมุข
๖. โรงเรียนเจาพระยานรรัตนราชมานิต
๘. โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส

ผังบริเวณวัดเทพศิรินทราวาสในยุคปจจุบัน

๖.๒ สถาปตยกรรมในเขตพุทธาวาส
๖.๒.๑ พระอุโบสถ
๖.๒.๑.๑ ผังพื้น (ภาพประกอบที่ ๑๖๔) เปนอาคารทรงโรง มีผังพื้นเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดเกาชวงเสา มีพาไลรอบ มีความยาวประมาณ ๓๙ เมตร ความกวาง
ประมาณ ๒๔ เมตร เสานางจรัลเปนเสากออิฐถือปูน มีหนาตัดเปนวงกลม ขนาดประมาณ
๘๕ เซนติเมตร ทางขึ้นพระอุโบสถดานหนาอยูตรงกับบานพระทวารกลาง และมีทางขึ้นดาน
ขางโถงหนาพระอุโบสถอีกสองแหง ทางขึ้นดานหลังพระอุโบสถอยูตรงกับบานพระทวารทั้ง
สองแหง แตไมมีบานพระทวารกลาง คูหาของพระอุโบสถตั้งเยื้องคอนมาทางทิศตะวันตก มี

๑๘๗

ขนาดความยาวเจ็ดชวงเสา ฐานพระอุโบสถเปนฐานปทมขาสิงหที่มีระดับพื้นสูงประมาณ ๑
เมตร ๖๐ เซนติเมตร พื้นภายในพระอุโบสถสูงจากพื้นเฉลียงประมาณ ๑ เมตร
ภายในพระอุโบสถมีเสารวมใน เปนเสากออิฐฉาบปูนทาสี หนาตัดกลม มี
ขนาดประมาณ ๑ เมตรเศษ บัวหัวเสาเปนบัวจงกลสองชั้นปนปูนปดทอง ตัวเสาทาสีแดง ชวง
พาดระหวางเสารวมในมีความยาวประมาณ ๑๑ เมตร บานประตูหนาตางเปดเขาขางใน ผนัง
หนาประมาณ ๑ เมตรเศษ

ภาพประกอบที่ ๑๖๔

ผังพื้นพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

๖.๒.๑.๒ รูปแบบสถาปตยกรรมของพระอุโบสถ (ภาพประกอบที่ ๑๖๕–
๑๖๖) เปนอาคารที่สืบทอดรูปแบบมาจากสถาปตยกรรมไทยประยุกตในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปน
อาคารกออิฐถือปูนทรงโรงขนาด ๙ หอง มีพาไลและหลังคาหนาจั่วมีปกนกโดยรอบ หนาบัน
เปนแบบกระเทเซ มีชอฟา ใบระกา หางหงสปูนปนรูปหัวนกเจา วัสดุมุงหลังคาเปนกระเบื้อง
ดินเผาเคลือบสีแสด มีลวดเปนสีเหลือง และมีเชิงเปนสีเขียว เสานางจรัลเปนเสากออิฐถือปูน
หนาตัดเปนรูปวงกลม บัวปลายเสาเปนบัวจงกล ๒ ชั้น บุผิวดวยกระเบื้องโมเสก ไมมีคันทวย
ชองราวกันตกเปนลูกกรงเซรามิกสีเขียวออนเคลือบเงา พื้นเฉลียงพระอุโบสถปูหินออนทะแยง
มุมสลับสีเทาออนแก ทางขึ้นพระอุโบสถทางทิศตะวันออกมีดวยกัน ๓ ทาง คือ ทางขึ้นที่อยู
ตรงกับประตูกลาง กับทางขึ้นจากดานขาง ๒ แหง ทางขึ้นดานตะวันตกมีเพียง ๒ แหง โดยอยู
ตรงกับประตูทางเขาพระอุโบสถที่อยูทางดานสกัด ฐานพระอุโบสถและฐานชั้นบนเปนฐาน
ปทมขาสิงหทั้ง ๒ ชั้น โดยฐานชั้นลางของพระอุโบสถสูงจากพื้นโดยรอบประมาณ ๑ เมตร
๖๐ เซนติเมตร

๑๘๘

ภาพประกอบที่ ๑๖๕

ภาพประกอบที่ ๑๖๖

พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสฯ

รูปดานตามยาวของพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสฯ

๑๘๙

๖.๒.๑.๓ องคประกอบทางสถาปตยกรรมภายนอกของพระอุโบสถ
๖.๒.๑.๓.๑ หนาบัน (ภาพประกอบที่ ๑๖๗–๑๖๘) เปนหนาบันแบบ
“กระเทเซ” ผิวหนาบันกรุดวยกระเบื้องเคลือบสีแบบไทย ลายประธานเปนรูปพระจุลมงกุฎ
หรือพระเกี้ยว อันเปนตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานบนพานแวนฟาสอง
ชั้น ดานขางของพานแวนฟาทั้งสองทําเปนรูปฉัตรหาชั้น และมีเทวดายืนประคองพานแวนฟา
ขางละองค ดานลางของลายประธานมีฐานที่มีลักษณะคลายชามเบญจรงค สวนบนของลาย
เปนรูปพระมหาพิไชยมงกุฎ มุมลางของหนาบันมีรูปเทวดานั่งคุกเขาบนแทน ในมือของ
เทวดาทั้งสององคถือชอดอกไม สวนลายประกอบทําเปนรูปชอดอกไมใบไมละเอียดแผ
กระจายไปทั่วพื้นผิวหนาบัน เรียกกันวา “ชอดอกรําเพย” ตามพระนามเดิมของกรมสมเด็จ
พระเทพศิรินทรามาตย สีพื้นหลังของหนาบันเปนสีชมพูออน สันนิษฐานวาเปนสีประจําวัน
อังคาร ซึ่งเปนวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๕
การประดับตกแตงกรอบหนาบันเปนแบบที่ไมมีไขราหนาจั่ว แตใช
วิธีการตกแตงเลียนอยางเครื่องลํายองไม กลาวคือ มีชอฟา หางหงสรูปหัวนกเจาตามแบบที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใบระกาเปนกระหนกลายไทย กลางตัวรวยทําเปนหยักแบบงวงชาง
และนาคสะดุง ตอนลางสุดของหนาบันเปนลายหนากระดานแบบกระจังฐานพระ

ภาพประกอบที่ ๑๖๗

หนาบันของพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

๑๙๐

ภาพประกอบที่ ๑๖๘

ลายปูนปนรูปนกเจาบนหลังคาพระอุโบสถ

๖.๒.๑.๓.๒ ซุมประตูหนาตาง (ภาพประกอบที่ ๑๖๙) เปนซุมประตู
หนาตางทรงมงกุฎประดับกระเบื้องโมเสกเคลือบสี ดานนอกของบานประคูหนาตางเปนลาย
ลงรักปดทองรูปพุมขาวบิณฑ ซุมประตูหนาตางดานในเปนลายปูนปนปดทองอยางเทศ ดาน
บนของกรอบประตูเปนรูปชางเอราวัณสามเศียรทูนพานแวนฟาสองชั้น บนพานประดิษฐาน
พระจุลมงกุฎ ดานขางของชางเอราวัณทั้งสองขางเปนภาพราชสีห คชสีหยนื สามขา อุงเทาขาง
หนึ่งประคองฉัตรเจ็ดชั้น ดานในของบานประตูหนาตางเขียนเปนรูปเทพพนม
๖.๒.๑.๓.๓ เสา และบัวหัวเสา เปนเสากลม สันนิษฐานวาแกนเสา
นาจะเปนไม แตกออิฐโดยรอบ เสารวมในมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ ๑ เมตร ทาสี

๑๙๑

แดง มีบัวปลายเสาเปนบัวจงกลปูนปนปดทอง และมีกลีบบัวสองชั้น ขณะที่เสานางจรัลมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๘๕ เซนติเมตร ทาสีครีม บัวปลายเสาเปนบัวจงกลที่มีกลีบบัวสอง
ชั้นเขนเดียวกับเสารวมใน แตประดับผิวดวยกระเบื้องโมเสกขนาดเล็ก
๖.๒.๑.๓.๔ ฐานอาคาร (ภาพประกอบที่ ๑๗๐) เปนฐานปทมขาสิงหที่
มีความสูงประมาณ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร และเปนฐานปทมที่มีความสูงเปนอันดับสองในเขต
พุทธาวาสรองจากฐานลอมรอบดนพระศรีมหาโพธ วัสดุบุผิวเปนหินออนสีเทา

ภาพประกอบที่ ๑๖๙

ซุมประตูพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

๑๙๒

ภาพประกอบที่ ๑๗๐

ฐานพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

๖.๒.๑.๔ องคประกอบอาคารภายในพระอุโบสถ
๖.๒.๑.๔.๑ ฝาเพดาน (ภาพประกอบที่ ๑๗๑) ฝาเพดานภายในของ
พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เปนลายปูนปนปดทองรูปตราเครื่องราชอิสริยาภรณสําคัญ
หาตระกูล ไดแก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติรุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ, เครื่องราช
อิสริยาภรณอันเปนมงคลนพรัตนราชวราภรณ, เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา, เครื่องราช
อิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก, และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย
โดยมีลายประกอบเปนรูปชอดอกรําเพย ซึ่งทําจากปูนปนปดทอง ปลายลายมีรูปเทพพนมหัน
พระเศียรไปทางพระประธาน พื้นหลังทาสีแดงเชนเดียวกับเสารวมใน
ฝาเพดานมีลักษณะเปนโคงประทุน ตรงกลางเปนลายปูนปนรูป
เครื่องราชอิสริยาภรณ ๕ ตระกูลดังกลาว โดยดาวเพดานที่อยู ณ ตําแหนงเบื้องบนของ
พระประธานเปนรูปเครื่องราชอิสริยาภรณฯนพรัตนราชวราภรณ ถัดออกไปเปนรูปเครื่องราช
อิสริยาภรณฯชางเผือก ดาวเพดานดวงที่อยูตรงกลางเปนรูปเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
จากนั้นเปนเครื่องราชอิสริยาภรณฯมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณฯมหาจักรีบรมราชวงศ
ตามลําดับ

๑๙๓

ภาพประกอบที่ ๑๗๑

ภาพถายภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส

๖.๒.๒ ตนพระศรีมหาโพธิ์ และฐานรอบตนพระศรีมหาโพธิ์
เปนตนพระศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
แดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหทรงเพาะเมล็ดดวยพระองคเอง และเปนตน
พระศรีมหาโพธิ์ตนหนึ่งจากจํานวนสามตนที่ทรงเพาะ เพื่อนําไปปลูกในพระอารามสําคัญ
เชน วัดมณีชลขันธ และวัดนิเวศธรรมประวัต27ิ อนึ่งตนพระศรีมหาโพธิ์ดังกลาวยังเปนพันธุ
ของตนพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองพุทธคยาโดยตรง28 ดังนั้นจึงจัดเปนบริโภคเจดีย และเปนสถาน
ที่ที่มีความสําคัญสูงสุดในเขตพุทธาวาส
ฐานลอมรอบโคนพระศรีมหาโพธิ์เปนฐานปทมขาสิงหบัวลูกแกวอกไก
ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยอมุมไมสิบสอง บุผิวดวยหินออน ขนาดความกวางและความยาว
๑๒.๕ เมตร มีความสูงประมาณ ๒.๔๐ เมตร ดานบนมีราวกันตก มีทางขึ้นดานทิศตะวันออก
เพียงทางเดียว (ภาพประกอบที่ ๑๗๒-๑๗๓)

27
28

หนา ๒๖.

ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๗.
กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, ๒๕๒๕),

๑๙๔

ภาพประกอบที่ ๑๗๒

ภาพประกอบที่ ๑๗๓

ฐานพระศรีมหาโพธิ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ผังพื้นของฐานพระศรีมหาโพธิ์

๑๙๕

๖.๒.๓ อาคารจาตุรนตอนุสสารี และอาคารภานุรังสีอนุสสรณ
เปนอาคารเรือนยอดสองหลังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๗ แหงพระบรมราชจักรีวงศ โปรดเกลาฯใหสรางขึ้นสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจํา
พระชนมวาร และพระสรีรางคารของสมเด็จพระเจานองยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ทั้งสองพระองค
โดยอาคารจาตุรนตอนุสสารีตั้งอยูทางทิศเหนือ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และพระอัฐิของ
สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ สวนอาคารภานุรังสี
อนุสสรนั้นตั้งอยูทางทิศใต เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และพระอัฐิของสมเด็จพระราชปตุลา
บรมพงศาภิมุข เจาฟาภานุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช
อาคารทั้งสองมีลักษณะเปนเรือนยอดกออิฐถือปูน โดยอาคารจาตุรนตอนุสสารี
มีมุขทางเขาดานทิศใต ตรงกับมุขทางเขาของอาคารภานุรังสีอนุสสร ซึ่งหันมุขทางเขาไปทาง
ทิศเหนือ ฐานอาคารเปนฐานบัวขาสิงหที่มีความสูงประมาณ ๑.๔ เมตร ผังพื้นอาคารเปนรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส มีชองหนาตางสามดาน ซุมพระบัญชรทรงบันแถลงทําดวยปูนปนปดทอง
เรือนยอดอาคารเปนยอดเกี้ยว ตัวอาคารทาสีไขไกเชนเดียวกับพระอุโบสถ (ภาพประกอบที่
๑๗๔)

ภาพประกอบที่ ๑๗๔

อาคารจาตุรนตอนุสสารี และอาคารภานุรังสีอนุสสร (ที่มา: นพคุณ
ตอวงศ. ภาพถาย. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕.)

๑๙๖

๖.๒.๔ กําแพงแกวลอมเขตวิสุงคามสีมา
เปนกําแพงแกวสองชั้น ชั้นนอกลอมรอบเขตพุทธาวาส มีทางเขาหลักอยูทาง
ทิศตะวันออก ในอดีตเคยมีถนนที่ตัดตรงจากคลองผดุงกรุงเกษม มายังซุมประตูทรงจตุรมุข
ยอดทรงมงกุฎ ซึ่งเปนทางเขาหลักของวัด ซุมประตูบุดวยกระเบื้องเคลือบสี (ภาพประกอบที่
๑๗๕) ดานขางของซุมประตูมีศาลารายสองหลัง ซึ่งสันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อรับเสด็จรัชกาล
ที่ ๕ (ภาพประกอบที่ ๑๗๖) ขณะที่กําแพงแกวชั้นในลอมรอบเขตวิสุงคามสีมา ตามทิศทั้ง
แปดมีนิมิตสีมาเปนตนไม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังตอไปนี้
๑) ตนไทร เปนนิมิตสีมาดานทิศตะวันออก
๒) ตนหวา เปนนิมิตสีมาดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
๓) บอน้ํา เปนนิมิตสีมาดานทิศเหนือและทิศใต
๔) ตนรัง เปนนิมิตสีมาดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
๕) ทิศตะวันตกนิมิตสีมาเปนกอนศิลาขนาดใหญ
๖) ตนเกด เปนนิมิตสีมาทิศตะวันตกเฉียงใต
๗) ตนจิก เปนนิมิตสีมาทิศตะวันออกเฉียงใต29

ภาพประกอบที่ ๑๗๕

29

ซุมประตูทางเขาของวัดเทพศิรินทราวาส (ที่มา: Karl Dohring.
Buddhist Temples in Thailand. หนา ๒๘๑.)

ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส, หนา ๕.

๑๙๗

ภาพประกอบที่ ๑๗๖

ศาลาขางซุมประตูทางเขาวัดเทพศิรินทราวาส (ที่มา: เสกสรร
เล็กอุทัย. ภาพถาย. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕)

สันนิษฐานวาผูวางผังบริเวณวัดเทพศิรินทราวาสฯ อาจจะอาศัยขอความใน
คัมภีรพระไตรปฏก ซึ่งไดกลาวถึงสถานที่สําคัญเจ็ดแหง ที่พระพุทธองคประทับเสวยวิมุติสุข
หลังจากตรัสรูดังตอไปนี้
๑. ตนพระศรีมหาโพธิ์ เปนที่ตรัสรูและเสวยวิมุติสุขในสัปดาหแรก
๒. อนิมิสเจดีย หมายถึงที่ประทับของพระพุทธองคในสัปดาหที่สองหลังการ
ตรัสรู อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก เปนที่ประทับยืนมองตนพระศรี-มหา
โพธิ์โดยไมกระพริบพระเนตรตลอดเจ็ดวัน
๓. รัตนจงกรมเจดีย คือสถานที่ที่พระพุทธองคทรงเดินจงกรมในสัปดาหที่
สาม อยูทางทิศเหนือของตนพระศรีมหาโพธิ์
๔. รัตนฆรเจดีย เปนสถานที่ที่พระพุทธองคทรงพิจารณาพระอภิธรรมปฎกใน
สัปดาหที่สี่ โดยประทับอยูในเรือนแกวที่เทวดาไดเนรมิตไว ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของตนพระศรีมหาโพธิ์
๕. ตนอชปาลนิโครธ หรือตนไทร คือสถานที่ที่พระพุทธองคเสวยวิมุติสุขใน
สัปดาหที่หา อยูทางทิศตะวันออกของพระอปราชิตบัลลังก

๑๙๘

๖. ตนมุจลินท หรือตนจิก เปนที่ประทับของพระพุทธองคในสัปดาหที่หก อยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตนพระศรีมหาโพธิ์ และเปนที่ที่พระยามุจลินทนาคราชไดเลื้อยขึ้น
มาขดตัวรอบพระพุทธองค แลวแผพังพานเพื่อปองกันไมใหฝนนอกฤดูตองพระบวรกาย
๗. ตนราชายตนะ หรือตนเกด เปนที่ประทับของพระพุทธองคในสัปดาหที่
เจ็ด อยูทางทิศใตของพระโพธิบัลลังก30
สําหรับตนไมชนิดอื่นที่เปนนิมิตสีมา แตไมไดมีความหมายถึงสถานที่สําคัญ
เจ็ดแหงดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูวางผังไดอาศัยตนไมสําคัญชนิดอื่นที่มีความหมายเกี่ยวของกับ
พระพุทธประวัติ เชนตนรัง หรือตนสาละ31 เปนตนไมที่พระพุทธองคประสูติและปรินิพพาน
สวนตนหวาเปนไมประจําชมพูทวีป อันเปนทวีปเพียงแหงเดียวที่พระพุทธเจาทุกพระองคจะมา
ตรัสรู32 สําหรับนิมิตสีมาที่เหลือ เชน บอน้ํา หรือกอนหิน คงจะเปนสถานที่ตามธรรมชาติ
ชนิดอื่น ซึ่งไดมีพุทธบัญญัติอนุญาตใหใชเปนนิมิตสีมาได33 (ภาพประกอบที่ ๑๗๗)
เนื่องจากเขตขันฑสีมาของวัดเทพศิรินทราวาสมีขนาดใหญ และมีประตูทางเขา
ออกหลายทาง ทําใหทางวัดตองจัดใหสามเณรเฝาประตูทางเขาเหลานั้น เพื่อปองกันมิใหพระ
ภิกษุสงฆที่มาไมทันพิธีสงฆลวงล้ําเขามาในเขตสีมา อันจะเปนเหตุใหพิธีกรรมนั้นเปนโมฆะ
ภายหลังจึงไดสวดถอนเขตสีมา โดยกําหนดเขตสีมาใหมเฉพาะแนวฐานของพระอุโบสถเทานั้น
แตทางวัดก็ยังรักษานิมิตสีมาเดิมเอาไวโดยไมไดรื้อถอนออกไป

30

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, จดหมายที่มีไปมาระหวางพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (พระนคร: โรงพิมพ
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หนา ๑๔๔–๑๔๕; ประณีต กองสมุทร และคณะ, พระพุทธประวัติ
“คุยกันวันพุธ” เลม ๒๘, (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒), หนา ๘๙–๙๕.
31
ในที่นี้หมายถึงสาละอินเดีย (Shorea Robusta Roxb) ซึ่งเปนไมยืนตนขนาดใหญ อยูในสกุล
เดียวกับเต็ง (S. Obusta) และรัง (S. Siamensis) แตเปนคนละพันธุกับสาละลังกา (Couroupita
Surinamensis Mart. ex Berg) ซึ่งเปนพรรณไมพื้นเมืองของประเทศเขตรอนในอเมริกาใต (ธวัชชัย สันติสุข,
“ปาสาละ” ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๔, (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๖๕–๗๘.)
32
ทวีปตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนามีสี่แหงคือ ชมพูทวีป อปรโคยานทวีป บุพพวิเทหทวีป และอุตตรกุรุทวีป ซึ่งแตละแหงมีรูปรางลักษณะ ตลอดจนมีมนุษยที่อาศัยที่แตกตางกัน แตชมพูทวีป
เปนสถานที่เพียงแหงเดียวที่พระโพธิสัตวผูมีบารมีแกกลาทุกพระองคจะมาประสูติ และตรัสรูเปนพระพุทธเจา
33
เขตสีมาอาจเปนสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ปา หรือกอนหิน แตตองมีอยูดวยกัน
อยางนอยสามแหง และตองไมซอนทับกัน (น.ณ ปากน้ํา, สีมากถาจากสมุดขอยวัดสุทัศนเทพวราราม,
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), หนา ๖๐–๖๖.)

๑๙๙

ภาพประกอบที่ ๑๗๗

นิมิตสีมาดานทิศตะวันตกของวัดเทพศิรินทราวาส

๒๐๐

บทที่ ๗
การวืเคราะหเพื่อออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสนวัดเทพศิรินทราวาส
๗.๑ ความเปนมา
เนื่องจากวัดเทพศิรินทราวาส เปนพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ โปรดเกลาฯใหสรางเพื่ออุทิศพระราชกุศล
พระราชทานแดกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย ซึ่งทรงเปนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป
หลวง และสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจันทรมณฑล โดยโปรดเกลาฯใหสรางกุฏิในเขต
สังฆาวาส จากนั้นจึงสรางพระอุโบสถ และพระวิหารยอด สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
ประจําพระชนมวารของกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย และสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จันทรมณฑล แตภายหลังเมื่อไมสามารถสรางพระวิหารดังกลาวใหแลวเสร็จ จึงรื้อถอนไป
ตอมาเมื่อรัชกาลที่ ๗ โปรดเกลาฯใหสรางพระอนุสรณสถานขึ้นทางทิศตะวันออกภายในเขต
พุทธาวาส สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร และพระสรีรางคารของสมเด็จ
พระเจานองยาเธอของรัชกาลที่ ๕ ทั้งสองพระองค ทําใหวัดเทพศิรินทราวาสมีสถานะเปรียบ
เสมือนดวยวัดประจําพระราชตระกูลในกรมสมเด็จพระเทพศิรินทราวาส
อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมปรากฏพระราชอนุสรณสถานของรัชกาลที่ ๕ ภายในวัด
เทพศิรินทราวาส ดังนั้นผูวิจัยจึงขอนอมเสนอแนวความคิดในการกอสรางอาคาร สําหรับเปน
พระบรมราชานุสรณของรัชกาลที่ ๕ ในวัดเทพศิรินทราวาส และจากการศึกษาพบวารัชกาลที่ ๕
ทรงมีพระราชสมภพในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ ซึ่งถือวาพระพุทธรูปประจําวัน
พระราชสมภพไดแกพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ซึ่งเปนพระพุทธไสยาสนที่สําคัญอีก
ปางหนึ่ง ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเปนงานวิจัยสําหรับการออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสน
ในวัดเทพศิรินทราวาสโดยเฉพาะ
๗.๒ แนวความคิด และผลงานการออกแบบ
๗.๒.๑ การเลือกตําแหนงที่ตั้ง และการวางผังบริเวณ
เนื่องจากผังบริเวณเดิมของเขตพุทธาวาสชั้นในของวัดเทพศิรินทราวาส เปน
ผังที่มีอาคารสําคัญสองหลังวางขนานกัน คือพระอุโบสถ และพระวิหารยอด ดังที่ไดกลาวมา
แลวในบทที่ ๗.๑ แตเนื่องจากพระวิหารยอดถูกรื้อถอนไป ทําใหเกิดที่วางที่มีขนาดความกวาง
และความยาวประมาณ ๔๔ เมตร ซึ่งอยูทางทิศใตของตนพระศรีมหาโพธิ์ และเปนพื้นที่วางที่
มีขนาดใหญเพียงแหงเดียวในวัด ที่สามารถสรางอาคารขนาดใหญเชนวิหารพระพุทธไสยาสน

๒๐๑

ดังนั้นจึงเลือกที่ตั้งของวิหารพระพุทธไสยาสนในบริเวณกอสรางพระวิหารยอดเดิม พรอมทั้ง
วางอาคารไปตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก ขนานกับพระอุโบสถ อันเปนลักษณะการวาง
ผังตามแนวพระราชดําริเดิมของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเปนผังบริเวณแบบสองแกนขนานกัน และมี
ตนพระศรีมหาโพธิ์เปนเจดียสถานสําคัญที่อยู ณ ใจกลางเขตพุทธาวาส
จากการศึกษาพบวาวิหารพระพุทธไสยาสนที่วางผังตามแนวแกนตะวันออกตะวันตก สวนใหญมักกําหนดใหพระพุทธไสยาสนหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก และมี
ทางเขาหลักของอาคารอยูดานหนาขององคพระ เชน วิหารพระพุทธไสยาสนที่วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม หรือวิหารพระพุทธไสยาสนที่วัดมหาพฤฒาราม เปนตน แตมักไมนิยมสราง
พระพุทธไสยาสนใหหันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก ดังนั้นการออกแบบวิหารพระพุทธ
ไสยาสนที่วัดเทพศิรินทราวาสแหงนี้ จึงกําหนดใหทางเขาหลักอยูทางดานทิศเหนือ ตรงกับ
ตนพระศรีมหาโพธิ์ อันเปนประธานของวัด (ภาพประกอบที่ ๑๗๘)

ภาพประกอบที่ ๑๗๘ ผังบริเวณเขตพุทธาวาส วัดเทพศิรินทราวาสฯ (ที่มา: ศรัทธา เจริญ
รัตน. แบบประกอบวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหาร
พระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร. ๒–๑๐ เม.ย. ๒๕๔๖.)

๒๐๒

๗.๒.๒ การออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสน
๗.๒.๒.๑ ผังพื้น
จากการศึกษาพบวาการวางผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสน
สามารถทําไดหลายแบบ แตรูปแบบการวางผังที่พบไดมากที่สุดไดแก
๗.๒.๒.๑.๑ ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา วางพระพุทธไสยาสนตามดาน
ยาวของอาคาร ภายในอาคารมีเสารวมใน สามารถเดินไดรอบองคพระ ตัวอยางเชน วิหาร
พระพุทธไสยาสนวัดปาโมกวรวิหาร วิหารพระพุทธไสยาสนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และวิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสาราม เปนตน
๗.๒.๒.๑.๒ ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา วางพระพุทธไสยาสนตาม
ดานยาวของอาคาร ภายในอาคารไมมีเสารวมใน สามารถเดินไดรอบองคพระ สวนมากเปน
วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนขนาดเล็ก ซึ่งมีความยาวขององคพระไมเกิน ๒๐ เมตร
เชน วิหารพระพุทธไสยาสนวัดมหาพฤฒาราม และวิหารพระพุทธไสยาสนวัดปรมัยยิกาวาสฯ
เปนตน
เนื่องจากวิหารพระพุทธไสยาสนวัดเทพศิรินทราวาส เปนอาคาร
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวาระครบรอบวันคลายวันพระราชสมภพ ๑๕๐ ป ในวันที่
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้นจึงเลือกใชระบบโครงสรางแบบเสาและคาน โดยอาศัยวัสดุ
กอสรางสมัยใหม คือคอนกรีตเสริมเหล็ก กับเหล็ก เพื่อความประหยัด และความคงทนถาวร
การเลือกใชระบบโครงสรางดังกลาว ทําใหสามารถเพิ่มความยาวชวงพาดดานสกัดของอาคาร
โดยไมตองอาศัยเสาภายในอาคาร สําหรับรับน้ําหนักโครงสรางหลังคา
ดวยเหตุดังกลาววิหารพระพุทธไสยาสนในวัดเทพศิรินทราวาส จึงมี
ผังพื้นตามขอ ๗.๒.๒.๑.๒ กลาวคือมีผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีพาไล และเสารับชายคา
โดยรอบ แตภายในวิหารไมมีเสารวมใน และกําหนดใหมีความยาวชวงพาดสองแบบ ไดแก
๓ เมตรสําหรับพาไล และ ๔ เมตรสําหรับคูหาที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน นอกจากนั้นยัง
มีประตูทางเขาสามแหง ตั้งทางทิศเหนือของวิหาร ประตูทางเขาที่อยูตรงกลางมีความกวาง ๒
เมตร เปนทางเสด็จพระราชดําเนิน สวนประตูทางเขาทั้งสองขางที่อยูขนาบกับประตูทางเสด็จ
พระราชดําเนิน กวาง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร สําหรับเปนประตูทางเขา-ออกของประชาชนที่
มาสักการะองคพระพุทธไสยาสน (ภาพประกอบที่ ๑๗๙)

๒๐๓

ภาพประกอบที่ ๑๗๙

ผังพื้นของวิหารพระพุทธไสยาสนวัดเทพศิรินทราวาสฯ (ที่มา: ศรัทธา
เจริญรัตน. แบบประกอบวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาเพื่อการออกแบบ
วิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร. ๒๐–๒๕ เม.ย.
๒๕๔๖.)

๗.๒.๒.๒ รูปแบบสถาปตยกรรมของวิหารพระพุทธไสยาสน จากการศึกษา
พบวารูปแบบทางสถาปตยกรรมของวิหารพระพุทธไสยาสนมีอยูดวยกันหลายชนิด โดยอาจ
เปนสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณี (เชน วิหารพระพุทธไสยาสนในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) หรือแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓ ประเพณี (เชน วิหารพระพุทธไสยาสนใน
วัดราชโอรสาราม) อยางไรก็ตามวิหารพระพุทธไสยาสนสวนใหญมักเปนอาคารกออิฐถือปูน
ซึ่งมีความสูงของระดับพื้นภายในอาคารไมเกิน ๑ เมตร และมีฐานเขียงที่มีความสูงไมเกิน
๕๐ เซนติเมตร
นอกจากนั้นภายในเขตพุทธาวาสของวัดเทพศิรินทราวาส มีอาคารสําคัญ
หลายหลัง ทําใหมีบริบททางสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ แตอาคารที่สําคัญที่สุดในเขต
พุทธาวาส ไดแกพระอุโบสถ ซึ่งเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกตในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังนั้นการ
ออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสนในวัดเทพศิรินทราวาสฯ จึงอาศัยรูปแบบสถาปตยกรรมของ
พระอุโบสถเปนหลัก เพื่อใหเกิดความกลมกลืนดานทัศนียภาพ แตลดทอนขนาดอาคารลงเล็ก
นอย เพื่อไมใหขมพระอุโบสถ

๒๐๔

ดังนั้นวิหารพระพุทธไสยาสนในวัดเทพศิรินทราวาสฯ จึงเปนอาคารทรงโรง
กออิฐถือปูนขนาดเจ็ดหอง มีเสารับชายคาโดยรอบ หลังคาหนาจั่วปกนก มีชั้นลด ๒ ชั้น ๔ ตับ
มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีแสด มีเชิงสีเขียวขาบ หนาบันเปนเครื่องกออิฐถือปูน มีชอฟา
ใบระกา หางหงส ประดับกระเบื้องเซรามิกเคลือบสี บัวหัวเสาแบบบัวโถประดับดวยกระเบื้อง
เซรามิกเชนเดียวกัน ซุมประตูหนาตางแบบบันแถลง ฐานอาคารเปนฐานปทมขาสิงหที่มีความ
สูง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ตั้งอยูบนฐานเขียงที่มีความสูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร (ภาพ
ประกอบที่ ๑๘๐–๑๘๑

ภาพประกอบที่ ๑๘๐

รูปดานสกัดของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดเทพศิรินทราวาสฯ

๒๐๕

ภาพประกอบที่ ๑๘๑

รูปดานตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดเทพศิรินทราวาสฯ

๗.๒.๒.๓ โครงสรางและวัสดุ จากการศึกษาพบวาวิหารพระพุทธไสยาสนสวนใหญ
มักเปนอาคารกออิฐถือปูน โครงสรางอาคารเปนเสาและคาน วัสดุกอสรางเปนไม และมักมี
ความสูงของระดับพื้นภายในอาคารไมเกิน ๑ เมตร (ยกเวนเฉพาะวิหารพระพุทธไสยาสนใน
วัดราชโอรสาราม ซึ่งมีความสูงของระดับพื้นภายในอาคารถึงประมาณ ๒.๕๐ เมตร) และมัก
ตั้งอยูบนฐานเขียง ซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นภายนอกไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร
ดังนั้นวิหารพระพุทธไสยาสนวัดเทพศิรินทราวาสฯ เปนอาคารทรงโรงกออิฐ
ถือปูน ระดับพื้นภายในอาคารสูงจากระดับพื้นภายนอกประมาณ ๑.๕ เมตร แตโครงสรางอาคาร
เปนระบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสามีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๖๐
เซนติเมตร มีความยาวชวงพาด ๓-๔ เมตร คานที่รับน้ําหนักพื้นอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งมีขนาดหนาตัด ๒๐ x ๔๐ เซนติเมตร โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางเหล็ก ขื่อเอกมีความ
ยาวชวงพาด ๑๒ เมตร หนาบันเปนเครื่องกอที่เรียกวา “กระเทเซ” บุผิวดวยกระเบื้องเคลือบ ไม
มีไขราหนาจั่ว และเครื่องลํายอง วัสดุปูพื้นภายในและภายนอกอาคารเปนหินออน (ภาพ
ประกอบที่ ๑๘๒–๑๘๓)

๒๐๖

ภาพประกอบที่ ๑๘๒

รูปตัดตามขวางของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดเทพศิรินทราวาสฯ

ภาพประกอบที่ ๑๘๓

รูปตัดตามยาวของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดเทพศิรินทราวาสฯ

๒๐๗

๗.๒.๒.๔ องคประกอบทางสถาปตยกรรม
๗.๒.๒.๔.๑ หนาบัน เปนเครื่องกออิฐถือปูนประดับกระเบื้องเคลือบ
แบงเปนสองสวน คือสวนบน และสวนลาง โดยมีแนวเชิงชายที่ทําจากปูนปนคั่นกลาง หนาบัน
สวนบนวางลายประธานเปนรูปตราพระจุลมงกุฎ หรือพระเกี้ยว ซึ่งเปนพระบรมราชสัญลักษณ
ของรัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานอยูบนพานแวนฟาสองชั้น ขนาบดวยฉัตรหาชั้น ลายประกอบเปน
ลายกระหนกกานขดแบบประยุกต โดยกําหนดใหปลายลายเปนรูปดอกกุหลาบ อันมีความหมาย
ถึงวังสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเปนสถานที่ที่รัชกาลที่ ๕ ประทับเมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว หนาบันสวนลางเปนชองเปดสองชอง สําหรับนําแสงเขามาภายในอาคาร (ภาพ
ประกอบที่ ๑๘๔)

ภาพประกอบที่ ๑๘๔

หนาบันของวิหารพระพุทธไสยาสน วัดเทพศิรินทราวาส

๗.๒.๒.๔.๒ ซุมประตูหนาตาง เปนลายปูนปนปดทองรูปดอก
พุดตาน หรือที่เรียกวา “ลายอยางเทศ” มีการเดินเสนเปนกรอบโดยรอบซุม ดานบนสุดของ
ซุมทําเปนรูปในวงกลม ภายในวงกลมมีรูปดอกพุดตาน (ภาพประกอบที่ ๑๘๕)

๒๐๘

ภาพประกอบที่ ๑๘๕

ซุมประตู ซุมหนาตาง และฐานของวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดเทพศิรินทราวาส

๗.๒.๒.๔.๓ บานประตูหนาตาง เปนบานประตูไม มีสองขนาด บาน
ประตูใหญที่อยูตรงกลางเปนทางเสด็จพระราชดําเนิน มีความสูงประมาณ ๔.๕ เมตร บานประตู
รองซึ่งอยูขนาบบานประตูใหญทั้งสองขางมีความสูงประมาณ ๔ เมตร บานหนาตางมีความสูง
ประมาณ ๓ เมตร ดานนอกเปนลายปนปูนบนไมรูปอสุรินทราหู ซึ่งเปนที่มาของคติความเชื่อ
เกี่ยวกับพระพุทธไสยาสนปางโปรดอสุรินทราหู
๗.๒.๒.๔.๔ เสา เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาตัดเสาเปนรูปสี่
เหลี่ยมจตุรัส มีขนาดหนาตัด ๖๐ เซนติเมตร แตกออิฐถือปูนโดยรอบจนกระทั่งมีหนาตัดเปนรูป
วงกลมขนาด ๑ เมตร เพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับพระอุโบสถ บัวปลายเสาเปนบัวโถ มีความ
หมายถึงรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว ขณะที่พระอุโบสถ ซึ่งสรางอุทิศแดกรมสมเด็จพระ
เทพศิรินทรามาตย มีบัวหัวเสาเปนรูปบัวจงกล อันมีความหมายถึงบัวที่บานแลว
๗.๒.๒.๔.๕ ฐานอาคาร เปนฐานบัวขาสิงหลูกแกวอกไกที่มีความสูง
ประมาณ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร (ภาพประกอบที่ ๑๘๕) ซึ่งเทากับความสูงของฐานพระอุโบสถ
และใกลเคียงกับฐานอาคารของพระอนุสรณสถานทั้งสองแหง ที่รัชกาลที่ ๗ ทรงสรางอุทิศแด
สมเด็จพระปตุลาทั้งสองพระองค

๒๐๙

๗.๒.๒.๕ การตกแตงภายในอาคาร
๗.๒.๒.๕.๑ จิตรกรรมบนฝาเพดาน ฝาเพดานของวิหารพระพุทธไสยาสนเปนไม เขียนลายปดทองลองชาดเปนรูปดาวเพดาน (ภาพประกอบที่ ๑๘๖)

ภาพประกอบที่ ๑๘๖

ภาพลายปดทองลองชาดบนฝาเพดานของวิหารพระพุทธไสยาสน
(ที่มา: สมโชค สินนุกูล. แบบประกอบวิทยานิพนธ เรื่อง การ
ศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาส
ราชวรวิหาร. ๒๔–๒๘ เม.ย. ๒๕๔๖.)

๗.๒.๒.๕.๒ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธไสยาสน
เนื่องจากวัดเทพศิรินทราวาสเปนวัดที่รัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯใหสรางขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศล
พระราชทานแดกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และ
เปนการแสดงพระราชกตเวทิตาอยางใหญหลวง ดังนั้นจึงเลือกใชภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก
พุทธประวัติเรื่องโปรดพระพุทธมารดา ซึ่งแสดงพระพุทธประวัติตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส โดยทรงเทศนาพระอภิธรรม
ปฎกเจ็ดคัมภีร1 เปนเหตุใหพระพุทธมารดาไดดวงตาเห็นธรรม เปนพระโสดาบันบุคคล2 อัน
เปนการแสดงพระกตเวทิตาอยางใหญหลวงเชนเดียวกัน (ภาพประกอบที่ ๑๘๗)

1

คัมภีรในพระพุทธศาสนาที่วาดวยปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน มีอยูดวยกัน
ทั้งหมดเจ็ดคัมภีรคือ ธัมมสังคณี วิภังค ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และปฏฐาน
2
พระอริยบุคคลเบื้องต่ําในพระพุทธศาสนา ผูมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอยางมั่นคง และจะไมไป
เกิดในอบายภูมิ ๔ (วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี ผูรวบรวม, คูมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ เลม ๑
จิตปรมัตถ, (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒), หนา ๑๓๐–๑๔๓.)

๒๑๐

๗.๒.๒.๕.๓ พระพุทธไสยาสน มีความยาวประมาณ ๒๑ เมตร
ประทับนอนในทาสีหไสยา ตะแคงขวา ยกพระหัตถขวาประคองพระเศียร มีหมอนรองเปน
รูปทรงกระบอกซอนกันสี่ใบ ที่พระบาทมีลายลงรักปดทองเปนรูปมงคล ๑๐๘ ประการ

ภาพประกอบที่ ๑๘๗

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องโปรดพระพุทธมารดา ในภาพจะเห็นองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่งอยูบนพระแทนบัณฑุกัมพล
ศิลาอาสน ซึ่งเปนพระแทนที่ประทับของพระอินทร ผูปกครอง
สวรรคชั้นดาวดึงส สวนพระพุทธมารดา (ซึ่งขณะนั้นเปนสันดุสิต
เทพบุตร ผูเปนใหญในสวรรคชั้นดุสิต) จะประทับนั่งประคองอัญชลี
อยูทางดานขวาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขณะที่พระอินทร
ประทับดานซาย ลายของดอกไมในแจกันเครื่องบูชาเปนภาพดอก
รําเพย ซึ่งเปนพระนามเดิมของกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย
(ที่มา: สมโชค สินนุกูล, แบบประกอบวิทยานิพนธ เรื่องการศึกษา
เพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร,
๑๕–๒๔ เมษายน ๒๕๔๖.)

๒๑๑
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ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ, ๒๕๓๗.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา. ความทรงจํา. ธนบุรี: รุงวัฒนา, ๒๕๑๔.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา. ตํานานพระพุทธเจดีย. พระนคร: แพรพิทยา, ๒๕๑๔.

๒๑๒

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา. ตํานานสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส กับตํานานมโหรี.
พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา. เที่ยวเมืองพมา. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: มติชน,
๒๕๔๕.
ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ. การศึกษาพระวินัยปฎกเพื่อเขาใจแนวความคิดและวิวัฒนาการของ
พุทธสถานในอินเดีย. วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย, ๒๕๔๓.
ทิพากรวงศ, เจาพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔. พระนคร: องคการคา
ของคุรุสภา, ๒๕๐๔.
ธงทอง จันทรางศุ, เรียบเรียง. วิชัย โปษยะจินดา และคณะ, บรรณาธิการ. มหาธาตุ.
พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๓๔.
ธวัชชัย สันติสุข. “ปาสาละ” ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๔ (กุมภาพันธ-พฤษภาคม
๒๕๔๒). กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒.
ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ และราชสกุลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ภาคตน).
พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๑.
น. ณ ปากน้ํา. พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๓๓.
น. ณ ปากน้ํา. สมุดภาพประวัติศาสตรศิลปะสยามประเทศ ศิลปะกอนกรุงศรีอยุธยา. พิมพครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑.
น. ณ ปากน้ํา. สยามศิลปะ จิตรกรรม และสถูปเจดีย. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๓๘.
น. ณ ปากน้ํา. สีมากถา สมุดขอยวัดสุทัศนเทพวราราม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๐.
นพวัฒน สมพื้น. ลายปูนปน งานชางประณีตศิลปของไทย. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
การศาสนา, ๒๕๔๐.
นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯกรมพระยา. สาสนสมเด็จ เลม ๔. พิมพครั้งที่ ๑. พระนคร: องคการคา
ของคุรุสภา, ๒๕๐๕.
นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯกรมพระยา. จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก. พระนคร: โรงพิมพพระ
จันทร, ๒๕๐๖.
นันทนา ชุติวงศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชียอาคเนย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๓๓.

๒๑๓

เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค, และ จุลทรรศน พยาฆรานนท. วัดในกรุงเทพฯ.
พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
เนชันแนลจีโอกราฟฟกฉบับพิเศษ สยามและเพื่อนบาน ภาพและรายงานพิเศษจากอดีต. กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, (ม.ป.ป.).
แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. สถาปตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง. ๒ เลม. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพกรุงเทพฯ, ๒๕๓๑.
แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และวทัญู เทพหัตถี. ชางหลวง ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
ของ ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๓๙.
บรมโกศ, สมเด็จพระเจา. “โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระเจาทายสระ” ใน ศิลาจารึกประวัติ
วัดปาโมกวรวิหาร ดานหลังขององคพระพุทธไสยาสนวัดปาโมกวรวิหาร.
บริบาลบุรีภัณฑ, หลวง. พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย. พระนคร: ชวนพิมพ, ๒๕๐๙.
(พิมพเปนอนุสรณในงานศพ นางประดิษฐกุฎาธาร (ชั้ว กาญจนเสถียร) ณ ศาลา
เทพประสิทธิ์ วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙)
ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล เลม ๑. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๔๐.
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: สมใจการ
พิมพ, ๒๕๓๙.
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
๒๕๔๔.
ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๔๐๘–๒๔๑๑. พิมพครั้งที่ ๑. พระนคร: องคการคาของคุรุสภา,
๒๕๐๔.
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘๒ เรื่องพระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากตนฉบับของบริติชมิวเซียม
กรุงลอนดอน. พิมพครั้งที่ ๒. (ม.ป.ท.), ๒๕๓๗.
ประณีต กองสมุทร และคณะ. พระพุทธประวัติ “คุยกันวันพุธ” เลม ๒๘. พิมพครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒.
ประวัติวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๔๒. (อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระศาสนโสภณ (ใย ภททิยเถร)
ผูชวยเจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ
วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒.)

๒๑๔

ประวัติวัดปรมัยยิกาวาส โลกภาษิต กับทํานายฝน. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชั่น แอนด แอดเวอร
ไทซิ่ง, ๒๕๔๐. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระไตรสรณธัช (มาลัย บุปผทาโม)
ณ ปราสาทหายอด วัดปรมัยยิกาวาส)
ประวัติวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
ปรีชา นุนสุข. ศิลปะศรีลังกา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑.
แผนที่ทหาร, กรม. แผนที่กรุงเทพระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๙–๒๔๗๕. กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร,
๒๕๒๗.
แผนที่ทหาร, กรม. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5036 I ลําดับชุด L7017
อําเภอบางบัวทอง. พิมพครั้งที่ ๒.
แผนที่ทหาร, กรม. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5037 I ลําดับชุด L7017
อําเภอผักไห. พิมพครั้งที่ ๑.
แผนที่ทหาร, กรม. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5136 IV ลําดับชุด L7017
จังหวัดนนทบุรี. พิมพครั้งที่ ๒.
แผนที่ทหาร, กรม. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5137 IV ลําดับชุด L7017
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พิมพครั้งที่ ๒.
แผนที่ทหาร, กรม. แผนที่ประเทศไทย มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 5137 III ลําดับชุด L7017
จังหวัดปทุมธานี. พิมพครั้งที่ ๒.
แผนที่เลมฉบับภาษาไทย โลกของเรา 2 เพื่อนบานของเราทุกทวีป. พิมพครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพฯ:
อักษรเจริญทัศน, (ม.ป.ป.).
พ.สุวรรณ. หลักบูชาพระประจําวันเกิดเสริมดวงชะตามั่นคง. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บาน
มงคล, ๒๕๔๑.
พระคัมภีรอนาคตวงศ. แปลโดย ประภาส สุรเสน. กรุงเทพ: สุรวัฒน, ๒๕๔๐.
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๙ ขุททกนิกาย พุทธวงศ
ภาคที่ ๒. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
(มหามกุฎราชวิทยาลัยพิมพเนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป แหงพระราชวงศจักรี
กรุงรัตนโกสินทร)
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
ภาคที่ ๒. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
(มหามกุฎราชวิทยาลัยพิมพเนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป แหงพระราชวงศจักรี
กรุงรัตนโกสินทร)

๒๑๕

พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
ภาคที่ ๑. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
(มหามกุฎราชวิทยาลัยพิมพเนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปแหงพระราชวงศจักรี
กรุงรัตนโกสินทร)
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๔ อังคุตตรนิกาย สัตตกอัฏฐก-นวกนิบาต. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
(มหามกุฎราชวิทยาลัยพิมพเนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป แหงพระราชวงศจักรี
กรุงรัตนโกสินทร)
พระไตรปฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย พระอภิธรรมปฎก เลมที่ ๒ วิภังค ภาคที่ ๒.
พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
(มหามกุฎราชวิทยาลัยพิมพเนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป แหงพระราชวงศจักรี
กรุงรัตนโกสินทร)
พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ ๑๐: พระสุตตันตปฏก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค.
พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๒๑.
พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ ๒๑: พระสุตตันตปฏก เลม ๑๓ อังคุตตรนิกาย
จตุกนิบาต. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๒๑.
พระมหาบุรุษลักษณะ. พิมพครั้งที่ ๔. พระนคร: โรงพิมพเจริญธรรม, ๒๕๑๐. (พิมพแจกในงาน
หลอพระพุทธรูปปางนาคปรก และรูปพระเทพสังวรวิมล ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
อําเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๒๖–๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐)
พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ ๑–รัชกาลที่ ๕ เลม ๒. พิมพครั้งที่ ๑.
พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๓.
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. พระนคร: โรงพิมพมหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๑. (พิมพเนื่องในงานฉลองครบรอบ ๘๔ ป มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ)
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