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บทความนีท้�าการส�ารวจการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของเขตพุทธาวาสวดัใหญ่สวุรรณาราม 

จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยสัมพนัธ์กับการปฏสัิงขรณ์วัดครัง้ใหญ่โดยสมเดจ็เจ้าแตงโม ราวในกลาง

พุทธศตวรรษที่ 23 และการปฏิสังขรณ์วัดโดยกลุ่มช่างพื้นเมืองน�าโดยขุนศรีวังยศ ในสมัย

รัชกาลที ่5 การปฏิสังขรณ์วัดในคราวแรก ได้เพิม่อาคารศาลาการเปรยีญขึน้มาในแนวแกน

ประธาน ซึง่แสดงให้เหน็ความส�าคญัเชงิคณุค่าทีเ่ทยีบได้กับพระเจดีย์ในผังวัดสมัยอยุธยาตอน

ปลายทั่วไป และคงเกี่ยวข้องกับฐานานุศักดิ์ของอาคารที่เคยท�าหน้าที่เป็นท้องพระโรงใน

พระราชวงัของกรงุศรอียธุยามาก่อน ต่อมาในสมัยรชักาลท่ี 5 ได้มีการสร้างพระระเบยีงขึน้

ล้อมรอบพระอโุบสถ ท�าให้สร้างการตดัขาดทางพืน้ทีซ่ึง่อาจเป็นผลมาจากการรบัรูค้วามหมาย

ว่าพระอโุบสถเป็นเขตเฉพาะของสงฆ์ ส่วนศาลาการเปรยีญนัน้เป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค์ทีพ่ระ

สงฆ์และฆราวาสใช้ร่วมกัน การปฏิสังขรณ์ในครั้งหลังนี้ แสดงชั้นเชิงช่างในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมได้อย่างแยบคาย แสดงให้เหน็ว่าสกลุช่างท้องถิน่คงได้รบัการพัฒนาข้ึนในเมือง

เพชรบรุมีาแล้วระยะหน่ึงแล้ว โดยสัมพนัธ์กับการท่ีวัดได้พฒันาตวัเองเป็นส�านกัช่าง

ค�ำส�ำคญั  วดัใหญ่สวุรรณาราม, สมเดจ็เจ้าแตงโม, ขนุศรวีงัยศ, งานช่าง, เพชรบรุี

This study investigates the physical development of the ecclesiastic area of Wat 
Yai- suwannaram, Phetchaburi, focusing on two phases of substantial modification 
of the area during the late 17th century and during the fifth reign of the Bangkok 
Period was accomplished by monastery artisans, led by their master, Khun Sri-
wangyot. In the first phase, a preaching hall (sala-kan-parian) was added into its 
main axis right behind the pre-existing ordination hall. The position symbolised 
the significance of the building, most likely associated with its previous status as 
one of the royal audience halls in the Ayutthaya Palace. In the second phase, a 
gallery was constructed to surround the ordination hall, which illustrates the key 
idea to build a clear physical and symbolic separation between the ordination hall 
and the preaching hall. Truly appreciable in this subsequent renovation of the 
temple is its splendid craftsmanship and architectural design which represent the 
enduring development of local Buddhist-art schools patronised by and centred 
at the monasteries in the area.
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บทน�า

วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชบุรี เป็นวัดที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาย้อนไป

อย่างน้อยถงึสมยัอยธุยาตอนปลาย และเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมต้ังแต่สมัย

ปลายกรงุศรอียธุยาจนถงึราวสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที ่5) แห่ง

กรุงรตันโกสนิทร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นวดัทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าเป็นทีร่วมผลงานช่างในสาย

สกลุเพชรบรุหีลายแขนง ท้ังงานสถาปัตยกรรมเครือ่งไม้และเครือ่งปนู งานแกะสลักไม้ งาน

จิตรกรรม และงานปูนปั้นประดับอาคาร โดยเป็นผลงานของทั้งช่างหลวงและช่างราษฎร ์

พื้นเมืองจากต่างยุคต่างสมัย อันเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการบูรณะ 

พทุธศาสนสถานในบรบิทเชงิเวลาท่ียาวนานกว่าสองร้อยปี

ผังบริเวณวัดใหญ่สุวรรณารามในปัจจุบันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ประกอบด้วยเขต

พทุธาวาสตัง้อยูท่างฟากเหนอืและเขตสงัฆาวาสต้ังอยู่ทางฟากใต้ โดยมีสระน�า้ใหญ่ต้ังอยู่ย่าน

กลางระหว่างเขตทั้งสองค่อนไปทางตะวันออก มีก�าแพงแก้วก่ออิฐถือปูนล้อมรอบวัด บน 

ภาพ 1 ผงับริเวณวดัใหญ่สวุรรณารามในปัจจบุนั  
(ภาพแสดงผงับริเวณ: ตะวนั วรีะกุล; ลขิสทิธิเ์ป็นของผูเ้ขยีนบทความ)
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หัวมมุก�าแพงประดบัด้วยหัวเมด็ทรงมณัฑ์ และมซุ้ีมประตทูรงมงกฎุประจ�าอยูบ่นแนวก�าแพง

แก้วด้านเหนือ (ภาพ 1) ภายในเขตพทุธาวาสประกอบด้วยอาคารหลักสองหลงั ตัง้อยู่เรยีงกนั

อยูต่ามแนวแกนประธานจากตะวันออกไปตะวันตก ได้แก่ พระอโุบสถก่ออิฐถอืปนู หลงัคา

หน้าจั่วลดสองชั้น มุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วยและประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา และ ศาลา

การเปรยีญซึง่เป็นอาคารเคร่ืองไม้ยกพืน้ขนาดใหญ่ หลงัคาท�าเป็นทรงหน้าจัว่ลดสองชัน้ ชกั

หลังคาพาไลซ้อนกันสามตบัโดยรอบอาคาร ท้ังหมดนีมุ้งด้วยกระเบือ้งกาบกล้วยประดบัช่อฟ้า

ใบระกา เฉพาะจัว่หลงัคาด้านตะวนัตกท�าเป็นทรงมุขประเจดิ ต่างจากด้านตะวันออกทีเ่ป็น

ทรงจัว่ธรรมดา รอบพระอโุบสถมรีะเบียงคตซ่ึงท�าเป็นท�านองศาลารายตดัขาดเป็นหลงัๆ ต่อ

เช่ือมด้วยแนวก�าแพงแก้ว บนสันก�าแพงประดับด้วยใบเสมา ย่านกลางระเบียงด้านทศิตะวนั

ออกมซีุม้ประตทูางเข้าขนาดสูงใหญ่เปิดเข้าสู่ลานพระอโุบสถ ท�าเป็นรูปอาคารทรงไทยหลงัคา

ลดสองชัน้วางตวัตดัขวางก่ึงกลางแนวระเบียงและศาลาราย ด้านหน้าซุม้รปูอาคารทรงไทยมี

การชักก�าแพงแก้วก่อล้อมลานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า มีซุ้มประตูก่ออิฐตั้งประจ�าอยู่ย่านกลาง

ก�าแพงแก้ว และมเีจดย์ีกลมสององค์ต้ังอยูภ่ายในลาน ขนาบสองข้างซุม้ประตรูะเบยีงอย่าง

สมมาตร (ภาพ 2)

ภาพ 2 เขตพทุธาวาสวดัใหญ่สวุรรณาราม  
(แบบสถาปัตยกรรมสามมิติ: ตะวัน วีระกุล; ลขิสิทธ์ิเป็นของผูเ้ขียนบทความ)
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นอกเหนือจากกลุ่มอาคารส�าคัญตามแนวแกนประธานดังกล่าวมาแล้ว ภายในเขต

พทุธาวาส ยงัมอีาคารและสิง่ก่อสร้างบรวิารอ่ืนๆ ได้แก่ ปรางค์และเจดีย์รายหลายองค์ภายนอก

ลานก�าแพงแก้วทางด้านหน้าของพระอโุบสถ และหอระฆงัก่ออฐิถอืปูนซึง่ตัง้อยู่ทางด้านทศิใต้

ของศาลาการเปรยีญ ท�าเป็นอาคารเรอืนยอดสองช้ันทรงไทยผสมฝร่ังกบัศาลาบาตรเครือ่งไม้

ประดบัช่อฟ้าใบระกา ส�าหรับเขตสังฆาวาสซึง่ตัง้อยู่ด้านฟากใต้ภายในเขตวดั มสีิง่ก่อสร้าง

ส�าคัญคอืกลุ่มกฏุสิงฆ์และหอไตร เป็นเรือนไทยเครือ่งไม้หลายหลงัประกอบรวมเป็นหมูใ่หญ่ 

ผังอาณาบรเิวณและสิง่ก่อสร้างภายในวดัใหญ่สวุรรณารามในสภาพปัจจบุนัดังได้บรรยายมา 

เป็นผลสัง่สมจากการสร้างและบูรณปฏสัิงขรณ์หลายคราวในอดตี บทความนีเ้ป็นการส�ารวจ

พัฒนาการของผังและลักษณะทางกายภาพของเขตพุทธาวาส วัดใหญ่สุวรรณาราม โดย 

เชือ่มโยงการวจิยัเอกสารกบัการศกึษาวิเคราะห์ตวัผังสถาปัตยกรรมและงานศลิปกรรมภายใน

วดั ตลอดจนกรณศีกึษาเชงิเปรยีบเทียบ เพ่ือท�าความเข้าใจเงือ่นไขเชงิประวตัศิาสตร์ทีน่�ามา

สูร่ปูแบบเฉพาะของศลิปสถาปัตยกรรมของวัดใหญ่สวุรรณาราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรบิท

ของการปฏสิงัขรณ์ครัง้ส�าคัญ 2 คร้ัง ได้แก่ เรือ่งเล่าเกีย่วกบัการปฏสิงัขรณ์วดัโดยพระเถระ

ชั้นผู้ใหญ่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และบันทึกที่อ้างถึงงานช่างเมืองเพชรบุรีในช่วงที่มีการ

ปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมยัรชักาลท่ี 5

“วดัใหญ่ฯ” ในต�านาน

จากการส�ารวจเอกสารเกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมาของวดัใหญ่สุวรรณาราม ไม่พบเอกสาร

ร่วมสมัยแต่พบว่ามีเร่ืองเล่าท่ีได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในชั้นหลังลงมา ซึ่ง 

เชือ่มโยงความส�าคัญของวัดกบัประวัติความเป็นมาของ “สมเด็จพระสงัฆราชแตงโม (ทอง)” 

หรือที่เรียกกันท่ัวไปว่า “สมเด็จเจ้าแตงโม” โดยชาวเพชรบุรีในปัจจุบันเชื่อกันว่ารูป

ประตมิากรรมหล่อด้วยส�ารดิขนาดเท่าคนจรงิ ท�าเป็นรปูพระภกิษุนัง่พับเพียบประนมมือถอื

ดอกบัว ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธานภายในพระอุโบสถของวัด เป็นรูปเหมือนของ

สมเด็จเจ้าแตงโม และมีต�านานเล่าสืบต่อกันมากว่าสมเด็จเจ้าแตงโมเป็นผู้ปฏิสังขรณ์  

“วดัใหญ่ฯ” แห่งนีใ้นสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ดงัทีร่ชักาลที ่ 5 ทรงมพีระราชหตัถเลขา 
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เล่าเรือ่งสมเดจ็เจ้าแตงโมเมือ่คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบรุ ี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ว่า 

“ท่านองค์นีว่้าเป็นสามเณรอยูใ่นเมอืงเพชรบรุ ีลงอาบน�า้พบเปลอืกแตงโมลอยมา เก็บเปลอืก

แตงโมนั้นกิน พวกเพื่อนศิษย์วัดด้วยกันล้อเลียนอับอายจึงหนีเข้าไปยังกรุง ตั้งหน้าเรียน 

พระปรยิตัธิรรมจนเป็นพระราชาคณะ แล้วจงึได้กลบัออกมาปฏสิงัขรณ์วัดนี”้ (กรมศิลปากร 

2499, 26) ทัง้นี ้เรือ่งเล่า/ต�านานเกีย่วกบัสมเดจ็เจ้าแตงโมส่วนใหญ่ จะยนืยนัความเป็นบคุคล

ในประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงเน้ือความจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ที่กล่าวถึง 

สมเด็จเจ้าแตงโมครัง้มสีมณศกัด์ิเป็นพระสุวรรณมนีุ ได้เป็นแม่กองบรูณะมณฑปพระพทุธบาท 

เม่ือ พ.ศ. 2245 ในรชัสมยัของสมเด็จพระเจ้าเสือ (กรมศลิปากร 2507, 296)

เรื่องเล่าเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าแตงโมในหนังสือ สมุดราชบุรี ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2468 

กล่าวถึงประวัติการบวชท่ีวัดใหญ่สุวรรณาราม ก่อนจะได้ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่กรุง

ศรอียธุยา และมชีือ่เสียงโด่งดังจนได้ถวายงานให้ราชส�านกั ต่อมาได้รบัแต่งตัง้เป็นพระราชา

คณะท่ีพระสวุรรณมนุ ีก่อนจะถวายพระพรลากลบัไปบรูณปฏสิงัขรณ์วดัใหญ่ฯ อนัเป็นมูลสถาน

ศกึษาของท่าน (ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 2550, 190) ในช่วงท้ายชวีติของสมเดจ็เจ้าแตงโม ท่าน

ได้ขึน้ไปท�าหน้าทีน่ายงานก�ากบัการบูรณปฏสัิงขรณ์มณฑปพระพทุธบาท สระบรุ ีก่อนจะถงึแก่

มรณภาพหลงัจากนัน้ไม่นาน เรือ่งเล่าเกีย่วกับประวัตชิวีติของสมเดจ็เจ้าแตงโม โดยเฉพาะที่

อ้างถึงการบูรณปฏสิงัขรณ์มณฑปพระพทุธบาท สระบุร ีตามพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา 

เป็นพื้นฐานของข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ฯ โดยสมเด็จเจ้า

แตงโม ว่าน่าจะเกดิข้ึนในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าเสือ (พ.ศ. 2246 - 2251) อนึง่ วดัใหญ่ฯ ใน

ขณะนั้นน่าจะมีอาคารพระอุโบสถเป็นหลักประธานของวัดอยู่แล้ว แต่ศิลปสถาปัตยกรรม

ส�าคญัท่ีเพิม่เข้ามาในผงับรเิวณของวดัคอืศาลาการเปรยีญ ซึง่เชือ่กนัว่าสมเดจ็เจ้าแตงโมได้

ประกอบสร้างจากท้องพระโรงท่ีได้รับพระราชทานจากราชส�านักกรุงศรีอยุธยา (ฉลอง 

สนุทราวาณชิย์ 2550) โดยปลกูอยูต่่อท้ายจากพระอโุบสถในแนวเดยีวกนั ท�าให้เกดิแนวแกน

ประธาน (ตะวนัออก-ตะวันตก) ของเขตพทุธาวาส ต่อเชือ่มอาคารทัง้สองหลงัเข้าด้วยกนัดงั

ทีป่รากฏในปัจจบุนั

นอกจากนี้ ต�านานเก่ียวกับสมเด็จเจ้าแตงโม ยังเปิดประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับที่ตั้ง

ของวดัใหญ่สวุรรณาราม ซึง่กล่าวถงึท่าน�า้ทีส่มเดจ็เจ้าแตงโมในวยัเดก็ได้มาเล่นน�า้ก่อนทีจ่ะ
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ได้มาบวชเณรทีว่ดัใหญ่ฯ ขณะทีใ่นปัจจบุนัวดัใหญ่ฯ ตัง้อยูห่่างพอสมควรจากแนวแม่น�า้เพชรบรุี

บรเิวณ “คลองกระแซง” ท่ีแม่น�า้ไหลผ่านตวัเมอืงเพชรบรุหีน้าวดัมหาธาตแุละวดัพลบัพลาชัย 

อย่างไรกด็ ีผูรู้ท้้องถิน่ของเพชรบุรีและผู้เขียนหนังสอื ประวตัสิงัเขป วดัใหญ่สวุรรณาราม จงัหวดั

เพชรบรุ ี ได้เคยสืบค้นแนวแม่น�า้เพชรบรีุสายเดมิ และให้ความเหน็ไว้ว่ามแีนวแม่น�า้สายเก่า

ไหลผ่านวดัใหญ่ฯ (บุญม ีพบูิลสมบัติ 2508, 6) และหากพจิารณาเนือ้ความในพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาที่อ้างถึงเหตุการณ์พระยาละแวกบุกเข้าปล้นเมืองเพชรบุรีในรัชสมัยสมเด็จ 

พระมหาธรรมราชา เม่ือ พ.ศ. 2115 (กรมศลิปากร 2507, 77)  จะทราบได้โดยประมาณถงึ 

ท่ีตัง้ของตวัเมอืงเพชรบรุใีนสมยัอยธุยาว่าเคยล้อมรอบด้วยก�าแพงก่ออฐิและมีคลองกระแซง

ท�าหน้าทีเ่ป็นคเูมอืงด้านตะวันตก ต�าแหน่งท่ีต้ังวดัใหญ่ฯ น่าจะอยูภ่ายในตวัเมอืง โดยเคยมี

แนวคูเมืองด้านเหนือไหลผ่านวัด นอกจากน้ี หนังสือ สมุดราชบุรีฯ ได้บรรยายสัณฐานของ 

เมอืงเพชรบรุเีก่า เท่าทีส่ามารถสบืค้นได้จากร่องรอยต่างๆ ทีห่ลงเหลอือยูใ่นช่วงปลายทศวรรษ 

2460 โดยกล่าวว่าแนวก�าแพงเมอืงเก่าด้านทิศเหนอื น่าจะพาดผ่านวดัใหญ่ไปจนถงึคลอง

กระแซง ซึง่เป็นไปได้ว่าตรงกับแนวถนนท่ีตดัผ่านด้านเหนอืของวดัใหญ่ฯ ในปัจจบุนั (ฉลอง 

สนุทราวาณชิย์ 2550, 47) 

จากการส�ารวจพืน้ท่ีของผูเ้ขียน พบแนวล�ารางขนาดเลก็วางตวัตามแนวเหนอื-ใต้บรเิวณ

ด้านหน้าพระอโุบสถวัดใหญ่ฯ ทางด้านทิศตะวันออก ปัจจบุนัล�ารางนีต้ืน้เขนิเกอืบหมดแล้ว 

แต่อาจเป็นไปได้ว่านีค้อืแนวคลองชักน�า้จากคเูมอืงเดิมเข้ามาสูส่ระน�า้ทีต่ัง้อยูด้่านใต้ของเขต

พทุธาวาส ซ่ึงเป็นเหมือนเคร่ืองกัน้แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสของวดั ข้อมลูของวดัจาก

หนงัสอื สมดุภาพศลิปกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุร ี(สภุทัรดศิ ดศิกลุ และคณะ 

2525) ระบวุ่า ในอดีตสระน�า้ดังกล่าวเคยมคีวามยาวถงึ 240 เมตร หรอืเท่ากบัความยาวของ

พืน้ทีว่ดัจากตะวันออกไปตะวันตก ซ่ึงหากเป็นเช่นนัน้ สระน�า้นีก้จ็ะท�าหน้าทีแ่บ่งพืน้ทีว่ดัเป็น

ฟากเหนือกับใต้แยกจากกนัโดยสมบรูณ์ แต่ต่อมาในสมยัเจ้าอาวาสล�าดบัทีส่อง ได้มกีารถม

สระน�า้นีจ้นเหลอืความยาวเพยีง 80 เมตร และหลงัจากนัน้ได้มกีารย้ายหมูก่ฏุสิงฆ์เครือ่งไม้

ทีเ่คยตัง้อยูด้่านหน้าพระอโุบสถในสมยัต้นรตันโกสนิทร์ มาปลกูขึน้ใหม่ตรงบรเิวณสระทีถ่กู

ถมแล้ว การถมสระและย้ายกุฏิสงฆ์ อาจเกี่ยวข้องกับการที่คูเมืองเดิมเกิดตื้นเขิน จนหมด

สภาพการเป็นเส้นทางน�้าและเส้นทางคมนาคมสายหลักสู่วัด จึงเหลือเพียงเส้นทางบก 

ตามแนวถนนซึง่ขนานกบัคูเมอืงด้านเหนือดังกล่าว
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ศาลาการเปรยีญวดัใหญ่สวุรรณาราม: ข้อสงัเกตจากรปูแบบสถาปัตยกรรม

งานศกึษาเกีย่วกบัวดัใหญ่สุวรรณารามในระยะหลงัส่วนใหญ่เป็นงานศกึษาด้านประวตัศิาสตร์

ศลิปะท่ีเน้นอภิปรายเกีย่วกบัการก�าหนดอายงุานศลิปกรรมภายในวัด เป็นต้นว่า ธนิต อยู่โพธ์ิ 

(2502) สนันษิฐานว่าภาพเขียนในพระอโุบสถวัดใหญ่ฯ น่าจะถกูเขยีนขึน้ราวในครึง่หลงัของ

พทุธศตวรรษที ่22 (ระหว่างรัชสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถจนถงึสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) 

สอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าพระอุโบสถของวัดมีอยู่ก่อนหน้าสมัยที่สมเด็จเจ้าแตงโมกลับมา

ปฏิสังขรณ์วัด ข้อเสนอในท�านองเดียวกันยังปรากฏในงานของมาณพ อิศริเดช (2527) ที่

ก�าหนดอายภุาพจติรกรรมเทพชมุนมุในพระอโุบสถให้แคบลงไปอยูใ่นรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้า

ปราสาททอง (พ.ศ. 2481 - 2499) ส่วน เฟ้ือ หริพทิกัษ์ และ อนนัต์ วริยิะพนิจิ (2531) ตัง้ 

ข้อสันนิษฐานว่าพระอุโบสถวัดใหญ่น่าจะมีอายุในสมัยพระนารายณ์ (พ.ศ. 2199 - 2231) 

หรอืก่อนหน้านัน้ขึน้ไปอกี

ภาพ 3 รูปด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม แสดงความแตกต่างของมุขหลังคา 
ด้านทศิตะวนัออกเป็นหลงัคาชักปีกนกธรรมดา (ซ้าย) กบัมขุด้านตะวนัตกเป็นหลงัคาแบบมุขประเจดิ (ขวา) (ภาพจาก  
ปองพล ยาศร ี2558, 230; โดยได้รบัอนญุาตจากผู้เขียน)
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ในส่วนของอาคารศาลาการเปรยีญ ซึง่มรีปูแบบเฉพาะกล่าวคอืจัว่หลงัคาด้านตะวนัตก

ท�าเป็นทรงมขุประเจดิต่างจากด้านตะวนัออกทีเ่ป็นทรงจ่ัวธรรมดา (ภาพ 3) ท�าให้มีการตัง้ 

ข้อสงัเกตว่าอาจเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนเพือ่วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างอืน่มาก่อน โดยทีผ่่าน

มา มกัมกีารตีความเชือ่มโยงกบัต�านานของวัดและสมเดจ็เจ้าแตงโมดงักล่าวถงึข้างต้น เช่น 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าสมเด็จเจ้าแตงโมอาจเคยมี

ต�าแหน่งเป็นสังฆราชาเมืองเพชรบุรี และอาคารศาลาการเปรียญที่วัดใหญ่ฯ อาจเคยเป็น

ต�าหนกัเดมิของท่านและรือ้มาสร้างเป็นศาลาการเปรยีญเมือ่ท่านมรณภาพแล้ว (กรมศลิปากร 

2499, 26) ส่วนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงพระด�ารถิงึพระ

อโุบสถและการเปรยีญของวดัใหญ่ฯ เมือ่คราวเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลราชบรุ ีพ.ศ. 

2458 ว่าศาลาการเปรียญน่าจะเคยเป็นต�าหนักของพระสังฆราชประจ�าเมือง และสร้างขึ้น 

ในพืน้ทีโ่ดยไม่ได้ย้ายมาจากทีอ่ืน่ (มหามกฏุราชวทิยาลยั 2537, 368-370) และ ม.ร.ว. 

คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยให้ข้อคิดเห็นโดยอิงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาว่า 

ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ น่าจะเคยเป็นต�าหนักของเจ้าพระขวัญ พระราชโอรสของสมเด็จ 

พระเพทราชา ซึ่งถูกสมเด็จพระเจ้าเสือ (ตั้งแต่ครั้งยังเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล) 

ปลงพระชนม์ในช่วงทีส่มเดจ็พระเพทราชาใกล้สวรรคต และต่อมาในรชัสมัยสมเดจ็พระเจ้าเสอื 

จงึโปรดฯ ให้รือ้ต�าหนักเจ้าพระขวัญไปปลกูถวายไว้ทีว่ดัใหญ่ฯ (วรทศัน์ วชัรวส ี2555)

จะเห็นว่า การตีความโดยเชื่อมโยงกับต�านานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าแตงโม ยังไม่

สามารถให้ข้อสรปุทีช่ดัเจนเกีย่วกบัหน้าทีเ่ดมิของศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ อย่างไรกด็ ีหม่อม

เจ้าสภุทัรดศิ ดิศกลุ และคณะ (2525) และ น. ณ ปากน�า้ (2527) ได้ตัง้ข้อสังเกตตรงกนัว่า 

ภายในอาคารศาลาการเปรยีญวัดใหญ่ฯ พบร่องรอยของการกัน้ผนงัแบ่งห้องทีป่รากฏอยูบ่น

เสาช่วงทีส่ี ่ (นบัจากด้านหน้า) เน่ืองจากลวดลายบนสองด้านของต้นเสาเดยีวกนัต่างแม่ลาย

กนั (ภาพ 4 และ ภาพ 5) แสดงว่าพืน้ท่ีภายในอาคารอาจเคยถกูแบ่งเป็นสองส่วนมาก่อน 

และน่าจะสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าอาคารหลังนี้เคยท�าหน้าที่เป็นท้องพระโรงใน

พระราชวงั และได้มกีารร้ือผนังกัน้ห้องออกไปต่อเมือ่เปลีย่นหน้าทีเ่ป็นศาลาการเปรียญแล้ว 

โดยยงัทิง้ร่องรอยของโครงสร้างผนังในอดีตไว้ดังกล่าว



152 ตะวัน วีระกุล

จากการส�ารวจอาคารศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ ในระหว่างการปฏสิงัขรณ์ครัง้ล่าสดุ 

(พ.ศ. 2559) ซึง่มกีารเปิดโครงสร้างหลงัคาออกท้ังหมด ผูเ้ขยีนพบร่องรอยส�าคญัเพิม่เตมิใน

บริเวณโครงสร้างหลังคาปีกนกตรงแนวเสาช่วงท่ีสี่ มีการเซาะร่องส�าหรับใส่แผงไม้กั้นผนัง 

แตกต่างจากลกัษณะโครงสร้างหลงัปีกนกของเสาต้นอืน่ๆ (ภาพ 6) ท�าให้ยนืยนัได้แน่นแฟ้น

ข้ึนไปอกีว่าพืน้ทีภ่ายในโถงอาคารเคยถกูแบ่งเป็นสองส่วนแยกจากกนัด้วยผนัง โดยโถงด้าน

หน้ามขีนาดเลก็กว่าโถงด้านใน อน่ึง ผูเ้ขียนได้ท�าการศึกษาเปรยีบเทียบการใช้สอยอาคาร

ลักษณะนีใ้นสมยัอยธุยาตอนปลาย จากตวัอย่างภาพจติรกรรมภายในพระอโุบสถวดัเกาะแก้ว

สทุธาราม จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมจีารึกระบุปีท่ีเขียนภาพตรงกบั พ.ศ. 2277 สมัยพระเจ้าอยูห่วั

บรมโกศ (น. ณ ปากน�า้ 2527) และไม่ห่างไกลนักจากอายขุองศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ 

ภาพ 4 แนวเสาทีป่รากฏร่องรอยของผนงัก้ันห้องในเสาชุดท่ีสี่  
(ภาพจาก ปองพล ยาศร ี2558, 230; โดยได้รบัอนญุาตจากผูเ้ขียน)
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ภาพจติรกรรมดังกล่าวเขียนเป็นภาพอาคารมขุประเจดิท่ีท�าหน้าทีเ่ป็นท้องพระโรง มกีารแบ่ง

พื้นที่เป็นฝ่ายนอกและฝ่ายในโดยใช้ผนังกั้นแบ่งห้อง คล้ายการแบ่งพื้นที่แต่เดิมในศาลา

การเปรียญวัดใหญ่ฯ (ภาพ 7) สนับสนุนข้อเสนอท่ีว่าอาคารหลังนี้น่าจะเคยท�าหน้าที่เป็น 

ท้องพระโรงมาก่อน เมื่อสมเด็จเจ้าแตงโมได้รับพระราชทานตัวอาคารมาปลูกข้ึนใหม่ที่วัด

ใหญ่ฯ จงึมกีารปรับแก้ลกัษณะภายในให้เหมาะกบัการใช้งานแบบใหม่ ซ่ึงมีความเป็นไปได้

ทัง้สองกรณว่ีา ได้น�าผนังก้ันห้องออกต้ังแต่แรก เพือ่เปิดพืน้ทีว่่างภายในอาคาร ส�าหรบัการ

ใช้สอยอย่างสาธารณะภายในวดั หรอืยงัคงรกัษาผนงักัน้ห้องภายในอยูเ่พือ่ให้เหมาะกับการ

เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าแตงโม กระทั่งภายหลังจากท่านมรณภาพแล้วจึงได้มีการถอด 

ผนงักัน้ห้องนีอ้อกไป

ภาพ 5 (ซ้าย) ภาพเขียนลายทองทีเ่สาปรากฏแม่ลายต่างกนั (ภาพ: ตะวนั วรีะกลุ) 
ภาพ 6 (ขวา) แนวเซาะร่องโครงสร้างไม้ท่ีปรากฏร่องรอยการก้ันห้องถงึชดุหลงัคา (ภาพ: ตะวนั วรีะกุล)
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ภาพ 7 ภาพจติรกรรมผนังด้านสกัด  
พระอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จงัหวดัเพชรบรีุ  
แสดงภาพอาคารมุขประเจิดทีใ่ช้เป็นท้องพระโรง  
มีลกัษณะรูปทรงและการใช้พ้ืนท่ีภายใน 
สอดคล้องกบัศาลาการเปรียญวดัใหญ่สวุรรณาราม 
ก่อนทีจ่ะมีการถอดชดุผนงัก้ันกลาง  
(ภาพถ่าย และ แบบสถาปัตยกรรมสามมิต:ิ 
ตะวนั วรีะกลุ; ลขิสทิธิเ์ป็นของผูเ้ขยีนบทความ)

ส�าหรับพระด�าริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ว่าศาลา

การเปรยีญของวดัใหญ่ฯ อาจถกูสร้างข้ึนเพือ่เป็นต�าหนกัท่ีประทบัของสงัฆราชาประจ�าเมอืง

เพชรบรุ ีโดยไม่ได้ถกูเคลือ่นย้ายมาจากทีอ่ืน่ ผูเ้ขียนได้ท�าการค้นคว้าข้อมลูของลกัษณะทีพ่กั

พระสงฆ์ในยคุสมยัใกล้เคยีงกนัเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ โดยได้ท�าการส�ารวจอาคารทีม่กัเรยีก

กนัว่า “กุฏพิระอาจารย์แสง” ตัง้อยูใ่นวดัเขาบันไดอฐิ เมอืงเพชรบรุ ีซึง่เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู

ทรงไทยหลงัคามงุกระเบือ้งกาบกล้วยหลงัหนึง่ เป็นไปได้ว่าอาจมีอายุย้อนไปถงึสมัยอยธุยา

ตอนปลาย รปูทรงอาคารท�าเป็นชัน้เดียว รองรับด้วยฐานบวัแอ่นโค้ง มขีนาด 5.70 X 13.50 

เมตร ถึงแม้ว่าลักษณะการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในกุฏิสงฆ์หลังน้ีจะอยู ่ในแบบแผนที ่

เปรียบเทียบได้เพราะภายในกัน้แบ่งเป็นสองห้องแบบเดยีวกบัท่ีศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ แต่

ก็มขีนาดพืน้ทีใ่ช้สอยเลก็กว่าศาลาการเปรยีญวัดใหญ่ฯ (ขนาด 9.50 X 30 เมตร) เป็นอนั
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มาก หากอาคารศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ เป็นอาคารทีส่ร้างเพือ่ใช้เป็นท่ีประทบัของสงัฆราชา

ประจ�าหัวเมือง ก็จะเป็นต�าหนักพระราชาคณะที่ใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีขนาด

ใหญ่กว่าอาคารสมยัอยธุยาตอนปลายทีเ่ช่ือกนัว่าเป็นต�าหนกัของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ 

วดัพทุไธศวรรย์ ซึง่ตัง้อยูใ่นกรงุศรอียธุยาซึง่เป็นราชธานเีสยีอกี ข้อมลูเชงิเปรยีบเทยีบน้ี ท�าให้

เหน็ความเป็นไปได้ว่าอาคารศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ อาจเป็นอาคารท่ีสร้างเพือ่วตัถปุระสงค์

การใช้งานอย่างอืน่มาก่อน โดยเมือ่ถกูย้ายมาปลกูขึน้ใหม่ทีวั่ดใหญ่ฯ กอ็าจถกูใช้เป็นทีป่ระทับ

ของสมเด็จเจ้าแตงโมระยะหน่ึงก่อนท่ีปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นศาลาการเปรียญสืบเนื่องมาถึง

ปัจจบุนั

การปรบัเปลีย่นผงับรเิวณเขตพทุธาวาสวดัใหญ่สวุรรณาราม

ศาลาการเปรยีญ: สถาปัตยกรรมในแนวแกนประธานของเขตพทุธาวาสวดัใหญ่ฯ

จากงานศกึษาทีเ่คยมมีาแล้วก่อนหน้า และจากการค้นคว้าของผูเ้ขยีนดงัได้กล่าวถงึข้างต้น 

ท�าให้พอจะอนุมานได้ว่าศาลาการเปรียญคงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในผัง 

เขตพทุธาวาสของวดัใหญ่ฯ ในคราวท่ีสมเดจ็เจ้าแตงโมปฏสิงัขรณ์วดั เมือ่ราวรชัสมยัสมเดจ็

พระเจ้าเสือ ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 โดยที่อาคารหลังน้ีมีฐานานุศักดิ์สูงมาแต่เดิม 

เนือ่งจากเคยเป็นท้องพระโรงในพระราชวงัมาก่อน จึงเป็นการเหมาะสมท่ีจะจัดวางต�าแหน่ง

อาคารในผงัของวดัให้อยูใ่นแนวแกนเดยีวกนักบัอาคารประธานทีมี่มาแต่เดมิคอืพระอโุบสถ 

ซึง่ยิง่ขบัเน้นความส�าคัญของอาคารประวัตศิาสตร์หลงันีใ้ห้โดดเด่นขึน้ และอาจเป็นความจงใจ

ของผูป้ฏสิงัขรณ์วัดคือสมเด็จเจ้าแตงโมด้วย 

จากการส�ารวจงานออกแบบและวางผงัสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา ทัง้ก่อนหน้าและใน

สมัยท่ีมีการปฏิสงัขรณ์วัดใหญ่ฯ โดยสมเดจ็เจ้าแตงโม พบว่าไม่เคยมีการสร้างแบบแผนความ

สมัพันธ์ของกลุม่อาคารในผงัของวัด โดยจดัอาคารประเภทศาลาการเปรยีญเข้าอยู่ในระเบยีบ

แกนประธานของผงับรเิวณมาก่อน โดยทัว่ไป การออกแบบผงับรเิวณวดัในสมัยอยุธยาเน้น

การเรยีงตัวตามแนวแกนประธานของอโุบสถ-เจดย์ี-วิหาร เป็นหลกั เช่น หลกัฐานเก่าทีส่ดุ

อ้างถงึการก่อสร้าง “การเปรยีญ” รวมอยูกั่บอาคารอกีหลายประเภท ในคราวสถาปนาวดัไชย

วฒันาราม อยุธยา ในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (กรมศลิปากร 2507) อย่างไรกด็ี 
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จากการลงส�ารวจผังพื้นท่ีวัดไชยวัฒนารามในปัจจุบันไม่พบร่องรอยของอาคารซ่ึงน่าจะเป็น

ศาลาการเปรยีญปรากฏในแนวแกนประธานของวัด ท�าให้เชือ่ว่าอาคารอาจสร้างด้วยไม้และ

ต้ังอยูแ่ยกส่วนออกไปจากแนวแกนของวดั หรือทีว่ดัโพธิป์ระทบัช้าง จงัหวดัพจิติร ซึง่มหีลกัฐาน

จากพงศาวดารว่าได้รับการสถาปนาข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือ โดยประกอบด้วย 

สิง่ก่อสร้างหลากหลายประเภท ท้ังอโุบสถ วิหาร เจดย์ี การเปรยีญ และกฎุ ี (กรมศลิปากร 

2507) กไ็ม่พบการจดัวางต�าแหน่งศาลาการเปรยีญในแนวแกนประธานของวัดเช่นเดยีวกนั 

จากท่ีกล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่าการวางต�าแหน่งศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ ในแนวแกน

ประธานของวดั ณ ต�าแหน่งซ่ึงสามารถแทนค่าสถาปัตยกรรมทีมี่ฐานานศัุกดิส์งู อาจมีพ้ืนฐาน

มาจากการประเมนิคุณค่าพเิศษของอาคารหลงัน้ี โดยสมัพนัธ์กบัประวตัทิีม่าของอาคารนอก

เหนอืจากเพือ่ให้ท�าหน้าท่ีเช่นศาลาการเปรยีญท่ัวไป

โดยทั่วไป “ศาลาการเปรียญ” เป็นประเภทอาคารโถงขนาดใหญ่ส�าหรับพระสงฆ์ใช้

ศกึษาทางปรยิตั ิและส�าหรบัฆราวาสใช้ฟังธรรมหรอืท�าบญุกศุลต่างๆ (โชต ิกลัยาณมติร 2539, 

94) ลกัษณะการใช้งานมุง่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างพระกบัฆราวาส โดยนยิมวางต�าแหน่ง

อาคารให้อยูใ่กล้กฏุเิพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อพระสงฆ์ หรอือยู่ในจุดทีเ่ช่ือมได้กบัพ้ืนทีส่าธารณะ

อ่ืนๆ เพือ่เอือ้ต่อการใช้งานของฆราวาสด้วย (สมคิด จริะทศันกลุ และคณะ 2550) ต่างจากที่

ตัง้ของศาลาการเปรยีญวดัใหญ่ฯ ทีถ่กูตดัขาดจากเขตสงัฆาวาสด้วยแนวสระน�า้ทีก่ัน้แบ่งพ้ืนท่ี

วัด และในแง่ของการออกแบบผังบริเวณ แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมความสัมพันธ์เชิงคุณค่า

โดยตรงระหว่างศาลาการเปรียญกับพระอุโบสถ มากกว่ากับกลุ่มกุฏิสงฆ์ที่มิได้ตั้งอยู่ใน

ต�าแหน่งท่ีเข้าศนูย์กนั ท้ังนี ้ ตามแบบแผนของผงัเขตพุทธาวาสวดัในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ด้านหลังของพระอุโบสถควรเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ ดังนั้นในกรณีการวางผังบริเวณของ 

วดัใหญ่ฯ ศาลาการเปรยีญจงึถกูให้ความหมายในระดบัทีส่ามารถเปรยีบเทยีบในเชงิคณุค่า

กับเจดีย์ได้ การท่ีศาลาการเปรียญกลายมาเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างหลักประธานของวัดได้ 

เช่นนี้ ย่อมเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัย กับการท่ีอาคารหลังนี้เคยมีฐานานุศักดิ์เป็นท้อง 

พระโรงในพระราชวังมาก่อน
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ระเบยีงคต: ส�านกัช่างวดัใหญ่ฯ กบัการปรบัเปลีย่นรปูแบบเชงิพืน้ทีภ่ายในเขตพทุธาวาส

น่าเสยีดายทีเ่ราไม่มข้ีอมลูว่าด้วยการบูรณปฏสัิงขรณ์วดัใหญ่ฯ ภายหลงัจากสมยัของสมเดจ็

เจ้าแตงโมอกีเลย จนกระท่ังถงึในคราวปฏสัิงขรณ์ใหญ่ในสมยัรชักาลที ่5 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ 

การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคัญในช่วงปฏสัิงขรณ์คราวหลงันี ้นอกเหนอืจากการถมสระน�า้และย้าย

หมู่กุฏสิงฆ์ดงัได้กล่าวถึงมาแล้ว ได้แก่การสร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอโุบสถ หอระฆงั หอ

สวดมนต์ ศาลา ก�าแพงวัด และซุ้มประตู โดยเป็นผลงานของช่างพืน้เมอืงในส�านกัวดัใหญ่ฯ 

เอง ภายใต้การน�าของครูช่างฆราวาส ได้แก่ ขนุศรีวงัยศ (ขนัธ์ เกดิแสงศร)ี ในสมยัทีพ่ระครู

มหาวหิาราภริกัษ์ (พกุ) เป็นเจ้าอาวาส (ระหว่าง พ.ศ. 2410 – 2454) ทัง้นี ้ท�าให้เหน็ว่าการ

ถ่ายทอดและพัฒนาวชิาช่างในเมอืงเพชรบุร ี คงได้รบัการฟ้ืนฟขูึน้อย่างส�าคญัในช่วงเวลานัน้ 

จงึสามารถรวบรวมสรรพก�าลงัท�างานใหญ่ขนาดนีไ้ด้ โดยเฉพาะฝีมอืเชงิช่างในการออกแบบ

และก่อสร้างพระระเบียงน้ี แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ยงัทรงเคยกล่าว

ยกย่องไว้เมือ่คราวเสด็จประพาสวัดใหญ่ฯ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ดงันี้

....งานท่ีได้ท�าขึ้นใหม่ คือ ได้สร้างพระระเบียงล้อมพระอุโบสถ แต่เป็นความคิดที่

แปลกใหม่ดมีาก จะถือเป็นศาลารายก็ได้ เป็นพระระเบียงกไ็ด้ เพราะเขาตดัขาดเป็น

หลังๆ มีช่อฟ้าใบระกาหลังคาซ้อน ซ้อนสองชั้นทุกหลังลักษณะท�านองกุฏิล้อม 

วดัราชสิทธิ ์ แต่แยบคายงดงามดกีว่าวดัราชสทิธิเ์ป็นอนัมาก เป็นเหตใุห้ต้องสบืหาผู้

ซึง่เป็นเจ้าความคดิ ได้ตวัขนุศรวัีงยศ (ขนัธ์ เกดิแสงศร)ี ซึง่เป็นคนเจ้าพระยาสรุพนัธ์

ใช้ในการช่าง เป็นผูท้ีไ่ด้บวชอยูใ่นวดันีก่้อน คดิตวัอย่างแลจดัการก่อสร้างท้ังสิน้.... 

(กรมศลิปากร 2499, 24)

อนึง่ การสร้างพระระเบยีงขึน้ล้อมรอบพระอโุบสถ ได้ท�าให้เกดิการแบ่งแยกพืน้ทีภ่ายใน

เขตพุทธาวาสขึน้มาในอีกระดบัหนึง่ โดยนอกเหนอืจากเป็นการขับเน้นความส�าคัญของพระ

อโุบสถให้เด่นชดัมากข้ึนแล้ว ยงัเป็นการก�าหนดอาณาเขตระหว่างพืน้ทีพ่ระอโุบสถซึง่ถกูรบัรู้

ความหมายในฐานะเป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์กบัศาลาการเปรยีญซึง่ในระยะหลงัลงมาคงถกูใช้งาน

เป็นพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ด้วย พระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถวัดใหญ่ฯ มี

ลกัษณะเป็นชดุอาคาร ประกอบด้วยซุ้มประตูทางเข้า ทีบ่นหน้าบนัประดบัด้วยลวดลายกนก

และสัญลกัษณ์รปูพระอนิทร์ทรงช้างเอราวณั กบัศาลารายแยกจากกนัเป็นหลงัๆ แต่เชือ่มถงึกนั
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ด้วยแนวก�าแพงแก้วประดับใบเสมา หน้าบันศาลารายประดบัลวดลายกนกและตราสญัลกัษณ์

รูปพระขรรค์ประดิษฐานในพาน เหนือขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์เลขห้าไทยล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ 

ภายในศาลาพระระเบียงประดิษฐานพระพทุธรปูน่ังเรียงเป็นอนัดบัโดยรอบพระอโุบสถจ�านวน 

117 องค์ 

พิจารณาด้วยหลักวิชาสถาปัตยกรรม การสร้างพระระเบียงอยู่ภายใต้เงื่อนไขจ�ากัด 

เนื่องจากผังบริเวณมิได้ถูกวางแผนแต่แรกจะให้มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตใดๆ อยู่ระหว่าง 

พระอุโบสถกับศาลาการเปรียญ อาคารทั้งสองหลังจึงมิได้ตั้งอยู่ห่างจากกันมากนักตาม 

แนวแกนประธาน ถ้าหากมกีารสร้างระเบยีงก่อล้อมพระอโุบสถ โดยท�าหลงัคาระเบยีงให้เป็น

ผนืเดยีวกันท้ังด้าน กจ็ะเกดิทศันยีภาพปิดบังสายตาท�าให้เกดิความรูส้กึน่าอดึอดั เม่ือเรามอง

จากมุขด้านตะวันออกของศาลาการเปรียญไปยังพระอุโบสถ การออกแบบพระระเบียงของ 

ขุนศรวีงัยศ ท่ีตดัขาดหลงัคาระเบยีงเป็นช่วงๆ จงึเป็นการเปิดพืน้ทีอ่ากาศให้ต่อเนือ่งกนัระหว่าง

พระอโุบสถกบัศาลาการเปรยีญ จงึนบัเป็นอบุายอนัแยบคายของท่านสถาปนกิผูอ้อกแบบ ใน

การแก้ปัญหาทศันยีภาพในระยะกระชัน้ระหว่างอาคารทัง้สองหลงั ในกรณเีฉพาะนี ้ (ภาพ 8 

และ ภาพ 9)

ท้ังน้ี อาจเป็นไปได้ทีก่ารออกแบบการสร้างพระระเบยีงล้อมรอบพระอโุบสถวดัใหญ่ฯ 

จะเป็นการรบัแบบอย่างมาจากประเพณใีนกรงุเทพฯ ทีม่ตีวัอย่างท�านองนีจ้�านวนมาก เป็นต้น

ว่าทีว่ดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม และทีว่ดัอืน่ๆ อกีหลายแห่ง ซึง่ย่อม

แสดงให้เหน็ถงึความสัมพนัธ์ถ่ายเทถึงกันทางด้านศลิปวัฒนธรรม ระหว่างราชธานกีบัหวัเมือง

ภายนอกในช่วงเวลาน้ันได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ัน การออกแบบการสร้างพระระเบยีงทีว่ดั

ใหญ่ฯ ยงัสะท้อนส�านึกของผูอ้อกแบบในเร่ืองการรับรูค้วามหมายของพืน้ทีท่างศาสนา ทีค่วร

ต้องแยกขาดระหว่างอุโบสถอันเป็นพื้นที่เฉพาะของสงฆ์กับศาลาการเปรียญอันเป็นพ้ืนที่ใช้

งานร่วมกนัระหว่างสงฆ์กับฆราวาส ซ่ึงต่างจากวิธีคิดในสมยัทีส่มเดจ็เจ้าแตงโมปฏสิงัขรณ์วดั

ดังได้กล่าวมาแล้ว และแสดงให้เห็นว่า ในบริบทของยุคสมัยที่ท�าการปฏิสังขรณ์ ศาลา

การเปรยีญของวดัใหญ่ฯ คงมไิด้ถูกรบัรูค้วามหมายแทนค่า “เจดีย์” ในแกนประธานของวดั 

ซึง่สมัพนัธ์กบัฐานานุศกัด์ิเดิมของอาคารในฐานะท่ีเป็นท้องพระโรงอกีต่อไป  
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ภาพ 8 (บน) มมุมองภายในจากพระอุโบสถท่ีแสดงถงึการออกแบบระเบยีงคตให้ต่อเชือ่มกบัแกนอาคารเดมิ 
โดยมรีปูแบบเป็นอาคารชดุแยกขาดจากกนั (ภาพ: ตะวนั วรีะกลุ) 

ภาพ 9 (ล่าง) แสดงระยะท่ีกระช้ันของระเบยีงคตทีส่อดเข้าไปคัน่พ้ืนทีร่ะหว่างอโุบสถและศาลาการเปรียญ  
(ภาพ: ตะวนั วรีะกุล)
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การรับรู้ความหมายของพ้ืนที่แบบใหม่นี้ ยังสะท้อนให้เห็นในเหตุการณ์เมื่อสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรส เสด็จมาทีว่ดัใหญ่ฯ เมือ่ พ.ศ. 2458 ในคราวนัน้

ท่านเรยีกประชมุคณะสงฆ์พร้อมกนัในพระอโุบสถ ดงัปรากฏในบนัทึกว่า “เวลา 2 ทุม่ล่วงแล้ว 

เสดจ็ออกพระสงฆ์ในพระอุโบสถ พระสงฆ์เฝ้าถวายดอกไม้ธปูเทยีน ประธานพระโอวาทเน่ือง

ด้วยการปกครอง และประธานย่ามตามชัน้ เวลายามเศษ เสดจ็ขึน้” (มหามกฏุราชวทิยาลยั 

2537, 466) ส่วนในการประทานธรรมเทศนาแก่ราษฎร สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ ทรงเลอืก

ใช้พืน้ทีบ่รเิวณปะร�า ท่ีลานด้านข้างศาลาการเปรยีญนอกพระอโุบสถ กรณนีีแ้สดงให้เห็นถงึ

ลักษณะการแบ่งแยกพื้นที่ที่ชัดเจนว่า ด้านในพระอุโบสถถูกใช้เฉพาะในกิจของสงฆ์ ส่วน 

กิจกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับราษฎร จะจดัข้ึนบรเิวณด้านนอกพ้ืนทีอ่โุบสถ

สรปุ: วดัใหญ่ฯ กบังานช่างเพชรบุรี

วดัใหญ่สวุรรณารามเป็นแหล่งรวมงานศลิปะสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมยัทีส่ะท้อนให้

เห็นการปรบัเปลีย่นทางกายภาพเขตพทุธาวาสของวัด ตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนปลายจนถงึราว

ประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มจากในสมัยแรกสร้างที่คงมีเฉพาะ 

พระอโุบสถเป็นอาคารประธานของวดั ต่อมาในสมยัการปฏสิงัขรณ์ใหญ่โดยสมเดจ็เจ้าแตงโม 

ในราวกลางพทุธศตวรรษที ่ 23 ได้เพิม่อาคารทีม่ฐีานานศุกัดิส์งูเทียบค่าได้เท่ากบัพระเจดย์ี

ข้ึนมาในแนวแกนประธานของเขตพุทธาวาส คือท้องพระโรงที่ท่านผู้ปฏิสังขรณ์วัดได้รับ

พระราชทานมาจากราชส�านกักรงุศรีอยธุยา โดยยงัไม่ชดัเจนในแง่หน้าทีก่ารใช้งานว่าในระยะ

แรกอาคารได้เคยถูกใช้เป็นต�าหนักของสมเด็จเจ้าแตงโมมาก่อน หรือว่าได้ใช้เป็นศาลา

การเปรยีญของวดัมาต้ังแต่แรก อย่างไรก็ดี ไม่ว่าหน้าทีแ่ต่แรกของอาคารภายหลงัจากทีย้่าย

มาทีว่ดันีแ้ล้วจะเป็นอย่างไร อาคารหลงัน้ีก็ได้ท�าหน้าทีข่องศาลาการเปรยีญในทีส่ดุ เหน็ได้

จากการถอดฝากั้นห้องท่ีเคยใช้แบ่งพื้นท่ีภายในเป็นสองส่วนออก เพ่ือเปิดพ้ืนที่โล่งตลอด

ภายในอาคารส�าหรบัความสะดวกในการใช้งานของสาธารณะ การออกแบบผงับรเิวณของเขต

พทุธาวาสซึง่ก�าหนดให้พระอโุบสถกับศาลาการเปรียญอยูใ่นแนวแกนหลกัเดยีวกนัเช่นนี ้ได้

กลายเป็นแบบแผนเฉพาะในเมืองเพชรบุรีต่อมาด้วย ดังพบตัวอย่างวัดท่ีมีผังบริเวณเช่นนั้น
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หลายแห่ง ซึง่มอีายอุาคารภายหลงัการปฏสิงัขรณ์วดัใหญ่ฯ ในกลางพทุธศตวรรษที ่23 ลงมา 

เช่น วดัเกาะแก้วสุธาราม วัดนาพรม วัดขุนตรา วดัแรก และวดัลาด เป็นต้น

การปฏสิงัขรณ์วดัใหญ่สวุรรณารามเป็นการใหญ่อกีครัง้หนึง่ในสมยัรัชกาลที ่5 กระท�า

โดยกลุ่มช่างพื้นเมืองภายใต้การน�าของขุนศรีวังยศ โดยในช่วงเวลานั้นวัดใหญ่ฯ คงพัฒนา 

ตวัเองเป็นส�านักช่างแล้ว พร้อมๆ กบัส�านักช่างในวดัอืน่ๆ อกีหลายแห่งในเมอืงเพชรบรุ ีซึง่ได้

ผลิตครูช่างคนส�าคัญๆ ของสกุลช่างเพชรบุรีสืบต่อมา เช่น หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย 

อาจารย์เป้า วัดพระทรง ครูพิณ อินฟ้าแสง ครูเลิศ พ่วงพระเดช ครูหวล ตาละวันนา  

(นพิทัธ์พร เพง็แก้ว 2550) งานปฏสัิงขรณ์วัดใหญ่ฯ ภายใต้การน�าของขนุศรวีงัยศ พยายาม

รกัษาผลงานสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมในวดัซ่ึงสืบทอดมาต้ังแต่สมยัอยุธยาให้ยังคงสภาพ

ดั้งเดิมโดยท�าการบูรณะให้แข็งแรงมั่นคงขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างสิ่งใหม่ภายใต้รูปแบบ

ศลิปกรรมทีอ่งิกับสกุลช่างเมอืงหลวงอย่างกลมกลนื ทัง้นี ้ ยงัได้แสดงนวตักรรมใหม่ในด้าน

การออกแบบพระระเบียง ซ่ึงมีข้อจ�ากัดท้ังเชิงพื้นที่และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเดิม 

โดยช่างสามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด ในการแบ่งแยกพืน้ท่ีพระอโุบสถให้เป็นเอกเทศ

ต่างหากจากศาลาการเปรียญท่ีต้ังกระชัน้อยูใ่นแนวแกนเดยีวกนั โดยยังคงรกัษาสนุทรยีทศัน์

ของความต่อเนือ่งของพืน้ท่ีและการไหลเวียนของอากาศระหว่างอาคารทัง้สองหลงัไว้ได้ 

การแบ่งแยกพื้นที่ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความรับรู้ในเชิงพ้ืนท่ีที่แบ่งแยกระหว่าง 

พระอโุบสถกบัศาลาการเปรียญ โดยพระอุโบสถเป็นพ้ืนทีเ่ฉพาะส�าหรบัสงฆ์ ส่วนอาคารศาลา

การเปรียญเป็นพื้นท่ีสาธารณะ อนึ่ง ฝีมือช่างเพชรบุรีทั้งในด้านการรักษาของเก่าและการ

รังสรรค์สิ่งใหม่ โดยเฉพาะในกรณีของการปฏิสังขรณ์วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งปรากฏเป็นที่ 

จบัพระทยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จนถงึกบัมพีระราชหตัถเลขาชมเชย

ไว้เป็นทีป่รากฏดังกล่าวแล้วข้างต้น อาจสร้างชือ่เสยีงขจรขจายให้กบัช่างเพชรบรีุเป็นอนัมาก 

ท�าให้บรรยากาศงานช่างเพชรบุรีในช่วงเวลานั้นคึกคัก และมีการประกวดประขันกันมาก

ระหว่างส�านกัช่าง ท�าให้เกดิการสร้างสรรค์ผลงานจากฝีมอืช่างเหล่านัน้จ�านวนมากและเป็น

มรดกวฒันธรรมของเมอืงเพชรบุรีสืบทอดมาจนถงึทกุวนันี้
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