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บทความ

Physical Alterations of the Ecclesiastic Section
of Wat Yai-suwannaram, Phetchaburi:
A consideration in the historical and
the Phetchaburi’s craftsmanship contexts
Tawan Weerakoon
Faculty of Architecture, Silpakorn University

บทความนีท้ ำ� การส�ำรวจการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของเขตพุทธาวาสวัดใหญ่สวุ รรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี โดยสัมพันธ์กบั การปฏิสงั ขรณ์วดั ครัง้ ใหญ่โดยสมเด็จเจ้าแตงโม ราวในกลาง
พุทธศตวรรษที่ 23 และการปฏิสังขรณ์วัดโดยกลุ่มช่างพื้นเมืองน�ำโดยขุนศรีวังยศ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 การปฏิสงั ขรณ์วดั ในคราวแรก ได้เพิม่ อาคารศาลาการเปรียญขึน้ มาในแนวแกน
ประธาน ซึง่ แสดงให้เห็นความส�ำคัญเชิงคุณค่าทีเ่ ทียบได้กบั พระเจดียใ์ นผังวัดสมัยอยุธยาตอน
ปลายทั่วไป และคงเกี่ยวข้องกับฐานานุศักดิ์ของอาคารที่เคยท�ำหน้าที่เป็นท้องพระโรงใน
พระราชวังของกรุงศรีอยุธยามาก่อน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มกี ารสร้างพระระเบียงขึน้
ล้อมรอบพระอุโบสถ ท�ำให้สร้างการตัดขาดทางพืน้ ทีซ่ งึ่ อาจเป็นผลมาจากการรับรูค้ วามหมาย
ว่าพระอุโบสถเป็นเขตเฉพาะของสงฆ์ ส่วนศาลาการเปรียญนัน้ เป็นพืน้ ทีอ่ เนกประสงค์ทพี่ ระ
สงฆ์และฆราวาสใช้ร่วมกัน การปฏิสังขรณ์ในครั้งหลังนี้ แสดงชั้นเชิงช่างในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมได้อย่างแยบคาย แสดงให้เห็นว่าสกุลช่างท้องถิน่ คงได้รบั การพัฒนาขึน้ ในเมือง
เพชรบุรมี าแล้วระยะหนึง่ แล้ว โดยสัมพันธ์กบั การทีว่ ดั ได้พฒ
ั นาตัวเองเป็นส�ำนักช่าง
ค�ำส�ำคัญ วัดใหญ่สวุ รรณาราม, สมเด็จเจ้าแตงโม, ขุนศรีวงั ยศ, งานช่าง, เพชรบุรี
บทคัดย่อ
abstract
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 Sriwangyot. 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.
keywords Wat Yai-suwannaram, Somdet Taeng-mo, Khun Sri-wangyot, craftsmanship,
Phetchaburi
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วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชบุรี เป็นวัดที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาย้อนไป
อย่างน้อยถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย และเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมตัง้ แต่สมัย
ปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงราวสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นวัดทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นทีร่ วมผลงานช่างในสาย
สกุลเพชรบุรหี ลายแขนง ทัง้ งานสถาปัตยกรรมเครือ่ งไม้และเครือ่ งปูน งานแกะสลักไม้ งาน
จิตรกรรม และงานปูนปั้นประดับอาคาร โดยเป็นผลงานของทั้งช่างหลวงและช่างราษฎร์
พื้ น เมื อ งจากต่ า งยุ ค ต่ า งสมั ย อั น เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น กระบวนการบู ร ณะ
พุทธศาสนสถานในบริบทเชิงเวลาทีย่ าวนานกว่าสองร้อยปี
ผังบริเวณวัดใหญ่สุวรรณารามในปัจจุบันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ประกอบด้วยเขต
พุทธาวาสตัง้ อยูท่ างฟากเหนือและเขตสังฆาวาสตัง้ อยูท่ างฟากใต้ โดยมีสระน�ำ้ ใหญ่ตงั้ อยูย่ า่ น
กลางระหว่างเขตทั้งสองค่อนไปทางตะวันออก มีก�ำแพงแก้วก่ออิฐถือปูนล้อมรอบวัด บน

ภาพ 1 ผังบริเวณวัดใหญ่สวุ รรณารามในปัจจุบนั
(ภาพแสดงผังบริเวณ: ตะวัน วีระกุล; ลิขสิทธิเ์ ป็นของผูเ้ ขียนบทความ)
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หัวมุมก�ำแพงประดับด้วยหัวเม็ดทรงมัณฑ์ และมีซมุ้ ประตูทรงมงกุฎประจ�ำอยูบ่ นแนวก�ำแพง
แก้วด้านเหนือ (ภาพ 1) ภายในเขตพุทธาวาสประกอบด้วยอาคารหลักสองหลัง ตัง้ อยูเ่ รียงกัน
อยูต่ ามแนวแกนประธานจากตะวันออกไปตะวันตก ได้แก่ พระอุโบสถก่ออิฐถือปูน หลังคา
หน้าจั่วลดสองชั้น มุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยและประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา และ ศาลา
การเปรียญซึง่ เป็นอาคารเครือ่ งไม้ยกพืน้ ขนาดใหญ่ หลังคาท�ำเป็นทรงหน้าจัว่ ลดสองชัน้ ชัก
หลังคาพาไลซ้อนกันสามตับโดยรอบอาคาร ทัง้ หมดนีม้ งุ ด้วยกระเบือ้ งกาบกล้วยประดับช่อฟ้า
ใบระกา เฉพาะจัว่ หลังคาด้านตะวันตกท�ำเป็นทรงมุขประเจิด ต่างจากด้านตะวันออกทีเ่ ป็น
ทรงจัว่ ธรรมดา รอบพระอุโบสถมีระเบียงคตซึง่ ท�ำเป็นท�ำนองศาลารายตัดขาดเป็นหลังๆ ต่อ
เชือ่ มด้วยแนวก�ำแพงแก้ว บนสันก�ำแพงประดับด้วยใบเสมา ย่านกลางระเบียงด้านทิศตะวัน
ออกมีซมุ้ ประตูทางเข้าขนาดสูงใหญ่เปิดเข้าสูล่ านพระอุโบสถ ท�ำเป็นรูปอาคารทรงไทยหลังคา
ลดสองชัน้ วางตัวตัดขวางกึง่ กลางแนวระเบียงและศาลาราย ด้านหน้าซุม้ รูปอาคารทรงไทยมี
การชักก�ำแพงแก้วก่อล้อมลานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซุ้มประตูก่ออิฐตั้งประจ�ำอยู่ย่านกลาง
ก�ำแพงแก้ว และมีเจดียก์ ลมสององค์ตงั้ อยูภ่ ายในลาน ขนาบสองข้างซุม้ ประตูระเบียงอย่าง
สมมาตร (ภาพ 2)
ภาพ 2 เขตพุทธาวาสวัดใหญ่สวุ รรณาราม
(แบบสถาปัตยกรรมสามมิต:ิ ตะวัน วีระกุล; ลิขสิทธิเ์ ป็นของผูเ้ ขียนบทความ)
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นอกเหนือจากกลุ่มอาคารส�ำคัญตามแนวแกนประธานดังกล่าวมาแล้ว ภายในเขต
พุทธาวาส ยังมีอาคารและสิง่ ก่อสร้างบริวารอืน่ ๆ ได้แก่ ปรางค์และเจดียร์ ายหลายองค์ภายนอก
ลานก�ำแพงแก้วทางด้านหน้าของพระอุโบสถ และหอระฆังก่ออิฐถือปูนซึง่ ตัง้ อยูท่ างด้านทิศใต้
ของศาลาการเปรียญ ท�ำเป็นอาคารเรือนยอดสองชัน้ ทรงไทยผสมฝรัง่ กับศาลาบาตรเครือ่ งไม้
ประดับช่อฟ้าใบระกา ส�ำหรับเขตสังฆาวาสซึง่ ตัง้ อยูด่ า้ นฟากใต้ภายในเขตวัด มีสงิ่ ก่อสร้าง
ส�ำคัญคือกลุม่ กุฏสิ งฆ์และหอไตร เป็นเรือนไทยเครือ่ งไม้หลายหลังประกอบรวมเป็นหมูใ่ หญ่
ผังอาณาบริเวณและสิง่ ก่อสร้างภายในวัดใหญ่สวุ รรณารามในสภาพปัจจุบนั ดังได้บรรยายมา
เป็นผลสัง่ สมจากการสร้างและบูรณปฏิสงั ขรณ์หลายคราวในอดีต บทความนีเ้ ป็นการส�ำรวจ
พัฒนาการของผังและลักษณะทางกายภาพของเขตพุทธาวาส วัดใหญ่สุวรรณาราม โดย
เชือ่ มโยงการวิจยั เอกสารกับการศึกษาวิเคราะห์ตวั ผังสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมภายใน
วัด ตลอดจนกรณีศกึ ษาเชิงเปรียบเทียบ เพือ่ ท�ำความเข้าใจเงือ่ นไขเชิงประวัตศิ าสตร์ทนี่ ำ� มา
สูร่ ปู แบบเฉพาะของศิลปสถาปัตยกรรมของวัดใหญ่สวุ รรณาราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบท
ของการปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ส�ำคัญ 2 ครัง้ ได้แก่ เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับการปฏิสงั ขรณ์วดั โดยพระเถระ
ชั้นผู้ใหญ่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และบันทึกที่อ้างถึงงานช่างเมืองเพชรบุรีในช่วงที่มีการ
ปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5
“วัดใหญ่ฯ” ในต�ำนาน

จากการส�ำรวจเอกสารเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของวัดใหญ่สวุ รรณาราม ไม่พบเอกสาร
ร่วมสมัยแต่พบว่ามีเรื่องเล่าที่ได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในชั้นหลังลงมา ซึ่ง
เชือ่ มโยงความส�ำคัญของวัดกับประวัตคิ วามเป็นมาของ “สมเด็จพระสังฆราชแตงโม (ทอง)”
หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ทั่ วไปว่ า “สมเด็ จ เจ้ า แตงโม” โดยชาวเพชรบุ รี ใ นปั จ จุ บั น เชื่ อ กั น ว่ า รู ป
ประติมากรรมหล่อด้วยส�ำริดขนาดเท่าคนจริง ท�ำเป็นรูปพระภิกษุนงั่ พับเพียบประนมมือถือ
ดอกบัว ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธานภายในพระอุโบสถของวัด เป็นรูปเหมือนของ
สมเด็จเจ้าแตงโม และมีต�ำนานเล่าสืบต่อกันมากว่าสมเด็จเจ้าแตงโมเป็นผู้ปฏิสังขรณ์
“วัดใหญ่ฯ” แห่งนีใ้ นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดังทีร่ ชั กาลที่ 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขา
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เล่าเรือ่ งสมเด็จเจ้าแตงโมเมือ่ คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ว่า
“ท่านองค์นวี้ า่ เป็นสามเณรอยูใ่ นเมืองเพชรบุรี ลงอาบน�ำ้ พบเปลือกแตงโมลอยมา เก็บเปลือก
แตงโมนั้นกิน พวกเพื่อนศิษย์วัดด้วยกันล้อเลียนอับอายจึงหนีเข้าไปยังกรุง ตั้งหน้าเรียน
พระปริยตั ธิ รรมจนเป็นพระราชาคณะ แล้วจึงได้กลับออกมาปฏิสงั ขรณ์วดั นี”้ (กรมศิลปากร
2499, 26) ทัง้ นี้ เรือ่ งเล่า/ต�ำนานเกีย่ วกับสมเด็จเจ้าแตงโมส่วนใหญ่ จะยืนยันความเป็นบุคคล
ในประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงเนื้อความจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ที่กล่าวถึง
สมเด็จเจ้าแตงโมครัง้ มีสมณศักดิเ์ ป็นพระสุวรรณมุนี ได้เป็นแม่กองบูรณะมณฑปพระพุทธบาท
เมือ่ พ.ศ. 2245 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือ (กรมศิลปากร 2507, 296)
เรื่องเล่าเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าแตงโมในหนังสือ สมุดราชบุรี ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2468
กล่าวถึงประวัติการบวชที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ก่อนจะได้ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่กรุง
ศรีอยุธยา และมีชอื่ เสียงโด่งดังจนได้ถวายงานให้ราชส�ำนัก ต่อมาได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระราชา
คณะทีพ่ ระสุวรรณมุนี ก่อนจะถวายพระพรลากลับไปบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่ฯ อันเป็นมูลสถาน
ศึกษาของท่าน (ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 2550, 190) ในช่วงท้ายชีวติ ของสมเด็จเจ้าแตงโม ท่าน
ได้ขนึ้ ไปท�ำหน้าทีน่ ายงานก�ำกับการบูรณปฏิสงั ขรณ์มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ก่อนจะถึงแก่
มรณภาพหลังจากนัน้ ไม่นาน เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับประวัตชิ วี ติ ของสมเด็จเจ้าแตงโม โดยเฉพาะที่
อ้างถึงการบูรณปฏิสงั ขรณ์มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
เป็นพื้นฐานของข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ฯ โดยสมเด็จเจ้า
แตงโม ว่าน่าจะเกิดขึน้ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ (พ.ศ. 2246 - 2251) อนึง่ วัดใหญ่ฯ ใน
ขณะนั้นน่าจะมีอาคารพระอุโบสถเป็นหลักประธานของวัดอยู่แล้ว แต่ศิลปสถาปัตยกรรม
ส�ำคัญทีเ่ พิม่ เข้ามาในผังบริเวณของวัดคือศาลาการเปรียญ ซึง่ เชือ่ กันว่าสมเด็จเจ้าแตงโมได้
ประกอบสร้างจากท้องพระโรงที่ได้รับพระราชทานจากราชส�ำนักกรุงศรีอยุธยา (ฉลอง
สุนทราวาณิชย์ 2550) โดยปลูกอยูต่ อ่ ท้ายจากพระอุโบสถในแนวเดียวกัน ท�ำให้เกิดแนวแกน
ประธาน (ตะวันออก-ตะวันตก) ของเขตพุทธาวาส ต่อเชือ่ มอาคารทัง้ สองหลังเข้าด้วยกันดัง
ทีป่ รากฏในปัจจุบนั
นอกจากนี้ ต�ำนานเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าแตงโม ยังเปิดประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับที่ตั้ง
ของวัดใหญ่สวุ รรณาราม ซึง่ กล่าวถึงท่าน�ำ้ ทีส่ มเด็จเจ้าแตงโมในวัยเด็กได้มาเล่นน�ำ้ ก่อนทีจ่ ะ
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ได้มาบวชเณรทีว่ ดั ใหญ่ฯ ขณะทีใ่ นปัจจุบนั วัดใหญ่ฯ ตัง้ อยูห่ า่ งพอสมควรจากแนวแม่นำ�้ เพชรบุรี
บริเวณ “คลองกระแซง” ทีแ่ ม่นำ�้ ไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรหี น้าวัดมหาธาตุและวัดพลับพลาชัย
อย่างไรก็ดี ผูร้ ทู้ อ้ งถิน่ ของเพชรบุรแี ละผูเ้ ขียนหนังสือประวัตสิ งั เขป วัดใหญ่สวุ รรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี ได้เคยสืบค้นแนวแม่นำ�้ เพชรบุรสี ายเดิม และให้ความเห็นไว้วา่ มีแนวแม่นำ�้ สายเก่า
ไหลผ่านวัดใหญ่ฯ (บุญมี พิบลู สมบัติ 2508, 6) และหากพิจารณาเนือ้ ความในพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาที่อ้างถึงเหตุการณ์พระยาละแวกบุกเข้าปล้นเมืองเพชรบุรีในรัชสมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชา เมือ่ พ.ศ. 2115 (กรมศิลปากร 2507, 77) จะทราบได้โดยประมาณถึง
ทีต่ งั้ ของตัวเมืองเพชรบุรใี นสมัยอยุธยาว่าเคยล้อมรอบด้วยก�ำแพงก่ออิฐและมีคลองกระแซง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูเมืองด้านตะวันตก ต�ำแหน่งทีต่ งั้ วัดใหญ่ฯ น่าจะอยูภ่ ายในตัวเมือง โดยเคยมี
แนวคูเมืองด้านเหนือไหลผ่านวัด นอกจากนี้ หนังสือ สมุดราชบุรีฯ ได้บรรยายสัณฐานของ
เมืองเพชรบุรเี ก่า เท่าทีส่ ามารถสืบค้นได้จากร่องรอยต่างๆ ทีห่ ลงเหลืออยูใ่ นช่วงปลายทศวรรษ
2460 โดยกล่าวว่าแนวก�ำแพงเมืองเก่าด้านทิศเหนือ น่าจะพาดผ่านวัดใหญ่ไปจนถึงคลอง
กระแซง ซึง่ เป็นไปได้วา่ ตรงกับแนวถนนทีต่ ดั ผ่านด้านเหนือของวัดใหญ่ฯ ในปัจจุบนั (ฉลอง
สุนทราวาณิชย์ 2550, 47)
จากการส�ำรวจพืน้ ทีข่ องผูเ้ ขียน พบแนวล�ำรางขนาดเล็กวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้บริเวณ
ด้านหน้าพระอุโบสถวัดใหญ่ฯ ทางด้านทิศตะวันออก ปัจจุบนั ล�ำรางนีต้ นื้ เขินเกือบหมดแล้ว
แต่อาจเป็นไปได้วา่ นีค้ อื แนวคลองชักน�ำ้ จากคูเมืองเดิมเข้ามาสูส่ ระน�ำ้ ทีต่ งั้ อยูด่ า้ นใต้ของเขต
พุทธาวาส ซึง่ เป็นเหมือนเครือ่ งกัน้ แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสของวัด ข้อมูลของวัดจาก
หนังสือ สมุดภาพศิลปกรรมวัดใหญ่สวุ รรณาราม จังหวัดเพชรบุรี (สุภทั รดิศ ดิศกุล และคณะ
2525) ระบุวา่ ในอดีตสระน�ำ้ ดังกล่าวเคยมีความยาวถึง 240 เมตร หรือเท่ากับความยาวของ
พืน้ ทีว่ ดั จากตะวันออกไปตะวันตก ซึง่ หากเป็นเช่นนัน้ สระน�ำ้ นีก้ จ็ ะท�ำหน้าทีแ่ บ่งพืน้ ทีว่ ดั เป็น
ฟากเหนือกับใต้แยกจากกันโดยสมบูรณ์ แต่ตอ่ มาในสมัยเจ้าอาวาสล�ำดับทีส่ อง ได้มกี ารถม
สระน�ำ้ นีจ้ นเหลือความยาวเพียง 80 เมตร และหลังจากนัน้ ได้มกี ารย้ายหมูก่ ฏุ สิ งฆ์เครือ่ งไม้
ทีเ่ คยตัง้ อยูด่ า้ นหน้าพระอุโบสถในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มาปลูกขึน้ ใหม่ตรงบริเวณสระทีถ่ กู
ถมแล้ว การถมสระและย้ายกุฏิสงฆ์ อาจเกี่ยวข้องกับการที่คูเมืองเดิมเกิดตื้นเขิน จนหมด
สภาพการเป็นเส้นทางน�้ำและเส้นทางคมนาคมสายหลักสู่วัด จึงเหลือเพียงเส้นทางบก
ตามแนวถนนซึง่ ขนานกับคูเมืองด้านเหนือดังกล่าว
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ภาพ 3 รูปด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม แสดงความแตกต่างของมุขหลังคา
ด้านทิศตะวันออกเป็นหลังคาชักปีกนกธรรมดา (ซ้าย) กับมุขด้านตะวันตกเป็นหลังคาแบบมุขประเจิด (ขวา) (ภาพจาก
ปองพล ยาศรี 2558, 230; โดยได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียน)

ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สว
ุ รรณาราม: ข้อสังเกตจากรูปแบบสถาปัตยกรรม

งานศึกษาเกีย่ วกับวัดใหญ่สวุ รรณารามในระยะหลังส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาด้านประวัตศิ าสตร์
ศิลปะทีเ่ น้นอภิปรายเกีย่ วกับการก�ำหนดอายุงานศิลปกรรมภายในวัด เป็นต้นว่า ธนิต อยูโ่ พธิ์
(2502) สันนิษฐานว่าภาพเขียนในพระอุโบสถวัดใหญ่ฯ น่าจะถูกเขียนขึน้ ราวในครึง่ หลังของ
พุทธศตวรรษที่ 22 (ระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถจนถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
สอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าพระอุโบสถของวัดมีอยู่ก่อนหน้าสมัยที่สมเด็จเจ้าแตงโมกลับมา
ปฏิสังขรณ์วัด ข้อเสนอในท�ำนองเดียวกันยังปรากฏในงานของมาณพ อิศริเดช (2527) ที่
ก�ำหนดอายุภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมในพระอุโบสถให้แคบลงไปอยูใ่ นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง (พ.ศ. 2481 - 2499) ส่วน เฟือ้ หริพทิ กั ษ์ และ อนันต์ วิรยิ ะพินจิ (2531) ตัง้
ข้อสันนิษฐานว่าพระอุโบสถวัดใหญ่น่าจะมีอายุในสมัยพระนารายณ์ (พ.ศ. 2199 - 2231)
หรือก่อนหน้านัน้ ขึน้ ไปอีก
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ในส่วนของอาคารศาลาการเปรียญ ซึง่ มีรปู แบบเฉพาะกล่าวคือจัว่ หลังคาด้านตะวันตก
ท�ำเป็นทรงมุขประเจิดต่างจากด้านตะวันออกทีเ่ ป็นทรงจัว่ ธรรมดา (ภาพ 3) ท�ำให้มกี ารตัง้
ข้อสังเกตว่าอาจเป็นอาคารทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างอืน่ มาก่อน โดยทีผ่ า่ น
มา มักมีการตีความเชือ่ มโยงกับต�ำนานของวัดและสมเด็จเจ้าแตงโมดังกล่าวถึงข้างต้น เช่น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าสมเด็จเจ้าแตงโมอาจเคยมี
ต�ำแหน่งเป็นสังฆราชาเมืองเพชรบุรี และอาคารศาลาการเปรียญที่วัดใหญ่ฯ อาจเคยเป็น
ต�ำหนักเดิมของท่านและรือ้ มาสร้างเป็นศาลาการเปรียญเมือ่ ท่านมรณภาพแล้ว (กรมศิลปากร
2499, 26) ส่วนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงพระด�ำริถงึ พระ
อุโบสถและการเปรียญของวัดใหญ่ฯ เมือ่ คราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลราชบุรี พ.ศ.
2458 ว่าศาลาการเปรียญน่าจะเคยเป็นต�ำหนักของพระสังฆราชประจ�ำเมือง และสร้างขึ้น
ในพืน้ ทีโ่ ดยไม่ได้ยา้ ยมาจากทีอ่ นื่ (มหามกุฏราชวิทยาลัย 2537, 368-370) และ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยให้ข้อคิดเห็นโดยอิงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาว่า
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ น่าจะเคยเป็นต�ำหนักของเจ้าพระขวัญ พระราชโอรสของสมเด็จ
พระเพทราชา ซึ่งถูกสมเด็จพระเจ้าเสือ (ตั้งแต่ครั้งยังเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล)
ปลงพระชนม์ในช่วงทีส่ มเด็จพระเพทราชาใกล้สวรรคต และต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ
จึงโปรดฯ ให้รอื้ ต�ำหนักเจ้าพระขวัญไปปลูกถวายไว้ทวี่ ดั ใหญ่ฯ (วรทัศน์ วัชรวสี 2555)
จะเห็นว่า การตีความโดยเชื่อมโยงกับต�ำนานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าแตงโม ยังไม่
สามารถให้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับหน้าทีเ่ ดิมของศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ อย่างไรก็ดี หม่อม
เจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล และคณะ (2525) และ น. ณ ปากน�ำ้ (2527) ได้ตงั้ ข้อสังเกตตรงกันว่า
ภายในอาคารศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ พบร่องรอยของการกัน้ ผนังแบ่งห้องทีป่ รากฏอยูบ่ น
เสาช่วงทีส่ ี่ (นับจากด้านหน้า) เนือ่ งจากลวดลายบนสองด้านของต้นเสาเดียวกันต่างแม่ลาย
กัน (ภาพ 4 และ ภาพ 5) แสดงว่าพืน้ ทีภ่ ายในอาคารอาจเคยถูกแบ่งเป็นสองส่วนมาก่อน
และน่าจะสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าอาคารหลังนี้เคยท�ำหน้าที่เป็นท้องพระโรงใน
พระราชวัง และได้มกี ารรือ้ ผนังกัน้ ห้องออกไปต่อเมือ่ เปลีย่ นหน้าทีเ่ ป็นศาลาการเปรียญแล้ว
โดยยังทิง้ ร่องรอยของโครงสร้างผนังในอดีตไว้ดงั กล่าว
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ภาพ 4 แนวเสาทีป่ รากฏร่องรอยของผนังกัน้ ห้องในเสาชุดทีส่ ี่
(ภาพจาก ปองพล ยาศรี 2558, 230; โดยได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียน)

จากการส�ำรวจอาคารศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ ในระหว่างการปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ล่าสุด
(พ.ศ. 2559) ซึง่ มีการเปิดโครงสร้างหลังคาออกทัง้ หมด ผูเ้ ขียนพบร่องรอยส�ำคัญเพิม่ เติมใน
บริเวณโครงสร้างหลังคาปีกนกตรงแนวเสาช่วงที่สี่ มีการเซาะร่องส�ำหรับใส่แผงไม้กั้นผนัง
แตกต่างจากลักษณะโครงสร้างหลังปีกนกของเสาต้นอืน่ ๆ (ภาพ 6) ท�ำให้ยนื ยันได้แน่นแฟ้น
ขึน้ ไปอีกว่าพืน้ ทีภ่ ายในโถงอาคารเคยถูกแบ่งเป็นสองส่วนแยกจากกันด้วยผนัง โดยโถงด้าน
หน้ามีขนาดเล็กกว่าโถงด้านใน อนึง่ ผูเ้ ขียนได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบการใช้สอยอาคาร
ลักษณะนีใ้ นสมัยอยุธยาตอนปลาย จากตัวอย่างภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดเกาะแก้ว
สุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ มีจารึกระบุปที เี่ ขียนภาพตรงกับ พ.ศ. 2277 สมัยพระเจ้าอยูห่ วั
บรมโกศ (น. ณ ปากน�ำ้ 2527) และไม่หา่ งไกลนักจากอายุของศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ
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ภาพ 5 (ซ้าย) ภาพเขียนลายทองทีเ่ สาปรากฏแม่ลายต่างกัน (ภาพ: ตะวัน วีระกุล)
ภาพ 6 (ขวา) แนวเซาะร่องโครงสร้างไม้ทปี่ รากฏร่องรอยการกัน้ ห้องถึงชุดหลังคา (ภาพ: ตะวัน วีระกุล)

ภาพจิตรกรรมดังกล่าวเขียนเป็นภาพอาคารมุขประเจิดทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นท้องพระโรง มีการแบ่ง
พื้นที่เป็นฝ่ายนอกและฝ่ายในโดยใช้ผนังกั้นแบ่งห้อง คล้ายการแบ่งพื้นที่แต่เดิมในศาลา
การเปรียญวัดใหญ่ฯ (ภาพ 7) สนับสนุนข้อเสนอที่ว่าอาคารหลังนี้น่าจะเคยท�ำหน้าที่เป็น
ท้องพระโรงมาก่อน เมื่อสมเด็จเจ้าแตงโมได้รับพระราชทานตัวอาคารมาปลูกขึ้นใหม่ที่วัด
ใหญ่ฯ จึงมีการปรับแก้ลกั ษณะภายในให้เหมาะกับการใช้งานแบบใหม่ ซึง่ มีความเป็นไปได้
ทัง้ สองกรณีวา่ ได้นำ� ผนังกัน้ ห้องออกตัง้ แต่แรก เพือ่ เปิดพืน้ ทีว่ า่ งภายในอาคาร ส�ำหรับการ
ใช้สอยอย่างสาธารณะภายในวัด หรือยังคงรักษาผนังกัน้ ห้องภายในอยูเ่ พือ่ ให้เหมาะกับการ
เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าแตงโม กระทั่งภายหลังจากท่านมรณภาพแล้วจึงได้มีการถอด
ผนังกัน้ ห้องนีอ้ อกไป
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ภาพ 7 ภาพจิตรกรรมผนังด้านสกัด
พระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
แสดงภาพอาคารมุขประเจิดทีใ่ ช้เป็นท้องพระโรง
มีลกั ษณะรูปทรงและการใช้พนื้ ทีภ่ ายใน
สอดคล้องกับศาลาการเปรียญวัดใหญ่สวุ รรณาราม
ก่อนทีจ่ ะมีการถอดชุดผนังกัน้ กลาง
(ภาพถ่าย และ แบบสถาปัตยกรรมสามมิต:ิ
ตะวัน วีระกุล; ลิขสิทธิเ์ ป็นของผูเ้ ขียนบทความ)

ส�ำหรับพระด�ำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ว่าศาลา
การเปรียญของวัดใหญ่ฯ อาจถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นต�ำหนักทีป่ ระทับของสังฆราชาประจ�ำเมือง
เพชรบุรี โดยไม่ได้ถกู เคลือ่ นย้ายมาจากทีอ่ นื่ ผูเ้ ขียนได้ทำ� การค้นคว้าข้อมูลของลักษณะทีพ่ กั
พระสงฆ์ในยุคสมัยใกล้เคียงกันเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ โดยได้ท�ำการส�ำรวจอาคารทีม่ กั เรียก
กันว่า “กุฏพิ ระอาจารย์แสง” ตัง้ อยูใ่ นวัดเขาบันไดอิฐ เมืองเพชรบุรี ซึง่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
ทรงไทยหลังคามุงกระเบือ้ งกาบกล้วยหลังหนึง่ เป็นไปได้วา่ อาจมีอายุยอ้ นไปถึงสมัยอยุธยา
ตอนปลาย รูปทรงอาคารท�ำเป็นชัน้ เดียว รองรับด้วยฐานบัวแอ่นโค้ง มีขนาด 5.70 X 13.50
เมตร ถึ ง แม้ ว ่ า ลั ก ษณะการแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยภายในกุ ฏิ ส งฆ์ ห ลั ง นี้ จ ะอยู ่ ใ นแบบแผนที่
เปรียบเทียบได้เพราะภายในกัน้ แบ่งเป็นสองห้องแบบเดียวกับทีศ่ าลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ แต่
ก็มขี นาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยเล็กกว่าศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ (ขนาด 9.50 X 30 เมตร) เป็นอัน

การปรับเปลี่ยนกายภาพของเขตพุทธาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม

155

มาก หากอาคารศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ เป็นอาคารทีส่ ร้างเพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระทับของสังฆราชา
ประจ�ำหัวเมือง ก็จะเป็นต�ำหนักพระราชาคณะที่ใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีขนาด
ใหญ่กว่าอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นต�ำหนักของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
วัดพุทไธศวรรย์ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นกรุงศรีอยุธยาซึง่ เป็นราชธานีเสียอีก ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบนี้ ท�ำให้
เห็นความเป็นไปได้วา่ อาคารศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ อาจเป็นอาคารทีส่ ร้างเพือ่ วัตถุประสงค์
การใช้งานอย่างอืน่ มาก่อน โดยเมือ่ ถูกย้ายมาปลูกขึน้ ใหม่ทวี่ ดั ใหญ่ฯ ก็อาจถูกใช้เป็นทีป่ ระทับ
ของสมเด็จเจ้าแตงโมระยะหนึ่งก่อนที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นศาลาการเปรียญสืบเนื่องมาถึง
ปัจจุบนั
การปรับเปลีย
่ นผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดใหญ่สว
ุ รรณาราม
ศาลาการเปรียญ: สถาปัตยกรรมในแนวแกนประธานของเขตพุทธาวาสวัดใหญ่ฯ

จากงานศึกษาทีเ่ คยมีมาแล้วก่อนหน้า และจากการค้นคว้าของผูเ้ ขียนดังได้กล่าวถึงข้างต้น
ท�ำให้พอจะอนุมานได้ว่าศาลาการเปรียญคงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในผัง
เขตพุทธาวาสของวัดใหญ่ฯ ในคราวทีส่ มเด็จเจ้าแตงโมปฏิสงั ขรณ์วดั เมือ่ ราวรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าเสือ ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 โดยที่อาคารหลังนี้มีฐานานุศักดิ์สูงมาแต่เดิม
เนือ่ งจากเคยเป็นท้องพระโรงในพระราชวังมาก่อน จึงเป็นการเหมาะสมทีจ่ ะจัดวางต�ำแหน่ง
อาคารในผังของวัดให้อยูใ่ นแนวแกนเดียวกันกับอาคารประธานทีม่ มี าแต่เดิมคือพระอุโบสถ
ซึง่ ยิง่ ขับเน้นความส�ำคัญของอาคารประวัตศิ าสตร์หลังนีใ้ ห้โดดเด่นขึน้ และอาจเป็นความจงใจ
ของผูป้ ฏิสงั ขรณ์วดั คือสมเด็จเจ้าแตงโมด้วย
จากการส�ำรวจงานออกแบบและวางผังสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ทัง้ ก่อนหน้าและใน
สมัยทีม่ กี ารปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่ฯ โดยสมเด็จเจ้าแตงโม พบว่าไม่เคยมีการสร้างแบบแผนความ
สัมพันธ์ของกลุม่ อาคารในผังของวัด โดยจัดอาคารประเภทศาลาการเปรียญเข้าอยูใ่ นระเบียบ
แกนประธานของผังบริเวณมาก่อน โดยทัว่ ไป การออกแบบผังบริเวณวัดในสมัยอยุธยาเน้น
การเรียงตัวตามแนวแกนประธานของอุโบสถ-เจดีย-์ วิหาร เป็นหลัก เช่น หลักฐานเก่าทีส่ ดุ
อ้างถึงการก่อสร้าง “การเปรียญ” รวมอยูก่ บั อาคารอีกหลายประเภท ในคราวสถาปนาวัดไชย
วัฒนาราม อยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (กรมศิลปากร 2507) อย่างไรก็ดี
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จากการลงส�ำรวจผังพื้นที่วัดไชยวัฒนารามในปัจจุบันไม่พบร่องรอยของอาคารซึ่งน่าจะเป็น
ศาลาการเปรียญปรากฏในแนวแกนประธานของวัด ท�ำให้เชือ่ ว่าอาคารอาจสร้างด้วยไม้และ
ตัง้ อยูแ่ ยกส่วนออกไปจากแนวแกนของวัด หรือทีว่ ดั โพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจติ ร ซึง่ มีหลักฐาน
จากพงศาวดารว่าได้รับการสถาปนาขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือ โดยประกอบด้วย
สิง่ ก่อสร้างหลากหลายประเภท ทัง้ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ การเปรียญ และกุฎี (กรมศิลปากร
2507) ก็ไม่พบการจัดวางต�ำแหน่งศาลาการเปรียญในแนวแกนประธานของวัดเช่นเดียวกัน
จากที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่าการวางต�ำแหน่งศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ ในแนวแกน
ประธานของวัด ณ ต�ำแหน่งซึง่ สามารถแทนค่าสถาปัตยกรรมทีม่ ฐี านานุศกั ดิส์ งู อาจมีพนื้ ฐาน
มาจากการประเมินคุณค่าพิเศษของอาคารหลังนี้ โดยสัมพันธ์กบั ประวัตทิ มี่ าของอาคารนอก
เหนือจากเพือ่ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ช่นศาลาการเปรียญทัว่ ไป
โดยทั่วไป “ศาลาการเปรียญ” เป็นประเภทอาคารโถงขนาดใหญ่สำ� หรับพระสงฆ์ใช้
ศึกษาทางปริยตั ิ และส�ำหรับฆราวาสใช้ฟงั ธรรมหรือท�ำบุญกุศลต่างๆ (โชติ กัลยาณมิตร 2539,
94) ลักษณะการใช้งานมุง่ ใช้ประโยชน์รว่ มกันระหว่างพระกับฆราวาส โดยนิยมวางต�ำแหน่ง
อาคารให้อยูใ่ กล้กฏุ เิ พือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ พระสงฆ์ หรืออยูใ่ นจุดทีเ่ ชือ่ มได้กบั พืน้ ทีส่ าธารณะ
อืน่ ๆ เพือ่ เอือ้ ต่อการใช้งานของฆราวาสด้วย (สมคิด จิระทัศนกุล และคณะ 2550) ต่างจากที่
ตัง้ ของศาลาการเปรียญวัดใหญ่ฯ ทีถ่ กู ตัดขาดจากเขตสังฆาวาสด้วยแนวสระน�ำ้ ทีก่ นั้ แบ่งพืน้ ที่
วัด และในแง่ของการออกแบบผังบริเวณ แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมความสัมพันธ์เชิงคุณค่า
โดยตรงระหว่างศาลาการเปรียญกับพระอุโบสถ มากกว่ากับกลุ่มกุฏิสงฆ์ที่มิได้ตั้งอยู่ใน
ต�ำแหน่งทีเ่ ข้าศูนย์กนั ทัง้ นี้ ตามแบบแผนของผังเขตพุทธาวาสวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ด้านหลังของพระอุโบสถควรเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ ดังนั้นในกรณีการวางผังบริเวณของ
วัดใหญ่ฯ ศาลาการเปรียญจึงถูกให้ความหมายในระดับทีส่ ามารถเปรียบเทียบในเชิงคุณค่า
กับเจดีย์ได้ การที่ศาลาการเปรียญกลายมาเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างหลักประธานของวัดได้
เช่นนี้ ย่อมเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัย กับการที่อาคารหลังนี้เคยมีฐานานุศักดิ์เป็นท้อง
พระโรงในพระราชวังมาก่อน
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ระเบียงคต: ส�ำนักช่างวัดใหญ่ฯ กับการปรับเปลีย
่ นรูปแบบเชิงพืน
้ ทีภ
่ ายในเขตพุทธาวาส

น่าเสียดายทีเ่ ราไม่มขี อ้ มูลว่าด้วยการบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่ฯ ภายหลังจากสมัยของสมเด็จ
เจ้าแตงโมอีกเลย จนกระทัง่ ถึงในคราวปฏิสงั ขรณ์ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในช่วงปฏิสงั ขรณ์คราวหลังนี้ นอกเหนือจากการถมสระน�ำ้ และย้าย
หมูก่ ฏุ สิ งฆ์ดงั ได้กล่าวถึงมาแล้ว ได้แก่การสร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ หอระฆัง หอ
สวดมนต์ ศาลา ก�ำแพงวัด และซุม้ ประตู โดยเป็นผลงานของช่างพืน้ เมืองในส�ำนักวัดใหญ่ฯ
เอง ภายใต้การน�ำของครูชา่ งฆราวาส ได้แก่ ขุนศรีวงั ยศ (ขันธ์ เกิดแสงศรี) ในสมัยทีพ่ ระครู
มหาวิหาราภิรกั ษ์ (พุก) เป็นเจ้าอาวาส (ระหว่าง พ.ศ. 2410 – 2454) ทัง้ นี้ ท�ำให้เห็นว่าการ
ถ่ายทอดและพัฒนาวิชาช่างในเมืองเพชรบุรี คงได้รบั การฟืน้ ฟูขนึ้ อย่างส�ำคัญในช่วงเวลานัน้
จึงสามารถรวบรวมสรรพก�ำลังท�ำงานใหญ่ขนาดนีไ้ ด้ โดยเฉพาะฝีมอื เชิงช่างในการออกแบบ
และก่อสร้างพระระเบียงนี้ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงเคยกล่าว
ยกย่องไว้เมือ่ คราวเสด็จประพาสวัดใหญ่ฯ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ดังนี้
....งานที่ได้ท�ำขึ้นใหม่ คือ ได้สร้างพระระเบียงล้อมพระอุโบสถ แต่เป็นความคิดที่
แปลกใหม่ดมี าก จะถือเป็นศาลารายก็ได้ เป็นพระระเบียงก็ได้ เพราะเขาตัดขาดเป็น
หลังๆ มีช่อฟ้าใบระกาหลังคาซ้อน ซ้อนสองชั้นทุกหลังลักษณะท�ำนองกุฏิล้อม
วัดราชสิทธิ์ แต่แยบคายงดงามดีกว่าวัดราชสิทธิเ์ ป็นอันมาก เป็นเหตุให้ตอ้ งสืบหาผู้
ซึง่ เป็นเจ้าความคิด ได้ตวั ขุนศรีวงั ยศ (ขันธ์ เกิดแสงศรี) ซึง่ เป็นคนเจ้าพระยาสุรพันธ์
ใช้ในการช่าง เป็นผูท้ ไี่ ด้บวชอยูใ่ นวัดนีก้ อ่ น คิดตัวอย่างแลจัดการก่อสร้างทัง้ สิน้ ....
(กรมศิลปากร 2499, 24)

อนึง่ การสร้างพระระเบียงขึน้ ล้อมรอบพระอุโบสถ ได้ทำ� ให้เกิดการแบ่งแยกพืน้ ทีภ่ ายใน
เขตพุทธาวาสขึน้ มาในอีกระดับหนึง่ โดยนอกเหนือจากเป็นการขับเน้นความส�ำคัญของพระ
อุโบสถให้เด่นชัดมากขึน้ แล้ว ยังเป็นการก�ำหนดอาณาเขตระหว่างพืน้ ทีพ่ ระอุโบสถซึง่ ถูกรับรู้
ความหมายในฐานะเป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ กับศาลาการเปรียญซึง่ ในระยะหลังลงมาคงถูกใช้งาน
เป็นพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย พระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถวัดใหญ่ฯ มี
ลักษณะเป็นชุดอาคาร ประกอบด้วยซุม้ ประตูทางเข้า ทีบ่ นหน้าบันประดับด้วยลวดลายกนก
และสัญลักษณ์รปู พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กับศาลารายแยกจากกันเป็นหลังๆ แต่เชือ่ มถึงกัน
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ด้วยแนวก�ำแพงแก้วประดับใบเสมา หน้าบันศาลารายประดับลวดลายกนกและตราสัญลักษณ์
รูปพระขรรค์ประดิษฐานในพาน เหนือขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์เลขห้าไทยล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์
ภายในศาลาพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ เรียงเป็นอันดับโดยรอบพระอุโบสถจ�ำนวน
117 องค์
พิจารณาด้วยหลักวิชาสถาปัตยกรรม การสร้างพระระเบียงอยู่ภายใต้เงื่อนไขจ�ำกัด
เนื่องจากผังบริเวณมิได้ถูกวางแผนแต่แรกจะให้มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตใดๆ อยู่ระหว่าง
พระอุโบสถกับศาลาการเปรียญ อาคารทั้งสองหลังจึงมิได้ตั้งอยู่ห่างจากกันมากนักตาม
แนวแกนประธาน ถ้าหากมีการสร้างระเบียงก่อล้อมพระอุโบสถ โดยท�ำหลังคาระเบียงให้เป็น
ผืนเดียวกันทัง้ ด้าน ก็จะเกิดทัศนียภาพปิดบังสายตาท�ำให้เกิดความรูส้ กึ น่าอึดอัด เมือ่ เรามอง
จากมุขด้านตะวันออกของศาลาการเปรียญไปยังพระอุโบสถ การออกแบบพระระเบียงของ
ขุนศรีวงั ยศ ทีต่ ดั ขาดหลังคาระเบียงเป็นช่วงๆ จึงเป็นการเปิดพืน้ ทีอ่ ากาศให้ตอ่ เนือ่ งกันระหว่าง
พระอุโบสถกับศาลาการเปรียญ จึงนับเป็นอุบายอันแยบคายของท่านสถาปนิกผูอ้ อกแบบ ใน
การแก้ปญ
ั หาทัศนียภาพในระยะกระชัน้ ระหว่างอาคารทัง้ สองหลัง ในกรณีเฉพาะนี้ (ภาพ 8
และ ภาพ 9)
ทัง้ นี้ อาจเป็นไปได้ทกี่ ารออกแบบการสร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถวัดใหญ่ฯ
จะเป็นการรับแบบอย่างมาจากประเพณีในกรุงเทพฯ ทีม่ ตี วั อย่างท�ำนองนีจ้ ำ� นวนมาก เป็นต้น
ว่าทีว่ ดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทศั นเทพวราราม และทีว่ ดั อืน่ ๆ อีกหลายแห่ง ซึง่ ย่อม
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ถา่ ยเทถึงกันทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างราชธานีกบั หัวเมือง
ภายนอกในช่วงเวลานัน้ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ การออกแบบการสร้างพระระเบียงทีว่ ดั
ใหญ่ฯ ยังสะท้อนส�ำนึกของผูอ้ อกแบบในเรือ่ งการรับรูค้ วามหมายของพืน้ ทีท่ างศาสนา ทีค่ วร
ต้องแยกขาดระหว่างอุโบสถอันเป็นพื้นที่เฉพาะของสงฆ์กับศาลาการเปรียญอันเป็นพื้นที่ใช้
งานร่วมกันระหว่างสงฆ์กบั ฆราวาส ซึง่ ต่างจากวิธคี ดิ ในสมัยทีส่ มเด็จเจ้าแตงโมปฏิสงั ขรณ์วดั
ดังได้กล่าวมาแล้ว และแสดงให้เห็นว่า ในบริบทของยุคสมัยที่ท�ำการปฏิสังขรณ์ ศาลา
การเปรียญของวัดใหญ่ฯ คงมิได้ถกู รับรูค้ วามหมายแทนค่า “เจดีย”์ ในแกนประธานของวัด
ซึง่ สัมพันธ์กบั ฐานานุศกั ดิเ์ ดิมของอาคารในฐานะทีเ่ ป็นท้องพระโรงอีกต่อไป
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ภาพ 8 (บน) มุมมองภายในจากพระอุโบสถทีแ่ สดงถึงการออกแบบระเบียงคตให้ตอ่ เชือ่ มกับแกนอาคารเดิม
โดยมีรปู แบบเป็นอาคารชุดแยกขาดจากกัน (ภาพ: ตะวัน วีระกุล)
ภาพ 9 (ล่าง) แสดงระยะทีก่ ระชัน้ ของระเบียงคตทีส่ อดเข้าไปคัน่ พืน้ ทีร่ ะหว่างอุโบสถและศาลาการเปรียญ
(ภาพ: ตะวัน วีระกุล)
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การรับรู้ความหมายของพื้นที่แบบใหม่นี้ ยังสะท้อนให้เห็นในเหตุการณ์เมื่อสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรส เสด็จมาทีว่ ดั ใหญ่ฯ เมือ่ พ.ศ. 2458 ในคราวนัน้
ท่านเรียกประชุมคณะสงฆ์พร้อมกันในพระอุโบสถ ดังปรากฏในบันทึกว่า “เวลา 2 ทุม่ ล่วงแล้ว
เสด็จออกพระสงฆ์ในพระอุโบสถ พระสงฆ์เฝ้าถวายดอกไม้ธปู เทียน ประธานพระโอวาทเนือ่ ง
ด้วยการปกครอง และประธานย่ามตามชัน้ เวลายามเศษ เสด็จขึน้ ” (มหามกุฏราชวิทยาลัย
2537, 466) ส่วนในการประทานธรรมเทศนาแก่ราษฎร สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงเลือก
ใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณปะร�ำ ทีล่ านด้านข้างศาลาการเปรียญนอกพระอุโบสถ กรณีนแี้ สดงให้เห็นถึง
ลักษณะการแบ่งแยกพื้นที่ที่ชัดเจนว่า ด้านในพระอุโบสถถูกใช้เฉพาะในกิจของสงฆ์ ส่วน
กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับราษฎร จะจัดขึน้ บริเวณด้านนอกพืน้ ทีอ่ โุ บสถ
สรุป: วัดใหญ่ฯ กับงานช่างเพชรบุรี

วัดใหญ่สวุ รรณารามเป็นแหล่งรวมงานศิลปะสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยทีส่ ะท้อนให้
เห็นการปรับเปลีย่ นทางกายภาพเขตพุทธาวาสของวัด ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงราว
ประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มจากในสมัยแรกสร้างที่คงมีเฉพาะ
พระอุโบสถเป็นอาคารประธานของวัด ต่อมาในสมัยการปฏิสงั ขรณ์ใหญ่โดยสมเด็จเจ้าแตงโม
ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 ได้เพิม่ อาคารทีม่ ฐี านานุศกั ดิส์ งู เทียบค่าได้เท่ากับพระเจดีย์
ขึ้นมาในแนวแกนประธานของเขตพุทธาวาส คือท้องพระโรงที่ท่านผู้ปฏิสังขรณ์วัดได้รับ
พระราชทานมาจากราชส�ำนักกรุงศรีอยุธยา โดยยังไม่ชดั เจนในแง่หน้าทีก่ ารใช้งานว่าในระยะ
แรกอาคารได้เคยถูกใช้เป็นต�ำหนักของสมเด็จเจ้าแตงโมมาก่อน หรือว่าได้ใช้เป็นศาลา
การเปรียญของวัดมาตัง้ แต่แรก อย่างไรก็ดี ไม่วา่ หน้าทีแ่ ต่แรกของอาคารภายหลังจากทีย่ า้ ย
มาทีว่ ดั นีแ้ ล้วจะเป็นอย่างไร อาคารหลังนีก้ ไ็ ด้ทำ� หน้าทีข่ องศาลาการเปรียญในทีส่ ดุ เห็นได้
จากการถอดฝากั้นห้องที่เคยใช้แบ่งพื้นที่ภายในเป็นสองส่วนออก เพื่อเปิดพื้นที่โล่งตลอด
ภายในอาคารส�ำหรับความสะดวกในการใช้งานของสาธารณะ การออกแบบผังบริเวณของเขต
พุทธาวาสซึง่ ก�ำหนดให้พระอุโบสถกับศาลาการเปรียญอยูใ่ นแนวแกนหลักเดียวกันเช่นนี้ ได้
กลายเป็นแบบแผนเฉพาะในเมืองเพชรบุรีต่อมาด้วย ดังพบตัวอย่างวัดที่มีผังบริเวณเช่นนั้น
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หลายแห่ง ซึง่ มีอายุอาคารภายหลังการปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่ฯ ในกลางพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา
เช่น วัดเกาะแก้วสุธาราม วัดนาพรม วัดขุนตรา วัดแรก และวัดลาด เป็นต้น
การปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่สวุ รรณารามเป็นการใหญ่อกี ครัง้ หนึง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 กระท�ำ
โดยกลุ่มช่างพื้นเมืองภายใต้การน�ำของขุนศรีวังยศ โดยในช่วงเวลานั้นวัดใหญ่ฯ คงพัฒนา
ตัวเองเป็นส�ำนักช่างแล้ว พร้อมๆ กับส�ำนักช่างในวัดอืน่ ๆ อีกหลายแห่งในเมืองเพชรบุรี ซึง่ ได้
ผลิตครูช่างคนส�ำคัญๆ ของสกุลช่างเพชรบุรีสืบต่อมา เช่น หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย
อาจารย์เป้า วัดพระทรง ครูพิณ อินฟ้าแสง ครูเลิศ พ่วงพระเดช ครูหวล ตาละวันนา
(นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ว 2550) งานปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่ฯ ภายใต้การน�ำของขุนศรีวงั ยศ พยายาม
รักษาผลงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในวัดซึง่ สืบทอดมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาให้ยงั คงสภาพ
ดั้งเดิมโดยท�ำการบูรณะให้แข็งแรงมั่นคงขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างสิ่งใหม่ภายใต้รูปแบบ
ศิลปกรรมทีอ่ งิ กับสกุลช่างเมืองหลวงอย่างกลมกลืน ทัง้ นี้ ยังได้แสดงนวัตกรรมใหม่ในด้าน
การออกแบบพระระเบียง ซึ่งมีข้อจ�ำกัดทั้งเชิงพื้นที่และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเดิม
โดยช่างสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างชาญฉลาด ในการแบ่งแยกพืน้ ทีพ่ ระอุโบสถให้เป็นเอกเทศ
ต่างหากจากศาลาการเปรียญทีต่ งั้ กระชัน้ อยูใ่ นแนวแกนเดียวกัน โดยยังคงรักษาสุนทรียทัศน์
ของความต่อเนือ่ งของพืน้ ทีแ่ ละการไหลเวียนของอากาศระหว่างอาคารทัง้ สองหลังไว้ได้
การแบ่งแยกพื้นที่ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความรับรู้ในเชิงพื้นที่ที่แบ่งแยกระหว่าง
พระอุโบสถกับศาลาการเปรียญ โดยพระอุโบสถเป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะส�ำหรับสงฆ์ ส่วนอาคารศาลา
การเปรียญเป็นพื้นที่สาธารณะ อนึ่ง ฝีมือช่างเพชรบุรีทั้งในด้านการรักษาของเก่าและการ
รังสรรค์สิ่งใหม่ โดยเฉพาะในกรณีของการปฏิสังขรณ์วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งปรากฏเป็นที่
จับพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จนถึงกับมีพระราชหัตถเลขาชมเชย
ไว้เป็นทีป่ รากฏดังกล่าวแล้วข้างต้น อาจสร้างชือ่ เสียงขจรขจายให้กบั ช่างเพชรบุรเี ป็นอันมาก
ท�ำให้บรรยากาศงานช่างเพชรบุรีในช่วงเวลานั้นคึกคัก และมีการประกวดประขันกันมาก
ระหว่างส�ำนักช่าง ท�ำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจากฝีมอื ช่างเหล่านัน้ จ�ำนวนมากและเป็น
มรดกวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรสี บื ทอดมาจนถึงทุกวันนี้
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เอกสารชัน
้ ต้นทีไ่ ด้รบ
ั การเผยแพร่เป็นสาธารณสมบัติ
ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัตล
ิ ข
ิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537
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