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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยนีมี้เป้าหมายท่ีจะศึกษาหลกัฐานศิลปกรรมสมยัอยุธยาท่ีตกค้างอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลซึ่งส่วนใหญ่คือแม่น า้เจ้าพระยาสายเก่ากับล าคลองสาขาเพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและอายสุมยั

อนัจะน าไปสู่การตีความพฒันาการของชมุชนส่วนหนึ่งของหวัเมืองท่ีเรียกว่า “ปากใต้” สมยัอยธุยาท่ีจะกลาย

มาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจบุนั 

ผลการค้นคว้าพบว่าศิลปกรรมรุ่นเก่าสดุท่ีพบในแถบนีคื้อกลุ่มพระพทุธรูปท่ีมีรูปแบบพระพกัตร์เ ทียบ

ได้กับศิลปะอยุธยายุคแรกราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 จนถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 และยังพบพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองระยะแรกๆด้วย ตอ่มาคือใบเสมาหินทรายแดงสลกัลวดลายกลุ่มกระหนกวงโค้งและพรรณพฤกษาท่ี

มีความเก่ียวข้องกับหัวเมืองเหนือ ก าหนดอายุได้ในช่วงคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี 21 พบเป็นปริมาณมาก

กระจายตวัอยูต่ามแนวแมน่ า้อ้อมเก่าของทัง้นนทบรีุและกรุงเทพฯ ขณะเดียวกนั อาคารอโุบสถวิหารเร่ิมปรากฏ

หลกัฐานคงอยูเ่ก่าถึงเพียงชว่งแรกของศิลปะอยธุยาตอนปลายนบัตัง้แตป่ระมาณรัชกาสมเด็จพระนารายณ์ลง

มาจนถึงสมยัราชวงศ์บ้านพลูหลวงได้แก่อาคารขนาดเล็กก่อผนงัทึบรับน า้หนกัเคร่ืองบนหลงัคาอนัสามารถ

แบ่งออกเป็นอาคารทรงตึกและอาคารแบบประเพณีท่ีประยุกต์เข้ากับโครงสร้างของเคร่ืองก่อแบบท่ีได้รับ

อิทธิพลจากตะวนัตก โดยจะสมัพนัธ์กบัการกระจายตวัอยา่งมากของใบเสมาแบบอยธุยาตอนปลายโดยเฉพาะ

ในเขตบางกอกท่ีเป็นศนูย์กลางส าคญัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา  

ผลจากการพิจารณาอายุสมยัและการกระจายตวัของหลกัฐานศิลปกรรมเหล่านี ส้ะท้อนได้ว่า ชุมชน

ดัง้เดิมในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมกระจายตวักันห่างๆตามล าน า้โบราณ พืน้ท่ีระหว่าง

ชมุชนคงใช้เพ่ือการเกษตรกรรมท าสวน ศาสนสถานมีการเคล่ือนย้ายพระพทุธรูปท่ีส่วนใหญ่เป็นหินทรายแบบ

อยุธยาตอนต้นมาประดิษฐานเป็นรูปเคารพ จนถึงคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี 21 เกิดศนูย์กลางขึน้ท่ีแม่น า้อ้อม

นนทบรีุโดยสร้างวดัปรางค์หลวงเป็นพระมหาธาต ุและเม่ือได้ขดุลดัแม่น า้ท่ีบางกอกก็มีผลให้เกิดเมืองธนบรีุขึน้

แทน ในท่ีสุดการขุดลัดแม่น า้นนทบุรีช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ท าให้พืน้ท่ีแม่น า้อ้อมนนทบุรีหมด

ความส าคัญลง ธนบุรีหรือบางกอกจึงขยายตัวขึน้เร่ือยๆแทนเน่ืองจากเป็นจุดลัดเช่ือมต่อการเข้าสู่พระ

ราชอาณาจกัรทางปากอา่วและมีทรัพยากรตา่งๆคือผลไม้ อาหารทะเลและเกลือเป็นสินค้าท่ีผ่านทางแถบนีข้ึน้

ไปยงักรุงศรีอยธุยา ความเจริญมองเห็นได้จากศลิปกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีเฟ่ืองฟขูึน้ในแถบนี ้
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Abstract 

This research aims to study the evidences of Ayutthaya Art residues in Bangkok and 

surrounding areas, which almost the Lower Chao Phraya river basin and the old canal branch, to 

dating and improved interpretation development of provinces called "The Southern Estuary 

Communities" in  Ayutthaya Period to become Bangkok or Rattanakosin  nowaday. 

The evidence most found along the old channel of Chaophraya river passes 

Nonthaburi,Bangkok Samut Prakarn and Samut Sakhon. The Buddha Image with comparable to 

early Ayutthaya style (early to middle 15th  century A.D.) and also found Crowned Buddha images 

dating in early style too. Carved Boundary sandstone with motif decoration that are associated with 

which found in Northern Districts of Ayutthaya in the late 15th  century A.D. However,while the 

buildings Ubosot (ordination hall)identified remains oldest to a Late Ayutthaya Period  (middle 17th 

to 18th century A.D.) which form in small bearing wall building.Traditional  buildings were  applied to 

these structure also. Boundary stones  of the Late Ayutthaya stlye, especially found in Bangkok (or 

Thonburi) area, where were become a principle city in middle 17th century A.D. onwards. 

Evidences of Ayutthaya art  found in Bangkok and surrounding area reflect that early 

communities are villages on the riverbank of old channel Chao Phraya River,agriculture were 

generally done. Early Ayutthaya Sandstone Buddha Images were popular established to the 

Temples in time until early 16th century A.D., then Wat Prang Luang,The Great Relic Chedi, was built 

as a center of communities in north of Bangkok present time.The digging canal shortcut  of Chao 

Phraya River at Bangkok in middle 16thcentury A.D. bring forwarded these area becoming even 

more important as a commercial and custom city named Thonburi.Until 17thcentury A.D. a large 

number of cargo and resources,such as gardening products,seafoods and salt, was passed inside 

and outside Ayutthaya via Thonburi and make the city too wealthly to built and reconstructed a lot 

of Temples, where the Late Ayutthaya art works  flourished, in this region up to Rattanakosin Period 

in late 18th  century A.D.         


