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บ ท คั ด ย่ อ

ระเบียงคด คืออาคารที่วงล้อมรอบสิ่งก่อสร้างที่เป็นประธานที่มีจุดกำาเนิด
ในวฒันธรรมทะเลสาบเขมร และส่งผลให้กบัศาสนสถานในลุม่แม่นำา้พระยาตัง้แต่
สมัยอยุธยาตอนต้น

แต่อย่างไรก็ตามระเบียงคดของศาสนสถานลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาจะมีความ
แตกต่างกับระเบียงคดในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร คือ

1. ในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร  ถ้าเป็นศาสนสถานที่สำาคัญจะมีการวง
ระเบียงคดหลายชั้น  แต่ในวัฒนธรรมลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาช่วงสมัยอยุธยา  ศาสน
สถานที่เข้าข่ายพระมหาธาตุหลักพระนครเท่านั้น  ที่จะมีระเบียงคดและมีเพียง
ชั้นเดียว

2. ในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร  ผนังระเบียงคดจะแกะสลักภาพนูนตำ่า
ซึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 จะนิยมแกะเป็นภาพพระพุทธรูป ส่วนของลุ่มแม่นำ้า
เจ้าพระยาจะประดับประติมากรรมพระพุทธรูปลอยตัว

เนื่องจากระเบียงคดในสมัยอยุธยาจะปรากฏในศาสนสถานที่เข้าข่ายเป็น
พระมหาธาตุหลักพระนคร  ดังนั้นวิวัฒนาการของระเบียงคดในช่วงสมัยนี้จึงไม่
พัฒนามากเท่ากับในสมัยรัตนโกสินทร์  และพัฒนาไปถึงจุดสุดยอดที่ระเบียงคด
ชั้นบนของวัดพระปฐมเจดีย์

ค�าส�าคัญ: ระเบียงคด, วิวัฒนาการ
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A b s t r a c t

The cloister is the continuous structural enclosure of a presidential 
building which has its origins in Khmer culture. Its influence has been 
observed in the monasteries in the Phraya River basin from the early 
Ayutthaya period onwards. However, the cloisters of the monasteries in 
the Chao Phraya River Valley are different from those in Khmer culture 
as listed:

1. In Khmer culture,  the cloisters  in notable  temples usually 
consist of  multiple layers. On the contrary, in the culture of Chao Phraya 
River Valley during the Ayutthaya period, the cloisters are found as a 
single enclosure of the principal monasteries of the city (Phra Nakorn).

2. In Khmer culture, the inside walls of the cloisters are decorated 
with  bas  relief  carvings,  the most  popular  themes  during  the  18th 
Buddhist century were the Buddha images, whereas the cloisters in the  
Chao Phraya River basin are adorned with Buddhist statues.

Due to the fact that  the cloisters in the Ayutthaya period are found 
in the monasteries considered as the main temples of Phra Nakhon, 
the evolution of the cloisters in this period is not as developed as the 
ones in the Rattanakosin period where the development has reached 
its highest point as found on the top floor of the Phra Pathom Chedi 
Temple.

Keywords: Cloisters, Evolution
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บทน�า
การศึกษาวิวัฒนาการศาสนสถานในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

ที่ผ่านมา  คือการมุ่งเน้นที่จะหาวิวัฒนาการของสิ่งก่อสร้างอันเป็นประธาน
ของศาสนสถานนั้นๆ  รวมถึงพัฒนาการของเจดีย์บริวารและอาคารขนาด
ใหญ่ เช่น พระวิหาร และพระอุโบสถ เป็นหลัก และที่สำาคัญคือนักวิชาการ
จะกล่าวเสมอจนเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า  พระปรางค์คือสิ่งก่อสร้างที่มี
วิวัฒนาการจากปราสาทในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร  แต่ก็เป็นที่แปลก
ประหลาดประการหน่ึงคือไม่มีการกล่าวถึงวิวัฒนาการของระเบียงคด 
ทีว่งล้อมรอบอาคารอนัเป็นประธานของสถาปัตยกรรมลุ่มแม่นำา้เจ้าพระยา

ระเบียงคดในปัจจุบันคือ พระระเบียงในเอกสารโบราณ
จากหลักฐานในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) กรมศิลปากร (2550: 429) ได้

ให้คำาจำากดัความของระเบยีงคด คอืระเบยีงทางเดนิทีม่หีลงัคาคลมุสร้างล้อม
รอบสิ่งก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม

แต่อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานเอกสารตั้งแต่ก่อนหน้ารัชกาลที่ 3 ไม่
เคยปรากฏศัพท์คำาว่า “ระเบียงคด” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ที่วัดไชยวัฒนารามปรากฏระเบียงคดวงล้อมรอบพระปรางค์
ประธาน  หากแต่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพระจักรพรรดิ
พงศ์ (จาด) ได้จดไว้ว่า 

วิวัฒนาการระเบียงคดหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา
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รุ่ ง โ ร จ น์   ภิ ร ม ย์ อ นุ กู ล

“แลที่บ้านพระพันปีหลวงนั้น พระเจ้าอยู่หัวให้สถาปนาสร้าง
มหาธาตุเจดีย์มีระเบียงรอบ แลมุมพระระเบียงนั้น กระท�าเป็นทรง
เมรุทิศเมรุรายอันรจนา” 

(กรมศิลปากร 2533: 343)

2. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  มีระเบียงคดวงล้อมรอบพระ
อโุบสถถงึ 2 ชัน้ หากแต่ในจารกึวหิารพระโลกนาถซ่ึงจารึกขึน้ในสมยัรัชกาล
ที่ 1 ได้กล่าวว่า 

“ให้จบัการปัตสิงัขรณะส้างพระอโุบสถมกี�าแพงแก้วกระเบือ้ง
ปรุะล้อมรอบพื้นในก�าแพงแก้วแลหว่างพระระเบียงชั้นในชั้นนอก
ก่ออิฐห้าชั้นแล้วดาดปูน กระท�าพระระเบียงล้อมสองชั้นผนังพระ
ระเบียงข้างในนั้นเปนจัตุรมุขทักชั้นเขียวเหลืองสิ้” 

(ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน 2544: 362-365)

3.  ท่ีวัดพระปฐมเจดีย์มีระเบียงคดวงล้อมรอบพระเจดีย์ประธาน 
หากแต่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) จดไว้ว่า 
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“แล้วชักระเบียงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน จดจารึกคาถาพระ
ธรรมบทไว้ทุกห้อง” 

(เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) 2507: 247)

ดังนั้นถ้าพิจารณาจากเอกสารโบราณที่ยกมา จะพบว่าอาคารที่ล้อม
รอบสิง่ก่อสรา้งทีเ่ปน็ประธานของศาสนสถานจะเรียกวา่ “ระเบียง”  แตใ่น
เอกสารสมัยปัจจุบันเรียกว่า “ระเบียงคด”  ด้วยเหตุเพื่อความเข้าใจที่ตรง
กันผู้เขียนจะใช้คำาว่า “ระเบียงคด” ในบทความชิ้นนี้

ลักษณะระเบียงคดของวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร
ระเบียงคดรุ่นเก่าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มปรากฏ

เห็นเด่นชัดในศาสนสถานของวัฒนธรรมแถบทะเลสาบเขมรตั้งแต่รุ่นพุทธ
ศตวรรษที่  16  ลงมา  และน่าจะเชื่อได้ว่าการก่อระเบียงคดเป็นเอกลักษณ์
ของวฒันธรรมนี ้ทัง้นีเ้พราะกลุม่ศาสนสถานในวฒันธรรมจามปา, ลุ่มแม่นำา้ 
อิรวดี และบนเกาะชวา รวมถึงศาสนสถานในชมพูทวีปต่างก็ไม่ปรากฏว่ามี
การวงระเบียงคดล้อมรอบศาสนสถานแต่ประการใด

ผลจากการศึกษาของนักวิชาการชาวฝรั่งเศส ทำาให้ทราบว่าระเบียง
คดแต่เดิมเป็นเพียงห้องขนาดยาวที่ล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธานเช่นท่ี
ปราสาทบันทายสรี หรือล้อมฐานที่รองรับปราสาทประธาน เช่น ปราสาท
แปรรูป  เป็นต้น  จนต่อมาในศาสนสถานรุ่นพุทธศตวรรษที่  16  ตอนกลาง  
ทีป่ราสาทตาแก้ว จงึได้เชือ่มห้องขนาดยาวน้ันให้ตดิต่อกนักลายเป็นระเบยีง
คด (Coral Rémusat 1951: 34-35; Boisselier 1966: 82-87)

แต่อย่างไรก็ตาม ศาสนสถานที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 ลงมา 
ก็ใช่ว่าจะมีระเบียงคดทุกแห่ง  ยกตัวอย่างเช่น  ปราสาทธมมานนท์  และ
ปราสาทเจ้าสายเทวดา  ซึ่งจัดให้อยู่ในศิลปะเขมรแบบนครวัดตอนปลาย 
รวมถึงกลุ่มอาคารที่เป็นศาสนสถานอโรคยศาลของพระเจ้าชัยวรรมันที่  7 
เป็นต้น
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เนื่องจากปราสาทประธานมีพื้นท่ีจำากัด  จากตัวอย่างหลักฐานเท่าที่
ค้นพบในปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) โคปรุะของศาสนสถานในวฒันธรรมทะเลสาบ
เขมรจะปรากฏว่ามีการประดิษฐานรูปเคารพ ยกตัวอย่างเช่น ปราสาทกรอ
ฮอม ซึ่งเป็นโคปุระของปราสาทธม ที่เกาะแกร์ อายุราวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 15 โคปุระปราสาทบันทายสรี อายุต้นพุทธศตวรรษที่ 16 แต่ระเบียงคด
ในรุ่นพุทธศตวรรษที่ 16 ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการประดิษฐานรูปเคารพ
แต่ประการใด เช่น โคปรุะปราสาทตาแก้ว โคปรุะของปราสาทเขาพระวหิาร 
เป็นต้น ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะขนาดของระเบยีงคดในระยะแรกเริม่มคีวาม
กว้างไม่เพียงพอ

จนต่อมาจากหลักฐานของฐานรูปประติมากรรมที่ค้นพบในระเบียง
คดด้านทิศใต้ปีกตะวันออกของปราสาทพิมาย  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่ฐานมีจารึกซึ่ง
ทะเบียนของหอสมุดแห่งชาติเรียกศิลาจารึกหลักนี้ว่า  จารึกปราสาทหิน
พิมาย  4  (K.954)  ปรากฏข้อความกล่าวว่า  “ศรีวีเรนทราธิปติวรรมันแห่ง 
โฉกวกุลสถาปนากมรเตงชคตเสนาปติ”  (กรมศิลปากร  2529:  59-61; 
Coedès 1964: 126-127)

แม้ว่าจารกึทีฐ่านรปูเคารพดงักล่าวจะไม่ปรากฏปีศกัราช แต่เนือ่งจาก
ปรากฏนามศรีวีเรนทราธิปติซึ่งมีปรากฏในจารึกปราสาทพิมาย 3 (K.397) 
ที่ระบุปี มหาศักราช 1034 (พ.ศ. 1655) (กรมศิลปากร 2529: 35-47)  ดัง
นัน้ฐานรูปเคารพดงักล่าวกน่็าท่ีจะมอีายรุ่วมสมยักบัจารกึปราสาทหนิพิมาย 
4 นี้ 

จากหลักฐานจารึกปราสาทหินพิมาย  4  ทำาให้เราพอทราบว่าอย่าง
น้อยราวกลางพุทธศตวรรษที่  17  น่าจะเริ่มมีการประดิษฐานรูปเคารพ 
ในระเบยีงคดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามทีร่ะเบยีงคดปราสาทพิมายกพ็บอยูเ่พียง 
1  ฐาน  ซึ่งไม่อาจที่จะทราบได้ว่าแต่เดิมมีการประดิษฐานมากน้อยเพียง
ใด  และรูปเคารพท่ีประดิษฐานก็เป็นเทพบริวารของรูปเคารพอีกองค์หนึ่ง 
ทั้งนี้เพราะจารึกปราสาทหินพิมาย 4 ออกนามรูปเคารพว่า “กมรเตงชคต
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เสนาปติ” เทียบกับรูปเคารพในจารึกปราสาทหินพิมายว่า “กมรเตงชคต”
ร่องรอยการประดิษฐานรูปเคารพในระเบียงคดเริ่มมีปรากฏมากข้ึน

ในระเบยีงคดของศาสนสถานในสมยับายน (พทุธศตวรรษท่ี 18) ยกตัวอย่าง
เช่น ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหมท่ีเมอืงพระนคร และปราสาทบนัทาย
ฉมาร์ (Coedés 1989: 95-122; Maxwell 2007: 122-135) เป็นต้น แต่
รปูเคารพทีป่รากฏในปราสาทนัน้ล้วนประดษิฐานในมุมหกัศอกของระเบยีง
และเป็นรูปสนองพระองค์บรรพบุรุษพระญาติวงศ์และขุนนางคนสำาคัญ  
ดงันัน้บรเิวณมมุหกัศอกของระเบยีงคดในศาสนสถานทัง้สามแห่งทีก่ล่าวไป
ข้างต้นจึงไม่ต่างกับวิหารหลังเล็กๆ หลังหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานศาสนสถานในวัฒน 
ธรรมทะเลสาบเขมรว่ามีการประดิษฐานรูปเคารพเรียงรายในระเบียงคด 
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ

1. ทางเดินในระเบียงมีขนาดไม่กว้างมาก

2. แม้ว่าระเบียงคดบางแห่งจะมีขนาดความกว้างพอสมควร  แต่
ระเบยีงคดเหล่านัน้กมี็ภาพสลกัเล่าเรือ่งทีผ่นงั ดงันัน้จึงไม่มกีารประดิษฐาน
รูปเคารพที่ผนังระเบียงคด เพราะจะเป็นการบดบังภาพสลัก

ในกรณีดงักล่าวผูเ้ขียนไม่รวมการประดษิฐานพระพทุธรูปในระเบยีง
คดชั้นที่  2  ของปราสาทนครวัด  (Finot  et  al.  1929:  106-109)  เพราะ
ปราสาทนครวัดเป็นศาสนสถานที่สร้างอุทิศไว้ในศาสนาพราหมณ์ไวษณพ
นิกาย อีกทั้งพระพุทธรูปที่ระเบียงต่างมีรูปแบบที่หลากหลาย จึงเป็นได้ว่า
พระพุทธรูปเหล่านี้นำามาประดิษฐานในภายหลัง

อนึง่ มร่ีองรอยบางอย่างปรากฏทีผ่นงัระเบยีงคดชัน้นอกของปราสาท
ตาพรหมที่เมืองพระนคร คือ ภาพสลักซุ้มเรือนแก้วแต่ภายในซุ้มไม่ปรากฏ
รูปเคารพใดๆ  ผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าที่จะเป็นไปได้ว่าซุ้มเรือนแก้วที่ว่าง
เปล่านี ้แต่เดมิคงจะมภีาพจำาหลกัซึง่อาจจะเป็นพระพทุธรปู ต่อมาภายหลัง
ได้ถกูขดูทำาลาย ดงัน้ันอาจจะเป็นไปได้ว่าการแกะสลกัพระพทุธรปูในซุ้มเป็น
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ววิฒันาการจากการแกะสลกัภาพเล่าเรือ่งท่ีผนงัระเบยีงคด และบนผนงัเหนอื
กรอบหน้าต่างของระเบียงคดปราสาทตาพรหมมีการแกะสลักซุ้ม (รูปที่ 1)  
แต่ภายในซุม้ไม่ปรากฏรปูเคารพใดๆ  แต่ถ้าเปรียบเทยีบกบัผนงัเหนอืกรอบ
หน้าต่างของระเบียงคดปราสาทบันทายฉมาร์จะพบภายในซุ้มจะแกะสลัก
เป็นรูปพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ (รูปที่ 2) 

การแกะสลักภาพพระพุทธรูปและการประดิษฐานพระพุทธรูป
จำานวนมากที่ผนังระเบียงคดน่าจะตีความได้ 2 ประการคือ 

1. พระพุทธเจ้าจำานวนมากมายในพุทธศาสนามหายาน

2. พระอดีตพุทธเจ้า

พัฒนาการแผนผังระเบียงคดในสมัยอยุธยา
จากหลกัฐานแผนผงัของวดัในสมัยอยธุยาตอนต้น พบว่าวดัใดทีม่กีาร

สร้างพระปรางค์เป็นสิ่งก่อสร้างประธานของวัด  จะมีการสร้างระเบียงคด
วงล้อมรอบเสมอ ทัง้นีค้งจะมสีาเหตจุากพระปรางค์ในศิลปะอยธุยาสืบทอด
รปูแบบจากปราสาทในวฒันธรรมทะเลสาบเขมร เพราะฉะนัน้จงึมกีารสร้าง
ระเบยีงคดซึง่เป็นของคูป่ราสาทในวฒันธรรมทะเลสาบเขมรตามเข้ามาด้วย

อนึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผนผังของระเบียงคดในสมัยอยุธยา
ก่อนหน้าสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่  1 คือที่ด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้าน
หน้าของศาสนสถานจะมีพระวิหารหลวง  และทางด้านทิศตะวันตกจะมี 
พระอุโบสถยื่นลำ้าเข้ามาในระเบียงคด  

แต่อย่างไรกต็าม ไม่มกีารอธบิายถงึตำาแหน่งพระวหิารหลวงและพระ
อโุบสถว่าเหตใุดจงึต้องวางอยูใ่นตำาแหน่งนัน้ ในประเด็นนีผู้้เขยีนสันนษิฐาน
ว่าการทีส่ร้างพระวหิารหลวงลำา้เข้าไปในระเบยีงคดนัน้คือการขยายสัดส่วน
ของโคปุระ เพราะ

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า  ระเบียงคดในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา
ได้รับอิทธิพลจากระเบียงคดในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมรซึ่งที่กึ่งกลางด้าน 
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จะมซีุม้ประตูทางเข้าหรือท่ีเรียกกนัท่ัวไปว่า โคปรุะ ต้ังแต่ในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที ่17 จนถงึครึง่แรกพทุธศตวรรษท่ี 18 โคปุระเริม่จะขยายใหญ่พอ
จะบรรจุผู้คนจำานวนมากได้  ยกตัวอย่างเช่น  โคปุระปราสาทนครวัด  และ
โคปุระปราสาทบายน  เป็นต้น  ดังนั้นจึงชวนให้คิดต่อไปได้ว่าในลุ่มแม่นำ้า
เจ้าพระยาจึงได้พัฒนาการให้โคปุระทางด้านทิศตะวันออกกลายเป็นพระ
วหิารหลวงและทางทิศตะวนัตกกลายเป็นพระอโุบสถแทน เช่น วดัพระราม 
และวัดราชบูรณะ (รูปที่ 6) พระนครศรีอยุธยา 

ส่วนทางด้านทศิเหนอืและทศิใต้ของระเบยีงคดในลุม่แม่นำา้เจ้าพระยา
ก็ย่อสัดส่วนของโคปุระด้านน้ีให้เล็กลง  จนกลายเป็นกระเปาะขนาดใหญ่ 
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น (รูปที่ 7)

ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย  อาคารด้านหน้าระเบียงคดจะกลาย
เป็นพระอุโบสถและไม่ได้ยื่นลำ้าเข้าในระเบียง  ดังตัวอย่างวัดไชยวัฒนาราม

เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า  ศาสนสถานในสมัยอยุธยาบางแห่งเท่านั้นที่จะ
มีระเบียงคด  และจากหลักฐานที่พบทำาให้เชื่อว่าระเบียงคดจะพบในศาสน
สถานเป็นวัดที่เข้าข่ายเป็นวัดหลักของเมือง 

แต่ก็มีข้อยกเว้นว่ามีศาสนสถานนอกเขตเมืองที่มีระเบียง คือ  

1. วดัใหญ่ไชยมงคล พระนครศรอียธุยา ในปัจจุบนัไม่ปรากฏหลัก
ฐานเกี่ยวกับปีที่สถาปนาท่ีแน่นอน  อย่างน้อยเจดีย์ประธานของวัดแห่งนี ้
ก็น่าท่ีจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น  แต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าในสมัยหลัง 
จะมีการต่อเติมส่วนที่เป็นระเบียงคดหรือไม่  

ในเอกสารเรือ่งพรรณาภมูสิถานพระนครศรอียธุยาได้ระบุว่าเจดีย์วดั
ใหญ่ไชยมงคลก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในข่ายของพระมหาธาตุหลักพระนคร 
(วินัย พงศ์ศรีเพียร 2551: 106)

2. ปราสาทนครหลวง  พระนครศรีอยุธยา จากหลักฐานที่ปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารระบุว่าสถาปนาข้ึนในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวปราสาท
ทอง สาเหตุที่โบราณสถานแห่งนี้มีระเบียงคด อาจจะเป็นเพราะสิ่งก่อสร้าง
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แห่งนีไ้ด้ถ่ายแบบปราสาทฐานเป็นชัน้ในวฒันธรรมทะเลสาบเขมรเข้ามา ผล
จึงทำาให้มีการก่อระเบียงคด

3.  วัดอรัญญิก ราชบุรี สมัยอยุธยาตอนต้น (ปติสร เพ็ญสุต 2555: 
19)  อาจจะเป็นเพราะพระปรางค์วัดนี้ได้ถ่ายแบบพระปรางค์วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ ราชบุรี มา อีกทั้งวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ไกลพระนครมาก ดังนั้นจึง
ไม่ทราบขนบการสร้างระเบียงคด หรือวัดอรัญญิกผู้คนในแถบเมืองราชบุรี
ถือว่าเป็นพระธาตุองค์สำาคัญ

พัฒนาการด้านโครงสร้างระเบียงคด
ถ้าพิจารณาจากระเบียงคดชั้นในของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ลพบุรี 

ซึ่งสันนิษฐานว่ามีแล้วตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา  ผนังระเบียง
คดอยู่ด้านนอก  ส่วนด้านในไม่ปรากฏผนังจึงสันนิษฐานว่าเป็นเสารองรับ
ชายคา  แต่ลักษณะดังกล่าวผู้เขียนไม่มั่นใจว่าจะเป็นผลจากการซ่อมใน
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์หรือไม่

ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลางจากระเบียงคดวัดพระศรีสรรเพชญ ์
และวัดพระราม  จะมกีารทำาผนังรองรบัชายคาทัง้สองด้าน  หากแต่ระเบยีง
คดวัดพระศรีสรรเพชญ์มีขนาดความกว้างมากจึงทำารองรับด้านในอีกแนว 
ที่ใกล้กับแนวฐานชุกชีด้านที่ติดกับองค์พระมหาธาตุ

อนึง่ จากหลกัฐานท่ีเท่ามีอยูใ่นปัจจุบนั  ไม่สามารถสรปุได้ว่ารปูแบบ
ของระเบยีงทีพ่ระอารามท้ังสองเป็นสิง่ท่ีววิฒันาการจากสมยัอยธุยาตอนต้น  
และรปูแบบการทำาผนังระเบยีงคดรองรบัชายคาทัง้สอง กม็ปีรากฏในระเบยีง 
คดในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร ยกตวัอย่างเช่นระเบยีงคดชัน้ที ่2 ทีป่ราสาท
นครวัดและระเบียงปราสาทพิมาย

จากหลกัฐานหลงัสงครามเสยีกรงุครัง้ที ่1 พฒันาการของระเบยีงคด 
มีแนวโน้มที่จะมีการขยายความกว้างข้ึน  แต่ในขณะเดียวช่างก็ได้ลดผนัง
ด้านในทิ้งไป คงเหลือแต่เสารองรับชายคา ส่วนเสาในระเบียงด้านที่ใกล้กับ
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องค์พระปรางค์ยงัคงรกัษา  แต่มกีารปรบัให้เป็นเสาย่อมมุแทนเสาส่ีเหล่ียม  
ดังจะเห็นตัวอย่างจากระเบียงคดวัดวรเชษฐ์ ในเกาะกรุงศรีอยุธยา และวัด
ไชยวัฒนาราม  

ศาสนสถานรุน่สดุท้ายของสมัยอยธุยาท่ีก่อระเบยีงคดล้อมสิง่ก่อสร้าง
ประธานคือ วัดไชยวัฒนาราม (รูปที่ 7) และปราสาทนครหลวง ซึ่งทั้งสอง
แห่งนี้ก็สถาปนาขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทอง ทั้งนี้ศาสนสถานสมัย
ราชวงศ์บ้านพลูหลวงในเขตเกาะกรุงไม่ปรากฏว่ามีการสร้างระเบียงคดแต่
ประการใด สันนิษฐานว่าเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีการสร้างพระ
ปรางค์ที่เป็นหลักพระนคร

พระพุทธรูปในระเบียงคดสมัยอยุธยา
อนึ่ง  ระเบียงคดของวัดที่เป็นพระมหาธาตุหลักพระนครจะมีการ

ประดษิฐานพระพุทธรูป  จากหลกัฐานพระพทุธรปูในระเบียงคดวดัมหาธาตุ
อยุธยาซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีค่อนข้างจะสมบูรณ์  พิจารณาจากพุทธลักษณะ
สามารถกำาหนดได้ว่ามีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น (สันติ เล็กสุขุม 2542: 
141)

ดังนั้นจึงน่าที่จะเป็นไปได้ว่า  ลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาได้ปรับเอารูปแบบ
ของพระพุทธรูปที่เป็นภาพสลักนูนตำ่าของระเบียงคดในศาสนสถานสมัย 
บายนมาเป็นประตมิากรรมลอยตวั ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะปัญหาเทคนคิการ
แกะสลักของช่างและคุณภาพของเนื้ออิฐ

คติการประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีต้ังเรียงรายอยู่ในระเบียงคดของ
ศาสนสถานในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาน่าที่จะสื่อถึงความหมายถึงพระอดีต 
พทุธเจ้า เหมือนกบัการเขียนภาพจติรกรรมฝาผนังสมยัอยธุยาตอนต้นทีเ่ขยีน
พระพุทธรูปเรียงเป็นแถว ซึง่นักวิชาการตคีวามว่าหมายถงึพระอดตีพทุธเจ้า  
(สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ 2524: 33-46)

อนึ่ง  นอกจากการประดิษฐานพระพุทธรูปตั้งเรียงรายในระเบียงคด
แล้ว ยังปรากฏว่าที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และวัดมหาธาตุ อยุธยา 
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ที่กำาแพงวัดด้านในยังมีการทำาซุ้มขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าซุ้มเหล่านี้เคย
ประดิษฐานพระพุทธรูปมาก่อน

เราไม่อาจที่จะทราบได้ว่า การที่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านี้
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใด เพราะวัดทั้งสองตามหลักฐานก็เป็นวัดที่สถาปนาขึ้น
ตัง้แต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา จนถึงสมยัอยธุยาตอนต้น  แต่ในขณะ
เดียวกันในราชวงศ์ปราสาททองก็มีการบูรณะวัดทั้งสองนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากน้ีลักษณะของพระพุทธรูปที่ต้ังเรียงรายในระเบียงคดของ
ศาสนสถานในสมัยอยุธยาจะหันพระพักตร์สู่สิ่งก่อสร้างประธาน  (ระบบ
ผนังระเบียงคดอยู่ด้านนอก)  ยกเว้นพระพุทธรูปในระเบียงคดของวัดพระ
ศรีสรรเพชญ์  (รูปที่ 3) และระเบียงคดวัดพระราม ที่ระเบียงคดวัดพระศรี 
สรรเพชญ์จะก่อผนังท้ังสองด้าน  ดังน้ันผนังระเบียงคดจึงจำาเป็นท่ีจะต้อง
เจาะช่องแสง  ดังน้ันระเบียงคดจึงไม่จำาเป็นจะต้องมีเสาอยู่ภายในระเบียง
แต่ใช้ผนังรองรับนำ้าหนักหลังคา

ในประเด็นนี้ผู้เขียนสันนิษฐานว่า  ลักษณะการจัดวางพระพุทธรูป
ที่ระเบียงคดวัดพระศรีสรรเพชญ์และวัดพระราม พระนครศรีอยุธยา  อาจ
จะได้รับอิทธิพลจากระเบียงทางเดินประทักษิณรอบพระเจดียสถานในเขต
ทีร่าบลุม่แม่นำา้เจ้าพระยาตอนบน ยกตวัอย่าง ระเบยีงคดรอบเจดีย์ประธาน
วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย ระเบียงวัดพระพายหลวง นอกเมืองเก่า
สุโขทัย (รูปที่ 4)  ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก และระเบียง
รอบเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ  สุโขทัย  เป็นต้น  ที่นิยมจัดวางพระพุทธรูป
หันพระปฤษฎางค์ให้กับสิ่งก่อสร้างประธาน ผสมกับรูปแบบระเบียงคดที่มี
พระพุทธรูปหันพระพักตร์สู่สิ่งก่อสร้างอันเป็นประธาน

แม้ว่าหลักฐานศาสนสถานก่อนหน้าช่วงพุทธศตวรรษที่  18  ในเขต
ภาคกลางตอนบน  มีหลงเหลือน้อยมากแต่ก็ไม่พบว่ามีการก่อระเบียงคด
แต่ประการใด  ดังน้ันแบบแผนของการประดิษฐานพระพุทธรูปหันพระ
ปฤษฎางค์ให้แก่องค์พระเจดีย์หรือระบบผนังระเบียงคดอยู่ด้านใน  ซึ่งเป็น
สิง่ทีป่รากฏในวฒันธรรมภาคกลางตอนบน น่าจะได้รบัแบบแผนจากระเบยีง
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คดในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมรได้ด้วยเช่นกัน เพราะ 

1. ที่กล่าวมาแล้วว่า  ระเบียงคดเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร ที่ไม่ปรากฏในศาสนสถานของวัฒนธรรมอื่น

2. ลักษณะของระเบียงคดที่มีผนังระเบียงอยู่ด้านใน  ก็ปรากฏที่
ระเบยีงคดช้ันนอกของปราสาทนครวดั  และระเบยีงคดชัน้นอกของปราสาท
ตาพรหม  

ระเบียงคดในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-2
เม่ือเข้าสูใ่นสมยัรตันโกสนิทร์ ขนบการสร้างระเบยีงคดกย็งัคงสืบต่อ

ลงมา  พระอารามขนาดใหญ่ที่สถาปนาขึ้นใน 2 รัชกาลนี้จะปรากฏระเบียง
วงล้อมรอบเสมอ  ไม่จำากัดว่าจะต้องเป็นพระอารามที่เป็นพระมหาธาตุ
หลักพระนครเหมือนในสมัยอยุธยา  ยกตัวอย่างเช่น  วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม  วัดราชบูรณะ  (ถูกระเบิดทำาลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2) 
วัดดุสิตาราม และวัดอรุณราชวราราม (รูปที่ 8) เป็นต้น

แต่ระเบียงคดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีความแตกต่างกับระเบียงคด
ในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง คือ

1. ระเบยีงคดในสมยัราชวงศ์ปราสาททองยงัคงวงล้อมรอบองค์พระ
ปรางค์ที่เป็นประธานหลักของวัด  หากแต่ระเบียงคดในสมัยรัตนโกสินทร์
กลับวงล้อมรอบพระอุโบสถแทน  ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่า  พระ
อโุบสถเริม่มคีวามสำาคญัขึน้แทนพระเจดย์ีมาตัง้แต่ในสมยัอยธุยาตอนปลาย
แล้ว แต่มีกรณียกเว้นดังต่อไปนี้

กรณีระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่วงล้อมรอบอาคารหลาย
หลังอยู่ภายในระเบียงคด  ควรจะเป็นข้อยกเว้น  ทั้งนี้ต้องการกันพื้นที่ส่วน
นี้ออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากในเขตพระบรมมหาราชวัง  และวัดมหาธาต ุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ระเบียงคดได้วงพระอุโบสถ พระวิหาร และพระมณฑป
ไว้ทั้งหมด  ซึ่งในประเด็นน้ีผู้เขียนสันนิษฐานว่า  แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นพระ
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อารามของวังหน้ารัชกาลที่ 1 อุปถัมภ์เป็นพิเศษ จนในสมัยนั้นมีชื่อว่า วัด
พระศรีสรรเพชญ์ ดังนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่า มีการยกฐานะของวัดแห่งนี้
เสมอเหมือนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กรณีระเบียงคดวงล้อมรอบเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ  ดังข้อความใน
จารึกวิหารพระโลกนาถว่า  “บันจุในห้องพระมหาเจดีย์แล้วก่อสืบต่อไป 
จนสำาเรจ์ ยกยอตสูงแปตสิบสองศอก  ทำาพระเรบียงล้อมสามด้าน ผนังนั้น
เขียนนิยายรามเกียรติ์  จึงถวายนามพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชรดาญาณ” 
(ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ 2544: 52)

ดังนั้นอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ว่า พระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญแต่เดิม
เคยประดิษฐานในพระวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์ครั้งกรุงเก่า  อันมี
สถานภาพเท่ากับพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ด้วยเหตุนี้
เม่ือเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณบรรจุซากพระศรีสรรเพชญ์จึงจำาเป็นต้องวง
ระเบียงคดล้อมพระเจดีย์องค์นี้

2. ระเบยีงคดในช่วงรชักาลที ่1-2 จะปรบัให้บรเิวณกึง่กลางระเบยีง
คดเป็นประตทูางเข้า  ซึง่เป็นของทีไ่ม่ปรากฏหลกัฐานในศิลปะอยธุยา กรณนีี้
ยกเว้นวดัพระเชตุพนฯ เพราะก่ึงกลางระเบยีงคดเป็นวิหารทิศ ประตูระเบยีง
คดจึงอยู่ที่สองข้างของวิหารทิศ เหมือนกับในสมัยอยุธยา

3.  ระเบียงคดในสมัยรัตนโกสินทร์จะมีฝ้าปิดเครื่องบนของหลังคา 
และถ้าเช่ือว่าระเบียงคดวัดพุทไธศวรรย์และระเบียงคดวัดพระศรีรัตน 
มหาธาตุ  พิษณุโลก  ท่ีช่างในสมัยหลังซ่อมไม่ผิด  จะพบว่าระเบียงคดสมัย 
อยธุยาทีน่ยิมแสดงองค์ประกอบเคร่ืองบนหลงัคา เหมอืนสมัยรตันโกสินทร์ 
รัชกาลที่ 1-2 นั้น ไม่เหมือนกับสมัยอยุธยา 

4.  พืน้ระเบยีงคดในสมยัราชวงศ์ปราสาททองจะไม่มกีารยกระดบั ที่
เสารองรบัชายคาของระเบยีงคดจะก่อพนักเตีย้ขึน้มา ส่วนสมยัรตันโกสนิทร์
พื้นระเบียงจะยกระดับและเสาที่รองรับชายคาจะไม่มีพนัก (ยกเว้นระเบียง
คดที่วงล้อมรอบพระปรางค์วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม) 
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อนึ่ง  พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในระเบียงคดของสมัยรัตนโกสินทร์
ช่วงรัชกาลที่ 1 มีความพิเศษแตกต่างจากสมัยอยุธยา คือ เป็นพระพุทธรูป
โบราณท่ีนำามาจากหวัเมืองในแถบภาคกลางตอนบน (รปูที ่9) ทัง้นีเ้พราะใน
ช่วงระยะนั้นมีการชะลอพระพุทธรูปสำาคัญองค์ใหญ่น้อยลงมาที่กรุงเทพฯ 
เป็นจำานวนมาก  ซึ่งได้มีผู้เสนอว่า  เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช  กำาลังจะประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกราช
ทรงเป็นพระอัครศาสนูปถัมภก ดังที่ปรากฏในกระแสพระบรมราชโองการ
เรื่องให้เชิญพระพุทธรูปจากสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ กรุงเทพฯ (สายชล   
สัตยานุรักษ์ 2546: 232; วิราวรรณ นฤปิติ 2557: 121-146) 

แต่อย่างไรก็ตาม  ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มเติมว่า  อาจจะเป็นเพราะ
พระองค์กำาลังทำาให้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่

การประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีผนังระเบียงก็เป็นเรื่องที่พบอยู่เสมอ  
แต่ยกเว้นระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทั้งนี้เพราะมีวัตถุประสงค์
เพื่อเขียนจิตรกรรมภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์

ระเบียงคดในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 
ขนบการสร้างระเบียงคดยังคงสืบเนื่องมาจนถึงสิ่งก่อสร้างในสมัย

รัชกาลที่ 3 แต่ความนิยมไม่มากเท่ากับในช่วงก่อนหน้านี้ ดังที่จะเห็นได้ว่า
พระอารามที่สถาปนาขึ้นหรือมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ในรัชกาลที่  3  จะ
ไม่ปรากฏระเบียงคดแต่ประการใด ยกตัวอย่างเช่น วัดเฉลิมพระเกียรติ วัด
เทพธิดาราม และวัดราชนัดดาราม เป็นต้น  หากแต่ลักษณะของระเบียงคด
ของศาสนสถานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  3  ได้มีพัฒนาการด้านรูปแบบ
จากสมัยก่อนหน้านี้คือ

1. จากเดิมลักษณะของระเบียงคดแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่นิยมก่อ
ผนังระเบียงไว้ด้านหนึ่ง  อีกด้านหนึ่งจะเป็นเสา  แต่จากระเบียงคดวิหาร
พระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสาราม (รูปที่ 10) ผนังระเบียงคดด้านนอกได้
เพิ่มหลังคาชั้นลดอีก 1 ตับ ดังนั้นจึงทำาให้มีเสารองรับทั้ง 2 ด้านของชายคา 
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ที่เป็นเช่นนี้คงจะเป็นเพราะต้องการประดับจารึกท่ีผนังระเบียง  อย่างน้อย
ผนังที่เลื่อนเข้ามาก็ยังพอทำาให้จารึกที่ประดับผนังระเบียงคดได้มีที่บังแดด
บังฝนบ้าง  

2. ในพระอารามบางแห่งจะพบว่ามีการสร้างศาลารายรอบอาคาร
ประธานแต่มกีำาแพงเชือ่มศาลาทกุหลงัเข้าด้วยกนั จงึดูเหมอืนกบัว่าระเบยีง
คดขาดเป็นระยะ เช่น ศาลารายรอบพระอโุบสถวดัราชโอรสาราม (รูปที ่11) 
และศาลาที่ล้อมพระมณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น

ระเบียงคดในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5
รูปแบบของระเบียงคดปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลานี ้

ลักษณะเด่นของระเบียงคดในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ

1. คงรูปแบบผนังระเบียงคดด้านนอกได้เพิ่มหลังคาชั้นลดอีก 1 ตับ 
ยกตัวอย่างเช่น ระเบียงคดที่วัดพระปฐมเจดีย์  หากแต่ได้พัฒนาให้ระเบียง
คดมีแผนผังเป็นวงกลมล้อมฐานเจดีย์ทรงระฆัง

2. กลับไปใช้รูปแบบระเบียงคดที่มีผนังระเบียงอยู่ที่ชายคาด้าน
นอก  ยกตัวอย่างเช่น  ระเบียงคดวัดมกุฏกษัตริยาราม  และวัดโสมนัส 
กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  ทั้งนี้เพราะหวนกลับไปจัดวางแผนผังตามแบบ
อยุธยาตอนต้น  ที่มีการประดิษฐานพระธาตุเป็นก่ึงกลางและมีพระวิหาร 
ยืน่ลำา้เข้ามาในระเบยีงคด ส่วนพระอโุบสถจะอยูด้่านหลังของระเบยีงคด  แต่
บริเวณกึ่งกลางด้านทิศท่ีไม่ใช่ทิศหลักไม่ทำากระเปาะประดิษฐานพระพุทธ
รูป แต่เจาะเป็นประตูแทน

นอกจากนี้พระอารามหลวงบางแห่ง  เช่น  วัดปทุมวนาราม  และวัด 
บรมวงศ์อิศรวราราม ไม่ปรากฏว่ามีการทำาระเบียงคด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เริ่มหมดความนิยมในการสร้างระเบียงคด  หรืออาจเป็นเพราะส่ิงก่อสร้าง

ประธาน พระอุโบสถและพระวิหารหลวง  มีขนาดเล็ก  การที่สร้างระเบียง
คดมาวงล้อมก็เป็นการบดบังสิ่งก่อสร้างหลักโดยใช่ที่
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ส่วนพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในระเบียงคดนั้น  เนื่องจากในสมัย
ดังกล่าวไม่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจำานวนมากลงมาจากหัวเมือง  ดังนั้น
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในระเบียงคดจึงเป็นองค์ท่ีปั้นใหม่  เหมือนกับ
พระพุทธรูปในระเบียงคดวัดสุทัศนเทพวราราม  และพระพุทธรูประเบียง
คดวัดอรุณราชวราราม  

รูปแบบของระเบียงคดน่าจะพัฒนาถึงขั้นสุดท้ายที่ระเบียงคดพระ
ปฐมเจดีย์ชั้นบน ทั้งนี้เพราะเมื่อรัชกาลที่ 5 สถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหา
สมีาราม (รปูที ่12) กไ็ด้นำารูปแบบระเบยีงคดดงักล่าวมาใช้ และหลังจากนัน้
เป็นต้นมาช่างก็ไม่มีการพัฒนารูปแบบของระเบียงคดอีกเลย 

แม้ว่าระเบยีงคดวดัเบญจมบพิตรดสุติวนาราม (รปูที ่13) ซึง่สมเด็จฯ  
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบ แต่ก็เป็นการนำารูปแบบ
จากระเบยีงคดวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุพิษณโุลก มาใช้ ดงันัน้จงึไม่ควรถอืว่า
เป็นพฒันาการทางรปูแบบ หากแต่ได้ปรบัแนวคดิจากระเบยีงทีป่ระดิษฐาน
พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มาเป็นระเบียงคดที่จัดแสดงงานศิลปะซ่ึงถือว่า
เป็นการพัฒนาแนวความคิดเท่านั้น (รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2555: 73-107)

สรุป
ระเบียงคดเป็นสิ่งก่อสร้างในสถาปัตยกรรมลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา 

ทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจากวฒันธรรมทะเลสาบเขมร แต่เนือ่งจากในสมยัอยธุยา
ศาสนาสถานที่เข้าข่ายเป็นมหาธาตุหลักพระนครเท่านั้น  ที่จะมีการสร้าง
ระเบียงคดในพระอาราม  หากแต่ศาสนสถานท่ีเข้าข่ายพระมหาธาตุหลัก
พระนครในสมยัอยธุยามจีำานวนน้อย ดงันัน้รปูแบบของระเบยีงคดในสมยันี ้
ยังมีวิวัฒนาการที่ไม่มากเท่ากับในสมัยรัตนโกสินทร์  และวิวัฒนาการขั้น 
สุดยอดของรูปแบบระเบียงคดคือระเบียงคดชั้นบนของพระปฐมเจดีย์   
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รูปที่ 1 ภาพจำาหลักในระเบียงคดปราสาทตาพรหม

รูปที่ 2 ภาพจำาหลักบริเวณมุมหักศอกระเบียงคด ปราสาทบันทายฉมาร์
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รูปที่ 3 ระเบียงคดวัดพระศรีสรรเพชญ์

รูปที่ 4 ระเบียงคดของเจดีย์เหลี่ยม วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย
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รูปที่ 5  พระวิหารด้านหน้าพระปรางค์วัดราชบูรณะ  ซึ่งตำาแหน่งเชื่อว่า 
น่าจะพัฒนาการจากโคปุระด้านทิศตะวันออกของปราสาทในวัฒนธรรม
เขมร

รูปที่ 6 กระเปาะด้านทิศใต้ของระเบียงคดวัดพระราม และมีการทำาผนังรับ
ชายคาทั้งสองด้าน
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รูปที่ 7  ระเบียงคดวัดไชยวัฒนาราม  พระนครศรีอยุธยา  จะสังเกตได้ว่า
พระพุทธรูปในระเบียงคคจะถูกทำาลาย และพื้นระเบียงไม่มีการทำาชั้นลด  

รูปที่ 8 ระเบียงคดวัดอรุณราชวราราม จะสังเกตเห็นว่าพื้นระเบียงมีชั้นลด
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รูปที่ 9 พระพุทธรูปโบราณที่ระเบียงคดวัดพระเชตุพนฯ 

รูปที่ 10 ระเบียงคดวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสาราม
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รูปที่ 11 ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม 

รูปที่ 12 ระเบียงคดวงกลมที่ล้อมฐานเจดีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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รปูที ่13 ระเบยีงคดวดัเบญจมบพติรฯ ทีพ่ฒันาจากระเบยีงศักด์ิสิทธิม์าเป็น
ระเบียงจัดแสดงพระพุทธรูป 
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