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 The objective of the study on “Knowledge Management on Cultural Resource : 
Wat Phra Sri Rattana Satsadaram” is to create a complete knowledge set that is up-to-date 
and appropriated for the dissemination by the Information Staffs. In this research project, the 
information and data are collected, organized and analyzed with the approaches and 
theorems on knowledge management, cultural resource management and communication. 
 The results from the research lead to the creation of a knowledge set of the 
Emerald Buddha Temple which is the royal temple in the Grand Palace complex. The resulted 
knowledge set reflects the importance of  Thai Monarch because this knowledge set concerns 
the Emerald Buddha Temple which is the monastery in which all important religious state 
ceremonies are held in order to bless the country. In addition, this set of knowledge also 
manifests the artful values of the site because the ideas and beliefs in Buddhism and 
Idealistic Gods are merged together and reflected via concrete constructions and 
architectures of the temple. Therefore, in this research the knowledge on several matters, 
such as cultural resources of arts, religious beliefs, Thai Monarch and royal ceremonies, are 
processed, organized and synthesized to a knowledge set that is suitable for the 
dissemination. In other words, the obtained knowledge set fits the standard guiding routine of 
the information staffs of the Grand Palace. 
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ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรับงานวิจยั ขอขอบพระคุณ นางสาวบุญเพญ็ หวา่นณรงค ์หวัหนา้ฝ่าย
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 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีงานนาํชมทุกท่าน ท่ีใหโ้อกาสไดเ้กบ็ขอ้มูลจากการนาํชม และ
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ช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น ผูว้ิจยัขอเกบ็ความประทบัใจท่ีทุกคนมีให ้ไวใ้นความทรงจาํมิรู้ลืมตลอดไป 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมสู่ยคุโลกาภิวตัน์  ทาํใหอ้งคก์รต่างๆ  ตอ้งอยูใ่นสภาพของการ
แข่งขนั ทั้งท่ีเป็นการแข่งขนักนัระหวา่งองคก์รและการแข่งขนักบัตนเอง ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถอยูร่อด 
มีความมัน่คงและมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา จึงทาํใหอ้งคก์รตอ้งใส่ใจกบัการจดัการทรัพยากรต่างๆ 
ท่ีมีอยูภ่ายใน และนาํทรัพยากรเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการดาํเนินการ
อาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวไ้ด ้ หากไม่มีการนาํเอาความรู้ท่ี
เหมาะสมมาขบัเคล่ือนในการดาํเนินงาน ในปัจจุบนัหลายองคก์รจึงไดเ้ร่ิมตระหนกัและใหค้วาม 
สาํคญัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ภายในองคก์รของตน เพื่อเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนความรู้เพื่อ
พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี     
 ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองประเทศหน่ึง เน่ืองจากบรรพบุรุษไทยไดส้ัง่สม
และถ่ายทอดความรู้ ความคิด และภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย จนมาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต
สืบต่อมาจนปรากฏเป็นเอกลกัษณ์และมรดกทางวฒันธรรมอนัโดดเด่นและมีคุณค่า อนัไดแ้ก่ ภาษา  
วรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม คติความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ การสืบ
ทอดน้ีนบัเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจใน
เอกลกัษณ์ของคนในชาติมาจนถึงทุกวนัน้ี แต่กระแสโลกาภิวตัน์กมี็ผลทาํใหป้ระเทศไทยใหค้วาม 
สาํคญั และรับเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาพฒันาประเทศใหมี้ความกา้วหนา้ทดัเทียมกบัอารย-
ประเทศ  ความเจริญทางวตัถุจึงไดไ้หลเขา้มาตามกระบวนการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน วิถีชีวิตของคน
และสงัคมจึงเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จนเป็นท่ีน่าวิตกวา่หากไม่รู้เท่าทนักระแสโลกาภิวตัน์  
และปล่อยใหเ้อกลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นมรดกของชาติท่ีน่าภาคภูมิใจ ถูกผสมผสานหรือถูก
กลืนไปกลบักระแสนิยมใหม่ๆ ท่ีฉาบฉวยจนเจือจางหรือสูญหายไป คนรุ่นหลงัอาจจะไม่สามารถ
มองยอ้นกลบัไปดูร่องรอยความเป็นมาหรือรากเหงา้ของวฒันธรรมไทยได ้  
 วดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแกว้ เป็นแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีความ 
สาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นสถานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกลกัษณ์ทางศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย ์ กล่าวคือเป็นพระอาราม
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หลวงในพระบรมมหาราชวงัสาํหรับพระมหากษตัริยท์รงประกอบพระราชพิธีทางศาสนา เป็นศูนย ์
กลางทางการเมืองการปกครอง และนอกจากน้ียงัเป็นศูนยร์วมภูมิปัญญาทางดา้นสถาปัตยกรรมและ
งานศิลปกรรมชั้นสูงอีกดว้ย ความสาํคญัและความเป็นมาตลอดจนความงดงามของวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ลว้นเกิดมาจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีความหลากหลายและซบัซอ้น ทั้งคติความเช่ือ
ทางดา้นศาสนา การปกครอง การพระราชพิธี และงานศิลปกรรมชั้นสูงแขนงต่างๆ วดัพระศรีรัตน
ศาสดารามจึงเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของชาติ 

สมชาย  เจริญวานิช (๒๕๔๖ : ๙๔) เม่ือคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในปี
พทุธศกัราช ๒๕๒๕ ไดมี้การบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั 
พระบาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี เป็นองคป์ระธานกรรมการอาํนวยการปฏิสงัขรณ์ พระองคท์รงตระหนกัถึงคุณค่าของ
มรดกทางวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากช่างฝีมือท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในงานศิลปะ
โบราณเหลือนอ้ยเตม็ที ทรงมีพระราชดาํริเก่ียวกบัการจดัการความรู้ทางทรัพยากรวฒันธรรมเหล่าน้ี
วา่  

 
“ศิลปะโบราณทีมี่อยู่ในพระบรมมหาราชวังและตามสถานทีท่ัว่ไป  มี

ความจําเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมีการอนุรักษ์อย่างสม่ําเสมอ  ให้คงอยู่ตลอดไป  เพราะว่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ  จึงควรจัดให้มีการเรียนรู้  และการ
ฝึกอบรมงานช่างฝีมือต่างๆ  เพือ่ปลกูฝังให้ผู้ เรียนและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องมีความรัก
และความซาบซ้ึงในงานศิลปะ  โบราณวัตถุ  พร้อมทัง้ควรได้รับการถ่ายทอดและได้
ทกัษะจนสามารถนํามาใช้ในงานอนุรักษ์โบราณวัตถุได้” 

 
ถึงแมว้า่แนวพระราชดาํริขา้งตน้จะเก่ียวขอ้งเฉพาะงานศิลปะโบราณ แต่กแ็สดงใหเ้ห็น

วา่พระองคท์รงตระหนกัถึงคุณค่าและใหค้วามสาํคญัในองคค์วามรู้ทางดา้นศิลปกรรม ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของทรัพยากรทางวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ในปัจจุบนัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่ีมีบทบาทสาํคญัทางดา้นศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ตลอดจนเป็น
แหล่งรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีสร้างรายไดอ้ยา่ง
มหาศาลใหแ้ก่ประเทศอีกดว้ย การจดัการความรู้ทางทรัพยากรวฒันธรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดา
รามจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งท่ี
เป็นวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ (tangible) และท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ (intangible) และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาํหนดไวว้า่ “ส่วน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓

ราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่ง
สมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ดา้นต่างๆ เพื่อนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว  เหมาะสมกบัสถานการณ์  รวมทั้งตอ้ง
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสยัทศันแ์ละปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการใน
สงักดั ใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั” ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัและ
คุณค่าของความรู้ทางทรัพยากรวฒันธรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม สาํนกัพระราชวงัจึงได้
ก่อตั้งงานนาํชม เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเผยแพร่ความรู้แก่ผูท่ี้มาเยีย่มชม 
ในการฝึกอบรมบุคลากรใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีนาํชมนั้น เป็นการมอบบทบรรยายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อ
นาํไปท่องจาํและเรียกมาทดสอบ ซ่ึงบทบรรยายนั้นจะเนน้เฉพาะเน้ือหาความรู้หลกัๆ ไดแ้ก่  ความรู้
ดา้นประวติัการสร้าง ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม การประดบัตกแต่ง และหนา้ท่ีการใชส้อยเป็นส่วน
ใหญ่ แต่เกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัน่าสนใจ และมีความเหมาะสมในการเผยแพร่ยงัมีอีกเป็น
จาํนวนมากท่ียงักระจดักระจายอยูต่ามเอกสารต่างๆ และภายในตวับุคคล ท่ีเจา้หนา้ท่ียงัไม่รู้หรือรู้
บา้งแต่ยงัไม่ชดัแจง้มากนกั เจา้หนา้ท่ีนาํชมจึงมกัประสบปัญหาคลา้ยๆ กนั คือไม่สามารถตอบ
คาํถามหรืออธิบายถึงแก่นและเกร็ดความรู้เหล่านั้นได ้ เน่ืองจากไม่เคยรู้จกั ไม่เคยเห็น หรือไม่ไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้นั้นๆ ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีขาดความมัน่ใจ เกิดความเบ่ือหน่าย
และไม่มีความสุขในการปฏิบติัหนา้ท่ีนาํชม       
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การศึกษา “การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” เป็น
การศึกษาเพื่อประมวลและจดัระบบชุดความรู้เก่ียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีมีจาํนวนมากและ
ยงักระจดักระจาย แลว้สร้างเป็นชุดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมสาํหรับ
การนาํชมและการเผยแพร่ โดยกลุ่มเจา้หนา้ท่ีนาํชม 
 
ขอบเขตการศึกษา 

๑.   ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษา  คือ  วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม ในพระบรมมหาราชวงั 
 ๒.  ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรในสาํนกัพระราชวงัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการเรียนรู้ในพระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ไดแ้ก่ 
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 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีนาํชม คือ เจา้หนา้ท่ีงานนาํชม ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ และ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับรอง กองวงั สาํนกัพระราชวงั ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีนาํชมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม ใหแ้ก่คณะบุคคลและนกัท่องเท่ียว โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นประชากรในกลุ่ม
น้ีทาํการประเมินชุดความรู้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
เพื่อนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์และสร้างชุดความรู้ท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํชม 

กลุ่มผูข้อรับบริการนาํชม คือ กลุ่มบุคคลและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมพระบรมมหา- 
ราชวงั และใชบ้ริการนาํชมจากเจา้หนา้ท่ีนาํชม โดยการเขา้ไปสงัเกตการณ์การนาํชมของเจา้หนา้ท่ี 
และใหก้ลุ่มบุคคลและนกัท่องเท่ียวทาํแบบประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ี เพื่อนาํมา
ประกอบการวเิคราะห์และสร้างชุดความรู้ใหม่ท่ีตรงกบัความตอ้งการ 

กลุ่มผูมี้ความรู้และประสบการณ์จริง  คือ  บุคลากรในสาํนกัพระราชวงัท่ีมีความรู้
และประสบการณ์จริงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีกองพระราชพิธี  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม นกับูรณะ เป็นตน้ เพื่อศึกษาและรวบรวมความรู้ท่ีถูกตอ้งและมีความทนัสมยั      

๓.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาการจดัการความรู้ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นการศึกษาเพ่ือ

พฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้และนาํชม ใหมี้ศกัยภาพในการเพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ี
ถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือ  บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีนาํชมยงัประสบปัญหา
การขาดความรู้และความเขา้ใจในความรู้ท่ีแทจ้ริง  ดงันั้นขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา  จึงจะศึกษา
เฉพาะเน้ือหาท่ียงัเป็นจุดอ่อนสาํหรับการนาํชม  ไดแ้ก่   

๑. ความรู้ทางดา้นความสมัพนัธ์ของพระมหากษตัริย ์ คือ สญัลกัษท่ี์แสดงถึงสถาบนั
พระมหากษตัริยซ่ึ์งปรากฏอยูภ่ายในวดั 

๒. ความรู้ดา้นศาสนาและความเช่ือ เช่น พระพทุธรูป พระไตรปิฎก ทวารบาล และการ
บนบาน เป็นตน้ 

๓. เน้ือหาความรู้เร่ืองพระราชพิธี คือ พระราชพิธีสาํคญัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ปรกอบข้ึนภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

๔. เน้ือหาความรู้ดา้นงานศิลปกรรม  คือ งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ือง “การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” น้ี 
ทาํใหไ้ดชุ้ดความรู้ท่ีมีครอบคลุมเน้ือหาทุกดา้น มีความทนัสมยัและเหมาะสมสาํหรับการนาํชมวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เจา้หนา้ท่ีงานนาํชม ท่ีจะนาํความชุดความรู้จาก
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การศึกษาในคร้ังน้ี มาเป็นขอ้มูลในการเผยแพร่ และสามารถตอบขอ้ซกัถามของนกัท่องเท่ียวได้
อยา่งถูกตอ้ง ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูล เกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนใน
เอกลกัษณ์ของชาติ  และร่วมเผยแพร่มรดกวฒันธรรมของชาติสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๖

บทที ่ ๒ 
 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  

ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีพฒันาองคก์รใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และใหมี้
ความเจริญกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา นัน่คือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกบัลกัษณะงาน 
การศึกษา เร่ือง “การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” น้ี จึงไดมุ่้งเนน้
การศึกษาสภาพปัญหาดา้นการจดัการความรู้  ของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่
มวลชน เน่ืองจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามเปรียบเสมือนคลงัความรู้ทางวฒันธรรม คือ เป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ในเร่ืองราวและสาขาต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายและซบัซอ้น เช่น งานพระราชพิธี 
งานช่างศิลป์ไทย เป็นตน้ ซ่ึงความรู้ทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัลํ้าค่า เพราะ
แสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทย  

สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๒๖) กล่าววา่ ส่ิงใดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติอยา่ง
แทจ้ริง และเป็นของสาํคญัอยา่งยิง่แก่ ๓ สถาบนัอนัเป็นหลกัของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริยแ์ลว้ สมควรรักษาไวเ้พือ่ใหค้งอยูต่ลอดกาล เอกลกัษณ์ต่างๆ เหล่าน้ี อาจเป็นพิธี
การทางพทุธศาสนาท่ีสาํคญั งานพระราชพิธีต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีแมบ้างคร้ังอาจก่อใหเ้กิดความขดัขอ้ง 
ไม่สะดวก เช่น เก่ียวกบัเร่ืองการจราจรและงบประมาณท่ีตอ้งใชจ่้าย แต่กส็มควรรักษาไวเ้พื่อใหสื้บ
ต่อลงไปชัว่ลูกหลาน เพราะลูกหลานจะไดรู้้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนวา่มีวฒันธรรมอนั
สูงส่งละเอียดอ่อนมาเป็นเวลานานแลว้ ทาํใหมุ่้งมัน่ท่ีจะรักษาสืบต่อไปและดาํรงความเป็นชาติของ
ตนไวช้ัว่กาลนาน ซ่ึงการดาํเนินการเพื่อสร้างความภาคภูมิใจสู่คนรุ่นหลงัใหต้ระหนกัและหวงแหน
มรดกของ ชาติไดน้ั้นยอ่มข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม ดงันั้นการทบทวน การ
เลือกแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสม จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีช่วยให้
การศึกษามีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

การศึกษาเร่ือง “การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” ผู ้
ศึกษาไดศึ้กษาโดยตามแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

๑. แนวคิดและทฤษฎีการจดัการความรู้ 
๒. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
๓. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสาร    
๔. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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๑.  แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการความรู้  (KNOWLEDGE MANAGEMENT)  
 ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารในปัจจุบนั สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของสงัคมไดอ้ยา่งหลากหลาย และทุกขั้นตอนของการปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพของ
แข่งขนักนัในสงัคมปัจจุบนั นาํมาซ่ึงกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรภายในองคก์ร 
เพราะการเรียนรู้ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการจดัการความรู้จึงเป็นหวัใจสาํคญัใน
การพฒันาบุคลากรใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมรดกทางวฒันธรรมของชาติ เพราะ
ประโยชน์ของการพฒันาน้ีเองยอ่มทาํใหค้นในชาติไดรู้้ภูมิหลงัและเห็นคุณค่าในอตัลกัษณ์ของตน 
และการท่ีจะสามารถอนุรักษ ์ รักษาทรัพยากรวฒันธรรมน้ีไว ้ ตลอดจนถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม
เหล่าน้ีใหแ้ก่ชนรุ่นหลงัสืบต่อไปไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการจดัการความรู้ทั้งส้ิน ดงันั้นการศึกษาและ
ทบทวนแนวคิดการจดัการความรู้จึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 
ความหมายของความรู้ 
 ความรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและสร้างข้ึนมาใหม่ไดอ้ยูต่ลอดเวลา มีนกัวิชาการ
ใหค้วามหมายของความรู้ไวอ้ยา่งมากมายและหลากหลาย  ไดแ้ก่ 
 ราชบณัฑิตยสถาน (๒๕๔๒: ๒๓๒)  ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ; ความเขา้ใจหรือ
สารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์; ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติั; 
องคว์ิชาในแต่ละสาขา   
 ชชัวาล วงษป์ระเสริฐ (๒๕๔๘ : ๑๗) ความรู้ คือ กรอบของการประสมประสานระหวา่ง
สถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบท และความรู้แจง้อยา่งชดัเจน ซ่ึงโดยทัว่ไปความรู้จะอยูใ่กลชิ้ด
กบักิจกรรมมากกวา่ขอ้มูลและสารสนเทศ (ความรู้มีอยูท่ ัว่ไปทุกหนทุกแห่ง) สามารถดาํรงอยูไ่ดทุ้ก
สถานท่ีในเวลาเดียวกนัและความรู้ไม่สามารถเปล่ียนมือกนัได ้ ดงันั้นในสงัคมสารสนเทศ เม่ือพดู
ถึงสินทรัพยแ์ละสินคา้ท่ีเป็นนามธรรมนั้น ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศหรือความรู้ไม่มีการสูญสลาย
และสามารถรีไซเคิลไดบ่้อยเท่าท่ีตอ้งการ  

โทมสั ดาวเวนพอร์ท (อา้งถึงใน ไพโรจน์ ชลารักษ ์๒๕๕๑ : ๒) กรอบของการประสม
ประสานระหวา่งประสบการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบท และความรู้แจง้อยา่งชํ่าชอง เป็นการ
ประสมประสานท่ีทาํใหก้รอบสาํหรับการประเมินค่าและการนาํเอาประสบการณ์สารสนเทศใหม่ๆ 
มารวมเขา้ดว้ยกนั มนัเกิด ข้ึนและนาํไปประยกุตใ์นใจของคนท่ีรู้ สาํหรับในแง่ขององคก์รนั้น 
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ความรู้มกัจะสัง่สมอยูใ่นรูปของเอกสารหรือแฟ้มเอกสารต่างๆ รวมถึงไปสัง่สมอยูใ่นการทาํงาน อยู่
ในกระบวนการ อยูใ่นการปฏิบติังาน  และอยูใ่นบรรทดัฐานขององคก์รนั้นเอง  

ฮิเดโอะ ยามาซากิ  (อา้งถึงใน บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ ๒๕๔๙ : ๑๓)  ไดใ้หค้าํจาํกดั
ความของ ความรู้ในรูปของปิรามิด   

 

 
 
ภาพท่ี ๑  ปิรามิดแสดงลาํดบัขั้นของความรู้ 

 
 โดยใหค้วามหมายของ “ขอ้มูล” วา่เป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลดิบ หรือตวัเลขต่างท่ียงัไม่ได้
ผา่นการแปลความ ส่วน “สารสนเทศ” เป็นขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการสงัเคราะห์ วิเคราะห์ เพือ่
นาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหาหรจดัการและการตดัสินใจ มีบริบทซ่ึงเกิดจากความเช่ือ สามญั
สาํนึก หรือประสบการณ์ของผูท่ี้ใชส้ารสนเทศนั้นๆ โดยมกัจะอยูใ่นรูปของขอ้มูลท่ีวดัไดห้รือจบั
ตอ้งได ้ อยา่งไรกต็าม สารสนเทศอาจมีขอ้จาํกดัในเร่ืองช่วงเวลาท่ีใช ้ และขอบข่ายของงานท่ีจะ
นาํมาใช ้ในขณะท่ี “ความรู้” คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิด  เปรียบเทียบ  เช่ือมโยงกบัความรู้
อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจสถานการณ์ต่างๆ  ไดโ้ดย
ไม่จาํกดัช่วงเวลา  หรือกล่าวไดว้า่เป็นสารสนเทศท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัเราในการนาํไปใชใ้นงาน  
และ “ปัญญา”  คือ  ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน  ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการนาํไปใช ้  เพื่อใหเ้ขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึน   

พรธิดา วิเชียรปัญญา (๒๕๔๘ : ๒๑) ความรู้ (knowledge) เป็นกระบวนการของการขดั
เกลา เลือกใชแ้ละบูรณาการ  การใชส้ารสนเทศเหล่านั้น  จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ (new knowledge) 
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ความรู้ใหม่จึงเกิดจากการผสมผสานความรู้ และประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ 
ความรู้ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นตวับุคคล เป็นความรู้ท่ีไม่ปรากฏชดัแจง้ (tacit knowledge) หากเม่ือ
ความรู้เหล่านั้นไดถู้กถ่ายทอดออกมาในรูปของการเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ความรู้นั้นกจ็ะ
กลายเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ (explicit knowledge)  
 นํ้าทิพย ์ วภิาวนิ (๒๕๔๗ : ๑๖)  ความรู้  คือ  ความเขา้ใจ  การรับรู้ในเร่ืองราวท่ีนาํไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในการตดัสินใจ และการปฏิบติัในองคก์รต่างๆ มีความรู้อยูใ่นทรัพยากรบุคคลและ
แหล่ง ขอ้มูลท่ีมีการจดัเกบ็และบนัทึกขอ้มูลนั้นไวไ้ด ้
 น.พ.วจิารณ์  พานิช (อา้งถึงใน นํ้าทิพย ์ วภิาวนิ ๒๕๔๗ : ๑๘)  ไดใ้หค้าํท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัความรู้   ไดแ้ก่ ประสบการณ์ (experience) ซ่ึงเป็นทั้งความรู้และบ่อเกิดของความรู้ ความเป็นจริง  
(truth)  ความรู้ตอ้งเช่ือมโยงกบัความเป็นจริงและความเป็นจริงเป็นบ่อเกิดของความรู้  ความ
ซับซ้อน (complexity) คนมีความรู้จะมีความเขา้ใจความซบัซอ้นและความเขา้ใจความซบัซอ้นจะ
ช่วยใหเ้กิดความรู้ การตัดสินหรือวินิจฉัย (judgement) คนเราใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองตดัสินสถานการณ์
ใหม่โดยการเปรียบเทียบความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ สามญัสาํนึก (common sense) คนมีความรู้สามารถใช้
สามญัสาํนึกในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดดี้  คุณค่าและความเช่ือ (value & belief) เป็น
ส่วนประกอบท่ีแฝงอยูใ่นความรู้จนเป็นเน้ือเดียวกนั  ถา้มีคุณค่าหรือความเช่ือพื้นฐานต่างกนั  จะ
พฒันาความรู้จากเหตุการณ์เดียวกนัออกมาเป็นเน้ือเดียวกนัและแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมาก  
 จากการศึกษาความหมายของความรู้ท่ีกล่าวมา จะเห็นวา่ความรู้เป็นกระบวนการและ
สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัองคก์รต่างๆ  ไดใ้ห้
ความสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการความรู้  และสร้างความรู้ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึน  เพื่อใหอ้งคก์รมีการพฒันา
และเกิดความกา้วหนา้  โดยเฉพาะในส่วนราชการต่างๆ  ไดมี้การจดัการความรู้ภายในหน่วยงานเพือ่
เป็นการประเมินศกัยภาพและขีดความสมารถขององคก์รอีกดว้ย 
 
ประเภทของความรู้ 

อิคูจิโร  โนนากะ (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๕๐ : ๙)  
แบ่งความรู้ออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  ความรู้ท่ีอยูก่บัตวับุคคล  (tacit knowledge)  และความรู้ท่ีได้
บนัทึกไวแ้ลว้  (explicit knowledge) 
 ๑.  ความรู้ทีอ่ยู่กบัตัวบุคคล  (tacit knowledge)   
      ความรู้ท่ีอยูก่บัตวับุคคล  (tacit knowledge)  หรือความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน  เป็นความรู้ท่ี
อยูใ่นสมองของมนุษย ์  คือเป็นความรู้ท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยหรือไม่ไดตี้พมิพอ์อกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
การถ่ายทอดจะผา่นการลงมือทาํสญัลกัษณ์  การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย    และการถ่ายทอดให้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐

รับรู้  เช่น  สญัชาตญาณ  สามญัสาํนึก  ดุลยพินิจ  ความรู้ประเภทน้ีเป็นความรู้ท่ีประมวลโดยคนแต่
ละคนในองคก์ร  ในการวางแผนดาํเนินงาน  ตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีเคยทาํมาก่อน  หรือทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่อีกองคก์รหน่ึงซ่ึงมีงานใน
ลกัษณะเดียวกนั  เช่น  ประสบการณ์  ทกัษะ  ความชาํนาญ  ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล  
ความรู้ประเภทน้ีจะมี  ๒ ส่วน  คือ  ความรู้ท่ีอธิบายไดแ้ต่ยงัไม่ไดถู้กบนัทึกใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้  
และความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายไดจ้ริงๆ  เช่น  งานศิลป์  งานท่ีตอ้งวดัคุณภาพจากรูป  รส  กล่ิน  
เสียง  ท่ีไม่สามารถกาํหนดไดต้ายตวั  บางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบ “นามธรรม”  
 ๒.  ความรู้ทีไ่ด้บันทกึแล้ว (explicit knowledge) 
           ความรู้ท่ีไดบ้นัทึกแลว้ (explicit knowledge) หรือความรู้แจง้ชดั  เป็นความรู้ท่ีคน
สร้างข้ึนและถ่ายทอดโดยผา่นทางภาษาอยา่งเป็นทางการและมีรูปแบบ  มีลกัษณะของการจดัระบบ
ท่ีบนัทึกขอ้มูลไวใ้นส่ือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  ส่ือส่ิงพิมพ ์  ส่ือโสตทศัน์  และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
ความรู้ประเภทน้ีมีการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  เช่น  การจดัระบบ
ความรู้ในหอ้งสมุด  การจดัการฐานขอ้มูล  การจดัทาํเอกสารขอ้มูลต่างๆ  เป็นตน้  บางคร้ังเรียกวา่
เป็นความรู้แบบ “รูปธรรม”   
 

                        
 
ภาพท่ี ๒  ภูเขานํ้าแขง็แสดงการเปรียบเทียบความรู้ 
 

ความรู้ชัดแจ้ง   

(explicit knowledge) 

ความรู้ทีฝั่งอยู่ในตวับุคคล 

(tacit knowledge) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑

 จากภาพจะเห็นวา่ปกติแลว้ความรู้แจง้ชดั (explicit knowledge) จะมีปริมาณนอ้ยมากเม่ือ
นาํมาเปรียบเทียบกบัความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล (tacit knowledge)   โดย  ประพนัธ์  ผาสุกยดื  ไดใ้ห้
ความเห็นวา่ความรู้ชดัแจง้ (explicit knowledge) ความรู้เป็นหลกัวิชาท่ีตอ้งผา่นการพสูิจน์หรือเขียน
ออกมาเป็นทฤษฎีนั้นถือวา่นอ้ยมาก คลา้ยกบัส่วนยอดของภูเขานํ้าแขง็ท่ีอยูพ่น้นํ้ าซ่ึงถือวา่นอ้ยมาก  
ส่วนความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge)  นั้นแฝงในตวัคนทาํใหม้องไม่เห็นเปรียบกบัภูเขานํ้าแขง็ท่ี
จมอยูใ่ตน้ํ้ าซ่ึงมีปริมาณมากกวา่ค่อนขา้งมาก (ประพนัธ์  ผาสุขยดื ๒๕๕๐ : ๒๒)    
 ภราดร จินดาวงศ ์ (๒๕๔๙ : ๑๖) ไดอ้ธิบายไวว้า่ โดยปกติแลว้ทุกคนหรือทุกองคก์รจะมี
ความรู้ทั้ง ๒ ประเภท อยูใ่นตวัแต่ขนาดความรู้ประเภท tacit knowledge จะมีขนาดใหญ่กวา่ explicit 
knowledge ในอตัราส่วน ๘๐ ต่อ ๒๐  หรืออาจกล่าวไดว้า่การมองคนอยา่มองแค่ส่ิงท่ีเห็นภายนอก 
เพราะความรู้ท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัตวัคนและองคก์ร หากพิจารณาโดย
กลัน่กรองลึกซ้ึงแลว้จะเป็นความรู้ประเภท explicit knowledge ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีอยูภ่ายในและไม่
สามารถมองเห็นไดโ้ดยง่าย 
 บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (๒๕๔๙ : ๑๖) ความรู้ทั้ง  ๒  ประเภท  สามารถเปล่ียนสถานะ
ระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆ  โดยผา่นกระบวนการ
ท่ีเรียกวา่ Knowledge Spiral  หรือ  SECI Model  ซ่ึงคิดคน้โดย Ikujiro Nonaka  และ Takeuchi  ดงั
รูปตวัอยา่ง  
 

                                
 
ภาพท่ี ๓  การหมุนเกลียวการเรียนรู้  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒

 จากกระบวนการขา้งตน้การปรับเปล่ียนและการสร้างความรู้จะเกิดข้ึนได ้  ๔  รูปแบบ  
คือ Socialization,  Externalization, Combination  และ  Internalization  

Socialization : เป็นการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผู ้
ท่ีส่ือสารระหวา่งกนั  โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง  เช่น  ผูจ้ดัการฝ่ายของของทีม A  ได้
เรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ๆ จากผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม B  ท่ีประสบความสาํเร็จในการขาย  โดย
การพดูคุยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  กจ็ะไดค้วามรู้จากผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม B  มาเป็นความรู้ของตนเอง
เพื่อใชใ้นการทาํงาน    
 Externalization : การสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  เป็นการแปลงความรู้จาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge  เช่น กรณี
ผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม A ซ่ึงหลงัจากเรียนรู้เทคนิคการขายจากขา้งตน้กน็าํมาเขียนเป็นหนงัสือ  เอกสาร  
หรือรายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ใหผู้ส้นใจทัว่ไป 

Combination : เป็นการแปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge โดย
รวบรวมความรู้ประเภท Explicit ท่ีเรียนรู้  มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่น กรณี
ผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม A  ซ่ึงต่อมาไดไ้ปศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิคการขายจากตาํราต่างๆ  ท่ีมี
อยูอ่ยา่งหลากหลาย  แลว้สรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการขายรูปแบบใหม่  ซ่ึงเกิดจากการรวบรวม
ความรู้จากแหล่งต่างๆ  และความรู้ของตนเอง 
 Internalization : เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge มกัจะเกิด
จากนาํความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติั เช่น หลงัจากผูจ้ดัการฝ่ายขายทีมอ่ืนๆ เช่น ทีม C D หรือ E เป็น
ตน้ ศึกษาเทคนิคการขายจากตาํรา หรือคู่มือต่างๆ ท่ีมีอยู ่แลว้นาํไปปรับใชใ้นงานของตนเอง จนทาํ
ใหเ้กิดทกัษะ และความชาํนาญในเร่ืองเทคนิคการขายจนกลายเป็น Tacit Knowledge ของตนเองใน
ท่ีสุด และเม่ือเกิดความรู้แลว้ไปแลกเปล่ียนกบัลูกคา้หรือผูจ้ดัการรายอ่ืนๆ ต่อไปกจ็ะเกิด
กระบวนการท่ีเรียกวา่ Socialization คือ การแปลง Tacit Knowledge จากผูจ้ดัการรายนั้นๆ ไปเป็น 
Tacit Knowledge ของคนอ่ืนต่อไป  เป็นกระบวนการท่ีหมุนเวียนไปเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด    
 พรธิดา วิเชียรปัญญา (๒๕๔๘ : ๒๓) ไดแ้บ่งประเภทความรู้ออกเป็นลกัษณะต่างๆ 
เพิ่มเติมอีก คือ ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม (cultural knowledge) และความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์ร 
(embedded knowledge) ไวด้งัน้ี  
 ความรู้ทีเ่กดิจากวฒันธรรม (cultural knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากศรัทธาหรือความ
เช่ือ ท่ีทาํใหก้ลายเป็นความจริง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ การเฝ้าสงัเกต และการสะทอ้นผลกลบั
ของตวัความรู้และของสภาพแวดลอ้ม องคก์ารท่ีพฒันามาเป็นระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัอยา่งยาวนาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓

จะพฒันาความเช่ือร่วมกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของธุรกิจ ความสามารถหลกัขององคก์ร
การตลาดและคู่แข่งขนั 

ความรู้ทีแ่ฝงอยู่ในองค์กร (embedded knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นวิธีการทาํงาน  
คู่มือการทาํงาน วฒันธรรมองคก์ร กฎระเบียบ กระบวนการผลิต  เป็นตน้  
 นอกจากน้ี Leif Edvinsson (อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ ๒๕๔๙ : ๑๘) ไดแ้บ่ง
ความรู้ออก เป็น ๓ ประเภท คือ ความรู้เฉพาะบุคคล ความรู้ขององคก์ร และความรู้ท่ีเป็นระบบ  
ดงัน้ี  
 ความรู้เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัพนกังานแต่ละคน  
หรือเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นหวัของพนกังาน 
 ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการแลก เปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งพนกังานท่ีอยูใ่นกลุ่มหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในองคก์ร ทาํใหเ้กิดเป็นความรู้โดย รวม
ขององคก์ร  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานขององคก์รโดยรวมไดม้ากข้ึน 
 ความรู้ทีเ่ป็นระบบ (Structural Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการสร้างหรือต่อยอด
องคค์วามรู้  ผา่นกระบวนการ  คู่มือ  และจรรยาบรรณต่างๆ ภายในองคก์ร   
  
องค์ประกอบของความรู้ 
 ไพโรจน์  ชลารักษ ์ (๒๕๕๑ : ๔) ไดอ้ธิบายวา่  ความรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัทั้ง
ภายนอกและภายใน  ดงัน้ี  
 ๑.  ปัจจัยภายนอก  หมายถึง  ส่ิงท่ีคนสามารถรับรู้  หรือสมัผสัแลว้ทาํใหเ้กิดความรู้ข้ึนใน
ตวัคน  ไดแ้ก่ 
 ขอ้เทจ็จริง (Fact)  หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีมีอยู ่คงอยู ่ดาํรงอยู ่เป็นปกติมา
ก่อนการกาํเนิดของมนุษยแ์ลว้ไม่วา่จะมีมนุษยเ์กิดข้ึนหรือไม่กต็าม และเม่ือมนุษยถื์อกาํเนิดแลว้  
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่าน้ีกย็งัคงอยู ่  เป็นอยู ่  และดาํรงอยูเ่ช่นเดิม  มนุษยมี์ศกัยภาพในการรับรู้
หรือสมัผสัส่ิงเหล่าน้ีได ้ เม่ือสมัผสัแลว้กจ็ะเกิดความรู้สถิตในตวัคนทนัที 
 ขอ้มูล (Data) เป็นส่ิงท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนจากการรับรู้หรือสมัผสัปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แลว้จาํแนกแยกแยะ จดจาํ หรือทาํการบนัทึก และแจงนบัไวเ้ม่ือใดท่ีมนุษยไ์ดรั้บรู้หรือสมัผสัขอ้มูล
กจ็ะเกิดความรู้ข้ึนมาไดเ้ช่นกนั 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการกระทาํโดยมนุษย ์ เพือ่ใหมี้
ความหมายสาํหรับใชส่ื้อสารกบัมนุษยด์ว้ยกนัใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน เม่ือมนุษยรั์บสารสนเทศแลว้กจ็ะ
นาํไปผสมกบัขอ้มูลหรือความรู้เดิม ทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่กวา้งขวางลึกซ้ึงซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔

 เหตุการณ์ (Event) หรือสถานการณ์ (Situation) หมายถึง ปรากฏการณ์อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึน
แลว้ดาํเนินไปหรือดาํรงอยูช่ัว่ระยะเวลาหน่ึงซ่ึงไม่ยาวนานมากนกัแลว้กส้ิ็นสูญหรือหยดุไป แต่
มนุษยมี์โอกาสรับรู้หรือประสบ ณ เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นได ้ จึงทาํใหม้นุษยเ์กิดความรู้ข้ึน   
 ปัจจยัภายนอกเหล่าน้ี  มนุษยจ์ะมีโอกาสไดรั้บรู้  หรือสมัผสัไดโ้ดยตรง  และโดยผา่นส่ือ
ต่างๆ  มากมาย 
 ๒. ปัจจัยภายใน หมายถึง ภาวะในตวัมนุษยเ์อง ณ เวลาท่ีไดรั้บรู้หรือสมัผสัปัจจยั
ภายนอกวา่พร้อมท่ีจะรู้ไดเ้พยีงใด หากอยูใ่นภาวะไม่พร้อมกอ็าจไม่เกิดความรู้ไดห้รืออาจไม่รับรู้เอา
เลย  เช่น  ในภาวะท่ีคนนอนหลบัสนิท  หรือสลบไร้สติ  ปัจจยัภายในเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  
 จิต (Mind) เป็นธาตุ นามธรรม ท่ีเป็นตวัรู้ สรรพส่ิง ในคาํสอนทางพระพทุธศาสนา
อธิบายวา่จิตเปล่ียนแปลงง่ายและเร็วมาก เปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่อยูน่ิ่ง  จึงสามารถสมัผสัและ
รับรู้ส่ิงต่างๆ  ไดเ้ร็วและมาก  แต่ถา้เม่ือใดท่ีคนสามารถทาํจิตของตนหยดุน่ิง (เป็นสมาธิ) อยูก่บัส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงแลว้จะเกิดความสวา่ง (ปัญญา)  ได ้ และจะไม่รับรู้ส่ิงภายนอกอ่ืนเลย 
 อารมณ์ (Emotion) หรือภาวะจิต หรือกระแสจิต (State of mind) หมายถึง สภาวะจิตท่ีน่ิง
หรือมุ่งอยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นกระแสท่ีติดต่อกนัยาวนาน โดยส่ิงอ่ืนไม่สามารถเขา้ถึงหรือแทนได ้
เช่น เวลาคนตกใจหรือตกตะลึงเม่ือเกิดอุบติัเหตุจึงไม่สามารถจาํหรือบอกรายละเอียดเก่ียวกบั
เหตุการณ์ได ้
 ปัญญา (Wisdom) คือ สภาวะท่ีสามารถวนิิจฉยัตดัสิน สรุปภาวการณ์รับรู้จากประสาท
สมัผสั  และการพิจารณาภายในของจิตจนเกิดความชดัแจง้ในใจ 
 
การสร้างความรู้  
 พรธิดา  วิเชียรปัญญา (๒๕๔๘ : ๔๕) การสร้างความรู้ เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ 
(Generative) การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวขอ้งกบัแรงผลกัดนั การหยัง่รู้ และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละบุคคล การสร้างความรู้ใหม่ควรอยูภ่ายใตห้น่วยงานหรือคนในองคก์าร ซ่ึง
หมายความวา่ ทุกๆ คนสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ได ้รูปแบบต่างๆ ในการสร้างความรู้มีดงัน้ี  
 ๑.  บุคคลใหค้วามรู้ท่ีตนมีอยูก่บัผูอ่ื้น เช่น การถ่ายทอดความรู้จากการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด 

๒. การนาํความรู้ท่ีองคก์รมีอยูผ่นวกเขา้กบัความรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อใหเ้กิดเป็น
ความรู้ใหม่และมีการแบ่งปันทัว่ทั้งองคก์ร 

๓. ความรู้ท่ีไดจ้ากการรวมและสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนั รูปแบบน้ีอาจจาํกดัอยู่
ท่ีความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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๔. ความรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นการภายใน โดยสมาชิกขององคก์รคน้พบแนวทางไดเ้อง และมี
กิจกรรมมากมายท่ีองคก์รสามารถดาํเนินการเพ่ือสร้างความรู้ 

๕. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั 
๖. การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
๗. การทดลอง ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสสาํหรับการเรียนรู้ 
๘. การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต 

 
ความหมายของการจัดการความรู้ 

วิจารณ์  พานิช (๒๕๔๙ : ๓) การจดัการความรู้ คือ เคร่ืองมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอยา่ง
นอ้ย  ๔  ประการ ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมาของงาน บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการ
พฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่ง
กนัในท่ีทาํงาน   

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (๒๕๔๙ : ๑๘) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ไวว้า่ 
เป็นกระบวนการนาํความรู้ท่ีมีอยูห่รือท่ีเรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ารโดยผา่น
กระบวนการต่างๆ  เช่น  การสร้าง  รวบรวม  แลกเปล่ียนและใชค้วามรู้  เป็นตน้ 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (๒๕๔๘ : ๔๔) ยงัไดอ้า้งความหมายของคาํวา่การจดัการ
ความรู้ ของ     ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ไวใ้นหนงัสือเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ : จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบติั เอาไวว้า่  หมายถึง  การรวบรวม  การจดัระบบการจดัเกบ็  และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็น
ความรู้  โดยอาศยัเทคโนโลยทีางดา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วย  นอกจากน้ีการ
จดัการความรู้ยงัเก่ียว- ขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing)  ตอ้งอาศยัผูท้รงความรู้
ความสามารถในการตีความและการประยกุตใ์ช ้  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพขององคก์ารซ่ึงถือเป็นตน้ทุน
ทางปัญญา (intellectual capital) 
 องคก์ารสหประชาชาติ  (อา้งถึงใน  ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ๒๕๔๘ : ๔๓)  ไดใ้ห้
ความหมายวา่  การจดัการความรู้ คือ กระบวนการในการสร้างและเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเราทราบเขา้ไป
ใชใ้นการทาํงาน  เช่น  จากความรู้เป็นการกระทาํ  จากนวตักรรมไปสู่การเปล่ียนแปลง  เป็น
กระบวนการภายในซ่ึงเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือเปล่ียนแปลง
องคก์าร ช่วยในการปรับปรุงการทาํงานและองคก์าร  รวมทั้งประสิทธิผลในการพฒันาดว้ย  เป็นส่ิง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ  แนวคิดและประสบการณ์แลว้นาํมาไวด้ว้ยกนั  เพื่อ
เช่ือมโยงกบัชุมชนเรียนรู้แห่งการปฏิบติัและเครือข่ายความรู้ (UNDP. Evaluation Office, 2004)   
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
 ยทุธยา  แซ่เตียว (๒๕๔๘ : ๒๕๕-๒๕๙)  ในการจดัการความรู้เหมือนกบัศาสตร์การ
จดัการอ่ืนๆ คือ มีการวางแผนและการปฏิบติั ในขั้นตอนของการวางแผนนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่าง
จากการวางแผนอ่ืนๆ มากนกั คือ มีการสาํรวจสภาพปัจจุบนัและการกาํหนดเป้าหมาย ส่วนขั้นตอน
การนาํแผนงานไปปฏิบติันั้น มีขั้นตอนสาํคญั คือ การสาํรวจและการวางแผนความรู้  การพฒันา
ความรู้  และการถ่ายทอดความรู้  ดงัน้ี 
 ๑. การสํารวจและการวางแผนความรู้ คือ การเร่ิมสาํรวจสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัก่อนวา่ สถานะปัจจุบนัในเร่ืององคค์วามรู้ภายในองคก์รเป็นเช่นไร เพื่อใหท้ราบสถานะของ
องคค์วามรู้ เช่น องคก์รมีฐานความรู้ดา้นใดบา้ง ฐานความรู้เหล่านั้นอยูท่ี่ใคร หรือหน่วยงานไหน 
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานแต่ละคนมีความรู้ดา้นใดบา้ง เพื่อจะทาํใหม้องเห็นสถานการณ์ในปัจจุบนั
ขององคค์วามรู้ภายในองคก์ร เพื่อนาํมาประกอบการวางแผนดา้นความรู้ ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการกาํหนด
เป้าหมายในการพฒันา  และเพื่อเป้าหมายในการจดัการความรู้มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

๒.  การพฒันาความรู้  คือการกระทาํการใดๆ กไ็ด ้ เพื่อใหเ้กิดความรู้เขา้มาภายในองคก์ร 
โดยมีรูปแบบของการพฒันาความรู้  ดงัน้ี 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต (Learning from Actual Experience) คือ 
การเรียนรู้ในส่ิงท่ีไดจ้ากการปฏิบติัจริงมาแลว้ในอดีต 

การเรียนรู้จากการทดลอง (Learning from Performed Experiments) คือ การเรียนรู้จาก
การทดลองหลายๆ รูปแบบ มีการควบคุมตวัแปรต่างๆ เพื่อใหท้ราบผลการทดลองตามท่ีตอ้งการ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น (Learning from Experience of Others) เช่น การ
เปรียบเทียบแข่งดี การหาพนัธมิตรร่วมกนัพฒันาหรือแลกเปล่ียนความรู้ การร่วมกิจกรรม การรวม
และการครอบครองกิจการ  หรือการจา้งคนเขา้มาทาํงาน 

การเรียนรู้จากการอบรมและพฒันา (Learning from Training and Development) เป็นการ
รับการถ่ายทอดโดยตรงจากบุคคลท่ีมีความรู้ 

๓. การถ่ายทอดความรู้ คือ กระบวนการท่ีทาํใหค้วามรู้ท่ีพฒันา มีการแพร่กระจายไปสู่
บุคลากรท่ีเป็นเป้าหมาย ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้นั้น แต่ละอยา่งมีเป้าหมายแตกต่างกนัไป 
ใน  ๒  ลกัษณะ  คือ   

เนน้ประสิทธิภาพ  หรือใหก้ารแพร่กระจายขององคค์วามรู้นั้นเป็นไปอยา่งรวดเร็วท่ีสุด  
มีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด  ลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้น้ี ไดแ้ก่  การย ํ้าเตือนความรู้บางอยา่งกบัพนกังาน  
การใหค้วามรู้ในส่ิงท่ีควรปฏิบติั 
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เนน้ประสิทธิผล  หรือการแพร่กระจายขององคค์วามรู้นั้น  เป็นไปอยา่งครบถว้น  มีการ
ตกหล่นนอ้ยท่ีสุด  ตวัอยา่งของความรู้ท่ีถ่ายทอดในลกัษณะน้ีไดแ้ก่  แนวทางปฏิบติัซ่ึงไดรั้บการ
พิสูจน์แลว้วา่เป็น Best Practices  ส่ิงท่ีไม่ปฏิบติัแลว้จะนาํความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 ในการถ่ายทอดความรู้ ถา้หากเรากาํหนดยทุธศาสตร์ในการถ่ายทอดความรู้เสียก่อนวา่มี
เป้าหมายคือ ใคร มีปริมาณมากนอ้ยขนาดไหน เน้ือความหรือความสาํคญัขนาดไหน มีงบประมาณ
เท่าไร มีความเร่งด่วนมากนอ้ยเพียงใด กจ็ะช่วยใหส้ามารถกาํหนดรูปแบบวิธีการในการถ่ายทอดได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 ไพโรจน์  ชลารักษ ์(๒๕๕๑ : ๕๔-๕๕)  ไดล้าํดบัขั้นตอนการจดัการความรู้  ไวด้งัน้ี  
   ๑.  กาํหนดประเดน็หรือเร่ืองท่ีตอ้งการจดัการความรู้  หมายถึงการกาํหนดวา่จะจดัการ
ความรู้เร่ืองใดหรือเร่ืองอะไร 

๒.  ตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจน วา่การจดัการความรู้เร่ืองนั้นเพื่ออะไร  และ
จะจดัการใหไ้ดผ้ลเพียงใด   

๓.  แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจาํเป็นและตอ้งการไดจ้ากท่ีต่างๆ   
๔.  พิจารณาลาํดบัความสาํคญั  และความรู้ท่ีตอ้งการใชว้า่เร่ืองใดตอ้งการก่อนหรือหลงั 
๕.  ผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีความเหมาะสม  โดยอาศยักระบวนการคิดเป็น

กิจกรรมสาํคญั  และลงทา้ยดว้ยการสรุปและตดัสินใจเพ่ือปฏิบติัใหไ้ดผ้ลออกมา 
๖. ลงมือปฏิบติัการ กิจกรรมน้ีอาจจะปฏิบติัตั้งแต่ขั้นแรกแลว้เปล่ียนแปลงไปตามลาํดบั

ขั้นตอนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งไปเร่ือยๆ 
๗. สงัเกตผลจากการปฏิบติัวา่เกิดหรือไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัหรือมุ่งหวงัไวห้รือไม่ หาก

ไดผ้ลตามท่ีมุ่งหวงักด็าํเนินการปฏิบติัต่อไป แต่หากผลไม่ตรงตามท่ีคาดหวงัหรือผดิเพี้ยนไป กต็อ้ง
ยอ้นกลบัไปพจิารณาวา่ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองใดมาใชป้ระกอบเพ่ิมเติม 

๘.  สรุปผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นออกมาวา่ไดผ้ลสาํเร็จหรือไม่   
 วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๙ : ๓-๔) กล่าววา่การจดัการความรู้เป็นการดาํเนินการอยา่งนอ้ย ๖ 

ประการ คือ 
 ๑.  การกาํหนดความรู้หลกัท่ีจาํเป็นหรือสาํคญัต่องาน  หรือกิจกรรมของกลุ่ม หรือองคก์ร 
 ๒.  การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
 ๓.  การปรับปรุง  ดดัแปลง  หรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
 ๔.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 
 ๕. การนาํประสบการณ์จากการทาํงาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสกดั “ขมุความรู้”  ออกมาบนัทึกไว ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘

 ๖. การจดบนัทึก “ขมุความรู้” แล “แก่นความรู้” สาํหรับไวใ้ชง้าน  และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถว้น  ลุ่มลึก  และเช่ือมโยงมากข้ึน  เหมาะแก่การใชง้านมากยิง่ข้ึน 
   
การดาํเนินการจดัการความรู้มีองคป์ระกอบสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  สร้างวิสยัทศัน์เก่ียวกบัความรู้ 
 ๒.  สร้างทีมจดัการความรู้องคก์ร 
 ๓.  เร่ิมจาก “ทุนปัญญา” ท่ีมีอยูแ่ลว้  หรือหาจากภายนอกไดโ้ดยง่าย 
 ๔.  สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเขม้แขง็ในกลุ่มพนกังานระดบัล่าง 
 ๕.  จดัการความรู้ควบคู่ไปกบักิจกรรมพฒันาสินคา้  หรือรูปแบบการทาํงานใหม่ๆ 
 ๖.  เนน้การจดัการองคก์รแบบ “ใชพ้นกังานระดบักลางเป็นแรงพลงัขบัเคล่ือน” (Middle-
up-down Management) หลกั 
 ๗.  เปล่ียนโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นแบบ “พหุบท”  (Hypertext) 
 ๘.  สร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก 
 ๙.  สร้างวฒันธรรมแนวราบ  การส่ือสารอยา่งอิสระทุกทิศทาง 
 ๑๐.  สร้างวฒันธรรมจากการจดบนัทึก 
 ๑๑.  ประเมินผลการดาํเนินการจดัการความรู้ 
 
กระบวนการจัดการความรู้ 
 วิจารณ์  พานิช (๒๕๔๙ : ๒๑-๔๘) สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม (สคส.) 
โดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ไดอ้ธิบายบทบาทของบุคคลต่างๆ  ในการจดัการความรู้  ซ่ึงเป็นแนวทาง
ในการนาํมาใชป้ระกอบการศึกษา  สรุปกระบวนการจดัการความรู้ไดด้งัน้ี  
 ๑. “คุณอาํนวย” คือ ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ (Knowledge Facilitator) 
ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวฒันธรรม ศ.นพ.ประเวศ 
วะสี  เรียกคนเหล่าน้ีวา่เป็น “ช่างเช่ือม” ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงผูค้นหรือหน่วยงานเขา้หากนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เช่ือมระหวา่งผูท่ี้มีความรู้หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการเรียนรู้ และนาํความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้มีวิธีการโดยออ้มท่ีจะชกัจูงใหก้ารแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกิดข้ึนทั้งในระดบัจุลภาค และเช่ือมเครือข่ายออกไปทัว่องคก์ร เช่ือมโยงวิสยัทศัน์ ภาพรวม
ขององคก์ร และคาํนึงถึงทั้งผลประโยชน์ปัจจุบนั  และความอยูร่อดในอนาคตขององคก์ร 
 ๒. “คุณกจิ” (Knowledge Practitioner) คือ ผูด้าํเนินกิจกรรมจดัการความรู้ประมาณ ร้อย
ละ  ๙๐ ของทั้งหมด จึงอาจกล่าวไดว้า่ “คุณกิจ” คือผูจ้ดัการความรู้ตวัจริง เป็นผูร่้วมกนักาํหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙

เป้าหมายผลสมัฤทธ์ิของงานของกลุ่มตนและดาํเนินการคน้หาความรู้จากภายในกลุ่ม และดาํเนินการ
เสาะหาและดูดซบัความรู้จากภายนอก สาํหรับนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่อบรรลุผลสมัฤทธ์ิท่ีร่วมกนั
กาํหนดไว ้ และในกระบวนการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการทาํงานนั้นเองกมี็การแลกเปล่ียนเรียนรู้
และร่วมกนัตีความประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นความรู้ใหม่ จดบนัทึกไวใ้ชง้าน หมุนเวยีนเร่ือยไป
จนเป็นวงจรไม่รู้จบ มีการนาํเสนอผลงาน  กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในหมู่  “คุณกิจ”  และนาํเสนอ 
“ขมุความรู้” (Knowledge Assets)  และ “แก่นความรู้”  (Core Competence) ท่ีเกิดข้ึนแก่ “คุณ
อาํนวย”  และ “คุณเอ้ือ”  รวมทั้งแก่ “คุณกิจ”  กลุ่มอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  เพื่อใหเ้กิดการตีความ
ยกระดบัความรู้ความเขา้ใจข้ึนไปอีก   
 ๓. “คุณลขิิต” (Note Taker) คือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกในกิจกรรมจดัการความรู้ โดยอาจ
ทาํหนา้ท่ีเป็นการเฉพาะกิจ ในตลาดนดัความรู้ใน workshop การจดัการความรู้  หรือในมหกรรมการ
จดัการความรู้หรืออาจทาํหนา้ท่ีเป็นระยะยาวหรือก่ึงถาวร ในกิจกรรมจดัการความรู้ของกลุ่ม หรือ
หน่วยงาน  หรือขององคก์ร  
 ๔. “คุณประสาน” (Network Manager) ทาํหนา้ท่ีประสานงานเครือข่ายจดัการความรู้
ระหวา่งองคก์ร หรือในระหวา่งหน่วยงาน อาจทาํหนา้ท่ีเตม็เวลา หรือไม่เตม็เวลากไ็ด ้แลว้แต่จะตก
ลงกนั ทั้งน้ีข้ึนกบัวา่ “คุณประสาน” มีผูช่้วยรับแบ่งงานไปดาํเนินการมากนอ้ยเพยีงใด แต่ความ
รับผดิชอบจะตอ้งอยูท่ี่ “คุณประสาน” รวมทั้ง “คุณประสาน”  จะตอ้งมีอาํนาจตดัสินใจในงานท่ีตน
รับผดิชอบตามท่ีตกลงกนั 
 ๕.  “คุณวศิาสตร์” (IT Wizard) คือ พอ่มดหรือแม่มดดา้นไอที ท่ีสามารถออกแบบและ
ดาํเนินการระบบไอทีใหเ้หมาะสมแก่การจดัการความรู้ขององคก์ร หรือของเครือข่าย อาจทาํงานเป็น
ทีมหรือทาํงานเด่ียวกไ็ด ้  เพื่อใหร้ะบบไอทีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านอยู่
เสมอ   
 ประพนัธ์  ผาสุกยดื (๒๕๔๗ : ๒๐-๒๖) ในการดาํเนินการจดัการความรู้ มีความจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือมาช่วยเพื่อใหก้ารจดัการความรู้บรรลุตามเป้าหมาย ดร.ประพนัธ์ ผาสุก
ยดื ไดส้ร้างโมเดลปลาทูสาํหรับใชท้าํความเขา้ใจ ๓ ส่วนหลกัของการจดัการความรู้สมัพนัธ์กบั
บุคคล ๓  กลุ่ม  ในการดาํเนินการจดัการความรู้  ไวด้งัน้ี  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐

 
 
  ภาพท่ี ๔  โมเดลปลาทู 

 
 จากรูปโมเดลปลาทูแสดงใหเ้ห็นถึง  ๓  ส่วนหลกัของการจดัการความรู้  ซ่ึงอธิบายได้
ดงัน้ี 
 หัวปลา หมายถึง เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้ สะทอ้น “วิสยัทศันค์วามรู้” 
(Knowledge Vision) หรือหวัใจของความรู้ เพื่อการบรรลุวิสยัทศัน์ขององคก์ร บุคคลท่ีมีความสาํคญั
ในการส่งเสริมใหเ้กิดหวัปลาท่ีชดัเจน  คือ “คุณเอ้ือ (ระบบ)”  
 ตัวปลา หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  
บุคคลสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด “ตวัปลา” ท่ีทรงพลงั คือ “คุณอาํนวย” โดยผูท่ี้แสดงบทบาทการแลกเปล่ียน
เรียนรู้คือ  “คุณกิจ”  หรือผูท่ี้ทาํกิจกรรมการจดัการความรู้นัน่เอง 
 หางปลา หมายถึง ขมุความรู้ (Knowledge Assets) ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูท่ี้สกดั
ขมุความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และบนัทึกไวใ้ชง้านต่อ  คือ “คุณกิจ”  โดยท่ี
การจดบนัทึกขมุความรู้อาจมี “คุณลิขิต”  เป็นผูรั้บผดิชอบ 
 
๒.  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขต  คือ  วดัพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวงั  
ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของทรัพยากรวฒันธรรม เน่ืองจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นแหล่งรวม
เอกลกัษณ์ท่ีมีสาํคญัและเป็นสญัลกัษณ์ของชาติ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมาย และเห็นคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม  
สาํหรับเป็นการบวนการวิเคราะห์และอธิบายต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑

ความหมายของวฒันธรรม 
 สวา่ง  เลิศฤทธ์ิ (๒๕๔๗ : ๑) คาํวา่ “วฒันธรรม” มีท่ีมาจากตะวนัตก โดยมีศพัทว์า่ 
“Culture” ซ่ึงหมายถึง “องคร์วมแห่งผลผลิตของสงัคมมนุษย”์  ผูใ้หนิ้ยามน้ีคือนกัมานุษยวิทยาชาว
องักฤษ  ช่ือ  เอด็วาร์ด  ไทเลอร์ (Edward B. Tylor) ซ่ึงเป็นคนแรกท่ีใชค้าํวา่วฒันธรรม ต่อมาในปี 
พ.ศ.๒๔๗๕ ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ (พลตรี พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์
ประพนัธ์) ทรงแปลคาํวา่ “Culture” ใหต้รงมูลศพัทภ์าษาองักฤษ  ซ่ึงหมายความวา่ การเพาะปลูกให้
งอกงาม  เป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงาม  ซ่ึงเปรียบไดก้บัการเพาะปลูกพนัธ์ุไมใ้หง้อกงาม ผลิ
ดอกออกผลเพ่ือประโยชน์แก่มนุษยใ์นอนัท่ีจะใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตนได ้ ไม่วา่ทางกาย เช่น การ
ใชบ้ริโภค หรือใชป้ระกอบทาํส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้มนุษยจ์ะใชไ้ด ้หรือทางใจ เช่น การชมในฐานท่ีเป็น
ส่ิงเจริญตาเจริญใจ เป็นตน้ คาํวา่ “วฒัน” หมายความถึงความเจริญงอกงาม  ฉะนั้น  ภูมิธรรม  แห่ง
ความเจริญงอกงามซ่ึงไดแ้ก่ Culture  จึงไดใ้ชค้าํวา่ “วฒันธรรม”  
 พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๔๘๕  ใหค้วามหมายของ “วฒันธรรม” วา่  
ลกัษณะท่ีเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติ  และ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน     

ศรีศกัร วลัลิโภดม (อา้งถึงใน สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒)  กล่าววา่ในทาง
มานุษยวิทยา “วฒันธรรม”  หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน และสร้างข้ึนมาเพื่อดาํรงชีวิตอยู่
ร่วมกนัภายในสงัคม เป็นส่ิงท่ีมีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบเป็นท่ียอมรับกนัภายในสงัคมนั้นๆ 
ซ่ึงในทศันะของคนภายนอกแลว้จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

ดนยั ไชยโยธา (๒๕๕๐ : ๘๗) ใหค้วามหมายวา่ วิถีชีวิตหรือถนนชีวิต หรือแบบลกัษณะ
ของพฤติกรรมในสงัคม และสมาชิกทุกคนในสงัคมนั้นไดป้ระพฤติปฏิบติัถ่ายทอดสืบกนัมาตาม
แนวคิดสร้างสรรคใ์นทศันคติ ความเช่ือ อุดมการณ์ ความรู้ และส่ิงประดิษฐ ์ เพื่อความเจริญงอกงาม 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลมเกลียวกา้วหนา้  และความมีศีลธรรมของประชาชน 
 
ลกัษณะของวฒันธรรม 
 วฒันธรรมมีลกัษณะท่ีสาํคญัๆ  ดงัต่อไปน้ี 

๑. วฒันธรรมเป็นวิถีทางในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
๒. วฒันธรรมไดม้าดว้ยการเรียนรู้ 
๓. วฒันธรรมตั้งอยูบ่นรากฐานธรรมเนียมประเพณีท่ีแน่นอน และเป็นท่ียอมรับนบัถือ

ของสมาชิกในสงัคมนั้น 
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๔. วฒันธรรมเป็นเสมือนมาตรการในการประเมินค่าของวตัถุ และพฤติกรรมของมนุษย์
วา่มีคุณค่าเพียงใด  และระดบัใด 

๕. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม ผลของการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดทางดา้นภาษาพดู
และภาษาเขียน  ทาํใหว้ฒันธรรมต่างๆ  สามารถสืบทอดจากคนรุ่นก่อนมาถึงคนในปัจจุบนัได ้

๖. วฒันธรรมเป็นท่ีรวมของบรรทดัฐาน ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย  ขนบประเพณี  และอุดมการณ์ 

๗. วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 
 
ประเภทของวฒันธรรม 
 สุพิศวง ธรรมพนัทา (๒๕๓๒ : ๑๔-๑๘) ไดอ้ธิบายประเภทของวฒันธรรมวา่ 
ประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นนามธรรม (Abstraction) คือ ส่วนของความคิดและจิตใจ (Ideal 
or mental culture)  และส่วนท่ีเป็นรูปธรรม (Reality) คือ  ส่วนของวตัถุส่ิงของ  หรือกิริยาอาการ 
(Material or behavioral culture)   
 ๑.  วฒันธรรมส่วนท่ีเป็นนามธรรม  นกัวิชาการต่างเรียกช่ือกนัหลายอยา่ง เช่น วฒันธรรม
ส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุ (Nonmaterial culture)  วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจหรือความคิด (mental and 
ideal culture) วฒันธรรมส่วนท่ีซ่อนเร้น (Covert culture) และวฒันธรรมส่วนท่ีอยูภ่ายใน (Inplicit 
culture) วฒันธรรมส่วนท่ีเป็นนามธรรมนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ย บรรทดัฐาน สถาบนั 
ค่านิยม และความเช่ือ เป็นตน้ ซ่ึงผสมผสานอยูใ่นชีวิตมนุษย ์ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

บรรทดัฐาน (Norm) เป็นแบบแผนของพฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคม ถา้เป็นแนวทางปฏิบติั
โดยทัว่ไปไม่เก่ียวขอ้งกบักฎศีลธรรม เรียกวา่ “วิถีประชา” แบบแผนของพฤติกรรมท่ีจดัไวเ้ป็น
ระเบียบ และระบุวา่ตอ้งหรือไม่ตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดชดัเจน ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งไดรั้บโทษ 
เน่ืองจากผลของการกระทาํอนัเก่ียวขอ้งกบักฎศีลธรรม ความถูกตอ้งและคุณค่าของสงัคม เรียกวา่ 
“จารีตประเพณี” สาํหรับแบบแผนปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึนและเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีคณะ
เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎเกณฑน์ั้น เรียกวา่ “กฎหมาย” 

สถาบนั (Institutions) มีลกัษณะเป็นนามธรรม มีข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใหม้นุษยส์ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีจาํเป็นไดอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบ และปราศจากความขดัแยง้ภายในกลุ่ม
พวก 

ค่านิยม (Values) เป็นส่วนประกอบของวฒันธรรมอีกประเภทหน่ึง แสดงถึงความเป็น
หน่วยเดียวกนัของผูค้น เพราะเป็นความรู้สึกนึกคิดเดียวกนัของกลุ่ม ท่ีกาํหนดใหเ้กิดมีการแสดง
ออกเป็นแบบเดียวกนั   
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ความเช่ือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดท่ีเรายอมรับและยดึถือ อาจเป็นแนวคิดท่ีเป็นสากล
หรือเป็นท่ียอมรับของบางกลุ่ม หรือเป็นความจริงทั้งหลายท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา ความเช่ือนั้นยอ่มจะมี
อิทธิพลครอบงาํบุคคลและกลุ่มคนใหต้อ้งเลือกประพฤติปฏิบติัตามแนวทางท่ีตนเองเช่ือถือ 

๒.  วฒันธรรมส่วนท่ีเป็นรูปธรรม  หรือวฒันธรรมส่วนท่ีเป็นวตัถุ (Material culture) เป็น
วฒันธรรมท่ีเห็นเป็นรูปร่างของส่ิงประดิษฐต่์างๆ เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ อาคารส่ิงก่อสร้าง เส้ือผา้
อาภรณ์ เคร่ืองประดบัตกแต่ง ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ และวฒันธรรมส่วนท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ
เห็นเป็นกิริยาอาการของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ซ่ึงท่ีจริงเป็นกิริยาอาการของสงัคมนัน่เอง เช่น 
การทาํกระดาษสา การสานกระเป๋าลิเภา  เป็นตน้ 
 
ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรม 
 สายนัต ์  ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๓-๑๔) ไดก้าํหนดความหมายและขอบเขตของ
ทรัพยากรวฒันธรรมวา่  หมายถึง ส่วนประกอบของระบบวฒันธรรมทั้งหมดในสงัคมมนุษย ์ ทั้งท่ี
เป็นวฒันธรรมทางวตัถุ ส่ิงก่อสร้างท่ีจบัตอ้งมองเห็นได ้ (tangible forms) และท่ีเป็นความหมาย 
(meaning) ความรู้/ภูมิปัญญา (knowledge/wisdom) ความเช่ือ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการ
ปฏิบติั (rules/regulation) จินตนาภาพ (imaginations) ความรู้สึกนึกคิด (feeling) ศิลปะและการ
แสดงออก (expressive behaviors) ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือสมัผสัทางกายได ้(intangible forms) ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีสามารถจดัการใหเ้กิดประโยชนแ์ก่การดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละชุมชน แต่ละสงัคม แต่ละ
ยคุสมยัได ้ และวฒันธรรมในสงัคมปัจจุบนัประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต 
(heritage) และส่ิงท่ียงัมีการสร้างสรรคด์ดัแปลงข้ึนมาใหม่ (creations/vital culture resource) เพื่อใช้
สอยใหส้มประโยชนใ์นการแกปั้ญหาดา้นต่างๆ ของชุมชนและสงัคม    
 พิสิฐ  เจริญวงศ ์  (อา้งถึงใน สายนัต ์  ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๑๓) นิยามวา่ ทรัพยากร
วฒันธรรม หมายถึง องคป์ระกอบของวฒันธรรมทางวตัถุ (material culture) ในรูปของวตัถุ 
(objects) ส่ิงก่อสร้าง (structures) สถานท่ี/แหล่ง (sites) และภูมิทศัน์ (landscapes) วฒันธรรมท่ียงั
ดาํรงอยู ่(living culture) และวฒันธรรมท่ีแสดงออก (expressive culture) เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ 
วรรณคดี  ประเพณีบอกเล่า และภาษา ฯลฯ ซ่ึงเป็นความต่อเน่ืองจากอดีตผา่นปัจจุบนัไปสู่อนาคต 
โดยระบุวา่วฒันธรรมมีคุณลกัษณะเป็นองคอิ์นทรียห์รือหน่วยชีวิต (organism) ท่ีสามารถวิวฒัน์ 
(evolving) ไปไดเ้ร่ือยๆ  
 สวา่ง  เลิศฤทธ์ิ (๒๕๔๗ : ๒) กล่าววา่ ทรัพยากรวฒันธรรม คือ ผลผลิตของวฒันธรรม
หรือลกัษณะต่างๆ  ของระบบวฒันธรรม (ทั้งในอดีตและปัจจุบนั) ท่ีมีค่า หรือเป็นตวัแทน หรือ
สามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่างๆ ได ้ ดงันั้นทรัพยากรวฒันธรรมจึงรวมถึงซากส่ิงของท่ีมนุษยท์าํข้ึน 
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(ซากเรือจม ซากเตาเผา ขวานหิน เคร่ืองป้ันดินเผา ลูกปัด ฯลฯ) แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน 
ศาสนสถาน เส้ือผา้อาภรณ์  เอกสารทางประวติัศาสตร์  จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความ
เช่ือ ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นต่างๆ  ฯลฯ  และส่ิงของท่ีมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึน  แต่มีความหมายทางใดทาง
หน่ึงต่อมนุษย ์ เช่น ซากสตัว ์ซากพืช ละอองเรณู แหล่งนํ้า ดิน และหิน ท่ีมนุษยน์าํมาใชป้ระโยชน์  
 
ประเภททรัพยากรวฒันธรรม 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒ : ๔) กล่าววา่ ทรัพยากรวฒันธรรมหรือมรดกวฒันธรรมมีอยู ่
๒ ประเภท ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะท่ีปรากฏหรือมีอยู ่ ไดแ้ก่ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
(Intangible Cultural Resource) และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ (Tangible Cultural Resource) 
ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี  
 ๑. ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) 
         สนธิสญัญา “Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003” ให้
ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดไ้วว้า่ หมายถึง การปฏิบติั (Practices) การ
แสดงออก (Expressions) การนาํเสนอ (Representations) ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) 
รวมทั้งอุปกรณ์  วตัถุ  ส่ิงประดิษฐ ์และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกบุคคล ในบาง
กรณีมีสาํนึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของมรดกวฒันธรรมของพวกเขา ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้
เหล่าน้ีถูกส่งผา่นหรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง และมนุษยย์งัมีการผลิตซํ้าและสร้าง
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทน้ีข้ึนใหม่อยูส่มํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม การประทะ
สงัสรรคก์บัธรรมชาติและประวติัศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง และสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองให้
ย ัง่ยนืยาวนาน ปรากฏออกมาในรูปต่างๆ  ดงัน้ี 

๑. ประเพณีมุขปาฐะ (Oral Traditions) และการแสดงออก  รวมถึงภาษา (Language) 
๒. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
๓. ขอ้ปฏิบติั กฎระเบียบทางสงัคม (Social Practices) พิธีกรรม (Rituals) และเทศกาล 

(Festival Events) 
๔. ความรู้และการปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยธรรมชาติและจกัรวาล 
๕. ทกัษะในงานฝีมือเชิงช่าง 
น่าสงัเกตดว้ยวา่ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ สามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้

(Renewable) และสามารถถ่ายทอดผา่นยคุสมยัจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึงต่อไปได ้  และยงัสะทอ้น
ออกมาในรูปของส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
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๒.  ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องได้ (Tangible Cultural Resource) 
          ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไดห้มายถึงซากส่ิงของ ส่ิงก่อสร้าง และวตัถุท่ีจบัตอ้งและสัมผสั

ไดด้ว้ยมือและมองเห็นไดด้ว้ยตาของมนุษย ์ (และในบางคร้ังดว้ยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์) ส่ิง
เหล่าน้ีสมัพนัธ์และเป็นตวัแทนของมนุษย ์ วฒันธรรมของมนุษย ์ กิจกรรมของมนุษย ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนั และยงัหมายความรวมถึงพืช สตัว ์และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดย้งัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ยตาม
ลกัษณะท่ีปรากฏไดอี้ก  ๒  กลุ่ม  คือ   

๑. ทรัพยากรประเภทท่ีอยูติ่ดท่ี (immovable resource) ไดแ้ก่ ร่องรอยต่างๆ ส่ิงก่อสร้าง 
แหล่งโบราณคดี  ยา่นหรือสถานท่ี เป็นตน้ 

๒. ทรัพยากรประเภทท่ีเคล่ือนท่ีได ้ (movable resource) ประกอบดว้ย โบราณวตัถุ และ
ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมของมนุษย ์ 
 
คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๙) โดยธรรมชาติของวตัถุทางวฒันธรรม และทรัพยสิ์น
ทางวฒันธรรมใดๆ ไม่ไดมี้คุณค่าฝังติดอยูใ่นตวัของส่ิงนั้นๆ มนุษยเ์ป็นผูศึ้กษาและกาํหนดคุณค่า
ของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆ ซ่ึงกม็กัจะมีความแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บักรอบเกณฑข์อง
ปัญญา  ประวติัศาสตร์ ประสบการณ์ และจิตวิทยาสงัคมในแต่ละวฒันธรรมท่ียดึถือ โดยปัจเจกชน
หรือกลุ่มคน  ในลาํดบัแรกเรากาํหนดคุณค่าของวตัถุทางวฒันธรรม (cultural materials) ภูมิทศัน์
วฒันธรรม (cultural landscapes) ไวใ้นฐานะท่ีเป็นทรัพยากร (as resource) กเ็พราะเรามองเห็น
ศกัยภาพท่ีจะใชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ีไดท้ั้งกาลปัจจุบนัและในกาลอนาคต ซ่ึงศกัยภาพของวตัถุ
ทางวฒันธรรมและภูมิทศันว์ฒันธรรมนั้นๆ อาจจะไม่ใช่ศกัยภาพดั้งเดิมในสมยัท่ีถูกสร้างข้ึนมากไ็ด้
 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ  ดิศกลุ  (อา้งถึงใน สายนัต ์  ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒๔) กล่าววา่
ทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวตัถุ และศิลปวฒันธรรม มีประโยชนต่์อ
ประเทศชาติและสังคม  ดงัน้ี 
 ๑. ช่วยสอบสวนเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ใหแ้น่นอนยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะการศึกษา
ประวติัศาสตร์นั้น  ยอ่มตั้งอาศยัเอกสารเป็นสาํคญั  เอกสารต่างๆ  บางช้ินอาจเขียนข้ึนจากความทรง
จาํท่ีเล่าสืบต่อกนัลงมาเป็นเวลานาน ทาํใหอ้าจมีการผดิพลาดจากความเป็นจริง หรือเขียนข้ึนดว้ย
ความลาํเอียง ดว้ยเหตุนั้นการใชโ้บราณวตัถุสถานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนในขณะนั้นเขา้ช่วยสอบสวน
เอกสาร  จึงอาจทาํใหท้ราบความเป็นจริงในประวติัศาสตร์ดีข้ึนได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖

 ๒. ทาํใหป้ระชาชนในชาติเกิดความรักชาติ เน่ืองจากการท่ีเราไดไ้ปเห็นโบราณวตัถุ
สถานท่ีสวยงามหรือใหญ่โต  ยอ่มทาํใหเ้ราอดนึกไม่ไดว้า่บรรพบุรุษของเรามีความสามารถสร้างส่ิง
ท่ีงดงามไดเ้ช่นนั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะตอ้งทาํนุบาํรุงสงวนรักษาส่ิงเหล่านั้นไวใ้หค้งอยูต่่อไป
ตลอดกาล หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงการรักษาโบราณวตัถุสถานไว ้ ยอ่มเป็นการรักษาอิสรภาพของชาติ
ไวใ้หม้ัน่คง การท่ีดินแดนของเราแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นท่ีตั้งของวฒันธรรมอนัสูงส่งมาแต่โบราณกาล 
กเ็ป็นการช่วยใหเ้ราเกิดความรักหวงแหนพยายามรักษาดินแดนน้ีไวใ้หเ้ป็นของเราตลอดไปจนตราบ
ถึงสมยัลูกหลาน 
 ๓. ศิลปวฒันธรรมหรือวฒันธรรมท่ีแสดงออกดา้นสุนทรีย ์ ประเภทจารีตประเพณี การ
มหรสพ วถีิชีวิตความเป็นอยู ่ และวฒันธรรมเชิงนามธรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมแบบอ่อน 
(software) ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลสมยั ศิลปวฒันธรรมมีความสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องความ
เป็นชาติ (กลุ่ม/ชุมชน) ในฐานะเป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ท่ีเป็นแบบแผนเฉพาะของตนเอง ไม่
เหมือนกบัชาติอ่ืน (กลุ่ม/ชุมชนอ่ืน) และบาเร่ืองอาจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมของชาติอ่ืน ก็
สามารถนาํมาดดัแปลงปรับปรุงใหเ้ขา้กบัลกัษณะโดยเฉพาะของตนเองได ้
 วิเลียม ดี ไลป์ (อา้งถึงใน สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒๕-๒๗) ระบุวา่ทรัพยากร
วฒันธรรมมีคุณค่า  ๔  แบบดว้ยกนั  คือ 
 ๑. คุณค่าท่ีแสดงนยัของอดีต (associative/symbolic value) ทรัพยากรวฒันธรรมทุก
ประเภทลว้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในหว้งเวลาต่างๆ ในอดีตทั้งส้ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากรวฒันธรรม
ท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างและเป็นวตัถุส่ิงของ (tangible cultural resource) นั้น เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ใช้
ยนืยนัเร่ืองราวท่ีเกิดในอดีตไดด้ว้ยสภาพของตวัมนัเอง ในขณะท่ีหลกัฐานเอกสารหรือขอ้เขียนทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีแต่งข้ึนไม่สามารถใชย้นืยงัไดดี้เท่าหลกัฐานท่ีเป็นวตัถุจริงๆ และหากความรู้ภูมิ
ปัญญาท่ีแปล และสกดัไดจ้ากทรัพยากรวฒันธรรมประเภทวตัถุส่ิงของสอดคลอ้ง และรองรับ
ตอ้งกนักบัความรู้ท่ีแปลไดจ้ากทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนามธรรมกจ็ะใหคุ้ณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีเป็นนยั เป็นสญัลกัษณ์หรือตวับ่งช้ี และเป็นความทรงจาํของอดีต     (memory of the 
past) ท่ีมีพลงัสูงในการส่ือสารถึงคนสมยัปัจจุบนัใหส้ามารถทาํความเขา้ใจในอดีตของมนุษยชาติได ้
 ๒. คุณค่าทางวิชาการ (informational value) ในขณะท่ีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ
ส่ิงของ ส่ิงก่อสร้าง ภูมิทศันว์ฒันธรรม มีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของอดีตในตวัของมนัเองแลว้ 
ตวัวสัดุท่ีนาํมาสร้าง และบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุนั้นๆ กเ็ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีชวนใหส้นใจเรียนรู้
เร่ืองราววา่ไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร ซ่ึงวตัถุทางวฒันธรรมไม่วา่จะมีขนาดเลก็ ขนาดยอ่ม หรือ
ขนาดใหญ่ กวา้งขวางเลก็แคบอยา่งไรกล็ว้นแต่แฝงไวด้ว้ยพลงัในการบอกใหเ้รารู้เร่ืองราวในอดีต
ทั้งส้ิน  แต่การจะรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗

อดีตไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งผา่นกระบวนการตั้งคาํถามและมีวธีิการหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีเราเรียกวา่การ
ศึกษาวจิยันัน่เอง 
 ๓. คุณค่าทางดา้นความงามหรือสุนทรีย ์ (aesthetic value) ทรัพยากรวฒันธรรมประเภท
ส่ิงก่อสร้าง วตัถุส่ิงของ และภูมิทศันว์ฒันธรรมบางช้ิน บางสถานท่ีมีรูปทรงลกัษณะพ้ืนผวิ และ
คุณลกัษณะภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเม่ือมองเห็นแลว้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบ เพราะวา่มีความงดงามถูกตาตอ้ง
ใจกวา่ช้ินอ่ืนๆ สวยงามกวา่แห่งอ่ืนๆ ในมุมมองของคนในวฒันธรรมหน่ึงๆ ท่ีมีมาตรวดัและกาํหนด
คุณค่าของความสวยงามแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น คุณค่าดา้นความงาม
อาจจะไม่ไดเ้กิดหรือมีอยูใ่นตวัวตัถุทางวฒันธรรมนั้นเองเพียงอยา่งเดียว แต่อาจจะถูกกาํหนดจาก
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่  แบบแผนและความงามท่ีเป็นประเพณีนิยมในสงัคมและในหว้งเวลาท่ีวตัถุนั้นถูก
สร้างข้ึน หรืออาจจะเกิดจากขอ้วิจารณ์ทางประวติัศาสตร์ศิลปะ  หรือความนิยมของตลาด เป็นตน้ 
 ๔. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเหลือเป็นมรดกอยู่
ทุกวนัน้ี ถือเป็นส่วนประกอบของวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของสงัคมในปัจจุบนักาํลงัถูกนบัรวม 
เขา้สู่กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริมาณในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็น
มาตรวดัท่ีมีมิติทางเศรษฐศาสตร์เขา้มากาํกบั คุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรวฒันธรรม
อาจจะเกิดจากมูลค่าของตวัส่ิงก่อสร้าง หรือวตัถุส่ิงของท่ีเราสามารถใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อการ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของคนในปัจจุบนัได ้  
 
กระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒) กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม คือ การคน้หา 
การรักษา และการใชคุ้ณค่าและความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมใหต้อบสนองความตอ้งการของ
สงัคม ชุมชนและความเป็นมนุษย ์ แมว้า่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอาจแตกต่างหลากหลายกนั
ไป ข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ (circumstance) และยทุธวิธี (strategy) ของแต่ละพ้ืนท่ี สงัคม ชุมชน และ
ประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม และนกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน หรือใน
แต่ละประเทศอาจมีกระบวนการและขั้นตอนหลายขั้นตอนไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนั อยา่งไรก็
ตามโดยทัว่ไปแลว้ กระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ประกอบดว้ย ๓ กระบวนการ 
ไดแ้ก่ การประเมินความสาํคญั (assessing significance) การวางแผนการจดัการ (planning for 
management) และการกาํหนดรายการการจดัการ (management program)  
 ๑. การประเมินความสาํคญั (assessing significance) การประเมินความสาํคญัในท่ีน้ี
หมายถึงการแปลความหมายความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม  โดยการแปลความหมายนั้นตั้งอยู่
บนพื้นฐานการการวิเคราะห์หลกัฐานเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม และคุณค่าต่างๆ ของทรัพยากร
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วฒันธรรม ในการประเมินความสาํคญั  นกัจดัการทรัพยากรวฒันธรรมตอ้งทาํงานใกลชิ้ดกบัชุมชน
และบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อจะเขา้ใจทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งถ่องแทภ้ายใตบ้ริบทต่างๆ  
และเพื่อใหก้ารจดัการไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การวางแผนการจดัการ (planning for management) เม่ือมีการประเมินความสาํคญั 
ทรัพยากรวฒันธรรม มีการจดัทาํโครงร่างคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งดี และมีการพรรณนา
ความสาํคญัและประวติัเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ กระบวนต่อไปกเ็ป็นการกาํหนดแผนการปฏิบติังาน
หรือแผนการจดัการท่ีเหมาะสม การวางแผนการจดัการยงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ชาวบา้น ชุมชนทอ้งถ่ิน ชนพื้นเมือง และผูส้นใจอ่ืนๆ ดว้ย 
 ๓. กาํหนดรายการการจดัการ (management program) การจดัการอาจทาํไดห้ลายวิธี แต่
หลกัการเบ้ืองตน้กคื็อ การจดัการตามขอ้เสนอแนะและลาํดบัความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรมท่ี
ประเมินไวใ้นขั้นตอนแรก รูปแบบการจดัการมีหลายวิธีข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั (เช่น สภาพทาง
กายภาพของทรัพยากร เง่ือนไขทางสงัคม ทาํเลท่ีตั้ง ความสาํคญั ฯลฯ) มีตั้งแต่การเสริมความมัน่คง 
การทาํร้ัวกั้น การบูรณะ การเคล่ือนยา้ย การฝังกลบ การสงวนรักษาและการดูแลรักษา เป็นตน้ แต่
การจดัการตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและวฒันธรรมในพื้นท่ีดว้ย 
 
๓. แนวคดิและทฤษฎกีารส่ือสาร 
 
ความหมายของการส่ือสาร 
 เน่ืองจากการส่ือความหมายเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น วตัถุประสงคใ์นการส่ือความ- 
หมาย กคื็อการท่ีผูรั้บยอมรับสารท่ีผูส่้ง มีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่การส่ือสารหลายความหมาย  เช่น 

เสาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต (๒๕๓๒ : ๒) กล่าววา่ “การส่ือสาร” มีความหมายตรงกบั
ภาษาองักฤษวา่ “Communication”  ในภาษาไทยมีผูแ้ปลไวห้ลายอยา่ง เช่น การติดต่อส่ือสาร การส่ือ
ภาษา เป็นตน้ การส่ือความหมายเป็นกระบวนการ และในกระบวนการนั้นจะตอ้งมีผูส่้งสาร มีสาร 
(เน้ือหาสาระ) ท่ีผูส่้งตอ้งการจะส่ง และมีส่ือ (ช่องทางการส่ง) ท่ีจะนาํสารไปยงัผูรั้บ ดงันั้น จึงสรุป
ไดว้า่ การส่ือความหมายเป็นกระบวนการถ่ายทอดสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและ
รับรู้ร่วมกนั 

ปรมะ สตะเวทิน และคณะ (๒๕๔๔ : ๗) ใหค้วามหมายวา่ “การส่ือสาร” คือ 
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ ผูรั้บสาร (receiver) โดย
ผา่นส่ือ (channel) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙

ณรงค ์  สมพงษ ์ (๒๕๓๕ : ๑๘) ใหค้วามหมายวา่ การส่ือสารเป็นการติดต่อเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนั ดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในผูรั้บสาร 

กรรณิการ์ อศัวดรเดชา (๒๕๕๐ : ๒) ใหค้วามหมายวา่ สถานการณ์การส่ือสารจะเกิดข้ึน
เม่ือคนคนหน่ึงส่ือสารไปยงัอีกคนหน่ึงและเกิดการรับรู้ เป็นตน้วา่ เม่ืออาจารยเ์ดินเขา้มาในหอ้งและ
พดูแก่นกัศึกษาวา่ “เป็นอยา่งไรบา้ง” นกัศึกษามองหนา้อาจารยแ์ละยิม้ ในสถานการณ์น้ีอาจารยท์าํ
หนา้ท่ีเป็นแหล่งข่าวสาร (source) ของการส่ือสาร ใชส้ญัลกัษณ์หรือส่ิงเร้าท่ีเขา้ใจความหมายได้
ตรงกนัในหมู่ปัจเจกบุคคล หรือท่ีเรียกวา่สาร (message) ส่งผา่นส่ือ (channel) ไปยงัผูรั้บสาร 
(receiver)  

จากความหมายของคาํวา่ “การส่ือสาร” ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ สะทอ้น
ลกัษณะสาํคญัของการส่ือสาร ไว ้๕ ประการ คือ  

๑. การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (dynamic process) มรการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาโดยไม่มีท่ีส้ินสุด  

๒. การส่ือสารเป็นการบวนการทาํงานท่ีเป็นระบบ (systematic process) กระบวนการ
ทาํงานของการส่ือสาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลซ่ึงกนัและ
กนั ทั้งองคป์ระกอบหลกั (ผูส่้งสาร สาร ช่องทางในการส่ือสาร และผูรั้บสาร) ท่ีจะขาดเสียไม่ไดใ้น
กระบวนการส่ือสาร เน่ืองจากถา้ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงไป การส่ือสารกจ็ะไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้ 

๓. สญัลกัษณ์ (symbol) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสาร สญัลกัษณ์ในท่ีน้ี
หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนแสดง หรือสะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ 
และเพื่อเช่ือมโยงตนเองกบัผูอ่ื้นในสงัคม สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารมีทั้งในลกัษณะทั้งท่ีเป็น
ภาษาพดูและภาษาเขียน และทั้งท่ีไม่ใช่ภาษาพดูและภาษาเขียน 

๔. ความหมาย (meaning) เป็นส่ิงท่ีทาํใหก้ารส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับร่วมกนั   
ความหมาย คือ แนวคิดท่ีมนุษยก์าํหนดสร้าง (construct)  ใหก้บัสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสงัคม เพื่อ
เช่ือมโยงใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั  

๕. การส่ือสารเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากความตั้งใจ (intent) และมีจุดมุ่งหมาย (purposive) 
ในการก่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ความตั้งใจของผูส่้งสารในการดาํเนินการส่ือสาร และ
จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการส่ือสารท่ีแทจ้ริง  (ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร 
และคณะ ๒๕๔๗ : ๗)   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐

โครงสร้างและองค์ประกอบของการส่ือสาร 
 ในกระบวนการส่ือสารนั้นไดมี้การศึกษาและพยายามอธิบายระบบการทาํงาน และทฤษฎี
การส่ือสาร พร้อมทั้งอธิบายองคป์ระกอบของส่วนต่างๆ โดยคิดโครงสร้างแบบจาํลองของการ
ส่ือสารข้ึนตามแนวคิดของแต่ละคน  
 ณรงค ์ สมพงษ ์ (๒๕๓๕ : ๒๑) สรุปองคป์ระกอบของการส่ือสารออกเป็น ๕ 
องคป์ระกอบ คือ  

๑. ผูส่้งสาร (source or communicator) 
๒. สาร (message) 
๓. ช่องทางส่งหรือส่ือ (channel) 
๔. ผูรั้บสาร (receiver) 
๕. ผลของการส่ือสาร (effects)  
นอกจากองคป์ระกอบทั้ง ๕ แลว้ ณรงค ์ สมพงษ ์ อธิบายวา่ ยงัอาจรวมถึงจุดมุ่งหมาย 

(objective) และปฏิกิริยาตอบสนอง (feedback) ซ่ึงเขียนแผนภูมิแสดงดงัน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี ๕  แผนภูมิแสดงองคป์ระกอบการส่ือสาร 
 

๑. ผู้ส่งสาร (source) คือ บุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข่าวสาร ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียว
หรือคณะบุคคลหรือองคก์ร เช่น สถานีวิทย ุโทรทศัน์ สาํนกังานหนงัสือพิมพ ์ แหล่งข่าวสารจะตอ้ง
เขา้รหสั (encode) เสียก่อน เช่น เขียนขอ้ความลงในกระดาษ หรือแปลงออกมาเป็นภาพ ผูรั้บท่ี
ปลายทางกจ็ะทาํการถอดรหสั (decode) ออกมา โดยผูส่้งและผูรั้บตอ้งมีการปรับเขา้หากนั หรือมี
ความร่วมกนัอยู ่ยิง่ถา้มีความร่วมกนัมาก การส่ือสารกจ็ะไดผ้ลดีมากข้ึนเท่านั้น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑

๒. สาร (message)  คือ เน้ือหาสาระท่ีส่งออกไปจากผูส่้ง ซ่ึงอาจเป็นความคิดหรือ
เร่ืองราวของเร่ืองท่ีจะส่งไปตามส่ือ เช่น คาํพดู หรือขอ้เขียน หรือแมแ้ต่รูปภาพท่ีวาดข้ึน กถื็อวา่เป็น
สารดว้นเช่นเดียวกนั  

สารแบ่งออกเป็น ๓ ลกัษณะ คือ  
๑. สญัลกัษณ์ของสาร (code or symbol) เช่น คาํ วลี หรือประโยค 
๒. เน้ือหารของสาร (message content) เช่น ขอ้ความ บทสรุป ความคิดเห็นต่างๆ 
๓. การเลือกและจดัลาํดบัข่าวสาร (message treatment) เป็นการบรรณาธิการข่าวสาร 

(editing) และการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวสาร 
๓. ช่องทางส่งหรือส่ือ (channel) คือ ตวักลางหรือพาหะท่ีจะนาํสารไปยงัผูรั้บ ไม่วา่จะ

เป็นการส่ือสารประเภทใด ข่าวสารจะตอ้งถูกผา่นไปตามช่องทาง ส่ือในการส่ือสารแบ่งออกเป็น ๓ 
ประเภท คือ 

๑.  วิธีการลงรหสัและถอดรหสัข่าว เช่น การถ่ายทอดข่าวสารเป็นภาพและเสียง เป็นตน้ 
๒.  พาหะท่ีนาํข่าวสาร เช่นแผน่กระดาษท่ีมีภาพอยู ่หรือมว้นเทปท่ีบนัทึกเสียงไวแ้ลว้ 
๓.  ตวัท่ีเป็นพาหะนั้น เช่น อากาศท่ีพาคล่ืนเสียงไปกระทบหูผูฟั้ง หรือแสงสะทอ้นภาพ

มาเขา้ตาคนดู เป็นตน้ 
การส่งผา่นข่าวสารไปตามช่องทางหรือส่ือนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งผา่นเพียงช่องทางเดียวเสมอ

ไป แต่อาจจะส่งมากกวา่ ๒ ช่องทางพร้อมๆ กนัไปกไ็ด ้ เช่น ขณะท่ีกาํลงัพดู คล่ืนเสียงกไ็ปพร้อม
กบัการแสดงท่าทาง และนํ้าเสียง ซ่ึงแสดงประกอบการพดู การแสดงท่าทางและนํ้าเสียงน้ีกเ็ป็น
ช่องทางของข่าวสารเช่นเดียวกนั 

๔. ผู้รับสาร (receiver) คือ บุคคลท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของข่าวสารท่ีส่งออกไป โดย
ผูรั้บสารจะรับรู้ข่าวสารจะรับรู้ข่าวสารจากส่ือท่ีส่งมาดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง ๕ คือ การไดย้นิ ได้
เห็น ไดก้ล่ิน ไดล้ิ้มรส และการสมัผสั แลว้จึงถอดรหสัส่งไปตีความ แต่มีขอ้ยกเวน้ในบางกรณีผูรั้บ
ข่าวสารอาจไม่ไดถ้อดรหสัสารเอง แต่อาจตอ้งอาศยัผูอ่ื้นถอดรหสัให ้ เช่น ใหค้นอ่านหนงัสือใหฟั้ง
เป็นตน้ ลกัษณะของผูรั้บสารน้ีอาจเป็นบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว เป็นกลุ่มคน หรือมวลชนกไ็ด ้
ในกระบวนการส่ือสารน้ี ตอ้งกระทาํโดยมีจุดมุ่งหมายวา่จะส่ือสารใหผู้รั้บเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งไร เพราะกระทาํโดยไร้จุดหมายการส่ือสารนั้นกจ็ะไม่สมบูรณ์ 
 ๕. ผลของการส่ือสาร (effects) โดยทัว่ไปผลของการส่ือสารหมายถึงการเปล่ียนแปลง 
หรือขอ้แตกต่างซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคล หรือกลุ่มคนอนัเน่ืองมาจากข่าวสาร ท่ีไดรั้บผลของการส่ือสาร
น้ีเอง การท่ีผลของการส่ือสารไดผ้ลเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัหลายองคป์ระกอบในกระบวนการส่ือสาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒

นั้นเองเป็นตวักาํหนด เช่น แหล่งข่าว เน้ือหาข่าว รหสั ท่ีใชช่้องทางหรือส่ือและผูรั้บข่าวสารและ
เป้าหมาย   
 
วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
 วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร เป็นตวักาํหนดทิศทางของการส่ือสารวา่จะดาํเนินการไปใน
ลกัษณะใด เพือ่ใหผ้ลท่ีเกิดเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (๒๕๔๗ : ๑๔) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคก์ารส่ือสารของ
ผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ดงัน้ี  
 ๑. วตัถุประสงคเ์พื่อบอกกล่าว/เพื่อเขา้ใจ  ในการส่ือสารระหวา่งบุคคล “การบอกกล่าว” 
เป็นวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ของมนุษยใ์นการส่ือสารความตอ้งการของตนใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ นอกจากน้ี
การส่ือสารประเภทอ่ืนๆ วตัถุประสงคเ์พื่อบอกกล่าว ยงัหมายรวมถึง การส่งและการเผยแพร่
เร่ืองราวหรือขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน/องคก์ร ใหผู้รั้บสารไดท้ราบ เน่ืองจากผูรั้บสารเองก็
ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
 ๒. วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรู้/เพื่อเรียนรู้  เป็นวตัถุประสงคท่ี์ลึกซ้ึงกวา่การบอกกล่าว 
ในกรส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรู้ และเพ่ือเรียนรู้น้ี ผูส่้งสารและผูรั้บสารมกัมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะอยูแ่ลว้ วา่ตอ้งการใหค้วามรู้และเรียนรู้ในเร่ืองใด ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งในลกัษณะท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 ๓. วตัถุประสงคเ์พื่อโนม้นา้วใจ/เพื่อตดัสินใจ  เป็นวตัถุประสงคท่ี์ผูส่้งสารใชข้อ้มูลท่ีมี
ในการโนม้นา้วใหผู้รั้บสารเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามในการปรับเปล่ียนทศันคติหรือการปฏิบติั 
ในขณะท่ีผูรั้บสารกต็อ้งการไดรั้บขอ้มูลเพื่อใชต้ดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การส่ือสารเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการโนม้นา้วใจ และเพ่ือตดัสินใจน้ี พบมากในการส่ือสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์
และการโฆษณา 
 ๔. วตัถุประสงคเ์พื่อความสร้างความเพลิดเพลิน/แสวงหาความเพลิดเพลิน เป็นวตัถุ 
ประสงคท่ี์ผูส่้งสารตอ้งการ สร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บสาร ส่วนผูรั้บสารเองกต็อ้งไดรั้บ
ความพึงพอใจจากการส่ือสาร 
 
การส่ือข้อความและการใช้ถ้อยคาํ 
 การส่ือภาษาดว้ยการเขียนและการพดูทั้งสองลกัษณะน้ีเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
แต่กระบวรการตีความจากการเขียนเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น ส่วนการพดูเป็นการส่ือภาษาท่ีเขา้ใจทนัที
ตามธรรมชาติของมนุษย ์แต่ความยากง่ายข้ึนอยูก่บัการใชถ้อ้ยคาํของผูส่้งสาร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓

 สุนีย ์ สินธุเดชะ (๒๕๒๕ : ๒๗๕) กล่าวถึงการใชถ้อ้ยคาํและการส่ือขอ้ความในลกัษณะ
ของการส่ือภาษา ดงัน้ี  
 ๑. ความเขา้ใจในการลาํดบัขอ้ความเพื่อส่ือความหมาย ขอ้เสนอแนะพอเป็นแนวทางใน
เร่ืองน้ีจะอาศยัเกณฑก์ารส่ือภาษาท่ีจะทาํใหผู้รั้บสารเขา้ใจดีข้ึน ความสมัพนัธ์ของการส่ือขอ้ความ
จะตอ้งกล่าวถึงการใชถ้อ้ยคาํไปพร้อมๆ กนั เพราะถอ้ยคาํเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดขอ้ความซ่ึงมี
ความสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้อ่้านหรือผูฟั้ง เกิดความรู้สึกนึกคิด ตอบโตห้รือตอบรับ รับรู้หรือยอมรับ 
และท่ีสุดเป็นความพอใจ 
 ๒. ความเขา้ใจในลกัษณะของภาษาไทย  
 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีสงักดั กล่าวคือ สาํนวนภาษาจะใชใ้นท่ีต่างๆ กนั เช่น ภาษาการพดู
วิชาการ กฎหมาย การประพนัธ์ ฯลฯ แต่ลกัษณะจะใชถ้อ้ยคาํท่ีแตกต่างกนัไปตามความมุ่งหมายของ
ผูใ้ช ้ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีคาํใชไ้ดเ้หมาะแก่กาลเทศะและบุคคล  

ภาษาไทยมีลกัษณะเป็นสุภาษิต ใหแ้ง่คิด เช่น คาํพงัเพย สาํนวนไทย สุภาษิต  
ลกัษณะของภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยกุต ์ทาํใหค้าํประพนัธ์ไพเราะ งดงาม 
๓. ความเขา้ใจในการจบกระบวนความ กาตั้งความมุ่งหมายในการส่ือสารวา่ตอ้งการให้

ผูฟั้งหรือผูอ่้านหรือผูรั้บสาร ปฏิบติัต่อ “สาร” ท่ีเขาไดรั้บอยา่งไร การจบกระบวนความท่ีได้
ความหมายชดัเจนควรจะเป็นวิธีท่ีใชถ้อ้ยคาํท่ีเขา้ใจง่ายและกินความ  
 
ศิลปะการพูดสําหรับมัคคุเทศก์ 
 การพดู คือ การส่ือสารจากผูพ้ดูไปยงัผูฟั้ง โดยอาศยันํ้าเสียง ภาษาและกริยาท่าทางเป็นส่ือ  
 บุบผา คุมมานนท ์(๒๕๒๘ : ๑๕) อธิบายวา่ การพดูเป็นทั้งศิลป์และวทิยาศาสตร์อยูใ่นตวั
ของมนัเอง ส่วนหน่ึงของการพดูตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะตวั และอีกส่วนหน่ึงกมี็กฎเกณฑ์
สาํหรับปฏิบติัและถ่ายทอดสู่กนัได ้ แมเ้คร่ืองมือส่ือขอ้ความจะกา้วหนา้ทนัสมยัข้ึนเพียงใด 
ความสาํคญัของการพดูกห็าไดล้ดนอ้ยลงไป ตรงกนัขา้มกบัทวีความสาํคญัมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ทุก
อาชีพ ทุกตาํแหน่ง ทุกหนา้ท่ี ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัมนุษย ์ จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัและสนใจ
ในการมีศิลปะในการพดูทั้งส้ิน เพราะเพียงความสามารถในการทาํงานและความจริงใจอยา่งเดียว 
โดยไม่มีศิลปะในการพดู หรือความสามารถในการเจรจา เขา้ช่วยใหค้นดีมีฝีมือประสบความ
ลม้เหลวมานกัต่อนกัแลว้ เพยีงขอ้กล่าวหาสั้นๆ วา่ “ขวานผา่ซาก” หรือ “ปากเสีย” เท่านั้น ฉะนั้นจึง
เป็นความจริงอยา่งยิง่วา่มคัคุเทศกผ์ูท้าํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคนแปลก
หนา้ มีความคุน้เคยกนัมาก่อน จะตอ้งมีศิลปะในการพดูมากยิง่ข้ึนเป็นพิเศษ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการพูด 
๑. คนทุกคน (ท่ีไม่เป็นใบ)้ ยอ่ม “พดูได”้ แต่บางคนเท่านั้น “พดูเป็น” 
๒. การพดูเป็นทั้ง “ศิลปะ” และ “ศาสตร์”  
๓. นกัพดูท่ีดีไม่จาํเป็นตอ้งอาศยั “พรสวรรค”์ เสมอไป หากทาํใหเ้กิดข้ึนไดด้ว้ย

การศึกษาและฝึกฝน 
๔. ในโลกน้ีไม่มีใครพดูเก่งเสียจนไม่มีทางจะปรับปรุงไดดี้กวา่นั้นไดอี้ก  
๕. การฝึกพดูต่อท่ีชุมชนเป็นวธีิท่ีมีผมมากท่ีสุด ต่อการปรับปรุงบุคลิกภาพทั้งภายนอก

และภายใน  (ทินวฒัน์ มฤคพิทกัษ ์๒๕๒๕ : ๒๘๓)  
 
วธีิการพูด 

๑. ท่องจาํมาพดู (memorized speech) ทาํใหก้ารพดูไม่เป็นธรรมชาติ ผูพ้ดูเสียบุคลิก 
เพราะอาจมีการหลงลืมในเน้ือหาท่ีพดูบางตอน ทาํใหเ้สียเวลานึก และบางคร้ังกนึ็กไม่ออก 

๒. อ่านจากตน้ฉบบั (reading the speech) ควรใชเ้ฉพาะในบางกรณี เช่นงานพิธีการ 
กล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน หรือต่อพระพกัตร์ 

๓. พดูจากความเขา้ใจ (ektempo-speech) อาจจดมาเฉพาะหวัขอ้ท่ีจะพดู เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
เพราะผูพ้ดูจะเป็นตวัของตวัเอง การพดูเป็นธรรมชาติ เน่ืองจากผูพ้ดูสามารถยดืหยุน่เน้ือหาสาระท่ี
พดูได ้

๔. พดูแบบกะทนัหนั (impromptu-speech) ไม่มีการเตรียมตวัล่วงหนา้ ผูพ้ดูตอ้งมีความรู้
และความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีพดู ตลอดจนมีทกัษะในการพดู จึงจะทาํใหก้ารพดูน่าสนใจ แต่ถา้
ผูพ้ดูมีคุณสมบติัตรงขา้มท่ีกล่าวมาแลว้ ยอ่มจะเกิดความลม้เหลวในการพดูอยา่งแน่นอน (บุบผา คุม
มานนท ์๒๕๒๘ : ๑๖)      
   
๔.  งานวจัิยทเีกีย่วข้อง  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชป้ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็
การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม  ไดแ้ก่ 
 รุ่งอรุณ  กลุธํารง (๒๕๔๗ : บทคดัยอ่) สถาบนัไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศึกษาในเร่ือง “วดั : แหล่งอา้งอิงของแผน่ดินดา้นวิชาช่างสิบหมู่สมยัรัตนโกสินทร์” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในวดัสมยัรัตนโกสินทร์ ในช่วงก่อนมีการศึกษาวิชาช่างสิบ
หมู่ในระบบโรงเรียนเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๕ ซ่ึงพบวา่มีการศึกษาวิชาช่างสิบหมู่แผนโบราณในวดัมาก
ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อนัเป็นรากฐานการศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียนสมยัต่อมา ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีการศึกษาวิชาช่างสิบหมู่แผนโบราณในวดัอยูบ่า้ง  อนัเป็น
วิธีการสืบสานวิชาช่างสิบหมู่ท่ีทนัสมยัและทัว่ถึงกนั   
 การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่แผนโบราณในวดัสมยันั้น  มีภิกษุเป็นผูเ้ช่ียวชาญสอนวชิาช่าง
สิบหมู่  ลูกชาวบา้นเป็นลูกศิษย ์ มีสถานท่ีเป็นบริเวณกฏิุ ศาลาการเปรียญ วิหาร อุโบสถในพระ
อารามหลวง เพราะภิกษุสมยันั้นมีส่วนร่วมในการสร้าง ดูแลและรักษาวดั เน่ืองจากไดศึ้กษาวิชานวก
รรมโกศล นอกจากน้ียงัมีการเรียวตามอธัยาศยัจากพทุธวตัถุ พทุธสถานของวดัตามความสนใจ 
ความสามารถของแต่ละบุคคลอนัมีพทุธวตัถุ พทุธสถานของวดัเป็นหลกัฐานแสดงความเช่ียวชาญ
ของฝีมือช่าง ซ่ึงสืบสานเป็นสมบติัศิลป์ภูมิปัญญาไทย วดัจึงเป็นแหล่งอา้งอิงของแผน่ดินดา้นวิชา
ช่างสิบหมู่มาจนปัจจุบนั 
 หม่อมราชวงศ์หญงิแน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ไขแสง ศุขะวฒันะ, ผุสดี ทพิทสั และสันติ ฉันทวิ
ลาศวงศ์ (๒๕๒๓ : บทคดัยอ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศึกษาในเร่ือง “การศึกษาวิวฒันาการทาง
สถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวงั ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พทุธศกัราช ๒๓๒๕ - ๒๔๕๓” การวิจยัฉบบัน้ี
เป็นการศึกษาเร่ือง การศึกษาววิฒันาการทางสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวงั ตั้งแต่รัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั พทุธศกัราช ๒๓๒๕ – ๒๔๕๓ รวมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๒๘ ปี ระยะเวลาดงักล่าวน้ี
เป็นช่วงท่ีมีการก่อสร้างและการเปล่ียนแปลงอาคารต่างๆ ในพระบรมมหาราชวงัมากท่ีสุด ส่วน
ระยะหลงัเป็นการร้ือถอนมากกวา่การสร้าง เพราะพระราชวงัไม่ไดเ้ป็นท่ีประทบัถาวรของ
พระมหากษตัริยอี์กต่อไป 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยักเ็พื่อจะศึกษาวิวฒันาการของการสร้างอาคารต่างๆ ใน
พระราชวงั ตั้งแต่การสร้างพระบรมมหาราชวงัและการขยายตวั ศึกษาประเภทของอาคารท่ีสมัพนัธ์
กบัผูใ้ชส้อย ศึกษารูปแบบของสถาปัตยกรรม ศึกษาองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม ตลอดจนศึกษาวสัดุ
ก่อสร้างและวธีิการก่อสร้าง  ทั้งน้ีเพื่อรวบรวมเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมใน
พระบรมมหาราชวงั ของกรุงรัตนโกสินทร์ไวอ้ยา่งละเอียดเท่าท่ีจะทาํได ้
 ผลของการศึกษาวิจบัพบวา่  ท่ีตั้งของพระบรมมหาราชวงัสอดคลอ้งกบัตาํแหน่ง “ค่าย
หลวง” ตามระบบการตั้งทพัในตาํราพิชยัสงครามรูป “นาคนาม” พระบรมมหาราชวงัสร้างข้ึนใน
สมยัรัชกาลท่ี ๑ และขยายตวัไปทางทิศใตใ้นสมยัรัชกาลท่ี ๒ หลงัจากนั้นไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัขอบเขตของพระราชวงัอีกเลย  ประเภทอาคารท่ีสมัพนัธ์กบัการใชส้อยแบ่งไดเ้ป็น ๓ 
ประเภท คือ มีพระท่ีนัง่ต่างๆ สาํหรับพระมหากษตัริยเ์ป็นท่ีเสดจ็ออกวา่ราชการ ประกอบพระราช
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พิธี ตลอดจนพระราชมณเฑียรท่ีประทบั ตั้งอยูใ่นเขตพระราชฐานชั้นกลาง  มีพระตาํหนกัและเรือน
ขา้ราชบริพารเป็นท่ีประทบัและท่ีอยูข่องพระมเหสี พระราชเทวี และขา้ราชบริพาร ตั้งอยูใ่นเขต
พระราชฐานชั้นใน  มีอาคารท่ีทาํการของหน่วยงานตามระบบการบริหารประเทศตั้งอยูใ่นเขต
พระราชฐานชั้นนอก รูปแบบสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวงัมี ๔ แบบ แบบไทยประเพณี 
แบบไทยผสมจีน แบบไทยผสมจีนผสมตะวนัตก และแบบไทยผสมตะวนัตก โดยแบบไทยประเพณี
ปรากฏในสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๑ แบบไทยผสมจีนและแบบตะวนัตกบา้งเลก็นอ้ย เร่ิม
ปรากฏในสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๒ จนถึงสมยัตน้รัชกาลท่ี ๔ และแบบไทยผสมจีนผสม
ตะวนัตกท่ีชดัเจนข้ึนปรากฏในสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๔ และแบบไทยผสมตะวนัตกปรากฏใน
สถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๕ ดา้นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม มีการนาํรูปแบบขององคป์ระกอบ
เขา้มาใชเ้พื่อเนน้เฉพาะอาคารท่ีสาํคญั นอกจากนั้นรูปแบบแต่ละแห่งยงัมีระเบียบและระบบของ
อาคารใชไ้ม่เหมือนกนั อาคารทางศาสนาถือวา่เป็นอาคารท่ีมีความสาํคญัสูงสุด จึงมีการตกแต่งเป็น
พิเศษมากกวา่อาคารใดๆ ในพระบรมมหาราชวงั ส่วนอาคารท่ีเป็นพระท่ีนัง่จะเป็นการตกแต่ง
องคป์ระกอบท่ีทอ้งพระโรงมากกวา่พระท่ีนัง่ท่ีเป็นพระมหามณเฑียรท่ีประทบั ดา้นวสัดุก่อสร้าง
และวิธีการก่อสร้าง ในสมยัรัชกาลท่ี ๑ และ ๒ อาคารท่ีสาํคญัเท่านั้นท่ีเป็นโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน 
ส่วนอาคารนอกจากนั้นเป็นอาคารโครงสร้างไมล้ว้น สมยัรัชกาลท่ี ๓ เป็นตน้มา ไดเ้ปล่ียนอาคารไม้
ทั้งหมดเป็นเคร่ืองก่ออิฐฉาบปูน  ดา้นวสัดุก่อสร้างท่ีนาํมาใชก้บัอาคารท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๑ 
ถึงรัชกาลท่ี ๕ ส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทย การสัง่ซ้ือวสัดุตกแต่งทั้งท่ีเป็นของจีน
และท่ีเป็นของไทยเขียนลายส่งไปทาํจากเมืองจีน มีมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๓ และรัชกาลท่ี ๔ ต่อมา
ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ววิฒันาการในทางการก่อสร้างมีมากข้ึน จึงเป็นเหตุใหมี้การสัง่ซ้ือวสัดุก่อสร้าง
บางส่ิงบางชนิด และวสัดุตกแต่งท่ีสาํคญัจากประเทศในยโุรปและประเทศใกลเ้คียง 
 ชาญวทิย์ สรรพสิริ (๒๕๔๑ : บทคดัยอ่) มหาวิทยาลยัศิลปากร ศึกษาในเร่ือง “การศึกษา
พฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม” การศึกษาการพฒันาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีความมุ่งหมายท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึง แนวความคิดในเร่ือง
การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ตลอดจนกลายเป็นการพฒันาทางสถาปัตยกรรมและศิลปวตัถุต่างๆ 
ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม นบัตั้งแต่คร้ังแรกสถาปนาพระอารามหลวง ในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี ซ่ึงรับวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งทางดา้นแนวความคิด และรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง
พระอารามหลวงประจาํพระบรมมหาราชวงั สืบเน่ืองและปรับเปล่ียนแนวความคิด ค่านิยม ทศันคติ
ของแต่ละช่วงรัชสมยัจนถึงปัจจุบนั ท่ีมีทั้งแนวความคิดและทศันคติ ท่ียดึถือแบบอยา่งประเพณี
ดั้งเดิมไว ้ และปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้ง หรือแตกต่างไปจากแนวความคิดเดิม ตามแต่สภาพการ
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เปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม ค่านิยม และปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
ยคุสมยันั้นๆ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงแนวความคิด บทบาท พฤติกรรม การปฏิบติั และการ
แสดงออกทั้งทางดา้นสงัคมและศิลปะ รวมถึงแสดงออกทางงานสถาปัตยกรรม ท่ีปรากฏในงาน
สกลุช่างรัตนโกสินทร์ ในแต่ละช่วงเวลาของการครองราชยส์มบติัในรัชกาลต่างๆ ข้ึนภายในวดัพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 
 วดัพระศรีรัตนศาสดารามจึงเป็นพระอารามหลวง ประจาํรัชสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยอาศยัภูมิปัญญาและปรัชญาของบรรพชน ท่ีบทบาทในการ
รังสรรคผ์ลงานสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอ่ืนๆ ดว้ยการผนวกเอาแนวความคิด บทบาท คติทาง
พระพทุธศาสนา และปัจจยัทางคติอ่ืนๆ เขา้มาถ่ายทอดออกเป็นรูปธรรม เกิดเป็นลกัษณะเฉพาะตวั
ของช่างฝีมือประจาํแต่ละรัชสมยั ผสมผสานกนัในบริเวณสถานท่ีเดียวกนั จนกลายเป็นขบวนการ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง และพฒันาทางสถาปัตยกรรมสืบต่อเร่ือยมาท่ีมีลกัษณะเฉพาะแห่งเกิดข้ึน 
 ขบวนการออกแบบของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จึงนบัไดว้า่เป็นการจดัองคป์ระกอบทั้ง
ทางดา้นโครงสร้างผงับริเวณและอาคาร ใหเ้ป็นไปตามแนวความคิดท่ีจะรังสรรคผ์ลงานทาง
สถาปัตยกรรม จนกลายเป็นมรดกท่ีมีคุณค่าหน่ึงทางการแสดงออกของแนวความคิด วิธีการจดัการ
ออกแบบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ใหป้รากฏเป็นศาสตร์ และสมบติัทางภูมิปัญญา
สถาปัตยกรรม แก่ประเทศชาติและของโลก 
 
๕.  คาํนิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 
 
กรอบเช็ดหนา้ คือ วงกบของประตูและหนา้ต่าง หนา้กรอบตกแต่งแนวเป็นค้ิวเลก็ๆ เรียง

ขนานกนัไปตามความยาวของหนา้กรอบ คือ งานประดบัท่ีเพิ่มความ
งดงาม และดูเหมือนวา่ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศเม่ือผา่นเขา้สู่บริเวณอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนสถาน หนา้ท่ีสาํคญัคือรองรับนํ้าหนกักดของทบัหลงั 

กระจงั คือ  รูปสามเหล่ียมคลา้ยใบโพธ์ิ ภายในแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ใชป้ระดบั
เรียงแถวตามขอบของแท่นฐาน กระจงัขนาดเลก็สุดมีรายละเอียดนอ้ย
หรือไม่มีรายละเอียดเลยกต็ามดูคลา้ยตาออ้ย เรียกวา่ “กระจงัตาออ้ย” 
ขนาดใหญ่กวา่เรียกวา่ “กระจงัเจิม” และขนาดใหญ่ท่ีสุดเรียกวา่ “กระจงั
ปฏิญาณ” กระจงัเจิมกบักระจงัปฏิญาณมกัประดบัเรียงสลบัสบัหวา่งกนั 
โดยกระจงัปฏิญาณอยูต่รงกลางเป็นประธานในแถว กระจงัท่ีประดบัสุด
ดา้นทางซา้ยและขวาเรียกวา่ “กระจงัมุม” 
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กาบพรหมศร คือ กาบท่ีผา่นการปรุงแต่งลกัษณะจาก “กาบไผ”่ ซ่ึงเรียบง่ายมีขนาดเลก็
ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน ความละเอียดประณีตของงานประดบัเช่ือมโยงส่วน
ฐานกบัโคนผนงัของตวัอาคาร 

ขนัสาคร คือ ขนัขนาดใหญ่ทาํดว้ยโลหะผสม ไดแ้ก่ สมัฤทธ์ิ ทองเหลือง ตวัขนัเป็น
ทรงลูกมะนาวตดั กน้ขนัมีเชิง ขา้งขนัทาํเป็นรูปหนา้ สิงโตปากคาบห่วง
ซ่ึงใชเ้ป็นหูห้ิวขา้งละหู ใชบ้รรจุนํ้าสาํหรับทาํ นํ้ามนตห์รือสาํหรับผูมี้
บรรดาศกัด์ิใชอ้าบ 

เขาพระสุเมรุ คือ ภูเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นแกนจกัรวาลในอุคมคติโบราณ ภาพเขา้พระ
สุเมรุปรากฏร่วมกบัเขาสตัตบริภณัฑเ์สมอ จึงเป็นอนัสมบูรณ์ตาม
สาระสาํคญัวา่ดว้ยเขา้พระสุเมรุเป็นศูนยก์ลางจกัรวาล โยท่ีเขา้สตัตบริ
ภณัฑคื์อเจด็เขา้วงแหวน โอบลอ้มเขาพระสุเมรุเป็นลาํดบัตั้งแต่วงในสุด
สูงใหญ่รองจากเขา้พระสุเมรุ ไล่เรียงความสูงใหญ่ลงเป็นลาํดบัจนถึงวง
นอกสุด  

คนัทวย คือ ส่วนท่ีติดตั้งไวต้อนบนของเสาใหเ้อนข้ึนไปรับนํ้าหนกัชายคา  
เคร่ืองยอด คือ ยอดแหลมทรงกรวย ตั้งอยูเ่หนือหลงัคาของอาคาร เช่น หลงัคาพระ

มหาปราสาท พระราชมณเฑียร 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  คือ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศและบาํเหน็จความชอบ เป็นของ

พระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึนสาํหรับพระราชทานเป็นบาํเหน็จความชอบ
ในราชการหรือส่วนพระองค ์

จตุัรมุข คือ อาคาหรือเจดียรู์ปทรงใดๆ กต็าม ท่ีมีมุขยืน่ออกมาเท่ากนัทั้งส่ีดา้น 
หรือยืน่สองดา้นตรงขา้มใหย้าวกวา่อีกสองดา้นท่ีเหลือกมี็ 

เจดียท์รงเคร่ือง คือ เจดียย์อ่มุม ท่ีมีทรวดทรงเพรียวเรียว โดยทัว่ไปมีคาํอธิบายวา่ช่ือเรียก
เจดียท์รงน้ี เพราะมีลวดลายปูนป้ันประดบัอยูด่ว้ยแต่ท่ีควรพิจารณายิง่กวา่
คือ จุดียท์รงน้ีมี “บวัทรงคลุ่ม” รองรับทรงระฆงั ส่วนยอดแทนท่ีจะทาํเป็น
ปลอ้งไฉน กลบัทาํเป็นบวัทรงคลุ่มซอ้นลดหลัน่กนัข้ึนไป 

ช่อฟ้า คือ ส่วนประดบัท่ียอดแหลมของกรอบหนา้บนั 
ซุม้ทรงยอดปราสาท คือ ส่วนต่อจากเสากรอบประตู หรือเสากรอบหนา้ต่าง ซุม้ทรงยอด

ปราสาทมีลกัษณะเฉพาะ อนัประกอบดว้ยชั้นซอ้นลดหลัน่ต่อเน่ืองกนัข้ึน
ไปเป็นยอดแหลม 
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ซุม้บนัแถลง คือ กรอบสามเหล่ียมรูปจัว่ ตั้งบนเสาคู่ซ่ึงมีฐานรองรับอยูเ่บ้ืองล่าง อนัเป็น
รูปสญัลกัษณ์องเรือนฐานนัดรแบบหน่ึงใชป้ระดบัประตูและหนา้ต่างให้
เกิดความสวยงาม 

เซ่ียวกาง คือ ทวารบาลอยา่งจีน วาดเป็นภาพ หรือสลกัไม ้ มกัยนืกางขาหรือยนืบน
หลงัสิงห์ อากปักิริยาอยา่งง้ิว แตกต่างจากทีท่าท่ีน่ิมนวลดูงามอยา่งทวาร
บาลของไทย 

ฐานชุกชี คือ แท่นฐานสาํหรับตั้งส่ิงของมีค่า ในคาํช่างไทย คือ ท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูป 

ฐานไพที คือ ฐานท่ีรองรับส่ิงก่อสร้างหลายอยา่งหลายประเภท เช่น เจดียป์ระธาน 
เจดียบ์ริวาร หรืออาคาร ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ไวด้ว้ยกนั 

ฐานสิงห์ คือ ส่วนล่างของฐานบวัมีขาประดิษฐใ์หง้ดงาม ดูวา่มีเคา้ของขาสิงห์ 
ดาวเพดาน คือ งานประดบัเพดานของอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระท่ีนัง่ ชุด

ของดอกดวงดารดาษเป็นจงัหวะ โดยมีแบบแผน คือ ดอกประธานอยูต่รง
กลาง กระจายเป็นดอกบริวารอยา่งมีระเบียบงดงาม ทาํไวท้ั้งท่ีเป็นงานวาด
ระบายดว้ยสีและปิดทอง หรือสลกัไมปิ้ดทอง 

ทวารบาล คือ รูปท่ีตั้งประดบัประตู หนา้ต่าง หมายถึง เทพผูพ้ิทกัษรั์กษา อนัเป็นสิริ
มงคลตามประเพณีไทย 

เทพชุมนุม คือ เหล่าอมนุษยว์รรณะต่างๆ เช่น เทวดา ยกัษ ์ วทิยาธร พญาครุฑ 
พญานาค เป็นตน้ พามาร่วมชุมนุมคร้ังสาํคญั คือ เม่ือพระโพธิสตัวท์รง
บรรลุพระสมัมาสมัโพธิญาณ อมนุษยท์ั้งหม่ืนจกัรวาลท่ีมาชุมนุมกนั มกั
วาดไวบ้นพื้นท่ีเหนือหนา้ต่างของผนงัดา้นในของพระอุโบสถ เหล่าผูมี้
ฤทธ์ินัง่เรียงสลบักนัโดยไม่ลาํดบับุญบารมีวา่สูงหรือตํ่ากวา่กนั 

ใบระกา คือ แผน่สามเหล่ียมคลา้ยใบไม ้ เทียบไดก้บัครีบหรือแถวของลาํตวั
พญานาค ประดบัเรียงกนัเป็นแถวตามแนวยาวของนาครวย 

ประภามณฑล คือ พระรัศมี ท่ีเปล่งออกจากพระวรกายของพระพทุธองค ์ ช่างทาํไวเ้ป็น
แนวรอบนอกของพระวรกาย หรือเพียงรอบพระเศียร 

ปลอ้งไฉน คือ ปลอ้งท่ีอยูเ่หนือบลัลงักข์องเจดียท์รงระฆงั ท่ีมาของปลอ้งไฉน คือ ร่ม 
(ฉตัร) ช่างทาํเป็นทรงกรวย ป้ันพอกเป็นวงแหวนซอ้นเรียงกนั 

ปลี คือ ปลายยอดของกรวยต่อข้ึนไปจากปลอ้งไฉน 
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ปัจเจกพทุธเจา้ คือ พระพทุธเจา้ประเภทหน่ึง ตรัสรู้ดว้ยตวัเอง และไม่เผยแพร่พระธรรม
คาํสัง่สอนแก่ผูใ้ด พระปัจเจกพทุธเจา้ผา่นการบาํเพญ็บุญบารมีมาใน
อดีตชาติอนันบัไม่ถว้น  

ปิดทองล่องชาด  คือ งานไมส้ลกันูน ลงรักปิดทองท่ีตวัลาย ลึกลงจากตวัลายคือพื้นลายทาสี
แดง  

ปูนป้ันประดบักระจก คือ งานปูนป้ันท่ีมีการประดบัช้ินกระจกสีต่างๆ ใหค้วามงดงามทั้งความ
นูน ความลึกในเชิงประติมากรรม พร้อมกบัรสชาติทางจิตรกรรมท่ีเกิดจาก
สีสดใสของช้ินกระจก 

ผา้ทิพย ์ คือ ผา้ท่ีปูไวบ้นพทุธอาสน์ท่ีพระพทุธองคป์ระทบันัง่ หากเป็นภาพวาด
ช่างออกแบบโดยใหมี้ชายผา้หอ้ยลงทางดา้นหนา้ของพทุธอาสน์ ระบายสี
ตกแต่งใหเ้ป็นลายผา้ หากเป็นงานป้ัน ลวดลายผา้นั้นมกัลงรักปิดทอง 

พระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่  คือ พระธรรมคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้มี ๓ ปิฎก คือ วนิยัปิฎก 
สุตตนัตปิฎกและอภิธรรมปิฎก เม่ือชาํระรวบรวมคมัภีร์แลว้จารึกลงบน
แผน่ใบลาน แลว้ปิดทองทึบท่ีใบปกทั้งหนา้หลงั 

พระราชลญัจกร คือ ตราท่ีใชป้ระทบักาํกบัพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริยใ์นตน้เอกสาร
ส่วนพระองค ์ โดยไม่เก่ียวดว้ยราชการแผน่ดิน ซ่ึงพระมหากษตัริยแ์ต่ละ
พระองคจ์ะมีพระราชลญัจกรประจาํพระองคท่ี์ไม่เหมือนกนั 

พระราชพิธี คือ พิธีของพระเจา้แผน่ดินและพระบรมวงศานุวงศ ์
มณฑป คือ อาคารท่ีมีผงัรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส หากหลงัคาเป็นทรงกรวยเหล่ียม 

ประกอบดว้ยชั้นหลงัคาเอนลาดซอ้นลดขนาด คือ สญัลกัษณ์ของเรือน
ยอดในความหมายของปราสาท 

เมด็นํ้าคา้ง คือ รูปกลมหรือทรงบวัตูม ประดบัปลายยอดของปลี อิงความหมายทาง
ศาสนาวา่นิพพาน 

ลญัจกร คือ ตราหรือเคร่ืองหมายเป็นรูปสญัลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงสร้างข้ึนสาํหรับใชตี้
หรือประทบัหรือปิดผนึกบนเอกสาร ดว้ยประสงคใ์หเ้ป็นเคร่ืองหมายหรือ
สญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือประเทศชาติ 
เพื่อแสดงความเป็นเจา้ของหรือเพ่ือรับรองความถูกตอ้ง หรือเพ่ือแสดง
ความสาํคญัของเอกสารนั้น  ซ่ึงทัว่ไปหมายเฉพาะเอกสารหรือหนงัสือ
สาํคญัทางราชการแผน่ดิน 
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ลายกา้นแยง่ คือ ลายดอกประดิษฐแ์บบใดแบบหน่ึงประดบัเรียงห่างกนัเป็นจงัหวะ 
ระหวา่งดอกเช่ือมดว้ยกา้นท่ีโยงเป็นตาข่ายหรือตาราง ทาํข้ึนเพื่อตกแต่ง
พื้นท่ีเป็นแผง 

ลายรดนํ้า  คือ ลายหรือภาพท่ีเกิดจากกรรมวิธีพิเศษอนัประณีตดว้ยเสน้สาย และ
จงัหวะช่องไฟ พื้นผวิของแผน่ไมท้าํดว้ยยางรักสีดาํผสมเถา้ใบตอง เรียกวา่ 
“รักสมุก” เม่ือขดัผวิจนเรียบสนิทดีแลว้จึงทายางรักใส เรียกวา่ “รักเกล้ียง” 
แลว้เขียนลายหรือภาพท่ีออกแบบไวด้ว้ยสีเหลืองของหรดาล เขียนหรือ
ระบายปิดพ้ืนท่ีของตวัลาย แลว้ปิดทองคาํเปลวจนเตม็พื้นท่ี จากนั้นจึงรด
นํ้าจนทัว่ หรดาลท่ีเขียนไวจ้ะละลายออกหมด ทองท่ีปิดทบัหรดาลกห็ลุด
ตาม เหลือแต่ลายทองบนพ้ืนรักดาํ  

เสาหาน คือ เสาขนาดเลก็ตั้งเรียงเป็นจงัหวะบนบลัลงัก ์ เพื่อรองรับส่วนยอดทรง
กรวย ประกอบดว้ยปลอ้งไฉน ปลี 

หนา้บนั คือ แผงจัว่หลงัคาทั้งสองดา้นสกดัหนา้และสกดัหลงัของอาคารประดบั
แผงดว้ยรูปเร่ือง หรือ ลวดลายต่างๆ 

หวัเมด็ทรงมณัฑ ์ คือ งานประดบัหวัเสา เช่นเสาของแนวกาํแพงแกว้ หวัเมด็ทรงมณัฑป่์องท่ี
ส่วนล่าง สอบเป็นชั้นซอ้นลดขนาดข้ึนไปจนถึงปลายแหลม 

หางหงส์ คือ แผน่รูปสามเหล่ียมในเคา้โครงคลา้ยกระหนก ประดบัส่วนล่างของ
กรอบหนา้บนั สงัเกตเคา้โครงไดว้า่เป็นโครงของเศียรนาคหา้เศียร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๔๒

บทที ่ ๓ 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 
 การวิจยัเร่ือง “การจัดการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” เป็น
การวิจยัท่ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อประมวลและจดัระบบชุดความรู้เก่ียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีมี
จาํนวนมากและยงักระจดักระจาย แลว้สร้างเป็นชุดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มีความทนัสมยั และมีความ
เหมาะสมสาํหรับการนาํชมและการเผยแพร่ โดยกลุ่มเจา้หนา้ท่ีนาํชม ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนในการ
ดาํเนินการศึกษาวิจยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๖  ขั้นตอนในการดาํเนินการศึกษาวจิยั

 

๒.  ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 

 

๓.  กาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

๔.  สร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

 

๕.  เกบ็รวบรวมข้อมูลและสร้างชุดความรู้ 

 

๖.  ตรวจสอบ ประเมิน และทดลองใช้ชุดความรู้ 

 

๑.  ประเมินบทบรรยายการนําชม 
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๑.  การประเมินบทบรรยายการนําชม 
 การประเมินบทบรรยายการนาํชม เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้
ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการศึกษาเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนของบท
บรรยายท่ีใชส้าํหรับนาํชม เพื่อใหท้ราบถึงความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัและ
มีความจาํเป็น สาํหรับเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ในขั้นตอนน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูล โดยการ
จาํแนกหมวดหมู่ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และสร้างแบบประเมินชุด
ความรู้ โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชม และนกัท่องเท่ียวผูรั้บบริการนาํชม ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการนาํชมต่อไป    
 
 ๒.  การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 
 การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูล เป็นขั้นตอนเพือ่ศึกษาวา่วดัพระศรีรัตนศาสดารามนั้น มีองค์
ความรู้ดา้นใดบา้ง และทาํการคน้ควา้เพื่อหาขอ้มูลท่ีตอ้งการจากเอกสารต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ
มีความน่าเช่ือถือ เช่น หนงัสือจดหมายเหตุ หนงัสือประวติั รายงานการวจิยั หรือวิทยานิพนธ์ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยมีประเดน็ในการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้าชม ดงัน้ี 

๒.๑   ประวติัการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
๒.๒ จุดประสงคข์องการสร้างและหนา้ท่ีการใชง้านของส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในวดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม  ตลอดจนการใชส้อยในรัชกาลปัจจุบนั 
๒.๓   ความสาํคญัของวดัพระศรีรัตนศาสดารามต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั 
๒.๔ ความสาํคญัของวดัพระศรีรัตนศาสดารามต่อความสาํคญัทางดา้นการปกครอง 
๒.๕ ความสาํคญัของวดัพระศรีรัตนศาสดารามในดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

 
๓.  การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรในงานศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มชุดความรู้ และ
กลุ่มบุคคล 

๓.๑ กลุ่มชุดความรู้ คือ ความรู้หรือชุดความรู้ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นทรัพยากรทางวฒันธรรม  
โดยศึกษาความรู้ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมทั้งท่ีจบัตอ้งได ้ และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้    
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๓.๒ กลุ่มบุคคล คือ กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
บุคลากรภายในสาํนกัพระราชวงั และกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกลุ่มบุคคล จาํนวน ๔ กลุ่ม รวมทั้งส้ิน ๔๕ คน  ไดแ้ก่ 
 กลุ่มเผยแพร่ความรู้ เป็นกลุ่มท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึง
เป็นกลุ่มบุคลากรท่ีเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่สาธารณชน ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีนาํชม  รวม
จาํนวน  ๒๐  คน 
 กลุ่มผู้รับบริการนําชม  เป็นกลุ่มท่ีขอรับบริการนาํชม ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลและนกัท่องเท่ียว 
ผูรั้บบริการนาํชม จาํนวน ๒๐ คน   

กลุ่มผู้รู้และประสบการณ์จริง จะเป็นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความชาํนาญในการ
ปฏิบติังาน และกลุ่มท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการเตรียมการและปฏิบติังานจริงในระหวา่งท่ีมีการประกอบ
พระราชพิธีภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม รวมจาํนวน  ๕  คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผูบ้งัคบับญัชาและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบชุดความรู้ใหถู้กตอ้งมีความ
เหมาะสมในการเผยแพร่      
 
๔.  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
 ๔.๑   แบบประเมินชุดความรู้สาํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ๔.๒  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แผนท่ี  เอกสาร
ต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน   
 ๔.๓ เคร่ืองมือท่ีช่วยบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียงในการสมัภาษณ์ อุปกรณ์ใน
การจดบนัทึกขอ้มูล  และกลอ้งถ่ายรูป 
 
๕.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและสร้างชุดความรู้ 
 ในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี  มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลความรู้ของวดัพระศรีรัตนศาสดา
รามท่ีมีอยูม่ากมายและยงักระจดักระจาย  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   

๕.๑  การเกบ็รวบรวมข้อมูลความรู้ทีชั่ดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลความรู้ท่ีปรากฏออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ ขอ้มูลความรู้จากเอกสารหลกัฐานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป เช่น หนงัสือจดหมายเหตุ เอกสารงานวิจยั เอกสารทาง
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ต่างๆ ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นตน้ เพื่อจดัหมวดหมู่และ
ประเภทของชุดความรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕

๕.๒ การเกบ็รวบรวมข้อมูลความรู้ทีอ่ยู่กบัตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลความรู้ดา้นต่างๆ โดยการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีตอ้งปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง
กบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จากกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้ แลว้นาํมาเรียบเรียง 
และลาํดบัเหตุการณ์ท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย  

๕.๓ การสร้างชุดความรู้ เป็นขั้นตอนของการรวมขอ้มูลความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) และความรู้ท่ีอยูก่บัตวับุคคล (Tacit Knowledge) เขา้ดว้ยกนั คือ การนาํเอาขอ้มูลความรู้
ท่ีมีความจาํเป็นและเป็นท่ีตอ้งการของผูม้าชม ทั้งขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากเอกสารหลกัฐานและความรู้
ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มารวบรวมเพ่ือสร้างเป็นชุดความรู้ท่ีทนัสมยัและมีความเหมาะสมในการ
เผยแพร่    
 
  ๖.  การตรวจสอบ ประเมิน และทดลองใช้ชุดความรู้ 

๖.๑ การตรวจสอบชุดความรู้ คือ การนาํชุดความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่มาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีในสาํนกัพระราชวงั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ 
และมีความชาํนาญตรวจสอบชุดความรู้ เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนท่ีจะนาํไปทดลองใช ้ และ
เผยแพร่แก่นกัท่องเท่ียวผูม้าใชบ้ริการ 

๖.๒ การประเมินชุดความรู้ คือ การนาํชุดความรู้ท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ มา
ทาํการประเมินชุดความรู้ โดยใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้ ไดแ้ก่ 
หวัหนา้ฝ่ายประชาสมพันัธ์และเผยแพร่ หวัหนา้งานนาํชม และเจา้หนา้ท่ีนาํชม เพือ่ใหท้ราบวา่ชุด
ความรู้ท่ีสร้างข้ึนมานั้น เป็นชุดความรู้ท่ีมีความเหมาะสม มีเน้ือหาท่ีครบถว้นและเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูม้ารับบริการนาํชมและนกัท่องเท่ียว 

๖.๓ การทดลองใช้ชุดความรู้ คือ ขั้นตอนสุดทา้ยของการศึกษาวิจยั โดยนาํชุดความรู้ท่ี
ไดม้าทาํการทดลองใช ้ และนาํไปเผยแพร่ ไดแ้ก่ ใชเ้ป็นคู่มือในการนาํชม เผยแพร่ในศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร และหอ้งสมุด  
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บทที ่๔ 
 

บทวเิคราะห์ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
บทวเิคราะห์ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
  การศึกษาการจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างเป็นชุด
ความรู้ท่ีความเหมาะสมและมีความทนัสมยัต่อการนาํชม นั้น ในการศึกษานั้นไดน้าํบทบรรยายการ
นาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ของงานนาํชม ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ ซ่ึงจดัทาํข้ึนในปี
พทุธศกัราช  ๒๕๔๕  มาทาํการประเมินความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นต่างๆ  
   
บทบรรยายการนําชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ของงานนําชม สํานักพระราชวงั 

วดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแกว้ เป็นพระอารามหลวงซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้างพระบรมมหาราชวงั ในปี 
พ.ศ. ๒๓๒๕ ตั้งอยูบ่ริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก ประเพณีการสร้างวดัภายในเขตพระราชวงัมีมา
ตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นราชธานีแลว้ เช่น ในสมยัสุโขทยัมีวดัมหาธาตุ ในสมยักรุงศรีอยธุยามีวดัพระ
ศรีสรรเพชญ ์ และวดัพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวงัน้ี วดัท่ีสร้างในเขตพระราชฐาน
จะมีความแตกต่างจากวดัทัว่ไป คือ มีเฉพาะเขตพทุธาวาสเท่านั้น ไม่มีพระสงฆจ์าํพรรษา แต่วดั
โดยทัว่ไปนั้นจะมีทั้งเขตพทุธาวาส และเขตสงัฆาวาส วดัพระแกว้จึงเป็นวดัสาํหรับพระมหากษตัริย์
ทรงบาํเพญ็พระราชกศุลต่างๆ  ตามโบราณราชประเพณี 

ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีปูชนียวตัถุและปูชนียสถานท่ีสวยงามมากมาย ซ่ึงมี
ความแตกต่างทางดา้นศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม    

 
ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ 

เป็นรูปหล่อสาํริดท่ีพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างข้ึน  มีช่ือวา่ชีวกโกมารภจัจ ์  เป็นหมอท่ีถวายการรักษาพระพทุธเจา้เม่ือคร้ังพทุธกาล  ซ่ึงคน
ไทยไดย้กยอ่งใหเ้ป็นบิดาการแพทยแ์ผนโบราณ ท่ีดา้นหนา้ฤาษีตั้งแท่นหินบดยา ซ่ึงคนไทยในสมยั
โบราณจะนาํสมุนไพรมาบดท่ีน่ี  โดยเช่ือวา่จะทาํใหย้าสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณมากข้ึน 
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หอพระราชกรมานุสร  และหอพระราชพงศานุสร 
พระวหิารนอ้ย ๒ หลงัน้ี  ทางดา้นทิศเหนือมีช่ือวา่ หอพระราชกรมานุสร  ส่วนทางดา้น

ทิศใตมี้ช่ือวา่หอพระราชพงศานุสร สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
๔ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  เหมือนกนัทุกประการ แตกต่าง
ท่ีหนา้บนัแต่ละดา้น ซ่ึงเป็นพระราชลญัจกรของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๔ ภายในเป็น
ท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปท่ีทรงอุทิศถวายแด่พระมหากษตัริย ์ เช่น ภายในหอพระราชกรมานุสร 
ประดิษฐานพระพทุธรูป จาํนวน ๓๔ องค ์  ซ่ึงอุทิศถวายพระมหากษตัริยใ์นสมยักรุงศรีอยธุยา ๓๓ 
พระองค ์ และพระเจา้ตากสินมหาราช อีก ๑ พระองค ์ ทางดา้นหอพระราชพงศานุสร ประดิษฐาน
พระพทุธรูปท่ีอุทิศถวายแด่พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรี ปัจจุบนัมี ๘ องค ์ พระพทุธ รูปเหล่าน้ี 
สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓ ในสมยันั้นไดข้ดุพบทองแดงท่ีตาํบลจนัทึก เมืองโคราช 
หรือจงัหวดันครราชสีมา  จึงโปรดเกลา้ฯ ใหน้าํมาหล่อเป็นพระพทุธรูปปางต่างๆ โดยคดัจากพระ
อิริยาบทต่างๆ ของพระพทุธเจา้จากพระปฐมสมโพธิกถาหรือพระพทุธประวติั  ต่อมาพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหน้าํพระพทุธรูปเหล่าน้ีมากาไหล่ทอง และคดัเลือกเพื่ออุทิศถวาย
พระมหากษตัริย ์ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ภายในหอพระราชกรมานุสรณ์มีจิตรกรรมฝาผนงั
เร่ืองพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา  เป็นภาพเขียนสีฝุ่ นฝีมือจิตรกรเอกในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ช่ือ ขรัวอินโข่ง  
มีภาพท่ีสาํคญัคือ  ภาพการชนชา้งระหวา่งสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช กบัพระมหาอุปราชา ส่วน
ภายในหอพระราชพงศานุสรณ์ มีจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัพงศาวดารรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ไม่
ทราบช่ือผูเ้ขียน 

สาํหรับองคก์ลางมีช่ือวา่ หอพระโพธิธาตุพมิาน  เป็นท่ีประดิษฐานพระเจดียโ์บราณท่ี
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔ โปรดฯ ใหน้าํมาจากหวัเมืองทางเหนือ 
 
ยกัษ์ทวารบาล 

บริเวณพระทวารพระระเบียงภายในวดัพระแกว้จะตั้งแต่งดว้ยยกัษท์วารบาล รวมจาํนวน 
๖ คู่  สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓  เพื่อปกป้องส่ิงชัว่ร้ายไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณวดั  ยกัษ์
ทวารบาลเหล่าน้ีเป็นตวัละครสาํคญัในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ สร้างดว้ยการก่ออิฐถือปูน ทาสีและ
ประดบักระเบ้ืองเคลือบ มีขนาดสูง ๖ เมตร ตวัอยา่ง เช่น ยกัษคู่์ทางดา้นหนา้ประตูเกยเสดจ็  สีเขียว 
คือ ทศกรรฐ ์  สีขาว คือ สหสัเดชะ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘

ฐานไพท ี
ฐานท่ียกพื้นสูงทางดา้นน้ีเรียกวา่ ฐานไพที เป็นท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและมี

ความแตกต่างกนัทางดา้นศิลปกรรม เช่น พระศรีรัตนเจดีย ์ เป็นเจดียท่ี์ไดรั้บอิทธิพลจากศรีลงักา จึง
เรียกพระเจดียท์รงน้ีวา่ เจดีย์ทรงลงักา พระมณฑปเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท ้ส่วนปราสาทพระเทพ
บิดรเป็นสถาปัตยกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเขมร 
                                 
พระศรีรัตนเจดีย์ 

ในปีพทุธศกัราช ๒๓๙๘ พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายฐานพระมณฑป
ออกไปทางดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตก  ซ่ึงกคื็อ ฐานไพที ในปัจจุบนั  โดยโปรดฯ ใหส้ร้างพระ
ศรีรัตนเจดียท์างดา้นตะวนัตก และสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดร 
ทางดา้นตะวนัออก 

พระศรีรัตนเจดียเ์ป็นเจดียท์รงลงักาถอดแบบมาจากพระเจดีย ์๓ องค ์วดัพระศรีสรรเพชญ ์ 
พระอารามหลวงในพระราชวงัของกรุงศรีอยธุยา เม่ือแรกสร้างนั้นเป็นพระเจดียสี์ขาว ต่อมามีการ
ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสกสีทอง (ทาํจากทองคาํเปลว) ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ พระศรีรัตนเจดียเ์ป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงบรรจุภายในพระเจดียสี์ทองขนาดเลก็อีกชั้นหน่ึง ในวนั
สงกรานต ์กาํหนดใหว้นัท่ี ๑๕ เมษายนของทุกปี สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
จะเสดจ็พระราชดาํเนินแทนพระองค ์ เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีสรงนํ้าพระบรมสารีริกธาตุ
ภายในพระศรีรัตนเจดียน้ี์  
 
พระมณฑป 

เม่ือแรกสร้างในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ จะเป็นสระนํ้าขนาดใหญ่ และมีหอพระ
มณเฑียรธรรมสร้างดว้ยไมต้ั้งอยูก่ลางสระนํ้า (หอพระมณเฑียรธรรมกคื็อหอไตรของวดัทัว่ๆ ไป 
สร้างกลางสระนํ้ากเ็พื่อป้องกนัปลวกและแมลง) ในคร้ังนั้นพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ให้
ทาํการสงัคายนาพระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ข้ึนท่ีวดัสลกั (ปัจจุบนัคือวดัมหาธาตุ) เม่ือสงัคายนา
เสร็จเรียบร้อยในปีพทุธศกัราช ๒๓๓๒  กมี็การแห่แหนนาํพระไตรปิฎกมาประดิษฐานภายในหอ
พระมณเฑียรธรรม  และโปรดฯ ใหมี้การเฉลิมฉลองสมโภช ๗ วนั ๗ คืน ตอนกลางคืนมีการจุด
ดอกไมไ้ฟดว้ย ปรากฏวา่ในระหวา่งนั้นดอกไมไ้ฟไดต้กตอ้งหลงัคาหอพระมณเฑียรธรรม ทาํใหเ้กิด
ไฟไหมท้ั้งหมด แต่สามารถขนยา้ยพระไตรปิฎกออกมาได ้

ต่อมาจึงโปรดฯ ใหถ้มสระนํ้าและก่อฐานสร้างพระมณฑปองคน้ี์ข้ึนแทน พระมณฑปน้ี
สร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย เลียนแบบพระมณฑปท่ีประดิษฐานรอยพระพทุธบาทใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙

จงัหวดัสระบุรี  สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ทรงกล่าวชมพระมณฑปองคน้ี์วา่มีของ
งาม  ๗  ประการ คือ 

๑. ตูพ้ระไตรปิฎกประดบัมุกทรงมณฑปสร้างโดยเจา้พระยามหาเสนา (ตน้สกลุบุนนาค) 
๒. เส่ือทอดว้ยเงินปูลาดพ้ืนพระมณฑป 
๓. ผนงัดา้นนอกตกแต่งลายปูนป้ันทรงพุม่ขา้วบิณฑปิ์ดทองประดบักระจก   
๔. เทพนม  ครุฑพนม  ยกัษพ์นม ท่ีฐานปัทม ์
๕. บานพระทวารบาลประดบัมุก 
๖. ยกัษท์วารบาล  มีรูปร่างงดงามสมส่วน 
๗. นาคพลสิงห์  มีหนา้เป็นมนุษย ์

ท่ีมุมทั้ง ๔ ของพระมณฑป ประดิษฐานพระพทุธรูปศิลาทาํดว้ยหินอคันี  ซ่ึงรัฐบาลชวาไดทู้ลเกลา้ฯ
ถวายพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เม่ือคร้ังเสดจ็ประพาสชวาในปี
พทุธศกัราช ๒๔๑๔ แต่พระพทุธรูปท่ีท่านเห็นในขณะน้ีเป็นองคจ์าํลอง ซ่ึงสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โปรดฯ ใหส้ร้างจาํลองในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ สาํหรับองคจ์ริงนาํไปประดิษฐานท่ี
พิพิธภณัฑว์ดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
พระบุษบก 
 บริเวณโดยรอบพระมณฑป ตั้งบุษบกทองสาํหรับประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลปัจจุบนั  ประดิษฐานอยูบ่นพานแวน่ฟ้า  ไดแ้ก่ 

รัชกาลท่ี ๑    -  ปทุมอุณาโลม  หรือ พระมหามงกฎุท่ีไม่มีกรรเจียกจอน 
รัชกาลท่ี ๒   -  ครุฑยดุนาค  พระนามเดิม คือ ฉิม คลอ้งกบัช่ือ “ฉิมพลี” วิมานของ        

   พญาครุฑ         
รัชกาลท่ี ๓  -  ปราสาท  พระนามเดิม  คือ ทบั  หมายถึงท่ีประทบั คือ ปราสาท 
รัชกาลท่ี ๔  -  พระมหามงกฎุ  พระนามเดิม คือ  เจา้ฟ้ามงกฎุ 
รัชกาลท่ี ๕   -  จุลมงกฎุ  หรือพระเก้ียว  พระนาม  จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั 

 รัชกาลท่ี ๖   -  วชัระ  พระนามเดิม คือ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ  หมายถึง อาวธุของ 
พระอินทร์ 
 รัชกาลท่ี ๗   -  ศร ๓ เล่ม  มาจากพระนาม  เจา้ฟ้าประชาธิปก  ศักดิเดชน์ 

รัชกาลท่ี ๘   -  พระโพธิสตัว ์เน่ืองจากการเสดจ็นิวติักลบัสู่ประเทศไทยนาํความชุ่มช่ืน 
ปิติยนิดีสู่ปวงชนชาวไทย เสมือนกบัมีพระโพธิสตัวม์าโปรด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐

รัชกาลท่ี ๙   - พระท่ีนัง่อฐัทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์ เน่ืองจากพระองคท์รงเป็น
พระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รกท่ีประทบัพระท่ีนัง่องคน้ี์เพือ่รับนํ้าอภิเษกจากผูแ้ทนของประชาชนทั้ง  
๘  ทิศ    
 รายรอบบุษบกประดบัดว้ยฉตัรและชา้งสาํริด ชา้งสาํริดน้ีหมายถึงชา้งเผอืกคู่พระบารมี
ของพระเจา้อยูห่วัในแต่ละรัชกาล บุษบกท่ีประดิษฐานพระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี ๑ - ๕ สร้างข้ึน
ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ส่วนบุษบกทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ สร้างในรัชกาลปัจจุบนั ในปี
พทุธศกัราช ๒๕๒๕ ซ่ึงสมเดจ็พระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดฯ ใหส้ร้างในคราวฉลอง
พระนคร ๒๐๐ ปี 
 
นครวดัจําลอง 
 นครวดัจาํลองน้ี พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔ โปรดฯ ใหพ้ระสามภพพา่ยถ่ายแบบมาจาก
นครวดัองคจ์ริงท่ีเมืองเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา  มีความงดงามยิง่ใหญ่ และเป็นการยากท่ีประชาชน
คนไทยจะเดินทางไปชมของจริงในสมยันั้นได ้ และขณะนั้นกมัพชูายงัคงเป็นประเทศราชของไทย
ดว้ย การสร้างนครวดัจาํลองในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ไม่แลว้เสร็จ ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๕ พระพทุธเจา้
หลวงโปรดฯ ใหห้ม่อมเจา้ประวิช ชุมสาย  ดาํเนินการสร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ 
 นครวดัองคจ์ริงสร้างดว้ยศิลาทราย มีขนาดกวา้ง ๘๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สร้างข้ึนใน
สมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี ๒ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๒ โดยสร้างเป็นพทุธศาสนสถาน ซ่ึงยอดปรางค์
ปราสาททั้ง  ๙  องค ์ มีความหมายเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาคือ 
   ปรางค ์๔ องคร์อบนอก   หมายถึง  มรรค  ๔ 

ปรางค ์๔ องคร์อบใน              หมายถึง  ผล ๔ 
                 ปรางคป์ระธานองคก์ลาง         หมายถึง  นิพพาน 
 
หอพระนาก 
 หอพระนากองคเ์ดิมมีขนาดเลก็กวา่ท่ีเห็นในปัจจุบนั สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๑  สาํหรับเป็นท่ีประดิษฐานพระนาก ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปยนืหล่อดว้ยนาก 
(ทองคาํ ผสม ทองแดง)  ท่ีโปรด ฯ ใหอ้ญัเชิญมาจากกรุงศรีอยธุยา  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 
ปรากฎวา่มีพระอฐิัของพระบรมวงศานุวงศเ์พิ่มมากข้ึนจนไม่มีท่ีเกบ็รักษา  พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 
๓ ทรงพระดาํริวา่ ในวดัพระศรีสรรเพชญซ่ึ์งเป็นพระอารามหลวงในพระราชวงักรุงศรีอยธุยา มี
พระวหิารองคห์น่ึงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเกบ็รักษาพระอฐิัของเจา้นายในสมยักรุงศรีอยธุยาอยูด่ว้ย จึงเห็น
ควรสร้างพระวิหารสาํหรับเกบ็พระอฐิัเจา้นายภายในวดัพระแกว้น้ีเช่นกนั ดงันั้นจึงโปรดฯ ใหร้ื้อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑

หอพระนากองคเ์ดิมลงและสร้างพระวิหารองคน้ี์ข้ึนใหม่ มีขนาดใหญ่กวา่เดิม เพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐานพระอฐิัของพระบรมวงศานุวงศใ์นราชจกัรีวงศ ์ ตลอดจนพระอฐิัของสมเดจ็พระบวร
ราชเจา้วงัหนา้ทุกพระองค ์ สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท สมเดจ็วงัหนา้รัชกาลท่ี ๑  
สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนานุรักษ ์ วงัหนา้ในรัชกาลท่ี ๒ สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาศกัดิพล-
เสพ วงัหนา้ในรัชกาลท่ี ๓  พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั  วงัหนา้ในรัชกาลท่ี ๔ และ
สมเดจ็พระบวรราชเจา้บวรวไิชยชาญ  วงัหนา้ในรัชกาลท่ี  ๕  (พระโอรสของพระบาทสมเดจ็พระ
ป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั และเป็นวงัหนา้องคสุ์ดทา้ย) แต่ยงัคงดาํรงช่ือหอพระนากมาจนถึงทุกวนัน้ี 
สาํหรับองคพ์ระนากไดอ้ญัเชิญไปประดิษฐานภายในพระวหิารยอด 
                   
พระวหิารยอด 
 แต่เดิมเป็นพระวหิารขาว สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๑ เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร 
(พระเทพบิดร คือ เทวรูปพระเจา้อู่ทอง ท่ีชาํรุดเน่ืองจากถูกพม่าเผา พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ โปรดฯ 
ใหอ้ญัเชิญมาจากซุม้จรนาํพระปรางคว์ดัพทุไธสวรรย ์ กรุงศรีอยธุยา และโปรดฯ ใหย้บุหล่อใหม่
เป็นพระพทุธรูปเงินทรงเคร่ืองอยา่งกษตัริย ์ ปางหา้มสมุทร) ต่อมาในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓ 
โปรดฯ ใหร้ื้อและสร้างข้ึนใหม่ พระราชทานนามวา่ “พระเศวตกฎุาคารวิหารยอด” (เศวต แปลวา่ สี
ขาว, กฎุาคาร  แปลวา่ อาคารยอดแหลม)  เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปต่างๆ  หน่ึงในจาํนวนนั้น 
คือ พระนาก สาํหรับพระเทพบิดรปัจจุบนัประดิษฐานอยูภ่ายในมุขดา้นทิศตะวนัตกของปราสาท
พระเทพบิดร ในสมยัรัชกาลท่ี ๖ โปรดฯ ใหเ้ปล่ียนช่ือจาก พระเศวตกฎุาคารวิหารยอด  มาเป็น 
“พระวหิารยอด”  เคร่ืองยอดหลงัคาทรงมงกฎุประดบักระเบ้ืองเคลือบสีต่างๆ บานประตูพระวิหาร
ยอดเป็นบานประดบัมุก  ฝีมือช่างสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  นาํมาจากพระวิหารวดัพระพทุธ
ไสยาสน์  จงัหวดัอ่างทอง 
 
หอพระมณเฑียรธรรม 
 เม่ือคร้ังท่ีหอพระมณเฑียรธรรมองคเ์ดิมถูกไฟไหม ้  ในปีพทุธศกัราช ๒๓๓๒  กรม
พระราชวงับวรมหาสุรสีหนาท พระอนุชาธิราช ทูลอาสาสร้างหอพระมณเฑียรธรรมองคใ์หม่ถวาย
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ โดยใหช่้างวงัหนา้มาดาํเนินการก่อสร้าง ดงันั้นสถาปัตยกรรมและการ
ประดบัตกแต่งรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนงัภายในหอพระมณเฑียรธรรมน้ี จึงเป็นศิลปะแบบวงัหนา้ จะ
เห็นไดว้า่มีความคลา้ยคลึงกบัพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์ (ปัจจุบนัคือพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพระนคร) 
หนา้บนัทาํดว้ยไมจ้าํหลกัลายพระพรหมทรงหงส์  อยูเ่หนือพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั  ลอ้มรอบ
ดว้ยลายกา้นขดเทพนม  ท่ีแผงรอคอสอง (ใตห้นา้จัว่)  เป็นซุม้เรือนแกว้ตั้งเทพนมเรียงกนั ๕ องค ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒

ซุม้พระทวารกลางเป็นซุม้มณฑป บานพระทวารประดบัมุกมีความงดงามท่ีสุด เป็นฝีมือช่างสมยั
พระเจา้อยูห่วับรมโกศ นาํมาจากวดับรมพทุธาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนซุม้พระทวาร
ดา้นขา้งทั้ง ๒ ดา้น เป็นซุม้แบบเรือนแกว้ บานพระทวารเป็นศิลปะลายรดนํ้า ภายในหอพระ
มณเฑียรธรรมเป็นสถานท่ีเกบ็พระไตรปิฎกฉบบัต่างๆ  ซ่ึงเกบ็อยูใ่นตูพ้ระธรรม  มีจาํนวน ๙ ตู ้  (ตู ้
ใหญ่ ๑ ตู,้ ตูเ้ลก็ ๘ ตู)้ 
 
ปราสาทพระเทพบิดร 
 ปราสาทพระเทพบิดร เป็นสถาปัตยกรรมจตุัรมุขทรงไทย หลงัคายกยอดปราสาทแบบ
ปรางค ์ เป็นศิลปะผสมผสานระหวา่งไทยกบัเขมร  สร้างในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔ ในปี พ.ศ. 
๒๓๙๙ เม่ือแรกสร้างทรงพระราชทานนามวา่ “พระพทุธปรางคป์ราสาท” โดยมีพระราชประสงคจ์ะ
อญัเชิญพระแกว้มรกตจากพระอุโบสถ มาประดิษฐานไวท่ี้น่ี เน่ืองจากทรงเห็นวา่พระอุโบสถอยูต่ ํ่า
กวา่พระมณฑปซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระไตรปิฎก (หรือพระพทุธอยูต่ ํ่ากวา่พระธรรมนัน่เอง) แต่
เม่ือสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทเสร็จเรียบร้อยแลว้ ปรากฏวา่มีขนาดเลก็เกินไป ไม่เหมาะสมท่ีจะ
ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีทางศาสนาได ้   
 ต่อมาในสมยัพระพทุธเจา้หลวงรัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญเจดียก์าไหล่ทอง
ขนาดเลก็ จากสวนศิวาลยัภายในเขตพระราชฐานชั้นใน มาประดิษฐานไวท่ี้น่ี ต่อมาในปีพทุธศกัราช 
๒๔๔๖ ไดเ้กิดเพลิงไหมท่ี้หลงัคาปราสาท สาเหตุเน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจร การซ่อมแซมไดด้าํเนินมา
และแลว้เสร็จในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญ
พระบรมรูปหล่อ  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๑ - ๕ จากพระท่ีนัง่ศิวาลยัมหาปราสาท 
มาประดิษฐานภายในปราสาทองคน้ี์ และโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนช่ือจาก “พระพทุธปรางคป์ราสาท” 
มาเป็น “ปราสาทพระเทพบิดร” และโปรดฯ ใหอ้ญัเชิญพระเทพบิดรจากพระวิหารยอดมา
ประดิษฐานท่ีซุม้จรนาํมุขดา้นตะวนัตกดว้ย  กบัโปรดฯ กาํหนดใหเ้ปิดเพื่อถวายบงัคมปีละ ๑ คร้ัง 
คือ ในวนัท่ี ๖ เมษายนของทุกปี  เรียกวา่ “วนัจกัรี” เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผูท้รงก่อตั้งราชวงศจ์กัรี  ในปัจจุบนัจะมีการเปิดปราสาทพระเทพบิดร  มี
กาํหนดเปิดปีละ ๗ วนั  คือ วนัท่ี ๖ เมษายน  (วนัจกัรี),  ๑๓ - ๑๕ เมษายน (วนัสงกรานต)์,  ๕ 
พฤษภาคม (วนัฉตัรมงคล),  ๒๓  ตุลาคม  (วนัปิยมหาราช)  และวนัท่ี  ๕ ธนัวาคม  (วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ) 
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พระสุวรรณเจดีย์  (เจดีย์ทอง) 
 เป็นพระเจดียท์องฐานส่ีเหล่ียมยอ่มุมไมย้ีสิ่บ  ก่ออิฐถือปูน หุม้ดว้ยทองแดงและปิดทอง 
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ  ใหส้ร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่พระบรมราชชนกชนนี  ท่ีฐาน
พระเจดียป์ระดบัตกแต่งดว้ยยกัษแ์บกและลิงแบก รวม ๒๐ ตน (คือ ยกัษ ์๑๖ ตน  และลิง ๔  ตวั) แต่
เดิมพระเจดียท์องทั้ง ๒ องค ์ น้ีตั้งอยูบ่ริเวณมุมรักแร้ปราสาทพระเทพบิดร และพระเจา้อยูห่วัรัชกาล
ท่ี ๖ โปรดฯ  ใหช้ะลอเล่ือนออกมาท่ีมุมฐานไพทีดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 
พระปรางค์ ๘ องค์ 
 พระปรางค ์๘ องค ์น้ีมีช่ือวา่ “พระอษัฎามหาเจดีย์” สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาล
ท่ี ๑ และมีการตกแต่งดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓ พระปรางคท์ั้ง ๘ 
องคน้ี์ ทรงสร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพระพทุธบูชา  แต่ละองคจ์ะมีสีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
 ๑.  พระสมัมาสมัพทุธเจดีย ์  สีขาว    หมายถึง พระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั 
              ๒.  พระสทัธรรมปริยติัวรามหาเจดีย ์ สีขาบ      หมายถึง  พระธรรม 
 ๓.  พระอริยสงฆส์าวกมหาเจดีย ์ สีชมพ ู    หมายถึง  พระภิกษุสงฆ ์
 ๔.  พระอริยสาวกภิกษุณีสงัฆมหาเจดีย ์ สีเขียว     หมายถึง  พระภิกษุณี 
 ๕.  พระปัจเจกโพธิสมัพทุธมหาเจดีย ์ สีม่วง      หมายถึง  พระปัจเจกพทุธเจา้ 
 ๖.  พระบรมจกัรวรรดิราชามหาเจดีย ์ สีฟ้า        หมายถึง  พระมหาจกัรพรรดิ 
 ๗.  พระโพธิสตัวก์ฤษฎามหาเจดีย ์  สีแดง      หมายถึง  พระโพธิสตัว ์
               ๘.  พระศรีอริยเมตยมหาเจดีย ์           สีเหลือง  หมายถึง  พระศรีอาริยเมตไตรย 
 
พระระเบียงและจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกยีรติ์ 
 พระระเบียงวดัพระแกว้จะลอ้มรอบปูชนียสถานทั้งหมดของวดัไวภ้ายใน  ยกเวน้พระ
ปรางค ์๖ องค ์ซ่ึงในอดีตพระปรางคท์ั้ง ๘ องค ์ตั้งอยูภ่ายนอกพระระเบียง ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๔ 
เม่ือมีการขยายฐานไพทีมาทางดา้นทิศตะวนัออก ทาํใหต้อ้งขยายพระระเบียงหกัมุมโอบลอ้มพระ
ปรางคอ์งคท่ี์ ๓ และ ๔  ไวภ้ายในวดั 
 ภายในพระระเบียงตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิ เป็นจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี เขียนดว้ยสีฝุ่ น ซ่ึงเขียนข้ึนคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี ๑ ต่อมามีการเขียนซ่อมอีกหลายคร้ัง
หลายหน  ท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นการเขียนซ่อมในสมยัรัชกาลท่ี ๗ มีภาพทั้งหมด ๑๗๘ หอ้ง โดยหอ้ง
แรกเร่ิมตน้ท่ีดา้นหนา้พระวหิารยอด  และลาํดบัภาพมาทางขวามือหรือเวียนทกัษิณาวรรต 
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 รามเกียรต์ิเป็นวรรณคดีท่ีรัชกาลท่ี ๑ ทรงโปรดฯ มาก  ไดรั้บอิทธิพลมาจากมหากาพยร์า
มายณะของอินเดีย  มีเร่ืองยอ่ๆ กาํเนิดของรามเกียรต์ิ  ซ่ึงเกิดจากการจองลา้งจองผลาญของยกัษต์น
หน่ึง  ท่ีมีต่อพระนารายณ์  ยกัษต์นนั้นมีนามวา่ นนทุก  มีหนา้ท่ีเฝ้าประตูสวรรคอ์ยูท่ี่เชิงเขาไกรลาศ  
และคอยลา้งเทา้ใหพ้วกเทวดา แต่มกัถูกเทวดาแกลง้เขกหวัและถอนผมจนศรีษะลา้น นนทุกโกรธจึง
ไปเฝ้าพระอิศวร  ขอพระราชทานพรใหมี้น้ิวเป็นเพชร ช้ีใครกต็าย  เม่ือรับพระราชทานพรแลว้ นน
ทุกจึงใชน้ิ้วช้ีเทวดาตายลงเป็นอนัมาก  ร้อนถึงพระอิศวร ทรงมีบญัชาใหพ้ระนารายณ์ช่วยปราบ  
พระนารายณ์จึงแปลงองคเ์ป็นนางอปัสร  มาฟ้อนรําใหน้นทุกชม  นนทุกเห็นเขา้กห็ลงรัก  นาง
อปัสรจึงแกลง้ใหน้นทุกรําตาม  แลว้ช้ีลงท่ีขาตนเอง  นนทุกกช้ี็ตามขานนทุกจึงหกัเพราะน้ิวเพชร  
นางอปัสรจึงกลบัร่างเป็นพระนารายณ์มี ๔ กรเหยยีบอกนนทุก  นนทุกต่อวา่พระนารายณ์วา่เพราะมี 
๔ กร  ในขณะท่ีตนเองมีแค่ ๒ มือ ทาํใหพ้า่ยแพ ้  พระนารายณ์จึงตรัสวา่ชาติหนา้ใหน้นทุกเกิดมามี 
๑๐ เศียร  ๒๐ กร  แลว้พระองคจ์ะอวตารมาเกิดเป็นมนุษยมี์เพยีง ๒ กร จะตามไปฆ่านนทุกใหไ้ด ้
นนทุกจึงมาเกิดเป็นทศกรรฐ ์ ในขณะท่ีพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระราม  
 ท่ีเสาพระระเบียงจะมีแผน่หินอ่อนจารึกโคลงส่ีสุภาพ  พรรณนาเร่ืองรามเกียรต์ิของแต่ละ
หอ้ง  แผน่จารึกน้ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๕  มีจาํนวน ๗๑๒ แผน่ 
 
พระอุโบสถ    
 พระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน  เป็นศิลปะแบบอยธุยาตอนปลาย  สงัเกตจาก
ฐานปัทมหิ์นอ่อนแอ่นทอ้งชา้งเป็นเสน้โคง้ หลงัคาทรงไทย ๔ ชั้นลด หนา้บนัจาํหลกัลายรูปพระ
นารายณ์ทรงครุฑยดุนาค  ลอ้มรอบดว้ยลายกา้นขดเทพนม ลงรักปิดทองประดบักระจก 

เสานางเรียงโดยรอบ มีจาํนวน ๔๘ ตน้ เป็นเสายอ่มุมไมสิ้บสอง  ปิดทองประดบักระจก  
ผนงัดา้นนอกพระอุโบสถประดบัลายปูนป้ันทรงพุม่ขา้วบิณฑปิ์ดทองประดบักระจก   
ซุม้พระทวารและพระบญัชรเป็นซุม้ปูนป้ันทรงมณฑป   
ท่ีฐานปัทมโ์ดยรอบตกแต่งดว้ยครุฑยดุนาคหล่อดว้ยสาํริดในสมยัรัชกาลท่ี ๓ มีจาํนวน 

๑๑๒ ตน   
ท่ีบนัไดทางข้ึนพระอุโบสถตั้งแต่งดว้ยสิงห์สาํริด ๖ คู่ สิงห์คู่กลางดา้นหนา้พระอุโบสถ

นาํมาจากเมืองบนัทายมาศ   ในสมยัรัชกาลท่ี  ๑   ส่วนอีก  ๕  คู่  ท่ีเหลือเป็นสิงห์จาํลองจากคู่กลาง   
              บานพระทวารและพระบญัชร  เป็นบานประดบัมุกฝีมือช่างในสมยัรัชกาลท่ี ๑   

 ฝาผนงัดา้นในทั้ง ๔ ดา้น มีจิตรกรรมฝาผนงัเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๑ และ ๓ ผนงัหุม้
กลองดา้นหนา้พระแกว้มรกต เป็นภาพมารผจญ ผนงัหุม้กลองดา้นหลงัเป็นภาพไตรภูมิ ผนงัดา้นขา้ง
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เป็นภาพพระปฐมสมโพธิกถาและชาดก รวมทั้งภาพกระบวนพยหุยาตราทางชลมารคและทาง
สถลมารค 

 
พระแก้วมรกตและพระพุทธรูปอืน่ ๆ 
 ภายในพระอุโบสถจะเห็นบุษบกทองคาํเหนือฐานชุกชี ประดิษฐานพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต ซ่ึงพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ โปรดฯ อญัเชิญมาจากพระวิหารนอ้ย 
วดัอรุณราชวราราม  เม่ือวนัท่ี ๗ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๓๒๗ พระแกว้มรกตมีพระพทุธลกัษณะ
เป็นศิลปะแบบลา้นนาตอนปลาย ประทบันัง่ปางสมาธิ ขดัสมาธิราบ องคพ์ระแกะสลกัจากเน้ือหยก
สีเขียวทึบช้ินเดียว  มีขนาดหนา้ตกักวา้ง ๔๘.๓  เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี  ๖๖  เซนติเมตร 
 ตามประวติักล่าววา่ ไดพ้บพระแกว้มรกตคร้ังแรกท่ีเมืองเชียงรายในปีพทุธศกัราช ๑๙๗๗ 
โดยพบอยูใ่นเจดียอ์งคห์น่ึงซ่ึงถูกฟ้าผา่ คร้ังนั้นพระแกว้มรกตถูกหุม้ดว้ยปูนปิดทอง เจา้อาวาสจึง
อญัเชิญไปประดิษฐานภายในกฏิุของท่าน ต่อมาปูนท่ีปลายพระนาสิกกะเทาะออก ทาํใหเ้ห็นเน้ือ
หยกสีเขียว เจา้อาวาสจึงใหก้ะเทาะเน้ือปูนออกทั้งหมด  เห็นเป็นพระพทุธรูปหยกสีเขียวทึบทั้งองค ์ 
ความน้ีทราบไปถึงพระเจา้สามฝ่ังแกน เจา้เมืองเชียงใหม่ จึงโปรดฯ ใหอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต
ประทบับนหลงัชา้งมายงัเมืองเชียงใหม่ แต่ปรากฎเป็นอศัจรรยว์า่เม่ือกระบวนชา้งมาถึงทางแยกสาม
แพร่ง ชา้งท่ีอญัเชิญพระแกว้มรกตจะวิ่งต่ืนไปทางเมืองลาํปาง  แมจ้ะมีการเปล่ียนชา้งทรง ๒ คร้ัง  
ชา้งนั้นกจ็ะวิ่งไปทางเมืองลาํปางอยูน่ัน่เอง พระเจา้สามฝ่ังแกนจึงทรงพระดาํริวา่ ชะรอยเทวดา
ผูรั้กษาพระแกว้มรกตมีความประสงคจ์ะไปเมืองลาํปางมากกวา่ จึงโปรดฯ ใหป้ระดิษฐานพระแกว้
มรกตไวท่ี้เมืองลาํปาง เป็นเวลา ๓๒ ปี ต่อมาในสมยัพระเจา้ติโลกราช โปรดฯ ใหอ้ญัเชิญพระแกว้
มรกตมาประดิษฐานท่ีวดัเจดียห์ลวงเมืองเชียงใหม่   ซ่ึงประดิษฐานอยูเ่ป็นเวลา ๘๔ ปี จนถึงสมยั
พระเจา้ไชยเชษฐา โปรดฯ ใหอ้ญัเชิญพระแกว้มรกตไปประดิษฐานท่ีเมืองหลวงพระบางและเมือง
เวียงจนัทร์ กรุงศรีสตันาคนหุต หรือลา้นชา้ง (ประเทศลาว) เป็นเวลา ๒๒๖ ปี ในปีพทุธศกัราช 
๒๓๒๑ เจา้พระยาจกัรีซ่ึงต่อมาคือ พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ ไดย้กทพัตีไดเ้มืองเวยีงจนัทร์ และได้
อญัเชิญพระแกว้มรกตและพระบางมาประดิษฐานท่ีพระวหิารนอ้ย วดัอรุณราชวราราม 
 พระแกว้มรกตจะมีเคร่ืองทรง ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในอดีตเคร่ืองทรง
ฤดูร้อนและฤดูฝน สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑  ส่วนเคร่ืองทรงฤดูหนาวสร้างในสมยั
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓  แต่เคร่ืองทรงทั้ง ๓ ฤดู ในปัจจุบนั สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาล
ปัจจุบนั โดยกรมธนารักษแ์ละเงินบริจาคจากประชาชนทัว่ทั้งประเทศ สร้างทูลเกลา้ถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงครองราชย ์๕๐ ปี ในปีพทุธศกัราช 
๒๕๓๙  เคร่ืองทรงทั้ง  ๓  ฤดู ทาํดว้ยทองคาํประดบัเนาวรัตน์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖

การเปล่ียนเคร่ืองทรงพระแกว้มรกต  ปีหน่ึงเปล่ียน  ๓  คร้ัง  คือ  
วนัแรม  ๑  คํ่า   เดือน  ๔ 
วนัแรม  ๑  คํ่า   เดือน  ๘  (วนัเขา้พรรษา) 
วนัแรม  ๑  คํ่า   เดือน  ๑๒  (หลงัวนัลอยกระทง ๑ วนั) 

 ท่ีดา้นหนา้ฐานชุกชีจะประดิษฐานพระพทุธรูปยนืทรงเคร่ือง ปางหา้มสมุทร ๒ องค ์
สร้างโดยพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓ เน่ืองจากในสมยันั้นประชาชนเรียกรัชสมยัของพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี ๑ วา่ แผ่นดินต้น  และเรียกรัชสมยัของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๒ วา่ แผน่ดินกลาง รัชกาลท่ี 
๓ ทรงพระดาํริวา่ประชาชนจะเรียกรัชสมยัของพระองคว์า่ แผน่ดินปลาย ซ่ึงไม่เป็นมงคล จึงโปรดฯ 
ใหส้ร้างพระพทุธรูป ๒ องคน้ี์ข้ึน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระอยักา และสมเดจ็
พระบรมชนกนาถ โดยโปรดพระราชทานนามพระพทุธรูปองคท์างดา้นขวามือของเรา (หรือองค์
ดา้นทิศเหนือ) วา่ พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และองคท์างดา้นซา้ย (หรือดา้นทิศใต)้ วา่ พระพทุธเลิศ
หลา้สุลาลยั และโปรดฯ ใหป้ระชาชนขานพระนามพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ และ ๒ ตามพระนาม
พระพทุธรูปทั้ง ๒ แทนการเรียกวา่ “แผน่ดินตน้”  และ “แผน่ดินกลาง”  ท่ีคุน้เคยมาแต่เดิม 
 ท่ีฐานชุกชีจะเห็นพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ปางหา้มสมุทร อีก ๑๐ องค ์  ซ่ึงพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างอุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่เจา้นายฝ่ายหนา้และฝ่ายใน จะสงัเกต
ไดว้า่  พระพทุธรูปท่ีอุทิศถวายเจา้นายฝ่ายหนา้ ชายจีวรจะสอบ ส่วนพระพทุธรูปท่ีอุทิศถวายเจา้นาย
ฝ่ายใน  ชายจีวรจะผายออก 
 ท่ีดา้นหนา้ฐานชุกชีมีพระพทุธรูปสาํคญัอีกองคห์น่ึง คือ พระสมัพทุธพรรณี  สร้างข้ึน
โดยพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔ เม่ือคร้ังยงัทรงผนวชและจาํพรรษาอยูท่ี่วดัราชาธิวาส พระพทุธรูปองค์
น้ีมีพทุธลกัษณะท่ีแตกต่างจากพระพทุธรูปองคอ่ื์นๆ คือ  ไม่มีพระเกตุมาลา  พระรัศมีเป็นเปลวไฟ มี 
๓  องค ์  คือ สีทองสาํหรับฤดูร้อน  สีนํ้ าเงินสาํหรับฤดูฝน และสีหยาดนํ้าคา้ง (แกว้ใส) สาํหรับฤดู
หนาว ห่มจีวรเฉียงมีร้ิว ประทบันัง่ปางสมาธิ  ขดัสมาธิราบ 
 
หอพระคนัธารราษฎร์  และมณฑปยอดปรางค์ 
 หอพระคนัธารราษฎร์เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยขนาดเลก็  ทรงตรีมุข  มุขดา้นหนา้ยาว
กวา่มุขดา้นขา้ง  หลงัคาแบ่งเป็น ๒ ตอน  ตอนหนา้เป็นหลงัคาจัว่มุงกระเบ้ืองดินเผา  ตอนหลงัเป็น
หลงัคายอดปรางคป์ระดบักระเบ้ืองถว้ย  ภายในประดิษฐานพระคนัธารราษฎร์  ซ่ึงเป็นพระพทุธรูป
ปางขอฝน  พระหตัถข์วากวกัเรียกเมลด็ฝน พระหตัถซ์า้ยรองรับเมลด็ฝน พระพทุธรูปองคน้ี์ พระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ โปรดฯ ใหห้ล่อข้ึนในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๖ ปัจจุบนัจะอญัเชิญพระพทุธรูป
องคน้ี์ประทบัเหนือพระธรรมาสน์ศิลาอาสน์ในพระอุโบสถ เพื่อการพระราชพิธีพชืมงคล ซ่ึงเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗

พระราชพิธีทางศาสนาพทุธ  กระทาํก่อนวนัพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัท่ีทอ้ง
สนามหลวง  ซ่ึงเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ๑ วนั ภายในหอพระคนัธารราษฎร์มีจิตรกรรมฝาผนงั
เล่าเร่ืองเก่ียวกบัฝนชนิดต่างๆ เช่น ฝนโบกขรภจัน์  และฝนรัตนชาติ เป็นตน้  ท่ีบานพระทวารและ
พระบญัชรเป็นไมจ้าํหลกัลายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ 
 ท่ีดา้นหลงัหอพระคนัธารราษฎร์มีมณฑปยอดปรางค ์ ประดิษฐานพระเจดียโ์บราณ
กาไหล่ทอง  ท่ีพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔  โปรดฯ ใหอ้ญัเชิญมาจากหวัเมืองทางเหนือ 
 
หอระฆงั 

เม่ือแรกสร้างวดัพระแกว้ หอระฆงัท่ีสร้างในสมยัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ สร้างดว้ย
เคร่ืองไม ้  ต่อมาไดช้าํรุดไปตามกาลเวลา หอระฆงัท่ีเห็นในปัจจุบนั สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี ๔  เป็นสถาปัตยกรรมไทยทรงมณฑป ก่ออิฐถือปูนประดบักระเบ้ืองถว้ยและกระเบ้ืองดิน
เผา สาํหรับระฆงัท่ีแขวนอยูน้ี่  สนันิษฐานได ้๒ นยั คือ  นยัหน่ึงกล่าววา่เป็นระฆงัท่ีพบในการขดุ
สระเพ่ือสร้างหอไตรท่ีวดัระฆงัโฆษิตาราม อีกนยัหน่ึงกล่าววา่เป็นระฆงัจากวดัสระเกศ  คือในคร้ังท่ี
สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (รัชกาลท่ี ๑) ยกทพักลบัมาจากเมืองเขมร และพกัทพัก่อนเขา้พระ
นครท่ีวดัสระเกศ เหล่าเสนาบดีผูใ้หญ่มาเชิญใหท่้านข้ึนครองราชยแ์ทนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน
มหาราช ในคร้ังนั้นพระภิกษุในวดัไดย้ ํา่ระฆงั  ซ่ึงสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดย้นิเสียงระฆงัมี
ความรู้สึกวา่เสียงนั้นมีความไพเราะมาก จึงอธิษฐานวา่หากแมน้ไดข้ึ้นครองราชยจ์ะอญัเชิญระฆงั
องคน้ี์ไปประดิษฐานภายในพระอารามหลวง  
 
การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

จากการศึกษาบทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดารามดงักล่าว เม่ือนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาจุด
แขง็และจุดอ่อน และนาํไปเป็นขอ้มูลสาํหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อการจดัทาํชุดความรู้ใหม่
ของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีความสมบูรณ์ในเน้ือหา เป็นชุดความรู้ท่ีทนัสมยั และมีความ
เหมาะสม สาํหรับเป็นขอ้มูลในการนาํชมและนาํไปเผยแพร่ นั้น สามารถหาจุดแขง็และจุดอ่อนของ
บทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดารามไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘

ตารางท่ี  ๑   การวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของบทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

 

จุดแข็ง 
 

จุดอ่อน 

๑. เป็นชุดความรู้ท่ีมีแก่นของความรู้ ท่ีผู ้
รับบริการนาํชมควรไดรั้บ คือ ช่ือของ
อาคาร ผูส้ร้าง ปีท่ีสร้าง ลกัษณะทาง
ศิลปกรรม  และวตัถุประสงคข์องการ
ก่อสร้าง เป็นตน้     

๒. เป็นชุดความรู้ท่ีมีความกระชบั สามารถ
เขา้ใจไดง่้าย 

๓. การเรียบเรียงเน้ือหาขอ้มูลของบท
บรรยาย ดาํเนินไปตามเสน้ทางท่ีใช้
สาํหรับการนาํชม    

๑. เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการบรรยาย
ส่วนใหญ่เป็นแก่น ไม่มีเกร็ดของความรู้ 
เช่น ตาํนาน เร่ืองเล่า และความเช่ือต่างๆ 
ทาํใหผู้รั้บบริการนาํชมเกิดความเบ่ือ
หน่าย จึงส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชมขาด
ความมัน่ใจในการนาํชม  

๒. วดัพระศรีรัตนศาสดารามสร้างข้ึนมาเพื่อ
เป็นสถานท่ีสาํหรับพระมหากษตัริยท์รง
ประกอบพระราชพิธีทางพระพทุธศาสนา 
และเป็นศูนยก์ารของการปกครอง แต่บท
บรรยายท่ีใชอ้ยูน่ั้นยงัมีขาดการให้
ความสาํคญัของพระมหากษตัริย ์ ความรู้
เก่ียวกบัพระราชพิธี และปูชนียสถานวตัถุ
ต่างๆ ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถให้
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง และตอบขอ้ซกัถามของ
ผูรั้บบริการนาํชมได ้ 

 

 
จากการวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของบทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และลง

พื้นท่ีเพื่อเกบ็ขอ้มูลสาํหรับการศึกษา ทาํใหส้ามารถจาํแนกและจดัหมวดหมู่ความรู้ทรัพยากร
วฒันธรรมของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ออกเป็น ๔ หมวดหมู่  ไดแ้ก่ 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม 
๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ 
๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙

 
  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  ๗   การกระจายความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
การประเมินชุดความรู้บทนําชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํแบบประเมินความรู้ ทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
แลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชม จาํนวน ๒๐ คน ทาํการประเมินบทบรรยายท่ีใชส้าํหรับนาํชม ตลอดจนผู ้
ศึกษาไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนาํชมและใหน้กัท่องเท่ียวผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน ๒๐ คน ประเมิน
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฟังบรรยายดว้ย  

รูปแบบของการประเมิน เป็นแบบสอบถามใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชมและนกัท่องเท่ียวท่ีใช้
บริการนาํชม แสดงความคิดเห็นความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีไดรั้บจาก
บทบรรยายของงานนาํชม และการนาํชมของเจา้หนา้ท่ี แบบประเมินน้ีไดแ้บ่งออกเป็น ๔ หวัขอ้ 
ตามความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดารามท่ีกาํหนดไว ้คือ  

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม 
๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ 
๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ 

 

วดัพระศรีรัตน- 
ศาสดาราม 

 

๑. ศิลปกรรม  

๒. ศาสนาและ 
ความเช่ือ 

 

๓. พระมหากษัตริย์

๔. พระราชพธีิ
และพธีิต่างๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐

ผลสรุปการประเมินความคดิเห็น ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ของเจา้หนา้ท่ีนาํชม จาํนวน ๒๐ คน และนกัท่องเท่ียวผูใ้ชบ้ริการนาํชม จาํนวน ๒๐ คน รวมเป็น 
๔๐ คน ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี  ๒   แสดงผลการประเมินความคิดเห็นบทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ที ่ หัวข้อประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศิลปกรรม 

๔ ๑๖ ๑๕ ๕ -  
๓.๔๗ 

คดิเป็นร้อยละ ๑๐ ๔๐ ๓๗.๕ ๑๒.๕ - 

๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศาสนาและความเช่ือ 

๓ ๑๓ ๒๐ ๓ ๑  
๓.๓๕ 

คดิเป็นร้อยละ ๗.๕ ๓๒.๕ ๕๐ ๗.๕ ๒.๕ 

๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์

๓ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๒  
๓.๐๕ 

คดิเป็นร้อยละ ๗.๕ ๒๕ ๓๗.๕ ๒๕ ๕ 

๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ 

๒ ๙ ๑๕ ๑๐ ๔  
๒.๘๗ 

คดิเป็นร้อยละ ๕ ๒๒.๕ ๓๗.๕ ๒๕ ๑๐ 

 
เกณฑ์การพจิารณา  ๑.)  ๔.๕ – ๕.๐  ดีมาก 
   ๒.)  ๓.๕ – ๔.๔๙ ดี 
   ๓.)  ๒.๕ – ๓.๔๙ พอใช ้
   ๔.)  ๑.๐ – ๒.๔๙ ควรปรับปรุง 
 
 จากตารางแสดงขอ้มูลการวดัระดบั ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีเจา้หนา้ท่ีนาํชมและนกัท่องเท่ียวผูรั้บบริการนาํชม รวมจาํนวน ๔๐ คน โดยแสดงจาํนวนค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ียความคิดเห็น รวม ๔ หวัขอ้ มีรายละเอียด คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑

 ๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม อยูใ่นระดับพอใช้ (ค่าเฉล่ีย = ๓.๔๗) โดย
ส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน ๑๖ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๔๐ รองลงมาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ร้อยละ ๓๗.๕ ระดบันอ้ย ร้อยละ ๑๒.๕ และระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ ๑๐ สาํหรับระดบั
นอ้ยท่ีสุด ไม่มีผูล้งความเห็น 
 ๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ อยูใ่นระดบัพอใช้ (ค่าเฉล่ีย = 
๓.๓๕) โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน ๒๐ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๕๐ 
รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ ๓๒.๕ ระดบัมากท่ีสุดและระดบันอ้ย ร้อยละ ๗.๕ และระดบันอ้ย
ท่ีสุด ร้อยละ ๒.๕ 
 ๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์อยูใ่นระดับพอใช้ (ค่าเฉล่ีย = 
๓.๐๕) โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน ๑๕ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๓๗.๕ 
รองลงมาอยูใ่นระดบัมากและระดบันอ้ย ร้อยละ ๒๕ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ ๗.๕ และระดบันอ้ย
ท่ีสุด ร้อยละ ๕ 
 ๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ อยูใ่นระดับพอใช้ (ค่าเฉล่ีย 
= ๒.๘๗) โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน ๑๕ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๓๗.๕ 
รองลงมาอยูใ่นระดบันอ้ย ร้อยละ ๒๕ ระดบัมาก ร้อยละ ๒๒.๕ ระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ ๑๐ และ
ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ ๕ 
 
 จากผลการประเมินชุดความรู้บทบรรยาย ท่ีใชส้าํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
จากเจา้หนา้ท่ีนาํชม และผูเ้ขา้รับบริการนาํชม รวมทั้ง ๔๐ ราย นั้น ผลท่ีได ้ คือ ความรู้ทรัพยากร
วฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้ง ๔ หวัขอ้ดงักล่าว อยูใ่นระดบัพอใชท้ั้งหมด เม่ือศึกษาถึง
วตัถุประสงคข์องการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทาํใหท้ราบวา่ชุดความรู้บทบรรยายท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนันั้น เป็นชุดความรู้ท่ียงัไม่สมบูรณ์ ขาดขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นส่วนสาํคญัต่างๆ เช่น บทบาทของ
พระมหากษตัริย ์ความรู้เก่ียวกบัพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนเกร็ด ตาํนาน และความเช่ือ ซ่ึงเป็นส่วน
สาํคญัท่ีช่วยชกัจูงผูรั้บบริการนาํชม ใหมี้ความสนใจในเน้ือหาความรู้ท่ีถ่ายทอดออกไป ทาํใหก้าร
ปฏิบติัหนา้ท่ีนาํชมมีประสิทธิผล เจา้หนา้ท่ีนาํชมมีความมัน่ใจ และมีความสุขในการนาํชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๖๒

บทที ่ ๕ 
 

การสังเคราะห์ชุดความรู้ใหม่สําหรับการนําชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

จากการผลการประเมินชุดความรู้วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีสาํหรับใชน้าํชมในปัจจุบนั 
โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชมและนกัท่องเท่ียวผูใ้ชบ้ริการนาํชม ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อความรู้ทรัพยากร
วฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้ง ๔ หวัขอ้ คือ 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม 
๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ 
๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ  
ทาํใหท้ราบวา่ขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีใชส้าํหรับการนาํชมในปัจจุบนันั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดารามท่ีมีความสาํคญั ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษา
คน้ควา้ความรู้ทั้งจากเอกสารอา้งอิง และการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้และประสบการณ์โดยตรง
จากการปฏิบติังาน และไดจ้ดัทาํเป็นชุดความรู้ใหม่เพื่อใชส้าํหรับการนาํชม  

การจดัทาํชุดความรู้วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการนาํชมคร้ังน้ี 
จึงเป็นการสร้างชุดความรู้ โดยเรียบเรียงลาํดบัเน้ือหาขอ้มูลตามเสน้ทางของการนาํชม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ไดป้ฏิบติัสืบกนัมา  ดงัแผนภาพประกอบดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓

 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ๑๘ 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๘  ผงัอาคารต่างๆ ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดารามและเสน้ทางการนาํชม 
 

         ฐานไพที 
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   จุดนําชมที่ ๑ 
 

   จุดนําชมที่ ๒ 
 

   จุดนําชมที่ ๓ 

 

   จุดนําชมที่ ๔ 
 

   จุดนําชมที่ ๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔

รายละเอยีดอาคารตามแผนผงัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

๑.  พระอุโบสถ   ๑๐.  พระสุวรรณเจดีย ์
๒.  ศาลาราย    ๑๑.  หอพระนาก 
๓.  หอพระราชกรมานุสร  ๑๒. พระวิหารยอด 
๔.  หอพระราชพงศานุสร  ๑๓.  หอพระมณเฑียรธรรม 
๕.  พระโพธิธาตุพิมาน   ๑๔.  พระอษัฎางคม์หาเจดีย ์
๖.  พระศรีรัตนเจดีย ์   ๑๕.  หอพระคนัธารราษฎร์ 
๗.  พระมณฑป   ๑๖.  มณฑปยอดปรางค ์
๘.  ปราสาทพระเทพบิดร  ๑๗.  หอระฆงั 
๙.  นครวดัจาํลอง   ๑๘.  พระระเบียง  

 
ข้อมูลการนําชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
จุดนําชมที ่๑  
 บรรยายบริเวณเฉลียงดา้นหลงัพระอุโบสถ เร่ิมบรรยายประวติัการสร้างวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม อาคารและปูชนียวตัถุต่างๆ ไดแ้ก่ พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระ
ราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รูปป้ันหมอชีวกโกมารภจัจ ์และยกัษท์วารบาล สาํหรับชุดความรู้
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีใชบ้รรยายในจุดน้ี ไดแ้ก่ ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม, ชุด
ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ และชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระ
ราชพิธีและพิธีต่างๆ      

๑. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวติัการสร้าง และ
ลกัษณะทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอ
พระราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รูปป้ันหมอชีวกโกมารภจัจ ์และยกัษท์วารบาล 

๒. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ เพ่ือบรรยายพระพทุธรูป
สาํคญัภายในพระอุโบสถ หอพระราชกรมานุสร และหอพระราชพงศานุสร ตาํนานพระแกว้มรกต 
ทวารบาลต่าง ไดแ้ก่ สิงห์ทวารบาล เซ่ียวกาง ยกัษท์วารบาล ตาํนานครุฑและนาค ตาํนานยกัษเ์ฝ้า
พระแกว้มรกต ประวติัหมอชีวกโกมารภจัจ ์การบนบานและการแกบ้น 

๓. ชุดความรู้ดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ เพื่อบรรยายพระราชพิธีและพิธีต่างๆ ท่ี
ประกอบข้ึนภายในพระอุโบสถ และศาลาราย ไดแ้ก่ พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงถวายพระพทุธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๕

มหามณีรัตนปฏิมากร, พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัมาฆบูชา, พระราชพิธีทรง
บาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัวิสาขบูชา, พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัอาสาฬห-
บูชาและเทศกาลเขา้พรรษา, พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลวนัถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้, 
พระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช, พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง, พิธีสวดพระปริตรและ
การทาํนํ้าพระพทุธมนต,์ พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยาใน
รัชกาลปัจจุบนั, พระราชพิธีพืชมงคล, พระราชพิธีสงกรานต ์และพิธีสวดโอเ้อศ้าลาราย  
     
การสถาปนาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยูใ่นเขตพระราชฐานชั้นนอก ดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้างพระบรมมหาราชวงัและการ
สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๕ ประเพณีการสร้างพระอาราม
หลวงในเขตพระบรมมหาราชวงัมีมาตั้งแต่อดีต เช่น วดัมหาธาตุในพระราชวงักรุงสุโขทยั วดัพระ
ศรีสรรเพชญในพระราชวงักรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ ลกัษณะสาํคญัของพระอารามหลวงในพระราชวงั 
คือ มีแต่เขตพทุธาวาส ไม่มีเขตสงัฆาวาสสาํหรับพระสงฆจ์าํพรรษา   

มูลเหตุแห่งการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามข้ึนนั้น เพื่อประดิษฐานพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากรหรือพระแกว้มรกต ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑
ไดอ้ญัเชิญมาจากกรุงศรีสตันาคนหุตหรือประเทศลาว เม่ือปีพทุธศกัราช ๒๓๒๒ แลว้นาํไป
ประดิษฐานไวท่ี้โรงดา้นหนา้พระปรางคว์ดัอรุณราชวราราม พระอารามหลวงแห่งกรุงธนบุรีเป็น
การชัว่คราว ต่อมาเม่ือเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัข้ึนเป็นพระปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งพระบรมราชวงศ์
จกัรีแลว้นั้น ในวนัจนัทร์ แรม ๑๒ คํ่า เดือน ๔ ปีมะโรง ฉศก จุลศกัราช ๑๑๔๖ ตรงกบัวนัท่ี ๗ 
มีนาคม พทุธศกัราช ๒๓๒๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร
จากโรงในพระราชวงักรุงธนบุรีลงเรือพระท่ีนัง่ก่ิง มีเรือแห่เป็นกระบวนขา้มฟากมาเขา้พระราชวงั 
อญัเชิญเขา้มาประดิษฐานในพระอุโบสถพระอารามใหม่ แลว้นิมนตพ์ระสงฆร์าชาคณะประชุม
กระทาํสงัฆกรรมสวดผกูพทัธสีมาในวนันั้น แลว้พระราชทานนามพระอารามวา่ “วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม” (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๙) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๖

การขนานนามวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
การขนานนามวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการขนานนามตามฉายา หรือนามขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นการสมาสสนธิระหวา่งคาํ คือ คาํวา่ “ศรีรัตนศาสดา” กบัคาํวา่ 
“อาราม” กลายเป็น “พระศรีรัตนศาสดาราม”  
 “พระศรีรัตนศาสดา” หมายถึง ฉายาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นนามท่ีใชเ้รียกแทน
องค ์ วา่เป็นศาสดาท่ีเปรียบเป็นพระผูป้ระเสริฐ เป็นศรีรัตน เปรียบไดก้บัแกว้อนัประเสริฐ ซ่ึงกล่าว
วา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นเอกแห่งรัตนตรัย ซ่ึงคือแกว้ ๓ ประการ ไดแ้ก่ พระพทุธ 
พระธรรม และพระสงฆ ์ 
 “อาราม” หมายถึง วดั 

คาํวา่ “พระศรีรัตนศาสดาราม” จึงหมายถึง วดัสมัมาสมัพทุธเจา้ หรือพระอารามท่ี
ประดิษฐานแห่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ (ชาญวิทย ์ สรรพสิริ ๒๕๔๑ : ๒๗๑) 

 
พระอุโบสถ (อาคารหมายเลข ๑ ) 

 

 
 

ภาพท่ี ๙  พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗

การสร้างพระอุโบสถไดรั้บอิทธิพลตามคติความเช่ือสมมุติเทวราช และคติจกัรวาลอนัมี
เขาพระสุเมรุเป็นแกน สร้างความรู้สึกเบาลอยตวัเสมือนไร้นํ้าหนกั และมุ่งสู่สวรรค ์ 

โชติ กลัยาณมิตร (ม.ป.ป. : ๕๙) กล่าววา่ ช่างรับเอาแนวนิยมแบบสร้างความเบาลอยมา
ใช ้ เน่ืองดว้ยความเช่ือในคติพทุธศาสนาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในมิติของสวรรค ์ อนักล่าวถึงเทพวิมาน
ผสมกบัความเช่ือเร่ืองสมมุติเทวราชท่ีพระมหากษตัริยไ์ดรั้บการยกยอ่ง จึงทาํใหช่้างพยายามคน้คิด
ลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีจะใหค้ลอ้ยตามความรู้สึกของอาคารบนเทวภูมิใหไ้ดม้ากท่ีสุด เช่น เสน้
อ่อนยกปลายทั้งสองข้ึน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกเบาลอยเหมือนเรือท่ีลอยอยูเ่หนือนํ้า หรือรู้สึกวา่ลอยอยู่
กลางอากาศได ้ ซ่ึงนิยมเรียกกนัวา่ “ทอ้งสาํเภา” และเสน้อ่อนท่ีทอดตวัยกปลายข้ึนสู่ทอ้งฟ้า นิยม
เรียกกนัวา่เสน้ “จอมแห” เสน้น้ีช่วยทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีนาํข้ึนสู่เบ้ืองสูงช้ีทางสวรรค ์ มกัใชก้บั
สถาปัตยกรรมท่ีมีทรงสูงเช่น พระเจดีย ์มณฑป พระปรางค ์ป้ันลมหลงัคา และจัว่ 

พระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ความสูงชั้นเดียว รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีระเบียง
รอบความยาวขนาด ๑๕ หอ้ง (นบัจากช่องเสา) หลงัคาซอ้น ๓ ชั้น มีมุขลดดา้นหนา้ และดา้นหลงั 
ใตมุ้ขทั้งสองแห่งเป็นเฉลียงกวา้ง ซ่ึงเป็นทางเขา้พระอุโบสถ พื้นพระอุโบสถยกสูงและแบ่งเป็น ๒ 
ระดบั คือ  

ระดบัแรก เป็นระดบัพื้นเฉลียง ทาํเป็นฐานทกัษิณ บุดว้ยหินอ่อนสีเทา มีทางข้ึนพระ
อุโบสถ ๖ ทาง ทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ดา้นละ ๑ ทาง ดา้นทิศเหนือและทิศใตด้า้น
ละ ๒ ทาง ราวบนัไดก่ออิฐฉาบปูนตอนปลายทาํเป็นเสาเมด็ทรงมณัฑ ์ส่วนของบนัไดทั้งหมดบุดว้ย
หินอ่อนสีเทา  

ระดบัท่ีสอง เป็นระดบัพื้นพระอุโบสถตอนล่างยกสูงทาํเป็นฐานปัทมอี์กชั้นหน่ึง มีบนัได
ทางข้ึนมุขทิศตะวนัออกและตะวนัตกดา้นละ ๓ ทาง บนัไดกลางตรงกบัพระทวารใหญ่เป็นทางเสดจ็
พระราชดาํเนินโดยเฉพาะ บนัไดขา้งอีก ๒ ขา้ง สาํหรับประชาชนทัว่ไปข้ึนไปนมสัการพระพทุธ
มหามณีรัตนปฏิมากร 

บริเวณพ้ืนเฉลียงสองขา้งบนัไดตั้งสิงห์สาํริดศิลปะแบบเขมร มีทั้งส้ิน ๖ คู่ ตั้งอยูห่นา้พระ
ทวารพระอุโบสถทั้ง  ๖  บาน  สิงห์คู่ตรงพระทวารกลางดา้นหนา้พระอุโบสถ  พระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นาํมาจากเมืองบณัทายมาศ ประเทศเขมร เม่ือคราวทาํสงครามกบั
ประเทศเขมรและไดรั้บชยัชนะกลบัมา และโปรดเกลา้ฯ ใหม้าตั้งท่ีพระทวารบานกลางของพระ
อุโบสถ ส่วนสิงห์สาํริดอีก ๕ คู่นั้น โปรดเกลา้ฯ ใหท้าํเลียนแบบ เพือ่ตั้งเป็นทวารบาลใหค้รบพระ
ทวารทั้ง ๖ ของพระอุโบสถ (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๒) 
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สิงห์ทวารบาล    
 สิงห์เป็นสตัวใ์นวรรณคดี มีรูปร่างสง่า น่าเกรงขาม มีพลงัอาํนาจ แสดงถึงความยิง่ใหญ่ 
เม่ือร้องคาํรามสตัวใ์ดไดย้นิกต็อ้งผวาไม่เวน้แต่สตัวใ์หญ่อยา่งชา้ง นอกจากน้ีสิงห์ยงัมีความแตกต่าง
จากสตัวอ่ื์น คือ  

๑. เป็นสตัวส์ะอาด ไม่ยอมใหร่้างกายสกปรก 
๒. เท่ียวไปดว้ยเทา้ทั้ง ๔ เยื้องกายอยา่งกลา้หาญ 
๓. มีรูปร่างโออ่า ขนแผงท่ีคอสะสวย 
๔. ไม่นอ้มใหก้บัสตัวทุ์กชนิดแมน้จะตอ้งเสียชีวิต 
๕. หาอาหารไปโดยลาํดบัพบปะอาหารท่ีใดกจ็ะกินจนอ่ิมในท่ีนั้น  
๖. ไม่สะสมอาหาร 
๗. หาอาหารไม่ไดก้ไ็ม่ด้ินรน ไม่ทะยาน และไม่กินจนเกินตอ้งการ 
ในดา้นความเช่ือของคนจีน กล่าววา่พระพทุธเจา้เคยเกิดเป็นสิงห์มา ๑๐ ชาติ และชาวจีน

ถือวา่เป็นเคร่ืองหมายทางศาสนา (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๖๑)   
  

 
 

ภาพท่ี  ๑๐    สิงห์ทวารบาลศิลปะแบบเขมร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙

 หลงัคาพระอุโบสถเป็นหลงัคาทรงไทยมีมุขลด ๓ ชั้น โครงสร้างทาํดว้ยไม ้ มุงหลงัคา
ดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีมีพื้นสีนํ้าเงิน ลวดสีเหลือง เชิงสีแดง ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
นาคสะดุง้ ปิดทองประดบักระจกสีทอง เชิงชายเป็นไมท้าสีชาด ประดบัดว้ยไมแ้กะลายเป็นรูป
ดอกจอก ปลายเชิงชาย แขวนกระด่ิงใบโพธ์ิโดยรอบ หนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายรูปพระนารายณ์ทรง
ครุฑยดุนาคปิดทอง บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน มีลายกระหนกเครือเถาปิดทองเป็นลายกา้นขดโดยปลาย
ลายเป็นรูปเทพนมประดบัอยูโ่ดยรอบ  

เสาหานท่ีมุขหนา้และหลงัของพระอุโบสถ เป็นเสาปูนยอ่มุมไมสิ้บสอง ฐานเสาทาํเป็น
ฐานปัทมท์รงเคร่ืองตอนล่างประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสี ลายดอกไมจี้นผกูลายแบบไทย ซ่ึง
สนันิษฐานวา่ทาํมาจากประเทศจีน (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๓) ถดัข้ึนมาเป็นฐานสิงห์ปิด
ทองประดบักระจก ผนงัเสาประดบักระจกเกรียบสีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เป็นลายประจาํ
ยามกา้นแยง่ดอกส่ีกลีบ ครีบเสาเป็นลายรักร้อยปิดทองประดบักระจกสีขาว หวัเสาเป็นบวัปลายเสา
ปิดทองประดบักระจกสีขาว  

นายเกรียงไกร วิศวมิตร์ (สมัภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ ในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ มีช่างสาํหรับหุงกระจกเกรียบข้ึนเอง แต่กระจกสีท่ี
ประดบัอยูใ่นปัจจุบนั เป็นกระจกท่ีนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดัในคราว
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปี พทุธศกัราช ๒๕๒๕ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนกระจกสีบริเวณเสาพระอุโบสถทั้งหมด และโปรดเกลา้ฯ 
รวบรวมกระจกเกรียบชุดเก่าท่ียงัคงสภาพดีอยูน่ั้น มาประดบัเป็นลายกา้นแยง่ดอกส่ีกลีบไวท่ี้เสา
หาน บริเวณเฉลียงมุขดา้นทิศตะวนัตกทั้ง ๔ เสา ซ่ึงยงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัน้ี     

ส่วนเสานางจรัลรอบพระอุโบสถ มีลกัษณะเหมือนเสาหานแต่ฐานเสาแต่ไม่ไดท้าํเป็น
ฐานปัทมท์รงเคร่ือง ดา้นนอกทาํเป็นลายทอ้งไมแ้บบลายกา้มปูปิดทองประดบักระจก ระหวา่งเสามี
พนกัระเบียงก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ตอนบนเป็นบวัหลงัเจียดลายกระจงัและลายกา้มปูปิดทองบน
พื้นกระจกสีนํ้าเงิน ดา้นในตอนล่างประดบัดว้ยหินอ่อนแกะเป็นลายเคร่ืองบูชารูปแจกนัประดบั
ดอกไมแ้บบจีน ดา้นนอกประดบักระเบ้ืองเคลือบสี เป็นรูปดอกไมแ้บบจีนต่อเน่ืองกนัโดยรอบ ทั้ง
เสาหานและเสานางจรัลมีคนัทวยรับปลายเตา้ เป็นรูปพญานาคปิดทองมีเกลด็เป็นกระจก 
 ผนงัพระอุโบสถดา้นนอก ประดบัดว้ยดินเผาลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ปิดทอง ประดบั
ดว้ยกระจกสีขาว สีแดงและสีนํ้าเงิน ระหวา่งลายประดบัดว้ยกระจกสีเหลือง ซ่ึงในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เขียนลายรดนํ้าบนพ้ืนสีแดงชาด (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๐) และมีการซ่อมแปลงเป็นการประดบัดว้ยดินเผาลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ 
ปิดทองประดบักระจกท่ีเห็นในปัจจุบนั เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่
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เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๕)  ระหวา่งหนา้ต่างเป็นเสาอิงยอ่มุม ครีบเสา
เป็นลายรักร้อย ผนงัเสาเป็นลายประจาํยามส่ีกลีบประดบักระจกเช่นเดียวกบัเสานางจรัล ผนงัพระ
อุโบสถตอนล่างใตห้นา้ต่างเป็นฐานปัทมต์ั้งรูปครุฑยดุนาคทรงเคร่ืองรูปสงัวาลโดยรอบ มีจาํนวน 
๑๑๒ ตน ตอนล่างประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเขียนลายตน้ไมด้อกไมล้วดลายแบบจีน ซ่ึงกระเบ้ือง
เหล่าน้ีสัง่มาจากประเทศจีน หนา้กระดานเป็นลายกา้มปูปูนป้ันปิดทองประดบักระจกสีนํ้าเงิน พื้น
เฉลียงพระอุโบสถปูดว้ยหินอ่อนสีเทาเป็นลายทแยงมุม 
 
ครุฑ  
 ครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ เป็นเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวกบัพระมหากษตัริยโ์ดยตรง 
เพื่อแสดงศกัด์ิของพระองคใ์นฐานะท่ีเป็นสมมุติเทวราช และทรงเป็นเหมือนพระนารายณ์อวตารมา
สู่โลกมนุษยเ์พื่อปราบยคุเขญ็  
 โชติ กลัยาณมิตร (ม.ป.ป. : ๗๙) กล่าววา่ การมีรูปครุฑประดบัอยูใ่นสถาบนัทางศาสนา
ดว้ยนั้นเป็นเพราะพระมหากษตัริยท์รงถวายรูปครุฑเป็นพทุธบูชา ในฐานะท่ีพระองคท์รงมีชาติ
กาํเนิดเป็นกษตัริย ์ และเพื่อใหป้รากฏวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นผูส้ร้าง จึงไดท้รงกาํหนดใหมี้รูปครุฑ
เป็นเคร่ืองหมาย  
 นอกจากน้ี การประดบัรูปครุฑท่ีฐานพระอุโบสถนั้น เป็นคติความเช่ือเร่ืองภูมิจกัวาล 
เน่ืองจากพระอุโบสถเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ครุฑอาศยัอยูท่ี่วิมานฉิมพลีบริเวณตีนเขา้พระสุเมรุ 
 ท่ีอยูข่องพญาครุฑนั้นอยูท่ี่ป่าง้ิวริมสระสิมพลีหรือฉิมพลี ในอาณาบริเวณหน่ึงของเขา
พระสุเมรุ  ซ่ึงเขา้พระสุเมรุนั้นมี ๕ ยอด กล่าววา่ยอดเขาชั้นท่ี ๒ เป็นท่ีอยูข่องพญาครุฑ  เรียกวา่
วิมานฉิมพลี  ตั้งอยูบ่นยอดไมง้ิ้วใหญ่ 

สุรศกัด์ิ เจริญวงศ ์ (ม.ป.ป. : ๖) กล่าววา่ ครุฑอยูตี่นเขา้พระสุเมรุบนป่าง้ิวสูง ๑๐๐ โยชน ์
พน้จากสระสิมพลี 
 
นาค  

ในพทุธศาสนาเล่าเร่ืองเก่ียวกบัพญานาคไวม้าก และพญานาคท่ีนบัถือศาสนาพทุธน้ี ครุฑ
ไม่กลา้ทาํร้าย  เรียกวา่มีศาสนาคุม้ภยั  พญานาคในศาสนาพทุธตวัแรก คือ พญานาคช่ือมุจรินทร์  มา
ขดตวัเป็นพระแท่นและแผพ่งัพานกนัแดดฝนถวายพระพทุธองค ์ เราเรียกพระพทุธรูปปางน้ีวา่ “พระ
นาคปรก” 
 อีกตอนหน่ึงของพระพทุธประวติั  เม่ือนางสุชาดานาํขา้วมธุปายาสมาถวายพระพทุธองค ์
ณ แม่นํ้าเนรัญชรา  ถาดนั้นกล็อยทวนนํ้าจมลงท่ีเมืองพญานาค พญากาลภุชคินทร์ผูค้รองแควน้  ได้
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ยนิเสียงถาดกระทบกนักต็กใจต่ืน กล่าววา่เม่ือพระพทุธองคต์รัสรู้คร้ังหน่ึงพญากาลภุชคินทร์กต่ื็น
ข้ึนคร้ังหน่ึง (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๔๓)  
 อีกตอนหน่ึงคือนาคมีความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา และมีศรัทธามากถึงขนาดแปลง
กายเป็นมนุษยม์าขอบวช แต่สญัชาติญาณหน่ึงของนาค คือ เม่ือหลบัขาดสติจะคืนร่างเดิม และคืน
หน่ึงก่อนท่ีจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ นาคตนนั้นไดห้ลบัหมดสติทาํใหก้ลบัสู่ร่างเดิม เม่ือพระพทุธ
องคท์อดพระเนตรเห็นกไ็ม่อนุญาตใหอุ้ปสมบทโดยถือวา่เป็นสตัวเ์ดรัจฉาน นาคมีความอาลยัมาก
แต่จาํเป็นตอ้งสึก จึงขอฝากนามไวใ้นพระพทุธศาสนา ขอวา่หากใครมาบวชใหใ้ชน้ามก่อนบวชวา่ 
“นาค” ตามนามของตน (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๔๓) 
 เมืองของพญานาคอยูใ่ตบ้าดาล มีช่ือเรียกสองช่ือ คือ โภควดีและหิรัญญวดี ประตูเมือง
นาคประดบัดว้ยทบัทิมและโมรา ปราสาททาํดว้ยแกว้มณี ปกคลุมดว้ยรัตนแกมทองคาํ มีตน้ไม้
เหมือนกบัเมืองมนุษย ์  แต่พื้นท่ีท่ีมีตน้ไมข้ึ้นนั้น วา่กนัวา่มีแต่กรวด มีแต่ทรายรัตน มีทอง เงิน แกว้
มณี แถมมีสระโบกขรณีดาดาษไปดว้ยดอกบวัหลากหลายชนิด นํ้าในสระเขียวเหมือนมรกต มี
มะม่วงส่ีทิศ มีผลตลอดกาลแสดงวา่นาคท่ีบาํเพญ็พรตชอบกินมะม่วง (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ 
๒๕๔๕ : ๒๐) 
  การทาํรูปครุฑยดุนาค และนาํมาประดบัตามอาคารต่างๆ นั้นมาจากเร่ืองเล่า คือ 
 
ตํานานครุฑและนาค 

ครุฑจดัเป็นนกชนิดหน่ึงในวรรณคดี  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากเทพนิยายอินเดีย  ครุฑเป็น
อมนุษยจ์าํพวกหน่ึงมีฤทธ์ิเดชมาก เป็นบุตรฤาษีช่ือพระกศัยป  ซ่ึงมีภรรยา ๒ ตน คือ นางวนิตาและ
นางภทัรุ โดยทั้งสองเป็นพี่นอ้งกนั แต่ตอนมีลูกกลบัผดิธรรมดาไป คือนางวินตาออกลูกเป็นไข่ ๒ 
ฟอง ดว้ยความใจร้อนยงัไม่ถึงกาํหนด นางวินตากทุ็บไข่ใบแรกออกมาดูทาํใหลู้กไม่สมประกอบมี
คร่ึงตวั ดว้ยความโกรธท่ีแม่ทาํใหต้นเองพกิาร จึงสาปแม่ใหเ้ป็นทาสนางภทัรุผูเ้ป็นนอ้งสาวถึง ๕๐๐ 
ปี  สาปเสร็จกข้ึ็นไปเป็นสารถีใหพ้ระอาทิตย ์ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีนามวา่ “อรุณเทพบุตร”  ส่วนไข่ใบท่ี ๒ 
นั้น นางวินตาไม่กลา้ทุบดูอีก เน่ืองจากกลวัถูกสาป เลยปล่อยใหถึ้งกาํหนดคลอดกค็ลอดมาเป็นครุฑ 
แต่ตวัผดิไปจากพอ่แม่ คือ เม่ือแรกเกิดมีแสงรุ่งโรจน์ มีหวัและปีกเป็นนก ร่างกาย แขน ขา เหมือน
มนุษย ์หนา้ขาวปีกแดง ลาํตวัมีสีทอง ส่วนนางภทัรุมีลูกเป็นนาค เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเมียหลวง และ
เมียนอ้ยไม่ค่อยลงรอยกนัและรามไปถึงลูก วนัหน่ึงมีการพนนักนัเกิดข้ึน ระหวา่งนาง วินตาและนาง
ภทัรุ วา่ใครจะทายมา้เทียมรถของพระอาทิตยถู์ก ถา้ใครทายผดิจะถูกเป็นทาสของผูท่ี้ทายถูก นางวิน
ตาทายวา่เป็นมา้สีแดง นางภทัรุทายวา่เป็นมา้สีดาํ มา้พระอาทิตยจ์ริงแลว้เป็นมา้สีเทาด่างขาว นางภทั
รุกลวัทายผดิจึงใหน้าคลูกของตนไปพน่พิษเปล่ียนสีมา้ใหด้าํ บา้งกว็า่แปลงกายเป็นขนสีดาํแซมขน
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มา้จนทาํใหดู้ดาํ ดว้ยกลโกงอนัน้ีทาํใหน้างภทัรุชนะอยา่งใจคิด ในท่ีสุดนางวนิตากต็อ้งเป็นทาสรับ
ใชง้านแก่นางภทัรุ   

ต่อมาครุฑเกิดสงสารแม่อยากใหแ้ม่พน้จากการเป็นทาส ครุฑจึงถามนาควา่ จะทาํอยา่งไร
แม่ตวัจึงจะพน้จากการเป็นทาส  พวกนาคกต็อบวา่ตอ้งเอานํ้าอมฤตซ่ึงเป็นนํ้าวิเศษเม่ือใครไดด่ื้มกิน
ชีวิตจะเป็นอมตะไม่ตายมาแลกเอาตวัไป แต่กวา่จะเอามาไดก้แ็สนยาก วิธีเดียวท่ีจะเอามาไดคื้อไป
ขโมยจากเทวดาท่ีเป็นผูเ้กบ็รักษา และในขณะท่ีเดินทางไปเอานั้นตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ครุฑบิน
ไปถึงพระจนัทร์ไดเ้อานํ้าอมฤตซ่อนไวใ้ตปี้กและบินกลบั  ในระหวา่งท่ีบินกลบันั้นกเ็จอพระอินทร์
เขา้ขดัขวางเกิดการต่อสูก้นั พระอินทร์สูไ้ม่ไหวร้อนไปถึงพระนารายณ์ตอ้งออกมาช่วยรบเป็น
เวลานาน ไม่มีใครแพใ้ครชนะจึงยติุการรบและตกลงเป็นพนัธมิตรกนั โดยสญัญาวา่เวลานัง่พญา
ครุฑตอ้งนัง่สูงกวา่ แต่ถา้เวลาเดินทางพญาครุฑตอ้งเป็นพาหนะของพระนารายณ์ เม่ือตกลงกนัแลว้
กว็างแผนเอานํ้าอมฤตคืนแก่พระอินทร์ แต่ตวัเองตอ้งเอานํ้าอมฤตไปไถ่ตวัแม่ก่อน เลยวางแผนไวว้า่
หากตวัเองวางหมอ้นํ้าอมฤตใหพ้วกนาคตามสญัญาแลว้ ใหพ้ระอินทร์รีบยกนํ้าอมฤตน้ีกลบัไป
โดยเร็ว  

เม่ือนาํนํ้าอมฤตมายงัท่ีซ่ึงนาครอคอยอยูแ่ลว้ กก็ล่าวข้ึนวา่ขา้พเจา้ไดน้าํนํ้ าอมฤตมาแลว้
จะวางตรงท่ีมีหญา้คารองรับ  ท่านทั้งหลายจงชาํระร่างกายใหส้ะอาดแลว้ค่อยด่ืมนํ้าอมฤตน้ี และ
ขอใหท่้านปล่อยมารดาแห่งขา้ใหพ้น้จากการเป็นทาสดว้ยเถิด พวกนาคเม่ือเห็นนํ้าอมฤตกพ็ากนัดีใจ 
จึงปล่อยนางวนิตาใหห้ลุดพน้จากการเป็นทาส หลงัจากนั้นกพ็ากนัไปอาบนํ้าชาํระร่างกาย แต่
ในขณะท่ีกาํลงัอาบนํ้านัน่เอง พระอินทร์กย็กนํ้าอมฤตกลบัคืนไป พวกนาคกลบัมาไม่เห็นหมอ้นํ้า
อมฤตดว้ยความเสียดายกพ็ากนัเลียหญา้คาซ่ึงเป็นท่ีรองหมอ้นํ้าอมฤต หญา้คาบาดล้ินนาคเป็นแฉกๆ 
ตั้งแต่บดันั้นมานาคและงูทั้งหลายจึงมีล้ินเป็นแฉก (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๒๐)  

นายเกรียงไกร  วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ ดว้ยหญา้คาเป็นท่ี
รองรับหมอ้นํ้าอมฤตตามตาํนาน หญา้คาจึงเป็นอมตะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระมหากษตัริย์
เน่ืองในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น จึงตอ้งนาํเอาหญา้คามาปูท่ีพระแท่นภทัรบิฐดว้ย และใน
งานพิธีมงคลมีการประพรมนํ้ามนต ์ เจา้ภาพกจ็ะตดัใบหญา้คาแลว้มดัรวมกนัสาํหรับพระสงฆใ์ช้
พรมนํ้ามนต ์

ส่วนเร่ืองท่ีครุฑจบันาคกินเป็นอาหารนั้น ครุฑไม่ไดจ้บันาคกินทั้งตวั แต่จะกินเฉพาะมนั
เหลวของนาคเท่านั้นแลว้จะท้ิงร่างลงกลางมหาสมุทร พวกนาคจึงหาวิธีแกโ้ดยการคาบหินใหต้วั
หนกั พอครุฑลงมายดุนาคกย็ดุไม่ไหว โดนคล่ืนซดัตายไปกม็าก พอครุฑรู้ความลบัน้ีเขา้จึงจบันาค
ทางหางใหห้อ้ยหวันาคไว ้ นาคกจ็ะคลายกอ้นหินออกมา ดว้ยเหตุน้ีครุฑยดุนาคในงานจิตรกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓

ประติมากรรม จึงเป็นแบบมือครุฑจบัหางนาค เทา้ครุฑจะจบัหวันาคเสมอ (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ 
๒๕๔๕ : ๒๐)  

 

 
 

ภาพถ่ายท่ี  ๑๑    ครุฑยดุนาคประดบัฐานพระอุโบสถ 
 

ซุม้พระทวารเป็นซุม้ทรงมณฑปปิดทองประดบักระจก เพดานซุม้พระทวารทาสีชาด 
ประดบัดว้ยดอกจอกใหญ่ซอ้น ๓ ชั้น ปิดทองประดบักระจกอยูก่ลาง ดอกจอกนอ้ยรายรอบทั้งแปด
ทิศ ผนงักบภายนอกเป็นลายปูนป้ัน รูปเซ่ียวกางถืองา้วเหยยีบสิงโตแต่ทรงเคร่ืองและสวมชฎาแบบ
ไทย  

 
เซ่ียวกาง 
 เซ่ียวกาง คือ ทวารบาลท่ีเป็นรูปเทวดา แต่มีรูปร่างหนา้ตาแปลกไปจากเทวดาแบบไทย มี
หนวดเครายาวมีลกัษณะท่าทีไปทางจีน  มีทั้งท่ีเป็นภาพเขียน ลายปูนป้ัน และไมแ้กะสลกั  ดงัน้ี 

ซุม้พระทวารทั้ง ๖ บาน ของพระอุโบสถ เป็นเทวดาปูนป้ันปิดทองประดบักระจก มี
หนวดเครายาวหนา้ตาน่าเกรงขามแบบจีน  แต่สวมชุดและสวมชฎาแบบไทย  ยนืถืออาวธุอยูบ่นหลงั
สิงโตจีน  อาวธุประจาํกายท่ีถือมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 

ซุม้พระทวารทางข้ึนฐานไพทีดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก เป็นบานประตูไมแ้กะสลกัปิด
ทองประดบักระจกเป็นรูปเซ่ียวกางแต่สวมชุดและชฎาแบบไทย ยนืถือหอกเป็นอาวธุอยูบ่นสิงโตจีน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔

บานประตูดา้นในพระระเบียงทั้ง ๗ บาน เป็นภาพเขียนสีรูปเทพของจีนยนืถืออาวธุ มี
รูปร่างหนา้ตาน่าเกรงขาม  แต่งกายเป็นแบบจีน  อาวธุประจาํกายท่ีถือนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป 

ซุม้พระทวารทั้ง ๔ ดา้น ของพระมณฑป  เป็นภาพเขียนสีรูปเทพหนา้ตาแบบจีน มีหนวด
เครายาว  แต่แต่งกายแบบไทยสวมชฎาทรงสูง 

 

 
   
ภาพท่ี  ๑๒  เซ่ียวกางซุม้พระทวารทางข้ึนพระอุโบสถ 

 
บานพระทวารดา้นนอกบานกลาง เป็นบานพระทวารประดบัมุกลายช่องกลมแต่ละช่องมี

ปลายลายเป็นภาพสตัวหิ์มพานตค์ร่ึงตวัออกจากช่อลาย ส่วนบานพระทวารขา้งซา้ยและขวาเป็นบาน
ประดบัมุกลายเตม็ ปลายลายเป็นรูปสตัวหิ์มพานต ์บานพระทวารดา้นในเป็นลายรดนํ้าเครือแยง่ทรง
ขา้วบิณฑด์อกในปิดทอง บานแผละเขียนภาพสุภาษิต เช่น ภาพสีซอใหค้วายฟัง เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕

ซุม้พระบญัชรเป็นซุม้ทรงมณฑป ปิดทองประดบักระจก เพดานซุม้พระบญัชรทาสีชาด มี
ดอกจอกใหญ่ซอ้น ๓ ชั้น ปิดทองประดบักระจกอยูก่ลาง ดอกจอกนอ้ยรายรอบทั้งแปดทิศ ตอนล่าง
ของซุม้เป็นฐานสิงห์ปิดทองประดบักระจกสีนํ้าเงิน ผนงักบภายนอกเป็นลายป้ันรูปเทวดาถืออาวธุ
ยนืบนแท่น บานพระทวารเป็นบานประดบัมุกลายประจาํยามกา้นแยง่ ดา้นในเป็นลายรดนํ้าเครือแยง่
ทรงขา้วบิณฑด์อกในปิดทอง 
 บนัไดมุขหนา้และมุขหลงัทั้ง ๖ บนัได ปูดว้ยหินอ่อนสีเขียว ขั้นบนัไดประดบัดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบสีลายนกไม ้ สองขา้งบนัไดประดบักระจกเป็นลายส่ีกลีบสีขาวสลบัสีเขียว 
 ฝาผนงัโดยรอบทั้งส่ีดา้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเขียนดว้ยสีฝุ่ นผสมกาว (สาํนกั
พระราชวงั ๒๕๔๗ : ๒๐) เขียนเตม็พื้นท่ีผนงัตั้งแต่เพดานลงมาจนถึงเชิงดา้นล่างทั้ง ๔ ดา้น โดย
แสดงภาพต่างๆ ดงัน้ี 

ผนงัเหนือกรอบประตูหนา้ต่างรอบพระอุโบสถ เขียนภาพปฐมสมโพธิ แสดงภาพพระ
พทุธประวติัของพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ ตั้งตน้จากผนงัทางทิศใตต้อนใน โดยเร่ิมเร่ือง
ตั้งแต่ ศากยวงศ ์ การววิาหมงคลของพระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา เจา้ชายสิทธตัถะ
ประสูติ เสดจ็ออกบรรพชา เร่ือยมาจนทรงรับขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา ทรงอธิษฐานลอยถาด
ทองคาํ และทรงอธิษฐานรัตนบลัลงักใ์ตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิเพื่อทรงบรรลุพระสมัมาสมัโพธิญาณ  

ผนงัหุม้กลองดา้นหนา้ ปรากฏภาพมารผจญ ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม และทรงชนะ
พญามาร ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เขียนเตม็ผนงัอยา่งงดงาม  

ผนงัทางดา้นทิศเหนือตั้งตน้จากดา้นหนา้ เป็นเร่ืองต่อเน่ืองจากตอนตรัสรู้ เร่ิมจากประทบั
เสวยวิมุตติสุข ณ สตัตมหาสถาน ทรงพิจารณาสตัวโ์ลก ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวคัคีย ์ทรงแสดง
ธรรมโปรดพระพทุธบิดา พระประยรูญาติและพทุธบริษทั เร่ือยมาจนถึงเสดจ็ปรินิพพาน และการ
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  

ผนงัหุม้กลองดา้นหลงั เป็นภาพไตรภูมิ โดยเขียนเฉพาะเร่ืองกามภพหรือกามาวจรภูมิ 
(สาํนกัพระราชวงั ๒๕๔๗ : ๒๑) คือ ภพของสรรพสัตวผ์ูย้งัเสวยกามคุณ คือ อารมณ์ทางอินทรีย ์
ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส และสมัผสั กามภพหรือกามาวจรภูมิ ประกอบดว้ย อบายภูมิ ๔ มนุษยโลก 
และกามาวจรสวรรค ์๖ ดงัน้ี  

อบายภูมิ ๔ ไดแ้ก่ นิรยะ (นรก), ติรัจฉานโยนิ (กาํเนิดดิรัจฉาน), ปิตติวิสยั (เปรต) และ
อสุรกาย (อสูร) 

มนุษยโ์ลก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖

กามาวจรสวรรค ์๖ ไดแ้ก่ สวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกา, สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ สวรรคช์ั้นยามา, 
สวรรคช์ั้นดุสิต, สวรรคช์ั้นนิมมานรดี และสวรรคช์ั้นปรนิมมิตวสวตัดี (สาํนกัพระราชวงั ๒๕๔๗ : 
๑๒๙)     

ผนงัระหวา่งช่องหนา้ต่าง เขียนภาพพทุธชาดกต่างๆ รวม ๒๔ ภาพ โดยไม่ปรากฏจารึก
บอกเร่ืองไว ้ ส่วนผนงักบประตูหนา้ต่างดา้นในเขียนภาพสุภาษิต โดยแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมซอ้นกนั 
เขียนภาพเป็นตอนๆ มีโคลงสุภาพจารึกในแผน่หินอ่อนประดบัไวใ้ตภ้าพ รวม ๒๒๐ แผน่ (สาํนกั
พระราชวงั ๒๔๔๗ : ๒๑) ตํ่ามาดา้นล่างขอบหนา้ต่างทางดา้นทิศเหนือเป็นภาพขบวนพยหุยาตรา
สถลมารค และขอบล่างหนา้ต่างทางดา้นทิศใตเ้ป็นภาพขบวนพยหุยาตราชลมารค  ส่วนเหนือของ
กรอบประตูหนา้ต่างประดบัภาพจิตรกรรมพระพทุธรูปปางต่างๆ เขียนบนแผน่กระจกใส่กรอบไม้
ฉลุลายปิดทองสวยงาม ประดบัไวก้ลุ่มละ ๓ ภาพ รวมทั้งส้ิน ๗๒ ภาพ  

เชิงผนงัประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีลายนกไมแ้บบจีน เพดานพระอุโบสถปิดทองฉลุ
ลาย ประดบัดาวเพดานปิดทองประดบักระจก พื้นปูดว้ยหินอ่อนสลบัสีหลายสี   

รอบพระอุโบสถ สร้างซุม้เสมาต่อเน่ืองกาํแพงแกว้ อยูท่ี่มุมทั้ง ๔ มุม และกลางกาํแพง
แกว้อีก ๔ ซุม้ รวมเป็น ๘ ซุม้ สร้างเป็นซุม้จตุัรมุขมี ๕ ยอด แต่ละยอดทาํเป็นรูปเจดียย์อ่มุมไมสิ้บ
สองปิดทองประดบักระจกสีเขียว กาํแพงแกว้ประดบักระเบ้ืองเคลือบสีท่ีบวัหลงัเจียด ผนงัดา้นนอก
ประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเขียนลายนกไม ้ส่วนผนงัดา้นในประดบักระเบ้ืองปรุสีเขียวโดยรอบ 
 
ซุ้มเสมา 
 ศกัด์ิชยั สายสิงห์ (๒๕๔๘ : ๗๘) กล่าววา่ เสมาเป็นส่ิงท่ีแสดงขอบเขตความเป็นพระ
อุโบสถ ไดป้รากฏหลกัฐานการปักใบเสมามาแลว้ตั้งแต่เม่ือแรกมีพทุธศาสนาเขา้มาในดินแดนไทย
ในสมยัทวารวดี ส่วนการทาํซุม้เสมาไดพ้บหลกัฐานในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย สาํหรับซุม้เสมา
วดัพระศรีรัตนศาสดารามมีรูปแบบพิเศษมากกวา่แห่งอ่ืนๆ คือไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างเสมา
แลว้และพฒันาข้ึนในลกัษณะของอาคารทรงปราสาท คือ มีส่งนท่ีเป็นเรือนธาตุไวใ้บเสมามีหลงัคา
จตุัรมุข เหนือหลงัคาเป็นทรงปราสาท ๕ ยอด ประกอบดว้ยยอดประธานท่ีเป็นเจดียท์รงเคร่ืองและมี
ยอดเจดียอี์ก ๔ ยอดเหนือหลงัคาจตุัรมุข ซ่ึงเป็นเจดียท์รงเคร่ืองเช่นเดียวกนั ถือเป็นซุม้เสมาท่ีมีการ
ประยกุตเ์อาแนวความคิดเร่ืองซุม้เสมา และอาคารทรงปราสาทมาใช่อยา่งแทจ้ริง     

นางสาวบุญเพญ็ หวา่นณรงค ์ (สมัภาษณ์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) กล่าววา่ เม่ือคร้ัง
บูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี ในปี 
พ.ศ.๒๕๒๕ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนกระจกสี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗

เขียวเป็นสีนํ้าเงินทั้งหมด เพื่อใหก้ลมกลืนกบัสีของหลงัคาพระอุโบสถ ยกเวน้ซุม้เสมาท่ีมุมทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือใหป้ระดบักระจกสีเขียวตามเดิม  

ภายในซุม้เสมาประดิษฐานใบเสมา อนัเป็นเคร่ืองหมายปักเขตอุโบสถ เพื่อแสดงวา่เป็น
วิสุงคามสีมา (บรรจบ เทียมทดั ๒๕๓๒ : ๑๒) แต่เดิมใบเสมาท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในซุม้เป็นเสมา
ศิลาทรงเคร่ืองซุม้ละ ๑ คู่ เน่ืองจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวงหรือวดัหลวง (วดั
ราษฎร์ใบเสมาจะประดิษฐานใบเสมาเด่ียว) ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาล
ท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนใบเสมาศิลาทรงเคร่ือง มาเป็นใบเสมาท่ีทาํจากโลหะ
ตามท่ีเห็นในปัจจุบนั (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๔) 

 

 
 

ภาพท่ี  ๑๓  ซุม้เสมา 
 

 เคร่ืองบนประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลงัคาลดสามชั้นมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา
เคลือบสี โดยมีพื้นหลงัสีนํ้ าเงิน มีขอบสีเหลืองและเชิงเป็นสีแดง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘

การประดบัตกแต่งหนา้บนัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี ๑ เป็นไมแ้กะสลกัปิดทองเป็นรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นไม้
แกะสลกัปิดทองประดบักระจกรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ลอ้มรอบดว้ยลายกระหนกกา้นขดเครือเถา
ปลายเป็นรูปเทพพนม (ชาญวิทย ์สรรพสิริ ๒๕๔๑ : ๙๔)   

ภายในพระอุโบสถ มีลกัษณะเป็นโถงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีทางเขา้อยูท่างทิศตะวนัออก 
หอ้งโถงเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชา-   
ธิราชและพระพทุธรูปสาํคญัอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองสกัการะบูชา และเคร่ืองมหคัฆภณัฑต่์างๆ ท่ี
ถวายเป็นพทุธบูชาอีกเป็นจาํนวนมาก แต่เดิมพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานในบุษบก
ทองคาํต่อกบัฐานชุกชี และมีพระพทุธรูปฉลองพระองคต์ั้งบงัอยู ่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้าํไมท่ี้สร้างเป็นเบญจารองรับพระโกศพระ
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ มาสร้างข้ึนเป็นเบญจาสูง ๓ ชั้น หนุน
บุษบกทองคาํใหสู้งข้ึนดงัท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีฐานบุษบกโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธรูป
ฉลองพระองคป์ระดิษฐานไวท้ั้งส่ีมุม พร้อมทั้งประดิษฐานพระพทุธรูปฉลองพระองค ์ ถวายพระ
นามวา่พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพทุธเลิศหลา้สุลาลยั ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน เพื่ออุทิศถวายพระอยักาและสมเดจ็
พระบรมชนกนาถ ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปยนืทรงเคร่ืองตน้อยา่งพระจกัรพรรดิ หล่อดว้ยสมัฤทธ์ิ
หุม้ทองคาํ ลงยาราชาวดี ประดบัดว้ยเนาวรัตน์อนัมีค่า แลว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นพระเมาลี
ทั้งสองพระองค ์(สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๔๑ : ๒๔๑)  
 
พระพุทธรูปสําคญัทีป่ระดิษฐานในพระอุโบสถ 
 
พระพุทธมหามณรัีตนปฏิมากร 
 พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกว้มรกต เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
ลา้นนารุ่นหลงั ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ มีหนา้ตกักวา้ง ๔๘.๓๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี 
๖๖ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๑) มีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐอ์มยิม้ มีอุณาโลมท่ีกลางพระนลาฏ พระหนุเป็นปม พระ
เศียรประกอบดว้ยเกตุมาลาเกล้ียงปราศจากขมวดพระเกศา โดยมีพระรัศมีรูปบวัตมูขนาดเลก็ ใบ
พระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา องคพ์ระพทุธรูปมีพระองัสาใหญ่บั้นพระองคเ์ลก็ ครองจีวรห่ม
เฉียงเปิดพระองัสาขวามีสงัฆาฎิพาดบนพระองัสาซา้ยปลายจรดพระนาภี พระพทุธรูปประทบันัง่ใน
ท่าขดัสมาธิราบเหนือฐานหนา้กระดานเกล้ียง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ได้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙

ถวายเพชรเมด็ใหญ่ราคา ๖๐ ชัง่ ซ่ึงประดบัแทนพระอุณาโลมเดิม เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน ใน
ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๕) 
 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ไดท้รงอญัเชิญพระพทุธ
มหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเหนือฐานชุกชี ประดบัดว้ยลายกลีบบวั ลายแขง้สิงห์โดยมีผา้
ทิพยห์อ้ยประกอบทางเบ้ืองหนา้ภายในบุษบกไมแ้กะสลกัหุม้ทองคาํ องคพ์ระพทุธรูปมีสุวรรณฉตัร
คนัดาล ๕ ชั้น กางกั้นอยูเ่บ้ืองบน  ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงมีเคร่ืองทรง ๓ ฤดู ไดแ้ก่ คิมหนัตฤดู (ฤดูร้อน) และ 
วสนัตฤดู (ฤดูฝน) ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงสร้างถวาย 
ส่วนเคร่ืองทรงสาํหรับเหมนัตฤดู (ฤดูหนาว) พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓  ทรง
สร้างถวาย (ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกลุ ๒๕๓๔ : ๒๒) โดยจะมีพระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงทุกฤดู 
จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

 การเปล่ียนเคร่ืองทรงประจาํฤดูกาลน้ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงถือเป็นพระราช
ภารกิจสาํคญัท่ีจะเสดจ็พระราชดาํเนินทรงปฏิบติัดว้ยพระองคเ์อง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหพ้ระราชวงศเ์สดจ็แทนพระองค ์เม่ือมิอาจเสดจ็พระราชดาํเนินได ้ 

นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ กาํหนดการเสดจ็
พระราชดาํเนินมาประกอบพระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ถือปฏิบติั
ดงัน้ี 

เปล่ียนเคร่ืองทรงสาํหรับฤดูร้อน  ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๔  
เปล่ียนเคร่ืองทรงสาํหรับฤดูฝน ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หรือวนัเขา้พรรษา 
เปล่ียนเคร่ืองทรงสาํหรับฤดูหนาว ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ หรือหลงัวนัลอยกระทง    

๑ วนั 
  
ประวตัิพระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร 
 ตาํนานรัตนพมิพวงศก์ล่าววา่ ไดค้น้พบพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรภายในสถูปองค์
หน่ึงในเมืองเชียงราย ในปีพทุธศกัราช ๑๙๗๗ ภายหลงัท่ีสถูปแห่งน้ีถูกอสุนีบาตฟาดลง ชาวเมือง
เชียงรายไดเ้ห็นพระพทุธรูปปูนป้ันปิดทองสาํคญัวา่เป็นพระพทุธรูปสามญัธรรมดา จึงอญัเชิญไป
ประดิษฐานไวใ้นวหิารแห่งหน่ึง ต่อมาราวสามเดือนปรากฏวา่ ปูนป้ันท่ีลงรักปิดทองนั้นไดก้ะเทาะ
ออกท่ีปลายพระนาสิกเห็นเป็นแกว้สีเขียวงดงาม เจา้อาวาสจึงไดก้ะเทาะปูนนั้นออกทั้งองค ์ จึงเป็นท่ี
ประจกัษว์า่เป็นพระพทุธรูปแกว้ทึบทั้งแท่งบริสุทธ์ิ จึงทาํใหพ้ลเมืองทั้งปวงพากนัมาบูชาสกัการะ 
เจา้เมืองเชียงรายจึงมีใบบอกมาทูลพระเจา้สามฝ่ังแกน เจา้เมืองเชียงใหม่ ในตอนแรกพระเจา้สามฝ่ัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐

แกนประสงคจ์ะใหเ้ชิญพระแกว้มรกตไปประดิษฐานท่ีเมืองเชียงใหม่ จึงไดจ้ดัขบวนชา้งไปอญัเชิญ 
เม่ือเดินทางมาถึงทางสามแพร่ง ชา้งทรงพระแกว้มรกตไม่ยอมเดินมายงัแพร่งท่ีไปเมืองเชียงใหม่ 
แมว้า่ควาญชา้งจะพยายามตอ้นชา้งแลว้กต็าม แต่ชา้งทรงพระแกว้มรกตกลบัวิ่งไปเมืองลาํปางถึง ๓ 
คร้ัง ในสมยันั้นชาวลา้นนามีความเช่ือเร่ืองอาํนาจส่ิงเหนือธรรมชาติมาก พระเจา้สามฝ่ังแกนทรง
เห็นวา่เทพเทวดาประจาํองคพ์ระแกว้คงไม่อยากประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ ดงันั้นพระเจา้สามฝ่ัง
แกนจึงโปรดใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไปประดิษฐาน ณ วดัพระแกว้ เมืองลาํปาง 
เป็นระยะเวลาถึง ๓๒ ปี  

 ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๐๑๑ พระเจา้ติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดฯ ใหอ้ญัเชิญ
พระพทุธมหามณีรัตนปฎิมากรมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ พระองคโ์ปรดฯ ใหส้ร้างพระอาราม
ราชกฏิุเจดียถ์วาย แลว้โปรดฯ ใหส้ร้างหอพระแกว้เป็นท่ีประดิษฐานกบัทั้งไดท้รงเสริมสร้างหอพระ
แกว้ใหเ้ป็นปราสาท อยา่งไรกดี็การดงักล่าวหาไดเ้ป็นท่ีสมประสงคไ์ม่ ดว้ยมีเหตุอสุนีบาตฟาด
ทาํลายยอดปราสาทท่ีสร้างข้ึนหลายคราว พระเจา้ติโลกราชจึงโปรดใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากรไปไวใ้นพระวหิาร มีซุม้จระนาํท่ีผนงัดา้นหลงั เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานองคพ์ระพร้อมทั้ง
เคร่ืองอาภรณ์ เคร่ืองประดบั มีบานพบัเกบ็เหมือนตูรั้กษาไว ้ เปิดออกใหป้ระชาชนทัว่ไปถวาย
สกัการะเป็นคร้ังคราวตลอดระยะเวลา ๘๔ ปี 

 ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๐๙๕ พระเจา้เชียงใหม่องคห์น่ึง ทรงพระนามวา่พระเจา้ไชย
เชษฐา ซ่ึงเป็นพระราชโอรสของพระเจา้โพธิสารแห่งกรุงศรีสตันาคนหุต ลา้นชา้ง กบัพระนางยอด
คาํ ซ่ึงเป็นราชธิดาของเจา้เมืองเชียงใหม่องคก่์อน ไดเ้สดจ็ไปยงัเมืองหลวงพระบางเพื่อระงบัเหตุ
จลาจลในเมืองนั้น พระเจา้ไชยเชษฐาจึงอญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไปดว้ย คร้ันพระองค์
เสดจ็ถึงเมืองหลวงพระบาง เสนาบดีและอาณาประชาราษฎร์ไดพ้ร้อมใจกนัอญัเชิญใหเ้สวยราช
สมบติัครองกรุงศรีสตันาคนหุต ณ เมืองหลวงพระบาง เฉลิมพระนามวา่ พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 
ดว้ยเหตุท่ีทรงเป็นราชาธิราชทั้งสอง คือ ลา้นชา้ง ลา้นนา 

 ฝ่ายทา้วพระยาเมืองเชียงใหม่ ขดัใจจึงไดอ้ญัเชิญพระเมกฎุ ณ เมืองนาย ซ่ึงเป็นเช้ือพระ
วงศข์องพระเจา้เชียงใหม่องคก่์อนมาครองเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นเหตุใหเ้กิดยทุธสงครามข้ึนระหวา่ง
เมืองเชียงใหม่และกรุงศรีสตันาคนหุต พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไม่สามารถปราบเมืองเชียงใหม่ให้
ราบคาบได ้จึงรักษาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไว ้ณ เมืองหลวงพระบาง เป็นเวลา ๑๒ ปี 

 ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๑๐๗ พระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง มีอาํนาจข้ึนในพกุามประเทศ 
พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชทรงพระดาํริวา่ การตั้งราชธานีอยู ่ณ เมืองหลวงพระบาง จะสูศึ้กมอญมิไดจึ้ง
ยา้ยราชธานีลงไปตั้งยงัเมืองเวียงจนัทนก์บัทั้งไดอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรลงไปดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑

ดว้ยเหตุนั้นจึงทาํใหพ้ระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานอยู ่ณ เมืองเวียงจนัทน์ เป็นระยะเวลา
ถึง ๒๑๔ ปี 

 จนกระทัง่ถึงแผน่ดินกรุงธนบุรี ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๑ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี ได้
โปรดฯ ใหพ้ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือคร้ังยงัดาํรงพระยศเป็นสมเดจ็
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก เป็นจอมทพัยกข้ึนไปตีกรุงศรีสตันาคนหุตไดเ้มืองเวยีงจนัทน์แลว้ จึง
อญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรกลบัมายงัสยามประเทศอีกคร้ังหน่ึง สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี
ไดโ้ปรดใหป้ระดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไว ้ ณ โรงพระแกว้ในพระราชวงัเดิม กรุง
ธนบุรี คร้ันต่อมาเม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแลว้ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระอารามหลวงข้ึนใน
พระบรมมหาราชวงั แลว้จึงโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานใน
พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ณ วนัจนัทร์ เดือน ๔ แรม ๔ คํ่า ปีมะโรง ปีพทุธศกัราช 
๒๓๒๗ (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๖) 

ในพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ ๗ 
องค ์ จากตาํนานรัตนพิมพวงศ ์ ซ่ึงปรากฏในพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั เก่ียวกบัตาํนานพระแกว้มรกตวา่  

“พระมหามณีรัตนปฏิมากรองค์นี ้ เทวดาได้สร้างถวายพระอรหันต์องค์
หน่ึง มีนามว่าพระนาคเสนเถระในเมืองปาตลีบตุร จ่ึงพระนาคเสนเถรเจ้าผู้
เป็นพระอรหันต์อัมมีฤทธิสาํเร็จด้วยอภิญญา ได้อธิษฐานอาราธนาพระบรม
สารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ให้ประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหามณีรัตนปฏิมา
กรถึงเจด็องค์ คือ ในพระโมฬีพระองค์หน่ึง ในพระนลาฏพระองค์หน่ึง ใน
พระอุระพระองค์หน่ึง ในพระอังสาท้ังสองข้างสองพระองค์ ในพระชานุท้ัง
สองข้างสองพระองค์ เป็นเจด็ เนือ้แก้วกปิ็ดมิดชิดสนิทเป็นเนือ้เดียวดงัเดิมไม่
มีแผลมีช่องแลเห็น”  (กรมศิลปากร ๒๕๐๔ : ๒๖๕)  

 
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นกล่าวไดว้า่ เป็นพระพทุธปฏิมาท่ีมีความสาํคญัสูงสุด

ในกรุงรัตนโกสินทร์ ดงัเหตุการณ์เช่นในแผน่ดินพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลท่ี ๑ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธรูปองคน้ี์ไปประดิษฐานบนพระแท่น
มณฑลในโรงพระราชพิธี เน่ืองในงานพระราชพิธีสาํคญัๆ ภายนอกพระอุโบสถทุกคราว 

ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ โปรดเกลา้ฯ ให้
ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศขบัไล่โรคระบาด โดยอญัเชิญพระแกว้มรกตแห่ทัว่พระนครใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒

คราวเกิดอหิวาตกโรคระบาดในแผน่ดิน พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงมี
พระราชศรัทธาใหส้ร้างชั้นพระเบญจาหนุนบุษบกทองคาํใหสู้งข้ึน โดยซอ้นเหนือฐานชุกชีเดิมดงัท่ี
ปรากฏในปัจจุบนั ในรัชกาลน้ีเม่ือมีงานพระราชพิธีสาํคญัๆ ภายนอกพระอุโบสถกท็รงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ  ใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไปตั้งในมณฑลพระราชพิธีเหมือนแต่ก่อน 

 ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระราชดาํริวา่ พระพทุธ
มหามณีรัตนปฏิมากรเป็นของหนกั และเป็นของวิเศษหาค่ามิได ้หากใหอ้ญัเชิญออกเสมอๆ อาจเป็น
อนัตรายแก่พระพทุธรูปได ้ จึงมิไดท้รงใหอ้ญัเชิญออกเม่ือมีงานพระราชพิธีใหญ่ๆ ดงัเช่นรัชกาล
ก่อน แต่ไดโ้ปรดใหโ้ยงสายสิญจน์ออกมาสู่มณฑลพระราชพิธีกบัโปรดใหอ้ญัเชิญพระพทุธบุษย
รัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยั มาตั้งแทนท่ีเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อมา ตั้งแต่บดันั้นจึงมิไดมี้การ
อญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ออกภายนอกพระอุโบสถอีกเลย 

 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง
พระพทุธปรางคป์ราสาทข้ึน เพื่อประดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรใหส้มศกัด์ิท่ีเป็นศรีแห่ง
พระมหานคร กบัทั้งมีพระราชประสงคจ์ะตั้งพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรใหต้ ํ่าลง พอเห็นเน้ือ
แกว้ไดถ้นดั นอกจากน้ีทรงพระราชดาํริวา่ ท่ีมุขพระพทุธปรางคป์ราสาทเลก็ไม่พอทาํการพระราช
พิธี เช่น ถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยาได ้ เม่ือถึงเวลามีพิธีกจ็ะตอ้งอญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตน-ปฏิมากร
กลบัไปพระอุโบสถอีก การอญัเชิญออกเช่นน้ีเป็นการเส่ียงในท่ีสุดจึงไดร้ะงบัไวเ้พยีงนั้น 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ช่วงเวลากลางคืนของ
วนัท่ี ๙ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๔๖ ไดเ้กิดเพลิงไหมพ้ระพทุธปรางคป์ราสาท พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ทรงเกรงวา่ไฟจะลุกลามไปถึงพระอุโบสถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรออกมาพน้อนัตราย โดยยา้ยไปประดิษฐานภายในพระ   ท่ี
นัง่อมรินทรวนิิจฉยั เม่ือเหตุการณ์กลบัคืนเป็นปกติแลว้จึงโปรดเกลา้ฯ ใหมี้งานฉลองสมโภช
อญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรข้ึนประดิษฐานไวใ้นพระบุษบก ภายในพระอุโบสถตามเดิม     
(ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๗)  

 ปัจจุบนัพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้น เป็นพระพทุธปฏิมาประธานในการพระราช
พิธีทั้งปวงท่ีกระทาํในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม อาทิเช่น พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์ 
สตัยา พระราชพิธีมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา รวมทั้งพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุล
อ่ืนๆ  
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ภาพท่ี  ๑๔   พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงเคร่ืองฤดูร้อน 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๕   พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสาํหรับฤดูฝน 
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ภาพท่ี  ๑๖   พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงเคร่ืองสาํหรับฤดูหนาว 
 
พระแก้ววงัหน้า 
 พระแกว้วงัหนา้เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ มีขนาดหนา้ตกั
กวา้ง ๓๗ เซนติเมตร สูงเฉพาะองคพ์ระ ๕๘ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๘๓ เซนติเมตร ทาํจากหินสี
หม่น (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๙) พระพทุธรูปมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระขนงโก่ง 
พระนาสิกแหลม พระโอษฐเ์รียวกบัทั้งพระกรรณยาวจรดพระองัสา พระเศียรประดบัดว้ยพระศก
ทองคาํ ขมวดพระเกศาเป็นเมด็พระศกขนาดเลก็  มีพระรัศมีลงยาราชาวดีเป็นรูปเปลวไฟประกอบ
อยูบ่นสุด องคพ์ระพทุธรูปครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระองัสาขวา มีสงัฆาฏิพาดบนพระองัสาซา้ยยาว
จรดพระนาภี ปลายตดัเป็นเข้ียวตะขาบ  จีวรเรียบไม่มีร้ิว พระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิราบเหนือ
ปัทมาสน์จาํหลกับวัหงายซอ้นกนัหลายชั้นบนฐานปัทม ์ ประดบัดว้ยแขง้สิงห์ มีผา้ทิพยข์นาดใหญ่
จาํหลกัลายเครือเถาหอ้ยประดบัอยูเ่บ้ืองหนา้ฐานพระปฏิมาองคน้ี์ ประดิษฐานหนา้ฐานชุกชีพระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ประวตัิพระแก้ววงัหน้า 
 ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๕๐) เขียนไวว้า่ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ มีการแห่พระแกว้ผลึกจากพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามไปยงัไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕

ยงัพระบวรราชวงัสถานมงคล สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงเช่ือวา่  
พระพทุธรูปท่ีกล่าวถึงน้ีคงเป็นพระพทุธรูปองคเ์ดียวกบัพระแกว้ผลึก ซ่ึงพระองคไ์ดท้อดพระเนตร
เห็นตั้งประดิษฐานอยูข่า้งหนา้พระพทุธสิหิงค ์ ซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกบัพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิ
พิมลมณีมยั เป็นแต่เน้ือแกว้ไม่ใสสะอาดเหมือนพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยัเท่านั้น 
พระแกว้ผลึกองคน้ี์ คงไดแ้ห่ไปจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั กบัทั้งทรงพระดาํริวา่ พระแกว้องคน้ี์เดิมคงตั้งเรียงอยูก่บัพระแกว้องคอ่ื์นบนชั้นพระ
เบญจาบุษบกของพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
หรือก่อนหนา้นั้น พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแก่พระบาทสมเดจ็พระป่ิน
เกลา้เจา้อยูห่วั เพราะไดข้นาดและคลา้ยคลึงกบัพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพมิลมณีมยั ของ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั พระบรมชนกนาถ พระองคจึ์งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหไ้ปเป็นพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยัในพระบวรราชวงั 

 คร้ันส้ินตาํแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคลแลว้ พระแกว้ผลึกองคน้ี์หากจะเกบ็
รักษาไวใ้นพิพิธภณัฑสถานกเ็กรงจะเส่ียงภยัดว้ยเป็นของมหคัฆภณัฑ ์ ดว้ยเหตุนั้นสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จึงทรงอญัเชิญกลบัไปประดิษฐานไวห้นา้ฐานชุกชีของ
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ เป็นตน้มา  

 

 
 

ภาพท่ี  ๑๗   พระแกว้วงัหนา้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖

พระชัยหลงัช้าง 
 พระชยัหลงัชา้งเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ศิลปะอยธุยาตอนปลาย หนา้ตกักวา้ง ๑๕ 
เซนติเมตร สูงเฉพาะองคพ์ระ ๒๓.๕๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๓๗ เซนติเมตร บุดว้ยเงิน 
(ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๑๘) ฐานเป็นทองคาํ ฉตัรฉลุทอง   ประทบันัง่แบบวชัราสนะ
หรือนัง่ขดัสมาธิเพชร ทรงถือตาลปัตรในพระหตัถซ์า้ยเหนือพระเพลา และทรงควํ่าพระหตัถข์วา
เหนือพระชานุ มีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏกวา้ง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระ
นาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา  พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระ
เกศา เวยีนขวามีเกตุมาลา และมีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟประดบัดว้ยกลีบบวั มีไรพระศกเป็นเสน้ขนาด
เลก็ปรากฏเหนือพระนลาฏ  องคพ์ระพทุธรูปครองอุตราสงคห์รือจีวรห่มเฉียงเรียบ เปิดพระองัสา
ขวา มีสงัฆาฏิค่อนขา้งใหญ่ ซอ้นทบพาดเหนือพระองัสาซา้ย ปลายตดัเป็นเสน้ตรง อนัตรสาวกหรือ
ผา้สบงท่ีทรงปรากฏขอบสองชั้นใตพ้ระนาภี และบริเวณพระชงฆท์ั้งสองขา้ง ตาลปัตรท่ีทรงถือ
เบ้ืองหนา้มีลกัษณะเป็นเรียวแหลมคลา้ยรูปใบโพธ์ิจาํหลกัลาย ประทบันัง่เหนือปัทมาสน์ประกอบ 
ดว้ยกลีบบวัซอ้นกนัสามชั้นเหนือฐานแขง้สิงห์ องคพ์ระพทุธรูปมีฉตัรทองคาํลายฉลุ ๕ ชั้น กางกั้น
อยูเ่บ้ืองบน ประดิษฐานในพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
ประวตัิพระชัยหลงัช้าง 
 ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๒๑) เขียนไวว้า่ เช่ือวา่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระชยัหลงัชา้งข้ึนเม่ือคร้ังท่ียงั
ไม่ไดเ้สดจ็ข้ึนเสวยราชสมบติั พระองคมี์พระราชประสงคท่ี์จะเชิญพระชยัองคน้ี์ ประดิษฐานเหนือ
ชา้งในการเสดจ็พระราชดาํเนินทรงกระทาํศึกสงคราม การอญัเชิญพระชยัไปในการทพักด็ว้ย
จุดประสงค ์ เพื่อท่ีจะใหบ้งัเกิดความเป็นสิริมงคล หรือใชป้ระกอบพธีิบางอยา่งท่ีจดัข้ึนในระหวา่ง
การกรีฑาทพั เช่น พิธีสาบาน เป็นตน้ จากการท่ีพระพทุธรูปองคน้ี์ประดิษฐานเหนือชา้งศึก จึงเป็น
มูลเหตุใหเ้รียกขานพระชยัองคน้ี์วา่ “พระชยัหลงัชา้ง”  ปัจจุบนัพระชยัหลงัชา้งประดิษฐานดา้นหนา้
บุษบกพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   
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ภาพท่ี  ๑๘   พระชยัหลงัชา้ง 
 
พระสัมพุทธพรรณ ี
 พระสมัพทุธพรรณีเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในรัช
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในปีพทุธศกัราช ๒๓๗๓ ขนาดหนา้ตกักวา้ง ๔๙ 
เซนติเมตร สูงเฉพาะองคพ์ระ ๖๗.๕๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๙๓ เซนติเมตร สูงจากฐาน
ถึงยอดฉตัร ๒๐๖ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๓๒๔) เป็นพระพทุธรูปกาไหล่
ทอง ประทบันัง่แบบขดัสมาธิราบ พระชงฆข์วาซอ้นเหนือพระชงฆซ์า้ย แสดงสมาธิพระหตัถข์วา
ชอ้นเหนือพระหตัถซ์า้ย พระพทุธรูปมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏค่อนขา้งแคบ พระขนง
โก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว มีพระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา มีอุณา
โลมอยูร่ะหวา่งพระขนง พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเวียนขวาขนาดค่อนขา้งเลก็ปราศจาก
เกตุมาลา เหนือพระเศียรมีรัศมีรูปเปลวไฟ องคพ์ระพทุธรูปมีลกัษณะสะโอดสะองครองจีวรห่มเฉียง 
จีบร้ิวเหมือนร้ิวผา้ตามธรรมชาติ เปิดพระองัสาขวา มีสงัฆาฏิค่อนขา้งใหญ่ซอ้นทบพาดเหนือพระ
องัสาซา้ยยาวจรดพระนาภี ปลายตดัเป็นเสน้ตรง ผา้สบงท่ีทรงปรากฏท่ีบั้นพระองคมี์ร้ิวจีบเลก็นอ้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘

 พระพทุธรูปประทบันัง่บนฐานหนา้กระดานเกล้ียงเหนือแขง้สิงห์จาํหลกัลาย มีคาํจารึก
บนฐานเบ้ืองหนา้โดยมีม่านคล่ีออกทั้งสองขา้ง และมีพวงบุปผาหอ้ยยอ้ยอยูเ่บ้ืองบน ประดิษฐาน
ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ประวตัิพระสัมพุทธพรรณ ี

 ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๓๒๖) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อสร้างในปีพทุธศกัราช ๒๓๗๓ เม่ือคร้ังยงั
ทรงผนวชในรัชกาลสมเดจ็พระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ในขณะท่ี
ประทบั ณ วดัสมอราย ปัจจุบนัคือวดัราชาธิวาส พระองคไ์ดท้รงสอบสวนแบบอยา่งพทุธลกัษณะวา่ 
พระพทุธรูปน้ีมิควรมีเกตุมาลา ดงันั้นพระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระสมัพทุธพรรณีท่ี
ปราศจากพระเกตุมาลา และครองจีวรจีบเป็นร้ิวดงัร้ิวผา้ตามธรรมชาติ เช่นเดียวกบัการครองผา้ของ
พระภิกษุในธรรมยติุกนิกาย พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงบรรจุดวงพระ
ชนมพรรษาและพระสุพรรณบฏัภายในพระสัมพทุธพรรณี ภายหลงัไดท้รงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุซ่ึงมีปาฏิหาริย ์ และประดิษฐานพระสัมพทุธพรรณีไวใ้นพระตาํหนกั เป็นท่ีทรงนมสัการ
และเป็นหอสวดมนตข์องพระสงฆค์ณะธรรมยติุกนิกายตลอดมา จนกระทัง่ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนิน
มาประทบัจาํพรรษา ณ วดับวรนิเวศวหิาร ต่อมาเม่ือเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัแลว้ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระสมัพทุธพรรณีไปตั้งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายหลงั
การพระราชพธีิแลว้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานบนฐานชุกชีพระพทุธม
มหามณีรัตนปฏิมากร ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม แทนพระพทุธสิหิงค ์ ซ่ึงได้
อญัเชิญข้ึนไปประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่พทุไธศวรรยใ์นพระบวรราชวงั อนัเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั 

 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ พระวรวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้ประดิษฐวรการ (หม่อมเจา้ชายดิศ) ไดท้รงแกไ้ขแบบพระพทุธรูปใหมี้พระรัศมี โดยพระ
รัศมีนั้นมี ๓ องค์ๆ  ละสี คือ กาไหล่ทอง แกว้ขาวหน่ึง และแกว้นํ้าเงิน พร้อมทั้งมีการเปล่ียนพระ
รัศมีตามฤดูกาล คือ พระรัศมีองคก์าไหล่ทองสาํหรับฤดูร้อน องคสี์ขาวหรือสีนากสาํหรับฤดูหนาว 
และสีนํ้าเงินสาํหรับฤดูฝน ในการน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เสดจ็
พระราชดาํเนินทรงเปล่ียนพระรัศมีพระสมัพทุธพรรณี ในคราวเดียวกบัการเปล่ียนเคร่ืองทรงพระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 
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ภาพท่ี  ๑๙   พระพทุธสมัพรรณี 
 
พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
 พระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์ แต่มีพระพทุธลกัษณะคลา้ยกบัพระพทุธรูปศิลปะสุโขทยั สร้างข้ึนในสมยัรัชกาล
ปัจจุบนั ในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๐ หนา้ตกักวา้ง ๔๖ เซนติเมตร สูง ๖๔.๕๐ เซนติเมตร หล่อจาก
โลหะผสมทองแดง แลว้กาไหล่ทอง (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๗๒) เป็นพระพทุธรูป
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ มีพระพกัตร์เป็นวงรี พระนลาฏค่อนขา้งกวา้ง พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว พระกรรณยาว พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเป็นกน้
หอย มีพระเกตุมาลา และรัศมีรูปเปลวไฟอยูเ่หนือพระเศียร พระพทุธรูปครองจีวรเรียบไม่มีร้ิว ห่ม
เฉียงเปิดพระองัสาขวา ชายจีวรพาดบนพระองัสาซา้ยยาวจรดพระนาภี ผา้สบงท่ีทรงกเ็รียบเหมือน
จีวร ประทบันัง่บนปัทมาสน์จาํหลกักลีบบวัคํ่าและกลีบบวัหงาย นอกจากน้ียงัมีพระพิมพ ์ ๑ องค ์
ประดบัอยูท่ี่กลีบบวัหงายหนา้พระพทุธรูป พระพทุธรูปกางกั้นดว้ยฉตัรปรุ ๕ ชั้น  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๐

ประวตัิพระพทุธรูปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
  ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๔๗๓) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ ตาม
แบบพระพทุธนวราชบพิตร โดยมีนายแกว้ หนองบวั เป็นผูป้ั้นหล่อ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ไดท้อดพระเนตรหุ่นป้ันและทรงแกไ้ขตามพระราชประสงคแ์ลว้ ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนิน
ทรงเททองหล่อพระพทุธรูปองคน้ี์ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม พทุธศกัราช 
๒๕๓๐ ภายหลงัท่ีช่างตกแต่งพระพทุธรูปเสร็จเรียบร้อยแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รง
บรรจุพระพิมพผ์งจิตรลดาไวท่ี้กลีบบวัฐานพระพทุธรูป และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งการ
ฉลองสมโภช ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในวนัท่ี ๔ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๐  
 ปัจจุบนัพระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ ประดิษฐาน ณ พทุธบลัลงักข์า้ง
พระสมัพทุธพรรณี  ในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม   
 

 
 

ภาพท่ี  ๒๐   พระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑

พระพุทธทรงเคร่ืองจักรพรรดิราชาธิราช 
พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชนั้น พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาข้ึนเป็นจาํนวนมาก พระพทุธรูปทรงเคร่ือง
เหล่าน้ีหล่อดว้ยสมัฤทธ์ิหุม้ดว้ยทองคาํประดบัอญัมณีมีค่าและลงยาราชาวดี โดยมีพทุธลกัษณะ
เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ 
ทรงสร้างข้ึน พระพทุธรูปดงักล่าวแสดงเป็นพระพทุธรูปประทบัยนื ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราช 
แสดงปางหา้มสมุทรดว้ยพระหตัถท์ั้งสองขา้ง พระพกัตร์เรียวมน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า 
พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา ทรงชฎามุกฎุประกอบดว้ย
กรรเจียกจร ส่วนองคพ์ระพทุธรูปนั้นครองจีวรทั้งห่มคลุมและห่มเฉียง ทรงกรองศอสงัวาลเฉวยีง
พระองัสาทั้งสองขา้ง มีทบัทรวงรูปส่ีเหล่ียม ทรงพาหุรัด ทองกร พระธาํมรงคทุ์กน้ิวพระหตัถ ์ทรง
สายรัดพระองคซ่ึ์งมีป้ันเหน่งเป็นรูปดอกไมป้ระดบั ดา้นล่างของป้ันเหน่งมีสุวรรณกระถอบหอ้ย
ยอ้ยอยู ่ เบ้ืองหนา้เหนือจีวรซ่ึงจีบหนา้นาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครงเป็นลายกนกใบเทศ
ซอ้นกนั ๓ ชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน  

 ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามนั้น พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชข้ึนสองหมู่  

 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองหมู่แรก ประกอบดว้ยพระพทุธรูปประทบัยนืขนาดใหญ่สององค์
คือ พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพทุธรูปพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั มูลเหตุของการ
สร้างพระพทุธรูปทั้งสององคน้ี์ สืบเน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระราช
ปรารภถึงพระราชพงศาวดารวา่ สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๒ แห่งพระนครศรีอยธุยาทรงหล่อพระศรี
สรรเพชญหุ์ม้ดว้ยทองคาํสูงแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี ๘ วา ใชท้องสมัฤทธ์ิหล่อหนกัหา้หม่ืนสาม
พนัชัง่ และมีทองคาํหุม้หนกั ๒๘๖ ชัง่ ประการหน่ึง และพระเจา้แผน่ดินภายหลงักไ็ดท้รงหล่อพระ
บรมรูปสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ ซ่ึงเป็นปฐมบรมราชาธิราชผูส้ถาปนากรุงศรีอยธุยาข้ึนไวเ้ป็นท่ี
นมสัการอีกประการหน่ึง (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๔๓)  

 ดว้ยอาศยัเหตุ ๒ ประการน้ี จึงทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่หุม้
ดว้ยทองคาํใหเ้ป็นพระราชกศุลใหญ่ และเป็นพระเกียรติยศบา้ง โดยทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะให้
เป็นพระพทุธรูปฉลองพระองคข์องพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเดจ็
พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั แทนพระพทุธรูปพระศรีสรรเพชญ ์ และพระบรมรูปพระเชษฐบิดรท่ีสร้าง
ข้ึนคร้ังกรุงศรีอยธุยา ดงันั้นจึงไดท้รงปรึกษาดว้ยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
คร้ังยงัทรงผนวชอยู ่  ในเวลานั้นเป็นช่วงท่ีคิดกะส่วนสืบคน้จะใหไ้ดค้วามวา่ พระพทุธเจา้มีความสูง
เท่าใด และเป็นท่ีตกลงกนัวา่อยูร่าวหกศอกช่างไม ้ คร้ันพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัถวาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒

พระพรจนทรงเห็นชอบตกลง โดยลดส่วนพระพทุธรูปใหย้อ่มลง และสร้างพระพทุธรูปเป็น ๒ องค ์
เพื่อท่ีจะสามารถตกแต่งใหง้ดงามดีกวา่จะมีขนาดใหญ่ดงัแต่ก่อนแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหส้ร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองอยา่งจกัรพรรดิราชาธิราช ๒ พระองค ์ สูง ๖ ศอก หล่อดว้ยสมัฤทธ์ิ
เป็นแกนภายในแลว้หุม้ดว้ยทองคาํหนกัองคล์ะ ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตาํลึง เคร่ืองตน้ประดบัดว้ยเนาวรัตน์
ดว้ยฝีมือช่างอยา่งประณีตวจิิตร เม่ือสาํเร็จบริบูรณ์แลว้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐาน
ไวใ้นพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายพระนามองคท่ี์อยูด่า้นทิศเหนือของฐานชุกชี พระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากรวา่ พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเดจ็พระอยักาธิ
ราชจกัรพรรดินาถบพิตร หรือรัชกาลท่ี ๑ ส่วนองคท่ี์อยูด่า้นใตถ้วายพระนามวา่ พระพทุธเลิศหลา้
สุราลยั ต่อมาแปลงเป็นพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ทรงพระราชอุทิศถวายสมเดจ็พระชนกนาถ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงเลือกพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุในพระเมาฬีพระพทุธรูปทั้งสององคน์ั้น แลว้มีการสมโภชเม่ือเดือน ๔ ข้ึน ๑๑ คํ่า ปี
วอก ปีพทุธศกัราช ๒๓๙๑ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๔๓) 

 ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๑๐๒) นอกจากน้ียงัมีเหตุอีกอยา่งหน่ึงดว้ย เม่ือใน
สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ คนทั้งหลาย เม่ือกล่าวถึงรัชกาลท่ี ๑ มกั
เรียกวา่แผน่ดินสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงหรือแผน่ดินก่อน คร้ันมาถึงรัชกาลท่ี ๓ มีรัชกาลท่ีเป็นอดีต
ข้ึนเป็น ๒ รัชกาล จึงเกิดเรียกรัชกาลท่ี ๑ อยา่งเขียนหนงัสือหรือพดูทางราชการวา่ แผน่ดิน
พระพทุธเจา้หลวงในพระบรมโกศ หรือสมเดจ็พระไอยกา แต่ถา้เป็นคาํพดูเรียกวา่ แผน่ดินตน้ เรียก
รัชกาลท่ี ๒ อยา่งเขียนหนงัสือหรือพดูทางราชการวา่ แผน่ดินพระพทุธเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ แต่
ถา้เป็นคาํพดูเรียกวา่ แผน่ดินกลาง พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงไม่พอพระราชหฤทยั
ดว้ย ทรงมีพระราชดาํริวา่ ถา้รัชกาลท่ี ๑ เป็นแผน่ดินตน้ รัชกาลท่ี ๒ เป็นแผน่ดินกลาง รัชกาลท่ี ๓ ก็
จะตอ้งเป็นแผน่ดินปลาย เป็นอปัมงคล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศเรียกนามอดีต
รัชกาลตามพระนามของพระพทุธปฏิมากรทั้งสององคน้ี์คือ เรียกรัชกาลท่ี ๑ วา่ แผน่ดินพระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก และเรียกรัชกาลท่ี ๒ วา่ แผน่ดินพระพทุธเลิศหลา้สุราลยั ตั้งแต่บดันั้น 

 คร้ันต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้รียกพระนามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในรัชกาลท่ี ๑ วา่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลก  เรียกพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๒ วา่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
เรียกพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๓ วา่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จึงเป็นเหตุ
ใหมี้การเรียกพระนามพระเจา้แผน่ดินติดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

 สาํหรับพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชอีกหมู่หน่ึง ซ่ึงประดิษฐานท่ีมุมพระ
เบญจาของฐานชุกชีพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรอีก ๑๐ องค ์ ซ่ึงมีขนาดยอ่มกวา่พระพทุธรูปพระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓

พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพทุธรูปพระพทุธเลิศหลา้นภาลยันั้น พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างอุทิศพระราชกศุลถวายและพระราชทาน
สมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิราชเจา้ สมเดจ็พระบวรราชเจา้ สมเดจ็พระบรมราชวงศแ์ละพระบรม
ราชวงศ ์ดงัต่อไปน้ีคือ 

 พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน 
ณ มุมพระเบญจาชั้นบนทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นรองทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นบนทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้

 พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนานุรักษ ์ประดิษฐาน ณ มุมพระ
เบญจาชั้นรองทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้

 พระพทุธรูปฉลองพระองคก์รมพระราชวงับวรสถานพิมุข ประดิษฐาน ณ มุมพระเบญจา
ชั้นรองทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสุดาวดี ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นบนทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระศรีสุดารักษ ์ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นบนทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้

 พระพทุธรูปฉลองพระองคก์รมสมเดจ็พระศรีสุลาลยั ประดิษฐาน ณ ฐานปูนดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ ประดิษฐาน ณ มุมพระ
เบญจาชั้นรองทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้

 พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระเจา้ลูกเธอ กรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ ประดิษฐาน ณ ฐาน
ปูนดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้

 พระพทุธรูปฉลองพระองคเ์หล่าน้ี มีพทุธลกัษณะ ขนาด และรูปแบบทางศิลปกรรม
คลา้ยคลึงกนัทุกองคโ์ดยมีขอ้แตกต่างวา่ พระพทุธรูปฉลองพระองคท่ี์ครองจีวรห่มคลุมนั้น ทรง
อุทิศพระราชกศุลถวายพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายหนา้ ส่วนพระพทุธรูปฉลอง
พระองคท่ี์ครองจีวรห่มเฉียงทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายใน อยา่งไรกดี็การ
สร้างพระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระมหากษตัริย ์ และพระบรมวงศานุวงศท์ั้ง ๑๐ พระองค ์ ท่ี
ประดิษฐานรายรอบฐานชุกชีพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรดงักล่าวน้ี เป็นเพยีงการคาดคะเนข้ึน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔

เท่านั้นดว้ยมิไดป้รากฏหลกัฐานจากจารึกหรือเอกสารชั้นตน้กล่าวความถึงเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด ส่วนคาํ
กล่าวท่ีวา่การท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเหล่าน้ีแสดงปางหา้ม
สมุทร ดว้ยมีพระราชประสงคจ์ะมิใหเ้กิดการวิวาทบาดหมางกนั ระหวา่งพระราชวงศน์ั้น กไ็ม่น่าจะ
ตอ้งดว้ยเหตุผล ดว้ยเหตุท่ีประพทุธรูปทรงเคร่ืองปางหา้มสมุทรไดป้รากฏเป็นท่ีนิยมมาแลว้แต่คร้ัง
กรุงศรีอยธุยา 

 

 
 

ภาพท่ี  ๒๑   พระพทุธรูปทรงเคร่ืองบริเวณฐานพระเบญจาในพระอุโบสถ 
 
พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
 พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นพระพทุธรูปยนืปางหา้มสมุทร สูง ๖ ศอก หล่อ
ดว้ยสมัฤทธ์ิเป็นแกนในแลว้หุม้ทองคาํหนกั ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตาํลึง ทรงเคร่ืองตน้จกัรพรรดิราชาธิราช 
ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ราวปี
พทุธศกัราช ๒๓๘๕ หรือ ๒๓๘๖ ขนาดสูงจากฐานถึงยอดชฎา ๓๐๐ เซนติเมตร ทาํจากสมัฤทธ์ิหุม้
ดว้ยทองคาํ เคร่ืองตน้เป็นทองคาํลงยาราชาวดี ประดบัเนาวรัตน์ (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : 
๑๒๑) พระพทุธรูปมีพระพกัตร์เป็นรูปวงรี พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระ
โอษฐเ์รียว แยม้สรวล และพระกรรณค่อนขา้งยาว มีอุณาโลมบนพระนลาฏ ทรงชฎา ประกอบดว้ย
กรรเจียกจร พระหตัถท์ั้งสองขา้งยกข้ึนเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหตัถย์ืน่ออกไปขา้งหนา้ น้ิวพระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕

หตัถย์าวเสมอกนัทั้งส่ีน้ิว องคพ์ระพทุธรูปครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระองัสาขวา มีชายจีวรซอ้นทบ
พาดเหนือพระองัสาซา้ยปลายจรดพระนาภี เคร่ืองแต่งพระองคป์ระกอบดว้ยกรองศอมีช่อดอกไม้
ประดบัดา้นหนา้พระศอ สงัวาลเฉวยีงพระองัสาทั้งสองขา้งประดบัดว้ยทบัทรวงบริเวณก่ึงกลางพระ
อุระ ทรงพาหุรัด ทองกร พระธาํมรงคทุ์กน้ิวพระหตัถ ์ ทรงสายรัดพระองคซ่ึ์งมีป้ันเหน่งรูปดอกไม้
แปดเหล่ียมประดบัเบ้ืองหนา้ ดา้นล่างของป้ันเหน่งมีสุวรรณกระถอบหอ้ยอยูเ่บ้ืองหนา้ของ
เจียระบาด และผา้สบง มีชายไหว ชายแครงเป็นลายกนกใบเทศซอ้นกนั ๓ ชั้น ทรงทองพระบาท
และฉลองพระบาทเชิงงอน 
 พระพทุธรูปประทบัยนืบนปัทมาสน์ ประดบัดว้ยกลีบบวัและเกสรบวัเหนือฐานแขง้สิงห์
จาํหลกัลายมีสิงห์แบก ครุฑแบกและเทวดาแบก ลดหลัน่กนัตามลาํดบั ประดิษฐานหนา้ฐานชุกชี
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทางทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ประวตัิพระพทุธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
  ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๑๐๒) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกข้ึน 
ดว้ยมูลเหตุการสร้างสาํคญั คือ  

 ๑. ทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพทุธรูปหุม้ดว้ยทองคาํ ใหเ้ป็นพระราชกศุลใหญ่ 
และเป็นพระเกียรติยศ โดยทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะใหเ้ป็นพระพทุธรูปฉลองพระองค ์ ของ
พระบาทสมเดจ็พระอยักาธิราช เช่นเดียวกบัการสร้างพระพทุธรูปพระศรีสรรเพชญแ์ละพระบรมรูป
พระเชษฐบิดรคร้ังกรุงศรีอยธุยา 

 ๒. เพื่อเปล่ียนการขนานพระนามพระเจา้แผน่ดิน ดงัท่ีเคยเรียกรัชกาลท่ี ๑ วา่ แผน่ดิน
พระพทุธเจา้หลวงในพระบรมโกศ หรือแผน่ดินตน้ เป็นแผน่ดินพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก คร้ัน
ต่อมาในรัชกาลท่ี ๔ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหข้นาน
พระนามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๑ วา่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖

 
 

ภาพท่ี  ๒๒   พระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 

พระพุทธรูปพระพุทธเลศิหล้านภาลยั 
 พระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั เป็นพระพทุธรูปประทบัยนืปาง
หา้มสมุทร สูง ๖ ศอก หล่อดว้ยสมัฤทธ์ิเป็นแกนในแลว้หุม้ทองคาํหนกั ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตาํลึง ทรงเคร่ือง
ตน้จกัรพรรดิราชาธิราช  ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ราวปีพทุธศกัราช ๒๓๘๕ หรือ ๒๓๘๖ ขนาดสูงจากฐานถึงยอดชฎา ๓๐๐ 
เซนติเมตร ทาํจากสมัฤทธ์ิหุม้ดว้ยทองคาํ เคร่ืองตน้เป็นทองคาํ ลงยาราชาวดี ประดบัเนาวรัตน์ 
(ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๑๒๔) พระพทุธรูปมีพระพกัตร์รูปวงรี พระนลาฏกวา้ง พระ
ขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว พระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา มี
อุณาโลมบนพระนลาฏ ทรงชฎาประกอบดว้ยกรรเจียกจร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗

 พระพทุธรูปแสดงปางหา้มสมุทรดว้ยการยกพระหตัถข้ึ์นทั้งสอง ตั้งฝ่าพระหตัถเ์สมอพระ
อุระ น้ิวพระหตัถท์ั้งส่ียาวเสมอกนั องคพ์ระพทุธรูปครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระองัสาขวา ชายจีวร
ซอ้นทบพาดเหนือพระองัสาซา้ย ปลายจรดพระนาภี เคร่ืองแต่งพระองคป์ระกอบดว้ย กรองศอ
ประกอบช่อดอกไมป้ระดบัดา้นหนา้พระศอ สงัวาลเฉวียง พระองัสาทั้งสองขา้งประดบัดว้ยทบั
ทรวงบริเวณก่ึงกลางพระอุระ ทรงพาหุรัด ทองกร พระธาํมรงคทุ์กน้ิวพระหตัถ ์ทรงสายรัดพระองค์
ซ่ึงมีป้ันเหน่งรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนประดบัเบ้ืองหนา้ ดา้นล่างของป้ันเหน่งมีสุวรรณกระถอบ
หอ้ยยอ้ยอยูเ่บ้ืองหนา้ของเจียระบาดและผา้สบง มีชายไหว ชายแครงเป็นลายกนกใบเทศซอ้นกนั ๓ 
ชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน 

 พระพทุธรูปประทบัยนืบนปัทมาสน์ ประดบัดว้ยกลีบบวัและเกสรบวัเหนือฐานแขง้สิงห์
จาํหลกัลายมีสิงห์แบก ครุฑแบก และเทวดาแบก ลดหลัน่กนัตามลาํดบั  ประดิษฐานหนา้ฐานชุกชี
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ทางทิศใต ้ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ประวตัิพระพทุธรูปพระพุทธเลศิหล้านภาลยั 

 ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๑๒๕) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปพระพทุธเลิศหลา้สุราลยั หรือ
พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ข้ึนดว้ยมูลเหตุสาํคญัคือ 

 ๑. ทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพทุธรูปหุม้ดว้ยทองคาํใหเ้ป็นพระราชกศุลใหญ่
และเป็นพระเกียรติยศ โดยทรงมีพระราชประสงคจ์ะใหเ้ป็นพระพทุธรูปฉลองพระองค ์ ของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมราชชนกนาถเช่นเดียวกบัการสร้างพระพทุธรูปพระศรีสรรเพชญ ์ และพระ
บรมรูปพระเชษฐบิดรคร้ังกรุงศรีอยธุยา 

 ๒. เพื่อเปล่ียนการขนานพระนามเจา้แผน่ดินดงัท่ีเคยเรียกรัชกาลท่ี ๒ วา่ แผน่ดิน
พระพทุธเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ หรือแผน่ดินกลาง เป็นแผน่ดินพระพทุธเลิศหลา้สุราลยั ต่อมาใน
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหข้นานพระนาม
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๒ วา่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘

 
 

ภาพท่ี  ๒๓   พระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
 

 นอกจากน้ี ยงัมีพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชขนาดยอ่มอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึง
ปัจจุบนัประดิษฐานเบ้ืองหนา้พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั
ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระพทุธรูปเหล่าน้ีมีพทุธลกัษณะ และเคร่ืองทรง
คลา้ยคลึงกบัพระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพทุธรูปพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัดว้ย
เป็นการสร้างจาํลองพระพทุธรูปทั้ง ๒ องคน์ั้น ดว้ยทองคาํท่ีคงเหลือจากการสร้างพระพทุธรูป
ขา้งตน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี  ๒๔   ผงัพระพทุธรูปในพระอุโบสถ 
 
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ 

๑.  พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกว้มรกต) 
๒.  พระแกว้วงัหนา้ 
๓.  พระชยัหลงัชา้ง 
๔.  พระสมัพทุธพรรณี 
๕. พระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
๖.  พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
๗.  พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
๘.  พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

 

ฐานปูน 
 

ฐานพระเบญจาช้ันรอง 

 
ฐานพระเบญจาช้ันบน 

บุษบก 
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 ๑๐๐

๙. พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท (วงัหนา้ใน
รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 

๑๐.  พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระศรีสุดารักษ ์(สมเดจ็พระ 
เจา้พี่นางเธอในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 

๑๑.  พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสุดาวดี (สมเดจ็พระ 
เจา้พี่นางเธอในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 

๑๒. พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
๑๓. พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนานุรักษ ์(วงัหนา้ในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั) 
๑๔. พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (สมเดจ็พระเจา้       

ลูกเธอ ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 
๑๕.  พระพทุธรูปฉลองพระองคก์รมพระราชวงับวรสถานพิมุข (สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมหลวง 

อนุรักษเ์ทเวศร์ สมเดจ็พระเจา้หลานเธอในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระ-
โอรสในสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสุดาวดี) 

๑๖. พระพทุธรูปฉลองพระองคก์รมสมเดจ็พระศรีสุลาลยั (พระมเหสีในพระบาทสมเดจ็
พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั หรือพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั) 

๑๗. พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระเจา้ลูกเธอ กรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ (สมเดจ็พระเจา้ 
ลูกเธอ ในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั) 
 
พระราชพธีิทีป่ระกอบในพระอุโบสถ 
 
พระราชพธีิเปลีย่นเคร่ืองทรงถวายพระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร 
 การพระราชพธีิเปล่ียนเคร่ืองทรงถวายพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกอบข้ึนปีละ 
๓ คร้ัง ในวนัเร่ิมตน้ของฤดูกาลใหม่ตามจนัทรคติ คือ 
 วนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๔ เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูหนาวพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรเพ่ือ
ทรงเคร่ืองสาํหรับฤดูร้อน 
 วนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูร้อนพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรเพ่ือ
ทรงเคร่ืองสาํหรับฤดูฝน 
 วนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูฝนพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรเพ่ือ
ทรงเคร่ืองสาํหรับฤดูหนาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑

พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแกว้มรกต เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิทาํดว้ย
เน้ือหยกสีเขียวเน้ือเดียวทั้งองค ์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ได้
อญัเชิญกลบัคืนมาจากนครเวียงจนัทน์ เม่ือคราวเสดจ็ไปปราบปรามแควน้ลา้นชา้ง ในปี พ.ศ. 
๒๓๒๑ ขณะดาํรงพระอิสริยยศเป็นสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก ภายหลงัไดป้ราบดาภิเษกเป็น
ปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งพระบรมราชวงศจ์กัรี โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยพระนครจากฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้า
เจา้พระยามายงัฝ่ังตะวนัออก และสร้างพระราชฐานพร้อมทั้งพระอารามหลวงประดิษฐานพระพทุธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ต่อมาไดท้รงสร้างเคร่ืองทรงสาํหรับคิมหนัตฤดู (ฤดูร้อน) และเคร่ืองทรง
สาํหรับวสนัตฤดู (ฤดูฝน) ถวายเป็นพทุธบูชา และเสดจ็พระราชดาํเนินเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธ
มหามณีรัตนปฏิมากรปีละ ๒ ฤดู ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ 
ไดท้รงสร้างเคร่ืองทรงสาํหรับเหมนัตฤดู (ฤดูหนาว) เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงฤดู รวมเป็น ๓ ฤดู (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๕) 

ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๔๓) พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงมีเคร่ือง
ทรงสามฤดู อนัไดแ้ก่ คิมหนัตฤดู และวสนัตฤดู ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงสร้างถวาย และเคร่ืองทรงของเหมนัตฤดูท่ีพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรง
สร้างถวาย 
 เคร่ืองทรงคมิหันตฤดู (ฤดูร้อน) ประกอบดว้ย มงกฎุทองคาํลงยาฝังเพชร พลอย และ
ทบัทิม พระกรรเจียกทองคาํฝังเพชร ทบัทิม ไพฑูรย ์และพลอย 

 กรองศอทองคาํลงยาราชาวดีพื้นประดบับุษราคมั ดอกระหวา่งลายกา้มปูฝังทบัทิม ใบเทศ
ฝังมรกต มุกดา มีพระนพทองคาํลงยาฝังพลอย กนกขา้งขวาและซา้ยลงยาประดบัเพชรและพลอย 

 ทบัทรวงทองคาํลงยาประดบัทบัทิมขนาดใหญ่เลก็ สงัวาลทบัทรวงฝังบุษยน์ํ้ าเพชร กลาง
ฝังบุษราคมั 

 ตาบขา้งทองคาํฝังเพชรและทบัทิม สงัวาลต่อตาบฝังบุษยน์ํ้ าเพชร กลางฝังบุษราคมั 
 ตาลหลงัทองคาํฝังนิล ไพฑูรย ์ มุกดา ทบัทิม สงัวาลต่อดาบฝังบุษยน์ํ้ าเพชร กลางฝัง

บุษราคมั 
 พระสงัวาลทองคาํ ดอกและลูกคัน่ฝังมุกดา 
 พระสงัวาลดอกจิกสายคู่ มีดอกประจาํยามฝังเพชร กลางดอกฝังทบัทิม เพชร มรกต 

บุษราคมั ไพฑูรย ์นิล มุกดา โกเมน 
 พระกรขวาซา้ยทองคาํลงยารอบฝังบุษราคมั ไพฑูรย ์ มุกดา กระจงัฝังบุษยน์ํ้ าเพชร ดอก

ประจาํยามฝังเพชร 
 กรองเชิงคร่ึงซีกทองคาํลงยา ฝังมุกดา โกเมน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒

 รัดพระองคด์า้นหนา้คร่ึงซีกทองคาํลงยาฝังนิล พลอยสี 
 เชิงสนบัเพลาขวาซา้ยทองคาํลงยา ฝังโกเมน ลงยาขอบฝังบุษยน์ํ้ าเพชร 
 ปลายพระกรคร่ึงซีกขวาซา้ยทองคาํลงยาฝังมุกดา พลอยสี 
 พระธาํมรงคท์องคาํฝังเพชร 
 พระธาํมรงคท์องคาํหวัมณฑปยอดฝังเพชร พลอย 
 พระธาํมรงคท์องฝังไพฑูรย ์บุษยน์ํ้ าเพชร 
 พระธาํมรงคท์องคาํมงคลเพชร ยอดฝังเพชร 
 เคร่ืองทรงวสันตฤดู (ฤดูฝน) ประกอบดว้ย พระศกศิราภรณ์ทองคาํประดบัเพชร พระรัศมี

ทองคาํลงยา ตน้พระรัศมีพลอย มีดอกผกัตบยอดฝังเพชร 
 สงัฆาฏิทองคาํ มีดอกไมก้ลางผนื ยอดดอกไมป้ระดบัเพชร นอกนั้นประดบัพลอยสีต่างๆ 

ซอ้นทบับนผา้ห่มดอกทองคาํลงยา 
 เคร่ืองทรงเหมันตฤดู ประกอบดว้ย พระศกศิราภรณ์ทองคาํประดบัเพชร พระรัศมีทองคาํ

ลงยา ตน้พระรัศมีฝังเพชร ยอดฝังเพชร 
 ผา้คลุมทองคาํลงยาริมสองดา้นและชายสองชายประดบัเพชรและพลอยสีต่างๆ กลางผนื

เป็นดอกชิงดวง กลีบลงยากลางฝังพลอย ดุมทองคาํ ประดบัเพชร สายสร้อยทองคาํ ๔ สาย 
  

 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินข้ึนสู่พระอุโบสถวดัพระศรีรัตน
ศาสดารามแลว้ เสดจ็ไปยงับนัไดเกยท่ีฐานชุกชีดา้นหลงับุษบกท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากร เม่ือเสดจ็ฯ ข้ึนถึงบุษบกทรงกราบ แลว้ทรงเปล้ืองมงกฎุหรือพระศกศิราภรณ์ออกจาก
พระเศียร ทรงหลัง่พระสุคนธ์ดว้ยพระมหาสงัข ์ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
๔ ทรงสร้างถวายไวป้ระจาํพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร มีมงัสีเป็นคนัทวย ตั้งอยูห่นา้บุษบก แลว้
ทรงหลงัพระสุคนธ์ดว้ยพระมหาสงัขเ์พชรนอ้ย เสร็จแลว้ทรงซบัองคพ์ระดว้ยผา้ขาว ๔ ผนื จากนั้น
ถวายมงกฎุ แลว้เสดจ็ฯ ลงจากเกยไปประทบัพระเกา้อ้ีขา้งมุกฐานชุกชี ดา้นเหนือ ทรงจุ่มผา้ขาวท่ีซบั
องคพ์ระลงในหมอ้พระสุคนธ์ แลว้ทรงบีบนํ้าลงในโถแกว้และหมอ้นํ้าเพื่อเป็นนํ้าพระพทุธมนต ์
ต่อจากนั้นเสดจ็ฯ ออกหนา้ฐานชุกชี ทรงเปล่ียนยอดพระรัศมีพระสมัพทุธพรรณี (พระรัศมีพระสัม
พทุธพรรณี มี ๓ องค ์จะเปล่ียนพร้อมกบัการเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระ
รัศมีพระสมัพทุธพรรณีสาํหรับฤดูร้อนกาไหล่ทอง ฤดูฝนเป็นแกว้สีนํ้าเงิน และฤดูหนาวเป็นแกว้
ขาว) ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างไว ้ แลว้ทรงจุดธูปเทียน
บูชาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสมัพทุธพรรณี พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓

นภาลยัแลว้ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการทองใหญ่บูชาพระรัตนตรัย แลว้เสดจ็ฯ ไปประทบัพระ
ราชอาสน์ เจา้หนา้ท่ีภูษามาลาทูลเกลา้ฯ ถวายพระมหาสงัขเ์พชรนอ้ยบรรจุพระสุคนธ์ท่ีสรงองคพ์ระ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงหลัง่นํ้ าพระมหาสงัขท่ี์พระเศียรของพระองคเ์อง และพระบรม
วงศานุวงศต์ามลาํดบั แลว้ทรงพระสุหร่ายพระราชทานแก่ขา้ทูลละอองพระบาทซ่ึงเฝ้าฯ อยูภ่ายใน
พระอุโบสถ แลว้ประทบัพระราชอาสน์ หวัหนา้พราหมณ์เบิกแวน่ พราหมณ์เป่าสงัข ์ พนกังาน
ประโคมมโหระทึก สงัข ์แตร ดุริยางค ์แลว้เวยีนเทียนสมโภชจนครบ ๓ รอบ หวัหนา้พราหมณ์ข้ึน
บนัไดเกยไปเจิมพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ผู ้
ซ่ึงเปล้ืองเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรออก ก่อนเวลาท่ีเสดจ็พระราชดาํเนินมาประกอบ
พระราชพิธี ไดแ้ต่งเคร่ืองทรงฤดูใหม่ถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ฯ ไปทรงกราบท่ีหนา้
เคร่ืองนมสัการอีกคร้ัง ก่อนจะเสดจ็พระราชดาํเนินออกไปพระราชทานนํ้าพระพทุธมนต ์ ดว้ยพระ
สุหร่ายแก่ประชาชนรอบพระอุโบสถ ตลอดพระราชพิธีมหาดเลก็จะถือเชิญตามเสดจ็ฯ ดว้ยพระแสง
ดาบคาบค่ายท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงสร้างข้ึน ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีพระแสงตน้ กองพระราชพิธีจะถวายเม่ือเสดจ็พระราชดาํเนินมาประกอบพระราชพิธีน้ี  
และพระองคจ์ะพระราชทานคืนก่อนเสดจ็พระราชดาํเนินกลบัทุกคร้ัง 
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ พระราชพิธีเปล่ียน
เคร่ืองทรงถวายพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ถือเป็นพระราชกรณียกิจสาํคญั ท่ีจะตอ้งเสดจ็พระ
ราชดาํเนินไปทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงดว้ยพระองคเ์อง เวน้แต่มีพระราชกรณียกิจจาํเป็นไม่อาจเสดจ็ได ้
จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมวงศานุวงศเ์สดจ็ไปปฏิบติัพระราชราชกรณียกิจแทน
พระองค ์ และการเปล่ียนเคร่ืองทรงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั หรือผูแ้ทนพระองคจ์ะเปล่ียน
เฉพาะพระมงกฎุและพระศกศิราภรณ์เท่านั้น ส่วนเคร่ืองทรงนั้นเจา้พนกังานวดัพระศรีรัตนศาสดา
รามจะเป็นผูเ้ปล่ียนเองหลงัจากท่ีเสดจ็พระราชดาํเนินกลบัแลว้  
 นายปรีชาญ อินทรไพโรจน์ (สมัภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ นอกจากพระ
ราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรแลว้ ในแต่ละปีจะมีพิธีสงัเวยพระพทุธมหา
มณีรัตนปฏิมากรดว้ย ซ่ึงจะถือปฏิบติัปีละ ๑ คร้ัง ในวนัแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๔ พิธีสงัเวยน้ีจะกระทาํ
เป็นการภายในสาํหรับสาํนกังานวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔

 
 

ภาพท่ี  ๒๕   พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 
 

พระราชพธีิทรงบําเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัมาฆบูชา 
 วนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หากในปีใดมีเดือน ๘ สองหน วนัมาฆบูชาจะ
เล่ือนเป็นวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔ เป็นวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าอศัจรรย ์
๔ ประการ เรียกวา่ “จาตุรงคสนันิบาต”  คือ  

๑. เป็นวนัท่ีพระภิกษุจาํนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมเฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้พร้อมกนั
โดยไม่ไดน้ดัหมาย 

๒. พระภิกษุทั้งหมดลว้นเป็นพระอรหนัต ์
๓. พระภิกษุเหล่านั้นลว้นเป็นพระภิกษุซ่ึงพระพทุธเจา้บวชให ้
๔. เป็นวนัท่ีดวงจนัทร์เสวยฤกษม์าฆบูชาบูรณมี 
การพระราชพธีิทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัมาฆบูชา เร่ิมข้ึนในรัชสมยัพระบาท 

สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๔ ซ่ึงปรากฏรายละเอียดในพระราชพิธี ๑๒ เดือน ของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ในสมยันั้นมีพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราช
กศุลเวลาเชา้ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เวลาคํ่าทรงจุดธูปเทียน เคร่ืองนมสัการ พระสงฆท์าํวตัร
เยน็และสวดมนตต่์อ แลว้สวดคาถาโอวาทปาติโมกข ์มีการจุดเทียนตามราวรอบพระอุโบสถ จาํนวน 
๑,๒๕๐ เล่ม ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนเป็นครอบบวั ทาํดว้ยกระเบ้ืองแกว้ขาวสลบัสี ตั้งรอบบนสนักาํแพง
ระหวา่งช่องเสาพระอุโบสถ มีประโคมสงัข ์ แตร ดุริยางค ์ แลว้จึงเทศนาโอวาทปาติโมกข ์ ๑ กณัฑ ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕

เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย  เคร่ืองไทยธรรมบูชากณัฑเ์ทศน์ มีจีวร ๑ ผนื เงิน ๓ ตาํลึง และขนม
ต่างๆ เม่ือเทศน์จบพระสงฆส์วดมนตรั์บสพัพี 

ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ จนถึงปัจจุบนั การ
พระราชพิธีจะปฏิบติัดงัน้ี คือ ก่อนถึงวนัมาฆบูชา เจา้หนา้ท่ีกองพระราชพิธีจะมีหนา้ท่ีนาํเทียนรุ่ง 
คือเทียนจุดบูชาตลอดคืน ขนานข้ีผึ้งหนกั ๓๓ บาท สูง ๔๕ เซนติเมตร ถวายพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั เพื่อทรงเจิมและพระราชทานอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัเบญจมบพิตร วดัราชประดิษฐ ์ วดัราชบพิธ และวดันิเวศน์ธรรม
ประวติั (กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๒๔) 

นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ การทรงบาํเพญ็
พระราชกศุลนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดาํเนินไปยงัพระอุโบสถวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการบูชาพระรัตนตรัย ประทบัพระราชอาสน์ ทรงจุดเทียน
ชนวนพระราชทานผูอ้าํนวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปถวายเจา้อาวาสจุดเทียนรุ่ง ท่ีไดท้รงพระ
ราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง พระสงฆ ์ ๓๐ รูป เจริญพระพทุธมนตแ์ลว้ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงโปรยมะลิ ๑,๒๕๐ ดอก เท่ากบัจาํนวนพระอรหนัตท่ี์ธรรมาสน์
ศิลา สาํหรับพระราชาคณะนัง่ถวายพระธรรมเทศนา แลว้ทรงจุดธูปเทียน เคร่ืองทรงธรรม พระราชา
คณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา ๑ กณัฑ ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงประเคน
จตุปัจจยัไทยธรรม พระสงฆถ์วายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นการเสร็จพระราชพิธี 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒๖    พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัมาฆบูชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖

พระราชพธีิทรงบําเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัวสิาขบูชา 
 วนัวิสาขบูชาตรงกบัวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ เป็นวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เน่ืองจาก
เป็นวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ พทุธศาสนิกชนจึงถือเป็นวนั
สาํคญัท่ีจะตอ้งบาํเพญ็กศุล และเป็นพระราชประเพณีของพระมหากษตัริยม์าตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั
เป็นราชธานี ดงัปรากฏในตาํนานของนางนพมาศ จนกระทัง่ถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาท- 
สมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหใ้หมี้การบาํเพญ็พระราช
กศุลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตกแต่งโตะ๊หมู่บูชา โคม
เทียน และเทียนตน้ประดบัดอกไมส้ด ตั้งและแขวนรายรอบศาลาราย ระเบียงและกาํแพงแกว้พระ
อุโบสถทั้งขา้งล่างและขา้งบนเพื่อถวายเป็นพทุธบูชา แลว้มีการเวยีนเทียนสวดมนต ์ สรรเสริญพระ
พทุธคุณเป็นคร้ังแรก พิธีสาํหรับฝ่ายหนา้จดัในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ และฝ่ายในจดัในวนัแรม ๑ คํ่า 
เดือน ๖ ซ่ึงถือเป็นพระราชประเพณีสืบมา  
 ต่อมาเม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงสร้างพระอุโบสถพระ
พทุธรัตนสถานข้ึนในพระบรมมหาราชวงัชั้นใน ซ่ึงอยูใ่กลก้บัท่ีประทบั การวิสาขบูชาของฝ่ายใน 
ซ่ึงเคยจดัในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามจึงเปล่ียนไปจดัท่ีพระอุโบสถพทุธรัตนสถาน 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนปี
ซ่ึงใชรั้ตนโกสินทร์ศก เป็นปีพระพทุธศกัราช เน่ืองจากทรงถือความสาํคญัของพระพทุธศกัราช ท่ี
เร่ิมนบัตั้งแต่วนัปรินิพพานของพระสัมมาสมัพทุธเจา้ แต่ใหเ้ร่ิมข้ึนปีใหม่ในวนัท่ี ๑ เมษายน และ
โปรดเกลา้ฯ ใหท้าํบตัรอวยพรในวนัวิสาขบูชาดว้ย  
 เม่ือถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกลา้ฯ ใหมี้การ
ประกวดแต่งหนงัสือเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาสาํหรับสอนเดก็ พมิพพ์ระราชทานในวนัวิสาขบูชา 
ซ่ึงยงัคงถือปฏิบติัสืบมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนการทาํบตัรอวยพรเน่ืองในวนัวิสาขบูชานั้น สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดท้รงฟ้ืนฟข้ึูนใหม่ เพื่อดาํเนินตามพระราชดาํริ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๓๔)   
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ พระราชพิธีทรง
บาํเพญ็พระราชกศุลวิสาขบูชาจดัเป็นงานต่อเน่ือง ๒ วนั วนัแรกคือ วนัข้ึน ๑๔ คํ่า เดือน ๖ เป็นพิธี
ทรงตั้งพระภิกษุสามเณรเปรียญ และวนัต่อมาคือวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ เป็นวนัทรงพระราชกศุลวิ
สาขบูชา ซ่ึงมีกาํหนดพระราชพิธี ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพธีิการนั้น ทรงปฏิบติัดงัท่ีมีมา
แต่โบราณ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมวงศานุวงศจ์ดัเทียนตน้ดอกไมส้ดไปตั้งบูชา บรรดาขา้ราชการ
หน่วยงานต่างๆ จดัโคมประทีปแขวนท่ีกาํแพงแกว้และท่ีศาลารายรอบพระอุโบสถ เม่ือทรงจุดธูป
เทียนพระพทุธรูปสาํคญัแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงจุดเทียนและถือไวเ้พื่อใหพ้ระบรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗

วงศานุวงศแ์ละขา้ราชการทุกหมู่เหล่าเขา้ไปขอพระราชทานต่อไฟ สาํหรับบูชาพระรัตนตรัยและ
เวียนเทียน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะทรงนาํสวดบูชาพระรัตนตรัยและเวียนเทียนรอบพระ
อุโบสถ จนครบ ๓ รอบ แลว้เสดจ็ข้ึนพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิและกลีบดอกกหุลาบท่ี
ธรรมาสน์ศิลา พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา ๑ กณัฑ ์ทรงประเคนจตุปัจจยัไทย
ธรรม ทรงหลัง่ทกัษิโณทก พระสงคถ์วายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และเสดจ็พระราชดาํเนินกลบั 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒๗   พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัวิสาขบูชา 
 
พระราชพธีิทรงบําเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา 
 พระราชพิธีทาํบุญทางพระพทุธศาสนา ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ และวนัแรม ๑ คํ่า เดือน 
๘ เป็นพระราชพิธีท่ีมีมาแต่โบราณ ในรัชกาลปัจจุบนัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราช
ดาํเนินไปจุดเทียนพรรษาและถวายพุม่เทียนบูชาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพทุธรูปสาํคญั 
สมเดจ็พระสงัฆราช สมเดจ็พระราชาคณะ พระฐานานุกรมเปรียญ พระภิกษุนาคหลวง ณ พระ
อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูร้อนเพื่อทรงเคร่ืองสาํหรับฤดูฝนถวาย
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘

 วนัอาสาฬหบูชาตรงกบัวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ต่อเน่ืองกบัเทศกาลเขา้พรรษา เร่ิมตั้งแต่
วนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ วนัอาสาฬหบูชาเป็นวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา คือ เป็นวนัท่ีสมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหลงัจากท่ีพระพทุธองคท์รงตรัสรู้ ส่วนวนัเขา้พรรษาเป็น
วนัท่ีพระสงฆห์ยดุพกัการเดินทางและอยูป่ฏิบติัพระธรรมวินยั ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นเวลา ๓ เดือน 
เรียกวา่เขา้พรรษา พทุธศาสนิกชนจะทาํบุญตั้งแต่วนัอาสาฬหบูชาต่อเน่ืองถึงวนัเขา้พรรษา ใน
ระยะเวลาเขา้พรรษา พทุธศาสนิกชนนิยมรักษาอุโบสถศีล และนาํเคร่ืองสกัการบูชา เช่น เทียน
พรรษาหรือเคร่ืองใชจ้าํเป็นแก่พระสงฆไ์ปถวายท่ีวดัตามประเพณีท่ีปฏิบติัสืบมาจนปัจจุบนั (กรม
ศิลปากร ๒๕๔๓ : ๔๑) 
 พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและเทศกาลเขา้พรรษา ใน
รัชกาลปัจจุบนั ก่อนถึงพระราชพิธีเขา้พรรษา ๔๕ วนั สาํนกัพระราชวงัจะดาํเนินการหล่อเทียน
พรรษา โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะทรงเทข้ีผึ้งหล่อเทียนพรรษา จาํนวน ๓๓ เล่ม เป็นเทียน
พรรษาเล่มใหญ่ ๓๑ เล่ม เล่มเลก็ ๒ เล่ม กระจุบยอดเทียนสลกั ๕๐ เล่ม จนกระทัง่ก่อนวนัพระราช
พิธีประมาณ ๗ วนั เจา้พนกังานสาํนกัพระราชวงัจะนาํเทียนท่ีทรงหล่อนั้นไปตั้ง ณ พระราชฐานท่ี
ประทบั เพื่อใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนพรรษา กระจุบยอด
เทียนสลกั เทียนชนวน และไมขี้ดไฟท่ีจะพระราชทานแก่ปูชนียวตัถุในพระบรมมหาราชวงั วดัพระ
ศรีรัตนศาสดาราม พระพทุธสิหิงคท่ี์พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์และพระอารามหลวงรวม ๓๓ แห่ง  
 การพระราชพธีิกระทาํในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ท่ีพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงจุดไฟจากโคม สาํหรับถวายเจา้อาวาสไปจุดเทียนพรรษาท่ีทรง
พระราชอุทิศไวแ้ลว้ ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพุม่เทียนบูชาพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากร พระสมัพทุธพรรณี พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั และทรงจุดธูป
เทียนเคร่ืองนมสัการ ทรงประเคนถาดบรรจุพุม่เทียน ถว้ยใส่ดอกไม ้ธูป ๑ กล่อง เทียน ๕๐ เล่ม แด่
สมเดจ็พระสงัฆราช สมเดจ็พระราชาคณะ พระราชาคณะ พระฐานานุกรมเปรียญ พระภิกษุนาค
หลวง จาํนวน ๓๐ รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราชวงศท์รงประเคนพุม่เทียนแด่พระสงฆ ์
๓๐ รูป พุม่เทียนท่ีเหลือในการพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหข้า้ราชการชั้นผูใ้หญ่ เช่น 
องคมนตรี รัฐมนตรี และขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ถวายจนหมดจาํนวนพระสงฆป์ระมาณ ๓๐๐ รูป เป็น
การเสร็จพระราชพิธี ส่วนเทียนพรรษาสาํหรับบูชาปูชนียวตัถุในพระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม และพระพทุธสิหิงค ์ ณ พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระ
ราชวงศท์รงจุดเทียนพรรษาและถวายพุม่เทียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙

 รุ่งข้ึนวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ เป็นวนัเขา้พรรษา เวลาเชา้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหนิ้มนตพ์ระสงฆ ์ ๑๕๐ รูป เขา้ไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของ
หลวงในพระบรมมหาราชวงั เวลาเยน็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรง
ประกอบพระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูร้อนเพื่อทรงเคร่ืองสาํหรับฤดูฝน ถวายพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงจุดเทียน
พรรษาและถวายพุม่เทียนแด่พระพทุธชินสีห์   ณ วดับวรนิเวศวิหาร  
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ ในการพระราชพิธี
ทรงบาํเพญ็พระราชกศุล เน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและเทศกาลเขา้พรรษา  พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั จะทรงเสดจ็พระราชดาํเนินทรงประกอบพระราชพิธีเป็นประจาํทุกปี ยกเวน้บางปีหากทรง
มีพระราชภารกิจหรือทรงพระประชวรกจ็ะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราชวงศเ์สดจ็ไป
ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค ์
 

 
 

ภาพท่ี  ๒๘   พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและเทศกาลเขา้พรรษา 
 
พระราชพธีิทรงบําเพญ็พระราชกศุลวนัถวายพระเพลงิพระพุทธเจ้า 
 พระราชพิธีบูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เดิมเป็นส่วนหน่ึงของพระราชพิธีทรง
บาํเพญ็พระราชกศุลวิสาขบูชา  ตรงในวนัแรม ๘ คํ่า เดือน ๖ หรือวนัอฏัฐมีบูชา เป็นวนัท่ีพทุธสาวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐

องคส์าํคญั พระอรหนัตสาวกและพระภิกษุ ๕๐๐ รูป พร้อมกนัถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ หลงัจากพระองคเ์สดจ็ปรินิพพานแลว้ ๗ วนั  
 การบาํเพญ็กศุลของพทุธศาสนิกชนเน่ืองในวนัอฏัฐมีบูชา สืบเน่ืองจากตาํนานท่ีกล่าววา่ 
เม่ือสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็ปรินิพพานในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ท่ีเมืองกสิุนารา พระ
อานนท ์ พระอรหนัตสาวกผูรั้บใชใ้กลชิ้ดพระพทุธองค ์ ไดจ้ดัการพระบรมศพโดยห่อพระบรมศพ
ดว้ยผา้เน้ือดี ๒ ชั้น มดัดว้ยดา้ยแลว้ห่อทบัดว้ยผา้อีก ๕๐๐ ชั้น บรรจุในหีบทองโปรยดว้ยเคร่ืองหอม
ต่างๆ แลว้ ครอบดว้ยหีบทองอีกชั้นหน่ึง ตั้งบาํเพญ็กศุลเป็นเวลา ๗ วนั แลว้วนัแรม ๘ คํ่า จึงอญัเชิญ
พระบรมศพไปประดิษฐานบนพระจิตกาธานทาํดว้ยไมจ้นัเตรียมถวายพระเพลิง แต่ไม่สามารถจุด
ไฟใหติ้ดได ้ พระสาวกทั้งหลายจึงคิดวา่เทพยดาท่ีรักษาพระบรมศพปรารถนาจะใหพ้ระมหากสัสป
เดินทางมาถึงก่อน เม่ือพระมหากสัสปเดินทางมาถึงจิตกาธานท่ีประดิษฐานพระบรมศพ ไดก้ล่าว
สรรเสริญพระพทุธคุณ แลว้อาลยัถวายสกัการะ ณ ปลายพระบาทแลว้ พระเพลิงจึงลุกโพลงพวยพุง่
ข้ึน  
 อฏัฐมีบูชาเป็นการบาํเพญ็กศุลบูชาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ หลงัจากวนัวิสาขบูชา
แลว้ ๘ วนั คือ ตรงกบัวนัแรม ๘ คํ่า เดือน ๖ พทุธศาสนิกชนจะไปทาํบุญท่ีวดั ฟังพระธรรมเทศนา
และเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่ีวดั และบางปีบางวดัมีพิธีกรรมในวนัอฏัฐมีบูชาเป็นการพิเศษ 
เช่น มีการเวยีนเทียนและจุดดอกไมไ้ฟบูชาพระบรมศพพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จาํลองขนาดเท่าคน
จริงประดิษฐานในโลงจาํลอง ใหพ้ระบาทยืน่ออกมานอกโลง มีพระมหากสัสปนัง่คุกเข่ากราบอยู่
ปลายพระบาท (กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๓๕)   
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) สาํหรับพระราชพิธีทรง
บาํเพญ็พระราชกศุลวนัถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชอุทิศ
และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราชวงศเ์สดจ็ไปทรงจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัย ณ พระ
อารามหลวง ๗ อาราม ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม วดัเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วดับวรนิเวศวิหาร วดันิเวศธรรมประวติั และ
วดับรมนิวาส  พระอารามละ ๓๐๐ เล่ม 
 
พระราชพธีิสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 
 การปกครองคณะสงฆไ์ทยไดมี้แบบแผนมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั มีการจดัคณะคามวาสีเป็น
ฝ่ายขวา คณะอรัญวาสีเป็นฝ่ายซา้ย มีพระสงัฆราชเจา้เป็นเจา้คณะทั้งสองฝ่าย ต่อมาในสมยักรุงศรี
อยธุยา มีตาํแหน่งสงัฆปริณายก ๒ องค ์คือ  

๑.   พระสงัฆราชซา้ย  คือ พระพนรัต ปกครองคณะใต ้   
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๒.  พระสงัฆราชขวา  คือ สมเดจ็พระอริยวงศาสงัฆราชาธิบดี ปกครองคณะเหนือ  
โดยนบัจากราชธานีเป็นเกณฑ ์ เกียรติยศมีพระสุพรรณบฏัจารึกนามทั้งสององค ์ แต่พระพนรัตนั้น
ไม่ไดเ้ป็นสมเดจ็ ส่วนสมเดจ็พระอริยวงศาสงัฆราชาธิบดีทุกองค ์ จึงเรียกวา่สมเดจ็พระสงัฆราช มี
ศกัด์ิสูงกวา่สงัฆราชฝ่ายซา้ย และเป็นดงัน้ีมาจนตลอดสมยักรุงธนบุรี (สาํนกัเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี ๒๕๓๔ : คาํปรารภ)  
 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษตัริยใ์นพระบรมราชวงศจ์กัรีทุกพระองค ์ ทรงเป็น
อคัรศาสนูปถมัภก เล่ือมใสในพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งยิง่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกอบพิธีสถาปนาตามโบราณราชประเพณี  ตั้งแต่การสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบนั มีพระสงัฆราช รวม ๑๙ พระองค ์

ทรงสรรค ์ นิลกาํแหง (๒๕๕๒ : ๑๒๕) ตาํแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราชมีคาํเรียกเป็น ๓ 
อยา่ง คือ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้, สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้  และสมเดจ็พระสงัฆราช     
 
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   

สาํหรับเรียกพระบรมวงศานุวงศผ์ูท่ี้ไดรั้บมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาเป็นสมเดจ็พระ-
สงัฆราช ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มี ๓ พระองค ์คือ 

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
ทั้ง ๓ พระองค ์ไดรั้บพระราชทานเศวตฉตัรประกอบพระอิสริยยศ เป็นเศวตฉตัรลายทอง ๕ ชั้น  
 
๒. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า   

สาํหรับเรียกพระบรมวงศานุวงศผ์ูไ้ดรั้บสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช  แต่ไม่ไดรั้บ
มหาสมณุตมาภิเษก  มี ๒ พระองค ์คือ  

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้  กรมหลวงชินวรศิริวฒัน์ ไดรั้บพระราชทานเศวตฉตัรลายทอง ๕ 
ชั้น เป็นเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศ  เป็นกรณีพิเศษ 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้  กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์  ไดรั้บพระราชทานเศวตฉตัรตาดเหลือง 
๕ ชั้น เป็นเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศ 
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๓. สมเด็จพระสังฆราช 
 สาํหรับเรียกพระมหาเถระผูไ้ดรั้บการสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช ท่ีไม่ไดเ้ป็นพระ
บรมวงศานุวงศ ์ ไดรั้บพระราชทานเศวตฉตัรเป็นเคร่ืองประดบัพระอิสริยยศ เป็นเศวตฉตัร ๓ ชั้น  

พระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช กาํหนดไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะ  คือ พระราชพิธีมหา
สมณุตมาภิเษก และพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช 
 
พระราชพธีิมหาสมณุตมาภเิษก 
 เป็นพระราชพธีิท่ีจดัเป็นการใหญ่คลา้ยพระราชพิธีราชาภิเษกอยา่งยอ่ สาํหรับพระสงัฆ
เถร ท่ีเป็นพระบรมวงศผ์ูใ้หญ่ ท่ีไดรั้บสถาปนาเป็นสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ หรือสมเดจ็
พระสงัฆราชเจา้ ประกอบดว้ยพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบฏั ซ่ึงกระทาํ ณ พระอุโบสถ วดัพระศรี
รัตนศาสดาราม และพระราชพิธีสถาปนา กระทาํ ณ พระอุโบสถของพระอารามท่ีเสดจ็สถิต กาํหนด
พิธีประมาณ ๕ ถึง ๗ วนั มีพระสงฆเ์จริญพระพทุธมนตแ์ละพราหมณ์ทาํพิธีไสยเวท คร้ัน ณ วนัพระ
ฤกษส์ถาปนา สมเดจ็พระสมณเจา้หรือสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ ประทบัเหนือตัง่มหาสมณอาสน์
อุทุมพร พระบาท สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานนํ้าจากพระเตา้และพระมหาสงัขท์กัษิณาวรรต 
แลว้เสดจ็ประทบั ณ พระแท่นเศวตฉตัร ๕ ชั้น ในพระอุโบสถ โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศพระบรมราช
โองการมหาสมณุตมาภิเษก เฉลิมพระนามสถาปนาพระอิสริยยศจบแลว้ พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัทรงถวายพระสุพรรณบฏั เคร่ืองยศสมณศกัด์ิ เคร่ืองสกัการะดอกไมธู้ปเทียน ตน้ไมเ้งิน
ทอง มีเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบฏั  
 
พระราชพธีิสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  แยกเป็น ๒ ลกัษณะ 
 ลกัษณะท่ี ๑  ประกอบดว้ยพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบฏั  และพระราชพิธีถวายพระ
นาม  กาํหนดพระราชพิธีหลงัจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงจะมีการเฉลิมพระยศเจา้นาย ตั้งกรม 
เล่ือนกรม และตั้งขา้ราชการผูมี้ความชอบในแผน่ดิน หรือเป็นการต่อทา้ยพระราชพิธีประจาํปี 
หรือไม่กสุ็ดแต่พระราชอธัยาศยั เพราะบางคร้ังตาํแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราชจะวา่งอยูเ่ป็นเวลานาน 
มิไดท้รงสถาปนาพระเถระรูปใดข้ึนดาํรงตาํแหน่ง นอกจากน้ีพระราชพิธีสถาปนาสมณศกัด์ิ มกัจะ
ทรงสถาปนาสมเดจ็พระราชาคณะและพระราชาคณะหลายรูปดว้ยในคราวเดียวกนั 
 พธีิจารึกพระสุพรรณบัฏ เม่ือโหรคาํนวณวนัพระฤกษท่ี์จะจารึกแลว้ อาลกัษณ์ทาํพิธีจารึก
ในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น หอพระมณเฑียรธรรม หรือ พระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม มี
พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนต ์และพราหมณ์ทาํพิธีไสยเวท มีขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ร่วมเป็นสกัขีพยาน 
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 พธีิสถาปนา ตอ้งคาํนวณวนัพระฤกษ ์ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดา-
รามบา้ง ณ พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัฯ บา้ง (ถา้เป็นการเน่ืองในพระราชพิธีประจาํปี) ณ พระอาราม
ท่ีเสดจ็สถิตบา้ง อาลกัษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็
ไปถวายพระสุพรรณบฏั เคร่ืองยศสมณศกัด์ิ บางคร้ังโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ชิญไปถวาย ณ พระอารามใน
ภายหลงั นอกจากน้ีในสมยัรัชกาลท่ี ๒ และรัชกาลท่ี ๓ ยงัมีประเพณีแห่เชิญสมเดจ็พระสงัฆราชจาก
พระอารามเดิมไปสถิต ณ วดัมหาธาตุ อีกดว้ย 
 ลกัษณะท่ี ๒ เป็นพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชโดยเฉพาะ พระราชบญัญติั
คณะสงฆ ์ พทุธศกัราช ๒๕๐๕ มาตรา ๗ บญัญติัไวว้า่พระมหากษตัริยท์รงสถาปนาสมเดจ็
พระสงัฆราช  และมาตรา ๘ บญัญติัวา่ สมเดจ็พระสงัฆราชทรงดาํรงตาํแหน่งสกลมหาสงัฆปริณายก 
ทรงบญัชาการคณะสงฆ ์(ทรงสรรค ์นิลกาํแหง ๒๕๕๒ : ๑๓๐) 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั จึงทรงมีพระดาํริวา่ ในการสถาปนาสมเดจ็
พระสงัฆราชนั้น สมเดจ็พระสงัฆราชทรงดาํรงตาํแหน่งสูงสุด เป็นสกลมหาสงัฆปริณายก 
ประธานาธิบดีแห่งสงฆ ์  และเป็นท่ีเคารพสกัการะของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระบรมวงศา
นุวงศ ์ รัฐบาล และพทุธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงอาศยัพระราชอาํนาจ ทรง
สถาปนาสมเดจ็พระเถระข้ึนทรงดาํรงสมณศกัด์ิสมเดจ็พระสงัฆราช และสมควรท่ีจะถวายพระ
เกียรติยศ โดยการตั้งพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช ณ พระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม เป็นพระราชพิธีต่างหากโดยเฉพาะ และใหมี้ลกัษณะการพระราชพิธีแตกต่างกวา่ก่อน ซ่ึงเดิมมี
เพียงเจา้พนกังานอาลกัษณ์ อ่านกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช และถวาย
พระสุพรรณบฏั พดัยศ และเคร่ืองสมณศกัด์ิ การพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชต่อแต่น้ี มี
พระราชดาํริใหป้ระกาศกระแสพระบรมราชโองการและถวายพระสุพรรณบฏั พดัยศ และเคร่ือง
สมณศกัด์ิ ท่ามกลางมหาสงัฆสนันิบาต ประกอบดว้ยสมเดจ็พระราชาคณะ พระกรรมการมหาเถร
สมาคม เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร และทางราชอาณาจกัรกค็รบทุกสถาบนั นบั
แต่พระบรมวงศานุวงศ ์ ประธานฝ่ายบริหาร ตุลาการ และนิติบญัญติั ตลอดจนขา้ราชการทั้งมวล 
เป็นเอกลกัษณ์อนุกรมพร้อมกนั อนุโมทนาสาธุการ สมกบัท่ีจะเป็นองคพ์ระประมุขปกครองคณะ
สงฆ ์เป็นท่ีเชิดชูพระพทุธศาสนาสืบไป  
 พระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช ตามกระแสพระราชดาํริขา้งตน้ เร่ิมในการ
สถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชองคท่ี์ ๑๖ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา
สงฆปริณายก (จวน ศิริสม) จนถึงสมเดจ็พระสงัฆราชองคปั์จจุบนั การพระราชพิธีประกอบดว้ย 
พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบฏั และพระราชพิธีสถาปนา (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๔ : 
ฌ)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔

 พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบฏั  กระทาํ ณ พระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม โหร
คาํนวณพระฤกษท่ี์จารึก ขณะเจา้พนกังานอาลกัษณ์จารึกพระสุพรรณบฏั พระสงฆเ์จริญชยัมงคล
คาถา ชาวพนกังานประโคมฆอ้งชยั สงัข ์แตร ดุริยางคเ์ม่ือเสร็จการ  จากนั้นเชิญพระสุพรรณบฏัข้ึน
ทูลเกลา้ฯ ถวาย ทรงเจิม  
 พระราชพิธีสถาปนา กระทาํ ณ พระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เช่นเดียวกนั เม่ือ
ทรงศีลแลว้ โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พนกังานอาลกัษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนา
สมเดจ็พระสงัฆราช ณ ท่ามกลางสงัฆมณฑล และฝ่ายราชอาณาจกัร สมเดจ็พระราชาคณะนาํสวด
สงัฆานุโมทนา พระกรรมการมหาเถระสมาคมรับอนุโมทนาสาธุการแลว้ พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั เสดจ็ไปถวายนํ้าพระมหาสงัขท์กัษิณาวฏัแด่สมเดจ็พระสงัฆราช ถวายพระสุพรรณบฏั พดั
ยศ เคร่ืองสมณศกัด์ิ และพระตราตาํแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราช พระสงฆส์งัฆมณฑลเจริญชยัมงคล
คาถา ชาวพนกังานประโคมฆอ้งชยั สงัข ์ แตร ดุริยางค ์ พระสงฆต์ามพระอารามทัว่ราชอาณาจกัร
ชุมนุมในพระอุโบสถ เจริญชยัมงคลคาถาและย ํา่ระฆงัพร้อมกนั เสร็จแลว้ สมเดจ็พระสงัฆราชทรง
รับเคร่ืองสกัการะจากพระเถระผูใ้หญ่ฝ่ายมหานิกายและธรรมยตุ ผูแ้ทนพระบรมวงศานุวงศ ์
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และบรรพชิตญวนและจีน เป็น
ตน้ เป็นการเสร็จพิธี    
 
ตารางท่ี  ๓   รายพระนามสมเดจ็พระสงัฆราช ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 

ลาํดับ 
 

รัชกาล 
 

รายพระนาม 
สถาปนา 
ปี พ.ศ. 

 

สถิต ณ วดั 

๑ รัชกาลท่ี ๑ สมเดจ็พระสงัฆราช (ศรี) ๒๓๒๕ วดัระฆงัโฆสิตาราม 
๒ รัชกาลท่ี ๑ สมเดจ็พระสงัฆราช (สุก) ๒๓๓๖ วดัมหาธาตุ 
๓ รัชกาลท่ี ๒  สมเดจ็พระอริยวงษญาณ ปริยติัวรา

สงัฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมปรินายก (มี) 
๒๓๕๙ วดัมหาธาตุ 

๔ รัชกาลท่ี ๒ สมเดจ็พระอริยวงษญาณ ปริยติัวรา
สงัฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมปรินายก 
(สุก ญาณสงัวร) 

๒๓๖๓ วดัมหาธาตุ 

๕ รัชกาลท่ี ๒ สมเดจ็พระสงัฆราช (ด่อน) ๒๓๖๕  วดัมหาธาตุ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕

ตารางท่ี  ๓  (ต่อ) 
 

 

ลาํดับ 
 

รัชกาล 
 

รายพระนาม 
สถาปนา 
ปี พ.ศ. 

 

สถิต ณ วดั 

๖ รัชกาลท่ี ๓ สมเดจ็พระอริยวงษญาณ ปริยติัวรา
สงัฆราชาธิบดี ศรีสมณุตมปรินายก 
(นาค) 

๒๓๘๖ วดัมหาธาตุ และยา้ย
ไปประทบัท่ีวดัราช

บูรณะ 
๗ รัชกาลท่ี ๔ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมา

นุชิตชิโนรส (พระองคเ์จา้วาสุกรี) 
๒๓๙๔ วดัพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม 
๘ รัชกาลท่ี ๕ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปว

เรศวริยาลงกรณ์ (พระองคเ์จา้ฤกษ)์ 
๒๔๓๔ วดับวรนิเวศวหิาร 

๙ รัชกาลท่ี ๕ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช มหาสงฆปรินายก (ปุสฺส
เทโว สา ป.๙)  

๒๔๓๖ วดัราชประดิษฐ์
สถิตมหาสีมาราม 

๑๐ รัชกาลท่ี ๖  สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส (พระองคเ์จา้มนุษย
นาคมานพ) 

๒๔๕๓ วดับวรนิเวศวหิาร 

๑๑ รัชกาลท่ี ๖ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวง
ชินวรศิริวฒัน ์(หม่อมเจา้ภุชงค ์
ชมพนุูท) 

๒๔๖๔ วดัราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม 

๑๒ รัชกาลท่ี ๘ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลสงฆปรินายก (แพ 
พงษป์าละ) 

๒๔๘๑ วดัสุทศันเทพวรา
ราม 

๑๓ รัชกาลท่ี ๘ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชิร 
ญาณวงศ ์(หม่อมราชวงศช่ื์น นพวงษ)์ 

๒๔๘๘ วดับวรนิเวศวหิาร 

๑๔ รัชกาลท่ี ๙ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรินายก 
(ปลด เกตุทตั)  

๒๕๐๓ วดัเบญจมบพติร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖

ตารางท่ี  ๓  (ต่อ) 
 

 

ลาํดับ 
 

รัชกาล 
 

รายพระนาม 
สถาปนา 
ปี พ.ศ. 

 

สถิต ณ วดั 

๑๕ รัชกาลท่ี ๙ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรินายก 
(อยู ่ชา้งโสภา) 

๒๕๐๖ วดัสระเกศ 

๑๖ รัชกาลท่ี ๙ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรินายก 
(จวน ศิริสม) 

๒๕๐๘ วดัมกฎุกษตัริยาราม 

๑๗ รัชกาลท่ี ๙ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรินายก 
(ปุ่น สุขเจริญ) 

๒๕๑๕ วดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม 

๑๘ รัชกาลท่ี ๙ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรินายก 
(วาสน์ นิลประภา) 

๒๕๑๗ วดัราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม 

๑๙ รัชกาลท่ี ๙ สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรินายก 
(เจริญ คชวตัร) 

๒๕๓๒ วดับวรนิเวศวหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  ๒๙  ผงัการตั้งแต่งพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช  

 

๑๕ 

 

๑๔

๒

๑ 

๓

๔ ๕

๘

 
๙ 

๖ 

๗ 

๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
๑๓ 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘

๑. ฐานเบญจาบุษบกประดิษฐาน       ๙.   อาสนสงฆย์กพื้นปูผา้ขาวและบุรอบดว้ย 
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร                     ผา้ขาวปิดทองแผล่วดฉลุลายดอกลอย 

 ๒. ธรรมาสน์ศิลา       ๑๐.   พระแท่นเศวตฉตัรสมเดจ็พระสงัฆราช 
๓. เคร่ืองนมสัการทองใหญ่      ๑๑.   อาสนสงฆเ์กา้อ้ี 
๔. พระแท่นทรงกราบ       ๑๒.  อาสนสงฆย์กพื้นปูผา้ขาว 
๕.   ท่ีทรงกราบสาํหรับผูแ้ทนพระองค ์     ๑๓.  เกา้อ้ีสาํหรับขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ เฝ้าฯ 
๖. พระราชอาสน์       ๑๔.  ฆอ้งชยั 
๗.  เกา้อ้ีท่ีประทบัสาํหรับผูแ้ทนพระองค ์  ๑๕.  ศาลเทวดา 
๘.   โตะ๊จารึกพระสุพรรณบฏั 

 
พระราชพธีิทรงบําเพญ็พระราชกศุลอุปสมบทนาคหลวง 

พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุล อุปสมบทพระราชวงศ ์ราชนิกลุ ราชสกลุ ขา้ราชการ
สญัญาบตัร ซ่ึงไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหไ้ดรั้บพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็น
นาคหลวง และสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นพระราชพิธีมีมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ สืบมาจนถึงปัจจุบนั  

ก่อนเทศกาลเขา้พรรษามีประเพณีนิยมอุปสมบทในพระพทุธศาสนา  เพื่อรับการอบรม
บ่มนิสยั  ศึกษาและปฏิบติัพระธรรมวินยั  การอุปสมบทคร้ังน้ี  ถา้เป็นพระบรมวงศานุวงศต์ั้งแต่
หม่อมเจา้ข้ึนไป  ราชาศพัทใ์ชว้า่ “ทรงผนวช”  ส่วนราชสกลุ  ขา้ราชการ และบุคคลทัว่ไป  เรียกวา่ 
“อุปสมบท”  พระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการ  เม่ือจะทรงผนวชหรืออุปสมบท ตอ้งขอพระบรม
ราชานุญาต  และกราบถวายบงัคมลา  การน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  มีพระราชศรัทธาโปรด
เกลา้ฯ ใหท้รงผนวชหรืออุปสมบท ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงเป็นพทุธาวาสในพระบรม-
มหาราชวงั  เรียกวา่ “นาคหลวง”  (เพลินพิศ กาํราญ ๒๕๕๐ : ๕) 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์
และมหาดเลก็เม่ืออายคุรบอุปสมบท  พระองคก์ท็รงเป็นพระธุระในการจดัใหอุ้ปสมบท  ถา้ยงัไม่ได้
อุปสมบทแลว้จะยงัไม่ใหรั้บราชการ  พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงคร้ังแรกคือ  ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  รัชกาลท่ี ๒  คร้ังยงัทรงดาํรงพระอิสริยยศ
เป็น  สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร  ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในพทุธศกัราช ๒๓๓๑  

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๑ ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์ กล่าววา่  
“คร้ันเม่ือถึงเดือน ๘ ในปีวอก สมัฤทธิศกนั้น สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอพระองคใ์หญ่ เจา้ฟ้ากรมหลวง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙

อิศรสุนทร พระชนมานุได ้๒๑ พรรษา ควรจะทรงผนวชอุปสมบท และสมเดจ็พระเจา้หลานเธอ เจา้
ฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศ เจา้ฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ ์ ทั้งสองพระองคพ์ระชนมายเุกินอุปสมบท
แลว้ ยงัหาไดท้รงผนวชเป็นพระภิกษุไม่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจึงทรงพระกรุณาโปรด
อนุญาตใหอ้อกทรงผนวช ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  หลงัจากนั้นกต็ั้งกระบวนแห่
กรมหลวงอิศรสุนทรข้ึนไปประทบัอยูว่ดัสมอราย (วดัราชาธิวาส)   

ตั้งแต่นั้นจึงเป็นพระราชประเพณีท่ีพระบรมวงศานุวงศจ์ะตอ้งทรงผนวชท่ีพระอุโบสถวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม โดยโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นนาคหลวง ทั้งน้ีมีหลกัฐานเป็นพระราชนิยมใน
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราช
นิพนธ์ไวใ้นหนงัสือพระราชพิธีสิบสองเดือนวา่ “การทรงผนวชเจา้นายในพระอุโบสถวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม ซ่ึงเป็นพระองคแ์รกทีเดียวนั้น คือ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
เพราะฉะนั้นบรรดาเจา้นายภายหลงัท่ีเป็นเจา้ฟ้า พระองคเ์จา้ หม่อมเจา้ ทั้งในวงัหลวง วงัหนา้ ไม่มี
พระองคใ์ดท่ีไดท้รงผนวชท่ีอ่ืน นอกจากวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เวน้แต่พกิารหรือเป็นท่ีน่า
รังเกียจอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพราะฉะนั้นจึงไดถื้อกนัวา่ ถา้เจา้นายพระองคใ์ดไม่ไดท้รงผนวชในวดั
พระศรีรัตนศาสดารามแลว้  ยอ่มเป็นคนท่ีเสียคนแลว้หรือจะเสียคนต่อไปเป็นแน่  ส่วนนาคหลวงท่ี
เป็นมหาดเลก็  ขา้ราชการนั้นเร่ิมมีข้ึนในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  โดย
ไดท้รงพระกรุงฯโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ม่ืนสราภยัสฤษฎิการ (เจิม แสง-ชูโต)  บุตรพระยาสุรศกัด์ิมนตรี 
(แสง  แสง-ชูโต)  เป็นนาคหลวงอุปสมบทต่อทา้ยหม่อมเจา้  หลงัจากนั้นจึงถือเป็นหลกัเกณฑว์า่  
ขา้ราชการท่ีมียศบรรดาศกัด์ิ  ซ่ึงเป็นบุตรขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่  หรือเป็นราชสกลุ  เม่ือจะอุปสมบท
ตอ้งกราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาตก่อน  เม่ือความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแลว้  จะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นนาคหลวงอุปสมบทในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (เพลินพิศ กาํราญ 
๒๕๕๐ : ๖)  สาํหรับสามเณรถา้สอบไดเ้ปรียญธรรม ๙ ประโยค  เม่ือมีอายคุรบอุปสมบท โปรด
เกลา้ฯ ใหเ้ป็นนาคหลวง อุปสมบท ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  และใหจ้ดัรถยนตห์ลวงไปส่งยงัวดั
ท่ีจาํพรรษา     

กรมศิลปากร (๒๕๔๓ : ๓๘) การทรงผนวชและอุปสมบทนาคหลวงในรัชกาลก่อนๆ 
กาํหนด  ๓  วนั  คือ วนักราบถวายบงัคมลา  วนัสมโภช  วนัทรงผนวชและอุปสมบท  มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

วนักราบบังคมลา กระทรวงวงัจะแจง้กาํหนดใหผู้ท่ี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็น
นาคหลวงทราบ เพื่อเขา้เฝ้าฯ พร้อมกนัในวนัท่ีเสดจ็ฯ ออกขนุนาง  ซ่ึงสมยัก่อนเสดจ็ออกสปัดาห์ละ 
๑ คร้ัง ณ พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัมไหสูรยพิมาน  พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท  หรือพระท่ีนัง่อนนัต
สมาคม  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัประทบัพระราชอาสน์หนา้พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉตัร  ผู ้
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เป็นนาคหลวงนาํพานดอกไมธู้ปเทียนแพเขา้ไปกราบถวายบงัคม ณ ท่ีประทบัเป็นรายบุคคล  
หลงัจากนั้นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  พระราชทานพระบรมราโชวาท  จบแลว้เสดจ็ข้ึน 

วนัสมโภช กาํหนดก่อนวนัทรงผนวชและอุปสมบท ๑ วนั  การสมโภชน้ีไม่ไดส้มโภชทุก
คน  แลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัประทบัพระราชอาสน์
หนา้พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉตัร  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัประทบัพระราชอาสน์หนา้พระ
แท่นนพปฎลมหาเศวตฉตัร  พราหมณ์เบิกแวน่เวียนเทียน  คร้ันเวยีนเทียนเสร็จแลว้ พราหมณ์ดบั
เทียนและเจิมนาคหลวง  นาคหลวงเขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานนํ้าสงัขแ์ละทรงเจิม  แลว้เสดจ็ข้ึน 

วนัทรงผนวชและอุปสมบท พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินมาประทบั
ทรงเป็นประธานในพระราชพิธี พระราชทานผา้ไตรในการทรงผนวชและอุปสมบท โดยสมเดจ็
พระสงัฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌายท์ั้งนาคหลวงมหานิกายและธรรมยตุ และพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัถวายเคร่ืองสมณบริขารแก่พระภิกษุนาคหลวง และโปรดฯ ใหพ้ระภิกษุนาคหลวงไปรับ
ของถวายจากพระราชวงศฝ่์ายในดว้ย หลงัจากนั้นพระภิกษุนาคหลวงธรรมยตุไปทาํพิธีทฬัหีกรรม 
หมายความวา่ทาํใหเ้ป็นธรรมยตุบริสุทธ์ิ ณ วดัท่ีจาํพรรษา 

ระเบียบของสาํนกัพระราชวงั กาํหนดไวว้า่ การอุปสมบทนาคหลวงในปัจจุบนั ผูท่ี้ขอ
พระราชทานพระมหากรุณาเป็นนาคหลวงตอ้งทาํหนงัสือถึงเลขาธิการพระราชวงัหรือราชเลขาธิการ  
พร้อมดว้ยหลกัฐาน  คือ   

๑. หนงัสือจากตน้สงักดัใหล้าอุปสมบท 
๒. หนงัสือจากวดัท่ีใหจ้าํพรรา 
๓. ประวติัของผูท่ี้ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 
นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นนาคหลวงแลว้ สาํนกัพระราชวงัจะไดก้ราบบงัคมทูลขอ
พระราชทานกาํหนดวนัเขา้เฝ้าฯ กราบถวายบงัคมลา โดยงดการสมโภช ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้เฝ้าฯ กราบถวายบงัคมลาในวนัท่ีเสดจ็ออกทางเจิมเทียน
พรรษา ณ พระราชฐานท่ีประทบั สาํหรับวนัอุปสมบท สาํนกัพระราชวงัไม่ไดอ้อกเป็น
หมายกาํหนดการเช่นในรัชกาลก่อนๆ แต่จะออกเป็นหมายรับสัง่กาํหนดการพระราชพิธีทรงบาํเพญ็
พระราชกศุลอุปสมบทนาคหลวง ถา้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมีพระราชกรณียกิจอ่ืนๆ  ไม่
สามารถเสดจ็พระราชดาํเนินมาทรงเป็นประธานในการอุปสมบทนาคหลวงได ้ กจ็ะเสดจ็ฯ มาถวาย
เคร่ืองสมณบริขารแก่พระภิกษุนาคหลวงภายหลงัจากท่ีอุปสมบทเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี  ๓๐  พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง 
 
พธีีสวดพระปริตร  และการทาํนํา้พระพุทธมนต์ 
 
การสวดพระปริตร 
 การสวดพระพทุธมนตท่ี์พระสงฆส์วดในงานต่างๆ แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ การสวดพระ
ธรรมเพ่ือรักษาพระศาสนา และการสวดพระปริตรซ่ึงเป็นการสวดเพื่อคุม้ครองป้องกนัภยัอนัตราย   

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (๒๕๑๑ : ๘) ปริตร มาจากคาํวา่ 
“ปริตฺต” ในภาษาบาลีแปลวา่ คุม้ครอง การสวดพระปริตรจึงหมายความวา่สวดเพ่ือคุม้ครอง ป้องกนั
ภยนัตราย ประเพณีท่ีพระสงฆส์วดพระปริตรเกิดข้ึนในลงักาทวีป ในตาํนานพระพทุธศาสนากล่าว
วา่ เม่ือพระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัปรินิพพานแลว้ได ้ ๓๐๐ ปีเศษ พระเจา้อโศกมหาราชทรงอุปถมัภ์
บาํรุงพระพทุธศาสนา แลว้แต่งตั้งทูตเพื่อเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปยงันานาประเทศ  พระเจา้เทวนมั
ปิยดิสซ่ึงครองกรุงลงักาเกิดเล่ือมใส จึงทูลขอใหพ้ระเจา้อโศกมหาราชส่งคณะสงฆม์าเผยแผ่
พระพทุธศาสนายงัลงักาทวปี พระเจา้อโศกจึงทรงอาราธนาพระมหินทรเถระผูเ้ป็นพระราชบุตร
พระองคห์น่ึง ซ่ึงออกผนวชอยูใ่หเ้ป็นประธานนาํคณะสงฆไ์ปสัง่สอนพระธรรมวนิยั  แต่เน่ืองจาก
ชาวลงักาไม่รู้ภาษาบาลีอยา่งแพร่หลายเหมือนชาวอินเดีย  การสอนและการรักษาพระธรรมวินยัใน
ลงักาจึงตอ้งใช ้๒ ภาษา คือสอนดว้ยภาษาสิงหลอนัเป็นภาษาของชาวลงักา แต่ท่องจาํพระธรรมวนิยั
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ดว้ยภาษาบาลีตามเดิม ต่อมาภายหลงัพระสงฆใ์นลงักาทวปีช่วยกนัเขียนพระธรรมวินยัเป็นอกัษร ทาํ
ใหค้วามจาํเป็นในการท่องจาํนอ้ยลงกวา่แต่ก่อน แต่ถึงอยา่งไรกต็ามการศึกษาพระธรรมวินยัตอ้ง
เรียนภาษาบาลีจนรู้แตกฉานก่อน จึงสามารถอ่านพระไตรปิฎกใหร้อบรู้พระธรรมวินยัได ้ การเรียน
ภาษาบาลีจึงถือวา่เป็นกิจของผูอ้อกบวชจะตอ้งเรียน และนบัถือกนัวา่ภาษาบาลีเป็นภาษาศกัด์ิสิทธ์ิ 
เพราะทรงไวซ่ึ้งพระพทุธศาสนา แมผู้ท่ี้ไม่ไดเ้รียนรู้ภาษาบาลี เม่ือไดย้นิพระสงฆส์าธยาย กรู้็วา่เป็น
พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พากนัอนุโมทนาสาธุและถือวา่เป็นสิริมงคล  แต่ท่ีลงักานั้นมี
พวกทมิฬท่ีนบัถือไสยศาสตร์มาอยูม่าก พาศาสนาพราหมณ์มาสัง่สอนในลงักาทวปีดว้ย ตามคติของ
ศาสนาพราหมณ์นิยมวา่ผูท้รงพระเวทอาจจะร่ายมนตใ์หเ้กิดสิริมงคลหรือป้องกนัภยนัตรายแก่
มหาชนได ้ แมช้าวลงักาท่ีนบัถือพระพทุธศาสนากย็งัตอ้งการความเป็นสิริมงคลและกย็งัหวาดหวัน่
ต่อภยนัตรายต่างๆ ตามธรรมดาของมนุษย ์ คงจะขอใหพ้ระสงฆเ์ถรานุเถระลงักาช่วยหาทางใน
พระพทุธศาสนาสงเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลและป้องกนัภยัอนัตรายใหแ้ก่ตนบา้ง พระสงฆจึ์งคน้ใน
พระไตรปิฎก เลือกเอาพระสูตร และพระคาถาสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย อนัมีตาํนานอา้งวา่
เกิดข้ึนดว้ยเหตุการณ์ต่างๆ มาสวดเป็นมนต ์ เช่น พระอานนทเ์คยถือเอารัตนสูตรมาสวดเป็นมนต์
ระงบัโรคระบาดอนัเกิดจากความอดอยากท่ีเมืองเวสาลี เป็นตน้  

นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ การสวดพระ
ปริตรจะสวดบทอะไรหรือคาถาอะไรกข้ึ็นอยูก่บัเหตุการณ์ เช่น นิมนตส์วดใหเ้ป็นมงคลกส็วดมงคล
สูตร ถา้นิมนตไ์ปสวดใหค้นเจบ็ไขฟั้งกส็วดโพชฌงค ์ เป็นตน้ เม่ือมีการสวดพระปริตรเกิดข้ึนแลว้ 
คนทั้งหลายกนิ็ยมกนัแพร่หลาย พระสงฆก์ค็น้หาพระสูตรและพระคาถาในพระไตรปิฎกมาสวดเป็น
พระปริตรมากข้ึนเป็นลาํดบั  
 เม่ือพระพทุธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในลงักาทวีป และแพร่กระจายมายงัประเทศไทย 
จึงมีการเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินยัในลงักาทวีป และอุปสมบทเป็นพระสงฆล์ทัธิลงักาวงศ ์
หลงัจากนั้นกน็าํหลกัธรรมคาํสอนมาเผยแพร่ จนมีผูน้บัถือและสมคัรเรียนตามลทัธิลงักาวงศก์นัมาก
ข้ึน จนถึงพระเจา้แผน่ดินทรงรับอุปถมัภ ์ เห็นไดว้า่พระธรรมวินยัขอ้วตัรปฏิบติัท่ีพระสงฆไ์ทย
ประพฤติตั้งแต่กรุงสุโขทยัเป็นตน้มา การสวดพระปริตรในประเทศไทยไดมี้การคดัเลือกจาก
พระไตรปิฎกและแต่งข้ึนมาใหม่แลว้เอามาสวดเพิ่ม เพือ่จะใหเ้กิดความเป็นสิริมงคล พิธีสวดพระ
ปริตรมีอยู ่๒ อยา่ง คือ พิธีทางพทุธศาสนา และพิธีทางพทุธศาสนาเจือไสยศาสตร์ 

๑. พิธีทางพทุธศาสนา  คือ การสวดมนตใ์นงานมงคลอยา่งสามญั เช่น การทาํบุญบา้น 
การฉลองพระ พิธีโกนจุก เป็นตน้   
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๒. พิธีทางพทุธศาสนาเจือไสยศาสตร์  คือ ถา้เป็นงานมงคลท่ีพิเศษกวา่สามญั เช่น พระ
ราชพิธีถือนํ้า พระราชพิธีแรกนา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นตน้ ซ่ึงจะสวดในพระ
อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
การทาํนํา้พระพุทธมนต์ 
 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (๒๕๑๑ : ๓๕) การทาํนํ้าพระ
พทุธมนตเ์ป็นส่วนหน่ึงของการสวดพระปริตร เพราะฉะนั้นจึงเป็นประเพณีบา้นเมืองมาแต่โบราณ 
ถา้มีการสวดพระปริตรท่ีใด กย็อ่มตั้งบาตรหรือหมอ้ใส่นํ้ามีเทียนจุดติดไว ้ และผกูสายสิญจน์ล่ามมา
ท่ีพระสงฆท์ั้งหมดถือในเวลาสวดพระปริตร  การสวดพระปริตรทาํนํ้าพระพทุธมนตถื์อเป็นพระราช
พิธีท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง เม่ือมีพระราชพิธีตอ้งนิมนตพ์ระสงฆต์าํแห่งพระครูพระปริตรไทย ๔ รูป และ
พระครูพระปริตรมอญ ๔ รูป สาํหรับสวดทาํนํ้าพระพทุธมนต ์ ส่วนในงานพระราชพิธีซ่ึงมีสรง
มูรธาภิเษก ภิกษาชาคณะไทยรูปหน่ึง  มอญรูปหน่ึง กบัพระครูพระปริตร ๘ รูป สาํหรับสวดทาํนํ้า
พระพทุธมนตส์าํหรับพระมหากษตัริยท์รงสรงมูรธาภิเษกทุกงาน  
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ พระองคมี์ความเล่ือมใสใน
พระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหนิ้มนตพ์ระสงฆฝ่์ายรามญันิกาย จาํนวน ๔ รูป ทาํ
พิธีสวดพระพทุธมนตส์ตัปริตรคาถาเสกทาํนํ้าพระพทุธมนต ์ สาํหรับสรงพระพกัตร์และสรง 
ตลอดจนทาํการประพรมรอบพระมหามณเฑียรเป็นประจาํทุกวนั ในเวลา ๑๔.๐๐ น. และปฏิบติัสืบ
ต่อมาจนกระทัง่ถึงรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗  แต่ในปัจจุบนัทาํ
พิธีสวดพระพทุธมนตพ์ระปริตร และเสกทาํนํ้าพระพทุธมนตเ์ฉพาะวนัธรรมสวนะหรือวนัพระ
เท่านั้น  ส่วนการถวายนํ้าพระพทุธมนตส์าํหรับทรงสรงคงถวายทุกวนัตามพระราชประเพณีท่ีไดเ้คย
ปฏิบติั 
 
พระราชพธีิถือนํา้พระพพิฒัน์สัตยา 

ก่อนท่ีประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ การรวมศูนยก์ลางอาํนาจการเมืองการ
ปกครองจะอยูท่ี่พระบรมมหาราชวงั  นอกจากพระมหากษตัริยถื์อวา่เป็นผูท้รงอาํนาจสูงสุดแลว้  
ขา้ราชการท่ีถวายงานในราชการแผน่ดินกย็อ่มมีอาํนาจมากเช่นกนั  เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การกบฏ  หรือการแยง่ชิงราชสมบติั  จึงตอ้งมีส่ิงท่ีคอยเตือนสติใหร้ะลึกถึงความจงรักภกัดีต่อชาติ
และพระมหากษตัริย ์ และถือปฏิบติักนัมาแต่สมยัโบราณ  นัน่กคื็อพระราชพิธีศรีสจัจปานกาลถือนํ้า
พิพฒัน์สตัยา  ซ่ึงนอกจากจะประกอบพระราชพิธีภายในพระราชวงัหลวงแลว้  ยงัตอ้งประกอบพระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔

ราชพิธีท่ีพระอุโบสถของพระอารามในพระราชวงัหลวงดว้ย  เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ีบรรจุพระบรมอฐิัของสมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิราช ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นการข่มขวญัไม่ใหเ้กิดการกระดา้งกระเด่ืองในราชอาณาจกัร  จึงทาํใหเ้กิดพระราชพิธีท่ีสาํคญั  
คือ พระราชพิธีศรีสจัจปานกาลหรือพระราชพิธีถือนํ้าพิพฒัน์สจัจา  

กรมศิลปากร (๒๕๑๔ : ๒๐๒-๒๔๕) พระราชพิธีศรีสจัจปานกาล หรือพระราชพิธีถือนํ้า
พิพฒัน์สจัจา เป็นพิธีใหญ่ซ่ึงมีมาแต่โบราณ และทาํกนัถึงปีละ ๒ คร้ัง คือ ในวนัข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๕ 
และวนัแรม ๑๓ คํ่า เดือน ๑๐ การถือนํ้าน้ีมีเคา้มูลวา่ ใชก้นัในหมู่ทหารเป็นวิธีของขตัติยะ ชาติ
ขตัติยะหาเล้ียงชีวิตดว้ยคมอาวธุแต่มิใช่ผูร้้าย รักการต่อสูอ้ยา่งซ่ึงหนา้ และประกาศใหรู้้ตวั คร้ันเม่ือ
มีชยัชนะเหนือขตัติยะทั้งปวง จึงไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชาหรือพระมหากษตัริย ์ เพือ่ให้
ปกครองบา้นเมืองสืบไป  

พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒันส์ตัยา หรือพระราชพิธีศรีสจัจปานกาล ถือปฏิบติัมาตั้งแต่
โบราณ คือ ซ่ึงถูกยกเลิกไปหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งการพระราชพิธีน้ีข้ึนมาอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 
๒๔ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่ผูท่ี้ถือนํ้าพระพพิฒัน์สตัยาในคร้ังน้ี  เฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิก
ราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดีเท่านั้น และไม่ไดเ้รียกพระราชพิธีน้ีวา่ พระราชพิธีถือ
นํ้าพระพิพฒันส์ตัยา หรือพระราชพิธีศรีสจัจปานกาลเหมือนแต่ก่อน แต่เรียกวา่ “พระราชพิธี
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดี”  ซ่ึงเป็นการผนวกพระราชพิธีพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดี กบัพระราชพธีิถือนํ้าพระพพิฒัน์สตัยาเขา้ดว้ยกนั  

พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒันส์ตัยา เป็นพระราชพิธีท่ีรวมพิธีทางศาสนาพทุธและศาสนา
พราหมณ์ ในสมยัโบราณกาํหนดถือปีละ ๒ คร้ัง คือ กระทาํในตอนทา้ยพระราชพธีิสารท และทา้ย
พระราชพิธีสมัพจัฉรฉินท ์ (พระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระนครและพระมหากษตัริย ์ ซ่ึง
กระทาํในเดือน ๔ ต่อในเดือน ๕) ต่อมาไดเ้ปล่ียนมากระทาํ วนัข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๕ และแรม ๑๓ คํ่า 
เดือน ๑๐  

นํ้าพระพิพฒันส์ตัยาเป็นนํ้าชาํระพระแสง ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๕ พระราชทานพระบรมราชาธิบายวา่ คงเร่ิมดว้ยวิธีขตัติย หรือกษตัริย ์คือ ทหาร เม่ือชาติ
ขตัติยะถือคมอาวธุเป็นอาชีพอยูเ่ช่นน้ี กจ็าํเป็นอยูเ่องท่ีจะตอ้งเสาะแสวงหาศาสตราวธุท่ีดีเลิศกวา่
ผูอ่ื้นมาใช ้และมีความรักอาวธุนั้นยิง่กวา่ทรัพยส์มบติัทั้งหลาย เม่ือใชอ้าวธุนั้นไปทาํการสงครามได้
ชยัชนะแก่ผูใ้ด กจ็ะถือวา่อาวธุนั้นเป็นของดีมีคุณวิเศษและเอานํ้าลา้งอาวธุนั้น ใหผู้ท่ี้ยนิยอมอยูใ่ต้
อาํนาจด่ืม คู่กบัการใหส้ตัยป์ฏิญาณตน และถา้ผูด่ื้มนํ้านั้นเกิดคิดทรยศต่อขตัติยะนั้นกเ็ช่ือวา่อาวธุ
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นั้นสามารถลงโทษแก่ผูท้รยศได ้  และมีเคา้ท่ีมาอีกทางหน่ึง คือ ในประกาศคเชนทรัศวสนานกล่าว
วา่ นํ้าท่ีลา้งพระแสงขรรค ์ช่ือ ฑีฆาว ุใชด่ื้มเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนนํ้ามนต ์ 

ในสมยักรุงศรีอยธุยา การถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา ทาํเช่นเดียวกบัในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ ขา้ราชการถือนํ้าท่ีวดัพระศรีสรรเพชญ ์แลว้ยา้ยไปท่ีวหิารมงคลบพิตร เม่ือถือนํ้าแลว้
นาํดอกไมธู้ปเทียนเขา้ถวายบงัคมพระบรมรูปสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระบรมรูปพระเจา้อู่
ทอง แลว้จึงเขา้เฝ้าถวายบงัคม  

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ เสดจ็ข้ึนเถลิงราชสมบติันั้น เป็น
เวลายงัทรงผนวชอยู ่ ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินมาประทบัอยูใ่น พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการทาํสตัยานุสตัยถ์วายคร้ังแรก กท็าํท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ไม่
ไดม้าทาํท่ีพระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัเหมือนอยา่งรัชกาลก่อนๆ หรืออยา่งในรัชการท่ี ๕ โดยถือวา่
การประชุมพร้อมกนั ต่อหนา้พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ซ่ึงเป็น
พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบรมอยักาธิราช และสมเดจ็พระบรมชนกนาถทั้ง ๒ พระองค์
นั้นดูเป็นการสวสัดิมงคล และพร้อมเพรียงกนัดีกวา่ท่ีจะตอ้งมีการแยกยา้ยกนัเหมือนอยา่งในรัชกาล
อ่ืน จึงเสดจ็พระราชดาํเนินออกวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลาถือนํ้าตลอดมา 

ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีการพระราชพธีิภายในวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม บนธรรมาสน์ศิลาในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพทุธรูปชยัวฒันรั์ชกาลท่ี ๑ และ
พระชยัวฒัน์รัชกาลท่ี ๕ พระชยัวฒัน์เนาวโลหะนอ้ย พระปริยติัธรรมสามพระคมัภีร์ เทวรูปพระ
อิศวร พระอุมา พระนารายณ์ และพระพรหม พระแสงท่ีอญัเชิญออกประดิษฐานโดยพาดบนบนัได
แกว้ คือพระแสงศรสามองค ์พระแสงหอกเพชรรัตน เทวรูปเชิญพระแสงขรรค ์ ธารพระกร เทวรูป 
อีกองคเ์ชิญหีบพระสุพรรณบฏั พระแสงองคอ่ื์นๆ บรรจุหีบมุก ตั้งอยูห่นา้โตะ๊หมู่พระพทุธรูป ขนั
หยก เทียนพระราชพิธี และพระถว้ยโมราจานรองกรอบทองคาํประดบัเพชรเคร่ืองตน้ ท่ีริมฐาน
พระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตั้งโตะ๊เทา้คูท้องเหลือง วางหมอ้นํ้า
เงิน ๑๒ หมอ้ ขนัสาครตั้งขา้งล่าง ๒ ขนั โยงสายสิญจนถึ์งกนั 

พระราชพิธีวนัแรก เม่ือเสดจ็ออกแลว้อาลกัษณ์อ่านคาํประกาศ ซ่ึงเป็นคาํสรรเสริญพระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากร สดุดีพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษตัริยท์ั้ง ๕ รัชกาล ตอนทา้ยเป็นคาํ
ตกัเตือนขา้ราชการ และอธิษฐานขอพระเทพยดา เม่ือจบประกาศ พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนต์
มหาราชปริตรสิบสองตาํนาน เม่ือเจริญพระพทุธมนตจ์บ พราหมณ์อ่านดุษฎีคาํฉนัท ์ เป็นคาํ
สรรเสริญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร สดุดีพระเกียรติและอธิษฐานจบแลว้ ราชบณัฑิตทาํ
อธิษฐานนํ้าพระพิพฒัน์สตัยาต่อไปจนเสร็จการพระราชพิธีวนัแรก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖

วนัรุ่งข้ึนเม่ือเสดจ็ออก พราหมณ์พระมหาราชครูพิธีอ่านโองการแช่งนํ้า เม่ือเวลาจะอ่าน 
เชิญพระขนัหยกท่ีมีรูปพระนารายณ์ทรงธนูตั้งอยูก่ลางขนั เชิญพระแสงศรประนมมือ อ่านบท
สรรเสริญพระนารายณ์ แลว้ชุบพระแสงศร ๓ คร้ัง ทั้ง ๓ องค ์เม่ือจบแลว้ประนมมืออ่านโองการ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ พระราชพิธี
ถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา หรือพระราชพิธีศรีสจัจปานกาล กระทาํรวมในพระราชพิธีตะรุษะ
สงกรานต ์ และแต่งตั้งองคมนตรี กาํหนดการพระราชพิธีออกเป็น ๒ วนั วนัแรกเป็นการสวดมนต์
ถือนํ้า ตั้งการพระราชพิธีท่ีพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงสรงนํ้ าพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากร แลว้ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการ ทรงศีลและสรงนํ้าพระพทุธรูปสาํคญัในพระ
อุโบสถ ต่อจากนั้นพระสงฆ ์ จาํนวน ๔๐ รูป เจริญพระพทุธมนตท์วาทศปริตรในพระราชพิธีถือ
นํ้าพระพิพฒันส์ตัยา หรือพระราชพิธีศรีสจัจปานกาล 

วนัรุ่งข้ึน ตั้งการพระราชพิธีท่ีพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามเช่นเดียวกนั เม่ือ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินเขา้พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการ 
ทรงศีล พราหมณ์พิธีอ่านโองการแช่งนํ้า เม่ือจบแลว้เชิญพระแสงศรชุบในนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา 
พราหมณ์พฤฒิบาศเชิญพระแสงต่างๆ แทงนํ้าพระพพิฒัน์สตัยา พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนตส์จัจ
คาถา เจา้พนกังานประโคมประโคมสงัขแ์ตร ลัน่ฆอ้งชยั เคร่ืองดุริยดนตรี จากนั้นเจา้พนกังานเบิกผู ้
ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งเป็นองคมนตรีเขา้ถวายสตัยปฏิญาณ พระราชทานตราตั้งเป็น
องคมนตรี พราหมณ์พิธีถวายนํ้าพระพพิฒัน์สตัยา แลว้พระบรมวงศานุวงศ ์ และขา้ราชการรับ
พระราชทานนํ้าพระพิพฒันส์ตัยาต่อไป แลว้เจา้กรมพฤฒิบาศรับพระแสงจากเจา้พนกังานกรมแสง 
มีผา้ขาวรองมือ เชิญพระแสงออกจากฝักชุบนํ้าในหมอ้เงิน และขนัสาครทุกหมอ้ทุกขนั พระแสงท่ี
นาํมาชุบนํ้าคือ พระแสงขรรคช์ยัศรี พระแสงหอกเพชรรัตน พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงดาบใจ
เพชร พระแสงดาบเวยีด ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นพระแสงในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๑ พระ
แสงดาบญ่ีปุ่น ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๒ พระแสงแฝดและพระแสงขรรคเ์นาว-
โลหะ ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ พระแสงทรงเดิมฝักประดบัมุก พระแสงตรีเพชร 
ธารพระกรเทวรูป ธารพระกรศกัด์ิสิทธ์ิ พระแสงกั้นหยัง่ พระแสงปืนนพรัตน ในพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ พระแสงทรงเดิมในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ขณะท่ีพระ
มหาราชครูแทงนํ้า พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนตส์จัจคาถา เจา้พนกังานประโคมประโคมสงัขแ์ตร 
ดุริยางค ์ จนเสร็จพิธี เม่ือชุบพระแสงแลว้พระมหาราชครูแบ่งนํ้าท่ีชุบพระแสงลงในถว้ยโมราเคร่ือง
ตน้ เจือกบันํ้าพระราชพิธีพราหมณ์ แลว้เจา้กรมพฤฒิบาศรับพระขนัหยกไปเทเจือปนในหมอ้เงิน
และขนัสาคร เม่ืออาลกัษณ์อ่านประกาศจบ ขา้ราชการข้ึนไปอ่านคาํสาบาน นํ้าชาํระพระแสงน้ี แต่
เดิมพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไม่ไดเ้สวย แต่ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๗

รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ชิญข้ึนเพื่อพระองคเ์สวยก่อน เพราะถือวา่นํ้ านั้นเป็น
สวสัดิมงคลอยา่งหน่ึง และเพือ่จะแสดงความเท่ียงธรรมใหป้รากฎอีกอยา่งหน่ึงดว้ย เม่ือ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสวยแลว้ จึงไดพ้ระราชทานนํ้าชาํระพระแสงในหมอ้เงินทั้งปวงแก่
พระบรมวงศานุวงศ ์ และขา้ราชการด่ืมต่อไป ขนัซ่ึงพระบรมวงศานุวงศท์รงใชเ้สวยนั้น เป็นขนัลง
ยาเชิงชาย สาํหรับขา้ราชการใชข้นัทองขนัถม ส่วนถว้ยสาํหรับตกันํ้าเป็นถว้ยหูกาไหล่ทองบา้ง
สมัฤทธ์ิบา้ง จารึกอกัษรขอมวา่ “สจัจเํว อมตา วาจา” เป็นตน้ นอกจากน้ีภรรยาของขา้ราชการท่ีมี
ศกัดินาตั้งแต่ ๕๐๐ ข้ึนไปกต็อ้งมาถือนํ้าดว้ย 
 
พระราชพธีิถือนํา้พระพพิฒัน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบัน 
  เม่ือพระราชพิธีถือนํ้าพระพพิฒัน์สตัยา หรือพระราชพิธีศรีสจัจปานกาล ถูกยกเลิกไป
หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งการพระราชพิธีน้ีข้ึนมาอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี ๒๔ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
โดยรวมเขา้กบัพระราชพิธีพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดี และถือนํ้าเฉพาะผู ้
ท่ีเป็นสมาชิกราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดีเท่านั้น ซ่ึงมีจาํนวน ๒๐ ท่าน คือ ไดรั้บ
พระราชทานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ จาํนวน ๑๐ ท่าน และไดรั้บพระราชทาน
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั จาํนวน ๑๐ ท่าน พระราชพิธีกาํหนดเป็น ๒ วนั 
(กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๒๔๓)  

วนัแรก (วนัจนัทร์ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒) เป็นการเสกนํ้าพระพพิฒัน์สตัยา ทาํท่ีพระ
อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพทิย
ลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี เสดจ็ไปปฏิบติัพระราชกรณียกิจแทนพระองค ์ เม่ือเสดจ็ถึงพระ
อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสาดราม ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการ พระราชาคณะประธานสงฆถ์วาย
ศีล แลว้พระสงฆ ์๙ รูป เจริญพระพทุธมนตท์วาทศปริตร จบแลว้ ผูแ้ทนพระองคถ์วายใบปวารณา
แทนจตุปัจจยัไทยธรรม พระสงฆถ์วายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แลว้ออกจากพระอุโบสถ หลงัจาก
นั้นพระครูพราหมณ์คู่สวดอ่านฉนัทส์ดุดี  

การตั้งแต่งเคร่ืองพระราชพิธีในวนัน้ีมีดงัน้ี  บนฐานชุกชีพระสมัพทุธพรรณีตั้งเคร่ือง
นมสัการพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ทา้ยท่ีนัง่บนธรรมาสน์ศิลาตั้งโตะ๊หมู่ประดิษฐานพระพทุธ
ปฏิมาชยัวฒัน ์รัชกาลท่ี ๑ ทางเหนือ และพระพทุธปฏิมาชยัวฒัน์รัชกาลปัจจุบนัทางใต ้หนา้โตะ๊หมู่ 
ประดิษฐานคมัภีร์พระธรรม หนา้คมัภีร์พระธรรมตั้งพานทอดพระแสง ไดแ้ก่ พระแสงรัชกาลท่ี ๑ 
พระแสงดาบคาบค่าย และพระแสงขรรคช์ยัศรี ตอนหนา้สุดประดิษฐานพระแสงศร ๓ องค ์สองขา้ง
โตะ๊หมู่ตั้งบนัไดแกว้ทอดพระแสงเรียงจากบนดา้นทิศเหนือ ไดแ้ก่ พระแสงรัชกาลท่ี ๒ พระแสง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘

รัชกาลท่ี ๓ และพระแสงรัชกาลท่ี ๔ ทางดา้นทิศใต ้ไดแ้ก่ พระแสงรัชกาลท่ี ๕ พระแสงรัชกาลท่ี ๖ 
และพระแสงรัชกาลท่ี ๗ ต่อจากธรรมาสน์ศิลาตั้งเคร่ืองนมสัการและพระแท่นทรงกราบ และท่ีทรง
กราบสาํหรับผูแ้ทนพระองค ์หนา้พระแท่นทรงกราบตั้งขนัสาคร เป็นขนัถมตะทอง มีผา้ขาวคลุมฝา 
มีสายสิญจน์โยงจากมณฑลพิธี หนา้ขนัสาครตั้งโตะ๊ปูผา้ขาวสาํหรับวางถว้ยด่ืมนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา 
ดา้นใตท้อดพระราชอาสน์ ตํ่าลงมาตั้งเกา้อ้ีผูแ้ทนพระองค ์

วนัท่ีสอง หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู ่ เสดจ็พระราชดาํเนินพร้อมดว้ยสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดี ท่ีทอ้ง
พระโรงกลางพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสดจ็พระราชดาํเนินมายงัวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม เสดจ็พระราชดาํเนินเขา้พระอุโบสถ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงจุดธูปเทียนทา้ยท่ี
นัง่บูชาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสมัพทุธพรรณี พระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระพทุธรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั และสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ แลว้ประทบัพระราช
อาสน์ สมเดจ็พระสงัฆราชถวายศีล เม่ือถวายศีลจบแลว้ พระราชครูวามเทพมุนีอ่านโองการแช่งนํ้า 
เจา้พนกังานราชูปโภคเชิญพระแสงศรดว้ยพานมามอบพระราชครู พระราชครูไหวพ้ระประจาํพระ
แสงศร แลว้ถอดฝักรับมาเชิญประนมมืออ่านโองการจบแลว้ จบัพระแสงศร ๒ มือ มือขวาอยูต่น้
พระแสง แทงนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา ๓ คร้ัง พราหมณ์เป่าสงัข ์ พนกังานภูษามาลาแกวง่บณัเฑาะว ์
พนกังานประโคมฆอ้งชยั สงัขแ์ตร ดุริยางคแ์ลว้ เจา้พนกังานราชูปโภคเชิญพานมารับพระแสง พระ
ราชครูหยบิผา้ในพานเช็ดพระแสงสวมฝักแลว้วางบนพาน เจา้พนกังานเชิญไปประดิษฐานไวท่ี้เดิม 
ทาํเช่นน้ีจนครบ ๓ องค ์ พระราชครูอ่านโองการต่อไปจนจบ ต่อจากนั้นเจา้พนกังานเชิญพระแสง
ราชศาสตรามามอบพระราชครูแทงนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี พระแสงขรรคช์ยัศรี 
พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงราชศสัตรารัชกาลท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ เม่ือครบทุกองคแ์ลว้ 
พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนตส์จัจคาถา เม่ือเจริญพระพทุธมนตจ์บ ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัด์ิรามาธิบดี ทั้ง ๒๐ ท่าน ออกไปยนืเรียงแถวหนา้กระดาน แลว้ผู ้
บญัชาการทหารสูงสุดนาํถวายสตัยปฏิญาณสาบานตน สมาชิกราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดีกล่าวตาม 

เม่ือกล่าวคาํถวายสตัยปฏิญาณสาบานตนจบแลว้ พระราชครูวามเทพมุนีตกันํ้าพระ
พิพฒัน์ สตัยาดว้ยแกว้ แลว้รินลงพระถว้ยอีกองคห์น่ึงท่ีวางบนพานทองทั้งคู่ แลว้เชิญพานพระถว้ย
นํ้าพระพิพฒันส์ตัยาไปทูลเกลา้ฯ ถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงรับ แลว้ประทบัยนืเบือน
พระพกัตร์ไปยงัพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร แลว้ทรงเสวยนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา เม่ือประทบัพระ
ราชอาสน์แลว้ สมาชิกราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดีถวายคาํนบั แลว้เดินไปยงัขนัสาคร พระราชครูวาม
เทพมุนีตกันํ้าพระพิพฒัน์สตัยาส่งให ้ ผูด่ื้มรับ ไหวพ้ระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร แลว้ด่ืม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙

นํ้าพระพิพฒันส์ตัยาจนครบทุก หลงัจากนั้นพระบาทสมเดจ็พระจา้อยูห่วั เสดจ็ฯ ไปทรงประเคน
จตุปัจจยัไทยธรรม ทรงหลัง่ทกัษิโณทก พระสงฆถ์วายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสนสงฆ์
กลบั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบหนา้
เคร่ืองนมสัการ ทรงรับการถวายความเคารพของผูม้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แลว้เสดจ็พระราช
ดาํเนินกลบั 

 
คาํถวายสัตยปฏิญาณสาบานตนเน่ืองในการพระราชพธีิถือนํา้พระพพิฒัน์สัตยา 

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม  
ข้าพระพทุธเจ้า (ออกช่ือผู้ถวายสัตยปฏิญาณ) ขอพระราชทาน

กระทาํสัตย์ปฏิญาณสาบานตัว ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  เฉพาะ
พระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เฉพาะพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 
ท่ามกลางมหาสันนิบาตนี ้ ว่า   

ข้าพระพทุธเจ้า ผู้เป็นสมาชิกแห่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีศักด์ิ
รามาธิบดี จะจงรักภกัดีต่อชาติบ้านเมือง  จะซ่ือสัตย์ต่อประชาชน  และต่อ
หน้าท่ี  จะปฏิบัติการทุกอย่างโดยเตม็กาํลงั สติปัญญา  ความสามารถ  และโดย
ความเสียสละ  เพ่ือความเจริญ  ความสงบสุข  และความมัน่คงไพบูลย์ชอง
ประเทศชาติไทย  จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่   

หากข้าพระพทุธเจ้าประพฤติปฏิบัติ ฝืนคาํสัตยปฏิญาณนีเ้ม่ือใด ขอ
ความวิบัติจงเกิดแก่ข้าพระพทุธเจ้าเม่ือน้ัน โดยฉับพลนัทันที อย่าให้มีความ 
สุขสวัสดีด้วยประการใดๆ   

  หากข้าพระพทุธเจ้าดาํรงมัน่ในสัตยปฏิญาณนีย้ัง่ยืนไป ขอให้
อานุภาพพระรัตนตรัยและเทพยดาอารักษ์  มีพระสยามเทวาธิราชเป็นต้น   จง
บันดาลความสุขสวัสดีแก่ข้าพระพทุธเจ้าทุกเม่ือ  ให้ข้าพระพทุธเจ้ามีความ
เจริญในหน้าท่ีราชการ ได้เป็นกาํลงัทะนบุาํรุงประเทศชาติสืบไป สมตาม
ปณิธาณปรารถนาทุกประการ  

                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”   
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ภาพท่ี  ๓๑  ธรรมาสน์ศิลาประดิษฐานพระพทุธปฎิมาชยัวฒัน์ คมัภีร์พระธรรม  และพระแสงราช 
                    ศสัตราวธุ 
ท่ีมา  :  หม่อมหลวง ปีย ์ มาลากลุ, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา ๒๕๑๒ (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพท่์าพระจนัทร์, ๒๕๑๒), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

 

 
 

ภาพท่ี  ๓๒   พระราชครูวามเทพมุนีเชิญพระแสงแทงนํ้าพระพิพฒันส์ตัยา 
ท่ีมา  :  หม่อมหลวง ปีย ์ มาลากลุ, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยา ๒๕๑๒ (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพท่์าพระจนัทร์, ๒๕๑๒), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๑

พระราชพธีิพชืมงคล 
 พระราชพิธีน้ี คือ พิธีทาํขวญัพืชและพิธีไถนา พิธีทาํขวญัพืชตรงกบัพชืมงคลเป็นพิธีสงฆ์
เคยทาํท่ีสนามหลวง ส่วนพธีิไถนาตรงกบัจรดพระนงัคลัเป็นพิธีพราหมณ์เคยทาํกนัท่ีทุ่งสม้ป่อย แต่
เป็นพิธีท่ีทาํในวนัเดียวกนั จึงเรียกกนัวา่พระราชพิธีพืชมงคล และจรดพระนงัคลัหรืออยา่งท่ี
ชาวบา้นทัว่ไปเรียกกนัวา่แรกนาขวญั 
 กรมศิลปากร (๒๕๒๕ : ๓๕๘-๓๖๗) ประวติัความเป็นมาของการพระราชพิธีน้ี ใน
หนงัสือนพมาศเม่ือคร้ังกรุงสุโขทยัมีความวา่ “ในเดือนหกพระราชพธีิไพศาขย ์ (เดือนหก) จรดพระ
นงัคลั พราหมณ์ประชุมกนัผกูพรตเชิญเทวรูปเขา้โรงพิธี ณ ทอ้งทุ่งละหานหลวงหนา้พระตาํหนกั
หา้งเขา กาํหนดฤกษแ์รกนาวา่ใชว้นัอาทิตย ์พระเจา้แผน่ดินทรงเคร่ืองตน้อยา่งเทศ ทรงมา้พระท่ีนัง่
พยหุยาตรา เป็นกระบวนเพชรพวงพระอคัรชายาและพระราชวงศานุวงศพ์ระสนมกาํนลั เลือกแต่ท่ี
ตอ้งพระราชหฤทยั  ข้ึนรถประเทียบตามเสดจ็ไปในกระบวนหลงั  ประทบัท่ีพระตาํหนกัหา้ง  จึง
โปรดฯ ใหอ้อกญาพลเทพธิบดีแต่งตวัอยา่งลูกหลวงมีกระบวนแห่ ประดบัดว้ยกรรชิงบงัสูรย์
พราหมณ์เป่าสงัขโ์ปรยขา้วตอกนาํหนา้ คร้ังเม่ือถึงมณฑลหนองสะพาน กน็าํพระโคอุคุภราช (โคผู)้ 
มาเทียมไถทอง พระครูพิธีมอบยามไถและปฏกัทองใหอ้อกญาพลเทพเป็นผูไ้ถท่ีหน่ึง พระ
ศรีมโหสถซ่ึงเป็นบิดานางนพมาศเองแต่งตั้งเคร่ืองขาวอยา่งพราหมณ์ ถือไถเงินเทียมเองแต่งตวั 
เคร่ืองขาวอยา่งพราหมณ์  ถือไถเงินเทียมดว้ยพระโคเศวตร (โคสีขาว) พระพรเดินไถเป็นท่ีสอง 
พระวฒันเศรษฐีแต่งกายอยา่งคหบดี ถือไถหุม้ดว้ยผา้รัตกมัพลแดง (ผา้ขนสตัว)์ เทียมดว้ยโคกระวลิ 
(สีนํ้ าตาล) ทั้งไมป้ฎกั พระโหราลัน่ฆอ้งชยัประโคม ดุริยางค ์ ดนตรีออกเดินไถเวียนซา้ยไปขวา ชี
พอ่พราหมณ์ปรายขา้วตอกดอกไม ้บนัลือเสียงสงัขไ์มบ้ณัเฑาะว ์(กลองเลก็ใชลู้กตุม้แกวง่ใหก้ระทบ
หนา้กลองทั้งสองหนา้) นาํหนา้ไถ ขนุบริบูรณ์ธญัญานายพนกังานนาหลวงแต่งตวันุ่งผา้เพลาะคาด
รัดประคด (ผา้คาดอกของบรรพชิต) สวมหมวกสาน ถือกระเชา้โปรยปรายหวา่นพืชธญัญาหาร ตาม
ทางไถจรดพระนงัคลัถว้นสามรอบ ในขณะนั้นมีการมหรสพระเบงระบาํ โมงครุ่มหกคะเมน ไต่ลวด
ลอดบ่วง รําแพนแทงวิสยัไก่ป่าชา้หงส์รายรอบปริมณฑลแรกนาขวญั แลว้จึงปล่อยพระโคทั้งสาม
อยา่งออกกินเล้ียงเส่ียงทายของ ๗ ส่ิง แลว้โหรพราหมณ์กท็าํนายตามตาํรับไตรเพท ในขณะนั้นพระ
อคัรชายากด็าํรัสสัง่พระสนม ใหเ้ชิญเคร่ืองพระสุพรรณภาชน์มธุปายาสข้ึนถวายพระเจา้อยูห่วัเสวย
ราชมลั (เจา้พนกังานมีหนา้ท่ีลงโทษคน) กย็กมธุปายาสเล้ียงลูกขนุทั้งปวง 
 แต่ในกฎมณเฑียรบาลมีกล่าวไวว้า่ “เดือนไพศาลจรดพระนงัคลั เจา้พระยาจนัทกมุาร
ถวายบงัคม ณ หอพระ ทรงพระกรุณายืน่พระขรรค ์พระพลเทพถวายบงัคบัสัง่อาญาสิทธ์ิ ทรงพระ
กรุณาลดพระบรมเดชมิไดก้ระดากอาย มิไดต้รัสคดีถอ้ยความ มิไดเ้บิกลูกขนุ มิไดเ้สดจ็ออก ส่วน
เจา้พระยาจนัทกมุารมีเกยขา้งหนา้พทุธาวาส ขดัแห่ข้ึนชา้ง แต่นั้นใหส้มโภชสามวนั ลูกขนุหวัหม่ืน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒

พนันา นาร้อยนาหม่ืน กรมการในกรมนาเฝ้า และขนุหม่ืนชาวศาลทั้งปวงเฝ้าตามกระบวน” ตามกฎ
มณเฑียรของกรุงศรีอยธุยาน้ียอ่มากจนอ่านแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจวา่ทาํพิธีกนัอยา่งไร ไดค้วามแต่วา่
พระเจา้แผน่ดินนั้นเม่ือมอบอาํนาจ ใหเ้จา้พระยาไปแลว้กถื็อศีลเสียสามวนั 
 การแรกนาน้ีเท่าท่ีสืบดูกไ็ด ้ความวา่ เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณ เช่น ในประเทศจีนเม่ือ
ส่ีพนัปีมาแลว้ พระเจา้แผน่ดินกล็งทรงไถนาเองเป็นคราวแรก ส่วนพระมเหสีเล้ียงตวัไหม เพื่อจะได้
เป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรใหห้มัน่ประกอบการกสิกรรม อนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะไดอ้าศยัเล้ียงชีวิต และถือ
วา่เป็นตน้เหตุของความตั้งมัน่และความเจริญไพบูลยข์องประเทศชาติ แต่ส่วนท่ีมีการพิธีเจือปนก็
เพื่อแกค้วามหวาดหวัน่ต่อภยัอนัตรายของธรรมชาติ จึงไดต้อ้งแส่หาทางท่ีจะแกไ้ข โดยอาศยัคาํ
อธิฏฐาน เอาความสตัยเ์ป็นท่ีตั้ง ทาํการซ่ึงไม่มีโทษ นบัวา่เป็นการสวสัดิมงคลตามแนวทางของ
พระพทุธศาสนาบา้ง และบา้งกบู็ชาเซ่นสรวงสงัเวยตามความเช่ือของลทัธิพราหมณ์ หรือไสยศาสตร์
บา้ง  
 แต่ประโยชนท่ี์ไดก้บัผูแ้รกนา อยา่งเห็นกนัชดัๆนั้น ทราบวา่พระราชทานเบ้ียเล้ียงใหแ้ก่
แรกนา ๑๐ ตาํลึง และเม่ือเกิดมีภาษีโรงร้านตึกแพข้ึน กโ็ปรดใหห้กัเงินภาษีเป็นค่าเล้ียงเกาเหลาใน
การแรกนาอีกชัง่หน่ึง ต่อมาถึงสมยัพระยาอภยัรณฤทธิ (แยม้ บุณยรัตพนัธ์ุ) ซ่ึงไดแ้รกนาต่อจาก
เจา้พระยาภูธราภยัผูเ้ป็นบิดา ดว้ยเป็นตระกลูพราหมณ์มาแต่กรุงศรีอยธุยา นั้นไดรั้บพระราชทาน
คราวละ ๕ ชัง่ และวา่การท่ีพระยาอภยัรณฤทธิ ไดแ้รกนาสืบต่อจากเจา้พระยาภูธราภยันั้นกเ็น่ือง
ดว้ยในสมยัเจา้พระยาภูธราภยั เป็นผูแ้รกนานั้นเป็นท่ีชอบใจของราษฎรเพราะฝนฟ้าตกตอ้งตาม
ฤดูกาลเสมอมา 
 การแรกนาในส่วนพิธีพืชมงคลนั้น มีข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๔ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ลูกพลบัพลาข้ึนท่ีทอ้งสนามหลวงและสร้างหอพระ
เป็นท่ีไวพ้ระคนัธารราษฎร์และใหมี้นางเทพีส่ีคนจดัให ้ เจา้จอมเถา้แก่ท่ีมีทุนรอนพาหนะพอจะ
แต่งตวั และมีเคร่ืองใชส้อยติดตามใหไ้ปหากกระเชา้ขา้วโปรยและใหเ้ทพีทั้งส่ีนั้นไดฟั้งพระสวด
มนตพ์ร้อมพระยาผูจ้ะแรกนาดว้ย อน่ึงเพือ่ความสวสัดิมงคลจึงใหก้รมราชบณัฑิต เชิญพระเตา้เทว
บิฐซ่ึงเป็นพระเตา้เกิดข้ึนใหม่ในรัชกาลท่ี ๔ ประพรมนํ้ามนตล์งบนพื้นท่ีนาํหนา้พระยาแรกนาอีก
ชั้นหน่ึง ในสมยัก่อนรัชกาลท่ี ๔ นั้นพระยาแรกนาไม่ไดฟั้งพระสวดมนต ์ เป็นแต่กราบถวายบงัคม
ลาแลว้กไ็ปเขา้พิธีเหมือนตรียมัพวาย กระเชา้ขา้วโปรยกใ็ชเ้จา้พนกังานกรมนาหาบ ไม่ไดมี้นางเทพี
เหมือนในสมยัรัชกาลท่ี ๔  
 พระราชพิธีพชืมงคลและจรดพระนงัคลัน้ี ตามเคา้เร่ืองกล่าววา่ตอ้งมีการดูฤกษก์นัเป็น
การพิเศษจริงๆ ฤกษท่ี์กาํหนดนั้นมี ๔ อยา่ง คือ อยา่ใหต้รงกบัวนัผเีพลีย, ใหไ้ดศุ้ภดิถี, ใหไ้ดบุ้รณ
ฤกษ ์และใหไ้ดว้นัสมภเคราะห์  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๓

 พระราชพิธีพชืมงคลเท่าท่ีทาํกนัในสมยัรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ นั้น ในเวลาบ่ายวนัท่ี
จะสวดมนตมี์กระบวนแห่พระพทุธรูปออกไปจากวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กระบวนแห่น้ีเกิดข้ึน
ดว้ยเร่ืองแห่เทวรูปออกไปสู่โรงพระราชพิธีท่ีทุ่งสม้ป่อย ซ่ึงเป็น ธรรมเนียมเดิมมาแลว้ คร้ังจะไม่มี
กระบวนแห่พระพทุธรูปบา้งกดู็จะดอ้ยนอ้ยหนา้ไปกวา่เทวรูป จึงไดมี้กระบวนแห่พระพทุธรูปกนั
ข้ึน กระบวนแห่น้ีกาํหนดไวว้า่มีธงมงักร ๑๐๐ ธง ธงตะขาบ ๑๐๐ ธง กลองชนะ ๒๐ จ่าปี จ่ากลอง 
แตรงอน ๑๐ แตรฝร่ัง ๘ สงัข ์๒ เคร่ืองสูงสาํรับหน่ึง คู่แห่ ๑๐๐ พิณพาทย ์๒ สาํรับ ราชยานกง ๑ 
เสล่ียงโถง ๑ มีคนหามพร้อม มีราชบณัฑิตประคองและภูษามาลาเชิญพระกลด พระพทุธรูปท่ีตั้งใน
พิธีแห่ออกไปจากพระราชวงั คือ พระคนัธารราษฎร์นัง่ กะไหล่ทององคใ์หญ่ท่ีอยูใ่นหอท่ีวดัพระศรี
รัตนศาสดารามองคห์น่ึง พระคนัธารราษฎร์ยนืกะไหล่ทององคห์น่ึงพระคนัธารราษฎร์อยา่งพระ
ชนม พรรษาเงิน องคห์น่ึง และพระพทุธรูปอ่ืนๆ อีกโดยแห่เชิญไปข้ึนตั้งไวบ้นโตะ๊ทองใหญ่ท่ี
พลบัพลาทอ้งสนามหลวง และมีเคร่ืองบูชาพระและเมลด็พืชต่างๆ เช่น ขา้งเหนียว ขา้วเจา้ เมลด็
นํ้าเตา้ ถัว่ต่างๆ ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ลูกเดือย และงา ซ่ึงกาํหนดไวส่ิ้งละ ๒ ทะนาน เผอืกมนัต่างๆอีก
ส่ิงละ ๑๐ เง่า รอบโรงพระราชพิธีปักราชวตัรฉตัรกระดาษวงสายสิญจน์ 
 เวลาคํ่าวนันั้น เสดจ็ออกทรงถวายผา้สบงจีวร กราบพระ พระสงฆท่ี์มาสวดมนต ์ ๑๑ รูป 
ลว้นแต่เป็นพระราชาคณะ ต่อจากนั้นกท็รงจุดเทียนเคร่ืองนมสัการทรงตั้งสตัยาธิษฐาน ในการพระ
ราชพิธีแลว้ทรงศีล พระยาแรกนานัง่ทา้ยพระ มีพาน ธูปเทียน ดอกไม ้ ข้ึนไปจุดบูชาพระรับศีลและ
ฟังพระสวดมนต ์ โดยมีสายสิญจน์พาดท่ีหวัพระยาแรกนาดว้ย นางเทพี ๔ คน กน็ัง่ฟังสวดในม่าน
หลงัพระแท่นมณฑล เม่ือทรงศีลแลว้ ทรงจุดเทียนพานเคร่ืองนมสัการท่ีพระแท่นมณฑล และท่ีหอ
พระท่ีพลบัพลา ทรงสุหร่ายประพรมนํ้าหอม และเจิมพระพทุธรูป และเทวรูปทุกองค ์ ในขณะนั้น
อาลกัษณ์นุ่งขาวห่มขาว รับหางสายสิญจน์พาดบ่า อ่านคาํประกาศสาํหรับพระราชพิธี ซ่ึงส่วนมาก
เป็นเร่ืองการทาํนาท่ีมีมาในพระพทุธศาสนา  
 กล่าวโดยสงัเขปกคื็อ ในภารทวาชสูตรดาํเนินความวา่มีพราหมณ์ผูห้น่ึงช่ือ กสิภารัทวาชะ 
กาํลงัทาํนาอยู ่ พระพทุธเจา้ทรงเห็นอุปนิสยัวา่จะไดม้รรคผลเวลาบิณฑบาต จึงเสดจ็ไปยงัท่ี
พราหมณ์ทาํนาอยู ่ แลว้ตรัสปราศรัย แต่พราหมณ์นั้นกลบัพดูจาเป็นทาํนองวา่สมณะมีแค่ความเกียจ
คร้าน ไม่เอางานเอาการเท่ียวแต่ขอเขากินเขาใช ้ ไม่จกัทาํนา พระองคจึ์งตอบวา่การทาํนาเรากเ็ขา้ใช ้
เราไดท้าํนาเสร็จแลว้ แต่การทาํนาของเราไม่เหมือนอยา่งของท่าน เคร่ืองท่ีเป็นอุปกรณ์ในการนา
ของเรามีครบทุกส่ิง คือ ศรัทธา ความเช่ือเป็นพืชปลูกขา้ว ตะบะธรรมซ่ึงเผากิเลศใหไ้หมห้มดไป 
และอินทรียส์งัวรณ์ ความระวงัรักษาอินทรียก์บัทั้งโภชนะมตัตญัญู รู้ประมาณในโภชนาหารเป็น
นํ้าฝนปัญญาเป็นคู่แอกและไถ หิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเชือกสติเป็นปฏกัสาํหรับเตือน ความสตัยเ์ป็น
ท่อสาํหรับไขส่งนํ้า ความเพียรท่ีกลา้หาญสาํหรับชกัแอกไถ ความสาํรวมใจเป็นของสาํหรับปลด
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แอกไถ นาํไปสู่ท่ีแห่งความเกษมปราศจากกิเลศ อนัเป็นเคร่ืองร้อยรัดสตัวท์ั้งหลายเป็นการไปถึง
สถานท่ีท่ีไม่อยากกลบั เป็นสถานท่ีไม่เศร้าโศก มีแต่ความช่ืนชมเป็นเบ้ืองตน้ การไถนาของเราอยา่ง
น้ีมีผลเป็นอมตะ บุคคลผูม้าประกอบการไถตามแนวท่ีเปรียบเทียบใหฟั้งน้ี ยอ่มพน้จากทุกขส้ิ์นทุก
ประการ ใจความในพระสูตรมีเท่าน้ี การท่ียกมาอธิษฐานในคาํประกาศพระราชพิธีนั้น การท่ียกมา
อธิษฐานในคาํประกาศพระราชพิธีนั้น เฉพาะแต่พระคาถาท่ีรับวา่เป็นความจริง ตามท่ีพระพทุธเจา้
ไดต้รัสไว ้ จึงขออาํนาจแห่งความสตัยน์ั้นใหข้า้วท่ีหวา่นงอกงามทัว่ไปหมด และใหฝ้นอุดมตลอด
ฤดูกาล คาํอธิฏฐานน้ีเป็นขอ้ท่ี ๒ เพราะในคาํประกาศนั้นมีขอ้อธิฏฐานอยู ่๔ ขอ้ ขอ้ท่ี ๑ ไดแ้ก่การ
สรรเสริญพระพทุธคุณเพราะพระองคท่์านไดต้รัสรู้ธรรม อนัเป็นเคร่ืองระงบัความทุกข ์ จึงขอให้
ความทุกขค์วามชัว่ร้ายอยา่งไดง้อกงามแต่พชืเป็นฝ่ายกศุลนั้น ขอใหง้อกงามดว้ยดี 
 ส่วนคาํอธิฏฐานขอ้ท่ี ๓ เป็นคาถาซ่ึงมีมาในเตมียชาดกมีขอ้ความวา่พระเจา้พาราณสี มี
พระราชโอรชพระองคห์น่ึงช่ือเตมียกมุาร เม่ือยงัทรงพระเยาวอ์ยูพ่ระบิดาอุม้ประทบัในพระเพลา ใน
เวลาเสดจ็ออกวา่ราชการ จึงไดเ้ห็นการลงโทษผูก้ระทาํความผดิต่างๆ เม่ือเช่นน้ีจึงทาํใหเ้ตมียกมุาร 
มีพระหฤทยัทอ้ถอยไม่อยากรับราชสมบติัต่อไป จึงแกลง้ทาํเป็นง่อยเปล้ียเสียสติ จรกระทัง่ทรงพระ
เจริญเป็นผูใ้หญ่ข้ึน พระบิดาจึงรับสัง่ใหเ้อาไปฝังเสียในป่า พระเตมียกมุารจึงกล่าวคาถาแสดงผล
ของบุคคลผูไ้ม่ประทุษร้ายต่อมิตรสิบคาถามีเน้ือความในคาถาหน่ึงวา่ ศาสดาผูเ้ป็นใบแ้ละเป็นง่อย
ไดภ้าษิตไวว้า่ ผูใ้ดไม่ประทุษร้ายต่อมิตรแลว้ โคท่ีเป็นกาํลงัในการทาํนาของผูน้ั้น จะมีแต่ความ
เจริญปราศจากภยนัตราย และพืชพรรณของผูน้ั้นกจ็ะงอกงามมีผลดีสมความประสงค ์ และอีกคาถา
หน่ึงวา่ ผูไ้ม่ประทุษร้ายต่อมิตรนั้น แมมี้ศตัรูหมู่ปัจจามิตรคิดจะทาํร้ายกค็งทาํไม่สาํเร็จ เพราะ
เปรียบเสมือนตน้ไมใ้หญ่มีรากหยัง่ลึกมัน่คงแน่นหนา แมจ้ะถูกพายใุหญ่กไ็ม่อาจโค่นทาํลายลงได ้
 คาํอธิฏฐานขอ้ท่ี ๔ นั้นอา้งเอาพระราชหฤทยัพระเจา้แผน่ดินผูเ้ป่ียมไปดว้ยพระเมตตา
กรุณาแก่ประชาราษฎร เพราะหวงัจะใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขกนัทัว่หนา้ดว้ย อาํนาจความสตัยท์ั้ง ๔ ขอ้นั้น 
จึงขอใหข้า้วงอกงามบริบูรณ์ทัว่พระราชอาณาเขต 
 คร้ังเม่ืออ่านคาํประกาศจบแลว้ พระสงฆจึ์งไดส้วดมนตม์หาราชปริตสิบสองตาํนาน เม่ือ
สวดมนตจ์บแลว้พระราชทานนํ้าสงัขใ์บมะตูม ทรงเจิมหนา้เจิมมือพระยาแรกนาและนางเทพีทั้งส่ี 
แต่พระยาแรกนานั้นไดรั้บพระราชทานธาํมรงค ์ มณฑปนพเกา้ใหไ้ปสวมในเวลาแรกนาดว้ยสองวง
แลว้พระครูพราหมณ์ พฤฒิบาศมารดนํ้าสงัข ์ ใหใ้บมะตูมต่อไป ขณะเม่ือพระราชทานนํ้าสงัขน์ั้น 
พระสงฆส์วดชยนัโต ประโคมพิณพาทยเ์ป็นเสร็จการในเวลาคํ่า รุ่งข้ึนเล้ียงพระสงฆแ์ลว้แห่
พระพทุธรูปกลบั เป็นการเสร็จพระราชพิธีส่วนท่ีเรียกวา่พืชมงคล  
 ส่วนพระราชพิธีจรดพระนงัคลันั้นเร่ิมแต่เวลาบ่ายวนัเดียวกบัวนัสวดมนตพ์ระราชพิธีพืช
มงคล คือ เร่ิมทาํพร้อมกนัดว้ยการมีขบวนแห่ๆ พระเทวรูปอิศวร ๑ พระอุมภาควดี ๑ พระนารายณ์ ๑ 
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พระมหาวิฆเนศวร ๑ พระพลเทพแบกไถ ๑ กระบวนแห่กค็ลา้ยกบัแห่พระพทุธรูป แต่ไม่เตม็อตัรา
เหมือนกระบวนแห่พระพทุธรูป กระบวนแห่ออกจากพระบรมมหาราชวงัไปโดยทางบก เพื่อไปยงั
โรงพิธีท่ีทุ่งส้มป่อยนาหลวง (ทุ่งมหาเมฆ) เวลาคํ่าพระมหาราชครูพธีิทาํการเหมือนพิธีพราหมณ์ทั้ง
ปวง 
 รุ่งข้ึนเชา้ ตั้งกระบวนแห่สาํหรับแห่พระยาแรกนา กาํหนดใหมี้คนในกระบวนเป็นจาํนวน 
๕๐๐ คนซ่ึงไม่มากเหมือนกบัแห่ยนืชิงชา้ มีธงตราตาํแหน่งของพระยาแรกนานาํกระบวนบโทน 
(ผูติ้ดตาม) นุ่งตาโถงสวมเส้ือสีแดงสะพายดาบฝักแดงฝักแดงฝักเขียวสองแถว กระบวนสวมเส้ือ
เสนากฎุ กางเกงร้ิวสองแถวๆละ ๑๕ ถดัมาบโทนขนุหม่ืน สวมเส้ือเขม้ขาบอตัตลดัสะพายตาบฝัก
เงินแถวละ ๑๕ กลองชนะ ๑๐ จ่าปี ๑ กรรชิง (รูปเป็นชั้นของฉตัร มีคนัถือคลา้ยร่ม) หนา้ ๑ คู่ เสล่ียง
พระยาแรกนา สปัทนบงัสูรย ์ มีขา้ราชการขั้นหลวงในหมาดไทยคู่ ๑ กลาโหมคู่ ๑ กรมท่าคู่ ๑ 
กรมนาคู่ ๑ กรมเมืองคู่ ๑ เป็นคู่เคียง ๑๒ คู่ นุ่งผา้ไหมสวมเส้ือเยยีรบบั กรรชิงหลงัคู่ ๑ บ่าวถือเคร่ือง
ยศและถืออาวธุตามหลงัเสล่ียง คู่แห่หลงัถือดาบเชลยแถวละ ๑๕ ถือหอกคู่แถวละ ๑๕ ถือกระบอง
แถวละ ๑๕ พระยาแรกนาแต่งตวัเหมือนยนืชิงชา้ เม่ือถึงโรงพระราชพิธี เขา้ไปจุดธูปเทียนบูชา
เทวรูป แลว้ตั้งสตัยาธิษฐานจบัผา้ลายสามผนื แต่ละผนืยาวหกคืบหา้คืบส่ีคืบตามลาํดบั เม่ือจบัไดผ้นื
ใดกนุ่็งผนืนั้นทบัผา้นุ่งผนืเดิมเป็นการนุ่งอยา่งบ่าวขนุออกไปแรกนา ผา้กวา้งทาํนายวา่นํ้ าจะนอ้ย ผา้
แคบนํ้าจะมาก 
 ขณะนั้นจะมีราชบณัฑิตคนหน่ึง เชิญพระเตา้เทวบิฐพรมนํ้าพระพทุธมนตไ์ปขา้งหนา้ 
พราหมณ์เชิญพระพลเทพคนหน่ึง เป่าสงัข ์ ๒ คน พระยาจบัยามไถพระมหาราชครูพิธียืน่ปฏกัดา้ม
หุม้แดง ไถดะไปโดยรีสามรอบแลว้ไถแปรโดยกวา้งสามรอบ นางเทพีทั้ง ๔ หาบกระเชา้ขา้วปลูก 
กระเชา้ทอง ๒ คน กระเชา้เงิน ๒ คน นาํไปใหพ้ระยาโปรยหวา่นขา้วแลว้ไถกลบอีกสามรอบ จึง
กลบัเขา้มายงัท่ีพกั ปลดพระโคออกกินเล้ียงของเส่ียงทาย ๗ อยา่ง คือ ขา้วเปลือก ขา้วโพด ถัว่ งา 
เหลา้ นํ้า และหญา้ ถา้พระโคกินอยา่งใดกม็กัทาํนายวา่ของส่ิงนั้นจะอุดมสมบูรณ์ เพียงเท่าน้ีกน็บัวา่
เสร็จการพระราชพิธีจรดพระนงัคลั และมีการแห่พระยาและแห่เทวรูปกลบัไป เม่ือพระยากลบัไป
แลว้พวกคนดูกพ็ากนัเขา้ไปแยง่ขา้ว จนไม่มีเหลืออยูใ่นทอ้งนาเลย พวกท่ีเกบ็ขา้วไปนั้น บา้งกน็าํไป
ผสมกบัขา้วของตน เพื่อนาํไปทาํขา้วกลา้ ใหเ้ป็นการสวสัดิมงคลแก่นาของตน้บา้งกเ็กบ็ไปไว ้ในถุง
เงิน เพื่อความเจริญรุ่งเรือง การแรกนาน้ีนบัวา่เป็นท่ีนิยมของคนทั้งปวง 
 พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัไดป้ฏิบติัเป็นพระราชพิธีสืบมาจนถึงปี พ.ศ. 
๒๔๗๙ หลงัเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
อยา่งไรกต็ามในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ รัฐบาลยคุนั้นไดก้าํหนดใหมี้พระราชพิธีพืชมงคลอยา่งเดียว โดย
ประกอบพระราชพิธีท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ตามราชประเพณีท่ีเคยปฏิบติัมา  ต่อมาในปี พ.ศ. 
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๒๕๐๓ เลขาธิการพระราชวงัรับพระบรมราชโองการเหนือเกลา้ฯ สัง่วา่พระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนงัคลัแรกนาขวญั แต่เดิมมาจดัเป็นงาน ๒ วนั แลว้ไดร้ะงบัไปคงไวแ้ต่พิธีพืชมงคลจดัเป็นงาน
ประจาํปีทุกปี สาํหรับปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางรัฐบาลเห็นควรจดัใหมี้การแรกนาขวญัอยา่งเดิม เพื่อรักษา
บูรพประเพณี อนัเป็นม่ิงขวญัของการเกษตรไวสื้บไป สาํนกัพระราชวงัและกระทรวงเกษตรฯ จึงได้
กาํหนดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ตามพระราชประเพณีเดิมขั้นเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบนัน้ี และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินมาทรงเป็น
ประธานการพระราชพิธีทุกปี ทรงมีพระราชกระแสใหป้รับปรุงพระราชพิธีเพื่อความเหมาะสมตาม
ยคุสมยัดว้ย พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัแต่เดิมมาทาํท่ีทุ่งนาพญาไท เม่ือไดมี้การฟ้ืนฟู
พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัข้ึนใหม่ จึงจดัใหมี้ข้ึนท่ีทอ้งสนามหลวง ซ่ึงเคยเป็นท่ี
ประกอบพิธีในสมยัรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๓    

กรมศิลปากร (๒๕๔๓ : ๓๐) ปัจจุบนัพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัจดัข้ึนเป็น ๒ 
วนั ติดต่อกนั พระราชพิธีพืชมงคลจดัข้ึนในวนัแรกเป็นพระราชพิธีทางพระพทุธศาสนา ประกอบ
พิธีท่ีพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และวนัรุ่งข้ึนเป็นพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
ซ่ึงเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธี ณ ทอ้งสนามหลวง 
 การประกอบพระราชพิธีพชืมงคล เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็พระราชดาํเนินมายงัวดัพระศรีรัตนศาสดารามแลว้ ทรงจุดธูปเทียน
ถวายนมสัการพระพทุธรูปสาํคญั พระราชาคณะถวายศีล จบแลว้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
พระสุหร่าย ถวายดอกไมบู้ชาพระคนัธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ แห่งพืชผลของ
ราชอาณาจกัรไทย แลว้หวัหนา้พราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธี ซ่ึงในประกาศนั้น กล่าวถึง
ความสาํคญัท่ีเร่ิมพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั อา้งถึงสมยัพระพทุธกาลคราวเกิดฝนแลง้ ดว้ยพระ
พทุธานุภาพแห่งองคส์มัมาสมัพทุธเจา้ทรงดลบนัดาลใหฝ้นตก สามารถทาํนาทาํไร่ ปลูกพืชผลได้
ตามปกติ และกล่าวถึงตาํนานการสร้างพระคนัธารราษฎร์ อนัเก่ียวดว้ยพทุธานุภาพท่ีทรงบลัดาลให้
มีฝนตกในเมืองคนัธารราษฎร์ แลว้กล่าวสดุดีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี ๑ ท่ีทรงสร้างพระคนัธารราษฎร์ ข้ึนไวเ้พื่อประกอบพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
ตามตาํนานท่ีมีมาแต่โบราณกาล ซ่ึงเป็นพระราชประเพณีสืบต่อมา สุดทา้ยประกาศถวายพระพรชยั
มงคลและขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพบูชา เทพยดาทั้งปวง ประสิทธ์ิประสาท
ใหพ้ืชพรรณธญัญาหารในราชอาณาจกัรอุดมสมบูรณ์ งอกงามเจริญดี ขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล  
จบประกาศแลว้ พระสงฆ ์ ๑๑ รูป เจริญพระพทุธมนต ์ เป็นคาถาพิเศษสาํหรับพืชมงคลโดยเฉพาะ 
เพื่อเสกพืชพนัธ์ุต่างๆ และ ถัว่ เผอืก มนั ฝ้าย เป็นตน้ เม่ือจบแลว้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
หลัง่นํ้ าสงัข ์ ทรงเจิม และพระราชทานธาํมรงคก์บัพระแสงปฏกัแก่พระยาแรกนา พระราชทานใบ
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มะตูมทดัท่ีซอกหูขวา แลว้ทรงหลัง่นํ้ าสงัข ์ ทรงเจิม และพระราชทานใบมะตูมทดัท่ีซอกหูขวาแก่
เทพีคู่หาบทอง และคู่หาบเงินทั้ง ๔ คน พระสงฆเ์จริญพระชยัมงคลคาถา จนเสร็จการพระราชทาน
นํ้าสงัข ์ แลว้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงประเคนจตุปัจจยัไทยธรรม พระสงฆถ์วายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสดจ็พระราชดาํเนินกลบั จากนั้นคณะพราหมณ์นาํพืชพนัธ์ุต่างๆ 
พร้อมดว้ยเคร่ืองพิธีตามลทัธิพราหมณ์ไปประกอบพิธี ณ โรงพิธีพราหมณ์ทอ้งสนามหลวง คณะ
พราหมณ์ประกอบพิธีกรรม สวดบูชาพระเวทตลอดคืน  
 พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธีในวนัรุ่งข้ึน ณ ทอ้ง
สนามหลวง ในตอนเชา้พระยาแรกนาพร้อมดว้ยเทพีแต่งกายดว้ยชุดเขา้พิธี พระยาแรกนาสวมสนบั
เพลาปลายขอบปักด้ินทอง ถุงเทา้ขาว รองเทา้หุม้สน้สีดาํไม่ผกูเชือกมีกรอบทาํดว้ยโลหะสีทองติด
คลา้ยโบ นุ่งผา้เยยีรบบัชายพกพบัจีบ ไม่จีบโจง ใชเ้ชือกสายแถบรัดเอว สวมเส้ือเยยีรบบัพื้นเขียว
ลายทองแขนยาวแบบราชการ กระดุม ๕ เมด็ สวมสายสะพายและประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ คาด
เขม็ขดัทาํดว้ยโลหะสีทองรัดเอวนอกเส้ือ สวมเส้ือครุยผา้โปร่งปักด้ินทอง แลว้กลดัดวงตราปัก
อกัษรยอ่ จจจ. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ ส่วนเทพนุ่ีงจีบหนา้นางผา้เยยีรบบัหรือผา้ไหม
ไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสม สมเส้ือไหมไทยรัดรูปแขนยาว คาดเขม็ขดัทาํดว้ย
โลหะเป็นเกลียวเก่ียวขดัสีทอง ห่มผา้สไบปักทองแล่ง ประดบัอาภรณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
ไดรั้บพระราชทาน สวมถุงเทา้สีเน้ือ รองเทา้หนงัหุม้สน้สีทองปลายงอน เสร็จแลว้พระยาแรกนาข้ึน
รถยนต ์หลวงออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยงัพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เทพี
และขา้ราชการ (แต่งเคร่ืองแบบเตม็ยศประดบัราชอิสริยาภรณ์) เชิญเคร่ืองยศตามเป็นกระบวน เพือ่
เขา้สู่พระอุโบสถ แลว้พระยาแรกนาและเทพีจุดธูปเทียนถวายนมสัการพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมา-
กร แลว้ไปท่ีปราสาทพระเทพบิดร ถวายสกัการะพระบรมรูปสมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิราช 
แลว้ข้ึนรถยนตห์ลวงเป็นกระบวนออกจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามไปยงัมณฑลพิธีทอ้ง
สนามหลวง  
 เม่ือพระยาแรกนาเขา้สู่โรงพิธีพราหมณ์ หวัหนา้พราหมณ์เชิญพระยาแรกนาไปท่ีแท่น
เบญจามณฑลทอ้งพิธี จุดธูปเทียนบูชาเทวรูปพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเชิญมาประดิษฐานในการประกอบพิธี
จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระอุมา พระพรหม พระพฆิเณศวร์ พระพล
เทพ พระโคอุศุภราช พระยาแรกนาจุดธูปเทียนสกัการบูชาแลว้ไปนัง่พกั หวัหนา้พราหมณ์เขา้ไป
หลัง่นํ้ าสงัขท่ี์มือและใหใ้บมะตูมแก่พระยาแรกนาและเทพีทั้ง ๔ ต่อจากนั้นหวัหนา้พราหมณ์เชิญ
โตะ๊เงินใส่ผา้นุ่งสาํหรับเส่ียงทายมีผา้คลุมใหพ้ระยาแรกนาสอดมือเลือกหยบิดึงออกมา เม่ือเลือก
แลว้เขา้ไปในหอ้งเพื่อนุ่งทบัผา้ท่ีนุ่งอยูเ่ดิม ผา้นุ่งเส่ียงทายมี ๓ ผนื ขนาดกวา้ง ๔ คืบ ๕ คืบ และ ๖ 
คืบ มีคาํพยากรณ์ ดงัน้ี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘

 ผา้ ๔ คืบ พยากรณ์วา่นํ้ าจะมาก นาในท่ีดอนจะไดผ้ลบริบูรณ์ดี นาในท่ีลุ่มอาจจะเสียหาย
บา้งไดผ้ลไม่เตม็ท่ี 
 ผา้ ๕ คืบ พยากรณ์วา่นํ้ าในปีน้ีจะมีปริมาณพอดี ขา้วกลา้ในนาจะไดผ้ลสมบูรณ์และ
ผลาหาร มงัสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี  
 ผา้ ๖ คืบ  พยากรณ์วา่นํ้ านอ้ย นาในท่ีลุ่มจะไดผ้ลบริบูรณ์ดี แต่นาในท่ีดอนอาจจะเสียหาย
บา้ง ไดผ้ลไม่เตม็ท่ี  
คร้ันพระยาแรกนานุ่งผา้เส่ียงทายทบัอีกชั้นหน่ึงแลว้ ออกมานัง่รอ ณ ท่ีเดิม      
 ในตอนสาย ตามเวลาพระฤกษ ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสดจ็พระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ จากพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวงัดุสิต ไปยงัพลบัพลาทอ้งสนามหลวง พระยาแรกนาจะไดย้าตราพร้อมเทพี ออกจากโรง
พิธีพราหมณ์ มีราชบณัฑิตและพราหมณ์นาํผา่นพลบัพลาหนา้พระท่ีนัง่ พระยาแรกนาเขา้
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบงัคมแลว้ไปยงัลานแรกนา เจา้พนกังานจูงพระโคเทียมแอก พระยา
แรกนาเจิมพระโคและคนัไถ แลว้จึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ แลว้นาํเมลด็พนัธ์ุพืชใน
กระบุงท่ีเทพทีั้ง ๔ หาบตาม หวา่นลงในลานแรกนา ไถกลบอีก ๓ รอบ เสร็จการหวา่นไถ เจา้
พนกังานปลดพระโคออกจากแอก เพื่อใหพ้ระโคกินอาหารเส่ียงทาย ๗ ส่ิง คือ ขา้วเปลือก ขา้วโพด 
ถัว่ งา เหลา้ นํ้า และหญา้ พระโคกินอะไร พราหมณ์ถือถาดกระทงอาหารจะไดแ้จง้แก่โหรหลวง 
อาหารเส่ียงทายมีคาํพยากรณ์ดงัน้ี 
 ถา้พระโคกินขา้วเปลือกหรือขา้วโพด พยากรณ์วา่ธญัญาหาร ผลาหาร บริบูรณ์ดี 
 ถา้พระโคกินถัว่หรืองา พยากรณ์วา่ผลาหาร ภกัษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี 
 ถา้พระโคกินนํ้า หรือหญา้ พยากรณ์วา่ นํ้าท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมดว้ยธญัญาหาร 
ผลาหาร ภกัษาหาร มงัสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี 
 ถา้พระโคกินเหลา้ พยากรณ์วา่ โทรคมนาคมสะดวกยิง่ข้ึน การคา้ขายกบัต่างประเทศดีข้ึน 
ทาํใหเ้ศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง 
 โหรหลวงถวายคาํพยากรณ์การเส่ียงผา้ของพระยาแรกนา และการเส่ียงทายพระโคกิน
อาหารกจ็ะทราบวา่ปีนั้นๆ ฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล และนํ้าจะมากหรือนอ้ย ตลอดจนพชืพนัธ์ุ
ธญัญาหารจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่  
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ ในการพระราชพิธี
น้ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานรางวลัแก่เกษตรกรชาวนาผู ้
ชนะการประกวดผลผลิตขา้วทั้ง ๔ ภาค และพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
สหกรณ์ดีเด่นดว้ย หลงัจากนั้นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙

แรกนานาํเมลด็พนัธ์ุขา้วไปหวา่นในแปลงนา ในพระราชวงัดุสิตเพือ่เกบ็เมลด็พนัธ์ุขา้วจากตน้ขา้ว 
ซ่ึงจะงอกงามข้ึนไวใ้นพระราชพิธีต่อไป  จากนั้นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็พระราชดาํเนินกลบั   
  
การกาํหนดวนัพชืมงคล 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายโหรพราหมณ์ (สมัภาษณ์ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ ในแต่ละปีวนัพืช
มงคลจะไม่ตรงกนั เน่ืองจากไม่ไดมี้กาํหนดวนัท่ีชดัเจนแน่นอน จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายโหร
พราหมณ์ กองพระราชพิธี สาํนกัพระราชวงั ทาํใหท้ราบวา่การกาํหนดวนัพืชมงคล เพื่อประกอบ
พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญันั้น พระราชครูวามเทพมุนีจะเป็นผูท่ี้ดูฤกษย์ามและหาวนัท่ี
เป็นมงคลในเดือน ๖ จาํนวน ๓ วนั แลว้ขอประทานเสนอท่านเลขาธิการพระราชวงัเพื่อโปรด
พิจารณา แลว้กราบบงัคมทูลพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉยัเลือกวนัอนัเป็น
มงคล    
 

 
 
ภาพท่ี  ๓๓   พระราชพิธีพชืมงคล 
 
พระราชพธีิสงกรานต์ 
 วนัสงกรานตเ์ป็นข้ึนปีใหม่ของไทยในสมยัโบราณโดยนบัวนั เดือน ปี ทางจนัทรคติ ซ่ึง
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑๓ เมษายน เป็นตน้ไป ประเพณีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัสงกรานตมี์มา
แต่โบราณตามประเพณีของชาวพทุธ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐

กรมศิลปากร (๒๕๔๓ : ๒๗) พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้
เปล่ียนวิธีนบัวนั เดือน ปี เป็นทางสุริยคติ คือใชว้นัท่ี ๑ เมษายน เป็นวนัเร่ิมตน้ปีใหม่ ส่วนประเพณี
การบาํเพญ็กศุลสงกรานตย์งัคงเดิม  
 ต่อมารัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหร้วมพระราชพิธี 
สมัพจัฉรฉินท ์ เถลิงศกสงกรานต ์ พระราชพิธีศรีสจัจปานกาลถือนํ้าพระพิพฒัน์สตัยาเขา้ดว้ยกนั  
เรียกพระราชพิธีตรุษะสงกรานต ์  โดยเร่ิมงานตั้งแต่วนัท่ี ๒๘ มีนาคม ถึงวนัท่ี ๓ เมษายน และงด
งานพระราชพิธีตรุษะสงกรานตใ์นวนัท่ี ๑๓ เมษายน ท่ีเคยมีมาแต่เดิม  
 พระราชพิธีสงกรานตใ์นสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตน้ จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั มีหลกัการพระราชพธีิคลา้ยสมยัสุโขทยัตามเร่ืองของนางนพมาศ เวน้แต่บางปี
ท่ีมีพระราชโอรส พระราชธิดาเจริญพระชนมายท่ีุจะโสกนัต ์กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกอบพระราชพิธี
โสกนัตใ์นวนัแรกท่ีมีการสวดมนตใ์นงานพระราชพิธีตรุษะสงกรานตด์ว้ย 
 คร้ันถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘ ไดเ้ปล่ียน
วนัข้ึนปีใหม่เป็นวนัท่ี ๑ มกราคม และจดัใหมี้พระราชพิธีข้ึนปีใหม่เป็นเวลา ๓ วนั โดยเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม และวนัท่ี ๑-๒ มกราคม ของปีถดัไป และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการ
พระราชพิธีต่างๆ เช่นเคยท่ีปฏิบติัในพระราชพิธีตรุษะสงกรานต ์ ไดแ้ก่ การบาํเพญ็พระราชกศุล 
เสดจ็พระราชดาํเนินสรงนํ้าพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร เวยีนเทียน สดบัปกรณ์ผา้คู่พระบรมอฐิั
สมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิราช พระอฐิัพระบรมวงศานุวงศ ์ พระบรมอฐิัสมเดจ็พระบวรราชเจา้
กรกมพระราชวงับวร และพระอฐิัพระราชวงศ ์ 
 ต่อมารัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบนั ไดท้รง
ฟ้ืนฟพูระราชพิธีบาํเพญ็พระราชกศุลเทศกาลสงกรานตข้ึ์นมาใหม่ เรียกวา่ “พระราชพิธีสงกรานต”์ 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๑๓ เมษายน ถึงวนัท่ี ๑๖ เมษายน ซ่ึงเป็นการบาํเพญ็พระราชกศุลและการพระราชพิธี
ต่างๆ ตามพระราชพิธีท่ีเคยปฏิบติัมาแต่เดิม นอกจากน้ียงัมีการจดัใหมี้เคร่ืองราชสกัการะ 
ประกอบดว้ยตน้ไมท้อง ๔ ตน้ ตน้ไมเ้งิน ๔ ตน้ แพรแดงติดขลิบ ๔ ผนื ผา้แพรดอก ๒ ผนื เทียน
หนกัเล่มละ ๑๘๐ กรัม ๔๘ เล่ม ธูปไมร้ะกาํ ๔๘ ดอก นํ้าหอมสรงพระ ๒ หมอ้ เทียนหนกัเล่มละ 
๑๕ กรัม ๖๐๐ เล่ม ธูป ๒ กล่อง เพื่อพระราชทานใหก้ระทรงมหาดไทยนาํไปบูชาพระปฐมเจดีย ์
พระธาตุพนม พระธาตุหริภุญชยั พระธาตุนครศรีธรรมราช พระพทุธบาท พระพทุธฉาย พระศรี
สรรเพชญ พระพทุธรูปถํ้าประทุน พระพทุธรูปถํ้าวิมานจกัรี พระพทุธรูปวดัพนญัเชิง พระพทุธรูป
วดัสุวรรณดาราราม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑

 
ภาพท่ี   ๓๔   พระราชพิธีสงกรานต ์
 
การบนบานและการ แก้บน 

การติดสินบนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและการแกบ้นเป็นความเช่ือของวิถีชีวิตของคนไทย    การติด
สินบนนั้นเกิดข้ึนเม่ือมนุษยต์อ้งการประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ อยากมี อยากได ้โดย
การขอความช่วยเหลือจากอาํนาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  และเม่ือความกลวัในการท่ีจะไม่ไดส่ิ้งท่ีเราขอจากส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีอาํนาจเหนือธรรมชาติจึงมีการติดสินบน  มีการใหค้าํสญัญาท่ีจะแลกเปล่ียนส่ิงของท่ี
ตนเองคิดวา่ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเราขอร้องใหช่้วยนั้นช่ืนชอบ  เพื่อเป็นแรงจูงใจใหท่้านช่วยเรา  และเม่ือ
เราไดส่ิ้งท่ีเป็นไปตามท่ีเราอธิษฐานแลว้ กจ็ะมีการแกบ้น คือ นาํส่ิงของท่ีเราสญัญาไวว้า่จะใหม้า
ถวายท่าน เพือ่เป็นการขอบคุณท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหล่านั้นดลบนัดาลใหต้ามคาํอธิษฐาน  และยงัมีความ
เช่ืออีกวา่หา้มลืมส่ิงท่ีเราติดสินบนไว ้  มิฉะนั้นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านช่วยเราจะบนัดาลใหเ้กิดส่ิงท่ีไม่ดี
งามต่างๆ  แก่ผูท่ี้ติดสินบนได ้  

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  อนัเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 
หรือพระแกว้มรกต  จึงเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีคนไทยนิยมเขา้มาติดสินบนกนัมาก  เน่ืองจากเช่ือวา่
อาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิของพระแกว้มรกตและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ  สามารถดลบนัดาลใหส่ิ้งท่ีตอ้งการได ้  

  จากการในการลงสาํรวจพื้นท่ีเพื่อเกบ็ขอ้มูล พบวา่ในแต่ละวนัจะมีประชาชนมาแกบ้น
ส่ิงแก่ศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัเป็นจาํนวนมาก    ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการมาแกบ้นแก่พระแกว้มรกต   และ
ฤาษีชีวกโกมารภจัจ ์ ซ่ึงส่ิงของท่ีนาํมาแกบ้นกมี็ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามความเช่ือของแต่ละบุคคล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๒

การแก้บนพระพุทธมหามณรัีตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต 
 จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบใน
การดูแลอาํนวยความสะดวกแก่ผูท่ี้มานมสัการพระแกว้มรกต 

นายพีระ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา (สมัภาษณ์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  พบวา่ประชาชน
ท่ีมาบนพระแกว้นั้น  ส่วนใหญ่จะมาอธิฐานขอเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนและการงาน เช่น ในเร่ืองการ
เรียนกจ็ะขอใหส้อบผา่นขอ้เขียนและสมัภาษณ์อยา่งราบร่ืน เพื่อเขา้ศึกษาในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลยัในสาขาท่ีตอ้งการ  ในช่วงท่ีมีการประกาศผลสอบจะมีนกัเรียน นกัศึกษามาแกบ้นเป็น
จาํนวนมาก   ส่วนเร่ืองการงาน  สาํหรับผูท่ี้กาํลงัหางานกจ็ะขอใหไ้ดง้านทาํท่ีดีมีความมัน่คง  ส่วนผู ้
ท่ีทาํงานแลว้กจ็ะขอใหมี้เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  ไดเ้ล่ือนยศเล่ือนตาํแหน่ง  เป็นท่ีรักใคร่
ของผูบ้งัคบับญัชา  สาํหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของกิจการกจ็ะขอใหกิ้จการดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืนอยา่ได้
มีอุปสรรคใดๆ มาขดัขอ้ง  มีผลกาํไรประจาํปีตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ เป็นตน้  

ส่ิงของท่ีนาํมาแกบ้นพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต  ไดแ้ก่  
๑. ขา้วเหนียวกบันํ้าพริกปลาร้า  เพราะมีความเช่ือกนัวา่พระแกว้มรกตชอบอาหารลาว  

เน่ืองจากประดิษฐานอยูท่ี่ประเทศลาวเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 
๒. ไข่ตม้  มีความนิยมเป็นอยา่งมาก  ทุกวนัตอ้งมีคนนาํไข่มาแกบ้น เพราะบางคนเช่ือ

กนัวา่ไข่เป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ  ในงานพิธีมงคลต่างๆ มกันาํไข่ตม้เสียบไวท่ี้ยอดบายศรีเพื่อความเป็นสิริ
มงคล  บางคนบอกวา่ไข่เป็นส่ิงท่ีหาไดง่้ายและมีทัว่ๆ ไป  เม่ือแกบ้นเสร็จเรียบร้อยแลว้กจ็ะลา และ
สามารถแจกจ่ายใหก้บัคนอ่ืนๆ ได ้  ถือวา่เป็นการสร้างกศุลอีกอยา่งหน่ึง  ส่วนจะแกบ้นไข่จาํนวน
เท่าไรกสุ็ดแลว้แต่ผูบ้น 

๓. นํ้ามนั เช่ือกนัวา่ผูท่ี้มีปัญหาและอุปสรรคในชีวิตทั้งหนา้ท่ีการงานและการดาํเนิน
ชีวิต เม่ือส่ิงท่ีตนเองขอไวเ้ป็นจริงตามตอ้งการกจ็ะนาํนํ้ามนัมาถวาย เพราะเช่ือวา่นํ้ ามนัเปรียบ 
เสมือนการหล่อล่ืน  เพื่อใหก้ารดาํเนินชีวิตมีความราบร่ืน  เป็นตน้ 

๔. ดอกไมแ้ละพวงมาลยั ส่วนใหญ่จะเป็นดอกไมส้ดและพวงมาลยัดอกไมส้ด เช่น 
ดอกบวั  พวงมาลยัดอกมะลิ  ดอกดาวเรือง  เป็นตน้ จาํนวนกสุ็ดแลว้แต่ผูบ้น 

๕. อาหารคาวหวานอ่ืนๆ และผลไม ้  เช่น หวัหมูตม้ ไก่ตม้ ปลาตม้ ขนมและผลไมท่ี้ใช้
ในงานมงคลและมีความหมายเป็นมงคล เช่น ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมถว้ยฟ ู 
ขนุน  สม้  เป็นตน้ 

และกระแสความนิยมไหวพ้ระขอพร ๙ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในกรุงเทพฯ จากการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยมี
การชกัจูงวา่ ไหวพ้ระแกว้มรกต พระพทุธรูปสาํคญัในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนยก์ลางความศรัทธาไทย-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓

ลาว “ไหวพ้ระแกว้มรกต แกว้แหวนไหลมาเทมาตลอดปี” ดว้ยดอกบวัคู่และธูปเทียน ทาํใหว้ดัพระ
ศรีรัตนศาสดารามเนืองแน่นไปดว้ยผูท่ี้มาไหวพ้ระแกว้เพือ่ขอพรใหมี้แกว้แหวนเงินทอง ดงัช่ือของ
พระแกว้มรกตอีกดว้ย 
 
คาถาสําหรับบูชาพระพุทธมหามณรัีตนปฏิมากร 

บริเวณลานนอกกาํแพงแกว้ดา้นหนา้พระอุโบสถ นอกจากจะเป็นลานสาํหรับตั้งเคร่ือง
นมสัการและบูชาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกว้มรกตแลว้ ยงัพบป้ายจารึกคาถา
สาํหรับบูชาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  โดยมีขอ้ความ คือ “นะโม ๓ จบ วาละลกุัง สังวาตังวา 
(๓ จบ)”  

นายปรีชา อินทรไพโรจน์ (สมัภาษณ์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ คาถาพชูาพระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากร แปลวา่ “อันพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เปรียบประดจุดั่งเมด็
ทราย” หมายถึง พระมหากรุณาคุณของพระแกว้มรกตนั้นมีมากมายเหนือท่ีจะนบัได ้  

   

 
 
ภาพท่ี  ๓๕   แผน่ป้ายจารึกคาถาบูชาพระแกว้มรกต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๔

 
 
ภาพท่ี  ๓๖   ส่ิงของท่ีชาวบา้นนาํมาแกบ้น 

 
ศาลาราย (อาคารหมายเลข ๒) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๓๗  ศาลารายรอบพระอุโบสถ 
 
 ศาลารายเป็นศาลาโถงไม่มีฝา จาํนวน ๑๒ หลงั สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๓) ตั้งอยูร่ายรอบพระอุโบสถ ดา้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕

ทิศเหนือและทิศใตมี้จาํนวนดา้นละ ๔ หลงั ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมีจาํนวนดา้นละ ๒ หลงั 
ศาลารายทั้ง ๑๒ หลงัน้ีมีลกัษณะเหมือนกนัทั้งรูปร่าง ขนาดและความสูง ลกัษณะเป็นศาลาโถง
ขนาด ๒ หอ้ง หลงัคาทรงไทยมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี โดยมีพื้นสีนํ้าเงินขอบสีสม้ หนา้บนั
เป็นรูปเทพนม ปิดทองบนพ้ืนกระจกสีขาว มีลายกระหนกประกอบโดยรอบบนกระจกพื้นสีนํ้าเงิน 
ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุง้ทาํดว้ยไม ้ มีคนัทวยไมจ้าํหลกัลายเป็นรูป
พญานาครองรับชายคาโดยรอบ เพดานฉลุลายปิดทองบนพ้ืนชาด เสาเป็นเสาส่ีเหล่ียมฉาบปูนยอ่
เหล่ียม ระหวา่งเสาทาํเป็นคูหาโคง้ตอนมุมพื้นซ่ึงทาํเป็น ๒ ระดบัปูดว้ยหินอ่อน 
 นางสาวสุวรรณี  แกว้พึ่งทรัพย ์ (สมัภาษณ์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔) กล่าววา่ ศาลาราย
นอกจากจะใชส้าํหรับนกัเรียนสวดโอเ้อใ้นเทศกาลเขา้พรรษา ซ่ึงยงัคงสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัแลว้ 
ยงัใชเ้ป็นท่ีนัง่พกัผอ่นสาํหรับพทุธศาสนิกชนท่ีเขา้มานมสัการพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร และ
นกัท่องเท่ียว 
 
การสวดโอ้เอ้ศาลาราย 

การสวดโอเ้อศ้าลารายมีท่ีมาจากการสวดมหาชาติคาํหลวง ซ่ึงเป็นธรรมเนียมมาแต่
แผน่ดินพระเจา้ทรงธรรม แต่เดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสวดมหาชาติคาํหลวงใหพ้ระเจา้อยูห่วัทรงฟัง แต่
นกัสวดมีฝีมือในการสวดไม่ไพเราะ ภายหลงัจึงเปล่ียนเป็นสวดชาดกเร่ืองต่างๆ ท่ีแต่งเป็นกาพย ์ให้
บรรดาอุบาสกอุบาสิกาท่ีไปรักษาศีลอุโบสถในวนัพระไดฟั้ง  

นนัทนา ขนุภกัดี (๒๕๓๐ : ๔๖) การสวดโอเ้อศ้าลารายเป็นพระราชดาํริของพระเจา้ทรง
ธรรม ท่ีกาํหนดใหมี้ประเพณีการอ่านหนงัสือสวดน้ีข้ึน โดยใหมี้พนกังานอ่านประจาํวิหารหรือศาลา
รายในพระอารามหลวง สาํหรับอุบาสกอุบาสิกาฟัง จะไดมี้ความเล่ือนใสในพระพทุธศาสนา และ
เป็นทางใหไ้ดศึ้กษาหาความรู้ดา้นคดีธรรม นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงโปรดฯ ใหข้อแรงพวกกวีแต่ง
กาพยเ์ร่ืองชาดกต่างๆ เพิ่มข้ึนอีกเป็นอนัมาก ทาํใหก้ารแต่งหนงัสือสวดเป็นประเพณีท่ีนิยมสืบต่อ
กนัมา อยา่งแพร่หลาย ดงันั้นหนงัสือสวดหรือกลอนสวดจึงมีความใกลชิ้ดกบัสงัคมไทยมาชา้นาน 
โดยเฉพาะในการหดัใหเ้ดก็อ่านออกเขียนได ้ และการชกัจูงใจประชาชนใหเ้ล่ือมใสในหนงัสือ
พระพทุธศาสนา ในสมยัโบราณเม่ือเดก็สามารถหดัอ่านประสมอกัษรไดแ้ลว้ ครูผูส้อนจะใหห้ดัอ่าน
กลอนสวดเร่ืองต่างๆ เพราะนิทานสนุกและคาํกลอนอ่านง่าย ดว้ยมกัใชค้าํไทยเป็นพื้น เป็นการล่อ
ใหน้กัเรียนมีใจอยากฝึกซอ้มอ่านหนงัสือ เดก็สมยัก่อนจึงอ่านหนงัสือไดแ้ตกฉานเพราะกลอนสวด 
อีกประการหน่ึงนิยายไทยบางเร่ืองถือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเพราะบุญกรรม ผูแ้ต่งตอ้งการสัง่สอนพระ
ธรรมและตอ้งการอานิสงส์ทางศาสนา ดงันั้นการอ่านกลอนสวดในวดัจึงถือเป็นประเพณีนิยม ของ
คนไทยแต่ก่อน ท่ีจะจดัคนอ่านกลอนสวดใหเ้หล่าอุบาสกอุบาสิกาฟังในระหวา่งคอยเวลาพระเทศน์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖

ต่อมาประเพณีนบัวนัจะสูญหาย กลอนสวดกไ็ม่ค่อยมีใครไดรู้้จกั ปัจจุบนัมีการสวดเฉพาะในวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม จึงอาจกล่าวไดว้า่ปัจจุบนัจุดประสงคข์องการสวดโอเ้อว้หิารรายคงมีเพยีง
เพื่อรักษาประเพณีเดิมไวเ้ท่านั้น   

กรมการศาสนา (๒๕๕๓ : ๑) การสวดโอเ้อว้ิหารรายท่ีมีมาตั้งแต่แผน่ดินของพระเจา้ทรง
ธรรม ในช่วงเวลาท่ีทาํการฝึกซอ้มสวดมหาชาติคาํหลวง คงจะซอ้มพร้อมกนัทีละหลายๆ คน แลว้จึง
คดัเลือกผูท่ี้ซอ้มไดดี้ ถูกตอ้งตามทาํนองสมพระราชประสงคเ์ขา้ไปสวดถวายในพระวิหารใหญ่ ส่วน
ท่ีพวกท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือกกใ็หไ้ปสวดตามวิหารรายสาํหรับอุบาสกอุบาสิกาไดฟั้ง ซ่ึงผูท่ี้สวด
เหล่านั้นอาจจะสวดไดดี้บา้งไม่ดีบา้ง จึงเรียกวา่ “โอเ้อว้หิารราย” หมายความวา่การสวดท่ีวหิารราย
ไม่ดีเหมือนสวดในวหิารใหญ่ เปรียบเสมือนนกัสวดท่ีวหิารรายเป็นนกัสวดสมคัรเล่น แต่นกัสวดใน
พระวหิารใหญ่เป็นนกัสวดมืออาชีพ   

เกรียงไกร วิศวามิตร (๒๕๕๐ : ๔๖) ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๓ ทรงตั้งโรงเรียนสอนหนงัสือไทยข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีโรงทานขา้งประตูตน้สน (ประตูศรี
สุนทร) ดา้นหลงัพระบรมมหาราชวงั เม่ือถึงเทศกาลสวดมหาชาติคาํหลวงในพระอุโบสถวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม จึงโปรดฯ ใหจ้ดัเดก็ท่ีโรงทานมาสวดโอเ้อว้ิหารรายอยา่งโบราณท่ีศาลาราย ในรัช
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงมีพระราชดาํริวา่ ดว้ยทุกวนัน้ีไม่ค่อยมี
ผูใ้ดชอบฟัง ดว้ยฟังกไ็ม่ใคร่จะเขา้ใจ จึงไดโ้ปรดฯ ใหน้กัเรียนโรงทานอ่านหนงัสือสวดตามท่ีเล่า
เรียนมาเป็นทาํนองยานี ฉบงั สุรางคนางค ์ ตามแต่ผูใ้ดจะถนดัสวดเร่ืองใดทาํนองใด ทุกศาลาราย
ศาลาละ ๒ คน และพระราชทานเงินเป็นรางวลั คนหน่ึงวนัละสลึง ถา้ผูใ้ดสวดดีอาจารยก์ก็นัมาไวท่ี้
ศาลารายท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดาํเนินผา่น ถา้สาํรับใดสวดดี บางปีก็
พระราชทานรางวลัเพิ่มเติมบา้ง เป็นการล่อใหน้กัเรียนมีใจฝึกซอ้มในการอ่านหนงัสือ ส่วนท่ีสวด
มหาชาติคาํหลวงสาํรับใหญ่ คงสวดอยูใ่นพระอุโบสถตามอยา่งแต่ก่อน   ต่อมาเม่ือยกเลิกโรงเรียนท่ี
โรงทาน สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ ์ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพจึงสัง่ใหโ้รงเรียนชั้นประถมศึกษาของ
หลวงท่ีตั้งข้ึน ณ ท่ีต่างๆ ใหจ้ดัเดก็มาสวดโอเ้อว้ิหารรายแทนโรงเรียนละศาลารายรอบพระอุโบสถ
ตั้งแต่นั้นมา จนเป็นธรรมเนียมสืบเน่ืองมาจนปัจจุบนั โดยจะสวดในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา ๓ วนั 
กลางพรรษา ๓ วนั และออกพรรษา ๓ วนั โดยเร่ิมตั้งแต่วนัข้ึน ๑๔ คํ่า จนถึงแรม ๑ คํ่า  
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ภาพท่ี  ๓๘   การสวดโอเ้อศ้าลาราย 
 
หอพระราชกรมานุสร  หอพระราชพงศานุสร  และพระโพธิธาตุพมิาน 
 ปูชนียสถานทั้ง ๓ ตั้งอยูใ่นกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศตะวนัตกของพระอุโบสถ โดยหอพระ
ราชกรมานุสรอยูท่างทิศเหนือ หอพระราชพงศานุสรอยูท่างทิศใต ้ และพระโพธิธาตุพิมานอยูต่รง
กลาง ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
 
หอพระราชกรมานุสรนุสร (อาคารหมายเลข ๓)  
 

 
 

ภาพท่ี ๓๙  หอพระราชกรมานุสร 
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 หอพระราชกรมานุสรเป็นหอพระ ประดิษฐานพระพทุธรูป จาํนวน ๓๔ องค ์ เป็น
พระพทุธรูปทรงอุทิศถวายพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยา ๓๓ องค ์ และกรุงธนบุรี ๑ องค ์ มี
ลกัษณะเป็นอาคารทรงไทยขนาดเลก็ยกพ้ืนตํ่ากวา่กาํแพงแกว้ของพระอุโบสถเลก็นอ้ย มีบนัได ๕ 
ชั้น ปูดว้ยหินอ่อนข้ึนฐานไพที 
 หลงัคาเป็นโครงไมด้า้นขา้งลดลง ๓ ตบั มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีโดยมีพื้นสีนํ้า
เงินขอบสีแดง ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิดกระจกสีทอง มีคนัทวยรับเตา้ปี
กนกโดยรอบ เชิงชายประดบักระจกสีทอง หนา้บนัของหอพระทั้ง ๒ หลงัมีไมจ้าํหลกัลายเป็นพระ
บรมราชสญัลกัษณ์รูปอุณาโลมของรัชกาลท่ี ๑ ดา้นทิศเหนือ และพระบรมราชสญัลกัษณ์รูปครุฑยดุ
นาคของรัชกาลท่ี ๒ ดา้นทิศใต ้  พระบรมราชสญัลกัษณ์น้ีประดิษฐานอยูบ่นพานในซุม้บนพื้น
กระจกสีนํ้าเงิน ลอ้มรอบดว้ยลายกระหนกเปลว 
 ผนงัตอนล่างเป็นฐานปัทมต์อนบนฉาบปูนเรียบ ภายนอกทาสีขาวภายในเป็นจิตรกรรมฝา
ผนงั ซุม้หนา้ต่างและประตูเป็นซุม้บนัแถลง ๒ ชั้น มีการนาํรูปใบไมแ้บบตะวนัตกผสมผสานกบั
ลายดอกพดุตานมาผกูลายเป็นซุม้ โดยช่อฟ้าและหางหงส์ผกูลายเป็นรูปดอกไม ้ ใบระกาทาํเป็นรูป
ใบไม ้ หนา้บนัของซุม้ปูนป้ันเป็นลายดอกพดุตานแต่ผกูลายแบบตะวนัตกบนพื้นกระจกสีขาว ซ่ึง
ลกัษณะเช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นความสามารถของช่างไทยท่ีนาํลวดลายแบบตะวนัตกมาผกูเป็นซุม้แบบ
ไทยไดอ้ยา่งลงตวั บานประตูเป็นบานไมปิ้ดทองจาํหลกัลายเป็นรูปเทวดายนืบนแท่น องคห์น่ึงถือ
กระบอง อีกองคห์น่ึงถือพระขรรคบ์นพื้นกระจกเกรียบสีแดง บานหนา้ต่างเป็นรูปเทวดาถือพระ
ขรรคย์นืบนแท่นบนพื้นกระจกเกรียบสีแดงเช่นกนั 
 ภายในหอพระประดิษฐานพระพทุธรูปองคเ์ลก็ๆ ปางต่างๆ ในซุม้เรือนแกว้ซ่ึงเป็นรูป
พระวิมาน ๓ หลงั ตั้งอยูบ่นแท่นลด ๓ ชั้นปิดทองประดบักระจก พระพทุธรูปปางต่างๆ เหล่าน้ีใน
หอพระราชกรมานุสรมี ๓๔ องค ์ แท่นลดหนา้ซุม้เรือนแกว้ตั้งเคร่ืองบูชา เช่น พุม่เทียน แจกนัปัก
ดอกไม ้ธูป เทียน ทาํดว้ยแกว้เจียระไน และตน้ไมเ้งินทอง  
 พระพทุธรูปปางต่างๆ ท่ีประดิษฐานในหอพระน้ี สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โดยมีพระราชประสงคจ์ะทรงบาํเพญ็พระราชกศุลใหเ้หมือนอยา่ง
โบราณกษตัริยค์ร้ังกรุงศรีอยธุยาไดท้รงเคยบาํเพญ็มานั้น ดว้ยมีความปรากฏในหนงัสือพระราช
พงศาวดารวา่ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดเ้คยทรงสร้างรูปพระโพธิสตัวต์ามเร่ืองนิบาตชาดกทั้ง 
๕๕๐ ชาติ แต่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงรังเกียจวา่รูปพระโพธิสตัวต์ามนิบาตชาดก
นั้น เป็นรูปเทวดากมี็ มนุษยก์มี็ สตัวเ์ดียรัจฉานกมี็ ไม่สมควรสร้างเป็นเจดียวตัถุ จึงโปรดเกลา้ฯ ให้
สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เม่ือคร้ังดาํรงพระยศเป็นกรมหม่ืนนุชิตชิโนรส
ทรงเลือกคน้ในคมัภีร์ มีเร่ืองพทุธประวติัคดัเลือกพทุธอิริยาบถปางต่างๆ เพิ่มเติมข้ึน นบัรวมกบั
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แบบเดิมเป็น ๔๐ ปาง แลว้สร้างพระพทุธเจา้ปางต่างๆ ตามระเบียบนั้นดว้ยทองแดง ซ่ึงไดม้าจาก
อาํเภอจนัทึก รวมเป็นพระพทุธรูป ๓๗ ปาง กบัมีปางพระนาคปรกอนัเป็นปางเกร็ดเพิ่มเขา้ดว้ย เม่ือ
หล่อเสร็จแลว้จึงใหต้ั้งไวใ้นหอพระปริตร ภายหลงัมาทรงพระราชศรัทธาสร้างพระพทุธรูปดว้ยเงิน 
ทรงสร้างถวายพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้
นภาลยั (กรมศิลปากร ๒๕๓๐ : ๑๕)  พระพทุธรูปปางต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นหอพระปริตรนั้น พระราชดาํริ
เดิมของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จะทรงประการใดกห็าทราบไม่ แต่พระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระราชดาํริเห็นวา่เป็นเคา้เง่ือนชอบกลอยู ่ จึงโปรดเกลา้ฯ 
ใหห้ล่อฐานเขียงและกะไหล่ทองคาํ ทั้ง ๓๗ ปาง เม่ือเสร็จแลว้จึงโปรดฯ ใหจ้ารึกทรงพระราชอุทิศ
แด่พระเจา้แผน่ดินในกรุงทวารวดีศรีอยธุยาโบราณ และกรุงธนบุรี ๓๔ องค ์ในกรุงรัตนโกสินทร์ ๓ 
องค ์ (กรมศิลปากร ๒๕๓๐ : ๑๖)  เม่ือเสร็จแลว้โปรดฯ ใหไ้ผตั้งไวใ้นพระอุโบสถ แต่แบ่งเป็นสอง
พวก พวกกรุงเก่าและกรุงธนบุรี ตั้งบนโตะ๊จีนหนา้ลบัแลบงัฉากดา้นเหนือ อีก ๓ องค ์ตั้งไวบ้นโตะ๊
จีนหนา้ลบัแลบงัฉากดา้นใต ้ ต่อเม่ือปลายรัชกาลจึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างหอพระ ๒ หลงัน้ีข้ึนท่ีหลงั
พระอุโบสถ เม่ือสร้างเสร็จจึงอญัเชิญพระพทุธรูปมาประดิษฐานไวใ้นหอพระนั้น (กรมศิลปากร 
๒๕๓๐ : ๑๙) 
 ผนงัตอนล่างใตห้นา้ต่างบุดว้ยหินอ่อนรูปสามเหล่ียมลายทแยงมุม ตอนบนจดเพดาน มี
ภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือ พระอาจารยอิ์น (ขรัวอินโข่ง) แห่งวดัราชบูรณะฯ (สาํนกัราชเลขาธิการ 
๒๕๓๑ : ๓๐๓) เขียนภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ท่ีสาํคญัคือภาพพระนเรศวรทรงกระทาํ
ยทุธหตัถี 
 บานหนา้ต่างเป็นลายรดนํ้ารูปดอกพดุตาน มีอกัษรจารึกเร่ืองพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยธุยา บานแผละเป็นลายรดนํ้า บางช่องเป็นรูปกอบวัและนก บางช่องเป็นรูปกระถางปลูกดอก
พดุตาน ตอนบนเป็นลายช่อเฟ่ือง 
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หอพระราชพงศานุสร (อาคารหมายเลข ๔) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๔๐  หอพระราชพงศานุสร 
 

 หอพระราชพงศานุสรเป็นหอพระ สร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระพทุธรูปท่ีทรงอุทิศถวาย
พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จาํนวน ๘ องค ์มีลกัษณะเหมือนกบัหอพระราชกรมานุสรทั้ง
ขนาด ความสูงและการตกแต่งทั้งภายนอกภายใน แตกต่างเฉพาะหนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นพระ
บรมราชสญัลกัษณ์ของ รัชกาลท่ี ๓ คือรูปพระวิมาน ดา้นทิศเหนือ และพระบรมราชสญัลกัษณ์ของ
รัชกาลท่ี ๔ คือรูปพระมหามงกฎุ ดา้นทิศใต ้ ประดิษฐานอยูบ่นพานในซุม้บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน 
ลอ้มรอบดว้ยลายกระหนกเปลว และจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงเป็นฝีมือช่างมหาดเลก็ เขียนภาพพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น การขดุคลอง การสร้างพระศรีรัตนเจดีย ์การสร้างวดัสระปทุม การ
บูรณะพระปฐมเจดีย ์เป็นตน้ (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๓๐๓)  
 
พระพุทธรูปทีป่ระดิษฐานภายในหอพระราชกรมานุสร และหอพระราชพงศานุสร 

ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๑๐๔) เขียนไวว้า่ พระพทุธรูปเหล่าน้ี พระบาท-
สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน ดว้ยทรงมีพระราช
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ประสงคจ์ะทรงบาํเพญ็พระราชกศุล ใหเ้หมือนอยา่งโบราณกษตัริยค์ร้ังกรุงศรีอยธุยาไดเ้คยทรง
บาํเพญ็ ทรงมีพระราชดาํริตามความในพระราชพงศาวดารวา่ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดท้รง
สร้างรูปพระโพธิสตัวต์ามเร่ืองนิบาตชาดกทั้ง ๕๕๐ พระชาติ (ซ่ึงเรียกวา่พระเจา้หา้ร้อยพระชาติ) 
แต่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงรังเกียจวา่รูปพระโพธิสตัวต์ามนิบาตชาดกนั้น สร้าง
เป็นรูปเทวดากมี็ มนุษยก์มี็ สตัวเ์ดรัจฉานกมี็ ไม่สมควรจะสร้างข้ึนเป็นเจดียว์ตัถุ จึงดาํรัสใหส้มเดจ็
พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส คร้ังยงัทรงดาํรงพระยศเป็นกรมหม่ืนนุชิตชิโนรสทรง
เลือกคน้ในคมัภีร์ต่างๆ ถึงพระอิริยาบถของพระพทุธเจา้เพิ่มเติมข้ึนนบัรวมกบัแบบเดิมเป็น ๔๐ ปาง 
คร้ันสาํเร็จแลว้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปปางต่างๆ ตามท่ีสมเดจ็พระมหา
สมณเจา้พระองคน์ั้นทรงบญัญติัข้ึนไดร้วม ๓๗ ปาง ดว้ยแร่ทองแดงจากเมืองจนัทึก จงัหวดั
นครราชสีมา ซ่ึงคน้พบใหม่ในขณะนั้นแลว้ประดิษฐานไวท่ี้หอพระปริตร ต่อมาพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อฐานเขียงชั้นล่างเพิ่มข้ึนอีก
ขั้นหน่ึง แลว้ใหก้าไหล่ทองคาํทุกปางและใหจ้ารึกขอ้ความทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระเจา้
แผน่ดินในกรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี รวม ๓๔ องค ์  และพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
๓ องค ์ดงัน้ี 

๑. พระพทุธรูปปางประทานเอหิภิกข ุทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 
๑ ตน้ราชวงศเ์ชียงราย 

๒. พระพทุธรูปปางทรงพิจารณาชราธรรม ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระเจา้พฤฒิเดช 
ซ่ึงทรงพระนามสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขนุหลวงพะงัว่) ตน้ราชวงศสุ์พรรณภูมิ 

๓. พระพทุธรูปปางนาคปรก ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายเจา้ทองจนัทร์ (สมเดจ็พระเจา้
ทองลนั) 

๔. พระพทุธรูปปางพระเกศธาตุ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระราเมศวร 
๕. พระพทุธรูปปางขบัพระวกักลิ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระรามราชาธิราช 
๖. พระพทุธรูปปางทรงรับผลมะม่วง ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระมหานครินท

ราธิราช (สมเดจ็พระนครินทราธิราช) 
๗. พระพทุธรูปปางภุตตกิจ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระเจา้สามพระยาหรือ

สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี ๒ 
๘. พระพทุธรูปปางช้ีอคัรสาวก ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
๙. พระพทุธรูปปางประสานบาตร ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระอินทรราชาธิ

ราช (สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี ๓) 
๑๐. พระพทุธรูปปางหา้มมาร ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๒

๑๑. พระพทุธรูปปางทรงรับอุทกงั ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระบรมราชมหา
พทุธางกรู (สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี ๔) 

๑๒. พระพทุธรูปปางเสวยมธุปายาส ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระเจษฎาราชกมุาร 
หรือสมเดจ็พระรัษฎาธิราชกมุาร 

๑๓. พระพทุธรูปปางฉนัสมอ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระไชยราชาธิราช 
(สมเดจ็พระชยัราชาธิราช) 

๑๔. พระพทุธรูปปางปลงอายสุงัขาร ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระยอดฟ้า (สมเดจ็พระ
ยอดฟ้า) 

๑๕. พระพทุธรูปปางโอฬาริกนิมิต ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระมหาจกัรพรรดิ
ราชาธิราช (สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ) 

๑๖. พระพทุธรูปปางสนเขม็ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระมหินทราธิราช 
๑๗. พระพทุธรูปปางนาคาวโลก ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระมหาธรรม

ราชาธิราช ตน้ราชวงศสุ์โขทยั 
๑๘. พระพทุธรูปปางหา้มสมุทร ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
๑๙. พระพทุธรูปปางถวายเนตร ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระเอกาทศรถ 
๒๐. พระพทุธรูปปางหา้มพระแก่นจนัทน์ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระศรีเสาว

ภาค 
๒๑. พระพทุธรูปปางประทบัเรือขนาน ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระบรมไตร

โลกนาถทรงธรรม (สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม) 
๒๒. พระพทุธรูปปางป่าเลไลยก ์ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระเชษฐาธิราช 
๒๓. พระพทุธรูปปางทรงรับมธุปายาส ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระอาทิตยวงษ

อนุชาธิราช (สมเดจ็พระอาทิตยวงศ)์ 
๒๔. พระพทุธรูปปางลอยถาด ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระรามาธิเบศปราสาท

ทอง (สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง) ตน้ราชวงศป์ราสาททอง 
๒๕. พระพทุธรูปปางทรงรับหญา้คา ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายเจา้ฟ้าไชย (สมเดจ็เจา้ฟ้า

ชยั) 
๒๖. พระพทุธรูปปางรําพึงธรรม ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระศรีสุธรรมราชา (สมเดจ็

พระศรีสุธรรมราชา) 
๒๗. พระพทุธรูปปางจงกรมแกว้ ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระนารายณ์มหา

เอกาทศรถราช (สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๓

๒๘ พระพทุธรูปปางลงกรรมฐาน ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระธาดาธิเบศ (สมเดจ็
พระเพทราชา) ตน้ราชวงศบ์า้นพลูหลวง 

๒๙. พระพทุธรูปปางสรงนํ้ าฝน ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระสุริเยนทราธิบดี 
(สมเดจ็พระเจา้เสือ) 

๓๐. พระพทุธรูปปางอุม้บาตร ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระภูมินทรมหาราช 
(สมเดจ็พระเจา้ทา้ยสระ) 

๓๑. พระพทุธรูปปางประดิษฐานรอยพระพทุธบาท ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็
พระบรมราชาธิราชท่ี ๓ (สมเดจ็พระเจา้บรมโกศ) 

๓๒. พระพทุธรูปปางเปิดโลก ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระอุทุมพรมหาพร
พินิตราช (สมเดจ็พระเจา้อุทุมพร) 

๓๓. พระพทุธรูปปางลีลา  ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระบรมเอกทศัอนุรักษม์นตรีราช 
(สมเดจ็พระเจา้เอกทศั) 

๓๔. พระพทุธรูปปางทุกรกิริยา ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี 
(บรมราชาท่ี ๔) ตน้ราชวงศก์รุงธนบุรี 

พระพทุธรูปทั้ง ๓๔ องคน้ี์ไม่มีฉตัรกางกั้น หากแต่พระพทุธรูปอีก ๓ ปางซ่ึงตรงกบั
พระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษาทั้ง ๓ รัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดใหมี้ฉตัรเพิ่มข้ึน
แลว้จารึกพระนามท่ีทรงขนานถวายใหม่ ดงัน้ี 

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจารึกวา่ ทรงพระราชอุทิศถวายฉลอง
พระเดชพระคุณ พระบาทสมเดจ็พระปรโมรุราชามหาจกัรีบรมนารถ นเรศร์ราชีววฒันวงษป์ระฐม
พงษาธิราชรามาธิบดินทร์ สยามพิชิตินทรวโรดม บรมบพิตร 

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหนา้นภาลยัจารึกวา่ ทรงพระราชอุทิศถวายฉลองพระเดช
พระคุณพระบาทสมเดจ็พระบรมราชพงษเชฐมเหศวรสุนทร ไตรยเสวตรคชาดิศร มหาสวามินทร 
สยามรัสฏินทราวโรดม บรมจกัรพรรดิราช พิลาสธาดา ราชาธิราชบรมนารถบพิตร 

 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจารึกวา่ ทรงพระราชอุทิศถวายฉลองพระเดช
พระคุณพระบาทสมเดจ็พระบรมาธรวรเสรฐมหาเจษฎาธิบดินทร สยามินทรวโรดมบรมธรรมิกมหา
ราชาธิราช  บรมนารถบพิตร 

 พระพทุธรูปทั้ง ๓๗ พระองคน้ี์ เม่ือการพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒันส์ตัยากมี็ธูปเทียน 
ดอกไม ้เคร่ืองนมสัการทรงบูชาตามส่วนองคพ์ระ ดว้ยเหตุนั้นจึงเป็นพระพทุธรูปซ่ึงเก่ียวขอ้งในการ
พระราชพิธีถือนํ้าเช่นเดียวกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๔

 การท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ไดท้รงใชก้ฎเกณฑอ์นัใดในการ
เลือกสรรพระพทุธรูปปางใดถวายพระเจา้แผน่ดินพระองคใ์ดนั้น ยงัไม่อาจทราบพระราชดาํริอยา่ง
ถ่องแทไ้ด ้ แต่กระนั้นกดี็ปรากฏวา่ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ไดท้รงมี
พระบรมราชวนิิจฉยัเก่ียวกบัพระพทุธรูปปางดงักล่าวน้ีวา่ “แต่พระอาการของพระพทุธรูปนั้นยงัเป็น
ขอ้วินิจฉยัอยูด่ว้ยมีคาํเล่ามาวา่ เม่ือจะจารึกพระพทุธรูปต่างๆ ทรงพระราชอุทิศถวายพระเจา้แผน่ดิน
กรุงเก่านัน่ ทรงกะพระปางนั้นจะจารึกถวายองคน์ั้น ไดมี้พระกระแสประกาศวา่ชั้นหลงัๆ ลงมาให้
ยนื ใหเ้ดินบา้งกไ็ด ้ เอาพระพทุธรูปท่ีประทบันัง่ไปถวายชั้นแรก เพราะชั้นแรกท่านยงันัง่แน่นอยู่
ทาํนองท่ีวา่นั้นดูเหมือนหน่ึงวา่ ถา้พระเจา้แผน่ดินองคใ์ดอยูใ่นราชสมบติัย ัง่ยนืหรือเป็นตน้พระ
ราชวงศจ์ะใชพ้ระนัง่ องคใ์ดท่ีมีราชสมบติันอ้ยหรือมีเหตุอนัตรายซ่ึงเป็นการหมดแผน่ดินไปโดยไม่
ปรกติใหใ้ชพ้ระพทุธรูปประทบัยนื แต่เม่ือวิเคราะห์ดูตามรายพระนามกไ็ม่เป็นเช่นนั้น พระเจา้
แผน่ดินในบรมราชวงศเ์ชียงรายตั้งแต่สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ ลงมาจนถึงพระมหินทราธิราชเป็น
พระเจา้แผน่ดิน ๑๖ พระองค ์ใชพ้ระพทุธรูปนัง่ทั้ง ๑๖ องค ์และพระเจา้แผน่ดินใน ๑๖ พระองคน้ี์ 
เจา้ทองจนัทร์ไดร้าชสมบติัเพียง ๗ วนั พระราเมศวรกฆ่็าเสีย พระเจา้รามอยูใ่นสมบติั ๑๕ ปี ตอ้งนิร
เทศ พระรัษฎาธิราชอยูใ่นสมบติั ๕ เดือน พระไชยราชากฆ่็าเสีย พระยอดฟ้าอยูใ่นสมบติัปีเศษ ขบถ
ภายในฆ่าเสีย พระมหินทราธิราชอยูใ่นสมบติัปีเศษเสียกรุงแก่พม่า กถ็า้จะใชพ้ระประทบัยนืเป็นท่ี
หมายอนัตรายจริงเช่นนั้น ท่านเหล่าน้ีกค็วรจะใชพ้ระยนืเหตุใดจึงใชพ้ระพทุธรูปประทบันัง่ 

 ส่วนพระมหาธรรมราชา พระนเรศวร พระเอกาทศรถ พระศรีเสาวภาค เป็นพระพทุธรูป
ประทบัยนืทั้ง ๔ องค ์ถา้จะวา่ตามเคา้ท่ีวา่กค็วรเป็นพระพทุธรูปประทบัยนืเพยีงพระศรีเสาวภาคองค์
เดียว คร้ันต่อมาในวงศพ์ระเจา้ทรงธรรม ๓ องคก์ดี็อยูเ่ฉพาะพระเจา้ทรงธรรมพระองคเ์ดียวต่อมาอีก 
๒ พระองคไ์ม่เป็นการ ทาํไมจึงเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ไปดว้ยกนัทั้ง ๓ องค ์แต่ชั้นวงศพ์ระเจา้
ปราสาททองมีนัง่แต่พระเจา้ปราสาททององคเ์ดียวท่ีเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ นอกนั้นเป็นพระ-
พทุธรูปประทบัยนืทั้งส้ิน จึงเห็นความวา่ชะรอยผูท่ี้ฟังพระกระแสรับสัง่นั้นจะไม่เขา้ใจชดัเจน ท่ีมี
พระกระแสดงันั้นจะทรงหมายความวา่พระพทุธรูปทั้ง ๓๔ ปางน้ี จะตั้งอยูใ่นท่ีแห่งเดียวกนักค็ง
จะตอ้งเรียงเป็นแถวๆ พระเจา้แผน่ดินแรกๆ คงตอ้งอยูแ่ถวหนา้ พระเจา้แผน่ดินชั้นหลงัๆ กต็อ้งอยู่
แถวหลงั ถา้จะใชพ้ระพทุธรูปประทบันัง่ไวแ้ถวหลงั พระพทุธรูปประทบัยนือยูแ่ถวหนา้กค็งบงัแถว
หลงั จึงรับสัง่วา่ชั้นแรกๆ ใหเ้ป็นพระพทุธรูปประทบันัง่  ชั้นหลงัๆ ใหเ้ป็นพระพทุธรูปประทบัยนื 
เม่ือตั้งในหมู่เดียวกนัจะไดม้องเห็นตลอดไม่บงักนั พระราชดาํริคงเป็นแต่หมายความเพียงชั้นเท่าน้ี 
แต่ผูฟั้งคิดมากไปแลว้  ไม่ไดต้ริตรองเทียบเคียงดูจึงไดก้ล่าวไปตามความเขา้ใจของตวั” 

 สาํหรับพทุธลกัษณะและรูปแบบทางศิลปกรรมของพระพทุธรูปทั้ง ๓๗ ปางน้ี มีลกัษณะ
คลา้ยกนั ต่างกนัเฉพาะแสดงปางหรืออิริยาบถแตกต่างกนั คือ พระพทุธรูปส่วนใหญ่มีพระพกัตร์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๕

เป็นวงรี พระนลาฏค่อนขา้งแคบ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว
และพระกรรณยาว พระเศียรประกอบดว้ยเมด็พระศกเป็นตุ่มแหลม มีเกตุมาลาและรัศมีเป็นรูปเปลว
ไฟ องคพ์ระพทุธรูปมกัครองจีวรห่มเฉียงเรียบ เปิดพระองัสาขวามีชายจีวรซอ้นทบัพระองัสาซา้ย
หอ้ยยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นลายเข้ียวตะขาบพระพทุธรูปประทบัเหนือปัทมาสน์ ประกอบดว้ย
กลีบบวัซอ้นกนั ๓ ชั้น เหนือฐานแขง้สิงห์บนฐานปัทมรู์ปเหล่ียม 

 พระพทุธรูปทั้งหมดน้ี เม่ือสร้างสาํเร็จแลว้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาล
ท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ชิญไปตั้งในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยจาํแนก
ออกเป็น ๒ หมู่ คือ พระพทุธรูปทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระเจา้แผน่ดินกรุงศรีอยธุยาและกรุง
ธนบุรีตั้งโตะ๊จีนหนา้ลบัแลบงัฉากขา้งเหนือ ส่วนพระพทุธรูปทรงอุทิศพระราชกศุลถวายพระมหา-
กษตัริยท์ั้ง ๓ รัชกาล ของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งโตะ๊จีนอยูห่นา้ลบัแลบงัฉากขา้งใต ้ คร้ันเม่ือใกลจ้ะ
เสดจ็สวรรคตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างหอพระข้ึนท่ีกาํแพงแกว้ ๒ หอ หลงัพระ
อุโบสถ โดยหลงัขา้งทิศเหนือเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป ๓๔ องค ์ และผนงัเขียนเร่ืองพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา กบัทั้งหลงับานหนา้ต่างมีพระราชพงศาวดารยอ่บอกเร่ืองท่ีเขียนพระราช- 
ทานนามวา่ หอราชกรมานุสร หลงัขา้งทิศใตเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป ๓ องค ์ ผนงัเขียนเร่ือง
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ และหลงับานหนา้ต่างมีพระราชพงศาวดารยอ่บอกเร่ืองท่ีเขียน
เช่นเดียวกนั พระราชทานนามวา่ หอราชพงศานุสร สืบมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพท่ี  ๔๑  พระพทุธรูปในหอพระราชกรมานุสร 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๖

พระโพธิธาตุพมิาน (อาคารหมายเลข ๕) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๔๒   พระโพธิธาตุพิมาน 
 

พระโพธิธาตุพิมานตั้งอยูต่รงกลาง ระหวา่งหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุ
สร มีลกัษณะเป็นบุษบกยอดมงกฎุซ่ึงแต่เดิมเป็นยอดปรางค ์ ต่อมามีการก่อแกเ้ป็นยอดมงกฎุในรัช
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๓๐๓) 
บุษบกน้ีตั้งอยูบ่นฐานไพทีมีฐานทกัษิณก่ออิฐถือปูนบุหินอ่อน โดยรอบฐานปัทมเ์ป็นฐานสิงห์
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย เสาบุษบกก่ออิฐฉาบปูนยอ่มุมไมสิ้บสองประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยยกเป็น
ลายดอกไม ้ ตอนล่างเป็นกาบพรหมศรตอนบนเป็นบวัปลายเสา ระหวา่งเสาประดบัดว้ยสาหร่าย
รวงผึ้งปลายลายเป็นเทพนมปิดทอง ผนงัภายในบุษบกประดบักระจกสีนํ้าเงินและสีทอง เพดานเป็น
รูปโคง้สอบไปตามทรงมงกฎุ มีปูนป้ันปิดทองเป็นลวดลายบนพื้นกระจกสีขาว ส่วนยอดของบุษบก
ทรงมงกฎุประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยเป็นรูปดอกไมแ้ละใบไม ้ ภายในบุษบกประดิษฐานพระปรางค์
โบราณขนาดเลก็ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงอญัเชิญมาจากเมืองเหนือขณะยงั
ทรงผนวช ภายในองคพ์ระปรางคมี์ปูชนียวตัถุบรรจุอยูภ่ายใน คือ  

๑. ผอบศิลาขนาดกวา้งประมาณ ๕ น้ิว สูงประมาณ ๖ น้ิว ภายในบรรจุพระศรีมหาโพธ์ิ 
จากพทุธคยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๗

๒. ผอบศิลาขนาดเลก็หุม้ดว้ยข้ีผึ้ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
๓. พระพทุธรูปขนาดหนา้ตกัประมาณ ๒ น้ิว สูงจากฐานถึงพระเกตุประมาณ ๕ น้ิว รวม 

๑๓ องค ์ เป็นพระพทุธรูปทอง ๓ องค ์ เงิน ๕ องค ์ และพระพทุธรูปนาก ๕ องค ์ (กรมศิลปากร 
๒๕๒๕ : ๒๕๐)    

 
รูปป้ันหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๔๓   รูปป้ันหมอชีวกโกมารภจัจ ์และหินบดยา 
 

รูปป้ันชีวกโกมารภจัจท์าํจากสาํริด ป้ันข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๓ ชีวกโกมารภจัจเ์ป็นหมอท่ีถวายการรักษาพระพทุธเจา้เม่ือคร้ังพทุธกาล   ซ่ึงคนไทยได้
ยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาการแพทยแ์ผนโบราณ ท่ีดา้นหนา้หมอชีวกโกมารภจัจต์ั้งแท่นหินบดยา ซ่ึงคน
ไทยในสมยัโบราณจะนาํสมุนไพรมาบดท่ีน่ี  โดยเช่ือวา่จะทาํใหย้าสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณมากข้ึน 
 
ประวตัิหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
 หมอชีวกโกมารภจัจ ์เป็นบุตรนางสาลวดี คณิกาผูมี้รูปโฉมงดงามมีความฉลาดเฉลียวและ
เช่ียวชาญในเร่ืองการเตน้รํา บรรเลง และการประโคมขานเสียงประสาน อาศยัอยูท่ี่กรุงราชคฤห์ ตอ้ง
รับรองชายท่ีตอ้งการในกามารมณ์ อยูม่าไม่ชา้นากมี็ครรภ ์นางจึงมาคิดวา่ ธรรมดาผูช้ายยอ่มไม่ชอบ
สตรีมีครรภ ์ ถา้มีใครรู้เร่ืองแลว้ รายไดก้จ็ะขาดหายไป นางจึงสัง่ยามเฝ้าประตูหา้มผูช้ายใดๆ เขา้มา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๘

ภายในบา้น ถา้มีใครถามถึงนางใหบ้อกวา่นางนั้นป่วย เม่ือนางคลอดลูกแลว้จึงนาํลูกไปท้ิงท่ีกองขยะ
มูลฝอย บงัเอิญวนันั้นเจา้ชายอภยัเสดจ็ไปเฝ้าพระเจา้พิมพิสาร ทอดพระเนตรเห็นเดก็ทารกท่ีมีฝงูกา
ลอ้มตอมอยู ่ เห็นวา่เดก็ทารกนั้นยงัมีชีวิตอยูจึ่งนาํไปเล้ียงในวงัแลว้มอบใหน้างนมเล้ียงไว ้ แลว้
ขนานนามวา่ “ชีวก” แปลวา่ ผูย้งัเป็นอยู ่ยงัไม่ตาย เป็นผูร้อดตาย แลว้เจา้ชายอภยัทรงเล้ียงเป็นบุตร
บุญธรรม จึงไดน้ามวา่ โกมารภจัจ ์ เรียกรวมกนัวา่ ชีวกโกมารภจัจ ์ (เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ และคณะ 
๒๕๓๗ : ๓) เม่ือเติบโตไดเ้ดินทางไปเรียนวิชาแพทยท่ี์นครตกักศิลา ดว้ยเป็นกลุบุตรท่ีสมบูรณ์ดว้ย
บุญญาภินิหารและความเฉลียวฉลาด จึงใชเ้วลาเพียง ๗ ปี กส็ามารถเรียนวิชาจากอาจารยจ์นหมด ซ่ึง
ต่างจากคนอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชเ้วลาถึง ๑๖ ปี ท่านอรรถกถาจารยไ์ดก้ล่าววา่ นายชีวก โกมารภจัจน้ี์ ใน
เบ้ืองหนา้จะเป็นพทุธอุปฐากผูส้นิทสนมคุน้เคยกบัพระพทุธเจา้ ดงันั้นจึงไดส้อนวิชาปรุงยาใหด้ว้ย 
เม่ือเรียนเสร็จกรั็กษาผูค้นละมาสร้างบา้นอยูใ่นวงัของเจา้ชายอภยั ต่อมาพระเจา้พิมพิสารไดท้รง
ประชวรดว้ยโรคริดสีดวงทวาร ท่านชีวกโกมารภจัจก์ม็าถวายการรักษาจนหายเป็นปกติ (เพญ็นภา 
ทรัพยเ์จริญ และคณะ ๒๕๓๗ : ๑๑) 
 สาํหรับการถวายการรักษาแผลท่ีพระบาทพระพทุธเจา้นั้น สมยัหน่ึงพระเทวทตัตส์มรู้
ร่วมคิดกบัพระเจา้อชาตศตัรูมีจิตคิดประทุษร้าย ข้ึนเขา้คิชฌกชูแลว้กล้ิงหินดว้ยหวงัจกัปลงพระชนม์
พระศาสดา แต่เดชะบุญท่ียอดเขาสูงยอดรองรับหินนั้นไวเ้สีย จึงเป็นเพียงสะเกด็ท่ีกะเทาะแตกจาก
หินนั้นกระเดน็ไปกระทบพระบาทสมเดจ็พระพทุธเจา้ ยงัพระโลหิตใหห้อ้ข้ึน ทาํใหเ้กินทุกเวทนา
อยา่งสาหสั พระพทุธเจา้ทรงประสงคจ์ะเสดจ็ไปยงัสวนมะม่วงของแพทยชี์วกโกมารภจัจ ์เม่ือหมอชี
วกทราบเร่ืองราว กม็าเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้พร้อมทั้งปรุงยาถวายการรักษาผอกแผลเสร็จแลว้ กทู็ล
พระพทุธเจา้วา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์วางยาชายคนหน่ึงไว้ท่ีภายในเมือง ข้าพระองค์จะ
ไปหาเขาเสียก่อนแล้วจึงจะกลบัมาขอให้ท้ังยาพอกนีไ้ว้อย่างนี ้จนกว่าข้าพระองค์จะกลบัมา” หมอชี
วกกไ็ปทาํการท่ีควรทาํแก่ชายคนนั้นแลว้ มาไม่ทนัเวลาปิดประตู กนึ็กเสียใจวา่ แยจ่ริง การท่ีเราปรุง
ยาอยา่งแรงพอกแผลท่ีพระบาทของพระตถาคต ดุจพอกแผลกบัเทา้บุรุษอ่ืนนั้น เป็นการทาํหนกัมือ
ไปเสียแลว้ น่ีถึงเวลาแกพ้อกยานั้นแลว้ เม่ือไม่แกค้วามทุรนทุรายจะเกิดข้ึนในพระวรกายของพระ
ตถาคตตลอดทั้งคืน พร้อมกนันั้นพระพทุธเจา้ไดต้รัสเรียกพระอานนทเ์ถรเจา้ ตรัสวา่ “อานนท์ เม่ือ
เยน็นีห้มอชีวกมาแต่ไม่ทันประตู และเขาคิดว่า นีเ้ป็นเวลาแก้แผล ฉะน้ันเธอแก้แผลนีไ้ด้” พระ
อานนทก์แ็กแ้ผลตามพระพทุธประสงค ์ แผลไดล่้อนหลุดประดุจสะเกด็ไมห้ลุดออกจากตน้ฉะนั้น 
(เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ และคณะ ๒๕๓๗ : ๓๘)  
   
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๙

การแก้บนหมอชีวกโกมารภจัจ์ 
 ในสมยัพระพทุธกาลกล่าววา่ ชีวกโกมารภจัจเ์ป็นหมอถวายการรักษาองคส์มเดจ็พระ
สมัมา สมัพทุธเจา้ พระเจา้พมิพิสาร และประชาชนทัว่ไป เป็นเอตทคัคะ คือเป็นท่ีรักของปวงชน รูป
ป้ันหมอชีวกโกมารภจัจด์า้นหลงัพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จึงเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ี
ประชาชนทัว่ไปมากราบไหวแ้ละแกบ้น โดยเฉพาะผูท่ี้เจบ็ป่วยหรือญาติของผูเ้จบ็ป่วย เพราะเช่ือวา่
อาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิของหมอชีวกโกมารภจัจ ์ สามารถช่วยใหผู้ท่ี้เจบ็ป่วยมีอาการทุเลาหรือหายจาก
อาการเจบ็ป่วยได ้ ในสมยัก่อนประชาชนมกัจะนาํสมุนไพรมาบนท่ีหินบดยาหนา้รูปป้ันดว้ย 
 
คาถาสําหรับบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์  
 นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (๓ จบ) 
 “โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหงั กะรุณิโก สพัพะสตัตานงั โอสะถะ ทิพพะมนัตงั ปะ
ภาโส สุริยาจนัทงั โกมาระภจัโจ ปะกาเสสิ วนัทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ”   
 
คาํอธิษฐาน 

ขา้พเจา้ขอกราบไหวน้มสัการ บูชาต่อองคบ์รมครูหมอชีวกโกมารภจัจห์มอหลวงประจาํ
องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้เม่ือคร้ังสมยัพทุธกาล ขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกลุ) ขอตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้
บูชาดว้ยความเคารพ ขออธิษฐานแผน่ทองแดงจารึกช่ือ นามสกลุ ร่วมสร้างองคท่์าน โดยนอ้มรําลึก
ถึงองคพ์ระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะ เป็นท่ีตั้ง ดุจดัง่ท่ีบรมครูหมอมีศรัทธาเป็นมัน่คงต่อ
องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ในสมยัพทุธกาล ขออธิษฐานวา่ใหบ้รรดาโรคร้ายภยัเวรท่ีเกิดข้ึนใน
ร่างกาย บรรดาโรคร้ายภยัเวรท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ท่ีทาํใหเ้ป็นทุกข ์และโรคร้ายภยัเวรท่ีเกิดจากโรค
เวรโรคกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้น ทาํใหเ้กิดความทุกขก์ายทุกขใ์จแก่ขา้พเจา้ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย ์
อาจารย ์ ผูมี้พระคุณ ญาติสนิทมิตรสหายของขา้พเจา้ จงมลายหายส้ินไปดว้ยบารมีบรมครูหมอชีวก
โกมารภจัจ ์ 

ขอบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภจัจ ์ จงคุม้ครองพิทกัษรั์กษาขา้พเจา้ (ช่ือ-นามสกลุ) 
ไปตลอดปีตลอดไป 

ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ขอใหป้ระสบความสุขความเจริญ สุขภาพแขง็แรง สุขภาพกาย 
สุขภาพใจ มีความสมบูรณ์เป็นสุข ดุจดัง่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสวา่ “อะโรคะยา ปะระมาลาภา” 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ ขอใหค้วามมีลาภอนัประเสริฐ จงบงัเกิดข้ึนตามคาํอธิษฐานของ
ขา้พเจา้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปดว้ยเถิด 

สิทธิกิจจงั สิทธิกมัมงั สิทธิลาโภ ชะโยนิจจงั ภะวะตุสพัพะทา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐

หลงัจากผูท่ี้มาบนบานกล่าวคาํอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแลว้ กจ็ะเอามือไปลูบท่ีหินบดยาท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้รูปป้ันฤาษีชีวกโกมารภจัจ ์ 

 
ส่ิงของทีนํ่ามาแก้บนฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ 

นายสุทศัน์ วนะสิทธ์ (สมัภาษณ์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ เม่ือคาํอธิษฐานได้
สาํเร็จตามตั้งใจแลว้ ผูท่ี้มาบนบานกจ็ะนาํส่ิงของต่างๆ มาแกบ้น ซ่ึงส่วนมากมีความเช่ือกนัวา่ส่ิงท่ี
นาํมาแกบ้นฤาษีชีวกโกมารภจัจ ์ไดแ้ก่  

๑. ผา้ขาวหน่ึงผนื เพื่อเป็นเคร่ืองนุ่งห่มสาํหรับฤาษีชีวกโกมารภจัจ ์ ซ่ึงในสมยัก่อนจะ
อนุญาตใหน้าํไปพนัรอบองครู์ปป้ัน แต่ปัจจุบนัจะใหว้างใสพานถวายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๒. หมากพลูและยาเสน้ เพราะเช่ือวา่ฤาษีกินหมาก 
๓. ผลไมแ้ละนํ้าด่ืม เน่ืองจากฤาษีเป็นนกับวช กินผลไมแ้ละนํ้าด่ืมเป็นอาหาร  
๔. พวงมาลยัดอกไม ้สาํหรับเป็นเคร่ืองบูชา 
ช่วงวกิฤตเศรษฐกิจกาํลงัชะลอตวัในขณะน้ี ทาํใหค้นจาํนวนมากหนัไปเช่ือเร่ืองการ

พยากรณ์และโหราศาสตร์  หมอดูบางท่านใหค้าํแนะนาํแก่ผูท่ี้เกิดราศีต่างๆ มาไหวฤ้าษีชีวกโกมาร-
ภจัจ ์  เพื่อใหด้วงแคลว้คลาดจากการเจบ็ป่วยท่ีจะเกิดข้ึน  จึงมีประชาชนจาํนวนมากมาไหวฤ้าษีชีวก
โกมารภจัจเ์ป็นประจาํทุกวนั 

 

 
 

ภาพท่ี  ๔๔   ผา้ขาวและผลไมท่ี้นาํมาแกบ้นหมอชีวกโกมารภจัจ ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๑

 

 
 

ภาพท่ี  ๔๕   หมากพลูและยาเสน้ท่ีนาํมาแกบ้นหมอชีวกโกมารภจัจ ์
 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีประตูทางเขา้ทั้งส้ิน ๗ ประตู บริเวณหนา้ประตูดา้นในตั้งรูป
ป้ันยกัษท์วารบาล รวม ๖ คู่ คือ ประตูละ ๑ คู่ ยกเวน้ประตูดา้นพระวหิารยอด เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ี
คบัแคบ ไม่สามารถสร้างยกัษท์วารบาลได ้และเน่ืองจากบริเวณดา้นหนา้ประตูทางเขา้พระวหิารยอด
ทางดา้นทิศเหนือ มียกัษก์มุกณัฑปู์นป้ันขนาดเลก็สีนํ้ าตาล จาํนวน ๑ คู่ คอยเฝ้าดูแลรักษาสถานท่ีอยู่
แลว้ 
  
ยกัษ์ทวารบาลบริเวณหน้าประตูพระระเบียง 
 สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ เป็นยกัษปู์นป้ันประดบั
ดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ สูง ๖ เมตร มือทั้งสองกมุกระบอง แกนในเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ในคราว
บูรณะในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๕)  ซ่ึงเป็นตวั
ละครสาํคญัในเร่ืองรามเกียรต์ิ  มีจาํนวนทั้งส้ิน ๖ คู่  คือ  

 
คู่ที ่๑  บริเวณหนา้ประตูฤาษี (ดา้นหลงัพระอุโบสถ)  คือ จกัรวรรดิ และอศักรรณมาลา  

 จักรวรรดิ  มีกายสีขาว  เป็นพญายกัษค์รองกรุงมะลิวนั  มีส่ีพกัตร์  แปดกร เป็นเพือ่นกบั
ทศกณัฐ ์  มีมเหสีช่ือวชันีสูตร มีโอรส ๓  ตน คือ สุริยาภพ  บรรลยัจกัร นนยพุกัตร์  และธิดา ๑ ตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๒

ช่ือ รัตนมาลี  เม่ือทราบวา่ทศกณัฐต์าย ไพนาสุริยวงศพ์ระโอรสขอใหจ้กัรวรรดิยกกองทพัไปรบเพ่ือ
กูเ้อาเมืองลงกาคืน  ทา้วจกัรววรดิจึงยกทพัไปกรุงลงกา  จบัพิเภกผูค้รองกรุงลงกาในขณะนั้นขงัคุก  
แลว้อภิเษกใหไ้พนาสุริยวงศเ์ป็นเจา้กรุงลงกา และตั้งช่ือใหม่วา่ ทา้วทศพิน  ต่อมาพระพรตปราบ
ทา้วทศพิน และยกทพัไปมืองมะลิวนั บรรดาลูกๆ และทา้วจกัรวรรดิกถู็กพระพรตฆ่าตายในสนาม
รบ (อศักรรณมาลา ๒๕๒๕ : ๒๗๖) 

อศักรรณมาลา  เป็นพญายกัษค์รองกรุงดุรัม มีกายสีม่วงแก่  มีเศียรสองชั้นเจด็พกัตร์ เป็น
เพื่อนกบัทศกณัฐ ์  เป็นผูเ้ล้ียงทศคีรีวนั และทศคีรีธร ซ่ึงเป็นโอรสของทศกณัฐ ์ (พฒันะ พทุธิพงษ ์
๒๕๔๘ : ๑๑๒)  พญายกัษต์นน้ีถา้ร่างกายขาดจะเพิ่มเป็นคู่ เช่น ร่างกายขาดสองท่อน กจ็ะเพิ่มเป็น
สองตน หรือถา้ร่างกายขาดมากกวา่นั้นกายกจ็ะเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงพนัตน  ทั้งน้ีเน่ืองจากไดรั้บ
พรจากพระอิศวรมาอยา่งนั้น แต่ถา้ถูกตวัตวัแลว้กวาดท้ิงแม่นํ้าคงคากจ็ะตาย (พฒันะ พทุธิพงษ ์
๒๕๔๘ : ๑๑๔)  พระรามแผลงศรพรหมาสตร์ตวัหวัทั้งพนัของยกัษต์นน้ี  แลว้เกิดลมหอบร่างไปท้ิง
ท่ีแม่นํ้าคงคาจนหมด  พญายกัษต์นน้ีจึงตาย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๗) 

   

 
 

ภาพท่ี  ๔๖  ยกัษท์วารบาลบริเวณหนา้ประตูฤาษี จกัรวรรดิ และอศักรรณมาลา 
 
คู่ที ่ ๒  บริเวณหนา้ประตูเกยเสดจ็ (ดา้นศาลาสหทยัสมาคม) คือ ทศกณัฐ ์และสหสัสเดชะ 

ทศกณัฐ์  พญายกัษค์รองกรุงลงกา  กายมีสีเขียว  มีสิบเศียรยีสิ่บกร  ทศกณัฐ ์ คือ นนทุก
กลบัชาติมาเกิด เป็นโอรสของทา้วลสัเตียนกบันางรัชฎา  มีนอ้งร่วมครรภ ์ คือ กมุภกรรณ พิเภก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๓

ทูษณ์ ธร ตรีเศียร และนางสามนกัขา  มีมเหสีช่ือนางมณโฑ  เป็นศิษยข์องฤาษีโคบุตร มีฤทธานุภาพ
มากถึงกบัเอาเทวดามารับใชไ้ด ้  ทศกณัฐมี์ชีวิตเป็นอมตะ  เน่ืองจากถอดหวัใจไปฝากไวก้บัฤาษีโค
บุตรท่ียอดเขานิลคีรี  เม่ือถอดหวัใจแลว้ไม่สามารถมีใครฆ่าใหต้ายได ้ จึงเกิดกาํเริบรบใครต่อใครไม่
เลือก รวมทั้งยงัชอบร่วมประเวณีกบับรรดาสาวสวรรคช์ั้นฟ้าเร่ือยไปจนถึงสตัว ์ จึงมีลูกหนา้ตา
แปลกประหลาดหลายตน  มีลูกกบันางมณโฑช่ือนางสีดา  เม่ือแรกเกิดโหรทาํนายวา่จะเป็นกาลกิณี 
เกิดมาเพื่อทาํลายลา้งผลาญพวกอสูรพรหมวงศ ์  ดงันั้นจึงจบันางสีดาใส่ผอบลอยนํ้าไป  ต่อมานางสี
ดาอภิเษกสมรสกบัพระราม  ดว้ยความงามของนางสีดาทาํใหท้ศกณัฐล์กัพาตวัมาท่ีกรุงลงกา เป็น
เหตุตอ้งทาํศึกกบัพระรามเป็นระยะเวลายาวนานมาก  เน่ืองจากทั้งสองมีฤทธิเดชมาก แต่สุดทา้ย
ทศกณัฐต์อ้งตายดว้ยศรของพระราม (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๘)  

สหัสสเดชะ  เป็นพญารากษส ครองกรุงปางตาล มีกายสีขาว มีอาวธุวิเศษประจาํตน คือ 
ตะบองวิเศษ ถา้ช้ีใครดว้ยคนัตะบองผูน้ั้นจะตอ้งตาย  แต่ถา้ช้ีดว้ยปลายตะบองผูน้ั้นจะฟ้ืน  เรียกคุณ
วิเศษของตะบองน้ีวา่ช้ีตน้ตายช้ีปลายเป็น  เป็นเพื่อนกบัทศกณัฐ ์ถูกหนุมานหกัตะบองวิเศษ  แลว้จบั
มดัดว้ยหาง แลว้ตดัเศียรตาย (พฒันะ พทุธิพงษ ์๒๕๔๘ : ๑๒๖)  

 

 
 

ภาพท่ี  ๔๗  ยกัษท์วารบาลบริเวณหนา้ประตูเกยเสดจ็ ทศกณัฐ ์และสหสัสเดชะ 
 
คู่ที ่๓   บริเวณหนา้ประตูสนามชยั (ดา้นหอพระนาก) คือ มยัราพณ์และวิรุฬจาํบงั 

มัยราพณ์  เป็นพญายกัษค์รองกรุงบาดาล  มีกายสีม่วงอ่อน  รู้มนตส์ะกดทพั  และมีเคร่ือง
สรรพยาเป่ากลอ้ง  และถอดหวัใจไวท่ี้เขาตรีกฎู  เป็นผูน้าํมจัฉานุลุกของหนุมานไปเล้ียง  ทศกณัฐ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๔

ขอใหไ้ปตดัศึกพระราม มยัราพณ์จึงสะกดทพัลกัตวัพระรามไปขงัไวท่ี้กรุงบาดาล  แต่หนุมานตาม
ลงไปฆ่าได ้  และตั้งไวยวกิเป็นเจา้ครองกรุงบาดาล  และตั้งมจัฉานุใหเ้ป็นอุปราช (พฒันะ พทุธิพงษ ์
๒๕๔๘ : ๒๖) 

วรุิฬจําบัง  เป็นโอรสของพญาทูษณ์  (นอ้งทศกณัฐ)์  แห่งกรุงจารึก แควน้ชนบท มีกายสี
มอ หรือสีขาวเจือดาํมีมา้คู่ใจช่ือนิลพาหุ  สามารถหายตวัไดท้ั้งตนและมา้  ถูกหนุมานฆ่าตายท่ีเชิง
เขาอศักรรณ  ขณะยกทพัช่วยศึกท่ีกรุงลงกา  (พฒันะ พทุธิพงษ ์๒๕๔๘ : ๖๔)    

 

 
 

ภาพท่ี  ๔๘   ยกัษท์วารบาลบริเวณหนา้ประตูสนามชยั มยัราพณ์และวิรุฬจาํบงั 
 

คู่ที ่๔  บริเวณหนา้ประตูเกยเสดจ็ (ดา้นปราสาทพระเทพบิดร) คือ สุริยาภพและอินทรชิต 
 สุริยาภพ  เป็นโอรสของจกัรวรรดิกบันางวชันีสูตร กายมีสีแดงชาด มีหอกเมฆพทัเป็น

อาวธุวิเศษประจาํตน เม่ือพระพทุธกบัพระสตัรุตยกทพัมาติดเมืองมะลิวนัของทา้วจกัรวรรดิ  พระสตั
รุตถูกหอกของสุริยาภพจนสลบ  ต่อรุ่งข้ึนออกรบกบัพระพรต  และถูกพระพรตฆ่าตาย (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๕)   

อนิทรชิต  เป็นโอรสของทศกณัฐก์บันางมณโฑ  มีกายสีเขียว  เดิมช่ือรณพกัตร์ เรียนวิชา
ศิลปะศาสตร์ท่ีสาํนกัฤาษีโคบุตร ภายหลงัเรียนมนตช่ื์อ มหากาลอคัคี สาํหรับบูชาพระเจา้ทั้งสาม คือ 
พระศิวะ  พระนารายณ์ และพระพรหม และไดรั้บพรจากเทพเจา้ทั้งสาม  คือ ศรพรหมาสตร์จากพระ
อิศวร  ศรนาคบาศจากพระพรหม  และศรวิษณุปาณมัจากพระนารายณ์ เม่ือไดรั้บศรวิเศษสามเล่ม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๕

และเวทมนตแ์ลว้กเ็ป็นการสาํเร็จการศึกษา  คร้ังหน่ึงทศกณัฐใ์หไ้ปปราบพระอินทร์เพื่อใหอ่้อนนอ้ม  
เม่ือรบชนะพระอินทร์  ทศกณัฐก์เ็ปล่ียนช่ือใหใ้หม่วา่ “อินทรชิต” สุดทา้ยถูกศรของพระลกัษณ์ตาย
ท่ีเนินเขาจกัรวาล (ทรงวิทย ์ดลประสิทธ์ิ ๒๕๔๑ : ๓๐)    

 

 
  

ภาพท่ี  ๔๙   ยกัษท์วารบาลบริเวณหนา้ประตูเกยเสดจ็  สุริยาภพ และอินทรชิต 
 

คู่ที ่๕  บริเวณหนา้ประตูหนา้ววั (ดา้นหนา้พระอุโบสถ)  คือ มงักรณ์กณัฐแ์ละวิรุฬหก  
มังกรณ์กณัฐ์  เป็นโอรสของพญาธร (นอ้งชายทศกณัฐ)์ มีกายสีเขียว ทรงมงกฎุเศียรนาค  

เม่ือคราวท่ีอินทรชิตทาํพิธีชุบศรนาคบาศ  ทศกณัฐจึ์งใหม้งักรกณัฐไ์ปรบขดัตาทพัไวก่้อน  จึงถูกศร
พรหมาสตร์พระรามเสียรขาดตายในสนามรบ (พฒันะ พทุธิพงษ ์๒๕๔๘ : ๔๘)   

วรุิฬหก  มีกายสีขาบหรือสีนํ้าเงินแก่  เป็นเจา้แห่งกมุกณัฑ ์ มีมงกฎุและเคร่ืองประดบักาย
เป็นนาคพิษ อยูใ่ตดิ้นระหวา่งเขาตรีกฏู (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๖)   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๖

 
 

ภาพท่ี  ๕๐   ยกัษท์วารบาลบริเวณหนา้ประตูหนา้ววั  มงักรณ์กณัฐแ์ละวิรุฬหก 
 
คู่ที ่ ๖  บริเวณหนา้ประตูศรีรัตนศาสดา คือ ทศคีรีวนัและทศคีรีธร  

ทศครีีวนั  มีกายสีเขียว   
ทศครีีธร  มีกายสีหมอ้ใหม่   
ทั้งสองเป็นพี่นอ้งฝาแฝด มีจมูกเป้นงวงชา้ง เน่ืองจากไปโอรสของทศกณัฐท่ี์เกิดกบันาง

ชา้ง  เม่ือเยาวว์ยัทา้วอศักรรณมาลานาํไปเล้ียง  และคร้ังหน่ึงเกิดคิดถึงทศกณัฐผ์ูเ้ป็นบิดา  จึงเดินทาง
ไปท่ีกรุงลงกาเพ่ือเยีย่มเยอืน ขณะนั้นนางมณโฑหุงนํ้าทิพย ์ เลยเขา้กองทพัทศกณัฐไ์ปรบกบักองทพั
พระราม  และถูกศรของพระลกัษณ์ตาย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๙)   

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๗

 
 

ภาพท่ี  ๕๑   ยกัษท์วารบาลบริเวณหนา้ประตูศรีรัตน์  ทศคีรีวนัและทศคีรีธร 
 

จากสงัเกตจะเห็นวา่ยกัษท์วารบาลท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จะต่างจากยกัษท์วารบาล
วดัอ่ืนๆ คือ วดัโดยทัว่ไปยกัษท์วารบาลหรือทวารบาลอ่ืนๆ จะอยูน่อกวดัหรือหนัหนา้ออกจาก
อาคาร เพื่อปกปักรักษาสถานท่ี เช่น ยกัษท์วารบาลบริเวณประตูทางเขา้วดัอรุณราชวราราม แต่ยกัษ์
ทวารบาลทั้ง ๖ คู่ น้ี หนัหนา้เขา้สู่วดัทุกตน เน่ืองจากการสร้างยกัษเ์หล่าน้ีข้ึนมา กเ็พื่อใหมี้หนา้ท่ีเฝ้า
รักษาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต  เหตุท่ีมีการสร้างยกัษโ์ดยหนัหนา้เขา้หา
วดัเพื่อทาํหนา้ท่ีเฝ้าพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรน้ี กเ็พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตาํนานการสร้างพระแกว้
มรกตนัน่เอง 

 
ตํานานยกัษ์รักษาพระแก้ว  
 พระนาคเสนเถรเจา้ปรารภจะสร้างพระพทุธปฏิมากร เพื่อจะยงัพระพทุธสาสนาใหเ้จริญ 
รุ่งเรืองไปในอนาคต คร้ันจะสร้างพระพทุธรูปดว้ยเงินหรือทองแลว้ กเ็กรงพวกโจรอนัมากดว้ย
โลภะ โทสะ โมหะ จะกระทาํการอนัไม่เหมาะสมและทาํลายได ้  ดว้ยเหตุน้ีพระนาคเสนเถรเจา้จึงจะ
กระทาํพระพทุธรูปอนัมีเดชานุภาพดว้ยแกว้  ขณะท่ีพระนาคเสนวิตกอยูน่ั้น  พระอมรินทราธิราชก็
เสดจ็ลงมาจากดาวดึงส์พร้อมดว้ยพระเวสุกรรมสู่สาํนกัพระนาคเสนดว้ยอิริยาบถอนัวเิศษ แลว้ตรัส
ถามวา่จะสร้างพระพทุธรูปอนัประเสริฐดว้ยแกว้ อนัมีเดชานุภาพเป็นท่ีเทพามนุษยบู์ชา ใหเ้ป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๘

ประโยชนแ์ก่สตัวโ์ลกทั้งปวงหรือ  พระนาคเสนตอบวา่มีปรารภดงันั้น  พระอมรินทราธิราชจึงตรัส
วา่ถา้ปรารถนาอยา่งนั้น ขา้พระพทุธเจา้จะใหพ้ระเวสุกรรมไปเอาแกว้อนัประกอบดว้ยเดชานุภาพท่ี
เขาวิบุลพรรตมาถวาย  พระเวสุกรรมกทู็ลสนองวา่  ขา้พระพทุธเจา้ผูเ้ดียวมิอาจเอาแกว้อนัมีเดชมา
ถวายได ้  เหตุดว้ยหมู่กมุกณัฑท์ั้งปวงท่ีอาศยัอยูท่ี่เขาวิบุลนั้น  เม่ือเห็นขา้พระพทุธเจา้ผูเ้ดียวเหล่ากมุ
กณัฑค์งไม่ยอมใหแ้กว้อนัมีเดช  ถา้พระองคเ์สดจ็ไปดว้ยหมู่กมุกณัฑท์ั้งหลายเห็นพระองคแ์ลว้กจ็ะ
ถวายแกว้อนัมีเดชแก่พระองค ์  พระอมรินทราธิราชเม่ือฟังคาํพระเวสุกรรม  กเ็สดจ็ไปดว้ยกนั  เม่ือ
ทอดพระเนตรเห็นเหล่ากมุกณัฑอ์นัรักษาแกว้ กต็รัสวา่เรามาท่ีน่ีเพื่อจะแกว้แกว้มณีโชติไปถวายแก่
พระนาคเสน อนัมีศีลานุคุณอนัประเสริฐ เพื่อจะกระทาํพระพทุธรูป   ท่านทั้งหลายจงใหแ้กว้แก่เรา
บดัน้ี   ขณะนั้นเหล่ากมุกณัฑท์ั้งหลายเม่ือไดฟั้งเทวโองการกทู็ลตอบวา่  แกว้มณีโชติน้ีเป็นเคร่ือง
บริโภคแห่งสมเดจ็บรมจกัรพรรดิ  แกว้น้ีเป็นบริวารแวดลอ้ม และมีเดชานุภาพหนกัหนา ถา้แกว้ไป
อยูใ่นท่ีใด พระจกัรพรรดิกอ็ยูใ่นท่ีนั้น เป็นคู่สาํหรับกนั เม่ือกมุกณัฑก์ราบทูลดงัน้ีแลว้ กส็าํแดงซ่ึง
แกว้มรกตอนัมีสีเขียวเล่ือมประภสัสร  และกราบทูลวา่  พระองคจ์ะเอาแกว้ไปถวายพระนาคเสนเถร
เจา้ อนัปรารถนาจะกระทาํพระรูปสมเดจ็พระพทุธเจา้ใหว้ิจิตรอนัสุราสุรฤทธิบูชา  พระองคจ์งเวน้
แลว้ซ่ึงแกว้มณีโชติ อนัเป็นของพระบรมจกัรพรรดิบริโภค  เอาซ่ึงแกว้มรกตน้ีไปเถิด (กรมศิลปากร 
๒๕๐๔ : ๔๐)  

จะเห็นวา่ ก่อนท่ีจะนาํแกว้มรกตมาสร้างเป็นพระพทุธรูปพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร
นั้น  แกว้มรกตน้ี มีเหล่ากมุกณัฑซ่ึ์งมีอิทธิฤทธ์ิมากคอยเฝ้ารักษาอยู ่แมก้ระทั้งพระเวสุกรรมผูมี้ฤทธ์ิ
เดชยงัตอ้งเกิดความหวัน่เกรง จึงตอ้งกราบทูลเชิญพระอมรินทราเสดจ็ไปเอาแกว้อญัมณีน้ีดว้ย และ
ดว้ยศรัทธาในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างยกัษ ์เพื่อเฝ้า
รักษาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  ดงัตาํนานท่ีกล่าวมา               
 
จุดนําชมที ่๒  
 บรรยายบริเวณบนฐานไพที บรรยายส่ิงปลุกสร้างต่างๆ ท่ีอยูบ่นฐานไพที ไดแ้ก่ เจดีย์
ทรงเคร่ือง พนมหมาก พระบุษบก พระศรีรัตนเจดีย ์พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระสุวรรณ
เจดีย ์ สตัวหิ์มพานต ์ และนครวดัจาํลอง สาํหรับชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีใชบ้รรยายในจุดน้ี  
ไดแ้ก่ ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม, ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและ
ความเช่ือ และชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระมหากษตัริย ์ไดแ้ก่ 

๑. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวติัการสร้าง ลกัษณะ
ทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของเจดียท์รงเคร่ือง พนมหมาก พระบุษบก พระศรีรัตนเจดีย ์
พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระสุวรรณเจดีย ์สตัวหิ์มพานต ์และนครวดัจาํลอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙

๒. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ เพื่อบรรยายพระพทุธรูป
พระธยานิพทุธหินภูเขาไฟ พระเทพบิดร พระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ ความเช่ือเร่ืองสตัวหิ์มพานต ์
และตุก๊ตาหินจีน  

๓. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระมหากษตัริย ์ เพื่อบรรยายพระราชสญัลกัษณ์ 
พระราชลญัจกร พระบรมรูปพระบูรพมหากษตัริยาธิราชเจา้ ชา้งสาํคญั และดาราเคร่ืองราช-
อิสริยาภรณ์  

       
ฐานไพท ี
 

 
 

ภาพท่ี  ๕๒   ฐานไพที 
 

 ฐานไพทีเป็นฐานรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ยอ่มุมไมสิ้บสองทั้ง ๔ ดา้น ยกสูง ๓ ชั้น มีกาํแพงแกว้
โดยรอบประดบัดว้ยกระเบ้ืองปรุทางข้ึนมี ๗ ทาง ทาํเป็นบนัไดใหญ่ ดา้นทิศเหนือมี ๒ ทาง ทิศใต ้
๓ ทาง โดยเฉพาะทางข้ึนตรงกลางซ่ึงตรงกบัพระมณฑปเป็นซุม้ประตูยอดทรงมณฑป เป็นของเดิม
สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทิศตะวนัออก ๑ ทาง และทิศตะวนัตก ๑ ทาง 
ลกัษณะเป็นซุม้ประตูยอดมณฑปท่ีสร้างข้ึนใหม่ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๔ แต่มาแลว้เสร็จในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ (สาํนกัราช
เลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๘๖)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๐

ฐานไพทีแต่เดิมในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เป็น
ฐานประทกัษิณของพระมณฑปสูง ๓ ชั้น ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
โปรดเกลา้ฯ ใหถ้มฐานประทกัษิณของพระมณฑปเสีย ๒ ชั้นแลว้ขยายไปทางดา้นทิศตะวนัออก
และตะวนัตก สร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทและพระศรีรัตนเจดียบ์นฐานท่ีขยายออกไป รวมเรียก
ฐานท่ีสร้างอาคารทั้งสามหลงัวา่ “ฐานไพที” พร้อมทั้งโปรดเกลา้ฯ ใหถ่้ายแบบนครวดัจาํลองไวใ้ห้
ประชาชนไดดู้ แต่การสร้างศาสนสถานจาํลองน้ีไดม้าสาํเร็จบริบูรณ์ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 
 เม่ือคราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ บูรณปฏิสงัขรณ์ฐานไพที ปูชนียวตัถุและส่ิงตกแต่ง
อีกหลายอยา่ง เช่น หล่อรูปสตัวหิ์มพานต ์ และสร้างบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสญัลกัษณ์
ประจาํรัชกาลสมเดจ็พระมหากษตัริยาธิราชเจา้กรุงรัตนโกสินทร์ข้ึน ๓ บุษบก 
 ในรัชกาลปัจจุบนัเม่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระบุษบกประดิษฐานพระราช
ลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๖ ถึงรัชกาลปัจจุบนัเพิ่มข้ึนอีก ๑ บุษบก (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : 
๒๘๖)    
 
ซุ้มประตูฐานไพทด้ีานทศิใต้ 
 ซุม้น้ีเดาวา่เป็นซุม้ของเดิมท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๓ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : 
๑๖๘) มีลกัษณะเป็นซุม้ก่ออิฐถือปูน ตรงกลางเป็นซุม้ใหญ่ทรงยอดมณฑป มีมุขลดสองขา้ง หลงัคา
ปูนป้ันเป็นรูปกระเบ้ืองทาสีแดง หนา้บนัปูนป้ันเป็นรูปพระวิมานปิดทองบนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ซ่ึง
เป็นพระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๓ ช่อฟ้าเป็นนาคหางหงส์เป็นนาคเบือน บานประตูดา้นนอก
เป็นไมแ้กะสลกัปิดทองรูปเซ่ียวกางจีนแต่สวมชฎาและแต่งกายแบบไทยถืองา้วยนืเหยยีบสิงห์ ดา้น
ในเป็นลายกาํมะลอเขียนทองเป็นลายดอกไมแ้บบจีนบนพื้นสีแดง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑

 
 

ภาพท่ี  ๕๓   ซุม้ประตูฐานไพทีดา้นทิศใต ้
 

ซุ้มประตูฐานไพฐีด้านทศิตะวนัตก 
 เป็นซุม้ก่ออิฐถือปูนทรงจตุัรมุขขนาดใหญ่ มุขขา้งยาวกวา่มุขหนา้และมุขหลงั มีท่ีพกัสอง
ขา้งประตู ลกัษณะเป็นซุม้ยอดทรงมณฑปประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา
เคลือบสี โดยมีพื้นสีเขียวขอบสีเหลือง หนา้บนัประดบักระเบ้ืองเป็นลายดอกพดุตาน สีนํ้ าเงินแดง
และม่วงบนพ้ืนโมเสกสีทอง ช่อฟ้าเป็นนาคประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย ผนงัภายนอกประดบัดว้ย
กระเบ้ืองสีขาวสลบัเหลือง ภายในทาสีขาว ตอนมุมของซุม้ประตูและเสาอิงประดบัดว้ยกระเบ้ือง
เคลือบสีเขียว ลายเป็นดอกไมซ่ึ้งสัง่ทาํมาจากเมืองจีน หวัเสาประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย ทางเขา้ทาํ
เป็นซุม้โคง้ มีบานประตูเป็นไม ้ดา้นนอกเป็นลายป้ันรูปทวารบาลทรงเคร่ืองแบบไทยหนา้จีนถืองา้ว
เหยยีบสิงห์ ดา้นในเป็นลายกาํมะลอเขียนทองเป็นลายนกไมแ้บบจีนบนพื้นสีแดง ท่ีพกัสองขา้ง
ประตูดา้นหนา้และดา้นขา้งเป็นซุม้โคง้มีพนกัระเบียงทาํเป็นลูกกรงกระเบ้ืองเคลือบสีขาว ดา้นหลงั
บุดว้ยกระเบ้ืองปรุสีขาว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒

 
 

ภาพท่ี  ๕๔   ซุม้ประตูฐานไพทีดา้นทิศตะวนัตก 
 

พระเจดีย์ทรงเคร่ือง  
 พระเจดียท์รงเคร่ือง มีทั้งส้ิน ๔ องค ์แต่เดิมเป็นพระเจดียท่ี์ประดบัอยูท่ี่มุมทั้ง ๔ ของพระ
มณฑปท่ีบูรณะในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างปราสาทพระเทพบิดร และพระศรีรัตนเจดีย ์
พระเจดียท์ั้ง ๔ องค ์ คงจะกีดขวางการก่อสร้าง จึงยา้ยไปประดิษฐานไวด้า้นหลงัของพระศรีรัตน
เจดียต์รงยอ่มุมฐานไพทีทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๘๘)  
 ลกัษณะเป็นพระเจดียก่์ออิฐฉาบปูนทรงเคร่ืองยอ่มุมไมสิ้บสอง ตั้งอยูบ่นฐานสิงห์ ๓ ชั้น 
ฉาบปูนทาสีขาว มีฐานบวัหงายรอบรับองคพ์ระเจดียซ่ึ์งปิดทองประดบักระจก ตอนบนเป็นบวักลุ่ม 
๗ ชั้น  เหนือบวักลุ่มเป็นปลีมีลูกแกว้คัน่ถึงเมด็นํ้าคา้งประดบักระจก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓

 

 
 

ภาพท่ี  ๕๕   เจดียท์รงเคร่ือง 
 

พนมหมาก 
 สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เม่ือคราวฉลอง
สมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๔๒๓ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๖๗) หมากเป็น
เคร่ืองตกแต่งฐานไพทีตรงส่วนยอ่มุมดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตก รวมทั้งส้ิน ๑๘ พุม่ ตั้งบนฐาน
ส่ีเหล่ียมประดบัดว้ยหินอ่อน พนมหมากสร้างดว้ยการก่ออิฐฉาบปูน ประดบักระเบ้ืองถว้ย ลกัษณะ
คลา้ยกรวยใบตอง ตั้งบนพานแวน่ฟ้ายอ่มุมไมสิ้บสอง ๒ ชั้น 
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) พนมหมากทาํเหมือนรูป
กรวยมีร้ิวเหมือนใบตอง ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ทรงสร้างข้ึนเพื่อ
ถวายเป็นพระพทุธบูชา   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๔

 
 

ภาพท่ี ๕๖   พนมหมาก 
 
พระบุษบก 

พระบุษบกใชส้าํหรับประดิษฐานพระบรมราชสญัลกัษณ์ และพระราชลญัจกรประจาํ
รัชกาลพระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรี ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระบุษบกข้ึน ๓ องค ์ เพื่อเป็นท่ีระลึกเม่ือทรงปฏิสงัขรณ์พระอารามในโอกาส
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๔๒๕ โดยโปรดฯ ใหจ้าํลองพระราชลญัจกรประจาํ
พระองค ์ รัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๕ มาพระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาล ประดิษฐานดา้นใน (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๗๖) 

นายเกรียงไกร วิศวามิตร (สมัภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ในสมยันั้นพระราชลญัจกร
ประจาํพระองคใ์ชเ้ป็นตราแผน่ดิน  

ในรัชกาลปัจจุบนัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใน
สร้างบุษบกพระราชลญัจกรรัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ และรัชกาลปัจจุบนั อีก ๑ องค ์ เม่ือ
คราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี  
 พระบุษบกทั้ง ๔ องค ์ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ ทาํเป็นรูปบุษบกลงรักปิดทองประดบั
กระจก ภายในบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสญัลกัษณ์บนพานแวน่ฟ้า ๒ ชั้น ตอนล่างเป็นแท่น
ก่ออิฐฉาบปูนบุหินอ่อนก่อลดหลัน่กนั ๓ ชั้น ชั้นบนจารึกคาํอุทิศถวายพระมหากษตัริยพ์ร้อมกบั
พระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการสร้าง และการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามของรัชกาลนั้นๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๕

ฐานชั้นกลางทั้ง ๔ มุมเป็นฐานแปดเหล่ียมตั้งฉตัร ๗ ชั้น ทาํดว้ยโลหะฉลุโปร่งปิดทอง ฐานชั้นล่าง
ทั้ง ๔ มุมทาํเป็นฐานแปดเหล่ียมตั้งฉตัรโลหะฉลุโปร่ง ๕ ชั้น ระหวา่งฐานแปดเหล่ียมทั้ง ๔ ดา้น ก่อ
เป็นแท่นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตั้งรูปจาํลองสาํริดรมดาํพญาชา้งเผอืกและชา้งสาํคญัประจาํรัชกาลนั้นๆ  
 พระบุษบกองคต์ะวนัตกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชสญัลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั ๓ รัชกาล คือ รัชกาลท่ี ๑ รัชกาลท่ี ๒ และรัชกาลท่ี ๓ โดยมีตราแผน่ดินเป็นรูปพระ
มหามงกฎุไม่มีกรรเจีกจอนแทน รูปอุณาโลม รูปพญาครุฑยดุนาค และรูปพระวิมาน ตามลาํดบั โดย
รูปพระมหามงกฎุอยูเ่บ้ืองบน รูปพญาครุฑยดุนาค และรูปพระวิมานเบ้ืองล่างหนัหลงัชนกนั 
 พระบุษบกองคต์ะวนัออกเฉียงใต ้ ประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ เป็นรูปพระมหามงกฎุ แต่ต่างจากพระมหามงกฎุในรัชกาลท่ี ๑ ดว้ยเป็นมงกฎุ
ท่ีมีกรรเจียกจอนประกอบดว้ย คือ เหมือนพระมหาพิชยัมงกฎุในเคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ ์

พระบุษบกองคต์ะวนัตกเฉียงใต ้ ประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เป็นรูปพระจุลมงกฎุ หรือพระเก้ียวยอด 

พระบุษบกองคต์ะวนัออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ และรัชกาลปัจจุบนั โดยมีตราแผน่ดินรูปพระราช
ลญัจกร คือ รูปพระราชลญัจกรวชิราวธุ รูปพระราชลญัจกรสามศร รูปพระราชลญัจกรดุสิตเทพบุตร 
และรูปพระราชลญัจกรอฐัทิศอุทุมพรราชอาสน์ มีเลข ๙ ไทยอยูใ่นวงจกัรตามลาํดบั  

 

 
 

ภาพท่ี  ๕๗    พระบุษบกประดิษฐานพระราชสญัลกัษณ์         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖

พระราชลญัจกรประจําพระองค์ 
 ลญัจกร คือ ตราหรือเคร่ืองหมายเป็นรูปสญัลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงสร้างข้ึนสาํหรับใชตี้หรือ
ประทบัหรือปิดผนึกบนเอกสาร ดว้ยประสงคใ์หเ้ป็นเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง
แทนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือประเทศชาติ เพื่อแสดงความเป็นเจา้ของหรือเพ่ือรับรองความถูกตอ้ง 
หรือเพ่ือแสดงความสาํคญัของเอกสารนั้น  ซ่ึงทัว่ไปหมายเฉพาะเอกสารหรือหนงัสือสาํคญัทาง
ราชการแผน่ดิน ส่วนพระตราท่ีพระมหากษตัริยท่ี์ทรงใชส้าํหรับประทบัในเอกสารทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ทางราชการและเอกสารส่วนพระองค ์เรียกวา่ พระราชลญัจกร (ส.พลายนอ้ย ๒๕๒๗ : ๑๓)   

พระราชลญัจกรประจาํพระองค ์หมายถึง ตราท่ีใชป้ระทบักาํกบัพระปรมาภิไธยพระมหา-
กษตัริยใ์นตน้เอกสารส่วนพระองค ์ ซ่ึงไม่เก่ียวดว้ยราชการแผน่ดิน เช่น ในประกาศนียบตัรกาํกบั
เหรียญรัตนาภรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงพระมหากษตัริยแ์ต่ละพระองคจ์ะมีพระราชลญัจกรประจาํพระองคท่ี์
ไม่เหมือนกนั พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้ง ๙ รัชกาล ในพระ
บรมราชวงศจ์กัรี  ไดแ้ก่ 

๑.  พระราชสญัลกัษณ์ประจาํพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 
๑  คือ รูป “ปทุมอุณาโลม” 

๒.  พระราชสญัลกัษณ์ประจาํพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ คือ  
รูป  “ครุฑยุดนาค” 

๓.  พระราชสญัลกัษณ์ประจาํพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ คือ รูป  
“ปราสาท” 

๔.  พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ คือ รูป  
“พระมงกฎุ” 

๕.  พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ คือ รูป  
“พระจุลมงกฎุ หรือพระเกีย้ว” 

๖.  พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ คือ รูป  
“วชิราวุธ” 

๗.  พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ คือ รูป  
“พระแสงศร  ๓  เล่ม” 

๘.  พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘ คือ  
รูป  “พระโพธิสัตว์ประทบับนบัลลงัก์ดอกบัว” 

๙.  พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลปัจจุบนั  
คือ  รูป  “พระทีน่ั่งอฐัทศิอุทุมพรบวรราชอาสน์” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๗

พระราชสัญลกัษณ์ประจํารัชกาลที ่ ๑ 
 พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๑ เป็นรูป ปทุมอุณาโลม มีอกัขระ “อุ” อยูก่ลาง
ลอ้มรอบดว้ยกลีบบวั ซ่ึงเป็นพทุธพฤกษชาติท่ีเป็นสิริมงคลในพระพทุธศาสนา ตราอุณาโลมท่ีใชตี้
ประทบัเงินพดดว้งมีรูปร่างคลา้ยสงัขเ์วียนขวาในกรอบท่ีมีพื้นเป็นลายกนก ผลิตออกใชค้ราวพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือปีพทุธศกัราช ๒๓๒๘ เหตุเพราะเจา้ฟ้ากรมหลวงจกัรเจษฎา พระเจา้นอ้ง
ยาเธอต่างพระมารดา ทรงนาํพระมหาสงัขท่ี์เป็นของเก่ามาจากกรุงศรีอยธุยาและพระองัคารสมเดจ็
พระปฐมบรมราชชนกมาถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๑ ทรงโปรดพระมหาสงัขน้ี์
มาก จึงทรงพระกรุณาใหใ้ชเ้ป็นพระราชลญัจกรของพระองค ์ ส่วนกรอบท่ีทาํเป็นรูปดอกบวัหรือ
ปทุม มีเร่ืองเล่าในบนัทึกความทรงจาํของพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกลุ) ตอนหน่ึงวา่ 
“พระพทุธยอดฟ้าฯ ทาํตราเงินเป็นรูปดอกบวันั้น ท่านทรงเห็นวา่นิมิตของท่านเป็นมงคล เม่ือจวนจะ
ไดเ้ป็นเจา้ ท่ีบา้นเก่าของท่านท่ีบา้นของท่านมีดอกบวัตมูผดุข้ึนกลางบา้นของท่าน ๑ ดอก จึงทาํตรา
บวัเป็นการเจริญ” (ส.พลายนอ้ย ๒๕๒๗ : ๑๕)  
 พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๑ จะปรากฏอยูท่ี่พระบุษบกทองคาํ  บริเวณมุมพระ
มณฑปดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  หนา้บนัทางดา้นทิศเหนือของหอพระราชกรมานุสร  หนา้บนั
ทางดา้นทิศเหนือ  ลายปูนป้ันปิดทองกรอบพระบญัชร  และจิตรกรรมฝาผนงัดา้นในของปราสาท
พระเทพบิดร   
 

 
 

ภาพท่ี  ๕๘   พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๑  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘

พระราชสัญลกัษณ์ประจํารัชกาลที ่ ๒ 
 พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๒ เป็นรูป ครุฑยุดนาค เป็นพระราชสญัลกัษณ์ของ
พระบรมนามาภิไธยวา่ “ฉิม” ตามความหมายขอวรรณคดีไทย คือ พญาครุฑ ซ่ึงเป็นเทพนิยายเทวะ
กาํเนิด เป็นเทพองคห์น่ึงท่ีมีฤทธ์ิมากแต่ยอมเป็นพาหนะสาํหรับพระนารายณ์ ปกติอาศยัอยูท่ี่วมิาน
ฉิมพลี ดงันั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชรู้ปครุฑยดุนาคเป็นพระราชสญัลกัษณ์ประจาํ
พระองค ์(ส.พลายนอ้ย ๒๕๒๗ : ๑๖) 
 พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๒ จะปรากฏอยูท่ี่พระบุษบกทองคาํ บริเวณมุมพระ
มณฑปดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ หนา้บนัทางดา้นทิศใตข้องหอพระราชกรมานุสร หนา้บนั
ทางดา้นทิศใต ้และลายปูนป้ันปิดทองกรอบพระบญัชรของปราสาทพระเทพบิดร และรูปหล่อสาํริด
ปิดทองบริเวณฐานพระอุโบสถ   
 

 
 

ภาพท่ี  ๕๙   พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๒  
           
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙

พระราชสัญลกัษณ์ประจํารัชกาลที ่ ๓ 
 พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๓ เป็นรูป ปราสาท เป็นพระราชสญัลกัษณ์ของพระ
บรมนามาภิไธยวา่ “ทบั”  หมายความวา่ท่ีอยูห่รือเรือน  จึงทรงพระกรุณาใหใ้ชเ้ป็นพระราชลญัจกร
ประจาํพระองค ์(ส.พลายนอ้ย ๒๕๒๗ : ๑๕) 
 พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๓ จะปรากฏอยูท่ี่ พระบุษบกทองคาํ บริเวณมุมพระ
มณฑปดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ หนา้บนัทางดา้นทิศเหนือของหอพระราชพงศานุสร หนา้บนั
พระทวารทางข้ึนฐานไพทีดา้นพระอุโบสถ หนา้บนัทางดา้นทิศตะวนัตกและลายปูนป้ันปิดทอง
กรอบพระบญัชรของปราสาทพระเทพบิดร   
 

 
 

ภาพท่ี   ๖๐   พระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ี ๓  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐

พระราชลญัจกรประจํารัชกาลที ่ ๔ 
 พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๔ เป็นรูปวงลีตรงกลางเป็นรูป พระมงกฎุ เป็นพระราช
สญัลกัษณ์ของพระบรมนามาภิไธยวา่ “มงกฎุ” ซ่ึงเป็นศิราภรณ์สาํคญัของพระมหากษตัริยอ์ยูใ่น
เคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ ์ มีฉตัรบริวารตั้งขนาบทั้ง ๒ ขา้ง มีพานทองสองชั้นวางพระแวน่สุริ
ยกานตห์รือเพชรขา้งหน่ึง และวางสมุดตาํราขา้งหน่ึง พระแวน่สุริยกานตห์รือเพชรมาจากฉายาท่ี
ทรงผนวชวา่ “วชิรญาณ” ส่วนสมุดตาํรามาจากเหตุท่ีไดท้รงศึกษาเช่ียวชาญในทางอกัษรศาสตร์และ
ดาราศาสตร์     
 พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี  ๔  จะปรากฏอยูท่ี่  พระบุษบกทองคาํ  บริเวณมุมพระ
มณฑปดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  หนา้บนัทางดา้นทิศเหนือของหอพระราชพงศานุสรณ์  หนา้บนั
ทางดา้นทิศตะวนัออก ลายปูนป้ันปิดทองกรอบพระบญัชร และยอดปรางคข์องปราสาทพระเทพ
บิดร 
 

 
 

ภาพท่ี  ๖๑   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๔  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑

พระราชลญัจกรประจํารัชกาลที ่ ๕ 
 พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๕ เรียกวา่พระราชลญัจกรพระเก้ียว เป็นรูปพระจุล-
มงกฎุเปล่งรัศมี (พระเกีย้ว) ประดิษฐานบนพานแวน่ฟ้า เป็นสญัลกัษณ์ของพระบรมนามาภิไธยวา่ 
“จุฬาลงกรณ์”  ซ่ึงแปลความหมายวา่เป็นศิราภรณ์ชนิดหน่ึงอยา่งมงกฎุ มีฉตัรขนาบขา้ง ท่ีริมขอบทั้ง 
๒ ขา้ง มีพานแวน่ฟ้าวางพระแวน่สุริยกานตห์รือเพชรขา้งหน่ึง และวางสมุดตาํราขา้งหน่ึง เป็นการ
เจริญรอยจาํลองพระราชลญัจกรประจาํพระองคข์องสมเดจ็พระบรมชนกนาถ 
 พระราชลญัจกรพระเก้ียว จะปรากฏอยูท่ี่พระบุษบกทองคาํ บริเวณมุมพระมณฑปดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ซุม้ประตูหนา้ต่างพระวิหารยอด และลายปูนป้ันปิดทองกรอบพระบญัชรของ
ปราสาทพระเทพบิดร 
 

 
 

ภาพท่ี  ๖๒   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๕  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒

พระราชลญัจกรประจํารัชกาลที ่ ๖ 
 พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๖ เรียกวา่พระราชลญัจกรพระวชิระ เป็นรูปวชิราวุธ ยอด
มีรัศมี ประดิษฐานบนพานแวน่ฟ้าตั้งอยูเ่หนือตัง่ มีฉตัรกลีบบวัตั้งอยูท่ ั้ง ๒ ขา้ง เป็นสญัลกัษณ์ของ
พระบรมนามาภิไธย  “วชิราวธุ”  ซ่ึงหมายถึง  ศาสตราวธุของพระอินทร์     
 พระราชลญัจกรวชิราวธุปรากฏอยูท่ี่พระบุษบกทอง บริเวณมุมพระมณฑปทางทิศตะวนั-
ออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๖๓   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๖  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓

พระราชลญัจกรประจํารัชกาลที ่ ๗ 
   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี  ๗  เรียกวา่พระราชลญัจกรพระแสงศร  เป็นรูปพระ
แสงศร  ๓  เล่ม  คือ  พระแสงศรพรหมาสตร์  พระแสงศรประลยัวาต  และพระแสงศรอคันีวาต  
เหนือราวพาดพระแสงศรเป็นดวงตราจกัรีบรมราชวงศภ์ายใตพ้ระมหาพิชยัมงกฎุ ดา้นขา้งทั้ง ๒ ตั้ง
บงัแทรกสอดแทรกดว้ยลายกนก เป็นสญัลกัษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “ประชาธิปกศกัดิเดชน์”  
ซ่ึงคาํวา่  เดชน์  หมายถึง  ลูกศร  
 พระราชลญัจกรพระแสงศรปรากฏอยูท่ี่พระบุษบกทอง บริเวณมุมพระมณฑปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 

 
 

ภาพท่ี  ๖๔   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๗  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔

พระราชลญัจกรประจํารัชกาลที ่ ๘ 
 พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๘ เป็นรูป พระโพธิสัตว์ประทบับนบัลลงัก์ดอกบวั หอ้ย
พระบาทขวาเหนือบวับานหมายถึงแผน่ดิน พระหตัถซ์า้ยถือดอกบวัตูม และมีเรือนแกว้ดา้นหลงั
แทนรัศมี มีแท่นรองรับ ตั้งฉตัรบริวารทั้ง ๒ ขา้ง  เป็นสญัลกัษณ์ของพระบรมนามาภิไธย  “อานนัท
มหิดล” ซ่ึงแปลความวา่เป็นท่ียนิดีของแผน่ดิน เพราะพระองคไ์ดเ้สดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัเป็น
พระมหากษตัริยใ์นระบอบประชาธิปไตย โดยความยกยอ่งยนิดีของชาวไทย ประหน่ึงพระโพธิสตัว์
เสดจ็มาประทานความร่มเยน็เป็นสุขแก่ประชาชน 
 พระราชลญัจกรพระโพธิสตัวป์รากฏอยูท่ี่พระบุษบกทอง บริเวณมุมพระมณฑปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ภาพท่ี   ๖๕   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ี ๘  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๕

พระราชลญัจกรประจํารัชกาลปัจจุบัน 
 พระราชลญัจกรประจาํพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั เป็นรูป พระทีน่ั่งอฐั
ทศิอุทุมพรบวรราชอาสน์  ประกอบดว้ยวงจกัร กลางวงจกัรมีอกัขระ อุ รอบวงจกัรมีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบ  เหนือจกัรเป็นรูปเศวตรฉตัร ๗ ชั้น เน่ืองจากในวนัพระราชพิธีบรมราชภิเษก  ตามโบราณ
ราชประเพณีไดเ้สดจ็ประทบัเหนือพระท่ีนัง่อฐัทิศฯ สมาชิกรัฐสภาถวายนํ้าอภิเษกจากทิศทั้ง ๘ ซ่ึง
นบัวา่เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีพระมหากษตัริยท์รงรับนํ้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนท่ีจะ
ทรงรับนํ้าอภิเษกจากพราหมณ์เหมือนกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลก่อนๆ 
   พระราชลญัจกรพระท่ีนัง่อฐัทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์ ปรากฏอยูท่ี่พระบุษบกทอง  
บริเวณมุมพระมณฑปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 

 
 

ภาพท่ี   ๖๖   พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลปัจจุบนั 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๖

ช้างเผอืกและช้างสําคญั 
 ประเทศไทยมีประเพณีเช่ือถือกนัมาแต่โบราณวา่ ชา้งเผอืกเป็นเคร่ืองเชิดชูพระเกียรติยศ
ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษตัริย ์ ชา้งเผอืกจะเกิดมีข้ึนในรัชกาลใดกถื็อกนัวา่
พระมหากษตัริยพ์ระองคน์ั้นทรงมีพระบุญญาบารมีอนัสูงส่ง ถา้พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ดมี
ชา้งเผอืกมาสู่พระบารมีจะไดรั้บการยกยอ่งเล่ืองลือในพระราชอาํนาจและพระเกียรติยศ ปรากฏแผ่
ไพศาลไปในนานาประเทศ และถือเป็นม่ิงขวญัของราษฎรท่ีจะพึ่งพระบุญญาธิการ ดงันั้นจึงเป็น
พระราชประเพณีท่ีพระมหากษตัริยท์รงปฏิบติัสืบต่อกนัมา โดยเฉพาะในประเทศไทย เม่ือได้
ชา้งเผอืกมาสู่พระบารมี  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหย้นืโรงชา้ง
ตน้ประจาํพระราชฐาน   
 คนส่วนมากเขา้ใจวา่จะตอ้งมีสีขาว  หรือขาวผดิกวา่ปกติ  แต่ในทางราชการและกรม
พระคชบาลถือตามตาํราคชศาสตร์ท่ีกล่าววา่ชา้งเผอืกมีหลายสี ไดแ้ก่ ขาว เหลือง เขียว แดง ดาํ ม่วง 
เมฆ และตอ้งประกอบดว้ยคชลกัษณ์อ่ืนๆ อีก เช่น ตา เพดาน อณัฑโกศ เลบ็ ขน คางใน (ร่องผวิ) ไร
เลบ็ สนบังา ช่องแมลงภู่ จึงจะเขา้เป็นลกัษณะชา้งเผอืกได ้  แต่ทางราชการหรือกรมพระคชบาลไม่
เรียกวา่ “ชา้งเผอืก” เรียกวา่ “ชา้งสาํคญั” เม่ือไดต้รวจคชลกัษณ์ตอ้งตามตาํราเป็นท่ีพอใจ รวมทั้ง
กิริยามารยาทอ่ืนๆ สมบูรณ์พร้อมแลว้ ทางราชการจึงจะไดก้าํหนดใหมี้พระราชพิธีสมโภชข้ึนระวาง
พระราชทานนามเป็นพระยาชา้งตน้หรือนางพระยาชา้งตน้ (เพลินพิศ  กาํราญ ๒๕๒๑ : ๕)   
 
ลกัษณะอวยัวะทีเ่ป็นมงคล ๗ ประการ ของช้างสําคญั 
 โดยทัว่ไปชา้งสาํคญัจะมีลกัษณะอวยัวะท่ีเป็นมงคล ๗ ประการ ซ่ึงมีสีขาว หรือท่ีเรียก
กวา่ ชา้งเผอืก คือ 

๑. ตาสีขาว 
๒. เพดานในปากสีขาว 
๓. เลบ็สีขาว 
๔. ขนสีขาว 
๕. ผวิหนงัสีขาว หรือสีชมพแูดงคลา้ยสีหมอ้ใหม่ 
๖. ขนหางยาว  
๗. อณัฑโกส (อวยัวะเพศ) สีขาว หรือสีคลา้ยหมอ้ใหม่ (ม.ล.กลัยาภคั นาวินฤทธิเดช 

๒๕๔๗ : ๑๐๘) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๗

คติความเช่ือเร่ืองช้างเผอืก 
 คติความเช่ือในเร่ืองชา้งเผอืกท่ีแพร่มายงัราชอาณาจกัรไทย  มีตน้กาํเนิดมาจากความเช่ือ
ในศาสนาพราหมณ์ ปรากฏหลกัฐานในพระเวทและไตรเพท ในเร่ืองท่ีวา่ดว้ยวิชาคชศาสตร์ ซ่ึงวิชา
น้ีประกอบดว้ยเร่ืองคชลกัษณ์และคชกรรม 
 คชลกัษณ์  เป็นตาํราเก่ียวกบัลกัษณะต่างๆ  ของชา้ง  ทั้งชา้งท่ีมีลกัษณะเป็นมงคลใหคุ้ณ 
และชา้งท่ีมีลกัษณะอปัมงคลใหโ้ทษ 
 คชกรรม เป็นตาํราท่ีรวบรวมเวทมนตท่ี์ใชใ้นการจบัชา้ง การควบคุมชา้ง และขจดัเสนียด
จญัไรความไม่ดีไม่เป็นมงคลต่างๆ (ม.ล.กลัยาภคั นาวินฤทธิเดช ๒๕๔๗ : ๘๑)  
 ชา้งเผอืกเป็นชา้งท่ีมีลกัษณะต่างจากชา้งธรรมดาทัว่ไป จดัวา่มีลกัษณะท่ีหาไดย้ากจึงเป็น
ท่ีเช่ือกนัวา่ชา้งเผอืก เป็นสตัวท่ี์เป็นมงคลใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ และเป็นเคร่ืองมงคลชนิดหน่ึงใน 
“สปัตรัตนะ” แห่งพระมหาจกัรพรรดิ ซ่ึงไดแ้ก่ จกัรแกว้ ชา้งแกว้ มา้แกว้ มณีแกว้ นางแกว้ ขนุคลงั
แกว้ และขนุพลแกว้ จากความเช่ือน้ีจึงถือไดว้า่ชา้งเผอืกเป็นสตัวคู่์บา้นคู่เมือง เม่ือเมืองใดไดพ้บ
ชา้งเผอืกเมืองนั้นจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองมัน่คัง่ ดงันั้นชา้งเผอืกจึงมีความสาํคญั
ยิง่ต่อพระมหากษตัริย ์ และเม่ือไดช้า้งเผอืกเขา้มาสู่พระบารมี กจ็ะประกอบพระราชพิธีข้ึนระวาง
สมโภชเป็นพญาชา้งตน้ มีบรรดาศกัด์ิเป็นเจา้พระยา หรือพระยา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตระกลู (ลกัษณะ) 
ของชา้งเผอืกเชือกนั้นๆ   
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัรักษาชา้ง
ป่า พทุธศกัราช ๒๔๖๔ ข้ึน ในมาตรา ๓๒ ของพระราชบญัญติันั้น ระบุวา่ผูใ้ดมีชา้งสาํคญั หรือชา้ง
สีประหลาด หรือชา้งเนียม โดยเหตุท่ีคนจบัได ้หรือโดยแม่ชา้งของตนตกออกมา หรือโดยเหตุอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงกดี็ ตอ้งนาํทูลเกลา้ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และจะไดรั้บพระราชทาน
บาํเหน็จตามสมควร การกาํหนดใหช้า้งป่าเป็นของหลวงสาํหรับแผน่ดิน กเ็พื่อมุ่งหมายท่ีจะช่วย
บาํรุงรักษาชา้งป่า และในพระราชบญัญติัดงักล่าว ไดก้าํหนดชา้งลกัษณะพิเศษไว ้๓ ชนิด คือ  

๑. ช้างสําคญั มีคชลกัษณ์ ๗ ประการ คือ ตาขาว เพดานขาว เลบ็ขาว ขนขาว พื้นหนงั
ขาวหรือสีคลา้ยหมอ้ใหม่ ขนหางขาว และอณัฑโกสขาวหรือสีหมอ้ใหม่  

๒. ช้างสีประหลาด คือ ชา้งท่ีมีมงคลลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน ๗ อยา่ง ท่ีกาํหนดไวใ้น
ลกัษณะชา้งสาํคญั 

๓. ช้างเนียม มีคชลกัษณ์ ๓ ประการ คือ พื้นหนงัดาํ งามีลกัษณะดงัรูปปลีกลว้ย เลบ็ดาํ 
ชา้งทั้ง ๓ ชนิดน้ีถือเป็นชา้งคู่บารมีของพระมหากษตัริย ์ และเป็นส่ิงคู่บา้นคู่เมือง (วิศนุ ทรัพย์
สุวรรณ ๒๕๓๖ : ๒๔)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๘

ชา้งเผอืกเป็นส่ิงท่ีหายากยิง่  มีความเช่ือกนัวา่ พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ดข้ึนครองราชย์
แลว้มีชา้งเผอืกมาสู่หลายเชือก นบัวา่มีบุญบารมีมาก ทาํใหป้ระเทศมีความเจริญรุ่งเรือง ขณะเดียว 
กนัมีเหตุเกิดข้ึนกบัชา้งเผอืก เช่น เจบ็ งาหกั หรือลม้ (ตาย) กเ็ช่ือวา่เป็นลางร้ายของแผน่ดิน 

นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ ชา้งเผอืกตอ้งผา่น
การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบคชลกัษณ์  ก่อนทาํพิธีสมโภชข้ึนระวางเป็นชา้งทรง 
แลว้ขนานนามเป็นพระยาชา้งตน้ หรือพระยาชา้งเผอืก การตรวจสอบตอ้งทาํอยา่งละเอียด เพราะ
นอกจากมงคลลกัษณ์ทั้ง ๗ ประการแลว้ ยงัมีลกัษณะพิเศษท่ีเป็นรายละเอียดอีกหลายประการ คน
ส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ ชา้งเผอืก คือชา้งท่ีมีสีผวิเหมือนควายเผอืก แต่ชา้งเผอืกในความหมายท่ีเป็น
ชา้งสาํคญัจริงๆ ไม่อาจดูหรือกาํหนดไดจ้ากสีผวิเพียงอยา่งเดียว  

    

 
 

ภาพท่ี  ๖๗   ชา้งสาํคญัท่ีประดบับริเวณฐานพระบุษบก 
 

 นอกจากน้ีบริเวณบนัไดทางข้ึนฐานไพทีและลานโดยรอบ ตั้งรูปตุก๊ตาหินซ่ึงนาํมาจาก
เมืองจีน ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ อีกเป็นจาํนวนมาก เช่น ลัน่ถนั 
ถะ ตุก๊ตารูปสตัว ์และภาชนะหิน เป็นตน้ 
 
ตุ๊กตาหินและภาชนะหินจีน 
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ถือวา่เป็นยคุท่ีมีความรุ่งเรือง
ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการติดต่อคา้ขายกบันานาประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๙

ประเทศจีน  สังเกตไดจ้ากภายในพระบรมมหาราชวงั  และพระอารามหลวงสาํคญัต่างๆ  มกัประดบั
ตกแต่งไปดว้ยตุก๊ตาหินแกะสลกั  และตุก๊ตาปูนป้ันเป็นจาํนวนมาก  ในสมยันั้นการเดินทางติดต่อ
คา้ขายกบัประเทศจีนโดยทางนํ้า  ไทยเรานาํสินคา้ประเภทขา้ว และไมส้กัซ่ึงมีนํ้ าหนกัมากบรรทุก
ลงเรือสาํเภาไปเป็นส้ินคา้ซ้ือขายแลกเปล่ียน  ในขณะเดียวกนัเรากน็าํสินคา้ประเภทเคร่ืองถว้ยชาม 
และผา้แพรไหมต่างๆ จากประเทศจีนใส่เรือสาํเภากลบัมา  แต่ปรากฏวา่สินคา้ท่ีนาํกลบัมามีนํ้าหนกั
เบา ไม่เพยีงพอสาํหรับเรือท่ีตอ้งคล่ืนและพายฝุนลมแรงกลางทะเลเป็นระยะเวลานานได ้เรือสาํเภาท่ี
บรรทุกสินคา้มากจ็ะโคลงเคลงทาํใหเ้คร่ืองถว้ยชามแตกเสียหาย  และอาจเกิดอุบติัเหตุเรือล่มได ้ 
ดงันั้นพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู ่  รัชกาลท่ี ๓  จึงโปรดเกลา้ฯ  ใหน้าํตุก๊ตาปูนป้ันและหิน
แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ  ตลอดจนแผน่หินท่ีปูอยูใ่นพระบรมมหาราชวงั  สาํหรับเป็นอบัเฉาเพ่ือถ่วง
เรือสาํเภาไม่ใหโ้คลงเคลงขณะตอ้งคล่ืนลมและพายฝุนกลางทะเล (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ ๒๕๔๘ : 
๙๗)  ปรากฏวา่ในรัชสมยัของพระองคน์ั้น มีอบัเฉาเป็นรูปต่างๆ มากมาย ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองประดบั
สถานท่ี  ตุก๊ตารูปคนและสตัวน์านาชนิด   

นอกจากน้ี รัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้อยูห่วั ยงัเป็นยคุท่ีพระพทุธศาสนามี
ความเจริญรุ่งเรืองอีกดว้ย  เน่ืองจากพระองคท์รงบริจาคทรัพยท่ี์ไดจ้ากการคา้ขายมาสร้าง และทาํนุ
บาํรุงพระอารามหลวงต่างๆ มากมาย เห็นไดจ้ากภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีลวดลายอยา่งไทยผสมกบั
ศิลปะแบบจีน ตลอดจนอาคารต่างๆ ท่ีประดบัดว้ยเคร่ืองถว้ยชามและกระเบ้ืองเคลือบท่ีแตกหกัจาก
การคา้ขาย ซ่ึงเป็นศิลปะตามพระราชนิยมของพระองค ์  และดว้ยความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จึงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตุก๊ตาจีนปูนป้ันและหินแกะสลกั 
รูปต่างๆ  เช่น ถะ ลัน่ถนั (นกัรบ) ตุก๊ตาจีนแต่งกายแบบฝร่ัง ตุก๊ตาขนุนางจีนฝ่ายบุ๋น  นกัปราชญ ์
สามญัชน ผูห้ญิง สิงห์คาบแกว้ สุนขั ววั ควาย ลิง มา้ เป็นตน้  ไปประดบัตามวดัหรือพระอาราม
หลวงท่ีพระองคท์รงสร้างและพระราชทานทรัพยใ์นการทาํนุบาํรุงปฏิสงัขรณ์  เพื่อถวายเป็นพทุธ
บูชาและประดบัตกแต่งบริเวณวดัใหมี้ความสวยงาม เช่น วดัพระเชตุพลวิมลมงัคลาราม วดัอรุณ
ราชวราราม  วดัราชโอรสาราม วดัสุทศัน์เทพวราราม ฯลฯ (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ ๒๕๔๘ : ๒๖)   

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวงั กเ็ป็นสถานท่ีสาํคญั
อีกท่ีหน่ึง   ซ่ึงมีตุก๊ตาจีนปูนป้ันและหินแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ  อยูม่ากมาย ไดแ้ก่  

ถะ  คือ  เจดียศิ์ลปะแบบจีน มีหลายแบบตามอายสุมยั มีหลายแบบ เช่น เจดียท์รงส่ีเหล่ียม 
ทรงหกเหล่ียม เป็นตน้ มีอายตุั้งแต่สมนัราชวงศถ์งัถึงสมยัราชวงศชิ์ง (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ ๒๕๔๘ : 
๒๐๐) แต่ท่ีนาํมาเป็นเจดียข์นาดเลก็สามารถถอดแยกช้ินได ้  สาํหรับถะหรือเจดียจี์นท่ีตั้งบริเวณลาน
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ระหวา่งฐานไพทีและหอพระนาก  มีจาํนวน ๒ องค ์ เป็นเจดียสู์ง ๕ ชั้น 
ตั้งอยูบ่นฐานบวั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐

ลัน่ถัน  คือ  ตุก๊ตาหินทั้งขนุนางแต่งกายเตม็ยศ ทั้งขนุนางฝ่ายบู ๊และขนุนางฝ่ายบุ๋น ขนุ
นางฝ่ายบู ๊ เป็นนกัรบหนา้ตาดุเหมือนจอ้งมอง หนวดเครายางเป็นแผง สวมเส้ือผา้รัดกมุ มีเส้ือเกราะ
รัดตวัอยา่งทะมดัทะแมง สวมรองเทา้หนา มือถืออาวธุ เช่น งา้ว ทวน พลอง หรือดาบ สาํหรับขนุ
นางฝ่ายบุ๋นนั้น เป็นขนุนางฝ่ายพลเรือน ตาํแหน่งเสนาบดี ใบหนา้สะอาดเรียบร้อย สายตาไม่ดุร้าย 
มีหยวดเครายาวเป็นระเบียบ มือถือพดัถือหนงัสือ แต่งกายเตม็ยศภูมิฐานเส้ือผา้ตวัใหญ่คลุมตวัหลาย
ชั้น สวมหมวกตามลาํดบัชั้นยศ และแตกต่างกนัไปตามยคุสมยั ชิง (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ ๒๕๔๘ : 
๑๐๕)   ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดารามพบไดท่ี้บริเวณบนัไดทางข้ึนฐานไพที  ดา้นพระศรีรัตน
เจดีย ์ ฝ่ังพระอุโบสถ  จาํนวน ๑ คู่  ฝ่ังหอพระนาก  จาํนวน ๑ ตน  และดา้นปราสาทพระเทพบิดรฝ่ัง
พระอุโบสถ  อีกจาํนวน ๑ คู่  
  ตุ๊กตารูปสิงโต คือ รูปสลกัสิงโตแบบจีน ในทางพระพทุธศาสนา ยกยอ่งสิงโตวา่มีพลงั
อาํนาจและวอ่งไว จึงจดัเป็นพาหนะ (สิงหอาสน์) ของพระมญัชุศรีมหาโพธิสตัวฝ่์ายมหายาน และ
พทุธศาสนิกชนถือวา่ สิงโตเป็นสตัวช์ั้นสูงและมีบารมีเกียรติยศ จึงมีหนา้ท่ีพิทกัษข์บัไล่ส่ิงชัว่ร้าย 
สร้างความศรัทธา จึงมีประเพณีนิยมตั้งสิงโตประดบัตามวดัและอาคารสาํคญั ชิง (ประทุม ชุ่มเพง็
พนัธ์ุ ๒๕๔๘ : ๑๕๙) ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป เช่น ท่ีพระระเบียง
บริเวณประตูเกยเสดจ็ (ดา้นศาลาสหทยัสมาคม) จาํนวน ๑ คู่,  ประตูหนา้ววั (ดา้นหนา้พระอุโบสถ)  
จาํนวน  ๑  คู่, ประตูศรีรัตน์ (ทางออกมายงัเขตพระราชฐานชั้นกลาง)  จาํนวน  ๑  คู่, บริเวณบนัได
ทางข้ึนปราสาทพระเทพบิดรทางดา้นทิศตะวนัออก เป็นสิงโตแกะสลกัจากหินสีขาว  จาํนวน  ๑  คู่, 
บริเวณบนัไดทางข้ึนหอพระมณเฑียรธรรม  เป็นสิงโตแกะสลกัจากหินสีขาว  จาํนวน  ๑  คู่, บริเวณ
บนัไดทางข้ึนหอพระคนัธารราษฎร์  จาํนวน  ๒  คู่  และพบตุก๊ตารูปสิงโตตวัเลก็อีกเป็นจาํนวนมาก  
ท่ีตั้งประดบัตามอาคารต่างๆ  เช่น พระวิหารยอด จาํนวน ๖  คู่ อยูบ่ริเวณบนัไดทางข้ึนทั้ง  ๓  ดา้นๆ 
ละ ๒ คู่  บริเวณบนัไดระเบียงทางข้ึนฐานไพทีดา้นปราสาทพระเทพบิดร ทั้ง ๖ บนัไดๆ ละ ๑ คู่ และ
ท่ีหอพระคนัธารราษฎร์ จาํนวนทั้งส้ิน  ๓๑  ตวั  เป็นตน้  ตุก๊ตาสิงโตน้ี ช่างสลกัทาํไวท้ั้ง  ๒  เพศ  
คือ ตวัเมียมีลูกเลก็ๆ อยูท่ี่ซอกอกและเทา้เป็นสญัลกัษณ์ ส่วนตวัผูอ้ยูใ่นท่าวางเทา้มีกงเลบ็จบัลูกแกว้ 
หรือลูกโลกหรือส่ิงมงคลตามความเช่ือในคติจีน 

ตุ๊กตาจีนรูปคนและสัตว์     รูปสลกัและรูปป้ันศิลาแบบจีน นอกจากมีรูปลกัษณ์เหมือน
คนแลว้ ยงัมีเป็นรูปสตัวต่์างๆ อีก ชา้ง มา้ ควาย ลิง หมู เป็นตน้ ตั้งประดบัตามลานบริเวณดา้นขา้ง
ฐานไพทีฝ่ังพระอุโบสถ ซ่ึงจดัเป็นสวนหินและไมด้ดั ทุกตวันั้นไม่เพยีงแต่เป็นตวัแทนแห่ง
ศิลปกรรมจีนเท่านั้น ยงับอกถึงฝีมือช่างสลกัช่างป้ันวา่มีชั้นเชิงแฝงดว้ยภูมิธรรม ภูมิปัญญา และ
ปรัชญาไวด้ว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๑

ภาชนะหิน  คือ มีลกัษณะเป็นกระถางมีทั้งขนาดใหญ่และเลก็  นาํมาเป็นภาชนะสาํหรับ
ปักธูปเพื่อมนสัการหรือสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  และสาํหรับปลูกไมป้ระดบัประเภทไมแ้คระ พบได้
โดยรอบวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
 

 
 

 ภาพท่ี  ๖๘   ถะหรือเจดียศิ์ลปะจีน 
 

 
 

ภาพท่ี  ๖๙   ลัน่ถนัหรือตุก๊ตาหินขนุนางจีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒

 
 

ภาพท่ี  ๗๐   ตุก๊ตาหินจีนรูปคน 
 

 
 

ภาพท่ี  ๗๑    ตุก๊ตาหินจีนรูปสตัวต่์างๆ  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓

พระศรีรัตนเจดีย์ (อาคารหมายเลข ๖) 
 

  
 

ภาพท่ี  ๗๒  พระศรีรัตนเจดีย ์
 
 พระศรีรัตนเจดียต์ั้งอยูบ่นฐานไพทีดา้นทิศตะวนัตก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้-   
อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนในปีพทุธศกัราช ๒๓๙๘ ตามแบบพระ
มหาเจดียใ์นวดัพระศรีสรรเพชญ ในพระราชวงัหลวงแห่งกรุงศรีอยธุยา เพื่อประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุท่ีทรงไดม้าจากลงักา พระราชทานนามวา่ พระศรีรัตนเจดีย ์(สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ 
: ๒๘๔)  
 ในคราวฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ใหเ้สริม
พอกแกรู้ปทรงพระศรีรัตนเจดีย ์ ประดบักระเบ้ืองทองภายนอกและเขียนผนงัภายในทาํบานประตู
และปูพื้นหินอ่อนภายใน และโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดบักระเบ้ืองทองภายนอกทั้งองค ์ (กรมศิลปากร 
๒๕๒๕ : ๑๙๒)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔

 นายเกรียงไกร วิศวามิตรฺ (สมัภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ในรัชกาลปัจจุบนัไดมี้การ
บูรณปฏิสงัขรณ์พระศรีรัตนเจดีย ์ โดยเปล่ียนกระเบ้ืองทองท่ีประดบัภายนอกใหม่ และนาํกระเบ้ือง
ทองชุดเก่าไปประดบัท่ีสระแกว้ในพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท   

พระศรีรัตนเจดียเ์ป็นพระเจดียท์รงกลมแบบลงักา รูปแบบเดียวกบัเจดีย ์๓ องค ์ ท่ีวดัพระ
ศรีสรรเพชญ ในพระราชวงัหลวงกรุงศรีอยธุยา เป็นพระเจดียก่์ออิฐถือปูนประดบักระเบ้ืองทองทั้ง
องค ์ภายในกลวงเป็นท่ีประดิษฐานพระเจดียอ์งคเ์ลก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
 องคพ์ระเจดียป์ระกอบดว้ยฐานเขียง มีมาลยัเถา ๓ ชั้น สลบัดว้ยฐานบวัคว ํ่าบวัหงาย 
รองรับองคร์ะฆงั เหนือข้ึนไปเป็นบลัลงักส่ี์เหล่ียมเสาหานรองรับปลอ้งไฉนซ่ึงทาํเป็นบวัลูกแกว้จาก
ใหญ่ข้ึนไปหาเลก็ซอ้นกนั ๒๐ ชั้น จากนั้นเป็นปลีและยอดเมด็นํ้าคา้งตามลาํดบั เมด็นํ้าคา้งนิยมทาํ
ปลายสุดของปลียอดพระเจดียท์รงลงักา มีความหมายใหเ้ป็นดวงนิพพานอนัเป็นจุดปลายทางของคติ
ทางพระพทุธศาสนา (โชติ กลยัาณมิตร ๒๕..? : ๒๒)  
 พระศรีรัตนเจดียมี์ซุม้ประตูทางเขา้ ๔ ทิศ ภายในซุม้บุดว้ยหินอ่อน ลกัษณะของทางเขา้
เป็นรูปโคง้แหลม เหนือซุม้เป็นลายปูนป้ันรูปช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ตอนบนของซุม้ตั้ง
พระเจดียอ์งคเ์ลก็ ลกัษณะเดียวกบัพระศรีรัตนเจดียบ์นฐานส่ีเหล่ียม มีมุข ๔ ดา้นทาํเป็นหนา้บนั
ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ บานประตูเป็นประตูหูชา้งทาํดว้ยไมปิ้ดทองประดบัประ
จกลงยาเป็นลายช่อดอกไมสี้เขียวแก่ สีแดงเขม้และสีนํ้าเงิน เหนือประตูเป็นช่องลมสาํหรับระบาย
อากาศ กรอบประตูตอนบนจาํหลกัเป็นรูปพญานาค ๒ ตวัหางชนกนัตั้งกลางหอ้ยเศียรลงดา้นขา้ง 
 ภายในองคพ์ระเจดียเ์ป็นหอ้งโถงกลม ผนงัโบกปูนทาสีขาวสอบไปตามความสูงของพระ
เจดีย ์ ตรงกลางหอ้ยฉตัรสีขาวตรงกบัพระเจดียท่ี์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ผนงัตอนล่าง
ประดบัหินอ่อนสีเทา สูงจากพื้นประมาณ ๖๐ ซม. พื้นปูหินอ่อนสีเทารูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสลายทแยงมุม 
 ตรงกลางหอ้งประดิษฐานพระเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยูบ่นฐานก่ออิฐถือปูน 
๒ ชั้น ฐานล่างเป็นรูปแปดเหล่ียมมีมุขส่ีมุข ฐานบนเป็นฐานบวัหงาย องคเ์จดียมี์ลกัษณะเหมือนกบั
พระศรีรัตนเจดียทุ์กประการ ยกเวน้แต่เป็นเจดียล์งรักสีดาํทั้งองค ์

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕

 
 
 

ภาพท่ี  ๗๓  บานประตูทางเขา้พระศรีรัตนเจดีย ์
 
พระมณฑป (อาคารหมายเลข ๗) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๗๔   พระมณฑป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖

 พระมณฑปตั้งอยูบ่นฐานไพทีตรงกลางระหวา่งพระศรีรัตนเจดียแ์ละปราสาทพระเทพ
บิดร ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเม่ือ
พทุธศกัราช ๒๓๓๒ ตรงตาํแหน่งท่ีตั้งของหอพระมณเฑียรธรรมองคเ์ดิมท่ีถูกเพลิงไหม ้ เพื่อ
ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้งัคายนาข้ึนไวส้าํหรับ
แผน่ดิน (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๘๑)  
 พระมณฑปน้ีมีลกัษณะเป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมทรงมณฑป ตั้งอยูบ่นฐานยกพื้นซ่ึงเป็นฐาน
สิงห์ยอ่มุมไมสิ้บสองก่ออิฐประดบัหินอ่อนขดัมนั หลงัคาเป็นยอดจอมแหใหค้วามรู้สึกไร้นํ้าหนกั
ล่องลอยสู่สวรรค ์หลงัคาเป็นชั้นซ่อนรูป ๗ ชั้น  

โชติ กลัยาณมิตร (๒๕๒๕ : ๓๒๘) กล่าววา่ ตรงยอดของสิเนรุบรรพตนั้นเป็นท่ีตั้งของ
เมืองตรัยตรึงศ ์ อนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์ผูเ้ป็นใหญ่แห่งสวรรค ์ และเป็นเทพผูรั้กษา
พระพทุธศาสนา ดงันั้นตามคติท่ีวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมุติเทพเทียบเท่าพระอินทร์ การนาํเอา
สญัลกัษณ์ของเมืองตรัยตรึงศ ์ อนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์มาสร้างเป็นเคร่ืองยอดของอาคารเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติจึงนบัวา่เหมาะสม ยอดมณฑป ๗ ชั้นซอ้นทาํข้ึนสาํหรับอาคารสาํคญัในพทุธศาสนา
โดยถือวา่เป็นบริโภคเจดีย ์และทาํข้ึนสาํหรับอาคารสาํคญัในสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

พระมณฑปมีบนัไดท่ีก่ึงกลางดา้นทั้ง ๔ ดา้นละ ๖ ขั้น พื้นบนัไดปูดว้ยหินแกรนิตขดัมนั 
พลสิงห์บนัไดตกแต่งประติมากรรมรูปนาคจาํแลง คือนาคท่ีมีหนา้เป็นมนุษยส์วมมงกฎุ ตวันาคป้ัน
ปูนปิดทองประดบักระจก หวันาคทั้ง ๕ หวัและหางนาคเป็นโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปลายพลสิงห์
บนัไดก่อเป็นฐานบวัเลก็ๆ ประดบัหินอ่อนตั้งประติมากรรมรูปยกัษถื์อกระบอง ซ่ึงเป็นฝีมือครูดาํ 
ประติมากรในรัชกาลท่ี ๑ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๙๐)  ยกัษพ์ลสิงห์แต่ละทิศทาํเป็นรูปต่างๆ กนั
ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ เป็นรูป  พญากเุวรุราช 
 ทิศใต ้ เป็นรูป  พญาทศภกัตร์ หรือทศกณัฐ ์
 ทิศตะวนัออก เป็นรูป  พญาอินทรชิต 
 ทิศตะวนัตก เป็นรูป  พญาบรรลยัจกัร (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๕๕)  
 
ยกัษ์ทวารบาลบริเวณหน้าประตูพระมณฑป  

สร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้างพระมณฑป ในปีพทุธศกัราช ๒๓๓๒ รัชสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลท่ี ๑  หล่อจากโลหะปิดทองประดบักระจก (สาํนกัราช
เลขาธิการ ๒๕๓๒ : ๒๕๕)  มีจาํนวน  ๔  คู่  ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗

คู่ท่ี  ๑  บริเวณประตูดา้นทิศเหนือ คือ กเุวรุราช เป็นเจา้เมืองกาลวธุ ทรงมงกฎุนํ้าเตา้กลม  
มีมเหสีช่ือเกศินี โอรสช่ือ ตรีปักกพั เม่ือโอรสถูกพระลกัษณ์ฆ่าตาย จึงออกทพัไปแกมื้อจึงถูกศร
พระรามตาย  

คู่ท่ี  ๒  บริเวณประตูดา้นทิศใต ้ คือ ทศกณัฐ ์  
คู่ท่ี  ๓  บริเวณประตูดา้นทิศตะวนัออก  คือ  อินทรชิต 
คู่ท่ี  ๔  บริเวณประตูดา้นทิศตะวนัตก คือ  บรรลยัจกัร  เป็นลูกท่ีสองของทา้วจกัรวรรดิ 

กบั นางวชันีสูตร  นอ้งร่วมครรภก์บัสุริยาภพ  ทรงมงกฎุหางไก่  เม่ือสุริยาภพถูกศรพระรามลม้แลว้  
จึงออกรบเพ่ือแกแ้คน้แต่แพพ้ระพรต  แลว้ไปตั้งพิธีชุบศรเหราพรตท่ีเนินเขาจกัรวาล  ถูกองคตกบั
อสูรทาํลายพิธี  รุ่งข้ึนยกทพัออกรบกบัพระพรต  แผลงศรเป็นเหรามีเศียรหน่ึงพนัรวบเอาพระสตัรุต
ลอยปลิวข้ึนไปในอากาศ  แลว้เปล้ืองผา้โพกเสกเป็นตวัแทนอยู ่ แลว้ตนเองเหาะตามเหราข้ึนไป  นาํ
ตวัพระสตัรุตไปไวท่ี้ยกัษร์าหู  ทหารพระพรตตามไปแกเ้อาพระสตัรุตคืน  รุ่งข้ึนออกรบอีกจึงถูกศร
พระพรตตาย 

 

 
 

ภาพท่ี  ๗๕  ยกัษก์เุวรุราช 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘

 
 

ภาพท่ี  ๗๖   ยกัษท์ศกณัฐ ์ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๗๗  ยกัษอิ์นทรชิต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙

 
 

ภาพท่ี  ๗๘   ยกัษบ์รรลยัจกัร 
 
ยกัษท์วารบาลบริเวณประตูทั้ง ๔ ดา้น ของพระมณฑปน้ี นบัวา่เป็นตน้แบบของคติความ

เช่ือท่ีใชย้กัษต์วัละครสาํคญัท่ีมีความน่าเกรงขามในเร่ืองรามเกียรต์ิมาเป็นทวารบาล  เน่ืองจากช่วง
ตน้กรุงรัตนโกสินทร์นั้น  วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิเป็นท่ีตอ้งพระราชนิยมของพระมหากษตัริยเ์ป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช     
 รอบองคพ์ระมณฑปมีเสาเหล่ียมจตุัรัสยอ่มุมไมสิ้บสอง จาํนวน ๒๐ ตน้ ดา้นละ ๔ ตน้ 
และท่ีมุมทั้ง ๔ อีกมุมละ ๑ ตน้ ฐานของเสาเป็นกระหนกเทา้สิงห์ประดบักระจกสีเขียวและขาว ตวั
เสาและบวัหวัเสาประดบักระจกสีขาว เขียวและแดง 
 ฐานปัทมข์ององคพ์ระมณฑปเป็นรูปส่ีเหล่ียม หนา้กระดานฐานปัทมต์อนล่างประดบัดว้ย
หิน ต่อจากนั้นเป็นกระจงัและกระหนกเทา้สิงห์ประดบัดว้ยกระจกสีเขียวและขาว หลงักระจงัเป็น
ครุฑพนมและอสูรทรงเคร่ืองนัง่พนมมือสลบักนั ครุฑและอสูรดา้นละ ๑๘ ตวั เหนือลวดบวัหลงั
ครุฑและอสูรมีเทพนมทรงเคร่ือง หล่อดว้ยทองแดงปิดทอง อีกดา้นละ ๑๘ ตวั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐

 
 
ภาพท่ี  ๗๙   ครุฑพนม อสูรนัง่พนมมือ และเทพนม ท่ีฐานพระมณฑป  
 
 ผนงัองคพ์ระมณฑปเป็นลายเทพนมทรงขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ปิดทองบนพ้ืนกระจกสีเขียว 
เพดานภายนอกเป็นลายกระหนกกา้นแยง่ปิดบนพื้นชาด เชิงกลอนปิดทอง ดา้นล่างของเชิงกลอน
หอ้ยกระด่ิงใบโพธ์ิปิดทองดา้นละ ๔๔ ใบ รวมทั้งท่ีมุมอีก ๔ มุม ลกัษณะหลงัคาเป็นทรงมณฑป ๗ 
ชั้น ท่ียอ่มุมไมสิ้บสองมีนาค ๓ เศียร ประดบักระจกเขียว ส่วนหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวขลิบทองถึง
คอเหม ตวัเหมประดบักระจกสีขาวและแดง ปลีและยอดประดบักระจกสีขาว เหลืองและแดงเป็น
ลายกริช มีลูกแกว้ทอง ๕ ชั้น ประดบัยอดดว้ยฉตัร ๕ ชั้น 
 ซุม้พระทวารเป็นซุม้ยอดทรงมณฑปปิดทองประดบักระจก บานแผละกวา้งเขียนลาย
กาํมะลอมีพื้นสีม่วงลายทองเป็นรูปเซ่ียวกางถือหอก และตรียนืเหยยีบหลงัสิงโตบนเนินผาและหญา้ 
ประกอบลายนกไม ้มีสินเทาหุม้มงกฎุทั้ง ๒ ขา้ง เพดานของซุม้พระทวารประดบัดว้ยดาวเพดานเป็น
รูปดาวลอ้มเดือนประดบักระจกสีขาว 
 กรอบเช็ดหนา้พระทวารดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าทรงขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ตอนริมเป็นลาย
กา้มปู ดา้นในร่องชาด บานพระทวารเป็นบานประดบัมุก ท่ีอกเลาพนมล่างประดบัมุกเป็นรูปทา้วกเุว
รุราชทรงคธาวธุบนแท่นส่ีเหล่ียมเป็นลายมงักรหนัหวัลงล่างมีหางเป็นกระหนกเครือเถา พนมกลาง
เป็นรูปวายบุุตรแบกวิมานในวิมานมีแท่นอุณาโลมประดบัดว้ยฉตัร ๒ ขา้ง พนมบนเป็นรูปวายบุุตร
ถือพระขรรค ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑

 บานพระทวารดา้นนอกเป็นบานประดบัมุก มีแม่ลายเป็นกระหนกกา้นขดนกคาบ ตรง
กลางเป็นราชสีห์ บานพระทวารน้ีมีภาพจบัเป็นลายประดบัมุกท่ีสาํคญัอยูใ่นกรอบวงกลม ๘ ดวง 
ดว้ยกนัทั้ง ๒ บานคือ 
 ดวงท่ี ๑  เป็นรูป พญาพิเภกยนืถือกระบอง 
 ดวงท่ี ๒  เป็นรูป มงักรกรรณยนืถือศร 
 ดวงท่ี ๓  เป็นรูป วายบุุตรยนืถือตรีและธงกาํลงเหาะ 
 ดวงท่ี ๔ เป็นรูป   สุครีพถือพระขรรคก์าํลงัเหาะ 
 ดวงท่ี ๕ เป็นรูป พาลีถือกระหนกเครือ 
 ดวงท่ี ๖ เป็นรูป องคตเหาะ 
 ดวงท่ี ๗ เป็นรูป พระรามถือพระขรรคถื์อกระหนกเครือ   
 ดวงท่ี ๘ เป็นรูป หงส์จีนเผน่ 

บานประตูประดบัมุกน้ีเป็นฝีมือช่างสมยัรัชกาลท่ี ๑ ซ่ึงทาํข้ึนคราวเดียวกบับานประตู
ประดบัมุกท่ีพระมณฑปพระพทุธบาทจงัหวดัสระบุรี ลกัษณะลวดลายไดจ้ากแบบบานประตูประดบั
มุกคร้ังแผน่ดินสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ ซ่ึงฝีมืองดงามและมี ๒ แบบ คือ ลายเตม็บานมีเทวรูปอ
ยูต่รงกลางและลายช่องกลมหวัรูปสตัว ์(กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๘๙) 
 ภายในองคพ์ระมณฑป เพดานทาํเป็นเพดาน ๒ ชั้น ท่ีคอสองทาํเป็นลายกา้นแยง่แบบดาว
ลอ้มเดือนปิดทองบนพื้นชาดกลางเพดานประดบัดว้ยเพดานซอ้น ๕ ชั้น มีดาวเลก็ลอ้มรอบ ๘ ดวง 
ตรงกลางหอ้ยโคมแกว้ ๖ เหล่ียม ใส่ประทีป ผนงัโดยรอบเป็นลายรดนํ้าปิดทองทรงขา้วบิณฑ ์ บน
พื้นสีชาด ตอนล่างเป็นลายกรวยเชิงรูปกระหนกกา้นขด พื้นพระมณฑปปูดว้ยเส่ือเงินสานเตม็ทั้ง
หอ้งถึงฐานตูท่ี้ประดิษฐานพระไตรปิฎก ตอนริมปูเหลก็ขนาด ๑ น้ิวโดยรอบ 
 ตรงกลางหอ้งประดิษฐานตูพ้ระไตรปิฎกประดบัมุกทรงมณฑปใหญ่ บรรจุพระไตรปิฎก 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุโลกมหาราช โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน 
ท่ีมุมหอ้งยงัตั้งตูเ้ขียนลายรดนํ้าเร่ืองพระกสัสปะประชุมพระสงฆท์รงสงัคายนา สาํหรับใส่
พระไตรปิฎกฉบบัต่างๆ  ไวท้ั้งส่ีมุม 
 
พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ 
  พระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ เป็นพระไตรปิฎกฉบบัท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ พร้อมดว้ยสมเดจ็พระอนุชาธิราช กรมพระราชวงับวรมหาสุรสีหนาท  
ทรงมีพระราชศรัทธาปรารถนาจะทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาใหเ้จริญมัน่คงสืบไป และไดท้รงทราบ
จากพระสงฆ ์ ซ่ึงมีสมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธานวา่ เวลานั้นพระไตรปิฎกมีขอ้วิปลาสคลาด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒

เคล่ือนมาก แมพ้ระสงฆจ์ะมีความประสงคจ์ะทาํนุบาํรุงใหส้มบูรณ์ กไ็ม่มีกาํลงัพอจะทาํใหส้าํเร็จได ้
พระองคจึ์งไดท้รงอาราธนาสมเดจ็พระสงัฆราชประชุมพระสงฆพ์ร้อมทั้งราชบณัฑิต ใหรั้บภาระใน
เร่ืองน้ี ดงันั้นพระสงฆอ์นัมีสมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธาน จึงไดเ้ร่ิมทาํการสงัคายนาพระธรรม
วินยั ตรวจชาํระพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคมัภีร์สทัทาวิเสส หรือคมัภีร์ไวยากรณ์บาลี ณ พระอุโบสถ 
วดัพระศรีสรรเพช็ญดาราม ปัจจุบนั คือ วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ  ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ปี
พทุธศกัราช ๒๓๓๑ จนถึงวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๕ ใชเ้วลาในการสงัคายนาพระไตรปิฎก ๕ เดือน จึง
สาํเร็จบริบูรณ์ ผูร่้วมประชุมสงัคายนาประกอบไปดว้ยสมเดจ็พระสงัฆราชและพระสงฆท์รงคุณ
ความรู้ทางพระปริยติัธรรมรวม ๒๑๘ รูป ราชบณัฑิต ๓๒ ท่าน จดัแบ่งเป็น ๔ กอง คือ 

๑. กองสมเดจ็พระสงัฆราช (ศรี) วดัระฆงัโฆษิตาราม เป็นแม่กองชาํระพระสุตตนัตปิฎก 
หรือพระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คาํบรรยายธรรมต่างๆ 

๒. กองพระวนัรัตน์ (สุก) วดัพระศรีสรรเพช็ญดาราม หรือวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิใน
ปัจจุบนั เป็นแม่กองชาํระพระวินยัปิฎก เพื่อประมวลพทุธพจน์หมวดพระวนิยั คือ พทุธบญัญติั
เก่ียวกบัความประพฤติ ความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียมและการดาํเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆแ์ละ
ภิกษุณีสงฆ ์

๓. กองพระพิมลธรรม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามหรือวดัโพธ์ิ เป็นแม่กองชาํระ
พระสัททาวิเสสหรือคมัภีร์ไวยากรณ์บาลี 

๔. กองพระพฒุาจารย ์(เป้า) วดัอินทาราม เป็นแม่กองชาํระพระปรมตัถปิฎก มีพระธรรม
ไตรโลก (ช่ืน) วดัหงส์หรือวดัหงส์รัตนรามราชวรวิหารในปัจจุบนั เป็นผูช่้วย 

เม่ือการสงัคายนาแลว้เสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ จารึกพระไตรปิฎก
ท่ีชาํระบริสุทธ์ิแลว้ลงบนแผน่ลานใหญ่ แลว้ปิดทองทึบทั้งใบตลอดจนปกหนา้ ปกหลงั และกรอบ
ดา้นขา้ง มีจาํนวน ๓๕๔ พระคมัภีร์ เป็นหนงัสือใบลาน ๓,๖๘๖ ผกู (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๘๘)  
นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ การเรียกนามพระไตรปิฎก
ฉบบัน้ีวา่ ฉบบัทอง หรือ ทองใหญ่ เพราะภายหลงัยงัโปรดใหส้ร้างพระไตรปิฎกอีก ๒ ชุด คือ ฉบบั
รองทองหรือฉบบัขา้งลาย และฉบบัชุบทอง   การสงัคายนาในคร้ังน้ีนบัเป็นการสงัคายนาคร้ังท่ี  ๒ 
ในประเทศไทย หลงัจากการสงัคายนาในสมยัพระเจา้ติโลกราช ณ เมืองเชียงใหม่ ในปีพทุธศกัราช 
๒๐๒๐ 
 บริเวณฐานพระมณฑปทั้ง ๔ มุม ประดิษฐานพระพทุธรูปศิลามุมละ ๑ องค ์พระพทุธรูป
ประทบันัง่สมาธิพระหตัถท์าํมุทราต่างๆ กนั มีพทุธลกัษณะตามคติมหายาน มีประภามณฑลรูปเสมา
ขอบสลกัลายบนฐานบวัคว ํา่บวัหงาย พระพทุธรูปศิลาเหล่าน้ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓

อยูห่วั ทรงไดม้าจากชวาเม่ือคร้ังเสดจ็ประพาสประเทศอินโดนีเซีย คร้ังท่ี ๒ ในปีพทุธศกัราช  
๒๔๓๙ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๙๐)  
 นางสาวบุญเพญ็ หวา่นณรงค ์(สมัภาษณ์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) กล่าววา่ พระพทุธรูปทั้ง 
๔ องค ์ท่ีมุมพระมณฑปเป็นการจาํลองข้ึนมาใหม่ เม่ือคร้ังสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี โดยสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดฯ ใหท้าํจาํลองและตั้งแทนพระพทุธรูปศิลาองค์
เดิมซ่ึงยา้ยไปตั้งท่ีพิพิธภณัฑว์ดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
พระพุทธรูปพระธยานิพุทธหินภูเขาไฟ 
 พระพทุธรูปพระธยานิพทุธ ทั้ง ๔ องค ์ ท่ีประดิษฐานบริเวณมุมพระมณฑป ทั้ง ๔ มุมๆ 
ละ ๑ องค ์ทาํจากหินภูเขาไฟ เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่แสดงมุทรหรือปางต่างๆ สร้างข้ึนตามคติ
พระพทุธศาสนานิกายมหายาน  
 
ประวตัิพระพุทธรูปพระธยานิพุทธหินภูเขาไฟ 
 พทุธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน ไม่ไดมี้พระพทุธเจา้เฉพาะสมเดจ็พระมหาสมณโคดมแต่
พระองคเ์ดียวเท่านั้น ยงัมีพระพทุธเจา้ และพระโพธิสตัวอี์กจาํนวนมาก ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมี
ต่อไปในอนาคต แต่ก่อนจะถึงการอุบติัเป็นพระพทุธเจา้นั้น กเ็ป็นพระโพธิสตัวม์าก่อนเช่นเดียวกนั 
ธงชยัแห่งธรรมมุ่งไปสู่ทางแห่งพระโพธิสตัวก่์อน อนัจะไดเ้สวยสุขในสรวงสวรรคแ์ละดูแลบาํบดั
ทุกขใ์หแ้ก่มวลมนุษย ์ ซ่ึงต่างจากฝ่ายเถรวาทท่ีมุ่งบรรพชาเพ่ือสาํเร็จพระอรหนัตผล (วิทย ์ พณิคนั
เงิน ๒๕๓๘ : ๒๔) ตามคติมหายานถือวา่ การเร่ิมมีพระพทุธเจา้เร่ิมดว้ยการมีพระอาทิพทุธ คือ 
พระพทุธเจา้เป็นองคป์ฐม ส่วนพระพทุธเจา้องคอ่ื์นๆ รวมทั้งพระโพธิสตัว ์ และสรรพสตัวท์ั้งหลาย
ทั้งปวง ยอ่มถือถืออุบติัข้ึนโดยอาํนาจฌานของพระพทุธเจา้ ท่ีเรียกวา่พระอาทิพทุธ คือ เกิดข้ึนเองไม่
มีตน้และปลาย เป็นอุปปาติก คือ เกิดข้ึนเองโดยไม่ตอ้งมีบิดามารดาใหก้าํเนิด (บรรจบ เทียมทดั 
๒๕๓๒ : ๓๔) ประจาํอยูใ่นโลกนิรันดร ส่วนพระพทุธเจา้องคอ่ื์นๆ แบ่งเป็น ๓ จาํพวก คือ 

๑. พระมานุษิพทุธ คือ พระพทุธเจา้ท่ีอุบติัในโลกมนุษย ์ ตรงกบัสภาวะแห่งสมเดจ็พระ
สมณโคดม 

๒. พระฌานิพทุธ คือ พระพทุธเจา้ท่ีบาํเพญ็เพียรทางภาวนาสมาธิ ตรงกบัสภาวะแห่ง
พระปัจเจกพทุธเจา้ คือ ไม่ไดส้ัง่สอนผูอ่ื้น 

๓. พระธยานิพทุธ คือ พระพทุธเจา้ท่ีอุบติัในสวรรค ์ มิไดล้งมาตรัสรู้ในโลกมนุษย ์พระ 
ธยานิพทุธของฝ่ายมหายานมีมากมายดว้ยกนั แต่ท่ีสาํคญัมีอยู ่๕ องค ์คือ  

พระไวโรจนพุทธ พระกายสีขาว ปางปฐมเทศนา มีสิงห์เป็นพาหนะ ประทบับนดอกบวั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๔

พระอกัโษภย พระกายสีนํ้าเงิน ปางมารวิชยั ทรงวชัระ มีชา้งเป็นพาหนะ ประทบับน
ดอกบวัขาว 

พระรัตนสัมภพ พระกายสีเหลือง ปางประทานพร ทรงจินดามณี มีมา้เป็นพาหนะ 
ประทบัเหนือดอดบวัเหลือง 

พระอมิตาภะ พระกายสีแดง ปางสมาธิ ทรงบาตร มีนกยงูเป็นพาหนะ ประทบัเหนือ
ดอกบวัขาว 

พระอโมฆสิทธิ  พระกายสีเขียวใบไม ้ปางประทานอภยั ทรงวชัระ   
 พระธยานิพทุธเหล่าน้ี เรียกกนัโดยมากวา่ “พระเจา้ ๕ พระองค”์ มีความศกัด์ิสิทธ์ิไปทาง
คุณไสย คือ ใหคุ้ณในทางไสยศาสตร์ดว้ย (วิทย ์พิณคนัเงิน ๒๕๓๘ : ๒๕) ไม่ใช่พระพทุธเจา้เสดจ็
มาตรัสรู้ในมนุษยโลก แต่สถิตอยูบ่นสวรรค ์ เรียกวา่ พทุธเกษตร หรือสุขาวดี เพือ่ดูแลทุกขสุ์ขของ
มนุษย ์(บรรจบ เทียมทดั ๒๕๓๒ : ๓๔) ในบรรดาพระธยานิพทุธเหล่าน้ี พระอมิตาภะไดรั้บการยก
ยอ่งเป็นพเิศษ ดงัปรากฏในคมัภีร์อมิตายรุฌานสูตร คือ คมัภีร์สาํหรับภาวนา หมายถึง พระสูตรท่ีวา่
ดว้ยการเพง่พระอมิตาภะเป็นอารมณ์ พระพทุธเจา้องคน้ี์ประทบัอยูบ่นสรวงสวรรคแ์ดนสุขาวดี มี
เสียงทิพยดุ์ริยางคด์งักงัวานอยูโ่ดยรอบ หนัพระพกัตร์มาทางทิศตะวนัออก ไม่ทรงเขา้สู่นิพพาน แต่
จะเสดจ็ประทบัอยูใ่นแดนสุขาวดีตลอดไป เพื่อดูแลทุกขสุ์ขของมนุษย ์ ดงันั้นการสร้างโบสถห์นั
หนา้ไปทางทิศตะวนัออกกดี็ การประดบัเชิงชายดว้ยกระด่ิงท่ีตอ้งลมแลว้ดงักงัวานกดี็ ลว้นมีส่วน
ไดรั้บอิทธิพลมาจากความเช่ือในองคพ์ระอมิตาภะดว้ย (วทิย ์พิณคนัเงิน ๒๕๓๘ : ๒๖)    
 สาํหรับพระพทุธรูปทั้ง ๔ องค ์ ท่ีประดิษฐานบริเวณมุมพระมณฑป ทั้ง ๔ มุม เป็น
พระพทุธรูปประทบันัง่สมาธิพระหตัถท์าํมุทรต่างๆ ตามคติมหายาน เดิมตั้งอยูริ่มประตูกาํแพงไปวงั
หนา้ ในเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 
ทอดพระเนตรเห็นเม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๔๓๙ เสดจ็พระราชดาํเนินประพาสเกาะชวา คร้ังท่ี ๒   
ทรงชมวา่งาม เจา้ครองเมืองกน็อ้มเกลา้ฯ ถวาย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๙๐) เม่ือเสดจ็พระราช
ดาํเนินกลบัมาถึงสยามแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานพระพทุธรูปองคน้ี์ท่ีมุม
พระมณฑป ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานไพที ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาเม่ือมีการปฏิสงัขรณ์วดั
พระศรีรัตนศาสดาราม เน่ืองในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในพทุธศกัราช 
๒๕๒๕ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธรูปชวา
น้ีประดิษฐานภายในพิพิธภณัฑว์ดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหพ้ระพทุธรูปน้ี
ตอ้งตากแดดตากฝน จนเกิดความชาํรุดแก่องคพ์ระพทุธรูปอีกต่อไป นอกจากน้ียงัโปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างพระพทุธรูปจาํลองข้ึน และนาํไปประดิษฐานท่ีมุมพระมณฑปตามเดิมแทนพระพทุธรูปองค์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

จริง พระพทุธรูปหินภูเขาไฟน้ีมี ๔ องค ์ประดิษฐานท่ีมุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุข
สวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๓๖๗)  
        
พระธยานิพุทธไวโรจนะ หรือพระไวโรจนพุทธ  
 

 
 

ภาพท่ี  ๘๐   พระธยานิพทุธไวโรจนะ 
 

 พระธยานิพทุธไวโรจนะ เป็นพระพทุธรูปทาํจากหินภูเขาไฟ ศิลปะแบบชวาภาคกลางใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงไดอิ้ทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ  มีอายรุาวศตวรรษท่ี ๑๔ – ๑๕ มีหนา้
ตกักวา้ง ๕๓.๗๐ เซนติเมตร สูงเฉพาะองคพ์ระ ๗๕ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล 
๑๐๔.๓๐ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๐๕) พระพทุธรูปประทบันัง่แบบ
ขดัสมาธิเพชร แสดงธรรมจกัรมุทรา หรือปางแสดงธรรมเทศนา ดว้ยการจีบน้ิวพระหตัถข์วาเป็น
วงกลม และพระหตัถซ์า้ยประคองเบ้ืองล่างทาํท่ากาํลงัจะหมุน อนัหมายถึงการหมุนพระธรรมจกัร 
ตามความเช่ือในพระพทุธศาสนาลทัธิมหายาน  พระพทุธรูปมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏ
กวา้ง พระโขนงเป็นสนั พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว พระกรรณยาวเกือบจรด
พระองัสา พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย มีเกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีรูปดอก
บวัตูม ขนาดเลก็ประกอบเบ้ืองบน  พระพทุธรูปครองจีวรเรียบไม่มีร้ิวห่มเฉียง  ชายจีวรสั้นหอ้ย
เหนือพระองัสาซา้ย มีชายยอ้ยลงมาเบ้ืองล่างคลุมพระองัสา     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖

 พระพทุธรูปประทบันัง่เหนือปัทมาสน์ ประกอบดว้ยกลีบบวัคว ํ่าและกลีบบวัหงาย มีเกสร
ประดบัเบ้ืองบน มีประภามณฑลหรือรูปรัศมีบริเวณพระเศียรประกอบเบ้ืองหลงั จาํหลกัลายดอกไม้
และเปลวไฟประกอบอยูโ่ดยรอบ  

 
พระธยานิพุทธอกัโษภยะหรือพระอกัโษภย 
 

 
 

ภาพท่ี  ๘๑  พระธยานิพทุธอกัโษภยะ 
 
 พระธยานิพทุธอกัโษภยะ เป็นพระพทุธรูปทาํจากหินภูเขาไฟ ศิลปะชวาภาคกลาง ซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๑๔ – ๑๕ มีความสูง ๔๒.๕๐ 
เซนติเมตร สูงเฉพาะองคพ์ระ ๖๗.๕๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล ๑๐๑.๒๐ 
เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๐๘)  ประทบันัง่แบบขดัสมาธิเพชร แสดงปางมาร
วิชยั ดว้ยการวางพระหตัถซ์า้ยหงายบนพระเพลา พระหตัถข์วาคํ่าบนพระชานุ พระพทุธรูปมีพระ
พกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏกวา้ง พระขนงเป็นสนั พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์
เรียว พระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย และมีพระ
เกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีดอกบวัตมูขนาดเลก็ประกอบอยูเ่บ้ืองบน องคพ์ระพทุธรูปครองจีวร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗

เรียบไม่มีร้ิว ห่มเฉียงเวา้ลงมากเกือบถึงพระโสณี มีชายจีวรสั้นอยูเ่หนือพระองัสาซา้ย ปลายเป็น
เข้ียวตะขาบ  
 พระพทุธรูปประทบันัง่เหนือปัทมาสน์ประกอบดว้ยกลีบบวัคว ํ่าและบวัหงาย มีเกสร
ประดบัเบ้ืองบน นอกกจากน้ีพระพทุธรูปยงัมีประภามณฑลประกอบเบ้ืองหลงัประกอบเบ้ืองหลงั
จาํหลกัลายดอกไมแ้ละลายเปลวไฟประกอบอยูโ่ดยรอบ   
 
พระธยานิพุทธรัตนสัมภวะหรือพระรัตนสัมภพ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๘๒   พระธยานิพทุธรัตนสมัภวะ 
 
 พระธยานิพทุธรัตนสมัภวะ เป็นพระพทุธรูปทาํจากหินภูเขาไฟ ศิลปะชวาภาคกลางซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๑๔ – ๑๕ สูง ๕๕ เซนติเมตร สูง
เฉพาะองคพ์ระ ๖๘.๗๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล ๑๐๑.๒๐ เซนติเมตร     (ม.ร.
ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๑๐) ประทบันัง่แบบขดัสมาธิเพชร แสดงปางประทานพร ดว้ยการ
วางพระหตัถซ์า้ยหงายบนพระเพลา พระหตัถข์วาหงายเหนือพระชานุขา้งขวา พระพทุธรูปมีพระ
พกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏกวา้ง พระขนงเป็นสนั พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘

เรียว พระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย และมีพระ
เกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีดอกบวัตมูขนาดเลก็ประกอบอยูเ่บ้ืองบน องคพ์ระพทุธรูปครองจีวร
เรียบไม่มีร้ิว ห่มเฉียงเวา้ลงมากเกือบถึงพระโสณี มีชายจีวรขนาดสั้นอยูเ่หนือพระองัสาซา้ย ปลาย
เป็นเข้ียวตะขาบ และคล่ีทบพระองัสาซา้ย  

 
พระธยานิพุทธอมิตาภะหรือพระอมิตาภะ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๘๓   พระธยานิพทุธอมิตาภะ 
 
 พระธยานิพทุธอมิตาภะเป็นพระพทุธรูปทาํจากหินภูเขาไฟ ศิลปะชวาภาคกลาง ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๑๔ – ๑๕ สูง ๕๒.๕๐ เซนติเมตร สูง
เฉพาะองคพ์ระ ๖๖.๒๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล ๑๐๒.๕๐ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุ
ริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๔๑๒) ประทบันัง่แบบขดัสมาธิเพชร แสดงปางสมาธิ ดว้ยการวางพระ
หตัถซ์อ้นเหนือพระหตัถซ์า้ยบนพระเพลา พระพทุธรูปมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏกวา้ง 
พระขนงเป็นสนั พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว พระกรรณยาวเกือบจรดพระ
องัสา พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย และมีพระเกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีดอก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

บวัตูมขนาดเลก็ประกอบอยูเ่บ้ืองบน องคพ์ระพทุธรูปครองจีวรเรียบไม่มีร้ิวห่มเฉียงเวา้ลงมากเกือบ
ถึงพระโสณี มีชายจีวรขนาดสั้นอยูเ่หนือพระองัสาซา้ยปลายเป็นเข้ียวตะขาบ 
 

 
ทศิตะวนัตก 

 
 
 
 
 
 

               ทศิใต้  ทศิเหนือ 
 
 

 
 
 
 

 
ทศิตะวนัออก 

 
ภาพท่ี  ๘๔   ผงัพระพทุธรูปพระยานิพทุธท่ีประดิษฐานบริเวณมุมทั้ง ๔ ของพระมณฑป 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระมณฑป 

พระธยานิพุทธ
ไวโรจนะ 

(ปางแสดงธรรม) 

 

พระธยานิพุทธ
อกัโษภยะ 

(ปางมารวชัิย) 

 

พระธยานิพุทธ 
อมติาภะ 

(ปางสมาธิ) 

 

พระธยานิพุทธ
รัตนสัมภวะ 

(ปางประทานพร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

ปราสาทพระเทพบิดร (อาคารหมายเลข ๘)  
 

 
 

ภาพท่ี  ๘๕   ปราสาทพระเทพบิดร 
 
 ปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยูบ่นฐานไพทีดา้นทิศตะวนัออก ตรงกบัประตูเกยเสดจ็ทางทิศ
ตะวนัออก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนในปี
พทุธศกัราช ๒๓๙๘ พระราชทานนามวา่พระพทุธปรางคป์ราสาท มีพระราชประสงคท่ี์จะอญัเชิญ
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ในการก่อสร้างคร้ังน้ีโปรดเกลา้ฯ ใหน้าํกระเบ้ืองท่ีสัง่
มาจากเมืองจีนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๓ ท่ีมีพระราชประสงคจ์ะนาํมาประดบัพระอุโบสถ วดัอรุณ
ราชวราราม มาประดบัท่ีพระพทุธปรางคป์ราสาทดว้ย (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๕) แต่การ
ก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วักเ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน 
 การก่อสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทสาํเร็จลงในปีพทุธศกัราช ๒๔๒๕ พร้อมกบังาน
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี แต่เม่ือสร้างเสร็จแลว้ทรงเห็นวา่ พระพทุธปรางคป์ราสาทมีขนาดไม่
เพียงพอกบัพระราชพิธีต่างๆ จึงมิไดอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ตาม
พระราชดาํริเดิมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แต่โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระเจดีย์
กาไหล่ทองของรัชกาลท่ี ๔ ท่ีเคยตั้งเป็นประธานในพระพทุธมณเฑียรในบริเวณสวนขวาเดิม มา
ประดิษฐานเป็นประธานในพระพทุธปรางคป์ราสาท แต่วนัท่ี ๙ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๔๖ เกิด
เพลิงไหมอ้นัเน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจรทาํใหเ้คร่ืองบนหลงัคาพระพทุธปรางคป์ราสาทไหมจ้นหมด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

ส้ิน รวมไปถึงพระเจดียก์าไหล่ทององคป์ระธานกห็ลอมไปดว้ย ขณะเพลิงไหมไ้ดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้
ถอดพระทวารและพระบญัชรประดบัมุกออกทั้งหมด หลงัจากนั้นโปรดเกลา้ฯ ใหซ่้อมหลงัคาและ
ส่วนท่ีชาํรุดเสียหาย ส่วนบานพระทวารและพระบญัชรประดบัมุก โปรดเกลา้ฯ ใหน้าํไปประดบัท่ี
พระอุโบสถวดัราชบพิธฯ (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๖) การบูรณปฏิสงัขรณ์คร้ังน้ียงัไม่
แลว้เสร็จไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณ์จน
สาํเร็จบริบูรณ์ แลว้ตกแต่งภายในแกเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิ-
ราชเจา้ในพระบรมราชจกัรีวงศท์ั้ง ๕ พระองค ์และใหแ้ปลงนามเรียกวา่ “ปราสาทพระเทพบิดร” ใน
การแปลงนามคร้ังน้ี สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไม่ทรงเห็นชอบดว้ย อา้งวา่
ของเดิมเป็นพทุธบูชาไม่ควรจะตดัคาํวา่พทุธออกไป ในทา้ยท่ีสุดสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ ทรงยอม
ใหก้ั้นมุขหลงัเป็นหอ้งหน่ึงต่างหากท่ีเรียกกนัในปัจจุบนัวา่ทา้ยจรนาํ แลว้เชิญพระพทุธรูปพระเทพ
บิดรท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ แปลงจากเทวรู
ปพระเจา้อู่ทองมาตั้งเป็นประธานในหอ้งนั้น เพื่อใหส้มัพนัธ์กบันามท่ีเรียกวา่ปราสาทพระเทพบิดร 
(สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๖) 
 
พระเทพบิดร 

พระเทพบิดร คือ พระรูปสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือ พระเจา้อู่ทอง ปฐมบรมกษตัริย์
แห่งกรุงศรีอยธุยา ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดฯ ให้
อญัเชิญมาจากกรุงศรีอยธุยา และโปรดเกลา้ฯ ใหแ้ปลงเป็นพระพทุธรูปหุม้เงินปิดทองประดิษฐาน
ไวท่ี้พระวหิาร และพระราชทานนามพระวิหารวา่หอพระเทพบิดร ปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่มุก
ทางดา้นทิศตะวนัตกของปราสาทพระเทพบิดร ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (อา้งถึงในคณะกรรมการจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ๒๕๑๓ : ๒๕) ไดท้รงอธิบายเก่ียวกบัพระเทพบิดรไว ้๓ ขอ้ คือ 

๑. พระเทพบิดรเดิมนั้นเป็นเทวรูป จึงแปลงเป็นพระพทุธรูป 
๒. พระเทพบิดรเม่ืออญัเชิญลงมากรุงเทพฯ  คงชาํรุดเหลือแต่เป็นช้ิน จึงเป็นมูลเหตุท่ี

ตอ้งบูรณปฏิสงัขรณ์ 
๓. เม่ือปฏิสงัขรณ์แลว้โปรดใหส้ร้าง “หอพระเทพบิดร” เป็นท่ีประดิษฐานไวใ้นวดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม ตรงกบัความในร่างจารึกเร่ืองปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือคร้ัง
รัชกาลท่ี ๓  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒

พระเทพบิดรเดิมนั้น สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงกล่าววา่
เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สดจ็เท่ียวท่ีวดัพทุไธสวรรย ์ เคร่ืองสกัการะวางท้ิงอยู ่ จึงถามคนชาวอยธุยาท่ีตาม
ไปดว้ยนั้นวา่พวกน้ีเขาเอามาทาํอะไร  ไดค้าํตอบวา่คนชอบมาบูชาพระเทพบิดร  เม่ือทรงเปิดประตู
ซุม้จรนาํเขา้ไปกเ็ห็นองคพ์ระเทพบิดร เป็นพระพทุธรูปยนืยกพระหตัถ ์ สูงเท่ากบัคน ป้ันปิดทองติด
กบัฝาผนงัดา้นใน คาํบอกเล่าของชาวกรุงเก่าเล่าวา่ พระเทพบิดรองคน์ั้นเดิม คือ เทวรูป พวกชาวกรุง
เก่าเรียกกนัวา่ “พระเจา้อู่ทอง” มีความศกัด์ิสิทธ์ิผูค้นมกัชอบมาบนบานเสน้สรวงเสมอ แต่อยูม่าพระ
เจา้อู่ทององคน์ั้นเกิดดุร้ายจนชาวกรุงเก่าพากนัหวาดกลวั กรมหลวงเทพพลภกัด์ิ ซ่ึงเป็นอธิบดีกรม
ชา้งเสดจ็ข้ึนบญัชาการซ่อมเพนียดทรงทราบ จึงโปรดใหป้ั้นแปลงรูปพระเจา้อู่ทองเป็นพระพทุธรูป 
ตั้งแต่มานั้นกห็ายดุร้าย 

เม่ือสมยักรุงศรีอยธุยาหอพระเทพบิดรอยูภ่ายในวดัพระศรีสรรเพชญ ์ ในการถือนํ้าประจาํ 
ปี บรรดาขา้ราชการตอ้งไปบูชาพระเทพบิดรเสมอมาจนกระทัง่เสียกรุงในปีพทุธศกัราช ๒๓๑๐ คร้ัง
เสียกรุงไฟไหมว้ดัพระศรีสรรเพชญห์มดทั้งวดั ของท่ีหล่อดว้ยโลหะ เช่น พระพทุธรูปพระศรีสรร
เพชญด์าญาณ เป็นตน้ ตลอดจนรูปพระโพธิสตัวต่์างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ทรง
สร้างกถู็กไฟไหมล้ะลายเหลืออยูแ่ต่ซากเป็นท่อนๆ แทบทั้งนั้น พระเทพบิดรกค็งเป็นเช่นนั้น
เหมือนกนั จนถึงปีพทุธศกัราช ๒๓๒๗ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้
อญัเชิญพระเทพบิดรลงมากรุงเทพฯ  ในสมยักรุงธนบุรีพระเจา้กรุงธนบุรีทรงปรารภถึงพระเทพบิดร 
ซ่ึงเคยนบัถือวา่เป็นรูปพระมหาชนกของเมืองไทย แต่ยงัทาํใหคื้นดีเหมือนอยา่งเดิมไม่ได ้ เพราะเป็น
เวลาท่ียงัมีการศึกสงครามและยงัเป็นช่วงการสร้างราชธานีใหม่  จึงโปรดใหอ้ญัเชิญไปปฏิสงัขรณ์
อยา่งติดต่อป้ันพอกพอเป็นรูป ประดิษฐานไวท่ี้ซุม้พระปรางคว์ดัพทุไธสวรรย ์อนัเป็นวดัท่ีพระเจา้อู่
ทองทรงสร้าง (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๖)  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงเดชานุภาพ 
ทรงมีความเห็นวา่ เม่ืออญัเชิญพระเทพบิดรลงมากรุงเทพฯ นั้น คงอญัเชิญมาจากวดัพทุไธสวรรย ์
และเลาะเอาแต่ช้ินโลหะของเดิมมา และสาเหตุท่ีแปลงเป็นพระพทุธรูปนั้น ทรงมีความเห็นวา่ ใน
การถือนํ้าประจาํปีในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลา้ฯ ให้
ขา้ราชการถวายบงัคมพระอฐิัสมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเทพบิดรมา ๓ ปีแลว้ ถา้หล่อ
พระเทพบิดรเป็นเทวรูปอยา่งเดิม เกรงจะเกิดปัญหาวา่ควรคงถวายบงัคมพระบรมมหาชนก หรือ
กลบัถวายบงัคมพระเทพบิดรตามประเพณีเม่ือคร้ังกรุงศรีอยธุยา ทรงพระวิตกเกรงจะเกิดเก่ียงแยง่
กนัข้ึน จึงโปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อเป็นพระพทุธรูปเพื่อตดัปัญหานั้น (คณะกรรมการจงัหวดัพระนครศรี 
อยธุยา ๒๕๑๓ : ๒๙)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓

 
 

ภาพท่ี  ๘๖  พระเทพบิดร 
 

 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกลา้ฯ ใหป้ั้น
หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั แลว้อญัเชิญไปประดิษฐานไวใ้นปราสาท 
พระเทพบิดรในปีพทุธศกัราช เม่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปี กไ็ดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้
ซ่อมแซมกระเบ้ืองท่ีชาํรุด ซ่อมช่อฟ้า ใบระกา หนา้บนัและลายฉลุปิดทองท่ีฝ้าเพดาน ซ่อมลงรักปิด
ทองประดบักระจกเสานาคพลสิงห์บนัได ซ่อมฐานบวัใหเ้หมือนเดิม 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘ โปรดเกลา้ฯ ให้
หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั การยงัไม่แลว้เสร็จ ยงัไม่ไดบ้รรจุเสน้พระเจา้ 
ดวงพระบรมราชสมภพ ดวงพระบรมราชาภิเษก และยงัไม่ไดเ้ชิญข้ึนประดิษฐานบนปราสาท
พระเทพบิดรกเ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งการพระราชพิธีบรรจุและอญัเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔

รัชกาลท่ี ๗ ข้ึนประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร เม่ือวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๐๒ พร้อมพระบรมรูป
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อข้ึน (สาํนกั
ราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๙) 
 ลกัษณะสถาปัตยกรรมปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจตุัรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาท
เป็นทรงปรางคป์ระดบักระเบ้ืองเคลือบสีทั้งหลงัตั้งแต่ยอดถึงฐาน โดยมุขดา้นทิศตะวนัออก ทิศ
เหนือ และทิศใต ้ มีความยาวเท่ากนั ส่วนมุขดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเรียกกนัวา่ทา้ยจรนาํสั้นกวา่มุขอ่ืน 
ทางเขา้สาํคญัอยูท่างดา้นทิศตะวนัออก มีทางข้ึนจากฐานไพทีทั้ง ๔ ทิศดว้ยบนัได ๗ ขั้น ปูดว้ยหิน
อ่อน พนกับนัไดบุกระเบ้ืองเคลือบขาว พลสิงห์บนัไดเป็นนาค ๕ เศียร สวมมงกฎุปิดทองประดบั
กระจก ซ่ึงเป็นของเดิมท่ีประดบัท่ีฐานทกัษิณพระมณฑป (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๘๐) 
 หลงัคาท่ีเป็นแบบจตุัรมุขนั้นมีมุขลด ๔ ชั้น เฉพาะมุขดา้นทิศตะวนัออกมีมุขลดเพิม่อีก
ชั้นหน่ึงเพื่อเนน้ทางเขา้ กลางจตุัรมุขเป็นยอดปรางคป์ระดบักระเบ้ืองเคลือบมีลวดลายสีเขียวอ่อน
ตลอดตั้งแต่หลงัคาถึงยอด มุขเดจ็รับยอดปรางคเ์ป็นเสายอ่มุมไมสิ้บสองประดบักระเบ้ืองเคลือบสี
เดียวกนั ยอดนพศูลเป็นโลหะปิดทองรูปพระมหามงกฎุพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั หลงัคาโดยทัว่ไปมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีโดยมีพื้นสีแดงขอบสีเขียว
ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ 
 หนา้บนัโดยทัว่ไปแบ่งพื้นท่ีเป็นรูปสามเหล่ียมเลก็อยูก่ึ่งกลาง มีกรอบสามเหล่ียม
ลอ้มรอบอีกชั้นหน่ึง หนา้บนัมุขดา้นทิศตะวนัออกและมุขลด พื้นท่ีภายในรูปสามเหล่ียมตรงกลาง
ประดิษฐานพระมหามงกฎุ ประดบัฉตัรสองขา้งบนพ้ืนกระจกสีนํ้าเงินซ่ึงเป็นพระราชลญัจกรของ
รัชกาลท่ี ๔ หนา้บนัมุขดา้นทิศเหนือเป็นรูปอุณาโลม พระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๑ มุขดา้นทิศ
ใตเ้ป็นรูปครุฑยดุนาค พระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๒ มุขดา้นทิศตะวนัตกเป็นรูปพระวิมาน 
พระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๓ พระบรมราชสญัลกัษณ์เหล่าน้ีประดิษฐานอยูใ่นซุม้รองรับดว้ย
ฐานสิงห์ ลอ้มรอบดว้ยลายกระหนกเปลว 
 ฝ้าเพดานชายคารอบนอก ปิดทองฉลุลายกดุัน่บนพ้ืนชาด ปลายเชิงชายมีกระด่ิงหอ้ย
ใบโพสีทองรอบชายคาโดยรอบ เฉพาะมุขลดดา้นทิศตะวนัออกประดบัดว้ยรวงผึ้งและสาหร่าย 
ปลายลายเป็นเทพนม ปิดทองประดบักระจกเพ่ือเนน้ทางเขา้ 
 เสานางจรัลและเสาหานรอบอาคารรวมทั้งรับมุขลดดา้นทิศตะวนัออก เป็นเสาก่ออิฐถือ
ปูนยอ่มุมไมสิ้บสอง พื้นเสาประดบักระเบ้ืองเคลือบเป็นลายแปดกลีบบนพ้ืนสีขาว ดอกสีเขียวอ่อน 
เขียวแก่ เหลืองและฟ้า ขอบเสาพื้นปูนเป็นลายรักร้อยปิดทองประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเขียวเป็นลาย
ไทย ซ่ึงสัง่ทาํมาจากเมืองจีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕

 ผนงัปราสาทก่ออิฐฉาบปูนดา้นนอกประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเป็นลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ มีพื้น
สีเลือดหมูมีดอกเป็นรูปดอกบวัสีนํ้าเงิน แดงแก่ และม่วง พื้นลายสีนํ้าเงินสด ฐานปัทมเ์ป็นรูปฐาน
สิงห์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียวแบบเดียวกบัฐานเสา เสาอิงเป็นเสายอ่มุมไมสิ้บสอง พื้นเสา
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียวลายไทย ขอบเสาป้ันปูนเป็นลายรักร้อยปิดทองประดบักระจก 
ส่วนฐานทาํเป็นกาบพรหมศรปิดทองประดบักระจกสีเขียว 
 ซุม้ประตูหนา้ต่างเป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุปิดทองประดบักระจกสีหลายสี ซุม้เหล่าน้ีผดิกบั
ซุม้โดยทัว่ไปโดยท่ีเสาของซุม้ประดบัดว้ยแผน่โลหะลงยา ลายดอกบวัโดยมีพื้นสีเขียว ดอกสีนํ้าเงิน
และแดง บานแผละทั้ง ๒ ขา้งป้ันปูนปิดทองเป็นลายพระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี 
๕ บนพื้นกระจกสีขาว เพดานของซุม้เป็นลายดวงดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ๕ ดวงมี ดารานพรัตน์
เป็นศูนยก์ลาง ลอ้มรอบดว้ยดาราจกัรี ดาราจุลจอมเกลา้ ดาราชา้งเผอืก และดารามงกฎุไทยบนพื้น
กระจกสีขาว ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เป็นเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศและบาํเหน็จความชอบ ซ่ึง
พระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึน สาํหรับพระราชทานเป็นบาํเหน็จความชอบในราชการแผน่ดิน หรือ
พระราชทานเป็นการส่วนพระองค ์ 
 การประดบัตกแต่งปราสาทพระเทพบิดร ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ไดน้าํ
สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยพระมหากษตัริยม์าตกแต่งดว้ย ลวดลายดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
ประดบัตกแต่งอยูท่ี่เพดานซุม้ประตูและหนา้ต่างปราสาทพระเทพบิดร ยงัเป็นอีกเคร่ืองหมายหน่ึงซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของพระมหากษตัริย ์  
 
ประวตัิเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ไทย 

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๓๕ : ๑) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ คือ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ือง- 
หมายแสดงเกียรติยศและบาํเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึนสาํหรับ
พระราชทานเป็นบาํเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค ์ ในราชอาณาจกัรไทยเคร่ืองราช-
อิสริยาภรณ์ท่ีมีรูปลกัษณะอยา่งตะวนัตก ถือกาํเนิดคร้ังแรกในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๔  ซ่ึงพระองคท์รงเขา้พระทยัเก่ียวกบัวฒันธรรมตะวนัตกอยา่งลึกซ้ึง  เม่ือ
ทรงทราบวา่พระมหากษตัริยข์องชาวยโุรปมีประเพณีการประดบัเคร่ืองหมายแสดงพระเกียรติยศท่ี
ฉลองพระองค ์  พระองคจึ์งมีพระราชดาํริท่ีจะทรงสร้างเคร่ืองหมายแบบชาวตะวนัตก  จากรูปแบบ
ของส่ิงท่ีเป็นมงคลดั้งเดิมของไทย  เช่น พลอย ๙ ชนิด หรือ นพรัตน์ และจากแบบอยา่งของตราท่ี
ประทบัในหนงัสือราชการ ซ่ึงแสดงถึงเคร่ืองหมายแทนพระองคพ์ระมหากษตัริย ์ ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง  ดาราไอยราพตเคร่ืองตน้ และดาราตาํแหน่ง  ใชส้าํหรับประดบัท่ีอกเส้ือทาํ
ดว้ยทองคาํจาํหลกัลงยาราชาวดี  ประดบัเพชรพลอย ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐  ต่อมาพระเจา้นโปเลียนท่ี ๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖

แห่งฝร่ังเศส  ไดท้รงส่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ช่ือ ลีจอง ดอนเนอร์ ชั้นแกรนดค์รอส (Grand Cross)  
ประกอบดว้ยสายสะพาย ดวงตรา และดารา  มาถวายเป็นการเจริญพระราชไมตรี ในปีพทุธศกัราช 
๒๔๐๖ ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวงั พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั จึงทรงสร้างดารานพรัตนเคร่ืองตน้ สาํหรับถวายพระเจา้นโปเลียนท่ี ๓ เพือ่เป็นการตอบ
แทนในปีพทุธศกัราช ๒๔๐๗ ซ่ึงปัจจจุบนัอยูใ่นพิพธิภณัฑพ์ระราชวงัฟองแตนโบล ประเทศ
ฝร่ังเศส ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหส้ร้าง ปรับปรุง และเพิ่มเติมดารา  ตราตาํแหน่งและเคร่ืองประดบัสาํหรับยศ ซ่ึงใหเ้รียกวา่ 
“เคร่ืองราชอิสริยยศ” และในท่ีสุดเปล่ียนมาเรียกวา่ “เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์” มาจนปัจจุบนั   

ในปีพทุธศกัราช ๒๔๑๒ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ข้ึนคร้ัง
แรก  คือ สายสะพายสาํหรับเคร่ืองราชอิสริยยศสาํหรับราชตระกลู  นพรัตนราชวราภรณ์  และได้
โปรดเกลา้ใหต้ราระเบียบเคร่ืองราชอิสริยยศสยามข้ึนเป็นคร้ังแรก 

ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นบัวา่เป็น
พระราชนิยม  เน่ืองจากพระองคท์รงพยายามพฒันาประเทศสยามใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองทดัเทียมกบั
ประเทศในยโุรป ทรงสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เพิม่ข้ึนอีกหลายตระกลู และมีการทาํลวดลาย
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เพื่อประดบัในสถานท่ีสาํคญัๆ เช่น เพดานซุม้ประตูและหนา้ต่างปราสาท
พระเทพบิดร ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ฐานพระพทุธรูปในพระอุโบสถวดัเทพศิรินทร์ และ
บานประตูพระอุโบสถ  วดัราชบพิตรฯ  เป็นตน้ 
  

 
 

ภาพท่ี  ๘๗   ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗

ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ท่ีประดบัอยูท่ี่เพดานซุม้ประตูและหนา้ต่างปราสาทพระเทพ
บิดร  เป็นลายปูนป้ันปิดทองเหนือพื้นกระจก  ประกอบดว้ยดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ๕ ตระกลู  
ไดแ้ก่  

ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 
ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผอืก 
ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกฎุไทย 
ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ 
ดาราเคร่ืองขตัติยราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิง่มหาจกัรีบรมราชวงศ ์      

 
ดาราเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 
 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๓๕ : ๒๓) หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างดาราประจาํตาํแหน่งเลียนแบบรูปลกัษณ์
และวิธีการประดบัอยา่งสากลประเทศข้ึนแลว้  กท็รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างดารานพรัตน มี
รูปลกัษณะเป็นดอกจนัทน์ประดบัพลอย ๙ อยา่ง เคร่ืองราช อิสริยาภรณ์น้ีมีความเป็นมาสืบแต่คร้ัง
กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี มีลกัษณะเป็นสายสร้อยพระสงัวาลประดบันพรัตน ทาํดว้ยทองคาํลว้น 
เป็นเคร่ืองราชูปโภคสาํหรับพระพิชยัสงคราม และสาํหรับพระมหากษตัริยท์รงในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  เม่ือคราวพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติั
ปราบดาภิเษกข้ึนเป็นปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งพระบรมราชวงศจ์กัรี  กท็รงรับ “พระสงัวาลพระนพ” 
ดงักล่าวเป็นของสาํหรับแผน่ดิน  ต่อมาพระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง “พระมหาสงัวาลนพรัตน์
ราชวราภรณ์” เพิ่มข้ึนอีกสายหน่ึง เป็นสงัวาลแฝดทาํดว้ยทองคาํลว้น มีดอกประจาํยามทาํดว้ย
ทองคาํประดบัดว้ยนพรัตน ไดแ้ก่ เพชร ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย ์ 
ดอกละชนิดสลบักนัดงัน้ีตลอดสาย 

ดารานพรัตน มีลกัษณะเป็นรูปดารา ๘ แฉก ทาํดว้ยเงินจาํหลกัเป็นเพชรสร่ง ตรงกลาง
เป็นดอกประจาํยามฝักพลอยแปดอยา่ง  ไดแ้ก่ ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน นิล มุกดา เพทาย และ
ไพฑูรย ์ใจกลางเป็นเพชร ใชป้ระดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย   

พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอาํนาจ ท่ีจะพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นพรัต
นราชวราภรณ์ แก่พระบรมวงศานุวงศผ์ูใ้หญ่ และขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ท่ีเป็นพทุธมามกะ พร้อมทั้ง
พระราชทานประกาศนียบตัรท่ีลงพระปรมาภิไธย และประทบัพระราชลญัจกร และยงัทรงไวซ่ึ้ง
พระราชอาํนาจท่ีจะเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ี เม่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานวายชนม ์  ผูท่ี้ไดรั้บ
มรดกจะตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีภายในกาํหนด ๓๐ วนั หากไม่สามารถส่งคืนไดด้ว้ย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘

ประการใดๆ จะตอ้งชดใชเ้ป็นเงินแทนตามราคาท่ีกาํหนด (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : 
๓๘) 

 

 
 

ภาพท่ี  ๘๘   ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 
 

ดาราเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผอืก 
 เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สาํหรับพระมหากษตัริย ์ พระราชทานเป็นบาํเหน็จความชอบ
ในราชการแผน่ดิน เดิมเรียกวา่ “เคร่ืองราชอิสริยยศความชอบอยา่งสูงสุดชา้งเผอืกสยาม” ดารา
เคร่ือง ราชอิสริยาภรณ์ชา้งเผอืกสร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
๔ เป็นแผน่ทองคาํสลกัเป็นรูปชา้งเผอืก ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของแผน่ดินสยาม และมีพระมหามงกฎุ 
หมายถึง พระบรมนามาภิไธยของพระองค ์ ดาราชา้งเผอืกน้ีไดส่้งไปถวายตอบแทนพระเจา้แผน่ดิน
ต่างประเทศ พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ ์ และพระราชทานแก่ผูท่ี้มีความชอบยิง่ใหญ่ใหแ้ก่
แผน่ดิน รวมทั้งขา้ราชการท่ีไปทาํงานต่างประเทศ และราชทูตท่ีเขา้มาเจริญพระราชไมตรีใน
กรุงเทพฯ  เม่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานวายชนม ์  ผูท่ี้ไดรั้บมรดกจะตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ี
ภายในกาํหนด ๓๐ วนั หากไม่สามารถส่งคืนไดด้ว้ยประการใดๆ จะตอ้งชดใชเ้ป็นเงินแทนตามราคา
ท่ีกาํหนด (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๕๕) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙

 

 
 

ภาพท่ี  ๘๙   ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผอืก 
  

ดาราเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมีเกยีรติยศยิง่มงกฎุไทย  
 เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเม่ือปีพทุธศกัราช ๒๔๑๒ สาํหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศา
นุวงศ ์ ขา้ราชการและผูท่ี้มีความชอบในราชการมากนอ้ยตามสมควร เพื่อใชป้ระดบัในงานพระราช
พิธีและในงานพิธีมงคลต่างๆ ทั้งท่ีเป็นงานของหลวงหรือของราษฎร เป็นเคร่ืองเชิดชูพระเกียรติยศ
และเป็นแบบอยา่งธรรมเนียมอนัดีงามของบา้นเมือง เดิมมีช่ือวา่ “เคร่ืองราชอิสริยยศความชอบอยา่ง
สูงสุดมงกฎุสยาม” ตามกระแสพระราชดาํริท่ีทรงสถาปนาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่
มงกฎุสยามวา่ “เม่ือไดท้รงสถาปนาตราชา้งเผอืกสนองพระเดชพระคุณสมเดจ็พระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัแลว้ ทรงปรารภวา่ควรจะมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของรัชกาล
พระองคด์ว้ย อีกอยา่งหน่ึงใหเ้ชิดชูเกียรติยศบา้นเมือง จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างตรามงกฎุสยามข้ึน  
อนุโลมตามลกัษณะตราชา้งเผอืกดว้ยประการทั้งปวง...” (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : 
๖๙)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๐

ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีมีลกัษณะเป็นกลีบบวัทองแวว ลงยาสีแดงส่ีกลีบ มีมหา
วชิราวธุเงินแทรกสลบั  ตรงกลางดวงมีอกัษรพระปรมาภิไธยยอ่ ร.ร. กบัเลข ๖ เป็นเพชรสร่งเน่ือง
เงินลอ้มรอบ อยูภ่ายใตม้หามงกฎุทอง  เบ้ืองบนมีเศวตฉตัรรัศมีทอง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานวาย
ชนม ์ ผูท่ี้ไดรั้บมรดกจะตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีภายในกาํหนด ๓๐ วนั หากไม่สามารถ
ส่งคืนไดด้ว้ยประการใดๆ จะตอ้งชดใชเ้ป็นเงินแทนตามราคาท่ีกาํหนด (สาํนกัเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๗๙)  
  

 
 

ภาพท่ี  ๙๐   ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกฎุไทย   
 
ดาราเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  
 เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีสถาปนาข้ึน โดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๕ เน่ืองจากพระองคท์รงรําลึกถึงวา่ การท่ีพระมหากษตัริยใ์นพระบรมราชจกัรีวงศ ์ไดท้รง
อยูใ่นราชสมบติัต่อเน่ืองกนัจนมาถึงพระองค ์  โดยมิไดมี้การแยง่ชิงอาํนาจนั้น  นบัวา่เป็นผลแห่ง
ความจงรักภกัดีของพระบรมวงศานุวงศ ์และขา้ราชการทั้งปวง  เม่ือพระองคเ์สดจ็ข้ึนครองราชย ์ต่อ
จากพระบรมชนกนาถนั้น พระองคมี์พระชนมเ์พียง ๑๕ พรรษา  และกาํลงัทรงพระประชวรหนกั
อยา่งน่าวติก แต่พระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการทุกท่านต่างตั้งมัน่อยูใ่นความกตญัญูจงรักภกัดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑

ต่อพระองค ์ และท่านเหล่านั้นไดช่้วยกนัรักษาความมัน่คงของราชบลัลงักไ์วไ้ด ้  เพื่อตอบแทนคุณ
งามความดีของบุคคลทั้งหลายท่ีกล่าวมา จึงมีพระราชดาํริท่ีจะสร้างเคร่ืองหมายอนัเป็นเกียรติในพระ
นามของพระองค ์  สาํหรับพระราชทานผูท่ี้มีความชอบในรัชกาลของพระองคแ์ละบุตรหลานทายาท
ของผูท่ี้มีความชอบในการรับใชป้ระเทศชาติ และพระบรมราชวงศจ์กัรี  ตั้งแต่รัชสมยัของ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลงมาจนถึงรัชสมยัของพระองค ์  และโปรดเกลา้
ใหท้ายาทเหล่านั้นไดม้ารับราชการ จะทรงชุบเล้ียงใหท้ายาทมีความเจริญเป็นเกียรติต่อวงศต์ระกลู
ของตนสืบไป (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๙๒)   
 ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ มีลกัษณะเป็นรัศมีทอง ๘ แฉก รัศมีเงิน ๘ แฉก 
กลางดาราพื้นสีชมพมีูอกัษรพระปรมาภิไธยยอ่ จ.จ.จ. ไขวก้นั ทาํดว้ยทองคาํประดบัเพชร ขอบรอบ
พระปรมาภิไธยยอ่ลงยาราชาวดีสีขาบ และมีอกัษรทองวา่ “เราจะบาํรุงตระกลูวงศใ์หเ้จริญ” รอบ
ขอบเป็นเพชรสร่งเงิน ดาราใชป้ระดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : 
๑๐๘)  
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานตอ้ง
เขา้รับต่อพระหตัถ ์ ท่ามกลางแห่งสมาคมท่ีแวดลอ้มดว้ยพระบรมวงศานุวงศ ์ องคมนตรี รัฐมนตรี 
ขา้ราชการผูใ้หญ่ และสมาชิกแห่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้  ซ่ึงในรัชกาลปัจจุบนัตรงกบั
วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท เม่ือรับพระราชทานเสร็จเรียบร้อยแลว้ สมาชิก
ใหม่ตอ้งนาํพานดอกไมธู้ปเทียน ซ่ึงมีกระทงดอกไม ้ ๑ กระทง ธูปเทียนแพร ๑ สาํรับ ใหเ้ทียนอยู่
ล่างสุด ธูปอยูเ่หนือเทียน กระทงดอกไมต้ั้งอยูเ่หนือธูป มาถวายบงัคมพระบรมรูปสมเดจ็พระมหา
กษตัริยาธิราช เพื่อตั้งสตัยาธิษฐานวา่จะปฏิบติัราชการแผน่ดินดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และจงรัก 
ภกัดีต่อเบ้ืองพระยคุลบาทตลอดไปแลว้จึงถวายบงัคม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๒

 
 

ภาพท่ี  ๙๑   ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้   
 
ดาราเคร่ืองขตัติยราชอสิริยาภรณ์อนัมีเกยีรติคุณรุ่งเรืองยิง่มหาจักรีบรมราชวงศ์  
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๒๕ พร้อมกบัการสมโภชกรุงเทพมหานคร 
ครบ ๑๐๐ ปี สาํหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศซ่ึ์งสืบเน่ืองตามพระราชวงศโ์ดยตรงใน
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และผูท่ี้ไดเ้สกสมรสกบัพระบรมวงศานุวงศ์
ดงักล่าว (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๑๓๙)  
 ดาราจกัรีมีลกัษณะเป็นรูปจกัรสิบกลีบ ลงยาราชาวดีสีขาว มีรูปตรีศูลเงินและรัศมีเปลว
เงินสลบักนัในรอบกลีบจกัร ตรงกลางดาราเป็นรูปปทุมอุณาโลมประดบัเพชร ขอบลงยาราชาวดี 
และมีคาถาภาษิต อนัมีคาํแปลวา่ “ความนบัถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยกดี็ ในรัฐของตนกดี็ ในวงศ์
ตระกลูของตนกดี็ มีจิตซ่ือตรงในพระราชาของตนกดี็ ยอ่มเป็นเคร่ืองทาํใหรั้ฐของตนเจริญยิง่”  ใช้
ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย เม่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานวายชนม ์ผูท่ี้ไดรั้บมรดกจะตอ้งส่งคืนเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์น้ีภายในกาํหนด ๓๐ วนั หากไม่สามารถส่งคืนไดด้ว้ยประการใดๆ จะตอ้งชดใชเ้ป็นเงิน
แทนตามราคาท่ีกาํหนด (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๑๔๘) 
           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๓

 
 

ภาพท่ี  ๙๒   ดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิง่มหาจกัรีบรมราชวงศ ์
 

 บานประตูและหนา้ต่าง แต่เดิมดา้นนอกเป็นบานประดบัมุกลายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
เช่นเดียวกบัเพดานของซุม้ ปัจจุบนัเป็นลายรดนํ้าพุม่ขา้วบิณฑเ์ทพนม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
หลงัจากไฟไหมใ้นปีพทุธศกัราช ๒๔๔๖ ดา้นในเป็นทวารบาลรูปเทวดาเหยยีบสิงห์ กรอบเช็ดหนา้
เป็นลายรดนํ้า 
 ภายในปราสาทพระเทพบิดรแบ่งเป็น ๔ มุข มุขหลงักั้นเป็นทา้ยจรนาํดว้ยผนงัก่ออิฐถือ
ปูนอีก ๓ มุขเป็นหอ้งโถงติดต่อถึงกนัตรงกลางเป็นรูปแปดเหล่ียมประดิษฐานพระบรมรูปสมเดจ็
พระบูรพมหากษตัริยาธิราชเจา้แห่งพระราชวงศจ์กัรี บนฐานยอ่เกจ็ทาํเป็นฐานสิงห์รองรับดว้ยรูป
มารแบกและรูปครุฑแบกตามลาํดบั แต่ครุฑแบกดงักล่าวน้ีมีลกัษณะพิเศษคือเป็นรูปครุฑกางปีกแผ่
กวา้งซ่ึงเป็นพระราชนิยมในรัชกาลท่ี ๖ ก่ึงกลางแท่นมีแท่นเลก็ยกข้ึนอีกชั้นหน่ึงรองรับดว้ยเทพนม 
ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๑ เพดานเหนือพระบรมรูปแขวนพระมหาเศวตฉตัร ๙ ชั้น แท่น
ดา้นทิศใตป้ระดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ และรัชกาลท่ี ๘ ท่านดา้นทิศเหนือประดิษฐานพระ
บรมรูปรัชกาลท่ี ๕ และ รัชกาลท่ี ๗ ส่วนดา้นหลงัของพระบรมรูปดงักล่าวแลว้ เป็นผนงัทึบก่อเป็น
ซุม้จรนาํ ๓ ซุม้ ยกพื้นสูงระดบัเสมอกบัแท่นฐานยอ่เกจ็ ภายในซุม้ฉาบปูนทาสีแดง ซุม้กลาง
ตอนบนประดบัดว้ยตราอุณาโลมประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๒ ซุม้ทิศใตป้ระดิษฐานพระบรม
รูปรัชกาลท่ี ๔ ซุม้ทิศเหนือประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๓ แต่ละซุม้ติดม่านสองไข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔

 พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๑ รัชกาลท่ี ๒ รัชกาลท่ี ๓ และรัชกาลท่ี ๔ หล่อดว้ยสาํริดปิดทอง 
พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕ รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ และรัชกาลท่ี ๘ หล่อดว้ยสาํริดรมดาํ 
 
พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 

ตามประเพณีโบราณ การสร้างพระบรมรูปพระเจา้แผน่ดินเพื่อเป็นอนุสรณ์นั้น จะทาํเป็น
พระพทุธรูปหรือเทวรูป  เรียกวา่  พระพทุธรูปหรือเทวรูปฉลองพระองค ์

การสร้างพระบรมรูปเหมือนพระองคจ์ริงน้ี  เร่ิมข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ดว้ยในสมยันั้นมีพระเจา้แผน่ดินทางยโุรป ส่งพระรูปป้ันเหมือนพระองค์
เขา้มาถวายเป็นบรรณาการ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จึงทรงพระราชดาํริท่ีจะทาํพระ
บรมรูปเพื่อทรงพระราชทานตอบแทน ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส่้งพระบรมฉายาลกัษณ์ออกไปใหช่้างฝร่ัง
ป้ัน แต่เม่ือทองพระเนตรแลว้กไ็ม่โปรด ดว้ยฝร่ังไดแ้ต่พระบรมฉายาลกัษณ์ไป จึงป้ันผดิเพี้ยนไป
จากพระองคจ์ริงมาก จึงไดท้รงใหช่้างป้ันพระบรมรูปเท่าพระองคจ์ริงข้ึนใหม่ การสร้างพระบรมรูป
เป็นรูปมนุษยจึ์งไดเ้ร่ิมแต่ในรัชกาลน้ี (ทองต่อ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ๒๕๔๐ : ๒๑) 

ส่วนการสร้างพระบรมรูปทั้ง ๔ รัชกาล คือ พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธฟ้าจุฬา
โลกมหาราช พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั และพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั นั้น สร้างข้ึนในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕  ในปีพทุธศกัราช ๒๔๑๒ สมเดจ็พระเจา้บรม
วงศเ์ธอ  กรมพระยาดาํรงราชนุภาพ ไดท้รงสนันิษฐานวา่ อาจจะเป็นพระราชดาํริของรัชกาลท่ี ๔ ซ่ึง
ไดมี้พระราชปรารภไวก้บัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หรืออาจจะเป็นพระราชดาํริของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเอง ทาํนองเดียวกบัการสร้างพระพทุธรูปฉลองพระองค์
รัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๒ ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั แต่คราวน้ีมีพระบรมรูป
รัชกาลท่ี ๔ หล่อเป็นรูปเหมือนจริงอยู ่จึงไดท้รงพระราชดาํริท่ีจะสร้างพระบรมรูปโดยตรงข้ึนทั้ง ๔ 
รัชกาล  

การสร้างพระบรมรูปทั้ง ๔ รัชกาล นั้น พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรด
เกลา้ฯ  ใหพ้ระองคเ์จา้ประดิษฐวรการ อธิบดีกรมช่างสิบหมู่ เป็นผูอ้าํนวยการป้ันและหล่อ เม่ือป้ัน
หุ่น เม่ือหล่อพระบรมรูปแลว้เสร็จ ไดอ้ญัเชิญข้ึนประดิษฐานไว ้ ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาททาง
มุขตะวนัออก มีเศวตฉตัรกั้นถวายทุกพระองค ์ และไดท้รงพระราชปรารภใหมี้การถวายบงัคบัพระ
บรมรูปเน่ืองกบัการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จึงโปรดใหย้า้ยพระบรมรูปไปประดิษฐาน
ในพระท่ีนัง่สุทไธสวรรย ์เพือ่ความสะดวกในการถวายบงัคม ทั้งไดท้รงพระราชดาํริสืบไปวา่ควรจะ
มีปราสาทสาํหรับประดิษฐานโดยเฉพาะ ไดก้ะการสร้างปราสาทในบริเวณระหวา่งพระพทุธรัตนส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๕

ถานกบัพระกฏิุ เป็นปราสาทยอดปรางค ์ เรียกกนัวา่ ปราสาทพระรูป แต่ทาํคา้งอยู ่ คงเห็นขดัขวาง
ดว้ยเป็นท่ีอยูข่า้งใน ขา้ราชการเขา้ไปถวายบงัคบัไม่สะดวก  จึงไดส้ร้างพระท่ีนัง่ศิวาลยัมหาปราสาท
ข้ึน และมีพระราชพิธีอญัเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานท่ีพระท่ีนัง่ศิวาลยัมหาปราสาท  ในปี
พทุธศกัราช ๒๔๒๕  อนัเป็นพระราชิพธีิเน่ืองในการสมโภชพระนครร้อยปี 

คร้ังถึงรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ รัชกาลท่ี ๖ ทรงพระราชดาํริวา่พระบรมรูป
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้ง ๕ รัชกาล ซ่ึงประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่ศิวาลยัมหาปราสาท ยงัไม่
เหมาะแก่การพระราชพิธี จึงโปรดเกลา้ฯ ใหซ่้อมแปลงพระพทุธปรางคป์ราสาท ในวดัพระศรีรัตน
ศาสดารามเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน และพระราชทานนามใหม่วา่ ปราสาทพระเทพบิดร ไดมี้พระราช
พิธีอญัเชิญพระบรมรูปเม่ือวนัท่ี  ๖  เมษายน พทุธศกัราช  ๒๔๖๑ อนัเป็นวนัมงคลแห่งพระบรมราช
จกัรีวงศ ์(กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๒) 

 
พระบรมรูปรัชกาลที ่๑ – ๓ 
 หล่อดว้ยสาํริดปิดทอง ในพระอิริยาบถประทบัยนืตรง ทรงพระภูษาจีบ ไม่มีฉลอง
พระองค ์ มีสายรัดพระองคแ์ละมีหวัป้ันเหน่งทบั   

รัชกาลท่ี ๑   ทรงพระแสงใจเพชร 
รัชกาลท่ี  ๒  ทรงพระแสงเวียต 
รัชกาลท่ี  ๓ ทรงพระแสงฟันปลา (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๐๘) 
พระบรมรูปแต่ละพระองคป์ระดิษฐานบนแท่นฐานสิงห์  มีพระนามจารึกท่ีทอ้งไม ้ โดยมี

พระองคเ์จา้ประดิษฐวรการเป็นประติมากร  การป้ันพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๑  นั้น  ค่อนขา้ง
ยากลาํบาก  เพราะประติมากรผูป้ั้นไม่เคยเห็นพระองคท่์าน  ตอ้งอาศยัป้ันจากคาํบอกเล่าของผูท่ี้อยู่
ใกลชิ้ดพระองคม์าก่อน  ซ่ึงในเวลานั้นเหลือเพียง  ๔  ท่าน  คือ  พระองคเ์จา้หญิงปุก  พระราชธิดา
ในรัชกาลท่ี ๒ ซ่ึงในเวลานั้นมีพระชนัษา ๘๑ ปี, สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ (โต) วดัระฆงั อาย ุ๘๓ ปี,  
เจา้พระยาสุธรรมมนตรี หรือบุญศรี บุญศิริ และเจา้พระยาธรรมธิกรณ์ หรือมัง่ สนธิรัตน์ (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๑) 
    นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เล่าใหฟั้งวา่พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  ๓  จะทรงพระภูษาจีบไม่เหมือนกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๑ 
และรัชกาลท่ี ๒ ตรงท่ีปลายจีบพระภูษาดา้นบนของรัชกาลท่ี ๓ ลงมาปิดหวัป้ันเหน่ง เน่ืองจาก
รัชกาลท่ี ๓ นั้น ถึงแมว้า่พระองคจ์ะมีพระปรีชาสามารถในเร่ืองการคา้ขาย ทรงเป็นพระมหากษตัริย์
ท่ีร่ํารวยมาก  แต่พระองคก์ลบัทรงมธัยสัถ ์ ไม่อวดพระองค ์   

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖

พระบรมรูปรัชกาลที ่ ๔ 
หล่อดว้ยสาํริดปิดทองในพระอิริยาบถประทบัยนืตรง ทรงพระภูษาโจงกระเบนขอบเชิง  

ฉลองพระองคเ์ส้ือเยยีรบบั มีสายสะพายของฝร่ังเศส  ฉลองพระบาทแตะพระหตัถซ์า้ยทรงพระแสง
หตัถน์ารายณ์ พระหตัถข์วาทอดลงขา้งพระองค ์ แต่เดิมนั้นพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาจินดารังสรรคป้ั์นข้ึน เพื่อถวายสมเดจ็พระเจา้นโปเลียนท่ี ๓ แห่ง
ฝร่ังเศส แต่ป้ันไม่งามจึงไม่ไดห้ล่อ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระองคเ์จา้ประดิษฐวรการแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง แลว้จึงหล่อข้ึนจนแลว้เสร็จในปี 
พ.ศ. ๒๔๑๖  (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๐๘) 
  
พระบรมรูปรัชกาลที ่ ๕ 
 หล่อดว้ยสาํริดลมดาํในพระอิริยาบถประทบัยนืพกัซา้ย เคร่ืองทรงชุดจอมพล พระหตัถ์
ซา้ยกมุปลายดา้มพระแสงกระบ่ี ปลายกระบ่ีแตะพ้ืนเบ้ืองหนา้ พระหตัถข์วาถือพระมาลากระรอก  
ประดิษฐานบนแท่นทรงกลม มีพระนามจารึกท่ีขอบ พระบรมรูปหลห่อน้ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ั้นหล่อมาจากต่างประเทศ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : 
๒๐๘)  
  
พระบรมรูปรัชกาลที ่ ๖ 
 หล่อดว้ยสาํริดลมดาํในพระอิริยาบถประทบัยนืพกัซา้ย เคร่ืองทรงชุดจอมพลทหารมา้  
พระหตัถข์วาทรงถือพระคทาจอมพล พระหตัถซ์า้ยทรงกมุถุงฉลองพระหตัถ ์ และดา้มพระแสง
กระบ่ี ปลายพระแสงแตะพื้นดา้นหลงั ประดิษฐานบนแท่นแบบเดียวกบัพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕  
พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ น้ี พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รม
ศิลปากรหล่อข้ึนตามแบบของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ และมี
ศาสตราจารยศิ์ลป  พีระศรี  เป็นประติมากร (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๔) 
 
พระบรมรูปรัชกาลที ่ ๗   
 หล่อดว้ยสาํริดลมดาํในพระอิริยาบถประทบัยนืพกัขวา  เคร่ืองทรงชุดจอมพล  พระหตัถ์
ซา้ยทรงกมุพระแสงกระบ่ี ปลายพระแสงกระบ่ีแตะพ้ืนเบ้ืองหนา้ พระหตัถข์วาทรงพระคทาจอมพล
แตะเหนือพระหตัถซ์า้ย ประดิษฐานบนแท่นแบบเดียวกบัพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕ พระบาท สมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล  ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหก้รมศิลปากรดาํเนินการหล่อ  โดย
ศาสตราจารยศิ์ลป  พีระศรี  เป็นผูอ้อกแบบและเป็นประติมากร (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๕) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๗

พระบรมรูปหล่อรัชกาลที ่ ๘  
 หล่อดว้ยสาํริดลมดาํในพระอิริยาบถประทบัยนืพกัขวา เคร่ืองทรงชุดจอมพล พระหตัถ์
ซา้ยทรงกมุพระแสงกระบ่ี ปลายพระแสงแตะพ้ืนดา้นขา้ง พระหตัถข์วาทรงพระคทาจอมพล  
ประดิษฐานบนแท่นแบบเดียวกบัพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัองคปั์จจุบนั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมศิลปากรป้ันหล่อตามแบบของศาสตราจารยศิ์ลป  พีระศรี โดยมี
ศาสตราจารยศิ์ลป  พีระศรี  และรองศาสตราจารยเ์ขียน  ยิม้ศิริ  เป็นประติมากร (กรมศิลปากร 
๒๕๒๕ : ๒๑๕) 
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่พระบรมรูปพระ
บูรพมหากษตัริยาธิราชทุกพระองค ์ ท่ีประดิษฐานภายในปราสาทพระเทพบิดร ไดบ้รรจุเสน้พระเจา้
หรือเสน้ผม พระสุพรรณบฏัจารึกพระปรมภิไธย พระดวงพระบรมราชสมภพ พระดวงเสวยราชย ์
และพระดวงสวรรคต ลงในพระกรัณฑท์องลงยา และบรรจุลง ณ เบ้ืองสูงของพระเศียรพระบรมรูป
ของพระมหากษตัริยพ์ระองคน์ั้น   
 

 
 
ภาพท่ี  ๙๓   พระบรมรูปพระบูรพมหากษตัริยาธิราช 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๘

 มุขตะวนัออกเบ้ืองหนา้พระแท่นประดิษฐานพระบรมรูปทาํเป็นซุม้คูหาหยกัโคง้เป็นลาย
ปูนป้ันปิดทอง เหนือเสามุมซา้ยเป็นรูปครุฑพนม มุมขวาเป็นรูปขนุกระบ่ีพนม ตอนกลางเป็นรูปชา้ง
เอราวณั ตอนบนเป็นรูปอุณาโลม มุขทิศเหนือและทิศใตเ้ป็นซุม้คูหาเช่นเดียวกบัมุขทิศตะวนัออก 
แต่ขอบซุม้ทาํเป็นลายดอกพดุตานบนพื้นกระจกสีเขียวแก่ 
 ผนงัภายในโดยทัว่ไปเขียนลายอุณาโลมพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่บนพ้ืนชาด เชิงผนงับุดว้ย
ไมเ้ป็นฐานบวั ระหวา่งผนงัทัว่ไปกบัเชิงผนงัเขียนลายกรวยเชิง ผนงัตอนบนเจาะเป็นช่องแสงสวา่ง
รูปส่ีเหล่ียมกรอบไมเ้ขียนเป็นรูปพระวิมาน 
 ฝ้าเพดานตรงส่วนท่ีตั้งพระบรมรูปเป็นไมรู้ปแปดเหล่ียมตรงกลางหอ้ยพระนพปฎลมหา
เศวตฉตัรลอ้มรอบดว้ยดวงโคม ๘ ดวงบนลายกระจงั ๘ กลีบ มีเฟ่ืองอุบะในตอนล่าง ส่วนเพดาน
ของมุขทั้ง ๓ ดา้น เป็นไมปิ้ดทองเป็นลายกดุัน่ 
 บริเวณลานบนฐานไพทีทั้งทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ตั้งประดบัดว้ยรูปสตัว ์    
หิมพานต ์ไดแ้ก่ สิงหพานร, อสุรวายภุกัด์ิ, อสุรปักษี, กินร, เทพนรสิงห์, เทพปักษี และอปัสรสีห์ ซ่ึง
หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจกสี ซ่ึงรูปป้ันสตัวหิ์มพานตเ์หล่าน้ี ป้ันข้ึนในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕  

นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าววา่ คติความเช่ือการ
สร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เปรียบกบัเขา้พระสุเมรุ คือ เขาท่ีตั้งอยูท่่ามกลางจกัรวาล มีทิวเขา
และทะเลลอ้มรอบ ซ่ึงทิวเขามีช่ือต่างๆ ดงัน้ี ยคุนธร, อิสินธร, กรวิก, สุทศัน์, เนมินธร, วินนัตก 
และอศักรรณ ซ่ึงเป็นเขารอบนอกสุด ทิวเขาเหล่าน้ีรวมเรียกวา่เขา “สัตตบริภณัฑ”์ ส่วนทะเลท่ีราย
ลอ้มอยู ่ ๗ ชั้น เรียกวา่ มหานทีสีทนัดร ถดัจากทิวเขาอศักรรณออกมาเป็นมหาสมุทรอยูท่ ัว่ทุกดา้น 
แลว้จะมีภูเขาเหลก็กั้นทะเลน้ีไวร้อมเรียกวา่ ขอบจกัรวาล พน้ไปนอกนั้นเป็นนอกขอบจกัรวาล บน
ยอดเขาพระสุเมรุเป็นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ท่ีตั้งของนครไตรตรึงษ ์ หรือนครแห่งเทพ รอบเขา้พระ
สุเมรุจะมีป่าหิมพานต ์ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องสตัวหิ์มพานต ์ เพือ่คอยป้องกนัเหล่าเทพเทวดาใหพ้น้จากการ
รุกรานของผูท่ี้เดินทางเขา้มายงัเขาแห่งน้ี           
 
สัตว์หิมพานต์บนฐานไพท ี
 
สิงหพานร 
 สิงหพานรเป็นสตัวป์ระเภทสิงห์ รูปร่างลกัษณะเป็นคร่ึงสิงห์คร่ึงวานร  คือ ท่อนบนถึง
ศีรษะเป็นวานร ท่อนล่างเป็นสิงห์ สวมมงกฎุยอดแหลม ยนืถือกระบอง (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๙

๒๕๔๕ : ๖๒)   พบบนฐานไพทีทางดา้นทิศตะวนัตก  เป็นประติมากรรมลอยตวั  หล่อดว้ยสาํริดปิด
ทองประดบักระจก 
 

 
 

ภาพท่ี  ๙๔   สิงหพานร 
 

อสุรวายุภักดิ์ 
 อสุรวายภุกัด์ิเป็นสตัวป์ระเภทนก  มีลกัษณะเป็นสตัวผ์สม  ทอนบนตั้งแต่ลาํตวัเป็นยกัษ ์ 
ท่อนล่างเป็นนกอินทรียมี์ปีก (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๗๐)  สองมือกมุตะบอง พบไดบ้น
ฐานไพที   มีจาํนวน ๑ คู่  คือบริเวณมุกทางทิศเหนือของปราสาทพระเทพบิดร ๑ ตน  และทางทิศใต้
ของปราสาทพระเทพบิดร ๑ ตน  หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๐

 
 

ภาพท่ี  ๙๕   อสุรวายภุกัด์ิ 
 

อสุรปักษี 
 อสุรปักษีเป็นสตัวป์ระเภทนก มีลกัษณะเป็นสตัวผ์สม ท่อนบนตั้งแต่ลาํตวัเป็นยกัษ ์  มีปีก
มีหางเหมือนนก ท่อนล่างเป็นไก่ สงัเกตวา่ท่ีขาจะมีเดือยอยูด่ว้ย (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : 
๗๑)  พบไดบ้นฐานไพที   มีจาํนวน ๑ คู่  คือ บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของพระสุวรรณเจดีย ์  ดา้นละ 
๑ ตน  หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๑

 
 
ภาพท่ี  ๙๖   อสุรปักษี 

 
เทพนรสิงห์ 
 เทพนรสิงห์เป็นสตัวป์ระเภทสิงห์  นรสิงห์เช่ือกนัวา่เป็นอวตารของพระนารายณ์  คร้ังท่ี 
๔  เพื่อปราบยกัษหิ์รัณยกศิปุ  เร่ืองเล่าวา่  ยกัษหิ์รัณยกศิปุบาํเพญ็ตบะอยา่งแก่กลา้  อยูค่งกระพนั  
อาวธุอะไรกไ็ม่สามารถทาํร้ายได ้  มีบุตรชายช่ือ ประหลาท  เป็นผูท่ี้เล่ือมใสบูชาพระนารายณ์อยา่ง
มัน่คง  แมย้กัษบิ์ดาจะหา้มปรามและลงโทษอยา่งไรกไ็ม่เปล่ียนแปลงความคิด  และพน้ภยัทั้งปวง
ดว้ยอาํนาจเทพฤทธ์ิของพระนารายณ์  พระอินทร์เชิญใหพ้ระนารายณ์ไปปราบยกัษหิ์รัณยกศิปุ  พระ
นารายณ์จึงแปลงกายเป็นเทพนรสิงห์ คือมีท่อนหวัเป็นมนุษย ์  ท่อนล่างเป็นสิงห์ และฆ่ายกัษ์
หิรัณยกศิปุตาย (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๔๖)   

ในประเทศเทศพม่าเรียกเทพนรสิงห์วา่ “มนุษยสิ์งห์” มีเร่ืองเล่าเป็นนิทานชาดกวา่ เม่ือ
พระโสนะและและอุตตรเถระ ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชใหม้าสอนและเผยแพร่พระพทุธศาสนาใน
ประเทศพม่า  เม่ือเดินทางมาถึงเมืองสะเทิม  ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนางยกัษขิ์ณีเท่ียวหาเดก็เกิดใหม่กินเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒

อาหาร   เป็นท่ีเดือนร้อนแก่ราษฎรไปจนถึงพระราชามหากษตัริย ์  พระเถระทั้งสองไดท้ราบเร่ือง จึง
คิดช่วยเหลือใหช้าวบา้นปลอดภยัจากนางยกัษขิ์ณี  จึงจาํแลงกายเป็น “มนุษยสิ์งห์”  ดูน่ากลวักวา่นาง
ยกัษ ์พอนางยกัษขิ์ณีเห็นกห็วาดกลวั เลยหลบหนีหายสาบสูญไป ยงัความสุขแก่ราษฎรทั้งหลาย  แต่
กก็ลวันางยกัษขิ์ณีกลบัมาอีก  จึงทาํรูปมนุษยสิ์งห์ไวป้้องกนัภยนัตราย  จะเห็นวา่มีรูปมนุษยสิ์งห์
ประดิษฐานอยูต่ามเจดียแ์ละปูชนียสถานของพม่ามาจนทุกวนัน้ี (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : 
๔๖)  

เทพนรสิงห์มีลกัษณะท่อนบนเป็นมนุษยห์รือเทพสวมมงกฎุยอดแหลม ท่อนล่างเป็นสิงห์  
ในวดัพระศรีรัตนศาสดารามมี จาํนวน ๑ คู่  หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจกพบไดบ้นฐานไพที
ทางทิศตะวนัออก  ดา้นหนา้ปราสาทพระเทพบิดร  ดา้นละ ๑ ตน   

 

 
     
ภาพท่ี  ๙๗  เทพนรสิงห์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๓

เทพกนินร 
 เทพกินนรเป็นสตัวป์ระเภทนก  ท่อนบนเป็นมนุษยห์รือเทพสวมมงกฎุยอดแหลม  ท่อน
ล่างเป็นนก  เม่ือจะเดินทางไปไหนกจ็ะใส่ปีกใส่หางและบินไป  เช่ือวา่อาศยัอยูเ่ชิงเขา้พระสุเมรุ มี
อาย ุ๑,๐๐๐ ปี (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๑๐)  ในวดัพระศรีรัตนศาสดารามมี จาํนวน ๑ คู่  
หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจก พบไดท่ี้บนฐานไพทีทางทิศตะวนัออก  ดา้นหนา้ปราสาท
พระเทพบิดร  ดา้นละ ๑ ตน 
 

 
 

ภาพท่ี  ๙๘  เทพกินนร  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๔

เทพปักษี 
เทพปักษีเป็นสตัวป์ระเภทนก  ท่อนบนและร่างกายเป็นมนุษย ์  มีหางเป็นนก  ปีกจะอยู่

บนตะโพก ขอ้ศอกถึงปลายขอ้มือมีขนแซม (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๓๗)  ในวดัพระศรี
รัตนศาสดารามมี จาํนวน ๑ คู่  หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจก พบไดท่ี้บนฐานไพทีทางทิศ
ตะวนัออก  ดา้นหนา้ปราสาทพระเทพบิดร  ดา้นละ ๑ ตน 

 

 
 

ภาพท่ี  ๙๙   เทพปักษี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๕

อปัสรสีห์ 
อปัสรสีห์เป็นสตัวป์ระเภทสิงห์  ลกัษณะลาํตวัเป็นอปัสรหรือผูห้ญิงสวมชฎายอดแหลม  

ท่อนล่างเป็นสิงห์ ตวัและแขนเป็นมนุษย ์ (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๗๒) ในวดัพระศรี
รัตนศาสดารามมี จาํนวน ๑ คู่  หล่อดว้ยสาํริดปิดทองประดบักระจก ยกมือประนม พบไดท่ี้บนฐาน
ไพทีทางทิศตะวนัออก  ดา้นหนา้ปราสาทพระเทพบิดรบริเวณทางเสดจ็ฯ    ดา้นละ ๑ ตน 

 

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๐   อปัสรสีห์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖

นครวดัจําลอง  (อาคารหมายเลข ๙) 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๐๑  นครวดัจาํลอง 
 

 นครวดัจาํลองเป็นสถาปัตยกรรมพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
โปรดเกลา้ฯ ใหจ้าํลองไวบ้นฐานไพทีทางดา้นทิศเหนือ ตรงขา้มกบัพระมณฑป เพื่อจะใหค้น
ทั้งหลายเห็นวา่เป็นของมหศัจรรยท์าํดว้ยศิลาทั้งส้ิน  
 ปราสาทนครวดัเป็นปูชนียสถานท่ีปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ประเทศกมัพชูา ซ่ึงสร้างข้ึนในราว
พทุธศกัราช ๑๖๕๐ – ๑๗๐๐  ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารต่างๆ บนฐานรูปส่ีเหล่ียม ตรงกลางมีปรางค์
ประธานองคใ์หญ่ มีระเบียงลอ้มรอบ ๓ ชั้น มีปรางคข์นาดเลก็กวา่อยูบ่ริเวณมุมพระระเบียง มี
หลงัคาคลุมต่อเน่ืองกนัโดยตลอด พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระสาม
ภพพา่ย ออกไปถ่ายแบบปราสาทท่ีนครวดั จาํจะลองข้ึนไวใ้นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหค้น
ทั้งหลายดูวา่เป็นของอศัจรรย ์ทาํดว้ยศิลาทั้งส้ิน (กรมศิลปะปากร ๒๕๒๕ : ๑๗๔) แต่การก่อสร้าง
ยงัไม่แลว้เสร็จ กเ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ จึง
โปรดเกลา้ฯ พระยาเพชรพไิชย (หนู หงสกลุ) ออกแบบนครวดัจาํลอง และโปรดเกลา้ฯ ใหห้ม่อมเจา้
ประวิช ชุมสาย สร้างหล่อปูนตามแบบจนแลว้เสร็จ ในคราวฉลองสมโภชพระนคร ครบ ๑๐๐ ปี 
 บริเวณใตฐ้านนครวดัจาํลอง มีอุโมงคข์นาดเลก็ซ่ึงสามารถรอดเขา้ไปได ้ ปัจจุบนัไดมี้
หมอดูแนะนาํใหผู้ท่ี้มีเคราะห์มาลอดอุโมงค ์ เพื่อใหห้ลุดพน้และแคลว้คลาดจากส่ิงท่ีไม่ดีและ
อุปสรรคต่างๆ และเป็นการสะเดาะเคราะห์ดว้ย ทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวชาวไทยจาํนวนมากมาลอด
อุโมงคน้ี์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗

   
 

ภาพท่ี  ๑๐๒  อุโมงคใ์หฐ้านนครวดัจาํลอง 
 

พระสุวรรณเจดีย์ หรือพระเจดีย์ทอง (อาคารหมายเลข ๑๐) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๓  พระสุวรรณเจดีย ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘

 พระเจดียท์อง มีอยู ่ ๒ องค ์ ตั้งอยูบ่นฐานไพที ทางดา้นทิศตะวนัออกของปราสาท
พระเทพบิดรในปัจจุบนั พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ 
ใหส้ร้างข้ึนอุทิศถวายสมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก และพระราชมารดา แต่เดิมพระเจดียท์อง ๒ 
องค ์ น้ีตั้งอยูท่ี่บริเวณปราสาทพระเทพบิดรในปัจจุบนั (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๙) เม่ือ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างปราสาทพระเทพบิดรข้ึนท่ีดา้นหนา้
ของพระมณฑป พระเจดียท์องทั้งสององคค์งจะกีดขวางการสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาท จึงได้
โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยไปไวท่ี้ดา้นหนา้มุมเหนือและใตข้องปราสาทพระเทพบิดรในบริเวณท่ีเรียกวา่
รักแร้ปราสาท เม่ือเตรียมงานฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณะพระเจดียท์องทั้งสององค ์ และโปรดเกลา้ฯ ใหหุ้ม้ทองแดงใหม่
และลงรักปิดทอง รวมทั้งสร้างรูปมารแบกพระเจดียน้ี์ข้ึนใหม่ดว้ย ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ เม่ือคราวบูรณะปราสาทพระเทพบิดร พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ให้
ชะลอพระเจดียท์อง ๒ องค ์ จากรักแร้ปราสาทไปไวท่ี้มุมฐานทกัษิณปราสาทพระเทพบิดรดงัท่ี
ปรากฏในปัจจุบนั (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๕๙) 
 พระเจดียท์องทั้ง ๒ องค ์เป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะเหมือนกนัทั้งขนาดรูปร่างและความสูง เป็น
พระเจดียท์รงเคร่ืองยอ่มุมไมย้ีสิ่บหุม้ดว้ยแผน่ทองแดงหรือท่ีเรียกวา่ทองจงัโก แลว้ลงรักปิดทองทบั
อีกชั้นหน่ึง ลกัษณะของพระเจดียย์อ่มุมไมย้ีสิ่บ เป็นแบบท่ีสืบเน่ืองมาจากสมยัอยธุยาตอนปลาย 
ฐานของพระเจดียเ์ป็นรูปแปดเหล่ียมบุดว้ยหินอ่อนจาํหลกัลายเป็นรูปกากบาท เหนือฐานแปดเหล่ียม
ตั้งประติมากรรมรูปยกัษแ์บกและลิงแบกดา้นละ ๓ ตน และทุกยอ่มุมอีกมุมละ ๒ ตน รวมทั้งหมด 
๒๐ ตน เฉพาะตวักลางทั้ง ๔ ดา้นท่ีไม่สวมรองเทา้เป็นลิง นอกจากนั้นเป็นยกัษห์มด แต่ละตนมี
ใบหนา้ เคร่ืองแต่งตวัและสีของกายเป็นไปตามลกัษณะในเร่ืองรามเกียรต์ิ เหนือขั้นไปเป็นฐานสิงห์ 
๓ ชั้น มีหนา้กระดานสลบัระหวา่งฐานสิงห์ ๖ ชั้น ตอนบนเป็นองคธ์าตุทองจอมแห แต่งลายท่ีทอง
จงัโกเป็นรูปดอกบวัท่ีก่ึงกลางทั้ง ๔ ดา้น รองรับดว้ยฐานบวัหงาย ยอดเป็นรัตนบลัลงักท์าํเป็นบวั
กลุ่ม ๙ ชั้น มีปลียอดกลม ตอนปลายยอดประดบัดว้ยฉตัรเป็นโลหะฉลุโปร่งปิดทองทรงพุม่ขา้ว
บิณฑ ์
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๔   ยกัษแ์บกและลิงแบกรอบฐานพระสุวรรณเจดีย ์
 
จุดนําชมที ่ ๓ 
 บรรยายบริเวณลานดา้นทิศเหนือของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ไดแ้ก่ หอพระนาก พระวหิารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม สาํหรับชุดความรู้ทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีใชบ้รรยายในจุดน้ี  ไดแ้ก่ ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม, ชุดความรู้
ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ และชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธี
และพิธีต่างๆ  

๑. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวติัการสร้าง ลกัษณะ
ทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของหอพระนาก พระวหิารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม  

๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ เพือ่บรรยายพระนาก และทวาร
บาล และสตัวหิ์มพานต ์  

๓. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ เพื่อบรรยายประเพณี
การเกบ็รักษาพระบรมอฐิัและพระอฐิั 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐

หอพระนาก (อาคารหมายเลข ๑๑) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๕   หอพระนาก 
 
 หอพระนากเป็นอาคารทรงไทย สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี ๑ มีขนาด ๗ หอ้ง ยกพื้นสูง มีบนัไดข้ึน ๕ ขั้น อยูท่างทิศเหนือและทิศใต ้ทางเขา้
ดา้นหนา้อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก ทาํเป็นชาลากวา้งปูดว้ยหินอ่อนลายทแยงมุมไม่มีหลงัคาคลุม 
พนกัระเบียงก่ออิฐถือปูนทาสีขาว มีเสาส่ีเหล่ียมยอ่มุมหวัเสาทาํเป็นเมด็ทรงมณัฑปิ์ดทองขา้งละ ๒ 
ตน้ ตั้งอยูริ่มบนัได ประตูทางเขา้มีประตูเดียวเป็นซุม้ทรงมณฑปท่ีเนน้ความสาํคญัของทางเขา้ 
 หลงัคาเป็นทรงไทยโครงสร้างไม ้ หลงัคาดา้นขา้งลด ๓ ชั้น มีมุขลดทั้งดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี โดยมีพื้นสีแดงขอบสีเดียว ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ นาคสะดุง้ ปิดทองประดบักระจก มีคนัทวยรับชายคาโดยรอบหนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็น
รูปเทพนมคร่ึงองคล์อยจากบวัจงกล ลอ้มรอบดว้ยกระหนกกา้นขดปลายลายเป็นรูปเทพนมบนพื้น
กระจกสีนํ้าเงิน 
 ผนงัก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว มีเสาอิงรอบอาคาร ทุกช่วงเสาเป็นเสายอ่มุมหวัเสาเป็นบวั
จงกลปิดทองประดบักระจกสี ประตูทางเขา้มีประตูเดียวทาํเป็นซุม้ทรงมณฑปปิดทองประดบั
กระจกกรอบเช็ดหนา้ปิดทอง บานประตูดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ดา้นในเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๑

ภาพเทวดาถือพระขรรคย์นืบนแท่นมีมารแบก หนา้ต่างเป็นซุม้ทรงบนัแถลงนาคสามเศียร ๒ ชั้น 
บานหนา้ต่างดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าเช่นเดียวกบับานประตู มีบานหนา้ต่างกระจกกรอบบานทาสี
แดงอยูด่า้นนอกของบานหนา้ต่างลายรดนํ้าอีกชั้นหน่ึง 
 ภายในหอพระนากแบ่งไดเ้ป็นสามส่วน ส่วนท่ีหน่ึงอยูต่รงมุขลดเป็นหอ้งโถงเลก็ มีประตู
ทางเขา้ ๒ ทาง ส่วนท่ีสองเป็นหอ้งโถงใหญ่ ปลายสุดของหอ้งมีลกัษณะเป็นซุม้คูหาคลา้ยกบัเป็น
เวทียกพื้น ปิดกั้นดว้ยเหลก็มว้น ส่วนท่ีสามทาํเป็นซุม้คูหาปูนป้ันเป็นลายอุบะ ๒ ขา้ง ตอนบนเป็น
ลายกระหนก ตรงกลางทาํเป็นตราจกัรี ส่วนยกพื้นเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมอฐิัและพระอฐิั สอง
ขา้งซุม้คูหาเป็นประตูไม ้ตอนบนเป็นช่องลมรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ทางตั้งติดลูกกรงเหลก็ 
 ผนงัภายในทาสีขาว ตอนบนเขียนลายเฟ่ืองมีพวงมาลยัและอุบะหอ้ยเป็นระยะ ตอนใต้
หนา้ต่างบุหินอ่อนสีเทารูปส่ีเหล่ียมผนืผา้วางแนวนอน พื้นท่ีระหวา่งใตห้นา้ต่างและผนงับุหินอ่อน
คัน่ดว้ยภาพเขียนเป็นลายทอ้งไม ้ ตอนล่างเป็นอุบะปิดทอง พื้นภายในปูดว้ยหินอ่อนสีเทารูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัสเป็นลายทแยง บานหนา้ต่างดา้นในเป็นภาพทวารบาลยนืบนแท่น ขอบหนา้ต่างเขียน
ลายพวงมาลยั เพดานประดบัดว้ยดาวเพดานประดบักระจกในขอบบวัไมรู้ปส่ีเหล่ียมยอ่มุมซ่ึงบรรจุ
ระหวา่งข่ือทาสีชาดลายทองมีเชิงหวัทา้ย ตรงกลางดาวเพดานหอ้ยโคมระยา้ ๔ ดวง ผนงัตอนกลาง
ระหวา่งมุขลดขา้งหนา้กบัหอ้งโถงกลางมีตูใ้นผนงั บานตูเ้ขียนสีเป็นลายเคร่ืองบูชาแบบจีนซ่ึง
สนันิษฐานวา่เป็นภาพเขียนของเดิมตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๓ ส่วนผนงัท่ีเคยปรากฏวา่มีการบูรณะใน
สมยัรัชกาลท่ี ๗ เป็นผนงัเขียนลายเคร่ืองบูชาแบบจีนซ่ึงสนันิษฐานวา่เป็นภาพเขียนของเดิมตั้งแต่
สมยัรัชกาลท่ี ๓ ส่วนผนงัท่ีเคยปรากฏวา่มีการบูรณะในสมยัรัชกาลท่ี ๗ เป็นผนงัเขียนลายพุม่ขา้ว
บิณฑ ์ปัจจุบนัเป็นผนงัโบกปูนทาสีขาว และเขียนลายประดบัท่ีขอบหนา้ต่าง ใตห้นา้ต่างและลายเชิง
เลก็นอ้ยซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในภายหลงั  
 แต่เดิมหอพระนาก พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรด
เกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระนาก ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปหล่อและแผลงดว้ยนาก อญัเชิญมา
จากพระนครศรีอยธุยา และใชเ้ป็นท่ีเกบ็อฐิัเจา้นายฝ่ายในตามแบบอยา่งกรุงศรีอยธุยา และถือพระ
นากเป็นพระประธาน ในการพิธีเปตพลีหรือการอุทิศกศุลแก่ผูล่้วงลบัไปแลว้ (สาํนกัราชเลขาธิการ 
๒๕๓๑ : ๒๖๑)  
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ หอพระนากชาํรุดทรุดโทรมจึง
โปรดเกลา้ฯ ใหซ่้อมแปลงหอพระนาก แลว้ประดิษฐานพระพทุธรูปต่างๆ หลายสิบองค ์ มีทั้งหุม้
ทองบา้ง หุม้เงินบา้ง หุม้นากบา้ง รวมทั้งรูปพระเชษฐบิดร คือรูปสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจา้อู่
ทอง) ซ่ึงสร้างกรุงศรีอยธุยา ท่ีแปลงเป็นพระพทุธรูปแลว้นั้นกป็ระดิษฐานอยูด่ว้ย ส่วนพระอฐิั
เจา้นายนั้นเกบ็อยูใ่นตูผ้นงัขา้งหลงัพระวหิาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒

 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหท้าํ
พระโกศทรงพระอฐิัในหอพระนากทั้งหมด ส่วนพระพทุธรูปทั้งหมดท่ีประดิษฐานอยูใ่นหอพระ
นาก โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวท่ี้พระวหิารยอด (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๓๙) แต่
ยงัคงเรียกวา่หอน้ีวา่ “หอพระนาก” ตามเดิมจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี 
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ เม่ือเตรียมงานสมโภชพระนคร
ครบ ๑๕๐ ปี โปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏิสงัขรณ์ทั้งภายนอกและภายในทั้งหลงั เขียนลายผนงัดา้นในใหม่
เป็นลายพุม่ขา้วบิณฑอ์ยา่งของเดิม แลว้ทาํพระโกศทรงพระอฐิัเจา้นายท่ียงัไม่มีพระโกศท่ีบรรจุ
ทั้งหมด ส่ิงท่ีเพิ่มเติมคือ เจาะผนงัดา้นทิศตะวนัตกใหเ้ป็นช่องสร้างเป็นพระวิมานประดิษฐานพระ
บรมอฐิัพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระบวรราชเจา้ กรมพระราชวงับวรสถาน
มงคลในรัชกาลท่ี ๑ รัชกาลท่ี ๒ และรัชกาลท่ี ๓ เบ้ืองหนา้พระวิมานสร้างเป็นซุม้คูหาตั้งพระเบญจา
แบบยอ่เกจ็ดา้นหนา้ ดา้นหลงัติดผนงัสาํหรับเป็นท่ีประดิษฐานพระโกศทรงพระอิฐเจา้นายในพระ
บรมราชจกัรีวงศ ์ ระหวา่งการบูรณะหอพระนากไดอ้ญัเชิญพระบรมอฐิัและพระอฐิัไวพ้กัไวท้า้ยจร
นาํปราสาทพระเทพบิดรเป็นการชัว่คราว เม่ือการบูรณะสาํเร็จแลว้จึงไดเ้ชิญพระบรมอฐิัและพระอฐั
ข้ึนประดิษฐานในหอพระนากตามตาํแหน่งท่ีจดัไว ้(สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๑)  
  
ประเพณกีารเกบ็รักษาพระอฐิั 

ประเพณีการเกบ็รักษาพระอฐิัสมเดจ็พระมหากษตัริยาธิราชเจา้ สมเดจ็พระอคัรมเหสี 
สมเดจ็พระบรมราชชนก สมเดจ็พระราชชนนี และพระอฐิัเจา้นายชั้นพระบรมวงศใ์นสมยักรุง
รัตนโกสินทร์มีธรรมเนียมการเกบ็รักษาแตกต่างไปจากสมยักรุงศรีอยธุยา  

คร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีนั้น เม่ือไดถ้วายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทาน
เพลิงพระศพพระมหากษตัริยต์ลอดจนพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูงแลว้ จะอญัเชิญพระบรมอฐิัไป
บรรจุไว ้ณ ทา้ยจรนาํพระอุโบสถวดัพระศรีสรรเพชญ ์ในพระราชวงัหลวง ส่วนพระอฐิักอ็ญัเชิญไว้
ในพระเจดียว์ดัพระศรีสรรเพชญ ์ 

เม่ือถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ประเพณีดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เม่ือเสดจ็ข้ึนเสวยราชยเ์ป็นพระปฐมบรมกษตัริยแ์ห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์แลว้ สมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงจกัรเจษฎาไดอ้ญัเชิญพระบรมอฐิั
สมเดจ็พระปฐมบรมราชชนกเขา้มาถวาย พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง
พระราชดาํริวา่ พระองคเ์องกดี็ สมเดจ็พระอนุชาธิราชกรมพระราชวงับวรสถานมงคลกดี็ และ
สมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอทั้ง ๒ พระองค ์ ยงัมิไดท้รงกระทาํการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเดจ็
พระบรมราชชนก เพราะบา้นเมืองเป็นจลาจล  แมก้ารจลาจลสงบลงแลว้กย็งัทรงติดราชการสงคราม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓

กอบกูบ้า้นเมือง สร้างความเป็นปึกแผน่แก่ประเทศชาติตลอดมา เม่ือไดท้รงสร้างราชธานีข้ึนมาใหม่
และราชธานีใหม่กมี็ความสงบพอสมควรแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระเมรุมาศ ณ 
ทอ้งสนามหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัสมเดจ็พระบรมราชชนกตามแบบอยา่งการถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเดจ็พระมหากษตัริยาธิราชเจา้แห่งกรุงศรีอยธุยา คร้ันถวายพระเพลิงแลว้ ทรง
พระราชปรารภวา่ พระบรมอฐิัน้ีถา้อญัเชิญไปบรรจุทา้ยจรนาํในพระอุโบสถหรือเจดียใ์นพระอาราม
หลวงในพระราชวงัตามธรรมเนียมคร้ังกรุงศรีอยธุยา แมจ้ะเป็นพระเกียรติยศและเปิดโอกาสใหป้วง
ชนไดส้กัการบูชากจ็ริงอยู ่แต่กรุงรัตนโกสินทร์กเ็พิง่สถาปนาใหม่ ยงัไม่มัน่คงแขง็แรงมากนกั หาก
เกิดขา้ศึกศตัรูมารุกรานจนไม่สามารถรักษาเมืองไวไ้ด ้ อพยพหลบหนีไม่วา่จะเป็นกาลเวลานานหรือ
ชัว่คราว กต็อ้งท้ิงกระดูกพระบรมราชบุพการีไวใ้หถู้กเหยยีบย ํา่ทาํลาย และระหวา่งรอนแรมกไ็ม่มี
กระดูกพระบรมราชบุพการีจะกราบไหวบู้ชา ฉะนั้นจะเชิญไวท่ี้พระราชมณเฑียรท่ีประทบัเพ่ือท่ีจะ
ไดห้ยบิฉวยติดไปกบัพระองคไ์ดง่้าย จึงโปรดใหอ้ญัเชิญประดิษฐานไว ้ณ หอพระธาตุมณเฑียร ใน
การพระราชพธีิถือนํ้าพระพพิฒัน์สตัยา เม่ือด่ืมนํ้าเฉพาะพระพกัตร์พระพทุธรูปแลว้ ผูท่ี้ด่ืมนํ้าพระ
พิพฒัน์ฯ ทั้งปวงจะตอ้งเขา้ไปถวายบงัคมพระบรมอฐิัสมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนกท่ีชานชาลาขา้ง
พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัฯ ตรงพระบญัชรหอพระธาตุมณเฑียรท่ีประดิษฐานพระบรมอฐิั สาํหรับ
พระอฐิัสมเดจ็พระบวรราชเจา้ และกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข และพระบรมวงศานุวงศท่ี์ออกวงั
ไปประทบัเป็นการส่วนพระองค ์ เม่ือส้ินพระชนมแ์ละพระราชทานเพลิงพระศพแลว้ กโ็ปรดฯ ให้
อญัเชิญพระอฐิั ไปประดิษฐานไวใ้นแต่ละวงั ส่วนพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายใน ท่ีทรงศกัด์ิเสมอ
พระองคเ์จา้ท่ีไม่มีเจา้พี่เจา้นอ้งออกวงัเป็นส่วนพระองค ์ กจ็ะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญ
พระอฐิัประดิษฐานไว ้ ณ หอพระนาก ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ม.ร.ว.แสงสูรย ์ ลดาวลัย ์
๒๕๒๙ : ๗)  

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โปรดฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณ์
หอพระนากและอาคารต่างๆ ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม นั้น พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญ
พระนากท่ีเคยประดิษฐานอยูใ่นหอพระนากน้ีไปประดิษฐานในพระวิหารยอด ส่วนหอพระนากเดิม 
โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัเป็นท่ีประดิษฐานพระอฐิัพระบรมวงศานุวงศ ์ เพราะมีเพิ่มมากข้ึนทุกรัชกาล แต่
พระบรมอฐิัของพระมหากษตัริย ์ พระบรมราชบุพการีและพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูงยงัคงโปรดให้
ประดิษฐานท่ีหอพระธาตุมณเฑียรตามเดิม  

พระอฐิัเจา้นายชั้นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล กรมพระราชวงับวรสถานพิมุข และ
พระราชวงศฝ่์ายหนา้ ท่ีพระราชทานวงัใหเ้สดจ็ออกจากวงัหลวงไปแลว้ เม่ือส้ินพระชนมล์งและ
ไดรั้บพระราชทานเพลิงพระศพแลว้ กเ็กบ็รักษาพระอฐิัไวใ้นวงัของแต่ละพระองค ์ ท่ีอญัเชิญกลบั
พระบรมมหาราชวงักเ็ฉพาะเจา้นายฝ่ายใน สาํหรับเจา้นายฝ่ายหนา้ท่ีมีวงัเป็นท่ีหลวง พระทายาทท่ีมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔

อยูย่งัไม่สมควรไดรั้บวงันั้นเป็นท่ีอยู ่ ถา้พระทายาทไม่สามารถจะอญัเชิญพระอฐิัไวใ้นท่ีสมควรได ้
จะขอถวายไวภ้ายใตพ้ระบารมีพระมหากษตัริย ์ กโ็ปรดใหรั้บไวใ้นหอพระนาก เม่ือถึงเทศกาล
สงกรานต ์ ซ่ึงเป็นพระราชประเพณีท่ีพระมหากษตัริยจ์ะทรงบาํเพญ็พระราชกศุลอุทิศพระราชทาน 
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระสงฆส์ดบัปกรณ์ผา้คู่อุทิศส่วนกศุลพระราชทาน นอกจาน้ียงัโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้
พนกังานไปอญัเชิญพระโกศทรงพระอฐิัตามวงัเจา้นายต่างๆ เขา้มาบาํเพญ็พระราชกศุลพร้อมกนั ณ 
หอพระนาก พระอฐิับางพระองคเ์ม่ืออญัเชิญมาแลว้พระทายาทหรือพระประยรูญาติกไ็ม่ขอรับกลบั 
ขอถวายไวภ้ายใตพ้ระบารมีพระมหากษตัริย ์พระอฐิัในหอพระนากจึงมีมากข้ึน  

เม่ือมีการพระราชทานเพลิงพระศพแลว้ ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของพระทายาทหรือพระประยรู
ญาติท่ีตอ้งหาพระโกศมาทรงพระอฐิัเอง จะทาํดว้ยทองคาํหรือโลหะอ่ืนใดข้ึนอยูก่บัความภกัดีของ
พระทายาท ทางราชประเพณีกาํหนดเพยีงวา่ เจา้นายพระยศพระองคเ์จา้ลูกหลวง ทรงพระโกศ
ทองคาํได ้พระองคเ์จา้ต่างกรมชั้นสมเดจ็กรมพระยาข้ึนไป ทรงพระโกศทองคาํลงยาได ้แต่เจา้นายท่ี
ยากจนมีเป็นจาํนวนมาก ในการเกบ็พระอฐิัพระทายาทไม่มีพระโกศถวายทรงพระอฐิั เจา้พนกังาน
ภูษามาลากไ็ม่ทราบวา่จะตอ้งทาํอยา่งไร กต็อ้งถวายเศวตรพสัตร์หุม้ห่อไว ้ เวลาเชิญเขา้สู่ท่ี
ประดิษฐานในหอพระนากกต็อ้งจารอกัษรพระนามลงในใบลานผกูไวท่ี้คอรูดพระเศวตรพสัตร์  

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ ทรงเห็นวา่พระอฐิัเจา้นายท่ี
ยงัไม่มีพระโกศทรงมีอยูม่าก กท็รงสลดพระราชหฤทยั มีพระบรมราชโองการใหจ้ดัทาํพระโกศของ
หลวงถวายทรงพระอฐิัใหค้รบถว้นทั้งฝ่ายพระบรมมหาราชวงั และฝ่ายพระราชวงับวร และเม่ือมี
งานฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี ไดมี้การดาํเนินงานบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และได้
โปรดเกลา้ฯ บูรณปฏิสงัขรณ์หอพระนากจดัทาํพระวิมานประดิษฐานพระบรมอฐิัพระบาทสมเดจ็
พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระบวรสถานมงคล ในรัชกาลท่ี ๑-๓ (ม.ร.ว.แสงสูรย ์ ลดาวลัย ์
๒๕๒๙ : ๑๓)   
 นายเกรียงไกร วิศวามิตร์ (สมัภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ในการพระราชพิธีพระราช
กศุลฉลองพระอฐิั ณ หอพระนาก เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินมาประทบั
ยงัหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองนอ้ยถวายสกัการะพระบรมอฐิัพระบาทสมเดจ็พระป่ิน
เกลา้เจา้อยูห่วั และพระอฐิัสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนา
นุรักษ ์สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพ และสมเดจ็กรมพระราชวงับวรวิชยัชาญ และทรงจุด
เคร่ืองนมสัการทองทิศบูชาพระพทุธรูปแลว้ ทรงทอดผา้ไตร พระสงฆ ์๑๐ รูป เจริญพระพทุธมนต์
สดบัปกรณ์ แลว้ทรงประเคนจตุปัจจยัไทยธรรม พระสงฆถ์วายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร
ลา โปรดเกลา้ฯ ใหส้งัฆการีนิมนตพ์ระสงฆ ์๔๕ รูป สดบัปกรณ์พระบรมอฐิัและพระอฐิั เสดจ็พระ
ราชดาํเนินกลบั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕

พระวหิารยอด (อาคารหมายเลข ๑๒) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๖  พระวหิารยอด 
 
 พระวหิารยอดตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งหอพระมณเฑียรธรรมและหอพระนาก ท่ีตั้งของ
พระวหิารหลงัน้ี แต่เดิมเป็นท่ีตั้งของหอพระเชษฐบิดร หรือเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงวา่วิหารขาว 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนในระยะท่ี ๒ 
ของการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร ซ่ึงแต่เดิมเป็นเทวรูปสมเดจ็
พระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระเจา้อู่ทอง พระปฐมกษตัริยผ์ูท้รงสร้างกรุงศรีอยธุยา เรียกพระวิหารน้ีวา่ 
พระวหิารขาว เน่ืองจากฝาผนงัโบกปูนขาว (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๘) 
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหร้ื้อลง 
เน่ืองจากทรุดโทรมมาก แลว้โปรดฯ ใหส้ร้างใหม่เป็นวิหารมีหลงัคายอดทรงมงกฎุ ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบสีเป็นลายดอกพดุตานและลายใบไม ้ (ชาญวิทย ์ สรรพสิริ ๒๕๔๑ : ๑๐๗) เรียกวา่ 
พระเสวตรเวชยนัตะพิมานวหิารยอดบา้ง พระบวรมหาเสวตกฎุาคารวหิารยอดบา้ง (พระศรีภูริปรีชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖

อา้งถึงในกรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๓๒) ในการสร้างพระวิหารยอดน้ี โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยพระเทพ
บิดรและพระนากจากหอพระนากมาประดิษฐานภายในพระวหิารแห่งน้ี  
 
พระนาก 
 พระนากเป็นพระพทุธรูป ศิลปะอยธุยาตอนปลาย ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๒-๒๓ สูง ๔๘๐ 
เซนติเมตร ทาํจากนาก (ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๖๘) ประทบัยนืแสดงปางหา้มสมุทร 
ดว้ยพระหตัถท์ั้งสองขา้งยกมือข้ึนเสมอกนับริเวณพระอุระ และตั้งฝ่าพระหตัถย์ืน่ออกไปขา้งหนา้ 
พระพทุธรูปมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระนลาฏกวา้ง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิก
โด่ง พระโอษฐเ์รียว พระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา พระเศียรประดบัดว้ยเมด็พระศกขนาดเลก็ มี
เกตุมาลา และมีรัศมีรูปเปลวไฟแหลมโดยมีกลีบบวัรองรับ มีไรพระศกเป็นเสน้ขนาดเลก็ปรากฏ
เหนือพระนลาฏ พระหตัถท์ั้งสองขา้งมีน้ิวพระหตัถท์ั้งส่ีน้ิวยาวเสมอกนั องคพ์ระพทุธรูปครองจีวร
ห่มคลุมเรียบไม่มีร้ิวเหนือผา้สบงจีบทบหอ้ยทางเบ้ืองหนา้คาดทบัดว้ยรัดประคดเรียบท่ีบั้นพระองค ์
ขอบสบงหอ้ยตกลงมาเบ้ืองล่างเป็นเสน้ตรงในแนวเฉียงขนาบพระชงฆท์ั้งสองขา้ง ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั
พระพทุธรูปปางหา้มสมุทรท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ แต่มีขนาดสูงใหญ่กวา่มาก ประดิษฐานภายในวหิาร
ยอด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ประวตัิพระนาก 

 ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๖๙) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ อญัเชิญพระนากมาจากวดัพระศรีสรรเพชญ ์ใน
พระราชวงัหลวงของกรุงศรีอยธุยา และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานพระนากไว้
ภายในหอพระท่ีสร้างข้ึนทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
จึงไดพ้ระราชทานนามหอพระน้ีตามนามของพระพทุธรูปวา่ “หอพระนาก” ต่อมาจึงไดอ้ญัเชิญมา
ประดิษฐาน ณ พระวิหารยอด ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เม่ือคราว
บูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๗   พระนาก 
 

 เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ 
๑๐๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณ์พระ
วิหารยอด โดยซ่อมแซมหลงัคาและยอดมงกฎุ ถือปูนประดบักระเบ้ืองถว้ยข้ึนใหม่ ซ่อมซุม้ประตู
และบานหนา้ต่างภายนอกและภายในพร้อมทั้งประดบัพระปรมาภิไธยยอ่ “จปร.” ภายใตพ้ระเก้ียว
ยอดบนยอดโคง้แหลมของซุม้โคง้รอบพระวิหาร(สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๘)   
 พระเศวตกฎุาคารวิหารยอด หรือพระวหิารยอด เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตรงกลางยืน่
ออกมาเป็นจตุัรมุขเพื่อรับหลงัคาซุม้ยอดทรงมงกฎุ พระวหิารน้ีตั้งอยูบ่นฐานประทกัษิณซ่ึงมีทาง
ข้ึนอยู ่๓ ทางคือทิศเหนือ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ทางข้ึนแต่ละทางมีบนัไดปูหินทราย ๓ ขั้น 
พนกัระเบียงประดบักระเบ้ืองปรุเคลือบสีเขียวแบบจีน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๘

 ฐานปัทมย์กพื้นข้ึน ๓ ขั้น มีผนงั ๒ ตอน ตอนนอกเป็นผนงัฉาบปูนทาสีขาว เสาอิงและ
เสายอ่มุมไมสิ้บสองตรงจตุัรมุขทั้งส่ีดา้นประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยหลากสียาวตลอดตั้งแต่ฐานถึงหวั
เสา ซ่ึงทาํเป็นบวัจงกล ผนงัระหวา่งช่วงเสาเจาะเป็นช่องโคง้แหลมทาํเป็นซุม้ประดบัดว้ยกระเบ้ือง
ถว้ย ยอดของซุม้ประดบัพระปรมาภิไธยยอ่ “จปร.” ภายใตพ้ระเก้ียวยอดระหวา่งซุม้โคง้แหลมเป็น
พนกัระเบียงประดบัดว้ยลูกกรงกระเบ้ืองเคลือบทาํเป็นรูปส่ีเหล่ียม ตอนบนเป็นบวัหลงัเจียดฉาบปนู 
ตอนหนา้ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยหลากสีเช่นกนั 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๐๘   พระปรมาภิไธยยอ่ “จปร.” ภายใตพ้ระเก้ียว 
 
 ผนงัตอนในก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว มีซุม้หนา้ต่างทุกช่วงเสาทั้งทางดา้นทิศตะวนัออกและ
ทิศตะวนัตก ส่วนทิศเหนือเป็นซุม้ประตูซ่ึงเป็นทางเขา้ทางเดียวของพระวหิารหลงัน้ี ซุม้หนา้ต่าง
เป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุประดบักระเบ้ืองถว้ย ใตข้อบหนา้ต่างบานกลางของดา้นทิศตะวนัออกและ
ตะวนัตกก่อฐานเป็นรูปผา้ทิพยป์ระดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย เพดานซุม้เขียนลายฉลุปิดทองบนพื้นสีแดง 
บานหนา้ต่างดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าเป็นลายเคร่ืองศาสตราวธุ ดา้นในเขียนรูปเคร่ืองบูชาแบบจีน 
กรอบเช็ดหนา้เป็นลายรดนํ้าปิดทองทาํเป็นลายพดุตาน ซุม้ประตูเป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุ ประดบั
กระเบ้ืองถว้ยเช่นเดียวกบัซุม้หนา้ต่าง แต่บานประตูเป็นประตูประดบัมุกลายช่องกลม ฝีมือช่างสมยั
สมเดจ็พระเจา้บรมโกศในสมยักรุงศรีอยธุยา ซ่ึงไดน้าํมาจากวหิารพระนอนวดัป่าโมก จงัหวดั
อ่างทอง (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๒)  บานประตูดา้นในเขียนลายรดนํ้าเป็นรูปเซ่ียวกาง 
ซ่ึงแต่งตวัแบบไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙

 หลงัคาตรงกลางเป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุ ประดบักระเบ้ืองถว้ยหลากสีเป็นลายดอกไม้
ตลอดทั้งซุม้รวมไปถึงหนา้บนัทั้งส่ีดา้น ยอดของซุม้เป็นปลีประดบัดว้ยกระจกสี มียอดนภศูลเป็น
โลหะฉลุโปร่งเป็นลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ ส่วนหลงัคาอีก ๒ ดา้นเป็นมุขลด ๒ ชั้น ทั้งดา้นหนา้และหลงั
มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีโดยมีพื้นสีเหลืองขอบเขียว ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุง้ 
หางหงส์เป็นรูปนกเจ่า ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยหลากสีเช่นกนั 
 ภายในพระวหิารแบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรกเป็นโถงทางเขา้อยูท่างมุขเหนือเป็นหอ้งรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ส่วนกลางเป็นหอ้งโถงรูปแปดเหล่ียม ส่วนในสุดอยูท่างมุขใตเ้ป็นหอ้งรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้มีแท่นยกสูงประมาณ ๑ เมตร เป็นท่ีตั้งพระพทุธรูปยนืเรียงจากตํ่าไปหาสูง ยกเวน้แถว
กลางเป็นพระพทุธรูปนัง่ 
 เพดานเขียนลายทองตดัขอบดาํเป็นลายกา้นต่อดอกเป็นรูปดอกพดุตาน ผนงัทัว่ไปเขียน
ลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ผนงัตอนบนและตอนล่างเขียนลายกรวยเชิง ผนงัใตห้นา้ต่างฉาบปูนทาสี
เซาะร่อง ทาํผวิหนา้คลา้ยบุดว้ยหินอ่อน บานประตูดา้นในเป็นลายรดนํ้าภาพเซ่ียวกางแต่งตวัแบบ
ไทย เหนือบานประตูเป็นภาพเคร่ืองมงคลแบบจีน ประกอบดว้ยภาพสตัว ์ ผลไมแ้ละดอกไม ้ ส่วน
หอ้งโถงกลางเขียนภาพเคร่ืองมงคลแบบจีน เป็นภาพสตัวแ์ละภาชนะต่างๆ บานแผละเป็นเขียนแบบ
จีนรูปกระถางมงักรปลูกตน้พดุตาน มีนกเกาะ บานหนา้ต่างตรงมุขทางเขา้ดา้นทิศเหนือสองขา้ง
ประตูเป็นลายรดนํ้าภาพเคร่ืองศาสตราวธุ บานแผละเป็นภาพเขียนแบบจีนรูปกระถางมงักรปลูกตน้
พดุตานเหมือนหอ้งโถงกลาง 
 

             
            
ภาพท่ี  ๑๐๙  บานประตูประดบัมุก             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๐  บานหนา้ต่างลายรดนํ้า 
 
นกทณัทมิา 
 นกทณัทิมาเป็นสตัวป์ระเภทนก มีหวัและหนา้เป็นนก มีอาวธุติดตวัเป็นไมเ้ทา้หรือ
ตะบอง  ตวัเลก็ปากยาวดุจไมเ้ทา้จรดอยูบ่นใบบวั (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ ๒๕๔๕ : ๓๙)  จึงได้
นาํมาเป็นสญัลกัษณ์ของผูค้อยคุม้กนัอนัตราย  พบไดท่ี้หนา้ประตูพระวหิารยอด  เป็นประติมากรรม
ลอยตวั  หล่อดว้ยสาํริด 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๑   นกทณัทิมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑

หอพระมณเฑียรธรรม (อาคารหมายเลข ๑๓) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๒  หอพระมณเฑียรธรรม 
 

 หอพระมณเฑียรธรรมเป็นอาคารทรงไทย สร้างข้ึนหลงัจากท่ีหอพระมณเฑียรธรรมเดิม
ซ่ึงอยูก่ลางสระนํ้าถูกเพลิงไหม ้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ จึง
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างหอพระมณเฑียรธรรมข้ึนใหม่ โดยยา้ยท่ีไปสร้างท่ีมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียง 
เหนือของพระอุโบสถ โดยมีสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล ในรัชกาลท่ี ๑ ทรงจดัช่างวงัหนา้มาสมทบสร้างดว้ย เม่ือสร้างเสร็จโปรดฯ ใหใ้ชเ้ป็นท่ี
ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ท่ีเหลือจากพระมณฑป พระไตรปิฎกฉบบัครูเดิมและฉบบั
อ่ืนๆ รวมทั้งเป็นท่ีบอกหนงัสือพระภิกษุสามเณร เป็นท่ีพกัของราชบณัฑิตสาํหรับบอกพระปริยติั
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งเป็นท่ีแปลพระราชสาส์นดว้ย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๒๓)  
ในสมยัต่อมายงัปรากฏหลกัฐานวา่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือคร้ังดาํรงพระ
อิสริยยศเป็นสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ กไ็ดท้รงศึกษาพระบาลีท่ีหอพระมณเฑียรธรรมองคน้ี์ดว้ย 
(สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ อา้งถึงในสาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๖)  

หอพระมณเฑียรธรรมเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีเฉลียง
รอบ หลงัคาซอ้น ๒ ชั้นมีปีกนกลดส่ีตบัมีมุขลดดา้นหนา้และดา้นหลงั ใตมุ้ขลดทั้ง ๒ แห่งน้ีเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๒

เฉลียงกวา้ง โดยเฉลียงดา้นทิศตะวนัตกเป็นทางเขา้ท่ีสาํคญั หอพระหลงัน้ีตั้งอยูบ่นฐานทกัษิณยกพื้น
มีเสาหานและเสานางจรัลโดยรอบ ทางข้ึนฐานทกัษิณมี ๖ ทางคือ ดา้นทิศตะวนัออก และทิศ
ตะวนัตก ดา้นละ ๑ ทาง ทิศเหนือและทิศใตด้า้นละ ๒ ทาง ผนงัดา้นทิศตะวนัตกมีซุม้ประตู ๓ ซุม้ 
โดยมีซุม้ใหญ่ทรงมณฑปอยูก่ลาง ซุม้เลก็สองขา้งเป็นซุม้ทรงบนัแถลงทิศตะวนัออกมีซุม้ประตู ๒ 
ซุม้เป็นซุม้ทรงบนัแถลง ทิศเหนือและทิศใตเ้ป็นหนา้ต่างในซุม้ทรงบนัแถลงเช่นเดียวกนั 
 หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี มีพื้นสีเหลือง ลวดสีนํ้าเงิน เชิงสีแดง มีช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้  หนา้บนัประดบักระจกสีขาวหนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลาย ตอนบนเป็น
รูปพระพรหมทรงหงส์ ตอนล่างเป็นรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ลอ้มรอบ
ดว้ยกระหนกกา้นขดปลายลายเป็นเทพนม ส่วนท่ีแผงแรคอสองมีเทพนม ๕ องค ์ ในซุม้บนพื้น
กระจกสีชมพ ู ระหวา่งซุม้เป็นเทพนมองคเ์ลก็เรียงสลบักนั ส่วนหนา้อุดมีกระหนกเทพนม ๓ องค ์
นัง่เรียงกนั มีลายกระหนกกา้นขดปลายลายเป็นเทพนมประกอบดา้นขา้ง บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ใต้
หนา้อุดปีกนกเป็นลายกระหนกกา้นขด ปลายลายเป็นรูปสิงห์ 
 เสาหานและเสานางจรัล เป็นเสาก่ออิฐถือปูนยอ่มุมไมสิ้บสองทาสีขาว หวัเสาเป็นบวั
ปลายเสาปิดทองประดบักระจกสีขาวและเขียวระหวา่งเสาเป็นพนกัลูกกรง ก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว 
ตกแต่งตอนบนเป็นบวัหลงัเจียด ทวยรับหลงัคาเป็นรูปพญานาคปิดทองประดบักระจกสีเขียว  
 ซุม้ประตูใหญ่บานกลางดา้นทิศตะวนัตก เป็นซุม้ทรงมณฑปปิดทองประดบักระจก บาน
ประตูดา้นนอกเป็นบานไมป้ระดบัมุกเป็นลายพระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั พระ
นารายณ์ทรงครุฑ ประกอบลายกระหนกกา้นขด ปลายลายเป็นสตัวหิ์มพานตรู์ปต่างๆ ซ่ึงบานประตู
น้ีนาํมาจากวดับรมพทุธาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๒๙) บานประตู
ดา้นในเป็นลายทองฉลุ เป็นลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่บนพ้ืนสีแดง ซุม้ประตูทางเขา้รองทั้งดา้นหนา้
และหลงัเป็นซุม้ทรงบนัแถลง ๒ ชั้น นาค ๓ เศียร บานประตูดา้นนอกเป็นลายรดนํ้าพุม่ขา้วบิณฑ์
หนา้สิงห์ กา้นแยง่ลงรักปิดทอง ดา้นในเป็นภาพทวารบาลบนฐานสิงห์ ท่ีกรอบเช็ดหนา้ตอนบนเป็น
ไมจ้าํหลกัลายเป็นรูปพระยากมุภณัฑแ์ละขนุกระบ่ีบนลายกระหนกกา้นขด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๓

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๓  ซุม้ประตูทางเขา้หอพระมณเฑียรธรรม 
 
 ซุม้หนา้ต่างเป็นซุม้ทรงบนัแถลง ๒ ชั้นนาค ๓ เศียร เช่นเดียวกบัประตู ตอนบนประดบั
ดว้ยไมจ้าํหลกัลายเป็นสาหร่ายรวมผึ้ง เป็นรูปพระยากมุภณัฑแ์ละขนุกระบ่ีสลบักนัคนละหนา้ต่าง
ตอนล่างเป็นหยอ่งไมจ้าํหลกัลายดงักล่าวน้ี เป็นพระราชนิยมของสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิง
หนาท (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๕๐) บานหนา้ต่างดา้นนอกเป็นลายรดนํ้าปิดทอง ดา้นใน
เป็นภาพเทวดาถือพระขรรคร์องรับดว้ยพญาวานรแบกแท่น บานแผละเป็นภาพสุภาษิต 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๔  ซุม้หนา้ต่างหอพระมณเฑียรธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๔

 ภายในหอพระมณเฑียรธรรมเป็นหอ้งโถง มีตูป้ระดบัมุกเรียงรายอยู ่๒ แถว รวมทั้งหมด 
๙ ตู ้ลกัษณะเด่นของหอหลงัน้ีอีกประการหน่ึง คือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัโดยรอบซ่ึงเป็นลกัษณะของ
จิตรกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ยคุแรก โดยตอนบนเหนือหนา้ต่างเป็นรูปเทพชุมนุม ๓ ชั้นบนพื้นสี
ดาํสลบักบัสีแดง ส่วนท่ีชิดฝ้าเพดานเป็นรูปฤาษีถือดอกบวั ถดัลงมาอีก ๒ ชั้นเป็นรูปเทวดาและ
นางฟ้าสลบักนัเป็นคู่ๆ คัน่ดว้ยตาลปัตร ระหวา่งหนา้ต่างตอนบนเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดา
ประนมมือ ตอนล่างเป็นรูปเวสสนัดรชาดกกณัฑต่์างๆ เพดานประดบัดว้ยเพดานปิดทองประดบั
กระจกมีดวงใหญ่อยูก่ลาง มีดวงเลก็ ๘ ดวงเป็นบริวาร 
 หอพระมณเฑียรธรรมหลงัน้ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ซุม้พระทวารและซุม้พระบญัชรมีทั้ง
สาหร่ายรวงผึ้งและหยอ่งจาํหลกัลาย ซ่ึงตามปกติแลว้จะไม่ปรากฏในพระบรมมหาราชวงัมาก่อน 
แต่ท่ีเป็นดงัน้ีเน่ืองดว้ยสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ทรงส่งช่างวงัหนา้มาสมทบสร้าง
ถวาย จึงไดเ้นน้การประดบัหนา้ต่างและประตูดว้ยสาหร่ายรวงผึ้งและหยอ่งจาํหลกัลาย เช่นเดียวกบั
หมู่พระวิมานท่ีประทบั ซ่ึงยงัปรากฏอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : 
๒๕๐)  
 จิตรกรรมฝาผนงัภายในหอพระมณเฑียรธรรม ตอนล่างเป็นภาพเล่าเร่ืองมหาชาติชาดก 
ตอนกลางระหวา่งช่องหนา้ต่างเขียนเป็นภาพลอยตวัเทพบุตรและเทพธิดายนืพนมมือ ส่วนตอนบน
เป็นภาพเทพชุมนุม บริเวณบานแผละหนา้ต่างตอนบนเป็นภาพต่อเน่ืองกบัภาพเทพชุมนุม ซ่ึงเขียน
เป็นภาพเทวดากาํลงัเหาะเหินอยูบ่นทอ้งฟ้า ส่วนตอนล่างซ่ึงเป็นภาพพื้นดิน เขียนภาพเล่าเร่ือง
สุภาษิตคาํพงัเพย   
 
จุดนําชมที ่๔  
 บรรยายบริเวณลานดา้นทิศตะวนัออกของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม สาํหรับบรรยายพระ
อษัฎามหาเจดีย ์โดยใชค้วามรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๕

พระอษัฎามหาเจดีย์ (อาคารหมายเลข ๑๔) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๕  พระอษัฎามหาเจดีย ์
 

 พระอษัฎามหาเจดียห์รือพระปรางค ์ ๘ องค ์ ตั้งเรียงกนัอยูห่นา้วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ภายนอกพระระเบียง ๖ องค ์ภายในพระระเบียง ๒ องค ์พระอษัฎามหาเจดียเ์ป็นช่ือท่ีคณะกรรมการ
อาํนวยการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามเม่ือฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี มีมติใหเ้รียกช่ือรวม
เป็นทางการตามช่ือท่ีปรากฏในการบูรณปฏิสงัขรณ์สมยัรัชกาลท่ี ๓ ของพระศรีภูริปรีชา (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๑๑)  
 พระมหาเจดียท์ั้ง ๘ องค ์ น้ีไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างท่ีแน่นอน อาจจะสนันิษฐานได้
เป็น ๒ นยัคือ สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๑ พร้อมๆ กบัพระอุโบสถ หอพระมณเฑียรธรรมองคเ์ดิม
พระระเบียง ศาลาราย และปูชนียสถานอ่ืนๆ ดงัท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงมี
พระราชวิจารณ์แผนท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลท่ี ๑ เก่ียวกบัพระมหาเจดียน้ี์วา่ “ดา้น
ตะวนัออกนอกพระระเบียงมีพระปรางค ์๘ องค ์เดิมประดบักระจกสีต่างๆ” แต่ร่างหมายในรัชกาลท่ี 
๓ กล่าววา่ “จม่ืนไวยวรนารถรับพระราชโองการใส่เกลา้ฯ สัง่วา่ “ทรงพระราชศรัทธาสร้างพระ
ปรางคห์นา้วดัพระศรีรัตนศาสดารามรวม ๘ องค ์ ลงรักปิดทองเสร็จแลว้พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงมีพระราชวิจารณ์ต่อไปวา่ “เม่ือไดค้วามเช่นน้ีน่าจะสนันิษฐานวา่พึ่ง
สร้างข้ึนในรัชกาลท่ี ๓ ท่วงทีฐานกเ็ป็นมารเจ๊กแบกทั้งกาํแพงก่อเพิม่ออกไปอีกชั้นหน่ึง เก๋งบอก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๖

หนงัสือกเ็ป็นอยา่งจีน กาํลงัเป็นเลาท่ีเล่นการช่างอยา่งจีน จึงควรสนันิษฐานวา่เป็นของรัชกาลท่ี ๓” 
(พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อา้งถึงในสาํนกัราชเลขาธิการ ๑๕๓๑ : ๒๗๓) 
 วตัถุประสงคใ์นการสร้างพระมหาเจดียเ์หล่าน้ีกเ็พื่ออุทิศเป็นท่ีระลึกถึงปูชนียบุคคลและ
พระธรรม (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๑๔) พระมหาเจดียท์ั้ง ๘ องคเ์ป็นเจดียท์รงปรางค ์ก่ออิฐถือปูน
ประดบักระเบ้ืองเคลือบสี ยกเวน้เฉพาะฐาน ๒ ชั้น ก่ออิฐฉาบปูนทาสี พระมหาเจดียท์ั้ง ๘ องคน้ี์มี
ขนาดรูปร่างและความสูงเหมือนกนัทุกประการ ต่างกนัเฉพาะสีของกระเบ้ืองเคลือบท่ีประดบัองค์
พระเจดียเ์ท่านั้น แต่ละองคมี์สีและช่ือประจาํ นบัจากทิศเหนือไปใต ้(กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๑๔) 
คือ 

พระสมัมาสมัพทุธเจดีย ์  สีขาว 
พระสทัธรรมปริยติัวรามหาเจดีย ์ สีขาบ 
พระอริยสงฆส์าวกมหาเจดีย ์  สีชมพ ู
พระอริยสาวกภิกษุณีสงัฆมหาเจดีย ์ สีเขียว 
พระปัจเจกโพธิสมัพทุธมหาเจดีย ์ สีม่วงแก่ 
พระบรมจกัรวรรดิราชามหาเจดีย ์ สีฟ้า 
พระโพธิสตัวก์ฤษฎามหาเจดีย ์  สีนํ้ าตาลแดง 
พระศรีอริยเมตยมหาเจดีย ์  สีเหลือง  

 
 พระมหาเจดียแ์ต่ละองคแ์บ่งไดเ้ป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนฐานส่วนเรือนธาตุและส่วนยอด
ปรางค ์ ส่วนฐานประกอบดว้ยฐานทกัษิณเป็นฐานแปดเหล่ียม ก่ออิฐฉาบปูนทาสีเทาดา้นยาวมีซุม้
ปรก ๕ ซุม้ ดา้นแคบมี ๓ ซุม้ สาํหรับตามประทีป (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๔) ภายในซุม้
ทาสีแดง ฐานนั้นมีพนกัระเบียงโดยรอบ ทุกมุมมีเสา ประดบัหวัเสาดว้ยดอกบวัจาํหลกัหิน 
 ฐานชั้นท่ีสองเป็นฐานแปดเหล่ียมก่ออิฐฉาบปูนเทาสีเทา มีซุม้ปรกเช่นเดียวกบัฐาน
ทกัษิณ แต่มีขนาดเลก็กวา่ ภายในซุม้ทาสีแดง ฐานปัทมเ์ป็นฐานยอ่มุมไมสิ้บสอง ลกัษณะเป็นฐาน
สิงห์ ๓ ชั้น มีฐานบวัคัน่เป็นช่วงๆ เหนือฐานสิงห์มีฐานบวัคว ํ่า บวัหงายรองรับเรือนธาตุ 
 เรือนธาตุเป็นแบบยอ่มุมไมสิ้บสอง มีซุม้จรนาํประดิษฐานเทวดายนืถือพระขรรคท์ั้งส่ีทิศ 
เหนือเรือนธาตุเป็นส่วนองคป์รางค ์แบ่งเป็น ๗ ชั้น รองรับดว้ยมารแบกปูนป้ันดา้นละ ๒ ตวั ตอน
มุม ๑ ตวั รวมทั้งส้ิน ๑๒ ตวั ยอดนภศูลทาํดว้ยโลหะเป็นรูปฝักเพกา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๗

จุดนําชมที ่๕  
 บรรยายบริเวณลานดา้นทิศใตข้องวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
ไดแ้ก่ หอพระคนัธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค ์ หอระฆงั และพระระเบียง สาํหรับชุดความรู้
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีใชบ้รรยายในจุดน้ี ไดแ้ก่ ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม และ
ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ 

๑. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวติัการสร้าง ลกัษณะ
ทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของหอพระคนัธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค ์ หอระฆงั 
และพระระเบียง  

๒. ชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ เพื่อบรรยายพระพทุธรูป
พระคนัธารราษฎร์ พระคนัธารราษฎร์จีน ฝนโบกขรพรรษและฝนสัตตรัตนมาส  

 
หอพระคนัธารราษฎร์ (อาคารหมายเลข ๑๕) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๖  หอพระคนัธารราษฎร์และพระมณฑปยอดปรางค ์
 

 หอพระคนัธารราษฎร์ สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
เพื่อประดิษฐานพระคนัธารราษฎร์ ซ่ึงเป็นพระพทุธสาํคญัในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลั
แรกนาขวญัและพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชทานนามวา่ “หอพระคนัธารราษฎร์” ตามนาม
พระพทุธรูป (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๐)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๘

หอพระคนัธารราษฎร์เป็นอาคารทรงไทยขนาดเลก็ชั้นเดียวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีมุขเลก็ ๓ 
มุข มุขดา้นทิศเหนือเป็นพระตูทางเขา้ มุขดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเป็นหนา้ต่าง ส่วน
หลงัคาแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหนา้เป็นหลงัคามุงกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี ตอนหลงัเป็นซุม้ยอด
ปรางคป์ระดบักระเบ้ืองถว้ย 
 หอน้ีตั้งอยูบ่นฐานไพทีและฐานปัทมซ่ึ์งเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ทางข้ึนหอพระอยู่
ทางดา้นทิศเหนือ มีบนัไดปูหินอ่อนจาํนวน ๕ ขั้นข้ึนยงัฐานไพที และมีบนัไดปูหินอ่อนอีก ๓ ขั้น
ข้ึนยงัหอพระ พลสิงห์บนัไดเป็นรูปพญานาค ทุกมุมขอบฐานไพทีตั้งสิงโตจาํหลกัหินแบบจีนบนหวั
เสาโดยรอบ พนกัระเบียงเป็นลูกแกว้กระเบ้ืองเคลือบ นอกจากนั้นยงัมีเสาสูงสาํหรับตามประทีปอีก 
๒ เสาทาํดว้ยกระเบ้ืองเคลือบลายดอกไมเ้ป็นปลอ้งๆ ต่อกนั  
 หลงัคาหอพระมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีโดยมีพื้นสีเขียว ขอบสีแดง โครงหลงัคา
เป็นไมแ้ต่ก่อปูนปิด  ทาํเป็นรูปหลงัคาทรงบนัแถลง ๒ ชั้น ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และ
ช่อฟ้าปูนป้ันเป็นรูปหวันาค หนา้บนัประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ เป็นลายดอกพดุตานบนพื้น
กระจกสีนํ้าเงิน ส่วนท่ีเป็นซุม้ยอดปรางคท์าํเป็นซุม้ยอ่เกจ็โดยรอบ ตอนบนเป็นยอดปรางคซ์อ้น ๔ 
ชั้น ประดบักระเบ้ืองถว้ยสีขาว เหลืองและแดง ยอดนพศูลเป็นโลหะรูปฝักเพกา 
 ผนงับุดว้ยกระเบ้ืองสีนํ้าเงินและเขียวสลบัเหลืองเป็นลายทแยงมุม ตอนมุมทาํเป็นเสาอิง
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีเดียวกนัขอบเสาอิงประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ เป็นลายรักร้อยโคนเสา
เป็นรูปกาบพรหมศร หวัเสาเป็นบวัปลายเสา 
 ซุม้หนา้ต่างและซุม้ประตูเป็นทรงบนัแถลง ๒ ชั้น โดยมีช่อฟ้าและหางหงส์เป็นหวันาค 
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยผกูลายเป็นดอกไมสี้ต่างๆ บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ใตซุ้ม้เป็นผนงัโคง้บุ
กระเบ้ืองเคลือบลายเดียวกบัผนงัทัว่ไป บานหนา้ต่างเป็นไมด้า้นนอกจาํหลกัลายเป็นรูปพระวรุณ
ทรงนาค (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๒) บนพื้นกระจกสีนํ้าเงินตอนล่างเป็นรวงขา้ว มีหอย ปู ปลา 
ผดุในทอ้งนํ้าทาํดว้ยกระจกสีขาว บานดา้นในเขียนลายรดนํ้าภาพเทวดายนืบนหลงัสตัวบ์นพื้นลาย
พดุตาน บานประตูดา้นนอกจาํหลกัลายเหมือนหนา้ต่างดา้นในเป็นภาพเทวดาเหาะดา้นหลงับนพ้ืน
ลายพดุตาน 
 ภายในหอพระแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหนา้เป็นหอ้งโถงยาวตอนในเป็นหอ้งแปดเหล่ียม 
ผนงัดา้นหลงัเป็นอฒัจนัทร์ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ประดิษฐานพระพทุธรูปสาํหรับใชต้ั้งในพระราชพธีิ
พืชมงคลและพิรุณศาสตร์ เหนืออฒัจนัทร์ประดิษฐานซุม้เรือนแกว้ปิดทองเป็นรูปพระวิมาน ๓ หอ้ง 
ประดิษฐานพระคนัธารราษฎร์  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๙

พระคนัธารราษฎร์ 
 พระคนัธารราษฎร์เป็นพระพทุธรูปแบบรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๖ มีหนา้ตกักวา้ง ๕๗.๔๐ เซนติเมตร สูง
เฉพาะองคพ์ระ ๖๓.๑๐ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๘๗.๕๐ เซนติเมตร ทาํจากสมัฤทธ์ิลงรักปิดทอง  
(ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ๒๕๓๕ : ๓๒) ประทบันัง่แบบขดัสมาธิราบ แสดงปางขอฝนดว้ยการยก
พระหตัถข์วาข้ึนเพื่อกวกัเรียกฝน และหงายพระหตัถซ์า้ยสาํหรับรองรับนํ้าฝน พระคนัธารราษฎร์มี
พระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว พระกรรณ
ยาวเกือบจรดพระองัสา พระเศียรประดบัดว้ยขมวดพระเกศาเรียงตามแนวตั้ง มีเกตุมาลาและรัศมีรูป
ดอกบวัตูมเกล้ียง องคพ์ระพทุธรูปครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระองัสาขวาปราศจากสังฆาฏิบนพระ
องัสาซา้ย จีวรเป็นร้ิวคลา้ยจีวรของพระพทุธรูปแบบจีน พระคนัธารราษฎร์ประทบันัง่เหนือ
ปัทมาสน์ ประกอบดว้ยกลีบบวัคว ํ่าและกลีบบวัหงายเหนือฐานแขง้สิงห์ ประดิษฐานภายในหอพระ
คนัธาร-ราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
ประวตัิพระคนัธารราษฎร์ 

 ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๓๓) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระคนัธารราษฎร์ ในปีพทุธศกัราช 
๒๓๒๖ เพื่อเขา้พิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพชืมงคล ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้าไหล่ทองข้ึนใหม่ พระพทุธรูปพระ
คนัธารราษฎร์องคน้ี์กล่าวกนัวา่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้อดพระเนตร
เห็นพระพทุธรูปโบราณ จึงใหช่้างถ่ายอยา่งแลว้หล่อใหเ้หมือนพระพทุธรูปองคน์ั้น 

 พระคนัธารราษฎร์พระพทุธรูปปางขอฝนน้ี โดยทัว่ไปคงสืบเน่ืองมาจากเร่ืองราวท่ีกล่าว
วา่ “ในแควน้คนัธาระทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีพระยานาคตนหน่ึงช่ือ        เอ
ลาปัตตร์ หรืออรวาลเป็นผูใ้หน้ํ้ า แต่เดิมนั้นพระยานาคตนน้ีไดท้าํใหเ้กิดอุทกภยัในแควน้นั้น แต่
ต่อมาเม่ือหนัมานบัถือพทุธศาสนาแลว้ จึงเป็นผูใ้หน้ํ้ าเพื่อทาํใหแ้ควน้นั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์” 
ดว้ยเหตุนั้นจึงเรียกพระพทุธรูปปางขอฝนวา่ พระคนัธารราษฎร์ แต่นั้นมา 

 ส่วนความในพระราชพิธีสิบสองเดือนกล่าวถึงเร่ืองพระพทุธรูปซ่ึง เรียกวา่ คนัธารราษฎร์ 
โดยยกนิทานในวาริชชาดกมาอธิบายวา่ 

 “เม่ือพระพทุธเจา้เสดจ็อยู ่ณ พระเชตวนัในเมืองสาวตัถี เกิดฝนแลง้ขา้วกลา้ในนาแหง้ทัว่
ทั้งเมือง นํ้าในลาํธารหว้ยคลองหนองบึงทุกแห่งกแ็หง้ จนถึงสระโบกขรณีท่ีเคยเป็นพทุธบริโภค นํ้า
กแ็หง้จนเห็นตม ปลาทั้งหลายกไ็ดรั้บความลาํบากดว้ยฝงูกามาจิกกินเป็นอาหาร ตอ้งมุดซ่อนอยูใ่น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๐

ตม ในขณะนั้นพระพทุธเจา้เสดจ็ไปทรงบิณฑบาต ไดท้อดพระเนตรเห็นเหตุดงันั้น กมี็พระหฤทยั
กรุณา เม่ือเสดจ็กลบัมาทาํภตักิจหรือฉนัภตัตาหารแลว้ จึงตรัสเรียกพระอานนทใ์หน้าํผา้อุทกสาฏก
หรือผา้อาบมาถวาย พระอานนทก์ราบทูลวา่นํ้าในสระแหง้เสียหลายวนัแลว้ พระพทุธองคก์ต็รัส
เรียกผา้อุทกสาฏกยนืคาํอยู ่พระอานนทจึ์งไดน้าํมาถวาย พระพทุธองคท์รงรับผา้มาชายส่วนหน่ึงนั้น
ทรง ส่วนหน่ึงนั้นตระหวดัข้ึนบนพระองัสประเทศ เสดจ็ประทบัยนืท่ีฝ่ังสรงแสดงพระอาการพระ
หตัถข์วากวกัเรียกฝน พระหตัถซ์า้ยหงายรองนํ้าฝน ขณะนั้นฝนกต็กลงมาเป็นอนัมาก ท่วมในท่ีซ่ึง
ควรจะขงันํ้าทุกแห่ง มนุษยแ์ละสตัวท์ั้งปวงกมี็ความช่ืนชมยนิดีกล่าวคาํสรรเสริญต่างๆ เม่ือพระ
พทุธองคท์รงทราบจึงตรัสวา่ แต่กาลปางก่อนนฬะปะมจัฉะชาติ คือ ปลาช่อนกอ็าจตั้งสตัยาธิษฐาน
ใหฝ้นตกลงได ้ แต่ในคาํประกาศน้ีหาไดย้กคาถานฬะปะมจัฉะชาติมากล่าวไวไ้ม่ ดว้ยทอ้งเร่ืองของ
คาถานั้นเป็นเร่ืองขอฝน” 

 เม่ือพระพทุธเจา้เสดจ็ปรินิพพานแลว้ไดส้องร้อยปีเศษ มีพระเจา้แผน่ดินองคห์น่ึงได้
ครอบครองเป็นใหญ่ในคนัธารราษฎร์ มีความเล่ือมใสในพระมชัฌนัติกะเถระ จึงไดรั้บ
พระพทุธศาสนาไปถือสืบต่อกนัมาหลายชัว่แผน่ดิน ภายหลงัพระเจา้แผน่ดินในคนัธารราษฎร์องค์
หน่ึง ไดท้รงฟังเร่ืองพระพทุธเจา้ทรงบนัดาลใหฝ้นตกนั้นกท็รงเล่ือมใส จึงใหส้ร้างพระพทุธ
ปฏิมากรมีอาการอยา่งจะสรงนํ้าทาํปริศนาเรียกฝนเช่นนั้น คร้ันเม่ือปีใดฝนแลง้กใ็หเ้ชิญพระพทุธ
ปฏิมากรนั้นออกตั้งบูชาขอฝน ฝนกต็กลงไดด้งัประสงค ์ ภายหลงัมามีผูท่ี้นบัถือพระพทุธศาสนา
สร้างพระพทุธรูปมีอาการเช่นนั้น ซ่ึงต่อมากเ็รียกสมญาวา่ พระพทุธคนัธารราษฎร์ เพราะเหตุท่ีได้
สร้างข้ึนในเมืองคนัธารราษฎร์ 

 ถึงแมว้า่นามพระคนัธารราษฎร์น้ี มีความพอ้งกบัพระพทุธรูปแบบคนัธาระ หรือ
คนัธารราษฎร์ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียกจ็ริง แต่จากรูปแบบทางศิลปกรรมของ
พระพทุธรูปองคน้ี์ มิไดส้ร้างข้ึนในศิลปะซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากกรีกโรมนั  รวมทั้งการแสดงปางขอ
ฝนซ่ึงแตกต่างไปจากปางของพระพทุธรูปแบบคนัธาระ จึงกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์มิไดมี้
ความสมัพนัธ์กบัพระพทุธรูปแบบคนัธาระแต่ประการใด 

 ปัจจุบนัอญัเชิญพระคนัธารราษฎร์ปางขอฝนน้ีเขา้ในพระราชพิธีพืชมงคลในพระอุโบสถ
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๑

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๗   พระคนัธารราษฎร์ 
 
พระคนัธารราษฎร์จีน 
 พระคนัธารราษฎร์จีนเป็นพระพทุธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ มีขนาดหนา้ตกักวา้ง ๒๙.๓๐ 
เซนติเมตร สูงเฉพาะองคพ์ระ ๓๗.๘๐ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๔๘.๑๐ เซนติเมตร ทาํจากทองคาํ 
(ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๓๕) ประทบันัง่แบบขดัสมาธิราบ แสดงปางขอฝนดว้ยการยก
พระหตัถข์วาข้ึนกวกัเรียกเมด็ฝน ส่วนพระหตัถซ์า้ยทรงถือบาตรวางหงายอยูเ่หนือพระเพลา พระ 
พกัตร์กลม ปลายพระขนงช้ีพระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกแหลม พระโอษฐเ์รียวและพระกรรณยาว
ประดบัดว้ยกณุฑลหรือตุม้หูรูปกลม พระเศียรประดบัดว้ยเมด็พระศกขนาดเลก็เรียงเป็นเสน้ตาม
แนวนอน เกตุมาลามีขนาดกวา้ง พระรัศมีเป็นรูปบวัตูมขนาดเลก็อยูเ่บ้ืองบน องคพ์ระพทุธรูปครอง
จีวรห่มคลุมพระองัสาทั้งสองขา้งแหวกกวา้งท่ีพระอุระ จีวรเป็นร้ิวคลา้ยกบัจีวรของพระพทุธรูป
แบบจีน ประทบันัง่เหนือปัทมาสน์ ซ่ึงประกอบดว้ยกลีบบวัคว ํ่าและกลีบบวัหงาย มีเกสรบวัประดบั
ทั้งเบ้ืองบนและเบ้ืองล่าง ประดิษฐานภายในหอพระคนัธารราษฎร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๒

ประวตัิพระคนัธารราษฎร์จีน 
 ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ (๒๕๓๕ : ๓๗) เขียนไวว้า่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระคนัธารราษฎร์จีน เพื่อเขา้พิธีพิรุณ
ศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคล เช่นเดียวกบัพระคนัธารราษฎร์ปางขอฝน แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัพระพทุธรูปแบบจีน ทั้งในลกัษณะของพระพกัตร์ พระเศียร รวมทั้งเคร่ืองทรง และฐาน
ปัทมาสน์ท่ีรองรับ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงนบัถือพระคนัธารราษฎร์
จีนเป็นอยา่งมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหท้าํจอกนํ้ามนตว์างในพระหตัถซ์า้ย ชอ้นสาํหรับ
ตกันํ้ามนตล์งยนัตส์อดในหวา่งน้ิวพระหตัถข์วา แลว้โปรดเกลา้ฯ ใหก้าไหล่ทองทั้งพระองคแ์ละ
เคร่ืองประดบั 

 ปัจจุบนัอญัเชิญพระคนัธารราษฎร์จีนองคน้ี์ เขา้ในพระราชพิธีพืชมงคลในพระอุโบสถวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม ในวนัประกอบพระราชพิธีนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงนาํนํ้ามนต์
กบัดอกมะลิหรือดอกพิกลุลงในบาตรของพระพทุธรูปองคน้ี์ดว้ย 
  

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๘  พระคนัธารราษฎร์จีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๓

พื้นปูหินอ่อนรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสสีเทาเขม้ สลบักบัหินอ่อนแผน่เลก็รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สีขาว 
เป็นลายทแยงมุม ผนงัเป็นภาพจิตรกรรมเก่ียวกบัพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
และพระราชพธีิพิรุณศาสตร์ เร่ืองราวเก่ียวกบัฝนโบกขรพรรษ และฝนสตัตรัตนมาส ซ่ึงเป็นฝน
มงคลท่ีถูกกล่าวถึงในพทุธชาดก และพระพทุธประวติั ฝีมือพระอาจารยอิ์น (ขรัวอินโข่ง) แห่งวดั
ราชบูรณะฯ ต่อมาไดรั้บการเขียนซ่อมใหม่ในรัชกาลท่ี ๕ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๓)  

 
ฝนโบกขรพรรษ 
 ฝนโบกขรพรรษ คือ ฝนอนัเป็นมงคล ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษดงัน้ี 

๑. นํ้าฝนน้ีมีสีแดงดงัเทา้นกพิราบ หลัง่ไหลเสียงสนัน่ลัน่ออกไปไกลเหมือนเสียงสาย
ฝนธรรมดา 

๒. ถา้ผูใ้ดปรารถนาจะใหเ้ปียกกายจึงจะเปียก หากมิไดป้รารถนาแมแ้ต่เมด็หน่ึงกมิ็ได้
เปียก 

๓. เม่ือถูกกายแลว้จะหล่นสู่พื้นดินเสมือนหยาดนํ้าท่ีตกลงสู่ใบบวั แลว้กล้ิงตกลงไป
ฉะนั้น 

๔. ไม่เจ่ิงนองพื้นดิน เม่ือตกลงแลว้กซึ็มหายไปในแผน่ดินทนัที (สาํนกัพระราชวงั 
๒๕๔๗ : ๘๗)  

 
ฝนน้ีตกเม่ือคราวสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เสดจ็ไปโปรดพระราชบิดาและพระญาติ

วงศท่ี์เมืองกบิลพสัดุ ์ แลว้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยป์ราบพยศพระญาติวงศผ์ูใ้หญ่ ท่ีแสดงความ
กระดา้งกระเด่ือง ใหเ้กิดฝนโบกขรพรรษตกลงมา จึงทาํใหพ้ระญาติเหล่านั้นละทิฐิมานะ ถวายมนสั
การแด่พระองคโ์ดยทัว่กนั (สาํนกัพระราชวงั ๒๕๔๗ : ๘๗) ในคร้ังนั้นเหล่าภิกษุสงฆท่ี์ตามเสดจ็
ต่างบงัเกิดความพิศวง ดว้ยมิเคยเห็นมาก่อน สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จึงตรัสแกข้อ้กงัขาวา่ ฝน
โบกขรพรรษน้ี ในอดีตกาลเม่ือคร้ังพระองคเ์สวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดรบรมโพธิสตัว ์ กเ็คยได้
ตกลงมาแลว้ในท่ามกลางท่ีประชุมพระประยรูญาติเหมือนคร้ังน้ี  แลว้พระบรมศาสดาจึงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก ยกพระมหาทานบารมีท่ีไดท้รงบาํเพญ็เพียร โปรดเหล่า
พระภิกษุสงฆแ์ละพระประยรูญาติใหไ้ดรั้บความเบิกบานโสมนสัต่อไป  เม่ือทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดกอนัประกอบดว้ยพระคาถาหน่ึงพนัจบลงแลว้ กมี็พระพทุธดาํรัสวา่ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๔

 “ภิกฺขเว ดกูรสงฆ์ท้ังปวงอันว่าห้วงแห่งมหาเมฆพลาหกให้ตกถึง
ห่าฝนโบกขรพรรษปวัตนาการลง ในตาํแหน่งบวรพันธุพงศ์สมาคมแต่ในการ
ก่อน คร้ังตถาคตเสวยพระชาติเป็นบรมขตัติยเวสันดรด้วยประการดัง่นี”้  

 
ซ่ึงฝนโบกขรพรรษปรากฎอยูใ่นกณัฑท่ี์ ๑๒ หรือ กณัฑฉ์กษตัริย ์โดยกล่าวถึงกษตัริยท์ั้ง 

๖ พระองค ์ ไดแ้ก่ พระเจา้กรุงสญชยั พระนางผสุสดี พระเวสสนัดร พระนางมทัรี พระชาลี และ
พระกณัหา สรุปไดว้า่หลงัจากพระเจา้กรุงสญชยัไดพ้บพระชาลีและพระกณัหา แลว้ทรงสดบั
เร่ืองราวจากพระราชนดัดาทั้งสองท่ีตอ้งตกระกาํลาํบากร่วมกบัพระชนกชนนี พระเจา้กรุงสญชยัก็
ทรงเตรียมยกพยหุยาตราไปรับพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีกลบัพระนคร ในวนัท่ีไปรับเสดจ็นั้น 
พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราษฎร์ ๘ คน นาํชา้งปัจจยันาเคนทร์มาถวายคืน จึงโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระ
นดัดานัง่ชา้งปัจจยันาเคนทร์นาํขบวนเขา้สู่เขาวงกต เม่ือพระเจา้กรุงสญชยัเสดจ็ถึงเขาวงกต ทรง
พระราชดาํริวา่ หากเสดจ็เขา้ไปพร้อมกนัทุกพระองค ์จะเป็นเหตุใหทุ้กขโ์ศกสาหสัจนระงบัมิได ้ จึง
เขา้พระอาศรมแต่พระองคเ์ดียวก่อน พอทุเลาโศกลงไดบ้า้งแลว้กใ็หพ้ระนางผสุสดีและพระนดัดา
ทั้งสองพระองค ์ เม่ือทั้งสามพระองคเ์สดจ็เขา้ไปในพระอาศรม พระนางมทัรีซ่ึงไม่เคยหวงัวา่จะได้
พบสองพระกมุารอีก คร้ันไดท้รงพบกนั จึงต่างกนัแสงพิไรรําพนั ทั้งโศกเศร้าและยนิดีจนข่ม
พระทยัไวไ้ม่ได ้ กส็ลบส้ินสติ ณ ท่ีตรงนั้นทั้งสามพระองค ์ ฝ่ายพระเจา้กรุงสญชยั พระนางผสุสดี 
และพระเวสสนัดร ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น ทรงกลั้นโศกไม่ได ้กนัแสงและสลบส้ินสติไปเช่นกนั 
เหล่าขา้ราชบริพารท่ีตามเสดจ็กต่็างพากนัเศร้าโศกสลบส้ินสติไปดว้ย  เหตุคร้ันนั้นทาํใหแ้ผน่พสุธา
ไหวทัว่พภิพ เม่ือพระอินทร์ทราบเหตุ จึงทรงแกว้กิฤตเหตุท่ีอุบติัข้ึน ทรงบนัดาลใหฝ้นโบกขรพรรษ
ตกลงมา ณ ท่ีแห่งนั้น กษตัริยท์ั้ง ๖ พระองค ์และขา้ราชบริพารผูต้ามเสดจ็ต่างฟ้ืนคืนสติโดยทัว่กนั  

 
“…ขณะน้ันพระกัณหาชาลีภาคิไนยนาถ กแ็วดล้อมด้วยอเนกกมุาร

ราชบริพาร เสดจ็ถึงพระอาศรมสถานทิพยนิเวศน์ ส่วนพระนางมทัรีได้
ทอดพระเนตรเห็นพระเจาลกูท้ังสองพระองค์ มิอาจท่ีจะดาํรงพระสรีรกาย ให้
ระสํา่ระส่ายเสียวส่ันหวัน่ๆ พระทรวง ทรงพระกันแสง เสดจ็แล่นจนสุดพระ
แรงไม่รอร้ัง วจฺฉา พาลาว มาตรํ เสมมือนหน่ึงแม่โคนมอันนิราศบตุร คร้ัน
เห็นลกูแล้วกแ็สนสุดกาํสรดเทวษ สมเดจ็พระอัครเรศราชมารดา มีพระสกลกา
ยานีก้ก็ัมปนาทดจุแม่มดอันปีศาจเข้าสู่สิง ส่วนสองกมุารกว็างว่ิงเข้ากอด
พระชนนี สามกษตัริย์กท็รงโศกีรําพันพิลาป จนถึงวิสัญญีภาพสลบลง ดูนีก้น่็า
พิศวงสังเวช  ขีรธารา อันว่ากระแสรสวาเรศขีโรทก กไ็หลตกออกจากพระเต้า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๕

เข้าในคลองพระโอษฐ์สองกมุาร ผิว่าพระชาลีกัณหามิได้เสวยขีรวรีรส พระ
หฤทัยกจ็ะระทวยระทดเหือดแห้งหาย นสฺสึสุ กจ็ะวอดวายวางพระชนมชีวิต 
ส่วนสมเดจ็บรมบพิตรเพสสันดร เม่ือทอดพระเนตรเห็นสองบังอรอัครปิโยรส 
กท็รงกาํสลดส้ินสมปฤาดี ท้ังสมเดจ็พระอัยกาอัยกีกก็นัแสงสุดแสนพิลาป 
จนถึงวิสัญญีภาพท้ังหกพระองค์บรรดาพวกพหลจตรุงคราชมนตรี ท้ังแสน
สาวพระสนมนารีนิกรกาํนัล กช็วนกันโศกศัลย์ล้มสลบซบเสียนสังเวช ส้ินท้ัง
บริวารจังหวัดสักกทัตติเยศขตัติยาศรมเปรียบปานประหน่ึงว่ากาํลงัลมยคัุนต
วาต อันพดัสาลวันให้ล้มเนรนาดเป้นมหัศจรรย์ 

ขณะน้ันกบั็งเกิดโกลาหล ท่ัวสกลกาํเริบรอบ สะท้านสะเทือนถึง
ขอบเขตจักรวาล พืน้พสุธานีก้ม็ากัมปนาทตลอดจนถึงพิภพสุทธาวาสอัน
สูงสุด สาคโร ท้ังพระมหาสาครสมทุรกตี็ฟองนองละลอก กระทบกระท่ังฝ่ัง
กระฉอกกระฉาดฉาน สิเนรุปพฺพตราชา ท้ังขนุเขาพระหิมพานต์สัตภณัฑ์สิเนรุ
ราช กน้็อมยอดอย่างจะอภิวาทพระบารมี สกฺโก เทวราช ส่วนสมเดจ็วชิรปาณี
มกฎุเทเวศ ทรงพระอาวัชนาการกท็ราบเหตแุห่งมหัศจรรย์ จ่ึงบันดาลห่าฝน
โบกขรวัสสันต์วัสสิการา ให้ตกลงในท่ีชุมนุมชุ่มช่ืน ต่างๆ กไ็ด้สติฟ้ืนคืน
สมฤดีพ้นจากวิสัญญีน้ันแล...”   (กรมศึกษาธิการ ๒๕๒๗ : ๓๒๐)    

 
ฝนสัตตรัตนามาศ 

ฝนสตัตรัตนามาศ เป็นฝนมงคล คือ ห่าฝนท่ีตกลงมาเป็นแกว้ ๗ อยา่ง ไดแ้ก่ สุวรรณ 
หิรัญ มุกดา ไพฑูรย ์วิเชียร มณี และประพาฬ (กรมศึกษาธิการ ๒๕๒๗ : ๓๔๓)  ฝนสตัรัตนามาศ
ถูกกล่าวถึงในเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑท่ี์ ๑๓ หรือนครกณัฑ ์ ซ่ึงเป็นกณัฑสุ์ดทา้ยของการ
เทศน์มหาชาติ เป็นตอนท่ีพระเวสสนัดรเสดจ็กลบักรุงสีพี พร้อมดว้ยพระเจา้กรุงสญชยั พระนาง
ผสุสดี พระนางมทัรี พระชาลีและพระกณัหา วา่ 

“...หกกษตัริย์กเ็สดจ็ประเวศราชธานีพร่ังพร้อมด้วยแสนสุรชาติ
โยธีอันแห่แหน ตามท้องถนนแน่นอยู่เนืองนันต์ จิตฺตา ชานปท่ อสุ ฝงู
ประชาชนกป็ระชุมชวนกันส้ินท้ังปวง มาน่ังเบียดเสียดสองข้างถนนหลวงอยู่
อย่างแออัด ต่างคนกโ็สมมนัสยินดี คอยรับเสดจ็พระยอดขตัติยาภิเษกศรี
สมมติุวงศ์ อันอาจให้สรรพส่ิงประสงค์ทรัพย์โภไคย เจลกฺุเขโป ปวตฺเตตฺถ 
บ้างกเ็ปลือ้งผ้าห่มทาํเป็นธงชัยขึน้โบกโบยเหนือเศียรเกล้า บูชาสมเดจ็พระลกู
จอมกษตัริย์ ต่างๆ กอ็วยสิริสวัสด์ิถวาย พระท้าวเธอกเ็สดจ็ขึน้สู่คฤหรัตนอลง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๖

กรณ์กาญจนพิมาน ประดับด้วยมศูรยศฤงคารควรจะเปรมปรีด์ิ เสดจ็เสวยอุฬา
ริกราชกามสมงัคีศรีสุขมุสุขแสนสารภิรมย์ อันย่ิงด้วยพระยศอุดมดูวิลาส 
นนฺทึ ปเวสิ จ่ึงให้เอาอานันทเภรีตีประกาศแก่ประชาชนชาวพระนคร ให้ปล่อย
สัตว์นิการท่ีกกัขงั โดยตํา่มีกาํหนดต้ังแต่วิฬาร์ อย่าขงัไว้ให้ทุกขเวทนาเร่ง
ปล่อยไป ปจฺจุสกาเล คร้ันเม่ือราตรีภาคปัจจุสมยัจ่ึงทรงพระปริวิตกว่า เสวฺ 
เวลาพรุ่งนีน่ี้ฝงูยาจกท่ัวท้ังปวง แจ้งว่าอาตมะเสดจ็คืนยงัเมืองหลวงจะชวนกัน
ปรีดา ต่างๆ กจ็ะแตกต่ืนกนัมาคอยรับพระราชทาน จะพูนเพ่ิมบวร
กฤดาภินิหารมหาบริจาค เออไฉนจะได้ทรัพย์อันใดมาแจกจ่าย ให้อ่ิมกมลท่ีมุ่ง
หมายในคร้ังนี ้ ตสฺมึ ขเณ ขณะน้ันกร้็อนถึงอาสน์โกสีย์สักกเทวราช จ่ึงยงัห่า
ฝนสัตรัตนามาศมีพรรณนานา คือ สุวรรณ หิรัญมดุาเวทูรย์จาํรัส ท้ังวิเชียรมณี
รัตนประพาฬ กค็รบเจด็ประการสรรพส่ิงวิเศษ ให้ตกเตม็สกลนคเรศท่ัวทุก
ลาํเนา ชานุมตฺต ํลึกประมาณเพียงเข่าควรจะยินดี แต่ในบริเวณจังหวัดรัตนปรา
สาทศรีท่วมถึงสะเอวดูอัศจรรย์จ่ึงป่าวประกาศให้ราษฎรชวนกันมาคุ้ยขน เป็น
ของประชาชนตามคามเขต เหลือน้ันให้ขนเข้าพระคลงัหลวง ฝงูชนท้ังปวงก็
ชวนกนัช่ืนบาน...” (กรมศึกษาธิการ ๒๕๒๗ : ๓๔๓) 

 
ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ดา้นหนา้หอพระคนัธาร-

ราษฎร์น้ี โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานพระแท่นมนงัคศิลาอาสน์ของสมเดจ็พระร่วงเจา้ กรุงสุโขทยั 
ซ่ึงทรงอญัเชิญมาจากเมืองเหนือ ท่ีหนา้หอพระคนัธารราษฎร์น้ีดว้ย (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : 
๒๙๕) ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไป
ประกอบเป็นพระราชบลัลงักภ์ายใตน้พปฎลมหาเศวตฉตัร ในพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ต่อมา
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวท่ี้พระท่ี
นัง่อนนัตสมาคมพระราชวงัดุสิต แต่หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ในปีพทุธศกัราช ๒๔๗๕ ได้
อญัเชิญมาไวท่ี้พระวหิารยอดในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ปัจจุบนัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญจากพระวิหารยอดไปประดิษฐานท่ีพพิิธภณัฑว์ดัพระศรี
รัตนศาสดาราม เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระ
นครครบ ๒๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๙๕) 
     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๗

พระมณฑปยอดปรางค์ (อาคารหมายเลข ๑๖) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๑๙  เจดียท์รงลงักาประดิษฐานในมณฑปยอดปรางค ์
 

 พระมณฑปยอดปรางคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ 
ใหส้ร้างข้ึนพร้อมกบัหอพระคนัธารราษฎร์ เพื่อประดิษฐานพระเจดียโ์บราณท่ีทรงไดม้าจากเมือง
เหนือ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๔) ตั้งอยูบ่นฐานไพทีและฐานทกัษิณ ๒ ชั้นรูป ๘ เหล่ียม แต่ละ
ชั้นมีชาลากวา้งประมาณ ๑ เมตร รอบพนกัของฐานทกัษิณแต่ละชั้นเป็นลูกแกว้กระเบ้ืองเคลือบสี
ขาว มีบนัไดสูงชนัเป็นทางแคบๆ ข้ึนไปยงัพระมณฑปทางดา้นทิศเหนือซ่ึงอยูห่ลงัหอพระคนัธาร-
ราษฎร์ พื้นบนัไดปูดว้ยหินอคันี 
 พระมณฑปประดิษฐานองคพ์ระเจดียเ์ป็นมณฑปยอดปรางคย์อ่มุมไมสิ้บสอง ก่ออิฐฉาบ
ปูนภายในทาสีขาว ภายนอกประดบักระเบ้ืองเคลือบส่ีเหล่ียมจตุัรัสสีนํ้าเงินสลบัเขียวและเหลือง 
ส่วนยอ่มุมทาํเป็นบวัโคนเสาและบวัปลายเสาประดบักระเบ้ืองถว้ยสีเขียวสลบัขาว ผนงัตรงกลาง
เจาะเป็นช่องโคง้ ๓ โคง้ใหญ่อยูก่ลาง โคง้เลก็อยู ่๒ ขา้งทั้ง ๔ ดา้นมีพนกัลูกกรงกระเบ้ืองเคลือบ ๓ 
ดา้น ยกเวน้ทางข้ึน ยอดมณฑปเป็นซุม้ยอ่เกจ็โดยรอบตอนบนเป็นยอดปรางค ์ ๓ ชั้น ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองถว้ยสีเขียวบนพื้นสีขาวดอกสีแดง ยอดนภศูลเป็นโลหะรูปฝักเพกา ภายในพระมณฑป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๘

ประดิษฐานพระเจดียท์รงกลมแบบลงักา มีซุม้จรนาํ ๔ ทิศ เหนือข้ึนไปเป็นบลัลงัก ์ ๘ เหล่ียมรับ
ปลอ้งไฉน ตอนบนเป็นปลีและเมด็นํ้าคา้ง ยอดนภศูลเป็นโลหะรูปมงกฎุ 
 
หอระฆงั (อาคารหมายเลข ๑๗) 
 

          
 

ภาพท่ี  ๑๒๐  หอระฆงั 
 

 หอระฆงัน้ี พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างข้ึน เพื่อใหค้รบบริบูรณ์ตามลกัษณะของวดัทัว่ไป คือ ประกอบดว้ย โบสถ ์วหิาร เจดีย ์และหอ
ระฆงั ซ่ึงระฆงัเป็นเคร่ืองบอกเวลาและสญัญาณแห่งสิริมงคล (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๕๙) ต่อมา
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนใหม่ สนันิษฐานวา่สร้าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๙

ข้ึนในตาํแหน่งเดิมโดยร้ือหอระฆงัเก่าออกไป แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้ ไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน 
เม่ือเตรียมก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ ไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน เม่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ 
๑๐๐ ปี ในรัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดบักระเบ้ืองหอระฆงัทั้งหลงั (สาํนกัราชเลขาธิการ 
๒๕๓๑ : ๒๙๔)  

หอระฆงัเป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส สร้างเป็นบุษบกทรงมณฑป ตั้งบนฐานทกัษิณแบบ
ปรางคย์อ่มุมไมสิ้บสอง ท่ีฐานน้ีมีประตูทางเขา้ ๔ ดา้นทาํเป็นซุม้จรนาํรูปโคง้แหลมประดบัดว้ย
กระเบ้ืองถว้ย หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีเขียวขอบสีแดง ตอนบนของซุม้เป็นทรงบนั
แถลงนาค ๓ เศียร ๒ ชั้น มีช่อฟ้าและหางหงส์เป็นรูปหวันาค กรอบประตูเป็นไมท้าสีเขียวเป็นรูป
โคง้แหลมตามรูปซุม้จรนาํ ตอนล่างเป็นบานประตู ๒ บานทาสีเขียวเปิดเขา้ใน ตอนบนเป็นช่องลม
กรุดว้ยลวดตาข่าย ตรงกลางมีแผน่ไมรู้ปกลมรีจาํหลกัเป็นลายพดุตาน 
 ส่วนล่างของฐานทกัษิณประดบัดว้ยหินอ่อนสีเทารูปเหล่ียมผนืผา้โดยรอบ ผนงัของฐาน
ทกัษิณประดบัดว้ยกระเบ้ืองกน้ถว้ยรูปกลมสีขาวเป็นพื้น ตกแต่งเป็นดอกดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ 
เฉพาะตรงส่วนยอ่มุมไมสิ้บสองประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียวแบบลายไทย ซ่ึงสัง่ทาํมาจาก
เมืองจีน พร้อมกบัการนาํมาประดบัท่ีปราสาทพระเทพบิดร ตอนบนและล่างทาํเป็นบวัหวัเสาและบวั
ปลายเสาประดบักระเบ้ืองถว้ย ขอบนอกประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยเป็นลายรักร้อย 

บุษบกประดิษฐานระฆงัตั้งอยูบ่นฐานเขียงและฐานสิงห์ ๒ ชั้น คัน่ดว้ยหนา้กระดานฐาน
บวั ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ ส่วนบุษบกยอ่มุมไมสิ้บสองเป็นไมปิ้ดทองประดบักระจกฐาน
เสาทาํเป็นกาบพรหมศร หวัเสามีคนัทวยรับชายคาโดยรอบระหวา่งเสาตอนบนประดบัดว้ยสาหร่าย
รวงผึ้งปลายลายเป็นพญานาคปิดทอง ตอนล่างประดบัดว้ยกระจงัปูนป้ันประดบักระจก เพดาน
บุษบกปิดทองฉลุลายเป็นรูปดาวเพดานแขวนระฆงัไวต้รงกลาง 

ระฆงัท่ีประดิษฐานในหอน้ี เป็นระฆงัท่ีพบในการขดุสระเพื่อสร้างหอไตรท่ีวดัระฆงัโฆสิ
ตาราม ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ให้
นาํมาประดิษฐาน เน่ืองจากมีเสียงดงักงัวานไพเราะ แลว้ทรงทาํผาติกรรมสร้างถวายวดัระฆงัใหม่ 
(กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๕๗)   
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๐

พระระเบียง (อาคารหมายเลข ๑๘) 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๒๑  พระระเบียง 
 

 พระระเบียงสร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ 
พระระเบียงเป็นอาคารโถงยาวติดต่อกนัไป ลอ้มรอบเป็นอาณาเขตวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีซุม้
ประตูทางเขา้ออกทั้ง ๔ ทิศ ประตูแต่ละทิศมียกัษย์นืประตูหนัหนา้เขา้หาพระอุโบสถ ยกเวน้ประตู
ดา้นทิศเหนือ โดยทัว่ไปพระระเบียงมกัจะสร้างข้ึนลอ้มรอบพระสถูปเจดีย ์ พระอุโบสถ หรือพระ
วิหาร ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปและเดินประทกัษิณ แต่สาํหรับวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระระเบียงเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มอาคารทุกหลงั  ยกเวน้แต่พระปรางค ์ ๖ องค ์ ดา้นทิศ
ตะวนัออกเท่านั้น เน่ืองจากไดมี้การขยายพระระเบียงในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๔ ดว้ยมีพระราชประสงคท่ี์จะสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทและพระศรีรัตนเจดีย ์ บริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงัของพระมณฑป พร้อมทั้งถมฐานทกัษิณของพระมณฑป ขยายเป็นไพทีร่วม
ของอาคารทั้ง ๓ หลงั ในการขยายเป็นฐานไพทีคร้ังน้ีทาํใหเ้ป็นฐานท่ีมีขนาดใหญ่กินพื้นท่ียาวเลย
ไปจดพระระเบียงของเดิมทั้งทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก จึงโปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายพระ
ระเบียงออกไป โดยดา้นทิศตะวนัออกไดโ้อบลอ้มเอาพระปรางคห์นา้วดัไวใ้นวงพระระเบียง ๒ องค ์
ส่วนดา้นทิศตะวนัตกขยายไปในสนามหลงัวดั ในการขยายพระระเบียงคร้ังน้ี โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง
ซุม้ประตูและพลบัพลาเปล้ืองเคร่ืองไวท่ี้ซุม้ประตูท่ีทาํใหม่ทั้ง ๒ ดา้น ซุม้ประตูดา้นทิศตะวนัออกทาํ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๑

เป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุประดบักระเบ้ืองเคลือบมีพลบัหลาเปล้ืองเคร่ืองพร้อมกบัเกยอยู ่ ๒ ดา้น ซุม้
ประตูดา้นทิศตะวนัตกทาํเป็นซุม้ประตูหลงัคาจตุัรมุข มีพลบัพลาเปล้ืองเคร่ืองพร้อมกบัเกยอยูด่า้น
เดียว (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๕)  

หลงัคาเป็นทรงไทย มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี มีพื้นสีเขียวขอบสีเหลือง ตรงประตู
ทางเขา้ทาํเป็นหลงัคาจตุัรัส เฉพาะประตูดา้นทิศตะวนัออกตรงกบัปราสาทพระเทพบิดรทาํเป็นซุม้
ยอดทรงมงกฎุ หนา้บนัของซุม้ประตูเป็นไมจ้าํหลกัลายรูปเทพนมปิดทองบนพ้ืนกระจกสีนํ้าเงินมี
ลายกระหนกกา้นขดประดบัอยู ่๒ ขา้ง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ปิดทองประดบักระจกสีเหลือง คนั
ทวยเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นรูปพญานาครับหลงัคาและพาไลปีกนกโดยรอบ 
 ผนงัมีเฉพาะดา้นนอก ก่ออิฐฉาบปูนตั้งแต่พื้นจรดเพดาน  ดา้นนอกทาสีขาว ดา้นในเป็น
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิทั้งหมดมี ๑๗๘ หอ้งภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่ประตูทิศเหนือซ่ึงตรง
กบัพระวิหารยอด เวียนไปทางทิศตะวนัตกจนมาจบท่ีหอ้ง ๑๗๘ แต่ละหอ้งมีอกัษรจารึกเร่ืองราว
ของภาพโดยสงัเขปประจาํไวทุ้กหอ้ง นอกจากภาพทั้ง ๑๗๘ หอ้งแลว้ยงัมีภาพพระนารายณ์ปาง
ต่างๆ ก่อนจะอวตารมาเป็นพระราม  ตลอดจนภาพตวัละครสาํคญัในเร่ืองรามเกียรต์ิอยูบ่นผนงัซุม้
คดพระระเบียง ต่อมาภาพกิจกรรมฝาผนงัมีการลบและวาดข้ึนใหม่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ และพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เน่ืองจากภาพ
เดิมลบเลือน (สาํนกัราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๕) บานประตูทุกบานดา้นในเขียนเป็นภาพทวาร
บาลแบบจีน บานดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่  
 เสามี ๒ แถว แถวในเป็นเสาขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นพื้นระดบับน แถวนอกเป็นเสาขนาดเลก็
ตั้งอยูบ่นพื้นระดบัล่าง เป็นเสาก่ออิฐฉาบปูนยอ่มุมไมสิ้บสองตั้งอยูบ่นฐานบวั หวัเสาทาํเป็นบวั
ปลายเสาปิดทอง ผนงัของเสาแถวในทั้งส่ีดา้นมีจารึกโคลงส่ีสุภาพ เร่ืองรามเกียรต์ิในแผน่หินอ่อน 
จาํนวน ๗๑๒ แผน่  พื้นพระระเบียงปูดว้ยหินอ่อนเป็นลายทแยงมุม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๒

 
 

ภาพท่ี  ๑๒๒  จิตรกรรมฝาผนงัพระระเบียงเล่าเร่ืองรามเกียรต์ิ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๑๒๓  เสาพระระเบียงทั้ง ๒ แถว  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๓

จากการสงัเกตการณ์การนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พบวา่ส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีใชเ้วลา
ในการนาํชมประมาณ ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที (๙๐ นาที) และเน่ืองจากวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็น
พระอารามหลวงท่ีสร้างข้ึนในพระบรมมหาราชวงั สาํหรับเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากร เป็นศาสนสถานสาํหรับพระมหากษตัริยป์ระกอบพระราชพิธีทั้งทางพระพทุธศาสนา 
และทางดา้นความเป็นสิริมงคลของบา้นเมือง และความเป็นอยูข่องประชาชน วดัพระศรีรัตนศาสดา
รามจึงเป็นแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมท่ีรวบรวมความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งมากมายตามท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้  

เพื่อใหก้ารจดัการความรู้สาํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลาของการนาํชมนั้น การจดัระดบัความสาํคญัของความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีตอ้งการ
เผยแพร่และการกาํหนดเวลาในการบรรยายแต่ละจุด จึงมีความจาํเป็นสาํหรับการสร้างชุดความรู้ท่ี
เหมาะสมแก่การนาํชม 

 
ตารางท่ี ๔  รายละเอียดการกาํหนดจุด และการใชเ้วลาในการนาํชม 
 
จุดที ่ บริเวณทีนํ่าชม ส่ิงทีต้่องบรรยาย ระยะเวลา 

การนําชม 
๑. เฉลียงดา้นหลงัพระ

อุโบสถ 
ประวติัการสร้าง พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระ
ราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร พระโพธิ
ธาตุพิมาน รูปป้ันหมอชีวกโกมารภจัจ ์ และยกัษ์
ทวารบาล  

 
 

๓๐ นาที 

๒. บนฐานไพที เจดียท์รงเคร่ือง พนมหมาก พระบุษบก พระศรี
รัตนเจดีย ์ พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร 
พระสุวรรณเจดีย ์ สตัวหิ์มพานต ์ และนครวดั
จาํลอง 

 
 

๓๐ นาที 

๓. ลานดา้นทิศเหนือ หอพระนาก พระวหิารยอด และหอพระมณเฑียร
ธรรม 

๑๕ นาที 

๔. ลานดา้นทิศตะวนัออก พระอษัฎามหาเจดีย ์ ๕ นาที 
๕. ลานดา้นทิศใต ้ หอพระคนัธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค ์

หอระฆงั และพระระเบียง 
๑๐ นาที 

รวม ๙๐ นาท ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๔

จากขอ้มูลวดัพระศรีรัตนศาสดารามดงักล่าว ไดน้าํมาสงัเคราะห์เป็นชุดความรู้เพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสมกบัเน้ือหา และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาสาํหรับการนาํชม และเพื่อตอบวตัถุประสงค์
ของการศึกษา จึงไดจ้ดัทาํเป็นชุดความรู้สาํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ดงัน้ี 

 
การนําชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
จุดนําชมที ่๑  
 บรรยายบริเวณเฉลียงดา้นหลงัพระอุโบสถ เร่ิมบรรยายประวติัการสร้างวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม อาคารและปูชนียวตัถุต่างๆ ไดแ้ก่ พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระ
ราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รูปป้ันหมอชีวกโกมารภจัจ ์และยกัษท์วารบาล  
 
การสถาปนาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยูใ่นเขตพระราชฐานชั้นนอก ทาง 
ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้างพระบรมมหาราชวงั
และการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๕ ประเพณีการสร้างพระ
อารามหลวงในเขตพระบรมมหาราชวงัมีมาตั้งแต่อดีต เช่น วดัมหาธาตุในพระราชวงักรุงสุโขทยั วดั
พระศรีสรรเพชญในพระราชวงักรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ ลกัษณะสาํคญัของพระอารามหลวงใน
พระราชวงั คือ มีแต่เขตพทุธาวาส ไม่มีเขตสงัฆาวาสสาํหรับพระสงฆจ์าํพรรษา   

มูลเหตุแห่งการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามข้ึนนั้น เพื่อประดิษฐานพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากรหรือพระแกว้มรกต ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑
ไดอ้ญัเชิญมาจากกรุงศรีสตันาคนหุตหรือประเทศลาว เม่ือปีพทุธศกัราช ๒๓๒๒ แลว้นาํไป
ประดิษฐานไวท่ี้โรงดา้นหนา้พระปรางคว์ดัอรุณราชวราราม ต่อมาเม่ือเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัข้ึน
เป็นพระปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งพระบรมราชวงศจ์กัรีแลว้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากร เขา้มาประดิษฐานในพระอุโบสถพระอารามใหม่ ในวนัจนัทร์ท่ี ๗ 
มีนาคม พทุธศกัราช ๒๓๒๗ แลว้พระราชทานนามพระอารามวา่ “วดัพระศรีรัตนศาสดาราม”  

 
พระอุโบสถ  

การสร้างพระอุโบสถไดรั้บอิทธิพลตามคติความเช่ือสมมุติเทวราช และคติจกัรวาลอนัมี
เขาพระสุเมรุเป็นแกน สร้างความรู้สึกเบาลอยตวัเสมือนไร้นํ้าหนกั และมุ่งสู่สวรรค ์ โดยช่างรับเอา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๕

แนวนิยมแบบสร้างความเบาลอยมาใช ้ เน่ืองดว้ยความเช่ือในคติพทุธศาสนาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในมิติ
ของสวรรค ์ ซ่ึงกล่าวถึงเทพวิมานผสมกบัความเช่ือเร่ืองสมมุติเทวราช ท่ีพระมหากษตัริยไ์ดรั้บการ
ยกยอ่ง จึงทาํใหช่้างพยายามคน้คิดลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีจะใหค้ลอ้ยตามความรู้สึกของอาคารบน
เทวภูมิใหไ้ดม้ากท่ีสุด เช่น เสน้อ่อนยกปลายทั้งสองข้ึน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกเบาลอยเหมือนเรือท่ีลอย
อยูเ่หนือนํ้า หรือรู้สึกวา่ลอยอยูก่ลางอากาศได ้ ซ่ึงนิยมเรียกกนัวา่ “ทอ้งสาํเภา” และเสน้อ่อนท่ี
ทอดตวัยกปลายข้ึนสู่ทอ้งฟ้า นิยมเรียกกนัวา่เสน้ “จอมแห” เสน้น้ีช่วยทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีนาํข้ึนสู่
เบ้ืองสูงช้ีทางสวรรค ์ มกัใชก้บัสถาปัตยกรรมท่ีมีทรงสูงเช่น พระเจดีย ์ มณฑป พระปรางค ์ ป้ันลม
หลงัคา และจัว่ 

พระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ความสูงชั้นเดียว รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีระเบียง
รอบความยาวขนาด ๑๕ หอ้ง (นบัจากช่องเสา) พื้นพระอุโบสถยกสูงและแบ่งเป็น ๒ ระดบั คือ 
ระดบัพื้นเฉลียง ทาํเป็นฐานทกัษิณ มีทางข้ึนพระอุโบสถ ๖ ทาง ราวบนัไดก่ออิฐฉาบปูนตอนปลาย
ทาํเป็นเสาเมด็ทรงมณัฑ ์ และระดบัพื้นพระอุโบสถ มีบนัไดทางข้ึนมุขทิศตะวนัออกและตะวนัตก
ดา้นละ ๓ ทาง บนัไดกลางตรงกบัพระทวารใหญ่เป็นทางเสดจ็พระราชดาํเนินโดยเฉพาะ บนัไดขา้ง
อีก ๒ ขา้ง สาํหรับประชาชนทัว่ไปข้ึนไปนมสัการพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 

บริเวณพ้ืนเฉลียงสองขา้งบนัไดตั้งสิงห์สาํริดซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบ
เขมร มีทั้งส้ิน ๖ คู่ ตั้งอยูห่นา้พระทวารพระอุโบสถทั้ง  ๖  บาน  สิงห์เป็นสตัวใ์นวรรณคดี มีรูปร่าง
สง่า น่าเกรงขาม มีพลงัอาํนาจ แสดงถึงความยิง่ใหญ่ เม่ือร้องคาํรามสตัวใ์ดไดย้นิกต็อ้งผวา 
 หลงัคาพระอุโบสถเป็นหลงัคาทรงไทยมีมุขลด ๓ ชั้น โครงสร้างทาํดว้ยไม ้ มุงหลงัคา
ดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิดทองประดบักระจกสี
ทอง เชิงชายเป็นไมท้าสีชาด ประดบัดว้ยไมแ้กะลายเป็นรูปดอกจอก ปลายเชิงชาย แขวนกระด่ิงใบ
โพธ์ิโดยรอบ หนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยดุ ซ่ึงเป็นการยกยอ่งสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ สร้างตามคติความเช่ือเร่ืองพระนารายณ์อวตาร และเป็นสญัลกัษณ์วา่เป็นอาคารท่ี
พระมหากษตัริยเ์ป็นผูส้ร้าง โดยมีลายกระหนกเครือเถาปิดทองเป็นลายกา้นขด ปลายลายเป็นรูปเทพ
นมประดบัอยูโ่ดยรอบ  

เสาหานท่ีมุขหนา้และหลงัของพระอุโบสถ เป็นเสาปูนยอ่มุมไมสิ้บสอง ฐานเสาทาํเป็น
ฐานปัทมท์รงเคร่ืองตอนล่างประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสี ลายดอกไมจี้นผกูลายแบบไทย ถดัข้ึนมา
เป็นฐานสิงห์ปิดทองประดบักระจก ผนงัเสาประดบักระจกเกรียบเป็นลายประจาํยามกา้นแยง่ดอกส่ี
กลีบ ครีบเสาเป็นลายรักร้อยปิดทองประดบักระจกสีขาว หวัเสาเป็นบวัปลายเสาปิดทองประดบั
กระจกสีขาว  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๖

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ช่างไดหุ้งกระจกเกรียบข้ึนใช้
เอง แต่กระจกสีท่ีประดบัอยูใ่นปัจจุบนัเป็นการนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดั
ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนกระจกสีบริเวณเสาทั้งหมด และโปรดเกลา้ฯ รวบรวม
กระจกเกรียบชุดเก่าท่ียงัคงสภาพดีอยูม่าประดบัเป็นลายกา้นแยง่ดอกส่ีกลีบไวท่ี้เสาหาน บริเวณ
เฉลียงมุขดา้นทิศตะวนัตกทั้ง ๔ เสา ซ่ึงยงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัน้ี     

ส่วนเสานางจรัลรอบพระอุโบสถ มีลกัษณะเหมือนเสาหานแต่ฐานเสาแต่ไม่ไดท้าํเป็น
ฐานปัทมท์รงเคร่ือง ดา้นนอกทาํเป็นลายทอ้งไมแ้บบลายกา้มปูปิดทองประดบักระจก ระหวา่งเสามี
พนกัระเบียงก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ตอนบนเป็นบวัหลงัเจียดลายกระจงัและลายกา้มปูปิดทองบน
พื้นกระจกสีนํ้าเงิน ดา้นในตอนล่างประดบัดว้ยหินอ่อนแกะเป็นลายเคร่ืองบูชารูปแจกนัประดบั
ดอกไมแ้บบจีน ดา้นนอกประดบักระเบ้ืองเคลือบสี เป็นรูปดอกไมแ้บบจีนต่อเน่ืองกนัโดยรอบ ทั้ง
เสาหานและเสานางจรัลมีคนัทวยรับปลายเตา้ เป็นรูปพญานาคปิดทองมีเกลด็เป็นกระจก 
 ผนงัพระอุโบสถดา้นนอก ประดบัดว้ยดินเผาลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ปิดทอง ประดบั
กระจก ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เขียนลายรดนํ้าบนพื้น
สีแดงชาด แต่มีการซ่อมแปลงเป็นการประดบัดว้ยดินเผาลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ปิดทองประดบั
กระจก เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ตามท่ี
เห็นในปัจจุบนั ระหวา่งหนา้ต่างเป็นเสาอิงยอ่มุม ครีบเสาเป็นลายรักร้อย ผนงัเสาเป็นลายประจาํยาม
ส่ีกลีบประดบักระจก ผนงัพระอุโบสถตอนล่างใตห้นา้ต่างเป็นฐานปัทมต์ั้งรูปครุฑยดุนาคทรงเคร่ือง
โดยรอบ จาํนวน ๑๑๒ ตน ตอนล่างประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเขียนลายตน้ไมด้อกไมล้วดลายแบบ
จีน หนา้กระดานเป็นลายกา้มปูปูนป้ันปิดทองประดบักระจกสีนํ้าเงิน  
 
ครุฑ  
 ครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ เป็นเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวกบัพระมหากษตัริยโ์ดยตรง 
เพื่อแสดงศกัด์ิของพระองคใ์นฐานะท่ีเป็นสมมุติเทวราช และทรงเป็นเหมือนพระนารายณ์อวตารมา
สู่โลกมนุษยเ์พื่อปราบยคุเขญ็ การมีรูปครุฑประดบัอยูใ่นสถาบนัทางศาสนาดว้ยนั้น เป็นเพราะ 
พระมหากษตัริยท์รงถวายรูปครุฑเป็นพทุธบูชาในฐานะท่ีพระองคท์รงมีชาติกาํเนิดเป็นกษตัริย ์ และ
เพื่อใหป้รากฏวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นผูส้ร้าง  
 นอกจากน้ีการประดบัรูปครุฑท่ีฐานพระอุโบสถนั้น เป็นคติความเช่ือเร่ืองภูมิจกัวาล 
เน่ืองจากพระอุโบสถเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ครุฑอาศยัอยูท่ี่วิมานฉิมพลีบริเวณตีนเขา้พระสุเมรุ
ท่ีอยูข่องพญาครุฑนั้นอยูท่ี่ป่าง้ิวริมสระสิมพลีหรือฉิมพลี ในอาณาบริเวณหน่ึงของเขาพระสุเมรุ  ซ่ึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๗

เขา้พระสุเมรุนั้นมี ๕ ยอด กล่าววา่ยอดเขาชั้นท่ี ๒ เป็นท่ีอยูข่องพญาครุฑ  เรียกวา่วิมานฉิมพลี  
ตั้งอยูบ่นยอดไมง้ิ้วใหญ่ 
 
นาค  

ในพทุธศาสนาเล่าเร่ืองเก่ียวกบัพญานาคไวม้าก และพญานาคท่ีนบัถือศาสนาพทุธน้ี ครุฑ
ไม่กลา้ทาํร้าย  เรียกวา่มีศาสนาคุม้ภยั  พญานาคในศาสนาพทุธตวัแรก คือ พญานาคช่ือมุจรินทร์  มา
ขดตวัเป็นพระแท่นและแผพ่งัพานกนัแดดฝนถวายพระพทุธองค ์ เราเรียกพระพทุธรูปปางน้ีวา่ “พระ
นาคปรก” 
 อีกตอนหน่ึงของพระพทุธประวติั  เม่ือนางสุชาดานาํขา้วมธุปายาสมาถวายพระพทุธองค ์
ณ แม่นํ้าเนรัญชรา  ถาดนั้นกล็อยทวนนํ้าจมลงท่ีเมืองพญานาค พญากาลภุชคินทร์ผูค้รองแควน้  ได้
ยนิเสียงถาดกระทบกนักต็กใจต่ืน กล่าววา่เม่ือพระพทุธองคต์รัสรู้คร้ังหน่ึงพญากาลภุชคินทร์กจ็ะต่ืน
ข้ึนคร้ังหน่ึง อีกตอนหน่ึงคือนาคมีความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา และมีศรัทธามากถึงขนาด
แปลงกายเป็นมนุษยม์าขอบวช แต่สญัชาติญาณหน่ึงของนาค คือ เม่ือหลบัขาดสติจะคืนร่างเดิม และ
คืนหน่ึงก่อนท่ีจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ นาคตนนั้นไดห้ลบัหมดสติทาํใหก้ลบัสู่ร่างเดิม เม่ือพระ
พทุธองคท์อดพระเนตรเห็นกไ็ม่อนุญาตใหอุ้ปสมบทโดยถือวา่เป็นสตัวเ์ดรัจฉาน นาคมีความอาลยั
มากแต่จาํเป็นตอ้งสึก จึงขอฝากนามไวใ้นพระพทุธศาสนา ขอวา่หากใครมาบวชใหใ้ชน้ามก่อนบวช
วา่ “นาค” ตามนามของตน 
 เมืองของพญานาคอยูใ่ตบ้าดาล มีช่ือเรียกสองช่ือ คือ โภควดีและหิรัญญวดี ประตูเมือง
นาคประดบัดว้ยทบัทิมและโมรา ปราสาททาํดว้ยแกว้มณี ปกคลุมดว้ยรัตนแกมทองคาํ มีตน้ไม้
เหมือนกบัเมืองมนุษย ์  แต่พื้นท่ีท่ีมีตน้ไมข้ึ้นนั้น วา่กนัวา่มีแต่กรวด มีแต่ทรายรัตน มีทอง เงิน แกว้
มณี แถมมีสระโบกขรณีดาดาษไปดว้ยดอกบวัหลากหลายชนิด นํ้าในสระเขียวเหมือนมรกต มี
มะม่วงส่ีทิศ มีผลตลอดกาลแสดงวา่นาคท่ีบาํเพญ็พรตชอบกินมะม่วง    

การทาํรูปครุฑยดุนาค และนาํมาประดบัตามอาคารต่างๆ นั้น เป็นเพราะครุฑจบันาคกิน
เป็นอาหาร แต่ไม่ไดจ้บันาคกินทั้งตวั จะกินเฉพาะมนัเหลวของนาคเท่านั้น แลว้จะท้ิงร่างลงกลาง
มหาสมุทร พวกนาคจึงหาวธีิแกโ้ดยการคาบหินใหต้วัหนกั พอครุฑลงมายดุนาคกย็ดุไม่ไหว โดน
คล่ืนซดัตายไปกม็าก พอครุฑรู้ความลบัน้ีเขา้จึงจบันาคทางหางใหห้อ้ยหวันาคไว ้นาคกจ็ะคลายกอ้น
หินออกมา ดว้ยเหตุน้ีครุฑยดุนาคในงานจิตรกรรมประติมากรรม จึงเป็นแบบมือครุฑจบัหางนาค 
เทา้ครุฑจะจบัหวันาคเสมอ  

ซุม้พระทวารเป็นซุม้ทรงมณฑปปิดทองประดบักระจก เพดานซุม้พระทวารทาสีชาด 
ประดบัดว้ยดอกจอกใหญ่ปิดทองประดบักระจกอยูก่ลาง ดอกจอกนอ้ยรายรอบทั้งแปดทิศ ผนงักบ
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ภายนอกเป็นลายปูนป้ัน รูปเซ่ียวกางถืองา้วเหยยีบสิงโตแต่ทรงเคร่ืองและสวมชฎาแบบไทย การท่ี
เซ่ียงกางทรงเคร่ืองและสวมชฎาแบบไทยนั้น เพื่อใหดู้วา่มีความอ่อนชอ้ยไม่ดุดนัจนเกินไป  

บานพระทวารดา้นนอกบานกลาง เป็นบานพระทวารประดบัมุกลายช่องกลมแต่ละช่องมี
ปลายลายเป็นภาพสตัวหิ์มพานตค์ร่ึงตวัออกจากช่อลาย ส่วนบานพระทวารขา้งซา้ยและขวาเป็นบาน
ประดบัมุกลายเตม็ ปลายลายเป็นรูปสตัวหิ์มพานต ์บานพระทวารดา้นในเป็นลายรดนํ้าเครือแยง่ทรง
ขา้วบิณฑด์อกในปิดทอง บานแผละเขียนภาพสุภาษิต  

ซุม้พระบญัชรเป็นซุม้ทรงมณฑป ปิดทองประดบักระจก เพดานซุม้พระบญัชรทาสีชาด มี
ดอกจอกใหญ่และดอกจอกนอ้ยรายรอบทั้งแปดทิศ ผนงักบภายนอกเป็นลายป้ันรูปเทวดาถืออาวธุ
ยนืบนแท่น บานพระทวารเป็นบานประดบัมุกลายประจาํยามกา้นแยง่ ดา้นในเป็นลายรดนํ้าเครือแยง่
ทรงขา้วบิณฑด์อกในปิดทอง 
 ฝาผนงัโดยรอบทั้งส่ีดา้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเขียนดว้ยสีฝุ่ นผสมกาว เขียนเตม็พื้นท่ี
ผนงัตั้งแต่เพดานลงมาจนถึงเชิงดา้นล่างทั้ง ๔ ดา้น โดยแสดงภาพต่างๆ ดงัน้ี 

ผนงัเหนือกรอบประตูหนา้ต่างรอบพระอุโบสถ เขียนภาพปฐมสมโพธิ แสดงภาพพระ
พทุธประวติัของพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้  

ผนงัหุม้กลองดา้นหนา้ ปรากฏภาพมารผจญ ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม และทรงชนะ
พญามาร ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เขียนเตม็ผนงัอยา่งงดงาม  

ผนงัทางดา้นทิศเหนือตั้งตน้จากดา้นหนา้ เป็นเร่ืองต่อเน่ืองจากตอนตรัสรู้ เร่ือยมาจนถึง
เสดจ็ปรินิพพาน และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  

ผนงัหุม้กลองดา้นหลงั เป็นภาพไตรภูมิ โดยเขียนเฉพาะเร่ืองกามภพหรือกามาวจรภูมิ  
ผนงัระหวา่งช่องหนา้ต่าง เขียนภาพพทุธชาดกต่างๆ รวม ๒๔ ภาพ ผนงักบประตูหนา้ต่าง

ดา้นในเขียนภาพสุภาษิต ตํ่ามาดา้นล่างขอบหนา้ต่างทางดา้นทิศเหนือเป็นภาพขบวนพยหุยาตรา
สถลมารค และขอบล่างหนา้ต่างทางดา้นทิศใตเ้ป็นภาพขบวนพยหุยาตราชลมารค  ส่วนเหนือของ
กรอบประตูหนา้ต่างประดบัภาพจิตรกรรมพระพทุธรูปปางต่างๆ เขียนบนแผน่กระจกใส่กรอบไม้
ฉลุลายปิดทองสวยงาม ประดบัไวก้ลุ่มละ ๓ ภาพ รวมทั้งส้ิน ๗๒ ภาพ  

เพดานพระอุโบสถปิดทองฉลุลาย ประดบัดาวเพดานปิดทองประดบักระจก พื้นปูดว้ยหิน
อ่อนสลบัสีหลายสี   

รอบพระอุโบสถลอ้มดว้ยกาํแพงแกว้ประดบักระเบ้ืองเคลือบสีท่ีบวัหลงัเจียด ผนงัดา้น
นอกประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเขียนลายนกไม ้ ส่วนผนงัดา้นในประดบักระเบ้ืองปรุสีเขียวโดยรอบ 
บริเวณกาํแพงแกว้ตั้งซุม้เสมาปิดทองประดบักระจกทั้ง ๘ ซุม้ เสมาเป็นส่ิงท่ีแสดงขอบเขตความเป็น
พระอุโบสถ สาํหรับซุม้เสมาวดัพระศรีรัตนศาสดารามมีรูปแบบพิเศษมากกวา่แห่งอ่ืนๆ คือไดรั้บ
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แรงบนัดาลใจในการสร้างเสมาแลว้และพฒันาข้ึนในลกัษณะของอาคารทรงปราสาท คือ มีส่วนท่ี
เป็นเรือนธาตุไวใ้บเสมา มีหลงัคาจตุัรมุข เหนือหลงัคาเป็นทรงปราสาท ๕ ยอด ประกอบดว้ยยอด
ประธานท่ีเป็นเจดียท์รงเคร่ืองและมียอดเจดียอี์ก ๔ ยอดเหนือหลงัคาจตุัรมุข ซ่ึงเป็นเจดียท์รงเคร่ือง
เช่นเดียวกนั ถือเป็นซุม้เสมาท่ีมีการประยกุตเ์อาแนวความคิดเร่ืองซุม้เสมา และอาคารทรงปราสาท
มาใช่อยา่งแทจ้ริง     

เม่ือคร้ังบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชพระนคร
ครบ ๒๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรด
เกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนกระจกสีเขียวเป็นสีนํ้าเงินทั้งหมด เพื่อใหก้ลมกลืนกบัสีของหลงัคาพระอุโบสถ 
ยกเวน้ซุม้เสมาท่ีมุมทิศตะวนัตกเฉียงเหนือใหป้ระดบักระจกสีเขียวตามเดิม ภายในซุม้เสมา
ประดิษฐานใบเสมา อนัเป็นเคร่ืองหมายปักเขตพระอุโบสถ เพื่อแสดงวา่เป็นวิสุงคามสีมา แต่เดิมใบ
เสมาท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในซุม้เป็นเสมาศิลาทรงเคร่ืองซุม้ละ ๑ คู่ เน่ืองจากวดัพระศรีรัตนศาสดา
รามเป็นพระอารามหลวงหรือวดัหลวง (วดัราษฎร์ใบเสมาจะประดิษฐานใบเสมาเด่ียว) ต่อมา
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนใบเสมา
ศิลาทรงเคร่ือง มาเป็นใบเสมาท่ีทาํจากโลหะตามท่ีเห็นในปัจจุบนั  
  ภายในพระอุโบสถ มีลกัษณะเป็นโถงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีทางเขา้อยูท่างทิศตะวนัออก 
หอ้งโถงเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชา     
ธิราชและพระพทุธรูปสาํคญัอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองสกัการะบูชา และเคร่ืองมหคัฆภณัฑต่์างๆ ท่ี
ถวายเป็นพทุธบูชาอีกเป็นจาํนวนมาก แต่เดิมพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานในบุษบก
ทองคาํต่อกบัฐานชุกชี และมีพระพทุธรูปฉลองพระองคต์ั้งบงัอยู ่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้าํไมท่ี้สร้างเป็นเบญจารองรับพระโกศพระ
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ มาสร้างข้ึนเป็นเบญจาสูง ๓ ชั้น หนุน
บุษบกทองคาํใหสู้งข้ึนดงัท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีฐานบุษบกโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธรูป
ฉลองพระองคป์ระดิษฐานไวท้ั้งส่ีมุม พร้อมทั้งประดิษฐานพระพทุธรูปฉลองพระองค ์ ถวายพระ
นามวา่พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพทุธเลิศหลา้สุลาลยั ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน เพื่ออุทิศถวายพระอยักาและสมเดจ็
พระบรมชนกนาถ ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปยนืทรงเคร่ืองตน้อยา่งพระจกัรพรรดิ หล่อดว้ยสมัฤทธ์ิ
หุม้ทองคาํ ลงยาราชาวดี ประดบัดว้ยเนาวรัตน์อนัมีค่า แลว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นพระเมาลี
ทั้งสองพระองค ์ 
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พระพุทธรูปสําคญัทีป่ระดิษฐานในพระอุโบสถ 
 
พระพุทธมหามณรัีตนปฏิมากร 
 พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกว้มรกต เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
ลา้นนารุ่นหลงั มีหนา้ตกักวา้ง ๔๘.๓๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๖๖ เซนติเมตร มีพระ
พกัตร์ค่อนขา้งกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐอ์มยิม้ มีอุณาโลมท่ี
กลางพระนลาฏ พระหนุเป็นปม พระเศียรประกอบดว้ยเกตุมาลาเกล้ียงปราศจากขมวดพระเกศา โดย
มีพระรัศมีรูปบวัตูมขนาดเลก็ ใบพระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา องคพ์ระพทุธรูปมีพระองัสา
ใหญ่บั้นพระองคเ์ลก็ ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระองัสาขวามีสงัฆาฎิพาดบนพระองัสาซา้ยปลายจรด
พระนาภี ประทบันัง่ในท่าขดัสมาธิราบเหนือฐานหนา้กระดานเกล้ียง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ไดถ้วายเพชรเมด็ใหญ่ราคา ๖๐ ชัง่ ซ่ึงประดบัแทนพระอุณาโลมเดิม พระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเหนือฐานชุกชี ประดบัดว้ยลายกลีบบวั ลายแขง้สิงห์โดยมี
ผา้ทิพยห์อ้ยประกอบทางเบ้ืองหนา้ภายในบุษบกไมแ้กะสลกัหุม้ทองคาํ องคพ์ระพทุธรูปมีสุวรรณ
ฉตัรคนัดาล ๕ ชั้น กางกั้นอยูเ่บ้ืองบน  

 พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงมีเคร่ืองทรง ๓ ฤดู ไดแ้ก่ คิมหนัตฤดู (ฤดูร้อน) และ 
วสนัตฤดู (ฤดูฝน) ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงสร้างถวาย 
ส่วนเคร่ืองทรงสาํหรับเหมนัตฤดู (ฤดูหนาว) พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓  ทรง
สร้างถวายโดยจะมีพระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงทุกฤดู จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

 การเปล่ียนเคร่ืองทรงประจาํฤดูกาลน้ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงถือเป็นพระราช
ภารกิจสาํคญัท่ีจะเสดจ็พระราชดาํเนินทรงปฏิบติัดว้ยพระองคเ์อง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหพ้ระราชวงศเ์สดจ็แทนพระองค ์ เม่ือมิอาจเสดจ็พระราชดาํเนินได ้ กาํหนดการเสดจ็พระราช
ดาํเนินมาประกอบพระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ถือปฏิบติัดงัน้ี 

เปล่ียนเคร่ืองทรงสาํหรับฤดูร้อน  ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๔  
เปล่ียนเคร่ืองทรงสาํหรับฤดูฝน ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หรือวนัเขา้พรรษา 
เปล่ียนเคร่ืองทรงสาํหรับฤดูหนาว ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒  
 

ประวตัิพระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร 
 ตาํนานรัตนพมิพวงศก์ล่าววา่ ไดค้น้พบพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรภายในสถูปองค์
หน่ึงในเมืองเชียงราย ในปีพทุธศกัราช ๑๙๗๗ ภายหลงัท่ีสถูปแห่งน้ีถูกอสุนีบาตฟาดลง ชาวเมือง
เชียงรายไดเ้ห็นพระพทุธรูปปูนป้ันปิดทองสาํคญัวา่เป็นพระพทุธรูปสามญัธรรมดา จึงอญัเชิญไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๑

ประดิษฐานไวใ้นวหิารแห่งหน่ึง ต่อมาราวสามเดือนปรากฏวา่ ปูนป้ันท่ีลงรักปิดทองนั้นไดก้ะเทาะ
ออกท่ีปลายพระนาสิกเห็นเป็นแกว้สีเขียวงดงาม เจา้อาวาสจึงไดก้ะเทาะปูนนั้นออกทั้งองค ์ จึงเป็นท่ี
ประจกัษว์า่เป็นพระพทุธรูปแกว้ทึบทั้งแท่งบริสุทธ์ิ จึงทาํใหพ้ลเมืองทั้งปวงพากนัมาบูชาสกัการะ 
เจา้เมืองเชียงรายจึงมีใบบอกมาทูลพระเจา้สามฝ่ังแกน เจา้เมืองเชียงใหม่ ในตอนแรกพระเจา้สามฝ่ัง
แกนประสงคจ์ะใหเ้ชิญพระแกว้มรกตไปประดิษฐานท่ีเมืองเชียงใหม่ จึงไดจ้ดัขบวนชา้งไปอญัเชิญ 
เม่ือเดินทางมาถึงทางสามแพร่ง ชา้งทรงพระแกว้มรกตไม่ยอมเดินมายงัแพร่งท่ีไปเมืองเชียงใหม่ 
แมว้า่ควาญชา้งจะพยายามตอ้นชา้งแลว้กต็าม แต่ชา้งทรงพระแกว้มรกตกลบัวิ่งไปเมืองลาํปางถึง ๓ 
คร้ัง ในสมยันั้นชาวลา้นนามีความเช่ือเร่ืองอาํนาจส่ิงเหนือธรรมชาติมาก พระเจา้สามฝ่ังแกนทรง
เห็นวา่เทพเทวดาประจาํองคพ์ระแกว้คงไม่อยากประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ ดงันั้นพระเจา้สามฝ่ัง
แกนจึงโปรดใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไปประดิษฐาน ณ วดัพระแกว้ เมืองลาํปาง 
เป็นระยะเวลาถึง ๓๒ ปี  

 ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๐๑๑ พระเจา้ติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดฯ ใหอ้ญัเชิญ
พระพทุธมหามณีรัตนปฎิมากรมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ พระองคโ์ปรดฯ ใหส้ร้างพระอาราม
ราชกฏิุเจดียถ์วาย แลว้โปรดฯ ใหส้ร้างหอพระแกว้เป็นท่ีประดิษฐานกบัทั้งไดท้รงเสริมสร้างหอพระ
แกว้ใหเ้ป็นปราสาท อยา่งไรกดี็การดงักล่าวหาไดเ้ป็นท่ีสมประสงคไ์ม่ ดว้ยมีเหตุอสุนีบาตฟาด
ทาํลายยอดปราสาทท่ีสร้างข้ึนหลายคราว พระเจา้ติโลกราชจึงโปรดใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณี
รัตนปฏิมากรไปไวใ้นพระวหิาร มีซุม้จระนาํท่ีผนงัดา้นหลงั เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานองคพ์ระพร้อมทั้ง
เคร่ืองอาภรณ์ เคร่ืองประดบั มีบานพบัเกบ็เหมือนตูรั้กษาไว ้ เปิดออกใหป้ระชาชนทัว่ไปถวาย
สกัการะเป็นคร้ังคราวตลอดระยะเวลา ๘๔ ปี 

 ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๐๙๕ พระเจา้เชียงใหม่องคห์น่ึง ทรงพระนามวา่พระเจา้ไชย
เชษฐา ซ่ึงเป็นพระราชโอรสของพระเจา้โพธิสารแห่งกรุงศรีสตันาคนหุต ลา้นชา้ง กบัพระนางยอด
คาํ ซ่ึงเป็นราชธิดาของเจา้เมืองเชียงใหม่องคก่์อน ไดเ้สดจ็ไปยงัเมืองหลวงพระบางเพื่อระงบัเหตุ
จลาจลในเมืองนั้น พระเจา้ไชยเชษฐาจึงอญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไปดว้ย คร้ันพระองค์
เสดจ็ถึงเมืองหลวงพระบาง เสนาบดีและอาณาประชาราษฎร์ไดพ้ร้อมใจกนัอญัเชิญใหเ้สวยราช
สมบติัครองกรุงศรีสตันาคนหุต ณ เมืองหลวงพระบาง เฉลิมพระนามวา่ พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 
ดว้ยเหตุท่ีทรงเป็นราชาธิราชทั้งสอง คือ ลา้นชา้ง ลา้นนา 

 ฝ่ายทา้วพระยาเมืองเชียงใหม่ ขดัใจจึงไดอ้ญัเชิญพระเมกฎุ ณ เมืองนาย ซ่ึงเป็นเช้ือพระ
วงศข์องพระเจา้เชียงใหม่องคก่์อนมาครองเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นเหตุใหเ้กิดยทุธสงครามข้ึนระหวา่ง
เมืองเชียงใหม่และกรุงศรีสตันาคนหุต พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไม่สามารถปราบเมืองเชียงใหม่ให้
ราบคาบได ้จึงรักษาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไว ้ณ เมืองหลวงพระบาง เป็นเวลา ๑๒ ปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๒

 ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๑๐๗ พระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง มีอาํนาจข้ึนในพกุามประเทศ 
พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชทรงพระดาํริวา่ การตั้งราชธานีอยู ่ณ เมืองหลวงพระบาง จะสูศึ้กมอญมิไดจึ้ง
ยา้ยราชธานีลงไปตั้งยงัเมืองเวียงจนัทนก์บัทั้งไดอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรลงไปดว้ย 
ดว้ยเหตุนั้นจึงทาํใหพ้ระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานอยู ่ณ เมืองเวียงจนัทน์ เป็นระยะเวลา
ถึง ๒๑๔ ปี 

 จนกระทัง่ถึงแผน่ดินกรุงธนบุรี ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๑ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี ได้
โปรดฯ ใหพ้ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือคร้ังยงัดาํรงพระยศเป็นสมเดจ็
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก เป็นจอมทพัยกข้ึนไปตีกรุงศรีสตันาคนหุตไดเ้มืองเวยีงจนัทน์แลว้ จึง
อญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรกลบัมายงัสยามประเทศอีกคร้ังหน่ึง สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี
ไดโ้ปรดใหป้ระดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรไว ้ ณ โรงพระแกว้ ในพระราชวงัเดิม กรุง
ธนบุรี คร้ันต่อมาเม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแลว้ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระอารามหลวงข้ึนใน
พระบรมมหาราชวงั แลว้จึงโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานใน
พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ณ วนัจนัทร์ เดือน ๔ แรม ๔ คํ่า ปีมะโรง ปีพทุธศกัราช 
๒๓๒๗  
 
พระแก้ววงัหน้า 
 พระแกว้วงัหนา้เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ทาํจากหินสีหม่น 
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบเหนือปัทมาสน์จาํหลกับวัหงายซอ้นกนัหลายชั้นบนฐานปัทม ์ ประดบัดว้ย
แขง้สิงห์ มีผา้ทิพยข์นาดใหญ่จาํหลกัลายเครือเถาหอ้ยประดบัอยูเ่บ้ืองหนา้ฐานพระปฏิมาองคน้ี์ 
ประดิษฐานหนา้ฐานชุกชีพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ มีการแห่พระแกว้ผลึกจากพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามไปยงัไปยงั
พระบวรราชวงัสถานมงคล สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงเช่ือวา่  
พระพทุธรูปท่ีกล่าวถึงน้ีคงเป็นพระพทุธรูปองคเ์ดียวกบัพระแกว้ผลึก ซ่ึงพระองคไ์ดท้อดพระเนตร
เห็นตั้งประดิษฐานอยูข่า้งหนา้พระพทุธสิหิงค ์ ซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกบัพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิ
พิมลมณีมยั เป็นแต่เน้ือแกว้ไม่ใสสะอาดเหมือนพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยัเท่านั้น 
พระแกว้ผลึกองคน้ี์ ทรงพระดาํริวา่ พระแกว้องคน้ี์เดิมคงตั้งเรียงอยูก่บัพระแกว้องคอ่ื์นบนชั้นพระ
เบญจาบุษบกของพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
หรือก่อนหนา้นั้น พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแก่พระบาทสมเดจ็พระป่ิน
เกลา้เจา้อยูห่วั เพราะไดข้นาดและคลา้ยคลึงกบัพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยั ของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๓

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั พระบรมชนกนาถ พระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเป็นพระ
พทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยัในพระบวรราชวงั 

 คร้ันส้ินตาํแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคลแลว้ พระแกว้ผลึกองคน้ี์หากจะเกบ็
รักษาไวใ้นพิพิธภณัฑสถานกเ็กรงจะเส่ียงภยัดว้ยเป็นของมหคัฆภณัฑ ์ ดว้ยเหตุนั้นสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จึงทรงอญัเชิญกลบัไปประดิษฐานไวห้นา้ฐานชุกชีของ
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ เป็นตน้มา  

 
พระชัยหลงัช้าง 
 พระชยัหลงัชา้งเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ศิลปะอยธุยาตอนปลาย บุดว้ยเงิน ฐานเป็น
ทองคาํ ฉตัรฉลุทอง   ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ทรงถือตาลปัตรในพระหตัถซ์า้ยเหนือพระเพลา และ
ทรงควํ่าพระหตัถข์วาเหนือพระชานุ ตาลปัตรท่ีทรงถือเบ้ืองหนา้มีลกัษณะเป็นเรียวแหลมคลา้ยรูป
ใบโพธ์ิจาํหลกัลาย ประทบันัง่เหนือปัทมาสน์ประกอบ ดว้ยกลีบบวัซอ้นกนัสามชั้นเหนือฐานแขง้
สิงห์ องคพ์ระพทุธรูปมีฉตัรทองคาํลายฉลุ ๕ ชั้น กางกั้นอยูเ่บ้ืองบน เช่ือกนัวา่พระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระชยัหลงัชา้งข้ึนเม่ือ
คร้ังท่ียงัไม่ไดเ้สดจ็ข้ึนเสวยราชสมบติั พระองคมี์พระราชประสงคท่ี์จะเชิญพระชยัองคน้ี์ 
ประดิษฐานเหนือชา้งในการเสดจ็พระราชดาํเนินทรงกระทาํศึกสงคราม การอญัเชิญพระชยัไปใน
การทพักด็ว้ยจุดประสงค ์ เพือ่ท่ีจะใหบ้งัเกิดความเป็นสิริมงคล หรือใชป้ระกอบพิธีบางอยา่งท่ีจดัข้ึน
ในระหวา่งการกรีฑาทพั เช่น พิธีสาบาน เป็นตน้ จากการท่ีพระพทุธรูปองคน้ี์ประดิษฐานเหนือชา้ง
ศึก จึงเป็นเหตุใหเ้รียกขานพระชยัองคน้ี์วา่ “พระชยัหลงัชา้ง” ปัจจุบนัพระชยัหลงัชา้งประดิษฐาน
ดา้นหนา้บุษบกพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม   
 
พระสัมพุทธพรรณ ี

 พระสมัพทุธพรรณีเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ เป็นพระพทุธรูป
กาไหล่ทอง ประทบันัง่แบบขดัสมาธิราบแสดงสมาธิ พระพทุธรูปประทบันัง่บนฐานหนา้กระดาน
เกล้ียงเหนือแขง้สิงห์จาํหลกัลาย มีคาํจารึกบนฐานเบ้ืองหนา้โดยมีม่านคล่ีออกทั้งสองขา้ง พระบาท 
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อสร้างในปีพทุธศกัราช 
๒๓๗๓ เม่ือคร้ังยงัทรงผนวชในรัชกาลสมเดจ็พระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั ในขณะท่ีประทบั ณ วดัสมอราย ปัจจุบนัคือวดัราชาธิวาส พระองคไ์ดท้รงสอบสวน
แบบอยา่งพทุธลกัษณะวา่ พระพทุธรูปน้ีมิควรมีเกตุมาลา ดงันั้นพระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๔

พระสมัพทุธพรรณีท่ีปราศจากพระเกตุมาลา และครองจีวรจีบเป็นร้ิวดงัร้ิวผา้ตามธรรมชาติ 
เช่นเดียวกบัการครองผา้ของพระภิกษุในธรรมยติุกนิกาย พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ได้
ทรงบรรจุดวงพระชนมพรรษาและพระสุพรรณบฏัภายในพระสมัพทุธพรรณี ภายหลงัไดท้รงบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุซ่ึงมีปาฏิหาริย ์ และประดิษฐานพระสมัพทุธพรรณีไวใ้นพระตาํหนกั เป็นท่ีทรง
นมสัการและเป็นหอสวดมนตข์องพระสงฆค์ณะธรรมยติุกนิกายตลอดมา จนกระทัง่ไดเ้สดจ็พระ
ราชดาํเนินมาประทบัจาํพรรษา ณ วดับวรนิเวศวิหาร ต่อมาเม่ือเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัแลว้ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระสมัพทุธพรรณีไปตั้งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ภายหลงัการพระราชพิธีแลว้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานบนฐานชุกชี
พระพทุธมมหามณีรัตนปฏิมากร ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม แทนพระพทุธสิหิงค ์
ซ่ึงไดอ้ญัเชิญข้ึนไปประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่พทุไธศวรรยใ์นพระบวรราชวงั อนัเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั 

 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ พระวรวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้ประดิษฐวรการ (หม่อมเจา้ชายดิศ) ไดท้รงแกไ้ขแบบพระพทุธรูปใหมี้พระรัศมี โดยพระ
รัศมีนั้นมี ๓ องค์ๆ  ละสี คือ กาไหล่ทอง แกว้ขาวหน่ึง และแกว้นํ้าเงิน พร้อมทั้งมีการเปล่ียนพระ
รัศมีตามฤดูกาล คือ พระรัศมีองคก์าไหล่ทองสาํหรับฤดูร้อน องคสี์ขาวหรือสีนากสาํหรับฤดูหนาว 
และสีนํ้าเงินสาํหรับฤดูฝน ในการน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เสดจ็
พระราชดาํเนินทรงเปล่ียนพระรัศมีพระสมัพทุธพรรณี ในคราวเดียวกบัการเปล่ียนเคร่ืองทรงพระ
พทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 

 
พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
 พระพทุธรูปประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์ แต่มีพระพทุธลกัษณะคลา้ยกบัพระพทุธรูปศิลปะสุโขทยั สร้างข้ึนในสมยัรัชกาล
ปัจจุบนั ในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๐ หล่อจากโลหะผสมทองแดง แลว้กาไหล่ทอง เป็นพระพทุธรูป
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ ประทบันัง่บนปัทมาสน์จาํหลกักลีบบวัคํ่าและกลีบบวัหงาย นอกจากน้ียงัมี
พระพิมพ ์๑ องค ์ประดบัอยูท่ี่กลีบบวัหงายหนา้พระพทุธรูป พระพทุธรูปกางกั้นดว้ยฉตัรปรุ ๕ ชั้น 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูป
ประจาํพระชนมพรรษา ๕ รอบ ตามแบบพระพทุธนวราชบพิตร โดยมีนายแกว้ หนองบวั เป็นผูป้ั้น
หล่อ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้อดพระเนตรหุ่นป้ันและทรงแกไ้ขตามพระราชประสงค์
แลว้ ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินทรงเททองหล่อพระพทุธรูปองคน้ี์ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือ
วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๐ ภายหลงัท่ีช่างตกแต่งพระพทุธรูปเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๕

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รงบรรจุพระพิมพผ์งจิตรลดาไวท่ี้กลีบบวัฐานพระพทุธรูป และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งการฉลองสมโภช ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
วนัท่ี ๔ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๐  
   
พระพุทธทรงเคร่ืองจักรพรรดิราชาธิราช 

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชนั้น พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาข้ึนเป็นจาํนวนมาก พระพทุธรูปทรงเคร่ือง
เหล่าน้ีหล่อดว้ยสมัฤทธ์ิหุม้ดว้ยทองคาํประดบัอญัมณีมีค่าและลงยาราชาวดี โดยมีพทุธลกัษณะ
เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ 
ทรงสร้างข้ึน พระพทุธรูปดงักล่าวแสดงเป็นพระพทุธรูปประทบัยนื ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราช 
แสดงปางหา้มสมุทรดว้ยพระหตัถท์ั้งสองขา้ง พระพกัตร์เรียวมน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า 
พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์รียว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา ทรงชฎามุกฎุประกอบดว้ย
กรรเจียกจร ส่วนองคพ์ระพทุธรูปนั้นครองจีวรทั้งห่มคลุมและห่มเฉียง ทรงกรองศอสงัวาลเฉวยีง
พระองัสาทั้งสองขา้ง มีทบัทรวงรูปส่ีเหล่ียม ทรงพาหุรัด ทองกร พระธาํมรงคทุ์กน้ิวพระหตัถ ์ทรง
สายรัดพระองคซ่ึ์งมีป้ันเหน่งเป็นรูปดอกไมป้ระดบั ดา้นล่างของป้ันเหน่งมีสุวรรณกระถอบหอ้ย
ยอ้ยอยู ่ เบ้ืองหนา้เหนือจีวรซ่ึงจีบหนา้นาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครงเป็นลายกนกใบเทศ
ซอ้นกนั ๓ ชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน  

ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามนั้น พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๓ ยงัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชข้ึน
สองหมู่  

 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองหมู่แรก ประกอบดว้ยพระพทุธรูปประทบัยนืขนาดใหญ่สององค์
คือ พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพทุธรูปพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั มูลเหตุของการ
สร้างพระพทุธรูปทั้งสององคน้ี์ สืบเน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระราช
ปรารภถึงพระราชพงศาวดารวา่ สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๒ แห่งพระนครศรีอยธุยาทรงหล่อพระศรี
สรรเพชญหุ์ม้ดว้ยทองคาํสูงแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี ๘ วา ใชท้องสมัฤทธ์ิหล่อหนกัหา้หม่ืนสาม
พนัชัง่ และมีทองคาํหุม้หนกั ๒๘๖ ชัง่ ประการหน่ึง และพระเจา้แผน่ดินภายหลงักไ็ดท้รงหล่อพระ
บรมรูปสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ ซ่ึงเป็นปฐมบรมราชาธิราชผูส้ถาปนากรุงศรีอยธุยาข้ึนไวเ้ป็นท่ี
นมสัการอีกประการหน่ึง  

 ดว้ยอาศยัเหตุ ๒ ประการน้ี จึงทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่หุม้
ดว้ยทองคาํใหเ้ป็นพระราชกศุลใหญ่ และเป็นพระเกียรติยศบา้ง โดยทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะให้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๖

เป็นพระพทุธรูปฉลองพระองคข์องพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเดจ็
พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั แทนพระพทุธรูปพระศรีสรรเพชญ ์ และพระบรมรูปพระเชษฐบิดรท่ีสร้าง
ข้ึนคร้ังกรุงศรีอยธุยา ดงันั้นจึงไดท้รงปรึกษาดว้ยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
คร้ังยงัทรงผนวชอยู ่  ในเวลานั้นเป็นช่วงท่ีคิดกะส่วนสืบคน้จะใหไ้ดค้วามวา่ พระพทุธเจา้มีความสูง
เท่าใด และเป็นท่ีตกลงกนัวา่อยูร่าวหกศอกช่างไม ้ คร้ันพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัถวาย
พระพรจนทรงเห็นชอบตกลง โดยลดส่วนพระพทุธรูปใหย้อ่มลง และสร้างพระพทุธรูปเป็น ๒ องค ์
เพื่อสามารถตกแต่งใหง้ดงามดีกวา่ท่ีจะมีขนาดใหญ่ดงัแต่ก่อนแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองอยา่งจกัรพรรดิราชาธิราช ๒ พระองค ์สูง ๖ ศอก หล่อดว้ยสมัฤทธ์ิเป็น
แกนภายในแลว้หุม้ดว้ยทองคาํหนกัองคล์ะ ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตาํลึง เคร่ืองตน้ประดบัดว้ยเนาวรัตน์ดว้ย
ฝีมือช่างอยา่งประณีตวิจิตร เม่ือสาํเร็จบริบูรณ์แลว้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานไวใ้น
พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายพระนามองคท่ี์อยูด่า้นทิศเหนือของฐานชุกชี พระพทุธ
มหามณีรัตนปฏิมากรวา่ พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเดจ็พระอยักาธิราช
จกัรพรรดินาถบพิตร หรือรัชกาลท่ี ๑ ส่วนองคท่ี์อยูด่า้นใตถ้วายพระนามวา่ พระพทุธเลิศหลา้สุราลยั 
ต่อมาแปลงเป็นพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระ
ราชอุทิศถวายสมเดจ็พระชนกนาถ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงเลือกพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุในพระเมาฬีพระพทุธรูปทั้งสององคน์ั้น  

นอกจากน้ียงัมีเหตุอีกอยา่งหน่ึงดว้ย เม่ือในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
รัชกาลท่ี ๒ คนทั้งหลาย เม่ือกล่าวถึงรัชกาลท่ี ๑ มกัเรียกวา่แผน่ดินสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงหรือ
แผน่ดินก่อน คร้ันมาถึงรัชกาลท่ี ๓ มีรัชกาลท่ีเป็นอดีตข้ึนเป็น ๒ รัชกาล จึงเกิดเรียกรัชกาลท่ี ๑ 
อยา่งเขียนหนงัสือหรือพดูทางราชการวา่ แผน่ดินพระพทุธเจา้หลวงในพระบรมโกศ หรือสมเดจ็
พระไอยกา แต่ถา้เป็นคาํพดูเรียกวา่ แผน่ดินตน้ เรียกรัชกาลท่ี ๒ อยา่งเขียนหนงัสือหรือพดูทาง
ราชการวา่ แผน่ดินพระพทุธเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ แต่ถา้เป็นคาํพดูเรียกวา่ แผน่ดินกลาง 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงไม่พอพระราชหฤทยัดว้ย ทรงมีพระราชดาํริวา่ ถา้รัชกาล
ท่ี ๑ เป็นแผน่ดินตน้ รัชกาลท่ี ๒ เป็นแผน่ดินกลาง รัชกาลท่ี ๓ กจ็ะตอ้งเป็นแผน่ดินปลาย เป็น
อปัมงคล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศเรียกนามอดีตรัชกาลตามพระนามของพระพทุธ
ปฏิมากรทั้งสององคน้ี์คือ เรียกรัชกาลท่ี ๑ วา่ แผน่ดินพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และเรียกรัชกาลท่ี ๒ 
วา่ แผน่ดินพระพทุธเลิศหลา้สุราลยั ตั้งแต่บดันั้น 

สาํหรับพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชาธิราชอีกหมู่หน่ึง ซ่ึงประดิษฐานท่ีมุมพระ
เบญจาของฐานชุกชีพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรอีก ๑๐ องค ์ ซ่ึงมีขนาดยอ่มกวา่พระพทุธรูปพระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพทุธรูปพระพทุธเลิศหลา้นภาลยันั้น พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๗

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างอุทิศพระราชกศุลถวายและพระราชทาน
สมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิราชเจา้ สมเดจ็พระบวรราชเจา้ สมเดจ็พระบรมราชวงศแ์ละพระบรม
ราชวงศ ์คือ 

พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  
พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท  
พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนานุรักษ ์ 
พระพทุธรูปฉลองพระองคก์รมพระราชวงับวรสถานพิมุข  
พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสุดาวดี  
พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระศรีสุดารักษ ์  
พระพทุธรูปฉลองพระองคก์รมสมเดจ็พระศรีสุลาลยั  
พระพทุธรูปฉลองพระองคส์มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ  
พระพทุธรูปฉลองพระองคพ์ระเจา้ลูกเธอ กรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ  

 
พระราชพิธีท่ีประกอบในพระอุโบสถ ไดแ้ก่  

พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงถวายพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  
พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัมาฆบูชา  
พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัวิสาขบูชา  
พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและเทศกาลเขา้พรรษา 
พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลวนัถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้  
พระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช  
พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกศุลอุปสมบทนาคหลวง  
พีธีสวดพระปริตร  และการทาํนํ้าพระพทุธมนต ์ 
พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒันส์ตัยา  
พระราชพิธีพชืมงคล  
พระราชพิธีสงกรานต ์

 
ศาลาราย  
 ศาลารายเป็นศาลาโถงไม่มีฝา จาํนวน ๑๒ หลงั สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ตั้งอยูร่ายรอบพระอุโบสถ ศาลารายทั้ง ๑๒ หลงัน้ีมีลกัษณะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๘

เหมือนกนัทั้งรูปร่าง ขนาดและความสูง ลกัษณะเป็นศาลาโถงขนาด ๒ หอ้ง หลงัคาทรงไทยมุงดว้ย
กระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี หนา้บนัเป็นรูปเทพนมปิดทองบนพื้นกระจกสีขาว มีลายกระหนกประกอบ
โดยรอบบนกระจกพ้ืนสีนํ้าเงิน ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุง้ทาํดว้ยไม ้ มีคนั
ทวยไมจ้าํหลกัลายเป็นรูปพญานาครองรับชายคาโดยรอบ เพดานฉลุลายปิดทองบนพื้นชาด เสาเป็น
เสาส่ีเหล่ียมฉาบปูนยอ่เหล่ียม ระหวา่งเสาทาํเป็นคูหาโคง้ตอนมุมพื้นซ่ึงทาํเป็น ๒ ระดบัปูดว้ยหิน
อ่อน ใชส้าํหรับนกัเรียนสวดโอเ้อใ้นเทศกาลเขา้พรรษา ซ่ึงยงัคงสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัแลว้ ยงัใช้
เป็นท่ีนัง่พกัผอ่นสาํหรับพทุธศาสนิกชนท่ีเขา้มานมสัการพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร และ
นกัท่องเท่ียว 
 
หอพระราชกรมานุสร  หอพระราชพงศานุสร  และพระโพธิธาตุพมิาน 
 ปูชนียสถานทั้ง ๓ ตั้งอยูใ่นกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศตะวนัตกของพระอุโบสถ โดยหอพระ
ราชกรมานุสรอยูท่างทิศเหนือ หอพระราชพงศานุสรอยูท่างทิศใต ้ และพระโพธิธาตุพิมานอยูต่รง
กลาง ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
 
หอพระราชกรมานุสรนุสร  
 หอพระราชกรมานุสรเป็นหอพระ ประดิษฐานพระพทุธรูป จาํนวน ๓๔ องค ์ เป็น
พระพทุธรูปทรงอุทิศถวายพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยา ๓๓ องค ์ และกรุงธนบุรี ๑ องค ์ มี
ลกัษณะเป็นอาคารทรงไทยขนาดเลก็ หลงัคาเป็นโครงไมมุ้งดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี ประดบั
ดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิดกระจกสีทอง มีคนัทวยรับเตา้ปีกนกโดยรอบ เชิงชาย
ประดบักระจกสีทอง หนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นพระบรมราชสญัลกัษณ์รูปอุณาโลมของรัชกาล
ท่ี ๑ ดา้นทิศเหนือ และพระบรมราชสญัลกัษณ์รูปครุฑยดุนาคของรัชกาลท่ี ๒ ดา้นทิศใต ้  ลอ้มรอบ
ดว้ยลายกระหนกเปลว ผนงัภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือ พระอาจารยอิ์น (ขรัวอินโข่ง) แห่งวดั
ราชบูรณะฯ เขียนภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ท่ีสาํคญัคือภาพพระนเรศวรทรงกระทาํยทุธ
หตัถี ซุม้หนา้ต่างและประตูเป็นซุม้บนัแถลง ๒ ชั้น มีการนาํรูปใบไมแ้บบตะวนัตกผสมผสานกบั
ลายดอกพดุตานมาผกูลายเป็นซุม้ แสดงใหเ้ห็นความสามารถของช่างไทยท่ีนาํลวดลายแบบตะวนัตก
มาผกูเป็นซุม้แบบไทยไดอ้ยา่งลงตวั บานประตูเป็นบานไมปิ้ดทองจาํหลกัลายเป็นรูปเทวดายนืบน
แท่น องคห์น่ึงถือกระบอง อีกองคห์น่ึงถือพระขรรค ์บานหนา้ต่างเป็นรูปเทวดาถือพระขรรคย์นืบน
แท่น ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปองคเ์ลก็ๆ ปางต่างๆ จาํนวน ๓๔ องค ์ทาํจากทองแดงในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๙

รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ใหก้าไหล่ทอง และนาํมาประดิษฐานในหอพระน้ี พระพทุธรูปทั้ง ๓๔ องคน้ี์ 
ทรงพระราชอุทิศแด่พระเจา้แผน่ดินในกรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี  
 
หอพระราชพงศานุสร  

หอพระราชพงศานุสรเป็นหอพระ ประดิษฐานพระพทุธรูปทรงอุทิศถวาย
พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จาํนวน ๘ องค ์มีลกัษณะเหมือนกบัหอพระราชกรมานุสรทั้ง
ขนาด ความสูงและการตกแต่งทั้งภายนอกภายใน แตกต่างเฉพาะหนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นพระ
บรมราชสญัลกัษณ์ของ รัชกาลท่ี ๓ คือรูปพระวิมาน ดา้นทิศเหนือ และพระบรมราชสญัลกัษณ์ของ
รัชกาลท่ี ๔ คือรูปพระมหามงกฎุ ดา้นทิศใต ้ ประดิษฐานอยูบ่นพานในซุม้บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน 
ลอ้มรอบดว้ยลายกระหนกเปลว และจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงเป็นฝีมือช่างมหาดเลก็ เขียนภาพพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น การขดุคลอง การสร้างพระศรีรัตนเจดีย ์การสร้างวดัสระปทุม การ
บูรณะพระปฐมเจดีย ์เป็นตน้ 

  
พระโพธิธาตุพมิาน  

พระโพธิธาตุพิมานมีลกัษณะเป็นบุษบกยอดมงกฎุซ่ึงแต่เดิมเป็นยอดปรางค ์ ต่อมามีการ
ก่อแกเ้ป็นยอดมงกฎุในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ตั้งอยูบ่นฐาน
ไพทีมีฐานทกัษิณก่ออิฐถือปูนบุหินอ่อน โดยรอบฐานปัทมเ์ป็นฐานสิงห์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย 
เสาบุษบกก่ออิฐฉาบปูนยอ่มุมไมสิ้บสองประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยยกเป็นลายดอกไม ้ ตอนล่างเป็น
กาบพรหมศรตอนบนเป็นบวัปลายเสา ระหวา่งเสาประดบัดว้ยสาหร่ายรวงผึ้งปลายลายเป็นเทพนม
ปิดทอง เพดานเป็นรูปโคง้สอบไปตามทรงมงกฎุ ส่วนยอดของบุษบกทรงมงกฎุประดบัดว้ย
กระเบ้ืองถว้ยเป็นรูปดอกไมแ้ละใบไม ้ ภายในบุษบกประดิษฐานพระปรางคโ์บราณขนาดเลก็ซ่ึง
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงอญัเชิญมาจากเมืองเหนือขณะยงัทรงผนวช ภายในองค์
พระปรางคมี์ปูชนียวตัถุบรรจุอยูภ่ายใน คือ  

๑. ผอบศิลาขนาดกวา้งประมาณ ๕ น้ิว สูงประมาณ ๖ น้ิว ภายในบรรจุพระศรีมหาโพธ์ิ 
จากพทุธคยา 

๒. ผอบศิลาขนาดเลก็หุม้ดว้ยข้ีผึ้ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
๓. พระพทุธรูปขนาดหนา้ตกัประมาณ ๒ น้ิว สูงประมาณ ๕ น้ิว รวม ๑๓ องค ์ เป็น

พระพทุธรูปทอง ๓ องค ์เงิน ๕ องค ์และพระพทุธรูปนาก ๕ องค ์ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๐

รูปป้ันหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
รูปป้ันชีวกโกมารภจัจท์าํจากสาํริด ป้ันข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ชีวกโกมารภจัจเ์ป็นหมอท่ีถวายการรักษาพระพทุธเจา้เม่ือคร้ังพทุธกาล   ซ่ึง
คนไทยไดย้กยอ่งใหเ้ป็นบิดาการแพทยแ์ผนโบราณ ท่ีดา้นหนา้หมอชีวกโกมารภจัจต์ั้งแท่นหินบดยา 
ซ่ึงคนไทยในสมยัโบราณจะนาํสมุนไพรมาบดท่ีน่ี  โดยเช่ือวา่จะทาํใหย้าสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณ
มากข้ึน 

ในสมยัพระพทุธกาลกล่าววา่ ชีวกโกมารภจัจเ์ป็นหมอถวายการรักษาองคส์มเดจ็พระ
สมัมา สมัพทุธเจา้ พระเจา้พมิพิสาร และประชาชนทัว่ไป เป็นเอตทคัคะ คือเป็นท่ีรักของปวงชน รูป
ป้ันหมอชีวกโกมารภจัจด์า้นหลงัพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จึงเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ี
ประชาชนทัว่ไปมากราบไหวแ้ละแกบ้น โดยเฉพาะผูท่ี้เจบ็ป่วยหรือญาติของผูเ้จบ็ป่วย เพราะเช่ือวา่
อาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิของหมอชีวกโกมารภจัจ ์ สามารถช่วยใหผู้ท่ี้เจบ็ป่วยมีอาการทุเลาหรือหายจาก
อาการเจบ็ป่วยได ้ ในสมยัก่อนประชาชนมกัจะนาํสมุนไพรมาบนท่ีหินบดยาหนา้รูปป้ันดว้ย 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีประตูทางเขา้ทั้งส้ิน ๗ ประตู บริเวณหนา้ประตูดา้นในตั้งรูป
ป้ันยกัษท์วารบาล รวม ๖ คู่ คือ ประตูละ ๑ คู่ ยกเวน้ประตูดา้นพระวหิารยอด เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ี
คบัแคบ ไม่สามารถสร้างยกัษท์วารบาลได ้และเน่ืองจากบริเวณดา้นหนา้ประตูทางเขา้พระวหิารยอด
ทางดา้นทิศเหนือ มียกัษก์มุกณัฑปู์นป้ันขนาดเลก็สีนํ้ าตาล จาํนวน ๑ คู่ คอยเฝ้าดูแลรักษาสถานท่ีอยู่
แลว้ 

 
 ยกัษ์ทวารบาลบริเวณหน้าประตูพระระเบียง 
 สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ เป็นยกัษปู์นป้ันประดบั
ดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ สูง ๖ เมตร มือทั้งสองกมุกระบอง แกนในเป็นคอนกรีตเสริม ซ่ึงเป็นตวัละคร
สาํคญัในเร่ืองรามเกียรต์ิ  มีจาํนวนทั้งส้ิน ๖ คู่  ยกัษท์วารบาลท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จะต่างจาก
ยกัษท์วารบาลวดัอ่ืนๆ คือ วดัโดยทัว่ไปยกัษท์วารบาลหรือทวารบาลอ่ืนๆ จะอยูน่อกวดัหรือหนัหนา้
ออกจากอาคาร เพื่อปกปักรักษาสถานท่ี เช่น ยกัษท์วารบาลบริเวณประตูทางเขา้วดัอรุณราชวราราม 
แต่ยกัษท์วารบาลทั้ง ๖ คู่ น้ี หนัหนา้เขา้สู่วดัทุกตน เน่ืองจากการสร้างยกัษเ์หล่าน้ีข้ึนมา กเ็พื่อใหมี้
หนา้ท่ีเฝ้ารักษาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต  เหตุท่ีมีการสร้างยกัษโ์ดยหนั
หนา้เขา้หาวดัเพื่อทาํหนา้ท่ีเฝ้าพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรน้ี กเ็พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตาํนานการ
สร้างพระแกว้มรกตนัน่เอง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๑

ตํานานยกัษ์รักษาพระแก้ว  
 พระนาคเสนเถรเจา้ปรารภจะสร้างพระพทุธปฏิมากร เพื่อจะยงัพระพทุธสาสนาใหเ้จริญ 
รุ่งเรืองไปในอนาคต คร้ันจะสร้างพระพทุธรูปดว้ยเงินหรือทองแลว้ กเ็กรงพวกโจรอนัมากดว้ย
โลภะ โทสะ โมหะ จะกระทาํการอนัไม่เหมาะสมและทาํลายได ้  ดว้ยเหตุน้ีพระนาคเสนเถรเจา้จึงจะ
กระทาํพระพทุธรูปอนัมีเดชานุภาพดว้ยแกว้  ขณะท่ีพระนาคเสนวิตกอยูน่ั้น  พระอมรินทราธิราชก็
เสดจ็ลงมาจากดาวดึงส์พร้อมดว้ยพระเวสุกรรมสู่สาํนกัพระนาคเสนดว้ยอิริยาบถอนัวเิศษ แลว้ตรัส
ถามวา่จะสร้างพระพทุธรูปอนัประเสริฐดว้ยแกว้ อนัมีเดชานุภาพเป็นท่ีเทพามนุษยบู์ชา ใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่สตัวโ์ลกทั้งปวงหรือ  พระนาคเสนตอบวา่มีปรารภดงันั้น  พระอมรินทราธิราชจึงตรัส
วา่ถา้ปรารถนาอยา่งนั้น ขา้พระพทุธเจา้จะใหพ้ระเวสุกรรมไปเอาแกว้อนัประกอบดว้ยเดชานุภาพท่ี
เขาวิบุลพรรตมาถวาย  พระเวสุกรรมกทู็ลสนองวา่  ขา้พระพทุธเจา้ผูเ้ดียวมิอาจเอาแกว้อนัมีเดชมา
ถวายได ้  เหตุดว้ยหมู่กมุกณัฑท์ั้งปวงท่ีอาศยัอยูท่ี่เขาวิบุลนั้น  เม่ือเห็นขา้พระพทุธเจา้ผูเ้ดียวเหล่ากมุ
กณัฑค์งไม่ยอมใหแ้กว้อนัมีเดช  ถา้พระองคเ์สดจ็ไปดว้ยหมู่กมุกณัฑท์ั้งหลายเห็นพระองคแ์ลว้กจ็ะ
ถวายแกว้อนัมีเดชแก่พระองค ์  พระอมรินทราธิราชเม่ือฟังคาํพระเวสุกรรม  กเ็สดจ็ไปดว้ยกนั  เม่ือ
ทอดพระเนตรเห็นเหล่ากมุกณัฑอ์นัรักษาแกว้ กต็รัสวา่เรามาท่ีน่ีเพื่อจะแกว้แกว้มณีโชติไปถวายแก่
พระนาคเสน อนัมีศีลานุคุณอนัประเสริฐ เพื่อจะกระทาํพระพทุธรูป   ท่านทั้งหลายจงใหแ้กว้แก่เรา
บดัน้ี   ขณะนั้นเหล่ากมุกณัฑท์ั้งหลายเม่ือไดฟั้งเทวโองการกทู็ลตอบวา่  แกว้มณีโชติน้ีเป็นเคร่ือง
บริโภคแห่งสมเดจ็บรมจกัรพรรดิ  แกว้น้ีเป็นบริวารแวดลอ้ม และมีเดชานุภาพหนกัหนา ถา้แกว้ไป
อยูใ่นท่ีใด พระจกัรพรรดิกอ็ยูใ่นท่ีนั้น เป็นคู่สาํหรับกนั เม่ือกมุกณัฑก์ราบทูลดงัน้ีแลว้ กส็าํแดงซ่ึง
แกว้มรกตอนัมีสีเขียวเล่ือมประภสัสร  และกราบทูลวา่  พระองคจ์ะเอาแกว้ไปถวายพระนาคเสนเถร
เจา้ อนัปรารถนาจะกระทาํพระรูปสมเดจ็พระพทุธเจา้ใหว้ิจิตรอนัสุราสุรฤทธิบูชา  พระองคจ์งเวน้
แลว้ซ่ึงแกว้มณีโชติ อนัเป็นของพระบรมจกัรพรรดิบริโภค  เอาซ่ึงแกว้มรกตน้ีไปเถิด  

จะเห็นวา่ ก่อนท่ีจะนาํแกว้มรกตมาสร้างเป็นพระพทุธรูปพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร
นั้น  แกว้มรกตน้ี มีเหล่ากมุกณัฑซ่ึ์งมีอิทธิฤทธ์ิมากคอยเฝ้ารักษาอยู ่แมก้ระทั้งพระเวสุกรรมผูมี้ฤทธ์ิ
เดชยงัตอ้งเกิดความหวัน่เกรง จึงตอ้งกราบทูลเชิญพระอมรินทราเสดจ็ไปเอาแกว้อญัมณีน้ีดว้ย และ
ดว้ยศรัทธาในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างยกัษ ์เพื่อเฝ้า
รักษาพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  ดงัตาํนานท่ีกล่าวมา               
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๒

จุดนําชมที ่๒  
บรรยายบริเวณบนฐานไพที บรรยายส่ิงปลุกสร้างต่างๆ ท่ีอยูบ่นฐานไพที ไดแ้ก่ เจดีย์

ทรงเคร่ือง พนมหมาก พระบุษบก พระศรีรัตนเจดีย ์พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระสุวรรณ
เจดีย ์สตัวหิ์มพานต ์และนครวดัจาํลอง  

       
ฐานไพท ี
 ฐานไพทีเป็นฐานรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ยอ่มุมไมสิ้บสองทั้ง ๔ ดา้น ยกสูง ๓ ชั้น มีกาํแพงแกว้
โดยรอบ แต่เดิมในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เป็นฐาน
ประทกัษิณของพระมณฑปสูง ๓ ชั้น ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
โปรดเกลา้ฯ ใหถ้มฐานประทกัษิณของพระมณฑปเสีย ๒ ชั้นแลว้ขยายไปทางดา้นทิศตะวนัออก
และตะวนัตก สร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทและพระศรีรัตนเจดียบ์นฐานท่ีขยายออกไป รวมเรียก
ฐานท่ีสร้างอาคารทั้งสามหลงัวา่ “ฐานไพที”  

 
พระเจดีย์ทรงเคร่ือง  
 พระเจดียท์รงเคร่ือง มีทั้งส้ิน ๔ องค ์แต่เดิมเป็นพระเจดียท่ี์ประดบัอยูท่ี่มุมทั้ง ๔ ของพระ
มณฑปท่ีบูรณะในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างปราสาทพระเทพบิดร และพระศรีรัตนเจดีย ์
พระเจดียท์ั้ง ๔ องค ์ คงจะกีดขวางการก่อสร้าง จึงยา้ยไปประดิษฐานไวด้า้นหลงัของพระศรีรัตน
เจดียต์รงยอ่มุมฐานไพทีทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก มีลกัษณะเป็นพระเจดียก่์ออิฐฉาบปูน
ทรงเคร่ืองยอ่มุมไมสิ้บสอง ตั้งอยูบ่นฐานสิงห์ ๓ ชั้น ฉาบปูนทาสีขาว มีฐานบวัหงายรอบรับองค์
พระเจดียซ่ึ์งปิดทองประดบักระจก ตอนบนเป็นบวักลุ่ม ๗ ชั้น  เหนือบวักลุ่มเป็นปลีมีลูกแกว้คัน่ถึง
เมด็นํ้าคา้งประดบักระจก 
 
พนมหมาก 
 สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เม่ือคราวฉลอง
สมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๔๒๓ เพื่อถวายเป็นพระพทุธบูชา  พนมหมากเป็น
เคร่ืองตกแต่งฐานไพทีตรงส่วนยอ่มุมดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตก รวมทั้งส้ิน ๑๘ พุม่ ตั้งบนฐาน
ส่ีเหล่ียมประดบัดว้ยหินอ่อน พนมหมากสร้างดว้ยการก่ออิฐฉาบปูน ประดบักระเบ้ืองถว้ย ลกัษณะ
คลา้ยกรวยใบตอง ตั้งบนพานแวน่ฟ้ายอ่มุมไมสิ้บสอง ๒ ชั้น 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๓

พระบุษบก 
พระบุษบกใชส้าํหรับประดิษฐานพระบรมราชสญัลกัษณ์ และพระราชลญัจกรประจาํ

รัชกาลพระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรี ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระบุษบกข้ึน ๓ องค ์ เพื่อเป็นท่ีระลึกเม่ือทรงปฏิสงัขรณ์พระอารามในโอกาส
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๔๒๕ โดยโปรดฯ ใหจ้าํลองพระราชลญัจกรประจาํ
พระองค ์รัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๕ มาพระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาล ประดิษฐานดา้นใน  

ในรัชกาลปัจจุบนัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใน
สร้างบุษบกพระราชลญัจกรรัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ และรัชกาลปัจจุบนั อีก ๑ องค ์ เม่ือ
คราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี  
 พระบุษบกทั้ง ๔ องค ์ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ ทาํเป็นรูปบุษบกลงรักปิดทองประดบั
กระจก ภายในบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสญัลกัษณ์บนพานแวน่ฟ้า ๒ ชั้น ตอนล่างเป็นแท่น
ก่ออิฐฉาบปูนบุหินอ่อนก่อลดหลัน่กนั ๓ ชั้น ชั้นบนจารึกคาํอุทิศถวายพระมหากษตัริยพ์ร้อมกบั
พระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการสร้าง และการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามของรัชกาลนั้นๆ 
ฐานชั้นกลางทั้ง ๔ มุมเป็นฐานแปดเหล่ียมตั้งฉตัร ๗ ชั้น ทาํดว้ยโลหะฉลุโปร่งปิดทอง ฐานชั้นล่าง
ทั้ง ๔ มุมทาํเป็นฐานแปดเหล่ียมตั้งฉตัรโลหะฉลุโปร่ง ๕ ชั้น ระหวา่งฐานแปดเหล่ียมทั้ง ๔ ดา้น ก่อ
เป็นแท่นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตั้งรูปจาํลองสาํริดรมดาํพญาชา้งเผอืกและชา้งสาํคญัประจาํรัชกาลนั้นๆ  
 พระบุษบกองคต์ะวนัตกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชสญัลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั ๓ รัชกาล คือ รัชกาลท่ี ๑ รัชกาลท่ี ๒ และรัชกาลท่ี ๓ โดยมีตราแผน่ดินเป็นรูปพระ
มหามงกฎุไม่มีกรรเจีกจอนแทน รูปอุณาโลม รูปพญาครุฑยดุนาค และรูปพระวิมาน ตามลาํดบั โดย
รูปพระมหามงกฎุอยูเ่บ้ืองบน รูปพญาครุฑยดุนาค และรูปพระวิมานเบ้ืองล่างหนัหลงัชนกนั 
 พระบุษบกองคต์ะวนัออกเฉียงใต ้ ประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ เป็นรูปพระมหามงกฎุ แต่ต่างจากพระมหามงกฎุในรัชกาลท่ี ๑ ดว้ยเป็นมงกฎุ
ท่ีมีกรรเจียกจอนประกอบดว้ย คือ เหมือนพระมหาพิชยัมงกฎุในเคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ ์

พระบุษบกองคต์ะวนัตกเฉียงใต ้ ประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เป็นรูปพระจุลมงกฎุ หรือพระเก้ียวยอด 

พระบุษบกองคต์ะวนัออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ และรัชกาลปัจจุบนั โดยมีตราแผน่ดินรูปพระราช
ลญัจกร คือ รูปพระราชลญัจกรวชิราวธุ รูปพระราชลญัจกรสามศร รูปพระราชลญัจกรดุสิตเทพบุตร 
และรูปพระราชลญัจกรอฐัทิศอุทุมพรราชอาสน์ มีเลข ๙ ไทยอยูใ่นวงจกัรตามลาํดบั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๔

 บริเวณฐานพระบุษบกตั้งรูปป้ันชา้งเผอืกหล่อดว้ยสาํริด ชา้งเผอืกเป็นเคร่ืองเชิดชูพระ
เกียรติยศตลอดจนพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษตัริย ์ ชา้งเผอืกจะเกิดมีข้ึนในรัชกาลใดกถื็อ
กนัวา่พระมหากษตัริยพ์ระองคน์ั้นทรงมีพระบุญญาบารมีอนัสูงส่ง ถา้พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ดมี
ชา้งเผอืกมาสู่พระบารมีจะไดรั้บการยกยอ่งเล่ืองลือในพระราชอาํนาจและพระเกียรติยศ ปรากฏแผ่
ไพศาลไปในนานาประเทศ และถือเป็นม่ิงขวญัของราษฎรท่ีจะพึ่งพระบุญญาธิการ ดงันั้นจึงเป็น
พระราชประเพณีท่ีพระมหากษตัริยท์รงปฏิบติัสืบต่อกนัมา โดยเฉพาะในประเทศไทย เม่ือได้
ชา้งเผอืกมาสู่พระบารมี  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหย้นืโรงชา้ง
ตน้ประจาํพระราชฐาน   
 นอกจากน้ีบริเวณบนัไดทางข้ึนฐานไพทีและลานโดยรอบ ตั้งรูปตุก๊ตาหินซ่ึงนาํมาจาก
เมืองจีน ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ อีกเป็นจาํนวนมาก เช่น ลัน่ถนั 
ถะ ตุก๊ตารูปสตัว ์และภาชนะหิน เป็นตน้ 
 
พระศรีรัตนเจดีย์  
 พระศรีรัตนเจดียต์ั้งอยูบ่นฐานไพทีดา้นทิศตะวนัตก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้   
อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนในปีพทุธศกัราช ๒๓๙๘ ตามแบบพระ
มหาเจดียใ์นวดัพระศรีสรรเพชญ ในพระราชวงัหลวงแห่งกรุงศรีอยธุยา เพื่อประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุท่ีทรงไดม้าจากลงักา พระราชทานนามวา่ พระศรีรัตนเจดีย ์ ในคราวฉลองพระ
นครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ใหเ้สริมพอกแกรู้ปทรงพระศรีรัตนเจดีย ์
ประดบักระเบ้ืองทองภายนอกและเขียนผนงัภายในทาํบานประตูและปูพื้นหินอ่อนภายใน และ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดบักระเบ้ืองทองภายนอกทั้งองค ์ 
 องคพ์ระเจดียป์ระกอบดว้ยฐานเขียง มีมาลยัเถา ๓ ชั้น สลบัดว้ยฐานบวัคว ํ่าบวัหงาย 
รองรับองคร์ะฆงั เหนือข้ึนไปเป็นบลัลงักส่ี์เหล่ียมเสาหานรองรับปลอ้งไฉนซ่ึงทาํเป็นบวัลูกแกว้จาก
ใหญ่ข้ึนไปหาเลก็ซอ้นกนั ๒๐ ชั้น จากนั้นเป็นปลีและยอดเมด็นํ้าคา้งตามลาํดบั เมด็นํ้าคา้งนิยมทาํ
ปลายสุดของปลียอดพระเจดียท์รงลงักา มีความหมายใหเ้ป็นดวงนิพพานอนัเป็นจุดปลายทางของคติ
ทางพระพทุธศาสนา พระศรีรัตนเจดียมี์ซุม้ประตูทางเขา้ ๔ ทิศ ภายในซุม้บุดว้ยหินอ่อน 
ลกัษณะของทางเขา้เป็นรูปโคง้แหลม เหนือซุม้เป็นลายปูนป้ันรูปช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ 
ตอนบนของซุม้ตั้งพระเจดียอ์งคเ์ลก็ลกัษณะเดียวกบัพระศรีรัตนเจดียบ์นฐานส่ีเหล่ียม มุข ๔ ดา้นทาํ
เป็นหนา้บนัประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ บานประตูเป็นประตูหูชา้งทาํดว้ยไมปิ้ดทอง
ประดบัประจกลงยาเป็นลายช่อดอกไม ้ เหนือประตูเป็นช่องลมสาํหรับระบายอากาศ กรอบประตู
ตอนบนจาํหลกัเป็นรูปพญานาค ๒ ตวัหางชนกนัตั้งกลางหอ้ยเศียรลงดา้นขา้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๕

 ภายในองคพ์ระเจดียเ์ป็นหอ้งโถงกลม ผนงัโบกปูนทาสีขาวสอบไปตามความสูงของพระ
เจดีย ์ ตรงกลางหอ้ยฉตัรสีขาวตรงกบัพระเจดียท่ี์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรงกลางหอ้ง
ประดิษฐานพระเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยูบ่นฐานก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ฐานล่างเป็นรูป
แปดเหล่ียมมีมุขส่ีมุข ฐานบนเป็นฐานบวัหงาย องคเ์จดียมี์ลกัษณะเหมือนกบัพระศรีรัตนเจดียทุ์ก
ประการ ยกเวน้แต่เป็นเจดียล์งรักสีดาํทั้งองค ์

 
พระมณฑป  
 พระมณฑปตั้งอยูบ่นฐานไพทีตรงกลางระหวา่งพระศรีรัตนเจดียแ์ละปราสาทพระเทพ
บิดร ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเม่ือปี
พทุธศกัราช ๒๓๓๒ ตรงตาํแหน่งท่ีตั้งของหอพระมณเฑียรธรรมองคเ์ดิมท่ีถูกเพลิงไหม ้ เพื่อ
ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้งัคายนาข้ึนไวส้าํหรับ
แผน่ดิน พระมณฑปน้ีมีลกัษณะเป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมทรงมณฑป ตั้งอยูบ่นฐานยกพื้นซ่ึงเป็นฐาน
สิงห์ยอ่มุมไมสิ้บสองก่ออิฐประดบัหินอ่อนขดัมนั หลงัคาเป็นยอดจอมแหใหค้วามรู้สึกไร้นํ้าหนกั
ล่องลอยสู่สวรรค ์หลงัคาเป็นชั้นซ่อนรูป ๗ ชั้น สร้างข้ึนตามคติเขาพระสุเมรุ คือ ตรงยอดของสิเนรุ
บรรพตนั้นเป็นท่ีตั้งของเมืองตรัยตรึงศ ์ อนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์ผูเ้ป็นใหญ่แห่งสวรรค ์ และ
เป็นเทพผูรั้กษาพระพทุธศาสนา ดงันั้นตามคติท่ีวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมุติเทพเทียบเท่าพระ
อินทร์ การนาํเอาสญัลกัษณ์ของเมืองตรัยตรึงศ ์ อนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์มาสร้างเป็นเคร่ือง
ยอดของอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติจึงนบัวา่เหมาะสม ยอดมณฑป ๗ ชั้นซอ้นทาํข้ึนสาํหรับอาคาร
สาํคญัในพทุธศาสนาโดยถือวา่เป็นบริโภคเจดีย ์ และทาํข้ึนสาํหรับอาคารสาํคญัในสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ 

พระมณฑปมีบนัไดท่ีก่ึงกลางทั้ง ๔ ดา้น พื้นบนัไดปูดว้ยหินแกรนิตขดัมนั พลสิงห์บนัได
ตกแต่งประติมากรรมรูปนาคจาํแลง คือนาคท่ีมีหนา้เป็นมนุษยส์วมมงกฎุ ตวันาคป้ันปูนปิดทอง
ประดบักระจก หวันาคทั้ง ๕ หวัและหางนาคเป็นโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปลายพลสิงห์บนัไดก่อ
เป็นฐานบวัเลก็ๆ ประดบัหินอ่อนตั้งประติมากรรมรูปยกัษถื์อกระบอง ซ่ึงเป็นฝีมือครูดาํประติมากร
ในรัชกาลท่ี ๑  

รอบองคพ์ระมณฑปมีเสาเหล่ียมจตุัรัสยอ่มุมไมสิ้บสอง จาํนวน ๒๐ ตน้ ฐานของเสาเป็น
กระหนกเทา้สิงห์ประดบักระจก ตวัเสาและบวัหวัเสาประดบักระจก 
 ฐานปัทมข์ององคพ์ระมณฑปเป็นรูปส่ีเหล่ียม หนา้กระดานฐานปัทมต์อนล่างประดบัดว้ย
หิน ต่อจากนั้นเป็นกระจงัและกระหนกเทา้สิงห์ประดบัดว้ยกระจกสีเขียวและขาว หลงักระจงัเป็น
ครุฑพนมและอสูรทรงเคร่ืองนัง่พนมมือสลบักนั ครุฑและอสูรดา้นละ ๑๘ ตวั เหนือลวดบวัหลงั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๖

ครุฑและอสูรมีเทพนมทรงเคร่ือง หล่อดว้ยทองแดงปิดทอง อีกดา้นละ ๑๘ ตวั ซ่ึงสร้างตามคติความ
เช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุเช่นเดียวกนั 
 ผนงัองคพ์ระมณฑปเป็นลายเทพนมทรงขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ปิดทองบนพ้ืนกระจกสีเขียว 
เพดานภายนอกเป็นลายกระหนกกา้นแยง่ปิดบนพื้นชาด เชิงกลอนปิดทอง ดา้นล่างของเชิงกลอน
หอ้ยกระด่ิงใบโพธ์ิปิดทองดา้นละ ๔๔ ใบ รวมทั้งท่ีมุมอีก ๔ มุม ลกัษณะหลงัคาเป็นทรงมณฑป ๗ 
ชั้น ท่ียอ่มุมไมสิ้บสองมีนาค ๓ เศียร ประดบักระจกเขียว ส่วนหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวขลิบทองถึง
คอเหม ตวัเหมและปลียอดประดบักระจก มีลูกแกว้ทอง ๕ ชั้น ประดบัยอดดว้ยฉตัร ๕ ชั้น 
 ซุม้พระทวารเป็นซุม้ยอดทรงมณฑปปิดทองประดบักระจก บานแผละกวา้งเขียนลาย
กาํมะลอมีพื้นสีม่วงลายทองเป็นรูปเซ่ียวกางถือหอก และตรียนืเหยยีบหลงัสิงโตบนเนินผาและหญา้ 
ประกอบลายนกไม ้มีสินเทาหุม้มงกฎุทั้ง ๒ ขา้ง เพดานของซุม้พระทวารประดบัดว้ยดาวเพดานเป็น
รูปดาวลอ้มเดือนประดบักระจกสีขาว 
 กรอบเช็ดหนา้พระทวารดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าทรงขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ตอนริมเป็นลาย
กา้มปู ดา้นในร่องชาด บานพระทวารเป็นบานประดบัมุก ท่ีอกเลาพนมล่างประดบัมุกเป็นรูปทา้วกเุว
รุราชทรงคธาวธุบนแท่นส่ีเหล่ียมเป็นลายมงักรหนัหวัลงล่างมีหางเป็นกระหนกเครือเถา พนมกลาง
เป็นรูปวายบุุตรแบกวิมานในวิมานมีแท่นอุณาโลมประดบัดว้ยฉตัร ๒ ขา้ง พนมบนเป็นรูปวายบุุตร
ถือพระขรรค ์
 บานพระทวารดา้นนอกเป็นบานประดบัมุก มีแม่ลายเป็นกระหนกกา้นขดนกคาบ ตรง
กลางเป็นราชสีห์ บานพระทวารน้ีมีภาพจบัเป็นลายประดบัมุกท่ีสาํคญัอยูใ่นกรอบวงกลม ๘ ดวง 
ดว้ยกนัทั้ง ๒ บาน 
 ผนงัดา้นในเป็นลายรดนํ้าปิดทองทรงขา้วบิณฑ ์ บนพื้นสีชาด ตอนล่างเป็นลายกรวยเชิง
รูปกระหนกกา้นขด พื้นพระมณฑปปูดว้ยเส่ือเงินสานเตม็ทั้งหอ้งถึงฐานตูท่ี้ประดิษฐานพระไตร-
ปิฎก ตอนริมปูเหลก็ขนาด ๑ น้ิวโดยรอบ 
 ตรงกลางหอ้งประดิษฐานตูพ้ระไตรปิฎกประดบัมุกทรงมณฑปใหญ่ บรรจุพระไตรปิฎก 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุโลกมหาราช โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน 
ท่ีมุมหอ้งยงัตั้งตูเ้ขียนลายรดนํ้าเร่ืองพระกสัสปะประชุมพระสงฆท์รงสงัคายนา สาํหรับใส่
พระไตรปิฎกฉบบัต่างๆ  ไวท้ั้งส่ีมุม 
 บริเวณฐานพระมณฑปทั้ง ๔ มุม ประดิษฐานพระพทุธรูปศิลามุมละ ๑ องค ์พระพทุธรูป
ประทบันัง่สมาธิพระหตัถท์าํมุทราต่างๆ กนั มีพทุธลกัษณะตามคติมหายาน มีประภามณฑลรูปเสมา
ขอบสลกัลายบนฐานบวัคว ํา่บวัหงาย พระพทุธรูปศิลาเหล่าน้ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงไดม้าจากชวา เม่ือคร้ังเสดจ็ประพาสประเทศอินโดนีเซีย คร้ังท่ี ๒ ในปีพทุธศกัราช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๗

๒๔๓๙ พระพทุธรูปทั้ง ๔ องค ์ ท่ีมุมพระมณฑปเป็นการจาํลองข้ึนมาใหม่ เม่ือคร้ังสมโภชพระ
นครครบ ๒๐๐ ปี โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดฯ ใหท้าํจาํลองและ
ตั้งแทนพระพทุธรูปศิลาองคเ์ดิมซ่ึงยา้ยไปตั้งท่ีพิพิธภณัฑว์ดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ปราสาทพระเทพบิดร  

ปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยูบ่นฐานไพทีดา้นทิศตะวนัออก ตรงกบัประตูเกยเสดจ็ทางทิศ
ตะวนัออก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนในปี
พทุธศกัราช ๒๓๙๘ พระราชทานนามวา่พระพทุธปรางคป์ราสาท มีพระราชประสงคท่ี์จะอญัเชิญ
พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ในการก่อสร้างคร้ังน้ีโปรดเกลา้ฯ ใหน้าํกระเบ้ืองท่ีสัง่
มาจากเมืองจีนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๓ ท่ีมีพระราชประสงคจ์ะนาํมาประดบัพระอุโบสถวดัอรุณ
ราชวราราม มาประดบัท่ีพระพทุธปรางคป์ราสาทดว้ย แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ พระบาท 
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วักเ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน 
 การก่อสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทสาํเร็จลงในพทุธศกัราช ๒๔๒๕ พร้อมกบังาน
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี แต่เม่ือสร้างเสร็จแลว้ทรงเห็นวา่ พระพทุธปรางคป์ราสาทมีขนาดไม่
เพียงพอกบัพระราชพิธีต่างๆ จึงมิไดอ้ญัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ตาม
พระราชดาํริเดิมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แต่โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระเจดีย์
กาไหล่ทองของรัชกาลท่ี ๔ ท่ีเคยตั้งเป็นประธานในพระพทุธมณเฑียรในบริเวณสวนขวาเดิม มา
ประดิษฐานเป็นประธานในพระพทุธปรางคป์ราสาท แต่วนัท่ี ๙ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๔๖ เกิด
เพลิงไหมอ้นัเน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจรทาํใหเ้คร่ืองบนหลงัคาพระพทุธปรางคป์ราสาทไหมจ้นหมด
ส้ิน รวมไปถึงพระเจดียก์าไหล่ทององคป์ระธานกห็ลอมไปดว้ย ขณะเพลิงไหมไ้ดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้
ถอดพระทวารและพระบญัชรประดบัมุกออกทั้งหมด หลงัจากนั้นโปรดเกลา้ฯ ใหซ่้อมหลงัคาและ
ส่วนท่ีชาํรุดเสียหาย ส่วนบานพระทวารและพระบญัชรประดบัมุก โปรดเกลา้ฯ ใหน้าํไปประดบัท่ี
พระอุโบสถวดัราชบพิธฯ การบูรณปฏิสงัขรณ์คร้ังน้ียงัไม่แลว้เสร็จไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณ์จน
สาํเร็จบริบูรณ์ แลว้ตกแต่งภายในแกเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาธิ-
ราชเจา้ในพระบรมราชจกัรีวงศท์ั้ง ๕ พระองค ์และใหแ้ปลงนามเรียกวา่ “ปราสาทพระเทพบิดร” ใน
การแปลงนามคร้ังน้ี สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไม่ทรงเห็นชอบดว้ย อา้งวา่
ของเดิมเป็นพทุธบูชาไม่ควรจะตดัคาํวา่พทุธออกไป ในทา้ยท่ีสุดสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ ทรงยอม
ใหก้ั้นมุขหลงัเป็นหอ้งหน่ึงต่างหากท่ีเรียกกนัในปัจจุบนัวา่ทา้ยจรนาํ แลว้เชิญพระพทุธรูปพระเทพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๘

บิดรท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ แปลงจากเทวรู
ปพระเจา้อู่ทองมาตั้งเป็นประธานในหอ้งนั้น เพื่อใหส้มัพนัธ์กบันามท่ีเรียกวา่ปราสาทพระเทพบิดร  
 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกลา้ฯ ใหป้ั้น
หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั แลว้อญัเชิญไปประดิษฐานไวใ้นปราสาท 
พระเทพบิดรในพทุธศกัราช ๒๔๗๐ เม่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปี กไ็ดโ้ปรดเกลา้ฯ 
ใหซ่้อมแซมกระเบ้ืองท่ีชาํรุด ซ่อมช่อฟ้า ใบระกา หนา้บนัและลายฉลุปิดทองท่ีฝ้าเพดาน ซ่อมลงรัก
ปิดทองประดบักระจกเสานาคพลสิงห์บนัได ซ่อมฐานบวัใหเ้หมือนเดิม 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘ โปรดเกลา้ฯ ให้
หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั การยงัไม่แลว้เสร็จ ยงัไม่ไดบ้รรจุเสน้พระเจา้ 
ดวงพระบรมราชสมภพ ดวงพระบรมราชาภิเษก และยงัไม่ไดเ้ชิญข้ึนประดิษฐานบนปราสาท
พระเทพบิดรกเ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งการพระราชพิธีบรรจุและอญัเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี ๗ ข้ึนประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร เม่ือวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๐๒ พร้อมพระบรมรูป
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อข้ึน
 ลกัษณะสถาปัตยกรรมปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจตุัรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาท
เป็นทรงปรางคป์ระดบักระเบ้ืองเคลือบสีทั้งหลงัตั้งแต่ยอดถึงฐาน โดยมุขดา้นทิศตะวนัออก ทิศ
เหนือ และทิศใต ้ มีความยาวเท่ากนั ส่วนมุขดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเรียกกนัวา่ทา้ยจรนาํสั้นกวา่มุขอ่ืน 
ทางเขา้สาํคญัอยูท่างดา้นทิศตะวนัออก มีทางข้ึนจากฐานไพทีทั้ง ๔ ทิศ พลสิงห์บนัไดเป็นนาค ๕ 
เศียร สวมมงกฎุปิดทองประดบักระจก  

หลงัคาท่ีเป็นแบบจตุัรมุขนั้นมีมุขลด ๔ ชั้น เฉพาะมุขดา้นทิศตะวนัออกมีมุขลดเพิม่อีก
ชั้นหน่ึงเพื่อเนน้ทางเขา้ กลางจตุัรมุขเป็นยอดปรางคป์ระดบักระเบ้ืองเคลือบมีลวดลายสีเขียวอ่อน
ตลอดตั้งแต่หลงัคาถึงยอด มุขเดจ็รับยอดปรางคเ์ป็นเสายอ่มุมไมสิ้บสองประดบักระเบ้ืองเคลือบสี
เดียวกนั ยอดนพศูลเป็นโลหะปิดทองรูปพระมหามงกฎุพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั หลงัคาโดยทัว่ไปมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีโดยมีพื้นสีแดงขอบสีเขียว
ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ 
 หนา้บนัโดยทัว่ไปแบ่งพื้นท่ีเป็นรูปสามเหล่ียมเลก็อยูก่ึ่งกลาง มีกรอบสามเหล่ียมลอ้ม 
รอบอีกชั้นหน่ึง หนา้บนัมุขดา้นทิศตะวนัออกและมุขลด พื้นท่ีภายในรูปสามเหล่ียมตรงกลาง
ประดิษฐานพระมหามงกฎุ ประดบัฉตัรสองขา้งบนพ้ืนกระจกสีนํ้าเงินซ่ึงเป็นพระราชลญัจกรของ
รัชกาลท่ี ๔ หนา้บนัมุขดา้นทิศเหนือเป็นรูปอุณาโลม พระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๑ มุขดา้นทิศ
ใตเ้ป็นรูปครุฑยดุนาค พระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๒ มุขดา้นทิศตะวนัตกเป็นรูปพระวิมาน 
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พระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๓ พระบรมราชสญัลกัษณ์เหล่าน้ีประดิษฐานอยูใ่นซุม้รองรับดว้ย
ฐานสิงห์ ลอ้มรอบดว้ยลายกระหนกเปลว 
 ฝ้าเพดานชายคารอบนอก ปิดทองฉลุลายกดุัน่บนพื้นชาด ปลายเชิงชายมีกระด่ิงหอ้ยใบ
โพธ์ิสีทองรอบชายคาโดยรอบ เฉพาะมุขลดดา้นทิศตะวนัออกประดบัดว้ยรวงผึ้งและสาหร่าย ปลาย
ลายเป็นเทพนม ปิดทองประดบักระจกเพื่อเนน้ทางเขา้ 
 เสานางจรัลและเสาหานรอบอาคารรวมทั้งรับมุขลดดา้นทิศตะวนัออก เป็นเสาก่ออิฐถือ
ปูนยอ่มุมไมสิ้บสอง พื้นเสาประดบักระเบ้ืองเคลือบเป็นลายแปดกลีบบนพ้ืนสีขาว ดอกสีเขียวอ่อน 
เขียวแก่ เหลืองและฟ้า ขอบเสาพื้นปูนเป็นลายรักร้อยปิดทองประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเขียวเป็นลาย
ไทย ซ่ึงสัง่ทาํมาจากเมืองจีน 
 ผนงัปราสาทก่ออิฐฉาบปูนดา้นนอกประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเป็นลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ ฐาน
ปัทมเ์ป็นรูปฐานสิงห์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียวแบบเดียวกบัฐานเสา เสาอิงเป็นเสายอ่มุมไม้
สิบสอง พื้นเสาประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียวลายไทย ขอบเสาป้ันปูนเป็นลายรักร้อยปิดทอง
ประดบักระจก ส่วนฐานทาํเป็นกาบพรหมศรปิดทองประดบักระจกสีเขียว 
 ซุม้ประตูหนา้ต่างเป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุปิดทองประดบักระจกสีหลายสี ซุม้เหล่าน้ีผดิกบั
ซุม้โดยทัว่ไปโดยท่ีเสาของซุม้ประดบัดว้ยแผน่โลหะลงยา ลายดอกบวัโดยมีพื้นสีเขียว ดอกสีนํ้าเงิน
และแดง บานแผละทั้ง ๒ ขา้งป้ันปูนปิดทองเป็นลายพระราชสญัลกัษณ์ของรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี 
๕ บนพื้นกระจกสีขาว เพดานของซุม้เป็นลายดวงดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ๕ ดวงมี ดารานพรัตน์
เป็นศูนยก์ลาง ลอ้มรอบดว้ยดาราจกัรี ดาราจุลจอมเกลา้ ดาราชา้งเผอืก และดารามงกฎุไทยบนพื้น
กระจกสีขาว 
 บานประตูและหนา้ต่าง แต่เดิมดา้นนอกเป็นบานประดบัมุกลายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
เช่นเดียวกบัเพดานของซุม้ ปัจจุบนัเป็นลายรดนํ้าพุม่ขา้วบิณฑเ์ทพนม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
หลงัจากไฟไหมใ้นปีพทุธศกัราช ๒๔๔๖ ดา้นในเป็นทวารบาลรูปเทวดาเหยยีบสิงห์ กรอบเช็ดหนา้
เป็นลายรดนํ้า 
 ภายในปราสาทพระเทพบิดรแบ่งเป็น ๔ มุข มุขหลงักั้นเป็นทา้ยจรนาํดว้ยผนงัก่ออิฐถือ
ปูนอีก ๓ มุขเป็นหอ้งโถงติดต่อถึงกนัตรงกลางเป็นรูปแปดเหล่ียมประดิษฐานพระบรมรูปสมเดจ็
พระบูรพมหากษตัริยาธิราชเจา้แห่งพระราชวงศจ์กัรี บนฐานยอ่เกจ็ทาํเป็นฐานสิงห์รองรับดว้ยรูป
มารแบกและรูปครุฑแบกตามลาํดบั แต่ครุฑแบกดงักล่าวน้ีมีลกัษณะพิเศษคือเป็นรูปครุฑกางปีกแผ่
กวา้งซ่ึงเป็นพระราชนิยมในรัชกาลท่ี ๖ ก่ึงกลางแท่นมีแท่นเลก็ยกข้ึนอีกชั้นหน่ึงรองรับดว้ยเทพนม 
ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๑ เพดานเหนือพระบรมรูปแขวนพระมหาเศวตฉตัร ๙ ชั้น แท่น
ดา้นทิศใตป้ระดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ และรัชกาลท่ี ๘ ท่านดา้นทิศเหนือประดิษฐานพระ
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บรมรูปรัชกาลท่ี ๕ และ รัชกาลท่ี ๗ ส่วนดา้นหลงัของพระบรมรูปดงักล่าวแลว้ เป็นผนงัทึบก่อเป็น
ซุม้จรนาํ ๓ ซุม้ ยกพื้นสูงระดบัเสมอกบัแท่นฐานยอ่เกจ็ ภายในซุม้ฉาบปูนทาสีแดง ซุม้กลาง
ตอนบนประดบัดว้ยตราอุณาโลมประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๒ ซุม้ทิศใตป้ระดิษฐานพระบรม
รูปรัชกาลท่ี ๔ ซุม้ทิศเหนือประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๓ แต่ละซุม้ติดม่านสองไข 
 พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๑ รัชกาลท่ี ๒ รัชกาลท่ี ๓ และรัชกาลท่ี ๔ หล่อดว้ยสาํริดปิดทอง 
พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕ รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๗ และรัชกาลท่ี ๘ หล่อดว้ยสาํริดรมดาํ 

บริเวณลานบนฐานไพทีตั้งประดบัดว้ยรูปป้ันสตัวหิ์มพานต ์ หล่อดว้ยสาํริดปิดทอง
ประดบักระจก ไดแ้ก่ 
 
สิงหพานร 
 สิงหพานรเป็นสตัวป์ระเภทสิงห์ รูปร่างลกัษณะเป็นคร่ึงสิงห์คร่ึงวานร  คือ ท่อนบนถึง
ศีรษะเป็นวานร ท่อนล่างเป็นสิงห์ สวมมงกฎุยอดแหลม ยนืถือกระบอง  
 
อสุรวายุภักดิ์ 
 อสุรวายภุกัด์ิเป็นสตัวป์ระเภทนก  มีลกัษณะเป็นสตัวผ์สม  ทอนบนตั้งแต่ลาํตวัเป็นยกัษ ์ 
ท่อนล่างเป็นนกอินทรียมี์ปีก สองมือกมุตะบอง  
 
อสุรปักษี 
 อสุรปักษีเป็นสตัวป์ระเภทนก  มีลกัษณะเป็นสตัวผ์สม  ท่อนบนตั้งแต่ลาํตวัเป็นยกัษ ์  มี
ปีกมีหางเหมือนนก ท่อนล่างเป็นไก่ สงัเกตวา่ท่ีขาจะมีเดือยอยูด่ว้ย  

 
เทพนรสิงห์ 

เทพนรสิงห์เป็นสตัวป์ระเภทสิงห์  มีลกัษณะท่อนบนเป็นมนุษยห์รือเทพสวมมงกฎุยอด
แหลม  ท่อนล่างเป็นสิงห์   

 
เทพกนินร 
 เทพกินนรเป็นสตัวป์ระเภทนก  ท่อนบนเป็นมนุษยห์รือเทพสวมมงกฎุยอดแหลม  ท่อน
ล่างเป็นนก  เม่ือจะเดินทางไปไหนกจ็ะใส่ปีกใส่หางและบินไป   
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เทพปักษี 
เทพปักษีเป็นสตัวป์ระเภทนก  ท่อนบนและร่างกายเป็นมนุษย ์  มีหางเป็นนก  ปีกจะอยู่

บนตะโพก ขอ้ศอกถึงปลายขอ้มือมีขนแซม  
 
อปัสรสีห์ 

อปัสรสีห์เป็นสตัวป์ระเภทสิงห์  ลกัษณะลาํตวัเป็นอปัสรหรือผูห้ญิงสวมชฎายอดแหลม  
ท่อนล่างเป็นสิงห์ ตวัและแขนเป็นมนุษย ์ 

 
นครวดัจําลอง   

นครวดัจาํลองเป็นสถาปัตยกรรมพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
โปรดเกลา้ฯ ใหจ้าํลองไวบ้นฐานไพทีทางดา้นทิศเหนือ ตรงขา้มกบัพระมณฑป เพื่อจะใหค้น
ทั้งหลายเห็นวา่เป็นของมหศัจรรยท์าํดว้ยศิลาทั้งส้ิน ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระสามภพพา่ย ออกไป
ถ่ายแบบปราสาทท่ีนครวดั จาํจะลองข้ึนไวใ้นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหค้นทั้งหลายดูวา่เป็น
ของอศัจรรย ์ ทาํดว้ยศิลาทั้งส้ิน แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ กเ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ จึงโปรดเกลา้ฯ พระยาเพชรพไิชย (หนู หง
สกลุ) ออกแบบนครวดัจาํลอง และโปรดเกลา้ฯ ใหห้ม่อมเจา้ประวิช ชุมสาย สร้างหล่อปูนตามแบบ
จนแลว้เสร็จ ในคราวฉลองสมโภชพระนคร ครบ ๑๐๐ ปี 

   
พระสุวรรณเจดีย์ หรือพระเจดีย์ทอง  
 พระเจดียท์อง มีอยู ่ ๒ องค ์ ตั้งอยูบ่นฐานไพที ทางดา้นทิศตะวนัออกของปราสาท
พระเทพบิดรในปัจจุบนั พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ 
ใหส้ร้างข้ึนอุทิศถวายสมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก และพระราชมารดา แต่เดิมพระเจดียท์อง ๒ 
องค ์ น้ีตั้งอยูท่ี่บริเวณปราสาทพระเทพบิดรในปัจจุบนั เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างปราสาทพระเทพบิดรข้ึนท่ีดา้นหนา้ของพระมณฑป พระเจดียท์องทั้งสององค์
คงจะกีดขวางการสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาท จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยไปไวท่ี้ดา้นหนา้มุมเหนือ
และใตข้องปราสาทพระเทพบิดรในบริเวณท่ีเรียกวา่รักแร้ปราสาท เม่ือเตรียมงานฉลองพระนคร
ครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณะพระเจดีย์
ทองทั้งสององค ์ และโปรดเกลา้ฯ ใหหุ้ม้ทองแดงใหม่และลงรักปิดทอง รวมทั้งสร้างรูปมารแบก
พระเจดียน้ี์ข้ึนใหม่ดว้ย ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ เม่ือคราว
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บูรณะปราสาทพระเทพบิดร พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหช้ะลอพระเจดียท์อง ๒ องค ์จากรักแร้ปราสาท
ไปไวท่ี้มุมฐานทกัษิณปราสาทพระเทพบิดรดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั  
 พระเจดียท์องทั้ง ๒ องค ์เป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะเหมือนกนัทั้งขนาดรูปร่างและความสูง เป็น
พระเจดียท์รงเคร่ืองยอ่มุมไมย้ีสิ่บหุม้ดว้ยแผน่ทองแดงหรือท่ีเรียกวา่ทองจงัโก แลว้ลงรักปิดทองทบั
อีกชั้นหน่ึง ลกัษณะของพระเจดียย์อ่มุมไมย้ีสิ่บ เป็นแบบท่ีสืบเน่ืองมาจากสมยัอยธุยาตอนปลาย 
ฐานของพระเจดียเ์ป็นรูปแปดเหล่ียมบุดว้ยหินอ่อนจาํหลกัลายเป็นรูปกากบาท เหนือฐานแปดเหล่ียม
ตั้งประติมากรรมรูปยกัษแ์บกและลิงแบกดา้นละ ๓ ตน และทุกยอ่มุมอีกมุมละ ๒ ตน รวมทั้งหมด 
๒๐ ตน เฉพาะตวักลางทั้ง ๔ ดา้นท่ีไม่สวมรองเทา้เป็นลิง นอกจากนั้นเป็นยกัษห์มด แต่ละตนมี
ใบหนา้ เคร่ืองแต่งตวัและสีของกายเป็นไปตามลกัษณะในเร่ืองรามเกียรต์ิ เหนือขั้นไปเป็นฐานสิงห์ 
๓ ชั้น มีหนา้กระดานสลบัระหวา่งฐานสิงห์ ๖ ชั้น ตอนบนเป็นองคธ์าตุทองจอมแห แต่งลายท่ีทอง
จงัโกเป็นรูปดอกบวัท่ีก่ึงกลางทั้ง ๔ ดา้น รองรับดว้ยฐานบวัหงาย ยอดเป็นรัตนบลัลงักท์าํเป็นบวั
กลุ่ม ๙ ชั้น มีปลียอดกลม ตอนปลายยอดประดบัดว้ยฉตัรเป็นโลหะฉลุโปร่งปิดทองทรงพุม่ขา้ว
บิณฑ ์
 
จุดนําชมที ่ ๓ 
 บรรยายบริเวณลานดา้นทิศเหนือของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ไดแ้ก่ หอพระนาก พระวหิารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม  
 
หอพระนาก  
 หอพระนากเป็นอาคารทรงไทย สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี ๑ มีขนาด ๗ หอ้ง ยกพื้นสูง มีบนัไดข้ึน ๕ ขั้น อยูท่างทิศเหนือและทิศใต ้ทางเขา้
ดา้นหนา้อยูท่างดา้นทิศตะวนัออก ทาํเป็นชาลากวา้งปูดว้ยหินอ่อนลายทแยงมุมไม่มีหลงัคาคลุม 
พนกัระเบียงก่ออิฐถือปูนทาสีขาว มีเสาส่ีเหล่ียมยอ่มุมหวัเสาทาํเป็นเมด็ทรงมณัฑปิ์ดทองขา้งละ ๒ 
ตน้ ตั้งอยูริ่มบนัได ประตูทางเขา้มีประตูเดียวเป็นซุม้ทรงมณฑปท่ีเนน้ความสาํคญัของทางเขา้ 
 หลงัคาเป็นทรงไทยโครงสร้างไม ้ หลงัคาดา้นขา้งลด ๓ ชั้น มีมุขลดทั้งดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิดทอง
ประดบักระจก มีคนัทวยรับชายคาโดยรอบหนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นรูปเทพนมคร่ึงองคล์อย
จากบวัจงกล ลอ้มรอบดว้ยกระหนกกา้นขดปลายลายเป็นรูปเทพนมบนพ้ืนกระจกสีนํ้าเงิน 
 ผนงัก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว มีเสาอิงรอบอาคารทุกช่วงเสา ประตูทางเขา้มีประตูเดียวทาํ
เป็นซุม้ทรงมณฑปปิดทองประดบักระจกกรอบเช็ดหนา้ปิดทอง บานประตูดา้นนอกเขียนลายรดนํ้า
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พุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ ดา้นในเป็นภาพเทวดาถือพระขรรคย์นืบนแท่นมีมารแบก หนา้ต่างเป็นซุม้ทรง
บนัแถลงนาคสามเศียร ๒ ชั้น บานหนา้ต่างดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าเช่นเดียวกบับานประตู 
 ภายในหอพระนากแบ่งไดเ้ป็น ๓ ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงอยูต่รงมุขลดเป็นหอ้งโถงเลก็ มีประตู
ทางเขา้ ๒ ทาง ส่วนท่ีสองเป็นหอ้งโถงใหญ่ ปลายสุดของหอ้งมีลกัษณะเป็นซุม้คูหาคลา้ยกบัเป็น
เวทียกพื้น ปิดกั้นดว้ยเหลก็มว้น ส่วนท่ีสามทาํเป็นซุม้คูหาปูนป้ันเป็นลายอุบะ ๒ ขา้ง ตอนบนเป็น
ลายกระหนก ตรงกลางทาํเป็นตราจกัรี ส่วนยกพื้นเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมอฐิัและพระอฐิั สอง
ขา้งซุม้คูหาเป็นประตูไม ้ตอนบนเป็นช่องลมรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ทางตั้งติดลูกกรงเหลก็ 
 แต่เดิมหอพระนาก พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรด
เกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระนาก ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปหล่อและแผลงดว้ยนาก อญัเชิญมา
จากพระนครศรีอยธุยา และใชเ้ป็นท่ีเกบ็อฐิัเจา้นายฝ่ายในตามแบบอยา่งกรุงศรีอยธุยา และถือพระ
นากเป็นพระประธาน ในการพิธีเปตพลีหรือการอุทิศกศุลแก่ผูล่้วงลบัไปแลว้  
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ หอพระนากชาํรุดทรุดโทรมจึง
โปรดเกลา้ฯ ใหซ่้อมแปลงหอพระนาก แลว้ประดิษฐานพระพทุธรูปต่างๆ หลายองค ์ ส่วนพระอฐิั
เจา้นายนั้นเกบ็อยูใ่นตูผ้นงัขา้งหลงัพระวหิาร 
 ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหท้าํ
พระโกศทรงพระอฐิัในหอพระนากทั้งหมด ส่วนพระพทุธรูปทั้งหมดท่ีประดิษฐานอยูใ่นหอพระ
นาก โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวท่ี้พระวหิารยอด แต่ยงัคงเรียกวา่หอน้ีวา่ “หอพระ
นาก” ตามเดิมจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี 
   
พระวหิารยอด  
 พระวหิารยอดตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งหอพระมณเฑียรธรรมและหอพระนาก ท่ีตั้งของ
พระวหิารหลงัน้ี แต่เดิมเป็นท่ีตั้งของหอพระเชษฐบิดร หรือเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงวา่วิหารขาว 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนในระยะท่ี ๒ 
ของการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร ซ่ึงแต่เดิมเป็นเทวรูปสมเดจ็
พระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระเจา้อู่ทอง พระปฐมกษตัริยผ์ูท้รงสร้างกรุงศรีอยธุยา เรียกพระวิหารน้ีวา่ 
พระวหิารขาว เน่ืองจากฝาผนงัโบกปูนขาว 
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหร้ื้อลง 
เน่ืองจากทรุดโทรมมาก แลว้โปรดฯ ใหส้ร้างใหม่เป็นวิหารมีหลงัคายอดทรงมงกฎุ ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบสีเป็นลายดอกพดุตานและลายใบไม ้ เรียกวา่ พระเสวตรเวชยนัตะพิมานวหิารยอด
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บา้ง พระบวรมหาเสวตกฎุาคารวิหารยอดบา้ง ในการสร้างพระวิหารยอดน้ี โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ย
พระเทพบิดรและพระนากจากหอพระนากมาประดิษฐานภายในพระวหิารแห่งน้ี  
 เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ 
๑๐๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณ์พระ
วิหารยอด โดยซ่อมแซมหลงัคาและยอดมงกฎุ ถือปูนประดบักระเบ้ืองถว้ยข้ึนใหม่ ซ่อมซุม้ประตู
และบานหนา้ต่างภายนอกและภายในพร้อมทั้งประดบัพระปรมาภิไธยยอ่ “จปร.” ภายใตพ้ระเก้ียว
ยอดบนยอดโคง้แหลมของซุม้โคง้รอบพระวิหาร  

พระเศวตกฎุาคารวิหารยอด หรือพระวหิารยอด เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตรงกลางยืน่
ออกมาเป็นจตุัรมุขเพื่อรับหลงัคาซุม้ยอดทรงมงกฎุ พระวหิารน้ีตั้งอยูบ่นฐานประทกัษิณซ่ึงมีทาง
ข้ึนอยู ่๓ ทางคือทิศเหนือ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก  
 ผนงัตอนในก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว มีซุม้หนา้ต่างทุกช่วงเสาทั้งทางดา้นทิศตะวนัออกและ
ทิศตะวนัตก ส่วนทิศเหนือเป็นซุม้ประตูซ่ึงเป็นทางเขา้ทางเดียวของพระวหิารหลงัน้ี ซุม้หนา้ต่าง
เป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุประดบักระเบ้ืองถว้ย ใตข้อบหนา้ต่างบานกลางของดา้นทิศตะวนัออกและ
ตะวนัตกก่อฐานเป็นรูปผา้ทิพยป์ระดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ย เพดานซุม้เขียนลายฉลุปิดทองบนพื้นสีแดง 
บานหนา้ต่างดา้นนอกเขียนลายรดนํ้าเป็นลายเคร่ืองศาสตราวธุ ดา้นในเขียนรูปเคร่ืองบูชาแบบจีน 
กรอบเช็ดหนา้เป็นลายรดนํ้าปิดทองทาํเป็นลายพดุตาน ซุม้ประตูเป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุ ประดบั
กระเบ้ืองถว้ยเช่นเดียวกบัซุม้หนา้ต่าง แต่บานประตูเป็นประตูประดบัมุกลายช่องกลม ฝีมือช่างสมยั
สมเดจ็พระเจา้บรมโกศในสมยักรุงศรีอยธุยา ซ่ึงไดน้าํมาจากวหิารพระนอนวดัป่าโมก จงัหวดั
อ่างทอง บานประตูดา้นในเขียนลายรดนํ้าเป็นรูปเซ่ียวกาง ซ่ึงแต่งตวัแบบไทย 
 หลงัคาตรงกลางเป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุ ประดบักระเบ้ืองถว้ยหลากสีเป็นลายดอกไม้
ตลอดทั้งซุม้รวมไปถึงหนา้บนัทั้งส่ีดา้น ยอดของซุม้เป็นปลีประดบัดว้ยกระจกสี มียอดนภศูลเป็น
โลหะฉลุโปร่งเป็นลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ ส่วนหลงัคาอีก ๒ ดา้นเป็นมุขลด ๒ ชั้น ทั้งดา้นหนา้และหลงั
มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีโดยมีพื้นสีเหลืองขอบเขียว ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุง้ 
หางหงส์เป็นรูปนกเจ่า ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยหลากสีเช่นกนั 
 บริเวณทางข้ึนดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตกตั้งรูปป้ันนกทณัทิมาหล่อดว้ยสาํริด 
นกทณัทิมาเป็นสตัวป์ระเภทนก มีหวัและหนา้เป็นนก มีอาวธุติดตวัเป็นไมเ้ทา้หรือตะบอง ตวัเลก็
ปากยาวดุจไมเ้ทา้จรดอยูบ่นใบบวั  จึงไดน้าํมาเป็นสญัลกัษณ์ของผูค้อยคุม้กนัอนัตราย   
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หอพระมณเฑียรธรรม  
 หอพระมณเฑียรธรรมเป็นอาคารทรงไทย สร้างข้ึนหลงัจากท่ีหอพระมณเฑียรธรรมเดิม
ซ่ึงอยูก่ลางสระนํ้าถูกเพลิงไหม ้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ จึง
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างหอพระมณเฑียรธรรมข้ึนใหม่ โดยยา้ยท่ีไปสร้างท่ีมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียง 
เหนือของพระอุโบสถ โดยมีสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล ในรัชกาลท่ี ๑ ทรงจดัช่างวงัหนา้มาสมทบสร้างดว้ย เม่ือสร้างเสร็จโปรดฯ ใหใ้ชเ้ป็นท่ี
ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ท่ีเหลือจากพระมณฑป พระไตรปิฎกฉบบัครูเดิมและฉบบั
อ่ืนๆ รวมทั้งเป็นท่ีบอกหนงัสือพระภิกษุสามเณร เป็นท่ีพกัของราชบณัฑิตสาํหรับบอกพระปริยติั
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งเป็นท่ีแปลพระราชสาส์นดว้ย ในสมยัต่อมายงัปรากฏหลกัฐาน
วา่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือคร้ังดาํรงพระอิสริยยศเป็นสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ ก็
ไดท้รงศึกษาพระบาลีท่ีหอพระมณเฑียรธรรมองคน้ี์ดว้ย  

หอพระมณเฑียรธรรมเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีเฉลียง
รอบ หลงัคาซอ้น ๒ ชั้นมีปีกนกลดส่ีตบั มีมุขลดดา้นหนา้และดา้นหลงั ใตมุ้ขลดทั้ง ๒ แห่งน้ีเป็น
เฉลียงกวา้ง โดยเฉลียงดา้นทิศตะวนัตกเป็นทางเขา้ท่ีสาํคญั หอพระหลงัน้ีตั้งอยูบ่นฐานทกัษิณยกพื้น
มีเสาหานและเสานางจรัลโดยรอบ ทางข้ึนฐานทกัษิณมี ๖ ทาง คือ ดา้นทิศตะวนัออก และทิศ
ตะวนัตก ดา้นละ ๑ ทาง ทิศเหนือและทิศใตด้า้นละ ๒ ทาง ผนงัดา้นทิศตะวนัตกมีซุม้ประตู ๓ ซุม้ 
โดยมีซุม้ใหญ่ทรงมณฑปอยูก่ลาง ซุม้เลก็สองขา้งเป็นซุม้ทรงบนัแถลงทิศตะวนัออกมีซุม้ประตู ๒ 
ซุม้เป็นซุม้ทรงบนัแถลง ทิศเหนือและทิศใตเ้ป็นหนา้ต่างในซุม้ทรงบนัแถลงเช่นเดียวกนั 
 หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้  หนา้บนั
ประดบักระจกสีขาวหนา้บนัเป็นไมจ้าํหลกัลาย ตอนบนเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์ ตอนล่างเป็นรูป
พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั ลอ้มรอบดว้ยกระหนกกา้นขดปลายลายเป็นเทพนม ส่วนท่ีแผงแรคอ
สองมีเทพนม ๕ องค ์ในซุม้บนพื้นกระจกสีชมพ ูระหวา่งซุม้เป็นเทพนมองคเ์ลก็เรียงสลบักนั ส่วน
หนา้อุดมีกระหนกเทพนม ๓ องค ์นัง่เรียงกนั มีลายกระหนกกา้นขดปลายลายเป็นเทพนมประกอบ
ดา้นขา้ง บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ใตห้นา้อุดปีกนกเป็นลายกระหนกกา้นขด ปลายลายเป็นรูปสิงห์ 
 เสาหานและเสานางจรัล เป็นเสาก่ออิฐถือปูนยอ่มุมไมสิ้บสองทาสีขาว หวัเสาเป็นบวั
ปลายเสาปิดทองประดบักระจกสีขาวและเขียวระหวา่งเสาเป็นพนกัลูกกรง ก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว 
ตกแต่งตอนบนเป็นบวัหลงัเจียด ทวยรับหลงัคาเป็นรูปพญานาคปิดทองประดบักระจกสีเขียว  
 ซุม้ประตูใหญ่บานกลางดา้นทิศตะวนัตก เป็นซุม้ทรงมณฑปปิดทองประดบักระจก บาน
ประตูดา้นนอกเป็นบานไมป้ระดบัมุกเป็นลายพระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั พระ
นารายณ์ทรงครุฑ ประกอบลายกระหนกกา้นขด ปลายลายเป็นสตัวหิ์มพานตรู์ปต่างๆ ซ่ึงบานประตู
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น้ีนาํมาจากวดับรมพทุธาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บานประตูดา้นในเป็นลายทองฉลุลายพุม่
ขา้วบิณฑก์า้นแยง่บนพื้นสีแดง ซุม้ประตูทางเขา้รองทั้งดา้นหนา้และหลงัเป็นซุม้ทรงบนัแถลง ๒ 
ชั้น บานประตูดา้นนอกเป็นลายรดนํ้าพุม่ขา้วบิณฑห์นา้สิงห์ กา้นแยง่ลงรักปิดทอง ดา้นในเป็นภาพ
ทวารบาลบนฐานสิงห์ ท่ีกรอบเช็ดหนา้ตอนบนเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นรูปพระยากมุภณัฑแ์ละขนุ
กระบ่ีบนลายกระหนกกา้นขด 
 ซุม้หนา้ต่างเป็นซุม้ทรงบนัแถลง ๒ ชั้น ตอนบนประดบัดว้ยไมจ้าํหลกัลายเป็นสาหร่าย
รวมผึ้งรูปพระยากมุภณัฑแ์ละขนุกระบ่ี หนา้ต่างตอนล่างเป็นหยอ่งไมจ้าํหลกัลายดงักล่าวน้ี เป็น
พระราชนิยมของสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท บานหนา้ต่างดา้นนอกเป็นลายรดนํ้าปิด
ทอง ดา้นในเป็นภาพเทวดาถือพระขรรคร์องรับดว้ยพญาวานรแบกแท่น บานแผละเป็นภาพสุภาษิต 
 ภายในหอพระมณเฑียรธรรมเป็นหอ้งโถง มีตูป้ระดบัมุกเรียงรายอยู ่๒ แถว รวมทั้งหมด 
๙ ตู ้ ลกัษณะเด่นของหอหลงัน้ีอีกประการหน่ึง คือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัโดยรอบ ตอนบนเหนือ
หนา้ต่างเป็นรูปเทพชุมนุมบนพ้ืนสีดาํสลบักบัสีแดง ส่วนท่ีชิดฝ้าเพดานเป็นรูปฤาษีถือดอกบวั ถดัลง
มาเป็นรูปเทวดาและนางฟ้าสลบักนัเป็นคู่ๆ คัน่ดว้ยตาลปัตร ระหวา่งหนา้ต่างตอนบนเป็นรูป
เทพบุตรและเทพธิดาประนมมือ ตอนล่างเป็นรูปเวสสนัดรชาดกกณัฑต่์างๆ เพดานประดบัดว้ย
เพดานปิดทองประดบักระจกมีดวงใหญ่อยูก่ลาง มีดวงเลก็ ๘ ดวงเป็นบริวาร 
 หอพระมณเฑียรธรรมหลงัน้ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ซุม้พระทวารและซุม้พระบญัชรมีทั้ง
สาหร่ายรวงผึ้งและหยอ่งจาํหลกัลาย ซ่ึงตามปกติแลว้จะไม่ปรากฏในพระบรมมหาราชวงัมาก่อน 
แต่ท่ีเป็นดงัน้ีเน่ืองดว้ยสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ทรงส่งช่างวงัหนา้มาสมทบสร้าง
ถวาย จึงไดเ้นน้การประดบัหนา้ต่างและประตูดว้ยสาหร่ายรวงผึ้งและหยอ่งจาํหลกัลาย เช่นเดียวกบั
หมู่พระวิมานท่ีประทบั ซ่ึงยงัปรากฏอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
 
จุดนําชมที ่๔  
 บรรยายบริเวณลานดา้นทิศตะวนัออกของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม สาํหรับบรรยายพระ
อษัฎามหาเจดีย ์ 
 
พระอษัฎามหาเจดีย์  
 พระอษัฎามหาเจดียห์รือพระปรางค ์ ๘ องค ์ ตั้งเรียงกนัอยูห่นา้วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ภายนอกพระระเบียง ๖ องค ์ภายในพระระเบียง ๒ องค ์พระอษัฎามหาเจดีย ์เป็นช่ือท่ีคณะกรรมการ
อาํนวยการปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามเม่ือฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี มีมติใหเ้รียกช่ือรวม
เป็นทางการตามช่ือท่ีปรากฏในการบูรณปฏิสงัขรณ์สมยัรัชกาลท่ี ๓ ของพระศรีภูริปรีชา พระ
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มหาเจดียท์ั้ง ๘ องค ์ น้ีไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างท่ีแน่นอน อาจจะสนันิษฐานไดเ้ป็น ๒ นยัคือ 
สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี ๑ พร้อมๆ กบัพระอุโบสถ หอพระมณเฑียรธรรมองคเ์ดิมพระระเบียง 
ศาลาราย และปูชนียสถานอ่ืนๆ ดงัท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระราช
วิจารณ์แผนท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลท่ี ๑ เก่ียวกบัพระมหาเจดียน้ี์วา่ “ดา้นตะวนัออก
นอกพระระเบียงมีพระปรางค ์๘ องค ์ เดิมประดบักระจกสีต่างๆ” แต่ร่างหมายในรัชกาลท่ี ๓ กล่าว
วา่ “จม่ืนไวยวรนารถรับพระราชโองการใส่เกลา้ฯ สัง่วา่ “ทรงพระราชศรัทธาสร้างพระปรางคห์นา้
วดัพระศรีรัตนศาสดารามรวม ๘ องค ์ ลงรักปิดทองเสร็จแลว้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัจึงทรงมีพระราชวิจารณ์ต่อไปวา่ “เม่ือไดค้วามเช่นน้ีน่าจะสนันิษฐานวา่พึ่งสร้างข้ึนใน
รัชกาลท่ี ๓ ท่วงทีฐานกเ็ป็นมารเจ๊กแบกทั้งกาํแพงก่อเพ่ิมออกไปอีกชั้นหน่ึง เก๋งบอกหนงัสือกเ็ป็น
อยา่งจีน กาํลงัเป็นเลาท่ีเล่นการช่างอยา่งจีน จึงควรสนันิษฐานวา่เป็นของรัชกาลท่ี ๓” วตัถุประสงค์
ในการสร้างพระมหาเจดียเ์หล่าน้ี กเ็พื่ออุทิศเป็นท่ีระลึกถึงปูชนียบุคคลและพระธรรม พระมหาเจดีย์
ทั้ง ๘ องคเ์ป็นเจดียท์รงปรางค ์ ก่ออิฐถือปูนประดบักระเบ้ืองเคลือบสี ยกเวน้เฉพาะฐาน ๒ ชั้น ก่อ
อิฐฉาบปูนทาสี พระมหาเจดียท์ั้ง ๘ องคน้ี์มีขนาดรูปร่างและความสูงเหมือนกนัทุกประการ ต่างกนั
เฉพาะสีของกระเบ้ืองเคลือบท่ีประดบัองคพ์ระเจดียเ์ท่านั้น แต่ละองคมี์สีและช่ือประจาํ นบัจากทิศ
เหนือไปใต ้คือ 

พระสมัมาสมัพทุธเจดีย ์  สีขาว 
พระสทัธรรมปริยติัวรามหาเจดีย ์ สีขาบ 
พระอริยสงฆส์าวกมหาเจดีย ์  สีชมพ ู
พระอริยสาวกภิกษุณีสงัฆมหาเจดีย ์ สีเขียว 
พระปัจเจกโพธิสมัพทุธมหาเจดีย ์ สีม่วงแก่ 
พระบรมจกัรวรรดิราชามหาเจดีย ์ สีฟ้า 
พระโพธิสตัวก์ฤษฎามหาเจดีย ์  สีนํ้ าตาลแดง 
พระศรีอริยเมตยมหาเจดีย ์  สีเหลือง  

 พระมหาเจดียแ์ต่ละองคแ์บ่งไดเ้ป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนฐานส่วนเรือนธาตุและส่วนยอด
ปรางค ์ ส่วนฐานประกอบดว้ยฐานทกัษิณเป็นฐานแปดเหล่ียม ก่ออิฐฉาบปูนทาสีเทาดา้นยาวมีซุม้
ปรก ๕ ซุม้ ดา้นแคบมี ๓ ซุม้ สาํหรับตามประทีป ภายในซุม้ทาสีแดง ฐานนั้นมีพนกัระเบียง
โดยรอบ ทุกมุมมีเสา ประดบัหวัเสาดว้ยดอกบวัจาํหลกัหิน 
 ฐานชั้นท่ีสองเป็นฐานแปดเหล่ียมก่ออิฐฉาบปูนเทาสีเทา มีซุม้ปรกเช่นเดียวกบัฐาน
ทกัษิณ แต่มีขนาดเลก็กวา่ ภายในซุม้ทาสีแดง ฐานปัทมเ์ป็นฐานยอ่มุมไมสิ้บสอง ลกัษณะเป็นฐาน
สิงห์ ๓ ชั้น มีฐานบวัคัน่เป็นช่วงๆ เหนือฐานสิงห์มีฐานบวัคว ํ่า บวัหงายรองรับเรือนธาตุ 
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 เรือนธาตุเป็นแบบยอ่มุมไมสิ้บสอง มีซุม้จรนาํประดิษฐานเทวดายนืถือพระขรรคท์ั้งส่ีทิศ 
เหนือเรือนธาตุเป็นส่วนองคป์รางค ์แบ่งเป็น ๗ ชั้น รองรับดว้ยมารแบกปูนป้ันดา้นละ ๒ ตวั ตอน
มุม ๑ ตวั รวมทั้งส้ิน ๑๒ ตวั ยอดนภศูลทาํดว้ยโลหะเป็นรูปฝักเพกา 
 
จุดนําชมที ่๕  

บรรยายบริเวณลานดา้นทิศใตข้องวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
ไดแ้ก่ หอพระคนัธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค ์หอระฆงั และพระระเบียง  

 
หอพระคนัธารราษฎร์  
 หอพระคนัธารราษฎร์ สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
เพื่อประดิษฐานพระคนัธารราษฎร์ ซ่ึงเป็นพระพทุธสาํคญัในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลั
แรกนาขวญัและพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชทานนามวา่ “หอพระคนัธารราษฎร์” ตามนาม
พระพทุธรูป  

หอพระคนัธารราษฎร์เป็นอาคารทรงไทยขนาดเลก็ชั้นเดียวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีมุขเลก็ ๓ 
มุข มุขดา้นทิศเหนือเป็นพระตูทางเขา้ มุขดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเป็นหนา้ต่าง ส่วน
หลงัคาแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหนา้เป็นหลงัคามุงกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี ตอนหลงัเป็นซุม้ยอด
ปรางคป์ระดบักระเบ้ืองถว้ย 
 หอน้ีตั้งอยูบ่นฐานไพทีและฐานปัทมซ่ึ์งเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ทางข้ึนหอพระอยู่
ทางดา้นทิศเหนือ มีบนัไดปูหินอ่อนจาํนวน ๕ ขั้นข้ึนยงัฐานไพที และมีบนัไดปูหินอ่อนอีก ๓ ขั้น
ข้ึนยงัหอพระ พลสิงห์บนัไดเป็นรูปพญานาค ทุกมุมขอบฐานไพทีตั้งสิงโตจาํหลกัหินแบบจีน
 หลงัคาหอพระมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี โครงหลงัคาเป็นไมแ้ต่ก่อปูนปิด  ทาํเป็น
รูปหลงัคาทรงบนัแถลง ๒ ชั้น ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และช่อฟ้าปูนป้ันเป็นรูปหวันาค 
หนา้บนัประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ เป็นลายดอกพดุตานบนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ส่วนท่ีเป็นซุม้
ยอดปรางคท์าํเป็นซุม้ยอ่เกจ็โดยรอบ ตอนบนเป็นยอดปรางคซ์อ้น ๔ ชั้น ประดบักระเบ้ืองถว้ยสีขาว 
เหลืองและแดง ยอดนพศูลเป็นโลหะรูปฝักเพกา 
 ซุม้หนา้ต่างและซุม้ประตูเป็นทรงบนัแถลง ๒ ชั้น โดยมีช่อฟ้าและหางหงส์เป็นหวันาค 
ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยผกูลายเป็นดอกไมสี้ต่างๆ บนพื้นกระจกสีนํ้าเงิน ใตซุ้ม้เป็นผนงัโคง้บุ
กระเบ้ืองเคลือบลายเดียวกบัผนงัทัว่ไป บานหนา้ต่างเป็นไมด้า้นนอกจาํหลกัลายเป็นรูปพระวรุณ
ทรงนาค บนพื้นกระจกสีนํ้าเงินตอนล่างเป็นรวงขา้ว มีหอย ปู ปลา ผดุในทอ้งนํ้าทาํดว้ยกระจกสีขาว 
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บานดา้นในเขียนลายรดนํ้าภาพเทวดายนืบนหลงัสตัวบ์นพื้นลายพดุตาน บานประตูดา้นนอกจาํหลกั
ลายเหมือนหนา้ต่างดา้นในเป็นภาพเทวดาเหาะดา้นหลงับนพ้ืนลายพดุตาน 
 ภายในหอพระแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหนา้เป็นหอ้งโถงยาวตอนในเป็นหอ้งแปดเหล่ียม 
ผนงัดา้นหลงัเป็นอฒัจนัทร์ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ประดิษฐานพระพทุธรูปสาํหรับใชต้ั้งในพระราชพธีิ
พืชมงคลและพิรุณศาสตร์ เหนืออฒัจนัทร์ประดิษฐานซุม้เรือนแกว้ปิดทองเป็นรูปพระวิมาน ๓ หอ้ง 
ประดิษฐานพระคนัธารราษฎร์ ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปแบบรัตนโกสินทร์ สร้างข้ึนในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทาํจากสมัฤทธ์ิลงรักปิดทอง ประทบันัง่แบบ
ขดัสมาธิราบ แสดงปางขอฝนดว้ยการยกพระหตัถข์วาข้ึนเพื่อกวกัเรียกฝน และหงายพระหตัถซ์า้ย
สาํหรับรองรับนํ้าฝน  

พื้นปูหินอ่อน ผนงัเป็นภาพจิตรกรรมเก่ียวกบัพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนา
ขวญั และพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ เร่ืองราวเก่ียวกบัฝนโบกขรพรรษ และฝนสตัตรัตนมาส ซ่ึงเป็น
ฝนมงคลท่ีถูกกล่าวถึงในพทุธชาดก และพระพทุธประวติั ฝีมือพระอาจารยอิ์น (ขรัวอินโข่ง) แห่งวดั
ราชบูรณะฯ ต่อมาไดรั้บการเขียนซ่อมใหม่ในรัชกาลท่ี ๕  

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ดา้นหนา้หอพระคนัธาร-
ราษฎร์น้ี โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานพระแท่นมนงัคศิลาอาสน์ของสมเดจ็พระร่วงเจา้ กรุงสุโขทยั 
ซ่ึงทรงอญัเชิญมาจากเมืองเหนือ ท่ีหนา้หอพระคนัธารราษฎร์น้ีดว้ย ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประกอบเป็นพระราชบลัลงักภ์ายใตน้พปฎล
มหาเศวตฉตัรในพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ 
โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวท่ี้พระท่ีนัง่อนนัตสมาคมพระราชวงัดุสิต แต่หลงัเปล่ียน 
แปลงการปกครอง ในปีพทุธศกัราช ๒๔๗๕ ไดอ้ญัเชิญมาไวท่ี้พระวหิารยอดในวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ปัจจุบนัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญจาก
พระวหิารยอดไปประดิษฐานท่ีพิพิธภณัฑว์ดัพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดั
พระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี ในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕  
     
พระมณฑปยอดปรางค์  
 พระมณฑปยอดปรางคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ 
ใหส้ร้างข้ึนพร้อมกบัหอพระคนัธารราษฎร์ เพื่อประดิษฐานพระเจดียโ์บราณท่ีทรงไดม้าจากเมือง
เหนือ ตั้งอยูบ่นฐานไพทีและฐานทกัษิณ ๒ ชั้นรูป ๘ เหล่ียม แต่ละชั้นมีชาลากวา้งประมาณ ๑ เมตร 
รอบพนกัของฐานทกัษิณแต่ละชั้นเป็นลูกแกว้กระเบ้ืองเคลือบสีขาว มีบนัไดสูงชนัเป็นทางแคบๆ 
ข้ึนไปยงัพระมณฑปทางดา้นทิศเหนือซ่ึงอยูห่ลงัหอพระคนัธารราษฎร์ พื้นบนัไดปูดว้ยหินอคันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๐

 พระมณฑปประดิษฐานองคพ์ระเจดียเ์ป็นมณฑปยอดปรางคย์อ่มุมไมสิ้บสอง ก่ออิฐฉาบ
ปูนภายในทาสีขาว ภายนอกประดบักระเบ้ืองเคลือบส่ีเหล่ียมจตุัรัสสีนํ้าเงินสลบัเขียวและเหลือง 
ส่วนยอ่มุมทาํเป็นบวัโคนเสาและบวัปลายเสาประดบักระเบ้ืองถว้ยสีเขียวสลบัขาว ผนงัตรงกลาง
เจาะเป็นช่องโคง้ ๓ โคง้ใหญ่อยูก่ลาง โคง้เลก็อยู ่๒ ขา้งทั้ง ๔ ดา้นมีพนกัลูกกรงกระเบ้ืองเคลือบ ๓ 
ดา้น ยกเวน้ทางข้ึน ยอดมณฑปเป็นซุม้ยอ่เกจ็โดยรอบตอนบนเป็นยอดปรางค ์ ๓ ชั้น ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองถว้ยสีเขียวบนพื้นสีขาวดอกสีแดง ยอดนภศูลเป็นโลหะรูปฝักเพกา ภายในพระมณฑป
ประดิษฐานพระเจดียท์รงกลมแบบลงักา มีซุม้จรนาํ ๔ ทิศ เหนือข้ึนไปเป็นบลัลงัก ์ ๘ เหล่ียมรับ
ปลอ้งไฉน ตอนบนเป็นปลีและเมด็นํ้าคา้ง ยอดนภศูลเป็นโลหะรูปมงกฎุ 
 
หอระฆงั  
 หอระฆงัน้ี พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างข้ึน เพื่อใหค้รบบริบูรณ์ตามลกัษณะของวดัทัว่ไป คือ ประกอบดว้ย โบสถ ์วหิาร เจดีย ์และหอ
ระฆงั ซ่ึงระฆงัเป็นเคร่ืองบอกเวลาและสญัญาณแห่งสิริมงคล ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนใหม่ สนันิษฐานวา่สร้างข้ึนในตาํแหน่งเดิมโดยร้ือหอ
ระฆงัเก่าออกไป แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้ ไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน เม่ือเตรียมก่อสร้างยงัไม่แลว้
เสร็จ ไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน เม่ือเตรียมงานสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในรัชกาลท่ี ๕ โปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระดบักระเบ้ืองหอระฆงัทั้งหลงั  

หอระฆงัเป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส สร้างเป็นบุษบกทรงมณฑป ตั้งบนฐานทกัษิณแบบ
ปรางคย์อ่มุมไมสิ้บสอง ท่ีฐานน้ีมีประตูทางเขา้ ๔ ดา้นทาํเป็นซุม้จรนาํรูปโคง้แหลมประดบัดว้ย
กระเบ้ืองถว้ย หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีเขียวขอบสีแดง ตอนบนของซุม้เป็นทรงบนั
แถลงนาค ๓ เศียร ๒ ชั้น มีช่อฟ้าและหางหงส์เป็นรูปหวันาค กรอบประตูเป็นไมท้าสีเขียวเป็นรูป
โคง้แหลมตามรูปซุม้จรนาํ ตอนล่างเป็นบานประตู ๒ บานทาสีเขียวเปิดเขา้ใน ตอนบนเป็นช่องลม
กรุดว้ยลวดตาข่าย ตรงกลางมีแผน่ไมรู้ปกลมรีจาํหลกัเป็นลายพดุตาน 
 ส่วนล่างของฐานทกัษิณประดบัดว้ยหินอ่อนสีเทารูปเหล่ียมผนืผา้โดยรอบ ผนงัของฐาน
ทกัษิณประดบัดว้ยกระเบ้ืองกน้ถว้ยรูปกลมสีขาวเป็นพื้น ตกแต่งเป็นดอกดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ 
เฉพาะตรงส่วนยอ่มุมไมสิ้บสองประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียวแบบลายไทย ซ่ึงสัง่ทาํมาจาก
เมืองจีน พร้อมกบัการนาํมาประดบัท่ีปราสาทพระเทพบิดร ตอนบนและล่างทาํเป็นบวัหวัเสาและบวั
ปลายเสาประดบักระเบ้ืองถว้ย ขอบนอกประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยเป็นลายรักร้อย 

บุษบกประดิษฐานระฆงัตั้งอยูบ่นฐานเขียงและฐานสิงห์ ๒ ชั้น คัน่ดว้ยหนา้กระดานฐาน
บวั ประดบัดว้ยกระเบ้ืองถว้ยสีต่างๆ ส่วนบุษบกยอ่มุมไมสิ้บสองเป็นไมปิ้ดทองประดบักระจกฐาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๑

เสาทาํเป็นกาบพรหมศร หวัเสามีคนัทวยรับชายคาโดยรอบระหวา่งเสาตอนบนประดบัดว้ยสาหร่าย
รวงผึ้งปลายลายเป็นพญานาคปิดทอง ตอนล่างประดบัดว้ยกระจงัปูนป้ันประดบักระจก เพดาน
บุษบกปิดทองฉลุลายเป็นรูปดาวเพดานแขวนระฆงัไวต้รงกลาง 

ระฆงัท่ีประดิษฐานในหอน้ี เป็นระฆงัท่ีพบในการขดุสระเพื่อสร้างหอไตรท่ีวดัระฆงัโฆสิ
ตาราม ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ให้
นาํมาประดิษฐาน เน่ืองจากมีเสียงดงักงัวานไพเราะ แลว้ทรงทาํผาติกรรมสร้างถวายวดัระฆงัใหม่  
     
พระระเบียง  
 พระระเบียงสร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ 
พระระเบียงเป็นอาคารโถงยาวติดต่อกนัไป ลอ้มรอบเป็นอาณาเขตวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มีซุม้
ประตูทางเขา้ออกทั้ง ๔ ทิศ ประตูแต่ละทิศมียกัษย์นืประตูหนัหนา้เขา้หาพระอุโบสถ ยกเวน้ประตู
ดา้นทิศเหนือ โดยทัว่ไปพระระเบียงมกัจะสร้างข้ึนลอ้มรอบพระสถูปเจดีย ์ พระอุโบสถ หรือพระ
วิหาร ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปและเดินประทกัษิณ แต่สาํหรับวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระระเบียงเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มอาคารทุกหลงั  ยกเวน้แต่พระปรางค ์ ๖ องค ์ ดา้นทิศ
ตะวนัออกเท่านั้น เน่ืองจากไดมี้การขยายพระระเบียงในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๔ ดว้ยมีพระราชประสงคท่ี์จะสร้างพระพทุธปรางคป์ราสาทและพระศรีรัตนเจดีย ์ บริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงัของพระมณฑป พร้อมทั้งถมฐานทกัษิณของพระมณฑป ขยายเป็นไพทีร่วม
ของอาคารทั้ง ๓ หลงั ในการขยายเป็นฐานไพทีคร้ังน้ีทาํใหเ้ป็นฐานท่ีมีขนาดใหญ่กินพื้นท่ียาวเลย
ไปจดพระระเบียงของเดิมทั้งทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก จึงโปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายพระ
ระเบียงออกไป โดยดา้นทิศตะวนัออกไดโ้อบลอ้มเอาพระปรางคห์นา้วดัไวใ้นวงพระระเบียง ๒ องค ์
ส่วนดา้นทิศตะวนัตกขยายไปในสนามหลงัวดั ในการขยายพระระเบียงคร้ังน้ี โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง
ซุม้ประตูและพลบัพลาเปล้ืองเคร่ืองไวท่ี้ซุม้ประตูท่ีทาํใหม่ทั้ง ๒ ดา้น ซุม้ประตูดา้นทิศตะวนัออกทาํ
เป็นซุม้ยอดทรงมงกฎุประดบักระเบ้ืองเคลือบมีพลบัหลาเปล้ืองเคร่ืองพร้อมกบัเกยอยู ่ ๒ ดา้น ซุม้
ประตูดา้นทิศตะวนัตกทาํเป็นซุม้ประตูหลงัคาจตุัรมุข มีพลบัพลาเปล้ืองเคร่ืองพร้อมกบัเกยอยูด่า้น
เดียว  

หลงัคาเป็นทรงไทย มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี มีพื้นสีเขียวขอบสีเหลือง ตรงประตู
ทางเขา้ทาํเป็นหลงัคาจตุัรัส เฉพาะประตูดา้นทิศตะวนัออกตรงกบัปราสาทพระเทพบิดรทาํเป็นซุม้
ยอดทรงมงกฎุ หนา้บนัของซุม้ประตูเป็นไมจ้าํหลกัลายรูปเทพนมปิดทองบนพ้ืนกระจกสีนํ้าเงินมี
ลายกระหนกกา้นขดประดบัอยู ่๒ ขา้ง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ปิดทองประดบักระจกสีเหลือง คนั
ทวยเป็นไมจ้าํหลกัลายเป็นรูปพญานาครับหลงัคาและพาไลปีกนกโดยรอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๒

 ผนงัมีเฉพาะดา้นนอก ก่ออิฐฉาบปูนตั้งแต่พื้นจรดเพดาน  ดา้นนอกทาสีขาว ดา้นในเป็น
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิทั้งหมดมี ๑๗๘ หอ้งภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่ประตูทิศเหนือซ่ึงตรง
กบัพระวิหารยอด เวียนไปทางทิศตะวนัตกจนมาจบท่ีหอ้ง ๑๗๘ แต่ละหอ้งมีอกัษรจารึกเร่ืองราว
ของภาพโดยสงัเขปประจาํไวทุ้กหอ้ง นอกจากภาพทั้ง ๑๗๘ หอ้งแลว้ยงัมีภาพพระนารายณ์ปาง
ต่างๆ ก่อนจะอวตารมาเป็นพระราม  ตลอดจนภาพตวัละครสาํคญัในเร่ืองรามเกียรต์ิอยูบ่นผนงัซุม้
คดพระระเบียง ต่อมาภาพกิจกรรมฝาผนงัมีการลบและวาดข้ึนใหม่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ และพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เน่ืองจากภาพ
เดิมลบเลือน บานประตูทุกบานดา้นในเขียนเป็นภาพทวารบาลแบบจีน บานดา้นนอกเขียนลายรดนํ้า
พุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่  
 เสามี ๒ แถว แถวในเป็นเสาขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นพื้นระดบับน แถวนอกเป็นเสาขนาดเลก็
ตั้งอยูบ่นพื้นระดบัล่าง เป็นเสาก่ออิฐฉาบปูนยอ่มุมไมสิ้บสองตั้งอยูบ่นฐานบวั หวัเสาทาํเป็นบวั
ปลายเสาปิดทอง ผนงัของเสาแถวในทั้งส่ีดา้นมีจารึกโคลงส่ีสุภาพ เร่ืองรามเกียรต์ิในแผน่หินอ่อน 
จาํนวน ๗๑๒ แผน่  พื้นพระระเบียงปูดว้ยหินอ่อนเป็นลายทแยงมุม     
 
การประเมินชุดความรู้ชุดใหม่ 
 จากการจดัทาํชุดความรู้วดัพระศรีรัตนศาสดารามชุดใหม่ สาํหรับการนาํชมดงักล่าว เม่ือ
นาํมาใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชม จาํนวน ๒๐ ราย ซ่ึงเป็นคนเดียวกบัการประเมินบทบรรยายก่อนการ
ทาํการศึกษา ทาํการประเมินชุดความรู้ โดยใชห้วัขอ้ในการประเมินเหมือนกบัการประเมินชุด
ความรู้วดัพระศรีรัตนศาสดารามสาํหรับการนาํชมชุดเก่า ผลการประเมินเป็นดงัน้ี  
  
ตารางท่ี  ๕     ผลการประเมินความคิดเห็นบทนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ชุดใหม่ 

 

ที ่ หัวข้อประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศิลปกรรม 

๑๗ ๓ - - -  
๔.๘๕ 

คดิเป็นร้อยละ ๘๕ ๑๕ - - - 

๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศาสนาและความเช่ือ 

๑๕ ๕ - - -  
๔.๗๕ 

คดิเป็นร้อยละ ๗๕ ๒๕ - - - 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๓

ตารางท่ี  ๕ (ต่อ) 
 
ที ่ หัวข้อประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระมหากษตัริย ์

๙ ๑๐ ๑ - -  
๔.๔ 

คดิเป็นร้อยละ ๔๕ ๕๐ ๕ - - 

๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ 

๑๖ ๕ - - -  
๔.๘ 

คดิเป็นร้อยละ ๘๐ ๒๐ - - - 

 
เกณฑ์การพจิารณา  ๑.)  ๔.๕ – ๕.๐  ดีมาก 
   ๒.)  ๓.๕ – ๔.๔๙ ดี 
   ๓.)  ๒.๕ – ๓.๔๙ พอใช ้
   ๔.)  ๑.๐ – ๒.๔๙ ควรปรับปรุง 
 
 จากตารางแสดงขอ้มูลการวดัระดบั ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีเจา้หนา้ท่ีนาํชม รวมจาํนวน ๒๐ คน โดยแสดงจาํนวนค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียความคิดเห็น รวม ๔ 
หวัขอ้ มีรายละเอียด คือ 
 ๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม อยูใ่นระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย = ๔.๘๕) โดย
ส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน ๑๗ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๘๕ รองลงมาอยูใ่น
ระดบัมาก ร้อยละ ๑๕ สาํหรับระดบัปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดไม่มีผูล้งความเห็น 
 ๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ อยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย = 
๔.๗๕) โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด จาํนวน ๑๕ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๗๕ 
รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ ๒๕ สาํหรับระดบัปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดไม่มีผูล้ง
ความเห็น 
 ๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระมหากษตัริย ์อยูใ่นระดับด ี (ค่าเฉล่ีย = ๔.๔) โดย
ส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน ๑๐ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๕๐ รองลงมาอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ ๔๕ และระดบัปานกลาง ร้อยละ ๕ สาํหรับระดบันอ้ย และนอ้ยท่ีสุดไม่มีผูล้ง
ความเห็น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๔

 ๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ อยูใ่นระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 
= ๔.๘) โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน ๑๖ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๘๐ 
รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ ๒๐ สาํหรับระดบัปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดไม่มีผูล้งความเห็น  
 
 นางสาวบุญเพญ็  หวา่นณรงค ์หวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ สาํนกัพระราชวงั 
กล่าววา่ ชุดความรู้สาํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดารามท่ีสร้างข้ึนมาใหม่น้ี มีเน้ือหาขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมทรัพยากรวฒันธรรมของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เหมาะแก่การเผยแพร่ เน่ืองจากมีการ
อา้งอิงจากเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ และจากการสมัภาษณ์บุคลากรท่ีเป็นท่ียอมรับของคนองคก์ร 
นอกจากจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการนาํชมแลว้ ยงัเห็นสมควรนาํชุดความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา
คร้ังน้ีข้ึนเวบ็ไซตข์องสาํนกัพระราชวงัเพือ่เป็นการเผยแพร่ดว้ย
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๓๑๕

บทที ่๖ 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การสถาปนาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในรัชสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว แต่มีความสวยงามทางดา้นศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมเป็นอยา่งมาก ทั้งๆ ท่ีในช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีบา้นเมืองกาํลงัมีศึกสงคราม ดว้ยมีพระราช
ประสงคใ์หว้ดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นศูนยร์วมการปกครอง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นศาสนา และ
เป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน และเป็นศูนยร์วมสาํคญัของสถาบนัหลกัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติไทย ไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์   
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมความรู้ ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรม ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ียงักระจดักระจาย และสร้างเป็นชุดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมสาํหรับ
การนาํชมและการเผยแพร่ 

ในการศึกษา ไดมี้การสาํรวจและเกบ็ขอ้มูล ทั้งขอ้มูลทางเอกสารอา้งอิง เพื่อความรู้ท่ีได้
บนัทึกแลว้ (explicit knowledge) และการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์การนาํชม เพื่อใหไ้ดค้วามรู้
จากตวับุคคล (tacit knowledge) มาวิเคราะห์และรวบรวมเป็นชุดความรู้ใหม่ ท่ีมีความเหมาะสม
สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการนาํชม  โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ ๖ ขั้นตอน คือ  

๑.   ประเมินบทบรรยายการนาํชม 
๒.  ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูล  
๓.  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
๔.  สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
๕.  เกบ็รวบรวมขอ้มูลและสร้างชุดความรู้ 
๖.  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ประเมินและทดลองใชชุ้ดความรู้ 

 จากการศึกษา สามารถจาํแนกความรู้ซ่ึงเป็นทรัพยากรวฒันธรรม ออกเป็น ๔ ดา้น 
สาํหรับใชเ้ป็นหวัขอ้ในการประเมินชุดความรู้บทบรรยายสาํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม คือ 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศิลปกรรม 
๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนาและความเช่ือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๖

๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ 
การศึกษา “การจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม” ในคร้ังน้ี 

เป็นการรวบรวมขอ้มูลความรู้ทรัพยกรวฒันธรรม ทั้ง ๔ ดา้น ทั้งท่ีเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (explicit 
knowledge) และความรู้จากตวับุคคล (tacit knowledge) และเพื่อใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
คือ สร้างชุดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํชม ดงันั้นในการ
จดัทาํชุดความรู้คร้ังน้ี จึงไดเ้รียงลาํดบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปตามเส้นทางของการนาํชมของ
เจา้หนา้ท่ี คือ 

จุดนําชมที ่ ๑ บรรยายบริเวณเฉลียงดา้นหลงัพระอุโบสถ เร่ิมบรรยายประวติัการสร้างวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม อาคารและปูชนียวตัถุต่างๆ ไดแ้ก่ พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุ
สร หอพระราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รูปป้ันหมอชีวกโกมารภจัจ ์และยกัษท์วารบาล  

จุดนําชมที ่๒ บรรยายบริเวณบนฐานไพที บรรยายส่ิงปลุกสร้างต่างๆ ท่ีอยูบ่นฐานไพที 
ไดแ้ก่ เจดียท์รงเคร่ือง พนมหมาก พระบุษบก พระศรีรัตนเจดีย ์พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร 
พระสุวรรณเจดีย ์สตัวหิ์มพานต ์และนครวดัจาํลอง 

จุดนําชมที ่ ๓ บรรยายบริเวณลานดา้นทิศเหนือของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆ ไดแ้ก่ หอพระนาก พระวหิารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม 

จุดนําชมที ่๔ บรรยายบริเวณลานทางดา้นทิศตะวนัออก บรรยายพระอษัฎามหาเจดีย ์
จุดนําชมที ่๕ บรรยายบริเวณลานทางดา้นทิศใตข้องวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายส่ิง

ปลูกสร้างต่างๆ ไดแ้ก่ หอพระคนัธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค ์หอระฆงั และพระระเบียง 
 

สรุปผลการวจัิย 
 เม่ือนาํชุดความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาทาํการประเมินผลชุดความรู้ ซ่ึงแบบการประเมินใน
คร้ังน้ี ไดใ้ชห้วัขอ้การประเมินเหมือนกบัการประเมินบทบรรยายการนาํชม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม
ท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํชมซ่ึงเป็นคนเดียวกนักบัการประเมินในคร้ังแรก จาํนวน ๒๐ คน 
เป็นผูท้าํการประเมิน  ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ๓ หวัขอ้ คือ ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศิลปกรรม, ดา้นศาสนาและความเช่ือ และดา้นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ  และอยูใ่นระดบัดี ๑ 
หวัขอ้ คือ ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระมหากษตัริย ์   

เม่ือนาํผลการประเมินชุดความรู้บทบรรยายสาํหรับการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้ง 
๒ คร้ัง คือ ผลการประเมินชุดความรู้บทบรรยายท่ีใชใ้นการนาํชมในปัจจุบนั และชุดความรู้สาํหรับ
การนาํชมท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ มาทาํการเปรียบเทียบซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๗

ตารางท่ี  ๖   การเปรียบเทียบผลการประเมินชุดความรู้ 
 

 
ที ่

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน
คร้ังที ่๑ 

ผลการประเมิน
คร้ังที ่๒ 

ค่าเฉลีย่ ระดับ ค่าเฉลีย่ ระดับ 
๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้น

ศิลปกรรม 
 

๓.๔๗ 
 

พอใช ้
 

๔.๘๕ 
 

ดีมาก 
๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นศาสนา

และความเช่ือ 
 

๓.๓๕ 
 

พอใช ้
 

๔.๗๕ 
 

ดีมาก 
๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้น

พระมหากษตัริย ์
 

๓.๐๕ 
 

พอใช ้
 

๔.๔ 
 
ดี 

๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นพระ
ราชพิธีและพิธีต่างๆ 

 
๒.๘๗ 

 
พอใช ้

 
๔.๘ 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 

๐

๑

๒

๓

๔

๕

๑ ๒ ๓ ๔

การประเมนิคร้ังที ่๑

การประเมนิคร้ังที ่๒

 
ภาพท่ี ๑๒๔  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลชุดความรู้ 

 

ค่าเฉลีย่ 

หัวข้อการประเมนิ 
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จากการเปรียบเทียบผลประเมินชุดความรู้บทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พบวา่ชุด
ความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ มีเน้ือหาขอ้มูล เกร็ดความรู้ ตาํนาน และความเช่ือ ท่ีครอบคลุมความรู้
ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้ง ๔ ดา้น ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีนาํชมสามารถนาํไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลสาํหรับนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม      
   
ข้อเสนอแนะ 
 วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยูใ่นพระบรมมหาราชวงั เป็นสถานท่ีท่ี
มีความสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง เน่ืองจากเป็นเป็นศูนยร์วมสาํคญัของสถาบนัหลกัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์  วดัพระศรีรัตนศาสดารามจึงเป็นสถานท่ีรวบรวม
ความรู้ต่างๆ ถึงแมว้า่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั จะไม่ไดป้ระทบัใน
พระบรมมหาราชวงัแลว้กต็าม แต่กย็งัเสดจ็พระราชดาํเนินมาประกอบพระราชพิธีตามโบราณราช
ประเพณีเป็นประจาํทุกปี 
 การเปิดวดัพระศรีรัตนศาสดารามใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียว เขา้นมสัการ เยีย่มชมและ
ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมของชาติไทย ยอ่มเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรมอนัดี ขอ้มูลความรู้วดั
พระศรีรัตนศาสดารามมีเป็นจาํนวนมาก และในแต่ละวนัไดมี้นกัท่องเท่ียวมารับบริการนาํชมจาก
เจา้หนา้ท่ีงานนาํชมหลายกลุ่ม ซ่ึงมีตั้งแต่นกัเรียนระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี กลุ่มขา้ราชการ ประชาชนทัว่ไป และกลุ่มผูสู้งอาย ุ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละกลุ่มแต่ละคณะ 
มีจุดประสงคแ์ละความคาดหมายท่ีจะไดรั้บความรู้จากการนาํชมท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น กลุ่มเดก็
เลก็ ตอ้งการมาเรียนรู้เพื่อความบนัเทิง อยากฟังเร่ืองเล่าต่างๆ ท่ีไม่เป็นวิชาการมากจนเกินไป กลุ่มเด็ก
มธัยมตอ้งการขอ้มูลสาํหรับทาํรายงานในบทเรียน กลุ่มนกัศึกษาตอ้งการความรู้ท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ี
เรียน เช่น สาขาศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเป็นตน้ สาํหรับกลุ่ม
ขา้ราชการตอ้งการความรู้ท่ีสูงข้ึน คือตอ้งการทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัพระราชพิธี และกลุ่มผูสู้งอายุ
ตอ้งการความรู้ท่ีเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์เป็นตน้  
 ชุดความรู้บทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดารามฉบบัน้ี มีเน้ือหาขอ้มูลท่ีครอบคลุมและมี
ความทนัสมยั ซ่ึงการนาํชมไม่สามารถบรรยายความรู้ทั้งหมดได ้ เน่ืองจากระยะเวลาท่ีคณะ
ผูรั้บบริการหรือนกัท่องเท่ียวมีจาํกดั ดงันั้นก่อนการนาํชมเจา้หนา้ท่ีนาํชมควรพิจารณาภูมิหลงัของ
คณะท่ีมาใชบ้ริการก่อนวา่ ในการเขา้ชมวดัพระศรีรัตนศาสดารามในคร้ังน้ี นอกจากความรู้ท่ีมีความ
จาํเป็นท่ีทุกคนควรรู้แลว้ คณะเหล่านั้นตอ้งการขอ้มูลความรู้ดา้นใดเพิ่มเติมเป็นพเิศษ แลว้จึงนาํเลือก
นาํความรู้เหล่านั้น มาใชป้ระกอบการบรรยาย เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัผูท่ี้มารับบริการ  
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๒๕๔๓. 

ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบติั. กรุงเทพมหานคร :  
                    บริษทั แซทโฟร์ พร้ินต้ิง จาํกดั, ๒๕๔๘. 
ธนวดี บุญลือ และคณะ. หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั

สุโขทยัธรรมธิราช, ๒๕๔๔. 
ธรรมคามภ ์ โภวาที. พระแสงราชศตัรา. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๐๙. 
น.ณ ปากนํ้า. “ทวารบาล” เมืองโบราณ ๑๘, ๓ (กรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๓๕) : ๑๐๕-๑๑๐.  
นวรัตน์ ภกัดีคาํ. เทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจีน. กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิช

ช่ิง จาํกดั (มหาชน), ๒๕๕๓. 
นนัทนา  ขนุภกัดี. คีตวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊พ จาํกดั, ๒๕๓๐. 
นิจ  หิญชีระนนัท.์ ปาฐกถา ชุด “สิรินธร” เร่ือง สถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓. 
นิดดา  หงส์วิวฒัน์. คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม  

มหาราชวงั. กรุงเทพมหานคร : พรรณีการพิมพ,์ ๒๕๔๗. 
นิดดา  หงส์วิวฒัน์. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวงั. กรุงเทพมหานคร : เอ.ที. พร้ิน

ต้ิง, ๒๕๔๗. 
แน่งนอ้ย  ศกัด์ิศรี, หม่อมราชวงศ ์และคณะ. รายงานผลการวิจยั  เร่ือง  การศึกษาวิวฒันาการทาง 
                    สถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวงั  ตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 
                    จุฬาโลกมหาราช ถึง รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  พ.ศ.๒๓๒๕ –  
                    ๒๔๕๓, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๓. 
นํ้าทิพย ์ วิภาวนิ. การจดัการความรู้กบัคลงัความรู้. กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอสอาร์ พร้ินต้ิง แมส

โปรดกัส์ จาํกดั, ๒๕๔๗. 
บรรจบ เทียมทดั. กาํเนิดเสมาธรรมจกัรและพระโพธิสตัว.์ กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามพร้ินต้ิง กรุ๊ฟ, 

๒๕๓๒. 
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บุญดี  บุญญากิจ และคณะ. การจดัการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. กรุงเทพมหานคร : บริษทั 
จิรวฒัน์เอก็ซ์เพรส จาํกดั, ๒๕๔๙. 

บุบผา คุมมานนท.์ หลกัการมคัคุเทศก.์ กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศ กรมฝึกหดัครู, ๒๕๒๘. 
ปรมะ สตะเวทิน และคณะ. หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 
ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ และคณะ. ตุก๊ตาศิลาจีนวดัโพธ์ิ. กรุงเทพมหานคร : วพัระเชตุพนวิมลมงัคลาราม, 

๒๕๔๘.  
ประพนัธ์  ผาสุขยดื. การจดัการความรู้ ฉบบัขบัเคล่ือน. กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, ๒๕๕๐. 
__________. การจดัการความรู้ ฉบบัมือใหม่หดัขบั. กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, ๒๕๔๗. 
ประภสัร์ ชูวิเชียร. ทา้วจตุโลกบาล : เทพผูพ้ิทกัษใ์นพทุธศาสนา. ม.ป.ท., ๒๕๔๙. 
ปีย ์ มาลากลุ, หม่อมหลวง. พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒันส์ตัยา ๒๕๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ท่าพระจนัทร์, ๒๕๑๒. 
พรธิดา  วิเชียรปัญญา. การจดัการความรู้ : พื้นฐานการประยกุตใ์ช.้ กรุงเทพมหานคร : เอก็ซเปอร์เน็ท, 

๒๕๔๘. 
พระเทพเวที. นรกสวรรคใ์นพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ,์ ๒๕๓๑. 
พลูหลวง. “เขาพระสุเมรุ” เมืองโบราณ ๑, ๑ (กนัยายน ๒๕๑๗) : ๑๐๒-๑๐๗. 
พฒันะ พทุธิพงษ.์ ยกัษใ์นรามเกียรต์ิ ชุด พรหมพงศแ์ละอสูรต่างเมือง. นนทบุรี : พิมพท์อง, ๒๕๔๘. 
พทัธยากร. มงคลพิธี ๑๒ เดือน ประจาํชาติไทย. กรุงเทพมหานคร : การพิมพไ์ชยวฒัน์, ๒๕๐๗. 
 

เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ และคณะ. ประวติัหมอชีวกโกมารภจัจ.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์าร
ทหารผา่นศึก, ๒๕๓๗. 

เพลินพิศ  กาํราญ. โรงชา้งตน้. ม.ป.ท., ๒๕๒๑. 
ไพฑูรย ์พงศะบุตร และคณะ. คู่มือการอบรมมคัคุเทศก.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๑.  
ไพโรจน์  ชลารักษ.์ การจดัการความรู้ : สงักปัทางทฤษฎี. นครปฐม : บริษทั เพชรเกษม พร้ินต้ิง กรุ๊ป  

จาํกดั, ๒๕๕๑. 
ภราดร  จินดาวงศ.์ การจดัการความรู้. กรุงเทพมหานคร : ซีดบับลิวซี พร้ินต้ิง, ๒๕๔๙. 
ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ. ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๗.  
ภาวาส  บุนนาค. พระปรมาภิไธยสมเดจ็พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓.  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร. มคัคุเทศกก์บัการนาํเท่ียว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ิฆเณศ, ๒๕๒๕. 
ยทุธยา  แซ่เตียว. การวดั การวิเคราะห์ การจดัการความรู้ : สร้างองคก์รอจัฉริยะ. กรุงเทพมหานคร :  
                   บริษทั อินโนกราฟฟิกส์ จาํกดั, ๒๕๔๘. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค๊ส์

, ๒๕๔๒. 
เลก็  พงษส์มคัรไทย. “เฉลิมพระยศเจา้นายฝ่ายใน ในรัชกาลปัจจุบนั” ศิลปวฒันธรรม ๒๙, ๕ 

(มีนาคม ๒๕๕๑) : ๔๐-๔๗. 
วิจารณ์ พานิช. การจดัการความรู้ฉบบันกัปฎิบติั. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ตถาตา พบัลิเคชัน่ จาํกดั, 

๒๕๔๙.  
วิทย ์พณิคนัเงิน. ช่างสิบหมู่. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ,์ ๒๕๒๕. 
__________. “พระพทุธเจา้และพระโพธิสตัวข์องฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาท” วารสาร

ราชบณัฑิตยสถาน ๒๐, ๔ (กรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๓๘) : ๒๒-๓๒.   
__________. ศิลปกรรมและการช่างของไทย และโบราณสถานบางแห่งของไทย. กรุงเทพมหานคร :  

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โอเด่ียนสโตร์, ๒๕๑๒. 
วิศณุ  ทรัพยสุ์วรรณ. “ตาํนานชา้งเผอืกและคชลกัษณ์ ชา้งสาํคญัในรัชสมยัปัจจุบนั เฉพาะท่ีมีการ 
 นอ้มเกลา้ฯ ถวาย ระหวา่งปี ๒๕๐๑-๒๕๒๐” วฒันธรรมไทย ๓๑, ๒ (พฤศจิกายน  
 ๒๕๓๖) : ๒๔-๒๕.  
เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ. เทพทวารบาล. กรุงเทพมหานคร : บริษทั สาํนกัพิมพแ์สงดาว จาํกดั, 
๒๕๔๘. 

__________. เทพทวารบาล : ผูป้กปัก รักษา และคุม้ครอง. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพเ์ศรษฐศิลป์, 
๒๕๔๘. 

__________. สรรพสตัวใ์นหิมพานต.์ กรุงเทพมหานคร : บริษทั สงวนกิจการพิมพ ์จาํกดั, ๒๕๔๕. 
ศกัด์ิชยั สายสิงห์. พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วักบัพระราชศรัทธาปณิธานในการสถาปนา

วตัถุสถานในพระพทุธศาสนา. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘. 
ส. พลายนอ้ย. ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร. กรุงเทพมหานคร : อกัษรพิทยา, ๒๕๒๗. 
 
สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัศิลปากร. การจดัการความรู้. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยั 
                    ศิลปากร, ๒๕๕๐. 
สมชาย  เจริญวานิช. “วิทยาลยัในวงัชาย : ศิลปะสร้างคน” วิมานเมฆ ๗, ๔๐ (ธนัวาคม ๒๕๔๖ –  
                    มกราคม ๒๕๔๗) : ๙๔. 
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สยามสมาคม. “ชา้งในเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์” สยามอารยะ ๒, ๑๖ (เมษายน ๒๕๔๗) : ๔๑-๔๒. 
สวา่ง  เลิศฤทธ์ิ. “การจดัการทรัพยากรโบราณคดี : ภาพรวมแนวคิด” การจดัการทรัพยากรทาง 
                    วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร,  
                    ๒๕๔๗. 
สนัติ เลก็สุขมุ. งานช่าง คาํช่างโบราณ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(๑๙๙๗) จาํกดั,  
                    ๒๕๕๓. 

สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์. การจดัการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพฒันาชุมชน. พิมพค์ร้ังท่ี ๓.  
                    กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ ๒๕๕๐. 
สาํนกัพระราชวงั. จิตรกรรมพระพทุธประวติั ในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม.  
 กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน), ๒๕๔๗. 
สาํนกัพระราชวงั งานนาํชม. คู่มือการปฏิบติังานของงานนาํชม. ม.ป.ท., ๒๕๕๒. 

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สาํนกันายกรัฐมนตรี. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : 
 บริษทั ด่านสุทธาการพิมพ ์จาํกดั, ๒๔๓๖.  
สาํนกัราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวงั. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รุงเทพ  
 (๑๙๘๔) จาํกดั, ๒๕๓๑. 
สาํเนียง มณีกาญจน์. หลกันกัพดู : ศิลปะและหลกัการพดูในโอกาสต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ขา้วฟ่าง

, ๒๕๓๓. 
สุดารัตน์  สงัขย์ิม้. เทศมหาชาติมหากศุลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกศุล แด่ พระบาทสมเดจ็พระ 
 เจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐. 

กรุงเทพมหานคร : บริษทั คอมฟอร์ม จาํกดั, ๒๕๔๙. 
สุพิศวง  ธรรมพนัทา. พื้นฐานวฒันธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : ดี.ดี.บุค๊สโตร์, ๒๕๓๒. 
สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, หม่อมเจา้. ประวติัวดัพระศรีรัตนศาสาดราม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พ

ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน), ม.ป.ป. 
สุภาพร มากแจง้. หลกัมคัคุเทศก.์ กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ,์ ๒๕๓๔. 
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 ๓๒๗

หนงัสือขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลการนาํชมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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หนงัสือขออนุเคราะห์ขอ้มูลและผงัการจดังานพระราชพิธีในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาคผนวก  ค 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๑

 
แบบประเมินชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ของงานนําชม  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 
 

ส่วนที ่๑   การประเมินชุดความรู้ บทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
                โปรดกาเคร่ืองหมาย    ในช่องความเห็น 
 
 

 

ที ่
 

ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ระดับความพงึพอใจ  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศิลปกรรม 

     

๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศาสนาและความเช่ือ 

     

๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระมหากษตัริย ์

     

๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระราชพิธีและพิธี
ต่างๆ 

     

 

ส่วนที ่๒   ท่านต้องการให้เพิม่เติมความรู้อะไรบ้างในบทบรรยายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
                  และข้อเสนอแนะอืน่ๆ   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๓

 
แบบประเมินชุดความรู้ทรัพยากรวฒันธรรมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ชุดใหม่  

 
ส่วนที ่๑  โปรดกาเคร่ืองหมาย    ในช่องความเห็น 
 
 

 

ที ่
 

ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ระดับความพงึพอใจ  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

๑. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศิลปกรรม 

     

๒. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นศาสนาและความเช่ือ 

     

๓. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระมหากษตัริย ์

     

๔. ความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม
ดา้นพระราชพิธีและพิธี
ต่างๆ 

     

 

ส่วนที ่๒  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  จ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๕

 
พระบรมมหาราชวงั 

 
ประวตัิการสร้างพระบรมมหาราชวงั 
 พระบรมมหาราชวงั เป็นพระราชนิเวศนม์ณเฑียรสถานแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร มี
อาณาบริเวณเป็นเน้ือท่ี ๑๕๒ ไร่ ๒ งาน มีกาํแพงใบเสมาก่ออิฐ และป้อมปราการรายลอ้มอยูโ่ดยรอบ
ทั้งส่ีดา้น 
 ภายในพระบรมมหาราชวงั ไดแ้บ่งแยกอาณาบริเวณสาํหรับปลูกสร้างอาคารสถานท่ีไวเ้ป็น
สดัส่วน พื้นท่ีตอนเหนือซ่ึงเป็นดา้นหนา้นั้น ทางดา้นตะวนัออกเป็นบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ดา้นตะวนัตกเป็นอาคารสถานท่ีราชการ พื้นท่ีตอนกลางเป็นหมู่พระมหาปราสาท ส่วนพื้นท่ีตอนใน
เบ้ืองหลงัพระมหาปราสาทราชมณเฑียรเป็นเขตฝ่ายใน ซ่ึงในกาลก่อนเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็พระ
อคัรมเหสี พระบรมวงศานุวงศฝ่์ายใน และขา้บาทบริจาริกาในองคพ์ระมหากษตัริย ์
 พระบรมมหาราชวงัน้ี พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก พระปฐมบรมกษตัริยแ์ห่ง
พระบรมราชวงศจ์กัรี โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นราชธานี เม่ือ
พทุธศกัราช ๒๓๒๕ 
 มูลเหตุท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระมหานครและพระราชนิเวศนม์ณเฑียร
สถานใหม่ ณ ฝ่ังฟากตะวนัออกของแม่นํ้าเจา้พระยาน้ี กเ็น่ืองจากทรงพระราชดาํริวา่ สถานการณ์ของ
กรุงธนบุรีท่ีเกิดความเดือดร้อนระสํ่าระสายถึงเกิดการจลาจลวุน่วายนั้น หากล่วงรู้ไปยงันานาประเทศ 
กจ็ะทาํใหศ้ตัรูเห็นวา่ไทยอ่อนกาํลงัลง เลยฉวยโอกาสยกกองทพัมาประชิดติดพระนครได ้ ทรง
พิเคราะห์เห็นวา่ชยัภูมิโดยทัว่ไปของกรุงธนบุรีไม่มัน่คงแขง็แรง สาํหรับการจะต่อตา้นขา้ศึก ถา้มีศึก
มาประชิดติดพระนครกย็ากแก่การป้องกนัรักษาพระนคร สูช้ยัภูมิทางฝ่ังฟากตะวนัออกของแม่นํ้า
เจา้พระยาไม่ได ้ เพราะเป็นท่ีแหลม มีแม่นํ้าเป็นขอบเขตกวา่คร่ึง ซ่ึงอาจอาศยัลาํแม่นํ้าเป็นปราการ
ต่อตา้นขา้ศึกไดเ้ป็นอยา่งดี สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดท้รงอธิบาย
สภาพของกรุงธนบุรีไวใ้นหนงัสือพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี ๒ วา่  

“ แผนท่ีเมืองธนบรีุคร้ังเป็นราชธานีเหมือนอย่างเมืองพิษณุโลก คือ ตั้งป้อมกาํแพงสอง
ฟากเอาลาํแม่นํา้ไว้กลางเมือง เมืองท่ีเอาลาํนํา้ไว้กลางถ้าลาํนํา้น้ันแคบ กเ็ป็นประโยชน์ในการท่ีจะใช้
เรือลาํเลียงเข้าได้ถึงในเมือง และเวลามีศึกสงคราม กอ็าจทาํเคร่ืองกีดกนัข้าศึกได้ทางนํา้ และทาํ
สะพานให้พลทหารข้ามฟากเข้าช่วยกันรักษาหน้าท่ีได้ง่าย แต่ถ้าลาํนํา้น้ันกว้างออกจนกลายเป็นแม่นํา้ 
ประโยชน์ท่ีจะได้จากการป้องกันเมืองกห็มดไป กลายเป็นเมืองอกแตก พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ได้เคยทรงรักษาเมืองพิษณุโลกสู้ศึกอแซวุ่นกี ้คงจะได้ทรงพระราชดาํริเป็นการเสียเปรียบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๖

ข้าศึกดังกล่าวมานี ้ จึงได้ย้ายพระนครมาต้ังข้างฝ่ังตะวนัออกแค่ฝ่ังเดียว เอาแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นข่ือ
หน้ารักษาพระนคร” (ม.ร.ว.แสงสูรย ์ลดาวลัย ์๒๕๒๕ : ๑) 
 มูลเหตุสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ มีพระบรมราโชบายท่ีจะสร้างพระนครใหเ้จริญรุ่งเรือง
สวยงาม ละมา้ยแมน้กรุงศรีอยธุยาราชธานีเดิมโดยเร็วท่ีสุด ทั้งน้ีเพือ่จะใหเ้ป็นเกียรติยศปรากฏไปใน
นานาประเทศวา่ ชาติไทยไดร้วบรวมกนัเป็นปึกแผน่แน่นหนาสามารถกอบกูค้วามเป็นอิสระคืนมา 

และสามารถสร้างสรรคบ์า้นเมืองใหม่ใหรุ่้งเรืองสวยงามเช่นในสมยักรุงศรีอยธุยายงัเป็นราชธานีอยู่
นั้นไดแ้ลว้ ข่าวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผน่ของประชาชาติ ยอ่มทาํใหเ้ป็นท่ีคร่ันคร้ามขามเกรง
แก่ผูท่ี้คิดจะรุกรานไดป้ระการหน่ึง และเน่ืองจากศิลปะในการก่อสร้างกจ็ะเป็นสญัลกัษณ์ประการ
หน่ึงท่ีจะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง จึงทรงตั้งพระราชหฤทยัท่ีจะสถาปนาวดัวาอารามและพระราช
มณเฑียรสถานในกรุงธนบุรีนั้น ตั้งอยูใ่นท่ีไม่เหมาะสม มีวดัขนาบอยูส่องขา้ง ไม่อาจท่ีจะขยายอาณา
บริเวณและก่อสร้างพระมหาปราสาทราชมณเฑียรใหส้วยงามได ้ จึงไดท้รงพระราชดาํริท่ีจะสร้างพระ
ราชนิเวศน์มณเฑียรสถานข้ึนใหม่ 

คร้ันเม่ือวนัท่ี ๘ เมษายน ๒๓๒๕ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ไดเ้สดจ็ออก
ประทบั ณ ท่ามกลางมุขมนตรีและเสนามาตยร์าชบริพารทั้งปวง แลว้มีพระบรมราชโองการเหนือเกลา้ 

สัง่ใหพ้ระยาธรรมาธิกรณ์ และพระยาวจิิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่พลไปวดักะท่ีสร้างพระ
มหานคร และพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานใหม่ ตามท่ีไดท้รงพระราชดาํริไว ้

สถานท่ีซ่ึงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระบรมมหาราชวงัข้ึนนั้น แต่เดิมเป็นท่ีซ่ึงพระ
ยาราชเศรษฐี และบรรดาชาวจีนซ่ึงเขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอยูใ่นคร้ังนั้น ไดต้ั้งเคหะสถาน
บา้นเรือนอาศยัอยูก่่อนแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาราชาเศรษฐี และบรรดาชาวจีนทั้ง
ปวงยกยา้ยสถานบา้นเรือนอยูใ่หม่ ณ ท่ีสวน ตั้งแต่คลองวดัสามปล้ืมไปจนถึงคลองวดัสาํเพง็ 

การก่อสร้างพระบรมมหาราชวงั ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเม่ือวนัจนัทร์เดือนหก แรมสิบคํ่า จุล
ศกัราช ๑๑๔๔ ตรงกบัวนัท่ี ๖ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๓๒๕ ซ่ึงเป็นเวลาภายหลงั การพระราชพิธียก
หลกัเมืองสาํหรับกรุงเทพมหานครเพียงหน่ึงวนั ในตอนแรกน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง
พระราชมณเฑียรสถานดว้ยเคร่ืองไม ้ และรายลอ้มอาณาบริเวณดว้ยปราการระเนียดไวเ้ป็นการ
ชัว่คราว 
 เม่ือพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานชัว่คราวนั้นแลว้เสร็จ จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้
ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสงัเขปข้ึน มีการสวดพระปริตรพทุธมนต ์ ณ พระราชมณเฑียรท่ี
สร้างใหม่ ๓ วนั เร่ิมตั้งแต่วนัจนัทร์  ท่ี ๑๐ มิถุนายน พทุธศกัราช ๒๓๒๕ เป็นตน้มา คร้ันถึงวนั
พฤหสับดีท่ี ๑๓ มิถุนายน เวลา ๖ นาฬิกา ๒๔ นาที อนัเป็นเวลาอุดมมงคลฤกษ ์พระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กไ็ดเ้สดจ็พระราชดาํเนินโดยกระบวนพระยหุยาตราทางชลมารค ขา้ม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๗

ฟากจากพระราชวงักรุงธนบุรี มา ณ ฝ่ังฟากตะวนัออก เสดจ็ข้ึนฉนวนหนา้พระบรมมหาราชวงั 

ประทบัพระราชยานมีตาํรวจหลวงแห่นาํตามเสดจ็ฯ สู่พระราชมณเฑียรสถาน ทรงประกอบการพระ
ราชพิธีปราบดาภิเษก เสดจ็ข้ึนเถลิงถวลัยราชสมบติั เป็นพระปฐมบรมกษตัริยใ์นพระบรมราชวงศจ์กัรี 

และไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชนิเวศนม์ณเฑียรสถาน ณ 

กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แต่เบ้ืองนั้นสืบมา 
 ต่อเม่ือไดเ้สดจ็ผา่นไอศูรยร์าชสมบติั ทาํนุบาํรุงบา้นเมืองร่มเยน็เป็นปรกติสุขข้ึนบา้งแลว้ 

จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ร่ิมการก่อสร้างพระราชนิเวศนม์ณเฑียรสถานใหเ้ป็นการถาวร
สืบไป กล่าวคือ ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๖ โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ร่ิมการก่อกาํแพง สร้างป้อม สร้างประต ู

สร้างพระราชมณเฑียรสถานทั้งขา้งหนา้และขา้งใน ตลอดจนสร้างพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม พร้อมดว้ยเจดีย ์พระวหิาร ศาลาราย และหอไตร  

ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ร่ิมก่อสร้างพระมหาปราสาทข้ึน
ในพระบรมมหาราชวงั เม่ือการสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานเสร็จเรียบร้อยดงัพระราชประสงค์
แลว้ จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเตม็ตามแบบแผนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมีมาแต่โบราณกาลอีกคร้ังหน่ึง  ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๘ 

 
เขตพระบรมมหาราชวงัเมือ่แรกสร้าง 
 อาณาบริเวณพระบรมมหาราชวงั เม่ือไดส้ร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ มีเน้ือท่ีประมาณ ๑๓๒ ไร่ แนวกาํแพงท่ีไดส้ร้างไวใ้นรัชกาลนั้น มี
ดงัน้ี 
 ดา้นเหนือ เร่ิมจากป้อมอินทรรังสรรค ์ มุมพระบรมมหาราชวงัดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือยืน่
ไปทางทิศตะวนัออกผา่นป้อมขนัธเข่ือนเพชร ไปจรดป้อมเผดจ็ดสักรท่ีมุมพระบรมมหาราชวงัดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความยาว ๔๑๐ เมตร 
 ดา้นตะวนัออก เร่ิมจากป้อมเผดจ็ดสักร ยืน่ไปทางทิศใต ้ ผา่นป้อมสญัจรใจวิงป้อมสิงขร
ขนัธ์ ไปส้ินสุดท่ีป้อมอนนัตคีรี มีความยาว ๔๖๐ เมตร 
 ดา้นตะวนัตก เร่ิมจากป้อมสตับรรพต ยืน่ไปทางทิศเหนือ ผา่นป้อมโสฬสลีลาป้อมมหา
โลหะ ป้อมทศันะนิกร ไปจรดป้อมอินทรรังสรรค ์มีความยาว ๕๐๐ เมตร 
 ดา้นใต ้ เร่ิมจากป้อมอนนัตคีรี ยืน่ไปทางทิศตะวนัตกจรดป้อมสตับรรพต มีความยาว ๔๐๐ 

เมตร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๘

 ท่ีดินตั้งแต่นอกกาํแพงพระบรมมหาราชวงัดา้นใตเ้ดิม ไปจนจดเขตวดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาราม ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ ๒๖ ไร่นั้น ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานใหเ้สนาบดีปลูก
สร้างเคหะสถานอยู ่เป็นการช่วยเหลือระแวดระวงัรักษาพระบรมมหาราชวงัทางดา้นหลงัดว้ย 
 แมว้า่อาณาบริเวณพระบรมหาราชวงั ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช รัชกาลท่ี ๑ จะมีเน้ือท่ีถึง ๑๓๒ ไร่ แต่ส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีไดจ้ดัเป็นอาณาบริเวณสาํหรับปลูก
สร้างสถานท่ีราชการ ปลูกสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และปลูกสร้างพระมหาปราสาทราช
มณเฑียรสถานมีอาณาบริเวณสาํหรับสร้างตาํหนกั และอาคารท่ีประทบัของพระราชวงศแ์ละขา้ทูล
ละอองธุลีพระบาทฝ่ายในอยูเ่พียง ๒๒ ไร่เท่านั้น เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศลา้นภาลยั ไดเ้สดจ็
ข้ึนเถลิงถวลัยราชสมบติัสืบสนัตติวงศต่์อจากสมเดจ็พระบรมชนกนาถ พระราชวงศแ์ละขา้ทูลละออง
ธุลีพระบาทในรัชกาลน้ี กต็อ้งเขา้ประทบัในพระบรมมหาราชวงัชั้นใน ร่วมกบัฝ่ายในในรัชกาลก่อน 

สถานท่ีจึงคบัแคบไม่เพยีงพอ โดยเหตุน้ีในปีพทุธศกัราช ๒๓๖๐ จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ขยายเขตพระบรมมหาราชวงัไปทางดา้นใต ้ รวมเน้ือท่ีทา้ยวงัซ่ึงรัชกาลก่อนพระราชทานใหเ้สนาบดี
ปลูกเคหะสถานบา้นเรือนอยูน่ั้นเขา้เป็นเขตพระบรมมหาราชวงัดว้ย แมว้า่ในระยะเวลาท่ีโปรดเกลา้ฯ 

ใหข้ยายเขตพระบรมมหาราชวงัน้ี บรรดาท่านเสนาบดีชุดท่ีไดรั้บพระราชทานท่ีทา้ยวงัจะไดถึ้ง
อสญักรรมไปแลว้ แต่กไ็ดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัท่ีดินแห่งใหม่พระราชทานใหบุ้ตรหลาน 

และเช้ือสายของเสนาบดีเก่าเป็นการแลกเปล่ียนกบัท่ีดินทา้ยวงัท่ีขอเวนคืนนั้นดว้ยทุกราย 
 การขยายเขตพระบรมมหาราชวงัคร้ังน้ีมิไดข้ยายออกไปเตม็เน้ือท่ี ๒๖ ไร่ คงขยายออกไป
เพียง ๒๐ ไร่ ๒ งาน โดยสร้างกาํแพงเสริมต่อจากกาํแพงเดิมออกไปดงัน้ี 
 ดา้นตะวนัออก สร้างกาํแพงต่อจากป้อมอนนัตคีรีลงไปทางใต ้ เป็นแนวตรงกบักาํแพงเดิม
เป็นระยะยาว ๕๐ เมตร 
 ดา้นตะวนัตก สร้างกาํแพงต่อจากป้อมสตับรรพตออก จากแนวกาํแพงเดิมไปทางทิศ
ตะวนัออก ๑๕ องศา เป็นระยะยาว ๑๓๐ เมตร 
 ดา้นใต ้ร้ือกาํแพงเดิมระหวา่งป้อมอนนัตคีรี และป้อมสตับรรพตออก แลว้สร้างกาํแพงสกดั
ดา้นใต ้ จากปลายกาํแพงดา้นตะวนัออกถึงปลายกาํแพงดา้นตะวนัตกท่ีสร้างใหม่เป็นระยะยาว ๓๖๐ 

เมตร 
 มุมกาํแพงดา้นตะวนัออกบรรจบกาํแพงดา้นใต ้ สร้างป้อมมณีปราการข้ึน ๑ ป้อม ก่ึงกลาง
กาํแพงดา้นใตส้ร้างป้อมพิศาลสีมา ๑ ป้อม และมุมกาํแพงดา้นใตบ้รรจบดา้นตะวนัตก สร้างป้อมภูผา
สุทศัน์อีก ๑ ป้อม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓๙

 ส่วนภายนอกกาํแพงดา้นใต ้สร้างถนนตดักลางระหวา่ง เขตพระบรมมหาราชวงัและเขตวดั
พระเชตุพนวิมลมงัคลาข้ึนสายหน่ึง เพื่อแยกอาณาเขตวดัและพระบรมมหาราชวงัไวค้นละส่วน มิให้
เป็นท่ีอุปจารกบัเขตวดัเช่นพระราชวงัท่ีกรุงธนบุรี ถนนสายน้ีเรียกกนัวา่ ถนนทา้ยวงั 
 เน้ือท่ีพระบรมมหาราชวงัตั้งแต่ พทุธศกัราช ๒๓๖๑ เป็นตน้มาจนถึงบดัน้ี จึงมีเน้ือท่ีรวม
ทั้งส้ิน ๑๕๒ ไร่ ๒ งาน มีกาํแพงดา้นเหนือยาว ๔๑๐ เมตร ดา้นใต ้๓๖๐ เมตร ดา้นตะวนัออก ๕๑๐ 

เมตรและดา้นตะวนัตก ๖๓๐ เมตร 
 
พระทีน่ั่งและหอต่างๆ  ภายในพระบรมมหาราชวงั 
พระทีน่ั่งบรมพมิาน 
   พระท่ีนัง่บรมพิมานตั้งอยูใ่นหมู่พระอภิเนาวนิ์เวศน์ ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชสมยัของพระบาท 
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โดยประกอบไปดว้ยพระท่ีนัง่ ๑๐ องค ์ คือ 

๑.  พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม   
๒.  พระท่ีนัง่บรมพิมาน    
๓.  พระท่ีนัง่นงคราญสโมสร   
๔.  พระท่ีนัง่จนัทรทิพโยภาส   
๕.  พระท่ีนัง่ภานุมาศจาํรูญ 
๖.  พระท่ีนัง่มูลมนเฑียร 
๗.  หอเสถียรธรรมปริตร 
๘.  หอราชฤทธ์ิรุ่งโรจน์ 
๙.  หอโภชนลีลาศ              
๑๐. พระท่ีนัง่ประพาสพิพิธภณัฑ ์

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๕ นั้น พระท่ีนัง่องคต่์างๆ เหล่าน้ี
ทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก พระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ใหร้ื้อลงทั้งหมด และในปีพทุธศกัราช ๒๔๔๖ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระท่ีนัง่ทรงฝร่ังข้ึน ๑ องค ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองค ์ 
(Renaissance) ของฝร่ังเศส หลงัคาดาดดว้ยกระเบ้ืองหินชนวน สาํหรับใชเ้ป็นท่ีประทบัของสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ ซ่ึงขณะนั้นยงัทรงศึกษาอยูท่ี่ประเทศองักฤษ โดย
พระราชทานนามวา่ “พระท่ีนัง่ภาณุมาศจาํรูญ” แต่หลงัจากท่ีสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ เสดจ็กลบัมา 
กมิ็ไดโ้ปรดฯ ท่ีจะประทบัท่ีพระท่ีนัง่องคน้ี์ เน่ืองจากขา้ราชบริพารผูติ้ดตามพระองคล์ว้นเป็นชาย ไม่
เหมาะสมท่ีจะพาํนกัในเขตพระราชฐานชั้นใน จึงทรงยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงัสราญรมย ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔๐

 หลงัจากท่ีสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ  เสดจ็ข้ึนครองราชยเ์ป็นพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ ไดท้รงเปล่ียนช่ือพระท่ีนัง่องคน้ี์จาก “พระท่ีนัง่ภาณุมาศจาํรูญ” เป็น “พระ
ท่ีนัง่บรมพิมาน” และใชเ้ป็นท่ีประทบับา้งเป็นคร้ังคราว ในสมยัต่อมาใชเ้ป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗  และพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอนนัท-
มหิดล รัชกาลท่ี ๘ สาํหรับในปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของพระราชอาคนัตุกะท่ีมาเยอืนประเทศไทย
อยา่งเป็นทางการ 

สาํหรับเขตพระราชฐานชั้นกลาง  ประกอบดว้ยหมู่พระท่ีนัง่รวม  ๓  หมู่  คือ 
๑. หมู่พระมหามณเฑียร 
๒. หมู่พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 
๓. หมู่พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท 

 
หมู่พระมหามณเฑียร 
 หมู่พระมหามณเฑียร สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี ๑ ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๕  แต่เดิมเป็นหมู่พระท่ีนัง่ท่ีสร้างดว้ยไม ้  ประกอบดว้ยพระท่ีนัง่
ติดต่อกนั ๗  องค ์คือ 
 ๑.  พระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยัมไหสูรยพิมาน   
 ๒.  พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ                              
 ๓.  พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน                                

๔.  หอพระสุลาลยัพิมาน 
๕.  หอพระธาตุมณเฑียร 
๖.  พระท่ีนัง่เทพสถานพิลาศ หรือพระปรัศวข์วา 
๗.  พระท่ีนัง่เทพอาสน์พิไล หรือพระปรัศวซ์า้ย       

 
พระทีน่ั่งอมัรินทรวนิิจฉัยมไหสูรยพมิาน 
 พระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยัมไหสูรยพิมาน เป็นพระท่ีนัง่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงใชเ้ป็นมณฑลประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก และเฉลิมพระราช
มณเฑียร ในวนัท่ี ๑๓ มิถุนายน พทุธศกัราช ๒๓๒๕ 

พระราชบลัลงักป์ระจาํพระท่ีนัง่องคน้ี์ คือ พระท่ีนัง่บุษบกองคท์างดา้นหลงั มีช่ือวา่ “พระท่ี
นัง่บุษบกมาลามหาจกัรพรรดิพิมาน” องคบุ์ษบกเป็นรูปส่ีเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสอง ทาํดว้ยไมจ้าํหลกั
ปิดทองประดบักระจก ในสมยัแรกสร้างพระท่ีนัง่บุษบกน้ีไม่ไดสู้งอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั  ต่อมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔๑

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างฐานปูนป้ันปิดทองประดบั
กระจก เพื่อหนุนบุษบกใหสู้งข้ึนเสมอพระทวารเทวราชมเหศวร์ และต่อเกรินกนกหวัทา้ยบุษบก ดู
คลา้ยกบัเรือกาํลงัล่องลอยอยูก่ลางอากาศ   

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ และพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงใชพ้ระท่ีนัง่บุษบกน้ี เป็นท่ีประทบัสาํหรับรับพระราชสาส์นจาก
มิสเตอร์จอนห์ ครอฟอร์ด  และเซอร์จอนห์ เบาวร่ิง ราชทูตจากประเทศองักฤษ 
 สาํหรับพระแท่นองคท์างดา้นหนา้ มีช่ือวา่ “พระแท่นมหาเศวตฉตัร” จาํหลกัดว้ยไมปิ้ด
ทองประดบักระจก เรียกวา่ทองแกมแกว้ เป็นพระแท่นราชบลัลงักป์ระจาํพระท่ีนัง่อมรินทราภิเษก 
มหาปราสาท คือ หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรง
ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยท่ี์พระท่ีนัง่องคน้ี์แลว้ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระท่ีนัง่ใหม่อีก ๑ องค ์ 
ทางดา้นทิศตะวนัตก (ตรงกบัพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทในปัจจุบนั) เป็นองคพ์ระท่ีนัง่สร้างดว้ยไม้
ทั้งองค ์  ถ่ายแบบมาจากพระท่ีนัง่สรรเพชญป์ราสาท ของพระราชวงักรุงศรีอยธุยา  และทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระท่ีนัง่องคน์ั้น ในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๘ ในคร้ังนั้นทรงประทบั
เหนือพระท่ีนัง่พดุตานกาญจนสิงหาสน์ ซ่ึงทอดเหนือพระแท่นมหาเศวตฉตัรองคน้ี์ ต่อมาเจา้พระยา
มหาเสนา (ตน้สกลุบุนนาค) ไดส้ร้างพระแท่นราชบลัลงักป์ระดบัมุกถวายพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑  ซ่ึงเป็นท่ีโปรดปรานมาก  จึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งพระแท่นราช
บลัลงักอ์งคน้ี์เป็นพระแท่นราชบลัลงักป์ระจาํพระท่ีนัง่อมรินทราภิเษกมหาปราสาท และใหย้า้ยพระ
แท่นมหาเศวตฉตัรมาไวท่ี้ทอ้งพระโรงหนา้พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน   

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระ
แท่นมหาเศวตฉตัรมาประดิษฐานท่ีพระท่ีนัง่อมัรินทรวนิิจฉยัฯ เป็นคร้ังคราว  และประดิษฐานเป็น
การถาวรตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ เป็นตน้มา สาํหรับเป็นท่ี
ประทบัในงานพระราชพิธีออกมหาสมาคมในวนับรมราชาภิเษก ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จะ
ทรงเคร่ืองบรมราชภูษิตาภรณ์ตามขติัยราชประเพณี และทรงพระมหาพิชยัมงกฎุ  ประทบัเหนือพระท่ี
นัง่พดุตานกาญจนสิงหาสน์ นอกจากน้ียงัใชใ้นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  และพระราช
พิธีบาํเพญ็พระราชกศุลต่าง ๆ   
 พระแท่นมหาเศวตฉัตร  กางกั้นดว้ยฉตัร ๙ ชั้น เรียกวา่ “พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร” มี
ความหมาย คือ ฉตัรชั้นล่างสุด หมายถึง พระเจา้แผน่ดิน ส่วนฉตัรอีก ๘ ชั้น ถดัข้ึนไป หมายถึง 
ประชาชนทัว่ทั้ง ๘ ทิศ ซ่ึงพระเจา้แผน่ดินทรงแบกไวอ้นัเป็นพระราชภาระในการเยีย่มเยอืนดูแลทุกข์
สุข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔๒

 ตน้ไมเ้งินตน้ไมท้องท่ีตั้งแต่งน้ี  เป็นตน้ไมจ้าํลองจากตน้กลัปพฤกษ ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนทวีป
ทั้ง ๔ 
 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยั เป็นภาพเขียนสีฝุ่ นลายดอกไมก้า้นแยง่  
คอสองเป็นภาพเทพชุมนุม  เพดานตกแต่งดว้ยไมจ้าํหลกัรูปดาวลอ้มเดือนปิดทองบนพื้นสีแดงชาด 
 
พระทีน่ั่งไพศาลทกัษิณ 
 พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ เป็นพระท่ีนัง่ขวางอยูต่รงกลางระหวา่งพระท่ีงอมัรินทรวนิิจฉยัฯ  
และพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงใชเ้ป็น
ท่ีวา่ราชการเฉพาะขนุนางท่ีใกลชิ้ดไวว้างพระราชหฤทยั เป็นหอ้งทรงพระสาํราญ และสาํหรับทรง
ประกอบพระราชกศุลเป็นการส่วนพระองค ์ ในตอนปลายรัชสมยัของพระองค ์ทรงใชพ้ระท่ีนัง่องคน้ี์
เป็นท่ีประทบัเน่ืองจากทรงพระชราภาพมากแลว้ และเม่ือไม่สามารถเสดจ็ออกวา่ราชการในพระท่ีนัง่
อมัรินทรวินิจฉยัฯ ได ้ กท็รงใชพ้ระบญัชรถดัจากพระทวารเทวราชมเหศวร์เป็นท่ีออกวา่ราชการแทน 
และเสดจ็สวรรคตภายในพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ  เม่ือวนัท่ี  ๗  กนัยายน พทุธศกัราช ๒๓๕๒   
 ต่อมาพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ เป็นพระท่ีนัง่สาํหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ จนถึงรัชกาลปัจจุบนั ภายในองคพ์ระ
ท่ีนัง่ ไดท้อดพระท่ีนัง่สาํคญั ๒ องค ์ คือ 
 ๑. พระทีน่ั่งอฐัทศิอุทุมพรบวรราชอาสน์ เป็นพระท่ีนัง่ทรง ๘ เหล่ียม ทาํดว้ยไมอุ้ทุมพร 
กางกั้นดว้ยพระสัตตปฎลเศวตฉตัร หรือฉตัรสีขาว ๗ ชั้น เป็นท่ีประทบัสาํหรับรับนํ้าอภิเษกจาก
ผูแ้ทนประชาชนทั้ง ๘ ทิศ พระท่ีนัง่อฐัทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์น้ี เป็นพระราชลญัจกรของพระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีพระมหากษตัริยป์ระทบัพระท่ีนัง่องคน้ี์ และรับนํ้า
อภิเษกจากผูแ้ทนประชาชน ซ่ึงในอดีตจะทรงรับนํ้าจากพราหมณ์เท่านั้น 
 ๒. พระทีน่ั่งภทัรบิฐ กางกั้นดว้ยพระนพปฎลมหาเศวตฉตัร  หรือฉตัรสีขาว ๙ ชั้น  เป็นท่ี
ประทบัสาํหรับทรงรับเคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑแ์ละเคร่ืองราชูปโภค ในการพระราชพิธีบรมราชา-
ภิเษก  
 นอกจากน้ีภายในพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ยงัเป็นท่ีประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช  ซ่ึง
เป็นเทวรูปถือพระขรรค ์ หล่อดว้ยทองคาํสูง ๘ น้ิว สร้างในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ซ่ึงพระองคท์รงพระนิมิตวา่มีเทวดาองคห์น่ึงคอยปกป้องคุม้ครองประเทศสยาม
อยู ่ ทาํใหป้ระเทศแคลว้คลาดจากอนัตรายทั้งปวง จึงพระราชทานนามเทวรูปองคน้ี์วา่ “พระสยามเท
วาธิราช”  ซ่ึงหมายถึง เทวดาผูป้กป้องสยามประเทศ  และโปรดเกลา้ฯ ใหถ้วายเคร่ืองสงัเวยพระสยาม
เทวาธิราชเป็นประจาํทุกวนั ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔๓

เกลา้ฯ ใหมี้การถวายเคร่ืองสงัเวยสปัดาห์ละ ๓ วนั คือ วนัองัคาร เสาร์ และอาทิตย ์ ในปัจจุบนัการ
ถวายเคร่ืองสงัเวยไดก้ระทาํทุกวนัองัคารและวนัเสาร์ช่วงเวลาก่อนเพล และโปรดเกลา้ฯ ใหท้าํพิธี
สงัเวยปีละ ๑ คร้ัง  คือ ในวนัข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๕ ซ่ึงนอกจากถวายเคร่ืองสงัเวยแลว้ จะมีละครรําจาก
กรมศิลปากรรําถวาย ท่ีบริเวณดา้นหนา้หอพระสุลาลยัพิมานดว้ย 
  
พระทีน่ั่งจักรพรรดิพมิาน 
 พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมานเป็นพระท่ีนัง่แฝดติดกนั ๓ องค ์ เรียงจากตะวนัออกไปตะวนัตก  
สร้างแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ใชเ้ป็นพระวมิานท่ีบรรทมของ
พระมหากษตัริย ์ จนยดึถือเป็นราชประเพณีสืบต่อมาวา่ หลงัจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว้  
พระมหากษตัริยจ์ะตอ้งบรรทมภายในพระท่ีนัง่องคน้ี์อยา่งนอ้ย ๑ ราตรี  ดงันั้นท่ีพระท่ีนัง่จกัรพรรดิ
พิมานองคต์ะวนัออกจึงประดิษฐานพระแท่นบรรทมกางกั้นดว้ยพระนพปฎลมหาเศวตฉตัร ส่วนองค์
ทางตะวนัตกไดท้อดเคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ ์ เคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองราชศาสตราวธุ และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ถดัจากพระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน มีพระท่ีนัง่อีก ๒ องค ์ คือ พระปรัศวข์วา และพระปรัศว์
ซา้ย เป็นท่ีประทบัของพระมเหสี ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖  
โปรดเกลา้ฯ  ใหเ้ปล่ียนช่ือ พระปรัศวข์วาเป็น “พระท่ีนัง่เทพสถานพิลาศ” และพระปรัศวซ์า้ยเป็น 
“พระท่ีนัง่เทพอาสน์พิไล” 
 
หอพระสุลาลยัพมิาน 
 หอพระสุลาลยัพิมาน ในอดีตเรียกวา่ “หอพระเจา้” ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปท่ี
พระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึน ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยั หรือพระพทุธรูปแกว้ผลึกเพชร
นํ้าคา้ง จากนครจาํปาศกัด์ิ  มาประดิษฐานไวภ้ายในหอพระสุลาลยัพิมานน้ี  ดว้ยทรงมีพระราชศรัทธา
พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นอนัมาก จึงเสดจ็พระราชดาํเนินมานมสัการทุกเชา้คํ่า วนัละ ๒ เวลา  เป็นประจาํ
ทุกวนั 

 
พระทีน่ั่งราชฤดี 
 พระท่ีนัง่ราชฤดีเป็นพระท่ีนัง่โถงทรงตรีมุข สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ สาํหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา มุขดา้นทิศเหนือเป็นท่ีตั้งเคร่ือง
สงัเวยเทวดา มุขดา้นตะวนัตกเป็นท่ีตั้งพระแท่นสรงพระมูรธาภิเษกสนาน ในอดีตบริเวณน้ีเคยเป็น
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ท่ีตั้งของพระท่ีนัง่ราชฤดี ซ่ึงเป็นอาคารทรงยโุรป ๒ ชั้น สร้างในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ สาํหรับเป็นท่ีประทบัเม่ือเวลาวา่งออกขนุนาง โดยโปรดฯ ใหน้าํส่ิงของท่ีไดรั้บ
การทูลเกลา้ฯ ถวายจากนานาประเทศ มาตั้งภายในพระท่ีนัง่องคน์ั้น สาํหรับใหทู้ตานุทูตและแขกชาว
ต่างประเทศท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้เฝ้าไดช้ม จึงนบัไดว้า่พระท่ีนัง่ราชฤดีองคแ์รกน้ีเป็น
ตน้กาํเนิดพิพธิภณัฑส์ถานแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาเม่ือไดท้รงสร้างพระท่ีนัง่ประพาส
พิพิธภณัฑใ์นพระอภิเนาวนิ์เวศน์ กไ็ดย้า้ยของท่ีพระท่ีนัง่ราชฤดีไปรวมไวท่ี้พระท่ีนัง่ประพาส
พิพิธภณัฑด์ว้ย ต่อมาในสมยัสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวง โปรดฯ ใหร้ื้อพระท่ีนัง่ราชฤดีองคเ์ดิมลง 
เน่ืองจากมีสภาพชาํรุด และทรงเห็นวา่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นอาคารทรงฝร่ังในหมู่พระท่ีนัง่ทรงไทย 
ท่ีตรงน้ีจึงปล่อยวา่งไวจ้นถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ จึงโปรดเกลา้
ฯ ใหส้ร้างพระท่ีนัง่องคปั์จจุบนัน้ี ซ่ึงแต่เดิมพระราชทานนามวา่ “พระท่ีนัง่จนัทรทิพโยภาส”  และมา
เปล่ียนเป็น “พระท่ีนัง่ราชฤดี” ในภายหลงั 
 
หอศาสตราคม 
 หอศาสตราคมแต่เดิมเป็นอาคารโถงเปิดโล่ง  เหมือนกบัพระท่ีนัง่ดุสิดาภิรมย ์  สนันิษฐาน
วา่สร้างในรัชสมยัพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหร้ื้อและสร้างข้ึนใหม่ เป็นพระท่ีนัง่ทรงไทย ก่ออิฐถือ
ปูน ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หนา้บนัเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค ์บานประตูหนา้ต่างเขียน
รูปธวชัชยัประจาํพระคชาธาร และพระแสงราชศสัตราวธุ จึงพระราชทานนามพระท่ีนัง่องคน้ี์วา่ “หอ
ศาสตราคม” เป็นท่ีพระสงฆฝ่์ายรามญันิกาย ทาํพิธีสวดพระพทุธมนตแ์ละพระปริตรคาถา เสกทาํนํ้า
พระพทุธมนตส์าํหรับถวายเป็นนํ้าสรงสาํหรับพระมหากษตัริย ์และประพรมหมู่พระมหามณเฑียร ใน
อดีตจะกระทาํเป็นประจาํทุกวนั แต่ในปัจจุบนัจะกระทาํเฉพาะวนัพระเท่านั้น 
 
พระทีน่ั่งดุสิดาภิรมย์ 
 พระท่ีนัง่ดุสิดาภิรมย ์ สร้างในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี ๑ แต่เดิมเป็นพระท่ีนัง่โถงเปิดโล่ง มาเสริมผนงัก่ออิฐถือปูน ผนงัเขียนสีลายพุม่ขา้วบิณฑ์
หนา้สิงห์ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ พระท่ีนัง่องคน้ี์ใชเ้ป็นท่ีเปล่ียน
เคร่ืองทรงก่อนเสดจ็ประทบัพระราชยานคานหามทางเกยดา้นทิศเหนือ หรือประทบัพระคชาธารทาง
เกยดา้นทิศตะวนัตก 
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พระทีน่ั่งสนามจันทร์ 
 พระท่ีนัง่สนามจนัทร์ สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาล
ท่ี ๒  เป็นท่ีประทบัสาํราญพระราชอิริยาบถ  ทรงงานช่างตามท่ีโปรดปราน  ในบางคร้ังทรงใชเ้ป็นท่ี
เสดจ็ออกขนุนางเพื่อวา่ราชการแทนการเสดจ็ออกในพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยัฯ และเป็นสถานท่ีท่ี
กรมพระราชวงับวรสถานมงคลหรือวงัหนา้ ประทบัก่อนเสดจ็เขา้เฝ้าในทอ้งพระโรง ในบางโอกาสใช้
เป็นท่ีตั้งเคร่ืองสกัการะ สาํหรับถวายบงัคมพระบรมอฐิัในหอพระธาตุมณเฑียร ในการพระราชพิธีถือ
นํ้าพิพฒัน์สตัยา    
 พระแท่นท่ีประทบัของพระท่ีนัง่องคน้ี์ ปูดว้ยไมส้กัทองขนาดใหญ่แผน่เดียว มีความกวา้ง 
๑.๕๐ เมตร และมีความยาว ๒ เมตร ลายตกแต่งเพดานเขียนลายทองเป็นลายพดุตานกา้นแยง่แบบ
ต่างๆ   กล่าววา่เป็นฝีพระหตัถข์องพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี  ๒   

 
หอพระธาตุมณเฑียร 
 หอพระธาตุมณเฑียรสร้างข้ึนตามแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบัหอ
พระสุลาลยัพิมานทุกประการ  ภายในหอพระธาตุมณเฑียรสุดผนงัดา้นเหนือ ตั้งพระวิมานเรือนยอด
ปราสาท ๓ องค ์หุม้ทองคาํลงยาประดบัเนาวรัตน์ เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมอฐิั  

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑  
สมเดจ็พระอมรินทราบรมราชินี พระอคัรมเหสีในรัชกาลท่ี ๑ 
สมเดจ็พระปฐมบรมชนก พระราชบิดาในรัชกาลท่ี ๑ 
สมเดจ็พระปฐมบรมอยักา ในรัชกาลท่ี ๑  
สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระศรีสุดารักษ ์พระเจา้พีน่างเธอ ในรัชกาลท่ี ๑ 
สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสุดาวดี พระเจา้พีน่างเธอ ในรัชกาลท่ี ๑   
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ 
สมเดจ็พระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระอคัรมเหสีในรัชกาลท่ี ๒ 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓   
สมเดจ็พระศรีสุลาไลย พระราชมารดาในรัชกาลท่ี ๓ 

 ประเพณีการประดิษฐานพระโกศพระบรมอฐิัและพระอฐิัในสมยัอยธุยาเป็นราชธานี เม่ือ
ไดถ้วายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแลว้ จะอญัเชิญพระบรมอฐิัไวท้า้ยจรนาํพระอุโบสถวดั
พระศรีสรรเพชญ ์ สาํหรับพระอฐิัพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูงบรรจุไวใ้นพระเจดียข์องวดัพระศรีสรร
เพชญเ์ช่นเดียวกนั 
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 เม่ือคร้ังท่ีสมเดจ็พระปฐมบรมชนกเสดจ็สวรรคตแลว้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระราชปรารภวา่ พระบรมอฐิัน้ีหากอญัเชิญไปบรรจุทา้ยจรนาํในพระ
อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กจ็ะเป็นพระเกียรติยศอยา่งยิง่ แต่ในขณะนั้นกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่ง
สถาปนา ยงัไม่มัน่คงแขง็แรง หากมีขา้ศึกศตัรูมารุกรานจนไม่สามารถรักษาบา้นเมืองไวไ้ด ้ กต็อ้งท้ิง
พระอฐิัของพระราชบุพการีใหข้า้ศึกเหยยีบย ํา่ทาํลาย เป็นการเส่ือมเสียพระเกียรติยศ ดงัท่ีทรงเห็นเม่ือ
คร้ังเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี ๒ ในปีพทุธศกัราช ๒๓๑๐ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รรจุพระบรมอฐิัสมเดจ็
พระปฐมบรมชนกไวใ้นพระบรมโกศทองคาํ ประดิษฐาน ณ หอพระธาตุมณเฑียร   และในการพระ
ราชพิธีถือนํ้าพิพฒัน์สตัยา เม่ือไดด่ื้มนํ้าพพิฒัน์สตัยาต่อหนา้พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ ผูท่ี้ด่ืมนํ้าตอ้ง
มาถวายบงัคมพระบรมอฐิัสมเดจ็พระปฐมบรมชนก ท่ีชานชาลาขา้งพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยัฯ ดว้ย   

 
สีหบัญชร 
 สีหบญัชรตั้งอยูร่ะหวา่งหอพระธาตุมณเฑียรกบัพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ เป็นท่ีสาํหรับ
พระมหากษตัริยโ์ปรดเกลา้ฯ ใหข้นุนางเขา้เฝ้าในยามวกิาลหรือเวลาเร่งด่วน แทนการออกขนุนางใน
ทอ้งพระโรง    
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ หลงัจากคณะทูตไทยท่ีเดินทาง
ไปเจริญสมัพนัธไมตรีกบัสมเดจ็พระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย ณ ประเทศองักฤษ ไดเ้ดินทางกลบัถึง
ประเทศสยามในตอนกลางคืน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้เฝ้าทนัทีท่ี
สีหบญัชร  และเขา้เฝ้าอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังในวนัรุ่งข้ึน ท่ีพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยัฯ 
  
พระทีน่ั่งจักรีมหาปราสาท 
 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหจ้า้งสถาปนิกชาว
องักฤษจากสิงคโปร์ช่ือ มิสเตอร์ จอนห์ คลูนิช ทาํหนา้ท่ีเป็นนายช่างออกแบบถวายตามพระราชดาํริ  
โดยสร้างตามแบบอยา่งศิลปกรรมตะวนัตก มีหลงัคากลมซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะนั้น แต่สมเดจ็
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค เคยดาํรงตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์เม่ือคร้ังท่ี
สมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงทรงครองราชยใ์นขณะท่ียงัทรงพระเยาว)์ กราบบงัคมทูลทดัทานวา่ สมควร
ยกยอดปราสาทจึงจะเหมาะสม เพราะในสมยักรุงศรีอยธุยามีการสร้างปราสาทเรียงกนั ๓ องค ์ คือ 
พระท่ีนัง่วิหารสมเดจ็, พระท่ีนัง่สรรเพชญป์ราสาท และพระท่ีนัง่สุริยาสอมรินทร์ สาํหรับในกรุง
รัตนโกสินทร์มีการสร้างอยูแ่ลว้ ๒ องค ์ คือ   

หมู่พระมหามณเฑียร           เปรียบไดก้บั      พระท่ีนัง่วิหารสมเดจ็ 
พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท    เปรียบไดก้บั      พระท่ีนัง่สุริยาสอมรินทร์ 
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ขาดแต่พระท่ีนัง่สรรเพชญปราสาทท่ีอยูต่รงกลาง  นอกจากน้ีการสร้างพระมหาปราสาทนั้น ถือกนัมา
แต่โบราณวา่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระมหากษตัริยาธิราชเจา้ท่ีทรงสร้างดว้ย พระบาท 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ไดฟั้งคาํทดัทานกท็รงมีพระราชดาํริเห็นชอบดว้ย จึงโปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน  ระหวา่งสถาปัตยกรรมไทยกบั
สถาปัตยกรรมตะวนัตก โดยองคพ์ระท่ีนัง่เป็นแบบตะวนัตกส่วนหลงัคายกยอดปราสาทแบบไทย เม่ือ
การก่อสร้างแลว้เสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรข้ึนในปี
พทุธศกัราช ๒๔๒๕  ซ่ึงตรงกบัพระนครครบ ๑๐๐  ปี 
 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ทรงใชพ้ระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท
เป็นท่ีประทบั และเสดจ็ออกใหค้ณะทูตานุทูตต่างประเทศเขา้เฝ้า ถวายพระราชสาส์นและอกัษรสาส์น
ตราตั้ง ในปัจจุบนัพระราชพิธีน้ีไดก้ระทาํท่ีพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน และพระตาํหนกัเป่ียมสุข วงั
ไกลกงัวล พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงใชพ้ระท่ีนัง่จกัรีฯ เป็นท่ีพระราชทานเล้ียงพระกระยาหาร
คํ่าสาํหรับพระราชอาคนัตุกะท่ีเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ และโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
รางวลั สมเดจ็เจา้ฟ้ามหิดลฯ และรางวลัสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระท่ีนัง่มูลสถาน
บรมอาสน์ดว้ย 
 พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ประกอบดว้ยพระท่ีนัง่ ๓ องค ์ เรียงกนัจากตะวนัออกไป
ตะวนัตก  เช่ือมต่อกนัดว้ยมุขกระสนั  ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
พระทีน่ั่งจักรีองค์ตะวนัออก   

ชั้นบน  เป็นท่ีประดิษฐานปูชนียวตัถุท่ีสาํคญัของพระมหากษตัริย ์
ชั้นท่ี ๒ เป็นหอ้งไปรเวต หรือหอ้งส่วนพระองค ์ ในปัจจุบนัเป็นหอ้งรับรองพระราช

อาคนัตุกะ และแลกเปล่ียนของขวญัก่อนพระราชทานเล้ียงพระกระยาหารคํ่าท่ีทอ้งพระโรงกลาง  
ชั้นล่าง  เป็นหอ้งสาํหรับราชองครักษ ์

พระทีน่ั่งจักรีองค์กลาง         
ชั้นบน  เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมอฐิัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 

๔ ถึงรัชกาลท่ี ๘  พระอคัรมเหสี  พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี และพระอฐิัสมเดจ็พระเจา้
พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลปัจจุบนั 

ชั้นท่ี ๒  เป็นหอ้งทอ้งพระโรงหนา้  ประดบัพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์  และพระฉายา
สาทิสลกัษณ์ของ 

๑. พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล  รัชกาลท่ี ๘ 
๒. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี ๙ 
๓. สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
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๔. สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าภาณุรังษีสวา่งวงศ ์ กรมพระยาภาณุพนัธ์ุวงศว์รเดช 
(พระราชอนุชาในรัชกาลท่ี ๕ ร่วมพระอุทรพระราชมารดาเดียวกนั) 
นอกจากน้ีในหอ้งทอ้งพระโรงหนา้ยงัตั้งแต่งดว้ย พระราชยานงา สาํหรับเสดจ็เน่ืองในงานพระราช
พิธีบาํเพญ็พระราชกศุล พระราชยานถม สาํหรับเสดจ็ในงานพระราชพิธีต่างๆ และพระสปัคตั  

ชั้นล่าง  เป็นหอ้งสาํหรับกองทหารรักษาการณ์ 
พระทีน่ั่งจักรีองค์ตะวนัตก  

ชั้นบน   เป็นท่ีเกบ็พระอฐิัของพระมเหสีและพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูง 
ชั้นท่ี ๒ เป็นหอ้งทรงงานและหอ้งทรงพระอกัษร ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกลา้ฯ ใหใ้ช ้ เป็นหอ้งสาํหรับพระราชอาคนัตุกะฝ่ายหญิงเขา้เฝ้าสมเดจ็
พระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี 

ชั้นล่าง  เป็นหอ้งสมุด  
มุขกระสันด้านตะวนัออก 

ชั้นบน  เป็นทางเดินเช่ือมต่อกนัระหวา่งพระท่ีนัง่องคก์ลางกบัองคต์ะวนัออก 
ชั้นท่ี ๒  ท่ีฝาผนงัประดิษฐานพระบรมสาทิสลกัษณ์ (จากซา้ยไปขวา) 
๑. พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลท่ี ๑ 
๒. พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ 
๓. พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ 
๔. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๔ 
๕. พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๓ 
๖. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๖ 
๗. พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั พระอนุชาในรัชกาลท่ี ๔ 
๘. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๕ 
นอกจากน้ียงัตั้งแต่งพระรูปหล่อสาํริดกษตัริยป์ระเทศต่างๆ ท่ีสาํคญัภายในหอ้งน้ีประดิษ-

ฐานพระท่ีนัง่สาํคญัองคห์น่ึง คือ พระท่ีนัง่พดุตานกาญจนสิงหาสน์ สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ สาํหรับเป็นท่ีประทบัซ่ึงจะทอดอยูเ่หนือพระแท่นมหา
เศวตฉตัร สาํหรับงาชา้งคู่ดา้นขา้ง เป็นงาชา้งท่ีพระเจา้อินทรวิชยานนท ์พระบิดาของพระราชชายาเจา้
ดารารัศมี ในรัชกาลท่ี ๕ ทูลเกลา้ถวายพระบาสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕  เม่ือคราว
ข้ึนพระอู่สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ (รัชกาลท่ี ๗) นํ้าหนกัก่ิงละ ๒๘ ชัง่ มีขอ้ความจารึกท่ี
โคนงาชา้งวา่ “ก่ิงนีน้ ํา้หนัก ๒๘ ช่ัง เป็นของพระเจ้าอินทราวิชานนท์ เจ้านครเชียงใหม่ ถวายแด่
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รัชกาลท่ี ๕ เม่ือ ๑๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๒  จึงพระราชทานเป็นของสมโภชน์แด่สมเดจ็พระเจ้าลกูยา
เธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดช  เม่ือ ๑๖  กมุภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๓” 

เดิมงาชา้งคู่น้ีตั้งแต่งอยู ่ ณ วงัศุโขทยั ซ่ึงเป็นพระราชฐานท่ีประทบัของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ จนถึงปีพทุธศกัราช ๒๔๗๕ ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง  และเม่ือพระบาทมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๗ ทรงสละราชสมบติั และเสดจ็พระราช
ดาํเนินไปประทบัท่ีประเทศองักฤษ งาชา้งคู่น้ีจึงถูกรัฐบาลนาํออกจากพระตาํหนกัวงัสุโขทยั ไป
ประดบัตกแต่งในหอ้งรับรองทาํเนียบรัฐบาล ซ่ึงเรียกขานหอ้งนั้นวา่ “หอ้งรับรองงาชา้ง” ต่อมาในปี
พทุธศกัราช ๒๕๓๕ สมยัท่ีนายอานนัท ์ปัญญารชุน ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วงนั้นทัว่โลกมี
การรณรงคใ์หมี้การอนุรักษส์ตัวป่์าสงวน ประกอบกบัท่ีโคนงาชา้งมีจารึกดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุ
กระตุน้เตือนใหรั้ฐบาลทาํหนงัสือถวายงาชา้งคู่น้ีคืน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั จึง
โปรดเกลา้ฯ  ใหน้าํมาประดบัไวด้งัท่ีเห็นในปัจจุบนั จึงนบัไดว้า่งาชา้งคู่น้ีนิราศจากวงัไปตกอยู ่ ณ 
ทาํเนียบรัฐบาลเป็นเวลานานถึง ๖๐ ปี จึงไดก้ลบัคืนสู่พระราชวงั 
  ชั้นล่าง   เป็นพิพิธภณัฑเ์คร่ืองสตัราวธุโบราณ 
มุขกระสันตะวนัตก    
ชั้นบน  เป็นทางเดินเช่ือมระหวา่งพระท่ีนัง่องคก์ลางกบัองคต์ะวนัตก 
ชั้นท่ี ๒ ท่ีฝาผนงัประดิษฐานพระบรมสาทิสลกัษณ์และพระสาทิสลกัษณ์ของเจา้นายฝ่ายใน คือ 
 ๑.  สมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี  พระบรมราชินี  (ในรัชกาลท่ี ๗) 

๒. สมเดจ็พระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ (ในรัชกาลท่ี ๕) 
๓.  สมเดจ็พระเทพศิรินทรามาตย ์ พระบรมราชินี (ในรัชกาลท่ี ๔) 
๔.  สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระพนัปีหลวง (ในรัชกาลท่ี ๕) 
๕.  สมเดจ็พระนางเจา้สุขมุาลยม์ารศรี  พระอคัรราชเทวี (ในรัชกาลท่ี ๕) 
๖.  สมเดจ็พระนางเจา้สุนนัทากมุารีรัตน์  พระบรมราชเทวี (ในรัชกาลท่ี ๕) 

ภายในหอ้งมุขกระสนัน้ี  ตั้งแต่งดว้ยพระท่ีนัง่กง ๒ องค ์ และพระราชยานวอสีวกิากาญจน ์
ชั้นล่าง   เป็นพิพิธภณัฑแ์สดงพระแสงปืนโบราณ 
 
ท้องพระโรงกลาง 
 ในอดีตเป็นทอ้งพระโรงสาํหรับพระมหากษตัริยอ์อกใหค้ณะทูตานุทูตเฝ้า ถวายพระราช
สาส์นตราตั้ง หรือเฝ้าถวายพระพรชยัมงคลในโอกาสต่างๆ ในปัจจุบนัเป็นท่ีพระราชทานเล้ียงพระ
กระยาหารคํ่าแก่พระราชอาคนัตุกะ ภายในทอ้งพระโรงกลางน้ีประดิษฐานพระราชบลัลงักป์ระจาํพระ
ท่ีนัง่ฯ มีช่ือวา่ “พระท่ีนัง่พดุตานถม” สร้างโดยเจา้พระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร) เจา้เมือง
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นครศรีธรรมราช และพระยาเพชรพิชยั (จีน) องคพ์ระท่ีนัง่เป็นศิลปะแบบถมตะทอง ซ่ึงเป็นงานศิลปะ
แบบเอกของภาคใต ้ส่วนพนกัพิงทาํเป็นทองคาํลงยาประดบัเนาวรัตน์ ฝีมือของพระยาเพชรพิชยั (จีน) 
กางกั้นพระนพปฎลมหาเศวตฉตัร ผนงัดา้นหลงัเขียนรูปตราจกัรี พระท่ีนัง่พดุตานถมองคน้ี์ไดน้าํ
ทูลเกลา้ถวายสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวง แต่ไม่โปรดฯ ท่ีจะรับไวเ้ฉยๆ พระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ใหจ่้าย
เฉพาะค่าวสัดุในการจดัสร้างทั้งหมด ยกเวน้ค่าแรงในการทาํ ดา้นขา้งพระท่ีนัง่พดุตานถม มีเทวดายนื
อยู ่๒ องค ์ดา้นขวาของพระแท่นราชลลัลงัก ์มีนามวา่ “พระราชบนัลือธาร”  สาํหรับอญัเชิญพระแสง
กา้นแยง่ และดา้นซา้ยมีนามวา่ “พระราชมุทธาธร” สาํหรับอญัเชิญหีบพระร่วง หรือหีบพระราช
ลญัจกรของพระมหากษตัริยอ์งคน์ั้นๆ 
 โคมไฟระยา้ช่อใหญ่ภายในหอ้งทอ้งพระโรงกลาง แต่เดิมเป็นของสมเดจ็เจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ซ่ึงสัง่ซ้ือจากยโุรปโดยเลือกแบบจากแคตตาลอ็ก ปรากฏวา่เม่ือโคมไฟ
ถูกส่งมาถึงไม่สามารถนาํเขา้ภายในบา้นของท่านได ้ จึงใหเ้กบ็รักษาไวใ้นโรงรถ คร้ันเม่ือการก่อสร้าง
พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทเสร็จเรียบร้อยแลว้ สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาสรีสุริยวงศ ์ จึงทูลเกลา้
ทูลกระหม่อมถวายโคมไฟระยา้ช่อน้ี เพือ่ติดตั้งภายในหอ้งทอ้งพระโรงกลาง ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 
นอกจากน้ีโคมช่อระยา้เหล่าน้ียงัเป็นสถานแรกกาํเนิดไฟฟ้าไทยในประเทศดว้ย เพราะในสมยันั้นยงั
ไม่มีไฟฟ้าใช ้การใหแ้สงสวา่งของโคมไฟจึงตอ้งอาศยัการจุดเทียนจาํนวนมาก ซ่ึงค่อนขา้งยุง่ยากมาก 
เพราะตอ้งใชร้อกหยอ่นระยา้ลงมาหรือบางทีตอ้งทาํเป็นมา้สูงๆ ข้ึนไปเพื่อจุดหรือเปล่ียนเทียน ต่อมา
ในปีพทุธศกัราช ๒๔๒๗ จอมพลเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) ซ่ึงขณะนั้นดาํรงบรรดาศกัด์ิ
เป็นจม่ืนไวยวรนาถ เดินทางกลบัจากไปราชการทางทวปียโุรป และมีโอกาสเห็นการใชไ้ฟฟ้ามาแลว้ 
ไดพ้ิจารณาระบบแสงสวา่งในทอ้งพระโรงกลางพระท่ีนัง่จกัรีดงักล่าว  เห็นสมควรเปล่ียนใหใ้ชไ้ฟฟ้า
แทน แต่กต็ระหนกัดีวา่ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการ จาํเป็นตอ้งหากศุโลบายจูงใจแก่ผูท่ี้ไม่เคยเห็นไม่เคย
ใชไ้ฟฟ้า ใหเ้กิดความนิยมข้ึนก่อน จึงนาํความน้ีไปกราบทูลหารือพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนเทว
วงศว์โรปการ ขอใหช่้วยกราบทูลสมเดจ็พระนางเจา้สวา่งวฒันา พระบรมราชเทวี ใหท้รงรับซ้ือท่ีดิน
มรดกจากบิดา ณ ตาํบลวดัละมุด บางออ้ ไดเ้งิน ๑๘๐ ชัง่ หรือ ๑๔,๔๐๐ บาท จากนั้นไดม้อบหมายให้
นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนท่ีมารับราชการเป็นครูฝึกทหารในเมืองไทย เดินทางไปซ้ือเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองไฟฟ้าท่ีประเทศองักฤษ  โดยซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจาํนวน ๒ เคร่ือง เพื่อใชส้าํรองผลดัเปล่ียน
กนั รวมทั้งเตรียมซ้ือสายเคเบิลสาํหรับฝังวางสายใตดิ้นจากโรงทหารหนา้ (กระทรวงกลาโหม) ถึง
พระบรมมหาราชวงั และเตรียมซ้ือโคมไฟต่างๆ กบัหลอดแกว้สาํหรับติดตั้งโคมก่ิงระยา้ในพระท่ีนัง่
จกัรีมหาปราสาท โดยคาดการณ์วา่เม่ือพระบาท สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้อดพระเนตร 
จะตอ้งมีพระราชประสงคใ์หใ้ชไ้ฟฟ้าภายในพระราชวงัอยา่งแน่นอน การณ์ปรากฏเป็นจริงตาม
คาดหมาย ในวนัแรกท่ีเปิดการทดลองใชแ้สงสวา่งดว้ยไฟฟ้านั้น ทั้งเจา้นายขนุนาง ขา้ราชการ และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕๑

ประชาชนไดม้ามุงดูอยา่งแน่นขนดั เพื่อชมแสงไฟประหลาดซ่ึงเกิดมายงัไม่เคยประสบพบเห็น เม่ือ
แสงไฟฟ้าสวา่งไสวไปตลอดโรงทหารหนา้  สมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงจึงไดโ้ปรดใหติ้ดตั้งระบบ
ไฟฟ้าไปใชใ้นวงัหลวงทนัที ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีไดท้ดลองติดตั้งไฟฟ้านั้น ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
เบิกคืนใหจ้ม่ืนไวยวรนาถในภายหลงั นบัแต่นั้นมา ไฟฟ้าจึงเป็นท่ีนิยมทั้งในราชสาํนกั วงัเจา้นาย 
คฤหาสน์ขนุนางขา้ราชการ จนถึงบา้นเรือนประชาชนทัว่ไป  
 
ภาพสีนํา้มันภายในห้องท้องพระโรงกลาง 
 ภาพท่ี ๑ ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) ราชทูตไทยในสมยัพระนารายณ์มหาราช เขา้
เฝ้าถวายเคร่ืองราชบรรณาการพระเจา้หลุยส์ท่ี ๑๔ แห่งฝร่ังเศส ณ พระราชวงัแวร์ซาย เม่ือวนัท่ี ๑ 
กนัยายน พทุธศกัราช ๒๒๒๙ ภาพน้ีเป็นผลงานของจิตรกรชาวฝร่ังเศส ช่ือ จาค เอด็มงค ์เลอมอง  ซ่ึง
เขียนจาํลองจากภาพเขียนและภาพพิมพล์ายแกะ ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ในสมยันั้น สนันิษฐานวา่ภาพน้ีส่ง
เขา้มาทูลเกลา้ถวายในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ (อีกขอ้มูลหน่ึง
กล่าววา่ ในปีพทุธศกัราช ๒๓๓๒ เกิดปฏิวติัฝร่ังเศส ภาพน้ีสูญหายไป ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๔๔๐ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ประพาสยโุรปคร้ังแรก ขณะท่ีเสดจ็ไปเมืองมิวนิค 
ประเทศเยอรมนี ไดท้อดพระเนตรพบภาพน้ี เห็นวา่มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์การทูตไทย จึง
โปรดเกลา้ฯ ให ้จาค เอด็มงค ์เลอมอง เขียนจาํลองข้ึน) 
 ภาพท่ี ๒ พระยามนตรีสุริวงศ ์(ชุ่ม บุนนาค) ราชทูตไทยสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ เขา้ถวายพระราชสาส์นสมเดจ็พระราชินีวกิตอเรีย ณ พระราชวงัวินดเ์ซอร์ 
ประเทศองักฤษ ในปีพทุธศกัราช ๒๔๐๐   
 ภาพท่ี ๓ ภาพการตอ้นรับราชทูตไทย ท่ีพระราชวงัฟองเตนเบลอ พระยาศรีพิพฒัน์รัตน
โกษา (แพ บุนนาค) ราชทูตไทยสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ เขา้เฝ้าถวาย
พระราชสาส์นพระจกัรพรรดินโปเลียนท่ี ๓ และจกัรพรรดินี อูจินี เดอ มอนติจู ประเทศฝร่ังเศส  เม่ือ
วนัท่ี ๒๗ มิถุนายน พทุธศกัราช ๒๔๐๓  เขียนโดยจิตรกรช่ือ จองเลออง เจโรม ภาพเขียนช้ินน้ี  พระ
จกัรพรรดินโปเลียนท่ี ๓ ไดส่้งมาทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ 
ในช่วงปลายรัชกาล  สนันิษฐานวา่ ฟเูก เป็นผูน้าํผลงานของเขามาทูลเกลา้ถวายดว้ยตนเอง และใน
เวลาต่อมา ฟเูก ไดเ้ป็นจิตรกรประจาํราชสาํนกัไทย 
 ภาพท่ี ๔ ภาพการตอ้นรับราชทูตฝร่ังเศสช่ือ ดู เชอเน เบลตู ราชทูตฝร่ังเศสสมยัพระ
จกัรพรรดินโปเลียนท่ี ๓ เขา้เฝ้าถวายพระราชสาส์นพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ พระท่ี
นัง่อนนัตสมาคม ในหมู่พระอภิเนาวนิเวศน์ พระบรมมหาราชวงั เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
พทุธศกัราช ๒๔๐๙ (ไม่ทราบนามจิตรกร) 
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พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท เป็นหมู่พระท่ีนัง่ท่ีใหญ่ท่ีสุด สร้างติดต่อกนัถึง ๑๑ องค ์ องค์
พระท่ีนัง่จกัรีสร้างเป็นรูปตวัที (T)  นอกนั้นอีก ๑๐ องค ์มีช่ือคลอ้งจองกนั ดงัน้ี 

๑. พระท่ีนัง่มูลสถานบรมอาสน์                 
๒. พระท่ีนัง่สมมติเทวราชอุปบติั                  
๓. พระท่ีนัง่ดาํรงสวสัด์ิอนญัวงศ ์                
๔. พระท่ีนัง่พิพฒัน์พงศถ์าวรวจิิตร              
๕. พระท่ีนัง่บรมราชสถิตมโหฬาร 
๖. พระท่ีนัง่อมรพิมานมณี 
๗. พระท่ีนัง่สุทธาศรีอภิรมย ์
๘. พระท่ีนัง่บรรณาคมสรณี 
๙. พระท่ีนัง่ปรีดีราชวโรทยั             
๑๐. พระท่ีนัง่เทพดนยันนัทยากร  
ปัจจุบนัเหลือเพียง ๒ องค ์ คือ พระท่ีนัง่มูลสถานบรมอาสน์ และพระท่ีนัง่สมมติ

เทวราชอุปบติั ต่อมาไดมี้การก่อสร้างพระท่ีนัง่ข้ึนมาใหม่บริเวณหมู่พระท่ีนัง่เดิมท่ีร้ือท้ิงไป การ
ก่อสร้างและการตกแต่งแลว้เสร็จเม่ือปีพทุธศกัราช ๒๕๔๙  พระราชทานนามวา่ “พระท่ีนัง่บรมราช
สถิตยมโหฬาร” และใชเ้ป็นท่ีจดัถวายเล้ียงพระกระยาหารคํ่าแก่พระราชอาคนัตุกะ ซ่ึงเป็น  
พระมหากษตัริย ์ สมเดจ็พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศต่์างประเทศ รวม ๒๕ ราชวงศ ์ เน่ืองใน
การพระราชพธีิเฉลิมฉลองสิริราชสมบติั ครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั  
ในวนัองัคารท่ี  ๑๓  มิถุนายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙     

ตราแผน่ดิน เกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ผกู
ลายโดย หม่อมเจา้ประวิช ชุมสาย มีหลายแบบซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

ตราแผน่ดิน ท่ีหนา้บนัพระท่ีนัง่จกัรีองคก์ลาง ในรูปอาร์ม ชา้ง ๓ เศียรหมายถึงประเทศ
สยาม, ชา้งเชือกเดียวหมายถึงลา้นชา้งหรือประเทศลาว และกริชไขวห้มายถึงประเทศมลาย ูอยูภ่ายใต้
เคร่ืองหมายจกัรีและพระมหาพิชยัมงกฎุ  ขนาบดว้ยฉตัร ๗  ชั้น  มีพระแสงขรรคไ์ชยศรีและธารพระ
กรไขวก้นัท่ีดา้นหลงั 
 ตราแผน่ดิน ท่ีหนา้บนัพระท่ีนัง่จกัรีองคต์ะวนัออกและตะวนัตก มีชา้ง ๓ เศียร หมายถึง  
ประเทศสยาม อยูภ่ายใตพ้ระเก้ียวซ่ึงเป็นพระราชสญัลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ขนาบขา้งดว้ยคชสีห์และราชสีห์ซ่ึงหมายถึงสมุหกลาโหม และสมุหนายก  จบั
ฉตัรไวไ้ม่ใหล้ม้  หมายถึง  เป็นผูค้ ํ้าจุนราชบลัลงัก ์
 พระปรมาภิไธยยอ่ ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ มีดงัน้ี 
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๑. พ ป ม จ       ยอ่มาจาก       สมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
๒. จ จ จ          ”      พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
๓. จ ป ร          ”              จุฬาลงกรณ์ปรมินทรมหาราชา 
ตราจกัรี  เป็นการผกูลายอาวธุของพระผูเ้ป็นเจา้ในศาสนาฮินดู  ๒ องค ์ คือ จกัรกบัตรีศูล     

จกัรเป็นอาวธุของพระนารายณ์  และตรีศูลเป็นอาวธุของพระอิศวร   
 

พระทีน่ั่งราชการัณยสภา 
 พระท่ีนัง่ราชการัณยสภา เป็นพระท่ีนัง่สถาปัตยกรรมทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น หลงัคา
มีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ คือ มีเสาทะลุจากหลงัคาชั้นล่าง ข้ึนไปรองรับหลงัคาชั้นบน ซ่ึงเรียก
สถาปัตยกรรมแบบน้ีวา่ มุขประเจิด หรือมุขทะลุข่ือ หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองหินชนวน สร้างข้ึนใน
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ สาํหรับเป็นท่ีประชุมองคมนตรี ในคราวท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๕ เสดจ็ประพาสยโุรปคร้ังแรก ในปีพทุธศกัราช ๒๔๔๐  คร้ัง
นั้นสมเดจ็พระพชัรินทรา บรมราชินีนาถ พระพนัปีหลวง เป็นผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ไดเ้สดจ็ฯ 
เป็นองคป์ระธานในการประชุมองคมนตรีภายในพระท่ีนัง่องคน้ี์ และต่อมาในคราวท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงผนวชในปีพทุธศกัราช ๒๔๙๙ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สดจ็ฯ เป็นองคป์ระธานการประชุมองคมนตรีภายในพระท่ีนัง่องคน้ี์เช่นกนั  
สาํหรับในปัจจุบนัการประชุมองคมนตรีกระทาํท่ีสาํนกัราชเลขาธิการ 
 
พระทีน่ั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท 
 พระท่ีนัง่องคน้ี์เป็นปราสาทไมข้นาดเลก็ เปิดโล่ง ทรงจตุรมุข มีอฒัจนัทร์ข้ึนลงทั้ง ๔ ดา้น 
หลงัคาดาดดว้ยดีบุก คนัทวยรับยอดปราสาทเป็นไมจ้าํหลกัรูปหงส์ หนา้บนัเป็นรูปเทวดาถือพระ
ขรรคล์อ้มดว้ยลายกนกเปลว สร้างในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ เป็น
พลบัพลาสาํหรับประทบัพระราชยาน สาํหรับรับส่งในโอกาสท่ีเสดจ็พระราชดาํเนินโดยขบวนพยหุยา
ตราหรือกระบวนราบ ประทบัพระเสล่ียงหรือพระคชาธาร หรือในงานพระราชพิธีโสกนัต ์ 
(พระโอรสหรือเดก็ชายจะโกนจุกอาย ุ๑๓ ปี,  พระธิดาหรือเดก็หญิง  อาย ุ๑๑ ปี)  เน่ืองจากพระท่ีนัง่
อาภรณ์ภิโมกขป์ราสาทน้ี มีความงดงามและไดส้ดัส่วน  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลา้ฯ ใหจ้าํลองพระท่ีนัง่องคน้ี์ไปสร้างท่ีกลางสระนํ้า พระราชวงับางปะอิน และ
พระราชทานนามวา่ “พระท่ีนัง่ไอสวรรยทิ์พยอาสน”์  และในปีพทุธศกัราช ๒๕๐๑ รัฐบาลไทยได้
จาํลองพระท่ีนัง่องคน้ี์ ไปสร้างเป็นศาลาทรงไทยในงานแสดงสินคา้ท่ีเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบล
เยีย่ม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕๔

พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท 
  แต่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของพระท่ีนัง่อมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซ่ึงเป็นพระท่ีนัง่
สร้างดว้ยไมท้ั้งองค ์ รูปทรงถอดแบบมาจากพระท่ีนัง่สรรเพชญปราสาท สมยักรุงศรีอยธุยา สร้างแลว้
เสร็จในปีพทุธศกัราช ๒๓๒๘ ซ่ึงเป็นปีท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง
กระทาํพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีพระท่ีนัง่องคน้ี์ ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๓๓๒ ไดเ้กิดอสนีบาตท่ี
มุขเดจ็ ทาํใหเ้กิดไฟลุกไหมห้มดทั้งองค ์ ซ่ึงเหตุการณ์ไฟไหมท่ี้หอพระมณเฑียรธรรมในวดัพระแกว้ 
กเ็กิดในปีเดียวกนั ทาํใหพ้ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ ทรงเสียพระทยั
มาก เขา้ใจวา่เป็นเพราะพระองคไ์ม่มีบุญญาธิการพอท่ีจะเป็นพระมหากษตัริยห์รืออยา่งไร  แต่โหร
หลวงไดทู้ลทาํนายวา่เป็นเพราะชะตาบา้นเมืองในขณะนั้นถึงฆาต อาจตอ้งเสียพระนครแก่ขา้ศึก การ
ท่ีไฟไหมพ้ระมหาปราสาทและหอพระมณเฑียรธรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในปีเดียวกนั จึง
เป็นการแกเ้คลด็แก่บา้นเมือง    
 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหร้ื้อซาก
พระมหาปราสาท และใหส้ร้างพระมหาปราสาทองคใ์หม่ ประกอบดว้ยพระท่ีนัง่ ๒ องค ์ เช่ือมต่อกนั 
มีขนาดความยาวเท่ากบัพระมหาปราสาทองคเ์ดิม พระราชทานนามวา่ “พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท 
และพระท่ีนัง่พิมานรัตยา” ในส่วนของพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ถอดแบบมาจากพระท่ีนัง่สุริยา
สอมรินทร์ของกรุงศรีอยธุยา  เป็นพระท่ีนัง่ทรงจตุรมุข มีมุขเท่ากนัทั้ง ๔ ดา้น มุขดา้นทิศเหนือมี
มุขเดจ็ยืน่ออกมา หลงัคาลดหลัน่ ๔ ชั้น ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ส่วนท่ีเป็นหางหงส์มี
ลกัษณะเป็นหวันาค เราเรียกวา่ “นาคเบือน” (ถา้สงัเกตุส่วนท่ีเป็นหางหงส์ของพระท่ีนัง่จกัรีฯ  เรียกวา่ 
นาคปัก) คนัทวยรองรับปราสาทเป็นไมจ้าํหลกัรูปครุฑยดุนาค หนา้บนัรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ท่ี
แผงรอคอสองเจาะช่องหนา้ต่างเลก็ๆ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
 ภายในมุขเดจ็ประดิษฐานบุษบก มีช่ือวา่ “พระท่ีนัง่บุษบกมาลา” ในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เคยประทบัเพื่อใหร้าชทูตหวัเมืองทวายเขา้เฝ้า เพื่อถวาย
เคร่ืองราชบรรณาการ และตน้ไมเ้งินตน้ไมท้อง 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระ
สยามเทวาธิราชมาประดิษฐานภายในพระท่ีนัง่บุษบกมาลา เพื่อประกอบพระราชพธีิสงัเวยเป็นประจาํ
ทุกวนั 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ ไดเ้สดจ็ออกประทบัใหผู้ ้
ท่ีไม่มีตาํแหน่งเฝ้าในพระมหาปราสาทไดเ้ขา้เฝ้า และถือนํ้าพิพฒัน์สตัยาในวนับรมราชาภิเษกสมโภช 
ปีพทุธศกัราช ๒๔๕๔  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕๕

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระสยาม   
เทวาธิราชจากพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ มาประดิษฐานท่ีพระท่ีนัง่บุษบกองคน้ี์ เพือ่ใหป้ระชาชนได้
สกัการะบูชา ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปีพทุธสกัราช ๒๕๒๕ 
 พระท่ีนัง่สุริยาสอมรินทร์ ซ่ึงเป็นตน้แบบของพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท เป็นพระท่ีนัง่ 
สาํหรับตั้งพระบรมศพของพระมหากษตัริย ์ และพระบรมวงศานุวงศใ์นสมยักรุงศรีอยธุยา พระท่ีนัง่
ดุสิตมหาปราสาทจึงเป็นพระท่ีนัง่ สาํหรับตั้งพระบรมศพของพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุ
วงศช์ั้นสูงในสมยัรัตนโกสินทร์ ในขณะเดียวกนักใ็ชใ้นพระราชพิธีฉตัรมงคลดว้ย ภายในพระท่ีนัง่
ดุสิตมหาปราสาท มีปูชนียวตัถุท่ีสาํคญั คือ 

พระแท่นราชบัลลงัก์ประดบัมุก  แต่เดิมเป็นพระแท่นราชบลัลงักป์ระจาํพระท่ีนัง่อมรินทรา 
ภิเษกมหาปราสาท สร้างโดยเจา้พระยามหาเสนา (ตน้สกลุบุนนาค) เม่ือคร้ังท่ีเกิดไฟไหมพ้ระมหา
ปราสาท พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา้ฯ บญัชาการดบัไฟ
ดว้ยพระองคเ์อง สามารถนาํพระแท่นราชบลัลงักอ์งคน้ี์ออกมาไดท้นั และเม่ือสร้างพระท่ีนัง่ดุสิตมหา
ปราสาทเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชพ้ระแท่นราชบลัลงักอ์งคน้ี์ เป็นพระราชบลัลงัก์
ประจาํพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท  มาจนถึงทุกวนัน้ี 

ฝีมือการประดบัมุกมีความงดงามอ่อนชอ้ยมาก มุกท่ีใชเ้ราเรียกวา่ “มุกไฟ” สามารถ
สะทอ้นแสงออกเป็นสีต่างๆ ไดห้ลายสี การประดบัมุกพระแท่นราชบลัลงักอ์งคน้ี์ ประกอบดว้ยหลาย
ฝีมือช่าง แต่ส่วนใหญ่ทาํในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑  ยกเวน้
ส่วนพนกั  เป็นฝีมือช่างสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ เป็นลวดลายอยา่งจีน 
เช่น รูปมงักร ดอกโบตัน๋ และลายประแจจีน สาํหรับตวัเทพนม ครุฑพนม ประดบัมุกในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ 

ในพระราชพิธีฉตัรมงคล พระแท่นราชบลัลงักป์ระดบัมุกจะใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานเคร่ือง
เบญจราชกกธุภณัฑแ์ละเคร่ืองราชูปโภค สาํหรับในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  
พระแท่นราชบลัลงักน้ี์จะประดิษฐานพระพทุธรูปประจาํพระชนมวาร 

พระท่ีนัง่บุษบกมาลา ท่ีผนงัดา้นใต ้สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๔ โดยเลียนแบบ “พระท่ีนัง่ธญัญมหาปราสาท” พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรี 
สาํหรับเป็นท่ีเสดจ็ออกใหพ้ระบรมวงศานุวงศฝ่์ายในเขา้เฝ้า และโปรดเกลา้ฯ ใหท้าํฉากเขียนลายรด
นํ้า  ซ่ึงเป็นภาพพิธีอินทราภิเษก  กั้นสกดัมุขดา้นใตแ้ทนม่าน ปัจจุบนัฉากน้ีจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ์
วดัพระแกว้ 

พระแท่นราชบรรจถรณ์ประดับมุก ทอดอยูด่า้นทิตะวนัออก สร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้าง
พระแท่นราชบลัลงักป์ระดบัมุก สาํหรับเป็นพระแท่นท่ีบรรทมของพระมหากษตัริย ์ สนันิษฐานวา่คง
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จะสร้างข้ึนสาํหรับพระท่ีนัง่พิมานรัตยา พร้อมกบัเคร่ืองราชูปโภคประดบัมุกอ่ืนๆ  ในพระราชพิธี
ฉตัรมงคล พระแท่นองคน้ี์จะใชส้าํหรับประดิษฐานพระพทุธรูป ในพระราชพิธีตั้งพระบรมศพ พระ
แท่นน้ีจะใชส้าํหรับเป็นอาสนะเพื่อพระสงฆ ์๔ รูป สวดพระอภิธรรม 

เม่ือแรกสร้างภายในพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท จะมีเสาหานขนาดใหญ่รองรับข่ือส่วนยอด
ปราสาท ทั้ง ๔  ดา้นๆ ละ ๑ ตน้ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ ทรงเห็นวา่ทาํ
ใหพ้ระมหาปราสาทไม่โอ่โถงและสง่างาม จึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัเสาหานทั้ง ๔ ตน้ นั้นออกไป
จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท เป็นจิตรกรรมเขียนดว้ยสีฝุ่ นลายพุม่ขา้วบิณฑเ์ทพ
นม   ซ่ึงเขียนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 

 
พระทีน่ั่งพมิานรัตยา 
 พระท่ีนัง่พิมานรัตยาเป็นพระท่ีนัง่ท่ีสร้างเช่ือมต่อกบัพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท แต่ก่อน
เคยใชเ้ป็นพระวิมานท่ีบรรทมของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ เม่ือคราวท่ีมีการ
บูรณะหมู่พระมหามณเฑียรคร้ังใหญ่ โดยโปรดเกลา้ฯ ใชพ้ระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท เป็นทอ้งพระโรง
เสดจ็ออกวา่ราชการ 
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชพ้ระท่ี
นัง่พิมานรัตยาเป็นท่ีถวายนํ้าสรงพระบรมศพ คร้ังแรกคือพระบรมศพสมเดจ็พระราชินีพนัปีหลวง 
หรือสมเดจ็พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ต่อมาในรัชกาลปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีสรงนํ้าพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘, สมเดจ็พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระ
พนัวสัสาอยัยกิาเจา้, สมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี, สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
สมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเดจ็พระเจา้
ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี  

 
หอเปลือ้ง  
 หอเปล้ืองสร้างในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ เม่ือคร้ังท่ีมีพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ในปีพทุธศกัราช ๒๔๖๕ ทรงโปรดมาประทบับรรทมภายในมุขดา้น
ตะวนัออกของพระท่ีนัง่ดุสิต โดยโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างหอ้งสรงท่ีมุมตะวนัออกเฉียงใต ้ และโปรด
เกลา้ฯ ใหส้ร้างหอเปล้ืองสาํหรับเป็นท่ีเกบ็พระภูษา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕๗

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกลุ   นายธีระวฒัน์  ชะอุ่ม 
ท่ีอยู ่    ๓๒ หมู่ ๒ ตาํบลโพรงอากาศ อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐ 
ท่ีทาํงาน    สาํนกัพระราชวงั ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ งานนาํชม  

ถนนหนา้พระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศพัท ์๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ 

 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๕   สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั ๑)  

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จากมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

 พ.ศ. ๒๕๕๒  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
ทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวตัิการทาํงาน 
 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สาํนกัพระราชวงั 
 พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เจา้หนา้ท่ีงานในพระองค ์สาํนกัพระราชวงั 
 พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานในพระองค ์สาํนกัพระราชวงั 
 พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบนั นกัจดัการงานในพระองค ์ปฏิบติัการ สาํนกัพระราชวงั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography
	appendix

