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ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบ่งได้
ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา และศิลปกรรมเนื่องในสถาบัน
พระมหากษัตริย์   ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อทรงผนวชจนกระท่ังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 

ผลจากการศึกษาพบว่า ศิลปกรรมในพระราชประสงค์มีรูปแบบและเทคนิคงานช่าง
บางประการที่สืบเนื่องจากงานช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปสู่ความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น จนเกิดเป็นศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ 
โดยสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดคืออิทธิพลศิลปะตะวันตกที่มีมากขึ้นกว่าศิลปะจีน 

ศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพุทธศาสนาให้มี
ความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระบาลี เน้นการน าเสนอสาระส าคัญจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น 
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติ โดยลดทอนเนื้อหาที่เป็นอุดมคติและปรัมปราคติซึ่งไม่อาจ
พิสูจน์ได้  การย้อนกลับไปสู่ความถูกต้องและด้ังเดิมของพุทธศาสนา จึงท าให้มีแนวคิดในการสร้าง
ศิลปกรรมบางประการที่เกี่ยวข้องกับลังกา  ซึ่งเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในขณะนั้น แต่รูปแบบ
ศิลปกรรมเป็นการย้อนกลับไปใช้รูปแบบของศิลปะไทยในอดีตอย่างเช่นศิลปะอยุธยาเป็นส าคัญ 

ศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์มีแนวคิดบางประการที่แตกต่างไปจากราช
ประเพณีเดิม ท าให้เกิดพระราชนิเวศน์ในต่างจังหวัดขึ้นหลายแห่งในรัชกาลนี้ โดยมีรูปแบบที่ได้รับ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกผสมกับศิลปะจีน  ศิลปกรรมในราชส านักทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระ
ราชนิเวศน์เหล่านั้นสะท้อนถึงการเฉลิมพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข
ของสยาม และเจ้าอธิราชเหนือประเทศราช  นอกจากนี้ ยังพบว่าศิลปกรรมในราชส านักยังคงมี
ความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและความเชื่อแบบปรัมปราคติ ซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมในการ
ครองราชสมบัติ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ราษฎรในการปกครองบ้านเมือง  รูปแบบ
ของศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์หลายประการยังคงมีรูปแบบอย่างไทยประเพณี  
และได้น าแนวคิดตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมในราชส านักสมัยกรุงศรีอยุธยามาปรับใช้ด้วย 
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The art works created according to the royal intention of King Mongkut can be 
categorized into two groups: the art works for Buddhism and those for the royal institute. Both 
were closely related with the King’s biography since the time of ordination and with his royal 
duties after accessing the throne. 

According to the research, some styles and techniques of the works were derived 
from those used by the artisans in the reign of King Rama III. However, some showed the 
new invention of unique characteristics and became the art styles of King Rama IV’s 
preference. One of them was the role of the Western art which was more prominent than that 
of the Chinese art. 

As for the Buddhist art works, they were related with the King’s intention to 
reform Buddhism in accordance with Pali texts. They portrayed important teachings from 
Tripitaka and other related scriptures, encouraging Buddhists to follow those teachings. Some 
surrealistic features were cut off. To accomplish this idea, the King intended to employ some 
art elements relevant to Lanka, the Buddhist center of that period. However, the artisans, as 
the matter of fact, were inspired by the Thai art in earlier periods, such as Ayutthaya period. 

The works related with the royal institute expressed some new concepts differing 
from the ancient royal tradition. Firstly, many of royal palaces outside Bangkok were 
established and portrayed an amalgam of Western and Chinese art. The royal art styles found 
in the Grand Palace and other palaces outside Bangkok bore a concept of glorifying the King 
ruling Siam and other colonies. Secondly, the royal art styles were designed in relevance to 
the traditional concepts of the King, which justified King Mongkut’s right to the throne and 
encouraged his subjects. The art styles of this group still preserved ancient traditions and 
displayed an inspiration from those used in Ayutthaya court.  
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ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ผูท้รงเป็นจอมปราชญ์
แห่งศาสตร์และศิลป์ พระอจัฉริยภาพในด้านศิลปกรรมได้ปรากฏเป็นที่ประจกัษ์ชดัในวิทยานิพนธ์ฉบบันี้ แม้
กระนัน้กย็งัเป็นเพยีงส่วนน้อยในพระปญัญาธคิุณและพระมหากรุณาธคิุณอนัยิง่ใหญ่ที่พระราชทานแก่พสก
นิกรสยาม 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.สนัติ  เลก็สุขุม และ ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ ์
ชยั  สายสงิห ์อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ทีส่นับสนุนใหศ้ษิยม์คีวามเจรญิกา้วหน้าในทางวชิาการเสมอมา 
และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีก่รุณาใหค้ าแนะน าอนั
เป็นประโยชน์ 

ขอขอบคุณภาควชิาประวตัิศาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ที่มหีลกัสูตร
การศกึษาทางดา้นประวตัศิาสตรศ์ลิปะในระดบัสงูสดุ และสนบัสนุนทุนการศกึษาแก่บุคลากร, ขอบคุณบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร ที่มอบทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดนิ (หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง อดตีหวัหน้าภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ ที่
รเิริม่นโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรในภาควชิาได้รบัทุนสนับสนุนการศกึษา ผลกัดนัให้น าเสนอความกา้วหน้า
จากการค้นคว้าในเวทีวชิาการ เป็นผู้ร่วมส ารวจขอ้มูลภาคสนามและให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่าย รวมทัง้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่จุดประกายใหเ้กดิการคน้ควา้ประเดน็ใหม่ๆ, ขอขอบคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.
อชริชัญ์  ไชยพจน์พานิช หวัหน้าภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ที่ใหค้วามอนุเคราะห์ดา้นภาษาต่างประเทศ
และศลิปะจนี แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ รวมทัง้เสยีสละรบัผดิชอบงานบางประการแทน เพื่อเปิดโอกาสใหไ้ด้มี
เวลาศกึษาคน้ควา้วทิยานิพนธม์ากขึน้ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์กรรณิการ ์ วมิลเกษม, อาจารย ์ดร.อุเทน  วงศส์ถติย ์และอาจารย์
พอพล  สกุใส อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาตะวนัออก ทีช่่วยตรวจสอบการอ่านจารกึอกัษรโบราณของผูว้จิยั, 
รองศาสตราจารย ์ดร.ศานติ  ภกัดคี า ผูใ้ห้ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักมัพูชา และ
ตรวจสอบการอ่านจารกึอกัษรโบราณของผูว้จิยั  

ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสและผู้ดูแลพระอารามทุกแห่ง ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร, พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนครครี,ี พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทร
เกษม, พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์, หอสมุดแห่งชาติ, หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิทีอ่ านวย
ความสะดวกในการศกึษาขอ้มลูภาคสนามและขอ้มลูดา้นเอกสารโบราณ  

ขอบคุณ คุณวิชนันท์ยา เรืองโพธิ,์ คุณวันวิสา  แซ่ลี้, คุณเพชรีภรณ์  เอมอักษร เพื่อน
ขา้ราชการส านักราชเลขาธกิาร ในพระบรมมหาราชวงั ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายและสบืค้นขอ้มูลที่
เกี่ยวข้องกบัราชส านัก ขอบคุณ คุณภาวิดา จินประพฒัน์, อาจารย์กวฎิ  ตัง้จรสัวงศ์ ที่ร่วมส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม คน้ขอ้มลูเอกสารโบราณ ใหค้วามอนุเคราะหภ์าพถ่ายและเทคโนโลยต่ีางๆ, ขอบคุณ คุณสุธาทพิย ์ 
แสงเดชะ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหจ์ดัรูปเล่ม ตรวจพสิจูน์อกัษร และใหค้วามช่วยเหลอืในการท าวทิยานิพนธ์อกี
หลายประการ ทา้ยทีสุ่ดขอขอบพระคุณมารดา บดิา และครอบครวัที่สนับสนุนดา้นการศกึษาเป็นอย่างดมีา
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๑. ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

กระแสความตื่นตัวในวัฒนธรรมตะวันตกของชนชั้นน าสยามในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์เริ่มมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งในขณะนั้นถือว่าชนชั้นปกครองยัง
มีท่าทีในแบบอนุรักษ์นิยม คือมีการยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกในขีดจ ากัด ด้วยเหตุที่ผู้น าฝ่าย
อนุรักษ์นิยมเป็นพระมหากษัตริย์ จึงมีผลให้เหล่าขุนนางและข้าราชบริพารอื่นๆ ต้องแสดงท่าที
ต่อวัฒนธรรมตะวันตกไปในทิศทางเดียวกัน๑ หากแต่เม่ือเปลี่ยนแผ่นดินมาสู่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เจ้านายและชนชั้นน าทั้งปวงก็เปลี่ยนมาเป็น
ผู้รับวัฒนธรรมตะวันตกได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นผลจากการที่รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้จากชาวตะวันตกมาเป็นเวลานานในขณะที่ทรงผนวช แนวความคิดและศิลปวิทยาการ
สมัยใหม่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้งานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ มี
ความโดดเด่นจากยุคสมัยอื่น 

แนวความคิดที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของสังคมไทยใน
ระยะเวลานี้ได้แก่ แนวคิดสัจนิยมและมนุษยนิยม ซึ่งท าให้ชนชั้นผู้น าเกิดความตื่นตัวในการ
ศึกษาศาสตร์ต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ ไม่เว้นแม้แต่ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
เพื่อให้รู้เท่าทันและน ามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้ง
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิเสธแนวความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานที่เกี่ยวโยงกับ
พุทธศาสนาและฝังรากลึกอยู่ในทัศนคติของคนไทยมาอย่างยาวนาน อันเป็นผลมาจากความ
เชื่อถือในกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้
แสดงพระราชด าริในเรื่องนี้อย่างแจ่มชัดมาตั้งแต่ครั้งที่ทรงผนวช แม้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
แล้ว แนวพระราชด าริที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวก็ยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์หลายประการ เช่น งานจิตรกรรมฝาผนังในพระอารามหลวงที่
ไม่นิยมเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน แต่นิยมเขียนภาพด้วยเทคนิคและเรื่องราวอย่างสมจริงซึ่ง
เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา การสร้างสถูปทรงระฆังที่สื่อสะท้อน
ถึงความพยายามสืบค้นและหวนกลับไปสู่พุทธศาสนาดั้งเดิมอันบริสุทธิ์อันมีลังกาเป็นศูนย์กลาง 
การสร้างพระบรมรูปเหมือนพระองค์จริงซึ่งขัดกับความเชื่อเดิมที่ไม่ควรกระท า รวมทั้งการสร้าง 
                                                           

๑วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), ๔๑. 
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พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่เน้นความสมจริงมากขึ้นกว่าการสร้างพระพุทธรูปในอดีต เป็น
ต้น นอกจากนี้ ความนิยมในรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะเปรียบเสมือนมาตร
วัดความเจริญในสังคมไทยในขณะน้ัน จึงท าให้เกิดงานศิลปกรรมที่มีรูปลักษณ์แบบตะวันตกเป็น
ครั้งแรกในสยาม อาทิ การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแห่งแรกที่
สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  

ในขณะเดียวกันก็มิได้หมายความว่างานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔  
จะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแนวความคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกเสียท้ังหมด เพราะงานศิลปกรรม
ที่คงแนวคิดและรูปแบบอย่างไทยประเพณีก็ยังมีตัวอย่างอยู่มากทั้งในพระบรมมหาราชวังและ
พระอารามหลวงต่างๆ ซึ่งย่อมต้องมีเหตุผลในการก่อสร้างที่แตกต่างกันไป นักวิชาการให้
ความเห็นว่ารูปแบบอาคารแบบไทยประเพณีโดยเฉพาะพระอารามหลวงในพระราชประสงค์นั้น 
ได้รับการออกแบบโดยย้อนกลับไปเลียนแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ 
ด้วยเหตุผลทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์ของชาติ โดยทรงปฏิเสธรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบจีนอย่างที่เคยนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ด้วยเกรงว่าจะเป็นเหตุให้ชาติตะวันตกดูแคลนและ
เห็นผิดไปว่าไทยเป็นเมืองขึ้นของจีน๒ แต่กระนั้นศิลปกรรมในพระราชประสงค์บางประการก็
ยังคงเกี่ยวข้องกับศิลปะจีนอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้แนวความคิดเรื่องไตรภูมิ
โลกสัณฐานจะลดบทบาทลงไปอย่างมาก แต่แนวคิดนี้ก็ไม่ได้หมดไปจากงานศิลปกรรมใน 
พระราชประสงค์เสียทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าการออกแบบพระนครคีรีซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ 
ที่ประทับแรมใน จ.เพชรบุรี ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่ องไตรภูมิโลกสัณฐานอยู่ 
ไม่น้อย๓ ประเด็นความแตกต่างเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงมูลเหตุและแนวพระราช
ประสงค์ที่อาจไม่ได้รับการกล่าวถึงมาก่อน 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลของ
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผล
ด้านการเมืองระหว่างประเทศ หรือ การสร้างฐานอ านาจของพระมหากษัตริย์ท่ามกลางกลุ่ม  
ขุนนางที่มีอิทธิพลในราชส านักขณะน้ัน 

อย่างไรก็ตาม แม้การศึกษาทางประวัติศาสตร์ในระยะเวลาอันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญนี้จะมีแพร่หลายเป็นจ านวนมาก แต่การศึกษาเฉพาะทางด้าน

                                                           
๒สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๙๕. 
๓เบญจวรรณ  ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๓). 



๓ 

ประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในภาพรวมยังมี
อยู่ไม่มากนัก ซึ่งการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยค้นหา
ค าตอบของเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมได้ การศึกษา
งานศิลปกรรมในกลุ่มนี้จึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนแนวพระราชด าริและบทบาท
ของรัชกาลที่ ๔ รวมทั้งท าให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานศิลปกรรมภายใน
ราชส านักอันเป็นศูนย์กลาง ก่อนท่ีจะแพร่ขยายสู่ภายนอก รวมถึงผลที่สืบเนื่องในงานศิลปกรรม
ของรัชกาลต่อมา 

แม้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก่อนหน้านี้แล้วอย่างมาก แต่
ประเด็นที่ศึกษามักให้ความสนใจกับงานศิลปกรรมโดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
มักกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการแบบตะวันตก 
อันมีแนวคิดหลักจากเรื่องสัจนิยมและมนุษยนิยม ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วเชื่อว่าอาจมีเหตุผล
และแนวคิดอื่นอีกหลายประการที่เป็นสาเหตุให้เกิดงานศิลปกรรมตามแนวพระราชประสงค์ใน
รูปแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ มักแยกไป
ตามแต่ความสนใจและความถนัดเฉพาะด้านของนักวิชาการแต่ละท่าน เช่น ด้านสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม หรือแยกตามสถานที่ที่สนใจศึกษา หากพิจารณาในภาพรวมจะ
พบว่าประเด็นของการศึกษางานศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ ยังไม่มีการสังเคราะห์ให้ครอบคลุมใน
ทุกด้าน ดังนั้นการศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ จึงจ าเป็นต้องขยายมิติให้
มากไปกว่าการศึกษาศิลปกรรรมแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะอีกทั้งหลักฐานเอกสารพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามและควรน ามา
วิเคราะห์ร่วมกับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์เพื่อไขค าตอบแห่งแนวพระราชประสงค์ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะตอบปัญหาในประเด็นหลักคือ พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชประสงค์อย่างไรในการสร้างงานศิลปกรรมในรัชสมัย 
และมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดที่ท าให้งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์เหล่านั้นมีความแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เชื่อว่ายังมีประเด็นใหม่ๆให้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้และข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่๔ รวมท้ังยังเป็นแนวทางท่ีจะสะท้อนภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสภาพสังคมในรัชสมัยให้ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้น 

 
๒. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ให้ครอบคลุม
ในทุกด้าน ตรวจสอบและค้นหาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงของศิลปกรรมที่ต่างไปจากสมัย
รัชกาลที่ ๓ 



๔ 

๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดและการแสดงออกในงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์รัชกาลที่ ๔ และวิเคราะห์หาเหตุผลทั้งในส่วนพระองค์และบริบททางสังคมขณะนั้นที่
น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ 

๒.๓ เพื่อให้เข้าใจแนวพระราชด าริและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๔ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ ซึ่งจะเป็นหลักฐานส าคัญที่ช่วยท าให้
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
๓. สมมติฐานของการศึกษา 

งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ มีแนวคิด รูปแบบ เทคนิควิธี ทั้งที่อาจ
สืบเนื่อง และเปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่างไปจากรัชกาลที่ ๓ ทั้งนี้งานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นน่าจะ
เกิดจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๔ ทั้งในขณะที่ครองเพศบรรพชิตก่อน
การขึ้นครองราชย์ และในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว 
นอกจากนี้ พระราชกรณียกิจในการปฏิรูปพุทธศาสนา  การปกครองประเทศ ตลอดจนสภาพ
สังคมในรัชสมัยที่ก าลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ นั้น น่าจะเป็นเหตุผลส าคัญที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบของงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ด้วย 

 
๔. ขอบเขตการศึกษา 

๔.๑ ศึกษาแนวพระราชประสงค์ และรูปแบบศิลปะจากกลุ่มศิลปกรรม ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ทั้งในพระบรมมหาราชวัง พระราชนิเวศน์ใน
ต่างจังหวัด และพระอารามหลวงต่างๆ ที่สร้างขึ้นหรือบูรณปฏิสังขรณ์โดยพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ 

๔.๒ ศึกษาเฉพาะศิลปกรรมที่ปรากฏรายนามจากหนังสือ พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า  บุนนาค) และ ต านานวัตถุ
สถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง  พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ฉบับนี้ได้รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของ
ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นและบูรณปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 

 
๕. ขั้นตอนการศึกษา 

๕.๑ ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ ๔ ทั้ง
เอกสารชั้นต้นและชั้นรอง รวมท้ังหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอื่นๆ ที่ท าให้เข้าใจ
สภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

๕.๒ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ ที่ศึกษาโดยนักวิชาการท่านต่างๆ 



๕ 

๕.๓ ส ารวจ บันทึกภาพ และเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๕.๔ วิจัย 
๕.๕ วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอผลการวิจัยออกมาในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
 

๖. วิธีการศึกษา 
๖.๑ ทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นโดยพระราช

ประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๖.๒ ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งเอกสารวิชาการ แหล่งศิลปกรรม เพื่อ
ตรวจสอบแนวคิดของนักวิชาการท่านต่างๆ ที่เคยเสนอประเด็นใหม่ 

๖.๓ วเิคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาแนวคิดและเหตุผลในด้านต่างๆ 
ที่เป็นตัวแปรส าคัญในการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ 

๖.๔ สรุปผลและน าเสนอผลการศึกษา 
 

๗. ข้อตกลงเบื้องต้น 
๗.๑ “ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในท่ีนี้

หมายถึง งานศิลปกรรม อันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่มีหลักฐานว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ 
โดยปรากฏรายนามในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยา
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า  บุนนาค) และต านานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

๗.๒ การกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือเสด็จขึ้นครองราช
สมบัติแล้วจะใช้ว่า “รัชกาลที่ ๔” หรือ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ส่วนการ
กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชในสมัยรัชกาลที่ ๓ จะใช้ว่า “เจ้า
ฟ้ามงกุฏ”ทั้งน้ีถือตามกระแสพระราชด าริและการลงพระนามในพระราชหัตถเลขาเม่ือก่อนเสวย
ราชสมบัติ๔ เป็นส าคัญ โดยไม่ใช้ฉายานามว่า “วชิรญาณภิกขุ” ซึ่งเป็นเรื่องในทางพุทธศาสนา 
 

                                                           
๔พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเถลิงถวัลย

ราชสมบัติ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๗. 



 

๖ 

บทที่ ๒ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบริบททางสังคมในรัชสมัย 

 
การศึกษาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราช

กรณียกิจต่างๆ กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้นนับเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะ
ช่วยสร้างความเข้าใจและส่งผลต่อการวิเคราะห์หาเหตุผลหรือที่มาของแนวคิดต่างๆ ที่ส่ง
อิทธิพลต่องานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ได้เป็นอย่างดี   

ในที่นี้จะสรุปเฉพาะเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจที่น่าจะส่งผลต่อการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เพื่อใช้เป็น
ประเด็นศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับศิลปกรรมในบทต่อๆ ไป 

หลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ
ในด้านต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ทีน่่าส่งผลต่อการศึกษาวิเคราะห์งานศิลปกรรมนั้นสามารถแบ่งได้
เป็น ๔ ประการ  ได้แก่ 

ประการแรก คือ เอกสารชั้นต้น อันได้แก่ พระราชนิพนธ์ กระแสพระราชด ารัส 
พระบรมราชาธิบายต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก  

ประการที่สอง คือ เอกสารที่เขียนขึ้นโดยพระราชวงศ์หรือบุคคลร่วมสมัยในราช
ส านัก อาทิ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า  บุนนาค) 
เป็นต้น 

ประการที่สาม คือ งานนิพนธ์ของชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาททั้งทางการทูต 
การค้า การศาสนา และท าให้ศิลปวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตกได้แพร่ขยายในช่วงสมัย
รัชกาลที่ ๓-๔  อาทิ  บันทึกของสังฆราชปาลเลอร์กัวซ์  หมอบรัดเลย์  และเซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง 
เป็นต้น  และ 

ประการที่สี่ คือ งานศึกษาและค้นคว้าของนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์และ
สังคมในปัจจุบันที่ได้วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยอันเป็น
ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวจากโลกเก่ามาสู่โลกใหม่ที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย   

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความส าคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติรัชกาล
ที่ ๔ ได้เป็น ๓ ช่วงเวลา คือ 

๑. พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๖๗ เป็นช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ รวมระยะเวลา ๒๐ ปี 
๒. พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๙๔ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองสมณเพศ รวมระยะเวลา ๒๗ ปี 
๓. พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติรวมระยะเวลา ๑๗ ปี 



๗ 

 

ทั้ง ๓ ช่วงเวลาได้เกิดเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมกับงาน
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ โดยจะกล่าวถึงบางประเด็นในทางประวัติศาสตร์ที่อาจส่งผลต่อ
การสร้างศิลปกรรม ดังนี ้

 
๑. พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๖๗ เป็นช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์  รวมระยะเวลา ๒๐ ปี 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นพระราชโอรสล าดับที่ ๔๓ 
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และเป็นล าดับที่ ๒ ในสมเด็จพระศรี 
สุริเยนทรา บรมราชินี ประสูติเม่ือวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ า ปีชวด  จุลศักราช ๑๑๖๖ 
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๔๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ณ พระราชวังเดิม ซึ่งเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถเม่ือยังทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ดังนั้นจึงทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหลานเธอมา
ตั้งแต่แรกประสูติจนสิ้นรัชกาลที่ ๑๑ เดิมทีทรงมีพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา
เดียวกันอีก ๒ พระองค์ แต่พระเชษฐาทรงสิ้นพระชนม์เม่ือแรกประสูติ จึงเหลือเพียงพระอนุชา 
คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี หรือพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว๒ ดังนั้นจึงทรงเป็นพระราช
โอรสพระองค์ใหญ่ที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสี ซึ่งถือเป็นองค์รัชทายาทที่สมควรจะได้สืบ
ราชสันตติวงศ์สืบต่อไป 

ในฐานะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ ๒ ท าให้สมเด็จ 
พระบรมชนกนาถโปรดเกล้าฯ  ให้จัดการพระราชพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียติยศหลายครั้ง  บางพระ
ราชพิธีถือเป็นคร้ังส าคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 
เช่น การพระราชพิธีลงสรง เม่ือ พ.ศ.๒๓๕๕ ขณะพระชันษาได้ ๙ ปี ได้รับพระราชทานพระนาม
ตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์ พงศ์อิศวรกษัตริย์ 
ขัตติยราชกุมาร ต่อมาใน พ.ศ.๒๓๕๙ รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีโสกันต์  
ท าเต็มตามต าราโสกันต์เจ้าฟ้า มีการปลูกสร้างเขาไกรลาสและที่สรงสนาน ซึ่งปรากฏเป็น 
พระราชพิธีอันย่ิงใหญ่ครั้งหน่ึงของกรุงรัตนโกสินทร์ 

ในด้านการศึกษานั้นขณะประทับที่พระราชวังเดิมได้ทรงศึกษาในส านักสมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) วัดโมฬีโลกยาราม เม่ือถึงรัชกาลที่ ๒ ได้เสด็จย้ายมาประทับใน
พระบรมมหาราชวังและได้ทรงศึกษาวิชาความรู้ส าหรับขัตติยราชกุมารอย่างสมบูรณ์และ
                                                           

๑สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือก่อนเสวยราชย์ พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๙๔,” ใน เรื่องพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๑-๗. 

๒ส านักราชเลขาธิการ, พระบรมราชจักรีวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๕๒), ๘๕. 



๘ 

 

เคร่งครัด เช่น อักษรศาสตร์  คชกรรมศาสตร์ ยุทธพิชัยสงคราม โดยรัชกาลที่ ๒ ทรงฝึกสอน
ราชศาสตร์ต่างๆ พระราชทานด้วยพระองค์เอง เช่นทรงครอบพระราชทานในการทรงม้า  
เป็นต้น๓  และโปรดเกล้าฯ ให้ทรงบัญชาการกรมมหาดเล็กเพื่อรับราชการอยู่ใกล้ชิด การที่ทรง
เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีย่อมท าให้ทรงได้รับการอบรม
เลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์กับหมู่พระราชวงศ์เป็นอันดี ซึ่งน่าจะท าให้ได้ทรงเรียนรู้เกี่ยวกับพระ
ราชพิธี และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชส านักอย่างละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเจ้านายพระองค์อื่นๆ 
และน่าจะทรงม่ันพระทัยด้วยว่าจะได้ครองราชสมบัติสืบจากสมเด็จพระบรมชนกนาถต่อไป 

การที่ทรงเจริญพระชนม์ในฐานะพระราชโอรสองค์ใหญ่และได้รับการถวาย 
พระเกียรติยศในฐานะส าคัญนี้มาแต่ทรงพระเยาว์ ย่อมท าให้ทรงเกิดขัตติยมานะ ความภาคภูมิ
ในพระราชวงศ์ และในพระชาติก าเนิดแห่งพระองค์เอง งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์
บางประการจึงสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติยศแห่ง 
พระราชวงศ์  เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติยศ
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะได้ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปกรรม
กลุ่มน้ีในบทต่อๆ ไป 

 
๒. พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๙๔ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองสมณเพศ  รวมระยะเวลา ๒๗ ปี 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตามโบราณราช
ประเพณี เม่ือ พ.ศ.๒๓๖๐  ต่อมาเม่ือ พ.ศ.๒๓๖๗ รัชกาลที่ ๒ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวช 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์ 
ทรงได้รับฉายาว่า “วชิรญาณภิกขุ” โดยจัดการพระราชพิธีอย่างเงียบๆ  เนื่องจากไม่ทรงสบาย
พระทัยที่ช้างเผือกล้มถึง ๒ ช้างติดกันในรัชกาล๔  

หลังจากทรงผนวชได้ ๑๕ วัน รัชกาลที่  ๒ เสด็จสวรรคต เหล่าขุนนางน าโดย
เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ  บุนนาค)  ได้เสนอให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ พระโอรส
ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากมี
พระชนมายุมากกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ และเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดา
และเหล่าข้าราชการ  ทั้งยังทรงว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ จึงน่าจะมีความเชี่ยวชาญด้าน

                                                           
๓พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช,” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๑๒๘. 

๔เรื่องเดียวกัน, ๑๒๕. 



๙ 

 

กิจการบ้านเมืองและการค้ามากกว่า๕ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นน้ี เจ้าฟ้ามงกุฎจึงทรงตัดสินพระทัย
มุ่งศึกษาด้านปฏิบัติและปริยัติอย่างจริงจัง ท าให้ทรงครองเพศบรรพชิตนานถึง ๒๗ ปี๖ 

ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวชพระองค์ได้ประทับที่วัดส าคัญ ๓ แห่ง คือ วัดมหาธาตุ 
เพื่อทรงกระท าอุปัชฌายวัตร และศึกษาภาษาบาลีกับพระวิเชียรปรีชา (ภู่) เจ้ากรมราชบัณฑิตย์ 
กระทั่งทรงแปลพระปริยัติธรรมหน้าพระที่นั่งได้โดยไม่ติดขัดจนถึงเปรียญ ๕ จึงทรงยุติแล้วทรง
ศึกษาพระไตรปิฎกด้วยพระองค์เอง จนทรงเห็นว่าวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์และสามเณรใน
ขณะนั้นไม่ต้องตามพระวินัยบัญญัติ พุทธศาสนาในสยามคงได้เสื่อมไปตั้งแต่ครั้งเสียกรุงให้แก่
พม่า จึงมิอาจสืบทอดให้บริสุทธิ์ได้ดังเดิมได้๗  แต่ในขณะนั้นได้ทรงทราบถึงจริยวัตรของพระ
สุเมธมุนี (ซาย  พุทธวังโส)  พระราชาคณะที่วัดบวรมงคล ซึ่งเป็นผู้ช านาญพระไตรปิฎกและได้
ทูลอธิบายวัตรปฏิบัติของพระรามัญนิกายซึ่งท่านเองได้อุปสมบทในศาสนวงศ์นิกายสีมา
กัลยาณี๘ ท าให้เจ้าฟ้ามงกุฏทรงเลื่อมใสและตั้งพระทัยที่จะปฏิบัติตาม  

แห่งที่สองคือ วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาส  ซึ่งได้เสด็จย้ายไปประทับเม่ือ พ.ศ.
๒๓๗๒ ในระยะแรกได้เสด็จไปทรงศึกษาวิปัสสนาธุระอันเป็นแนวทางที่รัชกาลที่ ๒ ทรงบ าเพ็ญ
มาก่อน  ระหว่างนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาวิปัสสนาธุระที่วัดพลับหรือวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นวัด
สายวิปัสสนาที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งและยังนับเป็นศิษย์ส านักเดียวกันกับรัชกาลที่ ๓ ด้วย๙ ในระยะ
หลังได้เสด็จมาประทับที่วัดสมอรายอีกครั้ง  เพื่อจะได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามวัตรที่ทรงเลื่อมใส  
ทรงกระท าพิธีทัฬหีกรรม หรืออุปสมบทซ้ าตามวิธีในศาสนวงศ์นิกายสีมากัลยาณีของรามัญ๑๐ 
รวมท้ังทรงตรวจสอบนิมิตและโปรดให้ท าการฝังนิมิตใหม่ เนื่องจากนิมิตของวัดสมอรายเล็กกว่า

                                                           
๕กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.

๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕), ๘. 
๖สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า (พระนคร : เจริญกิจ, 

๒๕๑๘), ๖๓. 
๗สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “เรื่องพระราชประวัติใน

รัชกาลที่ ๔,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ: มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑), ๒. 

๘สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, ๔๙. 
๙พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช,” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๑๓๐. 

๑๐สมเด็จพระญาณสังวรณ (สุวฑฒโน), พุทธศาสนวงศ์ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), ๕๕. 



๑๐ 

 

ที่กล่าวถึงในพุทธกถา๑๑  ระหว่างที่ประทับ ณ วัดสมอรายได้มีผู้ถวายตัวเป็นศิษย์ และมีภิกษุ
จากแห่งอื่นที่เลื่อมใสในวัตรปฏิบัติไปประชุมกันที่วัดสมอราย ท าให้เกิดคณะสงฆ์ที่มีนามใน
ภายหลังว่า  “ธรรมยุติกา ”๑๒  จึงอาจกล่าวได้ว่ าการถือก าเนิดของพุทธศาสนาแบบ
ธรรมยุติกนิกายนั้นมีความสัมพันธ์กับศาสนวงศ์นิกายสีมากัลยาณีของรามัญด้วย ดังนั้น
ประเด็นความสัมพันธ์ในด้านพุทธศาสนา ระหว่างฝ่ายธรรมยุติกนิกายกับรามัญวงศ์  จึง
ควรได้รับการตรวจสอบร่วมกับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่ เกิดขึ้นด้วยว่า มี
ความสัมพันธ์กับศิลปะแบบมอญตามที่ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระภิกษุรามัญนิกาย
ตั้งแต่เม่ือครั้งทรงผนวชด้วยหรือไม่ 

ขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎประทับที่วัดสมอรายนี้ ได้ทรงสร้างพระสัมพุทธพรรณีขึ้น และ
โปรดให้ตั้งเป็นประธานในการสวดมนต์ของฝ่ายธรรมยุติ  กล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์
แรกที่มีรูปแบบตามพระราชนิยม คือ ไม่มีอุษณีษะ และมีลักษณะส าคัญอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากพระพุทธรูปแบบประเพณีนิยมและน่าจะส่งผลต่อการสร้างพระพุทธรูปองค์อื่นๆตามพระราช
ประสงค์ในเวลาต่อมา  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมของรัชกาล
ที่ ๔ จึงควรเริ่มต้นจากพระสัมพุทธพรรณีเป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้เห็นพัฒนาการทางด้าน
รูปแบบและแนวคิดเก่ียวกับการสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์องค์อื่นๆ ด้วย 

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งขณะที่ทรงผนวชและประทับที่วัดสมอราย 
คือ การเสด็จธุดงค์ไปทรงนมัสการพระปฐมเจดีย์ที่เมืองนครชัยศรี  รวมทั้งปูชนีสถานตามหัว
เมืองต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือเม่ือ พ.ศ.๒๓๗๖ อาทิ  เมืองพิจิตร  ชัยนาท อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ เป็นต้น๑๓ การครองสมณเพศท าให้เจ้าฟ้ามงกุฏ
สามารถเสด็จประพาสไปยังหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ได้  ซึ่งในสมัยก่อนนั้นประเพณี
ที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์จะเสด็จประพาสหัวเมืองถึงต้องประทับแรมมีเพียงเสด็จไป
ทรงบูชาพระพุทธบาท หรือเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  
ส าหรับเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่จะเสด็จประพาสยังหัวเมืองก็ต้องเป็นเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับ
ราชการและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเท่านั้น๑๔ 

                                                           
๑๑สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “เรื่องพระราชประวัติใน

รัชกาลที่ ๔,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาคที่ ๑, ๕. 
๑๒สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, ๕๐. 
๑๓สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “อภินิหารการประจักษ์,” 

ใน ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทัย และอภินิหารการ
ประจักษ ์(กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๙-๑๐. 

๑๔สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, ๕๔. 



๑๑ 

 

การเสด็จไปบูชาปูชนียสถานต่างๆ ของพระองค์ จึงเป็นโอกาสที่ท าให้ได้
ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่และใกล้ชิดกับราษฎร  ทั้งยังส่งผลต่อการศึกษาโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศิลปะอีกหลายประการ  โดยศิลปกรรมในพระราชสงค์บางแห่งนั้นเป็นการ
บูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานส าคัญที่เคยเสด็จจาริกไปเม่ือครั้งทรงผนวช  

วัดแห่งสุดท้ายที่ประทับเม่ือทรงผนวช คือ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเม่ือ พ.ศ.๒๓๗๙ 
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์พระวชิรญาณภิกขุขึ้นเสมอเจ้าคณะรอง แล้วเชิญเสด็จ
มาครองต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือ พ.ศ.๒๓๗๙๑๕ มีกระบวนแห่จากวัดสมอราย
เหมือนอย่างกระบวนแห่พระมหาอุปราช และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปั้นหย่าเป็นที่ประทับ 
ระหว่างที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหารทรงแก้ไขวัตรปฏิบัติ มีการจัดระเบียบคณะ
สงฆ์ การปกครองวัด การอบรมฆราวาส ทรงฝึกฝนให้พระสงฆ์ศึกษาภาษาบาลีจนแตกฉานก่อน
แล้วจึงศึกษาพระธรรมวินัย และทรงมีสิทธิ์ขาดในการสอบพระปริยัติธรรมตลอดทั้งรัชกาล 

วัดบวรนิเวศวิหารจึงเป็นศูนย์กลางความส าคัญของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 
และมีเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหลายประการ เช่น เป็นที่จ าพรรษาของสมณ
ทูตจากลังกาที่เข้ามาฟังข่าวคราวพุทธศาสนาในสยามเม่ือ พ.ศ.๒๓๘๓  เจ้าฟ้ามงกุฏจึงได้ทรง
สอบถามเพื่อเสาะหาคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับที่ยังขาดอยู่เม่ือท าสังคายนาในรัชกาลที่ ๑  ต่อมา
เม่ือสมณทูตลังกากราบบังคมทูลลากลับ รัชกาลที่ ๓ ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดเรือก าปั่นหลวง
เดินทางไปส่งโดยครั้งนั้นมีคณะสมณทูตธรรมยุติกนิกายอีก ๕ รูป ตามไปยังลังกาเพื่อนมัสการ 
ปูชนียสถานที่ส าคัญพร้อมทั้งขอยืมคัมภีร์พระไตรปิฎกกลับมาด้วย๑๖ ซึ่งนับเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคณะสงฆ์ครั้งส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการ
ย้อนกลับไปสู่ความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายนั้น น่าจะมีความ
เกี่ยวข้องกับลังกาซึ่งเป็นศูนย์กลางส าคัญของพุทธศาสนาในเวลานั้นด้วย และการที่ทรงยอมรับ
วัตรปฏิบัตรของพระสงฆ์รามัญนิกายนั้นก็เพราะได้สืบสายวงศ์อันบริสุทธิ์มาจากลังกานั่นเอง๑๗  
ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศิลป์ในพระราชประสงค์กับพุทธ
ศิลป์ในศิลปะลังกาเพิ่มเติม เพื่อเป็นหลักฐานคลี่คลายในประเด็นการเชื่อมโยงความ

                                                           
๑๕เรื่องเดียวกัน, ๕๓. 
๑๖ดูใน สมณลิขิตที่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติส่งไปจากกรุงเทพฯ และสมณลิขิตที่ฝ่าย

ลังกาส่งมายังไทยใน สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยาม
วงศ์ในลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖); พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป (พระนคร: บ ารุงกิจนุกูลกิจ, ๒๔๖๘). 

๑๗พิชญา  สุ่มจินดา, “ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กับสมณวงศ์ของ
ลังกาผ่านพุทธศิลป์,” ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙): ๑๖๐-๒๓๑. 



๑๒ 

 

บริสุทธิ์ของศาสนวงศ์ซึ่งธรรมยุติกนิกายมีต่อลังกาดังที่นักวิชาการทางประวัติศาสตร์
กล่าวถึง 

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนข้อวัตรปฏิบัติให้เคร่งครัดมากขึ้น จนเกิดเป็น 
“ธรรมยุติกนิกาย” นั้น ภิกษุในนิกายนี้ถือเป็นพระสงฆ์ที่เน้นการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยซึ่ง
พิจารณาแล้วว่าน ามาจากพุทธวจนะเท่านั้น๑๘  แนวความคิดในการปฏิรูปพุทธศาสนานี้  หาก
มองในมุมหนึ่งก็คงเป็นไปเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ถูกต้องแห่งพระพุทธศาสนา  อีกแง่มุมหนึ่งก็มี
ผู้วิเคราะห์ว่าเป็นไปด้วยเหตุผลทางการเมือง ด้วยทรงที่จะเตรียมพระองค์เพื่อให้พร้อมกับการ
ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์๑๙  และอาจเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกที่
มีความพยายามจะย้อนกลับไปหาความเชื่อดั้งเดิม โดยมีการช าระหรือปฏิรูปความเชื่อเดิมให้มี
ลักษณะยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมอย่างใหม่  เพื่อสามารถน ามาต่อต้านแนวความคิด
ของวัฒนธรรมตะวันตกได้บางประการ๒๐ 

ในขณะที่ เ จ้าฟ้ามงกุฏทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารนั้นได้โปรดให้หมอเจสซี  
แคสเวลล์ (Jesse Caswell) ศาสนาจารย์จากคณะอเมริกันบอร์ด (American Board of 
Commissioners for Foreign Missions) เข้ามาถวายการสอนภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ยุโรป 
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เป็นเวลา ๓ ปี กระทั่งหมอแคสเวลล์ถึงแก่กรรมใน พ.ศ.๒๓๙๑๒๑ 
จึงโปรดให้หมอบรัดเลย์ (Daniel Beach Bradly) จากคณะเดียวกัน  และหมอเฮาส์ (Samuel 
Renolds House) มิชชันนารีจากคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian 
Misson)๒๒ ถวายการสอนต่อจนกระทั่งทรงลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.๒๓๙๔  
อนึ่ง เจ้าฟ้ามงกุฎได้ทรงศึกษาศาสตร์ต่างๆ แบบตะวันตกมาตั้งแต่เม่ือประทับจ าพรรษา ณ วัด
สมอรายแล้ว โดยได้ทรงศึกษาด้านภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ การถ่ายภาพ ภาษา

                                                           
๑๘สมเด็จพระญาณสังวรณ (สุวฑฒโน), พุทธศาสนวงศ์, ๓. 
๑๙นฤมล  ธีรวัฒน์, “พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๐๘. 

๒๐วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), ๒๐-๒๑. 

๒๑เฟลตัส  ยอร์จ  ฮอวส์, หมอเฮาส์ในรัชกาลที่ ๔ (Samuel Reynolds House 
of Siam) (พระนคร: กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ๒๕๐๔), ๒๒. 

๒๒เรื่องเดียวกัน, ๗๒. 



๑๓ 

 

ฝรั่งเศส และภาษาละติน รวมทั้งคัมภีร์ในคริสต์ศาสนาจากสังฆราชปาลเลอกัวซ์  (Bishop 
Pallegoix) อธิการวัดคอนเซ็ปชัญ๒๓ 

ดังนั้นการศึกษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์โดยเฉพาะที่วัดบวรนิเวศวิหารจึง
นับว่ามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นวัดแรกที่ทรงเป็นเจ้าอาวาส ศิลปกรรมภายในวัดจึงน่าจะเริ่ม
แสดงถึงแนวพระราชประสงค์ได้มากขึ้น  ซึ่งย่อมน่าจะมีความแตกต่างจากพุทธศิลป์ในวัดแห่ง
อื่นๆ และเชื่อว่าศาสตร์ต่างๆ ที่ทรงได้ศึกษาในขณะท่ีทรงผนวชนั้นน่าจะส่งผลต่องานศิลปกรรม
ประการอื่นๆ ในเวลาต่อมา  

เจ้าฟ้ามงกุฏเม่ือทรงผนวชยังทรงมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยทรงพระ
ราชนิพนธ์บทสวดและพระคาถาต่างๆ  รวมทั้งพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนถึงการตีความพุทธ
ศาสนาในแนวใหม่ที่เน้นการปฏิบัติให้รู้แจ้ง ทั้งยังทรงประดิษฐ์อักษรอริยะที่มีลักษณะคล้าย
อักษรโรมันเพื่อพิมพ์เผยแพร่แทนการจารอักษรภาษาบาลีลงบนใบลานจนเกิดเป็นความ
แพร่หลายโดยเฉพาะในวัดบวรนิเวศวิหาร๒๔ ซึ่งเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์เช่นเดียวกับการพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของคณะมิชชันนารี   พระ
ราชกรณียกิจเกี่ยวกับการทรงพระอักษรในเรื่องพุทธศาสนาเหล่านี้ ยังได้ปรากฏในงาน
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นการศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นน่าจะ
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทรงผนวช  และน่าจะเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบให้เห็นว่า การปฏิรูปพุทธศาสนาให้ตรงตามพระธรรมวินัย
ตามหลักการของธรรมยุติกนิกายนั้น ได้แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมในพุทธศาสนาที่มี
ความแตกต่างจากเดิมอย่างไร  รวมทั้งมีการแสดงออกที่สะท้อนถึงปฏิกิริยาที่มีต่อ
แนวความคิดของวัฒนธรรมตะวันตกอยู่ด้วยหรือไม่ 

 
๓. พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑  เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ  รวมระยะเวลา ๑๗ ปี 

ระยะเวลา ๑๗ ปีที่ทรงครองราชย์สมบัติเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ความเป็นไปของโลก ซึ่งส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้ปกครอง
รวมท้ังสภาพของสังคมไทยในรัชสมัย ระยะน้ันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการขยายอ านาจของ

                                                           
๒๓ฌอง  แบปติสต์  ปาลเลอกัวซ์, บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม (Memoire 

sur le Mission de Siam), แปลโดย เพียงฤทัย  วาสบุญมา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๒๔), ๖๘.  

๒๔ศานติ  ภักดีค า, “รัชกาลที่ ๔ “ทรงประดิษฐ์อักษรไทย” อริยกะ อักษร “อริยกะ” 
คืออะไร? แล้วท าไมต้อง “อริยกะ”?,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๖), ๓๔-๓๖. 



๑๔ 

 

ลัทธิจักรวรรดินิยม มหาอ านาจตะวันตกต่างพากันแสดงแสนยานุภาพโดยการช่วงชิงพื้นที่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดดินแดนแถบนี้เป็นอาณานิคม โดยอังกฤษได้ยึดครอง
อินเดีย ตลอดจนอ่าวเบงกอลและพม่า  และประสบความส าเร็จสูงสุดใน พ.ศ.๒๓๘๓ เม่ือมีชัย
ชนะเหนือจีนจากสงครามฝิ่น๒๕ ในขณะที่ฝรั่งเศสพยายามขยายอ านาจสู่อินโดจีน โดยเริ่มจาก
พ.ศ.๒๓๙๕ ได้รุกคืบเข้าสู่ตอนเหนือของเวียดนามและสามารถยึดครองโคชินไชน่าได้ส าเร็จใน 
พ.ศ.๒๔๐๕๒๖ เหตุการณ์เหล่านี้ท าให้ราชส านักสยามตระหนักในแสนยานุภาพทางการทหาร
และเทคโนโลยีอันทันสมัย  จึงจ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญกับตะวันตกมากขึ้นกว่าเดิม และ
ระมัดระวังท่าทีที่มีต่อจีน จีนซ่ึงเคยเป็นมหาอ านาจในเอเชียตะวันออก 

การด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศระหว่างมหาอ านาจตะวันตกกับราชส านัก
สยามได้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒-๓ แต่ไม่สู้ราบรื่นนัก ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมบัติ ในพ.ศ.๒๓๙๔ จึงมีพระราชด าริเปิดประเทศให้ชาติตะวันตกเข้ามา
หนังสือสัญญา เนื่องจากทรงทราบความเป็นไปต่างๆ ผ่านการติดตามข่าวสารและติดต่อกับ
สหายชาวต่างชาติ ที่ส าคัญคือการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษในปีพ.ศ.๒๓๙๘ โดยมี เซอร์ 
จอห์น เบาว์ริ่ง (Sir John Bowring) เป็นราชทูตแทนสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย รัชกาลที่ ๔ ทรง
ปรับภาพลักษณ์ของประเทศในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก (Modernization) 
โดยการเลือกรับเพียงบางส่วน ขณะเดียวกันก็ยังคงรากฐานความคิดทางการเมืองและสังคมที่มี
พุทธศาสนาเป็นแกนเอาไว้๒๗ ซึ่งก็สัมพันธ์กับแนวทางการปฏิรูปพุทธศาสนาของพระองค์ตั้งแต่
เมื่อทรงผนวช และนโยบายน้ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเป็นอย่างมาก  เช่น การ
เปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเร่งพัฒนาประเทศ  การปรับปรุงการคมนาคม ได้แก่ การสร้าง
ถนน การใช้เรือกลไฟ  ปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรโดยการใช้เครื่องจักรกลในการสี
ข้าวและเลื่อยไม้  ปรับปรุงระบบการพิมพ์ของหลวงและการผลิตเงินตราโดยทรงสั่งซื้อแท่นพิมพ์
และเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งในด้านการทหารที่มีการฝึกหัดแบบตะวันตกและน า
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ การปรับเวลามาตรฐานของไทย เป็นต้น 

การศึกษาศิลปกรรมที่สร้างขึ้นภายหลังจากที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติจึงเป็น
หลักฐานส าคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในการปรับตัวให้ก้าวทันตาม
โลกตะวันตก  ดังจะเห็นได้ว่าเกิดศิลปกรรมที่ปรากฏอิทธิพลตะวันตกอย่างเด่นชัด  แต่ก็

                                                           
๒๕วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, ๒๖. 
๒๖ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม, “ค าน าเสนอ: โลกของพระเจ้ากรุง

สยามกับการวิเทโศบายไทย,” ใน พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๒๙. 

๒๗นฤมล  ธีรวัฒน์, “พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว”, ๑๓๘. 



๑๕ 

 

เป็นเพียงการเลือกรับเทคโนโลยีหรือแนวคิดเพียงบางประการที่น ามาปรับใช้ได้กับ
สภาพสังคมในขณะนั้น ขณะเดียวกัน จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จ าเป็นต้องหัน
มาให้ความส าคัญกับชาติมหาอ านาจจากตะวันตกแทนที่เคยให้ความส าคัญกับจีนนั้น ก็
เป็นประเด็นหนึ่งที่สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากรัชกาลก่อน 

การปรับตัวเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกและส่งผลต่อสภาพสังคมและ
การปกครองภายในที่ส าคัญประการหน่ึง คือ การพัฒนาระบบการปกครอง โดยได้ผสมผสานเข้า
กับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทย  ในรัชสมัยนี้คือการปรับสถานะของสถาบัน
พระมหากษัตริย์จากเทวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ในระบบเทวราชามาเป็นมหาบุรุษผู้มีหน้าที่ปกป้องพุทธ
ศาสนาและประชาชนอันเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ได้ทรงปฏิบัติในการปฏิรูปพุทธศาสนา ซึ่งจะ
ท าให้พระมหากษัตริย์สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยท่ามกลางแนวคิดที่เป็นเหตุเป็น
ผลแบบวิทยาศาสตร์และแนวทางการปกครองแบบตะวันตก๒๘ 

แต่ในขณะเดียวกันจะพบว่าพระองค์มิได้ปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมบางประการที่จะช่วย
รองรับหรือสนับสนุนสถานภาพของพระมหากษัตริย์ให้มีความส าคัญมากขึ้น เช่น การเน้นย้ าอยู่
เสมอว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงบุญญาธิการมาก เป็นผู้ถือก าเนิดในพระชาติตระกูลอันสูงส่ง
ทั้งจากฝ่ายพระราชบิดาและพระราชมารดา จึงมีเทพเทวารักษาคุ้มภัยซึ่งปรากฏอยู่บ่อยครั้งใน
กระแสพระราชด าริและประกาศเรื่องต่างๆ  การเน้นย้ าความศักดิ์สิทธิ์ของเทพที่ปกปักรักษา
บ้านเมือง  ดังเช่นกรณีของพระสยามเทวาธิราช รวมทั้งเทวดาที่รักษาพระราชวังและเครื่อง
ราชูปโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมและเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงแนว
พระราชด ารใินประเด็นเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงแก้ไขกฎข้อบังคับของบ้านเมืองหลายประการ ซึ่งมีผลท าให้
ความเป็นอยู่และความส าคัญของประชาชนสูงขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มและถือเป็นพระ
ราชภารกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยคือการเสด็จออกเยี่ยมประชาชน ซึ่งแต่เดิม
พระมหากษัตริย์จะเสด็จออกนอกวังก็ต่อเม่ือมีเหตุส าคัญเท่านั้น แต่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์ข้อบังคับอันเคร่งครัดดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของตะวันตกท าให้การ
เดินทางไกลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  และสิ่งที่น่าสนใจอย่างใหม่ของการ
คมนาคมในขณะนั้นคือเรือกลไฟซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ท าให้สามารถเสด็จพระราชด าเนินไปยัง
หัวเมืองห่างไกลทั้งชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนคาบสมุทรภาคใต้ โดยรัชกาลที่ ๔ ทรง
มีเรือกลไฟพระที่นั่ง ๔-๕ ล าเพื่อใช้ในการเสด็จประพาสหัวเมือง  ศิลปกรรมบางแห่งในหัว
เมืองต่างจังหวัดที่เสด็จประพาสไปถึงจึงเปรียบเสมือนสถานที่ระลึกถึงการเสด็จพระราช

                                                           
๒๘วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, ๗๓. 



๑๖ 

 

ด าเนิน  ซึ่งไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้เคยกระท ามาก่อน  และถาวรวัตถุบาง
ประการที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ ที่แห่งนั้นยังท าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดสังเกตที่
ส าคัญของเขตแดนในบริเวณที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้นด้วย 

นอกจากจะมีพระราชกรณีกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น
ตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกแล้ว พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรในด้านอื่นยังแสดง
ให้เห็นว่า รัชกาลที่ ๔ ยังคงรักษาพระเกียรติยศแห่งเจ้าอธิราชเหนือประเทศราชต่างๆ รวมทั้ง
ดินแดนใหญ่น้อยที่อยู่ใกล้เคียง อันเป็นจารีตที่เคยมีมาของพระมหากษัตริย์ไทย ตัวอย่างเช่น 
การศึกเชียงตุงซึ่งค้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ ก็ทรงด าเนินการต่อในทันทีด้วยมีพระราชประสงค์ว่า
เป็นธุระของเมืองใหญ่ที่ต้องช่วยเหลือเมืองน้อยท่ีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  และควรกระท า
ให้ได้ด้วยมานะเพื่อเป็นการรักษาเกียรติยศซึ่งจะปรากฏแผ่ไปนานาประเทศ๒๙ ซึ่งนับเป็น
สงครามแบบจารีตครั้งสุดท้ายระหว่างสยามกับดินแดนอันเป็นอาณาเขตของพม่า แม้ว่าใน
ท้ายท่ีสุดฝ่ายไทยจะถอนทัพกลับกลับมาเมื่อเหตุการณ์สงบ๓๐  

การประกาศพระเกียรติยศเหนือดินแดนประเทศราชยังปรากฏในพระราชหัตถเลขา
หลายฉบับ เช่น พระราชหัตถเลขาที่เชิญถวายสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียและพระราชหัตถเลขา
ที่เชญิไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ ซึ่งมักขึ้นต้นข้อความด้วยพระนามของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขยายความต่ออยู่เสมอว่าทรงเป็น “เจ้าของพระมหานครราชธานี
ใหญ่ในพระราชอาณาจักรฝ่ายสยามเหนือใต้ และแผ่นดินต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง คือ ลาว
เฉียง ลาวกาว แลก าพูชา มาลายู กะเหร่ียงและอื่นๆในทิศต่างๆ โดยรอบ”๓๑   

แม้ว่าจะทรงประกาศพระองค์เป็นเจ้าอธิราชเหนือดินแดนใกล้เคียงเหล่านี้ก็ตาม แต่
การด าเนินนโยบายทางการเมืองต่อหัวเมืองประเทศราชที่อยู่ใกล้เคียงนั้นก็จ าเป็นต้อง

                                                           
๒๙พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๓๖. 

๓๐วุฒิชัย  มูลศิลป์, “สงครามคราวตีเชียงตุง ,” ใน ศึกเชียงตุง  (กรุงเทพฯ : 
ประชาชน, ๒๕๕๒), ๖๙. 

๓๑ดูพระราชหัตถเลขาที่เชิญไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย พ.ศ.๒๓๙๘ และ
พระราชหัตถเลขาที่เชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระ
ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 
๒๕๔๘), ๒๕๖, ๓๕๑. 



๑๗ 

 

ด าเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากมหาอ านาจตะวันตกก็ได้รุกคืบมาสู่ดินแดนเหล่านั้นด้วยไม่
ว่าจะเป็นทางพม่า ลาว และกัมพูชา  

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับประเทศราชและมหาอ านาจตะวันตกที่
ส าคัญ คือ ภัยคุกคามจากฝรั่งเศสที่เข้ายึดครองเขมร ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงทราบดีว่ามิอาจ
ต้านทานได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพอันดีกับฝรั่งเศส ในขณะสมเด็จ
ที่พระนโรดมพรหมบริรักษ์กษัตริย์เขมรได้หันไปพึ่งพาอ านาจจากฝรั่งเศสเพื่อแยกตัวออกจาก
สยาม จากเหตุการณ์นี้ได้น าไปสู่กระแสพระราชด าริของรัชกาลที่ ๔ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนาง
ไทยเข้าส ารวจปราสาทหลายแห่งที่เมืองนครหลวงเช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสได้
ด าเนินการส ารวจปราสาทในเขมรและค้นพบปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ที่ถูกปล่อยให้รกร้างแล้ว 
และท้ายท่ีสุดได้โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทบางหลังมาไว้ในพระนคร  

ในส่วนของงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์นั้นพบว่ามีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเมืองประเทศราช  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การแสดงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมีต่อประเทศราชเหล่านั้น ซึ่งควรได้มี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเพิ่มมากขึ้น อาทิ รูปแบบ
และแนวคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมเลียนแบบปราสาทเขมร ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่
โปรดเกล้าฯ ให้ร้ือปราสาทในเขมรเพื่อน ามาสร้างขึ้นใหม่ในพระนครคีรีและวัดปทุมวนา
รามแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ๓๒  การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดอันเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนที่
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เป็นต้น 

จากสังเขปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตลอดทุกช่วงพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้น จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับ
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เกือบทั้งสิ้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษางาน
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นร่วมกับบริบททาง
ประวัติศาสตร์ในรัชสมัย เพื่อให้หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะช่วย
สะท้อนถึงแนวพระราชด าริและพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในรัชสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

                                                           
๓๒เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
๒๕๔๘), ๑๔๘. 



 

๑๘ 

บทที่ ๓ 
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 

 
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ มีผู้สนใจศึกษาโดยแยกเป็นประเด็น

ต่างๆ ทางด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ซึ่งพบว่าประเด็นที่นักวิชาการ
ศึกษากันน้ันสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ ดังนี ้

๑. ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและอิทธิพลศิลปะตะวันตก 
๒. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกาย 
๓. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 
 

๑. ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและอิทธิพลศิลปะตะวันตก 
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เริ่มปรากฏแนวคิดและอิทธิพลของศิลปะ

ตะวันตกอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าในรัชกาลก่อนทั้งนี้สังเกตได้จากรูปแบบศิลปะและแนวคิดบาง
ประการท่ีแตกต่างไปจากความเชื่อเดิมท่ีเคยยึดถือในสังคมไทยนักวิชาการที่ศึกษาในแนวทางนี้
มักใช้ตัวอย่างงานศิลปกรรมแต่ละประเภทตามความถนัดเฉพาะทาง ทั้งด้านประติมากรรม 
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม หรือศึกษาแหล่งศิลปกรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
สามารถแบ่งแนวทางการศึกษาได้ดังนี้ 

ด้านประติมากรรม  สามารถสรุปได้เป็น ๒ ประเด็นส าคัญ 
ประการแรกคือ การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่มีการปรับเปลี่ยน

แนวคิดไปสู่ความสมจริงและมนุษยนิยมซึ่งท าให้มีรูปแบบบางประการที่ต่างไปจากพระพุทธรูป
แบบอุดมคติ  

พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ที่ใช้เป็นกรณีศึกษากันโดยส่วนใหญ่ 
ได้แก่พระสัมพุทธพรรณีซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๓๗๓ ตั้งแต่ยังทรงผนวชโดยได้
ประดิษฐานภายในพระต าหนัก ณ วัดสมอราย หรือวัดราชาธิวาส เมื่อเสด็จข้ึนครองราชสมบัติจึง
ได้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม๑  แนวคิดส าคัญคือเรื่องความ
สมจริงแบบตะวันตกที่สะท้อนผ่านการท าริ้วจีวรที่มีรอยยับอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็นพระพุทธรูปในทัศนะแบบสมจริงตามแนวคิดเชิงเหตุผลที่สืบเนื่องจากวิทยาการ  

                                                           
๑สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานพระพุทธรูปส าคัญ (กรุงเทพฯ:  

มติชน, ๒๕๔๘), ๑๗. 



๑๙ 

 

ตะวันตก๒ รวมทั้งมีการท าผ้าทิพย์เป็นรูปม่านแหวกออกคล้องด้วยพวงอุบะตามแบบศิลปะ
ตะวันตก 

แนวคิดแบบสมจริงอีกประการหนึ่งคือการท าพระพุทธรูปให้มีพุทธลักษณะที่เป็น
มนุษย์มากขึ้นโดยได้ทรงแก้ไขพุทธลักษณะไมใ่ห้มีอุษณีษะหรือเกตุมาลา ดังปรากฏในหลักฐาน
เอกสารว่า “..ไม่โปรดจะให้มีพระเกตุมาลา ด้วยพระอรรถกถาจารย์หรืออะไรอธิบายไว้ว่าพระ
เกตุมาลานั้นเกิดขึ้นด้วยอ านาจทรงสมาธิ  อาจจะกลั้นหายใจลมจึงดันขึ้นเบื้องบน ท าให้มีพระ
เกตุมาลา ทูลกระหม่อมตรัสว่าหัวเป็นปุ่มก็ไปเข้ากับลักษณะบุรุษโทษ... ”๓ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
บางท่านมองว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมนี้มีพุทธลักษณะที่มีความคล้ายกับมนุษย์สามัญ
มากยิ่งขึ้น๔แม้ว่าพุทธลักษณะอื่นๆ จะยังคงความเป็นอุดมคติอยู่ เช่นการท ารัศมีเปลว การ
แสดงปาง นอกจากนี้พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์บางองค์ได้พัฒนารูปแบบบาง
ประการที่สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ปุถุชนในส่วนอื่นด้วย เช่น พระพุทธสิริ พระพุทธรูป
ประธานในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร ที่มีส่วนของพระกรรณที่หดสั้นลงซึ่งแตกต่างจากการ
สร้างพระพุทธรูปแบบอุดมคติที่นิยมท าพระกรรณยาว 

อย่างไรก็ตาม การสะท้อนแนวคิดแบบสมจริงผ่านการสร้างพระพุทธรูปนั้น ไม่ได้
เริ่มเกิดขึ้นอย่างฉับพลับทันทีโดยพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ หากแต่เริ่มปรากฏมาก่อนแล้วใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ เห็นได้จากการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกลุ่มพระพุทธรูปในหอพระราชกรมานุสรณ์
ซึ่งแสดงอากัปกิริยาแบบใหม่ที่สมจริงตามพุทธประวัติ  รวมทั้งการท าพระพุทธรูปครองจีวรลาย
ดอกซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่มีการน าผ้าแพรลายดอกเนื้อดีไปย้อมเป็นผ้ากาสาวพัสตร์
เพื่อถวายพระ๕ 

การสร้างพระพุทธรูปในพระราชประสงค์มิได้มีจุดเปลี่ยนแปลงเพียงเรื่องรูปแบบ
และแนวคิดสมจริงอย่างตะวันตกซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิรูปพุทธศาสนาด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงเพิ่มเติมในหัวข้อศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกายต่อไป 
                                                           

๒สันติ  เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ), พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, ๒๕๕๒), ๑๙๒-๑๙๓. 

๓สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชา 
นุภาพ, สาส์นสมเด็จ, เล่มที่ ๑๗ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), ๒๗๘. 

๔หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๓๘-๓๙. 

๕ชื่นสุข  กาญจนภิญโญวงศ์, “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๕ การ
เปลี่ยนแปลงคติการสร้างและรูปแบบศิลปกรรม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๑-๒๒. 



๒๐ 

 

ประการที่สอง คือการสร้างพระบรมรูปแบบเหมือนจริงและการฉายพระบรมฉายา
ลักษณ์ในขณะยังทรงพระชนม์ชีพซึ่งลบความเชื่อถือเรื่องโชคลางที่เชื่อกันว่าผู้เป็นแบบจะมีชีวิต
ที่สั้นลง  ตัวอย่างพระบรมรูปที่กล่าวถึงกันมากคือ พระบรมรูปส าริดเคลือบทองในพระราช
อิริยาบถยืน ทรงฉลองพระองค์เสื้อนอก ทรงพระภูษาโจง และทรงพระมาลาสก็อตฝีมือของนาย
เอมิลฟรังซัว ซาตรูส ชาวฝรั่งเศส๖ แม้ว่ารัชกาลที่ ๔ จะไม่โปรดเนื่องจากมีพระวรกายที่ผิด
สัดส่วนจากความเป็นจริง  แต่พระบรมรูปองค์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูป
เหมือนขนาดเท่าพระองค์จริงท าด้วยปูนปลาสเตอร์และทาสีซึ่งเป็นฝีมือของหลวงเทพรจนา 
(พลับ)  (ต่อมาเป็นพระยาจินดารังสรรค์) โดยยังมิได้หล่อโลหะเนื่องจากเกรงอัปมงคลที่จะน า
พระบรมรูปเข้าสู่กองเพลิง๗  พระบรมรูปองค์นี้ได้เป็นต้นแบบให้กับพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ อีก
หลายองค์ในเวลาต่อมา จึงถือเป็นการสร้างพระบรมรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์ขณะที่ยัง
ด ารงพระชนม์ชีพอยู่เป็นครั้งแรกในวงการประติมากรรมไทยอย่างไรก็ตาม แนวความคิดในการ
สร้างรูปเหมือนบุคคลแบบเหมือนจริงน้ีน่าจะเริ่มปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓  ตัวอย่าง
ส าคัญคือการสร้างรูปสมเด็จพระสังฆราช (สุก  ไก่เถื่อน)๘ ซึ่งเป็นระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยสยาม 

แนวพระราชด าริในการสร้างพระบรมรูปแบบเหมือนจริงนี้คงสอดคล้องกับการฉาย
พระบรมฉายาลักษณ์ที่มีอยู่หลายภาพ  นักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่าสังฆราชปาล
เลอกัวซ์ (Bishop Pallegoix) ชาวฝรั่งเศส เป็นบุคคลแรกที่น าการถ่ายภาพเข้ามาเผยแพร่ใน
ปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ และสนับสนุนให้รัชกาลที่ ๔ ประทับให้ช่างภาพฉายพระบรมฉายาลักษณ์ 
เนื่องจากเม่ือเจ้าฟ้ามงกุฏทรงผนวชและจ าพรรษาที่วัดราชาธิวาสนั้น สังฆราชปาเลอกัวส์ได้
พ านักอยู่ท่ีวัดคอนเซ็ปชัญซึ่งอยู่ใกล้กัน ทั้งสองท่านมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ หลายครั้ง 
จึงน่าจะได้กราบทูลเกี่ยวกับความส าคัญของการถ่ายภาพให้ทรงทราบ๙  การประทับให้ช่างภาพ
ฉายพระบรมฉายาลักษณ์นับเป็นก้าวส าคัญที่น าไปสู่การยอมรับความคิดใหม่อีกหลายประการ
จากตะวันตก  

                                                           
๖อภินันท์  โปษยานนท์, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราช

ส านัก, เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๖), ๒๐. 
๗เรื่องราวและต านานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(พระนคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๖), ๒. 
๘ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๓๒๗. 
๙อภินันท์  โปษยานนท์, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราช

ส านัก, ๑๐-๑๑. 



๒๑ 

 

กระบวนการถ่ายภาพในยุคนั้นใช้เทคนิคที่เรียกว่า ดาแกโรไทป์ (Daguerrotpye) 
ซึ่งเชื่อกันว่าบาทหลวงปาลเลอกัวซ์น่าจะเป็นผู้สั่งน าเข้ากล้องชนิดนี้เข้ามาและทดลองถ่ายภาพ
บุคคลรวมทั้งสถานท่ีส าคัญในกรุงเทพตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๓ โดยค าแนะน าของบาทหลวงลาร์โนดี
ชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสหาย๑๐ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายภาพเหมือนอีกแบบหนึ่งที่เข้ามาโดยชาว
ฝรั่งเศสและเป็นที่นิยมในขณะนั้น คือ การถ่ายภาพแบบกระจกเปียกหรือน้ ายาสด (Wet Plate)  
ซึ่งมีการระบายสีให้เหมือนกับธรรมชาติ และมีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ เคยส่งพระบรมฉายา
ลักษณ์ในลักษณะน้ีไปพระราชทานแก่จักรพรรดินโปเลียนท่ี ๓ แห่งฝรั่งเศส ๑๑ 

วิชาการถ่ายภาพแบบใหม่นี้มีช่างภาพคนไทย คือ พระยากระสาปน์กิจโกศล (โหมด  
อมาตยกุล)  ผู้อ านวยการโรงกษาปณ์  ได้ศึกษาจากบาทหลวงปาลเลอกัวซ์ และได้ท าหน้าที่เป็น
ผู้ฉายพระบรมรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เพื่อถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่
สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย และขณะนั้นได้เกิดร้านถ่ายภาพรวมทั้งช่างภาพอีกหลายท่าน ที่รู้จัก
กันดี คือ ฟรานซิส จิตร หรือ หลวงอัคนีนฤมิตร ซึ่งได้ถ่ายภาพบุคคลส าคัญรวมทั้งสถานที่ต่างๆ 
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไว้จ านวนมาก๑๒ 

แม้ไม่พบหลักฐานว่าช่างภาพเหล่านี้มีบทบาทต่อศิลปกรรมประเภทอื่นๆ ตามพระ
ราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ หรือไม่ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการถ่ายภาพเหมือนบุคคลด้วยกล้องดา
แกโรไทป์และแบบกระจกเปียกนั้นดูจะมีความเกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมอยู่ด้วย เนื่องจากภาพ
ที่ได้เกิดจากการเปิดหน้ากล้องรับแสงให้ตกกระทบบนแผ่นเงินจนเกิดเป็นรูปร่างที่เป็นภาพขาว
ด า  จากนั้นช่างจึงเอาพู่กันระบายสีน้ าผสมกาวแต้มลงในรายละเอียดของภาพอีกครั้งหนึ่ง๑๓ ซึ่ง
เทคนิคดังกล่าวคงต้องอาศัยความช านาญในเชิงช่างจิตรกรรมด้วย รวมทั้งภาพถ่ายแบบเหมือน
จริงท่ีเกิดขึ้นและเริ่มแพร่หลายในยุคนั้นก็อาจส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่องานจิตรกรรมในพระ
ราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เนื่องจากพบว่าการเขียนภาพเหมือนจริงของสถานที่และบุคคลส าคัญ
เริ่มแพร่หลายบ้างแล้ว  และงานจิตรกรรมบางแห่งในพระราชประสงค์ก็ปรากฏภาพสถานที่
ส าคัญที่ละม้ายคล้ายกับมุมมองในภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔ ด้วย 

 

                                                           
๑๐ศักดา  ศิริพันธุ์, “พระจอมเกล้าฯ: พระบรมฉายาลักษณ์ “ดาแกโรไทป์,” ใน พระ

จอมเกล้า “KING MONGKUT” พระเจ้ากรุงสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗), ๑๗๕. 
๑๑ศักดา  ศิริพันธุ์, กษัตริย์กับกล้อง (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๕), 

๔๑. 
๑๒อเนก  นาวิกมูล, ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย (กรุงเทพฯ: สารคดี, 

๒๕๔๘), ๑๓๕. 
๑๓เรื่องเดียวกัน, ๑๗๔. 



๒๒ 

 

ด้านจิตรกรรม 
แนวทางการศึกษาที่ผ่านมามักกล่าวถึงงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ ในภาพรวม 

โดยประเด็นที่กล่าวถึงมากแบ่ง ๒ เรื่องส าคัญ คือ เทคนิควิธีการเขียนภาพที่เริ่มปรากฏอิทธิพล
ศิลปะตะวันตก และเนื้อหาในการน าเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปจากปรัมปราคติมาสู่เนื้อหาที่เป็นเหตุ
เป็นผลมากขึ้น ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ยังเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภายใน
วัดเกือบทั้งสิ้น 

ในส่วนของเทคนิคการเขียนภาพนั้น  จิตรกรรมในระยะนี้แสดงออกเรื่องความ
สมจริงมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดเชิงเหตุผลนิยม เห็นได้จากภาพบุคคล สถานที่ และวัตถุ
ต่างๆ มีปริมาตรที่สมจริงยิ่งขึ้นโดยการใช้ระบบทัศนียวิทยา (Perspective) ซึ่งเป็นระบบการ
เขียนภาพ ๓ มิติ โดยล าดับภาพให้เกิดความตื้นลึกด้วยขนาดของวัตถุโดยวัตถุขนาดเล็กจะอยู่
ไกลออกไปจนกระท่ังไปบรรจบที่เส้นขอบฟ้าซึ่งมักอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในภาพ๑๔ 

วรรณะของสีโดยส่วนใหญ่เป็นวรรณะเย็นเพราะมีปริมาณสีเขียวและสีน้ าเงินมากขึ้น
ซึ่งต่างจากจิตรกรรมสมัยอยุธยาที่เป็นวรรณะอุ่น คู่สีที่นิยมใช้คือสีน้ าเงินหรือสีครามกับสี
ทองค าเปลว๑๕ ทั้งนี้มีการใช้สีที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสีครามและสีเขียว ซึ่งน่าจะเป็น
ผลจากการน าสีใหม่ๆ ที่ท าด้วยวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้๑๖ ร่วมกับสีฝุ่นชนิดต่างๆที่มีอยู่เดิมในงาน
จิตรกรรมไทย 

ในระยะนี้เริ่มปรากฏภาพสถานที่ บุคคล และทิวทัศน์อย่างตะวันตกขณะเดียวกัน
เริ่มปรากฏภาพที่สะท้อนแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ เช่น ภาพท้องฟ้าที่มีดาวเคราะห์ต่างๆ 
ท่ามกลางหมู่เมฆ การเขียนฉากธรรมชาติดูเหมือนจริงมากขึ้นโดยการใช้แสงเงาและฝีแปรงแทน
การตัดเส้น มีการศึกษาผลงานของช่างเขียนคนส าคัญในสมัยนี้คือ ขรัวอินโข่ง๑๗ ซึ่งน่าจะได้
อาศัยแบบจากรูปภาพที่ฝรั่งพิมพ์เป็นกระดาษปิดฝาอาคารบ้านเรือนที่น าเข้ามา๑๘  อย่างไรก็
ตาม เทคนิคการเขียนภาพที่แสดงออกถึงความสมจริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น บางประการก็เป็น

                                                           
๑๔สน  สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์

การพิมพ์, ๒๕๒๒), ๙, ๔๘. 
๑๕เรื่องเดียวกัน, ๘. 
๑๖สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ, เล่ม ๓, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑), ๒๐๔ - ๒๐๗. 
๑๗ดูใน วิยะดา  ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย, ๒๕๒๒). 
๑๘สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด 

ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ, เล่มที่ ๒๒ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๔. 



๒๓ 

 

สิ่งที่สืบเนื่องจากงานช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่นการใช้สีที่เป็นจริงตามธรรมชาติ การคั่นฉาก
ด้วยทิวทัศน์แทนการใช้สินเทา รวมทั้งการบันทึกภาพสมจริงเชิงประวัติศาสตร์ผ่านภาพอาคาร
สถานที่ที่มีอยู่จริง๑๙นอกจากนี้ ยังมีจิตรกรรมในพระราชประสงค์ที่เขียนขึ้นโดยมีเนื้อหาจาก
วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น 
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องอิเหนา วัดโสมนัสวิหาร และจิตรกรรมเรื่องศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม 
เป็นต้น  ทั้งนี้ย่อมมีเงื่อนไขในการเขียนภาพจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของแต่ละแห่งที่ควร
ศึกษาแตกต่างกันออกไป 

ด้านสถาปัตยกรรม 
นักวิชาการส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าการสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกใน

พระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ นั้น เป็น
เพราะการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นมาตั้งแต่ต้นรัชกาลรัชกาลที่ ๔ ได้โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ส าคัญคือหมู่พระ
อภิเนาว์นิเวศน์ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค (classicism)๒๐ โดยเฉพาะพระราชด าริในการ
ออกแบบหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์น้ันสะท้อนถึงความเข้าใจและการยอมรับในอารยธรรมตะวันตก
ของรัชกาลที่ ๔ เป็นอย่างดี ดังที่ปรากฏความตอนหน่ึงว่า  

“..โปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้ายคล้ายกับราช
นิเวศน์ซึ่งมีในมหานครข้างโยรปิยปถพี เพื่อจะต้องท่วงทีกับสิ่งเครื่องประดับประดาที่ได้มาแต่
โยรปิยมหานครต่างๆ ไว้ส าหรับแขกเมือง และระลึกถึงทางพระราชไมตรีด้วยพระเจ้า
แผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี..”๒๑ 

ไม่เพียงแต่พระอภิเนาว์นิเวศน์เท่านั้น แต่ในรัชสมัยนี้มีการสร้างพระราชนิเวศน์ใน
ต่างจังหวัดที่มีอิทธิพลศิลปกรรมแบบตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด เช่น พระนครคีรี พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นผลจากแนวคิดในการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับยังที่
ต่างๆ ในแต่ละฤดูกาลอย่างตะวันตกด้วยอย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าช่างไทยเรียนรู้
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกจากที่ใด แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านตัวอย่างที่

                                                           
๑๙สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  ๓ ความคิดเปลี่ยนการ

แสดงออกก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๑๓๐. 
๒๐สมชาติ  จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔ 

–พ.ศ.๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๒๗. 
๒๑สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร, เล่ม ๑๔ (ประชุม

พงศาวดาร ภาค ๒๒-๒๕), (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗), ๒๖๑-๒๖๒. 



๒๔ 

 

เคยเห็นจากภาพถ่ายหรือค าบอกเล่าเช่นเดียวกับงานช่างจิตรกรรมตะวันตกที่ปรากฏในรัชกาล
นี้๒๒  รวมทั้งน่าจะมีการเรียนรู้จากสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศใกล้เคียง เช่น  สิงคโปร์
และปัตตาเวีย จากการที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางผู้ใหญ่ไปดูงานการปกครองประเทศ
เหล่านี้ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เพื่อน าแบบอย่างมาสร้างตึกแถวตามแนวถนนบ ารุงเมือง
และเฟื่องนคร๒๓ ทั้งนี้ไม่ปรากฏนามของนายช่างชาวต่างชาติที่โปรดเกล้าฯ ให้ควบคุมการ
ก่อสร้างในเวลานั้น  แต่มักปรากฏนามของนายช่างไทยซ่ึงน่าสังเกตว่าล้วนเป็นพระบรมวงศ์และ
ชนชั้นน าของไทย อาทิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม๒๔  และเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ใน
สายสกุลบุนนาค ซึ่งบุคคลเหล่านี้คงจะได้ศึกษาความรู้ทางวิชาการช่างอย่างตะวันตกจากนาย
ช่างสถาปนิกฝรั่งที่เข้ามาก่อสร้างอาคารตามแบบอย่างวัฒนธรรมตนในประเทศไทยขณะนั้น 
และคงได้ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือหรือต าราของชาวตะวันตกด้วย๒๕ 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมในพระราชประสงค์ที่มีอิทธิพลตะวันตก
เหล่านั้น ยังมีเทคนิคและรูปแบบที่ไม่ใช่ศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริง แต่ยังคงมีการผสมผสาน
ระหว่างรูปแบบและเทคนิคของสถาปัตยกรรมไทยและจีนที่ยังคงสืบเนื่องอยู่ด้วย  นอกจากนี้
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์แขนงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก็มิได้มีแต่อิทธิพลศิลปะตะวันตกเสมอไป 
เพราะยังคงมีรูปแบบศิลปกรรมแบบไทย รวมทั้งศิลปกรรมที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะจีนและอื่นๆ 
อยู่ด้วย  จึงเป็นประเด็นที่ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

 
 
 
 

                                                           
๒๒สมชาติ  จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 

๔ – พ.ศ.๒๔๘๐, ๒๙. 
๒๓โชติ  กัลยาณมิตร, “อิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕” วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ 
ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), ๕๙-๖๐. 

๒๔งานสถาปัตยกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะ
ตะวันตกส่วนใหญ่มีพระนามเจ้านายพระองค์นี้เป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้าง ดูใน พัสวีสิริ  
เปรมกุลนันท์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ ๔ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕). 

๒๕โชติ  กัลยาณมิตร, “นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”, วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ, ๔, ๕ (ธันวาคม ๒๕๒๓ –ธันวาคม ๒๕๒๕), ๕๐. 



๒๕ 

 

๒. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกาย 
พระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ ๔ ที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งคือการพระพุทธศาสนา ซึ่งมี

ความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เม่ือครั้งยังทรงผนวชในสมัยรัชกาลที่ ๓  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สถาปนาธรรมยุติกนิกาย ซึ่งส่งผลต่อศิลปกรรมในพระราชประสงค์หลายประการในเวลาต่อมา   

ในส่วนของศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้น ได้มีผู้ศึกษา
เกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆ ในพระอารามที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งท า
ให้เห็นถึงแนวคิดและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประการที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มพระอารามที่
ทรงสร้าง๒๖ ซึ่งน่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมว่าแนวคิดและรูปแบบที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นกับพระอารามที่
ทรงปฏิสังขรณ์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดด้วยหรือไม่ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการสนใจศึกษาศิลปกรรมในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปซึ่งมี
สาระส าคัญโดยสรุป ดังนี ้

ด้านประติมากรรม 
ดังได้กล่าวแล้วว่าการสร้างพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้น

นอกเหนือจากมีผู้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความสมจริงอันเป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ส่งผลต่อ
รูปแบบของพระพุทธรูปแล้ว ยังมีผู้น าเสนอประเด็นส าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป
ในพระราชประสงค์ซึ่งสัมพันธ์กับการปฏิรูปพุทธศาสนาของเจ้าฟ้ามงกุฏซึ่งแม้จะเป็นเหตุการณ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่น่าจะส่งผลต่อการสร้างพระพุทธรูปในรัชกาลที่ ๔ ด้วย 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ
ส าคัญประการหนึ่งคือการตรวจสอบพุทธลักษณะของพระพุทธรูปให้ตรงตามพระบาลีของเจ้าฟ้า
มงกุฏซึ่งท าให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้ทรงพระนิพนธ์คัมภีร์ 
“สุคตวิทัตถิ” หรือที่เรียกว่า “คืบพระสุคต”ในเวลาต่อมาได้เป็นต้นแบบให้ทรงสร้างพระพุทธรูป
องค์หนึ่งนามว่า พระพุทธปริตร ซึ่งเป็นพระประธานในหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง ให้
มีขนาดพระวรกายและวรรณะขององค์พระพุทธรูปให้สอดคล้องกับคัมภีร์ดังกล่าว๒๗ นักวิชาการ
บางท่านเห็นว่าขนาดที่ใหญ่โตของพระพุทธปริตรยังห่างไกลจากแนวคิดที่พยายามสร้างให้

                                                           
๒๖ดูใน เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว, รายงานวิจัยเรื่องพระราชประสงค์ในการสร้าง

ศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, ๒๕๕๕). 

๒๗สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ, เล่มที ่๑๙ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๑๙-๒๐. 



๒๖ 

 

พระพุทธเจ้ามีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างมาก๒๘ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างจาก
นักวิชาการบางท่านที่กล่าวว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ สะท้อนความเป็น
มนุษย์สามัญมากยิ่งขึ้นตามแนวคิดอย่างตะวันตก 

นอกจากนี้ยังมีผู้เสนอว่า การสร้างพระพุทธรูปของรัชกาลที่ ๔ มีความเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะลังกา สมัยแคนดี้  เช่น การละเว้นไม่ท าอุษณีษะของพระพุทธรูปน่าจะทรงน าแบบอย่างมา
จากพระพุทธรูปในศิลปะลังกา ซึ่งมีตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคือพระพุทธรูปท า
ด้วยงาช้างในครอบพระนิรันตรายเงินที่พระภิกษุลังกาได้น าเข้ามาถวายในรัชกาลที่ ๒ผู้เสนอ
แนวคิดนี้เชื่อว่าพระพุทธรูปจากลังกาองค์นี้เป็นต้นแบบให้กับการสร้างพระพุทธรูปในพระราช
ประสงค์หลายองค์เช่น พระสัมพุทธพรรณี  พระนิรันตรายเป็นต้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
รัชกาลที่ ๔ ทรงเชื่อม่ันในสมณวงศ์ที่ถูกต้องของลังกาอันเป็นแนวทางเดียวกับที่ทรงก่อตั้ง
ธรรมยุติกนิกาย๒๙ 

อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปในพระราช
ประสงค์อีกหลายประการ อาทิ รูปแบบพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะเฉพาะ การสร้างพระพุทธรูปแทน
พระองค์  การจารึกพระคาถาพระราชนิพนธ์ในพระองค์ รูปแบบและความหมายของซุ้ม
พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ การจ าลองพระพุทธรูปที่ส าคัญมาประดิษฐานยังวัดหลวง และ
ประเด็นที่ส าคัญอื่นๆ อีกมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่ควรศึกษาเพื่อขยายผลให้เห็นถึงแนวพระราช
ประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 

ด้านจิตรกรรม 
การเขียนภาพจิตรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในพระอารามที่สร้างหรือ

ปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีผู้สนใจศึกษามาก แต่ก็มี
ผู้ให้ความสนใจศึกษาในแต่ละประเด็นปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป  ซึ่งในภาพรวมยังคงเน้น
การศึกษาภาพจิตรกรรมที่ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา หากแต่มีการปรับเปลี่ยนการ
น าเสนอที่ส าคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดและสภาวการณ์ทางสังคม 
รวมท้ังมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของเจ้าฟ้ามงกุฎด้วย 

                                                           
๒๘พิชญา  สุ่มจินดา, “ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กับสมณวงศ์ของ

ลังกาผ่านพุทธศิลป์,” ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙), ๑๙๘. 
๒๙เรื่องเดียวกัน, ๑๖๐-๒๓๑. 



๒๗ 

 

เนื้อหาที่น ามาเขียนงานจิตรกรรม แม้จะยังเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา แต่ก็
ปรับเปลี่ยนมาสู่แนวคิดที่เป็นเหตุผลในเชิงประจักษ์มากขึ้น เช่น เรื่องประวัติอุบาสกอุบาสิกา
ส าคัญ วัตรปฏิบัติของสงฆ์ วิถีชีวิตชาวพุทธ ประเพณีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น๓๐ 

การเขียนภาพปริศนาธรรมหรือปัญหาธรรมซึ่งเป็นการน าเสนอข้อธรรมะในแนว
ใหม่เป็นหัวข้อหนึ่งที่มีผู้สนใจศึกษาไว้  ซึ่งมีทั้งที่สนใจศึกษาในแง่ที่เป็นงานจิตรกรรมที่ปรากฏ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในจิตรกรรมไทย  บางท่าน
ศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่น ามาใช้ในภาพปริศนาธรรมที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ
แบบตะวันตกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในสมัยนั้น๓๑  ในขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจตรวจสอบ
เนื้อหาที่แสดงออกผ่านภาพปริศนาธรรม ซึ่งพบว่าเป็นการอุปมาเปรียบเทียบพระรัตนตรัยผ่าน
ภาพสัญลักษณ์อันมีแหล่งบันดาลในจากเรื่องราวในพระไตรปิฎกซึ่งถือเป็นหัวใจของพุทธ
ศาสนา๓๒ 

งานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาทางพุทธศาสนาแต่มีแนวทางการน าเสนอที่แตกต่างไป
เหล่านี้จึงเป็นหลักฐานหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปพุทธศาสนาที่เน้นความถูกต้องตาม
พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแนวทางของธรรมยุติกนิกายได้เป็นอย่างดี 

ในขณะเดียวกันจะพบว่าเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้มักถ่ายทอดผ่านงาน
จิตรกรรมของวัดในเขตกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีเรื่องพุทธประวัติและเรื่องอดีตพุทธเจ้าซึ่ง
เป็นเน้ือหาเชิงปรัมปราคติที่เคยเป็นจารีตนิยมมาแต่เดิมน้ัน แม้จะยังคงมีสืบเนื่องอยู่แต่มีจ านวน
น้อยลง และได้ลดทอนหรือตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ออกไป แม้ว่าจะเป็นการ
แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งพุทธสภาวะก็ตาม  จึงคงไว้แต่ฉากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผล
เท่านั้น๓๓  เนื้อหาที่เป็นเรื่องชาดกต่างๆ มีน้อยลง รวมทั้งไม่ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับไตรภูมิโลก
สัณฐานซึ่งเป็นฉากใหญ่ดังที่เคยนิยมในอดีต  

                                                           
๓๐ดูใน พัสวีสิริ  เปรมกุลนันท์, “จิตรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ 

เรื่องจริยวัตรสงฆ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 

๓๑ดูใน สุธา  ลีนะวัต, การศึกษาสัญลักษณ์ในจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมของ
นิกายธรรมยุติ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิริยะ  ไกรฤกษ์, ๒๕๕๕). 

๓๒ดูใน พลอยไพลิน  เทพพงษ์, “งานวิเคราะห์ในมุมมองใหม่: แนวคิดงานจิตรกรรม
ภาพปริศนาธรรมในรัชกาลที่ ๔” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 

๓๓เสมอชัย  พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๑๐๙. 



๒๘ 

 

แต่กระนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่า จิตรกรรมของวัดในพระราชประสงค์บางแห่งที่อยู่
นอกราชธานีก็ยังคงเขียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงอุดมคติอยู่ด้วยอย่างเต็มพื้นที่ เช่น 
พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพพุทธประวัติ
ของพระอดีตพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากเนื้อหาจิตรกรรมพุทธศาสนาในเชิงประจักษ์
ดังที่ปรากฏในกรุงเทพฯ ซึ่งได้มีผู้ศึกษาพบว่าจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอดีตพุทธเจ้าและพุทธ
ประวัติที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นมีรูปแบบที่สืบเนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเดียวกันจากวัดสุ
ทัศนเทพวรารามในสมัยรัชกาลที่ ๓  หากแต่เรื่องราวของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบันนั้นเรียบเรียงจากคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยตรง หรือหากจะเป็นอรรถกถาก็ย่อมต้องไม่
ขัดกับเนื้อหาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นไปตามแนวทางแบบธรรมยุติกนิกายที่เชื่อม่ันในความถูก
ต้องและเก่าแก่เป็นหลัก๓๔ 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ผ่านมาจึงยัง
เป็นเพียงกรณีศึกษาที่มีผู้สนใจศึกษาไว้เพียงบางแห่ง  หากแต่ยังขาดการประมวลผลการศึกษา
ในภาพรวมที่จะสามารถอธิบายถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นด้วย 

ด้านสถาปัตยกรรม 
ในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนานั้น มีนักวิชาการได้

ศึกษารูปแบบการสร้างพระอารามในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ ทั้งระเบียบแผนผัง  
รูปแบบพระอุโบสถ พระวิหาร รวมทั้งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ  โดยสามารถสรุป
ลักษณะเด่นของพระอุโบสถและวิหารในรัชกาลที่ ๔ ไว้หลายประการ๓๕ เช่น เป็นอาคารที่มีเสา
พาไลรอบ เป็นอาคารแบบที่มีมุขขวางหน้าและหลังของอาคาร มีลักษณะเฉพาะของสีมา รวมทั้ง
ความนิยมประดับหน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่างที่มีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมาย
แทนพระองค์ เป็นต้น 

รูปแบบของเจดีย์ประธานตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ นั้นอาจกล่าวได้ว่าเจดีย์
ทรงระฆังในผังกลมเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดในวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ 
ทั้งน้ีมีบางกรณีที่ปรากฏกระแสพระราชด าริที่แสดงถึงเหตุผลว่าเจดีย์ทรงระฆังเป็นรูปแบบเจดีย์
ที่ทรงเห็นว่ามีความเก่าแก่และถูกต้องใกล้เคียงตามแบบโบราณ  รวมทั้งมีความม่ันคงแข็งแรง
กว่ารูปแบบอื่น นอกจากนี้การสร้างเจดีย์ตามแบบพระราชนิยมให้เป็นเจดีย์ทรงระฆังยังสะท้อน
                                                           

๓๔อิสรา  อุปถัมภ์, “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม: การ
วิเคราะห์จากมุมมองใหม่” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๕๙-๖๐. 

๓๕ดูใน สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗). 



๒๙ 

 

ถึงการย้อนกลับไปน าเอาแบบอย่างสถาปัตยกรรมของสยามในอดีตมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่ง
อาจมีผลต่อการเมืองการปกครองในขณะน้ันด้วยก็เป็นได้ 

ขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการสนใจศึกษาสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่สร้าง
ขึ้นตามพระราชประสงค์บางแห่งเป็นการเฉพาะ  โดยอาศัยการตีความเรื่องคติความเชื่อ
ถ่ายทอดผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น  เรื่องคติและสัญลักษณ์ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมพระปฐมเจดีย์ ซึ่งมีผู้เสนอว่าสัญลักษณ์ธรรมจักรได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการ
ออกแบบพระปฐมเจดีย์เพื่อให้เป็นพระมหาธาตุเจดีย์แห่งแรกและเป็นศูนย์กลางในการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔๓๖ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าการปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่และส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งในรัชสมัย ยังคงมีอีกหลายแง่มุมให้ศึกษาค้นคว้าถึงแนวพระราชประสงค์หลายประการ
ที่แฝงอยู ่ซึ่งอาจไม่ได้เป็นไปตามที่นักวิชาการในปัจจุบันตีความ 

นอกจากนี้ ยังมีวัดที่ส าคัญอีกหลายแห่งในต่างจังหวัดที่มีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ทรงระฆังไว้อีกมากและอยู่ในต าแหน่งที่ส าคัญอันอาจเป็นจุดสังเกต
ส าคัญของเขตแดนสยามทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งไม่ค่อยมีผู้กล่าวถึง  ทั้งยังเป็น
บริเวณที่เคยเสด็จพระราชด าเนินไปถึงโดยที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงปฏิบัติมาก่อน  
ทั้งนี้การสร้างเจดีย์เหล่านี้ย่อมมีผลทั้งในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ขณะเดียวกันก็น่าจะมี
ประเด็นศึกษาเพิ่มเติมถึงพระราชประสงค์อื่นในการสร้างซึ่งอาจเชื่อมโยงกับปัจจัยความ
เคลื่อนไหวอื่นๆ ทางสังคมในขณะน้ัน 

 
๓. ศิลปกรรมที่เก่ียวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

การศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่ผ่านมา มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์เองในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่  
รวมทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระราชวงศ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและ
ความเป็นมาของสยาม กลุ่มงานศิลปกรรมเหล่านี้ได้แก่ พระราชวังและพระที่นั่งที่ก่อสร้างขึ้น
ตามคติความเชื่อเรื่องปราสาท ซึ่งในรัชสมัยได้มีพระราชด าริให้สร้างและปฏิสังขรณ์ปราสาทเป็น
จ านวนมากเ ม่ือ เทียบกับรั ชกาลก่ อนๆ ในราชวงศ์ จักรี  มีทั้ งพระมหาปราสาทใ น
พระบรมมหาราชวัง และพระมหาปราสาทในพระราชนิเวศน์ต่างจังหวัดซึ่งพบว่าแม้จะมีการ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลศิลปะตะวันตกเกิดขึ้นแล้ว  แต่ในส่วนของการสร้างพระมหา
ปราสาทยังคงรักษารูปแบบตามสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างเคร่งครัด 
                                                           

๓๖ดูใน พีระพัฒน์  ส าราญ, “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
พระปฐมเจดีย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗). 



๓๐ 

 

การสร้างปราสาทเหล่านี้ มีผู้เสนอความเห็นไว้ว่าเป็นไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของ
รัชกาลที่ ๔ และพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าอธิราชเหนือหัว
เมืองประเทศราชในขณะนั้น๓๗  ซึ่งจะเห็นได้ว่าปราสาทเฉลิมพระเกียรติเหล่านี้มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน มีทั้งอาคารที่เป็นเรือนชั้นและเรือนยอด เช่น พระที่นั่งมหิศรปราสาท แต่ใน
ขณะเดียวกันปราสาทที่มียอดปรางค์ก็ยังคงมีอยู่ด้วย เช่น พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และ
พุทธปรางค์ปราสาท เป็นต้น จึงควรได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงพระราชประสงค์ในการ
เลือกสรรองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชนิยมในการ
สร้างพระเจดีย์ท่ีไม่โปรดรูปแบบทรงปรางค์  

ทั้งนี้ ในบางแห่งยังพบว่ามีการออกแบบแผนผังและพระราชทานชื่ออาคารส าคัญ
รวมทั้งพระมหาปราสาทให้สอดคล้องกับแนวคิดในเชิงอุดมคติ ดังกรณีของการออกแบบพระ
นครคีรทีี่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน๓๘ อันเป็นประเด็นที่แตกต่างจากการ
แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในพระราชประสงค์หลายแห่ง รวมทั้งพระราชด าริ
ที่ทรงปฏิเสธความเชื่อเรื่องไตรภูมิอันเป็นอุดมคติ ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรได้ศึกษาวิเคราะห์
เพิ่มเติมว่าแนวความคิดในเชิงอุดมคติบางประการที่ มีผลต่อการยอมรับนับถือสถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิงนัก จึงได้มีการน ามาปรับใช้
กับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ เป็นพระราชนิเวศน์ อันมีอิสระในการสร้างมากกว่า
สถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีพื้นที่จ ากัด 

นอกจากนี้ยังพบว่างานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังมีการผูกรูป
สัญลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่หลายประการแฝงอยู่ในส่วนต่างๆ ของงานศิลปกรรม  เช่น พระบรมราช
สัญลักษณ์หรือพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ในรูปแบบต่างๆ  รูปสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงพระ
ราชอ านาจอันอยู่เหนือดินแดนประเทศราชใกล้เคียง รูปสัญลักษณ์ของดินแดนมหาอ านาจใน
เวลานั้น เป็นต้น ซึ่งควรต้องมีการศึกษาตีความเพื่ออธิบายรูปสัญลักษณ์เหล่านั้นร่วมกับบริบท
ทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม อันอาจสะท้อนถึงแนวพระราชด าริที่แฝงอยู่ในงาน
ศิลปกรรมดังกล่าว 

จากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ นั้น ยังไม่ครอบคลุมในหลายประเด็น ซึ่งอาจจะยังขาดการศึกษาในภาพรวมเพื่อให้
                                                           

๓๗ดูใน ธาวิณี  จุลพรหม, “การศึกษาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙). 

๓๘ดูใน เบญจวรรณ  ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓). 



๓๑ 

 

เห็นงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ และแนวพระราชด าริ รวมถึงรูปแบบ
ศิลปกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  มีบางประเด็นที่อาจยังไม่มีผู้กล่าวถึง ในขณะที่บางประเด็น
ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจน  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะได้ศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป 

การศึกษาในครั้งนี้ จึงจะมุ่งเน้นศึกษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์แขนงต่างๆ โดย
มีการตรวจสอบประเด็นทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ภาพรวมของงานศิลปกรรมในพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เชื่อว่าการสร้างศิลปกรรมในพระราชประสงค์
ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติทั้งในช่วงที่ทรงผนวชและช่วงที่ทรงครองราชสมบัติเป็น
ส าคัญ โดยมีหลักคิดส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนาและการปกครองพระราชอาณาจักร 
ในที่นี้จึงได้พยายามจัดกลุ่มศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ 

๑. ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เนื่องในพุทธศาสนา ได้แก่ พระ
อาราม พระเจดีย์ พระพุทธรูปต่างๆ  รวมทั้งจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ที่โปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างและปฏิสังขรณ์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

๒. ศิลปกรรมในพระราชประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ได้แก่ ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง และพระราชนิเวศน์ต่างๆ 

ทั้งนี้ไม่อาจศึกษาศิลปกรรมทั้ง ๒ กลุ่มโดยเรียงล าดับตามอายุในการสร้างได้อย่าง
แน่ชัด เนื่องจากศิลปกรรมบางประการนั้นแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ แต่ไม่อาจทราบระยะเวลาที่แน่นอนในการสร้าง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงจะไม่
เน้นการศึกษาที่เรียงล าดับอายุสมัย  หากแต่จะเน้นการศึกษาถึงแนวพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ในการสร้างศิลปกรรมต่างๆ รวมทั้งรูปแบบที่แสดงถึงพระราชนิยมเป็นส าคัญ  การ
แบ่งหัวข้อย่อยในการศึกษาในแต่ละกลุ่มจึงอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนว
พระราชประสงค์ รูปแบบศิลปกรรม รวมทั้งประเด็นส าคัญทางวิชาการที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ซึ่ง
สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของศิลปกรรมในพระราช
ประสงค์รัชกาลที่ ๔ ทั้ง ๒ กลุ่มในบทต่อๆ ไป 

 



 

๓๒ 

บทท่ี ๔ 

ศิลปกรรมในพระราชประสงคร์ชักาลท่ี ๔ เน่ืองในพทุธศาสนา 

 

ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวเน่ืองในพุทธศาสนาได้แก่ ศิลปกรรมใน 

พระอารามต่างๆ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้และปฏสิงัขรณ์ 

ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ทัง้น้ีหมายรวมถึงวดัที่ได้ทรงมบีทบาทในการกํากบัดูแลการ

ก่อสรา้งหรอืการซ่อมแซมตัง้แต่เมื่อครัง้ทรงผนวช ซึ่งแมว้่าจะจดัอยู่ในสมยัรชักาลที่ ๓ ก็ตาม 

แต่ศลิปกรรมเหล่านัน้ยอ่มเป็นไปตามพระราชประสงคข์องเจา้ฟ้ามงกุฎ 

 

๑. ประวติัความสาํคญั และการแบ่งกลุ่มพระอารามท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา 

กลุ่มศลิปกรรมทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างในการศกึษานัน้ ได้เลอืกใชข้อ้มลูเบื้องต้นจากการ

สรุปรวมรวมรายชื่อและรายละเอยีดการก่อสรา้งและปฏสิงัขรณ์พระอารามและพุทธศาสนสถาน

ตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔  จากพระราชพงศาวดารสมยัรตันโกสนิทร์ รชักาลที่ ๔ 

ของเจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา บุนนาค) ร่วมกบั ตํานานวตัถุสถานต่างๆ ซึ่ง

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงสรา้ง พระนิพนธใ์นสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ซึง่ไดส้รปุจาํนวนและรายชื่อพระอารามทีท่รงสรา้งและทรงปฏสิงัขรณ์ไว ้จากนัน้ไดท้ําการศกึษา

เอกสารชัน้ต้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้สํารวจพระอารามต่างๆ ตามที่ปรากฏรายชื่อนัน้ ซึ่ง

พบว่ามขี้อจํากดัเพราะศิลปกรรมบางส่วนย่อมได้รบัการปฏสิงัขรณ์ในสมยัหลงัต่อมา หากแต่

เป็นหลกัฐานทีย่งัพอศกึษาได ้ ทัง้น้ีจะได้ศกึษาศลิปกรรมในพระราชประสงคทุ์กแขนงจากกลุ่ม

พระอารามเหล่าน้ี โดยสามารถแบ่งงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนาไดจ้ากพระอารามใน ๓ กลุ่ม คอื  

๑.๑ พระอารามทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนา 

๑.๒ พระอารามทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

๑.๓ พระอารามทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์ในต่างจงัหวดั 

ซึง่พระอารามทัง้ ๓ กลุ่ม มรีายชื่อและสงัเขปความสาํคญัดงัน้ี 

พระอารามท่ีโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา 

พระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา มี

ทัง้สิน้ ๕ แห่งซึง่อยู่ในกรุงเทพฯ โดยสามารถเรยีงตามลําดบัเวลาในการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ วดับรม

นิวาส วดัโสมนัสวหิาร วดัปทุมวนาราม วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

มปีระวตักิารสรา้งและความสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรชักาลที ่๔ โดยสงัเขปดงัน้ี 



๓๓ 

 

๑. วดับรมนิวาส 

เป็นวดัทีเ่จา้ฟ้ามงกุฎทรงรบัไวใ้นพระอุปถมัภเ์มื่อทรงผนวชตัง้อยู่นอกกําแพง

เมอืง โดยเป็นวดัเดมิทีพ่ระอนิทรเดชะถวายเป็นวดัหลวงและสรา้งคา้งอยู่  จงึไดท้รงบูรณะและ

ถวายเป็นพระอารามหลวงในสมยัรชักาลที ่๓ เรยีกกนัว่า วดันอก เมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชยแ์ลว้จงึ

สรา้งต่อจนสําเรจ็0

๑
 โดยโปรดเกล้าฯ ใหส้รา้งพระอุโบสถ พระวหิาร พระเจดยี ์การเปรยีญ และ

ท่าน้ํา เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔ แลว้พระราชทานนามว่า วดับรมนิวาส 1

๒
 วดัน้ีเป็นวดัคณะอรญัวาส ีคง

เพื่อให้คู่กันกับ “วัดใน” หรอืวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางศึกษาปริยตัิธรรมของฝ่าย

ธรรมยตุกินิกาย2

๓
 

๒. วดัโสมนสัวหิาร 

รชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งขึน้เพื่ออุทศิพระราชกุศลพระราชทานแก่สมเดจ็พระนางเจา้

โสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีที่สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ โดยการก่อสร้างถาวรวตัถุ 

ส่วนใหญ่นัน้ใช้พระราชทรพัยใ์นส่วนของสมเดจ็พระนางเจา้โสมนัสวฒันาวด 3ี

๔
 รชักาลที่ ๔ ได้

เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ์พระอุโบสถ เมือ่วนัที ่๑๕ มนีาคม พ.ศ.๒๓๙๖ ประกาศวสิุงคามสมีา

ใน พ.ศ.๒๓๙๙4

๕
 

๓. วดัปทุมวนาราม 

รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในคราวเดยีวกบัที่โปรด

เกล้าฯ ให้สรา้งสระปทุมวนัในบรเิวณท้องนาหลวงในคลองบางกะปิ สําหรบัเป็นที่ประทบัทรง

สําราญพระราชอิรยิาบถ เดมิชื่อวดัประทุมวนัวนาราม หรอืวดัสระปทุม 5

๖
 เมื่อแล้วเสรจ็ได้ทรง

นิมนต์พระสงฆเ์ชือ้สายลาวจากวดับวรนิเวศมาปกครองวดั และไดอ้ญัเชญิพระแสนและพระใส

                                                           
๑
กรมการศาสนา, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 

๒๕๒๕), ๑๒๔. 
๒
สมุดพระราชพธิพีระบรมราชาภเิษก (พ.ศ.๒๓๙๔), ร.๔ จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขท่ี ๔๕, 

หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๓
คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม ๑ 

(นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๕๐), ๒๗๗. 
๔
ประกาศวสิุงคามสมีา (พ.ศ.๒๔๐๘), ร.๔ หมู่ประกาศ จ.ศ. ๑๒๒๗ เลขท่ี ๑๕๓, 

หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๕
กรมการศาสนา, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร, ๖๑. 

๖
เจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร์ รชักาลท่ี ๔, พิมพ์ครัง้ที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชชิ่ง, 

๒๕๔๘), ๘๕. 



๓๔ 

 

ซึง่เป็นพระพุทธรปูทีอ่ญัเชญิมาจากเวยีงจนัทน์ในสมยัรชักาลที ่๓  มาประดษิฐานทีว่ดัปทุมวนา

ราม 6

๗
 ภายหลงัได้ทรงอุทศิพระราชกุศลในการสร้างวดัน้ีพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรนิ

ทราบรมราชนีิ7

๘
 ซึง่สิน้พระชนมเ์มือ่ พ.ศ.๒๔๐๔ 

๔. วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดสําคัญประจําราชธานีตาม

โบราณราชประเพณทีีม่กัจะมวีดัสาํคญั ๓ วดั คอื วดัมหาธาตุ วดัราชบุรณะ และวดัราชประดษิฐ ์

ซึง่ในกรุงเทพฯ ยงัขาดวดัราชประดษิฐ์อยู่ จงึไดโ้ปรดเล้าฯ ใหส้ถาปนาวดัน้ีขึน้ในพ.ศ.๒๔๐๗8

๙
 

และมพีระราชประสงคใ์หว้ดัน้ีเป็นวดัธรรมยุตกินิกาย เมื่อการสถาปนาวดัแลว้เสรจ็ไดท้รงนิมนต์

พระสาสนโสภณ (สา  ปุสสฺเทโว) จากวดับวรนิเวศวหิารมาปกครองวดั ในสมยัรชักาลที่ ๕ ได้

โปรดเกลา้ฯ ใหแ้บ่งพระบรมอฐัริชักาลที ่๔ ไปบรรจใุนพระพุทธอาสน์พระประธานในพระอุโบสถ

เพื่อเป็นทีส่กัการบชูาตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔9

๑๐
 

๕. วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

สรา้งขึน้ตามพระราชดาํรขิองรชักาลที ่๔ เมือ่มกีารขดุคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคู

พระนครและได้มกีารสรา้งวดัโสมนัสวหิารแล้ว โดยทรงมพีระราชดํารวิ่าในสมยัอยุธยามกีาร

สรา้งวดัตามคูเมอืง มตีวัอย่างเช่น สมเดจ็พระเจา้อยู่หวับรมโกศทรงสรา้งวดักุฎดีาว ใกลก้นันัน้

มวีดัสมณโกฎซิึ่งเป็นวดัของพระมเหส ีจงึมพีระราชประสงค์ที่จะสรา้งวดัของพระองค์คู่กบัวดั

โสมนัสวหิารที่รมิคลองผดุงกรุงเกษม 1 0

๑๑
 รชักาลที่ ๔ ได้เสด็จฯมาทรงวางศลิาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ.

๒๔๑๐ และทรงเร่งรดัการก่อสร้างให้เสรจ็ทนัก่อนวนัเข้าพรรษาในปี พ.ศ.๒๔๑๑ อนัเป็นปี

สุดท้ายในรชักาล และโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระจนัทรโคจรคุณจากวัดบวรนิเวศวิหารมา

                                                           
๗
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ชุมนุมพระบรมราชาธิบายใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ฉบบั พ.ศ.๒๔๕๗ (กรงุเทพฯ: ตน้ฉบบั, ๒๕๕๔), ๕๒. 
๘
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวตัถุ

สถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง (ม.ป.ท., จดัพมิพ์ในงาน

พระราชทานเพลงิศพ พนัเอก (พเิศษ) ชลติ  ศริพิงษ์ ณ เมรวุดัธาตุทอง, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔), ๕๖. 
๙
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมประกาศรชักาลท่ี ๔ พ.ศ.

๒๔๐๘-๒๔๑๑ (พระนคร: คุรสุภา, ๒๕๐๔), ๑๑๓-๑๑๗. 
๑๐

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๕๖. 
๑๑

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, ประชุมพระราชนิพนธ์ในรชักาลท่ี 

๕ ภาคปกิณกะ ๑ (กรงุเทพฯ: ตน้ฉบบั, ๒๕๕๖), ๑๒-๑๓. 



๓๕ 

 

ปกครองวดั11

๑๒
 จากนัน้เสดจ็ฯ มาทรงเปิดวดัพรอ้มทัง้พระราชทานชื่อวดัว่า วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

แต่โปรดเกลา้ฯ ใหเ้รยีกว่าวดัพระนามบญัญตัไิปพลางก่อนจนกว่าจะสิน้รชักาล 12

๑๓
 

เน่ืองจากพระอารามทัง้ ๕ แห่งน้ีเป็นการสถาปนาขึน้ใหม่ตามพระราชประสงคข์อง

รชักาลที่ ๔ งานศลิปกรรมต่างๆ จงึน่าจะเป็นการสะท้อนถงึการแสดงออกตามพระราชนิยมที่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะและแนวพระราชประสงค์ได้อย่างเต็มที่  ทัง้ยงัอาจเป็นแรงบนัดาลใจหรอืมี

ประเดน็ทีส่มัพนัธก์บัการปฏสิงัขรณ์พระอารามในแห่งอื่นๆ 

พระอารามท่ีโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์ในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

พระอารามที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏสิงัขรณ์ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

ตามทีป่รากฏรายชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๔ และตํานานวตัถุสถาน

ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงสรา้งนัน้ บางแห่งเป็นการปฏสิงัขรณ์เกือบทัง้พระ

อาราม ในขณะทีบ่างแห่งเป็นการปฏสิงัขรณ์สิง่ก่อสรา้งเพยีงบางอยา่งเท่านัน้  

การศึกษางานศิลปกรรมในกลุ่มน้ีจงึจะยกตวัอย่างศิลปกรรมเพยีงบางประเด็นที่

ตรวจสอบไดอ้ยา่งแน่ชดัว่าเป็นการปฏสิงัขรณ์ตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔  โดยงดเวน้

การศกึษาในประเดน็อื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชประสงคโ์ดยตรง เช่น การศกึษารปูแบบอาคาร 

หรอืแผนผงัของพระอารามบางแห่งที่ได้รบัการออกแบบมาก่อนหน้าที่รชักาลที่ ๔ จะทรงรบั

ปฏสิงัขรณ์ต่อมา โดยสามารถแบ่งพระอารามไดเ้ป็น ๔ กุล่ม ตามวตัถุประสงคใ์นการปฏสิงัขรณ์ 

ทัง้น้ีไมอ่าจเรยีงตามลําดบัระยะเวลาในการปฏสิงัขรณ์ไดเ้น่ืองจากไม่มหีลกัฐานทีแ่น่ชดัทัง้หมด  

โดยในที่น้ีจะสรุปเฉพาะรายชื่อวัด ส่วนสังเขปความสําคัญของวัดและสิ่งก่อสร้างที่ทรง

ปฏสิงัขรณ์จะไดก้ล่าวถงึเมือ่ยกตวัอยา่งเป็นประเดน็ศกึษาในแต่ละแห่งต่อไป  

๑. พระอารามสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระบรูพมหากษตัรยิใ์นราชวงศจ์กัร ีพระอาราม

ในกลุ่มน้ี ได้แก่ วดัพระศรรีตันศาสดาราม วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม วดัมหาธาตุ วดัชนะ

สงคราม วดัสุทศันเทพวราราม วดัสระเกศ วดัอรุณราชวราราม วดัราชโอรสาราม วดัชยัพฤกษ

มาลา วดัเฉลมิพระเกยีรต ิ

๒. พระอารามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้ฟ้ามงกุฎเมือ่ทรงผนวช พระอารามในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 

วดับวรนิเวศวหิาร วดัมหาพฤฒาราม วดัชโินรสาราม วดัราชาธวิาส วดัราชสทิธาราม 

๓. พระอารามที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ พระอารามในกลุ่มน้ี ได้แก่  

วดักลัยาณมติร วดัศรสีุดาราม วดัหริญัรูจวีดัเขมาภริตาราม วดัภคนีินาฏ วดัโมลโีลกยาราม  

วดัหงสร์ตันารามวดัตรทีศเทพ 

                                                           
๑๒

กรมการศาสนา, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร, ๙๕-๙๖. 
๑๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๕๖. 



๓๖ 

 

๔. พระอารามที่ทรงมสี่วนร่วมในการปฏสิงัขรณ์กบับุคคลอื่น พระอารามในกลุ่มน้ี 

ไดแ้ก่ วดัปทุมคงคา วดัวงศม์ลู วดับวรมงคล วดับุปผาราม 

พระอารามท่ีโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์ในต่างจงัหวดั 

พระอารามทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์ในต่างจงัหวดัทีร่ะบุไวใ้นพระราชพงศาวดารฯ 

และตํานานวตัถุสถานฯ มอียู่หลายหลายแห่งในทุกภูมภิาค ทัง้น้ีหมายรวมถงึบางแห่งทีม่เีพยีง

การก่อสร้างพระเจดยี์หรอืพระพุทธรูปเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่มไิด้มสีถานะเป็นพระอารามด้วย

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครัง้น้ีจึงจะศึกษาเฉพาะบางแห่งที่ย ังหลงเหลือหลักฐานงาน

ศลิปกรรมตามพระราชประสงค์ ซึง่สามารถแบ่งกลุ่มโดยถอืตามสงัเขปความสําคญัและมูลเหตุ

แห่งการปฏสิงัขรณ์ ไดด้งัน้ี 

๑. พระอารามสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระบรูพมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศจ์กัร ีดงัน้ี 

จ.พระนครศรอียธุยา ไดแ้ก่ วดัสุวรรณดาราราม, วดัพนญัเชงิ, วดัขนุแสน 

จ.สมทุรสงคราม ไดแ้ก่ วดัอมัพวนัเจตยิาราม 

จ.สมทุรปราการ ไดแ้ก่ วดัพระสมทุรเจดยี ์

๒. พระอารามทีเ่คยเสดจ็ธุดงคเ์มือ่ทรงผนวช ดงัน้ี 

จ.นครปฐม ไดแ้ก่ พระปฐมเจดยี ์

จ.พระนครศรอียธุยา ไดแ้ก่ วดัพรหมนิวาส (วดัขนุยวน)  

จ.อุตรดติถ ์ไดแ้ก่ วดัพระฝางสวางคบุร ี

จ.สุพรรณบุร ีไดแ้ก่ วดัปา่เลไลย ์

จ.เพชรบุร ีไดแ้ก่ ถํ้าเขาหลวง เจดยีเ์ขาพนมขวด 

๓. พระอารามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผาตกิรรมและการสรา้งพระราชวงั ดงัน้ี 

จ.พระนครศรอียธุยา ไดแ้ก่ วดัเสนาสนาราม, วดัชุมพลนิกายาราม 

จ.ลพบุร ีไดแ้ก่ วดักวศิราราม 

จ.เพชรบุร ีได้แก่ วดัมหาสมณาราม, พระธาตุจอมเพชร, พระสุทธเสลเจดีย ์

และวดัพระแกว้น้อยทีพ่ระนครครี ี

๔. พระอารามในเสน้ทางทีเ่คยเสดจ็ประพาส ดงัน้ี 

จ.สระบุร ีไดแ้ก่ วดัพระพุทธบาท, เจดยีท์ีถ่ํ้าประทุน 

จ.พษิณุโลก ไดแ้ก่ วดัมหาธาตุ 

จ.จนัทบุร ีไดแ้ก่ วดัโยธานิมติ 

จ.ชลบุร ีไดแ้ก่ วดับางพระ เจดยีท์ีช่่องแสมสาร 

จ.สงขลา ไดแ้ก่ เจดยีเ์ขาตงักวน 

จากกลุ่มพระอารามต่างๆ ที่ได้จําแนกและนํามาศึกษานัน้พบว่ามปีระเด็นสําคญั

หลายประการทีอ่าจเป็นสิง่สะทอ้นถงึรปูแบบและแนวพระราชดาํรขิองรชักาลที ่๔ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

งานศลิปกรรมซึง่ผลการศกึษาวเิคราะหม์ปีระเดน็ทีส่าํคญัดงัน้ี 



๓๗ 

 

๒. สรปุรปูแบบและแนวคิดสาํคญัของสถาปัตยกรรมเน่ืองในพทุธศาสนา 

จากการศกึษาทีผ่่านมา มนีักวชิาการบางท่านไดศ้กึษาเกี่ยวกบัแผนผงัและรปูแบบ

ของศลิปกรรมในเขตพุทธาวาสไว้อย่างละเอยีดแลว้ ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระ

วหิารและเจดยี์1 3

๑๔
 พบว่าพระอารามที่สรา้งและปฏสิงัขรณ์ตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ มี

แผนผงัและรปูแบบทีไ่ดร้บัการออกแบบใหม้คีวามแตกต่างจากพระอารามหลวงในสมยัรชักาลที ่

๓ อยา่งเหน็ไดช้ดัในทีน้ี่จงึจะสรปุลกัษณะทีส่ําคญัและเพิม่เตมิเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

๒.๑ แผนผงัเขตพทุธาวาส 

จากการศึกษาพบว่าพระวหิารและเจดยี์เป็นสถาปตัยกรรมที่มคีวามสําคญั

มากทีสุ่ด พระอารามเกอืบทุกแห่งจงึมพีระวหิารทีม่ขีนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถ และเจดยีต์ัง้อยู่ใน

แนวแกนของแผนผงั ในขณะที่พระอุโบสถได้ลดขนาดและความสําคญัลงเมื่อเทยีบกบัแผนผงั

ของวดัในรชักาลก่อน 

ตวัอย่างแผนผงัทีพ่บมาก โดยเฉพาะวดัทีโ่ปรดเกล้าฯ ให้สรา้งทัง้ ๕ วดั กบั

วดัทีท่รงปฏสิงัขรณ์อกีบางแห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นแผนผงัแบบแนวแกน  ซึง่ไม่จําเป็นต้องอยู่

ในแนวแกนตะวนัออก – ตะวนัตกเสมอไป เน่ืองจากแผนผงับางแห่งขึน้อยู่กบัเสน้ทางคมนาคม

ใกล้เคียง โดยมพีระวิหารอยู่ด้านหน้า ตามด้วยเจดีย์ประธาน ซึ่งอาจมรีะเบียงคดล้อมรอบ

หรอืไม่ก็ได้ และด้านหลงัเป็นพระอุโบสถ ซึง่ตําแหน่งของพระอุโบสถกบัพระวหิารอาจสลบักนั

ไดใ้นบางแห่ง (ภาพที ่๑, ๒)แผนผงัเช่นน้ีเป็นลกัษณะเดยีวกนักบัแผนผงัเขตพุทธาวาสในสมยั

อยธุยาตอนตน้ 

 

                                                           
๑๔

ดูรายละเอยีดของรปูแบบอาคารและแผนผงัวดัใน สมคดิ  จริะทศันกุล, รปูแบบ

พระอโุบสถและพระวิหารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมอืง

โบราณ, ๒๕๔๗); ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทรพ์ฒันาการของงานช่าง

และแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๖). 



๓๘ 

 

 
ภาพที ่๑ เขตพุทธาวาส วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

ที่มา: วัดมกุฏกษัตริยาราม, เข้าถึงเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖, เข้าถึงได้จาก https://www. 

google.co.th/maps/placeวั ด ม กุ ฎ ก ษั ต ริ ย า ร า ม /@13.7640415,100.5064182,95m/data= 

!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30e2996a02793243:0xaa77bb0448225562!8m2!3d13.764246!4

d100.50661 

 

 
ภาพที ่๒ เขตพุทธาวาส วดัปทุมวนาราม 



๓๙ 

 

อน่ึงมบีางวดัทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งโดยเลยีนแบบแนวคดิใหเ้หมอืนกนักบัวดั

ในกรงุศรอียธุยาเป็นการเฉพาะ คอื วดัมกุฏกษตัรยิารามและวดัโสมนัสวหิาร ซึง่ไดส้รา้งขึน้คู่กนั

รมิคลองผดุงกรงุเกษม เพื่อใหค้ลา้ยกบัวดักุฎดีาวและวดัสมณโกฏทีอ่ยู่ใกลคู้รอบกําแพงกรุงเก่า 

โดยพระเจา้อยู่หวับรมโกศทรงสรา้งวดักุฎดีาวให้เป็นวดัหลวง และวดัสมณโกฏให้เป็นวดัพระ

มเหส ี รชักาลที่ ๔ จงึมพีระราชดํารใิห้สรา้งวดัมกุฏกษตัรยิารามเป็นวดัของพระองค์ คู่กบัวดั

โสมนสัวหิารของสมเดจ็พระนางเจา้โสมนสัวฒันาวดเีพื่อใหเ้ป็นพระเกยีรตยิศสบืไป14

๑๕
 

ในเขตพุทธาวาสยงัพบว่ามกีารให้ความสําคญักบัต้นโพธิ ์โดยบางแห่งได้

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ลกูตน้โพธิใ์นบรเิวณทีเ่ป็นแนวแกนของแผนผงัหลกัในเขตพุทธาวาสซึง่นับเป็น

องค์ประกอบสําคญัอกีประการหน่ึงซึ่งไม่เป็นที่นิยมมาก่อนในสมยัรตันโกสนิทร์ วดัที่พบว่าม ี

ต้นโพธิเ์ป็นจุดสําคญัของแผนผงัในเขตพุทธาวาสได้แก่ วดัปทุมวนาราม วดัพระสมุทรเจดยี ์ 

วดับวรนิเวศวหิาร พระปฐมเจดยี ์เป็นต้น นอกจากน้ี รชักาลที่ ๔ ไดโ้ปรดเกลา้ให้ปลูกต้นโพธิ ์

ไว้ในที่แห่งอื่นๆ ที่สําคญั ได้แก่ วัดพระศรีรตันศาสดาราม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  

วดัมหาธาตุยวุราชรงัสฤษฎิ ์

รปูแบบของบรเิวณทีป่ระดษิฐานต้นโพธิแ์ต่ละแห่งพบว่ามกีารทําฐานโพธิ ์มี

ลกัษณะเป็นฐานสงิหใ์นผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสั มพีนกักําแพงโดยรอบทําดว้ยกระเบือ้งปรุแบบจนี และ

มบีนัไดทางขึน้โดยอาจมเีพยีงดา้นเดยีวหรอืทัง้ ๔ ดา้น  มบีางแห่งทีม่อีาคารลอ้มรอบต้นโพธิท์ี่

เรยีกว่าโพธฆิระ เช่นทีว่ดัปทุมวนาราม และวดับวรนิเวศวหิาร โพธฆิระมแีผนผงัเป็นสี่เหลี่ยม

จตุัรสั  มหีลงัคาคลุมและมพีนักกําแพงบนสนัหลงัคาโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้ต้นโพธิไ์ด้

เจรญิเตบิโต (ภาพที ่๓) 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๕

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, ประชุมพระราชนิพนธ์ในรชักาลท่ี 

๕ ภาคปกิณกะ ๑, ๑๒-๑๓. 



๔๐ 

 

   
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๓ ตน้โพธิใ์นเขตพุทธาวาส 

(ก) ฐานโพธิ ์วดัพระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

(ข) โพธฆิระ วดัปทุมวนาราม 

 

สําหรับโพธิฆระในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั ้น  มีระเบียบของแผนผังที่อาจ

เทยีบเคยีงได้กบัวหิารโพธิล์งักา วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร จ.นครศรธีรรมราช ซึ่งมอีาคาร

หลงัคาคลุมอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสัลอ้มรอบแท่นขนาดใหญ่ทีป่ลูกต้นโพธิเ์ช่นกนั  โดยวหิารโพธิ ์

ลงักาอาจเป็นต้นเค้าให้กบัการสร้างโพธฆิระของรชักาลที่ ๔  เน่ืองจากได้เคยเสด็จฯไปทรง

นมสัการพระบรมธาตุทีน่ครศรธีรรมราชและได้เคยโปรดเกล้าฯ ใหจ้ําลองพระบรมธาตุเจดยีม์า

ไว้ยงัพระปฐมเจดยี ์ ซึ่งวหิารโพธิล์งักาที่นครศรธีรรมราชก็น่าจะเป็นสิง่สําคญัอนัเป็นที่รูจ้กัใน

ขณะนัน้  จงึได้นํารูปแบบดงักล่าวมาสร้าง ดงัจะเหน็ได้ว่ามลีกัษณะแผนผงัที่คล้ายคลงึกนั 1 5

๑๖
  

แม้ยงัไม่มีหลักฐานยืนยนัแน่ชัดแต่ทัง้โพธิฆระสมยัรชักาลที่ ๔ และที่ว ัดพระมหาธาตุฯ จ.

นครศรธีรรมราชต่างกม็รีะเบยีบทีใ่กลเ้คยีงเป็นอยา่งมากเมือ่เทยีบกบัแผนผงัของโพธฆิระทีนิ่ยม

สร้างในศิลปะลงักา 1 6

๑๗
 (ภาพที่ ๔)  นอกจากจะมกีารปลูกต้นโพธิใ์นพระอารามตามพระราช

ประสงคข์องรชักาลที ่๔ แลว้ ยงัพบว่ามกีารนํารปูใบโพธิห์รอืตน้โพธิม์าสรา้งเป็นซุม้พระพุทธรปู

ตามพระราชประสงคเ์พื่อสื่อถงึพระโพธญิาณและการตรสัรูข้องแห่งพระพุทธองคด์ว้ย  

 

                                                           
๑๖

อภิญญา  นนท์นาท, “แนวคิดและความสําคัญของต้นพระศรีมหาโพธิส์มัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั” (การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวตัิศาสตร์ศิลปะตาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศลิปากร, ๒๕๕๓), ๗๑. 
๑๗

รุง่โรจน์  ธรรมรุง่เรอืง, พทุธศิลป์ลงักา (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๖), ๑๕๙-๑๖๐. 



๔๑ 

 

 
ภาพที ่๔ แผนผงัโพธฆิระในศิลปะลงักาซึ่งมลีกัษณะเป็นอาคารหลงัคาคลุมในผงัสี่เหลี่ยม

จตุัรสัลอ้มรอบตน้โพธิ ์

ทีม่า: Roland Silva, Religious Architecture in Early and Medieval Sri Lanka: A Study 

of The Thupa, Bodhimanda, Uposathaghara and Patimaghara (Druk: Krips Repro 

meppel, 1988), 396. 

 

การใหค้วามสําคญักบัต้นโพธิเ์ป็นอย่างมากในรชักาลที ่๔ คงสบืเน่ืองมาจาก

ต้นโพธิเ์ป็นต้นไมส้ําคญัตามพุทธประวตั ิโดยเฉพาะอย่างยิง่คอืตอนตรสัรู ้ และยงัเป็นสถานที่

สําคญัตามคตคิวามเชื่อเรื่องสงัเวชนียสถาน ๔ ประกอบด้วยสถานที่ประสูต ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา 

และปรนิิพพาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทรงมพีุทธานุญาตให้ปลงธรรมสงัเวชภายหลงัจากที่เสดจ็ดบั

ขนัธป์รนิิพพาน ดงันัน้ต้นโพธิจ์งึเป็นสิง่ที่ทําใหร้ะลกึถงึสถานทีต่รสัรูข้องพระพุทธองค ์ โดยคติ

ความเชื่อเกีย่วกบัสงัเวชนียสถาน ๔ ยงัปรากฏอยา่งเด่นชดัทีพ่ระปฐมเจดยีด์ว้ย (ดูในหวัขอ้พระ

ปฐมเจดยี ์: พระราชประสงคเ์รื่องสุวรรณภูม ิสงัเวชนียสถาน  และสตัตมหาสถาน)  นอกจากน้ี 

อาจเกี่ยวขอ้งกบัการนับถอืบูชาต้นไมใ้หญ่ซึ่งเป็นความเชื่อแต่เดมิทีว่่ามรีุกขเทวดารกัษา โดย



๔๒ 

 

แนวความคดิเกีย่วกบัการบชูาตน้โพธิเ์พื่อระลกึถงึสถานทีต่รสัรูแ้ละการบูชาต้นไมใ้หญ่มปีรากฏ

ในการแสดงพระธรรมเทศนาของเจา้ฟ้ามงกุฎและบทพระราชนิพนธข์องรชักาลที ่๔17

๑๘
 

ทีม่าทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงที่ทําให้ต้นโพธิม์บีทบาทสําคญัในเขตพุทธาวาส 

คอืการไดร้บัต้นโพธิจ์ากลงักาเขา้มาในสมยัรตันโกสนิทร ์ซึง่เริม่เกดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่๒ โดย

ไดพ้ระราชทานไปปลูกยงัวดัสําคญัในกรุงเทพฯ 1 8

๑๙
 ต่อมาในสมยัรชักาลที ่๔ เมื่อมกีารส่งสมณ

ฑูตไปลงักาก็มกีารนําต้นโพธิจ์ากลงักามาปลูกที่พระปฐมเจดยีด์้วยเช่นกนั 1 9

๒๐
 กระทัง่ในปลาย

รชักาลจงึไดพ้นัธุพ์ระศรมีหาโพธิจ์ากพุทธคยาทีนํ่าเขา้มาโดยชาวองักฤษ 2 0

๒๑
  ภายหลงัจากทีไ่ด้

มกีารสาํรวจและบรูณะโบราณสถานต่างๆ ในอนิเดยี จงึไดเ้พาะพนัธุแ์ละพระราชทานไปปลูกยงั

พระอารามสาํคญัอกีหลายแห่งเช่น วดับวรนิเวศวหิาร พระปฐมเจดยี ์เป็นตน้ 

๒.๒ รปูแบบของอาคารหลงัคาคลมุ 

อาคารหลงัคาคลุมที่พบโดยทัว่ไป ได้แก่ พระวหิารและพระอุโบสถโดยมาก

เป็นอาคารแบบไทยประเพณีก่ออิฐถือปูน  เครื่องหลงัคานิยมเครื่องไม้มุงกระเบื้อง  ประดบั

เครื่องลํายอง ประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุง้ และหางหงส์ หน้าบนัเป็นไมแ้กะสลกัปิด

ทองประดบักระจก   

อย่างไรก็ตาม พบว่าอาคารหลังคาคลุมในพระราชประสงค์ที่สร้างขึ้นใน

ระยะแรกนัน้มรีปูแบบงานประดบัทีส่บืเน่ืองมาจากในรชักาลที ่๓ โดยยงัคงปรากฏอทิธพิลศลิปะ

                                                           
๑๘

 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, “คําสอนใหผู้ป้ฏบิตัริูใ้นทางทีช่อบ,” ใน 

ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: 

มหาเถรสมาคม, จดัพมิพเ์ฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในโอกาสทีว่นั

พระราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗), ๕๓-๕๔; “การนับถอืพระพุทธศาสนา” เรื่อง

เดยีวกนั, ๓๐๙; “พระกระแสทรงแนะนําในการแผ่ไมตรจีติต่อเทพารกัษ์” เรือ่งเดยีวกนั, ๑๑๘. 
๑๙

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๒ ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ ์(ขาํ  บุนนาค) จากต้นฉบบัตวัเขียน

ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ พร้อมคาํอธิบายเพ่ิมเติม, 

(กรุงเทพฯ: สมาคมประวตัศิาสตรใ์นพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร,ี ๒๕๕๓), ๑๐๒-๑๐๓. 
๒๐

เจา้พระยาทพิากรวงศ์มหาโกษาธบิด,ี เร่ืองพระปฐมเจดีย ์(พระนคร: โสภณ 

พพิรรฒธนากร, ๒๔๖๙), ๑๐. 
๒๑

ชาญวทิย ์ เกษตรศริ,ิ บรรณาธกิาร, พระศรีมหาโพธ์ิจากชมพทูวีปสู่สุวรรณภมิู 

(กรงุเทพฯ: มลูนิธโิครงการตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ ๒๕๔๒), ๔๐. 



๔๓ 

 

จนีผสมผสานกบัอทิธพิลศลิปะตะวนัตก  ในขณะทีอ่าคารหลงัคาคลุมในวดัทีท่รงปฏสิงัขรณ์หรอื

ทรงสรา้งในภายหลงัมรีปูแบบอาคารอย่างไทยประเพณทีีช่ดัเจนมากกว่า  

ตวัอย่างของอาคารหลงัคาคลุมทีม่อีทิธพิลศลิปะจนีซึง่คงสบืเน่ืองมาจากงาน

ช่างในรชักาลที ่๓ และผสมผสานกบัอทิธพิลตะวนัตก เช่น พระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิาร  พระ

อุโบสถและพระวหิารวดัมงกุฎกษตัรยิาราม  วดัโสมนัสวหิาร  เป็นต้น  มรีูปแบบที่สําคญั เช่น 

อาคารมพีาไลลอ้มรอบ เสาพาไลเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรอืทรงกลมที่ไม่ย่อมุมและไม่ประดบับวัหวั

เสาดว้ยบวัแวง  แต่ประดบัหวัเสาโดยเลยีนแบบลวดลายอยา่งตะวนัตก เช่น ลายใบผกักาดอย่าง

เทศ (ภาพที ่๕ ) 

 

 
ภาพที ่๕ เสาพาไลพระวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

ส่วนหลงัคามกีารยกเป็นคอสองเพื่อรองรบัหลงัคาส่วนบนทีท่ําเป็นหน้าจัว่ก่อ

อฐิถอืปูน บางแห่งมุงกระเบื้องกาบกลว้ยหรอืกระเบื้องกาบู ซึ่งน่าจะพฒันามาจากอาคารแบบ

เก๋งจนีอนัเป็นพระราชนิยมในรชักาลที่ ๓ แต่ได้ผสมผสานกบัอทิธพิลตะวนัตกที่เรยีกว่า ทรง

วลินัดา21

๒๒
 เพราะทาํใหส้่วนหน้าจัว่ตัง้ขึน้มากแตกต่างจากหลงัคาหน้าจัว่แบบไทยประเพณี  การ

ประดบัหน้าบนัพบว่ามคีวามนิยมงานปูนป ัน้ประดบักระเบื้องเคลอืบ แต่ลวดลายที่ประดบัเป็น

ลายใบไม้ดอกไม้อย่างฝรัง่มากขึ้น บริเวณช่อช้า ใบระกา หางหงส์เป็นงานปูนป ัน้ประดับ

                                                           
๒๒

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์พฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๖), ๑๘๔-๑๘๕. 



๔๔ 

 

กระเบือ้งซึง่นิยมทาํเป็นรปูนาคเศยีรเดยีว อย่างทีเ่รยีกว่า นกเจ่า ในส่วนของช่อฟ้าและหางหงส ์

(ภาพที ่๖) 

ส่วนอาคารหลงัคาคลุมตามพระราชประสงคท์ีย่งัคงรปูแบบอย่างไทยประเพณี

มตีวัอยา่งใหศ้กึษาอยูม่าก  โดยนิยมประดบัหลงัคาดว้ยเครือ่งไมม้งุกระเบือ้ง  ประดบักรอบหน้า

บนัดว้ยเครือ่งลาํยองซึง่ทําดว้ยไมแ้กะสลกัปิดทองประดบักระจก และนําลวดลายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

รชักาลที ่๔ เช่น พระมหามงกุฎหรอืลายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวดันัน้ๆ มาประดบัเป็นสญัลกัษณ์  ทัง้น้ี

เชื่อว่าการใช้รปูแบบอาคารอย่างไทยประเพณีน่าจะเป็นรูปแบบที่สบืเน่ืองมาจากศลิปะอยุธยา

จนถงึรตันโกสนิทร ์ทัง้น้ีเพื่อใหส้อดคล้องกบัรปูแบบของพระเจดยีแ์ละแผนผงัของวดัที่พบว่ามี

ความเกีย่วขอ้งกบัวดัในสมยัอยธุยาดว้ย 

 

   
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๖ พระอุโบสถ วดัโสมนสัวหิาร 

(ก) พาไลรอบอาคารและการประดบัเครือ่งหลงัคาอย่างจนี 

(ข) นกเจา่ทีป่ระดบัส่วนช่อฟ้าและหางหงส ์

 

๒.๓ สีมา 

นิมติหรอืสมีาของวดัในพระราชประสงค์ของรชักาลที ่๔ มรีปูแบบทีแ่บ่งออก

กวา้งๆ ได ้๒ ประเภท ไดแ้ก่  สมีาทีย่งัคงรปูแบบที่สบืเน่ืองจากในสมยัอยุธยาถงึรตันโกสนิทร์

ตอนต้นคอื สมีาทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นหนิ หรอืที่เรยีกว่า ใบเสมา ซึ่งประดบัลวดลายต่างๆ และ

ตัง้อยูบ่นแท่นฐานอยา่งทีเ่รยีกว่าสมีานัง่แท่นกบัสมีาอกีรปูแบบหน่ึงซึง่เป็นทีนิ่ยมและพบมากใน

รชักาลน้ี คอืสมีาแบบแท่งหรอืสมีาทรงลูกบาศก์ที่มคีวามกวา้ง ความยาว และความสูงเท่ากนั 

ซึง่มกีารประดบัลวดลายและทาํแท่นฐานสมีาเช่นกนั (ภาพที ่๗)  



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ก) (ข) 

ภาพที ่๗ สมีารปูแบบต่างๆ 

(ก) ใบสมีาทีม่สี่วนฐานหรอืสมีานัง่แท่น วดัโสมนสัวหิาร 

(ข) สมีาทรงลกูบาศก ์วดัราชาธวิาส 

 

แผนผงัสมีามทีัง้ที่เป็นขณัฑสมีาคอืสมีาขนาดเลก็ที่ล้อมรอบพระอุโบสถ ซึ่ง

ใบเสมาอาจตัง้อยู่โดยรอบหรอืตดิแนบกบัผนังพระอุโบสถซึง่มกัพบในวดัทรงปฏสิงัขรณ์และอยู่

ในต่างจงัหวดั แผนผงัสมีาในลกัษณะน้ีจงึเป็นการทําสบืเน่ืองมาจากเดมิทีเ่คยมอียู ่

แผนผงัสมีาอกีรูปแบบหน่ึง คอื มหาสมีา หมายถงึสมีาขนาดใหญ่ที่ลอ้มรอบ

ทัง้วดัครอบคลุมทัง้เขตพุทธาวาสและสงัฆาวาส โดยวดัทีม่กีารกําหนดมหาสมีาทัง้พระอาราม มี

เพียงแห่งเดียวคือวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  และมีบางแห่งที่ทํามหาสีมาร่วมกับ

ขณัฑสมีา โดยพบว่ามหาสมีามรีูปแบบเป็นเสาศลิายอดดอกบวัตูม เสาศลิายอดทรงลูกบาศก ์ 

หรอืกอ้นศลิาขนาดใหญ่ปกัไวท้ีม่มุทัง้ ๔ ของวดั (ภาพที ่๘) 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ก) (ข) 

ภาพที ่๘ มหาสมีารปูแบบต่างๆ 

(ก) มหาสมีา วดัปทุมวนาราม 

(ข) มหาสมีา วดัโสนสัวหิาร 

 

ในวดัทีม่กีารทาํขณัฑสมีาอยูภ่ายในมหาสมีาจาํเป็นต้องกําหนดนิมติหรอืสมีา

ล้อมรอบขณัฑสีมาอีกชัน้หน่ึงเพื่อป้องกันสีมาวิบตัิเน่ืองจากซํ้าซ้อนกัน  ซึ่งทําให้เกิดพื้นที่

ระหว่างขณัฑสมีากบัมหาสมีาทีเ่รยีกว่า สมีนัตรกิเพื่อใหเ้ป็นพืน้ทีค่ ัน่กลาง 2 2

๒๓
 (ภาพที ่๙)  ดงันัน้

ในบางวดัทีป่รากฏลกัษณะเช่นน้ี เช่น วดัโสมนัสวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิารามวดัปทุมวนาราม จงึ

ปรากฏนิมติหรอืสมีาที่ล้อมรอบขณัฑสมีาอีกชัน้หน่ึง บ้างเรยีกว่าสมีาชัน้ใน ซึ่งมลีกัษณะเป็น

สีมาทรงลูกบาศก์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ บางแห่งเจาะเป็นช่องวงโค้งทัง้ ๔ ด้าน รูปทรง

ภายนอกจงึคลา้ยกบัซุม้สมีาโดยตัง้อยูท่ีมุ่มกําแพงแกว้ทีล่อ้มรอบพระอุโบสถ (ภาพที ่๑๐) 

                                                           
๒๓

ดูเรื่องสมีาได้ใน พระบาลวีนิัยปิฎก มหาวรรค (ปฐมภาค) อุโบสถขนัธกะ, พระ

ไตรปิฏกภาษาไทย ฉบบัสงัคายนาในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: 

การศาสนา, ๒๕๓๐); สมนัตปาสาทิกาซึ่งเป็นอรรถกถาของพระวินัยปิฎกดงักล่าว และ 

ดูคําอธบิายเกี่ยวกบันิมติและสมีา ใน รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง, รายงานการวิจยัเร่ืองหลกัหิน-

ใบเสมาในวฒันธรรมทวารวดีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗), ๔๙-๕๖. 



๔๗ 

 

 
ภาพที ่๙ มหาสมีาขณัฑสมีา และสมีนัตรกิ 

ทีม่า: รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง, รายงานการวิจยัเร่ืองหลกัหิน-ใบเสมาในวฒันธรรมทวารวดี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั

ศลิปากร, ๒๕๕๗), ๕๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๐ สมีาชัน้ในเพื่อกําหนดสมีนัตรกิ วดัโสมนสัวหิาร 

 



๔๘ 

 

การทํามหาสีมาที่พบในวัดที่สร้างตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 

นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ี นอกจากน้ี การทํามหาสมีาที่มขีณัฑสมีาอยู่

ภายใน ซึ่งจําเป็นต้องกําหนดสมีนัตรกิเช่นน้ีนัน้  ทําให้วดัที่มกีารกําหนดพื้นที่ในลกัษณะน้ีมี

สมีาหรอืนิมติเป็น ๓ ชัน้  ซึ่งลกัษณะดงักล่าวไม่พบในสมยัสุโขทยั อยุธยา หรอืรตันโกสนิทร์

ตอนต้น  แต่พบการทําสมีา ๓ ชัน้ในวฒันธรรมทวารวดภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 3

๒๔
 ซึ่งอาจ 

มคีวามเป็นไปได้ว่าการกําหนดสีมาหรอืนิมติ ๓ ชัน้นัน้ เป็นการกําหนดพื้นที่ของมหาสีมา  

สมีนัตรกิ และขณัฑสมีาเช่นเดยีวกนักบัในสมยัรชักาลที ่๔ 

แผนผงัสมีาในสมยัรชักาลที่ ๔ ที่มลีกัษณะเช่นน้ีเป็นการยอ้นกลบัไปปฏบิตัิ

ตามที่พระบาลกีําหนด ซึ่งรชักาลที่ ๔ ได้ทรงให้ความสําคญัเกี่ยวกบัความบรสิุทธิข์องสมีามา

ตัง้แต่ครัง้ทรงผนวช และทรงเชื่อว่าการกําหนดมหาสมีานัน้เป็นสิง่ทีถ่อืปฏบิตัมิาแต่ดัง้เดมิครัง้

พุทธกาล  ส่วนขณัฑสมีาเป็นสิง่ที่เกดิขึน้ในภายหลงั  ดงัปรากฏพระวนิิจฉัยเกี่ยวกบัสมีาและ

การใชม้หาสมีาตัง้แต่เมือ่ครัง้ทรงผนวชว่า 

“...ถ้าว่าสีมาเหล่านัน้อนัสงฆ์สมมติพึงมีในกาลแห่งพระอรหันต์ไซร้  

แม้มหาสีมาทัง้หลายกจ็ะพึงปรากฏดจุใช้กนัมาแล้วตัง้แต่กาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ายงั

มีพระชนม์จนถึงกาลแห่งสังคีติครัง้ท่ีสามแน่แท้  หรืออีกอย่างหน่ึงสีมาทัง้หลายท่ี

กาํหนดโดยต่างแห่งขณัฑสีมามหาสีมา กจ็ะพึงเปนประหน่ึงมีในกาลแห่งพระอรรถกถา

จารยท์ัง้หลาย  แต่มหาสีมาทัง้หลายกห็าปรากฏในกาลแห่งพระอรรถกถาจารยท์ัง้หลาย

ไม่ ...”24

๒๕ 

นอกจากน้ี ยังมีพระวินิจฉัยว่า แม้มีนิมิตบอกเขตสีมาเพียง ๔ มุมเพื่อ

ล้อมรอบเขตสมีาก็เพยีงพอแล้ว ซึ่งต่างจากความนิยมโดยทัว่ที่มกัมสีมีาเพิม่ที่ด้านทัง้ ๔ รวม

เป็น ๘ แห่ง อย่างที่ปฏบิตัิสบืกนัมาแต่โบราณ 2 5

๒๖
 ดงันัน้จงึปรากฏว่าขณัฑสมีาในวดับางแห่ง 

เช่น วดัราชาธวิาสทีม่สีมีาเฉพาะทีม่มุทัง้ ๔ รอบพระอุโบสถ  หรอืมหาสมีาในบางวดักม็เีพยีง ๔ 

มมุของวดัเท่านัน้  ส่วนวดัแห่งอื่นๆ ในพระราชประสงคท์ีย่งัคงมใีบเสมา ๘ แห่งรอบพระอุโบสถ

นัน้เชื่อว่ายงัคงเป็นสิง่ทีส่บืเน่ืองจากประเพณแีละความเชื่อดัง้เดมิในสงัคมไทย 

 

                                                           
๒๔

ดูใน รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, รายงานการวิจัยเร่ืองหลักหิน-ใบเสมาใน

วฒันธรรมทวารวดีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและ

พฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗), ๕๙-๖๔. 
๒๕

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “เรื่องสมีาวจิารณ์” ใน สมณศาสนพระ

เถระธรรมยติุกามีไปยงัลงักาทวีป (พระนคร: บาํรงุนุกูลกจิ, ๒๔๖๘), ๔๒. 
๒๖

เรือ่งเดยีวกนั. 



๔๙ 

 

๒.๔ การประดบัรปูสญัลกัษณ์ 

จากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าในรชักาลน้ีไดเ้กดิการประดษิฐร์ปูสญัลกัษณ์ทีม่ ี

ความหมายต่างๆ สําหรบัประดบัสถาปตัยกรรมภายในวดัตามพระราชประสงค์ของรชักาลที ่๔ 

ซึ่งเป็นรูปสญัลกัษณ์ที่อาจสบืเน่ืองจากคติความเชื่อที่มมีาแต่เดมิ หรอือาจเป็นรูปสญัลกัษณ์

อย่างใหม่ที่ประดษิฐ์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้  ตวัอย่างเช่นการประดบั

สญัลกัษณ์รูปสตัว์ประจําทศิต่างๆ ที่อยู่เหนือซุ้มประตูทางเขา้ทัง้ ๔ ของเจดยีป์ระธานวดับวร

นิเวศวหิาร  โดยรูปสตัว์แต่ละทศิมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพสลกัไมท้ี่บานประตูทางเขา้ ซึ่งสื่อให้

เหน็ถงึคตเิรือ่งศูนยก์ลางจกัรวาลแบบดัง้เดมิ รวมทัง้ยงัเป็นสื่อสญัลกัษณ์ทีส่ะทอ้นถงึการตดิต่อ

กบัประเทศมหาอํานาจในลทัธจิกัรวรรดนิิยม26

๒๗
 

อยา่งไรกต็าม พบว่าวดัในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ มคีวามนิยมประดบัรปู

สญัลกัษณ์ทีส่ ื่อความหมายต่างๆอยู่เสมอ อาท ิการนํานามของวดัมาประดษิฐเ์ป็นรปูสญัลกัษณ์

ทีเ่กีย่วขอ้งและนํามาเป็นส่วนประดบัต่างๆ ในสถาปตัยกรรม เช่น วดัปทุมวนารามทีน่ามของวดั

มคีวามหมายถงึดอกบวั ดงันัน้จงึปรากฏรปูดอกบวัเป็นภาพจติรกรรมประดบับานประตูหน้าต่าง  

ภาพสระบวัประดบัที่หน้าบนัพระวหิาร  รวมทัง้สลกัลวดลายรปูดอกบวัที่ใบเสมาของวดัน้ีด้วย 

(ภาพ ๑๑) วดัโสมนสัวหิารซึง่เป็นพระนามของสมเดจ็พระนางเจา้โสมนัสวฒันาวด ีพระเมหสใีน

รชักาลที ่๔ ทีส่ ิน้พระชนมเ์มื่อต้นรชักาล โดยความหมายของคําว่า โสมนัส หมายถงึ ดวงใจ ซึง่

ปรากฏรปูดวงใจประดษิฐานบนพานแว่นฟ้า ภายใตพ้ระมหามกุฎอนัเป็นสญัลกัษณ์ของรชักาลที ่

๔ (ภาพที ่๑๒) วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา ทีม่คีวามหมายถงึการประชุมพลหรอื

รวมพลทหาร ซึง่ปรากฏภาพการประชุมพลทหารและกองทพัต่างๆ ทัง้ทพัชา้ง ทพัมา้ และทพั

รถทีห่น้าบนัของพระอุโบสถ เป็นตน้27๒๘ (ภาพที ่๑๓) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

๒๗
ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์พฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๙๘-๑๐๓. 
๒๘

แนวคดิเช่นเดยีวกนัน้ียงัปรากฏทีห่น้าบนัพระทีน่ัง่ไชยชุมพลในพระบรมมหาราชวงั 

ซึ่งนามพระที่นั ง่มีความหมายถึงการประชุมพลทหาร จึงปรากฏภาพกองทัพเหล่าต่างๆ 

เช่นเดยีวกนั (ดใูนบทที ่๕) 



๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๑ สมีารปูดอกบวั  วดัปทุมวนาราม 

 

 
ภาพที ่๑๒ หน้าบนัพระวหิาร วดัโสมนสัวหิาร 

 



๕๑ 

 

 
ภาพที ่๑๓ หน้าบนัวดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 

นอกจากน้ียงัมกีารนํารูปตราพระราชลญัจกรหรอืตราประทบัที่สําคญัของ

แผ่นดินมาประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์เพื่อประดับอาคารด้วย ตัวอย่างเช่น ที่เก๋งจีนด้าน

ตะวนัออกเฉียงใต้บนลานประทกัษิณของเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร ที่กลางหน้าบนัด้าน

ทศิเหนือปรากฏรปูสญัลกัษณ์อุณาโลมและอกัษรจนีในกรอบวงรรีปูกลบีบวั ซึง่ตรงกบัตราพระ

ราชลญัจกรอุณาโลมในกลบีบวั  หรอืพระราชลญัจกรอุณาโลมน้อย ซึง่รชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ 

ให้สรา้งขึน้ใหม่จากที่มใีนอดตีสําหรบัประทบัเรอืนเลขในหนังสอื 2 8

๒๙
 โดยอกัษรจนีภายใต้อุณา

โลมอ่านว่า หวาง หรอื อ๋อง ซึง่หมายถงึกษตัรยิ์29
๓๐

 (ภาพที ่๑๔) 

 

                                                           
๒๙

สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี พระราชลญัจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตร,ี ๒๕๓๘), ๕๙. 
๓๐

อ่านและแปลอักษรจนีโดย อชิรชัญ์  ไชยพจน์พานิช อาจารย์ประจําภาควิชา

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร.  



๕๒ 

 

      
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๑๔ การประดบัหน้าบนัดว้ยตราสญัลกัษณ์จากพระราชลญัจกร 

(ก) หน้าบนัเก๋งจนีบนลานประทกัษณิของเจดยีป์ระธาน วดับวรนิเวศวหิาร 

(ข) พระราชลญัจกรอุณาโลมในกลบีบวั 

ที่มา: (ข) สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, พระราชลญัจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร,ี ๒๕๓๘), ๕๙. 

 

รปูสญัลกัษณ์สําคญัทีพ่บมากทีสุ่ด คอื พระบรมราชสญัลกัษณ์ในรชักาลที ่๔ 

ทีเ่ป็นรปูพระมหามงกุฎ ซึง่แต่ละแห่งอาจมอีงคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัโดยพบว่าบางแห่งเป็นรปู

พระมหามงกุฎประดษิฐานบนพานแว่นฟ้า โดยมฉีัตรขนาบทีด่า้นซา้ยและขวาในขณะทีบ่างแห่ง

ไม่ปรากฏฉัตรขนาบขา้ง  ซึ่งรูปแบบดงักล่าวไมน่่าจะเกี่ยวขอ้งกบัการตคีวามว่า วดัทีม่รีปูพระ

มหามงกุฎและฉัตรขนาบขา้งเป็นวดัที่ทรงสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์ภายหลงัจากที่ครองราชสมบตัิ

แล้ว เน่ืองจากพบรูปพระมหามงกุฎบนพานแว่นฟ้าที่ไม่มฉีัตรขนาบข้างในวดัที่ทรงสร้างเมื่อ

ครองราชสมบตัแิลว้ เช่น ทีว่ดัปทุมวนาราม  (ภาพที ่๑๕) 

นอกจากน้ี  พระบรมราชสญัลกัษณ์รปูพระมหามงกุฎอาจมรีปูสญัลกัษณ์อื่นๆ 

ประกอบอยู่ดวัย เช่น รูปเพชร  รูปพระแว่นสุรยิกานต์  และรูปพระขรรค์ซึ่งรูปสญัลกัษณ์อื่นๆ 

เหล่าน้ีมคีวามหมายถงึพระราชฉายา “วชริญาโณ” หรอื “วชริญาณ”เมือ่ทรงผนวช  ซึง่มขีอ้ความ

ในพระบาลแีละคมัภรีอ์ื่นๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบเรือ่งปญัญาญาณกบัสิง่เหล่าน้ี โดยเฉพาะพระขรรคซ์ึง่

มรีะบุว่า พระขรรคค์อืญาณ  ทําหน้าทีต่ดัเครื่องจองจาํคอืกเิลส  และพระโพธสิตัวท์รงพระขรรค์

แกว้คอืพระวชริญาณปญัญา 3 0

๓๑
 รปูพระขรรคจ์งึปรากฏเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ื่อความหมายถงึรชักาล

ที ่๔ ดว้ย 

                                                           
๓๑

ยุทธนาวรากร  แสงอร่าม, “มงกุฎ พระบรมราชสญัลกัษณ์ประจํารชักาลที่ ๔,” 

ศิลปวฒันธรรม ๓๒, ๔ (กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔), ๑๓-๑๕. 



๕๓ 

 

    
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๑๕ พระบรมราชสญัลกัษณ์รปูพระมหามงกุฎ 

(ก) หน้าบนัพระอุโบสถ วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

(ข) หน้าบนัพระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม 

 

ตามประวตักิล่าวว่าตราพระบรมราชสญัลกัษณ์รปูพระมหามงกุฎเริม่สรา้งขึน้

และใชเ้ป็นครัง้แรกทีซุ่ม้สาหรา่ยหน้าพระพุทธชนิสหีภ์ายในพระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิาร ตัง้แต่

เจา้ฟ้ามงกุฎยงัทรงผนวช31

๓๒
  (ภาพที ่๑๖) ซึง่สอดคลอ้งกบัพระนามของพระองคเ์อง แมใ้นขณะ

ทรงผนวชกม็พีระราชดาํรแิละลงพระนามในพระราชหตัถเลขาว่า“เจา้ฟ้ามงกุฎ”32

๓๓
 

 

                                                           
๓๒

มูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, วดับวรนิเวศวิหาร, พมิพ์

ครัง้ที ่๓ (กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), ๕๑. 
๓๓

พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัก่อนเสดจ็เถลงิถวลัย

ราชสมบตั ิใน พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ือง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๔๘), ๑๗. 



๕๔ 

 

 
ภาพที ่๑๖ รปูพระมหามงกุฎทีซุ่ม้สาหรา่ย  พระอุโบสถ  วดับวรนิเวศวหิาร 

 

การประดบัตราพระบรมราชสญัลกัษณ์เช่นน้ีเชื่อว่าเป็นไปตามแนวคดิแบบ 

สจันิยมและแรงบนัดาลใจจากตะวนัตก ดงัจะเหน็ได้ว่าอาคารหรอืสิง่ของเครื่องใช้ในราชสํานัก

ตะวนัตกโดยเฉพาะองักฤษและฝรัง่เศสนิยมประดบัตราสญัลกัษณ์ของพระมหากษตัรยิห์รอืตรา

ประจาํพระราชวงศ ์ เช่น มงกุฎของพระราชนีิวคิตอเรยี  ดอกลลิลีข่องพระเจา้นโปเลยีนที ่๓  เป็น

ต้น 3 3

๓๔
 ความนิยมดงักล่าวจงึน่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้มกีารประดบัรูปพระมหามงกุฎเป็นพระ

บรมราชสัญลักษณ์แทนพระองค์ของรัชกาลที่  ๔ ซึ่งแตกต่างจากสมัยโบราณที่ว ัดซึ่ง

พระมหากษัตรยิ์ทรงสร้างจะใช้สญัลกัษณ์แทนพระองค์เป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ แมใ้น

รชักาลที ่๓ ไดป้รบัเปลีย่นไปมาเป็นพระอนิทรท์รงชา้งเอราวณั3 4

๓๕
 แต่กย็งัไม่ใช่สญัลกัษณ์ทีแ่สดง

ความจาํเพาะเจาะจงอยา่งเช่นพระมหามงกุฎ  

นักวชิาการบางท่านเรยีกพระบรมราชสญัลกัษณ์รูปพระมหามงกุฎน้ีว่า “รูป

พระมหาพชิยัมงกุฎ” โดยนําพระบรมราชสญัลกัษณ์ทีพ่บในพระอารามต่างๆ ไปเปรยีบเทยีบกบั

รปูแบบของพระมหาพชิยัมงกุฎ ซึง่เป็นหน่ึงในเครื่องเบญจราชกกุธภณัฑข์องพระมหากษตัรยิ์

(ภาพที่ ๑๗)  และกล่าวว่ารชักาลที่ ๔ ทรงใช้พระมหาพชิยัมงกุฎเป็นพระบรมราชสญัลกัษณ์

ประจําพระองค์จากพระนามเดิมว่า  “มงกุฎ”  เพื่อ เ น้นบทบาทของพระองค์ในฐานะ
                                                           

๓๔
คน้ควา้และนําเสนอความเหน็โดย มลฤด ี สายสงิห ์อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษา

ตะวนัตก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, กรกฎาคม ๒๕๕๔ อ้างถงึใน ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, 

พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์ พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน (กรุงเทพฯ: 

เมอืงโบราณ, ๒๕๕๖), ๑๙๐. 
๓๕

ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์พฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๑๙๐. 



๕๕ 

 

พระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอพระศาสนาอนัมผีลสบืต่อไปยงัภาพพจน์ทางการเมอืง  และเมื่อประกอบ

เขา้กบัสญัลกัษณ์อื่นๆ เช่น พระขรรค 3์ 5

๓๖
 หรอืฉัตร กย็ิง่เป็นการเน้นภาพลกัษณ์และสทิธอิํานาจ

แห่งราชบลัลงักม์ากยิง่ขึน้36

๓๗
 

 

 
ภาพที ่๑๗ พระมหาพชิยัมงกุฎ 

ที่มา: ยุพร  แสงทกัษิณ, เคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ์และเคร่ืองสูง (กรุงเทพฯ: องค์การค้า

ของคุรสุภา, ๒๕๓๙), ๒๑. 

                                                           
๓๖

นักวชิาการทีอ่ธบิายว่ารปูพระมหามงกุฎคอืพระมหาพชิยัมงกุฎ มกัอธบิายว่ารูป

พระขรรค์คอืพระแสงขรรคช์ยัศร ีซึง่เป็นอกีหน่ึงสิง่สําคญัของเครื่องเบญจราชกกุธภณัฑแ์ละยิง่

เป็นการสะท้อนถึงพระราชอํานาจของรชักาลที่ ๔ แต่อย่างไรก็ตาม ในที่น้ีได้อธิบายไว้ใน

ตอนตน้แลว้ว่า รปูพระขรรค ์น่าจะมคีวามหมายถงึพระราชฉายาวชริญาโณ. 
๓๗

ดูตวัอย่างขอ้มูลเรื่องน้ีใน พชิญา  สุ่มจนิดา, “บุษบกธรรมาสน์ยอดทรงมงกุฎใน

การเปรยีญวดัราชประดษิฐฯ” ใน ราชประดิษฐพิพิธบรรณ (กรุงเทพฯ: วดัราชประดษิฐสถติมหา

สมีาราม, ๒๕๕๓), ๒๓๔; ดูการศึกษาวเิคราะห์เรื่องหน้าบนัที่มรีูปพระมหามงกุฎใน สมคิด   

จริะทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๗๔-๑๘๐; เน้ืออ่อน  ขรวัทองเขยีว, รายงาน

การวิจยัเร่ือง พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ, 

๒๕๕๗). 



๕๖ 

 

อยา่งไรกต็าม ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า มกีารประดบัสญัลกัษณ์รปูพระมหามงกุฎทีม่ ี

นัยหมายถงึเจา้ฟ้ามงกุฎมาแลว้ตัง้แต่ทรงผนวชทีว่ดับวรนิเวศวหิาร อนัเป็นเวลาทีย่งัไม่ได้เสดจ็

ขึน้ครองราชสมบตั ิการจะเรยีกรูปสญัลกัษณ์นัน้ว่า พระมหาพชิยัมงกุฎ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ

พระมหากษตัรยิจ์งึไมน่่าจะเป็นไปได ้แมว้่าบางท่านจะเรยีกรปูสญัลกัษณ์น้ีว่าพระมหาพชิยัมงกุฎ

เฉพาะทีป่รากฏในวดัทีท่รงสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์หลงัจากทีท่รงครองราชยแ์ลว้กต็าม เน่ืองจากรูป

พระมหามงกุฎทีว่ดับวรนิเวศกม็รีปูแบบทีไ่มแ่ตกต่างจากรปูพระมหามงกุฎทีอ่ื่นอยา่งมนียัสําคญั 

จากพระบรมราชสญัลกัษณ์ที่ปรากฏในพระอารามต่างๆ นัน้ พบว่าน่าจะมี

ความสมัพนัธก์บัตราพระลญัจกร (ตราประทบัเอกสาร) ในขณะทรงผนวช หรอืตราพระราชลญัจกร

ประจําพระองค์เมื่อเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ เน่ืองจากมรีูปแบบที่เป็นพระมหามงกุฎและมี

องค์ประกอบอื่นๆ เช่นเดยีวกนั (ภาพที่ ๑๘) การเรยีกรูปพระบรมราชสญัลกัษณ์ว่า พระมหา

พชิยัมงกุฎหรอืไมน่ัน้ จงึควรพจิารณาคาํเรยีกตราพระราชลญัจกรดว้ยเช่นกนั  

 

 
ภาพที ่๑๘ พระราชลญัจกรประจาํพระองคร์ชักาลที ่๔ 

ที่มา : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร,ี ๒๕๓๘), ๕๖. 

 

จากการศกึษาขอ้มลูเอกสารโบราณยงัไมพ่บว่ามคีําเรยีกหรอือธบิายรปูมงกุฎ

ในพระราชลัญจกรอย่างจําเพาะเจาะจงว่าพระมหาพิชยัมงกุฎแต่อย่างใด แต่มีหลักฐานที่

น่าสนใจคอืพระนิพนธข์องเจา้ฟ้ามงกุฎในพระสมณสาสน์ทีส่่งไปยงัลงักา ซึง่ทรงกล่าวไวว้่าไดท้รง 

“ประทบัพระลญัจกรรปูมงกฎุบนพื้นครัง่ สาํหรบัแสดงพระนามของตนในราชสกลุก่อน”3 7

๓๘
 

                                                           
๓๘

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไป

ยงัลงักาทวีป (พระนคร: บาํรงุนุกูลกจิ, ๒๔๖๘), ๕๔. 



๕๗ 

 

โดยมคีําภาษาบาลกีํากับว่า “ลาขาตเล  มกฏุรปูกล�ฺจเนน  ปุพฺเพ กลุมฺหิ สกนามปทีป

เกน”38

๓๙ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าทรงเรยีกรปูสญัลกัษณ์ประจาํพระองคน์ัน้ว่า มงกุฎ 

ในเอกสารโบราณเมื่อครองราชสมบตัแิลว้ก็ยงัไม่พบว่ามคีําเรยีกรปูพระมหา

มงกุฎในพระราชลญัจกรว่า พระมหาพชิยัมงกุฎ  โดยในพระราชสาสน์ทีส่่งไปยงัต่างประเทศได้

เรยีกว่าตราน้ีว่า“พระราชลญัจกรสําหรบันามแผ่นดนิปจัจุบนั” 3 9

๔๐
 ซึ่งควรมคีวามหมายถงึมงกุฎ

อนัเป็นพระนามเดมิของรชักาลที ่๔ แมต่้อมาในสมยัรชักาลที ่๕ เมือ่ทรงกล่าวถงึรปูสญัลกัษณ์ที่

ประดบัในพระอารามทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งกย็งัทรงเรยีกว่ามงกุฎเช่นกนั  ดงัความตอนหน่ึงที่

ทรงพระราชปรารภถงึการสรา้งวดัทีย่งัคา้งมาจากในรชักาลที ่๔ ว่า “...วดัท่ีฉันปฏิสงัขรณ์ทาํ

ต่อทูลหม่อมแห่งใด  ไม่ได้เอาเก้ียวยอดเข้าไปแซกมงกฎุเลย ถ้าแห่งหน่ึงถึงจะมีนายช่าง

คิดตวัอย่างมาเปนเก้ียวยอดแซกมงกฎุ ฉันได้ให้แก้ทุกครัง้  เพราะคิดจะถวายให้เปน 

พระเกียรติยศท่ีทรงทาํ...”40

๔๑ 

เหตุผลอกีประการทีค่วรพจิารณาคอื รชักาลที ่๔ ไดท้รงออกประกาศใหใ้ชร้ปู

สญัลกัษณ์ต่างๆ ได้แก่ รูปอุณาโลม แทนพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช, รูปครุฑยุดนาค แทนพระนามพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั, รูปปราสาท 

แทนพระนามพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั และรูปมงกุฎแทนพระนามพระองค์เอง 4 1

๔๒
 

(ภาพที่ ๑๙)  ซึ่งแม้ในประกาศนั ้นจะใช้ภาพสัญลักษณ์เพื่ อ เลี่ยงการออกพระนาม

พระมหากษัตรยิ์ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวคดิในการนําพระนามเดมิของพระมหากษัตรยิ์มา

ประดษิฐเ์ป็นรปูสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งอยูด่ว้ย  

 

                                                           
๓๙

เรือ่งเดยีวกนั, ๕๕. 
๔๐

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ือง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๔๘), ๔๐๓. 
๔๑

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, ประชุมพระราชนิพนธ์ในรชักาลท่ี 

๕ ภาคปกิณกะ ๑, ๒๒. 
๔๒

เรือ่งสญัลกัษณ์แทนพระนามแผ่นดนิ, จดหมายเหตุรชักาลที ่๔ ไม่ปรากฏศกัราช 

เลขที่ ๑๙๕, หอสมุดแห่งชาติ อ้างถึงใน สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร,ี พระราชลญัจกร

(กรงุเทพฯ: สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี ๒๕๓๘), ๕๕. 



๕๘ 

 

 
ภาพที ่๑๙ ประกาศสญัลกัษณ์แทนพระนามแผ่นดนิ 

ที่มา: สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, พระราชลญัจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร,ี ๒๕๓๘), ๕๕. 

 

หากพจิารณาแนวคดิในการสรา้งสญัลกัษณ์เช่นน้ีควบคู่กบัการพจิารณาถึง

คุณค่าและความสําคญัของพระมหาพชิยัมงกุฎซึ่งเป็นเครื่องเบญจราชกกุธภณัฑ์ทีส่ําคญัของ

พระมหากษตัรยิทุ์กรชักาลแลว้ จงึไมน่่าเป็นไปไดท้ีร่ชักาลที ่๔ จะทรงนํารปูพระมหาพชิยัมงกุฎ

มาเป็นสญัลกัษณ์ของพระองค์เองเพียงรชักาลเดยีว รูปมงกุฎที่เป็นพระบรมราชสญัลกัษณ์

ประจาํพระองคจ์งึควรเป็นรปูพระมหามงกุฎหรอืมงกุฎทีแ่ทนถงึ “เจา้ฟ้ามงกุฎ” อนัเป็นพระนาม

เดมิมากกว่า อยา่งไรกต็ามในประเดน็น้ียงัควรมกีารศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิต่อไป 

 



๕๙ 

 

๓. พระราชประสงคแ์ละเจดียแ์บบพระราชนิยมในรชักาลท่ี ๔ 

จากการศกึษาที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบของเจดยีท์ี่สรา้งขึ้นหรอืปฏสิงัขรณ์ตามพระ

ราชประสงค์รชักาลที่ ๔ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรอืต่างจงัหวดัที่พบมากที่สุดคอืเจดยี์ทรง

ระฆงัขนาดใหญ่มตีําแหน่งสําคญัที่อยู่ในแนวแกนหลกัของแผนผงั  โดยมกัตัง้อยู่ระหว่างพระ

วหิารและพระอุโบสถซึง่วางตวัตามแนวทศิตะวนัออก-ตะวนัตก เช่นเดยีวกบัตําแหน่งของเจดยี์

ประธานในสมยัอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสมยัอยุธยาตอนต้นซึ่งให้ความสําคญักบัเจดีย์

ประธาน หากแต่มคีวามแตกต่างกนัที่รูปแบบของเจดยี์ที่ในสมยัอยุธยาตอนต้นจะนิยมสร้าง

เจดยีท์รงปรางคเ์ป็นประธานของวดั ในขณะทีเ่จดยีป์ระธานตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ 

เป็นเจดยีท์รงระฆงั ซึง่เป็นรูปแบบที่นิยมในศลิปะอยุธยาตอนกลางรวมทัง้ศลิปะสุโขทยั โดยมี

ขอ้แตกต่างทีส่งัเกตไดอ้ย่างเด่นชดัคอืส่วนรองรบัองค์ระฆงัซึ่งนิยมใชชุ้ดมาลยัเถาเช่นเดยีวกนั

กบัศลิปะอยธุยา 

แม้ว่าพระเจดีย์แบบพระราชนิยมจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัมี

ประเดน็สําคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัอาจจะสะทอ้นถงึแนวพระราชดําร ิรวมถงึเทคนิควทิยาการในการ

ก่อสรา้งเจดยีท์รงระฆงัตามพระราชประสงค ์ซึง่ไดแ้บ่งประเดน็การคน้ควา้ ดงัน้ี 

๓.๑ เจดียท์รงระฆงั: เจดียแ์บบพระราชนิยม  

จากการสํารวจพระอารามที่มปีระวตัิเกี่ยวข้องกบัรชักาลที่ ๔ นัน้ สามารถ

สรุปข้อสงัเกตได้ว่ากลุ่มพระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ จํานวน ๕ วดั 

ลว้นมเีจดยีป์ระธานเป็นเจดยีท์รงระฆงัทัง้หมด ซึง่สะทอ้นถงึพระราชนิยมในเจดยีร์ปูแบบน้ีส่วน

กลุ่มพระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์ในต่างจงัหวดัพบว่ามเีจดีย์ทรงระฆงัเป็นเจดีย์

ประธานขนาดใหญ่เกอืบทุกแห่งเช่นเดยีวกนั ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นการก่อสรา้งขึน้ใหม่  การสรา้งเจดยี์

ทรงระฆงัครอบทบัเจดยีอ์งคเ์ดมิ แต่ในกลุ่มพระอารามทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์ในกรุงเทพฯ

และปรมิณฑลนัน้ มเีฉพาะบางแห่งเท่านัน้ที่มเีจดยีป์ระธานเป็นเจดยีท์รงระฆงั ทัง้น้ีน่าจะเป็น

เพราะว่าในบางแห่งมเีจดยีร์ปูแบบอื่นเป็นประธานสําคญัของวดัอยูก่่อนหน้าแลว้ 

รปูแบบของเจดยีท์รงระฆงัที่พบร่วมกบัเกอืบทุกแห่ง จนอาจเรยีกได้ว่าเป็น

รปูแบบเฉพาะของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ คอื ส่วนฐานประกอบดว้ยฐาน

เขยีง ๑-๓ ชัน้ ถัดมาเป็นฐานบวัควํ่า-บวัหงาย มมีาลยัเถา ๓ ชัน้เป็นส่วนรองรบัองค์ระฆงั 

จากนัน้เป็นชัน้ฐานบวัลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ในตําแหน่งบวัปากระฆงั องคร์ะฆงัมขีนาดใหญ่แต่กม็ี

สดัส่วนที่ค่อนขา้งเลก็เมื่อเทยีบกบัความสูงของชัน้ฐานและส่วนรองรบัองคร์ะฆงั  บลัลงัก์ในผงั

สีเ่หลีย่มมลีกัษณะคลา้ยชัน้ฐานบวัควํ่า-บวัหงาย  แกนปลอ้งไฉนทีม่เีสาหารลอ้มรอบ ปลอ้งไฉน

ทีซ่อ้นลดหลัน่กนั ปลยีอด และเมด็น้ําคา้ง (ภาพที ่ ๒๐) ซึง่เป็นรปูแบบของเจดยีป์ระธานทีพ่บ

ในวดัที่โปรดเกล้าฯ ใหส้รา้งในกรุงเทพ ทัง้ ๕ วดั ได้แก่ วดัมกุฏกษตัรยิาราม วดัโสมนัสวหิาร 

วดับรมนิวาส วดัปทุมวนารามวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีารามและพบในกลุ่มวดัทีโ่ปรดเกลา้ฯ 



๖๐ 

 

ให้ปฏสิงัขรณ์ในกรุงเทพและปรมิณฑล ได้แก่ วดับวรนิเวศวหิาร  วดัเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นต้น 

รวมทัง้กลุ่มวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ในต่างจังหวัด เช่น วัดสุวรรณดาราราม จ.

พระนครศรอียธุยา เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่๒๐ ภาพลายเสน้เจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ 

(ภาพจาก นางสาวศวิพร  วงษ์แดง) 

 

เจดีย์ทรงระฆงัเกือบทุกแห่งที่มรีูปแบบดงัที่กล่าวมานัน้ มกัตัง้อยู่บนฐาน

ประทกัษณิซึง่เป็นฐานสงูในผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสั มบีนัไดทางขึน้ ฐานประทกัษณิมขีนาดความกวา้ง

ใหญ่แตกต่างกนัตามแต่พืน้ทีข่องวดั  หากเป็นฐานประทกัษณิขนาดใหญ่นิยมสรา้งเจดยีป์ระจํา

มมุโดยมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั มตีวัอย่างทีส่ําคญัคอื เจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร ซึง่มเีจดยี์

ทรงปรางค์เป็นเจดยีป์ระจํามุม  เจดยีป์ระธานวดัเขมาภริตาราม จ.นนทบุร ีซึง่มเีจดยีท์รงแปด

เหลีย่มเป็นเจดยีป์ระจาํมุม เป็นต้น บางแห่งสรา้งเจดยีบ์รวิารลอ้มรอบเจดยีป์ระธานทีต่ ัง้อยู่ฐาน

ประทกัษณิ เช่นทีว่ดัสุวรรณดาราราม  วดัเสนาสนาราม จ.พระนครศรอียธุยา 



๖๑ 

 

จากการศึกษาเอกสารโบราณพบว่า พระบรมราชวนิิจฉัยของรชักาลที่ ๔ ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปแบบเจดยี์นัน้มปีรากฏในหลกัฐานเอกสารอยู่จํานวนหน่ึง  ซึ่งเมื่อนํามา

ศกึษาวเิคราะห์ร่วมกบัรูปแบบเจดยีท์ี่สร้างตามพระราชประสงคจ์ะพบว่าทรงพระราชนิยมใน

เจดยีท์รงกลมหรอืที่รูจ้กักนัในปจัจุบนัว่า เจดยี์ทรงระฆงั มากที่สุด โดยพระบรมราชวนิิจฉัยที่

ทรงอธบิายเรือ่งรปูแบบของเจดยีใ์นพุทธศาสนาทีส่าํคญั ไดแ้ก่ พระราชปรารภเกี่ยวกบัพระปฐม

เจดยีว์่า “ชะรอยว่าเม่ือยอดพระมหาสถปูทาํลายกระจายพงัยบัเยินไปแล้ว ผู้สทัธาสาํรบั

ใหม่ไม่รู้จกัพระสถปูเจดีย์ของโบราณแรกตัง้พุทธศาสนา ว่ามีบงัคับให้ทําเป็นจอม

เหมือนลอมข้าวแลกองข้าวเปลือก นับถือไปแต่ข้างของประดิษประดอยอตุตริอตุตรอย

ต่างๆ อย่างพระปรางค์แลพระเจดียใ์หม่ๆ ชัน้หลงัๆ ลงมา”4 2

๔๓
 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าทรงนับ

ถือรูปแบบเจดีย์ตามอย่างโบราณที่มีลกัษณะคล้ายลอมข้าวหรือกองข้าว นัน่ก็คือเจดีย์ที่มี

สณัฐานกลม  และไม่โปรดเจดยี์ในรูปแบบอื่นที่ประดิษฐ์ขึ้นในชัน้หลงั เช่น เจดยี์ทรงปรางค ์ 

จากการตรวจสอบรปูแบบศลิปกรรม ก็มคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่าพระเจดยีท์ีส่รา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ นัน้ไมม่เีจดยีท์รงปรางคแ์ต่อยา่งใด 

พระราชดํารทิี่สะท้อนถงึพระราชนิยมในเจดยีท์รงระฆงัของรชักาลที่ ๔ ยงั

แสดงออกอย่างชดัเจนในพระราชดํารเิกี่ยวกบัวดัราชประดษิฐสถิตมหาสมีาราม ซึ่งเป็นวดัที่

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ โดยทรงวางกฎเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ เกี่ยวกบัการปฏสิงัขรณ์วดัน้ี

ไวอ้ย่างเคร่งครดั ประเดน็สําคญัประการหน่ึงคอืการปฏสิงัขรณ์พระเจดยีซ์ึง่เป็นเจดยีท์รงระฆงั 

โดยทรงห้ามไม่ใหแ้ก้ไขเป็นเจดยีร์ปูแบบอื่น ดงัพระราชดํารสัว่า “...พระวิหารหลวงพระมหา

เจดีย์เหล่าน้ี ถ้าชํารุดซุดโซมไปจะใคร่ปฏิสงัขรณ์ขึ้นก็ให้คงท่ีเป็นอย่างของเดิม  อย่า

แก้ไขยกัย้ายไปอย่างอ่ืนเปนอนัขาดทีเดียว  ท่ีพระมหาส�ปูเจดียก์ลมนัน้ จะเปล่ียนให้

เปนไม้สิบสองไม้ย่ีสิบกอ็ย่าเลย ฤาจะสร้างพระเจดียอ์งคเ์ลกๆ ลงท่ีรอบสองค่างประตูก็

ดี แลรายไปตามแนวกาํแพงกดี็ อย่าทาํเลยเป็นอนัขาดทีเดียว...”43

๔๔ 

ในจดหมายเหตุธรรมคดีเรื่องสวดมนต์ ยังได้ทรงเน้นยํ้าเกี่ยวกับการ

ปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามอีกว่า “...ท่ีต้องห้ามคือพระมหาเจดีย์ ซ่ึงมี

รปูพรรณสณัฐานอย่างน้ี ขอยกไว้อย่าให้ท่านผู้ใดยกัย้ายเปล่ียนแปลงไป เปนอย่างพระ

เจดียไ์ม้สิบสองอย่างท่ีท่านทัง้ปวงนับถือขึ้นใหม่ๆ ในบางกอกน้ี  เม่ือมีศรทัธาจะสร้าง

เปนซุ้มเปนเคร่ืองบชูา ฤาเปนรปูยกัษ์รปูเส้ียวกางแลรปูอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองประดบัพระมหา

เจดียนั์น้ไม่ห้าม  แต่อย่าให้สร้างเปนรปูพระเจดียเ์ลกน้อยอยู่ริมประตูบ้าง เปนเหมือน

                                                           
๔๓

กรมศลิปากร, เร่ืองพระปฐมเจดีย ์(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๒๘), ๘๐. 
๔๔

“ประกาศทีว่สิุงคามสมีาวดัราชประดษิฐกบัเครื่องประดบัยศ,” หนังสอืสมุดไทยดํา

, อกัษรไทย, ภาษาไทย, เสน้ดนิสอ, จ.ศ.๑๒๒๗, เลขที ่๑๕๒, หอสมดุแห่งชาต.ิ 



๖๒ 

 

แท่นรปูสิงหโต แลทาํให้เกล่ือนกลาดไปในท่ีต่างๆ บ้าง  ไม่ทรงเหนชอบด้วยเลย  ถ้าการ

ในพระเจ้าแผ่นดินไม่ภอพระทยัไม่ทรงแล้ว  แลในพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าหลานเธอ ไม่มี

พระองคใ์ดจะทาํนุบาํรงุปฏิสงัขรณ์แล้ว... ฤาข้าราชการฝ่ายน่าฝ่ายใน ฤาพระสงฆราชา

คณะแลท่านอ่ืนๆ ในพวกสิศหลวงเดิมจะชกัชวนกนั...จะพร้อมในเร่ียไรกนัทาํปฏิสงัขรณ์

วตัถสุฐาน ตามกาํลงัท่ีจะทาํได้ กท็รงอนุญาตยอมให้ทาํ  แต่อย่าให้ทาํในของท่ีต้องห้าม 

ให้การผิดๆ ไปจากพระราชประสงค”์44

๔๕
 

นอกจากน้ี เมื่อครัง้ที่โปรดเกล้าฯ ให้มกีารก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ต่อจาก

รชักาลที ่๓ ไดม้กีารเปลีย่นรปูแบบจากเจดยีไ์มส้บิสองมาเป็นเจดยีท์รงระฆงั โดยมพีระราชดําริ

ว่า “...การท่ีจะสร้างพระส�ปูเจดีย ์  จะทาํตามท่ีนิยมนับถือกนัภายหลงัว่างามว่าดีเปน 

ประมาณนัน้ไม่ได้ ควรจะต้องทาํตามแบบอย่างโบราณ...” 4 5

๔๖ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง

เจดีย์ท่ีมี “...องค์ระฆังเลกๆเรียวข้างปลาย แลมีฐานเป็นบวัหงาย น่ากระดานซ้อน

กนัเปนชัน้ๆ...”46

๔๗ และไดท้รงกล่าวถงึเหตุผลทีท่รงเลอืกใชเ้จดยีท์รงระฆงัว่า “...พระเจดียไ์ม้ 

๑๒ น้ี องค์ระฆังมีขนาดเลก ไม่แน่นหนา ผู้ร้ายจึงสามารถขโมยพระบรมอัฐิธาตุได้

โดยง่าย จึงเปล่ียนแบบเปนเจดีย์ทรงระฆงัซ่ึงมีรูปร่างหนาแน่นกว่า...” 4 7

๔๘
  ด้วยพระราช

ประสงคด์งักล่าวจงึทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบของพระสมุทรเจดยีจ์ากเดมิทีเ่ป็นเจดยีไ์ม้

สบิสองทีก่่อสรา้งในสมยัรชักาลที ่๓ มาเป็นเจดยีท์รงระฆงัแทน  

จากหลกัฐานเอกสารที่ยนืยนัถึงพระบรมราชวนิิจฉัยของรชักาลที่ ๔ ที่ทรง

พระราชนิยมเจดยีท์รงระฆงัในการสรา้งเจดยีป์ระธานของวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม และ

การก่อสรา้งพระสมทุรเจดยีน์ัน้  เมื่อตรวจสอบร่วมกบัหลกัฐานทางดา้นศลิปกรรมพบว่ามคีวาม

สอดคลอ้งกนั โดยพระเจดยีท์ัง้สองแห่งทีก่ล่าวถงึนัน้ลว้นเป็นเจดยีท์รงระฆงัทัง้สิน้ 

พระเจดยีท์ี่วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีารามมชีื่อว่าปาสาณเจดยี ์เป็นเจดยี์

ทรงกลมหรอืทรงระฆงัสรา้งดว้ยศลิาตัง้อยู่บนฐานประทกัษณิในผงัสี่เหลีย่ม ๒ ชัน้ มบีนัไดทาง

ขึน้  ฐานประทกัษิณชัน้ล่างเป็นฐานสงิห์ มพีนักระเบยีงโดยรอบ  ฐานประทกัษณิชัน้ที่ ๒ เป็น

                                                           
๔๕

“ธรรมคดเีรือ่งสวดมนต,์” หนงัสอืสมดุไทยดาํ, อกัษรไทย, ภาษาไทย, เสน้ดนิสอ, 

ไมป่รากฏศกัราช, เลขที ่๓๖๗, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๔๖

“ประกาศเรื่องความเป็นมาของพระสมุทรเจดยีแ์ละการสถาปนาปฏสิงัขรณ์สมยั  

ร.๔ พ.ศ.๒๔๐๓,” หนังสอืสมุดไทยดํา, อกัษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดนิสอ, จ.ศ.๑๒๒๒, เลขที ่

๘๒, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๔๗

เรือ่งเดยีวกนั. 
๔๘

พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์ฉบบัหอพระสมุดแห่งชาติ (พระนคร: 

กรมสรรพสามติ, ๒๕๐๖), ๗๘๒. 



๖๓ 

 

ฐานบวัลกูแกว้อกไก่  ชัน้ล่างสุดขององคเ์จดยีเ์ป็นฐานเขยีง ต่อดว้ยฐานบวัควํ่าบวัหงาย  รองรบั

ชุดมาลยัเถา ๓ ชัน้ จากนัน้เป็นชัน้บวัลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในตําแหน่งบวัปากระฆงั องค์ระฆงั 

บลัลงัก์สี่เหลี่ยม แกนปล้องไฉนทีม่เีสาหารลอ้มรอบ บวัฝาละม ีปล้องไฉน ปลยีอดและลูกแก้ว

ตามลาํดบั (ภาพที ่๒๑) 

 

 
ภาพที ่๒๑ ปาสาณเจดยี ์ วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

 

ส่วนพระสมุทรเจดยีก์็มรีะเบยีบของเจดยี์ทรงระฆงัเช่นเดยีวกนักบัปาสาณ

เจดีย์ แต่ได้เพิ่มสัดส่วนความสูงขององค์เจดีย์มากขึ้นและมีลักษณะบางประการที่ต่างไป 

กล่าวคอื ส่วนฐานประกอบดว้ยฐานเขยีงทีม่ชีา้งลอ้ม ถดัขึน้ไปเป็นฐานประทกัษณิ ๒ ฐาน ซึง่มี

บนัไดทางขึน้ทัง้ ๔ ดา้น  จากนัน้เป็นชัน้ฐานบวัควํ่า บวัหงายทีป่ระดบับวัลูกแก้ว ๒ เส้นในผงั

กลมและมกีารทาํจระนําประดบัทัง้สีท่ศิทีช่ ัน้ฐานน้ี จากนัน้จงึต่อดว้ยชุดฐานบวัควํ่าบวัหงายตาม

ระเบยีบของเจดยีท์รงระฆงัในสมยัรชักาลที ่๔ และมชุีดมาลยัเถา ๓ ชัน้ ชัน้ฐานบวัลูกแก้วอกไก่ 

๑ ชุด แทนตําแหน่งบวัปากระฆงั องคร์ะฆงั บลัลงัก์สีเ่หลีย่ม แกนปลอ้งไฉนและเสาหาร ปลอ้ง

ไฉนทรงกรวยและปลยีอดเช่นเดยีวกบัปาสาณเจดยี ์



๖๔ 

 

ความสูงของพระสมุทรเจดีย์ยงัเป็นผลจากการที่องค์เจดีย์ตัง้อยู่บนฐาน

ประทกัษิณที่มคีวามสูง ๒ ชัน้ ซึ่งอยู่ในผงัแปดเหลี่ยม มบีนัไดทางขึน้ โดยฐานประทกัษิณชัน้

ล่างเป็นฐานช้างล้อม การเพิม่สดัส่วนความสูงด้วยชัน้ฐานที่มากขึน้นัน้เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผล

จากการที่พระสมุทรเจดยีน์ัน้เดมิตัง้ในบรเิวณที่เป็นเกาะกลางน้ําจงึมคีวามจําเป็นเพื่อป้องกนั

ปญัหาเรื่องน้ําท่วม  รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นจุดสงัเกตที่สําคญัในการสญัจรทางน้ํา (ภาพที่ ๒๒) ซึ่ง

แตกต่างจากปาสาณเจดยีท์ีต่ ัง้อยู่ภายในวดัซึง่มพีื้นทีไ่ม่มากนัก อน่ึง รายละเอยีดเกี่ยวกบัพระ

สมทุรเจดยีจ์ะไดก้ล่าวถงึอกีครัง้ในหวัขอ้การถ่ายแบบเจดยีจ์ากกรงุศรอียธุยา  

 

 
ภาพที ่๒๒ พระสมทุรเจดยี ์ จ.สมทุรปราการ 

 

สําหรบัการศกึษารูปแบบศลิปะของเจดยีท์รงระฆงัในที่แห่งอื่นนัน้ ได้ศกึษา

เปรยีบเทยีบกบัปาสาณเจดยี ์และศกึษาจากเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร (ภาพที่ ๒๓) ซึ่ง

เป็นเจดยีอ์กีองค์หน่ึงที่เป็นตวัอย่างสําคญัของเจดยีท์รงระฆงัในแบบพระราชนิยมรชักาลที่ ๔  

เน่ืองจากเป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ในช่วงที่ทรงผนวช  จงึน่าจะเป็นเจดยีต์ามพระราชประสงค์

องคแ์รก และอาจเป็นตน้แบบใหก้บัการสรา้งเจดยีท์รงระฆงัองคอ์ื่นๆ ในเวลาต่อมา 

 



๖๕ 

 

 
ภาพที ่๒๓ เจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร 

 

ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงพระราช

ประสงคท์ีท่รงต้องการใหเ้ป็นเจดยีท์รงระฆงัในทุกแห่งกต็าม แต่จากการศกึษาทางดา้นรปูแบบ

ศลิปะพบว่า  เจดยีท์ี่รชักาลที่ ๔ โปรดเกลา้ฯ ให้สรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทีก่รุงเทพฯ 

หรอืต่างจงัหวดั มกัเป็นเจดยีท์รงระฆงัเกอืบทัง้สิ้น  รวมทัง้ยงัพบว่าได้โปรดเกล้า ฯ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงแบบพระเจดยี์บางแห่ง เช่น พระสมุทรเจดยี์จากเดมิที่เป็นเจดยี์ไม้สบิสอง บรม

บรรพตหรอืภูเขาทอง วดัสระเกศ จากเดมิทีเ่ป็นเจดยีท์รงปรางค ์ และเจดยีว์ดัเฉลมิพระเกยีรต ิ

จ.นนทบุร ีจากเดมิทีส่นันิษฐานว่าเป็นเจดยีท์รงเครือ่งใหเ้ป็นเจดยีท์รงกลมหรอืทรงระฆงัดว้ย 

ดังนัน้จึงสามารถสรุปได้ว่ารชักาลที่ ๔ มีพระราชนิยมในเจดีย์รูปแบบน้ี

มากกว่ารูปแบบอื่นๆ  ทัง้น้ีมเีพยีงบางแห่งที่เป็นเจดยีใ์นรูปแบบอื่นซึ่งจะได้กล่าวถงึต่อไปใน

ภายหลงั  โดยสามารถสรปุประเดน็สาํคญัทางดา้นรปูแบบศลิปะของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราช

นิยมในรชักาลที ่๔ ไดด้งัน้ี 

๓.๑.๑ ส่วนฐานประทกัษิณ เจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมโดยส่วนมาก

มกัตัง้อยู่บนฐานประทกัษิณที่มคีวามสูง อาจเป็นฐานบวัควํ่าบวัหงาย  ฐานบวัลูกแก้วอกไก่  

หรอืฐานสิงห์ซึ่งเป็นรูปแบบฐานประทักษิณที่รองรบัเจดีย์ทรงระฆงัที่เคยมมีาแล้วในศิลปะ

อยุธยา 4 8

๔๙
 ฐานประทกัษิณอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมหรอืแปดเหลี่ยม มจีํานวน ๑ ชัน้หรอื ๒ ชัน้ที่ฐาน

                                                           
๔๙

สนัติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพ์ครัง้ที่ ๓ 

(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๐), ๖๗. 



๖๖ 

 

ประทกัษณิมกีารก่อพนกัระเบยีง โดยประดบัดว้ยลูกกรงกระเบือ้ง หรอืกระเบือ้งปรุซึง่มลีกัษณะ

เป็นกระเบื้องเคลอืบรูปสี่เหลี่ยมจตุัรสัปรุลายโปร่งกลางแผ่น เคลอืบด้วยสเีขยีว น้ําตาล หรอื 

เหลอืง มบีนัไดทางขึน้สู่ฐานประทกัษณิแต่ละชัน้ โดยมลีกัษณะเป็นบนัไดประชดิ คอื มขี ัน้บนัได

ทีใ่ชก้า้วขึน้จากแนวขนานองคเ์จดยีแ์ลว้จงึมชีานพกัทีห่กัเลีย้วเป็นบนัไดประชนัทีข่ ึน้สู่องคเ์จดยี์

หรอืลานประทกัษณิชัน้บน ราวบนัไดจงึมกัมเีพยีงดา้นเดยีวหากเป็นบนัไดประชดิ (ภาพที ่๒๔) 

ส่วนทีเ่ป็นบนัไดประชนัมรีาวบนัไดทัง้สองขา้ง ราวบนัไดนิยมก่อเรยีบทบึตลอดถงึพืน้ ปลายตดั

ตรง หลงับนัไดเป็นบวัหลงัเจยีด บางแห่งประดบัตุ๊กตาจนีหรอืสงิโตจนีขนาดเลก็ทีช่านพกัหรอืที่

หวับนัได 

 

    
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๒๔ บนัไดประชดิขึน้สู่ฐานประทกัษณิ 

(ก) พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

(ข) เจดยีป์ระธาน วดัโสมนสัวหิาร 

 

ฐานประทกัษิณทีร่องรบัเจดยีป์ระธานขนาดใหญ่มขีนาดแตกต่างกนั

ตามขอ้จาํกดัของพื้นที ่ บางแห่งจงึไม่มกีารสรา้งเจดยีป์ระจํามุมที่ฐานประทกัษิณ เช่น วดัราช

ประดฐิสถติมหาสมีาราม วดัโสมนสัวหิาร เป็นตน้ (ภาพที ่๒๕)  แต่บางแห่งทีท่ําฐานประทกัษณิ

ขนาดใหญ่จะทาํเจดยีป์ระจาํมมุดว้ย ซึง่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยอาจมรีปูแบบทีจ่าํลองมาจาก

เจดีย์ประธาน เช่น เจดีย์ว ัดเขมาภิรตาราม  หรือเป็นเจดีย์รูปแบบอื่นที่มีขนาดเล็กกว่า 

ตวัอย่างเช่น เจดยีว์ดับวรนิเวศวหิาร หรอืบางแห่งมลีกัษณะคล้ายบวัคลุ่มเถาหรอืพุ่มดอกไม้

ประดบั เช่นทีพ่ระสมทุรเจดยี ์และวดัปทุมวนาราม เป็นตน้ (ภาพที ่๒๖) 

 



๖๗ 

 

 
ภาพที ่๒๕ ฐานประทกัษณิของเจดยีป์ระธานวดัโสมนสัวหิาร ไมม่เีจดยีป์ระจาํมุม 

 

 
ภาพที ่๒๖ ฐานประทกัษณิของเจดยีป์ระธาน วดัปทุมวนาราม ประดบัมมุดว้ยบวัคลุ่มเถา 

 

๓.๑.๒ องค์พระเจดีย ์องค์ประกอบของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยม

รชักาลที่ ๔ มลีกัษณะร่วมกนัเกอืบทุกแห่ง กล่าวคอื เจดยีอ์ยู่ในผงักลมประกอบด้วยส่วนฐาน

เขยีง ๑-๓ ชัน้ ถดัไปเป็นฐานบวัควํ่าบวัหงาย ๑ ฐาน มชุีดมาลยัเถา ๓ ชัน้ เป็นส่วนรองรบัองค์

ระฆงัเช่นเดียวกับเจดีย์ทรงระฆงัในศิลปะอยุธยาจากนัน้เป็นชัน้บัวลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ใน

ตําแหน่งบวัปากระฆงั  ซึง่ชัน้บวัลูกแก้วอกไก่นัน้เป็นลวดบวัทีนิ่ยมในศลิปะลา้นนาที่ไดแ้พร่ลง



๖๘ 

 

มาในศลิปะอยุธยาดว้ย จากนัน้เป็นองคร์ะฆงัขนาดใหญ่ส่วนปากระฆงัผายออกเลก็น้อย ถดัขึน้

ไปมบีลัลงัก์ในผงัสี่เหลี่ยม รองรบัแกนปล้องไฉนที่มกัมเีสาหารซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะอยุธยา

เช่นกนั  ส่วนยอดเป็นทรงกรวยแหลมที่ประกอบด้วยบวัฝาละม ีปล้องไฉน ปลยีอด และเมด็

น้ําค้าง ตามลําดบั ทัง้น้ีมเีพียงบางองค์ที่มกีารก่อมุขทัง้สี่ทิศขององค์เจดีย์และมคีูหาเข้าไป

ภายในไดเ้ช่น พระศรรีตันเจดยี ์พระธาตุจอมเพชร เป็นตน้ 

มขีอ้น่าสงัเกตประการหน่ึงทีพ่บในกลุ่มเจดยีท์รงระฆงัทีส่รา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ คอืทีชุ่ดมาลยัเถาชัน้ล่างสุดของเจดยีบ์างองคม์กีารทําลวดลาย

ปูนป ัน้เป็นรูปสงิโตอ้าปากประดบัอยู่ทัง้สี่ทศิโดยรอบ มตีวัอย่างได้แก่ เจดยี์ประธานวดับรม

นิวาส วดัปทุมวนาราม เป็นตน้ (ภาพที ่๒๗) ซึง่ขอ้สงัเกตน้ียงัพบทีอ่งคร์ะฆงัของเจดยีเ์พิม่มุมที่

รชักาลที ่๔ ทรงปฏสิงัขรณ์ทีว่ดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยาดว้ย 

 

 
ภาพที ่๒๗ ลายปนูป ัน้รปูสงิโตทีชุ่ดมาลยัเถาเจดยีป์ระธานวดัปทุมวนาราม 

 

รูปแบบดงักล่าวพบว่าเป็นระเบยีบของเจดยีท์รงระฆงัที่โปรดเกล้าฯ 

ใหส้รา้งและปฏสิงัขรณ์ ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั จนอาจเรยีกไดว้่าเป็นเจดยีแ์บบพระราช

นิยมในรชักาลที่ ๔ตวัอย่างเจดยีท์ี่โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งและปฏสิงัขรณ์ในกรุงเทพฯ เช่น เจดยี์

ประธานวดัโสมนัสวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิาราม วดับรมนิวาส วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

วดัปทุมวนาราม เป็นตน้ และเจดยีท์ีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งและปฏสิงัขรณ์ในต่างจงัหวดั เช่น พระ

ปฐมเจดยี ์พระเจดยีท์ีพ่ระนครครี ีเป็นตน้ 



๖๙ 

 

สําหรบัที่มาของการที่รชักาลที่ ๔ ทรงเลอืกใช้รูปแบบเจดยี์ทรงระฆงันัน้ มี

แนวคดิทีส่าํคญัโดยสรปุ ๓ ประการ49

๕๐
 คอื 

๑. สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานจากเมื่อคราวสรา้ง

เจดยีว์ดับวรนิเวศวหิารรชักาลที ่๔ ทรงถ่ายแบบเจดยีม์าจากเจดยีบ์นเขาพนมเพลงิ ศรสีชันาลยั 

และไดท้รงตรวจคน้เจดยีโ์บราณในสุโขทยั 5 0

๕๑
 เชื่อว่ารชักาลที ่๔ ทรงเคร่งครดัในพุทธศาสนาจงึ

ได้มกีารปฏริูปพุทธศาสนาและสถาปนาธรรมยุติกนิกายขึ้นโดยได้มกีารติดต่อกบัลงักา และ

ไดร้บัแบบอยา่งการสรา้งเจดยีจ์ากลงักาโดยตรง51

๕๒
 

๒. แนวคดิทีเ่ชื่อว่าเจดยีท์รงระฆงัในสมยัรชักาลที ่๔ ถ่ายแบบมาจากเจดยี์

ในสมยัอยธุยา52

๕๓
 

จากการตรวจสอบทางด้านรูปแบบศิลปะพบว่า แนวคดิที่เชื่อว่าเจดีย์ทรง

ระฆงัแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ ถ่ายแบบมาจากเจดยีใ์นสมยัอยุธยา น่าจะมคีวามเป็นไปได้

มากที่สุด เน่ืองจากระเบยีบและรูปแบบของเจดีย์มคีวามสมัพนัธ์กบัเจดยี์ทรงระฆงัในศิลปะ

อยุธยา ทีส่ําคญัคอืการใชฐ้านบวัควํ่าบวัหงายรองรบั ๑ ฐาน และการใชส้่วนรองรบัองค์ระฆงัที่

เป็นชุดมาลยัเถา ๓ ชัน้  ไม่ใช่ชุดบวัถลาซึ่งเป็นทีนิ่ยมในเจดยีท์รงระฆงัศลิปะสุโขทยั  รวมทัง้

การใชเ้สาหารรอบแกนปลอ้งไฉนซึง่นิยมในศลิปะอยธุยาเช่นกนั 

ดงันัน้แนวคดิแรกทีเ่ชื่อว่ารชักาลที ่๔ ไดท้รงตรวจคน้รปูแบบเจดยีส์ุโขทยั โดย

เฉพาะที่เขาพนมเพลงิ ศรสีชันาลยั มาเป็นแบบอย่างในการสรา้งเจดยีว์ดับวรนิเวศวหิารนัน้ จงึยงั

มขีอ้ขดัแยง้ในดา้นรปูแบบศลิปะ เพราะเจดยีท์ีว่ดับวรนิเวศวหิารนัน้ใชชุ้ดมาลยัเถาเป็นส่วนรองรบั

องคร์ะฆงัซึง่แตกต่างจากเจดยีบ์นเขานพนมเพลงิ และเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะสุโขทยัโดยทัว่ไป ที่

ใชชุ้ดบวัถลาเป็นส่วนรองรบัองคร์ะฆงัตามความนิยมในศลิปะสุโขทยั (ภาพที ่๒๘) 

 

                                                           
๕๐

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทรพ์ฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๙๒. 
๕๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ:  

คุรสุภา, ๒๕๑๘), ๑๙๐. 
๕๒

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), ๔๗. 
๕๓

สนัต ิ เลก็สุขมุ, ข้อมลูกบัมมุมอง: ศิลปะรตันโกสินทร ์(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 

๒๕๔๘), ๑๐๙. 



๗๐ 

 

 
ภาพที ่๒๘ เจดยีว์ดัเขาพนมเพลงิ อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั 

 

ส่วนแนวคดิที่ ๒ ซึ่งเชื่อว่าเจดยี์ทรงระฆงัแบบพระราชนิยมได้รบัแบบอย่าง

การสรา้งจากลงักาโดยตรงนัน้ หากศกึษาเปรยีบเทยีบทางด้านรูปแบบศิลปะจะพบว่า รูปแบบ

ของเจดีย์ทรงระฆงัแบบพระราชนิยมกับสถูปในศิลปะลังกายงัมีความแตกต่างกันอยู่หลาย

ประการ กล่าวคอื หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสถูปลงักาในระยะแรกคอืสมยัอนุราธปุระนัน้ จะ

พบว่ามขีอ้แตกต่างอยู่มากเน่ืองจากเป็นสถูปทีม่ขีนาดค่อนขา้งใหญ่มาก มฐีานประทกัษิณขนาด

ใหญ่  มสี่วนรองรบัองคส์ถูปเป็นฐาน ๓ ชัน้ เรยีกว่า ตรมีาลาหรอืบุปผาสนะ ถดัขึน้ไปจงึเป็นทรง

โอควํ่าขนาดใหญ่มาก  รองรบับลัลงัก์สี่เหลีย่ม  จากนัน้เป็นแกนปลอ้งไฉนและปล้องไฉนในทรง

กรวยอยา่งไรกต็าม สถูปในระยะน้ีลว้นไดร้บัการซ่อมแซมในภายหลงัแลว้ทัง้สิน้ (ภาพที ่๒๙)  

 

 
ภาพที ่๒๙ สถูปเชตวนั ศลิปะลงักาสมยัอนุราธปรุะ 



๗๑ 

 

ส่วนสถูปในระยะหลงัคอืสมยัโปลนนารุวะและสมยัแคนดซีึ่งร่วมสมยักบักรุง

รตันโกสนิทรโ์ดยเฉพาะในช่วงรชักาลที ่๓-๔ นัน้แมว้่าจะมคีวามใกลเ้คยีงกบัเจดยีแ์บบพระราช

นิยมในรชักาลที่ ๔ มากกว่าในสมยัอนุราธปุระ  เพราะมขีนาดและสดัส่วนที่เลก็ลง จนทรงโอ

ควํ่าได้เปลี่ยนไปคล้ายทรงระฆงั และสดัส่วนความสูงระหว่างฐานกบัองค์ระฆงัจะใกล้เคยีงกนั

มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่สถูปในศลิปะลงักาในสมยัหลงัน้ีก็ยงัมลีกัษณะที่ป้อมกว่า เน่ืองจากองค์

ระฆงัมปีรมิาตรทีเ่ป็นครึง่ทรงกลมหรอืมากกว่า อกีทัง้ปลอ้งไฉนกไ็ม่สูงนักเมื่อเทยีบกบัองคส์ถูป

ทัง้หมด และมช่ีวงห่างระหว่างบลัลงักส์ีเ่หลีย่มกบัปลอ้งไฉน และยอดบนสุดมลีกัษณะคลา้ยต่อม

กลมหรอืหมอ้น้ําขนาดเล็กจงึทําให้แลดูไม่สูงเพรยีวเมื่อเทยีบกบัเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราช

นิยมรชักาลที่ ๔ ที่นิยมทําองค์ระฆงัคอดเพรยีวกว่า และปลอ้งไฉนที่ซอ้นชัน้สูงรวมทัง้ยงัมปีลี

ยอดซึง่ทาํใหเ้จดยีม์สีดัส่วนทีส่งูเพรยีวกว่าสถูปลงักา (ภาพที ่๓๐)  

ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างประการสําคญัคอื เจดีย์ทรงระฆงัแบบพระราชนิยม

รชักาลที่ ๔ มสี่วนฐานบวัควํ่าบวัหงายและชุดมาลยัเถารองรบัองค์ระฆงั และมเีสาหารที่รอบ

แกนปล้องไฉนซึ่งเป็นระเบียบเดียวกันกับเจดีย์ในศิลปะอยุธยาอย่างชดัเจนและเป็นส่วนที่

แตกต่างจากสถูปลงักาอยา่งเหน็ไดช้ดั 

 

 
ภาพที ่๓๐ สถูปภายในถํ้าทมัพุลละ ศลิปะลงักาสมยัแคนด ี

 



๗๒ 

 

ผู้เสนอแนวคดิน้ีเชื่อว่ารชักาลที่ ๔ ทรงได้แบบอย่างของเจดยี์ลงักามาจาก

เจดยี์จําลองที่ทางลงักามอบเป็นเครื่องราชบรรณาการในการส่งสมณทูตไปยงัลงักาเมื่อสมยั

รชักาลที่ ๒ โดยมตีวัอย่างเจดยีจ์ําลองของลงักาประดษิฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวงั ปจัจุบนั

เกบ็รกัษาไวท้ีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร (ภาพที่ ๓๑) โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นแบบใน

การหล่อเจดยีส์าํรดิกะไหล่ทองทีป่ระดษิฐานภายในคูหาเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศ (ภาพที ่๓๒)  

แต่สถูปจากลงักาองคด์งักล่าวกม็รีปูแบบเช่นเดยีวกนักบัสถูปในศลิปะแคนดดีงัได้กล่าวถงึแล้ว

ว่ามขีอ้แตกต่างจากเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยม รวมทัง้เจดยีส์ํารดิกะไหล่ทองทีป่ระดษิฐาน

ภายในคูหาเจดยี์ประธานวดับวรนิเวศก็มรีูปแบบที่เป็นเจดยี์ทรงระฆงัในศิลปะไทยแล้วและมี

ระเบยีบเช่นเดยีวกบัองคเ์จดยีป์ระธาน 

 

 
ภาพที ่๓๑ เจดยีจ์าํลองทรงลงักา จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

 



๗๓ 

 

 
ภาพที ่๓๒ เจดยีส์าํรดิกะไหล่ทอง ประดษิฐานภายในคหูาเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร 

 

อน่ึง ผูเ้สนอแนวคดิน้ีไดเ้รยีกเจดยีแ์บบพระราชนิยมว่า “เจดยีท์รงลงักา”  ซึง่

เมื่อตรวจสอบหลกัฐานเอกสารไม่พบว่ารชักาลที่ ๔ ทรงใช้คําเรยีกน้ีมกัพบเพยีงคําว่า “เจดยี์

ทรงกลม” หรอื “เจดยีก์ลม” เท่านัน้นอกจากน้ียงัมคีําประกาศในรชักาลที่ ๔ ทีค่วรพจิารณาคอื

เมือ่ครัง้ทีก่ล่าวถงึการก่อสรา้งพระสมทุรเจดยี ์ความว่า  

 

...พระส�ูปองค์นี้ ผู้ดูผู้เหนทัง้ปวง อย่าว่าพระเจดิยลังกาก็ดี พระเจดิยอย่างมอญก็ด ี

ซุ่มซ่ามงมงายไป ทีแ่ทน้ัน้พระเจดยีอย่างไทยโบราณดอก  พระเจดยีกลมอย่างนี้ ทีก่รุง

ศรอียทุธยาเกา่และเมอืงพระพษิณุโลกย ์เมอืงโอฆบุร ีเมอืงศรสีชันาไลยสวรรคโลกย แล

เมอืงสุโขทยัเมอืงกาํแพงเพชรมดีื่นถมไป เมอืงซึง่ออกชื่อมานัน้ กเ็ปนเมอืงไทยโบราณ

ไมใ่ชฤ่า เปนเมอืงลงักาเมอืงพมา่เมอืงมอญเมือ่ไรเล่า...53

๕๔ 

 

                                                           
๕๔

เรื่อง“ตํานานเรื่องพระเจดยี,์” จดหมายเหตุรชักาลท่ี ๔ เลขที่ ๒๒, ไม่ปรากฏ

ศกัราช, หอสมดุแห่งชาต.ิ 



๗๔ 

 

ซึ่งผู้เสนอแนวคดิดงักล่าวเหน็ว่าคําประกาศน้ีเป็นการหลกีเลี่ยงขอ้ครหาว่า

ทรงสรา้งสถูปแบบลงักาแทนทีจ่ะเป็นเจดยีแ์บบสยามทีผู่้คนรูจ้กัมกัคุ้นกนั 5 4

๕๕
  แต่หากพจิารณา

ในอกีแง่หน่ึง คําประกาศน้ีก็น่าจะเป็นการแสดงพระราชประสงค์ทีท่รงต้องการให้เขา้ใจโดยทัว่

กนัว่าเจดยีร์ปูแบบดงักล่าวเป็นเจดยีท์ีม่าแต่เดมิในสยามนัน่เอง 

อยา่งไรกต็าม  เชื่อว่าการปฏริปูพุทธศาสนาของเจา้ฟ้ามงกุฎนัน้ ย่อมมคีวาม

เชื่อมโยงกบัความบรสิุทธิแ์ห่งศาสนาวงศ์อนัมทีี่มาจากลงักาซึ่งเป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนา

เถรวาททีส่าํคญัตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่๑๙  

การทีท่รงมพีระราชนิยมในเจดยีท์รงระฆงันัน้อาจสบืเน่ืองจากเจดยีร์ปูแบบน้ี

มพีฒันาการทีส่บืเน่ืองจากรปูแบบดัง้เดมิของลงักา และไดแ้พร่หลายไปสู่ดนิแดนใกลเ้คยีง เช่น 

ศลิปะพุกาม ก่อนทีจ่ะพฒันาการมาเป็นเจดยีท์รงระฆงัอยา่งทีรู่จ้กักนัอยา่งแพร่หลายทัง้ในศลิปะ

สุโขทยัและอยธุยา 

ดงันัน้รปูแบบของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ จงึน่าจะได้

แบบอย่างมาจากเจดีย์ที่เคยมมีาในสยามซึ่งเป็นสายววิฒันาการจากสถูปลงักา โดยได้ทรง

เลอืกใช้เจดยีท์รงระฆงัในศิลปะอยุธยาเป็นสําคญั รวมทัง้ยงัมเีจดยี์บางองค์ซึ่งมพีระบรมราช

โองการให้ไปถ่ายแบบจากกรุงเก่ามาสรา้ง เช่น พระศรรีตันเจดยี ์เจดยีว์ดัเขมาภริตาราม เป็น

ตน้ซึง่น่าจะเป็นการยํา้ใหเ้หน็ถงึทีม่าของเจดยีท์รงระฆงัในพระราชนิยมไดเ้ป็นอย่างด ี โดยจะได้

กล่าวถงึรายละเอยีดเจดยีท์ีม่กีารถ่ายแบบเจดยีจ์ากกรงุศรอียธุยาในหวัขอ้ถดัไป 

อน่ึง ยงัมปีระเดน็การศึกษาเกี่ยวกบัเจดยี์ทรงระฆงัที่สร้างขึ้นตามพระราช

ประสงคร์ชักาลที ่๔ ทีอ่าจมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัศลิปะลงักาอยู่บางประการ ได้แก่ พระปฐมเจดยี ์

และพระสุทธเสลเจดยี ์ดงัจะไดก้ล่าวถงึต่อไปในภายหลงั 

๓.๒ การถ่ายแบบเจดียจ์ากกรงุศรีอยธุยา 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าองคป์ระกอบของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมรชักาลที ่

๔ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเจดยีท์รงระฆงัในสมยัอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่การเลอืกใชชุ้ดมาลยั

เถาเป็นส่วนรองรบัองคร์ะฆงั และการใชเ้สาหารประดบัรอบแกนปลอ้งไฉนแต่กระนัน้กย็งัมเีจดยี์

บางองค์ที่มหีลกัฐานเอกสารยนืยนัเพิ่มเติมว่า ทรงมพีระราชวินิจฉัยเลือกใช้เจดีย์ในศิลปะ

อยุธยามาเป็นต้นแบบในการก่อสรา้งเจดยีโ์ดยมตีวัอย่างเจดยีท์ี่ได้โปรดเกลา้ฯ ให้ไปถ่ายแบบ

จากเจดยีใ์นกรงุศรอียธุยามาเป็นแบบในการก่อสรา้งหลายแห่ง อาท ิพระศรรีตันเจดยีใ์นวดัพระ

ศรรีตันศาสดาราม เจดีย์พระสมุทรเจดยี์ จ.สมุทรปราการ  เจดีย์ประธานวดัเขมาภริตาราม  

เจดยีป์ระธานวดัเฉลมิพระเกยีรต ิจ.นนทบุร ีเป็นตน้ 

 

                                                           
๕๕

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า, ๕๖. 



๗๕ 

 

นอกจากน้ี ยงัมเีจดยีเ์พิม่มุมที่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามอกีแห่งหน่ึงที่

ปรากฏหลกัฐานว่าโปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากกรุงศรอียุธยา  แต่มรีูปแบบที่แตกต่างจาก

เจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยม ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและกลมกลนืกบั

เจดยีป์ระจาํรชักาลที ่๑-๓ ทีส่รา้งมาก่อนหน้า ซึง่จะไดก้ล่าวถงึในภายหลงั 

พระศรีรตันเจดีย ์

การก่อสรา้งพระศรรีตันเจดยีม์หีลกัฐานกล่าวว่ารชักาลที ่๔ โปรดเกล้าฯ ให้

ช่างไปถ่ายแบบมาจากเจดยีว์ดัพระศรสีรรเพชญ พระนครศรอียุธยา 5 5

๕๖
 และสรา้งขึน้ในวดัพระศรี

รตันศาสดารามเมือ่ พ.ศ.๒๓๙๘ (ภาพที ่๓๓) 

รูปแบบและสัดส่วนของพระศรีร ัตนเจดีย์มีล ักษณะที่ใกล้เคียงกับเจดีย์

ประธานที่วดัพระศรสีรรเพชญเป็นอย่างมาก (ภาพที ่๓๔) กล่าวคอื เป็นเจดยีท์รงระฆงัในผงั

กลม ส่วนฐานประกอบด้วยฐานบวัควํ่าบวัหงาย ชุดมาลยัเถา ๓ ชัน้ บวัปากระฆงัรองรบัองค์

ระฆัง  บัลลังก์สี่เหลี่ยม แกนปล้องไฉนที่มีเสาหารล้อมรอบ และส่วนยอดทรงกรวยที่

ประกอบดว้ยบวัฝาละม ีปลอ้งไฉน ปลยีอดและเมด็น้ําคา้ง  ทัง้ ๔ ทศิขององคเ์จดยีม์มีุขซึง่เป็น

ทางเขา้ไปสู่ภายในองคเ์จดยีไ์ด ้ทีส่นัหลงัคามขุทัง้ ๔ ทศิประดบัเจดยีจ์าํลองซึง่มกีารทําลกัษณะ

เช่นน้ีมาแลว้ในเจดยีศ์ลิปะอยธุยาตอนตน้ 

 

 
ภาพที ่๓๓ พระศรรีตันเจดยี ์ วดัพระศรรีตันศาสดาราม 

 
                                                           

๕๖
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระพทุธเจดีย,์ ๑๙๐. 



๗๖ 

 

 
ภาพที ่๓๔ เจดยีป์ระธานวดัพระศรสีรรเพชญ  จ.พระนครศรอียธุยา 

 

การทีท่รงเลอืกถ่ายแบบพระเจดยีจ์ากวดัพระศรสีรรเพชญมาสรา้งทีว่ดัพระศรี

รตันศาสดารามนัน้ เป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนของการถ่ายแบบจากเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะอยุธยายุค

กลาง เน่ืองจากมหีลกัฐานแน่ชดัว่าเจดยีแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้ในรชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ ๒ เมื่อ 

พ.ศ.๒๐๓๕56

๕๗
  ทัง้น้ีสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ทีมุ่่งหมายใหเ้หน็ถงึ

หน้าที่และความสําคญัของวดัพระศรสีรรเพชญซึ่งเป็นวัดประจําพระราชวังโบราณในกรุงศรี

อยธุยา ซึง่เทยีบไดก้บัวดัพระศรรีตันศาสดารามซึง่เป็นวดัประจาํพระบรมมหาราชวงัเช่นเดยีวกนั 

และสะท้อนให้เหน็ว่ากรุงรตันโกสนิทรไ์ดม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืงสบืต่อมาจากกรุงศรอียุธยาอนัเป็น

อดตีราชธานี จงึไดถ่้ายแบบพระเจดยีม์าสรา้งใหม้รีปูแบบภายนอกทีเ่หมอืนกนัทุกประการ 

พระเจดียว์ดัเขมาภิรตารามจ.นนทบุรี 

วดัเขมาภริตารามเป็นวดัทีส่มเดจ็พระศรสีุรเิยนทรา บรมราชนีิซึง่เป็นสมเดจ็

พระบรมราชชนนีในรชักาลที่ ๔ ทรงปฏสิงัขรณ์ไว้และได้ชํารุดทรุดโทรมลง รชักาลที่ ๔ จงึได้

โปรดเกลา้ฯ ใหบ้รูณปฏสิงัขรณ์พระเจดยี ์พระอุโบสถ และเสนาสนะอื่นๆ ทีท่รุดโทรม และโปรด

เกลา้ฯ ใหร้ือ้พระตําหนกัสมเดจ็พระศรสีุรเิยนทรา บรมราชนีิมาสรา้งไวใ้นพระอาราม57

๕๘
 

                                                           
๕๗

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ”์ ใน คําให้การ

ชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวง

ประเสริฐอกัษรนิต์ิ, พมิพค์รัง้ที ่๒, (พระนคร: คลงัวทิยา, ๒๕๑๕), ๔๕๒. 
๕๘

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๙๓. 



๗๗ 

 

การก่อสรา้งเจดยีป์ระธานวดัเขมาภริตารามนัน้ ปรากฏหลกัฐานในพระราช

พงศาวดารรชักาลที่ ๔ ว่า “...ให้ช่างขึ้นไปถ่ายอย่างพระเจดีย์วดัเดิมกรงุเก่า  องค์ระฆงั

เป็นกลีบบวั ให้ก่อหุ้มพระเจดีย์เก่า...” 5 8

๕๙
 ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรง

อธบิายเพิม่เตมิว่าไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหถ่้ายแบบจากเจดยีว์ดัอโยธยา หรอื วดัศรอีโยธา ซึง่มชีื่อว่า

วดัเดมิตามทีก่ล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดาร59

๖๐
วดัอโยธยา หรอื วดัเดมิ นัน้ ไม่ปรากฏประวตักิาร

ก่อสรา้งทีแ่น่ชดั แต่น่าจะเป็นทีรู่จ้กัในราชสํานักรตันโกสนิทรด์งัทีร่ชักาลที ่๕ ทรงกล่าวถงึวดัน้ี

ว่าเป็นวดัเดมิทีม่มีาแต่ครัง้กรงุศรอียธุยา และเป็นวดัคามวาส ีตัง้อยูก่ลางพระนคร60

๖๑
 

เจดยีป์ระธานของวดัมฐีานประทกัษณิขนาดกวา้งใหญ่ในผงัสีเ่หลีย่มทรงสูงที่

ผ่านการบูรณะเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่มาแล้ว มพีนักระเบยีงโดยรอบ  และมรี่องรอยว่าเคยมี

บนัไดทางขึน้สู่ชัน้ประทกัษณิทางดา้นหน้าและดา้นหลงั61

๖๒
  แต่ไดถู้กก่ออฐิปิดทบัทางขึน้ทัง้หมด 

คงเหลอืเพยีงแนวบนัไดทางขึน้ดา้นทศิตะวนัออก  (ภาพที ่๓๕) 

เหนือฐานประทกัษิณทรงสูงมสี่วนรองรบัองค์ระฆงัในผงัแปดเหลี่ยมซ้อน

ลดหลัน่กนั ๓ ชัน้ จากร่องรอยปูนป ัน้ที่ยงัคงเหลอือยู่พบว่าแต่ละชัน้มลีกัษณะคล้ายฐานบวัที่

คาดดว้ยลกูฟกัเสน้เลก็ๆ ๒ เสน้ ซึง่เป็นระเบยีบทีพ่บไดใ้นเจดยีท์รงแปดเหลีย่มในศลิปะอยุธยา

(ภาพที ่๓๖) ถดัขึน้ไปเป็นองคร์ะฆงัขนาดใหญ่ รอบทรงระฆงัมปีนูป ัน้เป็นรปูกลบีบวัซึง่คงเป็น

ลกัษณะเด่นของเจดยีอ์งค์น้ีดงัที่ได้กล่าวถงึไว้ในพระราชพงศาวดาร เหนือองคร์ะฆงัมรี่องรอย

ของบลัลงัก ์ในขณะทีส่่วนยอดทีค่วรเป็นทรงกรวยไดช้าํรุดจนหมดสิน้ 

 

                                                           
๕๙

เรือ่งเดยีวกนั. 
๖๐

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๖๒. 
๖๑

กรมศลิปากร, โบราณสถานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: 

กรมศลิปากร, ๒๕๕๑), ๔๘๙. 
๖๒

ประยรู  อุลุชาฎะ, ห้าเดือนกลางซากอิฐปนูท่ีอยธุยา (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 

๒๕๒๘), ๑๑๘. 



๗๘ 

 

 
ภาพที ่๓๕ เจดยีป์ระธานวดัอโยธยา จ.พระนครศรอียธุยา 

 

 
ภาพที ่๓๖ ส่วนรองรบัองคร์ะฆงัในผงัแปดเหลีย่ม เจดยีป์ระธานวดัอโยธยา จ.พระนครศรอียธุยา 

 

เน่ืองจากไมป่รากฏหลกัฐานเอกสารทีเ่กี่ยวกบัประวตักิารก่อสรา้งวดัอโยธยา

อยา่งแน่ชดั รวมทัง้เจดยีอ์งคน้ี์มรีปูแบบทีน่่าจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงไปค่อนขา้งมาก จงึทําใหม้ี

ปญัหาในดา้นการกําหนดอายุ อย่างไรกต็ามนักวชิาการสนันิษฐานว่าเจดยีอ์งค์น้ีน่าจะเป็นงาน

สรา้งในสมยัอยุธยาตอนต้น โดยจดัอยู่ในประเภทเจดยีท์รงแปดเหลีย่ม สงัเกตจากลกัษณะเด่น



๗๙ 

 

คอืส่วนรองรบัองคร์ะฆงัทีอ่ยู่ในผงัแปดเหลีย่ม ซึง่เป็นรปูแบบที่สามารถศกึษาเปรยีบเทยีบและ

กําหนดอายไุดจ้ากเจดยีท์ีม่รีปูแบบใกลเ้คยีงกนั ตวัอยา่งเช่น เจดยีป์ระจาํมุมของปรางคป์ระธาน 

วดัราชบรูณะ จ.พระนครศรอียธุยา62

๖๓
 

ส่วนเจดยี์ประธานที่วดัเขมาภริตารามนัน้ (ภาพที่ ๓๗) หากพิจารณาจาก

รูปแบบภายนอกจะพบว่ามรีูปแบบบางประการที่ใกล้เคยีงกบัเจดยีว์ดัอโยธยา กล่าวคอื เจดยี์

ประธานตัง้อยู่บนฐานประทกัษิณในผงัสีเ่หลีย่มจํานวน ๓ ชัน้ โดยชัน้ที่ ๑-๒ เป็นฐานเตี้ย ฐาน

ชัน้ที ่๑ มบีนัไดดา้นละ ๑ แห่ง  ฐานชัน้ที ่๒ มบีนัไดดา้นละ ๒ แห่ง ส่วนฐานชัน้ที ่๓ มคีวามสูง

ค่อนข้างมากซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับชัน้ฐานประทกัษิณของวดัอโยธยาแต่ละชัน้ฐานมพีนัก

ระเบยีงโดยรอบเช่นเดยีวกนั โดยใชก้ระเบือ้งปรลุายเคลอืบสเีช่นเดยีวกบัหลายแห่งทีโ่ปรดเกลา้ฯ 

ให้สรา้ง  ฐานประทกัษิณชัน้ที่ ๓ มบีนัไดประชดิขึน้สู่ฐานประทกัษิณทัง้ ๔ ด้าน  สําหรบัฐาน

ประทกัษิณทีว่ดัเขมาภริตารามนัน้ แมว้่าจะมคีวามสูง แต่ด้วยรูปแบบที่มกีารเจาะช่องวงโค้งที่

ฐานจงึทาํใหอ้าคารแลดโูปรง่ ไมท่บึตนัเช่นทีว่ดัอโยธยารวมทัง้การทําฐานชัน้ที ่๑ และ ๒ กช่็วย

บดบงัความสงูของฐานชัน้ ๓ ลงดว้ย 

 

 

ภาพที ่๓๗ เจดยีป์ระธานวดัเขมาภริตาราม จ.นนทบุร ี

 

                                                           
๖๓

สนัต ิ เลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๘๑. 



๘๐ 

 

ทีส่ําคญัคอืการใชส้่วนรองรบัองคร์ะฆงัที่อยู่ในผงัแปดเหลี่ยม โดยแต่ละชัน้มี

ลกัษณะคล้ายกบัฐานบวัที่คาดด้วยลูกฟกั ๒ เส้นเช่นเดยีวกบัวดัอโยธยา และกลุ่มเจดยีแ์ปด

เหลีย่มสมยัอยธุยา แมว้่าจะไดผ้่านการบรูณะมาแลว้ (ภาพที ่๓๘) 

 

 
ภาพที ่๓๘ ส่วนรองรบัองค์ระฆงัในผงัแปดเหลี่ยมและฐานประทกัษณิของเจดยีป์ระธาน วดัเขมา

ภริตาราม จ.นนทบุร ี

 

ดงันัน้จากหลกัฐานที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารที่กล่าวว่ารชักาลที่ ๔ 

โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปถ่ายแบบจากเจดยีว์ดัเดมิกรุงเก่าหรอืวดัอโยธยาเพื่อมาสรา้งเป็นพระเจดยีท์ี่

วดัเขมาภริตาราม  รวมทัง้จากการตรวจสอบรปูแบบศลิปะทีพ่บว่ามสี่วนสําคญับางประการที่มี

ลกัษณะเหมอืนกนักบัเจดยีว์ดัอโยธยานัน้ จงึแสดงให้เหน็ว่าในกรณีน้ีรชักาลที่ ๔ ทรงเลอืกใช้

แบบอย่างจากเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะอยุธยา ประเภทเจดยี์แปดเหลี่ยม ซึ่งกําหนดอายุได้ใน

สมยัอยุธยาตอนต้นเป็นสําคญั  โดยอาจใช้เจดยี์ประธานวดัอโยธยาเป็นแหล่งบนัดาลใจ แต่

กระนัน้  ตัง้แต่องคร์ะฆงัจนถงึส่วนยอดของเจดยีว์ดัเขมาภริตารามกลบัมลีกัษณะเช่นเดยีวกนั

กบัเจดยีท์รงระฆงัในพระราชนิยมรชักาลที ่๔ แห่งอื่นๆ โดยไม่ปรากฏว่ามกีารทําปนูป ัน้รปูกลบี

บวัประดบัองคร์ะฆงัเหมอืนเช่นทีว่ดัอโยธยา   

นอกจากน้ี ที่มุมทัง้ ๔ ของฐานประทกัษณิทีร่องรบัเจดยีป์ระธานวดัเขมาภริ

ตาราม มกีารประดบัเจดยี์จําลองซึ่งมรีูปแบบเดยีวกนักบัเจดยีป์ระธานโดยใช้ส่วนรองรบัองค์

ระฆงัในผงัแปดเหลีย่มซอ้นลดหลัน่เช่นเดยีวกนัดว้ย ซึง่ลกัษณะดงักล่าวไม่พบหลกัฐานทีเ่จดยี์

ว ัดอโยธยา  หากแต่พบว่าเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับเจดีย์ประธานวัดใหญ่ชัยมงคล  

จ.พระนครศรอียุธยา (ภาพที่ ๓๙) ซึ่งเป็นเจดยีท์รงแปดเหลี่ยมที่นิยมในศลิปะอยุธยาตอนต้น

เช่นเดยีวกนั รวมทัง้มกีารทําฐานประทกัษณิขนาดสูงใหญ่ทีม่กีารประดบัเจดยีป์ระจํามุม โดยมี

รปูแบบทีจ่าํลองมาจากเจดยีป์ระธานเช่นเดยีวกนัดว้ย 



๘๑ 

 

ดงันัน้จงึอาจเป็นไปได้ว่าที่มาของเจดีย์ที่โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจาก

อยธุยานัน้เป็นเจดยีท์รงระฆงัในกลุ่มเจดยีท์รงแปดเหลีย่ม โดยอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากวดัอื่นๆ 

เช่น วดัใหญ่ชยัมงคล นอกเหนือจากวดัอโยธยาที่อาจอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นัก  ทัง้น้ีจาก

ขอ้มูลด้านรูปแบบศลิปกรรมของเจดยีว์ดัเขมาภริตารามและหลกัฐานเกี่ยวกบัการโปรดเกล้าฯ 

ให้ไปถ่ายแบบจากเจดยี์วดัอโยธยาเพื่อมาสร้างเจดีย์วดัเขมาภิรตารามนัน้  อาจสนันิษฐาน

กลบักันได้ว่าเจดีย์ที่วดัอโยธยาอาจเคยมกีารสร้างเจดยี์ประจํามุมบนฐานประทกัษิณด้วยก็

เป็นได ้

จากการศึกษารูปแบบเจดีย์ว ัดเขมาภิรตารามที่สมัพันธ์กับเจดีย์ในศิลปะ

อยุธยา จงึอาจสรุปได้ว่า รชักาลที ่๔ ทรงมพีระราชนิยมในเจดยีท์รงระฆงัศลิปะอยุธยา โดยใน

กรณน้ีีไดใ้ชเ้จดยีท์รงแปดเหลีย่มในสมยัอยุธยาตอนต้นเป็นต้นแบบสําคญัในการสรา้งเจดยีต์าม

พระราชประสงค ์

 

 
ภาพที ่๓๙ เจดยีป์ระธานวดัใหญ่ชยัมงคล จ.พระนครศรอียธุยา 

 

 



๘๒ 

 

พระสมทุรเจดีย ์

มูลเหตุของการสร้างพระสมุทรเจดยี์ เกิดจากในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลศิหล้านภาลยัมพีระราชดํารใิห้สรา้งเมอืงสมุทรปราการหรอืนครเขื่อนขนัธ์ขึ้นใหม่ เพื่อ

ป้องกนัขา้ศกึรกุรานจากทางทะเล แต่เดมิเมอืงสมุทรปราการเป็นเมอืงหน้าด่านทางทะเลมาตัง้แต่

ครัง้กรงุศรอียธุยา จงึมป้ีอมปราการเก่าอยู ่แต่ชาํรดุทรุดโทรมมาก รชักาลที ่๒ จงึโปรดเกลา้ฯ ให้

พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดนิทร์ กบั เจ้าพระยาพระคลงั (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กอง

อํานวยการสร้างเมอืงใหม่ตามพระราชดํารแิละมพีระราชดํารใิห้สร้างเจดยี์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก

บรเิวณเกาะทรายท้ายป้อมผเีสื้อสมุทร โดยไดก่้อเจดยีเ์ดมิสูง ๑๐ วา ต่อมาในรชักาลที่ ๔มพีระ

ราชประสงคใ์หส้ถาปนาเจดยีใ์หสู้งขึน้อกี เพื่อเป็นทีจุ่ดสงัเกตในการสญัจรทางเรอื และเพื่อจะได้

เป็นพระเกยีรตยิศสาํหรบัแผ่นดนิ63

๖๔
 

การก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ในสมยัรชักาลที่ ๔ นัน้แล้วเสร็จและได้มกีาร

สมโภชเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ ในการก่อสร้างครัง้นัน้มพีระราชดํารวิ่า “...การท่ีจะสร้างพระส�ูป

เจดีย ์จะทาํตามท่ีนิยมนับถือกนัภายหลงัว่างามว่าดีเปนประมาณนัน้ไม่ได้ ควรจะต้อง

ทาํตามแบบอย่างโบราณ...”6 4

๖๕
  และ “...พระเจดียไ์ม้ ๑๒ น้ี ไม่โปรดด้วยไม่ต้องอย่าง จึง

โปรดให้ช่างไปถ่ายอย่างพระเจดียก์รงุเก่ามาทาํ...”6 5

๖๖ ซึง่ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบ

ของพระสมุทรเจดยีจ์ากเดมิทีเ่ป็นเจดยีไ์มส้บิสองทีก่่อสรา้งในสมยัรชักาลที ่๓ มาเป็นเจดยีท์รง

ระฆงัแทน โดยโปรดเกลา้ฯ “...ให้ไปถ่ายแบบพระเจดียก์ลมจากกรงุเก่ามาสร้างสวมพระ

เจดียไ์ม้สิบสองของเก่า...”66

๖๗
 

องคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรมของพระสมุทรเจดยีน์ัน้ มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึ

กบัเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมของรชักาลที ่๔ กล่าวคอืตัง้อยู่บนฐานประทกัษณิ ๒ ชัน้ ใน

ผงั ๘ เหลีย่ม ฐานชัน้แรกเป็นฐานชา้งลอ้มโดยมปีระตมิากรรมรปูชา้งครึง่ตวัหนัหน้าออกประดบั

อยูภ่ายในซุม้วงโคง้  มบีนัไดทางขึน้สู่ฐานชัน้แรกทัง้ ๔ ทศิ ชัน้ที ่๒ มบีนัไดประชดิจาํนวน ๔ คู่ 

                                                           
๖๔

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๙๕. 
๖๕

“ประกาศเรื่องความเป็นมาของพระสมุทรเจดยีแ์ละการสถาปนาปฏสิงัขรณ์สมยั  

ร.๔ พ.ศ.๒๔๐๓,” หนังสอืสมุดไทยดํา, อกัษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดนิสอ, จ.ศ.๑๒๒๒, เลขที ่

๘๒, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๖๖

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๙๕. 
๖๗

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๖๓. 



๘๓ 

 

เพื่อขึน้สู่ชัน้บนซึ่งจะตรงกบัตําแหน่งของซุม้จระนําทัง้ ๔ ทศิรอบองคเ์จดยี ์ ฐานประทกัษณิก่อ

พนกัระเบยีงประดบัดว้ยกระเบือ้งปรเุคลอืบส ีทีมุ่มทัง้ ๔ ทศิประดบัดว้ยเจดยีจ์าํลองทีม่ลีกัษณะ

เป็นบวัทรงคลุม่ซอ้นลดหลัน่กนัและประดบัดว้ยปลยีอด  

ส่วนองค์พระสมุทรเจดยี ์ประกอบด้วยส่วนฐานที่เป็นฐานบวัลูกแก้วคาด ๒ 

เส้น ซึ่งส่งผลให้องค์เจดีย์มคีวามสูงขึ้นเป็นอย่างมากตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔  

(ภาพที ่๔๐) ทัง้ ๔ ทศิรอบองคเ์จดยีม์จีรนํา เชื่อว่าน่าจะเป็นตําแหน่งทีร่ชักาลที ่๔ ไดเ้คยเสดจ็ฯ 

มาทรงบรรจพุระบรมธาตุและไดท้รงจารกึแผ่นศลิาไวท้ัง้ ๔ ทศิ 6 7

๖๘
 (ภาพที ่๔๑) ถดัขึน้ไปเป็นชัน้

ฐานบวัควํ่าบวัหงาย ชุดมาลยัเถา และฐานบวัลูกแก้วเป็นส่วนรองรบัองค์ระฆงัตามลําดบั ถดั

จากองคร์ะฆงัขึน้ไปเป็นบลัลงัก์สีเ่หลีย่ม และส่วนยอดทรงกรวยซึง่เป็นไปตามรปูแบบของเจดยี์

ทรงระฆงัพระราชนิยมรชักาลที่ ๔ น่าสงัเกตว่ารูปแบบของพระสมุทรเจดยี์นัน้เป็นเจดยี์ทรง

ระฆงัที่มคีวามสูงมาก  โดยมกีารเพิ่มความสูงของชัน้ฐานและส่วนรองรบัองค์ระฆงั ซึ่งเป็น

ลกัษณะทีค่ลา้ยกนักบัเจดยีว์ดัประยรุวงศาวาสซึง่เป็นวดัประจาํตระกูลบุนนาค  ทัง้น้ีอาจสมัพนัธ์

กบัการทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหข้นุนางจากตระกูลบุนนาคเป็นผูก้ํากบังานก่อสรา้งพระสมุทรเจดยีด์ว้ย 

 

 
ภาพที ่๔๐ ชัน้ฐานบวัประดบัลกูแกว้ ๒ เสน้ พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

                                                           
๖๘

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๑๕๔. 



๘๔ 

 

 
ภาพที ่๔๑ จระนําทีช่ ัน้ฐานบวัประดบัลกูแกว้ ๒ เสน้ พระสมทุรเจดยี ์

 

พระสมุทรเจดยีย์งัเป็นตวัอย่างหน่ึงของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมใน

รชักาลที ่๔ ทีม่กีารสรา้งบนฐานประทกัษณิและมเีจดยีป์ระจาํมุมทัง้ ๔ ดว้ย โดยเจดยีป์ระจาํมุม

มรีูปแบบที่ประกอบด้วยส่วนฐานบวัควํ่าบวัหงายในผงักลม  บวัทรงคลุ่ม ๕ ชัน้  ปล ี บวัทรง

คลุ่ม ๓ ชัน้  ปลยีอด และเมด็น้ําคา้งตามลําดบั (ภาพที ่๔๒) ซึง่เป็นรปูแบบของเจดยีป์ระจาํมุม

แบบหน่ึงทีม่คีวามแตกต่างจากเจดยีป์ระจาํมุมในแห่งอื่น เช่น เจดยีป์ระจาํมุมของเจดยีป์ระธาน

วดับวรนิเวศวหิารทีเ่ป็นเจดยีท์รงปรางค์  หรอืเจดยีป์ระจํามุมของเจดยีป์ระธานวดัเขมาภริตา

รามทีเ่ป็นเจดยีท์รงแปดเหลีย่ม เป็นตน้  ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่ารชักาลที ่๔ ทรงใหค้วามสําคญั

กบัรูปแบบของเจดยีป์ระธานที่ต้องเป็นเจดยีท์รงระฆงัมากกว่ารูปแบบของเจดยีป์ระจํามุมซึ่ง

เป็นเจดยีบ์รวิารทีส่ามารถสรา้งในรปูแบบอื่นๆได ้ 

 



๘๕ 

 

 
ภาพที ่๔๒ เจดยีป์ระจาํมมุ พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

 

เมื่อการสรา้งพระสมุทรเจดยีไ์ดร้บัการเปลีย่นแปลงรปูแบบมาเป็นเจดยีก์ลม

หรอืทีเ่รยีกว่าทรงระฆงันัน้ ยอ่มหมายความว่า รปูแบบเจดยีท์ีเ่ป็น “แบบอย่างโบราณ” ทีร่ชักาล

ที ่๔ ทรงกล่าวถงึกค็อืเจดยีท์รงระฆงัดงัทีป่รากฏ  ซึ่งคงมตี้นแบบสําคญัจากเจดยีท์รงระฆงัใน

ศิลปะอยุธยา เน่ืองจากหลักฐานทางด้านรูปแบบศิลปะที่แสดงให้เห็นว่าพระสมุทรเจดีย์มี

ความสมัพนัธ์กบัเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะอยุธยาอย่างชดัเจนโดยเฉพาะส่วนรองรบัองค์ระฆงัที่

เป็นชุดมาลยัเถา นอกจากน้ี การเพิม่สดัส่วนความสูงของฐานดว้ยการเพิม่ชัน้บวัลูกแก้วอกไก่

คาด ๒ เส้นก็เป็นระเบียบที่เคยพบมาแล้วในการสร้างส่วนฐานของเจดยี์ทรงระฆงัในศิลปะ

อยธุยาเช่นกนั 

สาํหรบัทีม่าของการถ่ายแบบจากเจดยีใ์นศลิปะอยุธยานัน้ สนันิษฐานว่าน่าจะ

ได้รบัแรงบนัดาลใจจากเจดยี ์๒ ประเภท คอื เจดยีท์รงระฆงัและเจดยีท์รงแปดเหลี่ยม โดยจะ

พบว่าองค์ประกอบบางประการของพระสมุทรเจดยีน์ัน้มสี่วนที่สมัพนัธ์กบัเจดยีท์ัง้ ๒ ประเภท

กล่าวคอื ในส่วนฐานประทกัษิณชัน้แรกของพระสมุทรเจดยีท์ี่มลีกัษณะเป็นฐานช้างล้อมโดยมี

ประติมากรรมรูปช้างครึ่งตัวหันหลังให้กับส่วนฐานนัน้ถือเป็นเจดีย์เพียงแห่งเดียวในสมยั

รตันโกสนิทร ์(ภาพที ่๔๓ ) ซึง่เจดยีท์ีม่ฐีานชา้งลอ้มทีม่รีปูแบบใกลเ้คยีงกนันัน้มตีวัอย่างมาแลว้

ในศลิปะไทยจากเจดยีท์รงระฆงัในสมยัอยธุยาตอนตน้ ทีส่ําคญัคอื เจดยีป์ระธานวดัมเหยงคณ์ที่



๘๖ 

 

สร้างขึ้นในรชักาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๑ 6 8

๖๙
 ซึ่ง

รปูแบบและคตกิารสรา้งฐานชา้งลอ้มเช่นน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัเจดยีช์า้งลอ้มในศลิปะสุโขทยัดว้ย

69

๗๐
 (ภาพที ่๔๔) 

 

 
ภาพที ่๔๓ ส่วนฐานประทกัษณิชา้งลอ้ม พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

 

 
ภาพที ่๔๔ ส่วนฐานประทกัษณิชา้งลอ้ม วดัมเหยงคณ์ จ.พระนครศรอียธุยา 

 

                                                           
๖๙

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ”์ ใน คําให้การ

ชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวง

ประเสริฐอกัษรนิต์ิ, พมิพค์รัง้ที ่๒, ๔๔๗. 
๗๐

สนัต ิ เลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๖๙. 



๘๗ 

 

ในส่วนที่อาจจะไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเจดยีท์รงแปดเหลีย่มในศลิปะอยุธยา

นัน้ สงัเกตได้จากสดัส่วนของชัน้ฐานและสดัส่วนขององค์เจดยีท์ี่สูงเพรยีวขึน้  มกีารใช้ลวดบวั

ลูกแก้วอกไก่ และยงัมสี่วนฐานประทกัษิณที่อยู่ในผงัแปดเหลี่ยม  รวมทัง้มกีารประดบัเจดีย์

ประจํามุม  ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นรูปแบบที่ค่อยคลี่คลายมาเป็นลําดับและพบในสาย

ววิฒันาการของเจดยีท์รงแปดเหลีย่มในศลิปะอยธุยาตอนตน้ถงึตอนปลาย70

๗๑
 

จากรูปแบบศลิปกรรมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัศลิปะอยุธยาจงึสอดคล้องกบัพระ

ราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ ที่ให้ถ่ายแบบเจดยีจ์ากกรุงเก่ามาสรา้งพระสมุทรเจดยี ์ซึ่งอาจจะ

สมัพนัธ์กบัความสําคญัของเมอืงสมุทรปราการที่เคยเป็นเมอืงหน้าด่านทางทะเลมาตัง้แต่ครัง้

กรุงศรอียุธยา และเป็นการเฉลมิพระเกยีรตยิศพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัที่โปรด

เกลา้ฯ ใหส้รา้งเมอืงสมทุรปราการขึน้ใหม ่

พระเจดีย ์วดัเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบรีุ 

วดัเฉลมิพระเกยีรตเิป็นวดัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ 

ให้เจา้พระยาพระคลงั (ดศิ  บุนนาค) สร้างขึน้เพื่อเพื่อเฉลมิพระเกยีรติและถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระชนกและพระชนนีของกรมสมเดจ็พระศรสีุลาลยั ซึง่เป็นพระราชมารดาของรชักาลที ่

๓ โดยการก่อสรา้งสิง่ต่างๆในวดัยงัคา้งอยู ่เมื่อถงึสมยัรชักาลที ่๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยา

ทพิากรวงศมหาโกษาธบิดดีูแลการก่อสรา้งต่อมา  ซึ่งการก่อสรา้งพระเจดยีป์ระธานยงัค้างอยู ่ 

รชักาลที ่๔ จงึไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหแ้กไ้ขพระเจดยีป์ระธานวดัเฉลมิพระเกยีรต ิโดยสัง่ให ้“...แก้ไข

พระเจดียเ์สียใหม่ ให้ต้องตามแบบอย่างกรงุเก่า...”71

๗๒
 

รปูแบบของเจดยีป์ระธานวดัเฉลมิพระเกยีรตจิงึมรีปูแบบใกลเ้คยีงกนักบัพระ

สมทุรเจดยี ์กล่าวคอื เป็นเจดยีท์รงระฆงัในผงักลม ส่วนล่างของเจดยีป์ระกอบดว้ยชัน้เขยีง ฐาน

บวัควํ่าบวัหงาย ชุดมาลยัเถา ฐานบวัลูกแก้วอกไก่ รองรบัองคร์ะฆงั บลัลงัก์สี่เหลีย่ม และส่วน

ยอดทรงกรวย องค์เจดีย์ตัง้อยู่บนฐานประทักษิณ ๒ ชัน้ ในผงัแปดแหลี่ยมมบีนัไดประชิด

ทางด้านตะวนัออกขึ้นสู่ฐานประทกัษิณ (ภาพที่ ๔๕) ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบดงักล่าวน่าจะมคีวาม

เกี่ยวขอ้งกบัเจดยีท์รงระฆงัอย่างแน่ชดั และอาจเกี่ยวขอ้งเจดยีแ์ปดเหลี่ยมในศลิปะอยุธยาใน

ส่วนของการทาํฐานประทกัษณิในผงัแปดเหลีย่มเช่นเดยีวกนั 

นอกจากน้ี ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนของเจดีย์ประธานที่มีความสูง

ค่อนข้างมาก โดยมชีัน้ฐานและส่วนรองรบัองค์ระฆงัที่ยดืสูงจนส่งผลให้องค์ระฆงัแลดูมขีนาด

                                                           
๗๑

สนัต ิ เลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๘๓-

๘๕. 
๗๒

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๙. 



๘๘ 

 

เลก็นัน้ เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบในเจดยีท์ี่รบัผดิชอบการก่อสรา้งโดยขุนนางในตระกูลบุนนาค 

ซึง่น่าจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัรปูแบบของเจดยีป์ระธานวดัประยุรวงศาวาส ซึง่เป็นวดัสําคญัของ

ตระกูลบุนนาคดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึแลว้ 

 

 
ภาพที ่๔๕ เจดยีป์ระธาน วดัเฉลมิพระเกยีรต ิจ.นนทบุร ี

 

กล่าวโดยสรุปแลว้ จากตวัอย่างพระเจดยีท์ัง้ ๔ องค์ที่มหีลกัฐานว่ารชักาลที ่

๔ โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปถ่ายแบบจากเจดยีท์ีก่รุงเก่าและไดนํ้ามาใชเ้ป็นกรณีศกึษานัน้ พบว่าน่าจะ

มกีารถ่ายแบบจากเจดยีใ์นสมยัอยุธยา ๒ ประเภทหลกั ได้แก่ เจดยีท์รงระฆงั และ เจดยีท์รง

แปดเหลี่ยมเป็นสําคญั 7 2

๗๓
 ซึ่งเป็นหลกัฐานสนับสนุนแนวความคิดที่เชื่อว่าที่มาของเจดีย์ทรง

ระฆงัแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ ไดถ่้ายแบบมาจากเจดยีใ์นสมยัอยธุยาดว้ย 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าเจดยีท์ี่โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากกรุงศรอียุธยาเพื่อ

นํามาก่อสรา้งน้ี  ลว้นเป็นเจดยีท์ีอ่ยูใ่นกลุ่มพระอารามทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัพระมหากษตัรยิแ์ละ

พระราชวงศ์  โดยพระศรรีตันเจดยีเ์ป็นเจดยีท์ี่สรา้งขึน้ในวดัพระศรรีตันศาสดารามซึ่งเป็นวดั

ประจําพระบรมมหาราชวงั  เจดยีว์ดัเขมาภริตารามเป็นการสรา้งขึน้ในคราวปฏสิงัขรณ์วดัเพื่อ

                                                           
๗๓

ดูคําอธบิายรปูแบบเจดยีท์ัง้ ๒ ประเภทใน สนัต ิ เลก็สุขุม, ศิลปะอยุธยา งาน

ช่างหลวงแห่งแผน่ดิน, พมิพค์รัง้ที ่๓, ๖๖-๗๕. 



๘๙ 

 

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรสีุเยนทรา พระบรมราชนีิ ซึง่เป็นพระบรมราชชนนีในรชักาลที ่๔  

พระสมุทรเจดยีส์รา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั

และเป็นที่ระลกึถึงเมอืงสมุทรปราการซึ่งเป็นเมอืงหน้าด่านมาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา  และ

เจดยีว์ดัเฉลมิพระเกยีรตสิรา้งขึน้เพื่อถวายพระเกยีรตพิระชนกและพระชนนีของกรมสมเดจ็พระ

ศรสีุลาลยั พระราชมารดาในรชักาลที ่๓ 

การนําตน้แบบเจดยีจ์ากกรงุศรอียธุยามาสรา้งในสมยัรชักาลที ่๔  นัน้ เชื่อว่า

อาจจะเป็นการแสดงออกผ่านงานพุทธศลิป์ว่า ในกรงุรตันโกสนิทร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรชัสมยั

ของพระองค์นัน้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางพุทธศาสนาและมปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาที่ได้สบื

ทอดต่อเน่ืองมาจากกรุงศรอียุธยาซึ่งสอดคล้องกบังานพระราชนิพนธ์หลายครัง้ที่ทรงกล่าวถึง

กรุงรตันโกสินทร์ว่ามีประวัติศาสตร์และการสืบเชื้อสายแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สืบ

เน่ืองมาจากกรงุศรอียธุยาอนัเป็นอดตีราชธานี 

๓.๓ เจดียท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมกบัเทคนิคการก่อสร้าง 

เจดยี์ทรงระฆงัโดยทัว่ไปล้วนมลีกัษณะเป็นเจดยี์ในผงักลมที่มคีวามทบึตนั

ตัง้แต่ส่วนฐานจนถงึส่วนยอด ทัง้น้ีคงสบืเน่ืองจากทีม่าของเจดยีร์ปูแบบน้ีทีม่ตี้นเคา้จากเนินดนิ

หรอืหลุมฝงัศพ73

๗๔
 อยา่งไรกต็ามพบว่าเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ บางองคม์ี

เทคนิคการก่อสรา้งทีน่่าสนใจ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓ ประเดน็สาํคญัคอื 

๓.๓.๑ เจดยีท์รงระฆงัทีภ่ายในองคร์ะฆงัมลีกัษณะเป็นโถงทีส่ามารถเขา้ไป

ใชป้ระโยชน์ภายในองคร์ะฆงัได ้มตีวัอยา่งทีส่าํคญั เช่น พระธาตุจอมเพชร จ.เพชรบุร ี เจดยีว์ดั

บวรนิเวศวหิาร พระศรรีตันเจดยี ์ เป็นตน้ 

พระธาตจุอมเพชร 

พระธาตุจอมเพชรตัง้อยู่บนยอดเขากลางของพระนครคีร ี(ภาพที ่

๔๖) เดมิเป็นที่ตัง้ของวดัอนิทครีซีึ่งเป็นวดัรา้งมพีระเจดยีอ์งค์หน่ึงทรุดโทรมมาก รชักาลที่ ๔ 

โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะเจดยี์ขึ้นใหม่โดยให้ก่อปูนหุ้มพระเจดีย์ ผู้รบัสนองพระราชดํารใินการ

ก่อสรา้งคอืพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสหีวกิรม พระธาตุจอมเพชรเป็นหน่ึงในสามของบุญ

สถานทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงสถาปนาไวใ้นเมอืงเพชรบุร ีส่วนอกีสองแห่ง

คอื พระสุทธเสลเจดยี ์ตัง้อยูท่ีย่อดเขาทางทศิตะวนัออกของพระนครครี ีและพระเจดยีอ์กีแห่งที่

เขาพนมขวด 

 

                                                           
๗๔

ม.จ.สุภทัรดศิ  ดศิกุล, ประวติัศาสตรศิ์ลปะประเทศใกล้เคียง: อินเดีย, ลงักา, 

ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว, พมิพค์รัง้ที ่๔ (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๕), ๑๓. 



๙๐ 

 

 
ภาพที ่๔๖ พระธาตุจอมเพชร พระนครครี ีจ.เพชรบุร ี

 

รูปแบบพระธาตุจอมเพชรนัน้เมื่อพิจารณาจากภายนอกเป็นเจดีย์

ทรงระฆงัในผงักลมส่วนฐานเป็นฐานประทกัษิณในผงักลม ๒ ชัน้  จากชัน้แรกมซุี้มประตูที่

สามารถเดนิเขา้ไปสู่ศูนยก์ลางเจดยีไ์ดจ้ากทัง้  ๘ ทศิ ทางเขา้มลีกัษณะเป็นซุม้ลด กรอบซุม้เป็น

วงโค้งคล้ายกุฑุหรอืกรอบหน้านางรองรบัด้วยเสาทรงสี่เหลี่ยม (ภาพที่ ๔๗)  จากทางเข้าน้ี

สามารถขึน้ไปสู่ลานประทกัษณิภายในองคเ์จดยีแ์ละสามารถเดนิขึน้ไปสู่ฐานประทกัษณิชัน้ที ่๒ 

ซึ่งมทีางออก ๔ ทศิ มลีกัษณะเป็นช่องวงโค้งไม่มกีารประดบักรอบซุ้ม  ส่วนรองรบัองค์ระฆงั

ทัง้หมดอยูใ่นผงักลมประกอบดว้ยฐานบวัควํ่าบวัหงาย  ชุดมาลยัเถาซึง่เป็นลกัษณะสําคญัทีเ่คย

ปรากฏเป็นส่วนรองรบัองค์ระฆงัในศลิปะอยุธยา  ถดัขึน้ไปเป็นชัน้บวัควํ่า จากนัน้จงึเป็นองค์

ระฆงั  บลัลงักส์ีเ่หลีย่ม ส่วนยอดประกอบดว้ยก้านฉัตรทีม่เีสาหานลอ้มรอบ  ปลอ้งไฉน และปลี

ตามลาํดบั 

 



๙๑ 

 

 
ภาพที ่๔๗ ซุม้ทางเขา้ไปสู่องคเ์จดยี ์

 

การออกแบบให้พระธาตุจอมเพชรให้เป็นเจดยีท์รงระฆงัขนาดใหญ่

ตัง้อยูบ่นฐานประทกัษณิ ๒ ชัน้  นัน้มลีกัษณะพเิศษทีแ่สดงถงึความสามารถในการออกแบบ คอื 

สามารถเดนิจากฐานประทกัษิณชัน้ที่ ๑ เขา้ไปภายในองค์ระฆงัได้  ซึ่งต่างจากองค์ระฆงัของ

เจดยีท์ัว่ไปทีม่ลีกัษณะทบึตนัอนัมทีีม่าจากเนินดนิหรอืหลุมฝงัศพซึง่เป็นรปูแบบทีส่บืมาแต่เดมิ 

ภายในองค์ระฆังของพระธาตุจอมเพชรทําเสาก่ออิฐถือปูน

ทรงกระบอกขนาดใหญ่รองรบัน้ําหนักของส่วนยอดอยู่ตรงกลางห้องโถงขนาดใหญ่ที่สามารถ

เดนิเวยีนประทกัษณิภายในองคร์ะฆงัได ้(ภาพที ่๔๘)  นอกเหนือจากการเดนิประทกัษณิทีฐ่าน

ประทกัษณิภายนอก  ซึง่มช่ีองทางเขา้ไปภายในหอ้งโถงน้ีไดท้ัง้ ๘ ทศิ  ผนังของหอ้งโถงฉาบ

ปูนเรยีบ  ทําให้ไม่เหน็ร่องรอยโครงสรา้งของการก่ออฐิส่วนองค์ระฆงั  และมกีารปูพื้นภายใน

ห้องโถงด้วยกระเบื้องดินเผา  มช่ีองอุโมงค์และบนัไดขึ้นไปยงัลานประทกัษิณชัน้ที่ ๒  ซึ่ง

สามารถชมทศันียภาพของเมอืงเพชรบุรไีดไ้กลถงึชายทะเล (ภาพที ่๔๙) 

 



๙๒ 

 

 
ภาพที ่๔๘ เสาก่ออฐิถอืปนูทรงกระบอกแกนกลางองคเ์จดยีพ์ระธาตุจอมเพชร 

 

 
ภาพที ่๔๙ โถงภายในองค์เจดีย์พระธาตุจอมเพชรที่มีช่องอุโมงค์และบันไดขึ้นไปลาน

ประทกัษณิชัน้ที ่๒ 

 



๙๓ 

 

เจดยีท์รงระฆงัถือเป็นพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ ดงัจะเหน็ได้จาก

เจดยีป์ระธานของวดัหลายแห่งทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งหรอืบรูณปฏสิงัขรณ์  ดว้ยทรงพระราชดําริ

ว่าเจดีย์รูปแบบน้ีมีความคงทนถาวรกว่าเจดีย์ทรงเครื่องซึ่งเป็นที่นิยมในสมยัรัชกาลที่ ๓  

ตวัอย่างเจดีย์ประธานที่เป็นเจดยี์ทรงระฆงั  เช่น เจดีย์ประธานที่วดัมกุฏกษัตรยิาราม  วดั

โสมนัสวิหาร วัดบรมนิวาส เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นเจดีย์ทรงระฆงัที่มรีะเบียบ

ใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนกบัเจดยีท์รงระฆงัในสมยัอยุธยา ซึ่งส่วนขององคร์ะฆงัทบึตนั ไม่สามารถ

เขา้ไปภายในได ้แตกต่างจากพระธาตุจอมเพชร   

การออกแบบพระธาตุจอมเพชรให้มีฐานประทักษิณ ๒ ชัน้ และ

สามารถเขา้ไปประทกัษณิภายในองคร์ะฆงัได ้รวมทัง้ออกแบบใหม้เีสาก่ออฐิถอืปนูทรงกระบอก

ขนาดใหญ่เป็นจุดช่วยรบัน้ําหนักในลกัษณะน้ี  มตีวัอย่างให้เห็นมาก่อนแล้วในการออกแบบ

เจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพฯ ซึง่เป็นงานศลิปกรรมในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ 

ดว้ยเช่นเดยีวกนั 

เจดียว์ดับวรนิเวศวิหาร 

เจดยี์ประธานวดับวรนิเวศวหิารได้เริม่ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๔ 

ในรชักาลที ่๓ ต่อมาเมื่อรชักาลที ่๔ ขณะทรงผนวชไดเ้สดจ็มาครองวดับวรนิเวศวหิารโปรดให้

สรา้งพระเจดยีใ์หม้ขีนาดใหญ่โตและขยายฐานประทกัษณิใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ ตามพระราชนิยมที่

ใหส้ถาปนาพระเจดยีเ์ป็นหลกัประธานของวดั 

รูปแบบของเจดยีเ์ป็นเจดยีท์รงระฆงัตัง้อยู่บนฐานประทกัษิณในผงั

สี่เหลี่ยม ๒ ชัน้ มคีูหาเขา้ไปภายในองค์เจดยี์ได้ ส่วนรองรบัองค์ระฆงัประกอบด้วยฐานบวั ๑ 

ฐาน และชัน้มาลยัเถาซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะอยุธยา รวมทัง้มฐีานบวั

ลูกแก้วอกไก่ซึ่งมคีวามนิยมในศลิปะล้านนา ถดัมาเป็นองค์ระฆงัขนาดใหญ่ บลัลงัก์สี่เหลี่ยม 

ส่วนยอดประกอบดว้ยกา้นฉตัรทีม่เีสาหารรองรบัปลอ้งไฉน  ปลยีอด และลกูแกว้ ตามลาํดบั  ซึง่

องคป์ระกอบเหล่าน้ีล้วนเป็นระเบยีบเดยีวกนักบัพระธาตุจอมเพชร  แตกต่างกนัแต่เพยีงทีพ่ระ

ธาตุจอมเพชรไม่มฐีานบวัลูกแก้วอกไก่เป็นส่วนประกอบของส่วนรองรบัองค์ระฆงัและฐาน

ประทกัษณิอยูใ่นผงักลม 

นอกจากองค์ประกอบภายนอกจะมลีกัษณะใกล้เคยีงกนัแล้ว  สิง่ที่

น่าสนใจอีกประการหน่ึงคอืการออกแบบคูหาภายในองค์พระเจดยี์ซึ่งมลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ตัง้แต่ซุม้ทางเขา้ทีม่ลีกัษณะเป็นซุม้ลด  มช่ีองคูหาเพดานโคง้ ๔ ทศิเพื่อเขา้สู่ใจกลางองคเ์จดยี ์

(ภาพที่ ๕๐) ภายในเป็นห้องในผงักลม มผีนังโค้งก่ออิฐฉาบปูนและมทีางเดนิประทกัษิณได้

โดยรอบและสามารถเชื่อมต่อกบัซุ้มทางเข้าจากทศิอื่นได้ (ภาพที ่๕๑)  นอกจากน้ีที่ตําแหน่ง

ศูนย์กลางเจดีย์ยงัมลีกัษณะเป็นแท่นหนิสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทําหน้าที่เป็นแกนกลางช่วยรบั

น้ําหนกัของส่วนยอดเจดยี ์(ภาพที ่๕๒) ซึง่ลกัษณะการออกแบบดงักล่าวเช่นน้ีกค็ลา้ยคลงึกบัที่



๙๔ 

 

พระธาตุจอมเพชรด้วยเช่นกนั  ในขณะเดยีวกนับรเิวณแกนกลางนัน้ยงัเป็นที่ประดษิฐานพระ

เจดยีก์ะไหล่ทองทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุซึง่ถอืเป็นปชูนียวตัถุทีซ่ึง่สามารถเขา้ไปสกัการะได้

ภายในโถงตําแหน่งองคร์ะฆงัของเจดยีป์ระธาน 

 

 
ภาพที ่๕๐ ซุม้ทางเขา้องคเ์จดยีว์ดับวรนิเวศวหิารมลีกัษณะเป็นซุม้ลด 

ทีม่า: วดับวรนิเวศวหิาร, ศิลปกรรมวดับวรนิเวศวิหาร (กรงุเทพฯ: พลสัเพรส, ๒๕๕๖), ๘๕. 

 

 
ภาพที ่๕๑ ภายในองคเ์จดยีว์ดับวรนิเวศวหิาร 

ทีม่า: วดับวรนิเวศวหิาร, ศิลปกรรมวดับวรนิเวศวิหาร (กรงุเทพฯ: พลสัเพรส, ๒๕๕๖), ๘๖. 



๙๕ 

 

 
ภาพที ่๕๒ แกนกลางองคเ์จดยีม์แีท่งหนิรองรบัน้ําหนกั เจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร 

ทีม่า: วดับวรนิเวศวหิาร, ศิลปกรรมวดับวรนิเวศวิหาร (กรงุเทพฯ: พลสัเพรส, ๒๕๕๖), ๘๖. 

 

จากการศกึษาดา้นเอกสารทางประวตัศิาสตรไ์ม่อาจทราบไดอ้ย่างแน่

ชดัว่าผูใ้ดเป็นผู้ออกแบบพระเจดยีท์ีว่ดับวรนิเวศวหิาร  แต่จากการศกึษาเปรยีบเทยีบทางดา้น

รปูแบบศลิปะจะพบว่าพระเจดยีท์ัง้ ๒ แห่งทลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั  จงึอาจเป็นไปไดว้่าพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมขนุราชสหีวกิรมอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากการออกแบบพระเจดยีท์ีว่ดับวรนิเวศ

วหิารมาใชก้บัการออกแบบพระธาตุจอมเพชร  หรอืสนันิษฐานไดอ้กีทางหน่ึงว่าพระเจา้บรมวงศ์

เธอ กรมขนุราชสหีวกิรม อาจจะทรงมสี่วนรว่มในการออกแบบเจดยีป์ระธานทีว่ดับวรนิเวศวหิาร

ด้วยไม่มากก็น้อย เพราะพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสหีวกิรมก็เคยได้ถวายงานด้านงาน

ช่างโดยเฉพาะการก่อสรา้งถาวรวตัถุในพระอารามมาแลว้ตัง้แต่ในสมยัรชักาลที ่๓ อกีทัง้ยงัเคย

ทรงงานช่างร่วมกบัพระเจา้บวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรงัสสีุรยิพนัธุ์ ปิยพรหมจรรยวรธรรมยุต ิ

หรอื สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ซึง่จาํพรรษาทีว่ดับวรนิเวศวหิาร

ในคราวปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีเ์มื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ ซึง่เป็นระยะเวลาไล่เลี่ยกบัการก่อสรา้งพระ

นครครีแีละการปฏสิงัขรณ์พระธาตุจอมเพชรดว้ย 

อน่ึง เป็นทีน่่าสงัเกตว่าการก่อสรา้งเจดยีท์รงระฆงัทีภ่ายในองคร์ะฆงั

เริม่มลีกัษณะโปร่ง ไม่ได้ทึบตันนัน้  เป็นเทคนิคที่เคยพบมาแล้วในเจดยี์ทรงระฆงัในศิลปะ

อยธุยา ตวัอยา่งเช่นเจดยีว์ดัพระศรสีรรเพชญองคก์ลางทีม่คีูหาเขา้ไปสู่ภายในองคร์ะฆงัจากทศิ

ตะวนัออก  โดยภายในองคร์ะฆงันัน้มเีจดยีท์รงปราสาทประดษิฐานอยู่  และทําหน้าทีค่ล้ายกบั

เป็นแกนกลางเพื่อช่วยรบัน้ําหนกัส่วนยอดเจดยี ์(ภาพที ่๕๓)  ลกัษณะเช่นน้ีจงึอาจเกี่ยวขอ้งกบั



๙๖ 

 

การสรา้งเจดยีต์ามพระราชประสงค์ของรชักาลที ่๔ ด้วย  แต่คงได้เพิม่เทคนิคการก่อสรา้งโดย

ใชผ้นังโค้งอย่างตะวนัตกเขา้มา  ซึง่ทําใหภ้ายในองคร์ะฆงัมบีรเิวณกวา้งมากขึน้  และบางแห่ง

ไม่มกีารทําแกนกลางองค์ระฆงัเพื่อรองรบัน้ําหนักของส่วนยอดอีกต่อไปจงึกลายเป็นโถงโค้ง

ขนาดใหญ่  เช่น พระศรรีตันเจดยี ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๕๓ ภายในเจดยีพ์ระศรสีรรเพชญองคก์ลาง 

(ภาพถ่ายโดย กวฎิ  ตัง้จรสัวงศ)์ 

 

นอกจากน้ี ยงัพบว่ามกีารใชเ้ทคนิคการก่ออฐิเหลื่อมเพื่อใหอ้งคร์ะฆงั

ของเจดยีม์ลีกัษณะโปร่ง  ดงัมตีวัอย่างในเจดยีท์รงแปดเหลีย่มในศลิปะอยุธยาดว้ยเช่นกนั เช่น 

เจดยีว์ดัใหญ่ชยัมงคล  เจดยีป์ระธานวดัหลงัคาขาว เจดยีแ์ปดเหลีย่มประจํามุมพระปรางค์ วดั

ราชบรูณะ เป็นตน้ 

สําหรบัเทคนิคการก่อสรา้งโดยใช้เสาแกนกลางรบัน้ําหนักส่วนยอด

เจดยี์ โดยที่องค์ระฆงัมลีกัษณะโปร่งไม่ทบึตันนัน้ มกัสร้างขึ้นกบัเจดยี์ที่มขีนาดใหญ่ ซึ่งน่า

สงัเกตว่าในสมยัรชักาลที่ ๔ นัน้ก็มตีัวอย่างเจดีย์ที่มขีนาดใหญ่และใช้เทคนิคการก่อสร้าง

เช่นเดยีวกนัน้ีมาก่อนหน้าดว้ย นัน่กค็อื พระบรมธาตุมหาเจดยี ์ เจดยีป์ระธานทีว่ดัประยุรวงศา



๙๗ 

 

วาส (ภาพที่ ๕๔) ซึ่งเป็นวดัที่สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดศิ บุนนาค) ได้สรา้งขึน้

และถวายเป็นพระอารามหลวงในสมยัรชักาลที ่๓ โดยสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ์ (ดศิ 

บุนนาค) ไดส้รา้งเจดยีป์ระธานองคใ์หญ่ขึน้แต่ยงัไม่ทนัแลว้เสรจ็กถ็งึแก่พริาลยัเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ 

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ ์(ช่วง บุนนาค) จงึไดก่้อสรา้งต่อมาจนสําเรจ็ในสมยัรชักาล

ที่ ๔ โดยมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลมขนาดสูงใหญ่ และมีระเบียงคดและฐาน

ประทกัษณิขนาดใหญ่ซึง่อยูใ่นผงักลมถอืเป็นเจดยีท์ีส่าํคญัของตระกูลบุนนาค (ภาพที ่๕๕) 

 

 
ภาพที ่๕๔ พระบรมธาตุมหาเจดยีว์ดัประยรุวงศาวาส 

 

 
ภาพที ่๕๕ ระเบยีงคดวงกลม และฐานประทกัษิณในผงักลมขนาดใหญ่รองรบัเจดยี์ประธาน  

วดัประยรุวงศาวาส 

 



๙๘ 

 

น่าสนใจว่ากลุ่มขุนนางในตระกูลน้ีเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ

บรหิารราชการแผ่นดนิในช่วงเวลานัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่มสี่วนช่วยสนับสนุนใหเ้จา้ฟ้ามงกุฏได้

เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตั ิอกีทัง้ขุนนางในตระกูลบุนนาคยงัมบีทบาทสําคญัในดา้นงานช่างหลวง

ดว้ยโดยถอืเป็นกลุ่มชนชัน้นําทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละนําวสัดุรวมทัง้เทคนิคการก่อสรา้งบางประการอย่าง

ตะวนัตกเข้ามาใช้ ตัวอย่างเช่นการใช้ส่วนวงโค้งช่วยรบัน้ําหนัก  ดังจะเห็นจากส่วนฐาน

ประทกัษณิในผงักลมของเจดยีว์ดัประยุรวงศาวาส  รวมทัง้การใชร้ ัว้เหลก็ดดัเป็นรปูศสัตราวุธที่

ไดส้ ัง่นําเขา้จากต่างประเทศมาใชป้ระดบัรอบวดั  เป็นตน้74

๗๕
 

ทัง้น้ีจะพบว่ารชักาลที ่๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหขุ้นนางในตระกูลบุนนาค

กํากบัดูแลงานก่อสรา้งที่สําคญัหลายแห่ง อาท ิพระปฐมเจดยี ์พระสมุทรเจดยี ์ พระเจดยีท์ี่วดั

เฉลมิพระเกยีรต ิ พระเจดยีท์ีพ่ระนครครี ีจ.เพชรบุร ีเป็นต้น ซึง่โดยส่วนใหญ่ลว้นเป็นเจดยีท์รง

ระฆงัขนาดใหญ่และพบว่ารูปทรงของเจดยี์ตามสถานที่ที่กล่าวมาจะมรีูปแบบที่ใกล้เคียงกัน 

ยกเว้นพระปฐมเจดยีซ์ึ่งเป็นเจดยีท์ี่มขีนาดใหญ่เป็นพเิศษ และบางแห่งก็ใช้เทคนิคการก่อเสา

แกนกลางภายในองค์ระฆงัเพื่อรองรบัน้ําหนักส่วนยอด ดงักรณีของพระธาตุจอมเพชร ซึง่เป็น

เทคนิคเดยีวกนักบัทีพ่บจากพระบรมธาตุมหาเจดยี ์วดัประยรุวงศาวาส (ภาพที ่๕๖) 

 

 
ภาพที ่๕๖ เสาแกนกลางภายในองคร์ะฆงั พระบรมธาตุมหาเจดยีว์ดัประยุรวงศาวาส ภายหลงั

การบรูณะเมือ่ พ.ศ.๒๕๔๙ 

                                                           
๗๕

พระวิสุทธิภัทรธาดา, บรรณาธิการ, ประวติัวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

(กรงุเทพฯ: เชน พริน้ติง้, ๒๕๕๖), ๑๕. 



๙๙ 

 

หากแต่พระบรมธาตุมหาเจดยีท์ี่วดัประยุรวงศาวาสกบัเจดยีใ์นพระ

ราชประสงคข์องรชักาลที่ ๔ ก็ยงัมคีวามแตกต่างกนับางประการ กล่าวคอื แมว้่าพระบรมธาตุ

มหาเจดยี ์วดัประยรุวงศาวาสจะมลีกัษณะโปรง่และมเีสาแกนกลางรองรบัน้ําหนัก แต่ไม่ได้มกีาร

เจาะช่องคูหาเพื่อประสงค์จะให้เข้าไปใช้ประโยชน์ภายในองค์ระฆงัได้เหมอืนที่พระธาตุจอม

เพชรหรอืพระเจดยีท์ีว่ดับวรนิเวศวหิาร  มเีพยีงแต่ช่องคูหาขนาดเลก็และเตี้ยทีอ่าจมไีวเ้พื่อการ

สาํรวจโครงสรา้งขององคเ์จดยีภ์ายหลงัเมื่อแลว้เสรจ็ (ภาพที ่๕๗) รวมทัง้จะสงัเกตไดว้่าภายใน

องค์ระฆงัที่โปร่งนัน้ยงัคงเหน็โครงสรา้งของการก่ออฐิและคานต่างๆ ที่ช่วยคํ้ายนัพยุงน้ําหนัก

จากผนังองค์ระฆงัและเสาแกนกลาง  โดยไม่ได้ออกแบบให้เป็นห้องโถงและตกแต่งภายในให้

เรยีบรอ้ยเหมอืนภายในองคร์ะฆงัของเจดยีว์ดับวรนิเวศวหิาร หรอืพระธาตุจอมเพชร จงึเชื่อว่า

แต่เดมิคงไมม่กีารใชป้ระโยชน์พืน้ทีภ่ายในองคร์ะฆงัมาก่อน 

 

 
ภาพที ่๕๗ ช่องคหูาขนาดเลก็ทีจ่รนําดา้นหน่ึงของพระบรมธาตุมหาเจดยี ์วดัประยรุวงศาวาส 

ที่มา: พระพรหมบณัฑติ (ประยูร  ธมฺมจตฺิโต) และ สมศกัดิ ์ธรรมเวชวถิ,ี พระบรมธาตุมหา

เจดีย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รบัรางวลัยอดเย่ียมอนัดบั ๑ จากองค์การยูเนสโก 

(กรงุเทพฯ: สามลดา, ๒๕๕๗), ๑๗๗. 

 

จากความสมัพนัธท์างดา้นรปูแบบและเทคนิคในการก่อสรา้งดงักล่าว 

จงึอาจเป็นไปไดว้่าเจดยีท์รงระฆงัในพระราชประสงคข์องรชักาลที่ ๔ นัน้มรีูปแบบและเทคนิค

บางประการทีอ่าจมคีวามสมัพนัธห์รอืสบืเน่ืองมาจากเจดยีป์ระธานทีว่ดัประยุรวงศาวาสอนัเป็น

งานช่างในการกํากบัของขนุนางตระกูลบุนนาคเป็นสําคญั 



๑๐๐ 

 

อน่ึง แมจ้ะไดก้ล่าวถงึในตอนต้นว่านายช่างทีม่บีทบาทสําคญัในการก่อสรา้ง

สถาปตัยกรรมในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ คอื พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสหีวกิรม แต่

เจา้นายพระองคน้ี์กไ็ดท้รงศกึษาวชิาช่างอย่างตะวนัตกและไดท้รงงานช่างร่วมกบัขุนนางตระกูล

บุนนาคมาโดยตลอดโดยรชักาลที ่๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหด้ํารงตําแหน่งอธบิดกีารก่อสรา้ง ว่าการ

กรมช่างศลิาและกรมช่างสบิหมู่ต่อจากสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพชิยัญาต ิ(ทตั  บุนนาค) ทีถ่งึ

แก่พริาลยัเมือ่ พ.ศ.๒๔๐๐75

๗๖
 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเจดีย์ทรงระฆงัตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ ที่

ภายในองค์ระฆงัมลีกัษณะโปร่งสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์พื้นทีภ่ายในองค์ระฆงัได้ และมเีสา

แกนกลางรองรบัส่วนยอดนัน้ สนันิษฐานว่าน่าจะมทีีม่า ๒ ประการ  ประการแรกคอื เทคนิคการ

ก่อแบบเหลื่อมอฐิจากเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะอยธุยา ตวัอยา่งเช่นเจดยีว์ดัพระศรสีรรเพชญ และ

เจดยีท์รงแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยา ตวัอย่างเช่น เจดยี์วดัหลงัคาขาว เจดยีท์รงแปดเหลี่ยม

ประจํามุมพระปรางค์วดัราชบูรณะ เป็นต้น ทัง้น้ีนํามาใช้กบัการก่อสรา้งเจดยีท์ีม่ขีนาดไม่ใหญ่

มาก เช่น พระศรรีตันเจดยี ์ประการที ่๒ สนันิษฐานว่าได้รบัแรงบนัดาลใจทางดา้นรปูแบบและ

เทคนิคการก่อสรา้งจากงานช่างของตระกูลบุนนาคโดยมตีวัอย่างที่สําคญัคอืพระบรมมหาธาตุ

เจดยี ์วดัประยุรวงศาวาส ซึ่งใชก้บัการก่อสร้างพระเจดยี์ที่มขีนาดใหญ่กว่า เช่นพระธาตุจอม

เพชร และเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร 

๑. เจดยีท์ีม่ฐีานประทกัษณิสงูและสามารถเขา้ไปภายในฐานประทกัษณิได ้

เจดยีท์รงระฆงัในพระราชประสงค์บางแห่งตัง้อยู่บนฐานประทกัษิณที่มี

ขนาดสูงใหญ่จากการสํารวจพบว่าพบว่าภายในฐานประทกัษิณเหล่านัน้มกัก่อเป็นช่องคูหาที่

สามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ใจกลางได้ (ภาพที่ ๕๘) โดยฐานประทกัษิณเหล่านัน้

นิยมก่อผนังด้วยอิฐฉาบปูนและมีช่องคูหาที่มีล ักษณะเป็นช่องวงโค้งยอดแหลมบางแห่งมี

ลกัษณะคล้ายตกึ โครงสรา้งภายในฐานประทกัษิณมกีารใช้ส่วนโค้งในการช่วยรบัน้ําหนักของ

องคเ์จดยีท์ีอ่ยูด่า้นบน (ภาพที ่๕๙ ) โดยภายในองคร์ะฆงัมกัมลีกัษณะโปร่ง ไม่ทบึตนั ตวัอย่าง

พระเจดยีท์ี่มฐีานประทกัษณิสูงและสามารถเขา้ไปภายในได้ เช่น เจดยีว์ดัปทุมวนาราม  เจดยี์

วดัเขมาภริตาราม  เป็นตน้ 

 

                                                           
๗๖

จดหมายเหตุรชักาลท่ี ๓, เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย,์ พมิพใ์นมหา

มงคลเฉลมิพระเกียรติวนัพระบรมราชสมภพ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั 

๒๕๓๐), ๙๑. 



๑๐๑ 

 

 
ภาพที ่๕๘ หอ้งโถงภายในฐานประทกัษณิพระเจดยีป์ระธาน วดัเขมรภริตาราม จ.นนทบุร ี

 

 
ภาพที ่๕๙ โครงสรา้งภายในฐานประทกัษณิทีม่ลีกัษณะเป็นผนงัวงโคง้ 

 เจดยีป์ระธาน วดัเขมาภริตาราม จ.นนทบุร ี

 

เจดยีท์รงระฆงัในพระราชนิยมทีม่ฐีานประทกัษณิขนาดใหญ่เช่นน้ี เชื่อว่า

น่าจะมทีีม่าจากเจดยีท์รงระฆงัและเจดยีท์รงแปดเหลีย่มในศลิปะอยธุยาดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึแลว้ และ

น่าสงัเกตว่าเจดยีท์รงแปดเหลีย่มในศลิปะอยุธยากม็กีารทําช่องคูหาเพื่อเขา้ไปภายในองคเ์จดยี์

ได้เช่นเดยีวกนัซึ่งมขีนาดช่องคูหาที่แตกต่างกนัไปตามขนาดของเจดยี์ดงัมตีวัอย่างเจดยีท์รง

แปดเหลี่ยมในสมยัอยุธยาตอนต้นที่วดัราชบูรณะ (ภาพที่ ๖๐) เจดยี์วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นต้น 

ดงันัน้จงึอาจเป็นไปไดว้่าเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ ทีม่กีารเจาะช่องคูหาเพื่อ

เขา้ไปภายในฐานประทกัษณิไดน้ัน้  อาจมทีีม่าจากเจดยีร์ปูแบบเดยีวกนัในศลิปะอยธุยา 



๑๐๒ 

 

 
ภาพที ่๖๐ เจดยีท์รงแปดเหลีย่ม วดัราชบรูณะ จ.พระนครศรอียธุยา 

 

ในส่วนของเทคนิคการก่อผนังวงโค้งเพื่อช่วยรับน้ําหนักที่พบเป็น

โครงสรา้งภายในฐานประทกัษณินัน้เป็นเทคนิคทีพ่บในศลิปกรรมสมยัรชักาลที ่๔ อกีหลายแห่ง

โดยเฉพาะอย่างยิง่พระราชวงัต่างๆทีส่รา้งขึน้ในสมยัน้ี รวมไปถงึเสนาสนะต่างๆ เช่น หอระฆงั

และหอกลอง ทัง้น้ีอาจได้รบัแรงบนัดาลใจจากการเลียนแบบโครงสร้างของสถาปตัยกรรม

ตะวนัตก (ภาพที ่๖๑) 

 

 
ภาพที ่๖๑ ส่ วนฐานของหอระฆังที่ ใ ช้ผนั งว ง โค้ง รับ น้ํ าหนัก  วัดสุ ว รรณดาราราม  

จ.พระนครศรอียธุยา 



๑๐๓ 

 

๒. การก่อสรา้งเจดยีท์รงระฆงัที่มขีนาดใหญ่พเิศษ กรณีการก่อสรา้งพระ

ปฐมเจดยี ์

พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ตัง้อยู่ที่ จ.นครปฐม (ภาพที่ ๖๒)  เป็นเจดีย์ทรงระฆงัอีกองค์หน่ึงที่มสี่วนขององค์ระฆงัที่มี

ลกัษณะโปรง่เน่ืองจากสรา้งครอบซากเจดยีโ์บราณไวภ้ายใน  แต่เน่ืองจากพระปฐมเจดยีม์ขีนาด

ความใหญ่โตเป็นพเิศษ คอืมคีวามสูง ๑๒๐.๔๕ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๕.๓ เมตร จงึมี

แรงดนัอดัศูนย์กลางที่จําทําให้องค์เจดยี์แตกร้าวได้ 7 6

๗๗
 จงึได้ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่มคีวาม

น่าสนใจและแตกต่างจากเจดยีใ์นพระราชประสงคอ์งคอ์ื่น 

ประวตัคิวามเป็นมาของพระปฐมเจดยีน์ัน้ระบุว่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๔ เจา้ฟ้า

มงกุฏขณะทรงผนวชได้เสดจ็ออกธุดงคน์อกราชธานีไปยงัทีต่่างๆ และไดเ้สดจ็ไปนมสัการพระ

เจดยีอ์งคห์น่ึงทีเ่มอืงนครชยัศร ีลกัษณะเป็นเจดยีท์รงกลมขนาดใหญ่ตอนบนเป็นปรางค ์(ภาพที ่

๖๓) โดยทรงพระราชดํารวิ่าน่าจะเป็นเจดยีอ์งคแ์รกในสยามประเทศเน่ืองจากมขีนาดใหญ่มาก 

และอาจจะสรา้งขึน้ตัง้แต่ครัง้ทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชได้เผยแผ่พุทธศาสนาไปยงัดนิแดนต่างๆ  

จงึทรงเรยีกเจดยีน้ี์ว่า พระปฐมเจดยี7์7

๗๘
 

 
ภาพที ่๖๒ พระปฐมเจดยีซ์ึง่เป็นเจดยีท์รงระฆงัขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ 

                                                           
๗๗

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั มหาชน, ลกัษณะไทย ภมิูหลงั, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: ไทย

วฒันาพานิช, ๒๕๕๑), ๒๑๐. 
๗๘

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๐. 



๑๐๔ 

 

 
ภาพที ่๖๓ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปฐมเจดีย์องค์จําลองที่แสดงให้เห็น 

รปูแบบเดมิก่อนการปฏสิงัขรณ์ 

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ 

 

เจา้ฟ้ามงกุฏไดถ้วายพระพรพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัเพื่อขอ

พระราชทานให้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์  แต่รชักาลที่ ๓ ไม่โปรดเน่ืองจากอยู่ในป่ารก การจะ

ปฏสิงัขรณ์ขึน้นัน้เห็นว่าไม่เกดิประโยชน์อนัใด  ภายหลงัเมื่อได้เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัจิงึได้

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เป็นผู้ควบคุมการปฏิสงัขรณ์เมื่อ พ.ศ.

๒๓๙๖ ต่อมาสมเดจ็เจา้พระยาได้ถงึแก่พริาลยั จงึโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทพิากรวงศมหา

โกษาธบิดเีป็นแม่กองแทน 7 8

๗๙
  ซึง่พระปฐมเจดยีน์ัน้เป็นเจดยีท์รงระฆงัขนาดใหญ่อกีแห่งหน่ึงที่

น่าจะมสี่วนสมัพนัธก์บังานช่างของตระกูลบุนนาค  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการก่อสรา้งระเบยีงคดและ

ฐานประทกัษณิในผงักลมและใชช่้องประตูทีเ่ป็นวงโคง้รอบองคพ์ระปฐมเจดยี ์(ภาพที ่๖๔)  ซึง่มี

รูปแบบใกล้เคียงกันกับฐานประทกัษิณในผงักลมรอบเจดีย์ประธานวดัประยุรวงศาวาสด้วย

เช่นกนั (ภาพที่ ๖๕)  โดยอาจเกี่ยวขอ้งกบัการทีขุ่นนางในตระกูลน้ีเป็นผูร้บัสนองพระบรมราช

โองการในการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี์และอาจได้แรงบนัดาลใจจากศิลปะตะวนัตกที่นิยมใช้

คานวงโคง้มาประกอบสถาปตัยกรรม 

                                                           
๗๙

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๑ - ๓๐๒. 



๑๐๕ 

 

 
ภาพที ่๖๔ ช่องวงโคง้รอบระเบยีงคดและฐานประทกัษณิในผงักลม พระปฐมเจดยี ์จ.นครปฐม 

 

 
ภาพที ่๖๕ ช่องวงโคง้รอบระเบยีงคดในผงักลมพระบรมธาตุมหาเจดยี ์วดัประยรุวงศาวาส 

 

การปฏสิงัขรณ์ในครัง้แรกนัน้ยงัไมเ่ป็นผลสาํเรจ็ เน่ืองจากเกดิฝนตกหนัก

ในตน้เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๐๓ ทําใหอ้ฐิทีก่่อไวท้รุดตวั เพราะไม่มฐีานประทกัษณิกนัไว ้ทํา

ใหต้อ้งรือ้ออกแลว้ทาํใหม ่ โดยการปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหม่น้ี รชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ให ้พระเจา้บรม

วงศเ์ธอ กรมขนุราชสหีวกิรม ทรงคดิแบบถวาย และ พระเจา้บวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรงัสสีุรยิ

พนัธุ ์ปิยพรหมจรรยวรธรรมยุต ิหรอื สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ 

ซึง่สถติจาํพรรษา ณ วดับวรนิเวศวหิารทรงแนะนําเพิม่เตมิ  



๑๐๖ 

 

การออกแบบในครัง้ใหมน้ี่ไดแ้กไ้ขเรือ่งโครงสรา้งและความมัน่คงขององค์

เจดยีข์นาดใหญ่โดย “ก่อชัน้ทกัษิณท่ี ๑ ปักเสานางเรียงรอบองคแ์ล้ว มีเสาปักขาทรายคํา้

เสานางเรียงด้วย  ชัน้ทกัษิณท่ี ๒ มีแต่เสาขาทรายไม่มีเสานางเรียง  ท่ีตรงบวัถลาลงไปมี

นางเรียงปักไม้ซุงทัง้ต้นปักถึงพื้นอีกรอบหน่ึง รดัด้วยไม้ซุงทัง้ต้น  แล้วเอาสายโซ่ใหญ่รดั

ท่ีหน้าท้องไม้ใต้บวัถลาแห่งหน่ึง  รดัหลงับวัถลาแห่งหน่ึง  รดัตัง้แต่ท้องไม้ลูกแก้วถึงบวั

คลมุปากระฆงัอีก ๕ ชัน้  ท่ีกลางองคร์ะฆงัมีเสานางเรียงรดัสายโซ่อีกสามรอบ  ท่ีบวัถลา

มีเสานางเรียง ตีนเสาเชิงเรียงนัน้ใส่ปลอกไม้ซากชัน้หน่ึง  แล้วรดัสายโซ่อีก ๕ รอบ  

ปลายเสานัน้เอาไม้ซาก ๑๐ น้ิว ส่ีเหล่ียมสบัปากกบัปลอกปลายเสาอีกชัน้หน่ึง  ลูกแก้ว 

ปล้องไฉน ฝาละมี รดัสายโซ่มีท้องไม้อีก ๘ รอบ แล้วก่ออิฐถือปนูหุ้ม”79

๘๐ 

การออกแบบสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่โตเช่นพระปฐมเจดยีน้ี์ย่อมบ่งบอกถงึ

ความรูค้วามเชี่ยวชาญในวชิาการช่างของกลุ่มช่างที่รบัผดิชอบ เน่ืองจากการใช้เหล็กในงาน

สถาปตัยกรรมนัน้เป็นผลมาจากการปฏวิตัอุิตสาหกรรมในตะวนัตกและส่งผลใหเ้กดิความนิยม

ใชเ้หลก็ในการก่อโครงสรา้งอาคารและตกแต่งสถาปตัยกรรม  โดยเมื่อครัง้บูรณะพระปฐมเจดยี ์

เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ วศิวกรได้ตรวจพบลูกโซ่ขนาดใหญ่รดัองค์พระเจดยี์ไว้เป็นชัน้ๆ ในระดบัที่

ตรงกนักบัแรงดนัออกสงูสุดซึง่ตรงกนักบัการคาํนวณดว้ยวธิสีมยัใหม8่0

๘๑
 

สาํหรบัการใชเ้หลก็ในการเสรมิกําลงัหรอืโครงสรา้งสถาปตัยกรรมนัน้ ถอื

ว่าได้นํามาใช้กบัพระปฐมเจดีย์เป็นที่แรกในสยาม (ภาพที่ ๖๖) ทัง้น้ีเพื่อป้องกันแรงอัดหนี

ศูนยก์ลางของส่วนยอดขององคเ์จดยี ์ การใช้โซ่ในลกัษณะน้ีเป็นวธิกีารเดยีวกบัที่ใช้โซ่รดัรอบ

เชงิโดมทีโ่บสถเ์ซนตโ์ซเฟียในนครสแตนตโินเปิลทีเ่คยมมีาแลว้ในอดตี81

๘๒
 

ดังนัน้เทคนิคการก่อสร้างโดยใช้โซ่ขนาดใหญ่รัดรอบองค์เจดีย์เพื่อ

ป้องกนัแรงอดัหนีจากศูนยก์ลางทีพ่บในการก่อสรา้งนัน้ จงึถอืเป็นนวตักรรมทางสถาปตัยกรรม

อยา่งใหมใ่นรชัสมยั ซึง่มตีวัอยา่งเฉพาะการก่อสรา้งเจดยีข์นาดใหญ่มากดงัเช่นพระปฐมเจดยี ์

 

                                                           
๘๐

เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๓๐๔. 
๘๑

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั มหาชน, ลกัษณะไทย ภมิูหลงั, เล่ม ๒, ๒๑๓. 
๘๒

โชต ิ กลัยาณมติร, “อทิธพิลสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์

พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕,” วารสารหน้าจัว่ ฉบบัพเิศษศลิปสถาปตัยกรรมไทย (๒๕๒๕), ๖๑. 



๑๐๗ 

 

 
ภาพที ่๖๖ โซ่เหลก็รอบองคพ์ระปฐมเจดยี ์ 

ทีม่า: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มหาชน, ลกัษณะไทย ภมิูหลงั, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา

พานิช, ๒๕๕๑), ๒๑๓. 

 

๓.๔ เจดียท์รงระฆงั: ความเช่ือมโยงกบัลงักา 

จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารโบราณพบว่ารชักาลที่ ๔ มพีระราชวนิิจฉัยที่

แสดงออกว่าทรงนิยมรปูแบบเจดยีท์ีเ่ป็นทรงระฆงัดว้ยทรงเหน็ว่าเป็นรปูแบบทีถู่กต้องตามอย่าง

โบราณ โดยเจดยีท์รงกลมหรอืระฆงัถอืเป็นสายววิฒันาการของเจดยีท์ี่สบืเน่ืองมาจากสถูปใน

ศลิปะลงักา 

อย่างไรกต็าม มพีระราชดํารสับางคราวทีแ่สดงถงึพระราชนิยมทีท่รงเลอืกใช้

เจดยีท์รงระฆงั โดยแสดงถงึความสมัพนัธ์กบัลงักาอยู่ด้วย ที่สําคญัคอื การก่อสร้างพระปฐม

เจดีย์ จ.นครปฐม และพระสุทธเสลเจดีย์ ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ทัง้น้ีอาจเกี่ยวข้องกับ

ความสําคญัของลงักาที่เป็นดนิแดนศูนยก์ลางพุทธศาสนาที่มคีวามเก่าแก่และเจรญิรุ่งเรอืงสบื

ต่อมาจากอนิเดยีทีพุ่ทธศาสนาไดเ้สื่อมสญูไปตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่๑๙ เป็นตน้มา 

พระปฐมเจดีย ์

พระบรมราชวนิิจฉัยของรชักาลที่ ๔ ที่มต่ีอองค์พระปฐมเจดยีน์ัน้สะท้อนให้

เหน็ถงึภาพการเชื่อมโยงกบัเจดยีใ์นลงักาดงัความว่า “...แต่ก่อนได้เสดจ็พระราชดาํเนินไป

ทรงนมสัการและทอดพระเนตรพระปฐมเจดียเ์ป็นหลายครัง้มาแล้ว ทรงสงัเกตเป็นแน่

พระราชหฤทยัว่า...พนมจอมกองอิฐใหญ่ ซ่ึงปรากฏว่าเป็นฐานรองเป็นชัน้ทกัษิณพระ



๑๐๘ 

 

ปรางคนั์น้ มิใช่ฐานพระปรางค ์เหน็เป็นแน่แท้ว่าเป็นองค์พระมหาสถปูเจดียข์องโบราณ

แรกตัง้พระพทุธศาสนา เหมือนเป็นอย่างเดียวกบัพระสถปูารามเจดียใ์นกรงุอนุราธบุรี

ในเกาะสิงหลทวีป...”82

๘๓
 

นักวชิาการบางท่านให้ความเหน็ว่ารชักาลที่ ๔ ทรงวเิคราะห์เชื่อมโยงพระ

ปฐมเจดีย์กับสถูปถูปารามในลงักา 8 3

๘๔
 โดยอิงกับหลกัฐานด้านวรรณกรรมทางพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คมัภรีม์หาวงศ์ซึ่งเป็นเสมอืนพงศาวดารของลงักาที่กล่าวถงึการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาจากอนิเดยีในสมยัพระเจา้อโศกมหาราชมายงัลงักาและดนิแดนอื่นๆ รวมทัง้สุวรรณภูม ิ 

และได้กล่าวถึงเจดยี์แห่งแรกที่ได้สรา้งขึน้ในลงักาก็คอื ถูปาราม นัยและความสําคญัของถูปา

รามในส่วนทีร่ชักาลที ่๔ ทรงนํามาเปรยีบเทยีบกบัพระปฐมเจดยีท์ีเ่ชื่อว่าเป็นเจดยีแ์ห่งแรกของ

ไทยนัน้ ทาํใหเ้กดิการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างพระปฐมเจดยีก์บัสถูปถูปาราม  โดยเฉพาะ

การออกแบบแผนผงัขององคพ์ระปฐมเจดยีท์ีม่รีะเบยีงคดในผงักลม  ซึง่นักวชิาการบางท่านตัง้

ขอ้สงัเกตว่าอาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัแผนผงัของเจดยีถ์ูปารามทีม่รีะเบยีงหลงัคาเครื่องไมใ้นผงั

กลมรอบองคเ์จดยีเ์ช่นกนั84

๘๕
 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาถงึความสมัพนัธ์ดา้นอื่น โดยเฉพาะเรื่องสดัส่วน

นัน้จะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าพระปฐมเจดยีม์ขีนาดทีใ่หญ่กว่าถูปารามเป็นอย่างมาก (ภาพที ่๖๗, 

๖๘) ซึ่งขนาดที่ใหญ่โตเช่นน้ีชวนให้นึกถึงสถูปอีกหลายแห่งในศรลีงักาที่มขีนาดมหมึาและมี

ลกัษณะเป็นเจดยีท์รงกลมที่เรยีกว่าทรงฟองน้ําซึ่งคลา้ยกบัพระปฐมเจดยี ์ จงึอาจเป็นไปได้ว่า

การเดนิทางไปพบเหน็และสกัการบูชาเจดยีสถานสําคญัต่างๆ ในลงักาของคณะสมณทูตไทย

ฝ่ายธรรมยุตเิมื่อครัง้รชักาลที่ ๓ ก็อาจเป็นเหตุผลหน่ึงทีท่ําให้เกดิการสรา้งพระปฐมเจดยีอ์งค์

ใหม่ที่มขีนาดใหญ่โตดงัที่เหน็  แต่ด้วยฝีมอืของช่างไทยจงึทําให้พระปฐมเจดยีม์รีายละเอยีดที่

คลา้ยคลงึกบัเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะไทยซึง่แตกต่างจากลงักาอยู่บางประการ 

นอกจากน้ี การที่รชักาลที่ ๔ ทรงกล่าวว่าพระปฐมเจดยีเ์ป็น “องค์พระมหา

สถปูเจดียข์องโบราณแรกตัง้พระพทุธศาสนา เหมือนเป็นอย่างเดียวกบัพระสถปูารามเจดีย์

                                                           
๘๓

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “พระราชนิพนธ ์เรื่องพระปฐมเจดยี”์ ใน 

เร่ืองพระปฐมเจดีย ์(พระนคร: ศวิพร, พมิพใ์นงานประชุมเพลงิศพนางวร  สารทพนัธุ ์เมษายน 

๒๕๐๖), ๖๔. 
๘๔

พรีะพฒัน์  สําราญ, “คตแิละสญัลกัษณ์ในการออกแบบสถาปตัยกรรมพระปฐม

เจดยี”์ (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัิศาสตร์สถาปตัยกรรม บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๗), ๒๐๐. 
๘๕

ประภสัสร ์ ชูวเิชยีร, ๕ มหาเจดียส์ยาม (กรุงเทพฯ: มวิเซยีมเพรส, ๒๕๕๔), 

๑๔๑. 



๑๐๙ 

 

ในกรุงอนุราธบุรีในเกาะสิงหลทวีป” นัน้ อาจมองได้อีกแง่มุมหน่ึงว่า คําว่า พระสถูปาราม 

อาจจะมไิดห้มายถงึสถูปถูปารามอย่างทีเ่ขา้ใจกนั  แต่อาจจะทรงหมายถงึสถูปเจดยีต่์างๆ ทีเ่มอืง

อนุราธปุระซึ่งเป็นเมอืงแรกรบัพุทธศาสนาของลงักา โดยมไิด้จําเพาะเจาะจงถงึเจดยีถ์ูปรารามก็

เป็นได้เพราะในเอกสารร่วมสมยัเช่นสมณศาส์นที่มไีปยงัลงักาสมยัรชักาลที่ ๓ ที่มกีารกล่าวถึง

เจดยีอ์งคน้ี์กเ็ขยีนว่า ถูปาราม มไิดเ้ขยีนว่า พระสถูปาราม หรอื พระสถูปารามเจดยี ์แต่อยา่งใด 

 
ภาพที ่๖๗ พระปฐมเจดยี ์จ.นครปฐม 

 

 
ภาพที ่๖๘ สถูปถูปาราม  เมอืงอนุราธปรุะ  ศรลีงักา 



๑๑๐ 

 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของพระปฐมเจดีย์ที่ร ัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้

ปฏสิงัขรณ์จนมขีนาดใหญ่โตดงัทีเ่หน็ในปจัจุบนันัน้ มรีปูแบบทีใ่กล้เคยีงกบัเจดยีใ์นศลิปะลงักา

อยูห่ลายประการ กล่าวคอื เป็นเจดยีท์ีอ่ยูใ่นผงักลม มสี่วนรองรบัองคร์ะฆงัทีเ่ป็นชุดมาลยัเถาซึง่

มคีวามสูงไม่มากนักเมื่อเทยีบกบัองค์ระฆงัขนาดใหญ่มาก  แม้ชุดมาลยัเถาจะเป็นสิง่ที่นิยม

สรา้งเป็นส่วนรองรบัองคร์ะฆงัของเจดยีใ์นศลิปะอยุธยา แต่ก็อาจเทยีบไดก้บัส่วนทีเ่รยีกว่า ตรี

มาลา ซึ่งเป็นวงแหวน ๓ ชัน้รองรบัองค์ระฆงัของศิลปะลงักาถดัขึน้ไปเป็นองค์ระฆงัขนาดสูง

ใหญ่ ซึง่จะพบว่าสดัส่วนขององคร์ะฆงันัน้มปีรมิาตรใหญ่มากเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของชุดมาลยั

เถาที่รองรบัองค์ระฆงั  ซึง่คล้ายคลงึกบัสถูปในศลิปะลงักาสมยัอนุราธปุระที่มทีรงโอควํ่าขนาด

ใหญ่มากเมือ่เทยีบกบัชัน้ตรมีาลาเหนือองคร์ะฆงัขึน้ไปเป็นบลัลงัก์ในผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสั และส่วน

ยอดทีป่ระกอบดว้ยทรงกรวยอนัเป็นส่วนของปลอ้งไฉน น่าสงัเกตว่าส่วนบนสุดเหนือปลอ้งไฉน

นัน้ทําเป็นรูปทรงคล้ายหม้อน้ําซึ่งเป็นส่วนยอดสุดของเจดีย์ศิลปะลงักาเช่นเดียวกัน ซึ่งการ

ปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีใ์หม้รีปูแบบเช่นน้ีคงเป็นไปตามพระราชดาํรทิีโ่ปรดเกลา้ฯ ให ้“ก่อพระ

เจดียก์ลมขึ้นอีกคราวหน่ึงเหมือนอย่างพระเจดียใ์นเกาะลงักา”8 5

๘๖
 นัน่เอง แต่ดว้ยฝีมอืช่าง

ไทยจงึอาจทาํใหร้ปูแบบบางประการยงัคงคลา้ยคลงึกบัเจดยีท์รงระฆงัทีคุ่น้เคยในศลิปะไทย 

นอกจากน้ี รชักาลที่ ๔ ยงัได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดยี์เมอืง

นครศรธีรรมราชจาํลอง (ภาพที ่๖๙) โดยมพีระราชประสงค์ “เพ่ือให้สตับุรษุเหน็ จะได้ส่งใจ

ไปนมสัการพระธาตุเมืองนคร” 8 6

๘๗
 โดยประดษิฐานอยู่ทีล่านดา้นทศิใต้ขององคพ์ระปฐมเจดยี์

ฝ ัง่ทศิตะวนัตก ซึ่งพระบรมธาตุเจดยีเ์มอืงนครศรธีรรมราชก็เป็นพระเจดยีข์นาดใหญ่ที่สําคญั

องคห์น่ึงในประเทศไทยทีม่ปีระเดน็ความสมัพนัธก์บัลงักาเป็นอย่างมาก87

๘๘
 

 

                                                           
๘๖

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๐. 
๘๗

เรือ่งเดยีวกนั, ๓๐๕. 
๘๘

ดใูน ประภสัสร ์ ชวูเิชยีร, พระบรมธาตุเจดีย ์นครศรีธรรมราช มหาสถปูแห่ง

คาบสมทุรภาคใต้ (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๓), ๖๑-๗๖. 



๑๑๑ 

 

 
ภาพที ่๖๙ พระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราชจําลอง ที่ลานด้านทศิใต้ฝ ัง่ตะวนัตกของ 

พระปฐมเจดยี ์

 

การสรา้งพระบรมธาตุนครศรธีรรมราชจําลองน้ีจงึอาจเป็นสื่อสะท้อนใหเ้หน็ถงึ

ความคดิคํานึงถึงพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มคีวามสําคญัในประเทศไทยซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการ

ปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีใ์หม้ขีนาดใหญ่  และอาจมนีัยทีส่ ื่อถงึการรบัพุทธศาสนาจากลงักาทีถ่อืว่า

มคีวามบรสิุทธิแ์ละดัง้เดมิ อนัสอดคลอ้งกบัแนวคดิหลกัของการปฏริปูพุทธศาสนาของรชักาลที ่๔ 

น่าสงัเกตว่าแมพ้ระบรมธาตุนครศรธีรรมราชจาํลองจะมขีนาดไม่ใหญ่มากนัก 

แต่มีรายละเอียดที่เลียนแบบพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชองค์จรงิอย่างน่าสนใจ โดยบาง

ประเด็นก็มคีวามสอดคล้องกบัสถูปในศิลปะลงักาอาท ิการทําประตมิากรรมรูปพระสาวกเดนิ

พนมมอืเวยีนประทกัษณิทีเ่สาหารโดยรอบก้านฉัตร (ภาพที ่๗๐) อนัเป็นลกัษณะเดยีวกนักบัที่

พระบรมธาตุนครศรธีรรมราช ซึง่ในภาษาทอ้งถิน่เรยีกว่า “พระเวยีน” (ภาพที ่๗๑) ซึง่ลกัษณะ

เช่นน้ีไดป้รากฏมาแลว้ในศลิปะสุโขทยั โดยน่าจะมทีีม่าจากสถูปในศลิปะลงักาบางแห่งที่มกีาร

ประดบัประติมากรรมรูปเทวดาที่เสาหารรอบก้านฉัตรที่เรยีกว่า เทวดาโกฏุวะ ซึ่งมคีวาม



๑๑๒ 

 

หมายถึงเรอืนที่สถิตของเทพเจา้ที่รกัษาพระบรมสารรีกิธาตุตามคตลิงักา 8 8

๘๙
 (ภาพที่ ๗๒) อีก

ประการหน่ึงคอื รูปแบบของบลัลงัก์ในผงัสี่เหลี่ยมทําด้วยปูนป ัน้ที่เลยีนแบบรัว้ไม ้ซึ่งพบทัง้ที่

พระบรมธาตุนครศรธีรรมราชองค์จรงิและองค์จําลอง ซึ่งเป็นลกัษณะเดยีวกบับลัลงัก์ในศลิปะ

ลงักาทีอ่าจเลยีนแบบมาจากลกัษณะดัง้เดมิทีม่รี ัว้ไม 8้ 9

๙๐
 นอกจากน้ี ยงัมสี่วนอื่นๆ ของพระบรม

ธาตุนครศรธีรรมราชจาํลองที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัพระบรมธาตุนครศรธีรรมราชองคจ์รงิ  เช่น 

สดัส่วนของบวัฝาละมทีีไ่มแ่ผ่บานออก ซึง่ทาํใหเ้หน็สดัส่วนของบลัลงัก์สีเ่หลีย่มอย่างชดัเจนการ

ทาํปลยีอดทีม่รีปูกลบีบวัควํ่าบวัหงายรองรบั  เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่๗๐ ประตมิากรรมรูปพระสาวกประทกัษณิรอบก้านฉัตร พระบรมธาตุนครศรธีรรมราช

จาํลอง 

                                                           
๘๙

ประภสัสร์  ชูวเิชยีร, พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช  มหาสถปูแห่ง

คาบสมทุรภาคใต้, ๗๘. 
๙๐

รุง่โรจน์  ธรรมรุง่เรอืง, พทุธศิลป์ลงักา, ๑๐๙. 



๑๑๓ 

 

 
ภาพที ่๗๑ พระเวยีน  พระบรมธาตุนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 

 

 
ภาพที ่๗๒ ประตมิากรรมรปูเทวดาทีร่อบกา้นฉตัร สถูปคริวิหิาร เมอืงโปลนนารวุะ ศรลีงักา 

 



๑๑๔ 

 

ความสมัพนัธ์กบัลงักาที่พระปฐมเจดยีอ์กีประการหน่ึงคอื พระพุทธสหิงิค์ที่

ประดษิฐาน ณ ซุ้มจระนําดา้นทศิตะวนัออกขององคพ์ระปฐมเจดยี ์ซึง่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ 

ให้หล่อจําลองมาจากพระพุทธสหิงิค์ที่ประดษิฐาน ณ พระที่นัง่พุทไธสวรรยภ์ายในพระราชวงั

บวรสถานมงคล90

๙๑
 

การจาํลองพระพุทธสหิงิคจ์งึเป็นสิง่สะทอ้นถงึพระราชศรทัธาในรชักาลที ่๔ ที่

ทรงมต่ีอองคพ์ระพุทธสหิงิคซ์ึง่ปรากฏหลกัฐานตามตํานานทีแ่พร่หลายในขณะนัน้ ทีเ่ชื่อว่าเป็น

พระพุทธรปูที่สรา้งขึน้ในสงิหลทวปี  อย่างไรกต็าม ประเดน็ความสมัพนัธ์กบัลงักาในส่วนของ

พระพุทธสหิงิคท์ีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้นัน้จะไดอ้ภปิรายในหวัขอ้เรือ่งพระพุทธรปูอกีครัง้หน่ึง 

จากหลักฐานดังกล่าวมาทัง้หมดจึงแสดงให้เห็นว่าการบูรณปฏิสังขรณ์ 

พระปฐมเจดยีต์ามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิและศลิปะ

ลงักาอยู่ไม่น้อยซึ่งน่าสนใจว่าการพยายามสร้างพระปฐมเจดยี์ให้มอีงค์ประกอบบางประการ

คลา้ยคลงึกบัสถูปลงักานัน้อาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัแนวพระราชดาํรทิีว่่า พระปฐมเจดยีเ์ป็นเจดยี์

องค์แรกในดนิแดนไทยเมื่อครัง้แรกรบัพระพุทธศาสนาจากอนิเดยีจงึมคีวามเก่าแก่ไม่น้อยไป

กว่าสถูปในลงักา 

พระสทุธเสลเจดีย ์

ทีพ่ระนครครีมีพีระเจดยีอ์งคห์น่ึงซึง่มนีามว่า พระสุทธเสลเจดยี ์(ภาพที ่๗๓)  

แต่ในเอกสารโบราณระบุว่ารชักาลที ่๔ ทรงเรยีกเจดยีอ์งคน้ี์อกีชื่อหน่ึงว่า “พระเสลเจดยีสถูป” 9 1

๙๒
 

ซึง่แปลว่า เจดยีศ์ลิา  สอดคลอ้งกบัประวตักิารก่อสรา้งในรชักาลที ่๔ ทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้

บรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสหีวกิรม ทรงออกแบบส่วนประกอบต่างๆ แลว้ใหช่้างชาวจนีสกดัศลิา

จากเกาะสชีงั จ.ชลบุร ีส่งเขา้มาประกอบเป็นองคเ์จดยีท์ีพ่ระนครครี ี

 

                                                           
๙๑

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตาํนานพระพุทธรปูสาํคญั (กรุงเทพฯ:  

มตชิน, ๒๕๔๘), ๑๙๕. 
๙๒

“ประกาศเรื่องประกาศเทวดาพระเสละต่อกบัพระเจดยีเ์ขาพนมขวด,” จดหมาย

เหตุรชักาลท่ี ๔ หนังสอืสุมดไทยดํา, อกัษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดนิสอ, จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที ่

๒๐๕, หอสมดุแห่งชาต.ิ 



๑๑๕ 

 

 
ภาพที ่๗๓ พระสุทธเสลเจดยี ์ณ วดัพระแกว้น้อย พระนครครี ีจ.เพชรบุร ี

 

รชักาลที่ ๔ ทรงมพีระราชประสงค์ให้ “ร่างรูปพระเจดยี์สลิาตามอย่างพระ

เจดยีโ์บราณที่มใีนสหิลทวปี” 9 2

๙๓
 แมจ้ะทรงมพีระราชดํารเิพิม่เตมิต่อมาว่าพระเสลเจดยีซ์ึง่เจดยี์

ทรงระฆงันัน้เป็นแบบอย่างที่เคยสร้างมาแล้วเมื่อครัง้อดีตราชธานีของสยาม 9 3

๙๔
  แต่ก็ย่อม

สะท้อนถงึจุดมุ่งหมายแรกที่อ้างองิถงึพระเจดยีจ์ากลงักาซึ่งอาจมนีัยที่หมายถงึรูปแบบเจดยีท์ี่

ถูกตอ้งตามแบบโบราณสอดคลอ้งกบัรปูแบบของพระสุทธเสลเจดยีท์ีแ่มจ้ะเป็นเจดยีท์รงระฆงัใน

ศลิปะไทย  ซึง่ไม่อาจเทยีบได้กบัสถูปทรงโอควํ่าขนาดใหญ่ทีนิ่ยมในศลิปะลงักา  แต่กแ็สดงให้

เห็นถึงพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ ที่ทรงถือว่าเจดยี์ทรงระฆงัเป็นรูปแบบที่ถูกต้องและเป็น

รปูแบบที่ไดพ้ฒันาการสบืต่อมาลงักา ซึง่แสดงถงึความเก่าแก่ที่สบืเน่ืองมาแต่ครัง้พุทธศาสนา

ไดเ้ผยแผ่จากอนิเดยีและตัง้มัน่ในลงักาทวปี 

                                                           
๙๓

“รา่งประกาศเทวดาวนัสวดมนตใ์นการบรรจพุระบรมธาตุ,” จดหมายเหตุรชักาล

ท่ี ๔ อกัษรไทย, ภาษาไทย, เสน้ดนิสอ, จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที ่๑๓๐, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๙๔

“คาํประกาศเทวดาครัง้บญัจุพระบรมธาตุเจดยีท์ีเ่พชรบุร,ี” จดหมายเหตุรชักาล

ท่ี ๔ อกัษรไทย, ภาษาไทย, เสน้ดนิสอ, จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที ่๑๓๒, หอสมดุแห่งชาต.ิ 



๑๑๖ 

 

การขนานนามพระเจดยีอ์งคน้ี์ว่า “พระเสลเจดยีส์ถูป” นัน้น่าสนใจว่าเป็นนาม

เดียวกันกับ “พระเสลเจดีย์” หรอื “เสลาเจติยะ” ที่อยู่ในศรลีงักาด้วย  โดยปรากฏในคมัภีร์

มหาวงศว์่าเสลาเจตยิะเป็นสงัเวชนียสถานสําคญัหน่ึงในหลายๆ แห่ง ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการ

เสดจ็มาลงักาของพระพุทธเจา้เมื่อครัง้พุทธกาล 9 4

๙๕
  เสลเจดยีจ์งึมคีวามสําคญัเกี่ยวขอ้งกบัพุทธ

ประวตัแิละประวตัศิาสตรข์องศรลีงักาเป็นอย่างยิง่  สงัเวชนียสถานเหล่าน้ีในเวลาต่อมาเป็นที่

รูจ้กักนัในนามโสฬสมหาสถาน หรอืสถานทีส่าํคญัทางพุทธศาสนาของศรลีงักา ๑๖ แห่ง  

เสลเจดยีย์อ่มเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนสมยัต้นกรุงรตันโกสนิทรว์่าเป็นสถานทีส่ําคญั

ทางพุทธศาสนาในลงักา เพราะในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัได้มกีารส่ง

พระสมณทตูไทยเดนิทางไปยงัลงักาเพื่อสบืขา่วพระพุทธศาสนาและนมสัการโสฬสมหาสถานซึง่

อยูใ่น ๑๖ ตําบลของศรลีงักา หน่ึงในนัน้มรีายชื่อพระเสลเจดยีร์วมอยูด่ว้ย95

๙๖
 

รชักาลที่ ๔ ก็น่าจะทรงทราบถึงความสําคญัของพระเสลเจดยี์ในลงักาเป็น

อย่างด ีดงัปรากฏหลกัฐานว่าเมื่อครัง้ยงัทรงผนวชและทรงครองวดับวรนิเวศวหิาร  ไดท้รงเป็น

ประธานคณะสงฆธ์รรมยุตกินิกายส่งคณะสมณทูตเดนิทางไปยงัลงักาเพื่อถวายสมณสาส์นและ

ไทยธรรมบรรณาการแก่คณะสงฆศ์รลีงักา พรอ้มทัง้ไปสกัการบูชาศาสนสถานที่สําคญั ๙ แห่ง 

หน่ึงในนัน้ปรากฏหลกัฐานว่าคณสมณทตูไดเ้ดนิทางไปสกัการะพระเสลเจดยีด์ว้ยเช่นกนั96

๙๗
 

ในปจัจบุนัเชื่อกนัว่าเสลเจดยีค์อืสถูปองคห์น่ึงทีเ่ขามหนิตาเล 9 7

๙๘
  ตามประวตัิ

กล่าวว่าสรา้งขึน้โดยพระเจา้กนิฏฐตสิสะ และได้รบัการปฏสิงัขรณ์ในรชักาลพระเจา้โคฐาภยะ  

ปจัจุบนัรูจ้กักนัในนาม อมัพสถลเจดยี 9์ 8

๙๙
 (ภาพที ่๗๔) และทีเ่ขามหนิตาเลแห่งน้ียงัเป็นสถานที่

สําคญัทางพุทธศาสนาในศรลีงักา เน่ืองจากเชื่อว่าเป็นสถานทีท่ีพ่ระมหนิเถระไดแ้สดงธรรมแก่

พระเจา้เทวานัมปิยตสิสะจนทรงเลื่อมใสและหนัมายอมรบันับถอืพุทธศาสนาซึ่งหากเชื่อว่าเสล

                                                           
๙๕

Mudaliya L.C. Wijesinha, trans, THE MAHÁVANSA (New Delhi: Asian 

Educational Services, 2000), 7. 
๙๖

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศใ์น

ลงักาทวีป (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๖), ๓๕๙. 
๙๗

“พระสมณศาสนฉบบัที่ ๗ ว่าด้วยส่งพระสงฆไ์ทยในนมสัการเจดยีฐานในลงักา” 

ใน พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยงัลงักา

ทวีป (พระนคร: บาํรงุนุกูลกจิ, ๒๔๖๘), ๒๒๔. 
๙๘

Ulrich, Von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka (Hong Kong: 

Visual Dharma Publications, 1990), 629. 
๙๙

J.B. Disanayaka, MAHINTALE Cradle of Sinhala Buddhist Civilization 

(Colombo: Lake House Investment, 1987), 42. 



๑๑๗ 

 

เจดยีค์อืเจดยีศ์ลิาทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขามหนิตาเลกอ็าจเชื่อมโยงไดก้บัการทีร่ชักาลที ่๔ ทรงเลอืก

ที่จะสร้างพระสุทธเสลเจดยี์ให้ตัง้อยู่บนยอดเขามไสวรรย์หรอืเขาวงัด้วยเช่นเดยีวกนัทัง้น้ีแม้

รูปแบบจะมคีวามแตกต่างกนั แต่แนวคดิในการก่อสรา้งก็อาจมคีวามเชื่อมโยงกบัเสลเจดยีใ์น

ลงักา จงึอาจเป็นทีม่าของการขนานนามพระเจดยีท์ีพ่ระนครครีวี่า “เสลเจดยี”์ อย่างไรกต็ามควร

มกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเดน็น้ีต่อไป 

 
ภาพที ่๗๔ อมัพสถลเจดยี ์หรอืเสลเจดยี ์ทีเ่ขามหนิตาเล ประเทศศรลีงักา 

 

พระเจดียถ์มปัด 

หลกัฐานศลิปกรรมประการหน่ึงของรชักาลที่ ๔ ที่สะท้อนถงึความสมัพนัธ์กบั

ลงักาไดเ้ป็นอยา่งด ีคอื การสรา้งพระเจดยีถ์มปดัซึง่จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

(ภาพที ่๗๕) ซึ่งมปีระวตัวิ่ารชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและสรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธ

บชูาแก่วดับรมนิวาส ซึง่พระอุบาลคีุณูปมาจารย ์(จนัทร ์ สริจินัโท) มอบใหพ้ธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ

พระนคร พระเจดยี์องค์น้ีมขีนาดความสูง ๙๒ เซนตเิมตร มภีาพเล่าเรื่องพุทธประวตัิพระจตุปฏั

ฐาน ไดแ้ก่ ตอนประสตู ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน โดยรอบองคร์ะฆงัทัง้สีท่ศิ99

๑๐๐
 

                                                           
๑๐๐

ภาพพระจตุปฏัฐานที่พระเจดยี์ถมปดัน้ีเป็นการแสดงออกแบบใหม่ที่แตกต่าง 

ไปจากภาพพุทธประวตัิในงานจติรกรรมไทยประเพณี และมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพสลกัที่ฐาน

พระเจดีย์กาไหล่ทองที่ประดิษฐานภายในคูหาของเจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร ดูใน 

ยุทธนาวรากร  แสงอร่าม, “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวตั ิ“พระจตุปฏัฐาน” ในรชักาลที่ ๔,” เมือง

โบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กนัยายน, ๒๕๕๓), ๑๑๗-๑๒๖.  



๑๑๘ 

 

 
ภาพที ่๗๕ พระเจดยีถ์มปดั จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

 

รูปแบบของพระเจดยีอ์งค์น้ีมคีวามสมัพนัธ์กบัเจดยีใ์นศลิปะลงักาอย่างมาก 

กล่าวคอื เป็นเจดยีท์ี่มสี่วนฐานเตี้ยๆ อยู่ในผงักลม มสี่วนรองรบัองค์ระฆงัที่มลีกัษณะเป็นวง

แหวนซอ้นกนั ๓ ชัน้ซึง่ในศลิปะลงักาเรยีกว่า ตรมีาลา รองรบัส่วนองคร์ะฆงัทีม่สีณัฐานเป็นทรง

ครึง่วงกลมลกัษณะเตี้ยป้อมอย่างที่เรยีกว่า ทรงฟองน้ํา  แตกต่างจากองค์ระฆงัของเจดยีท์รง

ระฆงัในศลิปะไทยที่มลีกัษณะสูงเพรยีวกว่าและมสี่วนปลายที่ผายออกเลก็น้อยคล้ายกบัระฆงั 

ถดัขึ้นไปเป็นบลัลงัก์ในผงัสี่เหลี่ยมจตุัรสัซึ่งสามารถถอดออกจากองค์ระฆงัได้ ส่วนยอดของ

เจดยีป์ระกอบด้วยวงแหวนซ้อนลดหลัน่กนัและจบด้วยส่วนปลายสุดที่มลีกัษณะคล้ายหมอ้น้ํา 

ซึง่รปูทรงและองคป์ระกอบทัง้หมดมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัเจดยีใ์นศลิปะลงักา ดงัตวัอย่างทีจ่ดั

แสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิกรงุโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา (ภาพที ่๗๖) 

แมว้่ารชักาลที ่๔ จะมเิคยไดเ้สดจ็ไปลงักาพรอ้มคณะสมณทูต แต่กน่็าจะเคย

ทอดพระเนตรและทรงทราบถึงลกัษณะของสถูปในศิลปะลงักาผ่านพระเจดยีท์ี่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุที่คณะสงฆ์ลังกาเคยทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อครัง้ร ัชกาลที่ ๒ และ ๓ ซึ่งอาจเคย

ประดษิฐานในพระบรมมหาราชวงั และคงเป็นตน้แบบใหเ้จดยีร์ปูทรงน้ีมคีวามแพร่หลายมากขึน้

ในราชสาํนกั  ดงัเช่นพระเจดยีอ์กีองคห์น่ึงทําดว้ยโลหะกาไหล่ทอง จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาต ิพระนคร ซึง่เคยประดษิฐานอยู่ในพระทีน่ัง่จกัรพรรดพิมิาน ในพระบรมมหาราชวงั 1 0 0

๑๐๑
 

(ภาพที ่๓๑) 
                                                           

๑๐๑
ศานต ิ ภกัดคีํา และคณะ, สมุดภาพพระเจดียว์ดับวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: 

วดับวรนิเวศวหิาร, ๒๕๕๑), ๓๐-๓๑. 



๑๑๙ 

 

 
ภาพที ่๗๖ เจดยีส์ํารดิศลิปะลงักาจดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิกรุงโคลมัโบ ประเทศ

ศรลีงักา 

 

สาํหรบัพระเจดยีถ์มปดัทีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้นัน้ นอกจากจะ

สร้างขึ้นโดยพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว เชื่อว่าอาจมคีวามเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องรูปแบบที่

ถูกต้องของการสรา้งเจดยีซ์ึ่งสามารถยอ้นกลบัไปเทยีบเคยีงไดก้บัพุทธศลิป์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าที่

ทราบกนัในขณะนัน้กค็อืลงักา  และอาจมนีัยเกี่ยวขอ้งกบัการเดนิทางไปลงักาของพระสมณทูต

ธรรมยุตกินิกายดว้ยก็เป็นได้  เน่ืองจากตามประวตันิัน้กล่าวว่ารชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งพระเจดยี์

ถมปดัองค์น้ีเพื่อถวายแก่วดับรมนิวาส ซึ่งวดัน้ีมคีวามสําคญัในฐานะที่เป็นวดัสําคญัของฝ่าย

ธรรมยุตกินิกายรองลงมาจากวดับวรนิเวศวหิาร และยงัเป็นที่จาํพรรษาของพระอมร (เกดิ) ซึ่ง

ต่อมาได้เป็นพระราชาคณะที่พระอมราภริกัขติะ ซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์หน่ึงในสองรูปของคณะ

สมณทูตธรรมยุตกินิกายทีพ่ระวชริญาณเถระทรงเลอืกใหเ้ดนิทางไปยงัลงักาในสมยัรชักาลที ่๓ 

ถงึ ๒ ครัง้101

๑๐๒
 

                                                           
๑๐๒

พระสงฆ์อีกรูปหน่ึงที่ได้เดินทางไปลังกา ๒ ครัง้เช่นกันคือพระสุภูติ (สังข์) 

ภายหลงัไดเ้ป็นพระราชาคณะทีพ่ระสมทุมนีุ เป็นน้องสมเดจ็พระสงัฆราช (สา) จาํพรรษา ณ วดั

ราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 



๑๒๐ 

 

มผีูเ้สนอว่าเจดยีถ์มปดัองคน้ี์หมายถงึพระปฐมเจดยีจ์าํลอง  เน่ืองจากรชักาล

ที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เขยีนภาพพระจตุปฏัฐาน หรอืภาพพุทธประวตัิตอนประสูติ ตรสัรู้ ปฐม

เทศนา และปรนิิพพาน รอบองคร์ะฆงั ซึง่เปรยีบเทยีบไดก้บัการทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งวหิารทศิ

รอบองคพ์ระปฐมเจดยีส์ําหรบัประดษิฐานพระพุทธรปูแสดงพุทธประวตัติอนประสูต ิตรสัรู ้ปฐม

เทศนา และปรนิิพพานเช่นเดยีวกนั และทรวดทรงของพระเจดยีถ์มปดัก็มคีวามคล้ายคลงึกบั

พระปฐมเจดีย์อย่างมาก 1 0 2

๑๐๓
 ซึ่งการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี์ตามพระราชดํารใินรชักาลที่ ๔ 

จนกระทัง่มรีปูแบบดงัทีเ่หน็ในปจัจุบนันัน้กม็สี่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศลิปะลงักาอยู่ดว้ยเช่นกนั 

พระสมทุรเจดีย:์ เจดียช้์างล้อม 

ในบรรดาเจดยี์ทรงระฆงัอนัเป็นรูปแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ นัน้ น่า

สงัเกตว่ามเีจดยีอ์งค์หน่ึงที่ได้รบัการออกแบบให้มชี้างล้อมที่ฐานซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงที่มคีวาม

เกีย่วขอ้งกบัลงักา เจดยีอ์งคน์ัน้กค็อื พระสมทุรเจดยี ์ซึง่ไดก้ล่าวถงึประวตักิารก่อสรา้งไวแ้ลว้ใน

ตอนต้น  แต่สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่ไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงนัก คือการทําช้างล้อมที่ฐาน

ประทกัษณิชัน้ล่างสุดซึง่อยู่ในผงัแปดเหลีย่มรอบองคพ์ระสมุทรเจดยี ์มปีระตมิากรรมชา้งทัง้สิน้ 

๔๐ ตวั อยู่ภายในซุ้มโค้งปลายแหลม โดยประติมากรรมรูปช้างเหล่าน้ีมเีพยีงส่วนของลําตัว

ดา้นหน้าโผล่พน้ออกมา (ภาพที ่๗๗) 

 

 
ภาพที ่๗๗ ประตมิากรรมรปูชา้งทีฐ่านพระสมทุรเจดยี ์

 

                                                           
๑๐๓

พเิศษ  เจยีจนัทรพ์งษ์, “พระปฐมเจดยีจ์าํลอง,” ศิลปากร ๔๓, ๕ (กนัยายน – 

ตุลาคม ๒๕๔๓), ๑๑๙. 



๑๒๑ 

 

การสรา้งเจดยีท์ีม่ชีา้งลอ้มนัน้พบเป็นครัง้แรกในศลิปะลงักาทีส่ําคญัคอื สถูปรุ

วนัเวล ิซึง่สรา้งขึน้โดยพระเจา้ทุฏฐคามณิีอภยัในราวพุทธศตวรรษที ่๔ (ภาพที ่๗๘) นอกจากน้ี

ยงัพบว่าในศลิปะลงักายงัมรี่องรอยการประดบัประตมิากรรมรปูชา้งเพื่อรองรบัองคเ์จดยีอ์กีหลาย

แห่ง เช่น อภยัครี ีเชตวนั มหยิงัคณะ เป็นต้น  ซึ่งเชื่อว่าแนวคดิสําคญัประการหน่ึงในการสรา้ง

นัน้เกี่ยวข้องกับการที่ช้างเป็นสัตว์สําคัญที่ช่วยคํ้าจุนพุทธศาสนาและจกัรวาล รวมทัง้ยงัมี

ความหมายเกี่ยวกบัการอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุ 1 0 3

๑๐๔
 แนวคดิและรูปแบบเช่นน้ีได้ส่งอทิธพิล

มายงัศาสนสถานหลายแห่งในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทัง้ในประเทศไทยซึ่งปรากฏการทํา

เจดีย์ที่มชี้างล้อมในหลายยุคสมยัและหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรภาคใต้  สุโขทัย 

ลา้นนา และอยธุยา โดยเชื่อมโยงไปสู่ความสมัพนัธใ์นการรบัพระพุทธศาสนาจากลงักาเป็นสําคญั 

 

 
ภาพที ่๗๘ ประตมิากรรมชา้งลอ้มทีฐ่านเจดยีร์วุนัเวล ิศรลีงักา 

 

แต่สําหรบัการสร้างพระสมุทรเจดยี์นัน้ แม้จะมกีารทํารูปช้างล้อมซึ่งมทีี่มา

จากคตคิวามเชื่อเรื่องการคํ้าจุนจกัรวาลและพุทธศาสนาจากลงักาก็จรงิ  แต่รชักาลที่ ๔ กลบั

ทรงกล่าวถึงเจดยี์องค์น้ีไว้ว่า “..พระส�ูปเจดียองค์น้ี ผู้ดูผู้เห็นทัง้ปวง อย่าว่าพระเจดีย

ลงักากดี็ พระเจดียอย่างมอญกดี็ ซุ่มซ่ามงมงายไป ท่ีแท้นัน้พระเจดียอย่างไทยโบราณ

ดอก พระเจดียกลมอย่างน้ีท่ีกรงุศรีอุธยาเก่าแลเมืองพระพิษณุโลกย ์เมืองโอฆบุรี เมือง

                                                           
๑๐๔

วิไลรัตน์  ยังรอต, “สถูปที่มีหัตถีปราการในศรีลังกา,” ศิลปากร ๓๘, ๓ 

(พฤษภาคม – มถุินายน ๒๕๓๘), ๓๑-๔๑. 



๑๒๒ 

 

ศรีสชันาไลยสวรรคโลกย และเมืองสุโขทยัเมืองกาํแพงเพชรมีด่ืนถมไป เมืองซ่ึงออกช่ือ

มานัน้กเ็ปนเมืองไทยโบราณมิใช่ฤา เปนเมืองลงักาเมืองพม่าเมืองมอญเม่ือไรเล่า..”104

๑๐๕
 

น่าสนใจว่าแนวพระราชดํารดิงักล่าวนัน้สะท้อนถงึการเลอืกที่จะแสดงให้เหน็

เป็นที่ประจกัษ์ว่าพระองค์ไดท้รงยอ้นกลบัไปสรา้งสถาปตัยกรรมทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจากอดตี

ราชธานีของสยาม ซึ่งเป็นการตอกยํ้าถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของไทย  โดยหลกีเลี่ยงทีจ่ะ

ยอมรบัว่ารปูแบบของพระสมุทรเจดยีท์ีป่รากฏนัน้ได้รบัแนวคดิและรปูแบบจากลงักาหรอืมอญ 

ซึง่เป็นดนิแดนที่ได้ชื่อว่ามคีวามเขม้แขง็ทางพุทธศาสนาในขณะนัน้ทัง้น้ีอาจเกี่ยวขอ้งกบัแนว

พระราชดํารทิี่ทรงเชื่อว่าดนิแดนไทยก็คอืสุวรรณภูมซิึ่งมคีวามเก่าแก่ไม่น้อยไปกว่าลงักาเมื่อ

คราวแรกรบัพุทธศาสนาจากอนิเดยีเช่นกนั 

แต่ถงึกระนัน้ จากรปูแบบทีป่รากฏการทาํชา้งลอ้มทีฐ่านของพระสมุทรเจดยีก์็

เป็นหลกัฐานทางศลิปกรรมประการสําคญัที่ไม่อาจปฏเิสธไดว้่าน่าจะมแีนวคดิในการก่อสรา้งที่

สมัพนัธ์กับสถูปในศิลปะลงักาอยู่ไม่น้อย โดยพระสมุทรเจดยี์ถือเป็นเจดีย์เพียงองค์เดยีวใน

ศลิปะรตันโกสนิทร์ที่ยงัคงปรากฏการทําช้างล้อมรอบองค์เจดยีต์ามที่เคยมมีาในศลิปะสุโขทยั 

ลา้นนา และอยุธยาซึง่ล้วนมลีงักาเป็นแหล่งบนัดาลใจทางแนวคดิและรปูแบบทีส่ําคญัตวัอย่าง

ของเจดยีใ์นพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ทีย่กมาดงักล่าวจงึเป็นสิง่สะทอ้นถงึความสมัพนัธ์

ทางดา้นแนวคดิและรปูแบบในการสรา้งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัศลิปะลงักาอยูด่ว้ยไม่มากกน้็อย 

อน่ึง การทํารูปช้างล้อมนั ้นอาจมีความสัมพันธ์กับพระเกียรติคุณใน

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั รชักาลที่ ๒ เน่ืองจากทรงมชี้างเผอืกสําคญัมาสู่พระ

บารมถีึง ๓ ช้าง ซึ่งนับว่ามากที่สุดในขณะนัน้ และมหีลกัฐานว่ารชักาลที่ ๔ ทรงยกย่องพระ

เกียรติคุณในเรื่องน้ีดงัที่ปรากฏในพระราชหตัถเลขาที่ทรงกล่าวถึงรชักาลที่ ๒ ว่าทรงเป็น  

“พระราชาผู้รตันิศรคือมีอคัรเบญจคชาทร” หรอื “พระเจ้าเบญจเศวตคชรตันสามิสร”์  

ซึง่หมายถงึพระเจา้ชา้งเผอืก ผูม้ชีา้งเผอืกในพระบารมมีากถงึ ๕ ชา้ง  ทัง้น้ีเป็นการนับรวมกบั

พระอินทเอราวณัและพระเทพกุญชรซึ่งเป็นช้างเผอืกในรชักาลที่ ๑ ที่มอีายุยนืยาวต่อมาใน

รชักาลที ่๒ ดว้ย105

๑๐๖
 

จงึน่าสนใจว่าการที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ทําฐานช้างล้อมทีพ่ระสมุทร

เจดยีเ์พยีงแห่งเดยีวนัน้  อาจเน่ืองมาจากพระสมทุรเจดยีเ์ป็นเจดยีเ์พยีงองคเ์ดยีวทีส่รา้งขึน้ตาม

                                                           
๑๐๕

เรื่อง“ตํานานเรื่องพระเจดยี์,” จดหมายเหตุรชักาลท่ี ๔ เลขที่ ๒๒, หอสมุด

แห่งชาต ิอา้งจาก พชิญา  สุ่มจนิดา, “ธรรมยตุกินิกาย: การศกึษาความสมัพนัธก์บัสมณวงศ์ของ

ลงักาผ่านพุทธศลิป์,” ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘ – มนีาคม ๒๕๔๙), ๒๑๔.  
๑๐๖

ดใูน พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกา

มีไปยงัลงักาทวีป (พระนคร: บาํรงุนุกูลกจิ, ๒๔๖๘), ๕๓,๑๙๒. 



๑๒๓ 

 

พระราชดาํรเิดมิของรชักาลที ่๒ จงึไดใ้ชส้ญัลกัษณ์รปูชา้งซึง่แสดงถงึพระเกยีรตคิุณดงักล่าวมา

ประดบั  ทัง้น้ีพบว่ารชักาลที ่๔ ไดท้รงสรา้งพระทีน่ัง่มหศิรปราสาทเพื่อเฉลมิพระเกยีรตริชักาล

ที ่๒ โดยใชร้ปูชา้งเป็นสญัลกัษณ์ประดบัหน้าบนัด้วยเช่นกนั (ดูในบทที ่๕ หวัขอ้การสรา้งพระ

มหาปราสาทเฉลมิพระเกยีรตพิระมหากษตัรยิ)์  

๓.๕ พระปฐมเจดีย:์ พระราชประสงคเ์ร่ืองสวุรรณภมิู  สงัเวชนียสถาน  และ 

สตัตมหาสถาน 

จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารเพิม่เตมิพบว่า รชักาลที ่๔ ทรงมพีระบรมราช

วนิิจฉัยเกี่ยวกบัความสําคญัของพระปฐมเจดยีใ์นเอกสารอื่นๆ อกีหลายคราว นอกเหนือจากที่

กล่าวถงึไปแลว้ในหวัขอ้ทีผ่่านมา ซึง่พระบรมราชวนิิจฉัยเหล่าน้ีน่าจะเป็นสิง่สะทอ้นถงึพระราช

ประสงค์ที่โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีข์ึน้ใหม่ โดยพบว่าจุดประสงคท์ี่สําคญั

น่าจะเกีย่วขอ้งกบัพระราชดาํรทิีเ่ชื่อว่าสยามคอืสุวรรณภูม ิซึง่เป็นดนิแดนแรกรบัพุทธศาสนาใน

ภมูภิาคและพระปฐมเจดยีก์ค็อืหลกัฐานสาํคญัทีส่นบัสนุนแนวพระราชดาํรนิัน้ 

รชักาลที ่๔ ทรงมคีวามเชื่อว่าพระปฐมเจดยีเ์ป็นเจดยีแ์รกตัง้พุทธศาสนาใน

ดนิแดนสุวรรณภูมเิมื่อครัง้ที่พระเจ้าอโศกได้เผยแผ่พุทธศาสนา โดยปรากฏพระราชดํารใิน

หลายคราว เช่น  “...แลท่ีพระปฐมเจดียน้ี์ สืบความได้ว่า ครัง้กระษตัริยศ์รีธรรมาโศกราช 

ได้เป็นใหญ่ในปาตลีบตุรนคร ได้แจกพระบรมธาตุไปในเมืองนานาประเทศท่ีนับถือพทุธ

ศาสนาเหมือนกนัหลายเมือง ให้สร้างพระสถปูเจดียขึ์้นไว้เป็นท่ีไหว้สกัการบูชา  กเ็ม่ือ

ครัง้ท่ีกระษัตริยศ์รีธรรมาโศกราชได้เป็นใหญ่นัน้ พุทธศาสนาล่วงไปได้ ๒๑๘ ปี...” 1 0 6

๑๐๗
  

ทัง้ยงัมพีระบรมราชวนิิจฉัยเกี่ยวกบัรูปแบบของพระปฐมเจดีย์ว่าน่าจะคล้ายกบัพระเจดยี์ใน

ลงักาซึ่งได้รบัการเผยแผ่พุทธศาสนาในช่วงเวลาไล่เลีย่กนั ดงัพระราชดํารวิ่า “...เม่ือแต่ก่อน

ยงัไม่ได้เสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัได้เสดจ็ไปนมสัการหลายครัง้...พิเคราะห์ดเูหน็จะเป็น

ของเก่ามาช้านานก่อนพระเจดีย์ในประเทศสยาม จึงได้เรียกว่าพระปฐมเจดีย์..ท่ีเนิน

ใหญ่เป็นกองอิฐหกัลงมาได้ชนัสูตรขดุลงไปดูลึก ๒ ศอก ๓ ศอกบ้าง พบอิฐยาว ๑ ศอก  

หน้าใหญ่ ๑๒ น้ิว หน้าน้อย ๖ น้ิว ก่อเป็นพื้นอยู่ พิเคราะห์ดเูห็นว่าจะเป็นองค์พระเจดีย์

เดิมจะหกัลงมามีผู้ศรทัธาเกล่ียอิฐให้เป็นเกาะขึ้นแล้วมาก่อเป็นพระเจดีย์กลมขึ้นอีก

คราวหน่ึง เหมือนอย่างพระเจดียใ์นเกาะลงักา...”107

๑๐๘
 

                                                           
๑๐๗

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, “พระราชนิพนธ ์เรื่องพระปฐมเจดยี”์ ใน 

เร่ืองพระปฐมเจดีย,์ ๖๗. 
๑๐๘

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๐. 



๑๒๔ 

 

นอกจากน้ียงัไดท้รงตรวจสอบโบราณวตัถุอื่นๆ ทีพ่บในบรเิวณพระปฐมเจดยี ์

เปรยีบเทยีบกบัสิง่ของเน่ืองในพุทธศาสนา เช่น พระพมิพ์ที่ได้มาจากเมอืงพุทธคยา ประเทศ

อินเดยีซึ่งปรากฏข้อความจารกึสําคญัคอืจารกึคาถาเยธมัมาเช่นเดียวกนักบัที่พบที่พระปฐม

เจดยีด์ว้ย  โดยมพีระบรมราชวนิิจฉยัเปรยีบเทยีบขอ้ความจารกึทีพ่บในพระพมิพก์บัขอ้ความใน

แผ่นจารกึคาถา เย ธมฺมา ทีขุ่ดไดใ้นบรเิวณพระปฐมเจดยี ์ว่า “...กเ็หน็ว่า คาถา เย ธมมฺา น้ี 

มีปรากฏท่ีพระปฐมเจดียด้์วยเหมือนกนั เหน็จะได้มาแต่ในแผ่นดินมชัฌิมประเทศคราว

เดียวกบัพระบรมธาตคุนครัง้นัน้จ่ึงได้ นับถือคาถาน้ีว่าเป็นของประเสริฐ จ่ึงได้จารึกไว้ใน

แผ่นศิลาบ้าง แผ่นอิฐบ้าง ท่ีพระพิมพ์บ้าง เพ่ือจะให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทัง้หลาย

ต่อไปภายหน้า  ในคาถาน้ีแปลออกได้ความว่าเป็นพระปฎิจจสมุปบาทย่ออย่างหน่ึง เป็น

พระอริยสจัส่ีย่อไว้อย่างหน่ึง ถ้าจะแปลเอาความกไ็ด้ทัง้สอง...”1 0 8

๑๐๙
  ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ียงัคง

ปรากฏในจารึกพระราชนิพนธ์ที่ผนังในวิหารเก๋งจีน ด้านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย ์ 

(ภาพที่ ๗๙) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารชักาลที่ ๔ ทรงวิเคราะห์เชื่อมโยงหลกัฐานต่างๆ ร่วมกับ

ตํานานทางพุทธศาสนาทีส่ําคญัคอืคมัภรีม์หาวงศ์หรอืพงศาวดารลงักาทีร่ะบุว่าพระเจา้อโศกมา

หาราชไดส้่งสมณทตูไปเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูม ิ

 

 
ภาพที ่๗๙ จารกึทีผ่นงัวหิารเก๋งจนี ดา้นทศิตะวนัออก พระปฐมเจดยี ์

                                                           
๑๐๙

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “พระราชนิพนธ ์เรื่องพระปฐมเจดยี”์ ใน 

เร่ืองพระปฐมเจดีย,์ ๖๗-๖๘. 



๑๒๕ 

 

ในการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีย์งัได้มกีารเชญิชวนพระบรมวงศานุวงศ์และ

ขา้ทลูละอองธุลพีระบาทร่วมโดยเสดจ็พระราชกุศล  โดยมพีระบรมราชาธบิายเกี่ยวกบัพระปฐม

เจดยีอ์กีครัง้หน่ึงว่า “...พระปฐมเจดียท่ี์มีอยู่ในแขวงเมืองนครชยัศรี เป็นพระมหาเจดียด์นั

ใหญ่กว่าเจดีย์ในประเทศสยามทุกๆ แห่ง เป็นของเก่ามาช้านาน ทรงทอดพระเนตร

พิเคราะห์ฝีมือทาํอิฐแลก่อเหน็เป็นของเก่าแล้วแก่เล่ามาหลายคราว แต่รปูพระสถปูเดิม

นัน้กเ็หมือนอย่างของแรกตัง้พระพุทธศาสนาในลงักาทวีป แลท่ีอ่ืนๆ ไม่เป็นฝีมือไทย

สามญัชัน้หลงัๆ เลย แต่พระปรางค์แลบนัไดนัน้เห็นเป็นฝีมือเพ่ิมเข้าชัน้หลงัลงมาเป็น

แน่  จึงทรงพระราชดาํริเหน็ว่าพระปฐมเจดียน้ี์จะเป็นของท่ีได้มีผู้สร้างขึ้นก่อนพระเจดีย์

ทัง้ปวง จึงได้ช่ือว่า พระปฐมเจดีย ์แต่ท่ีเรียกว่า พระปทม นัน้เป็นสาํเนียงเขมรมอญ...แล

คงจะมีพระบรมธาตุท่ีเขาบรรจไุว้เป็นแน่ไม่เป็นท่ีสงสยัเลย  พระปฐมเจดียน้ี์ได้มีปรากฏ

อยู่ก่อนพระพทุธบาทแลพระฉายปัถวีหลายร้อยปี...”109

๑๑๐
 

จากแนวพระราชดํารดิงักล่าวจงึเป็นสิง่สะท้อนให้เห็นว่า รชักาลที่ ๔ ทรง

มุ่งมัน่ที่จะปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี ์ดว้ยทรงเชื่อแน่ว่าพระปฐมเจดยีเ์ป็นเจดยีเ์มื่อแรกรบัพุทธ

ศาสนาในประเทศไทย เช่นเดยีวกบัสถูปลงักาเมื่อคราวแรกรบัพุทธศาสนาในสมยัพระเจา้อโศก

มหาราช 

ประเดน็น้ีจงึโยงไปสู่แนวพระราชดํารใิหม่ในขณะนัน้ทีเ่ชื่อว่าว่าดนิแดนไทยกค็อื

สุวรรณภูมซิึ่งน่าจะเป็นพระราชดํารทิี่มมีานานแล้วตัง้แต่ครัง้ทรงผนวชโดยปรากฏหลกัฐานใน

สมณศาสน์ทีพ่ระองคท์รงพระราชนิพนธไ์ปยงัลงักาเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗ ทีช่วนใหเ้ขา้ใจว่าสยามคอื

พระราชอาณาจกัรทีค่รอบคลุมพืน้ทีสุ่วรรณภูมริวมทัง้เมอืงประเทศราชต่างๆ ใกล้เคยีง 1 1 0

๑๑๑
 จงึ

นบัไดว้่ารชักาลที ่๔ ทรงเป็นบุคคลแรกทีเ่สนอแนวความคดิน้ี โดยใชห้ลกัฐานสําคญัในขณะนัน้

กค็อืพระปฐมเจดยีซ์ึง่เป็นตน้เคา้ใหน้ักวชิาการในสมยัต่อมาไดค้น้ควา้หลกัฐานเพิม่เตมิเกี่ยวกบั

สุวรรณภูมดิงันัน้พระราชประสงค์สําคญัในการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี์ก็คอืแนวพระราชดําริ

เรือ่งสุวรรณภมู ิ

                                                           
๑๑๐

“ประกาศแผ่พระราชกุศลใหพ้ระบรมวงศานุวงศแ์ลขา้ทลูละอองฯ ใหช่้วยกนัปลูก

สรา้งวดัพระปฐมเจดยี”์ ใน ชาญวทิย ์ เกษตรศริ,ิ บรรณาธกิาร, ประชุมประกาศรชักาลท่ี ๔ 

(กรงุเทพฯ: มลูนิธโิตโยตา้ประเทศไทย, ๒๕๔๗), ๒๐๔-๒๐๕. 
๑๑๑

ในพระสมณศาส์นฉบบัที่ ๕ ว่าด้วยพระสงฆ์สยามม ี๒ นิกาย ความตอนหน่ึง

กล่าวถงึสยามว่าเป็นทีต่ ัง้ของพุทธศาสนาและเป็นเจา้เหนือรฐัทัง้หลายในแควน้สุวรรณภูม ิดูใน 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยงัลงักาทวีป 

(พระนคร: บาํรงุกจินุกูลกจิ, ๒๔๖๘), ๒๐. 



๑๒๖ 

 

ในส่วนของการออกแบบพระปฐมเจดยีน์ัน้มผีูเ้สนอว่าสญัลกัษณ์รปูธรรมจกัร

ไดถู้กนํามาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ในการสื่อแทนความหมายของพระปฐมเจดยีซ์ึง่อ้างว่าเป็นไปตาม

แนวพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ 1 1 1

๑๑๒
 โดยผู้เสนอแนวคดิน้ีได้เชื่อมโยงรูปแบบวงล้อของ

ธรรมจกัรเขา้กบัแผนผงัของพระปฐมเจดยีท์ีเ่ป็นผงักลม และใชส้ญัลกัษณ์อื่นๆทีอ่ยู่โดยรอบพระ

ปฐมเจดยี ์เช่น ศาลาเก๋งจนีหรอืศาลเจา้พระปฐมเจดยี์  พระแท่นที่นมสัการซึ่งประดษิฐานใน

วหิารหลวงทิศตะวนัออก พระระเบียงกลมและจารกึพระธรรมบท มาเป็นส่วนประกอบเพื่อ

ตคีวามว่ารูปสญัลกัษณ์ของธรรมจกัรนัน้สอดคล้องกบัพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ ในการ

สรา้งความหมายใหแ้ก่พระปฐมเจดยี ์โดยสรุปว่าสญัลกัษณ์รปูธรรมจกัรนัน้มพีระปฐมเจดยีเ์ป็น

ศูนยก์ลางทีป่ระดษิฐานพระพุทธศาสนาในดนิแดนสุวรรณภูม 1ิ 1 2

๑๑๓
 อย่างไรก็ตาม แนวความคดิ

ดงักล่าวไม่มหีลกัฐานสนับสนุนเพยีงพอทีจ่ะทําใหเ้ชื่อไดว้่าการออกแบบพระปฐมเจดยีต์ามพระ

ราชประสงคข์องรชักาลที ่๔  นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัรปูวงลอ้ธรรมจกัร  

การพจิารณาถงึการออกแบบสิง่ก่อสรา้งต่างๆ โดยรอบพระปฐมเจดยีท์ีส่รา้ง

ขึ้นในครัง้รชักาลที่ ๔ จึงน่าจะเป็นหลักฐานสําคัญมากกว่า ทัง้น้ีจําเป็นต้องตรวจสอบการ

บูรณปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีซ์ึ่งมมีาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่รชักาลที่ ๔ เป็นต้นมา 1 1 3

๑๑๔
 ซึ่งจะเป็น

หลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่าแทท้ี่จรงิแลว้รชักาลที่ ๔ น่ามพีระราชประสงคป์ระการหน่ึงทีจ่ะทําให้

พระปฐมเจดยีม์หีน้าที่เป็นสงัเวชนียสถานทีส่ําคญัในสยาม  โดยจะพบว่าตัง้แต่ในสมยัรชักาลที ่

๔  ได้เตรยีมการออกแบบวหิารทศิทัง้ ๔ เพื่อเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปตามเหตุการณ์ใน

พุทธประวตัิ ได้แก่ วิหารทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปตอนประสูติ  วิหารทิศตะวนัออก

ประดษิฐานพระพุทธรูปตอนตรสัรู้  วหิารทศิใต้ประดษิฐานพระพุทธรูปตอนปฐมเทศนา และ

วหิารทศิใต้ประดษิฐานพระพุทธรปูตอนปรนิิพพาน ซึง่รายละเอยีดของพระพุทธรปูเหล่าน้ีจะได้

กล่าวถงึอกีครัง้ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธรปูทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงค ์

ดังนั ้นวิหารทิศทัง้ ๔ จึงเปรียบเสมือนสังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่งที่ให้

พุทธศาสนิกชนได้มาสกัการบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงพุทธานุญาตไว้ให้เป็นสถานที่ปลง
                                                           

๑๑๒
พรีะพฒัน์  สําราญ, “คตแิละสญัลกัษณ์ในการออกแบบสถาปตัยกรรมพระปฐม

เจดยี”์ (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัิศาสตร์สถาปตัยกรรม บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๗), ๒๔๗. 
๑๑๓

สรปุความจากเรือ่งเดยีวกนั, ๒๔๔-๒๕๙. 
๑๑๔

ดูรายละเอียดการปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ใน นฤมล  บุญญานิตย์, “การ

บูรณปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี:์ กรณีศกึษาจากเอกสารจดหมายเหตุ” (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตร 

มหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตุและเอกสาร บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

ศลิปากร, ๒๕๔๘); เร่ืองพระปฐมเจดีย ์กรมศิลปากรตรวจสอบชาํระใหม่ และการบูรณะ

และปฏิสงัขรณ์พระปฐมเจดีย ์(กรงุเทพฯ: ยนิูตี ้โพรเกรส, ๒๕๒๘). 



๑๒๗ 

 

สงัเวชแก่เกล่าพุทธศาสนิกชน ที่เกดิความว้าเหว่ระลกึถงึพระองค์ภายหลงัที่เสดจ็ปรนิิพพาน

แล้ว จงึถือได้ว่าสงัเวชนียสถานสําคญัทัง้ ๔ แห่งน้ีเป็นบรโิภคเจดีย์และเกิดเป็นประเพณีที่

พุทธศาสนิกชนจะเดนิทางจารกิแสวงบุญตัง้แต่สมยัหลงัพุทธกาลเป็นตน้มา114

๑๑๕
 

นอกจากน้ี ในบรเิวณด้านทศิตะวนัตกขององค์พระปฐมเจดยีย์งัเป็นที่ตัง้ของ

ต้นไมต่้างๆ ที่ปรากฏความสําคญัในพุทธประวตั ิซึง่รชักาลที ่๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ดงัน้ีคอื  

บรเิวณกระเปาะดา้นทศิตะวนัตกชัน้บนประดษิฐานพระศรมีหาโพธิ ์ซึง่ไดม้าจากการส่งสมณทูต

ไปลงักา  และกระเปาะทศิตะวนัตกชัน้ล่างประดษิฐานไมส้ําคญัทีค่วรสกัการะคอื 

๑. อัชปาลนิโครธ หรือ ไม้ไทร เพื่อระลึกถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฉัน

มธุปายาส เมือ่ตรสัรูแ้ลว้ไดเ้สวยวมิตุสิุขภายใตต้น้ไทรเป็นเวลา ๗ วนั 

๒. มุจลนิท์ หรอื ไมจ้กิ เพื่อระลกึถงึพระยานาคทีข่ดกายลอ้มพระพุทธองค์

ในคราวฝนตกหนกั 

๓. ราชายตนะ หรอื ไมเ้กต เพื่อระลกึถงึคราวทีท่รงรบัขา้วสตุก้อนสตุผงจาก

นายตปสุสะภลัลกิะพ่อคา้เกวยีน 

๔. พหูบุตตนิโครธ หรอื ไมก้ร่าง เพื่อระลกึถงึการที่พระพุทธองค์ได้พบกบั

พระมหากสัสปะใตร้ม่ไมน้ัน้ 

๕. สาลรกุโข หรอื ไมร้งั เพื่อระลกึถงึเหตุการณ์ประสตูแิละปรนิิพพาน 

๖. ชมพู หรอื ไมห้วา้ เพื่อระลกึถงึเหตุการณ์เมื่อทรงพระเยาว ์ไดต้ามเสดจ็

พระราชบดิาไปแรกนาขวญัและไดป้ระทบับําเพญ็กรรมฐานใตร้ม่ไมน้ัน้ 

๗. อมัพวา หรอื ไมม้ะมว่ง เพื่อระลกึถงึสถานทีท่รงกระทาํยมกปาฏหิารยิ ์

 

ต้นไมท้ีส่ําคญัตามพุทธประวตัทิัง้ ๗ น้ี รชักาลที่ ๔ ทรงพระราชปรารภว่ามี

ความสําคญัคลา้ยกนักบัต้นพระศรมีหาโพธิแ์ละใหเ้รยีกว่า “สตัตมหาสถาน” 1 1 5

๑๑๖
 ซึง่อาจนับเป็น

สตัตมหาสถานที่ใช้ต้นไมเ้ป็นตวัแทนของเหตุการณ์สําคญัในพุทธประวตัแิห่งเดยีวในประเทศ

ไทย (ภาพที ่๘๐) 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าสตัตมหาสถานที่พระปฐมเจดยี์นัน้ เป็นการแสดงออกถึง

แนวคิดเรื่องสตัตมหาสถานในแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ต่างจากที่เคยเข้าใจกัน

โดยทัว่ไปว่าเป็นสถานที่ ๗ แห่ง ที่พระพุทธเจา้ทรงเสวยวมิุตติสุขใน ๗ สปัดาหแ์รกหลงัการ
                                                           

๑๑๕
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ:  

ศวิพร, พมิพพ์ระราชทานในงานพระศพสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ณ เมรุ

วดัเทพศรินิทราวาส, ๒๕๐๓), ๖. 
๑๑๖

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๕. 



๑๒๘ 

 

ตรสัรู ้ ซึ่งความเชื่อน้ีได้เคยปรากฏเป็นงานศลิปกรรมในหลายยุคหลายสมยั โดยมรีูปแบบการ

แสดงออกทีแ่ตกต่างกนัไป ไมว่่าจะเป็นจติรกรรม ประตมิากรรม หรอืสถาปตัยกรรมแต่สตัตมหา

สถานที่พระปฐมเจดยี์นัน้เป็นการใช้ต้นไม้จรงิเพื่อระลกึถงึสถานที่สําคญัในพุทธประวตัติัง้แต่

ประสตูจินถงึปรนิิพพาน 

การใช้ต้นไมจ้รงิเพื่อเป็นตวัแทนของสถานทีต่่างๆ อย่างทีป่รากฏทีพ่ระปฐม

เจดยีน์ัน้  สนันิษฐานว่าอาจมทีี่มาจากสตัตมหาสถานทีว่ดัสุทศันเทพวราราม ที่สรา้งขึน้ในสมยั

รชักาลที่ ๓  โดยถือเป็นสตัตมหาสถานที่มคีวามสมบูรณ์แห่งหน่ึงเน่ืองจากยงัปรากฏสถานที่

จาํลองทัง้ ๗ แห่งอย่างครบถ้วน  สิง่ที่น่าสนใจคอื มกีารใชป้ระตมิากรรมมาประกอบกบัต้นไม้

จรงิเพื่อเป็นตวัแทนของสตัตมหาสถานในแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นสิง่ที่แตกต่างจากสตัตมหาสถาน

จาํลองแห่งอื่นๆ ในอดตี116

๑๑๗ หากแต่ทีพ่ระปฐมเจดยีน์ัน้คงไวเ้ฉพาะต้นไมท้ีม่คีวามสําคญัในพุทธ

ประวตัเิท่านัน้ โดยไมม่ปีระตมิากรรมอื่นมาประกอบ  

 

    
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๘๐ ตน้ไมส้าํคญัตามพุทธประวตัทิีล่านพระปฐมเจดยีท์ศิตะวนัตกหรอื สตัตมหาสถาน 

(ก) ตน้เกต 

(ข) ตน้กรา่ง 

                                                           
๑๑๗

เชษฐ์  ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับ

ศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย ์(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๕), ๓๖๐. 



๑๒๙ 

 

ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึง คอื การที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งปูชนีย

สถานที่สําคัญ เช่น พระบรมธาตุนครศรธีรรมราชจําลองที่ลานด้านทิศใต้ฝ ัง่ตะวนัตกซึ่งได้

กล่าวถงึแล้ว รวมทัง้การปลูกต้นไมส้ําคญัเป็นสตัตมหาสถานเพื่อระลกึถงึพุทธประวตัไิว้ทีด่้าน

ทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีย์นัน้ อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นทิศที่มุ่งหน้าตรงไปยงั

ดนิแดนพุทธภูมคิอือนิเดยี ซึง่ในสมยัรชักาลที่ ๔ ได้เริม่ตระหนักถงึความสําคญัของอนิเดยีใน

ฐานะดนิแดนต้นกําเนิดแห่งศาสนาพุทธ ผ่านความสมัพนัธก์บัองักฤษซึ่งไดเ้ขา้ปกครองอนิเดยี

ในช่วงนัน้  รวมทัง้ทศิตะวนัตกก็ยงัเป็นทศิที่มุ่งหน้าไปสู่ลงักาที่เคยเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนา

เถรวาทมาตัง้แต่เมือ่พุทธศตวรรษที ่๑๙ อกีดว้ย 

เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบต่างๆ ทัง้องคพ์ระปฐมเจดยีแ์ละปูชนียสถานต่างๆ 

ทีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ให้สรา้งขึน้โดยรอบ ความสําคญัของพระปฐมเจดยีจ์งึมไิดเ้ป็นเพยีง

พระเจดยีท์ีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตุเพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดม้านมสัการเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็น

สถานทีร่วมปชูนียสถานจาํลองทีส่ําคญัทัง้พระบรมธาตุนครศรธีรรมราช สงัเวชนียสถานและสตั

ตมหาสถานเข้าไว้ด้วยกนัซึ่งควรค่าแก่การจารกิแสวงบุญของพุทธศาสนิกชน และน่าจะเป็น

หลกัฐานสาํคญัทีแ่สดงพระราชประสงคท์ีแ่ทจ้รงิในการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีท์ีท่รงเชื่อว่าเป็น

เจดยีอ์งคแ์รกเมือ่แรกรบัพุทธศาสนามายงัสุวรรณภมู ิ

๓.๖ เจดียท์รงระฆงัเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงการเสดจ็พระราชดาํเนิน 

วตัถุประสงค์ในการสรา้งเจดยีท์รงระฆงัตามพระราชดํารขิองรชักาลที ่๔ นัน้ 

นอกเหนือจากเรื่องทางพุทธศาสนาแลว้ ยงัอาจเกี่ยวขอ้งกบัการระลกึถงึสถานทีท่ีเ่คยเสดจ็พระ

ราชดําเนินไปยงัสถานทีน่ัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อครัง้ทีท่รงผนวชหรอืเมื่อเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัิ

แล้ว โดยพบว่ามีเจดีย์ทรงระฆงัอีกจํานวนหน่ึงที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ใน

ต่างจงัหวดั ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นสถานทีท่ีเ่คยเสดจ็พระราชดาํเนินไปทัง้สิน้ 

สาํหรบัพระเจดยีท์ีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งหรอืปฏสิงัขรณ์ เน่ืองจากทรงพระราช

อนุสรณ์ถงึสถานทีเ่หล่านัน้ทีเ่คยเสดจ็ไปเมื่อทรงผนวช มตีวัอย่างเช่นการปฏสิงัขรณ์ปชูนียวตัถุ

ต่างๆ ทีถ่ํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ีดงัปรากฏหนังสอืจากออกญาสุรเสนามถีงึพระยาเพชรบุร ีเมื่อ

วนัเสารข์ึน้ ๑๓ คํ่า เดอืน ๓ ปีมะโรงจุลศกัราช ๑๒๑๘ ว่า “ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมดาํรสัถามถึงถํา้เขาหลวงว่า ถํา้นัน้มีพระพุทธรปูอยู่หลายองค์ พระเจดียฐาน

องค์หน่ึง พระพุทธรปู พระเจดียฐานนัน้ชาํรดุมาก แต่เจดียฐานนัน้เม่ือยงัทรงผนวชอยู่ 

 

  



๑๓๐ 

 

เสด็จออกมากไ็ด้ปฏิสงัขรณ์ขึ้นไว้ช้านานเห็นจะชํารุดไปบ้างแล้ว” 1 1 7

๑๑๘
 ซึ่งภายในถํ้ามปีู

ชนียวตัถุที่ได้ทรงปฏสิงัขรณ์ไว้จํานวนมาก หน่ึงในนัน้เชื่อว่าคอืเจดยี์ทรงระฆงัองค์หน่ึงซึ่งมี

รปูแบบตามพระราชนิยมทีป่ระดษิฐานภายในถํ้าเขาหลวง (ภาพที ่๘๑), พระเจดยีท์ีว่ดัพระฝาง

สวางคบุรมีุนีนาถ จ.อุตรดติถ์ หรอืพระธาตุพระฝาง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมอืงของจงัหวดั

อุตรดติถ์ (ภาพที่ ๘๒) และรชักาลที่ ๔ ได้เคยเสดจ็ธุดงค์ไปประทบัแรมเมื่อครัง้ทรงผนวช ใน 

พ.ศ.๒๓๗๖1 1 8

๑๑๙
 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ องคพ์ระธาตุได้พงัทลายลงจงึโปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณะขึน้

ใหมโ่ดยเป็นเจดยีท์รงระฆงัตามแบบพระราชนิยมเป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่๘๑ เจดยีท์รงระฆงั ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

                                                           
๑๑๘

เอกสารเยบ็เล่ม กรมพระกลาโหม (จ.ศ.๑๒๑๘), ร.๔ รล-กห. เล่ม ๑๑, เลขที ่

๘๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หน้า ๑๒๘-๑๒๙. อ้างจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว กบัเมืองเพชรบุรี (ม.ป.ท., อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สายพิณ  

เป่ียมสงา่ ณ เมรวุดัมหาธาตุวรวหิาร จงัหวดัเพชรบุร,ี ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒), ๗๘. 
๑๑๙

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์, ขอมและไทยโบราณ 

อกัษรในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทยั และอภินิหารการประจกัษ์ (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการ

มรดกของชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๓๔), ๙. 



๑๓๑ 

 

 
ภาพที ่๘๒ พระธาตุพระฝาง  วดัพระฝางสวางคบุรมีนีุนาถ  จ.อุตรดติถ ์

(ภาพถ่ายโดย ภาวดิา  จนิประพฒัน์) 

 

ในส่วนของเจดยี์ทรงระฆงัที่สรา้งขึน้หรอืปฏสิงัขรณ์ตามสถานที่ที่เสดจ็พระ

ราชดําเนินไปถึงนัน้ มกัเป็นสถานที่สําคญัที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจภายหลงัจากที่ได้

เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ มตีวัอย่างเช่น พระเจดยีท์ีเ่ขาพนมขวด จ.เพชรบุร ี (ภาพที ่๘๓) 

ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และมีการบรรจุพระบรมธาตุเมื่อคราวเสด็จประพาสเพื่อ

ทอดพระเนตรการทํานาหลวง ณ ทุ่งเขาพนมขวด และทุ่งเขาหลวง,  พระธาตุจอมเพชร ซึง่ได้

ปฏสิงัขรณ์ในคราวทีเ่สดจ็ประพาส จ.เพชรบุรแีละโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระนครครี,ี  มกุฎพนัธน

เจดยีซ์ึง่เป็นเจดยีท์รงระฆงัทําดว้ยศลิา (ภาพที ่๘๔) ซึง่โปรดเกล้าฯ ใหส้รา้งเจดยีอ์งคน้ี์ขึน้บน

ลานมณฑปพระพุทธบาท จ.สระบุร ีในคราวเสดจ็ฯไปทรงนมสัการรอยพระพุทธบาท โดยได้

เสดจ็ฯ ไปทรงยกยอดและบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุเมือ่ พ.ศ.๒๔๐๔ 1 1 9

๑๒๐
  รวมทัง้โปรดเกลา้ฯ ให้

สร้างเจดีย์ทรงระฆงัที่ถํ้าประทุนซึ่งอยู่ใกล้กัน นับเป็นสิ่งก่อสร้างสําคญัประการหน่ึงในการ

ปฏสิงัขรณ์พระพุทธบาทของรชักาลที ่๔120

๑๒๑
 เป็นตน้  

                                                           
๑๒๐

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “พระราชหตัถเลขาถงึพระบาทสมเดจ็

พระป่ินเกล้าเจา้อยู่หวั ปีระกา พ.ศ.๒๔๐๔” ใน รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ือง พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(กรงุเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๔๘), ๑๐๕. 
๑๒๑

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๑๕๕. 



๑๓๒ 

 

นอกจากน้ียงัมพีระเจดยีบ์างองค์ทีโ่ปรดเกลา้ฯ ให้สรา้งขึน้ในคราวเสดจ็พระ

ราชดําเนิน แต่ไม่หลงเหลอืหลกัฐานทางศลิปกรรมให้ศกึษา เช่น  พระเจดยีท์ี่โปรดเกล้าฯ ให้

สรา้งขึน้กลางน้ําตกคลองนารายณ์  เขาสระบาป จ.จนัทบุรี1 2 1

๑๒๒
 ที่ซึ่งเคยเสด็จประพาส แต่ใน

ปจัจบุนัองคพ์ระเจดยีไ์ดถู้กกระแสน้ําพดัเสยีหายไปแลว้ 

 

 
ภาพที ่๘๓ เจดยีท์รงระฆงัทีย่อดเขาพนมขวด จ.เพชรบุร ี

 

                                                           
๑๒๒

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตาํนาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๖๘. 



๑๓๓ 

 

 
ภาพที ่๘๔ มกุฎพนัธนเจดยี ์วดัพระพุทธบาท จ.สระบุร ี

 

ในส่วนของรูปแบบศิลปกรรมนั ้นพบว่าเจดียสถานเกือบทัง้หมดที่ทรง

ปฏสิงัขรณ์นัน้ต่างเป็นเจดยีท์รงระฆงัตามแบบพระราชนิยมโดยมชุีดมาลยัเถารองรบัองคร์ะฆงั

ทัง้สิ้น แตกต่างกันเพยีงรายละเอียดบางประการ  ข้อมูลสําคญัอีกประการหน่ึงเกี่ยวกบัการ

ปฏสิงัขรณ์เจดยีสถานต่างๆ ตามทีเ่สดจ็ประพาสคอื ขอ้มลูดา้นเอกสาร ซึง่มทีัง้ประกาศพระบรม

ราชโองการ และบางแห่งเป็นจารกึทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ไว ้ณ ทีน่ัน้  หลายแห่งกล่าวถงึการ

บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ซึง่น่าสนใจว่า หากเป็นพระเจดยีท์ีอ่ยู่ห่างไกลก็จะมปีระกาศพระบรม

ราชโองการให้ทราบทัว่กันว่ามไิด้มกีารบรรจุสิ่งของมคี่าไว้ในพระเจดีย์แต่ประการใด  เพื่อ

ป้องกันการลกัลอบขุดทําลาย  ดงัเช่นกรณีการบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุที่เขาพนมขวด จ.

เพชรบุร ี ทีม่พีระบรมราชโอการประกาศถงึการบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุจาํนวน ๗ องค ์พรอ้ม

ใบลานจารกึคาถาพระโอวาทปาฏโิมกข ์ พรอ้มกนัน้ีไดท้รงกําชบัว่า  

 

...ไม่มขีองมรีาคายิง่ไปกว่านี้  เพราะไดท้ราบอยู่แลว้ว่าพระเจดยีอ์ยู่ในทีเ่ปลีย่วทีไ่กลไม่มี

ใครรกัษา  ผูท้ีส่าํคญัว่าจะมทีรพัยส์ิง่ทีม่รีาคา คอืเพชรพลอยทองเงนิฝงัไว ้มกัขดุทาํลายให้

ยบัเยนิเสยี ไดเ้หน็เปนตวัอยา่งมามากแลว้  จงึไดบ้นัจุไวแ้ต่พระบรมธาตุ  แลใบลานจาฤก

พระบาฬ.ี..เพราะฉะนัน้ขอเสยี  อยา่ใหผู้ใ้ดสาํคญัว่า  แลว้พยายามลกัลอบขดุหาของทีบ่นัจุ

ในพระเจดยีน์ี้เลย...122

๑๒๓
 

                                                           
๑๒๓

เรื่องประกาศคําประกาศเทวดาครัง้บญัจุพระบรมธาตุในพระเจดยี์ที่เพ็ชรบุร,ี 

จดหมายเหตรุชักาลท่ี ๔ จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที ่๑๒๓, หอสมดุแห่งชาต.ิ 



๑๓๔ 

 

จากพระบรมราชโองการที่ทรงประกาศไว้น้ีจะเหน็ถงึความห่วงใยที่ทรงมต่ีอ

เจดยีสถานที่อยู่ในที่รกรา้งห่างไกล และยงัสะท้อนให้เห็นว่าพระเจดยีท์ี่ทรงปฏสิงัขรณ์นัน้ทํา

หน้าทีเ่ป็นทัง้พระธาตุเจดยีแ์ละพระธรรมเจดยีไ์ปในคราวเดยีวกนั  เพราะพบหลกัฐานเอกสารที่

กล่าวถงึการบรรจพุระธาตุและจารกึขอ้ธรรมะอยูบ่่อยครัง้  ซึง่สอดคลอ้งกบัศลิปกรรมในพระราช

ประสงคใ์นพระอารามหลายแห่งทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ารกึขอ้พระธรรมไวต้ามทีต่่างๆ  ทัง้น้ีเพื่อให้

พุทธศาสนิกชนในที่ห่างไกลได้สกัการบูชาดงัพระราชประสงค์ว่า “จงให้ตัง้อยู่เปนปรกติไว้

นมสัการ  แลเป็นศรีงามบ้านเมืองเถิด  จะได้เปนท่ีทาํบญุบชูาของผูมี้ศรทัธา”123

๑๒๔
 

กระแสพระราชดํารทิี่ทรงห่วงใย รวมทัง้พระราชกรณียกจิในการปฏสิงัขรณ์

เจดยีสถานในต่างจงัหวดัทีอ่ยู่ห่างไกลราชธานีเหล่าน้ีนับเป็นปรากฏการณ์อย่างใหม่ในรชักาลที ่

๔ ทีเ่ป็นผลพวงจากเทคโนโลยอีนัทนัสมยัทีท่ําใหก้ารคมนาคมที่สะดวกมากขึน้ ทําใหก้ารเสดจ็

พระราชดําเนินไปยังที่ห่างไกลเป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน  และทําให้มีเจดียสถานที่

พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ในหวัเมืองห่างไกลเพิ่มมากขึ้นด้วยทัง้น้ีถือได้ว่า

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเป็นพระมหากษตัรยิพ์ระองคแ์รกในราชวงศ์จกัรทีีไ่ด้

เสดจ็ฯ ไปยงัสถานทีต่่างๆ ในพระราชอาณาจกัรไม่ว่าจะเป็นทางสถลมารถหรอืชลมารค  ซึง่ไม่

เคยมพีระมหากษตัรยิพ์ระองค์ใดทรงปฏบิตัมิาก่อนการสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์เจดยีสถานเหล่าน้ี

จงึเป็นไปทัง้ในแงพ่ระราชกรณยีกจิดา้นพุทธศาสนา และเสมอืนเป็นสิง่ทีร่ะลกึถงึการเสดจ็ธุดงค์

และการเสดจ็ประพาสของรชักาลที ่๔ ดว้ย 

๓.๗ เจดียท์รงระฆงัท่ีสร้างขึ้นในจดุยทุธศาสตร ์

นอกจากน้ี ยงัมเีจดยีบ์างแห่งทีม่พีระราชประสงคใ์หส้รา้งขึน้โดยอาจมคีวาม

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญและอาจเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงอาณาเขตของพระ

ราชอาณาจกัรด้วย ดงัจะพบการสรา้งเจดยี์ทรงระฆงัแบบพระราชนิยมในภาคตะวนัออกและ

ภาคใต้ของไทยในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ

สงคราม 

สําหรบัเจดีย์ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ในภาคตะวันออกนัน้ 

สบืเน่ืองจากเสดจ็ประพาสหวัเมอืงตะวนัออกครัง้สําคญัเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๔๐๐ โดยได้เสด็จ

ประพาสด้วยเรอืกลไฟพระที่นัง่สยามอรสุมพลเลยีบชายฝ ัง่ภาคตะวนัออกและประทบัพกัแรม

ตัง้แต่จงัหวดัชลบุรถีงึจงัหวดัตราด  การเสดจ็ฯ ครัง้นัน้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระเจดยีท์ีส่ําคญั 

๔ แห่ง คอื พระเจดยีท์ีแ่หลมเทยีนช่องแสมสาร, พระเจดยีท์ีว่ดับางพระ จ.ชลบุร,ี พระเจดยีท์ีว่ดั

โยธานิมติร และพระเจดยีท์ี่กลางคลองนารายณ์ เขาสระบาป ที่ไดถู้กกระแสน้ําพดัพงัทลายลง

เมือ่ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยเจดยีท์ีย่งัคงหลงเหลอืหลกัฐานใหศ้กึษาไดค้อื เจดยีท์ีช่่องแสมสาร เจดยีท์ี่

วดับางพระ จ.ชลบุร ีและ พระเจดยีท์ีว่ดัโยธานิมติ  
                                                           

๑๒๔
เรือ่งเดยีวกนั. 



๑๓๕ 

 

พระเจดยีท์ีช่่องแสมสารนัน้ สรา้งขึน้ในบรเิวณทีเ่คยเสดจ็ไปประทบัในจงัหวดั

ชลบุร ีซึง่ไดป้ระทบัเรือ่ยมาตัง้แต่เมอืงอ่างศลิา บางพระ บางละมงุ และช่องแสมสาร แลว้มรีบัสัง่

ใหก้รมการเมอืงสรา้ง “พระเจดียขึ์้นท่ีไหล่เขาแหลมเทียนช่องแสมสาร สาํหรบัเป็นท่ีหมาย

ปากช่องให้เรือเล่นไปได้โดยสะดวก”124

๑๒๕
 

จากการสํารวจพบว่าเจดยีอ์งค์ดงักล่าวน่าจะเป็นเจดยีท์รงระฆงัที่อยู่ภายใน

วดัช่องแสมสาร  ซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขาชายฝ ัง่ทะเลบรเิวณปากช่องแสมสาร ชาวบ้านรูจ้กักนัใน

นามเขาเจดีย์  (ภาพที่ ๘๕) โดยมเีจดีย์ทรงระฆงัองค์หน่ึงตัง้อยู่บนเนินเขานัน้ซึ่งได้รบัการ

บรูณปฏสิงัขรณ์แลว้ โดยมรีปูแบบเป็นเจดยีท์รงระฆงัในผงักลม มชุีดมาลยัเถารองรบัองคร์ะฆงั 

องคเ์จดยีต์ัง้อยูบ่นฐานประทกัษณิในผงัสีเ่หลีย่ม มบีนัไดทางขึน้ (ภาพที ่๘๖) 

 

 
ภาพที ่๘๕ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่งทีต่ ัง้ของพระเจดยีท์ีว่ดัช่องแสมสาร จ.ชลบุร ี

ที่มา: วดัช่องแสมสาร, เข้าถึงเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖, เข้าถึงได้จาก https://www.google. 

co.th/maps/place/บ้าน ช่อ งแสมสาร /@12.6021684,100.9492957,3041m/data=!3m1!1e3! 

4m8!1m2!2m1!1z4Lie4Lij4Liw4LmA4LiI4LiU4Li14Lii4LmM4LiX4Li14LmI4LiK4LmI4Lit4LiH

4LmB4Liq4Lih4Liq4Liy4Lij!3m4!1s0x31028a9555dd34ef:0xa51fc155f5165932!8m2!3d12.

6021567!4d100.9580504 

 

 

                                                           
๑๒๕

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตาํนาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๖๘. 



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๘๖ เจดยีท์ีว่ดัช่องแสมสาร จ.ชลบุร ี

 

ตําแหน่งเดมิขององคเ์จดยีน์ัน้ตัง้อยูบ่นเนินเขาซึง่เป็นจดุทีส่ามารถสงัเกตเหน็

ไดง้่ายเมื่อเดนิเรอืเลยีบชายฝ ัง่ทะเลผ่านช่องแสมสาร  ขณะเดยีวกนัตําแหน่งของเจดยีท์ีอ่ยู่บน

เนินเขานัน้กส็ามารถมองเหน็น่านน้ําของสยามไดอ้ย่างชดัเจน ก่อนทีบ่รเิวณหมู่บา้นทางใต้ของ

จงัหวดัชลบุรแีถบนัน้จะกลายมาเป็นพื้นที่ของทางราชการเพื่อตัง้ฐานทัพเรอืสตัหีบในสมยั

รชักาลที ่๖ เน่ืองจากเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัและเป็นชยัภมูทิีด่ ี125
๑๒๖

 

ส่วนเจดยีท์ี่วดัโยธานิมตินัน้ ในพระราชพงศาวดารรชักาลที่ ๔ ได้กล่าวถึง

การสร้างพระเจดยีท์ี่วดัโยธานิมติรว่า “...เสดจ็พระราชดาํเนินขึ้นประทบัพลบัพลาท่ีหน้า

เมืองเนินวง ๓ ราตรี รบัสัง่ให้สถาปนาพระเจดียขึ์้นท่ีหลงัพระอุโบสถวดัโยธานิมิตรองค์

หน่ึง สงู ๘ วา...”126

๑๒๗
 ในปจัจุบนัมขีอ้ถกเถยีงว่าสถานทีน่ัน้ควรหมายถงึวดัโยธานิมติรทีจ่งัหวดั

                                                           
๑๒๖

ศริพิงษ์  บุญราศี, เรือดาํน้ําแห่งราชนาวีสยาม (กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, 

๒๕๔๗), ๓๔-๓๕. 
๑๒๗

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๑๒๔. 



๑๓๗ 

 

จนัทบุร ีหรอื วดัโยธานิมติที่จงัหวดัตราด ทัง้น้ีเชื่อว่าน่าจะหมายถึงวดัโยธานิมติในจงัหวดั

จนัทบุร ีเน่ืองจากอยู่ใกล้กับค่ายเนินวงอันเป็นที่เสด็จประทบัพกัแรมของรชักาลที่ ๔  และ

รชักาลที่ ๕ ได้เคยเสดจ็ประพาสโดยทรงกล่าวถงึวดัน้ีว่ามพีระเจดยีก์ลมองค์หน่ึงสรา้งอยู่หลงั

อุโบสถสูงจากพื้นดนิขึ้นไปประมาณ ๑๐วา 1 2 7

๑๒๘
 ในขณะที่วดัโยธานิมติ จ.ตราดนัน้อยู่ห่างไกล

จากเมอืงเนินวงไปอกีมากและไมพ่บว่ามเีจดยีท์รงระฆงัตามทีก่ล่าวถงึในพระราชพงศาวดาร 

ในปจัจุบนั ที่วดัโยธานิมติ จ.จนัทบุร ียงัคงปรากฏพระเจดยี์ทรงระฆงัแบบ

พระราชนิยมรชักาลที่ ๔ อยู่ที่ด้านหลงัพระอุโบสถ (ภาพที่ ๘๗) โดยมรีูปแบบเป็นเจดยี์ทรง

ระฆงัทีต่ ัง้อยูบ่นฐานประทกัษณิในผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสั มบีนัไดทางขึน้ทัง้ ๔ ทศิ องคเ์จดยีอ์ยู่ในผงั

กลมประกอบด้วยส่วนฐานบวัควํ่าบวัหงาย ชุดมาลยัเถา บวัลูกแก้วอกไก่ องค์ระฆงั บลัลงัก์

สีเ่หลีย่ม ปลอ้งไฉนและปลยีอดตามลาํดบั 

 

 
ภาพที ่๘๗ เจดยีท์ีว่ดัโยธานิมติร จ.จนัทบุร ี

(ภาพถ่ายโดย กวฎิ  ตัง้จรสัวงศ)์ 

                                                           
๑๒๘

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, เสดจ็ประพาสจนัทบุรี, (ม.ป.ท., 

พมิพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกจินางกมิเฮยีะ  องัศุสงิห์ ณ สุสานหลวง วดัเทพศรินิทราวาส, 

๓๐ มนีาคม ๒๕๐๘), ๑๔. 



๑๓๘ 

 

วดัโยธานิมติรเป็นวดัที่อยู่ใกล้กบัค่ายเนินวง ซึ่งในสมยัรชักาลที ่๓ ได้โปรด

เกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์(ดศิ  บุนนาค) ครัง้ดํารงตําแหน่งเป็นเจา้พระยา

พระคลงัคุมกองทพัเรอื ใหส้รา้งเมอืงและป้อมขึน้ทีจ่นัทบุรเีน่ืองจากมสีงครามกบัญวนเมื่อ พ.ศ.

๒๓๗๖-๒๓๘๖ เจ้าพระยาพระคลงัจงึได้สรา้งวดัโยธานิมติขึน้เพื่อเป็นเป็นวดัประจําเมอืงน้ีใน 

พ.ศ.๒๓๗๗ บรเิวณน้ีจงึเป็นพื้นที่สําคญัในการเฝ้าระวงัการศึกข้างญวนและเขมร พื้นที่ใน

บรเิวณค่ายเนินวงรวมทัง้ทีว่ดัโยธานิมติรมลีกัษณะเป็นเนินสูงใหญ่ทีส่ามารถมองเหน็ทางไดใ้น

ระยะไกล 1 2 8

๑๒๙
 รวมทัง้มเีส้นทางสญัจรทางน้ําจากค่ายเนินวงที่สามารถออกสู่ปากน้ําแหลมสงิห์

และออกสู่ทะเลได ้

สาํหรบัเจดยีท์ีว่ดับางพระ จ.ชลบุร ี พระครวูรกนัทราจารย ์เจา้อาวาส ไดข้อ

พระราชทานพระมหากรุณาให้ซ่อมแซมพระอุโบสถที่ชํารุด  จงึทรงรบัไว้ในพระบรมราชานุ

เคราะห์โดยโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิดปีฏสิงัขรณ์พระอุโบสถ และ

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระเจดยีด์า้นหลงัพระอุโบสถองคห์น่ึง สงู ๕ วา1 2 9

๑๓๐
 โดยมรีปูแบบเป็นเจดยี์

ทรงระฆงั  ซึง่น่าสงัเกตว่าการสรา้งพระเจดยีใ์นแนวแกนเดยีวกบัพระอุโบสถนัน้ เป็นแผนผงัที่

พบในวดัที่ทรงสร้างหรอืปฏิสงัขรณ์ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วัหลายแห่ง  ในปจัจบุนัเจดยีอ์งคน้ี์ไดร้บัการปฏสิงัขรณ์แลว้     

ขณะเดยีวกนัก็เป็นที่น่าสงัเกตว่าพื้นที่ใกล้กนันัน้เป็นเนินเขาสูงที่สามารถ

มองเหน็ทะเลบรเิวณอ่าวไทยทีไ่กลออกไป รวมทัง้สามารถมองเหน็เกาะสชีงัซึง่รชักาลที ่๔ ได้

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ประทับและวัดขึ้นบนเกาะสีชังนัน้ด้วย  ในปจัจุบันเนินเขาน้ีเป็นที่

ประดษิฐานรอยพระพุทธบาทในความดูแลของวดับางพระวรวหิาร เรยีกกนัว่า พระพุทธบาท

บางพระ 

จะเห็นได้ว่าการสร้างเจดีย์ทรงระฆงัในบรเิวณภาคตะวนัออกน้ีเกิดขึ้นใน

ตําแหน่งที่เคยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคญัในอดตี รวมทัง้น่าจะสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบเจดีย์ทรง

ระฆงัแบบพระราชนิยมเป็นทีห่มาย  เพื่อเป็นจุดสงัเกตแห่งใหมท่ีส่ําคญัทางทะเลซึง่บรเิวณนัน้

ไดก้ลายเป็นทีต่ ัง้ฐานทพัเรอืในสมยัหลงั  นอกจากน้ี บรเิวณทีต่ ัง้ของพระเจดยีก์ย็งัอาจใชเ้ป็นที่

สงัเกตการณ์ความเคลื่อนไหวทีจ่ะเกดิขึน้เหนือน่านน้ําสยามดว้ย 

การเสด็จประพาสทางทะเลโดยเรือกลไฟพระที่นัง่ในช่วงพ.ศ.๒๔๐๐นัน้ 

น่าสนใจว่าเป็นช่วงเวลาไล่เลีย่กนักบัปญัหาการรุกรานของฝรัง่เศสทีเ่ขา้ยดึญวนและเริม่รุกราน

เขมรซึ่งเป็นประเทศราชของสยามในขณะนัน้ โดยหนทางหน่ึงที่ฝรัง่เศสรุกคบืเข้ามาคอืการ

สํารวจอาณาเขตทางทะเลตามแนวชายฝ ัง่เพื่อเขา้ครอบครองเวยีนนาม กมัพูชาและลาว ด้วย
                                                           

๑๒๙
เรือ่งเดยีวกนั, ๑๐. 

๑๓๐
 เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, ๒๙๖. 



๑๓๙ 

 

ขอ้อา้งเรือ่งการปกป้องครสิตศ์าสนา แต่เบือ้งหลงัคอืผลประโยชน์ทางการคา้ทีแ่ข่งขนักบัองักฤษ

ในการเขา้สู่ตลาดอนิโดจนีโดยใชแ้ม่น้ําโขงเป็นทางผ่านไปสู่มณฑลยนูนาน130

๑๓๑
 

การที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดยี์ตามยอดเขาชายฝ ัง่ทะเล

ตะวนัออกซึง่เป็นจุดสงัเกตสําคญัในการเดนิเรอื จงึอาจเป็นการประกาศเขตแดนของสยามผ่าน

รปูแบบศลิปกรรมไทยในพระราชประสงค ์และอาจเป็นเหตุผลเพื่อใชบ้รเิวณทีต่ ัง้เหล่านัน้เป็นจุด

สงัเกตความเคลื่อนไหวทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามแนวชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกอกีดว้ย 

ในการเสดจ็ประพาสของรชักาลที ่๔ โดยเรอืกลไฟพระทีน่ัง่นัน้ ยงัไดเ้สดจ็ไป

ตรวจเยี่ยมราษฎรและสถานที่สําคญัในคาบสมุทรชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้  ทัง้ด้านตะวนัออกและ

ตะวนัตก ซึง่ครัง้หน่ึงได้เสดจ็ประพาสเมอืงสงขลา เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ โดยไดท้อดพระเนตรเมอืง

สงขลาทีย่า้ยมาสรา้งใหมแ่ละมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้ในสมยัรชักาลที ่๓ และมบีทบาทสําคญั

ในการควบคุมดแูลหวัเมอืงภาคใต ้ 

บรเิวณเมอืงสงขลาใหม่นัน้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของเขาหวัแดงหรอืหวัเขาแดง หรอืเขา

ค่ายม่วง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคญัของชายฝ ัง่ทะเลสาบสงขลา และเป็นที่ตัง้ของพระเจดยี์

ทรงเครื่อง ๒ องค์  สร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์แห่งชยัชนะในการรกัษาขอบขณัฑสีมาในเขตเมอืง

ชายแดนภาคใต้ในสมยัรชักาลที่ ๓ ซึ่งมาชุมนุมทพับรเิวณเชงิเขาแดง โดยเจดยี์องค์ทศิเหนือ

สรา้งขึน้ในการนําทพัครัง้แรกของพระยาพระคลงั ต่อมาคอืสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์

(ดิศ  บุนนาค) ส่วนเจดีย์องค์ทิศใต้สร้างโดยพระยาศรพีิพฒัน์รตันราชโกษาต่อมาคือสมเด็จ

เจา้พระยาบรมมหาพไิชยญาต ิ(ทตั  บุนนาค) เมื่อยกทพัมาปราบกบฏที่ปตัตานีและไทรบุร ีใน

ปลายสมยัรชักาลที ่๓ เรยีกเจดยีท์ัง้ ๒ องคน้ี์กนัโดยทัว่ไปว่า เจดยีส์องพีน้่อง ภายหลงัเหตุการณ์

สงบ จงึทําให้เมอืงสงขลามคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัราชสํานักและมคีวามเจรญิทางเศรษฐกจิมาก

ยิง่ขึ้นโดยก่อนหน้าน้ีมกัเกิดเหตุวุ่นวายซึ่งเป็นปญัหาความขดัแย้งระหว่างหวัเมอืงปกัษ์ใต้อยู่

บ่อยครัง้ไมว่่าจะเป็นนครศรธีรรมราช สงขลา ปตัตานี รวมทัง้เมอืงทีอ่ยูไ่กลออกไปทางใต 1้31

๑๓๒
 

เมื่อรชักาลที่ ๔ เสด็จฯ บนยอดเขาตังกวนซึ่งอยู่บริเวณแหลมสนอันเป็น

บรเิวณเมอืงสงขลาเก่าที่อยู่ฝ ัง่ตรงขา้มกบัเขาค่ายม่วง ได้ตรสัถามถงึพระเจดยีบ์นยอดเขาค่าย

ม่วง 1 3 2

๑๓๓
 และในภายหลงัเมื่อเสด็จฯ กลบัจงึได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสามภพพ่ายเป็นขา้หลวง

                                                           
๑๓๑

กองทพัเรอื, ๑๐๐ ปีการเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ, 

(กรงุเทพฯ: กองทพัเรอื, ๒๕๔๙), ๓๗. 
๑๓๒

ดูรายละเอียดเหตุการณ์ความไม่สงบในหัวเมืองปกัษ์ใต้ในสมัยต้นกรุง

รตันโกสนิทรไ์ด้ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมือง

นครศรีธรรมราช พงศาวดารเมืองพทัลุง, (พระนคร: โสภณพพิรรฒธนากร, พมิพแ์จกในงาน

พระราชทานเพลงิศพพระพทิกัษ์สาครเกษตร ์(หยวก  ลลีะบุตร), ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๖) 
๑๓๓

เรือ่งเดยีวกนั, ๗๔. 



๑๔๐ 

 

เชญิพระราชกระแสรบัสัง่ให้เจา้พระยาสงขลาสรา้งเจดยีข์ ึน้บนยอดเขาตงักวน สูง ๙ วา ๓ ศอก

133

๑๓๔
 

พระเจดยีท์ีเ่ขาตงักวน จ.สงขลา (ภาพที ่๘๘) ไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ใหม้สีภาพ

สมบูรณ์ โดยมรีูปแบบเป็นเจดยี์ทรงระฆงัตามแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ กล่าวคอื  เป็น

เจดยีท์รงระฆงัในผงักลม ตัง้อยูบ่นฐานประทกัษณิในผงัสีเ่หลีย่มส่วนฐานประทกัษณิเจาะช่องวง

โคง้ ทีพ่นกัระเบยีงประดบัดว้ยช่องวงโคง้เช่นกนั มบีนัไดทางขึน้ทางดา้นตะวนัออกและตะวนัตก 

ลกัษณะเป็นบนัไดประชดิ องคเ์จดยีป์ระกอบดว้ยส่วนฐานบวัควํ่า-บวัหงาย ชุดมาลยัเถาและบวั

ลกูแกว้อกไก่รองรบัองคร์ะฆงั มบีลัลงักส์ีเ่หลีย่ม ปลอ้งไฉนและปลยีอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๘๘ เจดยีท์ีเ่ขาตงักวน จ.สงขลา 

 

 

                                                           
๑๓๔

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๙๖. 



๑๔๑ 

 

ทัง้น้ีน่าสนใจว่าตําแหน่งที่ตัง้ของเจดยี์องค์น้ีตัง้อยู่บนยอดเขาตังกวนซึ่งมี

สภาพภูมปิระเทศเป็นเนินเขาทีอ่ยู่บรเิวณแหลมสน โดยอยู่คนละฟากฝ ัง่กบัเจดยีส์องพีน้่องบน

เขาค่ายมว่ง ดงันัน้จงึเสมอืนเป็นเจดยีค์ู่สาํคญัซึง่อยูป่ากทางสญัจรเขา้ออกระหว่างทะเลอ่าวไทย

กบัทะเลสาบสงขลา  ที่ตัง้ของเจดยี์ที่เขาตงักวนจงึเป็นจุดสงัเกตสําคญัของการเดนิเรอืผ่าน

จงัหวดัสงขลา  และจากตําแหน่งที่ตัง้ของเจดีย์ก็จะสามารถมองเห็นการสญัจรทางเรอืเข้าสู่

ทะเลสาบสงขลารวมทัง้สามารถสงัเกตความเคลื่อนไหวทางทะเลจากฝ ัง่อ่าวไทยไดใ้นระยะไกล 

ชยัภมูน้ีิจงึเป็นประโยชน์ทัง้ในการทพัและการคา้ (ภาพที ่๘๙) 

รปูแบบของเจดยีท์ีเ่ป็นศลิปะไทยเน่ืองในพุทธศาสนาและเป็นไปตามพระราช

ประสงคโ์ดยเป็นแบบพระราชนิยมนัน้  อาจเป็นเหตุผลทีต่อ้งการแสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงสงขลาเป็น

เมอืงพุทธศาสนาสาํคญัทีอ่ยูใ่นคาบสมทุรภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออกของสยามและมคีวามสมัพนัธอ์นัดี

กบัราชสาํนกัส่วนกลางในสมยัรชักาลที ่๔ ซึง่แตกต่างจากสมยัต้นกรุงรตันโกสนิทรท์ีม่ขีอ้พพิาท

กบัหวัเมอืงปกัษ์ใตเ้ป็นระยะ รวมทัง้ยงัอาจเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อเป็นทีร่ะลกึถงึว่า รชักาล

ที ่๔ เป็นพระเจา้แผ่นดนิพระองคแ์รกทีเ่คยเสดจ็ฯ มายงัเมอืงสงขลาดว้ยเน่ืองจากในพงศาวดาร

เมอืงสงขลาไดร้ะบุว่า รชักาลที ่๔ ไดต้รสัถามเจา้เมอืงสงขลาในขณะทีเ่สดจ็ฯ ทอดพระเนตรเขา

ตงักวนว่า เคยมพีระเจา้แผ่นดนิพระองคใ์ดเสดจ็ฯ มาถงึเมอืงสงขลาหรอืไม่ ซึง่เจา้เมอืงไดก้ราบ

บงัคมทูลตอบว่าไม่เคยมพีระมหากษัตรยิ์พระองค์ใดเสด็จฯ มาก่อน โดยทางเมอืงสงขลาได้

เตรยีมการรบัเสดจ็ในครัง้นัน้อย่างยิง่ใหญ่134

๑๓๕
 

จากประวตัคิวามเป็นมาและความสําคญัของเจดยีท์รงระฆงัทีโ่ปรดเกลา้ฯ ให้

สร้างขึ้นในบรเิวณยุทธศาสตร์สําคญัทัง้ในภาคตะวนัออกและภาคใต้น้ี  จงึทําให้น่าเชื่อได้ว่า

เจดยีเ์หล่าน้ีนอกจากจะมหีน้าทีใ่นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนาและเป็นพระบรมราชานุสรณ์

ในการเสดจ็พระราชดําเนินแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์สําคญัในการประกาศเขตแดนของสยามผ่าน

งานศิลปกรรม  บริเวณที่สร้างเจดีย์ซึ่งเป็นที่สูงจากชายฝ ัง่ยังเป็นจุดสังเกตการณ์ความ

เคลื่อนไหวทางทะเลไดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องการคา้หรอืการสงคราม

รวมทัง้ตําแหน่งของเจดยีท์ีอ่ยูบ่นยอดเขากย็งัเป็นจดุสงัเกตทีส่ําคญัในการเดนิเรอืดว้ย 

 

                                                           
๑๓๕

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมือง

นครศรีธรรมราช พงศาวดารเมืองพทัลุง (พระนคร: โสภณพพิรรฒธนากร, พมิพแ์จกในงาน

พระราชทานเพลงิศพพระพิทกัษ์สาครเกษตร์ (หยวก  ลีละบุตร), ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๖),  

๗๔-๗๕. 



๑๔๒ 

 

 
ภาพที ่๘๙ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่งทีต่ ัง้ของเจดยีส์องพีน้่องบนเขาหวัแดงและเจดยี์

ทีเ่ขาตงักวน แหลมสน จ.สงขลา 

ทีม่า: แหลมสน จ.สงขลา, เขา้ถงึเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖, เขา้ถงึไดจ้าก https://www.google. 

co.th/maps/place/แหลมสนอ่อน+ตําบล+บ่อยาง+อําเภอเมืองสงขลา+สงขลา+90000/ 

@7.215255,100.5640295,6183m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x304d3370dd08a657:0x7

b8125d080e66579!8m2!3d7.2152497!4d100.581539 

 

๓.๘ เจดียร์ปูแบบอ่ืนๆ ในพระราชประสงค ์

เจดยีท์ีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้นัน้แมว้่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นเจดยี์

ทรงระฆงั แต่มีบางกรณีที่เป็นเจดีย์ในรูปแบบอื่น  จากการศึกษาพบว่ามเีจดีย์ ๒ องค์ที่มี

รูปแบบแตกต่างไป คอื เจดยีแ์บบเพิม่มุมที่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม และเจดยี์ประธาน

แบบมอญทีว่ดัทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

เจดียเ์พ่ิมมมุ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ รชักาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระเจดยี์เพิม่มุมองค์

หน่ึงขึน้เป็นเจดยีป์ระจาํรชักาลภายในวดัพระเชตุพนฯ โดยไดม้กีารถ่ายแบบมาจากพระเจดยีว์ดั

สวนหลวงสบสวรรคท์ีก่รงุเก่า135

๑๓๖
 ปจัจบุนัเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อพระเจดยีศ์รสีุรโิยทยั (ภาพที ่๙๐) 

 

                                                           
๑๓๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๕๘. 

https://www.google.co.th/maps%20เข้าถึง


๑๔๓ 

 

 
ภาพที ่๙๐ พระเจดยีศ์รสีุรโิยทยั จ.พระนครศรอียธุยา 

 

เจดยีเ์พิม่มมุทีว่ดัพระเชตุพนฯ (ภาพที ่๙๑)  มรีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัเจดยีศ์รี

สุรโิยทยั โดยมอีงค์ประกอบที่สําคญัคอื ผงัขององคเ์จดยีเ์ป็นผงัเพิม่มุม โดยมสี่วนฐานเป็นชุด

ฐานสงิห์รองรบัเรอืนธาตุทรงจตุัรมุข มกีารประดบัเจดยีจ์ําลองเฉพาะที่สนัหลงัคามุขทศิเหนือ

และทศิใต้ แตกต่างจากเจดยี์ศรสีุรโิยทยัที่มเีจดยี์จําลองประดบัทัง้ ๔ มุข  น่าสงัเกตว่าเจดยี์

จาํลองขนาดเลก็ที่สนัหลงัคามุขของเจดยีเ์พิม่มุมที่วดัพระเชตุพนฯ นัน้มรีูปแบบเป็นเจดยีท์รง

กลมตามแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ (ภาพที ่๙๒)  ซึง่แตกต่างจากเจดยีจ์ําลองของเจดยีพ์ระ

ศรสีุรโิยทยัซึง่เป็นเจดยีเ์พิม่มุมเช่นเดยีวกบัเจดยีป์ระธาน เหนือเรอืนธาตุมอีงคร์ะฆงัทีอ่ยู่ในผงั

สีเ่หลีย่มเพิม่มุม บลัลงัก์ในผงัเพิม่มุม และทรงกรวยที่ประกอบดว้ยปลอ้งไฉน ปลยีอด และเมด็

น้ําคา้ง องคเ์จดยีป์ระดบัดว้ยกระเบือ้งเคลอืบตัง้แต่ส่วนฐานตลอดถงึยอด 

 



๑๔๔ 

 

 
ภาพที ่๙๑ เจดยีเ์พิม่มมุ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

 

 
ภาพที ่๙๒ เจดยี์จําลองซึ่งเป็นเจดยี์ทรงระฆงัประดบัเหนือมุข เจดยี์เพิม่มุม วดัพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม 



๑๔๕ 

 

จากรปูแบบดงักล่าวจงึมคีวามแตกต่างจากเจดยีท์รงระฆงัทีแ่บบพระราชนิยม  

แต่กระนัน้กย็งัมเีอกลกัษณ์เฉพาะบางประการทีส่ะทอ้นถงึงานช่างในแบบพระราชนิยมรชักาลที ่

๔ นัน่กค็อื การทําบนัไดประชดิต่อดว้ยบนัไดประชนัเพื่อเป็นทางขึน้สู่มุขดา้นหน้าของเรอืนธาตุ 

โดยเป็นบนัไดก่อทบึทบัหลงับนัไดเป็นบวัหลงัเจยีด ปลายตดัตรง รวมทัง้มกีารประดบักระเบือ้ง

เคลอืบสปีรุลายทีพ่นักระเบยีงบนัไดเช่นเดยีวกบัพระเจดยีแ์ห่งอื่นทีส่รา้งตามแบบพระราชนิยม 

ซึ่งเป็นขอ้ที่แตกต่างจากเจดยีศ์รสีุรโิยทยัที่เป็นต้นแบบ (ภาพที่ ๙๓) ที่สําคญัคอืมกีารประดบั

กระเบือ้งเคลอืบเป็นตราพระมหามงกุฎประดษิฐานบนพานแว่นฟ้า ขนาบขา้งดว้ยฉัตร ซึ่งเป็น

พระบรมราชสัญลักษณ์ประจํารชักาลที่ ๔ ที่หน้าบันของมุขทัง้๔ ทิศ ซึ่งเป็นข้อสังเกตอีก

ประการหน่ึงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของงานศลิปกรรมในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ ทีม่คีวาม

แตกต่างจากเจดยีศ์รสีุรโิยทยั 

 

 
ภาพที ่๙๓ บนัไดประชดิดา้นหน้าเจดยีเ์พิม่มุม วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

 

เหตุผลที่ทรงเลือกเจดีย์รูปแบบน้ีมาสร้างที่วดัพระเชตุพนฯ คงเป็นเพราะ

ความเหมาะสมกลมกลนืทางดา้นรปูแบบ เน่ืองจากภายในวดัพระเชตุพนฯ มเีจดยีส์ําคญัขนาด



๑๔๖ 

 

ใหญ่อยูก่่อนหน้าแลว้จาํนวน ๓ องค ์ซึ่งเป็นพระมหาเจดยีป์ระจํารชักาลที ่๑-๓ โดยทัง้ ๓ องค์

เป็นเจดยี์เพิม่มุมไม้สบิสองซึ่งสร้างขึ้นตามาแบบพระราชนิยมในสมยัรชักาลที่ ๓ ดงันัน้หาก

สรา้งพระมหาเจดยีป์ระจาํรชักาลที ่๔ ขึน้ในบรเิวณเดยีวกนัโดยเลอืกใชเ้จดยีท์รงระฆงัย่อมเกดิ

ความแตกต่างทางด้านรูปแบบ 1 3 6

๑๓๗
 รชักาลที่ ๔ จงึทรงเลอืกใชเ้จดยีเ์พิม่มุมไมส้บิสองแทนซึง่มี

ลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัเจดยีท์รงเครือ่งทีม่อียู ่

อย่างไรก็ตาม เจดีย์ในรูปแบบน้ียงัคงมขี้อแตกต่างจากเจดีย์ทรงเครื่องที่

สําคญั ๒ ประการ คอื ไม่มบีวัทรงคลุ่มรองรบัองค์ระฆงั และส่วนยอดที่เป็นปล้องไฉนซึ่งเป็น

ระเบยีบของเจดยีท์รงระฆงั ในขณะทีย่อดของเจดยีท์รงเครือ่งจะเป็นบวัทรงคลุ่มเถา137

๑๓๘
 

การที่ทรงเลือกใช้รูปแบบเจดีย์เพิ่มมุมแทนนั ้นเชื่ อว่ า เกี่ยวข้องกับ

พระราชดาํรทิีไ่มโ่ปรดเจดยีไ์มส้บิสองหรอืเจดยีท์รงเครื่องทีนิ่ยมกนัอย่างมากในสมยัรชักาลที ่๓ 

ดว้ยทรงถอืว่าเป็นรปูแบบของเจดยีใ์นชัน้หลงัทีป่ระดษิฐข์ึน้มาใหม่และไม่ถูกต้องตามแบบอย่าง

โบราณจงึทรงเลี่ยงมาใช้เจดีย์เพิม่มุมในรูปแบบน้ีแทนซึ่งถือว่ายงัมคีวามกลมกลืนกับเจดีย์

ทรงเครื่องทีม่มีาแต่เดมิมากกว่าทีจ่ะใชเ้จดยีท์รงระฆงัตามพระราชนิยม รวมทัง้ยงัมกีารประดบั

ตกแต่งองคเ์จดยีด์ว้ยกระเบือ้งเคลอืบซึง่ก่อใหเ้กดิความกลมกลนืกบัเจดยีป์ระจาํรชักาลที่ ๑-๓ 

มากขึน้อกีดว้ย 

อน่ึงยงัมเีจดยีบ์างองคท์ีไ่ดร้บัการปฏสิงัขรณ์ตามพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ 

แต่มไิดม้รีปูแบบเจดยีเ์ป็นทรงระฆงัอยา่งทีท่รงพระราชนิยม ตวัอยา่งเช่น เจดยีเ์พิม่มุม ๒ องคท์ี่

วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา (ภาพที ่๙๔) ทัง้น้ีเชื่อว่าจะน่าเป็นการปฏสิงัขรณ์ตาม

รปูแบบเดมิทีเ่คยมอียู ่โดยเจดยีร์ปูแบบน้ีเป็นทีนิ่ยมในศลิปะอยุธยา โดยเฉพาะในรชักาลสมเดจ็

พระเจา้ปราสาททอง มตีวัอย่างเช่นทีว่ดัไชยวฒันาราม ดงันัน้ในการปฏสิงัขรณ์สมยัรชักาลที ่๔ 

จงึน่าจะโปรดเกลา้ฯ ใหค้งรปูแบบเดมิดว้ยมพีระราชประสงคท์ี่จะทรงบําเพญ็พระราชกุศลอุทศิ

ถวายสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง ซึง่มปีระกาศการปฏสิงัขรณ์วดัไวว้่า “...ปฏิสงัขรณ์พระเจดีย์

น้ี แลพระพทุธปฏิมากร ทัง้โรงพระอโุบสถแลวิหารการเปรียญกฎีุสงฆ์ศาลาทัง้ปวงในวดั

ชุมพลนิกายาราม เกาะบางปะอิน... ทรงอุทิศพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระเจ้าปราสาท

ทองซ่ึงได้สถาปนาพระอารามน้ีมาตามลาํดบั...”138

๑๓๙
 

                                                           
๑๓๗

สนัต ิ เลก็สุขมุ, ข้อมลูกบัมมุมอง: ศิลปะรตันโกสินทร,์ ๑๐๙. 
๑๓๘

ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร ์พฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๘๗. 
๑๓๙

ชาญวทิย ์ เกษตรศริ,ิ บรรณาธกิาร, ประชุมประกาศรชักาลท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธโิตโยตา้ประเทศไทย, ๒๕๔๗), ๓๕๙. 



๑๔๗ 

 

การปฏสิงัขรณ์พระเจดยีโ์ดยคงรูปแบบเดมิทีเ่ป็นเจดยีเ์พิม่มุมจงึสมควรเป็น

การเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้ปราสาททองได้ดกีว่าการสรา้งเจดยีท์รงระฆงัอย่างที่มพีระ

ราชนิยม แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่ารูปแบบของเจดยีเ์พิม่มุม ๒ องค์น้ีภายหลงัการปฏสิงัขรณ์

ของรชักาลที ่๔ กย็งัคงมรีูปแบบบางประการที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะที่แตกต่างเจดยีเ์พิม่มุมใน

สมยัอยธุยา เช่นการทําปนูป ัน้รปูหน้าสงิโตอ้าปากทีส่่วนล่างขององคร์ะฆงั (ภาพที ่๙๕) ซึง่เป็น

รปูแบบทีพ่บในเจดยีท์รงระฆงัตามแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ เช่นทีว่ดับรมนิวาสและวดัปทุม

วนาราม เป็นต้นกล่าวโดยสรุปแลว้ การสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์เจดยีต์ามพระราชประสงคร์ชักาลที ่

๔ นัน้มไิด้ทรงเลอืกรูปแบบเจดยีใ์ห้เป็นทรงระฆงัทัง้หมดทุกแห่ง  หากแต่มเีหตุผลและปจัจยั

อื่นๆ ทีท่าํใหบ้างแห่งมรีปูแบบเจดยีท์ีแ่ตกต่างไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๙๔ เจดยีเ์พิม่มมุ วดัชุมพลนิกายาราม  จ.พระนครศรอียธุยา 

 



๑๔๘ 

 

 
ภาพที ่๙๕ ปนูป ัน้รปูสงิโตอา้ปากทีส่่วนล่างขององคร์ะฆงัของเจดยีเ์พิม่มุม วดัชุมพลนิกายาราม 

จ.พระนครศรอียธุยา 

 

เจดียป์ระธานแบบมอญ วดัทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

วดัทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ภาพที ่๙๖) เป็นวดัที่สมเด็จ

กรมพระราชวงับวรสถานมงคลทรงสร้างค้างอยู่ในสมยัรชักาลที่ ๒ ครัน้ในสมยัรชักาลที่ ๔ ได้

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยามนตรสีุรยิวงษ์ (ชุ่ม บุนนาค) สรา้งพระอุโบสถและพระเจดยีข์ ึน้ใหม1่39

๑๔๐
 

 

 
ภาพที ่๙๖ เจดยีแ์บบมอญ วดัทรงธรรม จ.สมทุรปราการ 

                                                           
๑๔๐

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๙๓. 



๑๔๙ 

 

รปูแบบของพระเจดยีท์ีว่ดัทรงธรรมมลีกัษณะพเิศษกว่าแห่งอื่น เน่ืองจากเป็น

เจดยี์ทรงระฆงัที่มเีค้าโครงตามแบบศลิปะมอญ แต่ก็ผสมผสานลกัษณะเฉพาะของเจดยีส์มยั

รชักาลที ่๔ เขา้ไวด้ว้ยกนั กล่าวคอื เจดยีแ์บบมอญนัน้นิยมสรา้งในผงัแปดเหลีย่มหรอืสีเ่หลีย่ม

เพิม่มุมขนาดใหญ่จนและดูคลา้ยเป็นแปดเหลีย่ม  ส่วนฐานของเจดยีนิ์ยมใชฐ้านลาดซอ้นกนั ๓ 

ชัน้ ไม่มบีนัได มกีารประดบัเจดยีจ์าํลองทีมุ่มของฐานชัน้ล่างสุด  องคร์ะฆงัมลีกัษณะทีเ่อนลาด 

ไมม่บีลัลงักส์ีเ่หลีย่ม  ส่วนยอดประกอบดว้ยปลอ้งไฉน ปทัมบาท และปลยีอดทีค่่อนขา้งอวบและ

ยาว นิยมประดบัฉตัรเหนือยอดเจดยี์140
๑๔๑

 

สําหรบัเจดยี์ประธานวดัทรงธรรมนัน้ ส่วนฐานทําเป็น ๓ ชัน้ แต่มลีกัษณะ

เป็นฐานประทกัษณิ โดยชัน้แรกเป็นฐานสี่เหลี่ยม มกีารประดบัเจดยีจ์าํลองทีมุ่ม ชัน้ที่ ๒-๓ ใน

ผงัแปดเหลีย่ม มพีนักระเบยีงเจาะช่องวงรแีละมบีนัไดทางขึน้สู่ทุกชัน้ฐาน  ลกัษณะเป็นบนัได

ประชดิและบนัไดประชนั และมกีารใช้กระเบื้องเคลอืบปรุลาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ทัว่ไปใน

ศลิปกรรมแบบพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ องค์เจดยีป์ระกอบด้วยส่วนรองรบัองค์เจดยีใ์นผงั

แปดเหลี่ยม ชุดมาลัยเถาเส้นเล็ก ๓ ชัน้รองรบัองค์ระฆงัขนาดเล็กที่ผายออก ไม่มบีลัลงัก์

สีเ่หลีย่ม ส่วนยอดเป็นระเบยีบเดยีวกนักบัเจดยีใ์นศลิปะมอญ (ภาพที ่๙๗) 

 

 
ภาพที ่๙๗ เจดยีป์ระธานวดัทรงธรรม จ.สมทุรปราการ 
                                                           

๑๔๑
สรุปความจาก เชษฐ์  ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พฒันาการ

ทางด้านรปูแบบตัง้แต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมณัฑเลย ์(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๕), 

๒๐๕-๒๑๕. 



๑๕๐ 

 

จากรูปแบบที่ปรากฏจะเห็นได้ว่ามลีกัษณะบางประการที่พยายามให้เจดีย์

องคน้ี์มคีวามใกลเ้คยีงกบัเจดยีใ์นศลิปะมอญ เช่นการทําฐานในผงัแปดเหลีย่ม การประดบัเจดยี์

จําลองที่มุมทัง้ ๔ ของฐานชัน้แรก รวมทัง้สดัส่วนและรูปแบบองค์ระฆงัที่ไม่มบีลัลงัก์  และ

ประกอบดว้ยส่วนยอดทีม่ปีทัมบาทและปลยีาวรวมทัง้ฉตัร เป็นตน้ 

แต่กระนัน้ก็ยงัมรีูปแบบบางประการที่มเีค้าโครงของเจดยีต์ามแบบพระราช

นิยมในรชักาลที่ ๔  ได้แก่ การทําฐานประทกัษิณที่มพีนักระเบยีง มกีารทําช่องวงโค้งที่ฐาน

ประทกัษิณ และสามารถเขา้ภายในได้รูปแบบของบนัไดที่เป็นบนัไดประชดิและบนัไดประชนั  

รวมทัง้ส่วนรองรบัองคร์ะฆงัทีย่งัคงมมีาลยัเถาอยู่ โดยรปูแบบของเจดยีท์ีว่ดัทรงธรรมนัน้เชื่อว่า

น่าจะไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเจดยีใ์นศลิปะมอญผสมผสานกบัเจดยีท์รงระฆงัตามแบบพระราช

นิยมรชักาลที ่๔ ทีม่ฐีานประทกัษณิและส่วนรองรบัองคร์ะฆงัในผงัแปดเหลีย่ม โดยมตีวัอย่างที่

สาํคญัคอืเจดยีป์ระธานวดัเขมาภริตาราม ดงันัน้เจดยีท์ีว่ดัทรงธรรมจงึมรีปูแบบทีแ่สดงถงึความ

พยายามทาํใหเ้จดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมมคีวามใกลเ้คยีงกบัเจดยีใ์นศลิปะมอญ 

สําหรบัเหตุผลที่ทรงเลอืกรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆงัแบบมอญนัน้ เชื่อว่า

เกีย่วขอ้งกบัการทีบ่รเิวณอําเภอพระประแดงหรอืนครเขื่อนขนัธน์ัน้เป็นทีต่ ัง้ของชุมชนชาวมอญ

ทีอ่พยพเขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารตัง้แต่ต้นกรุงรตันโกสนิทร ์ จงึโปรดเกลา้ฯ ให้สรา้งเจดยี์

รปูแบบมอญขึน้เพื่อใหเ้ป็นทีเ่คารพสกัการะของกลุ่มชนชาวมอญทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณน้ี โดยช่าง

หลวงที่รบัสนองพระบรมราชโองการคงได้ออกแบบให้มคีวามใกล้เคยีงกบัเจดยีใ์นศลิปะมอญ 

แต่ยงัคงไวซ้ึง่รปูแบบบางประการตามแบบพระราชนิยม 

สรปุผลการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวข้องกบัเจดียใ์นพระราชประสงคข์องรชักาลท่ี ๔ 

๑. เจดยีท์รงระฆงัเป็นรปูแบบเจดยีท์ีพ่บมากทีสุ่ดในกลุ่มวดัทีส่รา้งและปฏสิงัขรณ์

ตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔จงึอาจเรยีกว่าเป็นเจดีย์แบบพระราชนิยม โดยมีหลกัฐาน

เอกสารทีเ่ป็นพระบรมราชวนิิจฉัยเกี่ยวกบัเจดยีร์ปูแบบน้ีว่ามคีวามถูกต้องตามอย่างโบราณ ซึง่

สอดคล้องกนักบัหลกัฐานทางศลิปกรรมองค์ประกอบทางสถาปตัยกรรมทีส่ําคญัของเจดยีท์รง

ระฆงัแบบพระราชนิยม คอืมกัตัง้อยู่บนฐานประทกัษิณในผงัสี่เหลี่ยมทีม่บีนัไดทางขึน้-ลง องค์

เจดยีอ์ยูใ่นผงักลม มกัตัง้อยูบ่นฐานเขยีง ๑-๓ ชัน้ จากนัน้จงึเป็นฐานบวัควํ่าบวัหงาย  ชุดมาลยั

เถา ๓ ชัน้ เป็นส่วนรองรบัองค์ระฆงั และฐานบัวลูกแก้วอกไก่แทนตําแหน่งบวัปากระฆงั 

จากนัน้จงึเป็นองคร์ะฆงั บลัลงักส์ีเ่หลีย่ม ปลอ้งไฉนทรงกรวยทีม่เีสาหารทีก่้านฉัตร ปลยีอดและ

เมด็น้ําคา้งตามลาํดบั 

๒. ทีม่าของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ มตี้นแบบจากเจดยีใ์น

ศลิปะอยุธยา ในกลุ่มเจดยีท์รงระฆงั และเจดยีท์รงแปดเหลี่ยม โดยสามารถตรวจสอบได้จาก

ความสมัพนัธ์ทางด้านรูปแบบศลิปะ รวมทัง้ยงัมเีจดยี์บางองค์ที่มพีระบรมราชโองการให้ถ่าย

แบบจากเจดยีใ์นกรงุศรอียธุยา ทัง้น้ีเชื่อว่าพระราชประสงคท์ีท่รงเลอืกใชเ้จดยีท์รงระฆงัในศลิปะ



๑๕๑ 

 

อยุธยานัน้น่าจะสมัพนัธ์กบัการที่เจดยีใ์นกลุ่มน้ีเป็นสายววิฒันาการจากสถูปแบบลงักาซึ่งเป็น

รูปแบบดัง้เดมิของการสร้างสร้างสถูป รวมทัง้ยงัเป็นการแสดงออกผ่านงานพุทธศิลป์ว่ากรุง

รตันโกสนิทรเ์ป็นดนิแดนแห่งพุทธศาสนาที่มปีระวตัคิวามเป็นมาสบืเน่ืองมาจากกรุงศรอียุธยา

ซึง่เป็นอดตีราชธานี 

๓. การสรา้งเจดยีท์รงระฆงัตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ พบว่าใช้เทคนิค

การก่อสรา้งอย่างใหม่ ซึง่ส่งผลใหม้โีครงสรา้งภายในแตกต่างไปจากเจดยีท์รงระฆงัทัว่ไป  โดย

พบว่า ลกัษณะเฉพาะที่สําคญัของโครงสร้างเจดยี์ทรงระฆงัตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ 

ไดแ้ก่  ภายในองคร์ะฆงัมลีกัษณะเป็นโถงทีส่ามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ภายในองคร์ะฆงัได ้ โดย

มเีสาแกนกลางขนาดใหญ่ช่วยรองรบัน้ําหนักของส่วนยอด  เช่น เจดยีว์ดับวรนิเวศวหิาร และ

พระธาตุจอมเพชร จ.เพชรบุร ีเป็นตน้ 

เจดยีท์ีต่ ัง้อยูบ่นฐานประทกัษณิทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามสูง กส็ามารถเขา้ไปใช้

ประโยชน์พืน้ทีภ่ายในฐานประทกัษณิไดเ้ช่นกนั เช่น เจดยีว์ดัเขมาภริตาราม เจดยีว์ดัปทุมวนาราม 

เป็นตน้ ทัง้น้ีพบว่ามกีารใชเ้ทคนิคการก่อสรา้งบางประการทีส่บืเน่ืองจากเจดยีท์รงระฆงัในสมยั

อยธุยาถงึรตันโกสนิทร ์เช่น การก่ออฐิเหลื่อม   

ในขณะเดยีวกนัมเีทคนิคการก่อสรา้งแบบตะวนัตกร่วมดว้ย เช่น การใชผ้นังวง

โค้งช่วยรองรบัน้ําหนักนอกจากน้ี ยงัมเีทคนิคการก่อสรา้งแบบพเิศษสําหรบัพระปฐมเจดยี ์ซึ่ง

เป็นเจดยีท์ีม่ขีนาดใหญ่เป็นพเิศษ โดยใชโ้ซ่เหลก็ขนาดใหญ่รดัรอบองคพ์ระเจดยีไ์วเ้ป็นชัน้ๆ ใน

ระดบัที่ตรงกนักบัแรงดนัออกสูงสุดจากศูนยก์ลาง ซึ่งเป็นนวตักรรมการก่อสร้างตามวชิาช่าง

สมยัใหม ่

๔. การสรา้งเจดยีบ์างแห่งตามพระราชประสงคม์คีวามสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจดยี์

ในศิลปะลงักาเช่น การก่อสรา้งพระปฐมเจดยี์ โดยมหีลกัฐานที่สําคญัคอืกระแสพระราชดํารสั

ของรชักาลที่ ๔ ที่ทรงเชื่อว่าเป็นเจดยีใ์นคราวแรกรบัพุทธศาสนาเช่นเดยีวกบัทีล่งักา ทัง้น้ีแต่

เดมิเชื่อกนัว่ารชักาลที ่๔ ทรงเปรยีบเทยีบและเชื่อว่าพระปฐมเจดยีม์รีปูแบบเดยีวกนักบัสถูปถู

ปาราม ในกรุงอนุราธปุระของลงักาแต่หากพจิารณาถงึขนาดและสดัส่วนต่างๆจะพบว่ามคีวาม

แตกต่างกนัมาก ดงันัน้จงึอาจเป็นไปได้ว่าทรงหมายโดยรวมถงึสถูปขนาดใหญ่จํานวนมากใน

กรุงอนุราธปุระ  ซึ่งอาจเป็นไปไดว้่าการเดนิทางไปสกัการบูชาเจดยีสถานสําคญัต่างๆ ในลงักา

ของคณะสมณทูตไทยฝ่ายธรรมยุตเิมื่อครัง้รชักาลที่ ๓ อาจเป็นปจัจยัประการหน่ึงที่ทําให้เกิด

การสรา้งพระปฐมเจดยีอ์งค์ใหม่ที่มขีนาดใหญ่โตตามพระราชดําร ิ แต่ด้วยฝีมอืของช่างไทยจงึ

ทาํใหพ้ระปฐมเจดยีม์รีายละเอยีดทีค่ลา้ยคลงึกบัเจดยีท์รงระฆงัในศลิปะไทยทีแ่ตกต่างจากลงักา

อยูบ่างประการ 

เจดยีท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัลงักา ยงัมพีระสุทธเสลเจดยี ์หรอืพระเสลเจดยี ์ทีพ่ระ

นครคีรี  ซึ่งการขนานนามพระเจดีย์องค์น้ีว่า “พระเสลเจดีย์สถูป” นัน้น่าสนใจว่าเป็นนาม



๑๕๒ 

 

เดยีวกนักบั “เสลาเจตยิะ”  ทีเ่ป็นสงัเวชนียสถานสําคญัหน่ึงใน๑๖ แห่งของลงักา ซึ่งเป็นที่รูจ้กั

กนัในนามโสฬสมหาสถาน แนวคดิในการก่อสรา้งจงึอาจมคีวามเชื่อมโยงกบัเสลเจดยีใ์นลงักา 

และอาจทีม่าของการขนานนามพระเจดยีท์ีพ่ระนครครีวี่า “เสลเจดยี”์ทัง้น้ีเชื่อว่ารชักาลที ่๔ ทรง

ทราบถงึความสําคญัของพระเสลเจดยีใ์นลงักาเป็นอย่างด ีดงัปรากฏหลกัฐานว่าเมื่อครัง้ยงัทรง

ผนวชและทรงครองวดับวรนิเวศวหิาร  ได้ทรงเป็นประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตกินิกายส่งคณะ

สมณทูตเดนิทางไปยงัลงักาเพื่อถวายสมณสาสน์และไทยธรรมบรรณาการแก่คณะสงฆศ์รลีงักา 

พรอ้มทัง้ไปสกัการบูชาศาสนสถานที่สําคญั ๙ แห่ง  หน่ึงในนัน้ปรากฏหลกัฐานว่าคณสมณทูต

ไดเ้ดนิทางไปสกัการะพระเสลเจดยีด์ว้ย  นอกจากน้ียงัมพีระเจดยีถ์มปดัทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง

โดยมรีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัสถูปลงักา รวมทัง้การสรา้งพระสมุทรเจดยีใ์หม้ฐีานชา้งลอ้มซึง่อาจมี

ความเกีย่วขอ้งกบัศลิปะลงักาดว้ย 

๕. พระปฐมเจดยี ์เป็นเจดยีอ์งคส์าํคญัทีร่ชักาลที ่๔  ทรงมุง่มัน่ทีจ่ะปฏสิงัขรณ์ดว้ย

ทรงเชื่อแน่ว่าเป็นเจดยีเ์มื่อแรกรบัพุทธศาสนาในสยาม เช่นเดยีวกบัสถูปลงักาเมื่อคราวแรกรบั

พุทธศาสนาในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช  ประเด็นน้ีจงึโยงไปสู่แนวพระราชดํารใิหม่ที่เชื่อว่า

สยามกค็อืสุวรรณภมูโิดยใชห้ลกัฐานสาํคญักค็อื พระปฐมเจดยี ์

การออกแบบพระปฐมเจดยีต์ามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ แสดงให้เหน็

ว่า นอกจากพระปฐมเจดยีจ์ะมหีน้าที่เป็นเจดยี์ที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุเพื่อให้ประชาชนได้

สกัการบูชาแลว้ ยงัเป็นสถานทีร่วมปชูนียสถานจาํลองทีส่ําคญัทัง้พระบรมธาตุนครศรธีรรมราช 

สงัเวชนียสถานและสตัตมหาสถานเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยมกีารออกแบบวหิารทัง้ ๔ ทศิ สําหรบัเป็น

ทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูตอนประสตู ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพาน และยงัมพีระราชประสงค์

ใหป้ลกูตน้พระศรมีหาโพธิ ์และตน้ไมส้าํคญั ๗ ชนิด เพื่อเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์ในพุทธประวตัิ

ตัง้แต่ประสตูจินกระทัง่ปรนิิพพาน  

๖. การสร้างหรือปฏิสังขรณ์เจดีย์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ใน

ต่างจงัหวดั สนันิษฐานว่าเป็นการทําขึ้นเพื่อระลกึถึงสถานที่ที่เคยเสด็จพระราชดําเนินไปยงั

สถานทีน่ัน้ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อครัง้ทีท่รงผนวชหรอืเมื่อเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ โดยมรีปูแบบ

เป็นเจดยี์ทรงระฆงัแบบพระราชนิยมพระเจดยี์ที่ทรงปฏสิงัขรณ์นัน้ทําหน้าที่เป็นทัง้พระธาตุ

เจดีย์และพระธรรมเจดีย์ไปในคราวเดียวกัน  ทัง้น้ีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในที่ห่างไกลได้

สกัการบูชาดงัพระราชประสงคก์ารสรา้งเจดยีเ์พื่อเป็นที่ระลกึในการเสดจ็พระราชดําเนินนัน้ ยงั

สะทอ้นใหเ้หน็ว่ารชักาลที่ ๔ เป็นพระมหากษตัรยิพ์ระองคแ์รกทีไ่ดเ้สดจ็พระราชดําเนินไปยงัที่

ต่างๆ ในพระราชอาณาจกัรซึง่เป็นผลจากการคมนาคมทีส่ะดวกมากขึน้ 

๗. เจดีย์บางแห่งที่มพีระราชประสงค์ให้สร้างขึ้น น่าจะมคีวามเกี่ยวข้องกบัพื้นที่

ยุทธศาสตร์สําคญัโดยพบว่ามกีารสรา้งเจดยี์ทรงระฆงัแบบพระราชนิยมในภาคตะวนัออกและ

ภาคใตข้องไทยในบรเิวณทีม่คีวามสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์ดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสงคราม



๑๕๓ 

 

รปูแบบของเจดยีท์รงระฆงัแบบพระราชนิยมยงัอาจเป็นสญัลกัษณ์เพื่อแสดงว่าดนิแดนบรเิวณนัน้

อยูใ่นอาณาเขตของพระราชอาณาจกัรและเป็นทีห่มายเพื่อเป็นจุดสงัเกตสําคญัในการเดนิเรอืทาง

ทะเลดว้ย 

๘. เจดยีท์ีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ นอกจากจะเป็นเจดยีท์รงระฆงั

แล้ว ยงัพบว่ามรีูปแบบอื่น ได้แก่ เจดยีเ์พิม่มุมที่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม และเจดยีท์รง

ระฆงัแบบมอญที่วดัทรงธรรม จ.สมุทรปราการ โดยสนันิษฐานว่ามเีหตุผลในการก่อสร้างที่

แตกต่างกนั กล่าวคอื การเลอืกสร้างเจดีย์เพิม่มุมที่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามคงเป็นไป

เพื่อใหม้รีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัเจดยีท์รงเครื่องซึง่เป็นเจดยีป์ระจาํรชักาลที ่๑-๓ ทีม่มีาก่อนหน้า

โดยถ่ายแบบจากเจดยีศ์รสีุรโิยทยั จ.พระนครศรอียุธยา ขณะเดยีวกนัมเีจดยีท์ี่ทรงปฏสิงัขรณ์

บางแห่งทีม่รีูปแบบเป็นเจดยีเ์พิม่มุม เช่นทีว่ดัชุมพลนิกายาราม ทัง้น้ีเพื่อทรงอุทศิพระราชกุศล

ถวายสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง ดงันัน้จงึทรงเลอืกปฏสิงัขรณ์ตามรูปแบบศลิปะอยุธยา ส่วน

เหตุผลที่เลอืกสรา้งเจดยี์ทรงระฆงัแบบมอญที่วดัทรงธรรม เน่ืองจากเป็นวดัสําคญัของชุมชน

ชาวมอญในบรเิวณเมอืงสมุทรปราการ ทัง้น้ีแมว้่าจะเป็นเจดยีเ์หล่าน้ีจะเป็นเจดยีใ์นรูปแบบอื่น 

แต่ยงัคงมลีกัษณะของเจดยีท์รงระฆงัตามแบบพระราชนิยมบางประการ เช่น การใชม้าลยัเถา ๓ 

ชัน้ และส่วนรองรบัองคร์ะฆงัในผงัแปดเหลีย่ม  รปูแบบบนัไดของฐานประทกัษณิเป็นต้น 

 

๔. พระพทุธรปูในพระราชประสงคร์ชักาลท่ี ๔ 

การศกึษาพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้ มนีักวชิาการสนใจ

ศกึษาคน้ควา้ไวห้ลายประเดน็ โดยประเดน็การศกึษาทีไ่ดนํ้ามาอภปิรายกนัเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

รปูแบบของพระพุทธรปูที่แตกต่างไปจากเดมิ ทีส่ําคญัคอืเป็นพระพุทธรปูที่ไม่มอุีษณีษะ และมี

ลกัษณะบางประการที่สะท้อนถึงความสมจรงิมากยิง่ขึ้น เช่น การทํารอยยบัของจวีร รวมทัง้

แนวคดิใหมอ่ื่นๆ ทีท่าํใหเ้กดิการสรา้งพระพุทธรปูทีต่่างไปจากเดมิ 

อย่างไรกต็าม ยงัมพีระพุทธรปูอื่นๆ อกีจํานวนหน่ึงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระราชประสงค์

และไม่ค่อยมผีู้ศึกษาไว้มากนัก ซึ่งยงัคงมปีระเด็นสําคญัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากในที่น้ีจงึจะ

นําเสนอประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพุทธรปูตามพระราชประสงค ์เพื่อเป็นการตรวจสอบรปูแบบ

ศิลปะและวเิคราะห์ถึงมูลเหตุต่างๆ ตามหลกัฐานที่แสดงถึงพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ 

รวมทัง้เป็นการตรวจสอบประเดน็ทางวชิาการตามทีเ่คยมผีูเ้สนอไว ้ร่วมกบัการเสนอขอ้คดิเหน็

อื่นๆ เพิม่เตมิ โดยพระพุทธรปูทีเ่ป็นกรณีศกึษาโดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่พระพุทธรปูทีป่ระดษิฐานใน

พระบรมมหาราชวงั และพระอารามทีท่รงสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์ ซึ่งผลจากการศกึษาวเิคราะห์มี

ประเดน็ทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 



๑๕๔ 

 

๔.๑ คาํเรียกพระพทุธรปูท่ีรชักาลท่ี ๔ ทรงสร้าง 

จากการศึกษาที่ผ่ านมาพบว่ า นักวิชาการทางด้านโบราณคดีและ

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะหลายท่าน ไดก้ล่าวถงึพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงโปรดฯ ใหส้รา้งขึน้บาง

องคท์ีม่รีปูแบบแตกต่างไปจากเดมิ โดยอธบิายถงึแนวคดิเรื่องความสมจรงิ และมลูเหตุแห่งการ

สร้างตามพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งไม่โปรดการทําอุษณีษะจึงก่อให้เกิดการสร้าง

พระพุทธรูปแบบใหม่ขึน้ แต่มไิด้มชีื่อเรยีกพระพุทธรูปกลุ่มน้ีเป็นการเฉพาะ ทําให้มกีารเรยีก

พระพุทธรูปกลุ่มน้ีว่าพระพุทธรูปแบบสจันิยมบ้าง  พระพุทธรูปแบบเหมอืนจรงิหรอืกึ่งเหมอืน

จรงิบา้ง  พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ บา้ง ซึง่คงเป็นไปตามแนวคดิและรปูแบบ

ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมามผีู้เรยีกพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้างว่า 

“พระพุทธรปูแบบธรรมยตุ”ิ หรอื “พระพุทธรปูแบบธรรมยุตกินิกาย” เพื่อใชก้ล่าวถงึพระพุทธรปู

ที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้างบางองค์ที่มลีกัษณะพิเศษที่แตกต่างจากพระพุทธรูปแบบเดิม เช่น  

พระนิรนัตราย พระสมัพุทธพรรณ ีและพระพุทธปรติร เป็นตน้141

๑๔๒
 

การเรียกพระพุทธรูปกลุ่มที่ทรงสร้าง เหล่า น้ีว่ า  “พระพุทธรูปแบบ

ธรรมยุตนิิกาย” นัน้ อาจเป็นคําเรยีกทีถ่อืตามแนวคดิของรชักาลที ่๔ ผูส้ถาปนาคณะสงฆแ์บบ

ธรรมยุตินิกายขึ้น โดยมีหลกัคิดและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างจากคณะสงฆ์มหานิกายเดิม 

รวมทัง้ส่งผลให้เกดิงานพุทธศลิป์ที่มคีวามแตกต่างจากเดมิในบางประเดน็ ซึ่งเป็นผลจากการ

เปลีย่นแปลงแนวคดิของชนชัน้นําทีเ่กดิขึน้ในสงัคมขณะนัน้ 

แต่อยา่งไรกต็าม การเรยีกพระพุทธรปูเหล่าน้ีว่าพระพุทธรปูแบบธรรมยุตนิัน้ 

ไม่น่าจะเป็นคําเรยีกทีถู่กต้องนัก เน่ืองจากพระพุทธรปูทีท่รงสรา้งนัน้กย็งัคงเป็นรปูเคารพแทน

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ซึง่เป็นศาสดาของศาสนาพุทธ  ซึง่โดยรปูแบบและคตคิวามเชื่อ

ก็ยังคงเป็นรูปเคารพของพุทธศาสนิกชนรวมทัง้คณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือ

ธรรมยตุนิิกาย 

แมพ้ระพุทธรูปที่ยกตวัอย่างมา จะมปีระวตัคิวามเป็นมาที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง

กบัธรรมยตุกินิกาย  เช่น  พระสมัพุทธพรรณซีึง่เป็นพระพุทธรปูองคแ์รกทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ครัง้ยงัทรงผนวชและก่อตัง้คณะสงฆธ์รรมยุตนิิกาย  พระนิรนัตราย ซึง่ในปลายรชักาล

ที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นสําหรบัพระราชทานไปประดษิฐานยงัวดัฝ่ายธรรมยุติกนิกาย  

และพระพุทธปริตรที่ เชื่ อว่าสร้างขึ้นจากการสอบสวนพุทธลักษณะตามแนวคิดแบบ

                                                           
๑๔๒

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), ๒๘-๔๖. 



๑๕๕ 

 

ธรรมยุตกินิกาย 1 4 2

๑๔๓
 แต่โดยองค์ประกอบแห่งพุทธศลิป์ของพระพุทธรปูเหล่าน้ีก็ไม่อาจจาํแนก

หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขอ้ปฏบิตัหิรอืความเชื่อทีแ่ตกต่างระหว่างนิกายของคณะสงฆใ์นประเทศไทย

ได้  อกีทัง้การนับถอืเคารพบูชาพระพุทธรูปเหล่าน้ีก็มไิด้ถูกจํากดัอยู่เฉพาะในวงการสงฆข์อง

ฝ่ายธรรมยุตเิท่านัน้  ตวัอย่างเช่น พระสมัพุทธพรรณีที่แมจ้ะสรา้งขึน้ด้วยดํารแิห่งองค์ผูก่้อตัง้

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ แต่เมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบตัิแล้วก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้

อญัเชญิมาประดษิฐานยงัวดัพระศรรีตันศาสดารามกระทัง่ถงึปจัจุบนั  หรอืพระพุทธปรติรกเ็ป็น

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวงัซึ่งได้เคยอัญเชิญมาเป็น

ประธานในการพระราชกุศลเลีย้งพระในพระบรมมหาราชวงั ซึง่เชื่อว่าไม่น่าจะเชญิมาเฉพาะการ

พระราชพธิทีีม่แีต่คณะสงฆฝ์า่ยธรรมยตุเิท่านัน้ 

นอกจากน้ี ยงัปรากฏพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งโดยที่ไม่มอุีษณีษะ 

และแสดงออกถงึความสมจรงิองค์อื่นอกี เช่น พระพุทธรูปประทบันัง่ท่ามกลางอสตีมิหาสาวก 

พระอุโบสถ วดัสุทศันเทพวราราม 1 4 3

๑๔๔
 ซึ่งมพีุทธลกัษณะคล้ายคลงึกบัพระพุทธรูปที่กล่าวถึง

ขา้งตน้ดว้ย  แต่น่าสงัเกตว่าไม่ไดส้รา้งขึน้โดยมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคณะสงฆธ์รรมยุตกินิกายแต่

อยา่งใด รวมทัง้ไมไ่ดป้ระดษิฐานในวดัฝา่ยธรรมยตุกินิกายดว้ย 

อย่างไรกต็าม รปูแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทีเ่กดิขึน้กบัพระพุทธรูปทีท่รง

สรา้ง เช่น การไม่ทําอุษณีษะ การทําจวีรให้เป็นริ้วอย่างเป็นธรรมชาติ  การแสดงออกถงึความ

สมจรงิประการต่างๆ รวมทัง้การแสดงออกถงึความเป็นมนุษยท์ี่มมีากขึน้นัน้ ถอืได้ว่าเป็นสิง่ที่

แตกต่างไปจากพระพุทธรูปแบบจารตีอย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งเป็นสิง่ที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาสัน้ๆ โดย

เป็นไปตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔  ดงันัน้หากจะเรยีกพระพุทธรปูแบบใหม่ทีท่รงคดิคน้

ขึน้โดยมรีปูแบบเฉพาะเหล่าน้ี จงึน่าจะเรยีกว่า “พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔” 

๔.๒ พระพทุธรปูท่ีไม่มีอษุณีษะ 

ประเดน็สาํคญัทีม่ผีูก้ล่าวถงึกนัมากคอื พระพุทธรปูโดยส่วนมากทีร่ชักาลที ่๔ 

ทรงสรา้งนัน้เป็นพระพุทธรูปที่ไม่มอุีษณีษะซึ่งถอืเป็นลกัษณะสําคญัประการหน่ึงในการสร้าง

พระพุทธรปูทุกยคุทุกสมยั เหตุผลทีพ่ระพุทธรปูแบบพระราชนิยมไม่ทําอุษณีษะนัน้ กล่าวกนัว่า

เป็นเพราะรชักาลที่ ๔ ไม่ทรงเชื่อว่าลกัษณะเช่นน้ีจะตรงกบัมหาบุรุษลกัษณะที่เชื่อกนัว่าเป็น

ลกัษณะสาํคญัต่างๆ ๓๒ ประการทีบ่งัเกดิกบัพระพุทธเจา้ 

                                                           
๑๔๓

ดูประวตัิความเป็นมาและความสําคญัของพระสมัพุทธพรรณี พระนิรนัตราย 

และพระพุทธปรติร ในหวัข้อพระพุทธรูปที่ไม่มอุีษณีษะ และ การสอบสวนพุทธลกัษณะให้

ถูกตอ้งตามคมัภรี ์
๑๔๔

ดูรายละเอียดพระพุทธรูปองค์น้ีในหวัขอ้การแสดงออกอย่างสมจรงิของความ

เป็นมนุษย ์



๑๕๖ 

 

ในประเดน็น้ีไม่พบหลกัฐานเอกสารทีแ่สดงถงึพระราชประสงคใ์นรชักาลที ่๔ 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องน้ีอย่างชดัเจน มเีพยีงพระนิพนธ์ในสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดั

ตวิงศ์ ที่ทรงอ้างถงึพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ประดษิฐวรการตรสัเล่าถงึเรื่องน้ีอกีทอดหน่ึง 

ความว่า 

 

...ทูลกระหม่อม (รชักาลที ่๔) ไม่โปรดจะใหม้พีระเกตุมาลา ด้วยพระอรรถกถาจารย์หรอื

อะไรอธบิายไวว้่า พระเกตุมาลานัน้เกดิขึน้ดว้ยอาํนาจทางสมาธ ิอาจจะกลัน้หายใจลมจงึดนั

ขึน้เบื้องบนทําให้มพีระเกตุมาลา ทูลกระหม่อมตรสัว่าหวัเป็นปุ่มกไ็ปเขา้กบัลกัษณะบุรุษ

โทษ ไมค่วรแกจ่ะเป็นพทุธลกัษณะเลย ทรงตรวจพระบาลกีม็เีรื่อง แต่ว่าตอ้งถามกนัว่าองค์

ไหนเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบอกกันว่าองค์ที่นัง่อยู่หน้าเสานัน่ แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็

เหมอืนกบัพระสาวก ถา้พระเศยีรเป็นปุม่แลว้กจ็ะตอ้งบอกเช่นนัน้ทาํไม บอกแต่ว่าองคท์ีห่วั

เป็นปุ่มกแ็ล้วกนั ความสงสยัพระราชหฤทยัในขอ้นี้ไม่สิ้นสุดลง จนถงึทรงอธษิฐานใหท้รง

พระสุบนิเหน็พระพุทธรปูพระพุทธเจ้าอนัแทจ้รงิ กไ็ดท้รงพระสุบนิเหน็จรงิๆ แต่กเ็หน็พระ

เศยีรมปีุ่มดุจพระพุทธรูปทีท่ํากนัอยู่นัน้เอง ทัง้นี้ไปเขา้รูปอย่างทีฝ่่าพระบาทตรสัประทาน

วนิิจฉัยไวด้ว้ยความเคยเหน็นัน้เอง ทีสุ่ดทลูกระหม่อมกท็รงหกัหวัหกัหางเอาว่าพระเศยีรมี

ปุม่ไมไ่ด ้ เพราะฉะนัน้พระพทุธรปูซึง่สรา้งขึน้ในรชักาลที ่๔ จงึไมม่พีระเกตุมาลา...144

๑๔๕ 

 

การตรวจสอบแนวความคิดดังกล่าวจึงจําเป็นต้องพิจารณาถึงการสร้าง

พระพุทธรูปที่อิงจากความเชื่อตามคมัภีร์มหาบุรุษลักษณะที่ได้ถือเป็นคตินิยมในการสร้าง

พระพุทธรปูมาแต่โบราณซึง่ปรากฏในพระไตรปิฎก เรือ่งลกัขณสูตร พระสุตตนัตปิฎก ทฆีนิกาย 

ปาฏกิวรรค อนัเป็นพระสตูรทีไ่ดก้ล่าวถงึลกัษณะแห่งมหาบุรุษทัง้ ๓๒ ประการ อนัเป็นลกัษณะ

ทีจ่ะบงัเกดิกบัพระพุทธเจา้และพระเจา้จกัรพรรดเิท่านัน้ ซึง่ลกัษณะประการต่างๆ ทีพ่รรณนาไว้

นัน้ถือเป็นกฎเกณฑ์สําคญัที่ช่างผู้สร้างพระพุทธปฏมิาต้องคํานึงถึง แต่ด้วยข้อจํากดัในด้าน

ต่างๆ รวมทัง้ลกัษณะบางประการที่เป็นนามธรรม จงึส่งผลให้ไม่อาจถ่ายทอดลกัษณะทัง้ ๓๒ 

ประการออกมาไดท้ัง้หมด145

๑๔๖
 

เมื่อตรวจสอบเรื่องมหาบุรุษลกัษณะจากพระไตรปิฎกจะพบว่า ตามเน้ือหา

ไมไ่ดก้ล่าวถงึอุษณีษะทีนู่นขึน้เหนือพระเศยีรดงัทีเ่ขา้ใจกนัและพบไดใ้นการสรา้งพระพุทธรปูที่

ผ่านมาทุกยุคทุกสมยั แต่กล่าวถงึลกัษณะพระเศยีรของมหาบุรุษซึ่งเป็นลกัษณะประการที ่๓๒ 

                                                           
๑๔๕

สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัวิงศ์ และสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชา 

นุภาพ, สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๑๗ (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๐๕), ๒๗๗-๒๗๘. 
๑๔๖

รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มวิเซยีมเพรส, 

๒๕๕๓), ๓๙-๔๐. 



๑๕๗ 

 

ไวว้่า “อุณฺหสีสโีส”  แปลว่า  “มพีระเศยีรดุจประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร”์ 1 4 6

๑๔๗
 ซึง่ต่อมาคมัภรีใ์น

ชัน้หลงัครัง้ต้นรตันโกสนิทร ์เช่น พระปฐมสมโพธกิถา พระนิพนธข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้อธิบายเพิ่มเติมในข้อน้ีว่า มหาบุรุษลักษณะประการที่ ๓๒ น้ี

ประกอบด้วยลักษณะ ๒ ประการ คือ ประการแรกหมายถึงพระมงัสานูนเหนือพระนลาฏ 

ประการทีส่องหมายถงึพระเศยีรกลมงามบรบิรูณ์และนูนขึน้ทีเ่บือ้งบนคลา้ยต่อมน้ํา 1 4 7

๑๔๘
 ซึง่น่าจะ

เป็นการอธบิายขยายความคําแปลที่ว่า “มพีระเศยีรดุจประดบัด้วยกรอบพระพกัตร”์  อนักลาย

มาเป็นลกัษณะของอุษณษีะหรอืพระเกตุมาลาดงัทีพ่บในการสรา้งพระพุทธรปูในแต่ละยุคสมยัที่

ผ่านมา 

ดงันัน้หากมองว่าการไม่ทําอุษณีษะในพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมของ

รชักาลที่ ๔ เป็นการทําตามสาระที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก โดยไม่ถือตามการอธบิายขยาย

ความเพิม่เตมิในชัน้หลงัซึง่กล่าวกนัว่าเป็นแนวทางหน่ึงของฝา่ยธรรมยตุกินิกายทีต่รวจสอบและ

ยดึถอืความถูกต้องจากพระไตรปิฎกเป็นหลกั ก็อาจเป็นแนวความคดิหน่ึงที่มคีวามเป็นไปได ้ 

เพราะกระแสพระราชปรารภของรชักาลที ่๔ ทีส่มเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ทรง

อ้างถงึก็ได้แสดงให้เหน็ว่ารชักาลที่ ๔ ไม่โปรดพระเกตุมาลาหรอือุษณีษะอย่างที่มกีารตคีวาม

เพิม่เตมิจากพระอรรถกถาจารยใ์นชัน้หลงั ซึ่งนับว่ามกีารตคีวามเพิม่เตมิไปจากพระไตรปิฎก

แล้ว  รวมทัง้คงได้มกีารสอบทานกบัพระบาลใีนเรื่องอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกบัพุทธลกัษณะซึ่ง

ไม่ได้ให้รายละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องพระเกตุมาลาหรอือุษณีษะแต่อย่างใด จงึทําให้ไม่ทรงเลอืก

พุทธลกัษณะในขอ้น้ีมาสรา้งพระพุทธรปูตามพระราชประสงค ์

การศึกษาพระพุทธรูปแบบไม่มีอุษณีษะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้นัน้ มกัเริม่ต้นจากการศกึษาพระสมัพุทธพรรณี (ภาพที่ ๙๘) 

เน่ืองจากตามประวตักิล่าวว่าเป็นพระพุทธรปูทีท่รงสรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ตัง้แต่เมื่อทรง

ผนวช จงึถอืเป็นพระพุทธรปูทีไ่มม่อุีษณษีะองคแ์รกทีท่รงสรา้งขึน้ 

 

                                                           
๑๔๗

พระสุตตนัตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๒๕), ๑๑๕. 
๑๔๘

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา 

(กรงุเทพฯ: คณะสงฆว์ดัพระเชตุพน, ๒๕๕๑), ๔๕. 



๑๕๘ 

 

 
ภาพที ่๙๘ พระสมัพุทธพรรณ ี

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๒๕. 

 

พระสมัพุทธพรรณีเป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธริาบบนฐานสงิห์แสดง

ปางสมาธโิดยปลายน้ิวพระหตัถท์ัง้ ๔ ยาวเสมอกนั พุทธลกัษณะโดยทัว่ไปคลา้ยกบัพระพุทธรปู

ในสมยัรชักาลที่ ๓ ที่มพีระพกัตรส์งบน่ิงคล้ายหุ่น พระเนตรเรยีวเลก็ พระขนงโก่ง มอุีณาโลม 

พระกรรณยาว พระนาสกิแหลม และพระโอษฐบ์าง ครองจวีรห่มเฉียงและเริม่ทําริว้จวีรอย่างเป็น

ธรรมชาต ิ

ที่ฐานของพระสัมพุทธพรรณีมีจารึกข้อความด้วยอักษรมอญ ภาษาบาล ี

จาํนวน ๔ บรรทดั ประดบัด้วยลวดลายคลา้ยผา้ม่านมว้นและพวงมาลาแบบตะวนัตก รวมทัง้มี

ลวดลายสลกัเป็นพรรณพฤกษาและซุ้มศตัราวุธทีห่น้ากระดานล่างของฐาน (ภาพที ่๙๙) จารกึ

ดงักล่าวอ่านไดว้่า 

๑. สุทฺธานนฺตทยาญาโณ 

๒. โคตโม สากฺยปงฺุคโว 

๓. พุทฺโธว ตฏฺิฐตุ พมฺิพ ํ

๔. สมฺพุทฺธวณฺณ ินามทินฺต ิฯ 



๑๕๙ 

 

แปลว่า "พระพุทธรปูน้ี ชื่อว่า สมัพุทธวณัณี จงดํารงอยู่ เหมอืนพระพุทธเจา้โค

ดม ผูเ้ป็นยอดแห่งสากยะวงศ ์ผูม้คีวามเมตตาและพระญาณอนับรสิุทธิแ์ละหาทีสุ่ดมไิด"้148

๑๔๙
 

 

 
ภาพที ่๙๙ จารกึทีฐ่านพระสมัพุทธพรรณ ี

 

ความสําคญัของการเลอืกใชอ้กัษรมอญในการจารกึอาจเกี่ยวขอ้งกบัพระราช

ศรทัธาของเจา้ฟ้ามงกุฎทีท่รงมต่ีอพระภกิษุรามญัวงศ์ซึง่นําไปสู่การก่อตัง้ธรรมยุตกินิกาย โดย

พระสมัพุทธพรรณีเป็นพระพุทธรูปที่ทรงนมสัการและประดิษฐานในหอสวดมนต์ของคณะ

ธรรมยตุกินิกายตลอดมาเมือ่ประทบั ณ วดัราชาธวิาส   

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลกัฐานเอกสารที่แสดงถึงพระราชประสงค์ของ

รชักาลที ่๔ ในการสรา้งพระพุทธรปูองคน้ี์อย่างแน่ชดั  ประวตัขิองพระสมัพุทธพรรณีมกีล่าวถงึ

เพยีงสัน้ๆ ในพระนิพนธข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้  กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ เกี่ยวกบั

พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดยระบุไวว้่า “...เม่ือศกัราชล่วงไปได้ 

                                                           
๑๔๙

อ่านและแปลข้อความในจารึกโดย อ.ดร.อุเทน  วงศ์สถิต อาจารย์ประจํา

ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 



๑๖๐ 

 

๑๑๙๒ ปีขานโทศกอิกครัง้หน่ึง คือปีขาน โทศกศกัราช ๑๑๙๒ ในปีขานนัน้รบัสัง่ให้ขุน

อินทรพินิจเจ้ากรมช่างหล่อหุ่นพระพุทธรปูน่าตกัศอกเศษหล่อขึ้นองคห์น่ึง จาํหลกัพระ

นามว่า พระสมัพทุธพรรณี...” 1 4 9

๑๕๐
 ซึ่งตรงกบั พ.ศ.๒๓๗๓ อนัเป็นช่วงเวลาทีร่ชักาลที่ ๔ ยงั

ทรงผนวชและประทบัทีว่ดัสมอราย จงึนบัว่าเป็นพระพุทธรปูพระองคแ์รกทีส่รา้งขึน้ตามพระราช

ประสงคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

พระสมัพุทธพรรณียงัเป็นพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคญัเป็น

อย่างยิง่เน่ืองจากได้โปรดเกล้าฯ ให้อญัเชญิไปตัง้ในการพระราชพธิีบรมราชาภเิษก และได้

ประดษิฐานบนฐานชุกชทีีพ่ระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดารามแทนพระพุทธสหิงิคท์ี่ยา้ยไปยงั

พระที่นัง่พุทไธสวรรยใ์นพระบวรราชวงั 1 5 0

๑๕๑
 และยงัมขีอ้มลูที่ระบุว่ารชักาลที่ ๔ ได้อญัเชญิพระ

บรมสารรีกิธาตุซึง่เกดิเป็นเหตุอศัจรรยจ์ากพระปฐมเจดยีม์าประดษิฐานภายในองคพ์ระสมัพุทธ

พรรณดีว้ย151

๑๕๒
 

พระพุทธรปูทีม่กัเป็นกรณศีกึษาอกีองคห์น่ึง คอื พระนิรนัตราย (ภาพที ่๑๐๐) 

ซึ่งมีคู่กัน ๒ องค์ ทําด้วยทองคําและเงินบริสุทธิ ์ พระนิรนัตรายเป็นพระพุทธรูปประทับ

นัง่ขดัสมาธเิพชร ปางสมาธ ิทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งครอบพระนิรนัตรายองคใ์นทีเ่ป็นศลิปะทวาร

วด ีโดยน่าจะสรา้งขึน้หลงัจาก พ.ศ.๒๔๐๓ ซึง่เป็นปีทีพ่ระนิรนัตรายองคใ์นแคลว้คลาดจากการ

โจรกรรม152

๑๕๓
  ทีฐ่านชัน้ล่างหล่อดว้ยสาํรดิเป็นทีส่าํหรบัรบัน้ําสรงพระ มท่ีอเป็นรปูศรีษะโคแสดง

เป็นที่หมายพระโคตรของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นโคตมะ 1 5 3

๑๕๔
 ทัง้น้ีในการศึกษาพระนิรนัตรายยงั

หมายรวมถงึพระนิรนัตรายที่โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งขึน้อกี ๑๘ องค์ในปลายรชักาลซึ่งมรีูปแบบ

เดยีวกนั เพื่อพระราชทานไปยงัวดัธรรมยตุกินิกายดว้ย 

                                                           
๑๕๐

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “อภินิหารการ

ประจกัษ์” ใน ขอมและไทยโบราณ อกัษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทยัและอภินิหาร

การประจกัษ์ (กรงุเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๓๔), ๘. 
๑๕๑

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตาํนานพระพทุธรปูสาํคญั (กรุงเทพฯ: 

มตชิน, ๒๕๔๘), ๑๗. 
๑๕๒

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “อภินิหารการ

ประจกัษ์” ใน ขอมและไทยโบราณ อกัษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทยัและอภินิหาร

การประจกัษ์, ๘. 
๑๕๓

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตาํนานพระพทุธรปูสาํคญั, ๓๔. 
๑๕๔

ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปสําคัญสมยัรตันโกสินทร์” ใน วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๓, ๔ (ธนัวาคม ๒๕๒๓-ธนัวาคม ๒๕๒๕), ๑๐๒. 



๑๖๑ 

 

พระนิรนัตรายเป็นพระพุทธรปูปางสมาธ ิโดยมปีลายน้ิวพระหตัถ์ทัง้ ๔ ยาว

เสมอกนั ประทบันัง่ขดัสมาธเิพชร ครองจวีรห่มเฉียง สงัฆาฏเิป็นแผ่นสีเ่หลีย่มเรยีบขนาดใหญ่

อย่างเหมอืนจรงิ ทบัจวีรที่มรี ิ้วอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งมคีวามสมจรงิยิง่กว่าพระสมัพุทธพรรณ ี

รวมทัง้พระพกัตรท์ี่มรีูปแบบคล้ายกบับุคคลมากยิง่ขึน้  โดยเฉพาะใบพระกรรณที่หดสัน้ลงจน

เหมอืนจรงิ ทีส่ําคญัคอืไม่มอุีษณีษะ แต่ยงัคงทํารศัมเีปลว ขมวดพระเกศา และมอุีณาโลมตาม

ลกัษณะมหาบุรษุ 

 
ภาพที ่๑๐๐ พระนิรนัตราย 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๕๒. 

 

นอกจากตัวอย่างพระพุทธรูปที่ไม่มอุีษณีษะดงัที่ได้ยกมาข้างต้นแล้ว ยงัมี

พระพุทธรปูอกีบางองคท์ีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้เน่ืองในการพระราชพธิทีีเ่กี่ยวขอ้ง

กับสถาบนัพระมหากษัตรยิ์ โดยน่าจะสร้างขึ้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบตัิแล้วไม่นาน ซึ่ง

น่าสนใจว่าพระพุทธรปูในกลุ่มน้ีแมจ้ะสรา้งขึน้ตามโบราณราชประเพณีทีส่บืทอดกนัมายาวนาน  

แต่รชักาลที ่๔  กลบัโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งตามรปูแบบทีท่รงพระราชนิยมโดยไม่มอุีษณีษะ จงึทํา

ใหเ้หน็ความแตกต่างอยา่งชดัเจนจากพระพุทธรปูสําคญัทีส่รา้งตามรปูแบบเดมิอนัเคยปฏบิตัมิา

ในราชสํานัก  เช่น พระชยัวฒัน์ประจํารชักาล พระชยันวโลหะ และพระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษา เป็นตน้ 



๑๖๒ 

 

พระชยัวฒัน์ประจํารชักาลที่ ๔ (ภาพที่ ๑๐๑) และพระชยันวโลหะ (ภาพที ่

๑๐๒) เป็นพระพุทธรปูทีม่พีุทธลกัษณะใกลเ้คยีงกนัและมรีปูแบบโดยรวมทีย่งัคงเหมอืนกบัพระ

ชยัวฒัน์ประจํารชักาลที่ ๑-๓กล่าวคอื เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธเิพชร พระหตัถ์ขวา

แสดงปางมารวชิยั พระหตัถซ์า้ยอยูใ่นท่าทรงถอืตาลปตัรโดยมคีวามสําคญัคอืเป็นพระพุทธรปูที่

มใีนแต่ละรชักาลสําหรบัอญัเชญิไปในการพระราชพธิทีี่สําคญัเสมอ เช่น การพระราชสงคราม   

พระราชพธิถีือน้ําพระพพิฒัน์สตัยา พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา พระราชพธิรีาชาภเิษก 

เป็นต้น 1 5 4

๑๕๕
 พระชยัวัฒน์ประจํารชักาลที่ ๔ และพระชยันวโลหะนัน้แม้จะสร้างขึ้นตามราช

ประเพณีเดิมที่เคยปฏบิตัิมา แต่มรีูปแบบที่แตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชดัคอืลกัษณะบาง

ประการซึ่งเป็นพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ เช่นการครองจวีรห่มเฉียงซึ่งมรีิว้และรอยยบัอย่าง

เป็นธรรมชาติ พระพกัตรท์ี่มลีกัษณะคล้ายกบัมนุษยส์ามญัที่แลดูเคร่งขรมึจรงิจงัมากขึน้กว่า

พระพุทธรูปในสมยัรชักาลที่ ๓ ที่มพีระพกัตรส์งบน่ิงคล้ายหุ่นที่สําคญัคอื พระชยัวฒัน์ประจํา

รชักาลที ่๔ และพระชยันวโลหะเป็นพระพุทธรปูทีไ่มม่อุีษณษีะ 

 

 
ภาพที ่๑๐๑ พระชยัวฒัน์ประจาํรชักาลที ่๔ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๒๘. 

                                                           
๑๕๕

สมบัติ  พลายน้อย, ตํานานพระชัยวัฒน์และธัมมานุวัฒน์ (กรุงเทพฯ: 

บณัฑติการพมิพ,์ พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพหม่อมหลวงวงศ์  สุรวงศ์ววิฒัน์ 

ณ สุสานหลวง วดัเทพศรินิทราวาส, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒), ๔-๗. 



๑๖๓ 

 

 
ภาพที๑่๐๒ พระชยันวโลหะ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๓๐. 

 

ส่วนพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารชักาลที่ ๔ เป็นพระพุทธรูปที่โปรด

เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามพระราชดํารใินรชักาลที่ ๓ ที่ได้ทรงรเิริม่การสร้างพระพุทธรูปประจํา 

พระชนมพรรษาของรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และของส่วนพระองค์โดยมีจํานวนเท่ากับ 

พระชนมพรรษาและสร้างขึ้นเป็นประจําทุกปี 1 5 5

๑๕๖
 ซึ่งร ัชกาลที่ ๔ ได้ทรงรับปฏิบัติสืบมา  

โดยพระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษาของรชักาลที ่๔ มพีุทธลกัษณะคลา้ยกบัพระชยัวฒัน์และ

พระชยันวโลหะ หากแต่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธ ิ(ภาพที่ ๑๐๓)  รูปแบบดงักล่าวจงึมคีวาม

แตกต่างจากพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของรชักาลที่ ๑-๓ ซึ่งมรีูปแบบเช่นเดยีวกับ

พระพุทธรปูในสมยัรชักาลที ่๓ ทีม่กีารทาํอุษณษีะ 

ดงันัน้จะเหน็ว่าแมเ้ป็นการสรา้งพระพุทธรปูตามแบบแผนราชประเพณีทีเ่คย

ปฏิบัติมาในราชสํานัก  แต่จากความสําคัญของพระพุทธรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโดยตรง  จงึทําให้เกิดการสรา้งพระพุทธรูปตามที่ทรง

พระราชนิยมได้อย่างแท้จรงิโดยจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปในราชสํานักที่มรีูปแบบตามพระราช

นิยมเหล่าน้ีมพีฒันาการทางดา้นรปูแบบทีม่คีวามสมจรงิยิง่ขึน้กว่าพระสมัพุทธพรรณีทีท่รงสรา้ง
                                                           

๑๕๖
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, พระราชกรณัยานุสร (กรุงเทพฯ: 

กรมศลิปากร, ๒๕๔๑), ๕๐-๕๒. 



๑๖๔ 

 

ขึน้ในระยะแรกอกีด้วยโดยสงัเกตได้จากลกัษณะพระพกัตรท์ี่เคร่งขรมึคล้ายมนุษยส์ามญัมาก

ยิง่ขึน้ ใบพระกรรณหดสัน้ และการทําริว้จวีรที่มรีอยยบัอย่างเป็นธรรมชาตมิากขึน้พระพุทธรูป

แบบพระราชนิยมเหล่าน้ีน่าจะส่งผลให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณีษะซึ่งได้

พระราชทานไปประดษิฐานยงัพระอารามสาํคญัทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ เช่น พระพุทธวชริมงกุฏ 

พระประธานภายในวหิารวดัมกุฏกษตัรยิาราม เป็นตน้ 

อน่ึง ยงัมีตัวอย่างพระพุทธรูปที่ทรงได้มาและได้รบัการแปลงอุษณีษะให้

กลายเป็นส่วนหน่ึงของรศัมเีปลวดว้ย คอื พระไพรพีนิาศ 1 5 6

๑๕๗
 ประดษิฐานอยู่บนฐานประทกัษณิ

ของเจดยีป์ระธาน วดับวรนิเวศวหิาร ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าไม่โปรดการทําอุษณีษะเป็นอย่างยิง่จน

ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นรศัมเีปลวแทน 

 

 
ภาพที ่๑๐๓ พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๔ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๓๕. 

 

อยา่งไรกต็าม พระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งนัน้ กไ็ม่ไดเ้ป็นพระพุทธรปู

ที่ไม่มอุีษณีษะไปเสียทัง้หมด  เพราะยงัมพีระพุทธรูปที่ทรงสร้างขึ้นบางองค์ยงัคงมกีารทํา

อุษณีษะอยู่ เช่น พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารของรชักาลที ่๔ (ภาพที่ ๑๐๔) ซึ่งธรรมเนียม

                                                           
๑๕๗

ขอ้มลูจากพระศรณัย ์ปญัญาพโล (มะกรดูอนิทร)์ วดับวรนิเวศวหิาร.  



๑๖๕ 

 

การสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมวารนัน้ได้เกิดขึ้นเป็นครัง้แรกในรชักาลน้ี  ในการสร้าง

พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารของพระองคเ์องนัน้ ทรงพระราชศรทัธาในพระพุทธสหิงิค ์จงึได้

โปรดเกลา้ฯ ใหจ้าํลองพระพุทธสหิงิคซ์ึง่ประดษิฐาน ณ พระทีน่ัง่พุทไธสวรรย ์พระบวรราชวงัมา

เป็นพระพุทธรูปประจําพระชนมวารสําหรับพระองค์ 1 5 7

๑๕๘
  รูปแบบที่ปรากฏจึงมีลักษณะที่

เหมอืนกบัพระพุทธสหิงิคซ์ึ่งประดษิฐาน ณ พระทีน่ัง่พุทไธสวรรย ์พระบวรราชวงักล่าวคอืเป็น

พระพุทธรปูประทบันัง่ขดัสมาธริาบเหนือฐานกลบีบวัรองรบัดว้ยฐานสงิหซ์ึง่มขีอ้ความจารกึดว้ย

อกัษรขอมระบุว่าเป็นพระพุทธสหิงิคพ์ระพกัตร์รูปไข่ค่อนข้างกลม พระเนตรรเีหลอืบตํ่า พระ

ขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มสรวล  พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาขนาดเล็ก มี

อุษณีษะนูนเตีย้รองรบัพระรศัมเีปลว ครองจวีรห่มเฉียงบางเรยีบแนบพระวรกาย มชีายสงัฆาฏิ

เป็นแผ่นยาวพาดผ่านจากพระองัสาจรดพระนาภ ีการจาํลองพระพุทธสหิงิคเ์พื่อเป็นพระพุทธรปู

ประจําพระชนมวารในรชักาลที่ ๔ น้ีถือเป็นรชักาลเดียวที่ได้จําลองพระพุทธรูปสําคัญของ

บ้านเมอืงมาเป็นพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดจากพระราชศรทัธาส่วน

พระองคข์องรชักาลที ่๔ ทีท่รงมต่ีอพระพุทธสหิงิคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

 

 
ภาพที ่๑๐๔ พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารรชักาลที ่๔ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๓๗. 

                                                           
๑๕๘

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชกรณัยานุสร, ๖๕. 



๑๖๖ 

 

นอกจากน้ี ยงัมกีลุ่มพระพุทธรปูประจาํพระชนมวารของเจา้นายบางพระองค์

ซึง่รชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้โดยยงัคงรปูแบบเช่นทีเ่คยทํามาในรชักาลที ่๓ โดยยงัคง

มอุีษณษีะอยูซ่ึง่จะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดของพระพุทธรปูเหล่าน้ีในหวัขอ้พระพุทธรปูแบบจารตี

ประเพณต่ีอไป 

โดยสรปุแลว้จากตวัอย่างพระพุทธรปูทีย่กมาเป็นกรณีศกึษาขา้งต้น แสดงให้

เหน็ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงให้ความสําคญักบัเรื่องการไม่ทําอุษณีษะมา

ตัง้แต่แรกเริม่ที่ทรงสรา้งพระพุทธรูปดงักรณีของพระสมัพุทธพรรณีที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ทรงผนวช  

เรื่อยมาจนกระทัง่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วโดยมีตัวอย่างที่สําคัญคือพระชัยวัฒน์และ

พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาที่สร้างขึ้นเป็นประจําทุกปี และแม้ท้ายที่สุดในช่วงปลาย

รชักาลก็ยงัโปรดเกล้าฯ ใหส้รา้งพระนิรนัตรายซึ่งไม่โปรดให้ทําอุษณีษะเช่นเดยีวกนั  ดงันัน้จงึ

อาจกล่าวไดว้่าพระพุทธรปูทีไ่มม่อุีษณษีะเป็นรปูแบบทีท่รงพระราชนิยมอย่างแทจ้รงิ  

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณีษะเป็นกลุ่ม

พระพุทธรปูทีท่รงเลอืกสรา้งโดยมมีลูเหตุความสําคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระองคเ์องโดยตรงเท่านัน้ 

เช่น พระชยัวฒัน์ พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษา เพราะหากเป็นพระพุทธรปูทีท่รงสรา้งเพื่อ

ทรงพระราชอุทศิถวายเจา้นายพระองคอ์ื่นในรชักาลก่อนๆ กก็ลบัใชร้ปูแบบเดมิซึง่เป็นทีนิ่ยมใน

สมยัรชักาลที ่๓ และแมพ้ระพุทธรปูบางองคท์ีม่คีวามสําคญักบัพระองคเ์องกอ็าจจะไม่ทรงเลอืก

แบบที่ไม่มอุีษณีษะได้ ดงัเช่นกรณีพระพุทธรูปประจําพระชนมวารซึ่งจําลองมาจากพระพุทธ

สหิงิค์  ดงันัน้การเลอืกสรา้งพระพุทธรูปทีไ่ม่มอุีษณีษะจงึน่าจะเป็นการสรา้งที่เป็นไปตามพระ

ราชอธัยาศยัอย่างแท้จรงิ และไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้างจะไม่มี

อุษณษีะตามทีท่รงพระราชนิยมไปเสยีทัง้หมด 

พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่  ๔ ที่ไม่มีอุษณีษะนั ้นเป็น

พระพุทธรปูทีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่ระยะสัน้ๆ ในสมยัรชักาลที ่๔ เท่านัน้ รวมทัง้มพีระพุทธรปูทีส่รา้ง

ขึน้ในสมยัรชักาลที่ ๕ บางองค์ที่ทรงสร้างตามอย่างพระราชนิยมในสมเด็จพระบรมชนกนาถ

หลงัจากนัน้ก็ไม่เป็นที่นิยมอีก การสร้างพระพุทธรูปจงึกลบัมามอุีษณีษะดงัเดิม ดงันัน้กลุ่ม

พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่ไม่มีอุษณีษะนัน้จึงคล้ายกับว่าเป็นการทดลองทําเพียงชัว่

ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้ 1 5 8

๑๕๙
 และทําได้แต่เพยีงพระพุทธรูปของหลวงในราชสํานัก 1 5 9

๑๖๐
 ซึ่งเป็นสิง่

สะท้อนถงึพระราชนิยมในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พุทธศลิป์ในช่วงรชักาลน้ี 
                                                           

๑๕๙
ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ที่ ๑๑ (กรุงเทพฯ:  

โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๙), ๓๙. 
๑๖๐

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์สยาม (กรุงเทพฯ:  

มตชิน, ๒๕๐๓), ๒๖๕. 



๑๖๗ 

 

๔.๓ การสอบสวนพทุธลกัษณะให้ถกูต้องตามคมัภีร ์ 

สืบเ น่ืองจากการสร้างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่ไม่มีอุษณีษะ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระสมัพุทธพรรณีนัน้สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดม้พีระวนิิจฉัย

ว่ารชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งพระพุทธรปูตามที่ทรงเชื่อว่าถูกต้องตามพุทธลกัษณะทีป่รากฏในพระ

บาลซีึ่งทรงพยายามสอบสวนด้วยพระองค์เอง 1 6 0

๑๖๑
 ซึ่งแนวความคดิน้ีดูเหมอืนจะสอดคล้องกบั

แนวทางของฝา่ยธรรมยตุกินิกายทีถ่อืความบรสิุทธิถ์ูกต้องแห่งพุทธศาสนาเป็นหลกัแต่ทัง้น้ี สม

เดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพก็ไม่ได้ทรงระบุอย่างชดัเจนว่ารชักาลที ่๔ ทรงปรบัปรุงการ

สรา้งพระพุทธรูปให้สอดคล้องกบัพระบาลใีนเรื่องใดและมพีระพุทธรูปองค์อื่นอีกหรอืไม่ที่ทรง

สรา้งขึน้ดว้ยเหตุผลประการดงักล่าว 

ในที่น้ีจึงจะได้นําแนวพระวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวมาตรวจสอบร่วมกับ

พระพุทธรปูองคอ์ื่นทีร่ชักาลที่ ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้อกีเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ารชักาลที่ ๔ ได้

ทรงใชก้ารสอบสวนพุทธลกัษณะใหต้รงตามคมัภรีพ์ระไตรปิฎกหรอืคมัภรีอ์ื่นๆ มาเป็นเกณฑใ์น

การสรา้งพระพุทธรปูองคอ์ื่นนอกเหนือจากพระสมัพุทธพรรณอีกีหรอืไม ่

อน่ึงจากการตรวจสอบประเดน็เรือ่งการไมท่าํอุษณษีะในพระพุทธรปูแบบพระ

ราชนิยมหลายองค์ ซึ่งพบว่าไม่เป็นไปตามมหาบุรุษลกัษณะที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกดงัที่ได้

กล่าวถึงไปแล้วนัน้ ก็อาจเป็นหลกัฐานประการหน่ึงที่สะท้อนถึงการพยายามสอบสวนพุทธ

ลกัษณะใหต้รงตามพระคมัภรีต์ามพระวนิิจฉยัของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพดว้ย 

จากการศกึษาเพิม่เตมิพบว่ามพีระพุทธรปูทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคอ์กี

บางองค์ที่มีรูปแบบเฉพาะอันอาจเกิดขึ้นจากการค้นคว้าและสอบสวนพุทธลักษณะของ

พระพุทธเจ้า โดยยดึถือจากพระไตรปิฎกหรอืคมัภรี์อื่นๆ  มตีวัอย่างที่สําคญั ได้แก่ พระพุทธ

ปรติรทีป่ระดษิฐานภายในหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวงั (ภาพที ่๑๐๕) 

พระพุทธปรติรมพีุทธลกัษณะที่สําคญัคือเป็นพระพุทธรูปที่มกีารระบายสี

ผวิพรรณและจวีร  แสดงปางมารวชิยั ปลายน้ิวพระหตัถ์ทัง้ ๔ ยาวเสมอกนั ประทบันัง่ขดัสมาธิ

ราบ ครองจวีรห่มเฉียงเรยีบไม่มรีิว้ มสีงัฆาฏเิป็นแผ่นใหญ่พาดผ่านพระองัสายาวจรดพระนาภี

ปลายตดัตรง พระพกัตรค์่อนขา้งกลม พระเนตรเรยีวเหลอืบตํ่า พระขนงโก่ง  ไม่มพีระอุณาโลม 

พระนาสกิโด่ง พระโอษฐเ์รยีวบาง มกีารทําพระรศัมเีปลว แต่ไม่มอุีษณีษะ ปลายพระกรรณยาว

เลก็น้อย แต่ถอืว่าสัน้ลงหากเทยีบกบัพระสมัพุทธพรรณ ี

 

                                                           
๑๖๑

เรือ่งเดยีวกนั, ๒๖๔. 



๑๖๘ 

 

 
ภาพที ่๑๐๕ พระพุทธปรติร 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๔๗. 

 

ประวตักิารสรา้งพระพุทธปรติรปรากฏอยู่ในพระนิพนธข์องสมเดจ็ฯ กรมพระ

ยาดาํรงราชานุภาพทีต่รสัเล่าว่ารชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยา 

ปวเรศวรยิาลงกรณ์ทรงสบืคน้ในตําราพระบาล ีพบเกณฑก์ารใชเ้มลด็ขา้วเปลอืกเป็นหลกัในการ

วดัขนาดสิง่ต่างๆ แลว้จงึแต่งตําราพระนิพนธเ์รื่อง “สุคตวทิตฺถวิธิาน” หรอื คบืพระสุคต 1 6 1

๑๖๒
 ซึ่ง

คณะสงฆธ์รรมยตุกินิกายใชเ้ป็นหลกัในการวดัขนาดต่างๆ  จากตํารานัน้ทําใหร้ชักาลที ่๔ โปรด

เกลา้ฯ ใหช่้างสรา้งพระพุทธรปูองคห์น่ึงทีท่ําโครงสานดว้ยไมไ้ผ่พอกดว้ยปนูน้ํามนัแลว้ระบายส ี

โดยใหไ้ดข้นาดและพุทธลกัษณะเท่าองคพ์ระพุทธเจา้  และมคีวามพยายามทําอวยัวะใหเ้หมอืน

มนุษยทุ์กประการ “...แมจ้นคุยหฐาน...” 1 6 2

๑๖๓
 และเป็นที่ยุตกินัในสมยันัน้ว่าขนาดของพระพุทธ

องคเ์ท่ากบัพระพุทธรปูองคน์ัน้ ทัง้ยงัเป็นขนาดทีใ่กลเ้คยีงกนักบัพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรง
                                                           

๑๖๒
ดูใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์, สุคตวิทตฺถิ

วิธาน วิธีกาํหนดคืบพระสุคต (กรุงเทพฯ: วดับวรนิเวศวหิาร, พมิพโ์ดยเสดจ็พระราชกุศลใน

การพระราชทานเพลงิศพ พระพรหมมุนี (สุวจเถระ) ณ เมรุวดัเทพศรินิทราวาส.๒๙ มถุินายน 

๒๕๐๔). 
๑๖๓

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ, สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๒๕ (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๐๕), ๒๑๑. 



๑๖๙ 

 

สรา้งเป็นประธานวดัต่างๆ เช่น วดัมกุฏกษตัรยิาราม วดัโสมนสัวหิาร พระพุทธรปูทีต่ ัง้กลางพระ

อสตีมิหาสาวกในพระอุโบสถวดัสุทศัน์ และพระพุทธรูปที่อยู่ในพระวหิารหลวง พระปฐมเจดยี ์

รวมทัง้พระพุทธรูปประธานวดัเทพศิรนิทราวาสและวดัราชบพธิซึ่งทรงสร้างค้างไว้ในปลาย

รชักาลที ่๔163

๑๖๔
 

อย่างไรกต็าม ไม่พบเอกสารชัน้ต้นทีก่ล่าวถงึการสรา้งพระพุทธปรติรแต่จาก

ขอ้มลูประวตักิารสรา้งพระพุทธปรติรดงักล่าวทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าพระพุทธรปูตามพระอารามที่

กล่าวมาทัง้หมดนัน้ควรมขีนาดที่ใกล้เคยีงกนักบัพระพุทธปรติรทัง้สิ้น แต่จากการตรวจสอบ

พบว่า มผีูร้ะบุความสงูของพระพุทธปรติรไวว้่ามขีนาดสงูใหญ่ถงึ ๑๙๐ เซนตเิมตร 1 6 4

๑๖๕
 ซึง่พบว่า

น่าจะมคีวามสูงใหญ่แตกต่างจากพระพุทธรปูองคอ์ื่นๆ ทีส่มเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ทรงกล่าวถงึ โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ทรงสรา้งเป็นประธานของวดัที่กล่าวมานัน้โดยส่วนมาก

เป็นพระพุทธรูปที่มขีนาดไม่ใหญ่นัก  แตกต่างจากพระพุทธรูปประธานในสมยัรชักาลที่ ๓  

เน่ืองจากพระอารามที่รชักาลที ่๔ ทรงสรา้งขึน้เป็นพระอารามขนาดเลก็ 1 6 5

๑๖๖
 ดงันัน้พระพุทธรูป

ประธานจงึมขีนาดไม่ใหญ่มาก และนิยมประดษิฐานภายในบุษบกเพื่อให้แลดูสูงสง่างามมาก

ยิง่ขึน้ และที่สําคญัคอื จากขอ้มลูที่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวถงึนัน้ ทําให้

น่าสนใจว่า พระพุทธปรติร อาจเป็นพระพุทธรปูองคแ์รกทีส่รา้งขึน้จากพระราชดํารขิองรชักาลที ่

๔ ในเรือ่งการตรวจสอบคน้ควา้เกีย่วกบัขนาดทีแ่ทจ้รงิของพระพุทธเจา้ 

การสร้างพระพุทธรูปที่สะท้อนถึงแนวความคิดเรื่องขนาดเท่าองค์

พระพุทธเจา้นัน้ ปรากฏมาแลว้อยา่งน้อยตัง้แต่ในสมยัสุโขทยั ดงักรณีการสรา้งพระอฏัฐารส ทีม่ ี

การตีความหมายประการหน่ึงว่าหมายถึงพระสูง ๑๘ ศอก ซึ่งการกล่าวถึงขนาดของ

พระพุทธเจา้นัน้ปรากฏในคมัภรีม์ธุรตันถวลิาสนีิ 1 6 6

๑๖๗
 ซึง่เป็นคมัภรีใ์นชัน้อรรถกถาทีแ่ต่งขึน้โดย

พระพุทธทตัตะเถระ โดยเป็นการแปล เรยีบเรยีงและอธบิายเพิม่เตมิจากคมัภรีพ์ุทธวงศ์ในพระ

สุตตนัปิฎก ขทุทกนิกาย เกีย่วกบัเรือ่งขนาดของพระพุทธองคท์ีป่รากฏในตอน “ปมาณเวมตัตะ”

ซึ่งหมายถึงความแตกต่างกันแห่งประมาณ โดยหมายถึงความสูงของพระพุทธสรีระของ

พระพุทธเจา้พระองคต่์างๆ คมัภรีน้ี์ไดถู้กนํามาอ้างถงึในการแต่งวรรณกรรมพุทธศาสนาในสมยั

                                                           
๑๖๔

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ, สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๑๙ (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๐๕),๑๘-๑๙. 
๑๖๕

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า, ๓๔. 
๑๖๖

ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์ พฒันาการของงานช่างกบั

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๓๒๗. 
๑๖๗

ดูใน มธุรตัถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค ๑ ฉบบัภมิูพโล

ภิกข,ุ (กรงุเทพฯ: มลูนิธภิมูพิโลภกิข,ุ ๒๕๒๕), ๓๓-๓๔. 



๑๗๐ 

 

ต่อมา เช่น ไตรภมูพิระรว่ง หรอืไตรภมูกิถา 1 6 7

๑๖๘
 ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการนิยมสรา้งพระพุทธรปูอย่าง

ทีเ่รยีกว่า พระอฏัฐารส โดยเฉพาะในศลิปะสุโขทยัเป็นต้นมา ซึง่แปลว่าพระพุทธรปูสูง ๑๘ ศอก 

ตามคตคิวามเชื่อทีว่่าเป็นขนาดเท่ากบัองคพ์ระพุทธเจา้ 

ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่ ๓-๔ นั ้น ได้เกิดการ

เปลีย่นแปลงแนวคดิเกี่ยวกบัเรื่องน้ี โดยชนชัน้นําดา้นพุทธศาสนาในสงัคมเช่น สมเดจ็พระมหา

สมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ได้แสดงออกถงึแนวคดิอย่างใหม่เกี่ยวกบัขนาดพระ

วรกายของพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้มพีระวรกายใหญ่เกินกว่ากายปกติของมนุษย์ในยุคเดยีวกนั  

โดยได้ทรงยกตวัอย่างเหตุการณ์ในพุทธประวตัทิี่สะท้อนให้เหน็ว่าพระศาสดาและพระสาวกมี

ขนาดรปูรา่งทีไ่มต่่างกนันกั168

๑๖๙
 

รชักาลที ่๔ เองกท็รงพระราชดํารใินทศิทางเดยีวกนั โดยแนวความคดิน้ีแสดง

ผ่านพระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่๔ เช่นทีท่รงกล่าวว่าพระพุทธเจา้กเ็คยเป็นสตัวธ์รรมดาเช่นภกิษุ

ทัง้หลายและ “มพีระกายสูงตํ่าโดยธรรมดา”1 6 9

๑๗๐
 จงึอาจกล่าวไดว้่า ในสมยัน้ีไดม้กีารทบทวนเพื่อ

ตรวจสอบและคน้หาขนาดทีแ่ทจ้รงิของพระพุทธเจา้ตามแนวคดิอย่างใหม่น้ีโดยอาจเน่ืองมาจาก

ขนาดพระวรกายตามที่เคยเชื่อถือกันว่ามีขนาด ๑๘ ศอกนัน้ ไม่ใช่เรื่องที่กล่าวไว้ในชัน้

พระไตรปิฎก ประกอบกบัแนวคดิเรื่องความสมจรงิอย่างสมเหตุสมผล จงึอาจทําใหเ้กดิการศกึษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับขนาดพระวรกายพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่ โดยหนักลบัไปให้ความสําคญักับการ

กําหนดขนาดมาตรวดัทีเ่รยีกว่า คบืสุคต  

การวดัขนาดที่เรยีกว่า “คบืสุคต”มกีล่าวถงึในพระวนิัยปิฎก มหาวภิงัค์ ซึ่ง

กล่าวถงึการวดัขนาดในการสรา้งกุฏสิงฆโ์ดยใชห้น่วยวดัขนาดเป็นคบืสุคต 1 7 0

๑๗๑
 รวมทัง้ยงัใชเ้ป็น

หน่วยวดัความยาวของเครื่องใชอ้ื่นๆ ของสงฆ ์เช่น จวีร เป็นต้น ต่อมาในชัน้อรรถกถาจงึได้มี

                                                           
๑๖๘

บุณยกร  วชริะเธยีรชยั, ““อฏฺฐารส” คติความเชื่อและการสร้างสรรค์งานพุทธ

ปฏมิา” วารสารหน้าจัว่ ๘ (กนัยายน-สงิหาคม ๒๕๕๕), ๕๖-๕๗. 
๑๖๙

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “มาตราพิเศษ” ใน  

วินัยมขุ เล่ม ๑ (กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๗), ๒๒๘. 
๑๗๐

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, “คําสอนให้ผูป้ฏบิตัริูใ้นทางที่ชอบ” ใน 

ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๗), ๕๓. 
๑๗๑

 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัสงัคายนาในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 

๒๕๓๐ (กรงุเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๓๐), ๘๒๘. 



๑๗๑ 

 

การอธบิายความเพิม่เตมิว่าคบืพระสุคต เท่ากบั ๓ คบืของบุรษุกลางคน หรอื ๑ ศอกช่างไม 1้ 7 1

๑๗๒
 

จากหน่วยวดัดงักล่าวนัน้ แต่เดมิสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์จงึได้

ทรงนํามาคํานวณร่วมกบัลกัษณะมหาบุรุษประการหน่ึงของพระพุทธเจ้าที่ว่า พระพุทธองค์มี

ความสงูเท่าวาของพระองคเ์อง โดยไดผ้ลลพัธว์่าทรงมคีวามสงู ๑๒ ศอกช่างไม ้ซึง่ยงัคงมคีวาม

สูงกว่าคนธรรมดาถงึ ๓ เท่า ซึ่งไม่ทรงเหน็ด้วยเน่ืองจากเหตุการณ์อื่นๆ ในพุทธประวตัไิม่ได้

แสดงให้เหน็ว่าพระพุทธเจา้มพีระวรกายที่แตกต่างจากพระสาวกอื่นๆ มากนักภายหลงัไดท้รง

ปรบัการคํานวณเพราะทรงคาดว่าความสูงที่เคยเชื่อถือแต่ก่อนนัน้อาจเป็นการคํานวณที่

ผดิพลาด  จงึทําใหม้กีารปรบัลดขนาดของพระพุทธเจา้ใหม้ขีนาดเลก็ลง จนเหลอืความสูงเพยีง

ประมาณ ๕ ศอก ๘ น้ิว หรอืถอืเอา ๑๒๙ น้ิว เป็นเกณฑค์วามสูงของพระศาสดาโดยประมาณ

จากความสงูของคนทัว่ไปในสมยันัน้ว่าสูง ๔ ศอกเป็นหลกั 1 7 2

๑๗๓
 ทัง้น้ีการใชค้่าเฉลีย่ความสูงของ

คนทัว่ไปในขณะนัน้เป็นประมาณ อาจเน่ืองมาจากเหตุผลที่รชักาลที่ ๔ และสมเด็จพระมหา

สมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ทรงเชื่อว่าพระพุทธเจา้ไม่มรีปูร่างที่แตกต่างจากพระ

สาวกองคอ์ื่นๆ 

ขณะนัน้ได้มกีารเทียบการวดัขนาดให้เท่ากับระบบมาตรวดัแบบสากล ซึ่ง

กําหนดโดยคร่าวได้ว่า ๑ เมตร หรอื ๑๐๐ เซนตเิมตร เท่ากบั ๒ ศอก  ดงันัน้จากการวดัขนาด

ความสงูของพระพุทธปรติรซึง่อยู่ในท่าประทบันัง่ซึง่มคีวามสูง ๑๙๐ เซนตเิมตรตามทีม่ผีูร้ะบุไว ้

จงึเทยีบเท่ากบัขนาดประมาณ ๒ ศอก ซึ่งหากจะวดัความสูงของพระพุทธปรติรตลอดทัง้องค ์ 

ก็อาจมคีวามเป็นไปได้ที่จะมคีวามสูงถึงประมาณ ๔-๕ ศอกตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ทรงคํานวณความสูงของพระพุทธองค์ไว้จงึทําให้น่าเชื่อได้ว่า 

พระพุทธปรติรน้ีสร้างขึ้นจากการค้นคว้าและคํานวณหาขนาดที่แท้จรงิของพระพุทธเจ้าโดย

ยงัคงยดึถอืเกณฑม์าตรวดัตามทีม่กีําหนดไวใ้นพระไตรปิฎกเป็นหลกั 

จากพระราชดําริที่ว่ าพระพุทธปริตรมีขนาดเท่ากับพระวรกายของ

พระพุทธเจา้จงึได้โปรดเกลา้ฯ ให้อญัเชญิไปประดษิฐานเป็นประธานในการเลีย้งพระเมื่อมงีาน

พระราชพธิ ีทัง้น้ีดว้ยเหตุทีท่าํจากโครงไมไ้ผ่สานพอกปนูนัน้มนัและระบายส ี จงึทําใหม้น้ํีาหนัก

เบาจงึสะดวกในการเคลื่อนยา้ย 1 7 3

๑๗๔
 แต่ในภายหลงัได้ทรงงดเพราะยงัมขีนาดใหญ่เกินไป 1 7 4

๑๗๕
 

                                                           
๑๗๒

พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ ภาค ๓ มหาวิภงัค ์ปฐมภาค-ทุติยภาค และอรรถกถา 

(กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕), ๔๑๒. 
๑๗๓

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “มาตราพิเศษ” ใน  

วินัยมขุ เล่ม ๑, ๒๒๙. 
๑๗๔

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ, สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๑๙, ๔๑-๔๒. 



๑๗๒ 

 

ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธปริตรเป็นพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นจากความ

พยายามในการสอบสวนพุทธลกัษณะแห่งพระพุทธองค์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องขนาดพระ

วรกาย และอาจถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทรงทดลองทําอีกองค์หน่ึง เน่ืองจากมขีนาดพระ

วรกายทีแ่ตกต่างจากพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมองคอ์ื่นๆอย่างเหน็ไดช้ดั ทัง้ยงัมกีารเลอืกใช้

วสัดุทีแ่ตกต่างการจากการสรา้งพระพุทธรปูแบบเดมิทีเ่คยทํามา 

อน่ึง นอกเหนือจากประเด็นเรื่องขนาดของพระพุทธองค์กบัการสร้างพระ

พุทธปริตรแล้ว ยังพบว่ามีรูปแบบที่สําคัญอีกบางประการที่ควรกล่าวถึง เช่น ลักษณะที่

แสดงออกถงึความสมจรงิ ทัง้ในส่วนของการลงสจีวีร และลกัษณะพระพกัตร ์ซึ่งจะได้อภปิราย

ประเดน็เหล่าน้ีเพิม่เตมิในหวัขอ้การแสดงออกอยา่งสมจรงิต่อไป 

จากกรอบแนวคดิทีก่ล่าวกนัว่าการสรา้งพระพุทธรปูของรชักาลที ่๔ เกดิจาก

การสอบสวนพุทธลกัษณะให้ตรงตามพระคมัภรี์นัน้ นอกจากเรื่องการไม่ทําอุษณีษะ และการ

ตรวจสอบขนาดพระวรกายของพระพุทธเจา้ซึง่ถอืเป็นประเดน็สาํคญัอนัโดดเด่นแลว้  ยงัมขีอ้น่า

สงัเกตว่า พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่ทรงสรา้งขึน้องค์อื่นๆ นัน้ก็ไม่ได้สรา้งขึน้โดยยดึถือ

คมัภรีม์หาบุรุษลกัษณะ ๓๒ ประการที่ระบุในพระไตรปิฎกมาสรา้งเป็นพระพุทธรูปได้ทัง้หมด 

ทัง้น้ีด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูปในยุคสมยัอื่นๆที่ผ่านมา กล่าวคือ ด้วย

ลกัษณะบางประการอนัเป็นนามธรรมจงึทําใหไ้ม่สามารถนํามาสรา้งเป็นพระพุทธรปูได ้รวมทัง้

ลกัษณะพเิศษบางประการทีอ่าจจาํตอ้งแสดงออกดว้ยท่าทางทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไมส่ง่างาม 

ขณะเดยีวกนั มหาบุรษุลกัษณะบางประการทีส่ามารถนํามาสรา้งพระพุทธรปู

ไดแ้ละเคยปรากฏในการสรา้งพระพุทธรปูสมยัอื่นๆ ก่อนหน้านัน้กอ็าจถูกเลอืก หรอืไม่เลอืกมา

ทําในพระพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมรชักาลที่ ๔  ทัง้น้ีเชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามพระราช

ประสงค์ของพระองค์เองอย่างแท้จรงิ เช่น การเลือกทําอุณาโลม ซึ่งปรากฏที่พระนลาฏของ

พระสมัพุทธพรรณี พระนิรนัตราย แต่ไม่เลอืกทําในพระพุทธปรติร  ในขณะที่พระนลาฏของ

พระพุทธรูปประจําพระชนมวารซึ่งเป็นพระพุทธสหิงิค์จําลองก็กลบัมอุีณาโลม ทัง้ที่พระพุทธ

สหิงิคซ์ึง่เป็นตน้แบบไมม่อุีณาโลม เป็นตน้  

นอกจากน้ี จากการศกึษาพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่รชักาลที่ ๔ โปรด

เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นนัน้พบว่า ลักษณะที่เคร่งครดัประการหน่ึงคือการทําน้ิวพระหัตถ์ทัง้ ๔ 

(ยกเวน้พระองัคุฏฐะหรอืน้ิวหวัแมม่อื) ยาวเสมอกนั รวมทัง้น้ิวพระบาททัง้ ๕ กย็าวเสมอกนัดว้ย

โดยลกัษณะดงักล่าวไดพ้บในพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมทุกองค ์ซึง่คงเป็นลกัษณะทีนิ่ยมสบื

เน่ืองมาจากในสมยัรชักาลที ่๓ 

                                                                                                                                                                      
๑๗๕

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ, สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๒๕, ๒๑๑. 



๑๗๓ 

 

ในประเดน็เรื่องน้ิวพระหตัถ์ยาวเท่ากนันัน้  รชักาลที ่๔ ไดเ้คยมพีระราชดําริ

กล่าวถงึพระพุทธรปูสุโขทยัทีท่ําน้ิวพระหตัถ์ยาวไม่เท่ากนัว่าเป็นการ “ทําน้ิวสัน้ยาวไม่เสมอกนั

อย่างมอืคน” 1 7 5

๑๗๖
 ซึ่งทําใหเ้ขา้ใจได้ว่ารชักาลที่ ๔ น่าจะทรงเหน็ว่าการสรา้งพระพุทธรูปใหม้น้ิีว

พระหตัถ์ยาวเสมอกนันัน้ควรจะเป็นลกัษณะของพระพุทธรปูซึง่มคีวามแตกต่างจากคนธรรมดา

สาํหรบัพระพุทธรปูในศลิปะไทยนัน้มพีระพุทธรปูในศลิปะสุโขทยั หมวดพระพุทธชนิราช ซึง่เป็น

กลุ่มพระพุทธรปูที่ทําน้ิวพระหตัถ์ทัง้ ๔ ยาวเสมอกนัอย่างชดัเจน ซึง่น่าสงัเกตว่าอาจเป็นกลุ่ม

พระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงพระราชศรทัธาเป็นพเิศษดว้ย เพราะไดม้พีระราชนิพนธถ์งึคุณค่า

ความสําคญัและความงดงามของพระพุทธรปูในกลุ่มน้ี ได้แก่ พระพุทธชนิราช พระพุทธชนิสหี ์

และพระศรีศาสดา  ทัง้ยงัได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์และพระศรศีาสดามา

ประดษิฐานยงัวดับวรนิเวศวหิาร  รวมทัง้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้าํลองพระพุทธชนิราช พระพุทธชนิสหี ์

และพระศรีศาสดามาประดิษฐานยังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พุทธลักษณะของ

พระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชนิราชจงึอาจเป็นแรงบนัดาลใจสําคญัประการหน่ึงในการสรา้ง

พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมใหม้น้ิีวพระหตัถท์ีย่าวเสมอกนั 

จากการตรวจสอบจากพระไตรปิฎกพบว่าประเด็นเรื่องน้ิวพระหตัถ์และน้ิว 

พระบาทที่ยาวเสมอกนันัน้  ไม่ตรงกบัมหาบุรุษลกัษณะทัง้ ๓๒ ประการตามที่กล่าวถึงในชัน้

พระไตรปิฎก แต่มกีล่าวถงึในคมัภรีช์ัน้หลงั เช่น พระปฐมสมโพธกิถา  พระนิพนธ์ของสมเด็จ

พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส ซึ่งมขีอ้ความที่เพิม่เตมิกล่าวถงึเรื่องน้ิวยาวเสมอ

กนัว่า  “อน่ึงน้ิวพระหตัถข์า้งละ ๔ เวน้แต่องัคุษฐ แลน้ิวพระบาทขา้งละ ๕ เสมอกนัเป็นอนัดชีดิ

เสยีดสซีึง่กนัสนิท” 1 7 6

๑๗๗
 โดยเป็นการกล่าวขยายความจากทีร่ะบุในพระไตรปิฎกว่ามหาบุรุษมฝี่า

พระหตัถแ์ละฝา่พระบาททีม่ลีายดุจตาขา่ย อนัเป็นมหาบุรษุลกัษณะประการที ่๖ 

หากพิจารณาเปรียบเทียบในแง่ของการยึดเรื่องมหาบุรุษลักษณะจาก

พระไตรปิฎกเป็นหลกัในการสร้างพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ ดงัเช่นที่

ปรากฏในกรณีการไม่ทําอุษณีษะ กจ็ะพบว่า การทําน้ิวพระหตัถ์ใหย้าวเสมอกนันัน้เป็นประเดน็

ที่แตกต่างไปอย่างเห็นได้ชดั เน่ืองจากเป็นสิง่ที่มกีารอธิบายเพิ่มเติมในคมัภรี์สมยัหลงัแล้ว 

ดงันัน้เชื่อว่าการที่ทรงเคร่งครดัในเรื่องน้ีอาจเป็นไปตามรูปแบบเดมิที่เคยสรา้งมา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่พระพุทธรปูในสมยัรตันโกสนิทรท์ีม่กัทําน้ิวพระหตัถ์ทัง้ ๔ ยาวเท่ากนั และอาจเป็นดว้ย

พระราชนิยมหรอืพระราชศรทัธาส่วนพระองค์ทีท่รงมต่ีอพระพุทธรปูสุโขทยั หมวดพระพุทธชนิ
                                                           

๑๗๖
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “พงศาวดารพระพุทธชนิราช พระพุทธ

ชนิศร ีและพระศรศีาสดา” ใน ตาํนานพระแก้วมรกต ตาํนานพระพทุธชินราช ตาํนานพระพทุธ

ชินศรี (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกจิศพ นางเจยีน และนางสาว

สวาสดิ ์ ชยัสทิธิย์ทุธภาร ณ วดัโสมนสัวหิาร, ๑๕ กนัยายน ๒๕๑๒), ๕๕. 
๑๗๗

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส, พระปฐมสมโพธิกถา, ๔๑. 



๑๗๔ 

 

ราชซึง่เป็นพระพุทธรปูสําคญัของบา้นเมอืง จงึทําใหม้กีารสรา้งน้ิวพระหตัถ์ใหย้าวเสมอกนัตาม

รปูแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ทีส่บืมา 

กล่าวโดยสรปุแลว้ จากตวัอยา่งพระพุทธรปูทีย่กมาเป็นกรณีศกึษานัน้ พบว่า

ยงัมพีระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งขึน้โดยมมีลูเหตุจากการสอบสวนพุทธลกัษณะตามพระ

วินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพโดยเฉพาะเรื่องขนาดพระวรกายของ

พระพุทธเจา้ คอืพระพุทธปรติร นอกจากน้ี ยงัพบว่าพระพุทธรปูทีท่รงสรา้งนัน้ปรากฏมหาบุรุษ

ลกัษณะบางประการทีท่รงเลอืกสรา้งตามพระราชอธัยาศยั รวมทัง้ยงัมลีกัษณะบางประการทีแ่ม้

มใิช่มหาบุรุษลกัษณะ แต่กท็รงเคร่งครดัในการสรา้งพระพุทธรูป เช่น การทําน้ิวพระหตัถ์ และ

น้ิวพระบาททีย่าวเสมอกนั เป็นตน้ ซึง่อาจเป็นพระราชนิยมส่วนพระองค ์

๔.๔ การแสดงออกอย่างสมจริงของความเป็นมนุษย ์

แนวคิดอีกประการหน่ึงที่นักวิชาการมกักล่าวถึงพระพุทธรูปแบบพระราช

นิยมของรชักาลที่ ๔ คอืรูปแบบที่แสดงออกถงึความสมจรงิของความเป็นมนุษยท์ีม่มีากยิง่ขึน้  

ซึ่งบางท่านเสนอว่าเป็นเพราะอิทธพิลจากวธิคีดิเชงิสจันิยมและมนุษยนิ์ยมแบบตะวนัตก 1 7 7

๑๗๘
 

ในขณะที่บางท่านเชื่อว่าเป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของชนชัน้นําในสมัย

รตันโกสนิทรท์ี่มองพระพุทธเจา้เป็นมนุษยม์ากขึน้ แมว้่าจะเป็นมนุษยท์ีป่ระเสรฐิที่สุด แต่ก็ยงั

เป็นมนุษยโ์ดยพืน้ฐาน178

๑๗๙
 

แนวคดิดงักล่าวไดนํ้ามาใชอ้ธบิายรปูแบบของพระพุทธรปูที่รชักาลที่ ๔ ทรง

สร้าง โดยมขีอ้สงัเกตจากพุทธลกัษณะบางประการ เช่น  การไม่ทําอุษณีษะ ลกัษณะใบพระ

กรรณทีส่ ัน้ลง รปูแบบของจวีรทีม่รีอยยบัและมกีารลงสเีสมอืนจวีรจรงิของพระภกิษุเป็นต้น  แต่

อยา่งไรกต็าม พระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งนัน้กย็งัคงปรากฏลกัษณะบางประการทีแ่สดง

ถงึความเป็นพระพทุธรปูไว ้เช่น พระรศัม ีหรอืการทําน้ิวพระหตัถ์ทัง้ ๔ ใหย้าวเสมอกนั  ดงันัน้

จงึไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มที่ว่าพระพุทธรูปที่ทรงสร้างนัน้จะมรีูปลกัษณะที่เป็นมนุษย์อย่าง

แทจ้รงิ  จงึทําใหม้บีางท่านเรยีกพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ น้ีว่าเป็นพระพุทธรูป

กึ่งเหมอืนจรงิ 1 7 9

๑๘๐
 แต่อย่างไรกต็าม พระพุทธรูปทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งนัน้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

                                                           
๑๗๘

ม.จ.สุภทัรดศิ  ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พมิพค์รัง้ที ่๑๑, ๓๙. 
๑๗๙

นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวติัศาสตร์-

วรรณกรรมต้นรตันโกสินทร,์ พมิพ์ครัง้ที่ ๓ (กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติ้งแอนด์พบัลชิชิง่, 

๒๕๔๓), ๔๘๔-๔๘๕. 
๑๘๐

ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร ์พฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๓๒๘. 



๑๗๕ 

 

แนวคดิเรือ่งความสมจรงิทัง้ในแงข่องความเป็นมนุษย ์และในแง่ของความสมจรงิในเชงิประจกัษ์

ยิง่กว่าพระพุทธรปูในสมยัก่อนหน้าทีเ่คยมมีา 

การแสดงออกเรื่องความสมจรงิอย่างมนุษยน์ัน้ไดส้ะทอ้นผ่านความพยายาม

ในการสรา้งพระพุทธรปูใหม้รีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัมนุษยห์รอืบุคคลธรรมดามากขึน้  โดยจะเหน็

ได้ว่าพระพุทธรูปที่ทรงสรา้งในระยะแรกคอืพระสมัพุทธพรรณีนัน้ ยงัคงมรีูปแบบพระพกัตร์ที่

สงบน่ิงคล้ายหุ่น โดยมพีระเนตรเรยีวเลก็ในอาการเหลอืบมองตํ่า พระขนงโก่งโค้ง  พระนาสกิ

โด่งแหลม  พระโอษฐ์ที่บางเรยีวแย้มพระสรวลเล็กน้อย  และยงัคงมปีลายพระกรรณที่ยาว 

(ภาพที ่๑๐๖) ซึง่เป็นรปูแบบอนัเป็นทีนิ่ยมสบืมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๓ ต่อมาเมื่อมกีารสรา้งพระ

พุทธปรติรจะพบว่ารปูแบบดงักล่าวไดเ้ริม่คลีค่ลายไปโดยจะสงัเกตไดว้่าพระพกัตรข์องพระพุทธ

ปรติรนัน้ยงัมลีกัษณะบางประการที่สืบเน่ืองมาจากพระสมัพุทธพรรณี เช่นการทําพระเนตร

เหลอืบตํ่าเรยีวเลก็และแนวพระขนงที่โก่งโค้ง แต่สิง่ที่เริม่เปลี่ยนแปลงไปคอืลกัษณะของพระ

นาสกิและพระโอษฐท์ีม่คีวามสมจรงิของรายละเอยีดยิง่ขึน้ รวมทัง้พระกรรณทีม่ลีกัษณะใบพระ

กรรณและช่องพระกรรณทีค่ลา้ยมนุษยม์ากขึน้ และแมใ้บพระกรรณจะหดสัน้ลงกว่าพระสมัพุทธ

พรรณแีต่กย็งัคงมปีลายพระกรรณทีค่่อนขา้งยาวอยู(่ภาพที ่๑๐๗) 

 

 
ภาพที ่๑๐๖ พระพกัตรพ์ระสมัพุทธพรรณ ี

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๒๔. 

 



๑๗๖ 

 

 
ภาพที ่๑๐๗ พระพกัตรพ์ระพุทธปรติร 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๔๖. 

 

ความสมจรงิในการแสดงออกถงึความเป็นมนุษยใ์นการสรา้งพระพุทธรปูของ

รชักาลที ่๔ ไดพ้ฒันามากขึน้อกี โดยจะสงัเกตไดว้่าพระพกัตรข์องพระพุทธรปูทีท่รงสรา้งนัน้ยิง่

แลดูคล้ายบุคคลที่มคีวามเคร่งขรมึจรงิจงัมากขึ้นตวัอย่างเช่น พระชยัวฒัน์ประจํารชักาลที่ ๔ 

(ภาพที ่๑๐๘) ทีม่พีระเนตรเปิดมองตรง ไม่เรยีวเลก็ ทําใหแ้ลเหน็ส่วนของดวงพระเนตรดําและ

ขาวได้อย่างชดัเจน ดวงพระเนตรยงัรบักบัแนวพระขนงที่เป็นแนวค่อนขา้งตรงหรอืโค้งเพยีง

เล็กน้อยอย่างแนวคิ้วมนุษย์ ไม่ได้เป็นวงโค้งอย่างมากดงัที่นิยมในอดีตพระนาสกิโด่งอย่าง

ประติมากรรมบุคคลแบบตะวนัตก พระโอษฐ์ที่แสดงขอบหยกัโค้งอย่างเป็นธรรมชาติทัง้รมิ

ฝีปากบนและล่างอยู่ในอาการสงบเรยีบเฉย รวมทัง้วงพระพกัตรท์ี่ค่อนขา้งกลมกลงึอย่างเป็น

ธรรมชาต ิโดยมกีารแสดงแนวนูนของโหนกคิว้และโหนกแก้มเลก็น้อย รวมทัง้ส่วนนูนของกราม

และปลายคาง จงึทาํใหว้งพระพกัตรม์มีติทิีค่ลา้ยรปูบุคคลมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ยงัทําปลายพระ

กรรณให้หดสัน้และมใีบพระกรรณกบัช่องพระกรรณที่มลีกัษณะทางกายภาพที่คล้ายใบหูของ

มนุษย์มากกว่าพระพุทธปรติร ซึ่งพระพุทธรูปที่ทรงสร้างองค์อื่นๆ ที่เป็นพระพุทธรูปหล่อขึ้น

ด้วยโลหะ เช่น พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารชักาลที่ ๔  และพระนิรนัตรายนัน้  แมจ้ะ

เป็นพระพุทธรูปที่มขีนาดไม่ใหญ่นัก และแสดงพระเนตรเหลอืบตํ่า  แต่ก็สามารถพจิารณาถึง

รปูแบบทีม่กีารแสดงออกถงึลกัษณะบางอยา่งทีค่ลา้ยกบัมนุษยด์งัทีก่ล่าวมาเช่นเดยีวกนั 

 



๑๗๗ 

 

 
ภาพที ่๑๐๘ พระพกัตรพ์ระชยัวฒัน์ประจาํรชักาลที ่๔ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๒๘. 

 

ลกัษณะดงักล่าวจงึแสดงใหเ้หน็ถงึความคลีค่ลายและเปลีย่นแปลงไปจากพระ

พกัตรข์องพระสมัพุทธพรรณทีีท่รงสรา้งเป็นองคแ์รกมาสู่ความสมจรงิอย่างมนุษยม์ากยิง่ขึน้ ซึง่

แม้พระพุทธรูปเหล่าน้ีจะมพีุทธลกัษณะอื่นที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ เช่นอุณาโลม 

พระรศัมแีละขมวดพระเกศา เป็นต้น  แต่การแสดงออกทางศิลปกรรมย่อมเป็นที่ประจกัษ์ว่า

พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมของรชักาลที่ ๔ มรีูปแบบที่สะท้อนถงึความสมจรงิอย่างมนุษย์

มากยิง่ขึ้นกว่าพระพุทธรูปในสมยัใดที่เคยมมีา  รวมทัง้ยงัเป็นสิง่ที่แตกต่างจากพระพุทธรูปที่

นิยมในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้อย่างเหน็ไดช้ดั 

นอกจากน้ี ความพยายามแสดงออกถงึความสมจรงิของความเป็นมนุษยอ์กี

ประการหน่ึงในการสรา้งพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ คอื การระบายสพีระพุทธ

ปฏิมาซึ่งแสดงถึงผิวพรรณวรรณะของพระพุทธองค์รวมทัง้การแสดงลักษณะการนุ่งห่ม 

ตลอดจนสขีองจวีรตามความเป็นจรงิ ซึง่ประเดน็น้ีปรากฏในพระพุทธรปูทีท่ําจากไมห้รอืปนูป ัน้ 

ซึง่แตกต่างจากพระพุทธรปูทีห่ล่อดว้ยโลหะ ทัง้น้ีการระบายสผีวิพรรณของพระพุทธองคร์วมทัง้

ลกัษณะการนุ่งห่มและสขีองจวีรนัน้ได้เคยปรากฏมาก่อนแล้วในงานจติรกรรมหลายยุคหลาย

สมยั แต่ไมป่รากฏอยา่งเด่นชดัในงานประตมิากรรมจนกระทัง่ถงึในสมยัรชักาลที ่๔ โดยประเดน็

น้ีจะสงัเกตไดจ้ากการระบายสพีระพุทธปรติรใหม้พีระฉวเีป็นสเีน้ือคลา้ยสผีวิกายของมนุษยโ์ดย



๑๗๘ 

 

ระบายสพีระโอษฐใ์หเ้ป็นสอ่ีอน และยงัระบายสขีองพระเนตรใหเ้ป็นสดีํากบัขาวรวมทัง้ระบายสี

จวีรใหเ้ป็นสเีขม้คลา้ยสจีวีรฝ่ายธรรมยุตกินิกาย แต่น่าสงัเกตว่าลกัษณะจวีรของพระพุทธปรติร

นัน้ยงัเป็นจวีรเรยีบและไม่มรีอยยบั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากวสัดุทีเ่ป็นโครงไมไ้ผ่สานพอกดว้ยปูน

น้ํามนั จงึอาจเป็นขอ้จาํกดัในการแสดงรอยยบัของจวีรตามความสมจรงิ แต่จากการระบายสพีระ

ฉวแีละจวีรยอ่มสะทอ้นถงึการคาํนึงถงึความสมจรงิทีเ่ริม่เกดิขึน้แลว้ 

พระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและน่าสนใจอีกองค์หน่ึง

พระพุทธรปูทีป่ระทบันัง่ท่ามกลางกลุ่มพระอสตีมิหาสาวก (ภาพที ่๑๐๙)  ทีป่ระดษิฐานอยู่เบือ้ง

หน้าพระประธานในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม ซึ่งรชักาลที่๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

แทนที่พระศรศีาสดาที่ยา้ยไปประดษิฐานยงัวดับวรนิเวศวหิารเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ 1 8 0

๑๘๑
 การสรา้ง

พระพุทธรปูองคน้ี์จงึถอืไดว้่าเป็นงานในช่วงปลายรชักาล การแสดงออกอย่างสมจรงิจงึคงมมีาก

ขึน้กว่าการสรา้งพระพุทธรูปในระยะแรกอย่างพระพุทธปรติร พระพุทธรูปองคน้ี์มกีารระบายสี

พระพกัตร์และพระวรกายด้วยสขีาวนวลตดักบัสแีสดของจวีร และเขยีนแนวพระขนงกบัพระ

เนตรด้วยสีดํา แต่ทัง้น้ีเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์น้ีย่อมได้ผ่านการบูรณะโดยเฉพาะการทาสใีหม่

มาแลว้ไมม่ากกน้็อย 

 
ภาพที๑่๐๙ พระพุทธรูปประทบันัง่ท่ามกลางพระอสตีิมหาสาวก พระอุโบสถ วดัสุทศันเทพ 

วราราม 

ทีม่า: ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร ์พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ี

ปรบัเปล่ียน (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๖), ๓๔๑. 

                                                           
๑๘๑

กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการอนุรกัษ์กรงุรตันโกสินทร ์(กรุงเทพฯ: กรม

ศลิปากร, ๒๕๒๕), ๒๙๘-๒๙๙. 



๑๗๙ 

 

แต่อย่างไรก็ตาม การระบายสจีวีรอย่างเหมอืนจรงิรวมทัง้การแสดงรอยยบั

ของจวีรเมื่อนุ่งห่มนัน้ยงัคงมลีกัษณะทีเ่หมอืนกบัลกัษณะจวีรของพระอสตีมิหาสาวกทีแ่วดลอ้ม

อยู่โดยพระพุทธรูปครองจวีรห่มเฉียงทีม่รีอยยบัอย่างเป็นธรรมชาตแิละมสีงัฆาฏเิป็นแผ่นใหญ่

พาดทบัพระองัสาซ้าย ซึ่งน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคดิที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์

เช่นเดยีวกบัพระสาวก เพราะในความเป็นจรงิแลว้กย็่อมทรงนุ่งห่มผา้กาสาวพสัตรเ์ช่นเดยีวกนั  

ทัง้ยงัมขีนาดพระวรกายที่ใกล้เคยีงกบัพระอสตีมิหาสาวกด้วยซึ่งพระพุทธรูปรวมทัง้พระอสตีิ

มหาสาวกทัง้ ๘๐ องคก์ม็ขีนาดใกลเ้คยีงกบับุคคลธรรมดาโดยทัว่ไปดว้ย การทําพระพุทธรปูให้

มขีนาดใกลเ้คยีงกบัคนจรงิและระบายสอีย่างเหมอืนจรงิจงึนับเป็นมติใิหม่ของงานช่างในสมยัน้ี

1 8 1

๑๘๒
 อน่ึง รูปพระอสีติมหาสาวกทัง้ ๘๐ องค์น้ี แม้จะอยู่ในอาการนัง่พับเพียบพนมมือ

เช่นเดยีวกันทัง้หมด แต่เห็นได้ชดัว่าพระสาวกเหล่าน้ีมคีวามแตกต่างกันในส่วนของรูปร่าง

หน้าตาและสผีวิพรรณ ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความสมจรงิในเชงิประจกัษ์ ทีส่ะทอ้นถงึแนวคดิ

แบบสจันิยมทีเ่ขม้ขน้ในขณะนัน้ผ่านสู่งานศลิปกรรมอกีประการหน่ึงดว้ย 

นอกจากน้ี ลกัษณะการวางพระหตัถ์ของพระพุทธรูปองค์น้ียงัมคีวามเป็น

ธรรมชาตอิย่างน่าสนใจ เพราะมคีวามแตกต่างจากการแสดงปางดว้ยพระหตัถ์อย่างทีเ่ป็นจารตี

ในการสรา้งพระพุทธรปูในสมยัก่อน  โดยพระพุทธรปูองคน้ี์ไดว้างพระหตัถ์ทัง้ ๒ ขา้งไวบ้นพระ

เพลา โดยปล่อยปลายน้ิวพระหตัถ์ทัง้ ๕ น้ิวชี้ลงเบื้องล่างซึ่งคล้ายกับท่านัง่ของคนธรรมดา

ลกัษณะการวางพระหตัถ์ที่ปล่อยปลายน้ิวพระหตัถ์ชี้ลงเบื้องล่างนัน้ย่อมเป็นที่คุ้นเคยในการ

แสดงปางมารวิชัยที่แสดงโดยพระหัตถ์ขวา ในขณะที่พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาแบบ

เดยีวกบัการแสดงปางสมาธ ิ แต่พระหตัถ์ของพระพุทธรูปองค์น้ีกลบัแสดงออกอย่างแตกต่าง 

โดยไม่เคยปรากฏการแสดงปางในลกัษณะเช่นน้ีมาก่อนในการสรา้งพระพุทธรูป แมแ้ต่จากใน

ตําราพระพุทธรปูปางต่างๆ ตามพระมตขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส

ก็ตามท่าทางที่แสดงออกน้ีจึงดูจะสอดคล้องกับลักษณะการวางมือตามธรรมชาติของคน

โดยทัว่ไปเมือ่นัง่ขดัสมาธ ิในทีน้ี่จงึน่าจะเป็นการแสดงออกถงึท่าทางการนัง่และการวางมอืทีเ่ป็น

ธรรมชาตขิองพระพุทธเจา้เมื่อประทบันัง่อยู่ท่ามกลางทีป่ระชุมของเหล่าอสตีมิหาสาวกจงึนับได้

ว่าเป็นความพยายามในการแสดงออกอย่างสมจริงในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์

เช่นเดยีวกบัพระสาวกแมว้่าจะยงัคงพุทธลกัษณะบางอย่างเพื่อให้เหน็ความแตกต่างจากพระ

สาวกกต็าม  

การที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์น้ีขึ้นแทนพระศรี

ศาสดาทีเ่คยประดษิฐานอยูเ่ดมิ โดยสรา้งพระพุทธรปูขึน้ใหมใ่หม้ขีนาดใกลเ้คยีงกบัรปูพระสาวก

จึงน่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ นั ้น 

                                                           
๑๘๒

สนัต ิ เลก็สุขุม, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรตันโกสินทร ์(กรุงเทพฯ: เมอืง

โบราณ, ๒๕๔๘), ๑๓๓. 



๑๘๐ 

 

พระพุทธเจา้ก็เป็นมนุษยเ์ช่นเดยีวกบัพระสาวก รวมทัง้มรีปูร่างและขนาดพระวรกายไม่ต่างกนั 

ดงันัน้เมื่อจะสร้างประติมากรรมที่แสดงถงึเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ประทบัอยู่ท่ามกลางพระ

อสตีสิาวก จงึได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์น้ีขึ้นใหม่ มเิช่นนัน้แล้วก็อาจสรา้งเพยีง

ประตมิากรรมพระสาวกจาํนวน ๘๐ รปูใหแ้วดลอ้มองคพ์ระประธานขนาดใหญ่ทีม่อียู่เดมิในพระ

อุโบสถกไ็ด ้

ความสมจรงิทีเ่ด่นชดัอกีประการหน่ึงทีอ่าจสะทอ้นว่าพระพุทธเจา้กค็อืมนุษย์

ที่ทรงครองผ้ากาสาวพสัตรเ์ช่นเดยีวกบัพระสงฆ ์คอืพฒันาการของการทํารอยยบัของจวีรใน

พระพุทธรปูแบบพระราชนิยม  ซึ่งน่าสงัเกตว่าไดเ้ริม่ทํามาตัง้แต่มกีารสรา้งพระสมัพุทธพรรณี

ซึง่เป็นพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์พระองค์แรก โดยการครองจวีรของพระสมัพุทธพรรณ ี

แมจ้ะเริม่แสดงริว้ของจวีรแต่ก็ยงัคงมรีูปแบบที่ไม่เป็นธรรมชาตมิากนัก กล่าวคอืลกัษณะจวีร

ยงัคงคลา้ยผา้บางแนบพระวรกายโดยมรีิว้ผ้าทีเ่ป็นเสน้บางๆ รวมทัง้ยงัมแีผ่นสงัฆาฏทิีไ่ม่ใหญ่

มากพาดจากพระองัสาซ้ายแล้วคดโค้งมาตามแนวพระอุระและยาวจรดพระนาภโีดยแนบกบั

กึง่กลางพระวรกาย รวมทัง้สบงกย็งัคงเป็นผา้บางแนบพระวรกายโดยมเีสน้ขอบสบงพาดผ่านที่

พระชงฆ์โดยไม่ได้แสดงออกถึงริ้วผ้าแต่อย่างใด  ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเห็นว่ายงัมีความ

ใกลเ้คยีงหรอือาจสบืเน่ืองมาจากรปูแบบของพระพุทธรปูในสมยัรชักาลที ่๓ ทีนิ่ยมครองจวีรห่ม

เฉียงเรยีบ ไม่มรีิว้ โดยมแีถบสงัฆาฏเิป็นแผ่นบางและเลก็ ทีพ่าดจากพระองัสาซา้ยแลว้คดโค้ง

อยา่งมากมาสู่กึง่กลางพระวรกายโดยมคีวามยาวจรดพระนาภเีช่นเดยีวกนั 

จนกระทัง่ในช่วงกลางถงึปลายรชักาลที่ ๔ รูปแบบของจวีรของพระพุทธรูป

แบบพระราชนิยมจงึไดพ้ฒันาให้เกดิความสมจรงิมากยิง่ขึน้ โดยมกีารทํารอยยบัให้เป็นร่องลกึ

มากยิง่ขึน้ และแสดงรอยยบัที่เป็นริว้ตลอดผนื ทัง้จวีรที่ห่มพระวรกายในช่วงบนตลอดจนสบง

หรอืจวีรที่คลุมพระวรกายในช่วงล่าง  รูปแบบของจวีรยงัแสดงออกถงึรายละเอยีดอื่นที่สมจรงิ

เช่นความหนาของเน้ือผา้ซึง่แตกต่างอยา่งเหน็ไดช้ดัจากพระพุทธรปูในสมยัรชักาลที ่๓  รวมทัง้

การครองสงัฆาฏทิีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นใหญ่ขึน้คล้ายของจรงิ โดยพาดผ่านพระองัสาซ้ายและทิ้ง

ตวัในแนวตรงมากยิง่ขึ้น จงึทําให้แนวสงัฆาฏไิม่ต้องคดโค้งมาตามส่วนกลางของพระวรกาย

ดงัเดมิ ดงัเช่นลกัษณะการครองจวีรของพระนิรนัตราย และพระพุทธรูปทีป่ระทบันัง่ท่ามกลาง

พระอสตีมิหาสาวกทีพ่ระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม เป็นตน้ 

อาจเป็นไปไดว้่าการครองจวีรทีม่รีอยยบั และลกัษณะสงัฆาฏทิีเ่ป็นแผ่นเรยีบ

ใหญ่ รวมทัง้ลกัษณะอย่างกายวภิาคของมนุษยบ์างประการ เช่น ใบหู ทีเ่กดิขึน้กบัพระพุทธรูป

แบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ ซึง่ทําใหพ้ระพุทธรูปมลีกัษณะทีแ่ลดูเหมอืนกบัมนุษยส์ามญัมาก

ขึ้นนัน้อาจมีที่มาจากประติมากรรมรูปเหมือนของพระภิกษุที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓  

ตวัอย่างเช่น ประตมิากรรมรปูเหมอืนของสมเดจ็พระสงัฆราช (สุก  ไก่เถื่อน) ทีป่ระดษิฐาน ณ 

วดัมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิ ์(ภาพที่ ๑๑๐) จากขอ้ความจารกึที่ฐานระบุว่าเป็นฝีมอืของหลวง



๑๘๑ 

 

เทพรจนา เจา้กรมช่างป ัน้ซา้ยทีส่รา้งขึน้ตามพระราชโองการในรชักาลที ่๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔ ซึง่

จะพบว่าเป็นประตมิากรรมบุคคลในช่วงเวลาอนัเป็นหวัเลีย้วหวัต่อของการรบัวฒันธรรมแบบสจั

นิยมในการสร้างรูปเหมอืนบุคคลควบคู่กับการสร้างรูปเคารพหรอืพระพุทธรูปตามที่เคยถือ

ปฏบิตัมิา 

 

 
ภาพที ่๑๑๐ ประติมากรรมรูปเหมอืนสมเดจ็พระสงัฆราช (สุก  ไก่เถื่อน) วดัมหาธาตุยุวราช

รงัสฤษฎิ ์

ทีม่า: ศกัดิช์ยั สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร ์พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ี

ปรบัเปล่ียน (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๖), ๒๐๗. 

 

ประตมิากรรมรปูเหมอืนของสมเดจ็พระสงัฆราชองคน้ี์ได้เริม่มกีารแสดงออก

อย่างสมจริงในบางประการควบคู่กับลักษณะที่อาจสืบเน่ืองมาจากการทําประติมากรรม

พระพุทธรปูหรอืพระสาวกอย่างทีนิ่ยมในอดตี เช่น การทําส่วนพระเศยีรให้เป็นเมด็เลก็ๆคลา้ย

หนามขนุน การทํากายท่อนล่างในท่าขดัสมาธริาบที่คลา้ยกบัพระพุทธรูปโดยไม่แสดงลกัษณะ

ทางกายวิภาค รวมทัง้ไม่ปรากฏรอยยบัของจวีรอย่างที่ควรจะเป็น ในขณะที่ล ักษณะอย่าง

สมจรงินัน้ได้แสดงออกผ่านใบหน้าที่มเีค้าโครงอย่างใบหน้ามนุษย ์ไม่ใช่พระสาวกที่มใีบหน้า



๑๘๒ 

 

อยา่งหุ่นเหมอืนทีเ่คยปรากฏในอดตี  รวมทัง้ร่างกายท่อนบนทีแ่สดงลกัษณะทางกายวภิาคของ

กลา้มเน้ือช่วงลาํคอ ช่วงไหล่ และลาํแขน ตลอดจนการครองจวีรทีแ่สดงถงึความหนาของเน้ือผา้

และรอยยบัที่เป็นริ้ว โดยมสีงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่พาดผ่านบ่าซ้าย โดยมสี่วนโค้งตรงช่วงอก

เน่ืองจากมผี้าคาดอกทบัรัง้ไว้อกีชัน้หน่ึง ก่อนที่ชายสงัฆาฏจิะทิ้งตวัในส่วนกลางของลําตวัใน

ดา้นหน้า ส่วนชายสงัฆาฏดิ้านหลงัไดพ้าดลงเป็นแนวตรงแล้ววกกลบัมาวางไว้บนหน้าตกัขา้ง

ขวาของประติมากรรม  ซึ่งลกัษณะของจวีรและสงัฆาฏิอย่างที่ปรากฏน้ีมสี่วนที่ใกล้เคยีงกับ

รปูแบบจวีรของพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมรชักาลที ่๔ อยูด่ว้ย 

นอกจากน้ี ประติมากรรมรูปเหมอืนพระสังฆราชองค์น้ี ยงัมคีวามละม้าย

คลา้ยคลงึกบัรปูพระสาวกทีแ่วดลอ้มพระพุทธไสยาสน์หรอื “พระนิพพาน” ทีป่ระดษิฐาน ณ หอ้ง

ทีอ่ยูด่า้นในของพระวหิารทศิตะวนัตก พระปฐมเจดยี ์ซึง่รชักาลที ่๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้

เมื่อปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี 1์ 8 2

๑๘๓
 โดยจะพบว่ากลุ่มพระสาวก โดยเฉพาะรปูทีน่ัง่อยู่เฉพาะพระ

พกัตรข์องพระพุทธเจา้ (ภาพที ่๑๑๑) มเีคา้โครงรปูร่างหน้าตา ตลอดจนลกัษณะทางกายวภิาค

ที่อาจสืบเน่ืองและได้ร ับการพัฒนามาจากการทําประติมากรรมรูปเหมือนของสมเด็จ

พระสงัฆราชองคน้ี์ โดยมคีวามสมจรงิอย่างเป็นธรรมชาตมิากกว่า เช่น ลกัษณะของศรีษะทีโ่ลน้

เรยีบ และช่วงขาท่อนล่างที่มลีกัษณะทางกายวภิาคและท่วงท่าที่ใกล้เคยีงกบัท่านัง่ของภกิษุ

มากขึน้ และที่น่าสงัเกตคอืการทําจวีรห่มเฉียงที่มคีวามหนาของเน้ือผ้าและมรีอยยบัของจวีร 

ตลอดจนการพาดสงัฆาฏทิีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นใหญ่ทีบ่่าซา้ยใหท้อดยาวเป็นแนวตรงในดา้นหน้า 

ส่วนด้านหลังได้พาดวกกลับไปวางบนหน้าตักขวาเช่นเดียวกับรูปเหมือนของสมเด็จ

พระสงัฆราช (สุก  ไก่เถื่อน) (ภาพที ่๑๑๒) 

 

                                                           
๑๘๓

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๕. 



๑๘๓ 

 

 
ภาพที ่๑๑๑ พระสาวกดา้นหน้าพระนิพพาน หอ้งดา้นใน วหิารทศิตะวนัตก พระปฐมเจดยี ์

 

 
ภาพที ่๑๑๒ ชายสงัฆาฏทิีเ่บือ้งหลงัพระสาวกดา้นหน้าพระนิพพาน 

 



๑๘๔ 

 

ทัง้น้ีไม่มหีลกัฐานแน่ชดัว่าหลวงเทพรจนา เจา้กรมช่างป ัน้ซ้าย ซึ่งเป็นช่าง

หลวงผู้ป ัน้รูปเหมอืนของสมเด็จพระสงัฆราชจะเป็นช่างหลวงคนเดยีวกนักบัหลวงเทพรจนา 

(พลบั) ที่ได้ถวายงานสร้างประติมากรรมในสมยัรชักาลที่ ๔ เช่น การป ัน้พระบรมรูปเหมอืน

รชักาลที ่๔ ทีป่ระดษิฐาน ณ พระตําหนักเพชร วดับวรนิเวศวหิาร ดว้ยหรอืไม่ แต่หากเป็นช่าง

หลวงท่านเดยีวกนักอ็าจมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะนําเทคนิควธิกีารในการถ่ายทอดความสมจรงิใน

งานประติมากรรมที่เริม่เกิดขึ้นในสมยัรชักาลที่ ๓ มาสร้างพระพุทธปฏมิาและประติมากรรม 

พระสาวกตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ เพื่อให้เกิดความสมจริง  แต่หากไม่ใช่คน

เดยีวกนั กน่็าสงัเกตว่าอาจมกีารนําเทคนิคบางประการทีใ่ชใ้นการสรา้งประตมิากรรมรปูเหมอืน

ของพระสงฆ ์ตวัอย่างเช่นประตมิากรรมรปูเหมอืนของสมเดจ็พระสงัฆราช (สุก  ไก่เถื่อน) ของ

ช่างหลวงในรัชกาลก่อนมาใช้กับการสร้างประติมากรรมพระสาวกในรชักาลที่ ๔ รวมทัง้

พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมเพื่อสะทอ้นถงึแนวพระราชดํารขิองรชักาลที ่๔ ทีว่่า พระพุทธเจา้

กค็อืบุคคลทีอ่อกบวชเป็นภกิษุและสามารถบรรลุพระโพธญิาณได้ดว้ยพระปญัญาของพระองค์

เองดงัพระราชนิพนธว์่า  

 

...อนัพระพทุธเจา้นัน้  แต่กอ่นทา่นเป็นสตัวเ์หมอืนอยา่งเรานี่แล แต่ทว่าทา่นหากมปีญัญา

พจิารณาว่าสตัว์ทัง้หลายเกดิมาแล้วตาย ถงึซึ่งความเป็นลําบากเป็นอนัมาก..เมื่อท่านผู้

นัน้มาคิดเห็นแล้ว ท่านก็อุตส่าห์แสวงหาอุบายที่จะออกจากทุกข์ ท่านนัน้ออกทรง

บรรพชาอาเพศเหมอืนอยา่งภกิษุ ทาํความเพยีรละเสยีซึง่ความชัว่ทัง้ปวง รูห้นทางคอืขอ้

ปฏิบตัิทีจ่ะให้ถงึที่ดบัทุกข์ ไม่มใีครเป็นครูอาจารย์ แล้วก็รูด้ ีรู้ผดิรูช้อบ ท่านนี้แลชื่อว่า

พระพทุธเจา้…
๑๘๔

 

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เชื่อว่าแนวความคิดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์

ธรรมดา หากแต่ทรงปญัญาจนสามารถดบัทุกข์ได้นัน้ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบาง

ประการในการสรา้งพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ ทัง้น้ีมสี่วนเกี่ยวข้องกบั

ประตมิากรรมรปูพระสาวกทีม่ลีกัษณะเหมอืนจรงิมากยิง่ขึน้ดว้ย  

๔.๕ ความสมจริงอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

การสรา้งพระพุทธรปูตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ยงัมกีารคํานึงเรื่อง

ความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยดงัจะเห็นได้จากพระพุทธรูปบางองค์ที่สร้างขึ้นโดย

คํานึงถึงความสมจรงิตามเหตุการณ์ในพุทธประวตัิ เช่น พระพุทธรูปคนัธารราษฎร์ยนืหรอื

พระพุทธรปูยนืปางขอฝนพระพุทธรปูนาคปรกฝาช ีเป็นตน้ 

                                                           
๑๘๔

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, มหามกฏุราชานุสสรณีย ์(กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๑๑), ๔. 



๑๘๕ 

 

การที่เรียกพระพุทธรูปยืนปางขอฝนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่า  

พระคนัธารราษฎร ์เขา้ใจว่าคงเรยีกตามอยา่งพระคนัธารราษฎรท์ีห่ล่อขึน้ในรชักาลที ่๑  ซึง่อาจ

มทีี่มาจากตํานานเกี่ยวกบัการขอฝนของแคว้นคนัธาระในตะวนัตกเฉียงเหนือของอนิเดยี 1 8 4

๑๘๕
  

ปจัจุบนัประดษิฐานในหอพระคนัธารราษฎร ์วดัพระศรรีตันศาสดาราม (ภาพที่ ๑๑๓) ซึ่งเป็น

พระพุทธรปูแสดงปางขอฝนโดยยกพระหตัถ์ขวากวกัเรยีกน้ําฝน และพระหตัถ์ซา้ยหงายขึน้เพื่อ

รองรบัน้ําฝนเช่นกนั แตกต่างกนัทีพ่ระคนัธารราษฎรห์รอืพระพุทธรูปปางขอฝนรชักาลที ่๑ อยู่

ในท่าประทบันัง่ โดยพระพุทธรูปทัง้ ๒ องค์ต่างก็มคีวามสําคญัในการพระราชพธิพีชืมงคลจรด

พระนงัคลัแรกนาขวญัมาจนถงึปจัจุบนั 

 

 
ภาพที ่๑๑๓ พระคนัธารราษฎร ์รชักาลที ่๑ 

ทีม่า: ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ พทุธศิลป์สมยัรตันโกสินทร ์พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ี

ปรบัเปล่ียน (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๖), ๒๗๐. 

 

                                                           
๑๘๕

ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปสําคัญสมยัรตันโกสินทร์” ใน วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๓, ๔ (ธนัวาคม ๒๕๒๓-ธนัวาคม ๒๕๒๕), ๙๐. 



๑๘๖ 

 

ส่วนรูปแบบของพระคนัธารราษฎรย์นืในรชักาลที ่๔ นัน้ (ภาพที ่๑๑๔) เป็น

พระพุทธรปูประทบัยนื แสดงปางขอฝน โดยพระหตัถ์ขวายกขึน้ในระดบัพระอุระและงอน้ิวพระ

หตัถท์ัง้ ๔ ซึง่เป็นอาการกวกัเรยีกน้ําฝน ในขณะทีพ่ระหตัถ์ซา้ยยกหงายขึน้เพื่อรองรบัน้ําฝนใน

ระดบัพระโสณี รปูแบบพระพกัตรเ์ป็นแบบพระราชนิยม กล่าวคอื พระพกัตรค์่อนขา้งกลม พระ

เนตรเปิดเหลอืบตํ่าเลก็น้อย พระนลาฏค่อนขา้งแคบ แนวพระขนงโค้งเลก็น้อยและทอดตวัไป

ตามแนวพระเนตร พระนาสกิ พระโอษฐ ์และพระกรรณคล้ายลกัษณะทางกายวภิาคของมนุษย์

ธรรมดา แต่ยงัคงลกัษณะมหาบุรุษ เช่น การทําขมวดพระเกศา และพระรศัมเีปลว ทีส่ําคญัคอื

ไม่มอุีษณีษะรวมทัง้ยงัมน้ิีวพระหตัถ์ และน้ิวพระบาทที่ยาวเสมอกนัตามแบบพระราชนิยมใน

รชักาลที ่๔ 

พระพุทธรูปครองจวีรห่มเฉียง มรีอยยบัอย่างเป็นธรรมชาติ แลเหน็รอยจบี

ของการนุ่งสบง และริว้จวีรเมื่อตลบคลุมพระองัสาซา้ยทัง้ยงัปรากฏชายจวีรทีเ่ป็นลูกบวบอยู่ใน

พระหตัถ์ซ้ายที่รองรบัน้ําฝน ซึ่งแสดงถงึความสมจรงิของการนุ่งห่มจวีรของภกิษุ พระพุทธรูป

ประทบัยนืเหนือดอกบวัทีม่ขีาสงิหร์องรบั ส่วนดอกบวัแสดงถงึรายละเอยีดต่างๆ เช่นกลบีดอก

และเกสร ส่วนล่างสุดเป็นฐาน ๘ เหลีย่ม ซึง่มขีอ้ความอกัษรขอมจารกึโดยรอบทศิทีอ่ยู่ดา้นหน้า

ของพระพุทธรูปทําเป็นขัน้บนัไดและมพีนักบนัได ๒ ข้าง พระพุทธรูปองค์น้ียงัเป็นต้นแบบ

ทางดา้นแนวคดิและรปูแบบในการสรา้งพระคนัธารราษฎรย์นืในรชักาลที ่๕ ทีพ่ฒันาเรื่องความ

สมจรงิใหเ้พิม่มากยิง่ขึน้จากพระคนัธารราษฎรย์นืรชักาลที ่๔ ดว้ย185

๑๘๖
 

                                                           
๑๘๖

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชกรณัยานุสร, ๕๒. 



๑๘๗ 

 

 
ภาพที ่๑๑๔ พระคนัธารราษฎรย์นื รชักาลที ่๔ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๒๘. 

 



๑๘๘ 

 

ตามประวตักิล่าวว่า รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระพุทธรูปองคน้ี์ดว้ย

ทรงพระราชดาํรติามเหตุการณ์ในพุทธประวตั 1ิ 8 6

๑๘๗
 ซึง่เมื่อตรวจสอบแลว้พบว่าเหตุการณ์ในพุทธ

ประวัติอันเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนนั ้น ปรากฏรายละเอียดในพระ

สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เอกนิบาตชาดก มจัฉชาดก187

๑๘๘
 มเีหตุการณ์โดยสรปุดงัน้ี 

ครัง้หน่ึงเกิดความแห้งแล้งเป็นอย่างมากในแคว้นโกศล แม่น้ําสายอื่นๆ 

รวมทัง้น้ําในสระโบกขรณีที่อยู่ใกลก้บัเชตวนัมหาวหิารอนัเป็นที่ประทบัก็แห้งเหอืด ทําให้สตัว์

ทัง้หลายในแหล่งน้ําต้องทรมานและตายลงเป็นอนัมาก พระพุทธองคจ์งึทรงมพีระดํารจิะให้ฝน

ตก โดยวนัหน่ึงภายหลงัจากทีท่รงรบับณิฑบาตเป็นเสรจ็สิน้พุทธกจิแลว้ ไดเ้สดจ็ออกมาประทบั

ยนืที่บนัไดสระโบกขรณี แล้วตรสักบัพระอานนท์ให้นําผ้าอาบน้ําฝนมาถวาย เมื่อทรงครองผ้า

อาบน้ําฝนแล้วก็ประทบัยนืที่บนัไดสระทรงตัง้พระทยัจะสรงน้ําในสระโบกขรณีนัน้ เมื่อพระ

อนิทรท์รงทราบว่าพระพุทธองค์จะสรงน้ําในสระโบกขรณีโดยประทบัยนืที่บนัไดนัน้ จงึบนัดาล

ให้เกดิฝนตก เพยีงครู่เดยีวก็มน้ํีาเต็มสระโบกขรณีและท่วมถงึบนัไดทีพ่ระพุทธองค์ประทบัยนื

อยู ่เมือ่พระพุทธองคส์รงน้ําแลว้กท็รงครองจวีรห่มเฉวยีงบ่าแลว้เสดจ็กลบัพระคนัธกุฎ ี

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ารปูแบบของพระคนัธารราษฎรร์ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ให้

สรา้ง แสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิทีค่ํานึงความสมจรงิอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามพุทธประวตั ิโดยทํา

เป็นพระพุทธรูปประทับยืนตามพุทธกิริยาที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งแตกต่างจากพระ

คันธารราษฎร์ร ัชกาลที่ ๑ ที่อยู่ ในท่าประทับนัง่  นอกจากน้ียังแสดงความสมจริงผ่าน

องคป์ระกอบอื่นๆ เช่น ดอกบวั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แทนสระโบกขรณี รวมทัง้มสี่วนฐานทีท่ําเป็น

บนัไดและขัน้บนัได ซึง่แสดงถงึสถานทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์ตามพุทธประวตัดิว้ย อย่างไรกต็าม จาก

เน้ือหาของเรือ่งไมไ่ดก้ล่าวถงึรายละเอยีดว่าพระพุทธเจา้ทรงแสดงอาการอย่างไรในขณะประทบั

ยนืนัน้ ดงันัน้จงึอาจเป็นเหตุใหร้ชักาลที ่๔ ทรงเลอืกสรา้งพระพุทธรปูทีแ่สดงพระหตัถ์ตามอย่าง

พระคนัธารราษฎรร์ชักาลที ่๑ ซึง่เสมอืนว่าเป็นกริยิาในการกวกัเรยีกน้ําฝน 

นอกจากน้ี การเลอืกทําจวีรห่มเฉียงนัน้ อาจสบืเน่ืองจากรายละเอยีดทีก่ล่าว

ไวใ้นพระไตรปิฎกว่าภายหลงัเมือ่ทรงสรงน้ําแลว้พระพุทธองคไ์ดท้รงครองจวีรห่มเฉียงแลว้เสดจ็

กลบัยงัคนัธกุฎี ซึ่งการครองจวีรห่มเฉียงที่มรีอยยบัของจวีรอย่างสมจรงิในท่ายนืเช่นน้ีเป็น

ตัวอย่างที่พบไม่มากนักในกลุ่มพระพุทธรูปที่ร ัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง รวมทัง้

พระพุทธรปูทีเ่คยสรา้งมาในรชักาลก่อนๆ ช่วงตน้รตันโกสนิทร ์

                                                           
๑๘๗

ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัราชเลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๕๑. 
๑๘๘

ดูใน พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก ภาค ๓  

เล่ม ๒ (กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕), ๒๐๔-๒๐๗. 



๑๘๙ 

 

น่าสงัเกตว่าลกัษณะของการครองจวีรนัน้ไม่มสีงัฆาฏพิาดทบัที่พระองัสา ซึ่ง

แตกต่างจากพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่ประทบันัง่นัน้  อาจเป็นสื่อแสดงความสมจรงิตาม

อย่างการห่มจวีรของสงฆ์ ซึ่งหากเป็นการห่มจวีรแบบเฉียงเพื่อปฏิบตัิศาสนกิจภายในพระ

อาราม เช่น ทําวตัร หรอืสวดปาฏโิมกขใ์นพระอุโบสถก็จะมสีงัฆาฏพิาดที่บ่า  แต่หากเป็นการ

ห่มจวีรเพื่อปฏบิตักิจิอื่นๆภายนอกพระอารามกไ็มต่อ้งมสีงัฆาฏพิาดทบั โดยในกรณีเหตุการณ์ที่

พระพุทธองค์ทรงประทบัยนืเพื่อตัง้พระทยัสรงน้ําที่สระโบกขรณีนัน้ นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่

กลางแจ้ง ภายนอกเชตวนัมหาวหิารอนัเป็นที่ประทบั พระพุทธรูปจงึมเีพยีงการครองจวีรห่ม

เฉียงโดยไมม่สีงัฆาฏ ิทัง้ยงัมชีายจวีรเป็นลกูบวบอยู่ในพระหตัถ์เช่นเดยีวกบัการห่มจวีรจรงิของ

สงฆอ์กีดว้ย 

ประเด็นที่น่าสงัเกตอีกประการหน่ึง คอื การที่ทรงเลอืกให้พระพุทธรูปครอง

จวีรห่มเฉียงแทนทีจ่ะทรงผา้อาบน้ําฝนซึง่เป็นไปตามทีก่ล่าวไวใ้นพุทธประวตันิัน้ อาจเป็นเพราะ

รชักาลที ่๔ ทรงตัง้พระราชหฤทยัทีจ่ะสรา้งพระพุทธรปูองคน้ี์ขึน้เพื่ออญัเชญิไปในการพระราชพธิี

พชืมงคล ซึง่เป็นพระราชพธิสีงฆท์ีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัเพิม่ขึน้จากพระราชพธิจีรดพระ

นังคลัแรกนาขวญัซึ่งเป็นพิธพีราหมณ์ และเป็นพระราชพธิีที่สําคญัของแผ่นดนิที่ประกอบขึ้น

ภายในพระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม การสรา้งพระพุทธรปูปางขอฝนจงึมคีวามสําคญัและ

เกี่ยวข้องกบัพระราชพธิน้ีีเป็นอย่างยิง่ แต่หากจะให้พระพุทธรูปครองผ้าอาบน้ําฝนตามความ

สมจรงิของเน้ือหา ก็ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่การอญัเชญิไปประกอบพระราชพธิ ีแมว้่าแนวคดิ

ในการทําพระพุทธรูปให้สมจรงิโดยการทรงผ้าอาบน้ําฝนนัน้ได้เกิดขึ้นแล้วในสมยัรชักาลที่ ๓ 

โดยมพีระพุทธรปูองคห์น่ึงในกลุ่มทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรสทรงคดิคน้

ขึน้จากพุทธประวตัแิลว้ก็ตาม (ภาพที่ ๑๑๕) 1 8 8

๑๘๙
 ดงันัน้เชื่อว่าในการสรา้งพระพุทธรูปตามพระ

ราชประสงค์นัน้ย่อมต้องคํานึงถงึความเหมาะสม นอกเหนือจากความสมจรงิตามเน้ือหาแต่เพยีง

อย่างเดียวพระพุทธรูปองค์น้ีจึงเป็นตัวอย่างของการสร้างพระพุทธรูปที่แสดงถึงความ

สมเหตุสมผลทัง้ในแงข่องความสมจรงิจากเน้ือหาพุทธประวตั ิและในแงข่องหน้าทีก่ารใชง้านดว้ย 

 

                                                           
๑๘๙

เสาวนิต  วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติ 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆว์ดัพระเชตุพนฯ, 

๒๕๕๐), ๑๗๔-๑๗๕. 



๑๙๐ 

 

 
ภาพที ่๑๑๕ พระพุทธรปูปางสรงน้ําฝน 

ทีม่า: เสาวนิต  วงิวอน, บรรณาธกิาร, ตาํราพระพทุธรปูปางต่างๆ ตามพระมติ สมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรงุเทพฯ: คณะสงฆว์ดัพระเชตุพนฯ, ๒๕๕๐), ๑๗๔. 

 

อน่ึง นอกจากพระคันธารราษฎร์ยืนแล้ว ยังมีพระพุทธรูปนาคปรกที่

ประดษิฐานในหอพระราชกรมานุสร (ภาพที ่๑๑๖) ซึง่จดัรวมอยู่ในกลุ่มทีร่ชักาลที ่๓ โปรดเกลา้

ฯ ใหส้มเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรสทรงคดิคน้ขึน้หากแต่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างจากในสมุดภาพ

ทีเ่ป็นพระพุทธรปูประทบันัง่เหนือขนดนาคตามทีท่รงออกแบบไวโ้ดยพระพุทธรปูองคน้ี์มกีารทํา

ขนดนาคล้อมรอบพระวรกายแทน ซึ่งมผีู้ศกึษาและตรวจสอบกบัพระนิพนธ์ของสมเดจ็ฯ กรม

พระยาดาํรงราชานุภาพและสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้า กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์แลว้พบว่าเป็นรปูแบบ

ทีเ่กดิขึน้โดยพระราชดาํรใินรชักาลที ่๔ ทรงเป็นผูค้ดิคน้และแกไ้ขใหม้ขีนาดนาคลอ้มพระวรกาย

พระพุทธองค์ โดยพระพุทธรูปองค์น้ีได้หล่อเพิม่เตมิขึน้จากสมยัรชักาลที่ ๓  เรยีกรูปแบบใน

ลกัษณะน้ีว่า พระพุทธรปูนาคปรกอยา่งฝาชี189
๑๙๐

 

                                                           
๑๙๐

ชื่นสุข  กาญจนภญิโญวงศ์, “พระพุทธปฏมิาสมยัรชักาลที่ ๓–รชักาลที ่๕: การ

เปลี่ยนแปลงคตกิารสรา้งและรปูแบบศลิปกรรม” (สารนิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาควชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๔๗), ๒๘-๒๙. 



๑๙๑ 

 

 
ภาพที ่๑๑๖ พระนาคปรกอยา่งฝาช ี

ทีม่า: เสาวนิต  วงิวอน, บรรณาธกิาร, ตาํราพระพทุธรปูปางต่างๆ ตามพระมติ สมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรงุเทพฯ: คณะสงฆว์ดัพระเชตุพนฯ, ๒๕๕๐), ๑๒๒. 

 

จากการตรวจสอบพุทธประวตัิที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนน้ีพบว่า เป็น

เรื่องราวที่ปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐก ธรรมบท อุทาน อิตอวุตตก 

สุตตนิบาต มุจลนิทสูตร โดยกล่าวถงึเหตุการณ์ขณะที่พระพุทธองค์ประทบันัง่เสวยวมิุตติสุข 

ขณะนัน้ไดเ้กดิฝนพรําตลอด ๗ วนัและมลีมหนาวมาปะทะ พญามุจลนิทนาคราชไดอ้อกจากที่

อยูข่องตน มาวงรอบพระกายของพระผูม้พีระภาคดว้ยขนดหาง ๗ รอบ แผ่พงัพานใหญ่เบือ้งบน

พระเศยีร ด้วยตัง้ใจว่าความหนาวและความรอ้นอย่าไดเ้บยีดเบยีนพระผู้มพีระภาค สมัผสัแห่ง

เหลอืบ ยุง ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานอย่าไดเ้บยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค ครัง้พอล่วงสปัดาห์

นัน้ไป พระผู้มพีระภาคเจา้เสดจ็ออกจากสมาธนิัน้ อากาศโปร่งปราศจากเมฆแลว้ พญานาคจงึ

ไดค้ลายขนดหางจากพระวรกาย  แลว้นิรมติกายเขา้กราบนมสัการพระพุทธองค”์190

๑๙๑
 

                                                           
๑๙๑

ดูใน พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อุทาน เล่มท่ี ๑ ภาคท่ี ๓

(กรงุเทพฯ: มหามฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕), ๑๖๑. 



๑๙๒ 

 

รปูแบบของพระพุทธรปูนาคปรกอยา่งฝาชจีงึน่าจะเกดิจากการตคีวามเน้ือหา

ของพุทธประวตัซิึง่สะทอ้นแนวคดิเรื่องความสมจรงิอย่างเป็นเหตุเป็นผล จงึไดป้รบัรปูแบบของ

พระนาคปรกทีเ่คยทําขนดนาคเป็นฐานทีป่ระทบั ใหก้ลายมาเป็นการขดวงลอ้มองคพ์ระพุทธรปู

ตามทีก่ล่าวไวใ้นพระสูตร  พระพุทธรปูนาคปรกอย่างฝาชจีงึอาจเป็นตวัอย่างของพระพุทธรปูที่

รชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งโดยคาํนึงถงึความสมจรงิอย่างเป็นเหตุเป็นผลอกีองคห์น่ึง และ

คงเป็นตน้แบบใหเ้กดิการทาํพระพุทธรปูนาคปรกในลกัษณะน้ีสบืมาในสมยัรชักาลที ่๕ ดว้ยทรง

พระราชปรารภว่าพระพุทธรปูนาคปรกอย่างทีเ่คยทํากนัมาในอดตีไม่อาจบงัฝนได้ แต่พระนาค

ปรกอยา่งฝาชนีัน้เป็นการทาํใหเ้หน็ว่าพระยานาคมาบงัฝนถวายพระพุทธเจา้ไดจ้รงิๆ191

๑๙๒
 

อน่ึง รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกที่ทําขนดนาคล้อมรอบพระวรกายนัน้

ได้ปรากฏมาแล้วในงานจติรกรรมศลิปะลงักา สมยัแคนด ีเช่นจติรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวตัทิี ่

ถํ้าทมัพุลละ ซึ่งอาจเป็นการแสดงออกถงึแนวคดิที่อาจพ้องกนักบัการตคีวามและแสดงออกใน

พุทธศิลป์สมยัรชักาลที่ ๔ แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มหีลักฐานที่ยืนยนัได้อย่างแน่ชดัว่าจะมี

ความสมัพนัธ์กบัแนวคดิในการทําขนดนาคลอ้มพระวรกายในพระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชทีี่

สรา้งขึน้ตามพระราชดํารขิองรชักาลที ่๔  

สาํหรบัพระพุทธรปูในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ ทีย่กมาเป็นกรณีศกึษา ทัง้

พระคนัธารราษฎรย์นืและพระนาคปรกอย่างฝาชทีี่ประดษิฐานภายในหอพระราชกรมานุสรนัน้ 

แมไ้มพ่บเอกสารชัน้ต้นทีแ่สดงถงึพระราชดํารขิองรชักาลที ่๔  แต่เชื่อว่าน่าจะทรงมสี่วนร่วมใน

การพระราชทานพระบรมราชวนิิจฉัยในการสรา้ง เน่ืองจากทรงรอบรูใ้นพระบาล ีรวมทัง้ยงัเป็น

พระพุทธรปูทีท่รงสรา้งขึน้เพื่อประกอบพระราชพธิใีนราชสํานัก อกีทัง้บางพระราชพธิยีงัเป็นสิง่

ที่ทรงคดิค้นขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เองอย่างเช่นพระราชพธิพีชืมงคลที่โปรดเกล้าฯ ให้เชญิพระ

คนัธารราษฎร์ยนืมาประกอบพระราชพธิ ีหรอืแมแ้ต่พระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชทีี่สรา้งขึ้น

พรอ้มมจีารกึพระนามเพื่อทรงพระราชอุทศิถวายพระมหากษตัรยิใ์นอดตี ดงันัน้รปูแบบและการ

แสดงออกต่างๆ ของพระพุทธรูปเหล่าน้ีย่อมต้องผ่านพระบรมราชวินิจฉัยของรชักาลที่ ๔ 

มาแลว้ไมม่ากกน้็อย 

กล่าวโดยสรุป พระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งนัน้ มตีวัอย่างทีส่ะทอ้นถงึ

ความสมจรงิอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ซึง่สะทอ้นถงึการตคีวามเหตุการณ์จากพุทธประวตัติามความ

สมจรงิในเชงิประจกัษ์มากยิง่ขึน้ ปรากฏการณ์เช่นน้ีน่าจะสบืเน่ืองมาจากแนวคดิและโลกทศัน์

ของชนชัน้นําทีเ่ริม่เปลีย่นแปลงไปตัง้แต่ในสมยัรชักาลที ่๓  โดยความเปลีย่นแปลงน้ีไดส้ะทอ้น

ผ่านงานพุทธศลิป์ทีส่าํคญัคอื การคดิคน้ปางต่างๆของพระพุทธรปูจากเหตุการณ์ในพุทธประวตัิ

โดยสมเด็จพระสมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชโินรส เพื่อสร้างพระพุทธรูปสําหรบัทรง

                                                           
๑๙๒

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรา 

นุวดัตวิงศ,์ สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๘ (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, ๒๕๐๔), ๑๘๙. 



๑๙๓ 

 

บําเพญ็พระราชกุศลในรชักาลที่ ๓ 1 9 2

๑๙๓
 ซึ่งในครัง้นัน้เป็นการแสดงออกถึงแนวคดิอย่างใหม่ใน

การสร้างพระพุทธรูปโดยเติมรายละเอียดต่างๆ ในพุทธประวัติเข้าไป ทําให้พระพุทธรูปมี

อริยิาบถแบบใหมท่ีไ่มเ่คยมมีาก่อน หลายอริยิาบถมลีกัษณะทีส่มจรงิอย่างเป็นธรรมชาตเิพื่อสื่อ

เรื่องราวในพุทธประวตั 1ิ 9 3

๑๙๔
 ซึ่งพระพุทธรูปกลุ่มน้ีสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลงทางความคดิของ

ชนชัน้นําทางสงัคมและเป็นการนําเสนอแนวคดิในการแสดงรปูพระพุทธเจา้ในเชงิชวีประวตัเิป็น

ครัง้แรก 1 9 4

๑๙๕
 เมื่อมาถงึสมยัรชักาลที ่๔ กย็งัคงปรากฏพระพุทธรปูในพระราชประสงคบ์างองค์ที่

สะทอ้นแนวคดิเรือ่งความสมจรงิอยา่งเป็นเหตุเป็นผลอยา่งชดัเจนมากขึน้กว่าในรชักาลที ่๓ โดย

แสดงผ่านองค์ประกอบที่ควรมตีามท้องเรื่องในพุทธประวตั ิรวมทัง้การนุ่งห่มจวีรอย่างสมจรงิ

โดยแนวคดิและการแสดงออกในลกัษณะน้ียงัส่งผ่านไปสู่งานพุทธศลิป์ในสมยัรชักาลที ่๕ ดว้ย 

ลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงเหล่าน้ีสะทอ้นถงึการตคีวามเหตุการณ์พุทธประวตัใิน

แนวคดิแบบสจันิยมและมนุษยนิ์ยม โดยพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งตามความสมจรงิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ยกมาเป็นกรณีศึกษานัน้ น่าจะเป็นปรากฏการณ์ในระยะแรกของงาน

ประตมิากรรมทีเ่ริม่ใหค้วามสําคญักบัความสมจรงิ ก่อนทีจ่ะเขา้สู่ประตมิากรรมอื่นๆ ทีเ่ป็นแนว

สมจรงิอยา่งตะวนัตกทีเ่ริม่ปรากฏอยา่งชดัเจนในปลายรชักาลน้ี 

๔.๖ พระพทุธรปูแบบจารีตประเพณี 

แม้ว่าจะเกิดพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ ที่แสดงออกถึง

แนวคดิเรื่องความสมจรงิ โดยแสดงผ่านลกัษณะการครองจวีรและอิรยิาบถต่างๆ ที่แตกต่าง

จากพระพุทธรูปในสมยัก่อนมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่ายงัมกีลุ่มพระพุทธรูป

ที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้าง โดยยงัคงรูปแบบตามจารตีประเพณีอยู่ด้วย ได้แก่ พระพุทธรูปที่

ทรงสร้างเพื่อทรงพระราชอุทศิพระราชกุศลถวายพระมหากษัตรยิ ์ พระพุทธรูปฉลอง

พระองค์ และพระพุทธรูปที่ทรงพระราชอุทศิถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่สาํคญั 

พระพ ุทธร ูปที ่ท รงสร ้า ง เพื ่อทรงพระราชอ ุท ศิพระราชก ุศลถวาย

พระมหากษัตรยิ์ ได้แก่ พระพุทธนฤมติรจาํลอง ซึ่งประดษิฐานในซุ้มบุษบกยอดปรางค์ที่มุข

หน้าพระอุโบสถ วดัอรุณราชวราราม (ภาพที่ ๑๑๗) รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

โดยจําลองจากพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในหอพระสุราลยัพมิาน ในพระบรมมหาราชวงั
                                                           

๑๙๓
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตาํนานพุทธเจดีย ์(กรุงเทพฯ: มตชิน, 

๒๕๔๕), ๒๕๙. 
๑๙๔

ชื่นสุข  กาญจนภญิโญวงศ์, “พระพุทธปฏมิาสมยัรชักาลที ่๓–รชักาลที ่๕: การ

เปลี่ยนแปลงคตกิารสรา้งและรปูแบบศลิปกรรม” (สารนิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๗), ๒๓. 
๑๙๕

นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวติัศาสตร์-

วรรณกรรมต้นรตันโกสินทร,์ พมิพค์รัง้ที ่๓, ๔๘๓-๔๘๔. 



๑๙๔ 

 

เพื่อมาประดษิฐานยงับุษบกนัน้ แต่ยงัไม่ได้อญัเชญิมา  จนกระทัง่ในรชักาลที่ ๕ จงึได้

อญัเชญิไปประดษิฐานเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๘ 195

๑๙๖
  โดยปรากฏหลกัฐานพระราชดาํรใินครัง้นัน้ผ่าน

ประกาศเทวดาพระราชพธิสีมภาคาภเิศกรชักาลที่ ๕ เท่ารชักาลที่ ๒ ความว่า  “.. .

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระบรมชนกมหาราชาธิราช ได้ทรง 

สฐาปนาบุษบกยอดปรางไว้ณน่าพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม ยงัหาสาํเรจ็ไม่ ทรง

พระราชดาํริห์จะทรงหล่อพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบกนัน้ กพ็อได้ทรงทราบว่า 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงหล่อพระพุทธรูปถ่ายอย่างพระพุทธ

นฤมิตร ซ่ึงเปนพระฉลองพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยไว้

องค์หน่ึง เพ่ือจะประดิษฐานท่ีบุษบกยอดปรางค์นัน้...” 196

๑๙๗
 ต้นแบบของพระพุทธนฤมติร

จาํลองที่วดัอรุณราชวรารามจงึควรเป็นพระพุทธนฤมติรซึ่งมพีระนามเดยีวกนัและมฐีานะ

เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั 197

๑๙๘
 (ภาพที่ ๑๑๘) 

                                                           
๑๙๖

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตาํนานพระพทุธรปูสาํคญั (กรุงเทพฯ: 

มตชิน, ๒๕๔๘), ๘๙. และ ดูเพิม่เติมใน สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเดจ็ฯ  

เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์, สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๑๔ (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 

๒๕๐๔), ๑๖๔-๑๖๕. กับมจีารกึความเป็นมาของพระพุทธนฤมติรจําลองที่ฐานพระพุทธรูป

ภายในบุษบกยอดปรางคห์น้าพระอุโบสถ วดัอรณุราชวราราม. 
๑๙๗

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ,์ ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ 

(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๕๐), ๒๑๑. 
๑๙๘

เกีย่วกบัพระพุทธนฤมติรทีป่ระดษิฐานในหอพระสุราลยัพมิาน พระบรมมหาราชวงั

นัน้ เดมิมผีู้กล่าวว่าเป็นพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๓ ทรงสร้างเพื่อทรงพระราชอุทศิพระราชกุศล

ถวายรชักาลที่ ๒ ดูใน หม่อมเจ้าสุภทัรดศิ  ดศิกุล, “พระพุทธรูปสําคญัสมยัรตันโกสนิทร”์ ใน 

วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ๓, ๔ (ธนัวาคม ๒๕๒๓-ธนัวาคม ๒๕๒๕), ๙๗; ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ 

สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธกิาร, ๒๕๓๕), 

๑๑๗. แต่มผีูเ้สนอขอ้คดิเหน็ใหมว่่า เป็นพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๒ ทรงสรา้งขึน้ในขณะทรงดํารง

พระชนมช์พีอยู่เพื่อเป็นพระพุทธรปูฉลองพระองคข์องรชักาลที่ ๒ เอง ดูใน พชิญา  สุ่มจนิดา, 

“พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ ในพระบรมมหาราชวงั: ความรูท้ี่ต้องเปลี่ยนแปลง ความ

ขดัแย้งที่ต้องวเิคราะห์” ใน วารุณี  โอสถารมย์, บรรณาธกิาร, ประวติัศาสตรศิ์ลปะท่ีต้อง

จารึก รวมบทความทางวิชาการด้านประวติัศาสตรศิ์ลปะ (กรุงเทพฯ: อมรนิทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พบัลิชชิง่, ๒๕๕๐), ๘๕-๘๗. อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคญัในที่น้ีคือความสําคญัของ

พระพุทธรปูองค์น้ีทีเ่ป็นพระพุทธรปูทรงต้นอย่างจกัรพรรดริาชฉลองพระองคใ์นรชักาลที ่๒ ซึ่ง

เป็นตน้แบบใหก้บัการสรา้งพระพุทธนฤมติรจาํลองทีพ่ระอุโบสถวดัอรณุราชวราราม. 



๑๙๕ 

 

 
ภาพที ่๑๑๗ พระพุทธนฤมติรจาํลอง บุษบกทีม่ขุหน้าพระอุโบสถ วดัอรณุราชวราราม 

 

 
ภาพที ่๑๑๘ พระพุทธนฤมติร ในหอพระสุราลยัพมิาน พระบรมมหาราชวงั 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๑๕. 



๑๙๖ 

 

เชื่อว่ารชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระพุทธนฤมติรจําลองขึน้เพื่อเป็น

การบาํเพญ็พระราชกุศลถวายพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัเช่นเดยีวกนั และการทีม่ ี

พระราชประสงคใ์หอ้ญัเชญิไปประดษิฐานยงัวดัอรุณราชวรารามนัน้ อาจเป็นเพราะรชักาลที ่๔ 

ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหบ้รรจุพระบรมอฐัริชักาลที ่๒ ไวท้ีฐ่านพระพุทธรปูประธานภายในพระอุโบสถ

วดัอรุณราชวราราม 1 9 8

๑๙๙
 จงึถือกนัว่าวดัน้ีเป็นวดัประจํารชักาลที่ ๒ ซึ่งสมควรที่จะประดษิฐาน

พระพุทธนฤมติรจําลองเพื่อทรงอุทศิพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ และยงัเป็น

พระพุทธรปูฉลองพระองคห์รอืแทนพระองคร์ชักาลที ่๒ เพื่อราํลกึถงึพระมหากรณุาธคิุณดว้ย  

ทัง้น้ีอาจเป็นไปตามคตคิวามเชื่อเกีย่วกบัการสรา้งรปูประตมิากรรมซึง่เป็นรปู

เคารพแทนบุคคลสําคญัอย่างเช่นพระมหากษตัรยิ ์ และได้รวมคตคิวามเชื่อเกี่ยวกบัการสรา้ง

พระพุทธรปูเพื่อทรงพระราชอุทศิถวายสมเดจ็พระบรูพมหากษตัรยิเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั  ซึง่มกีารสรา้ง

มาแลว้ในอดตี  ดงักรณทีีร่ชักาลที ่๓ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระ

พุทธเลิศหล้านภาลัยในพระอุโบสถวัดพระศรีร ัตนศาสดารามซึ่ง เ ป็นพระพุทธรูปที่

พระมหากษัตรยิไ์ด้ทรงสรา้งขึน้ด้วยรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจกัรพรรดริาช

เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่รชักาลที่ ๑ และรชักาลที่ ๒  รวมทัง้หมู่พระพุทธรูป

ทรงเครื่องต้นอย่างจกัรพรรดริาชที่ประดษิฐานในหอพระสุราลยัพมิานและที่ฐานชุกชขีองพระ

พุทธมหามณีรตันปฏมิากรอีกบางองค์ที่พระมหากษตัรยิ์ทรงสรา้งเพื่อทรงพระราชอุทศิถวาย

พระราชกุศลแด่บรูพมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็นคตคิวามเชื่อทีม่มีาแลว้ตัง้แต่สมยัอยุธยา ทีส่บืมาจนถงึ

สมยัรตันโกสนิทร ์โดยพบว่ามพีระพุทธรปูในลกัษณะน้ีแลว้ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๑ และมกีารสรา้ง

มากยิง่ขึ้นในสมยัรชักาลที่ ๓ 1 9 9

๒๐๐
 ก่อนที่จะมกีารสรา้งพระบรมรูปเหมอืนของพระมหากษัตรยิ์

ตามอทิธพิลศลิปะตะวนัตกซึง่เริม่เกดิขึน้ในช่วงปลายสมยัรชักาลที ่๔  

เน่ืองจากเป็นการจาํลองแบบ ดงันัน้รปูแบบของพระพุทธนฤมติรจําลองจงึมี

ลักษณะโดยรวมที่คล้ายคลึงกับพระพุทธนฤมิตรในหอพระสุราลัยพิมาน กล่าวคือ เป็น

พระพุทธรูปประทบัยนื แสดงปางห้ามสมุทรหรอืประทานอภยั ๒ พระหตัถ์ในระดบัพระอุระ

ทรงเครื่องต้นอย่างพระจกัรพรรดิราชซึ่งมีเครื่องทรงต่างๆเป็นจํานวนมาก คือ ทรงมงกุฎ

ประกอบกรรเจยีกจร ทรงกรองศอ ทบัทรวง พาหุรดั ทองกร แหวนรอบ ปะวะหลํ่า พระธํามรงค์

ทุกน้ิวพระหตัถ์ แสดงการครองจวีรห่มเฉียงไวท้ีด่า้นในโดยมชีายสงัฆาฏเิป็นแผ่นตรงกลางพระ

อุระ พระวรกายท่อนล่างทรงนุ่งสบงมผีา้จบีหน้านาง มเีจยีรบาดและชายไหวชายแครงซอ้นกนั 

๓ ชัน้ ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาท  แต่พระพุทธนฤมติรจาํลองที่ประดษิฐานในบุษบก
                                                           

๑๙๙
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรา 

นุวดัตวิงศ,์ สาสน์สมเดจ็ เล่มที ่๘, ๑๖๖. 
๒๐๐

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทร ์: พฒันาการของงานช่าง

และแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๒๖๓. 



๑๙๗ 

 

ยอดปรางค ์วดัอรณุราชวรารามเป็นพระพุทธรปูหล่อโลหะลงรกัปิดทองประดบักระจก  ส่วนพระ

พุทธนฤมติรทีป่ระดษิฐานในหอพระสุราลยัพมิานเป็นพระพุทธรปูหุม้ทองคํา มเีครื่องทรงซึง่เป็น

เครื่องทองลงยาประดบัอญัมณีมคี่าพระพุทธนฤมติทัง้ ๒ องค์ ประทบัยนืบนฐานกลบีบวัซึ่ง

รองรบัดว้ยฐานสงิห ์มรีปูเทพนมและครฑุแบกประดบัทีช่ ัน้ฐานเช่นเดยีวกนั 

รปูแบบโดยรวมของพระพุทธนฤมติรทัง้ ๒ องคน์ัน้ยงัเหมอืนกบัพระพุทธรูป

ทรงเครือ่งตน้อยา่งจกัรพรรดริาชอกีจาํนวนมากทีส่รา้งขึน้ในสมยัต้นรตันโกสนิทรซ์ึง่ประดษิฐาน

ภายในพระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรรีตันศาสดาราม  ดงันัน้พระพุทธนฤมติรทีป่ระดษิฐาน

ยงัวดัอรุณราชวรารามจงึเป็นพระพุทธรูปทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งโดยยงัคงรปูแบบและคตคิวาม

เชื่อตามโบราณราชประเพณทุีกประการ 

ในส่วนของพระพุทธรปูฉลองพระองค ์หรอืพระพุทธรปูแทนพระองคน์ัน้ เป็น

อีกคติความเชื่อที่สําคญัอีกประการหน่ึงในราชสํานัก  ซึ่งพบว่ามกีารสร้างพระพุทธรูปฉลอง

พระองคห์รอืแทนพระองคพ์ระมหากษตัรยิใ์นขณะทีย่งัทรงดํารงพระชนมช์พีอยู่เพื่อทรงบําเพญ็

พระราชกุศลในพระองค์เอง ดงัเช่นที่รชักาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ใหส้รา้งพระพุทธจกัรพรรด ิและ

รชักาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระพุทธรงัสฤษฎิ ์ซึ่งประดษิฐานในหอพระสุราลยัพมิาน ใน

พระบรมมหาราชวงั 2 0 0

๒๐๑
 เป็นต้น แต่กระนัน้ก็ยงัแสดงให้เหน็ว่าคติการสร้างพระพุทธรูปฉลอง

พระองคข์องพระมหากษตัรยิข์ณะทีย่งัดาํรงพระชนมช์พีนัน้ไดเ้ป็นราชประเพณีทีป่ฏบิตัสิบืมาใน

ราชสาํนกัสมยัรตันโกสนิทรม์าโดยตลอด 

สําหรบัในรชักาลที่ ๔ นัน้ปรากฏหลกัฐานว่าได้ทรงมพีระราชดํารทิี่จะสร้าง

พระพุทธรปูฉลองพระองคส์ําหรบัพระองค์เองด้วย ดงัปรากฏหลกัฐานในประกาศพระราชพธิสีม

ภาคาภเิศก รชักาลที่ ๕ เท่ารชักาลที่ ๔ หรอืพระราชพธิทีรงครองสริริาชสมบตัขิองรชักาลที่ ๕ 

เสมอด้วยรชักาลที่ ๔ มคีวามว่า “...อน่ึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือทรง

                                                           
๒๐๑

ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปสําคัญสมยัรตันโกสินทร์” ใน วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๓, ๔ (ธนัวาคม ๒๕๒๓-ธนัวาคม ๒๕๒๕), ๙๑, ๙๗. อน่ึง มผีูเ้สนอว่า

พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจกัรพรรดริาชที่รชักาลที่ ๑ ทรงสร้างเพื่อทรงบําเพญ็พระราช

กุศลในพระองคเ์องคอืพระพุทธเพชรรตัน์และพระพุทธเนาวรตัน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง

ต้นอย่างจักรพรรดิราช ดูใน พิชญา  สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ใน

พระบรมมหาราชวงั: ความรูท้ีต่้องเปลีย่นแปลง ความขดัแยง้ทีต่้องวเิคราะห”์ ใน วารุณี โอสถารมย,์ 

บรรณาธิการ, ประวัติศาสตร์ศิลปะท่ี ต้องจารึก รวมบทความทางวิชาการด้าน

ประวติัศาสตรศิ์ลปะ (กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติ้งแอนดพ์บัลชิชิง่, ๒๕๕๐), ๗๒-๗๓. อย่างไร

ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใด แต่ก็ล้วนแสดงถึงแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูป

ทรงเครือ่งตน้อยา่งจกัรพรรดริาชเพื่อทรงบําเพญ็พระราชกุศลส่วนพระองคท์ัง้สิน้. 



๑๙๘ 

 

ดํารงพระชนม์อยู่  ได้ทรงพระราชดําริห์ จะทรงสร้างพระพุทธปฏิมากรห้ามสมุทเท่า

พระองค ์ทรงเคร่ืองต้นอย่างจกัรพรรดิราชาธิราช เปนแต่ได้ทรงให้ช่างหล่อๆเปนองคขึ์้น

ไว้สงู ๓ ศอก ๘ น้ิวยงัไม่ได้ทรงเคร่ืองให้สาํเรจ็โดยพระราชประสงคก์เ็สดจ็สวรรคต...”201

๒๐๒
 

ต่อมารชักาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ช่างทองหลวงหุ้มองค์พระด้วยทองคํา

เน้ือแปดและถวายเครื่องทรงทําจากทองคําลงยาราชาวด ีมฉีัตรประดบั ๗ ชัน้ พรอ้มกบัไดท้รง

พระราชศรทัธาถวายพระธํามรงคม์รกตใหญ่องคห์น่ึง และพระธํามรงคโ์อปอลใ์หญ่องคห์น่ึงเป็น

พุทธบูชา และได้อัญเชญิไปยงัพระที่นัง่อนันตสมาคมองค์เดิม มกีารสมโภชฉลองพระ และ

พระราชทานนามพระพุทธปฏมิากร2 0 2

๒๐๓
 ซึง่ทราบชื่อในภายหลงัว่า “พระมหาศริจุมภฏปฏมิากร”

อนัเป็นพระนามทีพ่อ้งกนักบัพระปรมาภไิธยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 2 0 3

๒๐๔
 แม้

จะไม่ปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์ดงักล่าวประดษิฐานอยู่ที่ใดในปจัจุบนั แต่จากหลกัฐานเอกสาร

ย่อมแสดงถึงพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ ที่ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่าง

จกัรพรรดริาชเพื่อเป็นพระพุทธรปูฉลองพระองคเ์อง โดยมรีปูแบบและคตคิวามเชื่อตามโบราณ

ราชประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งที่ย ังคงทรงปฏิบัติตามจารีตประเพณีสืบมา แม้ว่าจะมีการสร้าง

พระพุทธรปูในพระราชประสงคอ์งคอ์ื่นๆ ทีแ่สดงออกดว้ยแนวคดิอยา่งใหมแ่ลว้กต็าม 

ในเอกสารฉบบัเดยีวกนัยงักล่าวถงึพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ไวด้ว้ยว่า 

“...อน่ึงในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือยงัเสดจ็ดาํรงอยู่ ได้มีพระบรมราช

โองการทรงกะไว้ว่า วิหารเก๋งในวัดบวรนิเวศน์ควรจะเปนท่ีไว้พระรูปท่านผู้เปน 

ปธานาธิบดี ในพระอารามวดับวรนิเวศน์...” ซึง่ปรากฏในเวลาต่อมาว่า รชักาลที ่๕ ไดโ้ปรด

เกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราช ปางห้ามสมุทร เพื่อเป็น

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานนามว่า  

“พระพุทธวชริญาณ” ประดษิฐานเป็นพระพุทธรปูประธานในวหิารเก๋งวดับวรนิเวศวหิาร (ภาพที ่

๑๑๙) สนันิษฐานว่าการสรา้ง “พระรปูท่านผู้เปนปธานาธิบดี” ให้มลีกัษณะเป็นพระพุทธรูป

ทรงเครื่องต้นอย่างจกัรพรรดริาชเพื่อเป็นพระพุทธรปูฉลองพระองค์ของรชักาลที ่๔ นัน้ น่าจะ

เป็นไปตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ เอง  เพราะหากมพีระราชประสงค์ให้มลีกัษณะที่

เป็นพระบรมรปูแบบเหมอืนจรงิ  รชักาลที ่๕ กน่็าจะทรงสรา้งใหเ้ป็นไปตามพระราชประสงคไ์ด ้

เพราะในขณะนัน้ได้เกดิการสรา้งพระบรมรูปแบบเหมอืนจรงิขึน้แล้ว และในโอกาสพระราชพธิี

สมภาคาภเิศก รชักาลที่ ๕ เท่ารชักาลที่ ๔ น้ี ยงัไดม้กีารสรา้งพระบรมรูปเหมอืนของรชักาลที ่

๔ เพื่อประดษิฐานยงัวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีารามดว้ย  
                                                           

๒๐๒
พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ,์ ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒, 

๒๒๔. 
๒๐๓

เรือ่งเดยีวกนั, ๒๒๔-๒๒๕. 
๒๐๔

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า, ๑๙๖-๑๙๗. 



๑๙๙ 

 

 
ภาพที ่๑๑๙ พระพุทธวชริญาณ วหิารเก๋ง วดับวรนิเวศวหิาร 

 

ดงันัน้จงึเชื่อว่าพระพุทธวชิรญาณนัน้เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์หรือ

พระพุทธรปูแทนพระองคร์ชักาลที ่๔ อกีองคห์น่ึงทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงค ์ ทัง้น้ีการเลอืก

สร้างให้มรีูปแบบเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจกัรพรรดริาช ปางห้ามสมุทรนัน้ อาจมี

ความเกี่ยวข้องกบัราชประเพณีในการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระมหากษัตรยิ์ที่เป็น

จารตีสบืมาเน่ืองจากพุทธลกัษณะโดยรวมมรีปูแบบเช่นเดยีวกนักบัพระพุทธรปูฉลองพระองคใ์น

หอพระสุราลยัพมิาน โดยเฉพาะส่วนของชายไหวชายแครงที่มลีกัษณะอ่อนช้อยคล้ายคลงึกนั

2 0 4

๒๐๕
  รวมทัง้ยงัมกีารประดบัฉัตร ๗ ชัน้เหนือพระเศยีร พร้อมทัง้มแีท่นฐานกลบีบวัซึ่งรองรบั

ด้วยฐานสงิห์  ที่มรีูปเทพนมและครุฑแบกประดบัที่ชัน้ฐานก็เป็นลกัษณะเดยีวกบัพระพุทธรูป

ฉลองพระองคต่์างๆ ทีอ่ยู่ในพระบรมมหาราชวงัดว้ย และรปูแบบของพระพุทธวชริญาณกอ็าจมี

ความเกีย่วขอ้งกบัพระพุทธรปูฉลองพระองคข์องรชักาลที ่๔ ทีท่รงสรา้งคา้งไว ้และมาสําเรจ็ลง

ในสมยัรชักาลที ่๕ ซึง่ไดก้ลา่วถงึแลว้ในตอนตน้ อน่ึง น่าสงัเกตว่า แมพ้ระพุทธวชริญาณจะเป็น

พระพุทธรปูทรงเครื่องอย่างจกัรพรรดริาชตามโบราณราชประเพณี แต่มกีารแสดงออกถงึความ

สมจรงิบางประการ โดยเฉพาะพระกรรณ ซึ่งมลีกัษณะคล้ายใบหูของมนุษย์ แตกต่างจาก

พระพุทธรปูฉลองพระองคอ์งคอ์ื่นๆในสมยัตน้รตันโกสนิทร ์(ภาพที ่๑๒๐) 

 

                                                           
๒๐๕

ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปสําคัญสมยัรตันโกสินทร์” ใน วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๓, ๔ (ธนัวาคม ๒๕๒๓-ธนัวาคม ๒๕๒๕), ๑๐๘. 



๒๐๐ 

 

 
ภาพที ่๑๒๐ พระกรรณของพระพุทธวชริญาณ 

 

นอกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจกัรพรรดริาช ยงัมพีระพุทธรูปที่

รชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งตามแบบจารตีประเพณีเพื่อทรงพระราชอุทศิถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่

ทรงเป็นบรรพบุรุษ  มตีัวอย่างในการศึกษาที่สําคญั ได้แก่ พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร

รัชกาลที่ ๑-๒ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางอุ้มบาตร (ภาพที่ ๑๒๑, ๑๒๒) และ 

พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารกรมสมเดจ็พระอมรนิทรามาตย ์(ภาพที ่๑๒๓ ) กบัพระพุทธรปู

ประจาํพระชนมวารสมเดจ็พระศรสีุรเิยนทราบรมราชนีิ พระบรมราชชนนีของรชักาลที ่๔ (ภาพ

ที ่๑๒๔) ซึง่เป็นพระพุทธรปูประทบัยนืปางถวายเนตร  

 



๒๐๑ 

 

 
ภาพที ่๑๒๑ พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารรชักาลที ่๑ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๕๙. 



๒๐๒ 

 

 
ภาพที ่๑๒๒ พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารรชักาลที ่๒ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๖๘. 
 

 
ภาพที ่๑๒๓ พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารกรมสมเดจ็พระอมรนิทรามาตย ์

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๖๒. 



๒๐๓ 

 

 
ภาพที ่๑๒๔ พระพุทธรปูประจาํพระชนมวารสมเดจ็พระศรสีุรเิยนทราบรมราชนีิ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๔๐. 
 

เดมิมผีูก้ล่าวว่าพระพุทธรปูประจาํพระชนมวารรชักาลที ่๑-๒และพระพุทธรปู

ประจําพระชนมวารกรมสมเด็จพระอมรนิรามาตย์นัน้สร้างขึน้ในสมยัรชักาลที่ ๓ 2 0 5

๒๐๖
  แต่เมื่อ

ตรวจสอบขอ้มลูทีแ่น่ชดัพบว่ารชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระพุทธรปูทัง้ ๔ องคน้ี์ขึน้ เพื่อ

ทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายเจ้านายเหล่านัน้  โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษาวนัหรอืพระพุทธรูปประจําวนั อนัเป็นธรรมเนียมที่เกดิขึน้ในรชักาลที่ ๔  คอืแสดง

ปางตามวนัพระราชสมภพหรอืวนัประสูตขิองแต่ละพระองค ์ไดแ้ก่ รชักาลที ่๑ และรชักาลที ่๒ 

พระราชสมภพในวนัพุธ จงึไดท้รงสรา้งพระพุทธรปูยนืปางอุ้มบาตร  ส่วนกรมสมเดจ็พระอมรนิ

รามาตยแ์ละสมเดจ็พระศรสีุรเิยนทราบรมราชนีิประสูตวินัอาทติยจ์งึไดท้รงสรา้งพระพุทธรปูยนื
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๒๐๗
 ทัง้น้ีไดม้ตีําราทีก่ําหนดพระพุทธรปูปางต่างๆ สําหรบับูชาเป็นพระประจาํวนั

เกดิแลว้ในสมยัรชักาลที ่๓207

๒๐๘
 

                                                           
๒๐๖

ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, ๑๖๑-๑๖๔ 

และ ๑๖๙. 
๒๐๗

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชกรณัยานุสร, ๖๒-๖๕. 
๒๐๘

หมอ่มเจา้สุภทัรดศิ  ดศิกุล, “พระพุทธรปูสําคญัสมยัรตันโกสนิทร”์ ใน วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๓, ๔ (ธนัวาคม ๒๕๒๓ - ธนัวาคม ๒๕๒๕), ๙๙-๑๐๐. 



๒๐๔ 

 

พระพุทธรปูทัง้ ๔ องคย์งัคงมรีปูแบบโดยรวมอื่นๆ เช่นเดยีวกบัพระพุทธรูป

ในสมยัรชักาลที่ ๓  กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปครองจีวรบางห่มเฉียงเรยีบไม่มรีิ้ว ชายจวีร

ดา้นหลงัแผ่ออก มชีายสงัฆาฏพิาดจากพระองัสาจรดพระนาภปีลายเป็นเขีย้วตะขาบ มขีอบสบง

และแถบจบีที่ด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยม ที่สําคญัคอืพระพกัตรท์ี่สงบน่ิงคล้ายหุ่น มพีระกรรณยาว 

และพระเศียรที่ย ังคงมีอุษณีษะนูนสูงรองรบัพระรศัมีเปลว ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างจาก

พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมองคอ์ื่นทีท่รงสรา้ง 

ที่น่าสงัเกตคอื ส่วนฐานของพระพุทธรูปกลุ่มน้ี เป็นฐานกลบีบวัในผงักลม 

รองรบัดว้ยฐาน ๘ เหลีย่ม โดยมขีอ้ความจารกึโดยรอบฐาน ซึง่เป็นรปูแบบเดยีวกบัส่วนฐานของ

พระคนัธารราษฎรย์นื แตกต่างกนัที่ฐานของพระคนัธารราษฎรย์นืมกีารทําบนัไดในด้านหน้า

เพื่อให้สอดคล้องกับท้องเรื่องในพุทธประวัติ  อีกทัง้ขนาดของพระคันธารราษฎร์ยืนกับ

พระพุทธรูปกลุ่มน้ีก็มขีนาดไล่เลี่ยกนั จงึเป็นไปได้ว่าอาจสร้างขึ้นในคราวเดยีวกนั  หากเป็น

เช่นนัน้ ย่อมแสดงให้เหน็ว่ารชักาลที่ ๔ ทรงเลอืกใช้รูปแบบที่เน้นความสมจรงิตามที่ทรงพระ

ราชนิยมเพื่อสร้างพระพุทธรูปที่ใช้ประกอบพระราชพิธีที่ทรงคิดค้นขึ้นใหม่อย่างพระ

คนัธารราษฎร ์ ในขณะทีท่รงเลอืกใชร้ปูแบบจารตีประเพณีเพื่อสรา้งพระพุทธรปูทีท่รงพระราช

อุทศิถวายบรรพบุรุษ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากพระพุทธรูปกลุ่มน้ีได้ทรงสรา้งขึ้นเพื่อทรงพระราช

อุทศิถวายสมเด็จพระบรมราชอยักา สมเด็จพระบรมราชอัยกี สมเด็จพระบรมราชชนก และ

สมเดจ็พระบรมราชชนนี จงึไดท้รงเลอืกใชร้ปูแบบพระพุทธรปูดงัทีเ่คยนิยมและมกีารสรา้งมาใน

รชักาลก่อนๆ โดยงดเว้นการเลอืกใชรู้ปแบบพระพุทธรปูอย่างที่ทรงพระราชนิยมซึง่ถอืเป็นสิง่

แปลกใหม ่

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ มบีาง

กลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายพระมหากษัตรยิ์  พระพุทธรูปฉลอง

พระองค์ และพระพุทธรูปที่ทรงพระราชอุทศิถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่สําคญัซึ่งยงัคงรกัษา

รปูแบบและแนวคดิตามจารตีประเพณ ีโดยไมป่รากฏพุทธลกัษณะทีเ่ป็นแบบพระราชนิยม  

๔.๗ การตรวจสอบความสมัพนัธก์บัพระพทุธรปูลงักา 

นักวชิาการบางท่านเสนอว่าพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งขึน้ใหม่นัน้มี

ความสมัพนัธ์กับพระพุทธรูปแบบลงักา  โดยมตีัวอย่างสําคญัที่ใช้เป็นกรณีศึกษา คือ พระ

นิรนัตรายเงนิ (ภาพที่ ๑๒๕) ที่ทรงสรา้งคู่กนัและมรีปูแบบเดยีวกนักบัพระนิรนัตรายทองคําที่

ครอบพระพุทธรปูแบบทวารวด ี โดยภายในพระนิรนัตรายเงนิได้สรา้งครอบพระพุทธรูปศลิปะ

ลงักาสลกัด้วยงาช้าง (ภาพที่ ๑๒๖) ที่เชื่อว่าอาจทรงได้รบัเป็นสมณบรรณาการจากทางลงักา

เมื่อทรงผนวช โดยเชื่อว่าการที่โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระนิรนัตรายเงนิครอบพระพุทธรูปแบบ

ลงักานัน้ ย่อมแสดงถึงคุณค่าความสําคญัของพระพุทธรูปลงักาที่น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจและ

ส่งผลต่อรปูแบบของพระนิรนัตรายรวมทัง้พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมอื่นๆ ดว้ย 



๒๐๕ 

 

 
ภาพที ่๑๒๕ พระนิรนัตราย (เงนิ) 

ทีม่า: พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), ๔๑. 

 

 
ภาพที ่๑๒๖ พระพุทธรปูศลิปะลงักาสลกัดว้ยงาชา้งในครอบพระนิรนัตราย (เงนิ) 

ทีม่า: พชิญา สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), ๔๑. 



๒๐๖ 

 

นอกจากน้ียงัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า การสร้างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมให้

ปราศจากอุษณษีะกเ็ป็นลกัษณะเฉพาะของพระพุทธรปูลงักาดว้ยเช่นกนั  โดยสนันิษฐานว่า การ

ไมท่าํอุษณษีะซึง่เกดิขึน้กบัพระสมัพุทธพรรณเีป็นองคแ์รก น่าจะเริม่มาจากการทีร่ชักาลที ่๔ ได้

เคยทอดพระเนตรพระพุทธรปูของลงักาองคอ์ื่นทีพ่ระสงฆจ์ากลงักาเคยส่งเขา้มาถวายตัง้แต่ครัง้

รชักาลที่ ๒ ซึ่งประดษิฐานในพระบรมมหาราชวงั ครัน้เมื่อจะทรงสถาปนาธรรมยุตนิิกาย ได้

สรา้งพระพุทธรูปองค์แรก คอื พระสมัพุทธพรรณี จงึไม่ให้มอุีษณีษะเช่นเดยีวกบัพระพุทธรูป

ของลงักา เพราะทรงถอืว่าสมณวงศ์ของลงักาเป็นต้นวงศ์ของเถรวาททัง้ปวงและมหีลกัปฏบิตัิ
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๒๐๙
 

จากขอ้เสนอดงักล่าว จงึควรต้องพจิารณาถงึรปูแบบของพระพุทธรปูลงักาที่

เขา้มาในราชสํานักสมยัรตันโกสนิทร์ที่อาจเป็นบรรณาการผ่านความสมัพนัธ์ทางพุทธศาสนา

ระหว่างลงักากบัสยามเพื่อตรวจสอบว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัรปูแบบของพระพุทธรปูแบบพระราช

นิยมของรชักาลที่ ๔ มากน้อยเพยีงไร รวมทัง้ตรวจสอบรปูแบบศลิปะของพระนิรนัตราย (เงนิ) 

และพระสมัพุทธพรรณ ีรว่มกบัพระพุทธรปูศลิปะลงักาดว้ย 

หากพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างลงักากับราชสํานัก

รตันโกสนิทรจ์ะพบว่าเริม่มมีาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๑ โดยไดท้รงรบัอุปถมัภภ์กิษุและสามเณรจาก

ลังกาให้จําพรรษาในพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๒มีพระภิกษุลังกาเชิญพระบรม

สารรีกิธาตุกบักิง่พระศรมีหาโพธิม์าถวาย ขณะเดยีวกนัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มณทูตไทยเดนิทาง

ไปลงักาเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๗ เพื่อสบืข่าวพระพุทธศาสนาพรอ้มทัง้นมสัการปชูนียสถานต่างๆ เป็น

เหตุใหม้กีารเชญิปชูนียวตัถุจากลงักามาประดษิฐานในประเทศไทย  รวมทัง้หน่อต้นพระศรพีระ

มหาโพธิซ์ึ่งได้พระราชทานมาปลูกไว้ยงัวดัสําคญัในสมยัรตันโกสนิทร์หลายแห่ง 2 0 9

๒๑๐
 ต่อมาใน

สมยัรชักาลที่ ๓ ได้ทรงอุปถมัภ์พระสงฆ์ลงักาให้เข้ามาพํานักยงัวดับวรนิเวศวหิาร และได้ส่ง

คณะสงฆ์จากสยามเดินทางไปยงัลงักาถึง ๒ ครัง้ เพื่อนมสัการปูชนียสถานและยมืคมัภีร์ที่

                                                           
๒๐๙

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า, ๔๓. 
๒๑๐

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๒ ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ ์(ขาํ  บุนนาค) จากต้นฉบบัตวัเขียน

ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ พร้อมคาํอธิบายเพ่ิมเติม, 

(กรุงเทพฯ: สมาคมประวตัศิาสตรใ์นพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร,ี ๒๕๕๓), ๑๐๒-๑๐๓. 



๒๐๗ 

 

สําคญั กระทัง่ในสมยัรชักาลที่ ๔ ได้ส่งพระสงฆส์ยามไปยงัศรลีงักาเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ เพื่อคนื

คมัภรีท์างพุทธศาสนาทีย่มืมาในคราวก่อน210

๒๑๑
 

แม้จะไม่ปรากฏหลกัฐานรายละเอียดของปูชนียวัตถุจากลงักาที่ส่งเข้ามา

ถวายในราชสํานัก แต่จากการตดิต่อระหว่างกนัทีม่มีาโดยตลอดน้ีกอ็าจมพีระพุทธรปูแบบลงักา

ส่ ง เข้ามา ในราชสํ านักสมัยรัตนโกสินทร์  ทั ้ง น้ีพบว่ ามีพระพุทธรูปศิลปะลังกาใน

พระบรมมหาราชวงับางองคซ์ึง่ไมป่รากฏทีม่า โดยอาจเป็นปชูนียวตัถุทีส่่งเขา้มาในราชสํานักใน

เมื่อครัง้เจริญสัมพนัธไมตรทีางพุทธศาสนาในสมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น เช่น พระพุทธรูป

ประทบัยนืปางแสดงธรรม (ภาพที ่๑๒๗) พระพุทธรปูประทบันัง่ปางสมาธ ิ(ภาพที๑่๒๘) รวมถงึ

พระพุทธรูปแบบลงักาสลกัจากงาช้างที่อยู่ในครอบพระนิรนัตรายเงนิก็เป็นอีกองค์หน่ึงที่ไม่

ปรากฏทีม่าอยา่งชดัเจนเช่นเดยีวกนั 

 

 
ภาพที ่๑๒๗ พระพุทธรูปประทับยืน  ปางแสดงธรรม  ศิลปะลังกา  สมัยแคนดี ใน

พระบรมมหาราชวงั 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๖๕. 

 

                                                           
๒๑๑

สรุปความจาก สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองประดิษฐาน

พระสงฆส์ยามวงศใ์นลงักาทวีป (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๖), ๔๑๗, ๔๖๖ และ ๔๘๘-๔๘๙. 



๒๐๘ 

 

 
ภาพที ่๑๒๘ พระพุทธรปูประทบันัง่ปางสมาธ ิศลิปะลงักา สมยัแคนด ีในพระบรมมหาราชวงั 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๕๖๖. 

 

รูปแบบของพระพุทธรูปแบบลงักาที่ประดษิฐานในพระบรมมหาราชวงัที่ยก

มาเป็นตวัอยา่งนัน้ลว้นเป็นพระพุทธรปูในศลิปะลงักา สมยัแคนด ีซึง่มอีายใุนราวพุทธศตวรรษที ่

๒๒-๒๔ มรีปูแบบทีส่าํคญั คอืพระพกัตรค์่อนขา้งกลม พระศอสัน้มรีศัมเีป็นเปลวขนาดใหญ่  ไม่

มอุีษณษีะ หรอืมแีต่เตีย้มาก  ใบพระกรรณยาว เจาะช่องทีป่ลายพระกรรณ  ฝ่าพระหตัถ์นิยมทํา

ลวดลาย  ครองจวีรห่มเฉียงแบบลอนคลื่นคดโค้งหรอืที่บางท่านเรยีกว่าริว้แบบผ้าแพร 2 1 1

๒๑๒
 มี

แถบสงัฆาฏเิป็นแผ่นเรยีบขนาดเลก็  นอกจากน้ีมสีิง่ที่น่าสงัเกตคอื พระพุทธรูปยนืไม่นิยมทํา

พระหตัถ์ซ้ายกําชายจวีร แต่นิยมห้อยลงแนบพระวรกาย 2 1 2

๒๑๓
 มกัอยู่ในท่ายนืตรงแสดงปาง

ประธานอภยัหรอืแสดงธรรมโดยจบีน้ิวพระดชันีและพระองัคุฐเป็นวงน้ิวพระหตัถ์ทีเ่หลอืเหยยีด

ตรง ส่วนพระพุทธรปูนัง่นิยมทําปางสมาธ ิประทบันัง่ขดัสมาธริาบบนฐานกลบีบวั  มตีวัอย่างให้

ศึกษาเปรยีบเทียบ เช่นพระพุทธรูปยนืและพระพุทธรูปนัง่สมยัแคนดีที่พิพิธภณัฑ์โคลมัโบ 

ประเทศศรลีงักา (ภาพที ่๑๒๙, ๑๓๐) ซึง่มพีุทธลกัษณะเช่นเดยีวกบัพระพุทธรูปลงักาที่อยู่ใน

พระบรมมหาราชวงั 
                                                           

๒๑๒
ม.จ.สุภทัรดศิ  ดศิกุล, ประวติัศาสตรศิ์ลปะในประเทศใกล้เคียง, พมิพค์รัง้ที ่๔ 

(กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๕), ๑๓๖. 
๒๑๓

รุง่โรจน์  ธรรมรุง่เรอืง, พทุธศิลป์ลงักา (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๖), ๑๘๓. 



๒๐๙ 

 

 
ภาพที ่๑๒๙ พระพุทธรปูประทบัยนืศลิปะลงักา สมยัแคนด ีพพิธิภณัฑโ์คลมัโบ ศรลีงักา 

 

 
ภาพที ่๑๓๐ พระพุทธรปูนัง่ศลิปะลงักา สมยัแคนด ีพพิธิภณัฑโ์คลมัโบ ศรลีงักา 



๒๑๐ 

 

หากพิจารณารูปแบบของพระพุทธรูปศิลปะลังกาที่ประดิษฐานใน

พระบรมมหาราชวงัเปรยีบเทยีบกบัพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้น 

เช่นพระสมัพุทธพรรณี และพระนิรนัตราย  หรอืแมแ้ต่เปรยีบเทยีบระหว่างพระนิรนัตราย (เงนิ) 

กบัพระพุทธรปูศลิปะลงักาที่สลกัจากงาชา้ง ตามทีม่ผีูเ้สนอว่าน่าไดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธรูป

แบบลงักานัน้ จะพบว่ามีเพียงประเด็นเดียวที่คล้ายคลึงกันนัน่คือการไม่ทําอุษณีษะ  ส่วน

รูปแบบอื่นๆ นัน้ยงัมีความแตกต่างอยู่มาก อาทิ ท่าประทับนัง่ซึ่งศิลปะลังกานิยมประทับ

นัง่ขดัสมาธริาบ ในขณะทีพ่ระพุทธรปูแบบพระราชนิยมมทีัง้ประทบันัง่ขดัสมาธริาบและขดัสมาธิ

เพชร รปูแบบพระพกัตรแ์ละพระเศยีรทีม่รีศัมเีปลวของพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมทีค่ลีค่ลาย

จากพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบพระพักตร์และพระรัศมีของ

พระพุทธรูปในศลิปะลงักา การทําอุณาโลมซึ่งศลิปะลงักาไม่นิยมทํา แต่ปรากฏในพระพุทธรูป

แบบพระราชนิยมบางองค์ซึง่รวมทัง้พระสมัพุทธพรรณีและพระนิรนัตรายด้วย เป็นต้น และจะ

เหน็ไดว้่าพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมมรีปูแบบทีค่ํานึงถงึความสมจรงิมากกว่า โดยแสดงออก

ผ่านรูปแบบของพระพักตร์ที่มีพระกรรณเป็นธรรมชาติมากขึ้น  รวมทัง้รอยยับอย่างเป็น

ธรรมชาตขิองจวีรซึง่แตกต่างจากริว้จวีรของพระพุทธรปูแบบลงักาอยา่งเหน็ไดช้ดั 

ทัง้น้ีในประเดน็เรื่องการไม่ทําอุษณีษะในพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมนัน้ ก็

ไม่มขี้อมูลยนืยนัได้อย่างแน่ชดัว่ามคีวามเกี่ยวข้องกบัศิลปะลงักา  โดยเป็นสิ่งที่อาจพ้องกัน

ทางด้านรูปแบบเพยีงประการเดยีวเท่านัน้ ซึ่งการไม่ทําอุษณีษะในพระพุทธรูปแบบพระราช

นิยมอาจเป็นการเลอืกที่จะไม่แสดงออกถงึลกัษณะบางประการทีไ่ม่ทรงเชื่อถอืว่าเป็นมหาบุรุษ

ลกัษณะมากกว่าตามหลกัฐานและขอ้มลูทีไ่ดอ้ภปิรายแลว้ในหวัขอ้พระพุทธรปูทีไ่ม่มอุีษณษีะ  

ตวัอย่างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมอีกองค์หน่ึงที่มผีู้เสนอว่าสมัพนัธ์กบั

พระพุทธรปูในศลิปะลงักา คอืพระพุทธปรติรซึง่เป็นพระพุทธรปูระบายส ีโดยเสนอว่ามรีปูแบบที่

สมัพนัธก์บัพระพุทธรปูของลงักาทีว่ดัถํ้าทมัพุลละ (ภาพที ่๑๓๑) มอีายุประมาณพุทธศตวรรษที ่

๒๕ ซึง่มกีารลงสพีระเกศา พระโอษฐแ์ละพระวรกายทีใ่กลเ้คยีงกนั213

๒๑๔
 

 

                                                           
๒๑๔

พชิญา  สุ่มจนิดา, ถอดรหสัพระจอมเกล้า, ๔๓-๔๔. 



๒๑๑ 

 

 
ภาพที ่๑๓๑ พระพุทธรปูระบายส ีศลิปะลงักา สมยัแคนด ีถํ้าทมัพุลละ ศรลีงักา 

 

หากพิจารณาเปรยีบเทียบระหว่างพระพุทธปริตรกับพระพุทธรูปที่วดัถํ้า 

ทมัพุลละทีผู่เ้สนอยกมาเป็นตวัอย่างนัน้ จะพบว่าแมจ้ะเป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธริาบ 

ปางสมาธิ ครองจวีรห่มเฉียงเรยีบที่มกีารระบายสีพระวรกายและจีวร รวมทัง้ไม่มอุีษณีษะ

เช่นเดยีวกนั แต่พระพุทธปรติรก็มคีวามแตกต่างอกีหลายประการ อาท ิวสัดุที่สรา้งพระพุทธ

ปรติรทีเ่ป็นโครงไมไ้ผ่สานพอกปูนน้ํามนัทีม่น้ํีาหนักเบาและสามารถเคลื่อนยา้ยได้ ซึ่งอาจเป็น

การทดลองทาํเพยีงองคเ์ดยีวเท่านัน้ แตกต่างจากพระพุทธรปูลงักาทีนิ่ยมทําดว้ยปนูป ัน้ระบายสี

อนัเป็นประตมิากรรมตดิทีภ่ายในถํ้าทมัพุลละซึง่มเีป็นจํานวนมากและยงัมใีนที่แห่งอื่นซึง่แสดง

ถงึความนิยมในสมยันัน้ การลงสขีองพระพุทธปรติรมกีารคํานึงถึงความสมจรงิของสผีวิ และ

อวยัวะส่วนต่างๆ รวมทัง้สขีองจวีรตามความเป็นจรงิในเชงิประจกัษ์ ซึง่น่าจะส่งผลถงึการสรา้ง

พระพุทธรปูปนูป ัน้ระบายสทีี่ประดษิฐานในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวารามประเดน็น้ีจงึมคีวาม

แตกต่างจากการลงสพีระพุทธรปูทีถ่ํ้าทมัพุลละของศรลีงักา เน่ืองจากพบว่าไม่ไดค้ํานึงถงึความ

สมจรงิมากนัก โดยระบายสผีวิและสจีวีรเป็นสเีดยีวกนั นอกจากน้ีพระพุทธรปูทีถ่ํ้าทมัพุลละที่มี

ผูเ้สนอเป็นตวัอย่างเปรยีบเทยีบองค์น้ี ยงัเป็นพระพุทธรปูเพยีงไม่กี่องคท์ี่ทําจวีรห่มเฉียงเรยีบ 

ซึ่งคล้ายกบัพระพุทธปรติร แต่ยงัคงเห็นการลงสใีห้เกิดริ้วจวีรเล็กน้อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว

พระพุทธรปูระบายสใีนศลิปะลงักาสมยัแคนดรีวมทัง้ที่ถํ้าทมัพุลละเกอืบทัง้หมดนัน้ มกัทําจวีร

ห่มเฉียงเป็นริว้คลา้ยลอนคลื่นตามทีนิ่ยมในศลิปะลงักาสมยันัน้ ซึง่มคีวามแตกต่างจากลกัษณะ

จวีรของพระพุทธปรติรเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการศึกษาเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัการลงสี

พระพุทธรปูนัน้ไมอ่าจใหข้อ้มลูไดอ้ย่างแน่ชดันักเน่ืองจากย่อมผ่านการบูรณะมาบา้งแลว้ไม่มาก

กน้็อย 



๒๑๒ 

 

กล่าวโดยสรุปแล้วเชื่อว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ มี

รูปแบบที่สืบเน่ืองและคลี่คลายมาจากพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๓ 

ประกอบกบัพระราชนิยมและพระราชวนิิจฉัยส่วนพระองค์ ร่วมกบัแนวคดิและการแสดงออก

อย่างสมจรงิอนัเป็นพฒันาการทางความคดิในขณะนัน้ จงึทําใหพ้ระพุทธรปูแบบพระราชนิยมมี

รปูแบบทีแ่ตกต่างจากพระพุทธรปูแบบลงักาอยูห่ลายประการ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากการตรวจสอบด้านรูปแบบศิลปะจะพบว่ามีข้อ

แตกต่างหลายประการระหว่างพระพุทธรูปในศลิปะลงักากบัพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมใน

รชักาลที ่๔ แต่เชื่อว่าแนวพระราชดาํรใินดา้นพุทธศาสนาย่อมมคีวามสมัพนัธก์บัลงักาในฐานะที่

เป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึง่นับว่าเก่าแก่และมคีวามบรสิุทธิถ์ูกต้องแห่งวงศ์

พุทธศาสนามากที่สุดจงึมศีลิปกรรมในพระราชประสงคท์ี่แมว้่าจะมรีปูแบบอย่างศลิปะไทยแต่ก็

แสดงออกถงึความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัลงักา 

ในส่วนของพระพุทธรูปนัน้  แม้จะมขี้อแตกต่างจากลงักาทางด้านรูปแบบ

ศิลปกรรมดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว แต่มพีระพุทธรูปที่ทรงสร้างโดยเชื่อว่ามีแนวพระราชดําริที่

เกี่ยวขอ้งกบัลงักาอยู่ไม่น้อย นัน่คอื การโปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระพุทธสหิงิคซ์ึ่งมอีย่างน้อย ๔ 

องค ์คอื  

๑. พระพุทธรปูประจาํพระชนมวาร ซึง่ไดก้ล่าวถงึแลว้ในหวัขอ้พระพุทธรปูที่

ไม่มอุีษณีษะการทีท่รงเลอืกพระพุทธสหิงิค์เป็นพระพุทธรปูประจาํพระชนมวารนัน้ นอกจากจะ

ทรงพระราชศรทัธาในพระพุทธสิหิงค์แล้ว ก็อาจเป็นเพราะพระพุทธสิหิงค์มีรูปแบบเป็น

พระพุทธรปูปางสมาธซิึง่ตรงกบัวนัพระราชสมภพในวนัพฤหสับดดีว้ย 

๒. พระพุทธสหิงิค์ที่ประดษิฐานในซุ้มทศิตะวนัออกพระปฐมเจดยี ์(ภาพที ่

๑๓๒) 

๓. พระพุทธสหิงัคปฏมิากรประดษิฐานในพระวหิารหลวง วดัราชประดษิฐ

สถติมหาสมีาราม 

๔. พระพุทธสิหังคปฏิมากรน้อย ประดิษฐานในพระวิหารหลวง วัดราช

ประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

โดย ๒ องคห์ลงัแมจ้ะมพีระนามที่ต่างไปแต่กห็มายถงึพระพุทธสหิงิคน์ัน่เอง 

(ภาพที ่๑๓๓) 

พระพุทธสหิงิคทุ์กองค์ในกลุ่มน้ีตามประวตักิล่าวว่ารชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ 

ให้หล่อจําลองจากพระพุทธสหิงิค์ ซึ่งประดษิฐานอยู่ในพระทีน่ัง่พุทไธสวรรยใ์นพระบวรราชวงั 

หรอืพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร ในปจัจุบนั (ภาพที่ ๑๓๔) ด้วยทรงพระราชศรทัธาใน



๒๑๓ 

 

พระพุทธสิหิงค์เป็นอย่างมาก 2 1 4

๒๑๕
 จึงนับว่าเป็นการสร้างพระพุทธสิหิงค์จําลองซึ่งเป็น

พระพุทธรปูสาํคญัของราชอาณาจกัรอกีองคห์น่ึงทีม่เีพิม่มากขึน้ในรชัสมยัน้ี 

จากรูปแบบที่ปรากฏพบว่าพระพุทธสหิงิค์ที่รชักาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นนัน้มี

พุทธลกัษณะโดยรวมที่คล้ายคลงึกบัพระพุทธสหิงิค์ที่ประดษิฐานในพระที่นัง่พุทไธสวรรย ์ซึ่ง

เป็นพระพุทธรูปในศิลปะล้านนา กล่าวคอื เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธริาบ ปางสมาธ ิ

บนฐานรูปกลีบบวัซ้อนชัน้ พระพกัตร์รูปไข่ค่อนข้างกลม พระเนตรเหลือบตํ่า พระขนงโค้ง 

ปลายพระกรรณยาวเป็นรอ่ง เหนือพระเศยีรมอุีษณีษะเตี้ยรองรบัรศัมเีปลว ขมวดพระเกศาเมด็

เลก็คล้ายหนามขนุน ครองจวีรห่มเฉียงเรยีบไม่มรีิว้บางแนบพระวรกายโดยมชีายสงัฆาฏเิป็น

แถบยาวจรดพระนาภี  เว้นแต่พระพุทธสิหิงค์ที่ซุ้มทิศตะวนัออกของพระปฐมเจดีย์มขี้อน่า

สงัเกตที่ต่างออกไป เน่ืองจากทําจวีรให้มรีิ้วอย่างเป็นธรรมชาตเิลก็น้อย คล้ายกบัริว้จวีรของ

พระสมัพุทธพรรณ ี

 

 
ภาพที ่๑๓๒ พระพุทธสหิงิคจ์าํลอง ซุม้ทศิตะวนัออก  พระปฐมเจดยี ์

 

                                                           
๒๑๕

ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชกรัณยานุสร 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), ๖๕; สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานาน

พระพทุธรปูสาํคญั (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๔๘), ๑๒๓, ๑๙๕. 



๒๑๔ 

 

 
ภาพที ่๑๓๓ พระพุทธสหิงัคปฏมิากร (องคห์ลงั) และ พระพุทธสหิงัคปฏมิากรน้อย (องคห์น้า)

พระวหิารหลวง วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

 

 
ภาพที ่๑๓๔ พระพุทธสหิงิค ์ พระทีน่ัง่พุทธไสวรรย ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 



๒๑๕ 

 

การเลอืกประดษิฐานพระพุทธสหิงิคย์งัพระปฐมเจดยีแ์ละวดัราชประดษิฐสถติ

มหาสมีารามกเ็ป็นอกีประเดน็หน่ึงทีม่คีวามน่าสนใจ เพราะอาจเป็นสิง่หน่ึงทีส่ะทอ้นแนวคดิเรื่อง

ความสมัพนัธ์ทางพุทธศาสนากบัลงักา  เน่ืองจากได้กล่าวถึงแล้วว่าการปฏสิงัขรณ์พระปฐม

เจดยีน์ัน้มคีวามเชื่อมโยงกบัลงักาอยู่ไม่น้อย โดยเป็นเจดยีท์ีร่ชักาลที ่๔ ทรงเชื่อว่าเป็นเจดยีใ์น

คราวแรกรบัพุทธศาสนาเช่นเดยีวกบัที่ลงักา จงึได้ทรงปฏสิงัขรณ์เจดยีใ์ห้เป็นทรงระฆงัและมี

ขนาดใหญ่เช่นเดยีวกบัสถูปลงักา  ซึง่น่าสงัเกตว่าไดท้รงเลอืกจาํลองพระพุทธสหิงิคซ์ึง่คงเป็นที่

รบัรูแ้ละเชื่อถอืกนัในขณะนัน้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สรา้งขึน้ในลงักามาประดษิฐานที่ซุ้มด้านทศิ

ตะวนัออกของพระปฐมเจดยีด์ว้ย  โดยเป็นพระพุทธรปูเพยีงองคเ์ดยีวทีท่รงเลอืกมาประดษิฐาน

ทีอ่งคพ์ระปฐมเจดยี ์

ส่วนการที่ทรงเลอืกพระพุทธสหิงิค์มาเป็นประธานวดัราชประดษิฐสถติมหา

สมีารามนัน้ นอกเหนือจากพระราชศรทัธาส่วนพระองคท์ีท่รงมต่ีอพระพุทธสหิงิคเ์ป็นอย่างมาก

แล้ว  ยงัน่าคดิดว้ยว่าการเลอืกประดษิฐานพระประธานเป็นพระพุทธสหิงัคปฏมิากรอนัเป็นรูป

จําลองของพระพุทธสหิงิค์ที่เชื่อว่ามตี้นกําเนิดจากลงักานัน้  อาจเกี่ยวข้องกบัต้นกําเนิดของ

ธรรมยตุกินิกายซึง่ถอืว่าเกดิจากการปฏริปูพระพุทธศาสนาโดยสบืคําสอนของพระพุทธองคต์าม

พระบาลแีละถอืในเรื่องสายสมณวงศ์ที่บรสิุทธิถ์ูกต้อง ซึ่งต้นทางที่สําคญัก็อาจหมายถึงลงักา

วงศ ์ทัง้น้ีแมก้ารก่อกําเนิดธรรมยตุกินิกายจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพระสงฆร์ามญันิกาย แต่การที่

ทรงเลื่อมใสศรทัธาในพระรามญันิกายนัน้อาจเป็นเพราะไดส้บืสายวงศ์มาจากลงักาอกีทอดหน่ึง 

ดงัพระราชนิพนธข์องเจา้ฟ้ามงกุฎในสมณสาสน์ทีท่รงมไีปยงัคณะสงฆล์งักาว่า 

 

“พวกข้าพเจ้าขอบอกความประสงค์ของเหล่าบัณฑิตผู้ธรรมยุตติกาตามเปนจริง

โดยสงัเขปในทีน่ี้  หากว่าสหีฬวงศเ์ก่าพงึตัง้อยู่จนทุกวนันี้ในสหีฬทวปีไซ ้ พระอาจารย์

บางพวกผูธ้รรมยุตตกิาละวงศเ์ดมิของตนเสยีบา้ง  บางพวกใหท้าํทฬัหกิรรมบา้ง จกันํา

วงศ์นัน้ไปแน่  หากไม่ได้วงศ์เก่าเช่นนัน้ ไม่เหนวงศ์อื่นดีกว่า ก็ตัง้อยู่ในรามญัวงศ์ที่

นําไปแลว้แต่สหีฬวงศเ์ก่านัน่เทยีว สาํคญัอยู่ซึง่วงศน์ัน้ว่าประเสรฐิกว่าวงศท์ัง้ปวง ดว้ย

ความทีม่ผีูนํ้าไปแต่สหีฬทวปีในกาลกอ่นบา้ง  ดว้ยความทีว่ธิเีปล่งเสยีงอกัขระของรามญั

เหล่านัน้ในบดันี้ใกลช้าวสหีฬบา้ง”215

๒๑๖ 

 

                                                           
๒๑๖

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, “แปลพระสมณปฏศิาสน์ ฉบบัที ่๒ เรื่อง

สีมาวิจารณ์” ใน สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยงัลังกาทวีป (พระนคร: บํารุง 

นุกูลกจิ, พมิพ์ในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรกัษ์ ณ พระเมรุท้อง

สนามหลวง, ๒๔๖๘), ๔๖. 



๒๑๖ 

 

จะเหน็ได้ว่าพระสงฆธ์รรมยุตนิิกายภายใต้การนําของเจา้ฟ้ามงกุฎได้มกีาร

ตดิต่อสบืข่าวพุทธศาสนาสอบทานวตัรปฏบิตัต่ิางๆ และช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัระหว่างคณะ

สงฆ์ฝ่ายธรรมยุติและคณะสงฆ์ลังกาอยู่เสมอ 2 1 6

๒๑๗
  จากความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์

ธรรมยุติกนิกายและลงักาดังกล่าว จึงอาจเป็นเหตุให้ทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธสิหังค

ปฏิมากรซึ่ง เ ป็นองค์แทนพระพุทธสิหิงค์อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองที่สําคัญใน

ราชอาณาจกัรและเชื่อว่ามตีน้กําเนิดจากลงักามาประดษิฐานเป็นประธานในวดัราชประดษิฐสถติ

มหาสมีารามซึง่วดัทีม่พีระราชประสงคใ์หเ้ป็นทีม่ ัน่ของพระสงฆธ์รรมยตุกินิกาย217

๒๑๘
 

พระราชศรทัธาเกีย่วกบัพระพุทธสหิงิคใ์นรชักาลที ่๔ยงัน่าจะสะทอ้นผ่านการ

เขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาสหรอืวดัพระแก้ววงัหน้า ซึ่งได้

โปรดเกลา้ฯ ใหบ้รูณะเพิม่เตมิต่อมาเมือ่พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วัสวรรคต  และคงมี

พระราชดํารจิะให้อญัเชญิพระพุทธสหิงิค์มาประดษิฐานในพระอุโบสถและยงัโปรดเกล้าฯ ให้

เขยีนจติรกรรมฝาผนังเรื่องตํานานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นฉบบัพระโพธิรงัษี โดยแสดงภาพ

เหตุการณ์ตอนพญานาคเนรมติกายเป็นพระพุทธเจา้ จนถงึตอนเจา้มหาพรหมรบกบัพระเจา้สริิ

ราชบุตร กระทัง่ถงึเหตุการณ์ที่สมเดจ็กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาทยกทพัไปรบกบัพม่า

แลว้อญัเชญิพระพุทธสหิงิคจ์ากเชยีงใหมก่ลบักรงุเทพฯ แลว้อญัเชญิพระพุทธสหิงิคจ์ากวงัหลวง

มาประดษิฐานยงัวงัหน้า218

๒๑๙
 

แมจ้ะเป็นการเขยีนภาพในเชงิประวตัศิาสตรท์ีซ่ ึง่เป็นแนวคดิอย่างใหม่ในงาน

จติรกรรมช่วงน้ี แต่เน้ือหาของภาพยงัแสดงถึงคติความเชื่อที่ว่าพระพุทธสหิิงค์คอืพระสีหล

ปฏมิาซึง่ไดส้รา้งขึน้และอญัเชญิมาจากศรลีงักา ซึง่สะทอ้นแนวคดิเรื่องทีม่าของพระพุทธรปูและ

ความสมัพนัธ์กับลงักาได้เป็นอย่างดี โดยแสดงฉากสภาพบ้านเมืองของศรลีังกาผ่านภาพ

สถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกซึง่สะท้อนถงึความเป็นจรงิในขณะนัน้ทีศ่รลีงักาตกเป็นอาณานิคม

ของตะวนัตกแลว้ (ภาพที ่๑๓๕) 

 
                                                           

๒๑๗
ดูรายละเอยีดจากสมณลขิติที่มไีปมาระหว่างเจา้ฟ้ามงกุฏกบัคณะสงฆล์งักา ใน 

สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยงัลงักาทวีป (พระนคร: บํารุงนุกูลกจิ, พมิพ์ในงาน 

พระศพพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงพรหมวรานุรกัษ์ ณ พระเมรทุอ้งสนามหลวง, ๒๔๖๘). 
๒๑๘

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “พระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ ๕ ว่า

ด้วยวดัพระนามบญัญตั ิวดัราชประดษิฐ” ใน ราชประดิษฐพิพิธบรรณ (กรุงเทพฯ: วดัราช

ประดษิฐสถติมหาสมีาราม, ๒๕๕๓), ๑๘-๒๐. 
๒๑๙

อรณุศกัดิ ์ กิง่มณ,ี “ “เทวะประตมิาน” ในงานจติรกรรม: ศกึษาเฉพาะกรณีเทพผู้

พทิกัษ์อุโบสถและวหิารในสมยัรตันโกสนิทร”์ (วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๐), ๒๙, ๓๑. 



๒๑๗ 

 

 
ภาพที ่๑๓๕ จติรกรรมฝาผนงัเรือ่งตํานานพระพุทธสหิงิค ์พระอุโบสถ วดับวรสถานสุทธาวาส 

 

กล่าวโดยสรุปแล้วการสรา้งพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ 

นัน้ แมจ้ะไมไ่ดม้รีปูแบบทีส่มัพนัธก์บัศลิปะลงักาโดยตรง แต่เชื่อว่าน่าจะมแีนวคดิในการสรา้งที่

สมัพนัธ์กบัลงักาในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางการสบืสายวงศ์พุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่ม

พระพุทธรปูทีจ่าํลองจากพระพุทธสหิงิคซ์ึง่นับว่ามกีารสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคเ์ป็นจาํนวน

มากและมคีวามสําคัญในรชักาลน้ีอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเน่ืองมาจากพระราชศรทัธาส่วน

พระองค์ ประกอบกบัคตคิวามเชื่อเรื่องตํานานพระพุทธสหิงิค์ซึ่งมทีี่มาจากลงักาก็อาจมคีวาม

เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิเรื่องความบรสิุทธิถ์ูกต้องแห่งสมณวงศ์ที่มลีงักาเป็นต้นวงศ์ที่สําคญัที่อาจ

เชื่อมโยงมาสู่สายวงศแ์ห่งธรรมยตุกินิกายดว้ย  

๔.๘ สงัเวชนียสถานกบัพระพทุธรปูในพระราชประสงค ์

การสรา้งพระพุทธรปูตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ นัน้ มตีวัอย่างหน่ึง

ทีน่่าสนใจ คอืพระพุทธรปูทีส่ะทอ้นถงึแนวคดิเรือ่งสงัเวชนียสถานซึง่นับว่าเป็นแห่งแรกในศลิปะ

ไทยทีแ่สดงออกถงึเรือ่งน้ีอยา่งชดัเจนผ่านการสรา้งพระพุทธรปูนัน่คอื  พระพุทธรปูปางต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัพุทธประวตัิตอน ประสูติ ตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน อนัเป็นสิง่แทนเพื่อ

ระลกึถงึสงัเวชนียสถานใน ๔ ตําบลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพุทธประวตัซิึง่ประดษิฐานอยู่ภายในวหิารทศิ

รอบองคพ์ระปฐมเจดยี ์



๒๑๘ 

 

ความเชื่ อ เรื่องสังเวชนียสถานมีปรากฏในเรื่องมหาปรินิพพานสูตร 

พระพุทธเจ้าได้ตรสัถึง สงัเวชนียสถาน ๔ แห่งซึ่งประกอบด้วย สถานที่ประสูติ ตรสัรู้ ปฐม

เทศนา และปรนิิพพาน ไวว้่า 

 

“...ดูก่อนอานนท์  สงัเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา 

สงัเวชนียสถาน ๔ แห่งเป็นไฉน คอื (๑) สงัเวชนียสถานอนัเป็นทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ ี

ศรทัธาดว้ยมาตามระลกึว่า พระตถาคตประสตูใินทีน่ี้ฯ  (๒)สงัเวชนียสถานอนัเป็นทีค่วร

เหน็ของกลุบุตรผูม้ศีรทัธาดว้ยมาตามระลกึว่า พระตถาคตตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธิ

ญาณในที่นี้ฯ  (๓) สงัเวชนียสถานอนัเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มศีรทัธาด้วยมาตาม

ระลกึว่า  พระตถาคตทรงยงัอนุตรธรรมจกัรใหเ้ป็นไปในทีน่ี้ฯ (๔)สงัเวชนียสถานอนัเป็นที่

ควรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธาด้วยมาตามระลกึว่า พระตถาคตเสด็จปรนิิพพานแลว้ดว้ย

อนุปาทเิสสนิพพานธาตุในทีน่ี้ฯกช็นเหล่าใดเทีย่วจารกิไปยงัเจดยีด์้วยจติใจเลื่อมใสแล้ว 

จกักระทาํกาละลง ชนเหล่านัน้ทัง้หมดเบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  จกัเขา้ถงึสคุตโิลก

สวรรค.์..”219

๒๒๐ 

 

สงัเวชนียสถานจงึหมายถงึสถานทีท่ีผู่แ้สวงบุญควรสงัเวชในความเป็นอนิจจงั 

เพราะแม้พระพุทธเจ้าก็ยงัเสด็จดบัขนัธ์ปรนิิพพาน ไม่เหลอืสิง่ใดนอกจากสถานที่ที่ควรปลง

สงัเวชเหล่านัน้ และเชื่อกนัว่าการไดไ้ปสกัการะสงัเวชนียสถานนัน้เป็นบุญกุศลอนัยิง่ใหญ่ที่ทํา

ใหเ้มื่อสิน้ชพีแล้วจะไดไ้ปยงัสวรรค ์ คตกิารจารกิแสวงบุญไปยงัสงัเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่าน้ี

จึงได้เกิดขึ้นตัง้แต่สมัยอินเดียโบราณและต่อมาได้มีการจําลองสังเวชนียสถานผ่านงาน

ศลิปกรรม เพื่อเป็นที่ระลกึถงึและเสมอืนว่าการสกัการะปชูนียวตัถุเหล่านัน้ย่อมบงัเกดิบุญกุศล

เช่นเดยีวกบัการเดนิทางไปยงัสงัเวชนียสถานเหล่านัน้  เช่น  การสรา้งพระพุทธรูป ๔ ปาง ซึ่ง

ต่อมาได้มกีารเพิม่สถานที่แสวงบุญสําคญัทางพุทธศาสนาอกี ๔ แห่งที่เกี่ยวข้องกบัการแสดง

มหาปาฏหิารยิข์องพระพุทธองค ์รวมเป็น ๘ แห่ง เรยีกว่า อษัฏมหาสถาน220

๒๒๑
 

สําหรบัในศลิปะไทยมหีลกัฐานศลิปกรรมที่เกี่ยวข้องกบัสงัเวชนียสถานอยู่

บา้ง เช่น งานประตมิากรรมปูนป ัน้และจติรกรรมฝาผนังที่เล่าเหตุการณ์พุทธประวตัติอนสําคญั

ดงักล่าว  รวมทัง้พบการเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอษัฏมหาสถานและสตัตมหา

                                                           
๒๒๐

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย 

มหาวรรค (พระนคร: การศาสนา, พมิพ์เป็นอนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศกัราช 

๒๕๐๐), ๑๘๘-๑๘๙. 
๒๒๑

สรุปความจาก เชษฐ์  ติงสัญชลี, สงัเวชนียสถานและสถานท่ีสําคญัทาง 

พทุธประวติัในอินเดีย-เนปาล (กรงุเทพฯ: มวิเซยีมเพรส, ๒๕๕๖), ๓๔-๓๖. 



๒๑๙ 

 

สถานซึง่เป็นสถานทีส่าํคญัภายหลงัการตรสัรูใ้น ๗ สปัดาห ์ มตีวัอย่างเช่น จติรกรรมฝาผนังวดั

เกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุร ีซึ่งเป็นศลิปะอยุธยาตอนปลาย  แต่สําหรบัประตมิากรรมทีเ่ป็น

พระพุทธรปูทีแ่สดงถงึเหตุการณ์ตอนประสูต ิตรสัรู ้ปฐมเทศนาและปรนิิพพานนัน้ อาจกล่าวได้

ว่าทีว่หิารทศิรอบองคพ์ระปฐมเจดยีน์ัน้เป็นทีแ่รกทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูตอนสําคญัเหล่าน้ีไว้

อยา่งครบถว้น221

๒๒๒
  ทัง้น้ีอาจเป็นไปตามคตคิวามเชื่อเรื่องการจาํลองสงัเวชนียสถานและสถานที่

สําคัญต่างๆ ในพุทธประวัติซึ่งสอดคล้องกับพระราชประสงค์ที่ทรงให้ปลูกต้นไม้สําคัญที่

เกี่ยวขอ้งกบัพุทธประวตัไิวท้ี่พระปฐมเจดยีด์้วย จงึถอืเป็นการจาํลองสงัเวชนียสถานมาไว้ในที่

แห่งเดยีวคอืพระปฐมเจดยี ์ ซึง่ผูท้ ีม่าสกัการบูชาย่อมไดบุ้ญกุศลเช่นเดยีวกบัการเดนิทางไปยงั

สงัเวชนียสถานต่างๆ ตามคตคิวามเชื่อแต่โบราณกาล 

อาคารที่เปรียบดังสังเวชนียสถานที่พระปฐมเจดีย์นั ้น คือ วิหารทิศที่

ประดษิฐานพระพุทธรปู ๔ ตอน วหิารเหล่าน้ีไดร้บัการออกแบบใหแ้บ่งเป็น ๒ หอ้ง โดยหอ้งดา้น

ในเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าซึ่งเป็นของเดมิที่พบในบรเิวณพระปฐมเจดยี ์ส่วนห้องด้าน

นอกของทุกหลงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูตอนสําคญัทัง้ ๔ ทีร่ชักาลที ่๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้

สรา้งขึน้ใหม่ ดงันัน้ ในทีน้ี่จงึจะกล่าวถงึเฉพาะพระพุทธรปูในกลุ่มน้ีเท่านัน้ โดยปรากฏหลกัฐาน

ในการก่อสรา้งว่า “...การท่ีทาํในบริเวณองค์พระนัน้ ได้ก่อวิหารไว้ ๔ ทิศ ประดิษฐานพระ

ปฏิมากรทัง้ ๔ ปาง วิหารใหญ่ข้างทิศบูรพานัน้ ห้องนอกไว้พระพุทธรปูมารวิชยัได้ตรสั.. 

วิหารทิศทกัษิณ ห้องนอกไว้พระเทศนาธรรมจกัรโปรดปัญจวคัคีย.์. วิหารทิศประจิมนัน้.. 

วิหารเบือ้งหลงัไว้พระนิพพานพระองคห์น่ึง.. วิหารทิศอดุรนัน้.. ห้องนอกไว้พระประสูติ...”

2 2 2

๒๒๓
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระพุทธรูปทัง้ ๔ ตอนน้ีจะได้รบัการปฏสิงัขรณ์ภายหลงัจากในสมยั

รัชกาลที่ ๔ แล้ว แต่ความตัง้ใจเมื่อแรกสร้างย่อมแสดงถึงพระราชเจตนารมณ์ที่ทรงให้

ความสาํคญักบัการจาํลองสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่งมาไวท้ีพ่ระปฐมเจดยี ์

                                                           
๒๒๒

ที่มณฑปทิศรอบพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นสถานที่อีกแห่งหน่ึง 

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตอนประสูติ ตรสัรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งอาจหมายถึง 

สังเวชนียสถานเช่นเดียวกับที่วิหารทิศรอบพระปฐมเจดีย์ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า

พระพุทธรูปที่มณฑปทศรอบพระปรางค์วดัอรุณได้ประดิษฐานเมื่อคราวปฏิสงัขรณ์มณฑป 

ในสมยัรชักาลที่ ๕ แล้ว ดูใน อนัสพงษ์  ไกรเกรยีงศร,ี “การศึกษาสถาปตัยกรรม วดัอรุณ

ราชวราราม” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์สถาปตัยกรรม 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๕), ๖๐. 
๒๒๓

คัดเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปในห้องนอกของวิหารทิศ  

ดูเพิม่เตมิใน เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๕. 



๒๒๐ 

 

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ 

เพิม่เติมพบว่าแนวคิดในการให้ความสําคญักบัเรื่องสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ นัน้ได้ปรากฏผ่าน

ศิลปกรรมบางประการมาแล้ว อาท ิพระเจดยี์ถมปดั ๒ องค์ ซึ่งรชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้

ออกแบบและสรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบชูาแก่วดับรมนิวาส ซึง่พระอุบาลคีุณูปมาจารย ์(จนัทร ์

สริจินัโท) มอบใหพ้พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร (ภาพที ่๗๖)  และอกีองคห์น่ึงประดษิฐาน

ทีว่ดับวรนิเวศวหิาร (ภาพที ่๑๓๖) ซึ่งยงัมเีจดยีถ์มปดัรูปแบบเดยีวกนัน้ีอกีที่พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาต ิพระนคร  โดยเจดยีถ์มปดัทัง้ ๒ องคท์ีย่กมาเป็นตวัอย่างในการศกึษาเปรยีบเทยีบนัน้ 

มภีาพเล่าเรื่องพุทธประวตั ิไดแ้ก่ ตอนประสูต ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพานรอบองคร์ะฆงั

ทัง้สี่ทิศ 2 2 3

๒๒๔
  รวมทัง้ยังมีภาพประติมากรรมนูนตํ่ าประดับที่ฐานพระเจดีย์กาไหล่ทองที่

ประดษิฐานภายในคูหาของเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร  ซึง่จะได้ศกึษาภาพจติรกรรมและ

ประตมิากรรมเหล่าน้ีรว่มกบัพระพุทธรปูทีว่หิารทัง้ ๔ ทศิรอบพระปฐมเจดยีต่์อไป 

 

 
ภาพที ่๑๓๖ พระเจดยีถ์มปดั วดับวรนิเวศวหิาร 

ทีม่า: วดับวรนิเวศวหิาร 

                                                           
๒๒๔

ดรูายระเอยีดของจติรกรรมเล่าเรือ่งแต่ละเหตุการณ์ซึง่เป็นการนําเสนอแนวใหม่

ได้ใน ยุทธนาวรากร  แสงอร่าม, “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวตัิ “พระจตุปฏัฐาน”ในรชักาลที่ ๔,” 

เมืองโบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๓), ๑๑๗-๑๒๖. 



๒๒๑ 

 

สําหรบัพระพุทธรูปที่เป็นสิง่แทนสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ ที่วหิารทศิรอบองค์

พระปฐมเจดยี ์มรีายละเอยีดดงัน้ี 

พระพทุธรปูตอนประสติูในวิหารทิศเหนือ 

พระประสตูมิรีปูแบบเป็นพระกุมารไม่สวมเครื่องทรง ประทบัยนืบนพานแว่นฟ้า 

ยกพระดรรชนีขา้งขวาขึน้ ส่วนขา้งซา้ยชีล้งพื้นดนิ มพีระพีเ่ลีย้ง ๒ นางทําท่าประคองทางซา้ย

และขวา  แต่งกายด้วยผ้านุ่งจบีคาดป ัน้เหน่ง ห่มสไบ ประดบักรองศอ  กําไลข้อมอื  ที่ศรีษะ

ประดบัดว้ยกระบงัหน้าและรดัเกลา้มวยผมทีท่า้ยทอย ประตมิากรรมชุดน้ีตัง้อยู่บนแท่นฐานสงิห ์

เบือ้งหลงัมซุีม้เรอืนแก้วปิดทองประดบักระจก (ภาพที่ ๑๓๗) จากภาพถ่ายเก่าในสมยัรชักาลที ่

๕พบว่านอกเหนือจากรปูพระกุมารและนางกํานัลพระพีเ่ลีย้งแล้ว เคยมปีระตมิากรรมรูปเทวดา

องค์หน่ึงกัน้ฉัตรถวายที่ด้านหลงัของพระกุมาร และมเีทวดาอีก ๔องค์ยนืพนมมอืที่มุมทัง้ ๔ 

ของแท่นฐานชุกชขีนาดใหญ่ทีเ่ป็นฐานสงิหป์ระดบัลายพรรณพฤกษา (ภาพที ่๑๘๗) 

 

 
ภาพที ่๑๓๗ พระพุทธรปูตอนประสตู ิวหิารทศิเหนือ พระปฐมเจดยี ์

 



๒๒๒ 

 

 
ภาพที ่๑๓๘ ภาพถ่ายเก่าของพระพุทธรปูตอนประสตู ิวหิารทศิเหนือ พระปฐมเจดยี ์

ที่มา: พรีะพฒัน์  สําราญ, “คตแิละสญัลกัษณ์ในการออกแบบสถาปตัยกรรมพระปฐมเจดยี”์ 

(วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาศลิปากร), ๑๐๖. 

 

น่าสงัเกตว่ารูปแบบของพระพุทธรูปหรอือาจเรยีกว่าพระโพธิสตัว์ในตอน

ประสูตดิงัทีป่รากฏน้ีเป็นรปูแบบทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนในศลิปะไทย และน่าจะไม่เป็นทีนิ่ยมใน

การสรา้งเป็นพระพุทธรปูเน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวตัติอนทีท่รงพระเยาวซ์ึง่ยงัไม่ทรง

บรรลุพระโพธญิาณ  การแสดงออกทีผ่่านมาในศลิปกรรมไทยเกี่ยวกบัพุทธประวตัติอนน้ีมกัทํา

เป็นภาพพระกุมารประสูติจากพระปรศัว์ของพระพุทธมารดาที่ประทบัยนืท่ามกลางเหล่านาง

กํานัลและเทวดาทีม่ารอนมสัการและกางกัน้ฉัตรถวาย  โดยพระกุมารอยู่ในอริยิาบถประทบัยนื

ประสานพระหตัถ์ไว้ดา้นหน้าอย่างสํารวม เช่น จติรกรรมตอนประสูตทิีพ่ระอุโบสถวดัเกาะแก้ว 

สุทธาราม จ.เพชรบุร ี(ภาพที ่๑๓๙) 

 



๒๒๓ 

 

 
ภาพที ่๑๓๙ จติรกรรมฝาผนงัเรือ่งพุทธประวตั ิตอนประสตู ิพระอุโบสถ วดัเกาะแก้วสุทธาราม 

จ.เพชรบุร ี

 

อริยิาบถดงักล่าวจงึมคีวามแตกต่างจากรูปพระกุมาร “พระประสูต”ิ ที่วหิาร

ทศิเหนือของพระปฐมเจดยีซ์ึง่ทําท่าชีพ้ระดชันีขวาขึน้ดา้นบน และชี้พระดชันีซ้ายลงพืน้ดนิ ซึ่ง

รปูแบบดงักล่าวยงัปรากฏในภาพจติรกรรมประดบัพระเจดยีถ์มปดั ๒ องค ์ซึง่รชักาลที ่๔ โปรด

เกล้าฯ ให้ออกแบบและสรา้งขึ้น (ภาพที่ ๑๔๐, ๑๔๑)  รวมทัง้ภาพประตมิากรรมนูนตํ่าที่ฐาน

พระเจดยีก์ะไหล่ทองภายในคหูาเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิารดว้ย (ภาพที ่๑๔๒) 

ศิลปกรรมทัง้หมดแสดงออกถึงตอนประสูติในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ 

แสดงออกโดยรูปพระกุมารไม่สวมเครื่องทรง ชี้พระหตัถ์ซ้ายขึน้และชี้พระหตัถ์ขวาลงดนิ โดย

ยงัคงมอีงค์ประกอบและรายละเอยีดอื่นๆ ตามเน้ือหาในพุทธประวตั ิโดยแสดงรายละเอียดที่

สมจรงิสอดคล้องกบัพระคมัภรี์สุมงัคลวลิาสนีิ ในส่วนอรรถกถามหาปทานสูตร ซึ่งทําให้ภาพ

รายละเอยีด เช่น การแต่งกายของพุทธมารดา และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในตอนประสูติมกีาร

แสดงออกทีต่่างไปจากจติรกรรมไทยประเพณี2 2 4
๒๒๕

 หลกัฐานศลิปกรรมดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีแ่สดง

ใหเ้หน็ว่าน่าจะเริม่มกีารใชร้ปูพระกุมารแสดงอริยิาบถน้ีเพื่อนําเสนอเหตุการณ์ตอนประสูตติัง้แต่

ในรัชกาลที่  ๔ เ ป็นต้นมา โดยมีหลักฐานที่สําคัญอีกประการที่มีล ักษณะร่วมกัน คือ 

ประตมิากรรมรปู “พระประสตู”ิ ทีว่หิารทศิเหนือของพระปฐมเจดยี ์

 

                                                           
๒๒๕

ยทุธนาวรากร  แสงอรา่ม, ภาพเล่าเรื่องพุทธประวตั ิ“พระจตุปฏัฐาน” ในรชักาล

ที ่๔,” เมืองโบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๓), ๑๑๘. 



๒๒๔ 

 

 
ภาพที ่๑๔๐ ภาพพุทธประวตัติอนประสตู ิพระเจดยีถ์มปดั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

 

 
ภาพที๑่๔๑ ภาพพุทธประวตัติอนประสตู ิ พระเจดยีถ์มปดั วดับวรนิเวศวหิาร 

ทีม่า: วดับวรนิเวศวหิาร 

 

 
ภาพที ่๑๔๒ ภาพพุทธประวตัติอนประสูต ิฐานพระเจดยีก์ะไหล่ทอง คูหาเจดยีป์ระธานวดับวร

นิเวศวหิาร 

ที่มา: มูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, วดับวรนิเวศวิหาร, พมิพ์ครัง้ที่ ๓ 

(กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), ๙๕. 



๒๒๕ 

 

รปูพระกุมารทีอ่ยูใ่นอริยิาบถยกพระหตัถช์ีข้ ึน้ขา้งหน่ึงและชีล้งดนิขา้งหน่ึงนัน้ 

มคีวามหมายว่าพระองค์เป็นผู้ประเสรฐิที่สุดในจกัรวาลและเป็นผู้เลศิกว่าใครในโลก ลกัษณะ

ท่าทางเช่นน้ีได้เกิดขึ้นเป็นครัง้แรกในรูปพระโพธสิตัว์ศิลปะจนี 2 2 5

๒๒๖
 ซึ่งเป็นรูปเคารพในพุทธ

ศาสนามหายาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในราชวงศ์ถงั ซึ่งนิยมยกพระหตัถ์ข้างหน่ึงชี้ขึ้นด้านบน  

และอกีขา้งหน่ึงชีล้งเบือ้งล่าง  ทัง้น้ีมไิดก้ําหนดแน่นอนว่าต้องเป็นพระหตัถ์ขา้งใดทีย่กขึน้หรอืชี้

ลง ซึ่งรูปแบบดงักล่าวได้เป็นที่นิยมและแพร่หลายไปยงัดินแดนที่นับถือพุทธศาสนานิกาย

มหายานอื่นๆ โดยเฉพาะดนิแดนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น เวยีดนาม เป็นตน้ 

ในศลิปะเวยีดนามกไ็ดม้กีารทํารปูพระโพธสิตัวใ์นลกัษณะน้ีสบืต่อจากศลิปะจนี

ด้วยโดยนิยมสร้างเป็นรูปเจา้ชายสทิธตัถะที่เป็นเดก็ทารกประทบัยนืตรง พระหตัถ์หน่ึงชี้ขึน้และ

พระหตัถห์น่ึงชีล้งเพื่อแสดงตอนประสตูเิพื่อประกาศว่าพระองคเ์ป็นหน่ึงใน ๓ โลกและชาตน้ีิจะเป็น

ชาติสุดท้ายของพระองค์ มตีัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ในสมยัราชวงศ์เลระยะหลัง พิพิธภัณฑ์

ประวตัศิาสตรเ์วยีดนาม เมอืงฮานอย มอีายใุนราวพุทธศตวรรษที ่๒๐-๒๔226

๒๒๗
 (ภาพที ่๑๔๓) 

 

 
ภาพที ่๑๔๓ พระโพธสิตัวต์อนประสตู ิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์วยีดนาม เมอืงฮานอย 

ทีม่า: อชริชัญ ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), ๔๙. 

                                                           
๒๒๖

เชษฐ์  ติงสญัชลี, สงัเวชนียสถานและสถานท่ีสําคญัทางพุทธประวติัใน

อินเดีย-เนปาล (กรงุเทพฯ: มวิเซยีมเพรส, ๒๕๕๖), ๔๓. 
๒๒๗

อชริชัญ์  ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม (กรุงเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), 

๔๘-๔๙. 



๒๒๖ 

 

ทัง้น้ีการสรา้ง “พระประสูต”ิ ใหม้รีปูแบบเช่นน้ีอาจเป็นความสมัพนัธท์างดา้น

รปูแบบศลิปะทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากรปูเคารพในพุทธศาสนามหายานกเ็ป็นได ้เน่ืองจากใน

สมยัรชักาลที่ ๔ ได้ทรงคุ้นเคยและทรงทํานุบํารุงพระสงฆอ์นัมนิกาย จงึทําให้พระพุทธศาสนา

ลทัธมิหายานได้กลบัมขีึ้นในสยามอีกครัง้ในรชัสมยัน้ี 2 2 7

๒๒๘
 ซึ่งรูปแบบดงักล่าวแทบจะไม่เคย

ปรากฏมาก่อนในศลิปะไทย 

นอกจากน้ี ยงัน่าสนใจว่ามปีระตมิากรรมพระโพธสิตัวต์อนประสูตทิีม่ลีกัษณะ

ใกล้เคียงกบัที่พระปฐมเจดยี์ ปรากฏที่หน้าบนัพระอุโบสถวดัอุภยัราชบํารุงซึ่งเป็นวดัญวนที่

ไดร้บัพระบรมราชปูถมัภใ์นรชักาลที ่๔ เน่ืองจากเป็นทีพ่ํานักของพระองฮงึ พระญวนทีร่ชักาลที ่

๔ ทรงต้องพระราชอธัยาศยัเป็นพเิศษ และเป็นผูถ้วายวสิชันาเกี่ยวกบัพุทธศาสนามหายานแด่

เจ้าฟ้ามงกุฎตัง้แต่เมื่อทรงผนวช เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบตัิแล้วจงึได้พระราชทานพระราช

ทรพัยใ์นการปฏสิงัขรณ์วดัน้ี2 2 8

๒๒๙
  โดยประตมิากรรมดงักล่าวน่าจะมอีายุในช่วงสมยัรชักาลที ่๔-

๕ ซึง่ทางวดัไดร้บัพระบรมราชปูถมัภใ์นการก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็ (ภาพที ่๑๔๔)  ซึง่น่าสงัเกตว่า

เป็นประติมากรรมรูปพระกุมารยกพระหตัถ์ขวาขึ้นด้านบน และพระหตัถ์ซ้ายชี้ลงเบื้องล่าง 

เช่นเดยีวกบัพระประสตูทิีว่หิารทศิเหนือ พระปฐมเจดยี ์

จากความสมัพนัธ์ดงักล่าว จงึอาจเป็นไปได้ว่าประติมากรรมพระประสูติที่

วหิารทศิเหนือของพระปฐมเจดยี ์อาจได้แรงบนัดาลใจทางด้านแนวคดิและรปูแบบจากรูปพระ

โพธสิตัว์ตอนประสูติของพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะสายอนัมนิกายที่ได้ทรงอุปถัมภ์แต่

อย่างไรก็ตาม “พระประสูต”ิ กย็งัคงมปีระตมิากรรมรูปเทวดาและเหล่านางกํานัลประกอบตาม

เรือ่งราวในพุทธประวตัซิึง่เป็นองคป์ระกอบทีเ่คยทําสบืมาในศลิปกรรมไทย 

 

                                                           
๒๒๘

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ:  

มตชิน, ๒๕๔๕), ๒๕๒. 
๒๒๙

อภุยัฉลอง ๒๕๔๓, (กรงุเทพฯ: ประชาชน, ๒๕๔๓), ๓. 



๒๒๗ 

 

 
ภาพที ่๑๔๔ พระโพธสิตัวต์อนประสตู ิหน้าบนัพระอุโบสถ วดัอุภยัราชบาํรงุ 

(ภาพถ่ายโดย อชริชัญ ์ ไชยพจน์พานิช) 

 

พระพทุธรปูตอนตรสัรู้ในวิหารทิศตะวนัออก 

หรอืที่พระราชพงศาวดารเรยีกว่า“พระพุทธรูปมารวชิยัได้ตรสั” 2 2 9

๒๓๐
  ซึ่งคง

หมายถึงพระพุทธรูปในตอนตรสัรู้  แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่าพระพุทธรูปที่ประดษิฐานอยู่นัน้เป็น

พระพุทธรูปปางสมาธ ิมใิช่พระพุทธรูปปางมารวชิยั  ซึ่งมพีุทธลกัษณะทีเ่ป็นแบบพระราชนิยม

ในรชักาลที ่๔  คอื ไม่มอุีษณีษะ พระรศัมเีป็นเปลว เมด็พระศกเลก็ ใบพระกรรรณค่อนขา้งสัน้ 

พระพกัตร์สงบขรมึ ครองจวีรห่มเฉียงซึ่งมรีอยยบัอย่างเป็นธรรมชาต ิแต่มสีงัฆาฏเิรยีบหนา

พาดลงมาจากพระองัสา (ภาพที ่๑๔๕) 

ในรชักาลที่ ๖ ไดโ้ปรดเกล้าฯ ใหป้ ัน้ฐานพระพุทธรูปและทําซุม้เรอืนแก้วขึน้

ใหมแ่ละเรยีกว่า พระนิรนัตราย 2 3 0

๒๓๑
 พระพุทธรปูองคน้ี์จงึมรีปูแบบทีเ่หมอืนกนักบัพระนิรนัตราย

ซึ่งรชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อครอบพระพุทธรูปแบบทวารวดี กล่าวคือ เป็น

พระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธเิพชรบนฐานสงิห์ที่มหีน้ากระดานเป็นลายกลบีบวัควํ่าบวัหงาย  

                                                           
๒๓๐

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๕. 
๒๓๑

นฤมล  บุญญานิตย์, “การบูรณปฏิสงัขรณ์พระปฐมเจดยี์: กรณีศึกษาจาก

เอกสารจดหมายเหตุ” (วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการจดหมายเหตุ

และเอกสาร ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๘), ๑๙๔. 



๒๒๘ 

 

ทีก่ึ่งกลางของฐานบวัควํ่าบวัหงายดา้นล่างประดบัรปูศรีษะโคอนัน่าจะแสดงความหมายถงึพระ

โคตรของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นโคตมะ 2 3 1

๒๓๒
 ซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือนกันกับพระนิรันตราย  

พระพุทธรูปประทบันัง่ภายในซุ้มเรอืนแก้วที่มลีกัษณะเป็นซุ้มโค้งยอดแหลมปิดทองประดบั

กระจก  ทีย่อดประดบัรปูพระมหามงกุฎอนัเป็นพระบรมราชสญัลกัษณ์ในรชักาลที ่๔ พรอ้มดว้ย

ขอ้ความอกัษรขอม ภาษาบาล ีเป็นพระคาถาสรรเสรญิพระพุทธคุณซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ใน

รัชกาลที่ ๔  แม้ว่าซุ้มเรือนแก้วน้ีจะได้ร ับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๖  แต่

องคป์ระกอบทีส่าํคญั เช่นการประดบัพระบรมราชสญัลกัษณ์ในรชักาลที ่๔ รวมทัง้คาถาพระราช

นิพนธอ์กัษรขอมภาษาบาลนีัน้ ยงัคงเป็นรปูแบบเฉพาะอนัสําคญัของซุม้พระพุทธรปูในพระราช

ประสงค ์ ซึ่งจะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดของพระคาถาในหวัขอ้เรื่องซุม้พระพุทธรปูกบัพระคาถา

พระราชนิพนธต่์อไป 

 

 
ภาพที ่๑๔๕ พระพุทธรปูตอนตรสัรู ้วหิารทศิตะวนัออก  พระปฐมเจดยี ์

 

                                                           
๒๓๒

ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปสําคัญสมยัรตันโกสินทร์” ใน วารสาร

มหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบบัพเิศษ (ฉบบัพเิศษกรงุรตันโกสนิทร ์๒๐๐ ปี, ๒๕๒๓), ๓๐. 



๒๒๙ 

 

จากหลกัฐานในพระราชพงศาวดารทีร่ะบุว่าพระพุทธรปูในวหิารทศิตะวนัออก

เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยั แต่กลบัพบว่าเป็นพระพุทธรปูปางสมาธนิัน้ อาจสนันิษฐานไดเ้ป็น 

๒ ประการ คือพระพุทธรูปองค์น้ีอาจผ่านการบูรณะครัง้สําคญัในสมยัรชักาลที่ ๖ ซึ่งมกีาร

ปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงวหิารทศิตะวนัออกครัง้ใหญ่  จงึอาจมกีารซ่อมแปลงพระพุทธรปูองคน้ี์

ซึ่งอาจชํารุดให้กลายเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  หรืออีกประการหน่ึงอาจเป็นไปได้ว่า

พระพุทธรูปองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธมิาแต่เดมิ  แต่ได้ประดษิฐานไว้ในความหมายว่า

พระพุทธองคท์รงตรสัรูโ้ดยอาการทรงสมาธภิายใต้ต้นพระศรมีหาโพธิ ์ซึง่น่าจะเป็นสิง่ทีก่ระทํา

ได้ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อสื่อถึงการตรสัรู้ นอกเหนือจากการแสดงปางมารวิชยัอันเป็น

อริยิาบถทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าการตรสัรูเ้พยีงเลก็น้อย แต่กลบัเป็นปางทีนิ่ยมในการสื่อความถงึการ

ตรสัรูข้องพระพุทธองค ์ 

ทัง้น้ีหากศึกษาเปรยีบเทียบกบัภาพจติรกรรมตอนตรสัรู้ที่เขยีนบรเิวณองค์

ระฆังของพระเจดีย์ถมปดัทัง้  ๒ องค์ที่ร ัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และภาพ

ประตมิากรรมนูนตํ่าที่ฐานพระเจดยี์กะไหล่ทองภายในคูหาเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร จะ

พบว่าไดเ้ขยีนภาพตอนตรสัรูโ้ดยเป็นภาพพระพุทธเจา้ประทบันัง่ขดัสมาธใิต้ต้นพระศรมีหาโพธิ ์

แสดงปางสมาธเิช่นเดยีวกนั (ภาพที ่๑๔๖, ๑๔๗, ๑๔๘) ดงันัน้จงึน่าเชื่อว่าพระพุทธรปูตอนตรสัรู้

ทีว่หิารทศิตะวนัออก พระปฐมเจดยี ์น่าจะเป็นพระพุทธรปูปางสมาธมิาตัง้แต่เมือ่ครัง้แรกสรา้ง 

อน่ึง มผีูเ้สนอว่าภาพจติรกรรมทีเ่จดยีถ์มปดัทัง้ ๒ องค ์และประตมิากรรมนูน

ตํ่าทีฐ่านพระเจดยีก์ะไหล่ทองภายในคูหาเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิารในตอนน้ีหมายถงึตอน

เสวยวมิุตตสิุขในสปัดาห์ที่ ๑ คอืโพธบิลัลงัก์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองภายหลงัจากการตรสัรู้

แลว้232

๒๓๓
 แต่อยา่งไรกต็าม จติรกรรมดงักล่าวย่อมสื่อถงึการตรสัรูข้องพระพุทธองค ์ซึง่น่าจะเป็น

การเลอืกนําเสนอแบบใหมอ่ยา่งเป็นเหตุเป็นผล โดยใหแ้ตกต่างจากฉากมารผจญซึง่เป็นเน้ือหา

เชงิอุดมคตอิยา่งงานช่างในอดตี 

 

                                                           
๒๓๓

ยุทธนาวรากร  แสงอร่าม, “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ “พระจตุปฏัฐาน” ใน

รชักาลที ่๔,” เมืองโบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๕๓), ๑๒๓.  



๒๓๐ 

 

 
ภาพที ่๑๔๖ ภาพพุทธประวตัติอนตรสัรู ้ พระเจดยีถ์มปดั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 

 

 
ภาพที ่๑๔๗ ภาพพุทธประวตัติอนตรสัรู ้ พระเจดยีถ์มปดั วดับวรนิเวศวหิาร 

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวหิาร) 

 



๒๓๑ 

 

 
ภาพที ่๑๔๘ ภาพพุทธประวตัติอนตรสัรู ้ฐานพระเจดยีก์ะไหล่ทอง คูหาเจดยีป์ระธานวดับวร

นิเวศวหิาร 

ที่มา: มูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, วดับวรนิเวศวิหาร, พมิพ์ครัง้ที่ ๓ 

(กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), ๙๖. 

 

พระพทุธรปูตอนปฐมเทศนาในวิหารทิศใต้ 

ห้องด้านนอกของวหิารทศิใต้ประดษิฐานพระพุทธรูปแสดงธรรมโปรดปญัจ

วคัคยี์233
๒๓๔

 พระพุทธรปูแสดงธรรมโปรดปญัจวคัคยีเ์ป็นพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ให้

สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานในวิหารทิศใต้  เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิราบ แสดงปาง

ประทานพร พระพกัตรส์งบขรมึ พระเนตรเหลอืบตํ่า พระนาสกิแหลม มเีมด็พระศก อุษณีษะเตี้ย 

พระรศัมเีป็นเปลว ครองจวีรห่มเฉียง จวีรมรีอยยบัตามธรรมชาติ ประทบันัง่เหนือฐานสิงห์

ประดบัลายกา้นขดทีม่อีทิธพิลตะวนัตก  ทีห่น้ากระดานเป็นลายกลบีบวัควํ่าบวัหงาย 

รปูแบบของพระพุทธรปูองคน้ี์ใกลเ้คยีงกบัพระนิรนัตรายทีป่ระดษิฐานในหอ้ง

ดา้นนอกของพระวหิารทศิตะวนัออก ดา้นหน้าของพระพุทธรปู มปีระตมิากรรมพระสงฆส์าวก ๕ 

รูป นัง่พนมมอืเรียงรายกัน น่าสงัเกตว่ารูปพระสงฆ์เหล่าน้ีมลี ักษณะที่ค่อนข้างสมจรงิ ทัง้

สดัส่วน ใบหน้า และการครองจวีรห่มเฉียงทีม่รีอยยบัอย่างเป็นธรรมชาตโิดยมสีงัฆาฏเิป็นแผ่น

เรยีบหนาพาดทีอ่งัสา ซึง่สะท้อนถงึงานศลิปกรรมในสมยัรชักาลที่ ๔ ที่ใหค้วามสําคญักบัเรื่อง

ความสมจรงิ (ภาพที่ ๑๔๙)  อน่ึง น่าสงัเกตว่า พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนาน้ี มไิด้ทําเป็น

                                                           
๒๓๔

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๓๐๕. 



๒๓๒ 

 

พระพุทธรปูปางวติรรกะมุทราทีแ่สดงอาการจบีน้ิวพระหตัถ์อนัหมายถงึการแสดงธรรม หากแต่

เป็นพระพุทธรปูปางประทานพรซึง่ไม่ใช่ปางทีนิ่ยมทําในตอนปฐมเทศนา  พระหตัถ์ขวาทีแ่สดง

ปางประทานพรนัน้ ยงัเป็นตําแหน่งที่ตรงกบัรูปพระสาวกองคห์น่ึง ซึง่อาจหมายถงึพระอญัญา

โกณฑญัญะผู้บรรลุธรรมองค์แรก (ภาพที่ ๑๕๐)  อน่ึงสงัเกตพบว่าลกัษณะของการแสดงปาง

ประทานพรนัน้อาจผ่านการซ่อมบูรณะแลว้ เน่ืองจากลกัษณะพระหตัถ์อาจเคยเป็นปางมารวชิยั

หรอืควํ่าพระหตัถท์ีพ่ระชานุขวามาก่อน 

อย่างไรก็ตาม ไม่มหีลกัฐานยนืยนัแน่ชดัว่าพระพุทธรปูตอนปฐมเทศนาน้ีแต่

เดมิแสดงปางใด แต่ยอ่มผ่านการบรูณะมาแลว้ไมม่ากกน้็อย ซึง่หากเป็นพระพุทธรปูทีแ่สดงปาง

ประทานพรมาแต่เดิม ก็นับว่าเป็นการแสดงออกที่แตกต่างจากพระพุทธรูปตอนปฐมเทศนา

โดยทัว่ไปที่นิยมแสดงปางวติรรกะมุทรา  ทัง้น้ีหากศกึษาเปรยีบเทยีบกบัภาพพระจตุปฏัฐาน

ของเจดยี์ถมปดัที่วดับวรนิเวศวหิารพบว่าแสดงออกผ่านภาพพระพุทธเจา้แสดงปางมารวชิยั 

หรือควํ่ าพระหัตถ์บนพระชานุขวา  โดยมีภิกษุเพียง ๑ รูปอยู่เบื้องหน้า ซึ่งคงหมายถึง

พระอญัญาโกณทญัญะ 2 3 4

๒๓๕
 (ภาพที่ ๑๕๑) เช่นเดยีวกบัภาพประติมากรรมนูนตํ่าที่ฐานเจดีย์

กะไหล่ทองภายในคหูาเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร หากแต่แตกต่างกนัทีภ่าพประตมิากรรม

ปรากฏภาพพระสาวกจํานวน ๕ รูป  (ภาพที่ ๑๕๒) ดงันัน้น่าเชื่อได้ว่าพระพุทธรูปตอนปฐม

เทศนาทีว่หิารทศิใต ้พระปฐมเจดยีน่์าจะเคยแสดงออกในอริยิาบถเดยีวกนัมาก่อน 

 

 
ภาพที ่๑๔๙ พระพุทธรปูตอนปฐมเทศนา วหิารทศิใต ้พระปฐมเจดยี ์

                                                           
๒๓๕

ภาพในตอนปฐมเทศนาของพระเจดีย์ถมปดัที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ 

พระนคร ชาํรดุ จงึไมส่ามารถศกึษาเปรยีบเทยีบในส่วนน้ีได ้



๒๓๓ 

 

 
ภาพที ่๑๕๐ พระพุทธรปูตอนปฐมเทศนาแสดงปางประทานพร วหิารทศิใต ้พระปฐมเจดยี ์

 

 

ภาพที ่๑๕๑ ภาพพุทธประวตัติอนปฐมเทศนา  พระเจดยีถ์มปดั วดับวรนิเวศวหิาร 

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวหิาร) 



๒๓๔ 

 

 

ภาพที ่๑๕๒ ภาพพุทธประวตัิตอนปฐมเทศนา  ฐานพระเจดยีก์ะไหล่ทอง คูหาเจดยี์ประธาน 

วดับวรนิเวศวหิาร 

ที่มา: มูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, วดับวรนิเวศวิหาร, พมิพ์ครัง้ที่ ๓ 

(กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), ๙๗. 

 

พระพทุธรปูตอนปรินิพพาน 

วหิารทศิตะวนัตกประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์พรอ้มดว้ยพระสาวก ๓ รปู ซึง่

เรยีกชื่อตามทีป่รากฏในเอกสารสมยัรชักาลที ่๔ ว่า “พระนิพพาน” 

พระนิพพานมพีุทธลกัษณะทีเ่ป็นแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ กล่าวคอืเป็น

พระพุทธรปูทีไ่ม่มอุีษณีษะ พระพกัตรส์งบ พระเนตรปิดสนิท พระขนงโก่ง พระนาสกิแหลม เมด็

พระศกขนาดเลก็ พระรศัมเีป็นเปลว  ประทบันอนตะแคงขวาทีเ่รยีกว่าสหีไสยาสน์ พระบาททัง้ ๒ 

ขา้งเหลื่อมกนัโดยงอพระชานุขา้งซ้ายแตะลงบนพระแท่น พระพาหาข้างซ้ายงอราบลงรบัพระ

เศยีร  โดยมพีระเขนยทรงสีเ่หลีย่มประดบัลวดลายก้านขดแบบตะวนัตกรองรบั พระพุทธรูปทรง

ครองจวีรห่มเฉียง แสดงรอยยบัอยา่งเป็นธรรมชาต ิโดยมสีงัฆาฏหินาเป็นแผ่นเรยีบพาดทบัเหนือ

พระองัสาซ้ายซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ พระพุทธรูป

ประทบัเหนือแพระแท่นฐานสงิหซ์ึง่มหีน้ากระดานเป็นรปูกลบีบวัควํ่าบวัหงาย (ภาพที ่๑๕๓) 

 



๒๓๕ 

 

 
ภาพที ่๑๕๓ พระนิพพาน วหิารทศิตะวนัตก พระปฐมเจดยี ์

 

ด้านหน้าของพระนิพพานมปีระติมากรรมพระสาวก ๓ รูป นัง่เฝ้าเฉพาะ 

พระพกัตร ์โดยรูปแรกอยู่ในท่านัง่พบัเพยีบ มอืซ้ายวางบนหน้าตกั มอืขวาอยู่ในท่ากํามอืส่วน

พระสาวกอีก ๒ รูปอยู่ในท่านัง่พนมมอืรูปแบบของพระสาวกเริม่แสดงออกถึงความสมจรงิ 

สงัเกตได้จากลกัษณะทางกายวภิาคที่มกีล้ามเน้ือบรเิวณท่อนแขนและไหล่ การทําใบหน้าที่มี

ความแตกต่างกนั รวมทัง้มสีดัส่วนใกลเ้คยีงกบัมนุษย ์นอกจากน้ียงัครองจวีรห่มเฉียงทีม่รีอยยบั

อยา่งเป็นธรรมชาต ิและมสีงัฆาฏเิรยีบเป็นแผ่นหนาหนักพาดทีอ่งัสาซา้ย รปูแบบของพระสาวก

ทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าพระนิพพานนัน้มลีกัษณะสมจรงิใกลเ้คยีงกบัพระปญัจวคัคยีท์ีป่ระดษิฐานในวหิาร

ทศิใต้ ซึ่งเป็นการแสดงออกทางศิลปกรรมในสมยัรชักาลที่ ๔ ที่เน้นความสมจรงิตามกระแส

อทิธพิลศลิปะตะวนัตก 

น่าสนใจว่าการทาํประตมิากรรมพระสาวกอยู่เบือ้งหน้าพระนิพพานจาํนวน ๓ 

รปูเช่นน้ีเป็นองคป์ระกอบทีค่ลา้ยกนักบัพระสาวกจาํนวน ๓ รปูทีอ่ยู่เบือ้งหน้าพระพุทธไสยาสน์ 

ภายในวหิารพระพุทธไสยาสน์ วดับวรนิเวศวหิาร (ภาพที่ ๑๕๔) แต่มคีวามแตกต่างกนัตรงที่

พระสาวกเบือ้งหน้าพระนิพพานนัน้แสดงออกด้วยลกัษณะที่สมจรงิยิง่กว่า ซึ่งน่าจะเป็นงานใน

ระยะหลงั แต่สิง่สําคญัประการหน่ึงทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัทัง้สองแห่งคอื พระสาวกรปูทีอ่ยู่เบือ้ง

หน้าพระพกัตรพ์ระพุทธองคน์ัน้อยูใ่นท่านัง่พบัเพยีบ มอืหน่ึงอยู่ในท่าถอืของโดยการกํามอื โดย

สิง่ของทีถ่อืนัน้เดมิอาจเป็นพดั เน่ืองจากสนันิษฐานว่าพระสาวกรปูน้ีน่าจะหมายถงึพระอุปวาณะ 

ผูอุ้ปฏัฐากถวายงานพดัแด่พระผูม้พีระภาค ซึง่ในขณะที่ใกลป้รนิิพพานนัน้พระพุทธองคไ์ดต้รสั

ใหพ้ระอุปวาณะหลกีไปจากเบื้องหน้าพระพกัตร ์เน่ืองจากเมื่อเสดจ็ปรนิิพพานแลว้ เทวดาจาก

หมื่นโลกธาตุจะมาประชุมกนัยงัที่เสดจ็ดบัขนัธ์ปรนิิพพานเพื่อเฝ้าชมพระพกัตร์พระพุทธองค์

เป็นครัง้สุดท้าย ลกัษณะอนัเป็นรายละเอียดปลกีย่อยน้ีแสดงถงึความใส่ใจในรายละเอยีดและ



๒๓๖ 

 

ความสมจริงในเหตุการณ์ตอนปรนิิพพานที่มกีล่าวถึงในคมัภีร์มหาปรินิพพานสูตร 2 3 5

๒๓๖
 ข้อ

สันนิษฐานน้ียิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อพบว่าภาพจิตรกรรมที่พระเจดีย์ถมปดัและภาพ

ประตมิากรรมนูนตํ่าทีฐ่านพระเจดยีก์ะไหล่ทอง วดับวรนิเวศวหิารต่างกแ็สดงภาพพระสาวกรูป

หน่ึงทีก่ําลงัถอืพดัอยูใ่นเหตุการณ์ตอนปรนิิพพานดว้ย (ภาพที ่๑๕๕, ๑๕๖) 

 

 
ภาพที ่๑๕๔ พระไสยาสน์และพระสาวก  วหิารพระไสยาสน์ วดับวรนิเวศวหิาร 

 

 
ภาพที ่๑๕๕ ภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน พระเจดีย์ถมปดั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ 

พระนคร 

                                                           
๒๓๖

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย 

มหาวรรค, ๑๘๖. 



๒๓๗ 

 

 
ภาพที ่๑๕๖ ภาพพุทธประวตัติอนปรนิิพพาน  ฐานพระเจดยีก์ะไหล่ทอง คูหาเจดยี์ประธาน 

วดับวรนิเวศวหิาร  

ที่มา: มูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์,วดับวรนิเวศวิหาร, พมิพ์ครัง้ที่ ๓ 

(กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), ๙๘. 

 

รูปแบบของพระนิพพาน นอกจากจะเป็นพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมใน

รชักาลที่ ๔ แล้ว อริยิาบถของพระนิพพานยงัเป็นประเดน็หน่ึงที่มคีวามน่าสนใจ เน่ืองจากพระ

นิพพานอยู่ในลกัษณะที่วางพระพาหาขา้งขวาราบลง และงอพระชานุ ซึง่เป็นอริยิาบถทีแ่ตกต่าง

จากพระพุทธไสยาสน์ในศลิปะอยุธยาและรตันโกสนิทร ์มตีวัอย่างสําคญัคอื พระพุทธไสยาสน์ที่

วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ทีส่รา้งขึน้ในสมยัรชักาลที ่๓ ซึง่อยู่ในอริยิาบถประทบันอนตะแคง

ขวา โดยตัง้พระพาหาขึน้รองรบัพระเศยีร และประทบัตะแคงขวาโดยเหยยีดตรง ไม่งอพระชานุ 

ส่วนพระชานุและพระพาหาของพระนิพพานแลดูคลา้ยกบัว่าเมื่อเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานย่อมไร้

กําลงัในการทรงพระวรกาย จงึแสดงออกผ่านพระพาหาทีง่อราบลงและพระชานุที่งออยู่จงึตกลง

จรดพระแท่น 

น่าสงัเกตว่าพระนิพพานซึ่งอยู่ในท่านอนตะแคงขวาหรอืสหีไสยาสน์โดยการ

งอพระชานุและพระบาททัง้สองข้างเหลื่อมกันนัน้ เป็นอิรยิาบถที่คล้ายกับการทําพระพุทธ

ไสยาสน์ในศิลปะมอญสมยัมณัฑเลย์ด้วย ตัวอย่างที่สําคญัคือ พระนอนชเวทลัยอง ที่เมอืง 

หงสาวด ี(ภาพที ่๑๕๗) ซึง่เป็นพระพุทธรปูไสยาสน์ขนาดใหญ่ โดยน่าจะมคีวามหมายถงึตอน

ปรนิิพพานเพราะเป็นการสิน้สุดครัง้ยิง่ใหญ่ของพระพุทธเจา้ 2 3 6

๒๓๗
 แต่สําหรบัพระนิพพานนัน้เป็น

พระพุทธรปูไสยาสน์ทีม่ขีนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยมขีนาดไล่เลีย่กบัพระสาวกทีอ่ยู่เบือ้งหน้า จงึ

อาจเป็นการสะท้อนแนวคดิที่ว่าพระพุทธเจา้ก็คอืมนุษยส์ามญัที่มขีนาดพระวรกายไม่ต่างจาก
                                                           

๒๓๗
ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ ศิลปะพม่า (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๗), ๒๑๙. 



๒๓๘ 

 

คนธรรมดามากนกั อนัเป็นการสะทอ้นแนวคดิเรื่องความสมจรงิประการหน่ึง  ส่วนอริยิาบถทีอ่ยู่

ในท่าตะแคงขวาและงอพระชานุที่คลา้ยคลงึกบัศลิปะมอญนัน้ น่าจะเป็นไปตามพระคํากล่าวใน

พระสุตตันตปิฎกและอรรถกถาที่กล่าวว่า สีหไสยาสน์ คือ ท่านอนของพระยาราชสีห์ ซึ่ง

พระพุทธเจ้าประทับนอนในท่าน้ีเสมอ โดยนอนตะแคงขวา ซ้อนเท้าแบบเหลื่อมกัน เป็น

อริยิาบถที่มากดว้ยอํานาจ และเหตุทีต่้องนอนให้เข่าหรอืขอ้เทา้เหลื่อมกนัเพราะเป็นท่านอนที่

สบายทําให้จติมอีารมณ์เป็นหน่ึง 2 3 7

๒๓๘
 จงึอาจกล่าวได้ว่าพระนิพพานที่สร้างขึ้นตามพระราช

ประสงคข์องรชักาลที ่๔ นัน้ถอืตามพุทธลกัษณะทีก่ล่าวถงึในพระไตรปิฎกเป็นสําคญั อย่างไรก็

ตาม พระนิพพานและพระสาวกนัน้ไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ในสมยัรชักาลที ่๕238

๒๓๙
 

 

 
ภาพที ่๑๕๗ พระนอนชเวทนัยอง เมอืงหงสาวด ี

 

                                                           
๒๓๘

ดใูน พระบาลสีุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, พระไตรปิฏกภาษาไทย 

ฉบบัสงัคายนาในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๓๐), 

๓๔๔-๓๔๕; พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ 

ภาคท่ี ๑ (กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕), ๔๑๗. 
๒๓๙

นฤมล  บุญญานิตย,์ “การบูรณปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี์: กรณีศึกษาจาก

เอกสารจดหมายเหตุ” (วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการจดหมายเหตุ

และเอกสาร ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๘), ๑๙๔. 



๒๓๙ 

 

พระพุทธรปูในวหิารทศิทัง้ ๔ รอบองคพ์ระปฐมเจดยี ์จงึเป็นศลิปกรรมในพระ

ราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ทีส่ะทอ้นถงึแนวคดิเรื่องสงัเวชนียสถานหรอืสถานทีอ่นัพงึระลกึถงึ

พระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่อันควรแก่การเดนิทางไปจารกิแสวงบุญตามที่กล่าวไว้ในมหา

ปรนิิพพานสตูร 

ทัง้น้ีในได้เคยมกีารจําลองสถานที่สําคญัเกี่ยวกบัพุทธประวตัมิาประดษิฐาน

ไว้ยงัวดัสําคญัในสมยัรตันโกสนิทร ์อาท ิการจําลองสตัตมหาสถานซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธ

องค์ทรงเสวยวมิุมติสุขตลอด ๗ สปัดาห์ภายหลงัการตรสัรู้มาไว้ที่วดัสุทศันเทพวราราม โดย

แสดงออกผ่านพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดษิฐานท่ามกลางประติมากรรมอื่นๆ และต้นไม้ที่

สําคญัตามพุทธประวตัิ ซึ่งการจําลองสตัตมหาสถานนัน้ยงัมแีห่งอื่นๆ อีก เช่น วดัพระธาตุ 

บงัพวน จ.หนองคาย และวดัมหาโพธาราม จ.เชยีงใหม่ เป็นต้น  รวมทัง้ยงัมกีารจําลองสตัต 

มหาสถานผ่านต้นไมส้ําคญัไวท้ี่รอบพระปฐมเจดยีด์งัที่ไดก้ล่าวถงึแล้ว แต่ยงัไม่พบการจําลอง

สงัเวชนียสถานในทีแ่ห่งใด 

อย่างไรก็ตาม การจําลองเหตุการณ์สําคญัทัง้ ๔ ตอนในพุทธประวตัินัน้ได้

เคยมกีารแสดงออกผ่านงานศลิปกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นจติรกรรมและประตมิากรรมปูนป ัน้ใน

หลายยุคสมยั แต่การสรา้งพระพุทธรปูทัง้ ๔ เหตุการณ์มาไวใ้นทีเ่ดยีวกนัอย่างครบถ้วนเช่นที่

วหิารทศิรอบพระปฐมเจดยีน้ี์ยงัไมพ่บว่ามกีารสรา้งในทีใ่ดมาก่อน จงึน่าจะเป็นการจาํลองสงัเวช

นียสถานมาไว้อย่างครบถ้วนที่น่ีเป็นแห่งแรก รวมทัง้พบว่าพระพุทธรูปที่เป็นตวัแทนในแต่ละ

ตอนยงัมปีระเดน็ทางดา้นรปูแบบศลิปะทีแ่ตกต่างไปจากทีนิ่ยมทาํกนัมาแต่เดมิ 

ทัง้ น้ีเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปทัง้ ๔ ตอนน้ีย่อมมีความสัมพันธ์กับ

ศลิปกรรมที่วดับวรนิเวศวหิารด้วย  ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากรชักาลที่ ๔ เองทรงเป็นผู้กํากบัการ

สร้างศิลปกรรมที่วดับวรนิเวศวหิารและกํากบัการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี์ด้วยพระองค์เอง  

นอกจากน้ีในการปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีน์ัน้ยงัมพีระเถระผูใ้หญ่อย่างสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 

กรมพระปวเรศวรยิาลงกรณ์ รว่มใหพ้ระวนิิจฉัยในการปฏสิงัขรณ์ดว้ย จงึอาจนําแนวคดิและการ

แสดงออกทางศลิปกรรมจากวดับวรนิเวศวหิารมาเป็นแนวทางในการออกแบบพระวหิารทศิที่

ประดษิฐานพระพุทธรปูทัง้ ๔ ตอนน้ีด้วยเช่นกนั  โดยรูปแบบของพระพุทธรปูน่าจะเป็นไปตาม

พระราชนิยมที่มกีารแสดงออกถึงความสมจรงิ เช่น การทํารอยยบัของจวีร รูปแบบของพระ

สาวกที่คล้ายบุคคลจรงิมากยิง่ขึน้ หรอืขนาดพระวรกายของพระพุทธองค์ที่ใกล้เคยีงกบัพระ

สาวก  รวมทัง้ความสมจรงิตามเน้ือหาในพุทธประวตัแิละพุทธอริยิาบถดงัเช่นการแสดงออกใน

ท่าสหีไสยาสน์ นอกจากน้ี เชื่อว่ายงัอาจได้แรงบนัดาลในจากรปูเคารพในพุทธศาสนามหายาน

ดงัเช่นรปูแบบของพระประสตูซิึง่ไมเ่คยเป็นทีนิ่ยมมาก่อนในศลิปกรรมไทย 

แนวคดิในการเลอืกจําลองสงัเวชนียสถานมาไว้ยงัพระปฐมเจดยีจ์งึอาจเป็น

แนวคดิทีส่บืเน่ืองมาจากในสมยัรชักาลที ่๓ และก่อนหน้านัน้ ทีม่กีารจาํลองสถานทีส่ําคญัมาไว้



๒๔๐ 

 

ยงัพระอารามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สกัการบูชา ตวัอย่าง เช่น สตัตมหาสถาน แต่เมื่อได้มี

การบูรณปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยีจ์งึได้มคีวามคดิในการจําลองสถานทีส่ําคญัตามพุทธประวตัิ

และสถานทีส่ําคญัทางพุทธศาสนาแห่งอื่นๆ เพิม่เตมิ ซึ่งทําใหพ้ระปฐมเจดยีเ์ป็นศูนยร์วมของ

สถานที่สําคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสัตตมหาสถาน พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งมี

ความสําคญักบัพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ รวมทัง้สงัเวชนียสถานเพื่อระลกึถึงองค์พระสมัมา 

สมัพุทธเจา้ดว้ย 

๔.๙ พระพทุธรปูท่ีทรงปฏิสงัขรณ์ 

จากการสํารวจพบว่าพระพุทธรูปที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏสิงัขรณ์

โดยเฉพาะในต่างจงัหวดันัน้ โดยส่วนมากไม่ได้เป็นแบบพระราชนิยมอย่างที่ปรากฏในกลุ่ม

พระพุทธรูปที่ทรงสร้างในราชสํานัก และพบว่ามกัมกีารจารกึข้อความเพื่อประกาศพระราช

เจตนารมณ์ในการปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปร่วมอยู่ด้วย มีตัวอย่างในการศึกษา เช่น  การ

ปฏสิงัขรณ์พระพุทธรปูทีถ่ํ้าเขาหลวง 

ในพระราชพงศาวดารรชักาลที ่๔ ไดร้ะบุถงึปชูนียวตัถุทีไ่ดร้บัการปฏสิงัขรณ์

ตามพระราชประสงค์ในครัง้นัน้ว่า “ท่ีถํา้เขาหลวงกโ็ปรดให้สร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นองค์

หน่ึง หน้าตกั ๔ ศอก สร้างพระบาทจาํลองไว้ด้วย  แล้วบูรณปฏิสงัขรณ์พระพทุธรปูเก่าๆ 

ขึ้นทุกองค ์โปรดให้พระเจ้าลกูยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาส กรมหม่ืนวิศณุนาถนิภา

ธร สร้างพระเจดียข้ึ์นไว้ สงู ๖ ศอก ๒ องค”์239

๒๔๐
 

จากการสํารวจพบว่าพระพุทธรูปใหญ่ที่กล่าวถงึในพระราชพงศาวดารน่าจะ

หมายถงึพระพุทธรูปปูนป ัน้ปิดทองขนาดใหญ่ (ภาพที ่๑๕๘) ซึ่งน่าจะเป็นการปฏสิงัขรณ์ตาม

เค้าโครงของพระพุทธรูปเดมิที่อาจเป็นฝีมอืช่างในท้องถิน่  สงัเกตได้จากพระวรกายอวบอ้วน

ขนาดใหญ่ พระพกัตร์กลม พระเนตรเหลอืบตํ่า แนวพระขนงโก่งต่อเน่ืองกบัพระนาสกิแหลม 

พระหนุและพระศอสัน้ มพีระรศัมเีปลวค่อนขา้งสัน้ มอุีษณีษะ เมด็พระศกเลก็คลา้ยหนามขนุน  

พระกรรณยาวใหญ่ พระพุทธรปูแสดงปางมารวชิยัปลายน้ิวพระหตัถ์ทัง้สีย่าวเสมอกนั ครองจวีร

ห่มเฉียง สงัฆาฏเิป็นแถบใหญ่ยาวจรดพระนาภปีลายตดัตรง  

พระพุทธรปูประทบันัง่บนแท่นฐานปนู เบือ้งหลงัมเีสาทีต่กแต่งบวัหวัเสาดว้ย

ลายใบผกักาดแบบตะวนัตก รองรบัซุม้ปนูป ัน้ปิดทองทาํเป็นรปูลําตวันาคหยกัโคง้ ปลายซุม้เป็น

รูปนาคหนัหวัเข้า ยอดกลางซุ้มเป็นลวดลายเทพนม มช่ีอลายกระหนกประดบั จากรูปแบบ

ลวดลายการประดบัซุม้และเสาเช่นน้ีชวนใหนึ้กถงึงานปฏสิงัขรณ์พระพุทธรปูของรชักาลที ่๔ ใน

แห่งอื่น เช่น ซุม้พระพุทธรปูทีว่ดัเสนาสนาราม จ.พระนครศรอียุธยา  รปูแบบของซุม้และเสาทีม่ ี

                                                           
๒๔๐

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๙๗. 



๒๔๑ 

 

ลวดลายพรรณพฤกษาแบบตะวนัตกมาผสมผสานเช่นน้ียงัพบที่ซุ้มพระพุทธรูปบางองค์ที่

ประดษิฐานตามผนังถํ้าเขาหลวง ซึง่อาจเป็นพระพุทธรปูทีไ่ดร้บัการปฏสิงัขรณ์ตามทีป่รากฏใน

พระราชพงศาวดาร (ภาพที ่๑๕๙) 

 

 
ภาพที ่๑๕๘ พระพุทธรปูปนูป ัน้ปิดทองปางมารวชิยั 

 

 
ภาพที ่๑๕๙ ซุม้ปนูป ัน้ลายพรรณพฤกษาแบบตะวนัตก 



๒๔๒ 

 

บรเิวณผนังถํ้าที่เบื้องซ้ายของพระพุทธรูปปางมารวชิยัมจีารกึพระบรมราช

โองการของรชักาลที ่๔ บนแผ่นศลิาทีท่ําใหท้ราบว่าพระพุทธรปูองค์ใหญ่น้ีเป็นสิง่ทีม่อียู่เดมิใน

ถํ้าเขาหลวง และไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ในรชักาลที่ ๔ รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึพระราชประสงคใ์น

การพระราชกุศลครัง้น้ี โดยจารกึระบุขอ้ความว่า 

 

พระพทุธปฏมิารปูพระองคน์ี้ เปนของทา่นผูม้ศีรทัธาโบราณสรา้งไวม้อียูใ่นทีน่ี้นานแลว้ กบั

ดว้ยพระพุทธปฏมิารูปอื่นอกีสองพระองค์เคยีงกนั ซึ่งตัง้ต่างเบื้องขวาพระองค์นี้นัน้ ครัง้

เมื่อ ณ วนั ๗ ขึน้ ๕ คํ่า เดอืน ๒ ปีมเมยี สมัฤทธศิก ศกัราช ๑๒๒๐ พระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นพระเจ้าแผ่นดนิสยามพระองค์ที่ ๔ ในพระบรมราชวงษ์อนันี้ ได้

เสดจ็พระราชดําเนินมาประภาศเมอืงเพชรบุร ีไดเ้สดจ็ประภาศถงึถํ้านี้ ทอดพระเนตรเหน็

พระพุทธรูปสามพระองค์นี้  ตัง้อยู่นอกกําแพงกัน้ถํ้าไว้ชอบกลอยู่ จึงได้มีพระบรมราช

โองการดํารสัสัง่ ใหพ้ระยาหตัถการบนัชา จางวางช่างสบิหมู่ จ้างช่างป ัน้ปฏสิงัขรณ์พระ

พทุธปฏมิารปูพระองคน์ี้ข ึน้แลว้ ใหล้งรกัถวาย ทรงปิดทองเป็นส่วนหลวง  แต่พระพุทธรปู

สองพระองคต์ัง้อยูเ่คยีงกนั ฝา่ยขวาพระพทุธรปูพระองคน์ี้นัน้ไดพ้ระราชทานใหพ้ระเจา้ลูก

ยาเธอพระองคใ์หญ่สองพระองค ์คอืพระองคเ์จา้นภวงษเปนกรมหมื่นมเหศวรศวิวลิาศ ได้

ว่ากรมลอ้มพระราชวงัพระองค์หนึ่ง  พระองค์เจ้าสุประดฐิเป็นกรมหมื่นวษิณุนาถนิภาธร 

ไดว้่ากรมพระคลงัมหาสมบตัพิระองคห์นึ่ง ปฏสิงัขรณ์พระองคล์ะพระองค ์เพื่อจะใหเ้ปนพ

ระเกียรติยศสืบไปภายน่า  การปฏิสังขรณ์พระพุทธปฏิมารูป ๓ พระองค์นี้ เปน

อนัสมัฤทธบิรบิรูณแลว้ ทรงพระราชอทุศิสว่นพระราชกศุลแลอวยไชยอวยพรไวแ้กเ่ทพยดา 

มนุศทัง้ปวง บนัดาทีไ่ดม้ายงัถํ้านี้ แลไดเ้หน็ไดน้มสัการพระปฏมิารปูทัง้ ๓ พระองคน์ี้จงทุก

คน แลทรงพระอธฐิานดว้ยการพระราชกศุลนี้ว่า ในประจุบนัภพนี้ขอใหพ้ระองคแ์ละพระเจา้

ลูกยาเธอทัง้สองพระองค์ มพีระชนมายุยนืยาวถาวรปราศจากโรคาทอิุปทัวนัตรายทัง้ปวง 

เปนศขุสวศัดไีปสิน้กาลนาน เพือ่จะไดส้มยักาลโอกาสเปนทีท่รงบําเพญพระราชกุศลต่างๆ 

เปนอนัมาก ในเพลาเมื่อได้มาประสบพบบุญอรุโณภาศ คอื พระพุทธสาศนาแลพระราช

ศรทัธาแลศริริาชสมบตั ิแลขอใหพ้ระราชกุศลนี้จงเปนปจัจยัใหไ้ดเ้สดจถงึทีส่ ิน้สุด ดบัแห่ง

สงัสารวฏัทกุขทัง้ปวง คอื พระอมฤตยนฤพานนัน้เทอญ  มพีระบรมราชโองการใหจ้ารกึคาํ

นี้ไว ้วนั ๕ ขึน้ ๑๐ คํ่า เดอืน ๘ ปีวอกโทศก เปนปีที ่๑๐ ในรชักาลประจุบนันี้ 

 

เมือ่ตรวจสอบแลว้พบว่าทีเ่บือ้งขวาของพระพุทธรปูปางมารวชิยัขนาดใหญ่ที่

รชักาลที่ ๔ ทรงปฏสิงัขรณ์นัน้ ยงัมพีระพุทธรูปปางมารวชิยัประทบันัง่ในซุ้มอีก ๒ องค์ ซึ่งมี

รปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัองคแ์รก หากแต่มขีนาดยอ่มกว่า ทีฐ่านของพระพุทธรปูทัง้สององคม์จีารกึ

ระบุพระนามของพระเจา้ลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศวิวลิาศ และ พระเจา้ลูกยาเธอ กรมหมื่น

วษิณุนาถนิภาธร ซึง่เป็นพระราชโอรส ๒ พระองคท์ีป่ระสูตก่ิอนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตั ิโดยมขีอ้ความในจารกึทีฐ่านพระพุทธรปูว่า “ศภุมศัด ุ๑๒๒๒ 



๒๔๓ 

 

พระพทุธสาสนกาล ๒๓๐๔ พรรษา240

๒๔๑ วนัพฤหสับดี ขึ้น ๔ คํา่ เดือน ๑๒ ปีวอกโทศก เป็น

ปีท่ี ๑๐ ในแผ่นดินพระบาทสมเดจพ์ระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซ่ึงเปนพระเจ้าแผ่นดินสยาม

พระองค์ท่ี ๔ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองคใ์หญ่ซ่ึงปรากฏพระนามตามในพระสุพรรณบตัร

ว่า กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ ทรงพระศรทัธาปฏิสงัขรณพระพทุธปฏิมารปูพระองคน้ี์ไว้ 

เพ่ือเป็นท่ีไหว้ท่ีนมศัการแห่งเทพยดามนุษยสปัรศุพระภิกษุสามเณรทัง้ปวงซ่ึงได้มายงั

ถํา้น้ี  แลทรงพระอทิุศส่วนพระกศุลน้ี ประทานให้แก่เทพยดามนุษยสปัรศุคฤหฐับรรพชิต

ทัง้ปวงแลสรรพสัตวอ่ืนๆ จึงได้อนุโมทนา ขอเทพยเจ้าจงมีไมตรีจิตร ช่วยอภิบาล

บาํรุงรกัษา ให้พระชนมายุยืนยาว ปราศจากโรคาทิอุปัทวนัตราย มีความเกษมสบาย

เจริญศุขสวสัดิไปส้ินกาลนานเทอญ”  
2 4 1

๒๔๒
 ดังนัน้พระพุทธรูปทัง้ ๒ องค์น้ีจึงน่าจะเป็น

พระพุทธรปูทีพ่ระเจา้ลูกยาเธอทัง้สองทรงปฏสิงัขรณ์ตามทีม่ปีระกาศพระบรมราชโองการไวใ้น

จารกึ (ภาพที ่๑๖๐) 

 

 
ภาพที ่๑๖๐ พระพุทธรปูมจีารกึพระนามพระเจา้ลกูยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศวิวลิาศ (องคซ์า้ย) 

และ พระเจา้ลกูยาเธอ กรมหมืน่วษิณุนาถนิภาธร (องคข์วา) 

                                                           
๒๔๑

เขา้ใจว่าจารกึพุทธศกัราช ๒๓๐๔ นัน้ผดิ ทีถู่กควรเป็น ๒๔๐๓ ทัง้น้ีอ้างองิจาก

ปีทีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์ถํ้าเขาหลวง และจากจารกึทีฐ่านพระพุทธรปูทีพ่ระเจา้

ลกูยาเธอ กรมหมืน่วษิณุนาถนิภาธรทรงปฏสิงัขรณ์ทีอ่ยูเ่คยีงกนัและน่าจะสรา้งในคราวเดยีวกนั 

ระบุปี พ.ศ.๒๔๐๓. 
๒๔๒

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปที่พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธรทรง

ปฏสิงัขรณ์ มขีอ้ความโดยรวมเหมอืนกนั แต่แตกต่างกนัในส่วนของวนัทีจ่ารกึซึง่ระบุว่าเป็นวนั

อาทติย ์ขึน้ ๘ คํ่า เดอืน ๗ และระบุพระนาม กรมหมืน่วษิณุนารถนิภาธร เป็นผูท้รงปฏสิงัขรณ์ 



๒๔๔ 

 

น่าสงัเกตว่าในการปฏสิงัขรณ์พระพุทธรูปตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่

๔ โดยเฉพาะในต่างจงัหวดัอย่างเช่นที่ถํ้าเขาหลวงนัน้ ไม่พบรูปแบบของพระพุทธรูปแบบพระ

ราชนิยมที่ไม่ทําอุษณีษะ และปรากฏความสมจรงิเช่นการทํารอยยบัของจวีร  ซึ่งแมว้่าจะได้มี

การปฏิสังขรณ์ตามพระบรมราชโองการและใช้ช่างฝีมือจากราชสํานัก แต่รูปแบบของ

พระพุทธรูปทีท่รงปฏสิงัขรณ์กลบัมลีกัษณะคล้ายกบังานช่างในทอ้งถิน่  มเีพยีงรปูแบบของซุ้ม

พระพุทธรูปที่ปรากฏอทิธพิลศลิปะตะวนัตกซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนัน้เท่านัน้  อาจเป็นไปได้ว่า

พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนัน้ เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นใน

วงจํากัดคือภายในราชสํานักและพระอารามบางแห่งที่ทรงอุปถัมภ์เท่านัน้ การปฏิสังขรณ์

พระพุทธรปูในต่างจงัหวดัจงึยงัคงรปูแบบเดมิซึง่เป็นทีเ่จรญิศรทัธาและเคารพสกัการะของผูค้น

ในทอ้งถิน่ 

นอกจากน้ี การจารกึขอ้ความเพื่อประกาศการปฏสิงัขรณ์ ตลอดจนคําอธบิาย

ถึงอานิสงส์ในการปฏิสังขรณ์และคําอุทิศพระราชกุศลแก่พระองค์เอง พระราชวงศ์ รวมทัง้ 

เทพยดาและผู้คนที่ส ักการบูชาก็เป็นลักษณะที่สําคัญประการหน่ึงที่พบในการปฏิสังขรณ์

พระพุทธรูปรวมทัง้พระเจดยีใ์นต่างจงัหวดัตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔  ทัง้น้ีขอ้ความ

จากจารกึลกัษณะน้ียงัเป็นสิง่สะท้อนแนวคดิที่แตกต่างไปจากเดมิในการสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์

พระพุทธรูปของพระมหากษัตริย์ที่มกักล่าวถึงการบําเพ็ญบารมีและความปรารถนาพระ

โพธญิาณในอนาคตซึ่งสะท้อนใหเ้หน็แนวคดิสําคญัที่ว่าพระมหากษตัรยิค์อืพระโพธสิตัวท์ี่ทรง

บาํเพญ็บารมี242
๒๔๓

 แตกต่างจากจารกึพระบรมราชโองการในการปฏสิงัขรณ์ของรชักาลที ่๔ ทีม่กั

ระบุวนัเวลา สถานที่ และรายละเอียดของการปฏสิงัขรณ์ รวมทัง้คําอุทิศพระราชกุศล ซึ่งมี

ลกัษณะคล้ายกบัการบนัทกึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรเ์กี่ยวกบัการปฏสิงัขรณ์ครัง้นัน้ๆ และ

ยังมีคําอธิษฐานที่ขอให้บุญกุศลส่งผลในภพปจัจุบันให้พระองค์และพระราชโอรสทรงมี

พระชนมายุยนืยาวปราศจากโรคภยั และขอให้ถึงซึ่งความดบัในทุกข์ทัง้ปวงซึ่งหมายถึงพระ

นิพพานตามหลกัพระพุทธศาสนาซึ่งจะเหน็ว่าคําอธษิฐานในจารกึเหล่าน้ีสะทอ้นแนวคดิในเชงิ

ประจกัษ์มากกว่าเชงิอุดมคตอิย่างที่ผ่านมา  จงึเป็นประเดน็สําคญัอกีประการหน่ึงที่พบควบคู่

กบังานศลิปกรรมในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔  

 

 

 

                                                           
๒๔๓

สายชล  วรรณรตัน์, “พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมอืงในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒)” (วทิยานิพนธ์ปรญิญาอกัษร 

ศาสตรมหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๕),

๑๒๙. 



๒๔๕ 

 

๔.๑๐ การจารึกพระปรมาภิไธย พระนาม และตราพระราชสญัลกัษณ์เพ่ือ

ทรงบาํเพญ็พระราชกศุลส่วนพระองคแ์ละทรงพระราชอทิุศถวาย 

ลกัษณะสําคญัประการหน่ึงของพระพุทธรูปที่ทรงสรา้งและปฏสิงัขรณ์ตาม

พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ คือการจารึกพระปรมาภิไธย พระนาม และตราพระราช

สญัลกัษณ์ต่างๆ ทีพ่ระพุทธรปู ทัง้น้ีเพื่อเป็นการบําเพญ็พระราชกุศลส่วนพระองค ์และทรงพระ

ราชอุทศิถวายพระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศ์พระองค์อื่น  มตีวัอย่างทีส่ําคญัคอื พระพุทธรูป

ประจาํแผ่นดนิหรอืพระพุทธรปูประจาํรชักาลทีถ่ํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ีซึง่มอียูด่ว้ยกนั ๒ กลุ่ม 

พระพุทธรูปที่มจีารกึพระปรมาภไิธยและตราพระบรมราชสญัลกัษณ์เหล่าน้ี 

ตามประวตักิล่าวว่า รชักาลที่ ๔ ทรงสรา้งขึน้เพื่อทรงพระราชอุทศิถวายสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ร ัชกาลก่อนๆ และของส่วนพระองค์ 2 4 3

๒๔๔
 ซึ่งทําให้สามารถกําหนดอายุในเบื้องต้นได้ว่า

พระพุทธรูปประจําแผ่นดินทัง้ ๒ กลุ่มนัน้ น่าจะสร้างขึ้นในสมยัรชักาลที่ ๔ โดยมพีระราช

ประสงคเ์พื่อการบาํเพญ็พระราชกุศลอุทศิถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่๑-๓ และ

ส่วนพระองคเ์อง 

พระพุทธรปูกลุ่มแรก ประกอบดว้ยพระพุทธรปูประทบันัง่เรยีงกนั จาํนวน ๕ 

องค์ (ภาพที ่๑๖๑ ) มพีุทธลกัษณะทีส่ําคญัคอื พระพกัตรส์งบน่ิงคลา้ยหุ่น มอุีษณีษะ และพระ

รศัมเีป็นเปลวสงู เมด็พระศกเลก็ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลอืบตํ่าเรยีวเลก็ พระนาสกิโด่ง แยม้

พระโอษฐ์ ปลายตวดัขึ้นเล็กน้อย พระกรรณยาว  ครองจวีรห่มเฉียง ประทบันัง่บนฐานสงิห์

ประดบักลบีบวั ซึ่งเป็นรูปแบบศลิปะของพระพุทธรูปในสมยัรตันโกสนิทร 2์ 4 4

๒๔๕
 น่าสงัเกตว่าแม้

เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ แต่ไม่ได้มรีูปแบบที่เป็นอย่าง

พระราชนิยม แต่กลบัมรีูปแบบอย่างที่นิยมในสมยัรชักาลที่ ๓พระพุทธรูปกลุ่มน้ีมจีุดสงัเกตที่

น่าสนใจคอื ทีผ่้าทพิยข์องพระพุทธรปูเหล่าน้ีประดบัตราพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจาํพระองค์

ในรชักาลที่ ๑-๔ และมขีอ้ความจารกึบนแผ่นหนิที่ฐาน โดยมรีายละเอยีดที่แตกต่างกนั  จาก

ภาพเรยีงลาํดบัจากซา้ยไปขวา ดงัน้ี 

 

                                                           
๒๔๔

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๗๒. 
๒๔๕

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พฒันาการ และ

ความเช่ือของคนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๖), 

๕๑๗. 



๒๔๖ 

 

 
ภาพที ่๑๖๑ พระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๑-๕ เรยีงจากซา้ยไปขวา (กลุ่มที ่๑) 

 

๑. พระพุทธรปูปางมารวชิยัขดัสมาธเิพชร มจีารกึทีฐ่านว่า “พระพทุธรปู

เสดจ์นัง่ขัดสมาธิเพชร พระหัถขวาห้อยพระเพลาพระองค์น้ี ตามอย่างพระประจํา

แผน่ดินพระบาทสมเดจพ์ระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกย ์ซ่ึงเปนพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์

ท่ี ๑ ในพระบรมราชวงษซ่ึงดาํรง ณ กรงุเทพมหานครอมรรตันโกสินทรมหินทรายุทธยา

บรมราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ที่ผ้าทพิยป์ระดบัตราปทุมอุณาโลม (ภาพที่ ๑๖๒, ๑๖๓, 

๑๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๖๒ พระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๑ (กลุ่มที ่๑) ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี



๒๔๗ 

 

 
ภาพที ่๑๖๓ ผ้าทพิย์ของพระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) ประดบัตราพระ

บรมราชสญัลกัษณ์ปทุมอุณาโลม ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

 

 
ภาพที ่๑๖๔ ขอ้ความจารกึที่ฐานพระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) ถํ้าเขาหลวง 

จ.เพชรบุร ี

 

๒. พระพุทธรูปปางมารวชิยัขดัสมาธริาบ มจีารกึที่ฐานว่า “พระพุทธรูป

เสดจนั์ง่ขดัสมาธิซ้อน พระหถัขวาพาดพระเพลาพระองคน้ี์ ตามอย่างพระประจาํแผ่นดิน

พระบาทสมเดจพ์ระพุทธเลิศหล้านภาไลยซ่ึงเปนพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ท่ี ๒ ใน

พระบรมราชวงษซ่ึงดาํรง ณ กรุงเทพมหานครอมรรตันโกสินทรมหินทรายุทธยาบรม

ราชธานี ณ ตาํบลบางกอก” ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราครฑุยดุนาค 



๒๔๘ 

 

๓. พระพุทธรูปปางสมาธิขดัสมาธิราบ มจีารกึที่ฐานว่า “พระพุทธรูป

เสดจนั์ง่ขดัสมาธิซ้อน พระหถัซ้อนพระองคน้ี์ ตามอย่างพระประจาํแผ่นดินพระบาทสม

เดจพ์ระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ซ่ึงเปนพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองคท่ี์ ๓ ในพระบรมราชวงษ

ซ่ึงดาํรง ณ กรงุเทพมหานครอมรรตันโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตาํบล

บางกอก” ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราพระมหาปราสาท 

๔. พระพุทธรูปปางสมาธขิดัสมาธเิพชร มจีารกึที่ฐานว่า “พระพุทธรูป

เสดจ์นั ง่ขัดสมาธิ เพชร พระหัถซ้อนพระองค์ น้ี  ตามอย่างพระประจําแผ่นดิน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซ่ึงเปนพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ท่ี  ๔  ใน

พระบรมราชวงษซ่ึงดาํรง ณ กรุงเทพมหานครอมรรตันโกสินทรมหินทรายุทธยาบรม

ราชธานี ณ ตาํบลบางกอก” ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราพระมหามงกุฎ 

๕. พระพุทธรูปองค์ที่ ๕ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนประทบันัง่ขดัสมาธิ

เพชร ครองจวีรห่มคลุม องคพ์ระและแท่นฐานผ่านการปฏสิงัขรณ์โดยการทาสใีหม่ทัง้องค ์จงึไม่

อาจทราบไดว้่ามจีารกึขอ้ความหรอืไม่  รวมทัง้ไม่ปรากฏพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจาํพระองค์

ที่ผ้าทพิย ์ จากร่องรอยการก่อฐานและรูปแบบศลิปะขององค์พระพุทธรูปเชื่อว่าน่าจะสรา้งขึน้

เพิม่เติมในภายหลงัจากการสร้างพระพุทธรูป ๔ องค์แรก และสนันิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นใน

ความหมายของพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๕ เช่นเดยีวกบั ๔ องคแ์รกทีเ่ป็นพระประจาํ

แผ่นดนิรชักาลที ่๑-๔ 

เน่ืองจากพระพุทธรปูในกลุ่มน้ีมจีารกึระบุว่าสรา้งขึน้ “ตามอย่างพระประจํา

แผ่นดนิ” ในรชักาลที๑่-๔ ดงันัน้ในทีน้ี่จงึจะเรยีกพระพุทธรปูเหล่าน้ีว่า “พระประจาํแผ่นดนิ” หรอื 

“พระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิ” ซึง่มคีวามหมายถงึพระพุทธรปูประจาํแต่ละรชักาล  โดยภายในถํ้า

เขาหลวงยงัพบพระพุทธรูปอีกกลุ่มหน่ึงที่มีพุทธลกัษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มแรก จึงอาจ

เรยีกว่าพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิไดเ้ช่นเดยีวกนั 

พระพุทธรูปประจําแผ่นดนิอกีกลุ่มหน่ึงนัน้ม ี๔ องค์ ประทบันัง่เรยีงกนับน

ฐานบวั มกีารก่อแท่นบูชาทีด่า้นหน้าเฉพาะองค ์ พระพุทธรปูทัง้หมดอยู่ในสภาพชํารุดมากกว่า

กลุ่มแรก (ภาพที่ ๑๖๕) จากรูปแบบศิลปะพบว่าเป็นพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์

เช่นเดยีวกบักลุ่มแรก กล่าวคอื พระพกัตรส์งบน่ิงคลา้ยหุ่น มอุีษณีษะ และพระรศัมเีป็นเปลวสูง 

เมด็พระศกเลก็ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลอืบตํ่าเรยีวเลก็ พระนาสกิโด่ง แยม้พระโอษฐ์ ปลาย

ตวดัขึ้นเลก็น้อย พระกรรณยาว พระพุทธรูปทุกองค์ครองจวีรห่มเฉียง ปลายสงัฆาฏยิาวจรด

พระนาภปีลายแยกเป็น ๒ แฉก ประทบันัง่บนฐานสงิห์ประดบักลบีบวั  มผีา้ทพิยท์ี่ดา้นหน้าซึ่ง

ประดบัพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจํารชักาลที่ ๑-๔  และที่ฐานของพระพุทธรูปทุกองค์มจีารกึ

พระปรมาภไิธย โดยมรีายละเอยีดแตกต่างกนัดงัน้ี  



๒๔๙ 

 

๑. พระพุทธรูปปางมารวิชยัขดัสมาธเิพชร จารกึพระปรมาภไิธย “พระ

บาทสมเดจพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกย”์ ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราปทุมอุณาโลม 

๒. พระพุทธรปูปางมารวชิยัขดัสมาธริาบ จารกึพระปรมาภไิธย “พระบาท

สมเดจพระพทุธเลิศหล้านภาไลย” ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราครฑุยดุนาค 

๓. พระพุทธรูปปางสมาธขิดัสมาธริาบ จารกึพระปรมาภไิธย “พระบาท

สมเดจพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั” ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราพระมหาปราสาท 

๔. พระพุทธรปูปางสมาธขิดัสมาธเิพชร จารกึพระปรมาภไิธย “พระบาท

สมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั” ทีผ่า้ทพิยป์ระดบัตราพระมหามงกุฎ (ภาพที ่๑๖๖, ๑๖๗, ๑๖๘) 

 
ภาพที ่๑๖๕ พระพุทธรปูประจําแผ่นดนิรชักาลที ่๑-๔ เรยีงจากซา้ยไปขวา (กลุ ่มที ่๒)  

ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๖๖ พระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ที่ฐานมจีารกึพระปรมาภไิธย 

ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี



๒๕๐ 

 

 
ภาพที ่๑๖๗ ผ้าทพิยข์องพระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ประดบัตราพระ

บรมราชสญัลกัษณ์พระมหามงกุฎ ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

 

 
ภาพที ่๑๖๘ จารกึขอ้ความทีฐ่านพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๔ (กลุ่มที ่๒) ถํ้าเขาหลวง 

จ.เพชรบุร ี

 

นอกจากน้ี  จากการตรวจสอบทางดา้นรปูแบบศลิปะพบว่าพระพุทธรปูทัง้ ๒ 

กลุ่มน้ีนอกจากจะมพีุทธลกัษณะโดยรวมที่ใกล้เคยีงกนัแล้ว ยงัมปีระเดน็ที่น่าสนใจคอืเรื่องท่า

ประทบันัง่และการแสดงปางทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั กล่าวคอื  

พระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๑ ประทบันัง่ขดัสมาธเิพชร แสดง

ปางมารวชิยั 

พระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๒ ประทบันัง่ขดัสมาธริาบ แสดง

ปางมารวชิยั 

พระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๓ ประทบันัง่ขดัสมาธริาบ แสดง

ปางสมาธ ิ

พระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๔ ประทบันัง่ขดัสมาธเิพชร แสดง

ปางสมาธ ิ



๒๕๑ 

 

ขอ้ความบางส่วนของจารกึที่ฐานพระพุทธรูปในกลุ่มแรกที่กล่าวว่าสรา้งขึน้ 

“ตามอย่างพระประจําแผ่นดนิ” จงึทําให้น่าสนใจศกึษาว่า “พระประจําแผ่นดนิ” ที่กล่าวถงึนัน้

อาจจะหมายถงึพระพุทธรปูกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในราชสํานัก และอาจเป็นต้นแบบของพระพุทธรูป

ทัง้ ๒ กลุ่มทีพ่บในถํ้าเขาหลวงดว้ย  

จากการคน้ควา้เพิม่เตมิพบว่าพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิทัง้ ๒ กลุ่มทีถ่ํ้าเขา

หลวงนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัพระพุทธรูปสําคญัในราชสํานักที่เรยีกว่า “พระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษา” ที่สร้างขึ้นและประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั โดยพระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษาเป็นพระพุทธรูปที่พระมหากษัตรยิ์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น มจีํานวนเท่ากบัพระ

ชนมพรรษาของแต่ละรชักาล ซึ่งเริม่มขีึ้นในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวัที่ได้

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของส่วนพระองค์ และพระพุทธรูป

ประจาํพระชนมพรรษาของรชักาลที ่๑ และ ๒ (ภาพที่ ๑๖๙-๑๗๑) และในสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของ

พระองคเ์องสบืมา  

 

 
ภาพที ่๑๖๙ พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๑ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๕๖. 

 



๒๕๒ 

 

 
ภาพที ่๑๗๐ พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๒ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๖๕. 

 

 
ภาพที ่๑๗๑ พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๓ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๑๗๑. 



๒๕๓ 

 

น่าสังเกตว่าท่าประทับนัง่และการแสดงปางของพระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษาของรชักาลที่ ๑-๔ มรีะเบยีบเช่นเดยีวกนักบัพระพุทธรูปประจาํแผ่นดนิทีถ่ํ้าเขาหลวง

ทัง้ ๒ กลุ่ม มีข้อแตกต่างเพียงบางประการคือ การครองจีวรของพระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษารชักาลที่ ๔ มรีอยยบัตามธรรมชาตอินัเป็นอิทธพิลศิลปะตะวนัตกตามแบบพระราช

นิยม (ภาพที ่๑๐๓) ซึง่ไมพ่บลกัษณะเช่นน้ีในพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๔ ทีถ่ํ้าเขาหลวง 

นอกจากน้ี พระพุทธรปูประจําพระชนมพรรษารชักาลที่ ๕ (ภาพที่ ๑๗๒)  

ก็ยงัคงมรีะเบยีบของท่าประทบันัง่และการแสดงปางเช่นเดียวกบัพระพุทธรูปประจําแผ่นดิน

รชักาลที่ ๕ ซึ่งพบที่ถํ้าเขาหลวงด้วย (ภาพที่ ๑๗๓) กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ 

ขดัสมาธเิพชร ปางขอฝนเช่นเดยีวกนั ซึง่ทําใหน่้าเชื่อว่า พระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๕ 

ที่ถํ้าเขาหลวงนัน้ น่าจะสร้างขึ้นภายหลังจาก ๔ องค์แรกเมื่อครัง้ร ัชกาลที่ ๔ โดยยังคง

ความหมายใหเ้ป็นพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิเช่นเดยีวกนั และอาจสรา้งขึน้เพื่อเป็นการบําเพญ็

พระราชกุศลในส่วนพระองคร์ชักาลที ่๕ ตามรอยพระราชดาํรสิมเดจ็พระบรมชนกนาถ 

 

 
ภาพที ่๑๗๒ พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๕ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๓๗๖. 

 

 



๒๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่๑๗๓ พระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๕  ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

 

พระพุทธรูปประจําแผ่นดินที่ถํ้ าเขาหลวงทัง้ ๒ กลุ่ม ไม่เพียงแต่จะมี

ความสัมพันธ์กับพระพุทธรูปประจําชนมพรรษาเท่านั ้น หากแต่ยังมีความสัมพันธ์กับ

พระพุทธรปูทีส่รา้งขึน้ตามพระวนิิจฉยัของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส ที่

สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที ่๓ มจีาํนวนทัง้สิน้ ๓๗ องค ์ซึง่ต่อมาในสมยัรชักาลที ่๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

ใหจ้ารกึพระนามของพระบรูพมหากษตัรยิต์ัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาเป็นตน้มาจนกระทัง่ถงึรชักาล

ที ่๑-๓ ในสมยัรตันโกสนิทรท์ี่ฐานพระพุทธรูปเหล่านัน้ เพื่อทรงพระราชอุทศิถวายสมเดจ็พระ

บรูพมหากษตัรยิาธริาชทีล่่วงลบัไปแลว้ 2 4 5

๒๔๖
 ปจัจุบนัพระพุทธรปูเหล่าน้ีประดษิฐานอยู่ในหอพระ

ราชพงศานุสร และหอพระราชกรมานุสร วดัพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั   

การจารกึพระปรมาภไิธยและพระนามพระพุทธรปูทีถ่ํ้าเขาหลวงจงึยงัคงเป็น

ลกัษณะเฉพาะที่สําคญัประการหน่ึงที่รชักาลที่ ๔ ทรงกระทําสบืมาภายหลงัจากที่มกีารโปรด

เกลา้ฯ ใหจ้ารกึพระปรมาภไิธยและคําอุทศิพระราชกุศลถวายพระบูรพมหากษตัรยิต์ัง้แต่กรุงศรี

อยุธยาจนถึงรชักาลที่ ๓ ในกลุ่มพระพุทธรูปที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต

ชโินรสทรงคดิคน้ขึน้และสรา้งไวใ้นสมยัรชักาลที ่๓ 

                                                           
๒๔๖

เสาวณิต  วงิวอน, บรรณาธกิาร, ตาํราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติ

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆว์ดัพระเชตุพน, 

๒๕๕๐), ๒๐๖. 



๒๕๕ 

 

ทัง้น้ีเป็นที่น่าสนใจว่าพระพุทธรูปที่มจีารกึทรงพระราชอุทิศพระราชกุศล

ถวายรชักาลที่ ๑-๓ (ภาพที่ ๑๗๔ - ๑๗๖) ก็มรีูปแบบศิลปะหลายประการ เช่น รูปแบบพระ

พกัตร ์การครองจวีร ท่าประทบันัง่ และการแสดงปางของพระพุทธรูป ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบั

พระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษาของรชักาลที ่๑-๓ และพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิทีพ่บในถํ้า

เขาหลวงทัง้ ๒ กลุ่มดว้ย 

 
ภาพที ่๑๗๔ พระพุทธรปูทีม่จีารกึ ทรงพระราชอุทศิพระราชกุศลถวายรชักาลที ่๑ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๒๖๔. 

 

 
ภาพที ่๑๗๕ พระพุทธรปูทีม่จีารกึทรงพระราชอุทศิพระราชกุศลถวายรชักาลที ่๒ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๒๗๐. 



๒๕๖ 

 

 
ภาพที ่๑๗๖ พระพุทธรปูทีม่จีารกึทรงพระราชอุทศิพระราชกุศลถวายรชักาลที ่๓ 

ทีม่า: ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ,์ พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ: สํานักราช

เลขาธกิาร, ๒๕๓๕), ๒๗๑. 

 

อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อมกีารสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในสมยั

รชักาลที ่๓ นัน้ คงไดม้กีารกําหนดรปูแบบใหพ้ระพุทธรปูประทบันัง่ขดัสมาธเิพชร ปางมารวชิยั

เป็นพระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๑, พระพุทธรปูประทบันัง่ขดัสมาธริาบ ปางมาร

วชิยัเป็นพระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๒ และ พระพุทธรปูประทบันัง่ขดัสมาธริาบ 

ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของพระองค์เองไว้แล้ว  ภายหลงัในสมยั

รชักาลที ่๔ จงึไดท้รงเลอืกพระพุทธรปู ๓ องคจ์าก ๓๗ องคท์ีม่พีุทธลกัษณะโดยเฉพาะเรื่องท่า

ประทบันัง่และการแสดงปางแบบเดยีวกนัสําหรบัจารกึเพื่อทรงพระราชอุทศิพระราชกุศลถวาย

รชักาลที ่๑-๓ 

ดงันัน้เมื่อรชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระพุทธรูปทีถ่ํ้าเขาหลวง “ตาม

อย่างพระประจําแผ่นดนิ” จงึอาจเป็นไปได้ว่า ได้ใช้รูปแบบศิลปะจากพระพุทธรูปประจําพระ

ชนมพรรษาและพระพุทธรปูทีม่จีารกึทรงพระราชอุทศิพระราชกุศลถวายรชักาลที ่๑-๓  มาเป็น

ต้นแบบในการสรา้งพระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที ่๑-๓ ทีถ่ํ้าเขาหลวง ตามแบบแผนของ

พระพุทธรูปที่เคยสร้างในราชสํานักส่วนพระพุทธรูปประจําแผ่นดนิรชักาลที่ ๔ ที่สร้างขึ้นใน

คราวเดยีวกนันัน้ ได้ปรบัรูปแบบการครองจวีรให้ใกล้เคียงกนักบัพระพุทธรูปประจําแผ่นดิน

รชักาลที่ ๑-๓ โดยไม่ทํารอยยบัของจวีรตามอิทธิพลศิลปะตะวนัตกที่ทรงพระราชนิยมและ

ปรากฏในพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารชักาลที่ ๔  ทัง้น้ีคงเป็นไปเพื่อให้เกิดความ

กลมกลนืกบัพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิรชักาลที ่๑-๓ ทีอ่ยูใ่นชุดเดยีวกนั  



๒๕๗ 

 

พระพุทธรปูทัง้ ๒ กลุ่มน้ี น่าสนใจว่ามขีอ้ความจารกึพระปรมาภไิธยและตรา

พระบรมราชสัญลักษณ์ของรชักาลที่ ๑-๔ เช่นเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวน่าสังเกตว่าเป็น

ลกัษณะเฉพาะที่เป็นข้อสังเกตประการหน่ึงของงานศิลปกรรมในรชักาลที่ ๔ ที่นิยมจารึก

ขอ้ความประกอบการสรา้งหรอืปฏสิงัขรณ์งานศลิปกรรมต่างๆ  อกีทัง้ในรชัสมยัน้ีไดม้กีารเฉลมิ

พระปรมาภไิธยโดยได้ทรงแก้ไขพระปรมาภไิธยของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวับางรชักาล 

เช่น พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้สุราลยั เป็น พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั อนั

เป็นพระปรมาภไิธยทีแ่ก้ไขแลว้ในรชักาลที ่๔ และตรงกบัขอ้ความในจารกึ  รวมทัง้ในรชักาลที ่

๔ ยงัมคีวามนิยมใช้ตราพระบรมราชสญัลกัษณ์เพื่อสื่อแสดงถึงองค์พระมหากษัตรยิ์ในงาน

ศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศิลปกรรมส่วนพระองค์ ที่ปรากฏตราพระบรมราช

สญัลกัษณ์รปูพระมหามงกุฎในหลายแห่ง 

การประดบัตราพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจาํพระองคข์องรชักาลต่างๆ ทีผ่้า

ทพิยข์องพระพุทธรูปภายในถํ้าเขาหลวงนัน้น่าจะสบืเน่ืองมาจากพระราชดํารใินรชักาลที่ ๔ ที่

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดษิฐานพระบรมอฐัขิองสมเดจ็พระบูรพมหากษตัรยิร์ชักาลที ่๑-๓ ทีพ่ระพุทธ

อาสน์ของพระพุทธรปูประธานในพระอารามสําคญัเน่ืองในรชักาลนัน้ๆ ซึง่ต่อมาถอืกนัว่าเป็นวดั

ประจาํรชักาล รวมทัง้มรีบัสัง่ไวว้่าใหบ้รรจุพระบรมอฐัขิองพระองคเ์องทีว่ดัราชประดษิฐสถติมหา

สมีารามอยา่งเดยีวกนั246

๒๔๗
 ซึง่จะพบว่ามตีราพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจาํแต่ละรชักาลในรปูแบบ

เดยีวกนัน้ีประดบัไวท้ีผ่า้ทพิยข์องพระพุทธรปูประธานในวดัประจาํรชักาลแต่ละแห่งดว้ย อกีทัง้ที่

ฐานของพระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษารชักาลที ่๔ กม็กีารประดบัตราพระมหามงกุฎอนัเป็น

ตราพระบรมราชสญัลกัษณ์ประจาํรชักาลที ่๔ ดว้ยเช่นกนั ความนิยมในการประดบัตราพระบรม

ราชสญัลกัษณ์ประจาํรชักาลยงัคงมสีบืมาในรชักาลที่ ๕ ดงัจะพบว่ามคีวามนิยมประดษิฐานตรา

พระบรมราชสญัลกัษณ์รชักาลต่างๆ ในทีส่ําคญัหลายแห่ง เช่น ซุม้พระบรมราชสญัลกัษณ์ทีฐ่าน

ไพทีของพระศรรีตันเจดีย์ที่วดัพระศรรีตันศาสดาราม บรเิวณหน้าบนัและบานแผละปราสาท

พระเทพบดิร เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นเครือ่งระลกึถงึพระบูรพมหากษตัรยิใ์นพระราชวงศ์จกัร ี

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศกึษาพระพุทธรปูที่มจีารกึพระปรมาภไิธยและ

การประดบัตราพระบรมราชสญัลกัษณ์ของพระมหากษตัรยิจ์ากกลุ่มพระพุทธรูปที่ถํ้าเขาหลวง

นัน้พบว่ารปูแบบดงักล่าวน่าจะเป็นลกัษณะสําคญัประการหน่ึงทีเ่กดิขึน้กบัพระพุทธรปูทีร่ชักาล

ที ่๔ ทรงสรา้งเพื่อทรงบําเพญ็พระราชกุศลถวายพระบูรพมหากษตัรยิแ์ละของส่วนพระองคเ์อง 

โดยการจารกึพระปรมาภไิธยเพื่อทรงพระราชอุทศิถวายน่าจะเริม่มาจากการที่โปรดเกลา้ฯ ให้

จารกึคาํพระราชอุทศิถวายพระราชกุศลแด่พระมหากษตัรยิใ์นกลุ่มพระพุทธรปูทีส่มเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระปรมานุชติชโินรสทรงคดิค้นแบบและสร้างขึ้นในรชักาลที่ ๓ และเมื่อมกีาร
                                                           

๒๔๗
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน

วตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๕๖. 



๒๕๘ 

 

สรา้งพระพุทธรูปเพื่อทรงอุทศิพระราชกุศลถวายรชักาลที่ ๑-๓ และของส่วนพระองค์ที่ถํ้าเขา

หลวง จึงได้ทรงถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการสร้างพระพุทธรูปในกลุ่มนัน้  รวมทัง้ยงัได้

กําหนดใหพ้ระพุทธรปูทีม่จีารกึพระปรมาภไิธยซึง่เป็นพระพุทธรปูประจาํแผ่นดนิทีถ่ํ้าเขาหลวงมี

รปูแบบและพุทธลกัษณะทีเ่หมอืนกนักบัพระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษาซึ่งเป็นพระพุทธรูป

สาํคญัในราชสาํนกัดว้ย 

๔.๑๑ ซุ้มพระพทุธรปูกบัพระคาถาพระราชนิพนธ ์

พระพุทธรปูประธานภายในพระอุโบสถและพระวหิารของวดัสําคญัทีส่รา้งขึน้

โดยพระราชประสงค์รชักาล ๔ มขี้อน่าสงัเกตประการหน่ึงคือ พระพุทธรูปเหล่าน้ีมขีนาดไม่

ใหญ่โตนัก  แตกต่างจากพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถแห่งอื่นๆ ที่พบเห็นกนัโดยมาก

ตัง้แต่สมยัอยุธยาจนถงึต้นกรุงรตันโกสนิทร ์ ซึ่งสอดคล้องกบัรปูแบบของอุโบสถและวหิารที่มี

ลกัษณะเรยีบงา่ยและขนาดเลก็ลงกว่าในสมยัรชักาลที ่๓ 

ด้วยเหตุที่พระพุทธรูปประธานในสมยัรชักาลที่ ๔ มขีนาดไม่ใหญ่มากนัก  

จึงพบว่าภายในพระอุโบสถและพระวิหารแต่ละแห่งมีความนิยมสร้างบุษบกหรือซุ้มเพื่อ

ประดษิฐานพระประธาน  ซึ่งเป็นสิง่ที่ช่วยเสรมิพุทธลกัษณะให้สง่างามสมกบัเป็นพระพุทธรูป

ประธานของอาคารในกรณีที่พระพุทธรูปมีขนาดเล็ก ซึ่งมีตัวอย่างก่อนหน้าน้ีในสมัย

รตันโกสนิทร์ เช่นการประดษิฐานพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากรในพระอุโบสถวดัพระศรรีตัน

ศาสดาราม  

สําหรบัพระพุทธรูปประธานในสมยัรชักาลที่ ๔ นัน้พบว่าในหลายแห่งมี

ลกัษณะพเิศษทีน่่าสนใจคอืการทําซุม้ล้อมรอบองคพ์ระพุทธรปูซึง่มลีกัษณะผสมผสานระหว่าง

ซุม้เรอืนแก้วและซุ้มไมโ้พธิ ์รวมทัง้มกัปรากฏขอ้ความอกัษรภาษาบาลเีป็นองค์ประกอบ จนดู

เหมอืนว่าเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหน่ึงของศลิปกรรมในพระราชประสงค์ทีส่ะท้อนพระราชดําริ

บางประการของรชักาลที ่๔ 

การทําซุ้มประดษิฐานพระพุทธรูปในศลิปะไทยมตีวัอย่างมตีวัอย่างให้เห็น

มาแล้วในงานศลิปกรรมไทยแต่โบราณ  เช่นจติรกรรมฝาผนังเรื่องพระอดตีพุทธเจ้าและพุทธ

ประวตั ิ โดยอาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ ซุม้ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนอาคารทรงปราสาท  ซึง่

มทีัง้ที่อยู่ในรูปแบบของบุษบกที่เป็นเรอืนยอด  หรอืซุ้มเรอืนแก้วที่จําลองรูปสญัลกัษณ์ของ

อาคารรอบองคพ์ระพุทธรปู  ทัง้น้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคตปิราสาทซึง่เป็นเรอืนฐานันดรสูงอนัเป็น

ทีป่ระทบัแห่งพระพุทธองค์  บ้างอาจสอดคล้องกบัพุทธประวตัใินตอนเสวยวมิุตตสิุขที่เรยีกว่า

รตันฆรเจดยี ์ อนัเป็นตอนทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัภายในเรอืนแก้วที่อยู่ทางทศิเหนือของต้นโพธิ ์

เพื่อทรงพจิารณาพระอภธิรรมภายหลงัการตรสัรูใ้นสปัดาหท์ี ่๔  อกีประเภทหน่ึง คอื ซุม้ทีเ่ป็น

ตน้ไม ้ซึง่สื่อแสดงถงึต้นโพธิห์รอืต้นไมต้รสัรูค้วบคู่กบัการแสดงปางสมาธหิรอืปางมารวชิยั โดย

พระพุทธเจา้แต่ละพระองคป์ระทบันัง่ตรสัรูภ้ายใตไ้มโ้พธิท์ีแ่ตกต่างกนั 



๒๕๙ 

 

แต่สําหรบัซุ้มพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ นัน้พบว่ามี

รปูแบบทีส่ะทอ้นถงึการผสมผสานระหว่างซุม้เรอืนแก้วและซุม้ไมโ้พธิซ์ึง่เคยมมีาแลว้ในอดตีเขา้

ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั ยกตวัอยา่งเช่นพระนิรนัตรายซึง่มซุีม้เรอืนแกว้และซุม้ไมโ้พธิอ์ยูเ่บือ้งหลงั  

รูปแบบที่สําคญัคอืซุ้มเรอืนแก้วประกอบด้วยเสาและกรอบซุ้มที่มลีกัษณะ

เป็นกรอบคดโคง้มยีอดแหลม ปลายกรอบซุม้เป็นรปูเหราคายวงโคง้ ทัง้เสาและกรอบซุม้ประดบั

ดว้ยลวดลายพรรณพฤกษา (ภาพที ่๑๗๗) ลกัษณะดงักล่าวชวนใหนึ้กถงึซุม้เรอืนแก้วของพระ

พุทธชนิราชที่มกีรอบซุ้มคดโค้ง ยอดแหลม และส่วนปลายทัง้สองข้างเป็นรูปเหราคายวงโค้ง

เช่นเดยีวกนั (ภาพที่ ๑๗๘ ) เหนือเรอืนแก้วขององค์พระนิรนัตรายยงัประกอบด้วยลวดลาย

พรรณพฤกษาอย่างตะวนัตกทีอ่ยู่ในกรอบวงโค้งที่มยีอดแหลมอยู่ด้านบนสุด  ซึง่ชวนใหนึ้กถงึ

รปูทรงของใบโพธิ ์การออกแบบเช่นน้ีจงึน่าจะเป็นการสื่อถงึซุม้ไมโ้พธิต์รสัรูน้ัน่เอง 

 

 
ภาพที ่๑๗๗ ซุม้เรอืนแกว้และซุม้ไมโ้พธิป์ระกอบองคพ์ระนิรนัตราย (จาํลอง) 

 



๒๖๐ 

 

 
ภาพที ่๑๗๘ ซุม้เรอืนแกว้ประกอบองคพ์ระพุทธชนิราช 

 

การประกอบซุ้มเรือนแก้วเข้ากับซุ้มไม้โพธิเ์ช่นน้ียงัมีอีกหลายแห่งซึ่งมี

รูปแบบที่มรีายละเอยีดแตกต่างกนัไป โดยอาจปรบัเปลี่ยนลกัษณะของเสาและกรอบซุ้ม บ้าง

อาจตกแต่งด้วยลวดลายอย่างตะวนัตก รวมทัง้รูปแบบของใบโพธิซ์ึ่งอาจมลีกัษณะของใบไม้

อย่างฝรัง่เข้ามาประกอบตามกระแสอิทธิพลศิลปะตะวนัตกในรชัสมยั อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

รปูแบบซุม้จะมคีวามแตกต่างไปจากอดตี  แต่ก็ไม่ไดท้ําให้ความหมายทีส่ ื่อสะทอ้นถงึการตรสัรู้

เปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากซุ้มเหล่าน้ีมกัประดษิฐานควบคู่กบัพระพุทธรปูปางสมาธหิรอืปางมาร

วชิยัซึง่แสดงถงึเหตุการณ์ดงักล่าวควบคู่กนัไปไดอ้ยา่งชดัเจน 

จงึอาจกล่าวได้ว่าซุม้พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมเช่นน้ีเป็นการผสมผสาน

แนวคดิเรือ่งเรอืนฐานนัดรสงูและไมโ้พธิต์รสัรูซ้ ึง่เคยปรากฏมาแลว้ในอดตีผ่านรปูแบบศลิปกรรม

ในพระราชประสงค์ และบางส่วนอาจได้รบัแรงบนัดาลใจบางประการจากรูปแบบศลิปกรรมที่

สําคญัของอดตีราชธานีดว้ยกเ็ป็นได ้ดงักรณีของกรอบซุม้พระพุทธชนิราชทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

กรอบซุม้พระนิรนัตราย เป็นตน้ 

ซุ้มเรือนแก้วที่ทําร่วมกับซุ้มไม้โพธิต์ามพระราชดําริบางแห่งมีลักษณะ

เหมอืนใบโพธิอ์ย่างสมจรงิ  ในขณะทีบ่างแห่งมลีกัษณะเป็นลวดลายกระหนกทีป่ระดษิฐข์ึน้โดย

ใหม้ลีกัษณะคลา้ยใบโพธิ ์ รปูแบบทีพ่บมากน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าต้นโพธิม์บีทบาทสําคญัเป็นอย่าง

มากในงานศิลปกรรมของรัชกาลที่ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความสําคัญกับต้นโพธิใ์น

ศลิปกรรมประการอื่นๆ เช่น แผนผงัของวดัทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งหรอืปฏสิงัขรณ์ทีม่กัมโีพธฆิระ

หรอืเรอืนตน้โพธิอ์ยูใ่นแนวแกนหลกัทีส่าํคญัของวดั 

แม้ว่ารชักาลที่ ๔ จะทรงเห็นความสําคัญของต้นโพธิจ์นก่อให้เกิดงาน

ศิลปกรรมดังกล่าว แต่ก็ทรงมีพระราชดําริว่า “ไม้มหาโพธิท่ีมีอยู่ในท่ีต่างๆ นั้น มิใช่



๒๖๑ 

 

พระพทุธเจ้า เป็นแต่ของเขาทาํไว้เป็นท่ีไหว้บูชาเท่านัน้  ไม้มหาโพธิเล่ากเ็ป็นแต่ท่ีตรสัรู้

ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ท่ีจะได้เป็นพระนัน้หามิได้” 2 4 7

๒๔๘
 จากข้อความดงักล่าวจงึทําให้

สนันิษฐานไดว้่าการประดษิฐซุ์ม้ไมโ้พธิป์ระกอบเขา้กบัองคพ์ระพุทธรปูดงัทีป่รากฏนัน้ นัยหน่ึงก็

ทาํหน้าทีส่ ื่อถงึแนวคดิเรือ่งความสมจรงิในเชงิสถานทีต่ามเหตุการณ์ในพุทธประวตันิัน่เอง   

แต่กระนัน้ ก็น่าสงัเกตว่าการทําซุ้มไม้โพธิน์ัน้ มไิด้ทําเพื่อประกอบเขา้กบั

พระพุทธรปูปางสมาธหิรอืปางมารวชิยัทัง้หมด อย่างทีเ่คยปรากฏเป็นงานศลิปกรรมแขนงอื่นๆ 

เพื่ออธบิายถงึเหตุการณ์สาํคญัตอนตรสัรูใ้นพุทธประวตั ิหากแต่ยงัพบว่ามกีารทําซุม้ไมโ้พธิเ์ป็น

องค์ประกอบเบื้องหลังพระพุทธรูปปางอื่นที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ เช่น 

พระพุทธรปูประทบัยนืปางหา้มสมุทรซึง่เป็นพระพุทธรปูประธาน ณ วดัพระสมุทรเจดยี ์เป็นต้น 

(ภาพที ่๑๗๙) 

 

 
ภาพที ่๑๗๙ ซุ้มเรอืนแก้วที่ประดบัด้วยไม้โพธิ ์ประดิษฐานที่ด้านหลงัพระพุทธรูปประธาน  

ปางหา้มสมทุร วดัพระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

                                                           
๒๔๘

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “คําสอนใหผู้้ปฏบิตัริูใ้นทางที่ชอบ” ใน 

ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ มหาเถรสมาคมจดัพมิพ์เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในโอกาสทีว่ดัพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี, ๒๕๔๗), ๕๓. 



๒๖๒ 

 

ดว้ยเหตุน้ีจงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการทาํซุม้ไมโ้พธิป์ระกอบพระพุทธรปูประธาน

ตามแนวพระราชดาํรขิองรชักาลที ่๔ นัน้ อาจมไิดต้อ้งการทีจ่ะเน้นถงึเหตุการณ์ขณะตรสัรูใ้ต้ต้น

โพธิต์ามท้องเรื่องในพุทธประวตัิเสมอไป แต่ไม้โพธิน่์าจะเป็นสญัลกัษณ์ที่ให้พุทธศาสนิกชน

ระลึกถึงพระพุทธคุณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปญัญาคุณหรือความเป็นผู้มีปญัญาของ

พระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรัสรู้ จึงแสดงออกผ่านซุ้มไม้โพธิท์ี่ประกอบกับ

พระพุทธรปูในปางอื่นได ้โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นปางสมาธหิรอืปางมารวชิยั เพราะเหตุว่า “โพธ”ิ 

นัน้กม็คีวามหมายถงึปญัญาญาณในการตรสัรูห้รอืทีเ่รยีกว่าโพธญิาณนัน่เอง  

น่าสงัเกตว่ารูปแบบของซุ้มพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมรชักาลที่ ๔ นัน้ 

หลายแห่งมรีูปแบบที่ใกล้เคยีงกนั โดยมรีปูแบบที่สําคญั คอื ซุม้เรอืนแก้วซึ่งมลีกัษณะเป็นซุ้ม

คดโคง้มยีอดแหลมซึง่อาจเป็นเศยีรนาคหรอืกระหนก  ปลายกรอบซุ้มทําเป็นเศยีรนาคหนัหน้า

ออก มเีสาทีอ่าจมบีวัหวัเสาหรอืใบไมแ้บบตะวนัตกรองรบักรอบซุม้ เบือ้งหลงัของซุ้มเรอืนแก้ว

อาจมรีปูใบโพธิเ์ป็นทรงพุ่ม หรอือาจมลีายกระหนกเปลวประดบัทีก่รอบนอกสุด แต่บางแห่งได้

ปรบัเปลีย่นเป็นพรรณพฤกษาแบบตะวนัตกเขา้มาแทน โดยมสีญัลกัษณ์รปูพระมหามงกุฎอยู่ที่

ยอดซุ้มซึ่งพบว่ารูปแบบเช่นน้ีมสี่วนที่สมัพนัธ์กบัซุ้มพระพุทธรูปที่ปรากฏในตําราพระพุทธรูป

ปางต่างๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสด้วย โดยในตํารา

พระพุทธรูปนัน้ก็ใช้ซุ้มไม้โพธิร์่วมกับซุ้มเรอืนแก้วประกอบกับพระพุทธรูปที่นอกเหนือจาก

พระพุทธรูปปางมารวชิยัและปางสมาธเิช่นกนั (ภาพที่ ๑๘๐) ดงันัน้จงึอาจเป็นไปได้ว่ารูปแบบ

ของซุม้ไมโ้พธิแ์ละซุม้เรอืนแก้วทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ นัน้ อาจไดร้บัแรง

บนัดาลใจหรอืมทีี่มาจากสมุดภาพตําราพระพุทธรูปของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมา 

นุชติชโินรส ซึง่คงส่งผลต่อการสรา้งพระพุทธรปูตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ดว้ย 

 



๒๖๓ 

 

 
ภาพที ่๑๘๐ พระพุทธรปูตอนรตันจงกรมประดษิฐานในซุม้ไมโ้พธิแ์ละซุม้เรอืนแกว้ 

ทีม่า: เสาวนิต  วงิวอน, บรรณาธกิาร, ตาํราพระพทุธรปูปางต่างๆ ตามพระมติ สมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๑๐๔. 

 

สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึง คอื การประดบัซุม้หรอืส่วนอื่นๆทีแ่วดลอ้มองค์

พระพุทธรูปด้วยพระคาถาพระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ ๔ ซึ่งนิยมประดบัด้วยขอ้ความอกัษรขอม 

ภาษาบาล ีซึ่งมกัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัองค์พระสมัมาสมัพุทธเจา้หรอืพระพุทธรปูที่ทรงสรา้งองค์

นัน้ๆ เช่น จารึกพระคาถาพุทธานุสติซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่องการน้อมรําลึกถึงพระพุทธคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิง่พระปญัญาคุณ  ขอ้ความภาษาบาลทีีอ่ยู่แวดลอ้มองคพ์ระพุทธรปูเหล่าน้ีลว้น

เป็นขอ้ความเดยีวกนั โดยเป็นพระคาถาภาษาบาลทีีต่ดัทอนจากบทสรรเสรญิพระพุทธคุณหรอื

พระคาถาพุทธานุสต ิทีรู่จ้กักนัทัว่ไปว่าบทอติปิิโส  ซึง่มขีอ้ความทีป่รากฏเป็นงานศลิปกรรมดงัน้ี 

“อรหงั, สมัมาสมัพุทโธ, วชิชาจรณสมัปนัโน, สุคโต, โลกวทิู, อนุตตโร ปุริ

สทมัมาสารถ,ิ สตัถา เทวมนุสสานงั, พุทโธ, ภควา” 

การจดัวางตําแหน่งของพระคาถารอบองคพ์ระพุทธรปูแต่ละองคเ์หมอืนหรอื

คลา้ยกนั  โดยแบ่งเป็นกรอบขอ้ความดา้นขวาและซา้ยของพระพุทธรปูด้านละ ๔ กรอบ และมี

กรอบบนสุดที่อยู่ เหนือพระรัศมี  การอ่านพระคาถาเริ่มจากกรอบล่างด้านขวามือของ

พระพุทธรปู คอืคาํว่า อรหงั เรยีงขึน้ไปจนครบทัง้ ๔ กรอบซึง่จะสิน้สุดดว้ยคําว่า สุคโต จากนัน้

เริม่อ่านจากดา้นซา้ยของพระพุทธรปูโดยเรยีงจากดา้นบนลงมา คอืคําว่า โลกวทิู และจบดว้ยคํา



๒๖๔ 

 

ว่า พุทโธ  โดยคําว่า ภควา จะอยู่ทีก่รอบด้านบนสุดเหนือพระรศัมขีองพระพุทธรูป บางแห่งมี

รูปพระมหามงกุฎอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์ปรากฏอยู่ร่วมกันรูปแบบ

ดงักล่าวมตีวัอยา่งปรากฏอยูห่ลายแห่ง เช่นการทําซุม้เหนือองคพ์ระพุทธรปูประธานในวหิารทศิ

ตะวนัออก วดัพระปฐมเจดยี ์ซึ่งได้รบัการปฏสิงัขรณ์มาแล้วในสมยัรชักาลที ่๖ (ภาพที่ ๑๘๑), 

พระประธานในพระอุโบสถ และพระอินทร์แปลง ในวิหารพระอินทร์แปลง วดัเสนาสนาราม  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๑๘๒, ๑๘๓) รวมทัง้พระนิรันตรายจําลองที่โปรดเกล้าฯ 

พระราชทานไปประดษิฐานยงัวดัสาํคญัของฝา่ยธรรมยตุ ิ(ภาพที ่๑๘๔) 

 

 
ภาพที ่๑๘๑ ซุม้พระคาถาพุทธานุสต ิ วหิารทศิตะวนัออก พระปฐมเจดยี ์จ.นครปฐม 

 

 
ภาพที ่๑๘๒ ซุม้พระคาถาพุทธานุสต ิ พระอุโบสถ วดัเสนาสนาราม จ.พระนครศรอียธุยา 



๒๖๕ 

 

 
ภาพที ่๑๘๓ ซุ้มไม้โพธิม์อีกัษรพระคาถาพุทธานุสติ วหิารพระอินทร์แปลงวดัเสนาสนาราม  

จ.พระนครศรอียธุยา 

 

 
ภาพที ่๑๘๔ ซุ้มไม้โพธิม์ ีอักษรพระคาถาพุทธานุสติ  พระนิรนัตราย พระอุโบสถ วดัเสนา

สนาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 



๒๖๖ 

 

การทําอกัษรพระคาถาพุทธานุสติล้อมรอบพระพุทธรูปเหล่าน้ีน่าจะมทีี่มา

จากพระคาถาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระราชนิพนธ ์ซึง่พบว่าทรงนําพระ

คาถาบางส่วนมาจากขอ้ความในพระวนิัยปิฎก มหาวภิงัค์ ปฐมภาค เวรญัชกณัฑ ์ซึ่งกล่าวถงึ

เหตุการณ์เมื่อครัง้พุทธกาลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเวรญัชพราหมณ์

ภายหลงัเมื่อแจง้ในพระพุทธคุณขอ้ต่างๆ แล้วเวรญัชพราหมณ์จงึประกาศตนเป็นอุบาสก 2 4 8

๒๔๙
  

พระคาถาพุทธานุสตน้ีิเป็นอนุสตปิระการหน่ึงซึ่งรชักาลที่ ๔ ทรงคดัสรรและทรงเหน็สมควรให้

พุทธบรษิทัได้พงึระลกึถงึพระพุทธเจา้ จงึไดท้รงพระราชนิพนธ์โดยนําพระคาถาภาษาบาลบีาง

ตอนมาจากพระไตรปิฎก พรอ้มทัง้ทรงพระราชนิพนธค์าํแปลภาษาไทย249

๒๕๐
 ดงัน้ี 

อรหงั - ผู้ไกลจากกเิลสอาสวะเครื่องเศรา้ใจ จากเครื่อง

รอ้นใจ ควรบชูา 

สมัมาสมัพุทโธ - พระองค์เป็นผู้ตรสัรู้พระอริยสัจของจริงอย่าง

ประเสรฐิชอบแลว้เอง 

วชิชาจรณสมัปนัโน - พระองค์ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความรู้แจ้งและ

เครือ่งประพฤตใิหถ้งึความเป็นสมัมาสมัพุทโธแลว้ 

สุคโต - พระองคไ์ปนิพพานดว้ยกายวาจาใจดแีลว้ 

โลกวทิ ู - พระองค์รูแ้จง้โลก หมู่สตัว์สงัขารมคีวามทุกขเ์ป็น

พืน้ มคีวามสุขเป็นดอกดวง ล่อลวงใหส้ตัวห์ลง 

อนุตตโร ปรุสิทมัมาสารถ ิ - พระองคเ์ป็นผูท้รมานของบุรุษดุจนายสารถ ีไม่มี

สารถอีื่นยิง่ไปกว่า 

สตัถา เทวมนุสสานงั - พระองค์เป็นผู้ส ัง่สอนของเทวดาและมนุษย์

ทัง้หลาย 

พุทโธ - พระองคเ์ป็นผูต้รสัรูพ้ระธรรม  ตื่นจากหลบักเิลส

แลว้เบกิบานเตม็ทีแ่ลว้ 

ภควา - พระผูม้พีระภาค มสี่วนธรรมะโลกยีแ์ละโลกอุดร 
                                                           

๒๔๙
พระวินัยปิฎก เ ล่ม ๑ ภาค ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค และอรรถกถา 

(กรงุเทพฯ: เฉลมิชาญการพมิพ,์ มหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชราชูปถมัภ ์จดัพมิพเ์น่ือง

ในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช พ.ศ.

๒๕๓๐, ๒๕๒๕), ๑. 
๒๕๐

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “พระรตันตรยั” ใน ประชุมพระราช

นิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ มหาเถรสมาคมจดัพมิพเ์ฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัในโอกาสทีว่นัพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี, ๒๕๔๗), ๗๙-๘๐. 



๒๖๗ 

 

ตวัอยา่งทีแ่สดงออกถงึการจารกึคาถาพระราชนิพนธข์องรชักาลที ่๔ ยงัพบ

ในทีแ่ห่งอื่นอกีเช่นขอ้ความพระคาถาสงัเวคปรกิติตนปาฐาะอนัเป็นส่วนหน่ึงของบททําวตัรเช้า 

ทีเ่บื้องหลงัของพระพุทธรูปประธานในพระวหิารวดัมกุฏกษตัรยิาราม และคาถาสรรเสรญิพระ

พุทธคุณทีเ่บื้องหลงัพระพุทธรูปประธานในพระวหิารวดัโสมนัสวหิาร 2 5 0

๒๕๑
 (ภาพที่ ๑๘๕, ๑๘๖)  

พระคาถาเหล่าน้ีล้วนเป็นพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกบัการสรรเสรญิพระมหากรุณาธคิุณของ

พระพุทธเจา้ทัง้สิ้น  โดยได้ประกอบอยู่เบื้องหลงัของซุ้มพระพุทธรูปที่มรีูปแบบตามอย่างพระ

ราชนิยม กล่าวคอื เป็นซุ้มเรอืนแก้วอนัประกอบด้วยขนดนาคทีค่ดโค้ง ปลายซุ้มเป็นเศยีรนาค

หนัหน้าเขา้หากนั  กรอบนอกซุ้มประดบัด้วยลวดลายกระหนกเปลว และประดบัตราพระมหา

มงกุฎทีย่อดซุม้ 

 

 
ภาพที ่๑๘๕ พระพุทธรปูประธาน พระวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

                                                           
๒๕๑

ตรวจสอบคาถาพระราชนิพนธ์กับจารกึในงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์

รชักาลที ่๔ ไดใ้น มหามกฏุราชานุสรรณีย ์ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรชักาลท่ี ๔ 

(กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๑๑). 



๒๖๘ 

 

 
ภาพที ่๑๘๖ พระพุทธรปูประธาน พระวหิาร วดัโสมนสัวหิาร 

 

การทําพระพุทธรูปที่แวดล้อมด้วยพระคาถาพระราชนิพนธ์เช่นน้ี จงึควร

นับเป็นพุทธศิลป์แบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ อีกประการหน่ึงที่แสดงออกถึงการปฏิรูป

พระพุทธศาสนาตามแนวพระราชดาํรทิีย่ดึถอืความถูกตอ้งตามพระไตรปิฎก และสะทอ้นแนวคดิ

ที่สําคญัประการหน่ึงของธรรมยุติกนิกายนัน่ก็คอืการใช้ปญัญา ดงัที่สะท้อนผ่านพระคาถาที่

แสดงถงึพระปญัญาคุณทีท่รงพระราชนิพนธจ์ากตน้แบบในพระไตรปิฎก   

ตวัอย่างอกีแห่งหน่ึงที่พบพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ร่วมกบัพระคาถา

พระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ ๔ ซึง่ไม่มผีู้กล่าวถงึนัก คอืการประดษิฐานพระสายน์ในพระอุโบสถ 

วดัปทุมวนารามซึ่งตามประวตัิกล่าวว่า รชักาลที่ ๔ ทรงพระราชศรทัธาและโปรดเกล้าฯ ให้

เคลื่อนยา้ยพระสายน์จากลาวมาประดษิฐานยงัวดัปทุมวนารามหรอืวดัสระปทุมเมือ่ พ.ศ.๒๔๐๑  

จากการสาํรวจพบว่าทีด่า้นหลงัของซุม้ทีป่ระดษิฐานพระสายน์นัน้มขีอ้ความ

อกัษรขอม ภาษาบาล ีเขยีนด้วยสเีหลอืงบนพื้นแดง  ขอ้ความแบ่งออกเป็น ๓ แถว  (ภาพที ่

๑๘๗)  เมื่ออ่านและตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อความที่เขยีนขึ้นตามพระคาถาบาลพีระราช

นิพนธใ์นรชักาลที ่๔ เรือ่งตํานานพระสายน์ ซึง่ตน้ฉบบัเดมิไดท้รงพระราชนิพนธเ์ป็นอกัษรขอม 

ภาษาบาล ีจารไวใ้นใบลานจาํนวน ๓ แผ่น และมบีทพระราชนิพนธแ์ปลเป็นภาษาไทย 



๒๖๙ 

 

ข้อความในบทพระราชนิพนธ์น้ีได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของ 

พระสายน์ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง แต่เคย

ประดษิฐานอยู่ในเขาที่เมอืงมหาชยัปุระของลาว เป็นที่นับถอืของมหาชน โดยเฉพาะเรื่องการ

บูชาเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ต่อมาในพ.ศ.๒๔๐๐โสณณังกุร ซึ่งเป็นเจา้ลาวองค์หน่ึง 

(ภายหลงัเป็นเจา้พรหมเทวานุเคราะห์ เจา้เมอืงอุบลราชธานี) ได้อญัเชญิพระพุทธรปูองค์น้ีมา

ถวายรชักาลที่ ๔ ซึ่งในขณะนัน้ได้ทรงสรา้งวดัปทุมวนั จงึได้ประดษิฐานเป็นประธาน ณ พระ

อุโบสถ ทัง้ยงัมพีระบรมราชวนิิจฉยัดว้ยว่าพุทธลกัษณะของพระสายน์นัน้เป็นหตัถกรรมของช่าง

ลาวแท้  ในตอนท้ายกล่าวถงึพระราชเจตนาให้พระพุทธรูปองค์น้ีเป็นที่สกัการะของมนุษยแ์ละ

เทวดา และขอให้อนุโมทนาต่อการพระราชกุศลในครัง้น้ี โดยรชักาลที่ ๔ มไิด้ทรงอวดอ้าง

มุง่หวงัพุทธภมูเิช่นทีค่นทัง้หลายปรารถนา251

๒๕๒
 

 

 
ภาพที ่๑๘๗ ข้อความพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีเ รื่อ งตํ านานพระสายน์  พระอุ โบสถ  

วดัปทุมวนาราม 

                                                           
๒๕๒

ดรูายละเอยีดพระราชนิพนธภ์าษาบาลแีละคําแปลภาษาไทยใน พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมหมืน่พงศาดศิรมหปิ, ตาํนานพระสายน์ (พระนคร: โสภณพพิรรฒธนาธร, ๒๔๖๙). 



๒๗๐ 

 

พระราชนิพนธ์ดังกล่าวมีประเด็นที่แตกต่างจากพระคาถาพุทธานุสต ิ

เน่ืองจากเน้ือหามไิดเ้ป็นการสรรเสรญิพระพุทธคุณ แต่เป็นการอธบิายประวตัคิวามเป็นมาของ

พระพุทธรูปซึ่งจะเห็นได้ว่ามกีารลําดบัเหตุการณ์ตามความเป็นจรงิในเชิงประจกัษ์ โดยให้

ความสาํคญักบัสถานทีแ่ละช่วงเวลาทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้แสดงพระบรมราชวนิิจฉัยเกี่ยวกบัฝีมอืช่าง 

ซึ่งสะท้อนถึงแนวคดิและมุมมองที่ทรงมต่ีอพระพุทธรูปซึ่งแตกต่างไปจากเดมิที่มกักล่าวถึง

พระพุทธรูปสําคญัโดยอ้างเรื่องความศักดิส์ ิทธิ ์อิทธิฤทธิป์าฏิหารยิ์ ตลอดจนความเชื่อที่ว่า

เทวดาเป็นผูส้รา้ง การจารกึขอ้ความเพื่อบอกเล่าประวตัคิวามเป็นมาของพระพุทธรูป และการ

จารกึคาถาพระราชนิพนธ์ จงึนับเป็นลกัษณะสําคญัอกีประการหน่ึงของพระพุทธรปูในพระราช

ประสงคข์องรชักาลที ่๔ 

พุทธศิลป์ในพระราชประสงค์ที่ปรากฏข้อความพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี

เหล่าน้ียงัเป็นหลกัฐานทางศลิปกรรมทีต่อกยํ้าใหเ้หน็ถงึพระอจัฉรยิภาพของรชักาลที ่๔ ในดา้น

ทีท่รงแตกฉานในภาษาบาล ีจนทาํใหท้รงสามารถศกึษาพระไตรปิฎกไดโ้ดยพระองคเ์องและเป็น

กลไกหน่ึงของการปฏริูปพุทธศาสนาของพระองค์  กระทัง่นํามาสู่รูปแบบเฉพาะของงานพุทธ

ศลิป์ในพระราชประสงค ์

การประดษิฐ์อกัษรขอมภาษาบาลทีี่คดัมาจากพระไตรปิฎกหรอืคาถาพระ

ราชนิพนธ์ที่ปรากฏร่วมกบังานศิลปกรรมเหล่าน้ี ไม่ได้มเีพยีงการสรา้งซุ้มพระพุทธรูปในพระ

ราชนิยมเท่านัน้  หากแต่ยงัปรากฏภายในพุทธศาสนสถานที่สําคญัในรชัสมยัอีกหลายแห่ง 

ตวัอย่างเช่น พระคาถาโอวาทปาฏโิมกขเ์หนือประตูทางเขา้ภายในพระอุโบสถวดัราชประดษิฐ

สถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ (ภาพที ่๑๘๘)  และวดัเสนาสนาราม จ.พระนครศรอียุธยา (ภาพที ่

๑๘๙ ),  พระคาถาธรรมบททีพ่ระระเบยีงคดรอบองคพ์ระปฐมเจดยี2์ 5 2

๒๕๓
 (ภาพที ่๑๙๐)  เป็นต้น  

ซึ่งน่าสงัเกตว่าขอ้ความภาษาบาลทีี่ปรากฏในงานพุทธศลิป์เหล่าน้ีล้วนเป็นอกัษรขอม ภาษา

บาลทีัง้สิน้  โดยไมพ่บว่ามคีวามนิยมใชอ้กัษรอรยิกะทีท่รงประดษิฐข์ึน้เองแต่อยา่งใด  

 

 

 

                                                           
๒๕๓

ดูรายละเอยีดพระคาถาธรรมทีพ่ระปฐมเจดยีไ์ด้ใน เจษฎ์  ปรชีานนท,์ จารึกท่ี

องคพ์ระปฐมเจดีย ์(กรงุเทพฯ: จฑุารตัน์การพมิพ,์ ๒๕๒๘). 



๒๗๑ 

 

 
ภาพที ่๑๘๘ พระคาถาโอวาทปาฏโิมกข์ อักษรขอม ภาษาบาล ีเหนือประตูทางเข้าภายใน 

พระวหิารหลวง วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

 

 
ภาพที ่๑๘๙ พระคาถา โอ ว าทปาฏิ โ มกข์ เ ห นื อประตู ท า ง เ ข้ าภาย ในพระ อุ โบส ถ  

วดัเสนาสนาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 
ภาพที ่๑๙๐ พระคาถาธรรมบท  ระเบยีงคด พระปฐมเจดยี ์



๒๗๒ 

 

สาํหรบัอกัษรอรยิกะนัน้เชื่อกนัว่าน่าจะทรงประดษิฐข์ึน้สําหรบัใชแ้ทนอกัษร

ขอมที่แต่เดมิถอืเป็นอกัษรศกัดิส์ทิธิ ์ ทัง้น้ีเพื่อให้การศึกษาเล่าเรยีนพระธรรมวนิัยเป็นไปได้

โดยสะดวก และเป็นหน่ึงในกระบวนการปรบัพระพุทธศาสนาให้เข้ากบัยุคสมยั แทนที่การใช้

อกัษรขอมจารในคมัภรีใ์บลานอยา่งทีท่ํากนัมากในรชักาลที ่๓253

๒๕๔
 

การใชอ้กัษรขอม ภาษาบาล ีประดษิฐเ์ป็นขอ้ความพระคาถาต่างๆ ทีป่รากฏ

รว่มกบัซุม้พระพุทธรปูและงานศลิปกรรมในพระราชประสงคจ์ากหลายแห่ง นอกจากจะเป็นการ

แสดงใหเ้หน็ถงึการนําขอ้ธรรมจากพระไตรปิฎกมาใชซ้ึง่เป็นแนวพระราชดํารสิําคญัของรชักาลที ่

๔ แล้ว ยงัเป็นหลกัฐานที่ชี้ให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วอักษรอรยิกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ใน

การศกึษาและเผยแผ่พุทธศาสนานัน้ไม่ได้แพร่หลายอย่างที่ทรงตัง้พระราชหฤทยัไว้  หากแต่

ต้องหันกลับมาใช้อักษรขอมที่แม้จะมีความยุ่งยากในอักขรวิธี แต่ก็เป็นความคุ้นชินและ

แพรห่ลายในวงการพุทธศาสนามากกว่าอกัษรอรยิกะ 

จากประเดน็ทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเหน็ว่าซุม้พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมใน

สมยัรชักาลที ่๔ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีม่คีวามสาํคญั เพราะไม่เพยีงแต่ส่งผลใหพ้ระพุทธรปูแต่

ละองคม์คีวามสงา่งามแลว้ หากยงัมรีปูแบบเฉพาะตวัอนัเป็นเอกลกัษณ์แห่งรชัสมยัทีแ่ฝงไวด้ว้ย

แนวคดิสาํคญัในการสรา้ง ซึง่สะทอ้นถงึแนวพระราชดํารแิละพระอจัฉรยิภาพในพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาและดา้นภาษาไดเ้ป็นอย่างด ี 

สรปุผลการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัพระพทุธรปูในพระราชประสงคร์ชักาลท่ี ๔ 

๑. รปูแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทีเ่กดิขึน้กบัพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้ง 

เช่น การไม่ทําอุษณีษะ การทําจวีรใหเ้ป็นริว้อย่างเป็นธรรมชาต ิ การแสดงออกถงึความสมจรงิ

ประการต่างๆ รวมทัง้การแสดงออกถงึความเป็นมนุษยท์ีม่มีากขึน้นัน้ ถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีแ่ตกต่าง

ไปจากพระพุทธรปูแบบจารตีอยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาสัน้ๆ โดยเป็นไปตาม

พระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔  ดงันัน้หากจะเรยีกพระพุทธรูปแบบใหม่ที่ทรงคดิค้นขึน้โดยมี

รปูแบบเฉพาะเหล่าน้ี จงึควรจะเรยีกว่า พระพุทธรปูแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔  

๒. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงให้ความสําคญักบัเรื่องการไม่ทํา

อุษณษีะมาตัง้แต่แรกเริม่ทีท่รงสรา้งพระพุทธรปู ดงักรณีของพระสมัพุทธพรรณีทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่

ทรงผนวช เรื่อยมาจนกระทัง่เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้โดยมตีวัอย่างทีส่ําคญัคอืพระชยัวฒัน์

และพระพุทธรูปประจาํพระชนมพรรษาที่สรา้งขึน้เป็นประจาํทุกปี และแมท้า้ยทีสุ่ดในช่วงปลาย

รชักาลกย็งัโปรดเกล้าฯ ให้สรา้งพระนิรนัตรายซึ่งไม่โปรดให้ทําอุษณีษะเช่นเดยีวกนั ดงันัน้จงึ

อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปที่ไม่มอุีษณีษะเป็นรูปแบบทีท่รงพระราชนิยมอย่างแทจ้รงิ และการ

เลอืกสร้างพระพุทธรูปที่ไม่มอุีษณีษะน่าจะเป็นการสร้างที่เป็นไปตามพระราชอธัยาศยั ทัง้น้ี
                                                           

๒๕๔
ศานต ิ ภกัดคีาํ, “รชักาลที ่๔ ทรง “ประดษิฐอ์กัษรไทย” อรยิกะ อกัษร “อรยิกะ” 

คอือะไร? แลว้ทาํไมตอ้ง “อรยิกะ”?,” ศิลปวฒันธรรม ๒๕, ๑ (พฤศจกิายน ๒๕๔๖), ๓๔. 



๒๗๓ 

 

ไม่ไดห้มายความว่าพระพุทธรูปที่รชักาลที ่๔ ทรงสรา้งจะไม่มอุีษณีษะตามที่ทรงพระราชนิยม

ทัง้หมด รูปแบบดงักล่าวเกิดขึ้นเพียงชัว่ระยะสัน้ๆ คล้ายกับว่าเป็นการทดลองทําเพียงชัว่

ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้ และทําไดแ้ต่เพยีงพระพุทธรปูของหลวงในราชสํานักซึง่เป็นสิง่สะทอ้นถงึ

พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพุทธศิลป์

ในช่วงรชักาลน้ี 

๓. มพีระพุทธรปูบางองคท์ีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งขึน้โดยมมีลูเหตุจากการสอบสวน

พุทธลกัษณะ โดยเฉพาะเรื่องขนาดพระวรกายของพระพุทธเจา้ คอืพระพุทธปรติร  นอกจากน้ี 

ยงัพบว่าพระพุทธรูปที่ทรงสรา้งนัน้ปรากฏมหาบุรุษลกัษณะบางประการที่ทรงเลอืกสร้างตาม

พระราชอธัยาศยั รวมทัง้ยงัมลีกัษณะบางประการทีแ่มม้ใิช่มหาบุรุษลกัษณะ แต่กท็รงเคร่งครดั

ในการสรา้งพระพุทธรปู เช่น การทาํน้ิวพระหตัถ ์และน้ิวพระบาททีย่าวเสมอกนั เป็นต้น ซึง่อาจ

เป็นพระราชนิยมส่วนพระองค ์

๔. แนวความคิดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ธรรมดา หากแต่ทรงปญัญาจน

สามารถดบัทุกขไ์ดน้ัน้ ส่งผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงบางประการในการสรา้งพระพุทธรปูตามพระ

ราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ เช่น ขนาดพระวรกายทีใ่กลเ้คยีงกบัพระสาวก การครองจวีรทีใ่หส้สีนั

และรอยยบัอย่างเป็นธรรมชาต ิลกัษณะพระพกัตรท์ีพ่ยายามใหม้ลีกัษณะบางประการใกลเ้คยีงกบั

มนุษย์ธรรมดา แต่ยงัจําเป็นต้องคงไว้ซึ่งมหาบุรุษลกัษณะบางประการ ทัง้น้ีการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัประตมิากรรมรปูพระสาวกทีม่ลีกัษณะเหมอืนจรงิมากยิง่ขึน้ดว้ย 

๕. พระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งสะทอ้นถงึความสมจรงิอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ซึง่สะท้อนถงึการตคีวามเหตุการณ์จากพุทธประวตัติามความสมจรงิในเชงิประจกัษ์มากยิง่ขึน้  

ปรากฏการณ์เช่นน้ีน่าจะสบืเน่ืองมาจากแนวคดิและโลกทศัน์ของชนชัน้นําทีเ่ริม่เปลีย่นแปลงไป

ตัง้แต่ในสมยัรชักาลที ่๓  โดยความเปลีย่นแปลงน้ีไดส้ะทอ้นผ่านงานพุทธศลิป์ซึง่สะทอ้นถงึการ

ตคีวามเหตุการณ์พุทธประวตัใินแนวคดิแบบสจันิยมและมนุษยนิ์ยม โดยพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่

๔ ทรงสรา้งตามความสมจรงิอย่างเป็นเหตุเป็นผล  น่าจะเป็นปรากฏการณ์ในระยะแรกของงาน

ประตมิากรรมทางพุทธศาสนาที่เริม่ให้ความสําคญักบัความสมจรงิ ก่อนทีจ่ะเขา้สู่ความสมจรงิ

ของประตมิากรรมประเภทอื่นๆ ทีเ่ริม่ปรากฏอยา่งชดัเจนในปลายรชักาลน้ี 

๖. พระพุทธรปูในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ มบีางกลุ่มที่สรา้งขึน้เพื่อทรงพระ

ราชอุทศิพระราชกุศลถวายพระมหากษตัรยิ ์พระพุทธรปูฉลองพระองค ์และพระพุทธรปูทีท่รงพระ

ราชอุทศิถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่สําคญัซึ่งยงัคงรกัษารูปแบบและแนวคดิตามจารตีประเพณี

ดงัทีป่ฏบิตัมิาในรชักาลที ่๑-๓ โดยไมป่รากฏพุทธลกัษณะทีเ่ป็นแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ 

๗. ผลการศึกษาการสร้างพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้ 

พบว่าไม่ได้มรีูปแบบที่สมัพนัธ์กบัศิลปะลงักาโดยตรง แต่เชื่อว่าน่าจะมแีนวคดิในการสร้างที่

สมัพนัธก์บัลงักาในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางการสบืสายวงศพ์ุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่ม



๒๗๔ 

 

พระพุทธรปูทีจ่าํลองจากพระพุทธสหิงิคซ์ึง่นับว่ามกีารสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคเ์ป็นจาํนวน

มากและมคีวามสําคัญในรชักาลน้ีอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเน่ืองมาจากพระราชศรทัธาส่วน

พระองค ์ประกอบกบัคตคิวามเชื่อเรื่องตํานานพระพุทธสหิงิค์ซึง่มทีีม่าจากลงักา ก็อาจมคีวาม

เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิเรื่องความบรสิุทธิถ์ูกต้องแห่งสมณวงศ์ที่มลีงักาเป็นต้นวงศ์ที่สําคญัที่อาจ

เชื่อมโยงมาสู่สายวงศแ์ห่งธรรมยตุกินิกายดว้ย 

๘. พระพุทธรปูในวหิารทศิทัง้ ๔ รอบองคพ์ระปฐมเจดยี ์ เป็นศลิปกรรมทีส่ะทอ้น

ถงึแนวคดิเรื่องสงัเวชนียสถานหรอืสถานที่อนัพงึระลกึถงึพระพุทธเจา้ และเป็นสถานที่อนัควร

แก่การเดนิทางไปจารกิแสวงบุญตามที่กล่าวไว้ในมหาปรนิิพานสูตร ซึ่งน่าจะเป็นการจําลอง

สงัเวชนียสถานมาไวอ้ยา่งครบถว้นทีน่ี่เป็นแห่งแรก  พระพุทธรปูทีเ่ป็นตวัแทนในแต่ละตอนยงัมี

ประเดน็ทางดา้นรปูแบบศลิปะทีแ่ตกต่างไปจากที่นิยมทํากนัมาแต่เดมิ  และมคีวามสมัพนัธก์บั

งานศลิปกรรมทีว่ดับวรนิเวศวหิาร  รูปแบบของพระพุทธรปูน่าจะเป็นไปตามพระราชนิยมของ

รชักาลที ่๔ ทีม่กีารแสดงออกถงึความสมจรงิ นอกจากน้ี เชื่อว่ายงัอาจได้แรงบนัดาลในจากรูป

เคารพในพุทธศาสนามหายานดงัเช่นรูปแบบของพระประสูติซึ่งไม่เคยเป็นที่นิยมมาก่อนใน

ศลิปกรรมไทย 

๙. การปฏสิงัขรณ์พระพุทธรปูตามพระราชประสงคข์องรชักาลที่ ๔ โดยเฉพาะใน

ต่างจงัหวดัอย่างเช่นที่ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ีไม่พบว่ามพีระพุทธรูปแบบพระราชนิยม แต่

รปูแบบของพระพุทธรปูที่ทรงปฏสิงัขรณ์กลบัมลีกัษณะคลา้ยกบังานช่างในทอ้งถิน่ อาจเป็นไป

ไดว้่าพระพุทธรปูแบบพระราชนิยมซึง่เป็นรปูแบบใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้นัน้ เป็นรปูแบบทีส่รา้งขึน้ใน

วงจาํกดัคอืภายในราชสาํนกัและพระอารามบางแห่งทีท่รงอุปถมัภก์ารปฏสิงัขรณ์พระพุทธรปูใน

ต่างจงัหวดัจงึยงัคงรปูแบบเดมิ นอกจากน้ี ยงัพบว่ามคีวามนิยมจารกึขอ้ความเพื่อประกาศการ

ปฏิสังขรณ์  ตลอดจนคําอธิบายถึงอานิสงส์ในการปฏิสังขรณ์และคําอุทิศพระราชกุศลแก่

พระองคเ์อง พระราชวงศ์ รวมทัง้เทพยดาและผูค้นที่สกัการบูชา ซึง่เป็นลกัษณะสําคญัประการ

หน่ึงที่พบในการปฏสิงัขรณ์พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ โดยขอ้ความใน

จารกึเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นแนวคดิในเชงิประจกัษ์มากกว่าเชงิอุดมคตอิยา่งทีผ่่านมา 

๑๐. มกีลุ่มพระพุทธรูปที่ทรงสรา้งและปฏสิงัขรณ์ที่พบว่ามจีารกึพระปรมาภไิธย

และการประดบัตราพระบรมราชสญัลกัษณ์ของพระมหากษัตรยิ์  รูปแบบดงักล่าวน่าจะเป็น

ลกัษณะสําคญัประการหน่ึงทีเ่กดิขึน้กบัพระพุทธรปูทีร่ชักาลที ่๔ ทรงสรา้งเพื่อทรงบําเพญ็พระ

ราชกุศลถวายพระบรูพมหากษตัรยิแ์ละของส่วนพระองคเ์อง  โดยการจารกึพระปรมาภไิธยเพื่อ

ทรงพระราชอุทศิถวายน่าจะเริม่มาจากการทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ารกึคําพระราชอุทศิถวายพระราช

กุศลแด่พระมหากษตัรยิใ์นกลุ่มพระพุทธรปูทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส

ทรงคดิคน้แบบและสรา้งขึน้ในรชักาลที ่๓ 



๒๗๕ 

 

๑๑. ซุม้พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในสมยัรชักาลที่ ๔ เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่

มคีวามสาํคญั  รปูแบบของซุม้พระพุทธรปูทีพ่บไดม้ากคอืการทําซุม้เรอืนแก้วร่วมกบัซุม้ไมโ้พธิ ์

เพื่อสื่อถงึการบรรลุพระโพธญิาณของพระพุทธองค ์โดยมรีปูแบบบางประการทีอ่าจสบืทอดมา

จากการทําซุ้มเรอืนแก้วและซุ้มไมโ้พธิข์องศิลปะไทยในอดตี  รวมทัง้พบว่ามคีวามนิยมจารกึ

คาถาพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาหรอืพระพุทธรูปองค์สําคญันัน้ๆไว้ด้วยซึ่ง

สะท้อนถึงแนวพระราชดํารแิละพระอจัฉรยิภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที่

เกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาและดา้นภาษาไดเ้ป็นอย่างด ี

ผลจากการศกึษาพระพุทธรปูทีส่รา้งและปฏสิงัขรณ์ตามพระราชประสงคข์องรชักาล

ที่ ๔ดงัที่กล่าวมาทัง้หมดทุกประเด็นนัน้ทําให้มองเหน็ภาพรวมของพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นตาม

พระราชประสงค ์ซึง่สามารถจาํแนกตามรปูแบบทีป่รากฏไดเ้ป็น ๓ ประเดน็กวา้งๆ ไดแ้ก่  

๑. พระพุทธรปูทีส่รา้งขึน้ตามแบบพระราชนิยมในรชักาลที ่๔ 

๒. พระพุทธรปูทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิและรปูแบบเดมิทีเ่คยปฏบิตัมิาในรชักาลที ่๑-๓ 

๓. พระพุทธรปูทีท่รงปฏสิงัขรณ์โดยยงัคงรกัษารปูแบบงานช่างในทอ้งถิน่ 

โดยพระพุทธรปูทัง้หมดน้ี ไดแ้สดงถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นแนวคดิและรปูแบบ 

ซึง่ยอ่มเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลานัน้ดว้ย 

 

๕. จิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค ์รชักาลท่ี ๔ 

จากกลุ่มพระอารามที่ใช้เ ป็นกรณีศึกษา ซึ่งได้ข้อมูลจากหนังสือพระราช

พงศาวดารสมยัรตันโกสินทร์ รชักาลท่ี ๔ และตํานานวตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาท 

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง นัน้ พบว่ามบีางแห่งที่มภีาพจติรกรรมฝาผนังที่น่า

เชื่อว่าเป็นงานช่างตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ อย่างแทจ้รงิ ไดแ้ก่ กลุ่มวดัที่ทรงสรา้ง

ในกรงุเทพฯ ทัง้ ๕ แห่ง คอื วดับรมนิวา  วดัโสมนสัวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิาราม วดัปทุมวนาราม 

และวดัราชประดษิฐสถิตมหาสมีาราม นอกจากน้ี ยงัมแีห่งอื่นที่มปีระเด็นน่าสนใจและเป็น

กรณีศกึษาในทีน้ี่  ไดแ้ก่  วดับวรนิเวศวหิาร  วดัมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ,  วดัเขมาภริตาราม 

จ.นนทบุร,ี วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา, วดักวศิราราม จ.ลพบุร ีและวดัมหาสมณา

ราม จ.เพชรบุร ีดงันัน้การศกึษาในครัง้น้ีจงึได้เลอืกวเิคราะห์ขอ้มูลสําคญัจากจติรกรรมฝาผนัง

ในพระอารามเหล่าน้ี โดยผลการศกึษาวเิคราะหใ์นประเดน็ทีส่ําคญัมดีงัต่อไปน้ี 

๕.๑ การเปล่ียนแปลงด้านเน้ือหาและเทคนิคจิตรกรรม 

จากการศึกษาภาพจติรกรรมฝาผนังจากกลุ่มวดัดงักล่าวพบว่า ทําให้เห็น

ภาพรวมของการเปลีย่นแปลงของงานจติรกรรมในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ซึง่มทีัง้สิง่ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่าง และสิง่ที่สบืเน่ืองมาจากจติรกรรมไทยประเพณีในสมยัรชักาลที่ ๓ 



๒๗๖ 

 

โดยมปีระเดน็สาํคญัทีแ่ตกต่างไปจากจติรกรรมไทยประเพณีในสมยัรชักาลที ่๓ อย่างกวา้งๆ ๒ 

ประการ คอื เน้ือหา และเทคนิคการเขยีนภาพ 

ด้านเน้ือหาของภาพจติรกรรมพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วยงัคงเป็นเน้ือหาที่

เกี่ยวข้องกบัเรื่องทางพุทธศาสนาแต่เน้นเรื่องราวในเชงิสมจรงิมากขึ้น เช่น ภาพประวตัิการ

สงัคายนาพระไตรปิฎก ขอ้วนิัยของสงฆใ์นหมวดต่างๆ ภาพงานบุญและประเพณีที่สําคญัทาง

พุทธศาสนา ภาพประวตัพิุทธบรษิทั ภาพสุภาษิตคําสอน ภาพปรศินาธรรมและขอ้ธรรมะจาก

พระไตรปิฎก เป็นต้น โดยเน้ือหาเหล่าน้ีพบมากในวัดที่ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าได้เปลี่ยนแปลงไปจากจติรกรรมไทยประเพณีที่นิยมเขยีนเรื่อง

ปรมัปราคติ เช่น ภาพพุทธประวตั ิชาดก และไตรภูมโิลกสณัฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมมาตัง้แต่สมยั

อยธุยา  

เน้ือหาเกีย่วกบัพุทธศาสนาในงานจติรกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปน้ีจะเหน็ไดว้่ามี

ส่วนสมัพนัธก์บัการปฏริปูพุทธศาสนาตามพระราชดํารขิองรชักาลที ่๔ ตัง้แต่เมื่อทรงผนวช ซึ่ง

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปรบักระบวนความคดิเกีย่วกบัพุทธศาสนาไปสู่แนวทางใหม่ตามหลกัความ

เป็นเหตุผลและยึดถือความถูกต้องจากพระไตรปิฎก และปฏิเสธเรื่องราวปรมัปราคติบาง

ประการ  จติรกรรมฝาผนงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาในรชัสมยัน้ีจงึแสดงออกดว้ยภาพทีเ่ป็นไป

ตามเน้ือหาจากพระไตรปิฎก ภาพพุทธบรษิทัทัง้พระสงฆแ์ละฆราวาสที่ปฏบิตัตินอย่างสมควร 

ทัง้น้ีเชื่อว่ารชักาลที่ ๔ น่าจะมพีระราชประสงค์ให้งานจติรกรรมที่แสดงออกด้วยเรื่องราวใหม่

เหล่าน้ีเป็นสื่อแสดงตัวอย่างอันดีที่พุทธศาสนิกชนควรถือปฏิบัติ  และน่าจะมีส่วนทําให้

ประชาชนไดเ้ขา้ใจและตระหนักในคําสอนของพุทธศาสนามากยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อสภาพสงัคม

ในขณะนัน้ที่กําลงัเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงไปสู่การรบัแนวคดิใหม่จากตะวนัตก ทัง้ด้านศลิป

วทิยาการและการเผยแผ่ครสิตศ์าสนา254

๒๕๕
 

แมจ้ะพบว่าเน้ือหาทีเ่ป็นเรื่องพุทธศาสนาจะเน้นความสมจรงิเป็นส่วนใหญ่ แต่

บางแห่งก็ยงัคงมเีน้ือหาในเชงิอุดมคตอิยู่บ้าง โดยพบว่ายงัมกีารเขยีนภาพพุทธประวตัใินบาง

แห่ง เช่น ที่พระอุโบสถ วดัโสมนัสวหิาร, วดัมกุฏกษัตรยิาราม แต่ได้มกีารลดทอนรายละเอยีด

หลายประการลง โดยเขยีนภาพพุทธประวตัเิพยีงผนังดา้นหลงัพระประธาน และเน้นภาพพุทธกจิ

ทีส่ําคญัและเป็นจรงิในเชงิประจกัษ์แทนทีเ่หตุการณ์ที่เน้นอทิธปิาฏหิารยิ ์แต่อย่างไรกต็าม ภาพ

ที่แสดงถึงแนวคดิความเชื่อเกี่ยวกบัเรื่องเหนือธรรมชาตกิ็มอียู่ด้วย เช่น ภาพเทวดาที่พบมาก

เกอืบทุกแห่ง และภาพเกี่ยวกบัสวน หรอืสถานทีต่่างๆ รอบสวรรคช์ัน้ดาวดงึสท์ีว่ดัปทุมวนาราม 

รวมทัง้ยงัมภีาพที่มเีน้ือหาอนัเป็นอุดมคติอย่างเรื่องพระอดตีพุทธเจ้าในรูปแบบจติรกรรมไทย

                                                           
๒๕๕

ดูใน พสัวสีริ ิ เปรมกุลนันท์, “จติรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ 

เรื่องจรยิวตัรสงฆ”์ (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒). 



๒๗๗ 

 

ประเพณีที่พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นงานนอกราชธานี

กรุงเทพฯ ประเดน็ดงักล่าวจงึแสดงให้เหน็ว่างานจติรกรรมในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ 

ยงัคงมรีอ่งรอยของการเปลีย่นผ่านจากงานจติรกรรมทีม่เีน้ือหาเชงิอุดมคตมิาสู่เน้ือหาแบบสมจรงิ 

นอกจากเรื่องราวทางพุทธศาสนาแล้ว ยงัมเีน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวรรณคดบีาง

เรือ่งทีไ่ดนํ้ามาเขยีนภาพจติรกรรมซึง่ไดม้ผีูศ้กึษาไวก่้อนหน้าแลว้และเชื่อว่าน่าจะเกดิขึน้ตามพระ

ราชประสงค ์เช่น เรือ่งอเิหนา ทีพ่ระวหิารวดัโสมนัสวหิาร และเรื่องศรธีนญชยั ทีพ่ระวหิารวดัปทุม

วนาราม ทัง้น้ีอาจเกี่ยวขอ้งกบัพระราชประวตัแิละประวตัคิวามเป็นมาในการสรา้งวดั กล่าวคอื วดั

โสมนัสวหิารเป็นวดัทีท่รงสรา้งขึน้เพื่อทรงอุทศิพระราชกุศลถวายสมเดจ็พระนางเจา้โสมนัสวฒันา

วด ีพระอคัรมเหสทีี่สิน้พระชนมต์ัง้แต่ต้นรชักาล การทีเ่ลอืกเรื่องอเิหนามาเขยีนนัน้อาจเป็นเพราะ

รชักาลที ่๔ ทรงสนพระราชหฤทยัในดา้นการละครโดยเฉพาะละครในเรื่องอเิหนา ซึง่มเีน้ือหาบาง

ตอนสอดคลอ้งกบัพระประวตัขิองสมเดจ็พระนางเจา้โสมนัสวฒันาวด 2ี 5 5

๒๕๖
 นอกจากน้ียงัเชื่อว่าน่าจะ

สมัพนัธก์บัจติรกรรมเรือ่งปญัจราชาภเิษกทีอ่ยู่ในอาคารเดยีวกนั โดยเชื่อว่าน่าจะมคีวามเกี่ยวขอ้ง

กบัพระราชประวตัขิองรชักาลที ่๔ ทีไ่ดท้รงอภเิษกสมสรกบัสมเดจ็พระนางเจา้โสมนัสวฒันาวด ีจงึ

ไดจ้ดัใหเ้รือ่งและภาพตอนน้ีอยูใ่นตําแหน่งทีเ่ป็นจดุสงัเกตสําคญั256

๒๕๗
 

ส่วนภาพจิตรกรรมเรื่องศรีธนญชัยนัน้เขียนขึ้นจากวรรณกรรมพื้นบ้าน 

ทีม่โีครงเรื่องเดยีวกนักบันิทานพื้นบ้านเรื่องเชยีงเมีย่งของลาว ซึ่งมเีน้ือหาที่เน้นความบนัเทงิ

สนุกสนาน อาจเป็นไปได้ว่ามคีวามเกี่ยวข้องกับการที่ชาวลาวได้ตัง้ถิ่นฐานอาศยัอยู่ใกล้กับ 

วดัปทุมวนารามซึง่เป็นบรเิวณทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระราชวงัสระปทุมเพื่อทรงสําราญพระราช

อริยิาบถ257

๒๕๘
 

รูปแบบและเทคนิคจติรกรรมในรชัสมยัน้ี มนีักวิชาการได้แบ่งออกเป็น ๓ 

กลุ่ม ได้แก่ จติรกรรมไทยประเพณีที่ผสมผสานกบัแบบตะวนัตก จติรกรรมแบบตะวนัตก และ

จิตรกรรมไทยประเพณี 2 5 8

๒๕๙
  โดยเทคนิคบางประการในระยะน้ียังปรากฏลักษณะที่สืบ

                                                           
๒๕๖

ดูใน จุฑารตัน์  จติโสภา, “วเิคราะห์แนวคดิของรชักาลที ่๔ ที่สะท้อนผ่านงาน

จติรกรรมเรื่องอเิหนาในพระวหิารหลวง วดัโสมนัสวหิาร” (วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๔). 
๒๕๗

ยุทธนาวรากร  แสงอร่าม, “จติรกรรมเรื่องปญัจราชาภเิษกภายในพระวหิารวดั

โสมนสัราชวรวหิาร” ศิลปากร ๕๓, ๒ (มนีาคม-เมษายน ๒๕๕๓), ๕๕-๖๓. 
๒๕๘

ดใูน โอชนา  พูลทองดวีฒันา, “การศกึษาภาพจติรกรรมฝาผนังเรื่องศรธีนญชยั

ภายในพระวหิารวดัปทุมวนารามราชวรวหิาร” (สารนิพนธศ์ลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาโบราณคด ี

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๓). 
๒๕๙

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์ พฒันาการของงานช่าง

และแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๔๖๘-๔๗๐. 



๒๗๘ 

 

เน่ืองมาจากงานช่างจติรกรรมในสมยัรชักาลที่ ๓  เช่นการเขยีนภาพที่มกีารลงรกัปิดทองตวั

ละครหรอืสิง่ที่สําคญัในภาพ  การใชแ้นวพุ่มไม ้กําแพง โขดหดิ มาเป็นส่วนคัน่ฉากเหตุการณ์

แทนเสน้สนิเทา เป็นตน้  หากแต่มสีิง่ทีแ่ตกต่างออกไปจากงานจติรกรรมในสมยัรชักาลที ่๓ คอื

การเขยีนภาพด้วยเทคนิคอย่างตะวนัตกทีเ่น้นความสมจรงิมากยิง่ขึ้น ทัง้ภาพบุคคลและฉาก

สถานทีซ่ึง่สมจรงิในเชงิประจกัษ์ เช่น ฉากอาคารบา้นเรอืน พระราชวงั รวมทัง้ปรากฏฉากทีเ่ป็น

อาคารแบบตะวนัตก มเีทคนิคการแรเงา การกําหนดระยะของวตัถุตามหลกัทศันียวทิยาซึง่แมจ้ะ

ยงัไมถู่กตอ้งนกั มกีารกําหนดเสน้ขอบฟ้า และมวีรรณะสทีีค่่อนขา้งเขม้ขรมึ ไดแ้ก่โทนสดีํา สน้ํีา

เงนิเขม้ โดยเฉพาะสน้ํีาเงนิเขม้นัน้เกดิจากการคน้พบแร่โคบอลต์ทีนํ่ามาทําเป็นสน้ํีาเงนิซึง่ไดร้บั

ความนิยมแพร่หลายไปทัว่โลกในขณะนัน้ 2 5 9

๒๖๐
 รวมทัง้มกีารใช้สสีงัเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ที่

เรยีกว่า สสีนั ซึง่แพรห่ลายมาในรตันโกสนิทรม์ากขึน้260

๒๖๑
  

จากภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว ยงัมี

ประเดน็อื่นๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะทีโ่ดดเด่นของงานจติรกรรมในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ 

ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมในขณะนัน้ โดยจะได้นําเสนอการศึกษาใน

ประเดน็ใหมอ่ื่นๆ เพิม่เตมิตามลาํดบัต่อไป 

๕.๒ การเขียนภาพจิตรกรรมร่วมกบัข้อความหรือจารึกใต้ภาพ 

ลกัษณะสาํคญัประการหน่ึงของภาพจติรกรรมฝาผนังในพระราชประสงคข์อง

รชักาลที่ ๔ คือมกัมีข้อความจารึกที่เป็นคําอธิบายเน้ือหาเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมเหล่านัน้ 

ลกัษณะดงักล่าวเป็นสิง่ที่พบมากในพระอารามเกือบทุกแห่ง โดยมทีัง้ข้อความที่อธบิายด้วย

อกัษรไทยภาษาไทย และอกัษรขอมภาษาบาล ี 

จากการตรวจสอบพบว่า ข้อความที่เป็นอักษรไทยภาษาไทย มกัเป็นการ

บรรยายรายละเอยีดเน้ือหาของจติรกรรมทีเ่ขยีนขึน้ในแต่ละหอ้งภาพ ซึง่ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจ

เน้ือหาภาพจติรกรรมเหล่านัน้ได้ดยีิง่ขึ้น  ทัง้น้ีพบการจารกึขอ้ความหรอืเขยีนคําบรรยายใต้

ภาพในงานจติรกรรมฝาผนงั ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่   

๑. จติรกรรมฝาผนงัทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัพุทธศาสนาแนวใหม ่ 

๒. จติรกรรมฝาผนงัทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัพุทธศาสนาในเชงิอุดมคต ิ 

๓. จติรกรรมฝาผนงัทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัสุภาษติสอนใจ 

ในส่วนของจติรกรรมฝาผนังทีม่เีน้ือหาเกี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนาแนวใหม่ ซึ่ง

เน้นความเป็นเหตุเป็นผล ถอืเป็นเน้ือหาอย่างใหม่ที่พบมากในจติรกรรมตามพระราชประสงค์

ของรชักาลที่ ๔ พบตวัอย่างการเขยีนภาพประกอบจารกึหรอืคําอธบิายภาพในหลายแห่ง เช่น 
                                                           

๒๖๐
ศกัดิช์ยั  สายสงิห,์ เรือ่งเดยีวกนั, ๔๗๑. 

๒๖๑
สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์, บนัทึกความรู้เร่ืองต่างๆ เล่ม ๓ 

(กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๑), ๒๐๗. 



๒๗๙ 

 

ภาพการทําสงัฆกรรม และงานบุญของพุทธศาสนิกชน ภายในพระอุโบสถวดัปทุมวนาราม 

(ภาพที่ ๑๙๑), ภาพข้อวนิัยสงฆ์ต่างๆ เช่นภาพธุดงควตัร ๑๓ ประการ ที่พระอุโบสถวดัมหา

พฤฒารามและวดัมกุฏกษตัรยิาราม ซึ่งมจีารกึอธบิายขอ้ธุดงควตัรในแต่ละขอ้ (ภาพที่ ๑๙๒), 

ภาพเน้ือและผลไม้ที่ห้ามภิกษุฉัน ที่พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหารและพระอุโบสถวัด

มกุฏกษตัรยิาราม ซึง่มขีอ้ความอธบิายเน้ือสตัวแ์ละผลไมแ้ต่ละประเภท (ภาพที ่๑๙๓) โดยภาพ

ขอ้วนิัยสงฆต่์างๆ เหล่าน้ีมกัเขยีนในบรเิวณบานแผละของช่องประตูหน้าต่างพระอุโบสถหรอื

วิหาร โดยแบ่งเป็นช่องภาพสี่เหลี่ยมเรยีงตัวตามแนวยาวของช่องบานแผละ, ภาพประวัติ

พระภกิษุ พระภกิษุณ ีและบุคคลสาํคญัในพุทธกาลทีม่เีน้ือหาตามทีป่รากฏในพระบาลแีละอรรถ

กถาทีพ่ระวหิารและพระอุโบสถวดัมกุฏกษตัรยิาราม เป็นต้น  (ภาพที่ ๑๙๔) เน้ือหาของภาพ

เหล่าน้ีแม้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา แต่ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มปรากฏในงาน

จติรกรรมไทย  การทีม่ขีอ้ความอธบิายใตภ้าพจงึชวนใหน่้าสนใจและช่วยใหเ้ขา้ใจภาพจติรกรรม

เหล่าน้ีไดด้ยี ิง่ขึน้ (ภาพที ่๑๙๕) 

 

 
ภาพที ่๑๙๑ ภาพประเพณีของชาวพุทธและศาสนกิจของพระสงฆ์ พร้อมกรอบข้อความ

อธบิายใตภ้าพ พระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม 

 



๒๘๐ 

 

 
ภาพที ่๑๙๒ ภาพธุดงควตัร เรื่องปงัสุกุลกิธุดงค ์อย่างกลาง พรอ้มกรอบขอ้ความอธบิายใต้ภาพ 

พระอุโบสถ วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

 
ภาพที ่๑๙๓ ภาพฟกัเขยีวซึ่งเป็นมหาผลที่ห้ามภกิษุฉัน พรอ้มกรอบขอ้ความอธบิายใต้ภาพ 

พระอุโบสถ วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 



๒๘๑ 

 

 
ภาพที ่๑๙๔ ภาพประวตัพิระปฏาจาราเถรภีกิษุณีซึ่งมขีอ้ความจารกึในแผ่นหนิอ่อนด้านล่าง  

พระวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

 
ภาพที ่๑๙๕ จารึกบนแผ่นหินอ่อนใต้ภาพประวัติพระปฏาจาราเถรีภิกษุณี พระวิหาร  

วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

นอกจากน้ี ยงัมจีติรกรรมเรื่องปรศินาธรรม มตีวัอย่างสําคญัทีผ่นังเหนือช่อง

หน้าต่างพระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิาร และวดับรมนิวาส ซึ่งแมจ้ะมเีน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธ

ศาสนา แต่ไดนํ้าเสนอแนวคดิอย่างใหม่ผ่านภาพจติรกรรมแบบตะวนัตกซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยใน

สงัคมไทย โดยภาพดงักล่าวเป็นการอุปมาธรรมให้พุทธศาสนิกชนเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้



๒๘๒ 

 

แน่นอน และมุ่งให้เหน็ถงึคุณของพระรตันตรยั 2 6 1

๒๖๒
 โดยผูกเรื่องราวเป็นภาพปรศินาธรรมเรื่อง

ต่างๆ เช่น ภาพสารถผีูฝึ้กมา้ ภาพประชาชนชุมนุมดูดอกบวัขนาดใหญ่บานกลางสระ ภาพหมอ

ยารกัษาชนผู้มพียาธ ิภาพเรอืเดนิสมุทร เป็นต้น (ภาพที่ ๑๙๖)  ซึ่งมผีู้ศึกษาและพบว่าภาพ

เหล่าน้ีน่าจะมทีี่มาจากการอุปมาพระรตันตรยัและข้อธรรมตามพระสุตตนัตปิฎก รวมทัง้บาง

ภาพยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัการอุปมาเปรยีบเทยีบกบัคําสอนในคมัภรี์ไบเบิ้ลของศาสนาครสิต์

ด้วย 2 6 2

๒๖๓
 ซึ่งหากพจิารณาภาพปรศินาธรรมที่เขยีนขึน้อย่างคล้ายคลงึกนัทัง้ ๒ แห่ง จะพบว่า

ความมุ่งหมายหลกัของภาพปรศินาธรรมคอืการให้ความสําคญักบัพระรตันตรยัอนัเป็นกุศโล

บายทีจ่ะสื่อถงึพุทธศาสนิกชนผ่านภาพจติรกรรม 

 

 
ภาพที ่๑๙๖ ภาพเรอืเดนิสมทุร พระอุโบสถ วดับรมนิวาส 

 

อน่ึง นอกจากที่มาของภาพปริศนาธรรมจะมาจากข้อความอุปมาในพระ

สุตตันตปิฎกแล้ว ยงัเป็นที่น่าสนใจว่าในบทพระราชนิพนธ์ของรชักาลที่ ๔ ที่กล่าวถึงพระ

รตันตรยัเพื่อกพ็บว่ามกีารใชค้วามเปรยีบเช่นเดยีวกนักบัทีพ่บภาพปรศินาธรรมดว้ย ดงัเช่นพระ

ราชนิพนธต์อนหน่ึงทีท่รงเปรยีบพระพุทธเจา้ว่า 

                                                           
๒๖๒

วิยะดา  ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกลุช่างขรวัอินโข่ง (กรุงเทพฯ: 

เมอืงโบราณ, ๒๕๒๒), ๒๔. 
๒๖๓

ดผูลการศกึษาในบทที ่๔ พลอยไพลนิ  เทพพงษ์, “งานวเิคราะหใ์นมุมมองใหม่: 

แนวคดิงานจติรกรรมภาพปรศินาธรรมในรชักาลที่ ๔” (วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒). 



๒๘๓ 

 

...สลฺลกนฺโต ทรงเป็นเหมอืนหมอยาหมอผ่าพษิผูรู้โ้รค รูท้ีเ่กดิแห่งโรค รูค้วามหายโรค โปรด

ประทานคําสอนไว้ เปรยีบเหมอืนยาแกโ้รคใหค้ลายหาย เมื่อไม่เชื่อคําสัง่สอนแล้ว เปรยีบ

เหมอืนคนมโีรคอยู ่ไมเ่ชือ่หมอ ไมก่นิยา กนิแต่ของแสลง โรครา้ยแรงไปจะเป็นทุกขโ์ทษของ

ใครเล่า  จะเอาแต่ใจถอืศาสนากลางถนน คนปากสงัขยาพดูจาแล้วถอืเอาไว ้จะเป็นทีพ่ึง่ได้

หรอืไมไ่ด ้กไ็มแ่น่แกใ่จ...263

๒๖๔ 

 

...พระธรรมกเ็ปรยีบอปุมาเหมอืนเรอืแพทุน่ขอนไม ้ สาํหรบัขีข่า้มไปในทะเล ตอ้งอาศยัใชใ้บ

ไป หรอืแจวถ่อพายไป หรอืกระทุม่ว่ายไป จงึไปไดต้ามประสงคป์รารถนา...264

๒๖๕ 

 

บทพระราชนิพนธท์ี่ยกตวัอย่างมาน้ีเป็นเพยีงส่วนหน่ึงทีแ่สดงการอุปมาพระ

รตันตรยัเพื่อทรงเทศนาสัง่สอนพุทธบรษิทั ซึ่งมบีทพระราชนิพนธ์ในลกัษณะน้ีกระจดักระจาย

อยูใ่นหลายหวัขอ้ ตามแต่วาระโอกาสทีไ่ดท้รงพระราชนิพนธ ์ โดยอาจเป็นไปไดว้่าทีม่าของบท

พระราชนิพนธ์เหล่าน้ีก็คอืความอุปมาที่อยู่ในพระไตรปิฎก  แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า

ขอ้ความอุปมาจากบทพระราชนิพนธก์ม็ใีจความทีใ่กลเ้คยีงกบัขอ้ความทีป่รากฏใต้ภาพปรศินา

ธรรมที่พระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิารและวดับรมนิวาสด้วย อนัสะท้อนให้เหน็ว่าการเขยีนภาพ

ปรศินาธรรมไม่เพยีงแต่จะนําขอ้ความมาจากในพระไตรปิฎกเท่านัน้  หากแต่ยงัเป็นทศันะส่วน

พระองคท์ีท่รงนํามาอุปมาเปรยีบเทยีบกบัพระรตันตรยัอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากภาพปรศินาธรรมเป็นการนําเสนอเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัพุทธศาสนาในแนวใหมซ่ึง่เป็นการอุปมาอุปมยั อกีทัง้องคป์ระกอบของภาพยงัมรีปูแบบอย่าง

ตะวันตก การจะอ่านความหมายที่แท้จรงิจากภาพจิตรกรรมจงึอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มี

ขอ้ความกํากบัใต้ภาพเหล่านัน้ ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าภายใต้ภาพปรศินาธรรมทุกห้องภาพทัง้ทีว่ดั

บวรนิเวศวหิารและวดับรมนิวาส ต่างกม็พีืน้ทีเ่พื่อเขยีนขอ้ความอธบิายโดยเปรยีบพระรตันตรยั

กบัสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นภาพ ซึง่เมื่ออ่านขอ้ความแลว้จะยิง่ทําใหพุ้ทธศาสนิกชนสามารถเขา้ใจภาพ

ปรศินาธรรมเหล่านัน้ไดด้ยี ิง่ขึน้ (ภาพที ่๑๙๗) 

 

                                                           
๒๖๔

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: มหาเถรสมาคม, จดัพมิพ์เฉลมิพระ

เกยีรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัในโอกาสที่วนัพระราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี, ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๔๗), ๗๓-๗๔. 
๒๖๕

เรือ่งเดยีวกนั, ๙๐. 



๒๘๔ 

 

 
ภาพที ่๑๙๗ ขอ้ความอธบิายภาพเรอืเดนิสมทุรซึง่อุปมาพระพุทธเจา้เปรยีบดงัผูแ้ต่งเรอืสําเภา 

พระอุโบสถ วดับรมนิวาส 

 

ส่วนจติรกรรมฝาผนงัทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาในเชงิอุดมคต ิพบว่า

มจีารกึขอ้ความกํากบัไว้ใต้หอ้งภาพดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างสําคญัเช่น ภาพจติรกรรมภายในพระ

อุโบสถ วดัปทุมวนารามที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัสวนต่างๆ บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ตวัอย่างเช่นห้อง

ภาพหน่ึงทางขวาของพระประธานเขยีนเรื่องสวนปารุสกวนั (ภาพที่ ๑๙๘) ซึ่งหากพจิารณา

เฉพาะเพยีงภาพจติรกรรมซึง่ประกอบดว้ยภาพเทวดานางฟ้าทีแ่ต่งองคท์รงเครื่องอย่างตวัละคร

เอกในงานจิตรกรรมประเพณี  กับฉากที่มีสถาปตัยกรรมทรงปราสาทที่คล้ายกับใน

พระบรมมหาราชวงั เบื้องหลงัเต็มไปด้วยแมกไมแ้ละท้องฟ้า ด้านหน้าของสถาปตัยกรรมเป็น

ภาพสระบวัขนาดใหญ่ทีม่เีรอือยูก่ลางสระ มลีกัษณะคลา้ยเรอืพระทีน่ัง่ กอ็าจทําใหเ้ขา้ใจว่าภาพ

น้ีมเีน้ือหาเกีย่วกบับรรยากาศและบรเิวณสระปทุมซึง่เป็นทีต่ ัง้ของวงัและวดัสระปทุมทีร่ชักาลที ่๔ 

ไดเ้สดจ็ฯ มาทรงพระสําราญ ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า รชักาลที่ ๔ ไดโ้ปรดเกล้าฯ ให้

ขดุสระน้อยใหญ่ ปลกูบวัและพรรณไมต่้างๆ และโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราชวงศ์และขา้ราชการฝ่าย

ในลงพายเรอืเกบ็ดอกบวัและพรรณดอกไมเ้ล่นเป็นการสนุก265

๒๖๖
 

แต่หากพจิารณาข้อความใต้ภาพจงึทําให้ทราบได้ว่าภาพน้ีเล่าถึงฉากสวน 

ปารุสกวนัซึ่งเป็นสวนแห่งหน่ึงของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ โดยมขี้อความใต้ภาพระบุว่า “เร่ืองน้ี 

เทพบุตรเทพธิดามาประชุมกนั ชมสวนปารสุกวนัแลปารสุกโบกขรณีในสวนปารสุกวนั

                                                           
๒๖๖

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๘๕. 



๒๘๕ 

 

นัน้ มีต้นมะปรางแลต้นล้ินจ่ีมากนัก แต่บรรดาเทพบุตรท่ีได้ไปในสวนน้ีมีศรีกายแดง

กว่าปรกติแต่ก่อนแล้ว มีจิตรกล้าหาร คิดกระทาํการรณรงคส์งครามกบัหมู่อสูร” (ภาพที่

๑๙๙) ดงันัน้ขอ้ความทีป่รากฏใตภ้าพจติรกรรมฝาผนังในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ จงึเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการอธบิายภาพจติรกรรม ซึง่ทําใหเ้กดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้และน่าจะเป็นนัยยะ

โดยตรงกบัเน้ือหาสาระของภาพที่ต้องการสื่อความกบัผูช้มมากยิง่ขึน้ แมว้่าอาจจะมนีัยยะแฝงที่

ชวนใหนึ้กถงึบรรยากาศความรื่นรมยข์ณะประทบัทีส่ระปทุมด้วยก็ตาม ทัง้น้ีจะไดอ้ภปิรายภาพ

สวนสวรรคน้ี์เพิม่เตมิในหวัขอ้เรือ่งจติรกรรมปรมัปราคต:ิ ภาพเทวดา สวรรค ์และไตรภมูต่ิอไป 

 

 
ภาพที ่๑๙๘ จติรกรรมเรือ่งสวนปารสุกวนั  พระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม 

 

 
ภาพที ่๑๙๙ ขอ้ความบรรยายใตภ้าพสวนปารสุกวนั พระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม 

 



๒๘๖ 

 

จติรกรรมฝาผนังอีกแห่งหน่ึงที่มเีน้ือหาเชงิอุดมคติและมกีารจารกึข้อความ

ประกอบใต้ห้องภาพโดยละเอียดคือจติรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวตัิพระอดีตพุทธเจ้า ๗ 

พระองค ์ภายในพระอุโบสถวดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา ซึง่รชักาลที ่๔ มรีบัสัง่ให้

เขยีนภาพจติรกรรมพรอ้มทัง้จารกึคําอธบิายไวใ้ต้หอ้งภาพทุกทศิ เพื่อใหเ้รื่องราวในจติรกรรมมี

ความสมัพนัธก์บัพระพุทธรปูประธานทัง้ ๗ องค ์ โดยปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน

เอกสารสมดุไทยโบราณซึง่เป็นขอ้ความเดยีวกนักบัจารกึขอ้ความทีอ่ยูใ่ตภ้าพ 266

๒๖๗
 

จากข้อความในจารึกทําให้ทราบว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ให้ผู้ชมภาพ

จติรกรรมเขา้ใจเรือ่งราวของพระอดตีพุทธเจา้แต่ละพระองคไ์ดโ้ดยง่าย  เพราะขอ้ความในจารกึ

ใตภ้าพนัน้ นอกจากจะเล่าเรือ่งพุทธประวตัขิองแต่ละพระองคท์ีม่รีายละเอยีดแตกต่างกนัแลว้ ยงั

ระบุตําแหน่งของภาพที่โปรดเกล้าฯ ให้เขยีนขึน้ด้วย เช่น ภาพเรื่องพุทธประวตัขิองพระพุทธ

วปิสัส ี(ภาพที่ ๒๐๐) ซึ่งมจีารกึใต้ภาพระบุว่าเรื่องน้ีเขยีนไว้ที่บรเิวณมุมผนังด้านทศิใต้จนถึง

ภาพเรอืนแกว้ดา้นตะวนัตกของพระพุทธรปูประธาน (ภาพที ่๒๐๑) 

 

 
ภาพที ่๒๐๐ ภาพพุทธประวตัพิระพุทธวปิสัส ี พระอุโบสถ วดัชุมพลนิกายาราม 

 

                                                           
๒๖๗

เรื่องเขยีนห้องวดัชุมพลนิกายาราม, เอกสารรชักาลที่ ๔, ธรรมคด ีหมู่ปกณิก

ธรรมต่างๆ, ตู ้๑๐๗, มดัที ่๑๙๒, เลขที ่๑๒, หอสมดุแห่งชาต.ิ 



๒๘๗ 

 

 
ภาพที ่๒๐๑ ข้อความในจารึกใต้ภาพพุทธประวัติพระพุทธวิปสัสีกล่าวถึงตําแหน่งภาพ  

พรอ้มทัง้อธบิายเรือ่งราวพุทธประวตั ิพระอุโบสถ วดัชุมพลนิกายาราม 

 

จติรกรรมฝาผนังอกีกลุ่มหน่ึงที่พบว่ามขีอ้ความหรอืจารกึอธบิายใต้ภาพ คอื

จติรกรรมที่มเีน้ือหาเกี่ยวขอ้งกบัสุภาษติสอนใจ โดยพบว่าในรชักาลน้ีไดเ้ริม่มคีวามนิยมเขยีน

ภาพจติรกรรมประกอบโคลงสุภาษิต ตําแหน่งที่พบได้มากคอืบรเิวณบานแผละของช่องประตู

และหน้าต่างของพระอุโบสถและพระวิหาร เช่น วดัมกุฏกษัตรยิาราม วดัโสมนัสวหิาร โดย

องคป์ระกอบของภาพมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัภาพขอ้วตัรปฏบิตัขิองสงฆ ์กล่าวคอื มกีารแบ่งช่อง

ตามความยาวของบานแผละออกเป็นช่องสีเ่หลีย่มเรยีงตามแนวยาวจาํนวน ๓-๔ ช่อง แต่ละช่อง

เขยีนภาพสุภาษิตโดยนําเน้ือหาสาระทีเ่ป็นใจความสําคญัของเรื่องมาเขยีน ภาพสุภาษติมกัใช้

วรรณะสเีขม้ มฉีากหลงัเป็นภาพทอ้งฟ้าซึ่งมกี้อนเมฆ และทวิทศัน์ซึง่ประกอบด้วยทวิเขาและ

พุ่มไมห้รอืตน้ไมใ้หญ่เพื่อนําสายตาใหเ้หน็ความสมจรงิของสถานทีน่ัน้ๆ โดยมตีวัละครสําคญัทํา

หน้าทีถ่่ายทอดเรือ่งราวอยู่ตอนกลางค่อนมาทางดา้นล่างของภาพ และมจีารกึโคลงสุภาษติทีใ่ต้

ภาพ  (ภาพที่ ๒๐๒)  อน่ึง ตําแหน่งที่เขยีนภาพคอืบรเิวณบานแผละนัน้นิยมใชเ้ขยีนภาพเล่า

เรือ่งมากขึน้ในรชัสมยัน้ี ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาพโคลงสุภาษติ  ภาพขอ้วนิยัสงฆเ์รื่องต่างๆ เป็นต้น  

ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจากในรชักาลก่อนที่เริ่มเขียนภาพเล่าเรื่องในบริเวณเดียวกัน เช่นภาพ

ปญัญาสชาดกทีบ่านแผละหน้าต่างพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามซึ่งถอืเป็นการนําเรื่องน้ีมา

เขยีนไวเ้ป็นครัง้แรกในกรงุรตันโกสนิทร์267
๒๖๘

 

                                                           
๒๖๘

พระราชเวท,ี บรรณาธกิาร, วิหารพระนอนวดัโพธ์ิ (กรุงเทพฯ: วดัพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม, ๒๕๔๙), ๑๔๐. 



๒๘๘ 

 

 
ภาพที ่๒๐๒ ภาพสุภาษิตเรื่องอ้อยเข้าปากช้าง พร้อมจารกึโคลงสุภาษิตใต้ภาพ พระวหิาร  

วดัโสมนสัวหิาร 

 

สนันิษฐานว่าการเขยีนภาพจติรกรรมประกอบโคลงสุภาษตินัน้น่าจะเริม่มขีึน้

ตามพระราชประสงค์ในรชักาลที่ ๔ โดยได้เริม่มกีารเขยีนภาพจติรกรรมในลกัษณะน้ีที่ผนัง

ฉนวนสาํหรบัทรงบาตรบรเิวณใกลก้บัพระทีน่ัง่ประภาสพพิธิภณัฑใ์นหมู่พระอภเินาวนิ์เวศน์ ซึง่

เป็นหมู่ทีป่ระทบัทีส่รา้งขึน้ใหม่ในพระบรมมหาราชวงั  ดงัปรากฏในบทพระนิพนธข์องพระเจา้

บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธปิประพนัธพ์งศ์ เรื่องโคลงลขิติมหามกุฏราชคุณานุสรณ์ ซึง่เป็นบท

พระนิพนธเ์กีย่วกบัพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของรชักาลที ่๔ ตอนหน่ึงว่า 

 

...ประภาสพพิธิภณัฑ ์ หอ้งฉนวนกนัมรรคา   

ผนงัเขยีนสภุาษติบุราณ  เชน่หวัลา้นสรา้งเมอืง   

เบือ้งทรงบาตรพระล่อง พน้ชอ่งฉนวนอทุยาน...268

๒๖๙ 

                                                           
๒๖๙

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์, โคลงลิขิตมหามกฏุราช

คณุานุสรณ์ (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗), ๒๐๔. 



๒๘๙ 

 

นอกจากน้ี  ในสมยัรชักาลที ่๔  ยงัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขยีนภาพจติรกรรมฝา

ผนังซึ่งมผีู้สนันิษฐานว่าเป็นผลงานของขรวัอนิโข่ง โดยมเีน้ือหาเกี่ยวกบัสุภาษิตไทยที่บรเิวณ

กรอบประตูและหน้าต่างภายในพระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม พรอ้มทัง้จารกึแผ่นศลิาคํา

โคลงสุภาษิตแต่ละเรื่องกํากบัไว้ใต้ภาพด้วย 2 6 9

๒๗๐
 ซึ่งน่าจะเป็นลกัษณะเดยีวกบัที่พระอภเินาว์

นิเวศน์ รวมทัง้น่าจะเป็นลกัษณะเดยีวกบัทีพ่บในพระอารามต่างๆ ดงัทีย่กตวัอย่างมา เน่ืองจาก

พบว่าจิตรกรรมและคําโคลงสุภาษิตที่วดัพระศรีรตันศาสดารามนัน้มภีาพที่เป็นคําสุภาษิต

เดยีวกนักบัทีว่ดัโสมนสัวหิาร และวดัมกุฏกษตัรยิารามเป็นจาํนวนมาก เช่น ภาพสุภาษติเรื่องหุง

ขา้วประชดหมา ป้ิงปลาประชดแมว, พุ่งหอกเขา้รก, ชา้งตายทัง้ตวัเอาใบบวัไปปิด, และจบังขูา้ง

หาง เป็นต้น ดงันัน้จงึน่าเชื่อไดว้่าการเขยีนภาพจติรกรรมประกอบโคลงสุภาษติเช่นน้ีน่าจะเป็น

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในรชัสมยัน้ีและเป็นไปตามพระราชประสงคใ์นรชักาลที ่๔  

จากตวัอยา่งภาพจติรกรรมทีม่ขีอ้ความหรอืจารกึอธบิายใต้ภาพทีย่กมาทัง้ ๓ 

กลุ่มน้ีจงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความนิยมและลกัษณะเฉพาะสําคญัประการหน่ึงของงานจติรกรรมฝา

ผนังในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ อาจเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่มกีารเขยีนข้อความหรอืจารกึ

คําอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนังนัน้ เกิดขึ้นเพราะในรชัสมยัน้ีมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาที่

นําเสนอ ซึง่มคีวามแตกต่างจากงานจติรกรรมไทยประเพณีทีคุ่น้เคยกนัมาในอดตีอย่างเช่นพุทธ

ประวตัหิรอืชาดก มาสู่เน้ือหาที่มคีวามหลากหลายมากขึน้ จงึไดม้กีารเขยีนขอ้ความกํากบัเพื่อ

อธบิายภาพเหล่านัน้ เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนและผูช้มภาพไดเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้  

นอกจากน้ี การเขยีนหรอืจารกึข้อความประกอบภาพจติรกรรมอย่างมาก

เกอืบทุกแห่งเช่นน้ี อาจเป็นการสะทอ้นให้เหน็ว่าสงัคมไทยขณะนัน้มผีู้รูห้นังสอือยู่ไม่น้อย ซึ่ง

แหล่งสําคญัของการศกึษาในขณะนัน้ก็คอืวดัซึ่งทําหน้าที่อบรมสัง่สอนทัง้ในเรื่องทางโลกและ

ทางธรรม ซึ่งการเขยีนภาพประกอบโคลงสุภาษิตย่อมเป็นแนวทางหน่ึงที่มสี่วนช่วยส่งเสรมิ

จรยิธรรม และเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ภาษิตคําสอนแต่โบราณด้วย ส่วนการเขยีนภาพ

จติรกรรมประกอบข้อความที่เกี่ยวข้องกบัพุทธศาสนาแนวใหม่นัน้ก็ถือเป็นการเผยแพร่องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัพุทธศาสนาที่อาจยงัไม่เป็นที่รู้จกัของพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจง่ายและ

ไดผ้ลในวงกวา้งมากยิง่ขึน้กว่าการศกึษาจากตําราพระบาล ี  

ลกัษณะเช่นน้ีเชื่อว่าเป็นสิง่ทีส่บืเน่ืองจากงานจติรกรรมในสมยัรชักาลที ่๓ ซึง่

พบว่ามกีารเขยีนขอ้ความหรอืจารกึเพื่ออธบิายภาพจติรกรรมดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่นจติรกรรม

ที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่างภายในพระอุโบสถวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ที่เขยีนเรื่องพระ

สาวกเอตทคัคะซึ่งมศีลิาจารกึกล่าวถงึเน้ือหาของภาพกํากบัไว้ทัง้หมด หรอืภายในวหิารพระ

                                                           
๒๗๐

โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ,  

(พระนคร: รุ่งเรอืงธรรม, พมิพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพหลวงสรรสุรพล (เปรม  

ตณัฑประภา) เมรวุดัยานนาวา, วนัที ่๑๗ เมษายน ๒๔๙๘), ๑. 



๒๙๐ 

 

พุทธไสยาสน์ที่เขียนภาพเอตทัคคะซึ่งมีจารึกระบุรายละเอียดไว้ใต้ภาพเช่นกัน รวมทัง้มี

หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงการกําหนดเรื่องที่จะเขยีนไว้อย่างแน่ชัด 2 7 0

๒๗๑
 อันเป็น

ลกัษณะเดยีวกนักบัที่พบในจติรกรรมในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ ซึ่งสมัพนัธ์กบัขอ้ความที่

เขยีนกํากบัใตภ้าพจติรกรรมดว้ย 

ส่วนประเด็นที่มีความแตกต่างจากภาพจิตรกรรมที่มีข้อความหรือจารึก

ประกอบใต้ภาพในสมยัรชักาลที่ ๓ คือรูปแบบของตัวอักษรในข้อความ ซึ่งพบว่าข้อความ

บรรยายใต้ภาพจติรกรรมในสมยัรชักาลที ่๓ นัน้โดยส่วนใหญ่เป็นอกัษรและขอ้ความภาษาไทย

เกือบทัง้หมด แต่จติรกรรมในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ นัน้พบว่านอกจากจะมีข้อความ

ภาษาไทยกํากบัใตภ้าพจติรกรรมแลว้  บางแห่งยงันิยมใชอ้กัษรขอมภาษาบาล ีซึง่โดยส่วนใหญ่

เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกบัพุทธศาสนาเกือบทัง้สิ้น  เช่น ภาพพุทธบรษิัทซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธ

ศาสนาทีอ่ยูบ่รเิวณเสาในประธาน พระวหิาร วดัปทุมวนาราม271

๒๗๒
 เป็นตน้ (ภาพที ่๒๐๓) 

 
ภาพที ่๒๐๓ ภาพภิกษุณีเอตทัคคะซึ่งระบุชื่อด้วยอักษรขอมภาษาบาลีใต้ภาพ พระวิหาร  

วดัปทุมวนาราม 

 

น่าสงัเกตว่าภาพบุคคลทีน่ัง่คุกเข่าหรอืนัง่พบัเพยีบ อยู่ในท่าพนมมอื และหนั

หน้าสู่พระพุทธรปูประธานในพระวหิาร โดยมเีสน้สนิเทาลอ้มภาพบุคคลและใชส้ดีําเพยีงสเีดยีว

เป็นพื้นหลังนัน้ ชวนให้นึกถึงภาพเทพชุมนุมในเหตุการณ์ตอนตรสัรู้ซึ่งเคยเป็นที่นิยมใน
                                                           

๒๗๑
ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์ พฒันาการของงานช่าง

และแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๔๒๘.  
๒๗๒

เมือ่ตรวจสอบอกัษรขอมทีก่ํากบัใต้ภาพพบว่ามคีวามคลาดเคลื่อนของรปูอกัษร

บางตวัและอกัขรวธิใีนภาษาบาล ีสนันิษฐานว่าอาจเกดิจากการเขยีนซ่อมเมือ่ภายหลงั 



๒๙๑ 

 

จติรกรรมไทยประเพณี แต่ในทีน้ี่ไดเ้ปลีย่นแปลงฉากอนัเป็นอุดมคตนิัน้ มาสู่ภาพบุคคลในพุทธ

ประวตัทิีเ่ป็นมหาอุบาสก มหาอุบาสกิา ซึง่มนีามตามพระไตรปิฎกมานมสัการพระพุทธเจา้แทน 

และได้เขยีนอกัษรขอมภาษาบาลเีพื่อกํากบัชื่อบุคคลใต้ภาพเหล่าน้ีไว้ด้วย จงึเป็นการสะท้อน

แนวคดิแบบสมจรงิอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และสะทอ้นแนวคดิแบบมนุษยนิ์ยมใหช้ดัเจนยิง่ขึน้โดย

ยงัคงองิเรื่องราวจากพุทธศาสนา การตคีวามภาพบุคคลเหล่าน้ีใหถู้กต้อง จงึมคีวามจาํเป็นต้อง

พจิารณาชื่อทีเ่ขยีนดว้ยอกัษรขอมภาษาบาลทีีป่ระกอบอยู่ใต้ภาพดว้ย ลกัษณะเช่นน้ีสอดคลอ้ง

กบัการสรา้งพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่มกีารจารกึขอ้ความด้วยอกัษรขอมภาษาบาลเีพื่อ

ระบุถึงพระนามของพระพุทธรูปหรอืจารกึพระคาถาพระราชนิพนธ์ประกอบไว้ที่ส่วนฐานหรอื

เบือ้งหลงัองคพ์ระพุทธรปูดว้ยเช่นกนั  

การใชอ้กัษรขอมภาษาบาลกีํากบัภาพจติรกรรมหรอืพระพุทธรปูในรชัสมยัจงึ

อาจกล่าวไดว้่าเป็นลกัษณะเฉพาะทีส่าํคญัประการหน่ึงของศลิปกรรมในพระราชประสงค ์ซึง่พบ

ความนิยมจารกึขอ้ความในงานศลิปกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในศลิปกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธ

ศาสนา ส่วนอกัษรอรยิะทีไ่ดร้บัอทิธพิลทางรปูแบบอกัษรและอกัขรวธิจีากอกัษรโรมนัซึง่รชักาล

ที ่๔ ไดท้รงคดิคน้ขึน้เพื่อการพมิพ์เผยแพร่พระไตรปิฎกนัน้ ไม่พบว่ามคีวามนิยมจารกึร่วมกบั

งานศลิปกรรมในพระราชประสงคแ์ต่อย่างใด 

อน่ึง ภาพจติรกรรมในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ บางแห่งที่มอีกัษรขอม

ภาษาบาลปีระกอบ ยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งศกึษาขอ้ความเหล่านัน้เพิม่เตมิ เพื่อช่วยในการตคีวาม

และอธบิายภาพจติรกรรมใหถู้กตอ้งชดัเจนมากยิง่ขึน้  โดยพบว่ามบีางภาพทีเ่มื่ออ่านอกัษรขอม

ใต้ภาพแล้วทําให้การตีความภาพนัน้มีความแตกต่างไปจากที่นักวิชาการได้เคยศึกษาไว ้

ตวัอยา่งเช่นภาพพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวท์ีว่ดัปทุมวนาราม ซึง่จะไดอ้ภปิรายในหวัขอ้เรื่อง

ภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนามหายานต่อไป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ลกัษณะสําคญัประการหน่ึงของจติรกรรมฝาผนังในพระ

ราชประสงคร์ชักาลที ่๔ นัน้ นอกจากจะมคีวามเปลีย่นแปลงในดา้นเน้ือหาและเทคนิคจติรกรรม

แลว้ ยงัพบว่ามคีวามนิยมเขยีนขอ้ความบรรยายเน้ือหาใต้ภาพ หรอืมแีผ่นศลิาจารกึขอ้ความที่

อธิบายเน้ือหาของภาพจิตรกรรมประกอบไว้ที่ด้านล่าง โดยพบทัง้ในกลุ่มภาพจิตรกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล และเรื่องในเชงิอุดมคต ิ รวมทัง้

พบว่ามคีวามนิยมเขยีนภาพจติรกรรมประกอบโคลงสุภาษติเพื่อเป็นคตสิอนใจ ทัง้น้ีเชื่อว่าภาพ

ทีม่จีารกึประกอบเหล่าน้ีเป็นรูปแบบทีส่บืเน่ืองจากงานช่างในรชักาลที่ ๓ โดยมจีุดประสงคเ์พื่อ

ถ่ายทอดเน้ือหาเกี่ยวกบัพุทธศาสนาใหป้ระชาชนผู้รูห้นังสอืไดเ้ขา้ใจรายละเอยีดไดช้ดัเจนมาก

ยิง่ขึน้  และเน่ืองจากในรชัสมยัน้ีมกีารเปลีย่นแปลงเน้ือหาของงานจติรกรรมทีแ่มจ้ะเกี่ยวขอ้งกบั

พุทธศาสนา แต่ก็แตกต่างไปจากเรื่องพุทธประวตัิและชาดกที่ประชาชนทัว่ไปคุ้นเคยในงาน

จติรกรรมไทยประเพณี จงึอาจเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้มคีวามจําเป็นต้องจารกึคําอธบิายภาพ

เหล่านัน้ เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาใหมไ่ดด้มีากยิง่ขึน้ 



๒๙๒ 

 

๕.๓ การนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธเจ้า  

จติรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ ได้มกีารปรบัเปลี่ยนเน้ือหา 

โดยนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ดังนัน้

เรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธประวตัขิองพระพุทธเจ้าซึ่งเคยนิยมเขยีนภาพจติรกรรมมาตัง้แต่

สมยัอยุธยาถึงรตันโกสนิทร์อนัเต็มไปด้วยเรื่องอุดมคติและอิทธปิาฏหิารยิ์จงึไม่เป็นที่นิยมใน 

รชัสมยัน้ี  

ภาพพุทธประวตัขิองพระพุทธเจา้ตัง้แต่ประสูตจินกระทัง่ปรนิิพานจงึมเีพยีง

บางแห่งเช่นภาพเรื่องพุทธประวตัทิี่ผนังเบื้องหลงัพระประธานในพระอุโบสถและพระวหิารวดั

โสมนัสวหิาร ซึ่งนําเสนออย่างรวบรดัและไม่เคร่งครดักบัเรื่องปาฏหิารยิม์ากนัก  ในขณะที่บาง

แห่งภาพพระพุทธเจา้ได้ลดบทบาทลงเป็นเพยีงองคป์ระกอบหน่ึงของการนําเสนอเรื่องราวของ

เอตทคัคะและพุทธบรษิทัทีส่าํคญัในสมยัพุทธกาลเท่านัน้   

แมฉ้ากพุทธประวตัจิะมคีวามสาํคญัลดลง แต่ฉากสําคญัอย่างเช่น ตอนประสูต ิ

ตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน ยงัคงเป็นฉากทีป่รากฏอยู่เสมอ โดยพบภาพพุทธประวตัขิอง

พระพุทธโคดมทีเ่ป็นกรณีศกึษาสําคญั ๓ แห่ง ไดแ้ก่ผนังเบือ้งหลงัพระประธานในพระวหิารกบั

พระอุโบสถ วดัโสมนัสวหิาร และภาพพุทธประวตัพิระอดตีพุทธเจา้ ๗ องค์ซึง่รวมทัง้พระพุทธ

โคดมดว้ย ทีพ่ระอุโบสถวดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา ซึง่ยงัคงมปีระเดน็ทีน่่าสนใจ

ศกึษาและพบว่ามคีวามเชื่อมโยงกบัศลิปกรรมในพระราชประสงคแ์ขนงอื่นๆ จนอาจกล่าวไดว้่า

เป็นลกัษณะเฉพาะของการแสดงออกถงึเหตุการณ์สาํคญัในพุทธประวตัขิองรชักาลน้ี  

จติรกรรมตอนประสตูใินแบบพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ นัน้พบว่า นิยมเขยีน

ภาพพระนางสริมิหามายาทรงเหน่ียวกิง่ต้นสาละด้วยพระหตัถ์ทัง้สองขา้ง โดยทรงพระภูษายาว

คลุมทัง้พระองค ์ประทบัยนืภายในพระวสิูตรทีก่ ัน้ลอ้มรอบต้นสาละ  ภายนอกพระวสิูตรเป็นภาพ

กระบวนเสด็จซึ่งมพีระวออันเป็นราชยานฝ่ายในพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบรพิาร  ส่วนภายใน

บรเิวณที่กัน้ประวสิูตรมธีารน้ํารอ้นและน้ําเยน็ที่ตกลงมาจากอากาศสรงสนานพระราชกุมารพระ

โพธสิตัว ์ซึง่อาจแสดงออกดว้ยรปูสายน้ําทีต่กลงมาจากฟ้ารองรบัดว้ยอ่างทองคําขนาดใหญ่ หรอื

อาจเป็นเพียงภาพอ่างทองคําขนาดใหญ่ ๒ ใบ ทัง้น้ีมภีาพพระราชกุมารพระโพธิสตัว์เสด็จ

ประทับยืนอยู่ไม่ไกลนัก ท่ามกลางเหล่าเทวดาและนางกํานัลที่คอยถวายงานเมื่อมีพระ

ประสตูกิาล ตวัอยา่งเช่น ภาพพุทธประวตัพิระพุทธโคดม ตอนประสูต ิจติรกรรมในพระอุโบสถวดั

ชุมพลนิกายาราม (ภาพที่ ๒๐๔) ซึ่งมรีูปแบบที่ใกล้เคยีงกบัภาพตอนประสูตทิี่วดัโสมนัสวหิาร  

แต่มรีายละเอยีดที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่า  รูปแบบดงักล่าวยงัมลีกัษณะที่เหมอืนกนักบัภาพสลกั

นูนตํ่าเรื่องพุทธประวตัซิึ่งอยู่ที่ฐานพระเจดยีก์ะไหล่ทองภายในคูหาพระเจดยี์ประธาน วดับวร

นิเวศวหิาร รวมทัง้จติรกรรมตอนประสูตทิี่เขยีนบนองค์ระฆงัของพระเจดยีถ์มปดัที่โปรดเกล้าฯ 

ให้สรา้งขึ้นพระราชทานแก่วดับรมนิวาส ปจัจุบนัเก็บรกัษาไว้ภายในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ



๒๙๓ 

 

พระนคร ซึ่งไดก้ล่าวถงึแลว้ในเรื่องพระพุทธรูปกบัสงัเวชนียสถานตอนตรสัรู ้ดงันัน้จงึอาจกล่าว

ได้ว่ารูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบเฉพาะในตอนประสูติของงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์

รชักาลที ่๔ ซึง่มคีวามแตกต่างจากการแสดงออกตอนประสตูทิีเ่คยมมีาในจติรกรรมไทย 

 

 
ภาพที ่๒๐๔ ภาพพุทธประวตัพิระพุทธโคดม ตอนประสูติ พระอุโบสถ วดัชุมพลนิกายาราม  

จ.พระนครศรอียธุยา 

 

ส่วนภาพตอนตรสัรูต้ามแบบพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ นัน้ไดเ้ปลีย่นแปลง

ไปจากฉากมารผจญอย่างที่เคยนิยมในอดตี มาสู่ภาพพระพุทธเจา้ประทบันัง่สมาธภิายใต้ต้น

พระศรมีหาโพธิซ์ึ่งมลีกัษณะที่เรยีบง่าย และน่าจะเป็นการสะท้อนถึงการทรงบําเพ็ญสมาธิ

จนกระทัง่บรรลุพระโพธญิาณภายใต้ไมโ้พธิ ์อกีทัง้ยงัหมายรวมถงึเหตุการณ์ภายหลงัการตรสัรู้

แลว้ในสปัดาหท์ี ่๑ ไดด้ว้ย  

การเขยีนภาพตอนตรสัรูใ้นลกัษณะน้ีแตกต่างจากการเขยีนภาพตอนตรสัรูท้ ี่

องิกบัเน้ือหาจากพระปฐมสมโพธกิถาเป็นอย่างมาก เมื่อตรวจสอบกบัพระไตรปิฎกพบว่า การ

นําเสนอเหตุการณ์ตอนตรสัรูผ้่านภาพพระพุทธเจา้ประทบันัง่ใต้ต้นพระศรมีหาโพธิน์ัน้ น่าจะมี

ส่วนเกีย่วขอ้งหรอือาจมทีีม่าจากคมัภรีใ์นชัน้ตน้ ไดแ้ก่ พระวนิยัปิฎก มหาวรรค มหาขนัธกะ ซึง่

กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคเจา้เมือ่แรกตรสัรูไ้ดป้ระทบัอยู ่ณ ควงไมโ้พธิพ์ฤกษ์ โดยประทบันัง่ดว้ย

บลัลงัก์เดียวและประทบัเสวยวมิุตติสุขตลอด ๗ วนัจากนัน้จงึกล่าวถึงการเสวยวมิุตติสุขใน

สปัดาหอ์ื่นโดยสงัเขปซึง่ไม่ครบทัง้ ๗ สปัดาหอ์ย่างทีก่ล่าวถงึในพระปฐมสมโพธกิถา และไม่ได้

พรรณนารายละเอียดในตอนตรสัรู้หรอืภายหลงัจากตรสัรู้ไว้มากนัก แต่เน้นการบรรยายข้อ



๒๙๔ 

 

ธรรมะประการต่างๆ และสภาวะธรรมทีไ่ดท้รงตรสัรูไ้วม้ากกว่า272

๒๗๓
  จงึอาจเป็นเน้ือหาทีนํ่ามาใช้

เป็นแนวทางใช้เขยีนภาพพุทธประวตัิตามพระราชประสงค์ เน่ืองจากพบว่าภาพพระพุทธเจ้า

ประทบัใต้ต้นโพธิอ์นัหมายถงึตอนตรสัรูก้็มไิดแ้สดงถงึเหตุอนัเป็นปาฏหิารยิ ์ และเขยีนไว้ใกล้

กนักบัภาพเหตุการณ์ภายหลงัจากการตรสัรูแ้ลว้ตอนอื่นๆ เช่น ภาพสหมับดพีรหมทูลอาราธนา

ใหท้รงแสดงธรรม  ภาพทรงเสวยวมิุตสิุขในสปัดาหอ์ื่นๆ อย่างพอเป็นสงัเขป ซึง่การแสดงออก

ถงึเหตุการณ์ตอนตรสัรูผ้่านภาพพระพุทธองคป์ระทบันัง่ดว้ยอาการทรงสมาธภิายใต้ต้นพระศรี

มหาโพธิน์ัน้กส็อดคลอ้งกบัหลกัฐานทางศลิปกรรมในพระราชประสงคอ์ื่นๆ เช่นพระพุทธรปูตอน

ตรสัรูใ้นวหิารทศิตะวนัออกของพระปฐมเจดยี ์เป็นตน้ อน่ึง น่าสงัเกตว่าในบางแห่งไดเ้ขยีนภาพ

ประภามณฑลรอบพระเศยีรเพิม่เตมิภายหลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูแ้ลว้  

ส่วนภาพเหตุการณ์แสดงปฐมเทศนาพบว่าแสดงออกผ่านภาพพระพุทธเจา้

ประทบันัง่สมาธ ิโดยมภีกิษุ ๕ รปูหรอืปญัจวคัคยีน์ัง่หอ้มลอ้มทีเ่บือ้งหน้าพระพกัตร ์โดยหนัหลงั

ให้กับผู้ชมภาพ ซึ่งเป็นการแสดงออกลกัษณะเดียวกับที่พบในภาพพุทธประวตัิที่วิหารและ

อุโบสถวดัโสมนัสวหิารและอุโบสถวดัชุมพลนิกายาราม  (ภาพที่ ๒๐๕)  ซึ่งน่าสงัเกตว่าภาพ

พระพุทธเจา้นัน้แสดงปางสมาธโิดยไม่ไดแ้สดงวติรรกมุทรา ซึ่งการทําภาพพระสาวกทัง้ ๕ รูป

ล้อมรอบเบื้องหน้าพระพักตร์และหันหลังให้กับผู้ชมภาพเช่นน้ียังเป็นลักษณะเดียวกับ

พระพุทธรปูตอนปฐมเทศนาทีว่หิารทศิใต้ของพระปฐมเจดยีเ์ช่นกนั  สําหรบังานจติรกรรมตอน

ปฐมเทศนานัน้มกัมีฉากหลงัเป็นป่าไม้โดยไม่จําเป็นต้องมีภาพกวางเพื่อสื่อถึงป่าอิสิปตน

มฤคทายวนัแต่อยา่งใด 

 
ภาพที ่๒๐๕ ภาพพุทธประวตัพิระพุทธโคดม ตอนแสดงปฐมเทศนา พระอุโบสถ วดัชุมพล 

นิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา 

                                                           
๒๗๓

ดรูายละเอยีดเหตุการณ์ตอนตรสัรูใ้น พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ 

และอรรถกถา (กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ,์ ๒๕๒๕), ๑-๔. 



๒๙๕ 

 

ส่วนภาพเหตุการณ์ตอนปรนิิพพานพบว่าแสดงออกอย่างสงบเรยีบง่ายผ่าน

ภาพพระพุทธเจ้าประทบัสีหไสยาสน์ มพีระภกิษุจํานวนหน่ึงเฝ้าพระพุทธองค์ใกล้กบัที่ประทบั

พรอ้มดว้ยเหล่าเทวดาอกีจาํนวนหน่ึง (ภาพที ่๒๐๖) และน่าสงัเกตว่าภาพพระพุทธเจา้ปรนิิพพาน

โดยพระอาการประทบัสีหไสยาสน์นัน้มกังอพระชานุและเหลื่อมพระบาทอันเป็นไปตามพุทธ

ลกัษณะในขณะประทบัไสยาสน์ ซึง่เป็นลกัษณะเช่นเดยีวกบัการสรา้ง “พระนิพพาน” พระพุทธรูป

ทีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งเพื่อประดษิฐานยงัวหิารทศิตะวนัตกของพระปฐมเจดยีอ์กีดว้ย 

 
ภาพที ่๒๐๖ ภาพพุทธประวตั ิ ตอนปรนิิพพาน  พระอุโบสถ วดัโสมนสัวหิาร 

 

ภาพพุทธประวตัิทัง้ ๔ ตอน เป็นฉากสําคญัที่พบว่ามกีารเขยีนในลกัษณะ

เดยีวกนัทัง้วดัที่ทรงสร้างและปฏสิงัขรณ์ นอกจากน้ียงัมกีารนําเสนอภาพเหตุการณ์สําคญัใน

ตอนอื่นๆ ของพุทธประวตัดิว้ย เช่น ตอนเสวยวมิตุสิุขในสปัดาหต่์างๆ แต่เป็นการนําเสนออย่าง

เรยีบง่ายและรวบรดั และไม่ครบทัง้ ๗ สปัดาห์ โดยมภีาพพระพุทธเจ้ากบับุคคลสําคญัตาม

ทอ้งเรือ่งจากเหตุการณ์สาํคญัในหลายตอนมาเขยีนไว ้โดยไมไ่ดแ้สดงถงึความยิง่ใหญ่ของแต่ละ

เหตุการณ์มากนกั แต่คลา้ยกบัเป็นการเขยีนภาพเพื่อใหค้รบถ้วนตามเหตุการณ์สําคญัของเรื่อง  

นอกจากน้ียงันิยมเขยีนภาพพระพุทธเจา้ทรงประกอบพุทธกจิในอริยิาบถต่างๆ เช่น ประทบันัง่

สมาธ ิทรงพระดาํเนิน ทรงรบับาตร เป็นตน้  

จติรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวตัใินวดัทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์รชักาลที ่

๔ นัน้ พบว่ามอียู่ไม่มากนัก สําหรบัวดัที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพบว่ามภีาพพุทธ

ประวตัเิพยีงแห่งเดยีวคอืที่วดัโสมนัสวหิาร ส่วนวดัที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏสิงัขรณ์พบภาพพุทธ

ประวตัิที่วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา ซึ่งพบว่ามอีงค์ประกอบใกล้เคยีงกบัภาพ

พุทธประวตัทิีว่ดัโสมนสัวหิาร หากแต่กม็เีงือ่นไขทีแ่ตกต่างจากวดัโสมนัสวหิารซึง่จะไดอ้ภปิราย

เพิม่เตมิต่อไปในตอนทา้ย 



๒๙๖ 

 

สาํหรบัทีว่ดัโสมนสัวหิารนัน้มกีารลดพืน้ทีใ่นการแสดงออกเรื่องพุทธประวตัลิง

จากเดิมอย่างเห็นได้ชดั โดยเขยีนภาพพุทธประวตัิไว้ที่ผนังด้านหลงัพระประธาน ทัง้ในพระ

อุโบสถและวิหาร อันเป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้ภาพพุทธประวตัิในรชักาลน้ีนําเสนอเหตุการณ์

สาํคญัเพยีงยน่ยอ่ โดยปรากฏภาพพระพุทธเจา้และบุคคลสําคญัตามทอ้งเรื่องเพื่อบอกเล่าเน้ือหา

อย่างกระชบั ไม่เน้นเน้ือหาที่เป็นอิทธปิาฏหิารยิ์ เปรยีบเสมอืนเป็นการสรุปเหตุการณ์ในพุทธ

ประวตัพิอสงัเขป โดยยงัคงไวซ้ึง่เรือ่งสาํคญัไดแ้ก่ ตอนประสูต ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน 

ในขณะทีผ่นงัดา้นอื่นๆ อนัเป็นพืน้ทีส่่วนใหญ่ของอาคารไดนํ้าเสนอเรือ่งอื่นๆ ทีต่่างไป 

องค์ประกอบของภาพพุทธประวตัิมกัใช้สโีทนเข้ม มฉีากหลงัเป็นป่าไม้ที่มี

ลกัษณะเป็นทรงพุ่ม มกีารให้แสงเงา ประกอบกบัภาพอาคารบ้านเรื่องทีม่ลีกัษณะกึ่งสมจรงิ มี

การใชห้ลกัทศันียวทิยา โดยภาพบุคคลซึง่ทาํหน้าทีเ่ล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ มกัอยู่ตอนกลางถงึ

ตอนล่างของภาพ ในขณะที่ส่วนบนของภาพมกัเป็นทวิทศัน์ที่มองเหน็ในระยะไกล ดา้นบนสุด

มกัเป็นทวิเขาและทอ้งฟ้าทีม่กีอ้นเมฆ ซึง่เป็นรปูแบบของงานจติรกรรมในระยะน้ี 

สําหรบัภาพบุคคล ได้แก่ ภาพพระพุทธเจา้ เทวดา และพระสาวก พบว่ามี

การสบืทอดการเขยีนภาพจากจติรกรรมไทยประเพณี โดยยงัพบเทคนิคบางประการที่สําคญั 

เช่น การปิดทองในบรเิวณที่สําคญั การเขยีนเค้าโครงใบหน้าและท่าทางที่เป็นนาฏลกัษณ์ แต่

ขณะเดยีวกนัพบว่ามคีวามพยายามเขยีนภาพบุคคลที่เป็นตวัประกอบหรอืภาพกากที่มคีวาม

สมจรงิมากยิง่ขึน้ และสิง่ทีน่่าสงัเกตของจติรกรรมในรชักาลน้ีคอืภาพบุคคลมขีนาดเลก็มากเมื่อ

เทยีบกบัภาพทวิทศัน์ทีอ่ยู่เบือ้งหลงั และวรรณะของภาพบุคคลมคีวามสว่างจงึตดักบัภาพฉาก

พื้นหลงัที่อยู่ในโทนสเีขม้  ลกัษณะดงัที่กล่าวมาทัง้หมดจงึเป็นรูปแบบการแสดงออกที่สําคญั

ของภาพพุทธประวตัทิี่เกดิขึน้ในวดัโสมนัสวหิาร (ภาพที่ ๒๐๗) และวดัชุมพลนิกายาราม  

จ.พระนครศรอียุธยา (ภาพที่ ๒๐๘) ซึ่งเป็นตวัอย่างเพยีงไม่กี่แห่งของงานจติรกรรมในพระ

ราชประสงค์ที่ยงัคงเขยีนภาพเรื่องพุทธประวตั ิ

 
ภาพที ่๒๐๗ ภาพพุทธประวตั ิพระอุโบสถ วดัโสมนสัวหิาร 



๒๙๗ 

 

 
ภาพที ่๒๐๘ ภาพพุทธประวตั ิ พระอุโบสถ วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 

ส่วนภาพพุทธประวตัทิี่พระอุโบสถวดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา 

นัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นจติรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ เพยีงแห่งเดยีวทีเ่ขยีน

เรื่องประวตัิพระอดีตพุทธเจ้าทัง้ ๗ องค์ ได้แก่ พระวิปสัสี พระสิข ีพระเวสสภู พระกกุสนัธะ  

พระโกนาคมนะ พระกสัสปะ และพระพุทธเจา้โคตมะ อย่างเต็มพื้นที่ผนังทัง้ ๔ ด้าน โดยวดั 

ชุมพลนิกายารามเป็นวดัเดมิในสมยัอยุธยาที่ได้รบัการปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่โดยพระราชประสงค์

ของรชักาลที ่๔ เพื่อเป็นการผาตกิรรมในการสรา้งพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี2 7 3
๒๗๔

 ภายในพระ

อุโบสถมพีระพุทธรปูประธานทีม่ขีนาดแตกต่างกนัรวม ๗ องคซ์ึง่เคยมอียูเ่ดมิก่อนการปฏสิงัขรณ์ 

หากพจิารณาในเบื้องต้นจะพบว่าเน้ือหาเรื่องประวตัพิระอดตีพุทธเจา้ทัง้ ๗ 

องค์นัน้เป็นเรื่องเชงิอุดมคตทิี่เขยีนขึน้อย่างเต็มพื้นทีผ่นังภายในอุโบสถทุกดา้น รวมทัง้ยงัเหน็

เทคนิคการเขยีนภาพทีย่งัคงรปูแบบเดยีวกบัจติรกรรมไทยประเพณีอยู่มาก เช่น การเขยีนภาพ

บุคคลดว้ยลลีานาฏลกัษณ์ การแบ่งคัน่ฉากดว้ยเสน้สนิเทา เป็นต้น  (ภาพที่ ๒๐๙) ซึง่เป็นสิง่ที่

ไม่ค่อยพบในงานจติรกรรมตามพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงทัง้เน้ือหาและ

เทคนิคการเขยีนภาพไปสู่แนวคดิแบบสมจรงิ 

                                                           
๒๗๔

ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตาํนานวตัถสุถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสร้าง, ๖๖. 



๒๙๘ 

 

 
ภาพที ่๒๐๙ เสน้สนิเทาแบ่งคัน่ฉากพุทธประวตัพิระพุทธเจา้แต่ละองค์ พระอุโบสถ วดัชุมพล 

นิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 

แต่เดมิได้มผีู้ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัจติรกรรมแห่งน้ีไว้โดยละเอยีด ซึ่งได้ผล

การศกึษาทีน่่าสนใจหลายประการและทาํใหท้ราบว่าแมเ้ป็นเรื่องราวในเชงิอุดมคต ิแต่กเ็ป็นการ

เขยีนขึน้ตามแนวคดิอย่างเป็นเหตุเป็นผลและยดึถอืตามคมัภรี์ในชัน้แรก  โดยพบว่าเน้ือหาที่

นํามาเขยีนภาพพุทธประวตัพิระอดตีพุทธเจา้ทัง้ ๗ องคน่์าจะมทีีม่าจากการเรยีบเรยีงคมัภรีท์าง

พุทธศาสนา ได้แก่ มหาปทานสูตร และอาฏานาฏยิสูตร  ซึ่งทําให้การเขยีนภาพจติรกรรมมี

ความสอดคลอ้งกบัพระพุทธรปูประธานทัง้หมด  รวมทัง้ยงัมเีน้ือหาทีเ่ป็นรายละเอยีดปลกีย่อย

จากคมัภรีอ์ื่นๆ ซึง่เป็นเรื่องราวทีป่รากฏในคมัภรีช์ัน้ต้นทางพุทธศาสนาทัง้สิน้  โดยเชื่อว่าเป็น

การเลอืกสรรเน้ือหาให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายธรรมยุต ิ จงึก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงใน

การนําเสนอภาพพุทธประวตัจิากที่เคยนิยมอยู่หลายประการ เช่น การเขยีนภาพการตรสัรูข้อง

พระวปิสัสทีีต่ามคมัภรีม์หาปทานสตูรไมก่ล่าวถงึเรือ่งมารผจญ จงึทําใหภ้าพจติรกรรมไม่ปรากฏ

ภาพมารผจญด้วย แต่แสดงผ่านองค์ประกอบที่สําคัญคือพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ล้อมรอบด้วยเรอืนแก้ว (ภาพที่ ๒๑๐) และทําให้ภาพการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้พระองค์อื่นก็

ไมไ่ดเ้ขยีนภาพมารผจญเช่นกนั274

๒๗๕
 

                                                           
๒๗๕

ดูผลการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งใน อสิรา  อุปถมัภ์, “จติรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ

วดัชุมพลนิกายาราม: การวเิคราะห์จากมุมมองใหม่” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๙), ๕๕-๕๘. 



๒๙๙ 

 

นอกจากน้ี ยงัมรีายละเอยีดทีน่่าสนใจ เช่น ภาพการเสวยวมิุตตสิุขซึง่พบว่ามี

เพยีง ๔ แห่ง ซึ่งเป็นไปตามพระวินัยปิฎก มหาวรรค มหาขนัธกะ ซึ่งในคมัภรี์ดงักล่าวก็ไม่

กล่าวถงึเรือ่งการแสดงยมกปาฏหิารยิแ์ละตอนเสดจ็ลงจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์จงึทําใหไ้ม่มภีาพ

ในตอนน้ีดว้ยเช่นกนั  ซึ่งฉากปาฏหิารยิท์ีส่ําคญัเหล่าน้ีนับว่าเป็นฉากทีแ่สดงความยิง่ใหญ่แห่ง

พุทธภาวะทีเ่คยเป็นทีนิ่ยมมาในอดตี275

๒๗๖
 ลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้ พบเช่นเดยีวกนักบั

ภาพพุทธประวตัิที่วดัโสมนัสวหิารด้วย  ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นการนําเสนอภาพพุทธ

ประวตัใินแนวคดิใหม่ซึ่งยดึถอืสาระตามคมัภรี์ในชัน้ต้นมากกว่าพระปฐมสมโพธกิถาดงัที่เคย

นิยมสบืกนัมา 

 

 
ภาพที ่๒๑๐ ภาพซุ้มเรือนแก้วรอบพระวิปสัสี พระพุทธรูปประธาน พระอุโบสถ วดัชุมพล 

นิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 

                                                           
๒๗๖

ศรินิทร ์ ใจเที่ยง, “อดตีพุทธ จติรกรรมสมยัรชักาลที่ ๓ และ ๔ ในกระแสแห่ง

การเปลีย่นแปลง” เมืองโบราณ ๒๗, ๒ (เมษายน - มถุินายน ๒๕๔๔), ๘๐. 



๓๐๐ 

 

อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าเอกสารโบราณเพิ่มเติมในครัง้ น้ีพบว่า 

การศึกษาดังกล่าวมคีวามสอดคล้องกับคัมภีร์ที่รชักาลที่ ๔ ทรงเลือกนํามาเขียนเป็นภาพ

จติรกรรมฝาผนัง เน่ืองจากพบว่าทรงมพีระราชประสงค์เกี่ยวกบัจติรกรรมและพระพุทธรูปใน

พระอุโบสถว่า “...พระทัง้เจดองค์ทรงสาํคญัคาดตามขนาดต่างๆว่าชรอยเจ้าของเดิมจะ

สร้างอุทิศต่อพระพุทธเจ้าทัง้เจดพระองค์ท่ีมีนามเนืองๆในพระบาฬีพระสูตรต่างๆ คือ 

มหาปธานสูตรแลอาฏานาฏิยสูตรเปนต้น  ว่า พระวิปัสสิ พระสิขิ พระเวสภ ูพระกกสุนัธ 

พระโกนาคมณ์ พระกสัสป พระโคดม พระพทุธเจ้าเหล่าน้ีซ่ึงว่ายงัมีพระอริยสาวกดาํรง

พทุธศาสนาเปรพระอรหนัตบ้์าง พระอนาคามิบคุคลบ้าง อยู่ในสุธาวาสเทวโลกยจนบดัน้ี

...” 2 7 6

๒๗๗
  และยงัมกีารกําหนดให้เขยีนภาพจติรกรรมของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆ ความว่า “...

อน่ึงจิตรกรรมในผนังพระอุโบสถกท็รงพระราชดาํริให้ช่างเขียนเร่ืองพระพุทธเจ้าทัง้เจ

ดตามท่ีมีในพระบาฬีสูตรต่างๆ และเร่ืองพระพุทธโคดมยงัเปนพระบรมโพธิสตัวส์ร้าง

พระบารมีในพุทธศาสนกาลทัง้หกซ่ึงล่วงไปก่อนนัน้ในห้องหว่างหน้าต่างด้วย  แลใน

ด้านหน้าเปนเร่ืองพระโคดมพุทธเจ้า ตัง้แต่ประสูติ ตรสัรู้ แลปรินิพพาน และเร่ืองใน

อาฏานาฏิยสตูร...”277

๒๗๘
 

จะเห็นได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังที่ว ัดชุมพลนิกายารามเป็นงานในพระราช

ประสงคเ์พยีงแห่งเดยีวทีย่งัคงเขยีนเรือ่งพระอดตีพุทธเจา้ ซึง่แมจ้ะเป็นเรื่องในเชงิอุดมคต ิแต่ก็

ได้ผ่านการคดัสรรโดยเลอืกใชค้มัภรีใ์นชัน้ต้น  โดยนําสาระจากมหาปทานสูตรซึง่เป็นพระสูตร

จากพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มาเป็นประเด็นหลักในการเขียนภาพประวัติ

พระพุทธเจา้ทัง้ ๗ พระองค์ ซึ่งนามพระพุทธเจา้ทัง้ ๗ พระองคย์งัมปีรากฏในอาฏานาฏยิสูตร

ซึ่งอยู่ในพระสุตตนัตปิฎก ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรคด้วย ซึ่งได้นําเน้ือหาจากเรื่องน้ีมาเขยีนภาพ

จติรกรรมอย่างชดัเจน โดยมภีาพทีเ่ป็นใจความสําคญัของเรื่องคอืภาพจตุโลกบาลทัง้ ๔ พรอ้ม

บรวิารไดม้าเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ ในครัง้นัน้พระพุทธองคไ์ด้ตรสัเล่าถงึพระอดตีพุทธเจา้อกี ๖ 

องค์ใหเ้หล่าจตุโลกบาลไดฟ้งักระทัง่เกดิความศรทัธาเลื่อมใส (ภาพที ่๒๑๑) ซึง่ฉากเหตุการณ์

ตอนน้ีไม่นิยมเขยีนในภาพพุทธประวตัิโดยทัว่ไป รวมทัง้ไม่ปรากฏในภาพพุทธประวตัิที่อิง

เน้ือหาจากพระปฐมสมโพธกิถาดว้ย 

 

                                                           
๒๗๗

เรื่องเขยีนห้องวดัชุมพลนิกายาราม, เอกสารรชักาลที่ ๔, ธรรมคด ีหมู่ปกณิก

ธรรมต่างๆ, ตู ้๑๐๗, มดัที ่๑๙๒, เลขที ่๑๒, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
๒๗๘

เรือ่งเดยีวกนั. 



๓๐๑ 

 

 
ภาพที ่๒๑๑ ภาพทา้วจตุโลกบาลพรอ้มบรวิารมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้จากเรื่องอาฏานาฏยิสูตร 

พระอุโบสถ วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 

ทัง้น้ีหากพิจารณาถึงเหตุผลที่ทําให้จิตรกรรมแห่งน้ีมีความแตกต่างจาก

จติรกรรมในพระราชสงคแ์ห่งอื่นๆ โดยยงัคงเป็นเรื่องในอุดมคตอิย่างเด่นชดันัน้ อาจเป็นเพราะ

เป็นงานปฏสิงัขรณ์พระอารามที่มมีาแต่เดมิในสมยัอยุธยา และพบว่ามพีระพุทธรูปประธานใน

พระอุโบสถทีม่ขีนาดแตกต่างกนัจาํนวน ๗ องค ์จงึทาํใหท้รงเชื่อว่าพระพุทธรปูเหล่านัน้สรา้งขึน้

ตามคตเิรื่องพระอดตีพุทธเจา้ และไดโ้ปรดเกล้าฯ ให้เขยีนภาพจติรกรรมเรื่องพุทธประวตัขิอง

พระพุทธเจา้ ๗ พระองค์ซึ่งมเีรื่องราวปรากฏในมหาปทานสูตรและอาฏานาฏยิสูตร การเลอืก

เขยีนเรือ่งน้ีจงึเป็นไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกนักบัการปฏสิงัขรณ์พระอุโบสถทีม่พีระพุทธรปูประธาน

ของเดมิ 

การเขยีนภาพทีว่ดัชุมพลนิกายารามนัน้ แมจ้ะไดเ้ลอืกสรรเน้ือหาจากคมัภรีท์ี่

เป็นชัน้ต้น แต่จะเหน็ไดว้่ามเีทคนิคการเขยีนภาพบางประการทีย่งัคงสบืเน่ืองมาจากจติรกรรม

ไทยประเพณี และมคีวามแตกต่างจากจติรกรรมตามพระราชประสงค์ที่วดัแห่งอื่นภายในเขต

กรุงเทพฯ เช่น การใช้เส้นสนิเทา ภาพลลีาอนัเป็นนาฏลกัษณ์ของบุคคลสําคญั ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะเทคนิคดงักล่าวยอ่มทาํใหเ้กดิความกลมกลนืกบัเน้ือหาอนัเป็นอุดมคตซิึง่เป็นทีคุ่น้เคยของ

ช่างเขยีนและเป็นทีคุ่น้ตาสาํหรบัจติรกรรมไทย อกีทัง้ยงัเป็นงานทีอ่ยู่นอกราชธานีกรุงเทพฯ จงึ



๓๐๒ 

 

ไม่จาํเป็นต้องเคร่งครดักบัความสมจรงิเท่ากบังานจติรกรรมในวดัที่ทรงสรา้ง แต่อย่างไรกต็าม 

ยงัมรีายละเอยีดบางประการที่ยงัแสดงถงึลกัษณะเฉพาะของงานช่างเขยีนในสมยัรชักาลที่ ๔ 

เช่น การเลอืกใชโ้ทนสเีขม้เพื่อเขยีนฉากบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึง่ตดักบัวรรณะของภาพบุคคลที่

มสีอ่ีอน อกีทัง้ภาพบุคคลมกัมขีนาดเลก็เมือ่เทยีบกบัสถาปตัยกรรมหรอืฉากทวิทศัน์  

กล่าวโดยสรปุแลว้ ภาพจติรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวตัแิละเรื่องอดตีพุทธ

เจา้ยงัคงเป็นเรื่องทีพ่บไดใ้นงานจติรกรรมตามพระราชประสงคใ์นรชักาลที่ ๔  แต่พบเป็นส่วน

น้อยเมื่อเทยีบกบัเน้ือหาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนา  การเขยีนภาพพุทธประวตัมิไิดอ้งิกบั

พระปฐมสมโพธกิถาอยา่งทีเ่คยนิยมมาในอดตีแต่เลอืกใชเ้น้ือหาจากคมัภรีใ์นพระไตรปิฎก พืน้ที่

ของการนําเสนอภาพพุทธประวตัไิดถู้กลดทอนลงและนําเสนอเฉพาะบางเหตุการณ์สําคญั โดย

ยังคงปรากฏภาพตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ แขนงอื่นๆ โดยเทคนิคการเขียนภาพเป็น

เช่นเดยีวกบัจติรกรรมเรือ่งอื่นๆ ในสมยัรชักาลที ่๔ 

ส่วนภาพพระอดตีพุทธเจา้ทีเ่ขยีนขึน้ในพระอุโบสถวดัชุมพลนิกายาราม  เชื่อ

ว่าเป็นไปเพื่อความสอดคล้องกบัการปฏสิงัขรณ์พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถทัง้ ๗ 

องค ์จงึเป็นเพยีงแห่งเดยีวที่เขยีนภาพพุทธประวตัขิองพระอดตีพุทธเจา้ทัง้ ๗ พระองคโ์ดยนํา

เน้ือหามาจากพระสูตรและอรถกถาที่มกีล่าวไว้ในพระไตรปิฎก โดยมเีทคนิคการเขยีนภาพที่

เป็นลกัษณะของจติรกรรมสมยัรชักาลที ่๔ ผสมผสานกบัจติรกรรมแบบไทยประเพณ ี 

๕.๔ ก า ร นํ า เ ส น อ เ น้ื อ ห า ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ พ ร ะ ธ ร ร ม  พ ร ะ ส ง ฆ์  แ ล ะ

พทุธศาสนิกชน 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าเน้ือหาของภาพจติรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงคข์อง

รชักาลที ่๔  ไดนํ้าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพระธรรม และพระสงฆ ์เพิม่มากขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั ซึง่

หากพจิารณาในภาพรวมจะพบว่าน่าจะเป็นการส่งเสรมิใหพุ้ทธศาสนิกชนไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ

พระรตันตรยัได้ง่ายขึ้นโดยผ่านภาพจิตรกรรมที่อยู่ในพระอารามต่างๆ  ซึ่งเป็นประเด็นที่

แตกต่างจากจติรกรรมฝาผนังเน่ืองในพุทธศาสนาที่เคยแสดงออกเป็นภาพพุทธประวตั ิชาดก 

หรอืปรมัปราคตอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เน้นทีอ่งคพ์ระพุทธเจา้เป็นสาํคญั  

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอภาพพระธรรมที่สําคัญ คือ ภาพ

จติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัมหาพฤฒาราม ซึ่งไม่ปรากฏภาพเกี่ยวกบัพุทธประวตัิ

หรอืชาดก แต่ให้ความสําคญักบัเรื่องการสงัคายนาพระไตรปิฎกทัง้ ๙ ครัง้ ซึ่งแสดงภาพการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกผ่านภาพการชุมนุมสงฆซ์ึง่คงหมายถงึการสงัคายนาที่เกดิขึน้ในอนิเดยี 

ลงักา พมา่ ลา้นนา และรตันโกสนิทรต์ามลําดบั  ทัง้น้ีภาพการสงัคายนาในแต่ละครัง้อาจสงัเกต

ได้จากสิง่สําคญัที่เกดิขึน้ เช่น  การแต่งกายของผู้คนซึ่งจะทําให้ทราบได้ชดัเจนขึน้ว่าเป็นการ

สงัคายนาครัง้ใด  ตัวอย่างเช่น ภาพการสงัคายนาครัง้ที่ ๘ ซึ่งเกิดขึ้นในล้านนา ที่มภีาพ



๓๐๓ 

 

ชาวบา้นซึง่เป็นหญงิเกลา้มวยผมและแต่งกายดว้ยผา้ห่มและผา้ซิน่ยาวกรอมขอ้เทา้แบบลา้นนา 

(ภาพที ่๒๑๒) 

 

 
ภาพที ่๒๑๒ ภาพการสงัคายนาพระไตรปิฏกครัง้ที ่๘  พระอุโบสถ วดัมหาพฤฒาราม 

 

ฉากที่โดดเด่นและมรีายละเอียดมาก คือ ภาพการสงัคายนาพระไตรปิฎก 

ครัง้ที่ ๖ ซึง่ทําในลงักา โดยพระพุทธโฆสาจารยพ์ระภกิษุอนิเดยีทีเ่ดนิทางไปลงักาและไดแ้ปล

คมัภรีจ์ากภาษาสงิหลเป็นภาษาบาลแีละเรยีบเรยีงอรรถกถาขึน้ใหม2่ 7 8

๒๗๙
 (ภาพที ่๒๑๓) ซึง่จะได้

กล่าวถึงในหัวข้อน้ี  และการสังคายนาครัง้ที่ ๙ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุง

รตันโกสนิทร ์ซึง่จะไดอ้ภปิรายในหวัขอ้ภาพเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรต่์อไป 

 

                                                           
๒๗๙

การสงัคายนาครัง้น้ีแมใ้นลงักาไม่ถอืเป็นการสงัคายนา แต่ในความรบัรูข้องคน

ไทยถอืเป็นการสงัคายนาครัง้ที ่๖ โดยในสมยัรตันโกสนิทรย์งัมหีลกัฐานทีก่ล่าวถงึเหตุการณ์ครัง้

น้ีในหนังสอืสงัคตียิวงศ์หรอืพงศาวดารการสงัคายนาพระธรรมวนิัยซึ่งเป็นวรรณกรรมในสมยั

รชักาลที๑่ ดูใน สมเดจ็พระวนัรตัน, สงัคีติยวงศ ์(ม.ป.ท., ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้มิพ์

พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน  ฐิติญาณมหาเถร)  

ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอสิรยิาภรณ์ วดัเทพศรินิทราวาส, ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑), ๙๘. 



๓๐๔ 

 

 
ภาพที ่๒๑๓ การสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่๖ ในลงักา โดยพระพุทธโฆสาจารย ์พระอุโบสถ 

วดัมหาพฤฒาราม 

 

นอกจากน้ี ที่ผนังดา้นตรงขา้มพระประธานยงัมภีาพตู้พระธรรมจาํนวน ๓ ตู ้

มลีกัษณะเป็นตูก้ระจกขนาดใหญ่แบบจตุรมขุทีม่สี่วนบนของตู้เป็นหลงัคาซอ้นชัน้และมยีอดเป็น

ทรงมงกุฎ เผยให้เหน็พระคมัภรีใ์บลานที่มผี้าห่อคมัภรีล์วดลายต่างๆ พรอ้มทัง้แผ่นงาสําหรบั

ระบุชื่อคมัภีร์แต่ละผูก ซึ่งภาพตู้พระธรรมทัง้ ๓  นัน้น่าจะหมายถึงคมัภรี์พระไตรปิฎกที่ได้

จาํแนกเป็น ๓ หมวดหมู ่ไดแ้ก่ พระวนิัยปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก  ทัง้น้ียงั

มภีาพทวิทศัน์ ภาพอาคารแบบตะวนัตก ภาพเทวดาและก้อนเมฆเป็นฉากเบือ้งหลงั รวมทัง้มี

ภาพการปฏบิตักิจิของสงฆ ์และภาพผูค้นทีก่ราบไหวตู้พ้ระธรรมสอดแทรกอยูด่ว้ย  

น่าสงัเกตว่ามภีาพต้นไมใ้หญ่จาํนวน ๓ ต้น ทีย่นืต้นอยู่ใกลก้บัตู้พระธรรมแต่

ละตู ้ โดยตน้ไมเ้หล่านัน้ไดแ้ผ่ขยายกิง่ก้านจนกระทัง่มาบรรจบรวมกนัทีก่ึ่งกลางหอ้งภาพ  และ

มเีหล่าเทวดาต่างมาชุมนุมนมสัการที่พุ่มไม้นัน้ ซึ่งภาพต้นไม้อาจเป็นสื่อที่หมายถึงการรวม

พระไตรปิฎกทัง้ ๓ หมวดเขา้ไว้ด้วยกนัและอาจหมายถงึความเจรญิงอกงามแห่งพระบวรพุทธ

ศาสนา (ภาพที ่๒๑๔) อย่างไรกต็ามควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเพื่ออธบิายความหมายของภาพน้ี

ให้ชดัเจนยิง่ขึน้ อน่ึง การเขยีนภาพพระไตรปิฎกและต้นไมท้ี่ผนังดา้นหน้าประธานเช่นน้ีน่าจะ

เป็นแรงบนัดาลใจหรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเขยีนภาพพระไตรปิฎกและต้นไมป้รศินาธรรมที่

พระอุโบสถวดัทองนพคุณซึง่เขยีนขึน้ในสมยัรชักาลที ่๔ ดว้ย279

๒๘๐
 

                                                           
๒๘๐

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์ พฒันาการของงานช่าง

และแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๔๙๔. 



๓๐๕ 

 

 
ภาพที ่๒๑๔ ภาพตูพ้ระไตรปิฎกทีผ่นงัดา้นหน้าพระประธาน พระอุโบสถ วดัมหาพฤฒาราม 

 

น่าสงัเกตว่าภาพคมัภรี์พระไตรปิฎกที่อยู่ภายในตู้ทัง้ ๓ นัน้น่าจะหมายถึง

พระไตรปิฎกฉบบัทองที่ได้รบัการสงัคายนาเป็นครัง้ที่ ๙ ในรชักาลที่ ๑ เน่ืองจากภาพน้ีอยู่ใน

ตําแหน่งผนังสกัดหน้าพระประธานซึ่งต่อเน่ืองจากภาพกระบวนแห่พระไตรปิฎกในการ

สงัคายนาครัง้ที่ ๙ ซึ่งอยู่บรเิวณผนังด้านทศิตะวนัตกที่ตดิกนั นอกจากน้ี ภาพจติรกรรมยงัให้

รายละเอยีดของพระคมัภรีต์ามทีก่ล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดาร (ภาพที ่๒๑๕ ) ว่า “จ่ึงทรงพระ

กรุณาโปรดให้จําหน่ายพระราชทรพัย์เป็นมูลค่าจ้างให้ช่างจารคฤหัสถ์แลพระสงฆ์

สามเณร จารึกพระไตรปิฎกซ่ึงชาํระบริสุทธ์ิแล้วนัน้ลงลานใหญ่สาํเรจ็แล้ว ให้ปิดทองทึบ

ทัง้ใบปกหน้าหลงัแลกรอบทัง้ส้ิน เรียกว่า ฉบบัทอง ห่อด้วยผ้ายกเชือกรดัถกัด้วยไหม

เบญจพรรณ  มีสลากงาแกะเป็นลวดลายเขียนด้วยน้ําหมึก แลฉลากทองเป็นตวัอกัษร

บอกช่ือพระคมัภีรท์ุกๆ พระคมัภีร”์280

๒๘๑
 

ดงันัน้จงึน่าเชื่อว่าภาพพระคมัภรีท์ีอ่ยู่ในตู้พระธรรมทัง้ ๓ ตู้ ซึง่ห่อไวด้ว้ยผ้า

ยกมเีชอืกไหมรดัและมป้ีายสลกัด้วยงาผูกติดกํากบัไว้ทุกฉบบัจงึน่าจะหมายถึงพระไตรปิฎก

ฉบบัทอง ซึง่ลกัษณะดงักล่าวมคีวามแตกต่างจากภาพพระไตรปิฎกทีว่ดัทองนพคุณทีม่ลีกัษณะ

เป็นหนงัสอืแลว้ 

                                                           
๒๘๑

อรวรรณ  ทรพัยพ์ลอย, บรรณาธกิาร, พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์

รชักาลท่ี ๑ ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติ้งแอนด์

พลบัลงิชิง่, ๒๕๕๒), ๑๓๐. 



๓๐๖ 

 

 
ภาพที ่๒๑๕ ภาพพระไตรปิฎกฉบบัทอง  พระอุโบสถ วดัมหาสมณาราม 

 

ภาพการสงัคายนาพระไตรปิฎกทัง้ ๙ ครัง้ รวมทัง้ภาพตู้พระไตรปิฎกที่อยู่

ด้านหน้าพระประธานซึ่งนับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อยู่โดยรอบพระอุโบสถจงึเป็นการนําเสนอ

เน้ือหาใหม่ที่แสดงให้เห็นภาพของพระธรรมซึ่งเป็นหน่ึงในรัตนตรัยอย่างเป็นรูปธรรม 

ขณะเดยีวกนัยงัเปรยีบเสมอืนการบอกเล่าเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ของการสงัคายนาซึ่ง

น่าจะเป็นทีร่บัรูก้นัในสมยันัน้ว่าเกดิขึน้ทัง้สิน้ ๙ ครัง้ดงัทีม่กีล่าวไวใ้นหนังสอืสงัคตียิวงศ์ซึง่เป็น

วรรณกรรมทางพุทธศาสนาในสมยัรชักาลที ่๑  

อย่างไรกต็าม น่าสงัเกตว่าฉากเหตุการณ์สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ ๖ ใน

ลงักาซึง่มพีระพุทธโฆสาจารยเ์ป็นบุคคลสําคญัของเรื่องซึง่เขยีนขึน้ทีผ่นังด้านหลงัพระประธาน

นัน้ กลบัไม่ไดถ่้ายทอดเรื่องราวดงัทีก่ล่าวไว้ในสงัคตียิวงศ์ ซึง่มเีน้ือหาระบุถงึเหตุการณ์ตอนน้ี

ในเชงิปรมัปราคตทิี่ยงัคงมเีรื่องอทิธฤิทธิป์าฏหิารยิข์องเทวดาอยู่หลายตอน เช่น เหตุการณ์ที่

พระอนิทรไ์ดนํ้าคมัภรีท์ีพ่ระพุทธโฆสาจารยร์จนาไวไ้ปซ่อน  หากแต่หยบิยกเหตุการณ์บางตอน

จากจากคมัภรีท์างพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆ ทีไ่ดก้ล่าวถงึพระพุทธโฆสาจารย ์เช่น พุทธโฆสนิทาน 

พุทธโฆสุปบตั ิและคมัภรีว์งัสมาลนีิ281

๒๘๒
 มาเขยีนเป็นภาพจติรกรรมแทน  

เหตุการณ์สาํคญัทีป่รากฏคอืภาพพระพุทธโฆสาจารยเ์ดนิทางไปยงัลงักาโดย

เรอืซึ่งมลีกัษณะเป็นเรอืเดนิสมุทรอย่างตะวนัตกทีม่เีสากระโดงเรอืและใบเรอื ทัง้ยงัสอดแทรก

เหตุการณ์ทีห่ญงิ ๒ คนทะเลาะกนัทีท่่าน้ําเพราะเดนิถอืหมอ้น้ํามาชนกนัจนทําใหห้มอ้น้ําของคน

                                                           
๒๘๒

ดูสรุปเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบัประวตัพิระพุทธโฆษาจารยจ์ากคมัภรีเ์หล่าน้ีได้ใน  

รุจาภา  ประวงษ์, “การตคีวามภาพเล่าเรื่องพระพุทธโฆสาจารยเ์ดนิทางไปสบืพระพุทธศาสนา

ในลงักาทวปีตัง้แต่สมยัอยธุยาถงึสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น” (สารนิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒). 



๓๐๗ 

 

หน่ึงแตก พระพุทธโฆสาจารยเ์ชื่อว่านางจะตอ้งใหท่้านเป็นพยานจงึไดจ้ดจาํเหตุการณ์และคําด่า

ทอของทัง้ ๒ ฝ่ายไว้ ซึ่งได้นําไปใช้ในการไต่สวน (ภาพที่ ๒๑๖) ภาพพระพุทธโฆสาจารย์

ประทบัที่ชัน้ล่างของโลหะปราสาท, พระพุทธโฆสาจารยเ์ผาพระคมัภรี ์และภาพพระพุทธโฆสา

จารยเ์ทศนาธรรมก่อนเดนิทางกลบัชมพทูวปี (ภาพที ่๒๑๗)  

 

 
ภาพที ่๒๑๖ การเดนิทางของพระพุทธโฆสาจารยไ์ปยงัลงักาซึ่งมภีาพหญงิทะเลาะกนัที่ท่าน้ํา 

พระอุโบสถ วดัมหาพฤฒาราม 

 

 
ภาพที ่๒๑๗ ภาพเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ของพระพุทธโฆสาจารย ์พระอุโบสถ วดัมหาพฤฒาราม 

 

ภาพเหล่าน้ีแมจ้ะมทีี่มาจากคมัภรีต่์างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธโฆสาจารย์

ดงัที่ได้กล่าวถงึแล้ว  แต่เชื่อว่าน่าจะผ่านการคดัสรรเน้ือหาอกีครัง้ โดยได้เลอืกนําเสนอเฉพาะ

เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ในเชงิประจกัษ์ตามประวตัิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัประวตัิพระพุทธ 

โฆสาจารย ์ และตดัทอนเหตุการณ์ปาฏหิารยิต่์างๆ ที่เกี่ยวขอ้งออกไป เช่น ไม่ปรากฏภาพ



๓๐๘ 

 

เทวดาที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับพระพุทธโฆสาจารย์ซึ่งเคยเป็นฉากที่นิยมเขียนในงาน

จติรกรรมไทย โดยพบหลกัฐานในสมุดภาพไตรภูมหิลายฉบบั แมใ้นจติรกรรมเรื่องพุทธโฆสาจารย์

ในสมยัรชักาลที ่๓ กย็งัคงมภีาพเหล่าเทวดาเดนิทางไปในเรอืพรอ้มกบัพระพุทธโฆสาจารยด์ว้ย 

ในขณะที่ภาพอาคารบ้านเมอืงของลงักายงัคงมอีิทธพิลจนีตามแบบพระราชนิยมรชักาลที่ ๓  

(ภาพที ่๒๑๘) 

 
ภาพที ่๒๑๘ ภาพการเดนิทางไปลงักาของพระพุทธโฆสาจารยซ์ึง่มเีหล่าเทวดาร่วมเดนิทางดว้ย 

พระอุโบสถ วดัดาวดงึษาราม 

(ภาพถ่ายโดย  ศกัดิช์ยั  สายสงิห)์ 

 

ประเด็นเหล่าน้ีรวมทัง้การแสดงออกอย่างสมจรงิผ่านภาพทวิทศัน์และอาคาร

บ้านเรือนที่มีรูปแบบเป็นอาคารอย่างตะวันตกที่สะท้อนภาพของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้า

ครอบครองลงักา จงึเป็นสิง่ที่ทําให้ภาพเรื่องพุทธโฆสาจารยใ์นพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ที่

วดัมหาพฤฒารามมคีวามแตกต่างจากภาพจติรกรรมเรือ่งเดยีวกนัในสมยัก่อนหน้าอย่างเหน็ไดช้ดั 

อน่ึง ยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนงัเกีย่วกบัพระพุทธโฆสาจารยอ์กีแห่งหน่ึงทีเ่ชื่อ

ว่าเขยีนขึน้ตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ คอืที่เบื้องหลงัพระประธานในพระอุโบสถวดั

มหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี แต่มรีายละเอียดที่แตกต่างไป ซึ่งจะได้อภิปรายในหัวข้อภาพ

เจดยีสถานในลงักาและความสมัพนัธก์บัสมดุภาพไตรภูม ิ

การนําเสนอเรื่องราวที่เป็นประวัติของพระพุทธโฆสาจารย์เป็นฉากสําคัญ

เบื้องหลงัพระประธานนับเป็นการให้ความสําคญักบัพระสงฆท์ี่มคีวามสําคญัต่อประวตัศิาสตรข์อง

พุทธศาสนา การเลอืกนําเสนอประวตัิของพระพุทธโฆสาจารย์ในที่น้ีน่าจะมสี่วนสมัพนัธ์กบัภาพ

ธุดงควัตรซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับจริยวัตรสงฆ์ ๑๓ ประการ ที่แสดงออกอย่างละเอียดผ่านภาพ

จติรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างโดยรอบพระอุโบสถ (ภาพที่ ๒๑๙) โดยเรื่องน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของคมัภรีว์สิุทธมิรรค ซึ่งเป็นผลงานของพระพุทธโฆสาจารยด์้วย และพบว่ารชักาลที่ ๔ ได้ทรงนํา



๓๐๙ 

 

ข้อธรรมจากคมัภรี์น้ีมาเรยีบเรยีงเป็นบทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกบัพุทธศาสนาอยู่หลายตอน ภาพ

ธุดงควตัรจงึสอดคลอ้งกบัพระราชประสงคท์ีท่รงมุ่งหมายใหภ้กิษุปฏบิตัใินทางทีช่อบ ขณะเดยีวกนั

ภาพเรื่องธุดงควตัรยงัเป็นการนําเสนอเน้ือหาที่มใีจความสําคญัเกี่ยวกบัพระสงฆ ์แสดงถึงการให้

ความสาํคญัแก่พระสงฆซ์ึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัอกีประการของพระรตันตรยัดว้ย 

 
ภาพที ่๒๑๙ จติรกรรมฝาผนงัเรือ่งธุดงควตัร พระอุโบสถ วดัมหาพฤฒาราม 

 

ดงันัน้หากพจิารณาในภาพรวมของงานจติรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถ วดั

มหาพฤฒาราม จะพบว่า จิตรกรรมฝาผนังทัง้หมดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ เรื่องการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกซึง่ให้ความสําคญัแก่พระธรรม และเรื่องธุดงควตัรซึง่ให้ความสําคญัแก่

พระสงฆ ์ โดยไมม่ภีาพจติรกรรมส่วนใดทีก่ล่าวถงึเรื่องพระพุทธเจา้ ดงันัน้ความสําคญัแห่งองค์

พระศาสดาซึง่เป็นพระรตันตรยัประการแรกย่อมอยู่ทีพ่ระพุทธรปูประธานในพระอุโบสถเท่านัน้  

เมื่อพจิารณาโดยรวมจงึจะพบว่าการที่พุทธบรษิัทเข้าไปประกอบศาสนกจิภายในพระอุโบสถ

ย่อมเป็นการบูชาและระลกึถงึพระรตันตรยัไดพ้รอ้มกนั ซึง่เป็นขอ้พงึปฏบิตัขิองพุทธศาสนิกชน

ตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔282

๒๘๓
  

                                                           
๒๘๓

ดบูทพระราชนิพนธเ์รือ่ง “พระรตันตรยั”, “ลกัษณะการเคารพพระรตันตรยั” และ 

“การนับถอืพุทธศาสนา” ใน พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, ประชุมพระราชนิพนธ์

ภาษาไทยในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: มหาเถรสมาคม, จดัพมิพ์

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัในโอกาสที่วนัพระราชสมภพครบ 

๒๐๐ ปี, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗), ๗๑, ๑๑๕, ๓๐๗. 



๓๑๐ 

 

อน่ึง ไม่เพียงแต่จติรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดมหาพฤฒารามเท่านัน้ที่

ปรากฏภาพจติรกรรมที่เกี่ยวข้องกบัพระสงฆ์ หากแต่ยงัมอีีกหลายแห่งที่มสีาระสําคญัเกี่ยวกบั

พระสงฆ ์ซึ่งแสดงถงึการเปลี่ยนแปลงเน้ือหางานจติรกรรมเน่ืองในพุทธศาสนาในรชัสมยัน้ีอย่าง

เห็นได้ชัด รวมทัง้ยงัมภีาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนที่ดี ซึ่งเน้ือหาที่

เปลี่ยนแปลงไปเหล่าน้ีได้สะท้อนถงึสภาพสงัคมและวฒันธรรมในขณะนัน้ ขณะเดยีวกนัเชื่อว่ายงั

เป็นการสะทอ้นถงึภาพสงัคมชาวพุทธตามอุดมคตติามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ดว้ย283

๒๘๔
 

ในส่วนของภาพที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชนนัน้พบว่ามีอยู่หลายแห่ง 

โดยมากเป็นการสอดแทรกภาพการประกอบกจิกรรมทางพุทธศาสนาในวาระต่างๆ โดยเขยีนไว้

รว่มกบัภาพกจิวตัรของพระสงฆ ์ในขณะทีจ่ติรกรรมบางแห่งไดนํ้าเสนอเรื่องราวของพุทธบรษิทั

ทีม่บีทบาทแต่ครัง้พุทธกาล  ดงัเช่นภาพเรือ่งราวเหตุการณ์สาํคญัของพระอคัรสาวก อคัรสาวกิา 

อุบาสก และอุบาสกิาที่สําคญั เช่นพระเจ้าพมิพสิาร อนาถบณิฑกิเศรษฐี ที่ผนังระหว่างช่อง

หน้าต่างในพระวหิารวดัมกุฏกษตัรยิาราม ซึง่มจีารกึขอ้ความอธบิายเรือ่งราวประกอบ 

นอกจากน้ียงัพบว่ามกีารเขยีนภาพบุคคลเพื่อแทนพุทธบรษิทัทีเ่ป็นเอตทคัคะ

สําคญัโดยเฉพาะ ที่บรเิวณผนังของเสาในประธานพระวหิารวดัปทุมวนาราม โดยภาพบุคคล

เหล่าน้ีมขีนาดใหญ่พอสมควร อยู่ในตําแหน่งส่วนล่างของเสา ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่เข้ามา

สักการะพระพุทธรูปในวิหารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  ใต้ภาพบุคคลแต่ละภาพมี

ขอ้ความอกัษรขอมภาษาบาลรีะบุนามเอตทคัคะแต่ละท่าน รวมทัง้แสดงรายละเอยีดทีแ่ตกต่าง

กนัไป ทัง้ทีเ่ป็นภกิษุ ภกิษุณ ีอุบาสก และอุบาสกิา เช่น ภาพพระเจา้มหานามะซึง่เป็นเอตทคัคะ

ในการถวายปจัจยัอนัปราณีต แสดงออกดว้ยภาพบุคคลทีแ่ต่งกายทรงเครื่องอย่างกษตัรยิแ์บบ

ตวัพระในงานจติรกรรมไทย ในขณะที่ภาพอนาถบณิฑกิเศรษฐผีู้เป็นเอตทคัคะในฝ่ายผู้เป็น

ทายกทีอ่ยูใ่กลก้นั แสดงออกดว้ยภาพบุคคลที่แต่งกายด้วยผา้นุ่ง สวมเสือ้แขนยาวและมผีา้ห่ม

พาดบ่า โดยภาพเครื่องแต่งกายของอนาถบณิฑกิเศรษฐมีลีกัษณะเป็นผา้ลายดอกสทีองซึง่เกดิ

จากการปิดทองคําเปลว เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นเครื่องแต่งกายของผูม้ฐีานะ (ภาพที ่๒๒๐) 

ภาพพุทธบรษิทัที่เป็นเอตทคัคะเหล่าน้ียงัคงมรีูปแบบอย่างงานจติรกรรมไทยประเพณีอยู่มาก 

โดยปรากฏอทิธพิลแบบตะวนัตกเพยีงเลก็น้อย เช่นการเขยีนรอยยบัของผา้นุ่งร่วมกบัการแรเงา  

และมกีารใหร้ายละเอยีดบางอย่างทีส่มจรงิอย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่นการแต่งกายและสผีวิพรรณ 

เป็นต้น  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเป็นภาพบุคคลในอดตีครัง้พุทธกาล จงึยงัไม่ใช้เทคนิคการเขยีน

                                                           
๒๘๔

ดรูายละเอยีดภาพจติรกรรมเกีย่วกบัพระสงฆแ์ละพุทธสาสนิกชนทีเ่ขยีนขึน้ตาม

พระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ ไดใ้น พสัวสีริ ิ เปรมกุลนันท,์ “จติรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์

รชักาลที่ ๔ เรื่องจรยิวตัรสงฆ”์ (วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตร์

ศลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร), ๒๕๕๒. 



๓๑๑ 

 

ภาพบุคคลที่มีอิทธิพลตะวนัตกมากนัก แตกต่างจากภาพบุคคลในจิตรกรรมเรื่องกระบวน 

พยหุยาตราชลมารคหรอืภาพบุคคลจากเรือ่งศรธีนญชยั ซึง่เขยีนอยูภ่ายในอาคารเดยีวกนั  

การเขยีนภาพพุทธบรษิัทเอตทคัคะ น่าจะได้แรงบนัดาลใจจากจติรกรรมใน

รชักาลที ่๓ ทีม่กีารเขยีนภาพเรื่องน้ีแลว้ มตีวัอย่างทีพ่ระอุโบสถและพระวหิารวดัพระเชตุพน แต่

จติรกรรมเรื่องเดยีวกนัน้ีในสมยัรชักาลที่ ๔ เช่นที่วดัมกุฏกษตัรยิารามดูเหมอืนจะเน้นเรื่องราว

ของบุคคลเหล่าน้ีให้เขา้ใจได้ง่ายมากขึน้ ผ่านตําแหน่งภาพที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่างและจารกึ

บอกเล่าเน้ือหา ซึ่งต่างจากตําแหน่งจติรกรรมเรื่องเดยีวกนัที่วดัพระเชตุพน ส่วนที่วดัปทุมวนา

รามแมจ้ะไมเ่น้นเรือ่งราว แต่ภาพพุทธบรษิทัเอตทคัคะทีป่รากฏกช็วนใหค้ดิไดว้่าเป็นการขบัเน้น

บุคคลเหล่าน้ีใหโ้ดดเด่นและชดัเจนขึน้ เสมอืนเป็นการใหค้วามสําคญักบัทัง้พระสงฆแ์ละฆราวาส

ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มบีทบาทต่อวงการพระพุทธศาสนา อกีทัง้ยงัอาจเป็นการนําเสนอตวัอย่าง

ของพุทธศาสนิกชนทีด่ใีนครัง้พุทธกาล เพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่แีก่พุทธศาสนิกชนในปจัจุบนั 

 

 
ภาพที ่๒๒๐ ภาพพระเจา้มหานามะและอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 

 

กล่าวโดยสรปุแลว้ จากการศกึษาพบว่างานจติรกรรมในพระราชประสงคข์อง

รชักาลที ่๔ ไดนํ้าเสนอเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระธรรม พระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนมากขึน้กว่า

การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัพุทธประวตัิ  ทัง้น้ีน่าจะสอดคล้องกบัการให้ความสําคญัแก่พระ

รตันตรยัและพุทธบรษิทัทีม่สี่วนรว่มในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสอดคลอ้งกบัพระราช

นิพนธใ์นรชักาลที ่๔ ทีท่รงสอนใหพุ้ทธศาสนิกชนเคารพบชูาพระรตันตรยั 



๓๑๒ 

 

๕.๕ ภาพแผนท่ีเมืองลงักาและความสมัพนัธ์กบัสมดุภาพไตรภมิู 

จากการศึกษางานพุทธศิลป์ในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ พบว่ามี

ความสมัพนัธ์กับลงักาในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาทัง้แนวคิดในการสร้างเจดีย์และ

พระพุทธรปู ในส่วนของงานจติรกรรมพบว่ามฉีากเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลงักาทีน่่าสนใจอยู่ ๒ 

แห่ง ได้แก่ จติรกรรมที่พระอุโบสถวดัมหาพฤฒาราม และวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ีโดย

ตําแหน่งของภาพดงักล่าวอยูท่ีผ่นงัสกดัเบือ้งหลงัพระพุทธรปูประธานเช่นเดยีวกนั 

แมจ้ะเป็นฉากเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลงักาเหมอืนกนั  แต่การนําเสนอภาพ

จติรกรรมทัง้ ๒ แห่งน่าจะมจีุดมุ่งหายที่แตกต่างกนั กล่าวคอื  จติรกรรมที่พระอุโบสถวดัมหา

พฤฒารามมุ่งเน้นถ่ายทอดเหตุการณ์การสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ ๖ ที่เกดิขึน้ในลงักาโดย

พระพุทธโฆสาจารย ์ซึง่ได้นําเสนอเหตุการณ์สําคญัทีพ่ระพุทธโฆสาจารยไ์ดก้ระทํา ณ สถานที่

ต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นคมัภรี ์โดยมภีาพสถานทีใ่นลงักาตามทีป่รากฏในทอ้งเรื่อง เช่น ภาพพระ

พุทธโฆสาจารยป์ระทบัในโลหะปราสาททีม่ขีนาดความสงู ๗ ชัน้  ภาพการเผาพระคมัภรีใ์กลก้บั

พระมหาเจดยี ์และภาพการเทศนาธรรมในอาคารใกลก้บัพระมหาเจดยี ์เป็นต้น ซึง่ภาพดงักล่าว

คงได้รบัการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับภาพการสงัคายนาในครัง้อื่นๆ ที่อยู่โดยรอบพระ

อุโบสถ ซึง่ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของภาพน้ีแลว้ในหวัขอ้ภาพจติรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระธรรม

และพระสงฆ ์

ส่วนจติรกรรมเรือ่งเดยีวกนัทีว่ดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ีกลบันําเสนอภาพ

ของพระพุทธโฆสาจารยเ์ฉพาะเหตุการณ์ในตอนตน้ทีเ่ดนิทางมายงัลงักาเท่านัน้  โดยแสดงภาพ

ตอนน้ีในส่วนล่างด้านขวาของห้องภาพ  เป็นภาพเรอื ๒ ลําสวนทางกนั แต่ละลํามภีกิษุอยู่ใน

เรอืลําละ ๑ รูปซึ่งคงหมายถงึเรอืของพระพุทธโฆสาจารยท์ี่มุ่งหน้ามายงัลงักา ซึ่งสวนทางกบั

เรอืของพระพุทธทตัตะระหว่างทาง (ภาพที ่๒๒๑)  ถดัมาเป็นภาพเรอืของพระพุทธโฆสาจารย์

เขา้เทยีบท่าพรอ้มกบัมภีาพเหตุการณ์หญงิ ๒ คนทะเลาะกนัทีท่่าน้ําซึง่มลีกัษณะคลา้ยกนักบัที่

วดัมหาพฤฒาราม  ทัง้น้ีน่าสงัเกตว่าไม่มภีาพเทวดาร่วมเดนิทางไปกบัพระพุทธโฆสาจารยด์ว้ย

เช่นกนั  ภาพเรอืที่เป็นพาหนะในการเดนิทาง และเรอืโดยสารที่อยู่ใกล้กนัเป็นเรอืกลไฟแบบ

ตะวนัตกมากยิง่ขึน้  รวมทัง้ยงัมผีูค้นทีแ่ต่งกายอยา่งตะวนัตกอยูใ่นเรอืดว้ย (ภาพที ่๒๒๒) 

 



๓๑๓ 

 

 
ภาพที ่๒๒๑ ภาพเรอืของพระพุทธโฆสาจารยส์วนทางกบัเรอืของพระพุทธทตัตะ พระอุโบสถ 

วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี

 

 
ภาพที ่๒๒๒ ภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์เทียบท่าที่เกาะลังกา พระอุโบสถ วัดมหา 

สมณาราม จ.เพชรบุร ี



๓๑๔ 

 

พืน้ทีส่่วนใหญ่ทีเ่หลอืของเรื่องน้ี ไม่ไดก้ล่าวถงึเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัพระ

พุทธโฆสาจารยอ์ีก แต่ได้เผยให้เห็นทศันียภาพที่มกีารผลกัระยะและให้แสงเงาอย่างอิทธพิล

ตะวนัตก มแีนวเส้นขอบฟ้าที่แบ่งสดัส่วนระหว่างภาพบนผนืแผ่นดนิกบัท้องฟ้าที่เต็มไปด้วย

ก้อนเมฆ ในส่วนของผนืแผ่นดนิแสดงสภาพบา้นเมอืงในลงักาที่มลีกัษณะเป็นอาคารบา้นเรอืน

แบบตะวนัตก ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าแมช่้างเขยีนซึง่อาจจะไม่เคยเดนิทางไปยงัลงักา แต่คงไดร้บัรู้

ว่ าลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ดังนั ้นอาคารบ้านเรือนจึงมีรูปแบบเป็น

สถาปตัยกรรมแบบยุโรป  รวมทัง้มภีาพผูค้นทีแ่ต่งกายอย่างตะวนัตกด้วย จุดมุ่งหมายของการ

นําเสนอภาพน้ี จงึไม่น่าจะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องพระพุทธโฆสาจารยโ์ดยตรงเท่าใดนัก หากแต่ใช้

ภาพการเดนิเรอืไปยงัเกาะลงักาของพระพุทธโฆสาจารยม์าเป็นเครื่องยนืยนัว่าภาพบ้านเมอืง

อย่างตะวนัตกทีเ่ป็นฉากใหญ่เบือ้งหลงัพระประธานนัน้คอืเกาะลงักา  อาจกล่าวได้ว่าจติรกรรม

ส่วนน้ีคอืภาพแผนทีเ่มอืงลงักานัน่เอง (ภาพที ่๒๒๓) 

 

 
ภาพที ่๒๒๓ ภาพเมอืงลงักา พระอุโบสถ วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี

 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่านอกเหนือจากภาพอาคารบา้นเรอืนอยา่งตะวนัตกแลว้ ยงัมี

ภาพเจดยีก์ระจดักระจายในที่ต่างๆ รวมทัง้มภีาพภูเขาสูงตระหง่านที่มเีจดยีบ์นยอดเขาอยู่ใน

ตําแหน่งเกือบกึ่งกลางภาพใกล้กบัแนวขอบฟ้าที่แสดงให้เห็นว่าภูเขาน้ีอยู่ในระยะที่ห่างไกล

ออกไป  ภาพภูเขานัน้น่าจะหมายถึงเขาสุมนกูฏซึ่งเป็นภูเขาสําคญัที่มชีื่อเสียงและเป็นที่

ประดษิฐานรอยพระพุทธบาทในลงักา ส่วนเจดยีอ์กีหลายองค์ที่อยู่ห่างไกลกนัน่าจะหมายถงึ

โสฬสมหาสถานหรอืเจดียสถานศักดิส์ ิทธิ ์๑๖ แห่ง (รวมทัง้เขาสุมนกูฏ) ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่

พระพุทธเจา้เคยเสดจ็มาในลงักา 



๓๑๕ 

 

การจดัวางองคป์ระกอบภาพเมอืงลงักาโดยมภีาพเขาสุมนกูฏอยู่ในตําแหน่ง

กลางภาพด้านบนและมสีถานที่อื่นๆ อยู่ด้านล่างโดยรอบนัน้ เป็นองค์ประกอบที่ต่างจากภาพ

เมอืงลงักาในจติรกรรมเรื่องพุทธโฆสาจารย์ที่วดัมหาพฤฒาราม และต่างจากจติรกรรมเรื่อง

เดยีวกนัที่วดัดาวดงึษารามซึ่งเป็นงานในสมยัรชักาลที่ ๓ และไม่ปรากฏภาพเขาสุมนกูฏและ

โสฬสมหาสถานแห่งอื่นๆ ในฉากทีเ่ป็นเมอืงลงักา  

แต่เมื่อพจิารณาภาพเมอืงลงักาที่วดัมหาสมณารามนัน้ กลบัพบว่ามคีวาม

ละมา้ยคลา้ยคลงึกบัภาพแผนทีเ่มอืงลงักาที่นิยมเขยีนประกอบในสมุดภาพไตรภูมสิมยัอยุธยา-

ธนบุร ีซึง่จติรกรรมทัง้ ๒ ประเภทยอ่มมคีวามแตกต่างในดา้นเทคนิคจติรกรรม โดยภาพในสมุด

ภาพไตรภูมเิป็นงานจติรกรรมในสมยัอยุธยา-ธนบุรทีี่นิยมใช้สโีทนรอ้น ภาพมเีพยีง ๒ มติทิี่ใช้

การระบายสแีละตดัเสน้ มกีารแบ่งพืน้ที่แผ่นดนิโดยภาพคลื่นเป็นเส้นหยกัริว้แสดงถงึทะเลและ

ร่องน้ําต่างๆ ภาพแผนที่จงึมลีกัษณะแบน ขาดมติ ิและห่างไกลจากความเป็นจรงิตามลกัษณะ

ทางภมูศิาสตร ์แตกต่างจากภาพจติรกรรมทีว่ดัมหาสมณารามทีใ่ชเ้ทคนิคอย่างตะวนัตกแลว้ ใช้

โทนสเีขม้ มเีทคนิคการแรเงาแสดงระยะใกล-้ไกล ทําใหภ้าพเกดิมติ ิมกีารใชแ้นวพุ่มไม ้โขดหนิ 

และกลุ่มอาคารม เพื่อช่วยแบ่งพืน้ทีข่องเมอืงลงักาออกเป็นส่วนต่างๆ เทคนิคเหล่าน้ีทําใหภ้าพ

เมอืงลงักาทีว่ดัมหาสมณารามดเูสมอืนจรงิมากยิง่ขึน้กว่าในสมดุภาพไตรภูม ิ

ได้มผีู้ศกึษาเปรยีบเทยีบภาพเมอืงลงักาที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมหิลาย

ฉบบัและพบว่าสมุดภาพเกอืบทุกฉบบัมอีงคป์ระกอบที่สําคญัใกลเ้คยีงกนั โดยมปีระเดน็สําคญั

โดยสรปุ284

๒๘๕
 ไดแ้ก่ 

๑. ภาพเขาสุมนกูฏซึ่งเป็นหน่ึงในโสฬสมหาสถาน  โดยเป็นที่ประดษิฐาน

รอยพระพุทธบาท มลีกัษณะเป็นภเูขาสงูโดดเด่นทีก่ลางภาพ  

๒. ภาพเจดยีสถานต่างๆ ทีก่ระจายอยู่บรเิวณพืน้ทีร่าบเบือ้งล่างเขาสุมนกูฏ

อันหมายถึงโสฬสมหาสถานแห่งอื่นๆ โดยพบว่าในสมุดภาพไตรภูมิ

ตัง้แต่สมยัอยุธยา-ธนบุรไีด้เขยีนภาพเจดียสถานเหล่าน้ีในจํานวนและ

ตําแหน่งทีแ่ตกต่างกนัไปและไมเ่คยเขยีนไวค้รบทัง้ ๑๖ แห่ง 

๓. ภาพเจดยีสถานต่างๆ ในลงักาที่เขยีนในสมุดภาพไตรภูมมิรีูปแบบเป็น

เจดยีใ์นศลิปะไทย 

 
                                                           

๒๘๕
ดูการศึกษาภาพเมืองลังกาจากสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยุธยา-รตันโกสินทร์

ตอนต้นและความสําคัญของเขาสุมนกูฏรวมทัง้โสฬสมหาสถานแห่งอื่นๆ ได้ใน รุ่งโรจน์   

ธรรมรุ่งเรอืง, “เจดยีสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรลีงักาในสมุดภาพไตรภูมไิทยสมยัอยุธยา

ถึงรตันโกสินทร์ตอนต้น” ใน ความคิด ความหมาย ความเช่ือของการจาริกยงัสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ (กรงุเทพฯ: คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๖), ๖๓-๑๑๔. 



๓๑๖ 

 

ลกัษณะสําคัญดังที่กล่าวมาก็เป็นองค์ประกอบที่พบในจิตรกรรมวัดมหา

สมณารามด้วยเช่นกนั  นอกจากน้ียงัพบว่าในสมุดภาพไตรภูมบิางเล่มก็ได้เขยีนภาพเรอืของ

พระพุทธโฆสาจารย์ที่มุ่งหน้าไปยงัลงักาและสวนทางกบัเรอืของพระพุทธทตัตะ ประกอบที่

ด้านซ้ายหรือด้านขวาของภาพแผนที่เมืองลังกา โดยไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์อื่นของพระพุทธโฆสาจารยใ์นภาพแผนทีเ่มอืงลงักาอกี (ภาพที ่๒๒๔) ในขณะทีบ่าง

เล่มมภีาพหญิง ๒ คน ทะเลาะกนัเรื่องหม้อน้ําที่ท่าน้ําเกาะลงักาซึ่งเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระ

พุทธโฆสาจารยเ์ดนิทางไปถงึ (ภาพที ่๒๒๕)  ซึง่ภาพเหตุการณ์ดงักล่าวกม็เีขยีนไวท้ี ่ทีว่ดัมหา

สมณารามเช่นกนั ทัง้น้ีภาพการเดนิเรอืของพระพุทธโฆสาจารยแ์ละภาพหญงิทะเลาะกนัเรื่อง

หมอ้น้ําในสมดุภาพไตรภมูน่ิาจะเป็นองคป์ระกอบทีช่่วยทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่าภาพแผ่นดนิหรอืแผนที่

ทีอ่ยูใ่กลก้นันัน้คอืเกาะลงักา 

 

 
ภาพที ่๒๒๔ ภาพเกาะลังกาที่มีภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์สวนทางกับเรือของพระ

พุทธทตัตะจากสมดุภาพไตรภมูฉิบบักรงุธนบุร ีเลขที ่๑๐/ก 

(ภาพโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุง่เรอืง ปรบัปรุงภาพจาก กรมศลิปากร, สมุดภาพไตร

ภมิูฉบบักรุงศรีอยุธยา-ฉบบักรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ 

ธนัวาคม ๒๕๔๒), ๒๒๓, ๒๒๕). 

 



๓๑๗ 

 

 
ภาพที ่๒๒๕ ภาพเกาะลงักาทีม่ภีาพเรอืของพระพุทธโฆสาจารย ์และภาพหญงิ ๒ คนทะเลาะ

กนัเรือ่งหมอ้น้ําจากสมดุภาพไตรภมูฉิบบักรงุศรอียธุยาเลขที ่๕  

(ภาพโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง ปรบัปรุงภาพจาก กรมศลิปากร, สมุดภาพไตร

ภมิูฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, จดัพมิพ์เน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐), ๑๗๗-๑๗๘). 

 

นอกจากองค์ประกอบโดยรวมของภาพที่น่าจะได้แรงบนัดาลใจจากสมุดภาพ

ไตรภูมิแล้ว ภาพเจดียสถานหรอืโสฬสมหาสถานบางแห่งยงัถูกจดัวางในตําแหน่งที่ละม้าย

คล้ายคลงึกบัในสมุดภาพไตรภูมดิ้วย เช่น ตําแหน่งของมหยิงัคณเจดยีท์ี่อยู่ใกล้กบัเขาสุมนกูฏ 

(ภาพที่ ๒๒๖) และการเขยีนภาพกลุ่มเจดยีสถาน ๔ แห่ง ซึ่งแทนด้วยภาพเจดยี์ ๔ องค์ ที่อยู่

ดา้นหน้าเยือ้งไปทางซา้ยของภาพเขาสุมนกูฏ (ภาพที ่๒๒๗) ซึง่ในสมุดภาพบางฉบบัไม่ไดเ้ขยีน

ชื่อกํากบัไว ้แต่เมื่อตรวจสอบกบัฉบบัอื่นทีม่รีปูแบบเดยีวกนัและมชีื่อกํากบัอยู่จะพบว่า ชื่อเจดยี์

ทัง้ ๔ องค์มคีวามคลาดเคลื่อนไม่ตรงกนัในทุกฉบบั ซึ่งอาจเกดิจากความสบัสนในการคดัลอก

คมัภรี์และผู้เขยีนภาพก็อาจไม่เคยเดนิทางไปยงัลงักา จงึทําให้เกิดความเข้าใจผดิเกี่ยวกบัชื่อ

เรยีกเจดยีสถานกลุ่มน้ีไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามกท็ําใหท้ราบว่า ภาพเจดยีสถาน ๔ แห่งนัน้ เป็น

เจดยีสถานทีอ่ยูก่ลุ่มโสฬสมหาสถานแห่งเมอืงอนุราธปุระ285

๒๘๖
 รวมทัง้มหยิงัคณเจดยีด์ว้ย 

                                                           
๒๘๖

รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง, “เจดยีสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรลีงักาในสมุด

ภาพไตรภูมไิทยสมยัอยุธยาถึงรตันโกสนิทร์ตอนต้น” ใน ความคิด ความหมาย ความเช่ือ

ของการจาริกยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๕๖), ๙๔. 



๓๑๘ 

 

    

ภาพที ่๒๒๖ ภาพมหิยงัคณเจดีย์จากสมุดภาพไตรภูมฉิบบักรุงศรอียุธยาเลขที่ ๖ และสมุด

ภาพไตรภมูฉิบบักรงุศรอียธุยาเลขที ่๘ 

(ภาพโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง ปรบัปรุงภาพจาก กรมศลิปากร, สมุดภาพไตร

ภมิูฉบบักรุงศรีอยุธยา-ฉบบักรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  

๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒), ๙๖-๙๗; กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรี

อยุธยา-ฉบบักรงุธนบุรี เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, จดัพมิพ์เน่ืองใน

โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒). 

 

 

 



๓๑๙ 

 

    

ภาพที ่๒๒๗ ภาพกลุ่มเจดยีสถาน ๔ องคซ์ึ่งเป็นหน่ึงในโสฬสมหาสถานแห่งเมอืงอนุราธปุระ

จากสมุดภาพไตรภูมฉิบบักรุงศรอียุธยาเลขที ่๖ และสมุดภาพไตรภูมอิกัษรขอม  

ภาษาไทย เลขที ่๗ 

(ภาพโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรอืง ปรบัปรุงภาพจาก กรมศลิปากร, สมุดภาพไตร

ภมิูฉบบักรุงศรีอยุธยา-ฉบบักรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ 

ธนัวาคม ๒๕๔๒), ๙๖-๙๗; ปรบัปรุงภาพจาก กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภมิู

ฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, จดัพมิพเ์น่ืองในโอกาส

พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิ

พลอดุลยเดช ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐), ๑๐๑-๑๐๒). 

 

เมือ่ตรวจสอบกบัภาพจติรกรรมทีว่ดัมหาสมณารามกพ็บว่ามภีาพเจดยีสถาน

ที่อยู่ใกล้กบัเขาสุมนกูฏที่อาจหมายถงึมหยิงัคณเจดยีด์้วยเช่นกนั  (ภาพที่ ๒๒๘)  และยงัพบ

ภาพกลุ่มเจดยีสถาน ๔ แห่งที่ด้านหน้าของเขาสมุนกูฏเช่นเดยีวกนัด้วย (ภาพที่ ๒๒๙) น่า

สงัเกตว่าเจดยีสถานเหล่าน้ีแมจ้ะสื่อให้เหน็ว่าเป็นศาสนสถานในลงักา  แต่ทัง้ในสมุดภาพไตร

ภูมแิละจติรกรรมทีว่ดัมหาสมณารามต่างเขยีนภาพเจดยีด์้วยรูปแบบที่เป็นเจดยีท์รงระฆงัและ

เจดยีท์รงเครือ่งในศลิปะไทย  

 



๓๒๐ 

 

 
ภาพที ่๒๒๘ ภาพเจดยีสถานที่อาจหมายถึงมหยิงัคณเจดยี์ พระอุโบสถ วดัมหาสมณาราม  

จ.เพชรบุร ี

 

 
ภาพที ่๒๒๙ กลุ่มเจดียสถาน ๔ แห่งที่อยู่ เบื้องล่างด้านหน้าเขาสุมนกุฏ พระอุโบสถ  

วดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี

 

ในกลุ่มเจดยีสถาน ๔ แห่งที่วดัมหาสมณารามนัน้ มเีจดยีสถาน ๑ แห่งที่มี

รูปแบบแตกต่างจากภาพเจดยีสถานแห่งอื่นๆ โดยเขยีนเป็นภาพอาคารสูง ๗ ชัน้ มลีกัษณะ

คลา้ยถะหรอืปราสาทแบบจนี แตกต่างจากเจดยีสถานแห่งอื่นๆ ทีม่รีปูแบบเป็นเจดยีท์รงระฆงั

ซึง่กระจายอยู่ทัว่ไปในภาพเมอืงลงักา  ภาพน้ีอาจหมายถงึโลหะปราสาททีม่คีวามสูง ๗ ชัน้ ดงั

ไดเ้คยปรากฏมาแลว้ในภาพโลหะปราสาททีม่ลีกัษณะเป็นอาคาร ๗ ชัน้ทีว่ดัมหาพฤฒาราม  



๓๒๑ 

 

อยา่งไรกต็าม โลหะปราสาทไมใ่ช่เจดยีสถานในกลุ่มโสฬสมหาสถาน หากแต่ที่

นํามาเขยีนไว้ในภาพนัน้อาจเป็นเพราะโลหะปราสาทเคยเป็นที่จําพรรษาของพระพุทธโฆสา

จารยท์ี่อนุราธปุระในลงักาตามทีม่กีล่าวไว้ในคมัภรีท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัประวตัพิระพุทธโฆสาจารยก์็

เป็นได ้อกีทัง้ความคลาดเคลื่อนของชื่อเรยีกเจดยีสถาน ๔ แห่งตามทีป่รากฏในสมุดภาพไตรภูม ิ

อาจเป็นเหตุใหผู้เ้ขยีนภาพไม่ต้องเคร่งครดักบัความถูกต้องของตําแหน่งสถานทีต่่างๆ จงึอาจมี

การเลอืกเขยีนภาพโลหะปราสาทแทนภาพเจดยีท์รงระฆงั อย่างไรก็ตาม จากประวตักิารสรา้ง

โลหะปราสาทพบว่าเมื่อแรกสรา้งมทีัง้สิ้น ๙ ชัน้ ภายหลงัเกดิเพลงิไหมแ้ละถูกทําลาย ปจัจุบนั

เหลอืเพยีงแนวเสาเท่านัน้ 2 8 6

๒๘๗
 ส่วนการเขยีนภาพโลหะปราสาทใหม้คีวามสูง ๗ ชัน้ดงัทีป่รากฏ

ในงานจติรกรรมที่วดัมหาสมณารามและวดัมหาพฤฒารามคงเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในคมัภีร์

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัประวตัพิุทธโฆสาจารยซ์ึง่ระบุว่าโลหะปราสาทมคีวามสงู ๗ ชัน้ 

ภาพอาคาร ๗ ชัน้ดงักล่าวนัน้เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นสตัตมหาปราสาทซึ่งเป็น

โบราณสถานแห่งหน่ึงในสมยัโปลนนารุวะของลงักาที่มรีูปแบบเป็นอาคารทรงปราสาท ๗ ชัน้  

เน่ืองจากหากเชื่อว่าตําแหน่งภาพของกลุ่มเจดยีสถาน ๔ แห่งที่วดัมหาสมณารามนัน้ตรงกบั

ภาพเจดยีสถาน ๔ แห่งในสมุดภาพไตรภูม ิก็ย่อมหมายถงึกลุ่มเจดยีสถานซึง่อยู่ในโสฬสมหา

สถาน ซึ่งตามประวตัิศาสตร์ของลงักาแล้ว โสฬสมหาสถานล้วนเป็นสถานที่ที่กษตัรยิ์ในสมยั 

อนุราธปุระเป็นผู้สรา้งขึน้ทัง้หมด โดยไม่มเีจดยีสถานใดสร้างขึน้ในสมยัโปลนนารุวะหรอืสมยั

หลงัจากนัน้เลย 2 8 7

๒๘๘
 อน่ึง เชื่อว่าการเดนิทางของสมณฑูตที่ไปนมสัการเจดยีสถานในลงักาใน

สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นหรอืแมแ้ต่ในสมยัรชักาลที ่๔ อาจไม่ได้ส่งผลต่อภาพจติรกรรมแห่งน้ี

มากนัก เน่ืองจากภาพจิตรกรรมไม่ได้แสดงรายละเอียดของสถานที่ต่างๆ ตามที่สมณฑูต

เหล่านัน้ไดเ้คยเดนิทางไป จงึเหน็เพยีงภาพสถานทีต่่างๆ โดยครา่วเท่านัน้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เชื่อว่าจติรกรรมฝาผนังดา้นหลงัพระประธานภายในพระ

อุโบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุรน่ีาจะเป็นภาพแผนทีเ่มอืงลงักาทีแ่สดงภาพเจดยีสถานใน

บรเิวณต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโสฬสมหาสถานในสมยัอนุราธปุระ แต่ไม่ไดเ้ป็นการระบุถงึสถานที่

เหล่านัน้อย่างจาํเพราะเจาะจง  โดยมภีาพการเดนิทางของพระพุทธโฆสาจารยเ์ป็นสิง่ยนืยนัว่า

ดนิแดนในภาพคือเกาะเมอืงลงักา ทัง้น้ีอาจได้รบัแรงบนัดาลใจจากภาพแผนที่เมอืงลงักาที่

ปรากฏในสมดุภาพไตรภมูฉิบบัต่างๆ 

๕.๖ ภาพเก่ียวกบัพทุธศาสนามหายาน 

จากพระราชประวตัขิองรชักาลที ่๔ ทีท่รงใหค้วามสําคญักบัเรื่องพุทธศาสนา

เป็นอยา่งยิง่มาตัง้แต่ทรงผนวชจนกระทัง่เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ ประกอบกบัหลกัฐานทาง

ศลิปกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่จติรกรรมฝาผนังทีท่รงเปลี่ยนแปลงเน้ือหาให้เกี่ยวขอ้งกบั
                                                           

๒๘๗
รุง่โรจน์  ธรรมรุง่เรอืง, พทุธศิลป์ลงักา (กรงุเทพฯ: มตชิน, ๒๕๕๖), ๔๖-๔๗. 

๒๘๘
เรือ่งเดยีวกนั, ๖๖. 



๓๒๒ 

 

สาระสําคญัของพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดมิ จงึเป็นหลกัฐานสําคญัที่ทําให้เห็นว่ารชักาลที่ ๔ 

ทรงใหค้วามสาํคญักบัหลกัคาํสอนในพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะฝ่ายเถรวาท   

แต่มจีติรกรรมฝาผนังตอนหน่ึงที่ด้านหลงัพระประธานในพระวหิาร วดัปทุม

วนาราม (ภาพที่ ๒๓๐) ซึ่งเชื่อว่ามคีวามเกี่ยวข้องกบัความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

ปรากฏอยู่ โดยห้องภาพในส่วนน้ีไม่มผีูก้ล่าวถงึมากนัก แตกต่างจากจติรกรรมในส่วนอื่น เช่น 

ภาพวรรณกรรมเรื่องศรธีนญชยั และภาพการเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนพยุหยาตรา

ชลมารคทีเ่ขยีนขึน้โดยรอบผนังพระวหิาร 

 

 
ภาพที ่๒๓๐ จติรกรรมเกีย่วกบัพุทธศาสนามหายาน พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 

 

ภาพดงักล่าวอยู่เบื้องหลงัพระเสรมิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธาน ซึ่งหากมอง

จากด้านหน้าจะไม่สามารถแลเห็นห้องภาพในส่วนน้ีได้ถนัด เน่ืองจากมบุีษบกขนาดใหญ่ที่

ประดษิฐานพระเสรมิบดบงัอยู ่องคป์ระกอบของภาพจติรกรรมเรื่องน้ีเขยีนบนฉากหลงัสน้ํีาเงนิ

เข้มมีกรอบคดโค้งยอดแหลม ภายในพื้นที่นัน้ประกอบด้วย ภาพพระพุทธรูป ๕ พระองค ์

ประทบันัง่เรยีงเป็นแถว พระพุทธรูปแต่ละองคค์รองจวีรสเีขม้เกอืบเป็นสแีดง ห่มจวีรเฉียง ผ้า



๓๒๓ 

 

จวีรเรยีบไมม่รี ิว้ มสีงัฆาฏเิป็นแถบขนาดเลก็พาดจากพระองัสาซา้ยยาวจรดพระนาภ ีพระพกัตร์

และพระวรกายปิดทอง เหนือพระเศยีรมพีระรศัมเีปลวปิดทองโดยไม่มอุีษณีษะ ซึง่เป็นลกัษณะ

สําคญัของพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔  พระพุทธรูปทุกองค์แสดงปางสมาธ ิ

ประทบันัง่บนฐานกลีบบวัซึ่งรองรบัด้วยฐานสิงห์ภายในเรอืนแก้วที่มลีกัษณะเป็นซุ้มคดโค้ง 

ปลายซุ้มทัง้ ๒ ขา้งมลีกัษณะคล้ายหางหงส์หรอืเศยีรนาคที่หนัหน้าไปด้านขา้ง ยอดกลางเป็น

กระหนกคล้ายกบัเศยีรนาคหนัหน้าตรง ดา้นบนซุ้มประดบัพุ่มไมโ้พธิม์ลีายกระหนกเปลวล้อม  

ซึ่งลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบของซุ้มพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรชักาลที่ ๔ เช่นกัน  

ใตฐ้านพระพุทธรปูแต่ละองคม์กีรอบขอ้ความอกัษรขอมสทีองบนพืน้สแีดง  

เหนือแถวภาพพระพุทธรูปทัง้ ๕ พระองค์ มีรูปอุณาโลมเปล่งรศัมีเหนือ

ดอกบวั กลางอุณาโลมมอีกัษรขอม ใตด้อกบวัมอีกัษรขอมบนพืน้สแีดง  

ดา้นล่างของแถวพระพุทธรปูเป็นภาพบุคคลแต่งกายคลา้ยเทวดา ๕ องค ์ทุก

องค์ทรงเครื่องประดบัซึง่มกีารปิดทอง ประกอบด้วยมงกุฎมกีรรเจยีกจร กรองศอ สงัวาล พาหุ

รดั ทองกร นุ่งผ้าเขยีนลายประดบัชายไหวชายแครง สวมทองพระบาทและฉลองพระบาท 

ประทบัยนืบนแท่นประดบัผา้ทพิย ์ภายในซุม้เรอืนแก้วทีค่ล้ายกบัซุม้เรอืนแก้วของพระพุทธรูป

ทัง้ ๕ องค์ แต่ไม่มไีมโ้พธิป์ระดบั ใต้ฐานที่ประทบัของแต่ละองค์มกีรอบข้อความอกัษรขอมสี

ทองบนพืน้สแีดง พรอ้มทัง้มภีาพสตัว ์ไดแ้ก่ ไก่ นาค เต่า โค และสงิห ์ 

จติรกรรมดงักล่าวมนีกัวชิาการอธบิายไวว้่าเป็นภาพพระพุทธเจา้ ๕ พระองค์

ในภทัรกลัป์ ซึ่งประกอบด้วยพระอดตีพุทธเจา้ พระพุทธเจา้องค์ปจัจุบนั และพระอนาคตพุทธ

เจา้ ได้แก่ พระกกุสนัธะ พระโกนาคมน์ พระกสัสปะ พระศากยโคดม และพระเมตไตรยะ ส่วน

ภาพทีอ่ยูแ่ถวล่างคอืภาพพระโพธสิตัว ์ และภาพสตัวท์ีอ่ยู่ล่างสุดคอืสญัลกัษณ์ของพระพุทธเจา้

แต่ละพระองค์ โดยไก่เป็นสญัลกัษณ์ของพระกกุสนัธะ นาคเป็นสญัลกัษณ์ของพระโกนาคมน์ 

เต่าเป็นสัญลักษณ์ของพระกัสสปะ โคเป็นสัญลักษณ์ของพระศากยโคดม และสิงห์เป็น

สญัลกัษณ์ของพระเมตไตรยะ288

๒๘๙
 

แต่จากการตรวจสอบอกัษรขอมทีเ่ขยีนไวใ้ต้ภาพทัง้หมดพบว่า ภาพทัง้หมด

น้ีมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคตคิวามเชื่อในพุทธศาสนามหายาน เน่ืองจากอกัษรขอมทีป่รากฏใต้ภาพ

พระพุทธรูปแต่ละองค์นัน้อ่านได้ว่า  “ไวโรจนะ”  “อกัโษภยะ”  “รตันสมัภาวะ”  “อมิตาภะ”  

และ “อโมฆสิทธิ”  โดยเรยีงตามลําดบัจากซา้ยไปขวา (ภาพที ่๒๓๑) ซึง่ชื่อดงักล่าวสอดคลอ้ง

กบัขอ้ความอกัษรขอมทีอ่ยู่ใต้รปูอุณาโลม และอยู่เหนือภาพพระพุทธเจา้เหล่านัน้ซึง่อ่านไดว้่า 

                                                           
๒๘๙

เน้ืออ่อน  ขรวัทองเขยีว, รายงานการวิจยัเร่ืองพระราชประสงคใ์นการสร้าง

งานศิลปกรรมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ, ๒๕๕๗), ๑๔๔.  



๓๒๔ 

 

“ธยานิพทุธา” ส่วนอกัษรขอมทีอ่ยูใ่ตภ้าพบุคคลทีแ่ต่งกายคลา้ยเทวดาทัง้ ๕ องคน์ัน้ อ่านไดว้่า 

“สมนัตภทัร” “วชิรปาณี”  “รตันปาณี”  “ปัทมปาณี” และ “วิศวปาณี” 289

๒๙๐
 (ภาพที ่๒๓๒)  

 

 
ภาพที ่๒๓๑ ภาพพระธยานิพุทธเจา้ซึง่มพีระนามกํากบัทีด่า้นล่าง พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 

 

 
ภาพที ่๒๓๒ ภาพโพธสิตัวซ์ึง่มพีระนามกํากบัทีด่า้นล่าง พระวหิาร  วดัปทุมวนาราม 

 

                                                           
๒๙๐

จากการตรวจสอบอักษรขอมที่เขียนกํากับใต้ภาพพบว่า รูปอักษรและการ

ประสมคาํไมถู่กตอ้งตรงตามอกัขรวธิทีัง้หมด แต่จากอกัษรทีเ่หลอือยูส่ามารถอ่านและอนุมานได้

เป็นชื่อพระโพธสิตัวด์งักล่าว สนันิษฐานว่าอาจมกีารซ่อมแซมภาพจติรกรรมในสมยัหลงัโดยช่าง

อาจไมเ่ขา้ใจอกัขรวธิจีงึมกีารเขยีนเตมิและทาํใหร้ปูอกัษรผดิไปบา้ง. 



๓๒๕ 

 

จากขอ้มลูดงักล่าว จงึทาํใหเ้ชื่อไดว้่าภาพพระพุทธเจา้ทัง้ ๕ องคน์ัน้ เขยีนขึน้

เพื่ออธบิายเรื่องพระธยานิพุทธเจา้ซึง่มชีื่อเรยีกตามทีเ่ขยีนไวเ้ป็นขอ้ความอกัษรขอม นามของ

พระพุทธเจา้เหล่าน้ีมกีล่าวถงึในคมัภรีส์าํคญัของพุทธศาสนาฝา่ยมหายาน เช่น ลลติวสิตระ และ

สทัธรรมปุณฑรกิสูตร ว่าพระธยานิพุทธเจา้เหล่าน้ีไม่ได้สถติในโลก แต่สถติในสวรรค์ตามเขต

แดนหรอืพุทธเกษตรของแต่ละพระองค ์ และต่อมาเชื่อกนัว่าพระธยานิพุทธทัง้ ๕ องคน้ี์ทรงเป็น

ตน้กําเนิดของพระโพธสิตัวต่์างๆ ตลอดจนพระพุทธเจา้ทีล่งมาตรสัรูใ้นโลกมนุษยด์ว้ย 2 9 0

๒๙๑
  โดย

พระไวโรจนะทรงบนัดาลใหเ้กดิพระโพธสิตัวส์มนัตภทัรและพระพุทธเจา้กกุสนัธะ พระอกัโษภยะ

ทรงบนัดาลให้เกิดพระโพธิสตัว์วชิรปาณีและพระพุทธเจ้าโกนาคมน์  พระรตันสมัภาวะทรง

บนัดาลใหเ้กดิพระโพธสิตัวร์ตันปาณีและพระพุทธเจา้กสัสปะ  พระอมติาภะทรงบนัดาลใหเ้กดิ

พระโพธสิตัวป์ทัมปาณีและพระพุทธเจา้ศากยโคดม  และพระอโมฆสทิธทิรงบนัดาลให้เกดิพระ

โพธสิตัวว์ศิวปาณแีละพระศรอีารยิเมตไตรยะ291

๒๙๒
  

ดงันัน้จึงสอดคล้องกับภาพพระธยานิพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีพระโพธิสัตว์

ประจําองค์อยู่เบื้องล่าง และเชื่อว่าภาพสตัว์ที่อยู่เบื้องล่างของพระโพธสิตัว์แต่ละองค์นัน้ เป็น

สญัลกัษณ์สื่อแทนพระพุทธเจ้าทัง้ ๕ องค์ที่ตรสัรู้ในโลกมนุษย์ เน่ืองจากรูปสตัว์สญัลกัษณ์

ดงักล่าวได้เคยปรากฏมาแล้วในงานศิลปกรรมไทย แม้ในศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของ

รชักาลที่ ๔ ก็พบว่ามีตัวอย่างการใช้รูปสัตว์สัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงองค์พระพุทธเจ้าเช่นกัน  

ดงักรณีการประดบัฐานพระนิรนัตรายด้วยรูปศีรษะโคซึ่งหมายถึงสญัลกัษณ์แห่งพระศากย 

โคดม292

๒๙๓
  

อน่ึง ตามคมัภรีข์องฝ่ายมหายานนัน้ พระโพธสิตัว์แต่ละองค์จะถือสิง่ของที่

แตกต่างกนั  รวมทัง้พระพุทธเจา้แต่ละองคจ์ะแสดงปางทีแ่ตกต่างกนัดว้ย แต่จากภาพจติรกรรม

นัน้พบว่าพระโพธสิตัว์ไม่ได้ถอืสิง่ของตรงตามที่กล่าวไว้ทัง้หมด มเีพยีงบางภาพเท่านัน้ที่ถือ

สิง่ของตรงตามคมัภรี ์เช่น พระปทัมปาณทีรงถอืดอกบวั  ขณะเดยีวกนัภาพพระพุทธรปูทุกองค์

ก็แสดงปางสมาธเิช่นเดยีวกนัทัง้หมด ซึ่งไม่ตรงกบัที่กล่าวไว้ในคมัภรีเ์ช่นกนั  ทัง้น้ีเชื่อว่าคง

ไมไ่ดม้พีระราชประสงคใ์หเ้ครง่ครดัในการแสดงออกเกีย่วกบัพระธยานิพุทธเจา้และพระโพธสิตัว์

ประจาํพระองคเ์ท่าใดนกั  

                                                           
๒๙๑

ผาสุข  อนิทราวุธ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ: อกัษรสมยั, ๒๕๔๓), 

๓๔-๓๕.  
๒๙๒

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย ,  พิมพ์ครัง้ที่ ๑๑, 

(กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๙), ๖๑. 
๒๙๓

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตาํนานพระพทุธรปูสาํคญั (กรุงเทพฯ: 

มตชิน, ๒๕๔๘), ๓๓. 



๓๒๖ 

 

ข้อน่าสงัเกตอีกประการหน่ึงคอืภาพอุณาโลมที่อยู่ด้านบนสุดนัน้ ภายในมี

อกัษรขอม ๓ ตวัซึง่อ่านไดว้่า อะ อ ุมะ หรอื โอม อนัเป็นคาํกล่าวสรรเสรญิบูชาเทพเจา้ตามคติ

ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์มาแต่โบราณ  แต่น่าสนใจว่าได้นํามาเขยีนไว้เหนือขอ้ความและ

ภาพของพระธยานิพุทธเจา้ ซึง่เป็นเรือ่งในพุทธศาสนา (ภาพที ่๒๓๓) 

 

 
ภาพที ่๒๓๓ อกัษร อะ อุ มะ อยูภ่ายในอุณาโลมทีร่องรบัดว้ยดอกบวั พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 

 

จากการตรวจสอบคาถาพระราชนิพนธภ์าษาบาลขีองรชักาลที่ ๔ พบว่า ได้

เคยพระราชนิพนธ์เกี่ยวกบัอกัขระ อะ อุ มะ หรอืคําว่า โอม เพื่อให้เป็นคําสรรเสรญิคุณพระ

รตันตรยัในพุทธศาสนา โดยทรงพระราชนิพนธ์อกัขระทัง้ ๓ คํา เป็นคําขึน้ต้นในบทพระราช

นิพนธ ์นโมการฏฺฐกถา ดงัน้ี 

นโม อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส มเหสโิน 

นโม อตฺุตมธมฺมสฺส สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ 

นโม มหาสงฺฆสฺสาปิ วสิุทฺธสลีทฏฺิฐโน  ...ฯลฯ… 

 



๓๒๗ 

 

ซึง่ได้มพีระราชนิพนธ์แปลพระคาถาน้ีมโีดยมใีจความสรุปว่าเพื่อเป็นการนอบ

น้อมแด่พระรตันตรยั ทัง้ยงัทรงพระราชนิพนธ์พระคาถาน้ีในท่อนหน่ึงว่า นโม โอมาตฺยารทฺธสฺส  

รตนตฺตยสฺส สาธุกํ  นโม โอมกาตตีสฺส  ตสฺส  วตถุตฺตยสฺสปิ โดยทรงแปลไวว้่า “...ทีข่ ึน้ต้นดว้ยคํา

ว่า โอม (คือ อ. อ.ุ ม.) ดงัน้ี เป็นการด ี ขอนอบน้อมแด่รตันะทัง้ ๓ นัน้อนัล่วงพน้โทษตํ่าชา้...”293

๒๙๔
  

คําว่า โอม นัน้ น่าจะเป็นทีร่บัรูแ้ละคุน้เคยกนัโดยเฉพาะในราชสํานัก ว่าเป็น

คําขึ้นต้นบทสวดตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์  การที่ทรงพระราชนิพนธ์พระคาถาบูชา

พระรตันตรยัโดยนําคําว่า โอม มาใชจ้งึเป็นการสะทอ้นพระอจัฉรยิภาพทางด้านภาษาที่ได้ทรง

ปรบัเปลีย่นความหมายของคาํน้ีใหเ้ป็นเรือ่งในพุทธศาสนาไดอ้ย่างแยบยล   

อยา่งไรกต็าม จากการสํารวจจติรกรรมฝาผนังในพระราชประสงคข์องรชักาล

ที่ ๔ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนานัน้ ไม่พบว่ามแีห่งใดที่มกีารนําคําว่า โอม มาใช้ร่วมกบัภาพ

จติรกรรมอยา่งชดัเจนเท่าทีพ่ระวหิารวดัปทุมวนารามแห่งน้ี ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะคําว่า โอม น่าจะ

เป็นอกัขระที่รูจ้กักนัว่าเป็นเรื่องในศาสนาอื่น แต่การทีม่กีารใช้คําว่า โอม ร่วมกบัจติรกรรมฝา

ผนังตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ ทัง้ยงัเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อของฝ่าย

มหายานนัน้ อาจเป็นเพราะรชักาลที่ ๔ ได้ทรงศกึษาถงึที่มาของพุทธศาสนามหายานซึ่งมคีติ

ความเชื่อบางประการที่คลี่คลายและผสมผสานเข้ากับความเชื่อบางประการของศาสนา

พราหมณ์ดว้ยกเ็ป็นได ้

การเลอืกเขยีนภาพพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวต์ามคตคิวามเชื่อของพุทธ

ศาสนามหายานทีพ่ระวหิารวดัปทุมวานารามนัน้ ไม่ปรากฏหลกัฐานทีแ่สดงถงึพระราชประสงค์

อย่างแน่ชัด แต่น่าสนใจว่าน่าจะทรงเลือกเขียนเรื่องน้ีตามพระราชอัธยาศัยส่วนพระองค ์

เน่ืองจากน่าสงัเกตว่าวดัปทุมวนารามเป็นวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ อยู่ไกลนอกเขตพระนคร และสรา้ง

ขึน้เน่ืองจากอยู่ใกล้กบัสระปทุมวนัที่ทรงสร้างขึน้เพื่อทรงสําราญพระราชอิรยิาบถ 2 9 4

๒๙๕
 ดงันัน้

เน้ือหาทีนํ่ามาเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัแห่งน้ีจงึไม่เคร่งครดัเกี่ยวกบัเรื่องหลกัคําสอนใน

พุทธศาสนาหรอืข้อวตัรปฏบิตัิของสงฆ์ดงัเช่นที่ปรากฏในวดัแห่งอื่นที่สร้างขึ้นตามพระราช

ประสงคใ์นเขตพระนคร โดยจะเหน็ไดว้่ามกีารเขยีนภาพเกีย่วกบัความงดงามของฉากสวรรคช์ัน้

ดาวดงึส์เป็นฉากใหญ่ในพระอุโบสถ และภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่สะท้อนถงึการเสดจ็

พระราชดําเนินมายงับรเิวณสระปทุมวนั รวมทัง้ภาพนิทานพื้นบ้านทีเ่น้นความสนุกสนานอย่าง

ศรธีนญชยัในพระวหิาร ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึอาจใหม้กีารสอดแทรกภาพตามคตคิวามเชื่อของ

พุทธศาสนามหายานเขา้ไวด้้วย โดยเขยีนไวท้ี่ผนังเบื้องหลงับุษบกของพระเสรมิซึง่ไม่ใช่พื้นที่

                                                           
๒๙๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, มหามกฏุราชานุสสรณีย์ ประชุมพระ

ราชนิพนธภ์าษาบาลีในรชักาลท่ี ๔ ภาค ๑ (กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๑๑), ๒๑-๒๒. 
๒๙๕

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๘๕. 



๓๒๘ 

 

อนัเป็นจดุสงัเกตมากนกั ประกอบกบัภาพพระพุทธเจา้ประทบันัง่เรยีงรายในลกัษณะน้ี ย่อมเป็น

ที่คุ้นตาในงานจติรกรรมไทยเน่ืองจากมลีกัษณะเหมอืนกบัภาพพระอดตีพุทธเจา้ รวมทัง้ภาพ

พระโพธสิตัวท์ี่แต่งกายคลา้ยภาพเทวดาตามแบบจติรกรรมไทยประเพณี จงึทําให้ภาพหอ้งน้ีดู

กลมกลนืราวกบัว่าเขยีนขึน้เน่ืองในคตคิวามเชื่อเรือ่งพระพุทธเจา้ทัง้ ๕ พระองคต์ามคตแิบบเถร

วาท ทัง้น้ีแม้จะมอีกัษรพระนามกํากบัใต้ภาพแต่ละภาพ แต่ก็ย่อมจะสื่อสารได้กบัผู้รู้หนังสือ

เท่านัน้ 

ภาพพระธยานิพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ รวมทัง้สัตว์สัญลักษณ์แห่ง

พระพุทธเจ้าบนโลกมนุษย์ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเขยีนขึ้นที่ผนัง

ด้านหลงัพระวหิาร วดัปทุมวนารามน้ีจงึเป็นหลกัฐานทางศลิปกรรมที่สําคญัอีกประการหน่ึงที่

สะท้อนถงึพระอจัฉรยิภาพด้านการศาสนาของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ซึ่งสอด

รบักบัพระราชประวตัขิองพระองคท์ีไ่ดท้รงศกึษาปรชัญาของศาสนาอื่นๆ ดว้ยพระองคเ์อง  และ

ได้ทรงศึกษาพุทธศาสนามหายานจากภกิษุญวนมาตัง้แต่เมื่อทรงผนวช  หลกัฐานดงักล่าวยงั

เป็นร่องรอยที่แสดงให้เหน็จรงิตามพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ทรง

กล่าวว่า พุทธศาสนามหายานได้เริม่กลบัมาเจรญิขึน้อีกครัง้ในสยามเมื่อสมยัรชักาลที่ ๔ 2 9 5

๒๙๖
  

ทัง้น้ีมศีลิปกรรมอื่นในพระราชประสงคร์ชักาลที ่๔ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพุทธศาสนามหายานซึง่

ไดก้ล่าวถงึแลว้ ดงักรณีการสรา้งพระพุทธรปูตอนประสูตทิีว่หิารทศิเหนือของพระปฐมเจดยี ์ซึง่

มลีกัษณะเป็นรูปพระกุมารยกพระหตัถ์ข้างหน่ึงชี้ขึ้นด้านบนและอีกขา้งหน่ึงชี้ลงเบื้องล่าง ซึ่ง

เป็นหลกัฐานทางศลิปกรรมอกีประการหน่ึงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องน้ี  นอกจากน้ี ยงัเป็นหลกัฐานที่

แสดงให้เห็นว่าศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ ไม่ได้มเีพยีงเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั

พุทธศาสนาแบบธรรมยตุกินิกายเท่านัน้ 

๕.๗ จิตรกรรมปรมัปราคติ: ภาพเทวดา สวรรค ์และไตรภมิู  

ในงานจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่  ๔ นั ้น มี

ลกัษณะร่วมกนัทีส่ําคญัประการหน่ึง คอื การเขยีนภาพเทวดาเป็นหมู่ ทรงเครื่องแต่งกาย ไดแ้ก่ 

มงกุฎ กรองศอ พาหุรดั ทบัทรวง ทรงสนับเพลามชีายไหวชายแครง สวมทองกรและทองพระ

บาท  โดยมฉีากหลงัเป็นท้องฟ้าที่ปรากฏกลุ่มเมฆ บางแห่งเขยีนภาพดวงดาวในระบบสุรยิ

จกัรวาลร่วมอยู่ด้วย รูปแบบของเทวดาจึงมีลักษณะที่สืบทอดจากจิตรกรรมไทยประเพณ ี

หากแต่การจดัองค์ประกอบอื่นๆ อย่างใหม่ได้เข้ามาแทนที่โดยเฉพาะฉากหลงัที่เป็นความ

สมจรงิในเชงิประจกัษ์ และกิรยิาท่าทางของเทวดาที่มคีวามแตกต่างกนั  อาจกล่าวได้ว่าภาพ

เทวดาในลกัษณะน้ีเป็นพระราชดํารขิองรชักาลที ่๔ อย่างแทจ้รงิ เน่ืองจากมพีระราชนิพนธข์อง

รชักาลที่ ๕ ที่ทรงกล่าวว่าการเขยีนภาพเทวดาชุมนุมเช่นน้ี รชักาลที่ ๔ ทรงพระราชดํารใิห้

                                                           
๒๙๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ:  

มตชิน, ๒๕๔๕), ๒๕๒. 



๓๒๙ 

 

เขยีนขึน้ทีว่ดัราชประดษิฐสถติมหาสมีารามเป็นแห่งแรก และวดัอื่นๆ ไดนํ้าไปใชเ้ป็นแบบอย่าง

296

๒๙๗
 (ภาพที ่๒๓๔) 

 

 
ภาพที ่๒๓๔ หมูเ่ทวดาในจติรกรรมฝาผนงั พระวหิารหลวงวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

 

ภาพเทพชุมนุมตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้จงึมทีัง้ประเด็นที่

สบืเน่ืองและแตกต่างจากจติรกรรมไทยประเพณทีีนิ่ยมมาแต่เดมิ โดยประเดน็ทีย่งัคงสบืเน่ืองมา

นัน้สงัเกตไดจ้ากการแต่งกาย ซึง่ภาพเทพชุมนุมทีนิ่ยมเขยีนในสมยัอยุธยาถงึรตันโกสนิทร ์มกั

แต่งกายทรงเครื่องอย่างกษตัรยิเ์ช่นเดยีวกบัตวัละครสําคญัในพุทธประวตัหิรอืชาดก รวมทัง้ยงั

ปรากฏภาพเทวดาหลายประเภทตามอยา่งปรมัปราคต ิเช่น พระพรหมซึง่ม ี๔ พกัตร ์จตุโลกบาล

ทัง้ ๔ ซึง่ประกอบดว้ยเหล่าคนธรรพ ์กุมภณัฑ ์ยกัษ์ และนาค  โดยแสดงออกผ่านรปูลกัษณ์ของ

ใบหน้าและศริาภรณ์ 

ส่วนประเด็นที่คลี่คลายไปจากเดิมคือ การแสดงออกในเชิงอุดมคติบาง

ประการไดเ้ปลีย่นแปลงไป  โดยภาพเทวดาแบบไทยประเพณีมกัอยู่ในอาการอนัสงบและนอบ

น้อมต่อพระพุทธเจ้าโดยแสดงออกผ่านท่านัง่คุกเข่าพนมมอืเรยีงเป็นแถว และหนัหน้าไปใน

ทศิทางเดยีวกนัสู่องคพ์ระประธาน โดยอาจมสีนิเทาแบ่งคัน่และนิยมระบายสพีืน้หลงัดว้ยสแีดง

เรยีบแทนท้องฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสมจรงิของท้องฟ้ายงัคงเป็นเรื่องอุดมคติอยู่ตาม

                                                           
๒๙๗

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, “พระราชนิพนธใ์นรชักาลที่ ๕ ว่า

ด้วยวัดพระนามบัญญัติ วดัราชประดิษฐ” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ในรชักาลท่ี๕ ภาค

ปกิณกะ ๑ (กรงุเทพฯ: ตน้ฉบบั, ๒๕๕๖), ๑๘. 



๓๓๐ 

 

แบบอย่างของงานช่างโบราณ 2 9 7

๒๙๘
 และภาพเทวดาแบบเดมินัน้มกัเขยีนประภามณฑลรอบพระ

เศยีรหรอืพระวรกายซึง่แสดงถงึทพิยสภาวะ (ภาพที ่๒๓๕) ส่วนภาพเทวดาหรอืเทพชุมนุมใน

สมยัรชักาลที ่๔ นัน้มอีากปักริยิาอยา่งเป็นอสิระมากขึน้ บา้งถอืดอกไม ้บา้งถอืเครื่องดนตร ีบา้ง

โอบเอว หรอืคล้องแขนเทวดาองค์อื่นที่อยู่เคยีงขา้ง ผนิหน้าไปในทศิทางที่แตกต่างกนั อาจมี

ผวิพรรณทีต่่างกนั และไม่เคร่งครดัในการเขยีนประภามณฑลหรอืพืน้หลงัทีเ่ป็นสแีดงชาดอย่าง

อุดมคติอกีต่อไป แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในท่าเหาะอย่างนาฏลกัษณ์เช่นเดยีวกบัการเขยีน

ภาพแบบไทยประเพณ ี(ภาพที ่๒๓๖) 

 

 
ภาพที ่๒๓๕ ภาพเทพชุมนุม พระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุร ี

 

                                                           
๒๙๘

สนัต ิ เลก็สุขุม, “เมื่อท้องฟ้ามเีมฆ มชีาวฟ้า” ใน คุยกบังานช่างไทยโบราณ 

(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๕๕), ๗๐-๗๑. 



๓๓๑ 

 

 
ภาพที ่๒๓๖ ภาพเทพชุมนุม พระอุโบสถ วดัเขมาภริตาราม จ.นนทบุร ี

 

การเขยีนภาพเทวดาเหาะเป็นหมูแ่ละแสดงท่าทางที่ต่างกนัแต่ยงัคงท่านาฏ

ลกัษณ์เช่นน้ี มตีวัอย่างที่ทําให้น่าเชื่อว่าอาจจะสบืเน่ืองและพฒันามาจากงานช่างจติรกรรมใน

รชักาลที่ ๓ เช่น การเขียนภาพเหล่าเทพยดาในขบวนเสด็จขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะออก

มหาภเินษกรมณ์ ที่อุโบสถวดัสุวรรณาราม เขตธนบุร ี ซึ่งช่างเขยีนได้คํานึงถงึการแสดงออก

อยา่งสมจรงิแลว้ ดว้ยการเขยีนภาพเทวดาบางองคม์ุ่งไปขา้งหน้า บางองคเ์หลยีวหลงั บางองค์

หนัหลงั และคงเป็นการหลกีเลีย่งความซํ้าที่ทําใหไ้ม่ชวนชม 2 9 8

๒๙๙
 และไม่เคร่งครดัในการเขยีน

ประภามณฑลดว้ยพืน้หลงัสแีดงเช่นกนั (ภาพที ่๒๓๗) 

 

                                                           
๒๙๙

สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลท่ี ๓ ความคิดเปล่ียนการ

แสดงออกกเ็ปล่ียนตาม (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, ๒๕๔๘), ๘๙. 



๓๓๒ 

 

 
ภาพที ่๒๓๗ ภาพเหล่าเทพยดาในขบวนเสด็จขณะที่เจ้าชายสทิธตัถะออกมหาภเินษกรมณ์ 

พระอุโบสถ วดัสุวรรณาราม เขตธนบุร ี

 

ความเปลี่ยนแปลงที่สําคญัอีกประการหน่ึงคอื ภาพเทวดาในงานจติรกรรม

ไทยประเพณีแต่เดมิมคีวามเกี่ยวข้องกบัเรื่องไตรภูมโิลกสณัฐานที่ผูกพนักบัเน้ือหาจากพุทธ

ประวตั ิเช่นภาพเทพชุมนุมตอนตรสัรู ้ ทาํใหเ้หน็ว่าความเชื่อเรื่องไตรภูมโิลกสณัฐานทีอ่งิอยู่กบั

เรือ่งพุทธประวตันิัน้ เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายและคงอยู่ในความเชื่อถอืของผูค้นในสงัคมมา

แต่โบราณ แต่ประเด็นน้ีเป็นสิง่ที่แตกต่างจากภาพเทวดาในจติรกรรมฝาผนังตามพระราช

ประสงคร์ชักาลที ่๔ เน่ืองจากเมื่อล่วงมาถงึรชัสมยัน้ี ความรูแ้ผนใหม่จากโลกตะวนัตกไดแ้พร่

เข้ามาในสงัคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคดิสจันิยมและความเป็นเหตุเป็นผล ชนชัน้นําใน

สงัคมต่างมปีฏกิริยิาตอบรบัต่อความรูแ้ผนใหม่เหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่รชักาลที่ ๔ ที่ทรง

สนพระราชหฤทยัในวทิยาศาสตรแ์ละดาราศาสตร ์ ทําใหไ้ม่ทรงเชื่อถอืเรื่องไตรภูมโิลกสณัฐาน

เพราะเป็นเรื่องทีไ่ม่อาจพสิูจน์ได้ในเชงิประจกัษ์ งานจติรกรรมในพระราชประสงคจ์งึไม่ปรากฏ

เรือ่งโลกสณัฐานตามความเชื่อทีม่มีาแต่เดมิ  รวมทัง้ไมป่รากฏภาพเหตุการณ์เทพชุมนุมในพุทธ

ประวตัติอนตรสัรูจ้ากเรือ่งพุทธประวตัดิงัทีเ่คยมมีาในอดตีอกีดว้ย   

จากความรู้ใหม่ด้านดาราศาสตร์ย่อมทําให้เกิดภาพเทวดาที่อยู่ท่ามกลาง

ทอ้งฟ้าทีม่กี้อนเมฆอนักลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของภาพเทวดาทีเ่ขยีนขึน้ในรชักาลน้ี และเป็นการ

แสดงออกถงึวธิคีดิอย่างตะวนัตกที่ความสมจรงิของท้องฟ้าย่อมต้องมกี้อนเมฆ ซึง่ช่วยทําใหเ้หน็

ว่าท้องฟ้ามคีวามกว้างใหญ่ไพศาล 2 9 9

๓๐๐
 โดยบางแห่งยงัพบว่ามีภาพดาวเคราะห์ในระบบสุริย

จกัรวาลร่วมอยู่ดว้ย เช่นที ่พระอุโบสถวดับรมนิวาส (ภาพที ่๒๓๘) นอกจากน้ีแนวคดิเรื่องความ

สมจรงิน่าจะเป็นเหตุผลสําคญัประการหน่ึงที่ทําให้ภาพเทวดาในรชักาลน้ีมผีิวพรรณวรรณะที่

                                                           
๓๐๐

สนัต ิ เลก็สุขุม, “เมื่อท้องฟ้ามเีมฆ มชีาวฟ้า” ใน คุยกบังานช่างไทยโบราณ, 

๗๐-๗๑.  



๓๓๓ 

 

แตกต่างกนั และเทวดาเหาะอยู่บนท้องฟ้า ย่อมอยู่ในระยะไกล ดงันัน้ภาพเทวดาเหล่าน้ีจงึมกัมี

ขนาดเลก็ โดยเขยีนภาพกอ้นเมฆและระบายฉากทอ้งฟ้าเป็นฉากหลงัอย่างเตม็พืน้ที ่ ซึง่ภาพก้อน

เมฆอย่างสมจรงิยงัส่งผลใหเ้กดิระยะของภาพที่แตกต่างกนัดว้ย จงึเป็นความแตกต่างจากพืน้หลงั

สแีดงอยา่งอุดมคตทิีไ่ม่แสดงเวลาและตําแหน่งในเชงิประจกัษ์อยา่งจติรกรรมไทยประเพณ ี

 

 
ภาพที ่๒๓๘ ภาพเทพชุมนุมบนทอ้งฟ้าทีม่กีอ้นเมฆและดาวเสาร ์พระอุโบสถ วดับรมนิวาส 

 

ภาพเทวดาในงานจติรกรรมตามพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ทีม่อียู่อย่าง

มากมาย จงึไม่ไดห้มายถงึฉากเหตุการณ์สําคญัจากพุทธประวตัอิกีต่อไป แต่อาจมนีัยหมายถงึ

เหล่าเทวดาที่เสด็จมานมสัการพระพุทธเจา้ที่สื่อผ่านพระพุทธรูปประธานในวาระใดวาระหน่ึง  

โดยอาจไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัพุทธประวตัติอนตรสัรูด้งัเช่นทีเ่คยนิยมในจติรกรรมไทยประเพณ ี 

เน่ืองจากพระพุทธรูปประธานบางแห่งมไิด้แสดงปางมารวชิยัที่สื่อถงึตอนตรสัรู ้ขณะเดยีวกนั

เน้ือหาของภาพจติรกรรมฝาผนังดา้นอื่นๆ ของงานในพระราชประสงคก์นิ็ยมเขยีนเรื่องอื่นๆ ที่

มใิช่เรื่องพุทธประวตัแิละชาดก  ดงันัน้ภาพเทวดาทีเ่หาะอยู่บนท้องฟ้าเหล่านัน้จงึอาจหมายถงึ

เทวดาทีส่ถติอยูบ่นสรวงสวรรคซ์ึง่อยู่ตอนบนของหอ้งภาพ โดยไม่ไดม้คีวามหมายเกี่ยวขอ้งกบั

ภาพเหตุการณ์อื่นๆ ทีอ่ยู่ในอาคาร จากภาพเทวดาทีเ่ขยีนขึน้อย่างมากเหล่าน้ีกอ็าจสะทอ้นให้

เหน็ว่า รชักาลที่ ๔ ไม่ได้ทรงปฏเิสธความเชื่อเรื่องเทวดา และได้แยกเรื่อง “เทวดา” ออกจาก 

“โลกสณัฐาน” ทีเ่ป็นความเชื่อเดมิอย่างไตรภูม ิมาสู่โลกสณัฐานอย่างใหม่ทีไ่ดร้บัการพสิูจน์และ

เป็นทีย่อมรบัแลว้ในทางวทิยาศาสตร ์ 

อยา่งไรกต็าม แมร้ชักาลที ่๔ จะแสดงใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าไม่ทรงเชื่อถอืเรื่อง

ไตรภมู ิ แต่ภาพจติรกรรมในพระราชประสงคบ์างแห่งกย็งัคงมเีคา้ของความสนัพนัธก์บัเรื่องไตร

ภูมอินัเป็นปรมัปราคต ิซึ่งผูกโยงเขา้กบัเรื่องเทวดาไว้ด้วย  ซึ่งเป็นสิง่ที่สะท้อนให้เหน็รอยต่อ

ทางสงัคมและวฒันธรรมระหว่างแนวคดิอย่างสมจรงิเชงิประจกัษ์กบัคตคิวามเชื่ออย่างโบราณ  



๓๓๔ 

 

ตวัอยา่งทีส่าํคญัคอื จติรกรรมเรื่องสวนสวรรคท์ีต่ ัง้อยู่ ณ ทศิต่างๆ ของสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ทีไ่ด้

นํามาเขยีนเป็นภาพจติรกรรมขนาดใหญ่ภายในพระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม ซึ่งเป็นวดัทีโ่ปรด

เกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ใหม่นอกพระนคร ซึ่งมพีระราชกระแสรบัสัง่ใหเ้ขยีนภาพ “...เร่ืองเทพบุตร 

เทพธิดามาประพาสในสวนท่ีดาวดึงษ...”3 0 0

๓๐๑
  โดยแต่ละห้องภาพมจีารกึบรรยายใต้ภาพไว้

ทัง้หมดซึ่งสัมพันธ์กับภาพจติรกรรมที่เขียนพรรณนาถึงสถานที่สําคญั เช่น  สระโบกขรณ ี 

จติรลดาวโนทยาน  มสิกวโนทยาน  ปารุสกวโนทยาน  นันทนวโนทยาน ที่อยู่ในทิศต่างๆ 

โดยรอบสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ซึ่งหากศึกษาเปรียบเทียบข้อความที่จารกึไว้ใต้ภาพ รวมทัง้

จติรกรรมทีป่รากฏจะพบว่ามคีวามสอดคล้องกบัขอ้ความทีพ่รรณนาถงึสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์จาก

วรรณกรรมไตรภูมโิลกวนิิจฉัยกถา ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่กล่าวถงึโลกสณัฐานตามคตคิวามเชื่อ

แบบเดมิ3 0 1

๓๐๒
 และเมื่อมกีารเขยีนภาพสวนสวรรค์ทีอ่ยู่ ณ ทศิต่างๆ โดยรอบสุทสันครไว้ที่ผนัง

รอบพระอุโบสถแลว้ ยิง่ชวนใหน่้าคดิว่านอกจากภาพจะบอกเล่าเรื่องราวอนัเป็นอุดมคตดิงักล่าว

แล้ว พระอุโบสถแห่งน้ีก็เปรยีบเสมอืนสุทสัสนนครบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์ซึ่งอยู่บนยอดเขาพระ

สุเมรอุนัเป็นศูนยก์ลางจกัรวาลอกีดว้ย  

นอกจากน้ี การวางองค์ประกอบภาพของเรื่องน้ีในบางฉากยงัอาจสะทอ้นให้

เหน็ถงึความสบืเน่ืองกบัฉากไตรภูมทิี่คุน้เคยกนัมาแต่เดมิ เช่น ภาพกอบวัขนาดใหญ่เบือ้งหลงั

พระประธานทีม่คีวามสูงลดหลัน่กนั ซึ่งคล้ายกบัภาพเขาพระสุเมรุและสตับรภิณัฑ 3์ 0 2

๓๐๓
 (ภาพที ่

๒๓๙) รูปแบบของดอกบวัทัง้ ๗ ดอกและใบบวัที่โผล่พ้นสระน้ําเขยีนขึ้นอย่างสมจรงิเป็น

ธรรมชาต ิแต่แทท้ีจ่รงิแลว้ภาพน้ีถ่ายทอดเรื่องราวปรมัปราคตเิกี่ยวกบัสระบวัทีอ่ยู่ในกิง่งาของ

ชา้งเอราวณัตามที่มกีล่าวไว้ในไตรภูมโิลกวนิิจฉัยกถา โดยมคีําจารกึอธบิายภาพที่ด้านล่างว่า 

“เร่ืองน้ี เทพบตุรเทพธิดามาประชุมกนัชมสระบวับนงาช้างเอราวณั งาข้างหน่ึงนัน้มีสระ

บวั ๗ สระๆ หน่ึงนัน้มีบวั ๗ กอ  บวักอหน่ึงนัน้มีดอก ๗ ดอก บวัดอกหน่ึงนัน้มี ๗ กลีบ 

มีนางเทพธิดาราํอยู่ในกลีบบวันัน้กลีบละ ๗ นาง น้ีเขียนไว้แต่กลีบละนางภอเปนอย่าง” 

                                                           
๓๐๑

สํานักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ปทุมวนานุสรณ์: โครงการ

บรูณปฏิสงัขรณ์วดัปทุมวนาราม (กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่, ๒๕๕๕), ๖๘. 
๓๐๒

ดูใน จรีาวรรณ  แสงเพช็ร, “สุทสัสนนครบนดาวดงึสเทวภภิพ  ภาพจติรกรรม 

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ณ วดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร” ๕๕ ปีคณะ

โบราณคดีกบัการอนุรกัษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชาติ เน่ืองในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 

๒๕๕๔), ๕๑-๖๑. 
๓๐๓

ศกัดิช์ยั  สายสงิห์, พุทธศิลป์สมยัรตันโกสินทร:์ พฒันาการของงานช่าง

และแนวคิดท่ีปรบัเปล่ียน, ๔๙๑. 



๓๓๕ 

 

 
ภาพที ่๒๓๙ จติรกรรมเรือ่งสระบวัในกิง่งาของชา้งเอราวณั  พระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม 

 

เมือ่ศกึษาภาพจติรกรรมเรื่องน้ีเพิม่เตมิจะพบว่า แมจ้ะเขยีนขึน้ตามวรรณกรรม

ปรมัปราคตอิย่างโบราณ แต่ก็มกีารแสดงออกผ่านวธิคีดิอย่างใหม่ที่คํานึงถงึความสมจรงิร่วมอยู่

ดว้ย โดยฉากสวนสวรรคต่์างๆ นัน้ได้มกีารใช้ภาพสถาปตัยกรรม เช่น พระมหาปราสาทอย่างใน

พระบรมมหาราชวงัมาทําหน้าที่แทนวมิานที่ประทบัของเหล่าเทวดา รวมทัง้สระบวัที่แสดงออก

อย่างเป็นธรรมชาต ิและมภีาพเรอืพระที่นัง่ท่ามกลางสระบวันัน้ (ภาพที่ ๒๔๐) ซึ่งความหมายที่

เกดิขึน้จากภาพเรื่องสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เหล่าน้ี นอกจากจะสะท้อนถงึอุดมคตใินเรื่องสวรรค์ดงัที่

บรรยายไวใ้นไตรภูมโิลกวนิิจฉัยกถาแลว้ ยงัอาจเชื่อมโยงไดก้บัแนวคดิเรื่องการจาํลองบรรยากาศ

ของสระปทุมวนัอนัเป็นทีป่ระทบัเพื่อสําราญพระราชอริยิาบถส่วนพระองคเ์อาไวด้ว้ย เน่ืองจากใน

สมยัรชักาลที ่๔ ไดม้รีบัสัง่ใหส้รา้งสระปทุมโดย “...ให้ขดุสระใหญ่มีเกาะน้อยเกาะใหญ่ในกลาง

สระ ในสระนัน้ปลูกบวัต่างๆ บนเกาะนัน้ให้ปลูกผกัต่างๆ พรรณดอกไม้ต่างๆ ถึงหน้าฤดู

แล้งเดือนย่ี ข้างขึ้นกไ็ขน้ําเข้าไปไว้เป่ียมสระ เสดจ็มาประทบัแรมอยู่ ๒ ราตรีบ้าง ๓ ราตรี

บ้าง ให้พระราชวงศแ์ลข้าราชการฝ่ายในลงเรือพายเกบ็ดอกบวัและพรรณดอกไม้แลพรรณ

ผกัต่างๆ เป็นการสนุก...”3 0 3

๓๐๔
 ดงันัน้ภาพเทพบุตรเทพธดิาประพาสสวนสวรรคท์ีอ่ยู่โดยรอบพระ

อุโบสถวดัปทุมวนารามนัน้  ก็อาจมนีัยยะหมายถึงรชักาลที่ ๔ และข้าราชบรพิารเมื่อครัง้เสด็จ

ประพาสและทรงสําราญพระราชอริยิาบถทีส่ระปทุมดว้ยเช่นกนั 
                                                           

๓๐๔
เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๘๕. 



๓๓๖ 

 

 
ภาพที ่๒๔๐ จติรกรรมเรือ่งนนัทนวโนทยาน พระอุโบสถ วดัปทุมวนาราม 

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาพเทวดาหรอืเทพชุมนุมที่เกดิขึน้เป็นอย่างมากในงาน

จติรกรรมตามพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้ มรีูปแบบของภาพเทวดาประเภทต่างๆ ที่

แต่งกายทรงเครือ่งสบืทอดมาจากงานจติรกรรมไทยประเพณี แต่ถ่ายทอดออกมาในฉากทอ้งฟ้า

ที่มกี้อนเมฆซึ่งแสดงถงึความสมจรงิตามแนวคดิอย่างตะวนัตก  ภาพเทพชุมนุมไม่ได้เกิดขึ้น

เฉพาะกบัเหตุการณ์ในพุทธประวตัโิดยเฉพาะตอนตรสัรูอ้กีต่อไป และไม่พบว่ามกีารเขยีนภาพ

เรื่องไตรภูมโิลกสณัฐานอย่างที่นิยมในจติรกรรมไทยประเพณี ซึ่งสอดคล้องกบัที่รชักาลที่ ๔ 

ทรงแสดงใหเ้หน็ว่าพระองคไ์ม่ทรงเชื่อถอืในเรื่องไตรภูมโิลกสณัฐาน  แต่กระนัน้ในพระอารามที่

สรา้งขึน้ใหมน่อกพระนครอย่างวดัปทุมวนาราม กย็งัคงแสดงใหเ้หน็ว่าแนวคดิเกี่ยวกบัปรมัปรา

คตน้ีิยงัไมไ่ดห้มดไปจากงานจติรกรรมในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ อย่างสิน้เชงิ เพยีงแต่

นําเสนอผ่านการตคีวามทีส่อดคลอ้งกบัความจรงิมากยิง่ขึน้   

๕.๘ ความสมจริงผ่านภาพเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร ์ ภาพบุคคล  และ

ความสมัพนัธก์บัภาพถ่าย  

จากการศึกษาภาพจติรกรรมในรชักาลที่ ๔ พบว่าน่าเป็นช่วงระยะแรกที่มี

การเขยีนภาพจติรกรรมในรปูแบบของการบนัทกึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์ซึง่คงเป็นไปตาม

แนวคดิแบบสมจรงิ ตวัอย่างของภาพจติรกรรมที่เป็นการบนัทกึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ี่

สําคญั ได้แก่ ภาพเหตุการณ์การสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ ๙ ที่เกิดขึ้นในสมยัรชักาลที่ ๑ 

เขยีนไวภ้ายในพระอุโบสถวดัมหาพฤฒาราม (ภาพที ่๒๔๑)   



๓๓๗ 

 

 
ภาพที ่๒๔๑ จติรกรรมเรือ่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่๙ พระอุโบสถ วดัมหาพฤฒาราม 

 

เหตุการณ์น้ีมรีายละเอยีดกล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดารรชักาลที ่๑ กล่าวโดย

สรุปคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรม

พระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาทโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการสงัคายนาพระไตรปิฎก ณ วดันิพพาราม

หรอืวดัพระศรสีรรเพชดาราม ปจัจุบนัคอืวดัมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิเ์น่ืองจากเป็นวดัที่ตัง้อยู่

ระหว่างวงัหลวงและวงัหน้า โดยโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งการชําระพระไตรปิฎกเป็น ๔ กอง โดย

จดัการชาํระ ณ พระอุโบสถ พระวหิาร พระมณฑป และการเปรยีญ เมื่อการจดัสรา้งพระไตรปิฎก

แลว้เสรจ็ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้อญัเชญิพระคมัภรีข์ ึน้พระยานมาศ พระราชยานต่างๆ ตัง้กระบวน

แห่สมโภชพระไตรปิฎกแล้วเชญิไปประดษิฐานในหอพระมณเฑยีรธรรมหรอืพระมณฑปกลาง

สระในวดัพระศรรีตันศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวงั304

๓๐๕
 

ภาพจติรกรรมใช้หลกัทศันียวทิยา โดยมจีุดรวมสายตาอยู่ที่บรเิวณกึ่งกลาง

ตอนบนของภาพซึง่เป็นตําแหน่งของพระมณฑปทีม่พีระอุโบสถและวหิารขนาบอยู่ ๒ ขา้ง ภายใน

อาคารเหล่าน้ีมภีาพพระสงฆร์่วมกนัชําระพระไตรปิฎก กลุ่มอาคารเหล่าน้ีล้อมรอบด้วยระเบยีง

คดและแนวกําแพงวดัทีศ่าลารายอยูโ่ดยรอบ มภีาพเหล่าขา้ราชการแต่งกายดว้ยเสือ้ครุยและสวม

ลอมพอกเดนิถือดอกบวัออกจากบรเิวณมณฑปด้านในผ่านประตูระเบยีงคดมาสู่ด้านนอกแนว

กําแพงวดั เพื่อนําสายตามาสู่ภาพกระบวนแห่พระคมัภรีท์ี่ประดษิฐานในบุษบกสทีอง แวดล้อม

ดว้ยเหล่าทหาร ขา้ราชบรพิาร และกระบวนเครื่องสูงประกอบเกยีรตยิศ โดยหวัแถวของกระบวน

แห่มุ่งหน้าไปทางด้านซ้ายซึ่งมภีาพของประตูและกําแพงวงัหลวง แลเห็นอาคารสําคญัต่างๆ 

                                                           
๓๐๕

สรุปความเรื่องการสังคายนาพระไตรปิฎกจาก อรวรรณ  ทรัพย์พลอย, 

บรรณาธกิาร, พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๑ ฉบบัเจ้าพระยาทิพากร 

วงศมหาโกษาธิบดี (กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์ลบัลงิชิง่, ๒๕๕๒), ๑๒๔-๑๓๐. 



๓๓๘ 

 

ภายในวดัพระศรรีตันศาสดาราม  จะเหน็ไดว้่าภาพเหตุการณ์ทีถ่่ายทอดออกมาเป็นงานจติรกรรม

ไดใ้หร้ายละเอยีดของกจิกรรมและสถานทีต่่างๆ ตามทีม่กีล่าวไวใ้นเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์ 

เป็นที่น่าสงัเกตว่า ภาพวดัพระศรรีตันศาสดารามนัน้กลบัปรากฏภาพพระ

พุทธปรางค์ปราสาทและพระศรรีตันเจดยีซ์ึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ ๔ จงึขดัแยง้

กบัความเป็นจรงิ เพราะในสมยัรชักาลที่ ๑ ที่มกีารสงัคายนาพระไตรปิฎกนัน้ ในบรเิวณดงักล่าว

ยงัคงมเีพยีงหอพระมณเฑยีรธรรมหรอืพระมณฑปเท่านัน้ ทัง้น้ีอาจเป็นความเผอเรอของช่างเขยีน 

หรอือาจเป็นความต้องการการแสดงให้เหน็ภาพอาคารสําคญัของวดัพระศรรีตันศาสดารามใน

สมยัรชักาลที ่๔ กเ็ป็นได ้

ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึงพบว่า การผลกัระยะหรอืทศันียวทิยาของภาพวดั

มหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิก์บัภาพวดัพระศรรีตันศาสดารามหรอืวดัพระแก้วมคีวามแตกต่างกนั  

จงึมผีลทําใหดู้เสมอืนว่าวดัมหาธาตุฯ อยู่ในตําแหน่งของภูมปิระเทศทีสู่งกว่าวดัพระแก้ว โดยมี

มณฑปเป็นอาคารที่อยู่ในตําแหน่งสูงที่สุด ทัง้น้ีอาจเป็นความตัง้ใจของช่างเขยีนทีต่้องการเน้น

สถานที่ประกอบการสงัคายนาพระไตรปิฎกให้มคีวามโดดเด่น จงึขยายมติใิห้เหน็ภาพที่แสดง

รายละเอยีดต่างๆ ภายในวดัมหาธาตุฯ ใหช้ดัเจนกว่าวดัพระแก้ว ภาพอาคารมณฑปที่มขีนาด

ความสูงเป็นอย่างมากและแวดล้อมด้วยอาคารอื่นๆ ทีสู่งลดหลัน่กนันัน้ ชวนให้นึกถงึภาพเขา

ไกรลาสในพระราชพธิโีสกนัตซ์ึง่เป็นภาพถ่ายเก่าในสมยัรชักาลที ่๔ (ภาพที ่๒๔๒) จากมุมมอง

ในภาพถ่ายจะเหน็ว่าบรเิวณมณฑปบนเขาไกรลาสเป็นตําแหน่งสําคญัทีใ่ชป้ระกอบพระราชพธิี

ซึง่มคีวามสงูกว่าบรเิวณอื่นๆ ในพระบรมมหาราชวงั ซึง่อาจเป็นไปไดว้่ามุมมองจากภาพถ่ายใน

สมยันัน้อาจส่งผลต่อการวางองคป์ระกอบของภาพจติรกรรมฝาผนงัดว้ย 

 
ภาพที ่๒๔๒ ภาพเขาไกรลาสในพระราชพธิโีสกนัตส์มเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ 

เมือ่ พ.ศ.๒๔๐๘ 

ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพระวติัศาสตรแ์ผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๙๘. 



๓๓๙ 

 

ตวัอยา่งภาพจติรกรรมทีแ่สดงถงึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ีส่ําคญัอกีแห่ง

หน่ึง คอืภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งอยู่บรเิวณผนังเหนือช่องหน้าต่างและประตูพระ

วิหาร วัดปทุมวนาราม จิตรกรรมเรื่องน้ีน่าจะเป็นภาพที่บอกเล่าเหตุการณ์เมื่อครัง้ที่

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดาํเนินมาในคราวฉลองวดัปทุมวนารามเมื่อ 

พ.ศ.๒๔๑๐ ซึ่งปรากฏเหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์ สมยัรชักาลที่ ๔  

เกีย่วกบัการเสดจ็โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ว่า “...ในเดือนอ้ายนัน้ โปรดให้ฉลองวดั

ประทุมวนาราม ณ วันจันทร์เดือนอ้าย แรม ๑๐ คํ่า เวลาบ่าย ได้ตัง้กระบวนแห่

พระพทุธรปูผา้ไตรเคร่ืองบริขารลงเรือเอกไชย  แต่หน้าพระท่ีนัง่ชลงัคณ์พิมาน  กระบวน

แห่มีเรือเอกไชยบษุบกลาํหน่ึง เรือดัง้ ๕ คู่ เรือกราบ ๒ เรือศรี ๒...”305

๓๐๖ 

ภาพเรื่อง น้ีมีประเด็นเกี่ยวกับความสมจริงที่สะท้อนเหตุการณ์ทาง

ประวตัศิาสตรอ์ยู่หลายประการ เช่น ภาพรชักาลที่ ๔ ประทบัในเรอืพระที่นัง่และมกีารเชญิธง

จอมเกลา้ ซึง่เป็นธงประจาํประองคใ์นรชักาลที ่๔ รว่มไปในกระบวนเสดจ็ฯ (ภาพที ่๒๔๓)  โดย

ธงจอมเกลา้มลีกัษณะเป็นธงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ พืน้นอกสแีดงพืน้ในสขีาบ ตรงกลางผนืธงมตีรา

พระมหามงกุฎ ขนาบด้วยฉัตร ๗ ชัน้ข้างละ ๑ องค์ เป็นธงสําหรับเชิญขึ้นยอดเสาใน

พระบรมมหาราชวงัเมื่อเสดจ็ประทบั และอญัเชญิไปในกระบวนเสดจ็ยงัที่แห่งอื่น ทัง้ยงัเป็นธง

ประจํากองทหารรกัษาพระองค์อีก ๖ กอง 3 0 6

๓๐๗
 (ภาพที่ ๒๔๔)  และยงัมภีาพทหารที่แต่งกาย

อยา่งตะวนัตกซึง่คงผ่านการฝึกหดัแบบยโุรป  ภาพเรอืพระทีน่ัง่ทีม่บุีษบกและเรอืสําคญัประเภท

ต่างๆ รวมทัง้ฝีพายทีป่ระกอบในริว้กระบวน ซึง่มลีกัษณะที่สมจรงิคลา้ยกบัเรอืที่ใชใ้นกระบวน

พระราชพิธ ี น่าสงัเกตภาพกระบวนเรอืเหล่าน้ีมรีูปแบบที่แตกต่างจากภาพกระบวนเรอืใน

สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ที่เขยีนภายในพระอุโบสถวดัปทุมวนารามซึ่งมลีกัษณะเป็นอุดมคติ โดย

รปูแบบของเรอืลาํต่างๆ ทีอ่ยูใ่นภาพสวนสวรรคย์งัแตกต่างจากเรอืสําคญัทีใ่ชใ้นการพระราชพธิี

อยู่มาก ความสมจรงิประการอื่นๆ ของภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคยงัคงถ่ายทอดผ่าน

ภาพอาคารบ้านเรอืนและวถิชีวีติผู้คนรมิฝ ัง่น้ําซึ่งไม่ได้ถูกห้ามปรามเมื่อมขีบวนเสดจ็พระราช

ดาํเนินผ่านอกีต่อไป  

 

                                                           
๓๐๖

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขาํ  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุ

รตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๔๔. 
๓๐๗

ฉวีงาม  มาเจริญ, “ธงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ศิลปากร ๔๗, ๕ (กนัยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗), ๙-๑๐. 



๓๔๐ 

 

 
ภาพที ่๒๔๓ ภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่มกีารเชญิธงจอมเกล้าไปในกระบวนเสดจ็ฯ 

พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 

 

 
ภาพที ่๒๔๔ ธงจอมเกลา้ 

ทีม่า: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ ประชุมภาพประวติัศาสตรแ์ผ่นดินพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๙๘. 

 



๓๔๑ 

 

สิง่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิง่อีกประการหน่ึงของภาพตอนน้ี คอืการเขยีนภาพ

พระบรมมหาราชวงัและหมู่พระที่นัง่ที่อยู่รมิแม่น้ําเจ้าพระยา ทัง้น้ีเชื่อว่าเพื่อให้สอดคล้องกบั

เหตุการณ์จรงิทีก่ล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดาร จงึทําใหเ้หน็ภาพบรเิวณท่านิเวศวรดฐิซึง่เป็นท่า

น้ําหน้าหมู่พระที่นัง่ต่างๆ ใกล้กับท่าขุนนางหรอืท่าราชวรดิฐในปจัจุบนั 3 0 7

๓๐๘
 โดยบรเิวณท่า

นิเวศวรดฐิมภีาพหมู่พระที่นัง่ชลงัคณ์พมิานเป็นฉากใหญ่เต็มผนังด้านทศิใต้ของพระวหิาร ซึ่ง

พระทีน่ัง่องคน้ี์ไดร้ือ้ลงในรชักาลต่อมา แต่ยงัคงปรากฏหลกัฐานเป็นภาพถ่ายเก่าเมื่อครัง้รชักาล

ที ่๔  

จากการศึกษาภาพถ่ายเ ก่าพบว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวาง

องคป์ระกอบภาพจติรกรรมเรือ่งน้ีไมม่ากกน้็อย เน่ืองจากมมุมองจากภาพถ่ายเก่าทีแ่สดงใหเ้หน็

หมู่พระทีน่ัง่ชลงัคณ์พมิานและพระบรมมหาราชวงัดา้นทศิตะวนัตกตดิทีก่บัแม่น้ําเจา้พระยานัน้ 

มลีกัษณะทีค่ลา้ยกนัเป็นอย่างมากกบังานจติรกรรม โดยพบว่าตําแหน่งของอาคารสําคญัต่างๆ 

ในภาพถ่ายไดร้บัการขยายใหเ้ป็นฉากใหญ่ทางดา้นทศิใตข้องพระวหิารเกอืบทัง้หมด  

จดุสงัเกตทีส่าํคญั เช่น ภาพทวิทศัน์ของพระบรมมหาราชวงัดา้นทศิตะวนัตก

ซึ่งมองเหน็หอนาฬิกาที่รชักาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ถดัมาจะแลเหน็เครื่องยอดของพระที่นัง่ดุสติ

มหาปราสาทที่โผล่พ้นกําแพงพระบรมมหาราชวงั และบรเิวณรมิตลิง่ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงเรอื

หลวงที่มลีกัษณะเป็นอาคารโถงทรงจัว่ ๓ หลงัที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องภาพ (ภาพที่ ๒๔๕) 

ถัดมาจึงเป็นตําแหน่งของภาพป้อมพรหมอํานวยศิลป์ ภาพหมู่พระที่นัง่ชลังคณ์พิมานซึ่ง

ประกอบด้วยพระที่นัง่ชลงัคณ์พมิาน พระที่นัง่ทพิยสถานเทพยสถิต  พระที่นัง่ราชกิจวนิิจฉัย 

และพระทีน่ัง่อนงคใ์นสราญรมย ์(ภาพที ่๒๔๖) และมภีาพป้อมอนิทรอ์ํานวยศรอยู่ทา้ยสุดของหอ้ง

ภาพดา้นทศิใต ้(ภาพที ่๒๔๗) 

การวางองค์ประกอบภาพจิตรกรรมที่มีอาคารสําคัญต่างๆ เหล่าน้ีเป็น

ลกัษณะเดยีวกนักบัภาพถ่ายเก่าบรเิวณท่านิเวศวรดฐิในสมยัรชักาลที่ ๔ (ภาพที่ ๒๔๘ ) ไม่

เพยีงแต่อาคารต่างๆ เท่านัน้ แต่รายละเอยีดอื่นเช่นท่าน้ํา และส่วนทีเ่ป็นเขื่อนสําหรบัใหพ้ระเจา้

ลูกเธอลงสรงที่หน้าพระที่นัง่ชลงัคณ์พมิานก็ยงัปรากฏในภาพจติรกรรมด้วย  ซึ่งรายละเอยีด

เหล่าน้ีก็ไดพ้บในภาพถ่ายเก่าสมยัรชักาลที่ ๔ เช่นกนั (ภาพที่ ๒๔๙)  จงึอาจกล่าวไดว้่าการ

เขียนภาพจิตรกรรมในฉากน้ีอาจได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากภาพถ่ายในสมยันัน้ และภาพ

จติรกรรมเรื่องน้ีน่าจะเป็นการขยายแบบภาพสถานที่จากภาพถ่ายมาใช้เป็นฉากหลกัในงาน

จติรกรรม 

 
                                                           

๓๐๘
ดูรายละเอียดตําแหน่งและรายชื่อพระที่นัง่ต่างๆ บริเวณท่านิเวศวรดิฐ ใน 

เจา้พระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี(ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์ 

รชักาลท่ี ๔, พมิพค์รัง้ที ่๖, ๒๕๖. 



๓๔๒ 

 

 
ภาพที ่๒๔๕ ภาพพระบรมมหาราชวงัดา้นทศิตะวนัตก มองเหน็หอนาฬกิา และพระทีน่ัง่ดุสติ

มหาปราสาทและโรงเรอืหลวง พระวหิารหลวง วดัปทุมวนาราม 

 

 
ภาพที ่๒๔๖ ภาพหมู่พระที่นัง่ชลงัคพมิาน มองเห็นป้อมพรหมอํานวยศิลป์ ท่าน้ํา และเขื่อน 

ลงสรงทีด่า้นหน้าพระทีน่ัง่ชลงัคพมิาน พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 
 

 
ภาพที ่๒๔๗ ภาพท่าราชวรดฐิฝ ัง่ใต ้ มองเหน็แนวเขือ่นลงสรง ท่าน้ํา และป้อมอนิทรอ์ํานวยศร 

พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 



๓๔๓ 

 

 
ภาพที ่๒๔๘ ภาพถ่ายพระบรมมหาราชวงัดา้นทศิตะวนัตกในสมยัรชักาลที ่๔ 

ทีม่า: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ ประชุมภาพประวติัศาสตรแ์ผ่นดินพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๒๕๕. 

 

 
ภาพที ่๒๔๙ ภาพถ่ายบรเิวณดา้นหน้าท่านิเวศวรดฐิ มองเหน็ท่าน้ํา แนวเขื่อนสําหรบัลงสรงที่

หน้าพระทีน่ัง่ชลงัคพมิาน และมป้ีอมรกัษาการทัง้ ๒ ป้อม 

ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพระวติัศาสตรแ์ผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๑๘๖. 

 

นอกเหนือจากภาพเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ี่ปรากฏภาพสถานที่ที่เชื่อ

ว่าได้แรงบนัดาลใจจากภาพถ่ายแล้ว ยงัพบว่างานจติรกรรมในรชัสมยัน้ีน่าจะเริม่มกีารเขยีน

ภาพบุคคลซึง่อาจไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพถ่ายดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ภาพสมเดจ็พระวนัรตัน์ 

(ทบั พุทธสริ)ิ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวดัโสมนัสวหิาร และเป็นพระสงฆ์ผู้เคร่งครดัและ



๓๔๔ 

 

เชีย่วชาญในทางวปิสัสนากรรมฐาน (ภาพที ่๒๕๐) ซึง่พบว่าในภาพจติรกรรมทีแ่สดงกจิวตัรของ

พระสงฆเ์รือ่งการปลงอสุภกรรมฐานมภีาพพระสงฆร์ปูหน่ึงทีอ่าจเป็นภาพเหมอืนของสมเดจ็พระ

วนัรตัน์ โดยสงัเกตไดจ้ากท่าทางการนัง่และการวางมอื (ภาพที ่๒๕๑) นอกจากน้ี ภาพพระสงฆ์

ปลงอสุภกรรมฐานในที่เดียวกันยงัแสดงออกด้วยภาพพระสงฆ์ที่มลีกัษณะรูปร่างหน้าตาที่

แตกต่างกัน โดยเริ่มใช้เทคนิคอย่างตะวันตกซึ่งยงัไม่ชํานาญนัก ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นความ

พยายามในการเขยีนภาพเหมอืนจรงิของพระสงฆร์ปูอื่นๆ ดว้ย  

 

 
ภาพที ่๒๕๐ ภาพภกิษุปลงอสุภกรรมฐานซึ่งอาจเป็นภาพเหมอืนของสมเดจ็พระวนัรตัน์ (ทบั  

พุทธสริ)ิ  พระอุโบสถ  วดัโสมนสัวหิาร 

 

 
ภาพที ่๒๕๑ ภาพถ่ายสมเดจ็พระวนัรตัน์ (ทบั  พุทธสริ)ิ เจา้อาวาสรปูแรกของวดัโสมนสัวหิาร 



๓๔๕ 

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศกึษาพบว่า ในรชัสมยัน้ีเริม่มกีารเขยีนภาพเล่า

เรือ่งเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรแ์ลว้ รวมทัง้เริม่มกีารเขยีนภาพเหมอืนบุคคลเกดิขึน้ในรชัสมยั

น้ี โดยเชื่อว่าภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในสมยันัน้น่าจะเป็นปจัจยัสําคญัประการหน่ึงที่ทําให้เกิดการ

เขยีนภาพจติรกรรมที่มรีปูแบบและองค์ประกอบคล้ายกนักบัภาพถ่ายในสมยัรชักาลที ่๔  ทัง้น้ี

พบมากในส่วนทีเ่ป็นภาพถ่ายสถานทีแ่ละภาพบุคคลสาํคญั 

๕.๙ ภาพลวดลายประดบั  

จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ในรชักาลที่ ๔ 

พบว่านอกจากจติรกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ แล้ว ยงัมคีวามนิยมเขยีนภาพที่เป็นการ

ประดบัตกแต่ง โดยภาพลวดลายประดบัหลายประการเป็นสิง่ที่สบืเน่ืองจากงานจติรกรรมใน

สมยัรชักาลที ่๓ เช่น ภาพเครือ่งตัง้และเครือ่งประดบัเรอืนแบบจนี ภาพลายผา้ ในขณะเดยีวกนั

กไ็ดพ้ฒันารปูแบบและแนวคดิในการเขยีนลายประดบัประเภทอื่นๆ ซึง่ก่อใหเ้กดิลายประดบัทีม่ ี

เอกลกัษณ์ เช่น ลายแผงที่มอีทิธพิลแบบตะวนัตก ภาพดอกไม ้ภาพลวดลายผ้าม่านและภาพ

เครือ่งแขวน เป็นตน้ 

ภาพเครื่องตัง้และเครื่องประดบัเรอืนแบบจนีที่พบในจติรกรรมตามพระราช

ประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้ พบว่ามรีูปแบบที่คล้ายกบังานจติรกรรมในรชักาลที่ ๓ โดยยงัมี

รปูแบบทีป่ระกอบไปดว้ยภาพเครือ่งเรอืน เช่น โต๊ะ ตัง่, ภาพเครื่องตัง้ เช่นกระถางธูป เชงิเทยีน, 

ภาพเครื่องประดบัเรอืน เช่น ถ้วยชาม แจกนั ผลไม ้ดอกไมซ้ึง่ใชจ้ดัแต่งบา้นเรอืน รวมทัง้ภาพ

ผา้ม่านและเครื่องแขวนต่างๆ ซึง่ภาพเหล่าน้ีลว้นมคีวามเกี่ยวขอ้งกบังานประดบัในศลิปะจนีที่

รว่มสมยั และพบตวัอยา่งการเขยีนภาพในลกัษณะน้ีมาแลว้ในงานจติรกรรมสมยัรชักาลที ่๓308

๓๐๙
  

แต่กระนัน้กม็คีวามแตกต่างจากในสมยัรชักาลที ่๓ อยู่บางประการ กล่าวคอื 

จากเดมิทีพ่บว่าเคยนิยมเขยีนภาพเครือ่งตัง้และเครือ่งเรอืนแบบจนีเตม็พืน้ทีผ่นังอาคาร กไ็ดล้ด

พื้นที่ในการนําเสนอลงมาเหลอืเพยีงบรเิวณบานหน้าต่าง บานประตู และบานแผละ มตีวัอย่างที่

พบหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถวดับรมนิวาส วดับวรนิเวศ วดัชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรอียุธยา 

เป็นต้น (ภาพที ่๒๕๒) นอกจากน้ี ยงัพบว่ามคีวามนิยมเขยีนภาพการจดัวางกระถางกระเบือ้ง

เคลือบลายครามแบบจนีสําหรบัปลูกไม้ดอกไม้ประดบั เช่น ที่พระอุโบสถวดัเขมาภิรตาราม  

จ.นนทบุร ี(ภาพที ่๒๕๓) ซึง่นอกจากจะเป็นการสะทอ้นภาพ ความนิยมเล่นเครื่องกระเบือ้งลาย

ครามของชนชัน้สงูในยคุสมยันัน้แลว้ ยงัแสดงถงึเทคนิคการเขยีนภาพแบบตะวนัตกทีท่ําใหภ้าพ

เครื่องกระเบือ้งลายครามเหล่านัน้มมีติแิละสสีนัทีใ่กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากขึน้กว่าภาพเครื่อง

เรือนหรือเครื่องตัง้ในสมยัรชักาลที่ ๓ และเมื่อมองผ่านภาพที่อยู่บริเวณผนังระหว่างช่อง

                                                           
๓๐๙

อชริชัญ ์ ไชยพจน์พานิช, “อทิธพิลศลิปะจนีในงานจติรกรรมแบบนอกอย่างสมยั

รชักาลที่ ๓” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๗), ๒๓-๒๔. 



๓๔๖ 

 

หน้าต่าง ก็ชวนให้นึกถึงภาพทิวทศัน์ของพระราชวงัที่มคีวามนิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดบัใน

กระถางกระเบือ้งเคลอืบลายครามเพื่อตกแต่งภายนอกอาคาร 

 
ภาพที ่๒๕๒ ภาพเครื่องตัง้และเครื่องประดบัเรอืนแบบจนี บานหน้าต่างพระอุโบสถ วดัชุมพล 

นิกายาราม จ.พระนครศรอียธุยา 

 

 
ภาพที ่๒๕๓ ภาพไม้ดอกปลูกในกระถางกระเบื้องเคลือบลายคราม พระอุโบสถ วัดเขมา 

ภริตาราม จ.นนทบุร ี



๓๔๗ 

 

มภีาพเครื่องตัง้เครื่องบูชาแบบจนีบางแห่งที่มปีระเด็นน่าสนใจ เช่นที่ผนัง

วหิารพระศาสดาห้องด้านทศิตะวนัตกซึ่งเป็นห้องที่ประดษิฐานพระไสยา วดับวรนิเวศวหิาร 

(ภาพที ่๒๕๔) แมว้่าภาพน้ีอาจเขยีนขึน้ในสมยัรชักาลที ่๕ แต่กไ็ดส้ะทอ้นถงึความสมจรงิในการ

จดัเครือ่งบชูาในราชสาํนกัและการจดัเครือ่งบชูาในสมยัรชักาลที ่๔ ดว้ย 

ภาพดงักล่าวมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั ไดแ้ก่ แท่นทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสัสําหรบัวาง

เครื่องตัง้ ด้านหน้าแท่นน้ีนิยมเขียนภาพมงักรขนาดใหญ่สลับลายเมฆแบบจีน เหนือแท่น

ดงักล่าวจดัวางเครื่องบูชาแบบจนี ประกอบด้วยเชงิเทยีน ๑ คู่ กระถางกํายาน พานใส่ผลไม ้

แจกนัดอกไม ้๑ คู่ และลบัแลจําลองเขยีนภาพดอกโบตัน๋ ๑ บาน  ทีด่้านล่างของแท่นบูชามตีัง่

ขาสงิหจ์ดัวางเครื่องบูชาอกีชุดหน่ึงซึ่งประกอบด้วยพานพุ่มขนาดต่างๆ เชงิเทยีนและธูป โดย

สิง่ของทุกประเภทตัง้เรยีงเป็นแถวๆ ละ ๕ ชิน้  

 

 
ภาพที ่๒๕๔ เครือ่งตัง้บชูาอยา่งจนีผสมกบัแบบไทย วหิารพระศาสดาหอ้งทศิตะวนัตก วดับวร

นิเวศวหิาร 

 



๓๔๘ 

 

รปูแบบดงักล่าวสะท้อนถงึการจดัวางเครื่องบูชาทีผ่สมผสานระหว่างแบบจนี

กบัแบบไทย  โดยเครื่องบูชาแบบไทยทีป่รากฏในตัง่ดา้นล่างของภาพนัน้ มอีงคป์ระกอบคลา้ย

กบัเครือ่งนมสัการของหลวงทีเ่รยีกว่า เครื่องทองทศิ ซึง่ประกอบดว้ยเตยีงทองตัง้เชงิเทยีนแถว

หน่ึง ๕ เชงิ เชงิธปูแถวหน่ึง ๕ เชงิ พานขา้วตอกแถวหน่ึง ๕ พาน และพานพุ่มดอกไมแ้ถวหน่ึง 

๕ พาน309

๓๑๐
 (ภาพที ่๒๕๕)  

 

 
ภาพที ่๒๕๕ เครือ่งทองทศิ 

ที่มา: สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิบายเคร่ืองบูชา และตํานานโต๊ะบูชา 

(กรงุเทพฯ: พระนคร, พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกจิศพ นายสทิธิ ์ สริวิรสาร ณ เมรุวดัมกุฎ

กษตัรยิาราม ๓ ตุลาคม ๒๕๐๕), ๒. 

 

                                                           
๓๑๐

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิบายเคร่ืองบูชา และตาํนานโต๊ะบูชา 

(กรงุเทพฯ: พระนคร, พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกจิศพ นายสทิธิ ์ สริวิรสาร ณ เมรุวดัมกุฎ

กษตัรยิาราม ๓ ตุลาคม ๒๕๐๕), ๒. 



๓๔๙ 

 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าการตัง้เครื่องบูชาอย่างไทยและจนีร่วมกนัเช่นน้ีน่าจะเป็น

สิง่ที่นิยมในราชสํานักสมยันัน้ด้วยเช่นกัน ดงัที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรง

อธบิายว่ามกีารจดัเครื่องบูชาอย่างที่เรยีกว่า “จนีแกมไทย” ซึ่งน่าจะเริม่มกีารดดัแปลงโดยนํา

เครือ่งบชูาอยา่งจนีมาจดัร่วมกบัเครื่องบูชาอย่างไทยในครัง้ฉลองวดัพระเชตุพนฯในรชักาลที ่๓ 

ต่อมาในสมยัรชักาลที ่๔ ก็ยงัคงนิยมเล่นเครื่องโต๊ะบูชาอย่างจนีแกมไทยสบืมา โดยเฉพาะใน

ราชสาํนกัและหมูช่นชัน้สงู310

๓๑๑
 

ภาพเครือ่งตัง้แบบจนีทีป่รากฏน้ียงัน่าสงัเกตว่ามรีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัการจดั

วางแท่นบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีร่ชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ให้สรา้งขึน้ดว้ย  กล่าวคอื บรเิวณดา้นหน้า

ของแท่นบูชาแบบจนีในงานจติรกรรมนัน้พบว่ามคีวามนิยมเขยีนภาพมงักรดัน้เมฆในกรอบ

สีเ่หลีย่ม  ซึง่น่าจะพฒันามาจากผา้ทพิยห์รอืภาพบนแผ่นปิดหน้าโต๊ะบูชาซึง่เป็นทีนิ่ยมในศลิปะ

จนี  รปูแบบดงักล่าวยงัปรากฏที่หน้าแท่นบูชาภายในองคป์ระเจดยีป์ระธานวดับวรนิเวศวหิาร  

แท่นบชูาพระสยามเทวาธริาชในพระบรมมหาราชวงั และแท่นบูชาพระสยามเทวาธริาชจาํลองที่

ประดษิฐาน ณ พระนครครี ีจ.เพชรบุร ีอกีดว้ย (ภาพที ่๒๕๖) 

ภาพจติรกรรมทีม่เีครือ่งตัง้เครือ่งบชูาแบบจนีปนไทยเช่นน้ีจงึเป็นหลกัฐานอกี

ประการหน่ึงที่แสดงใหเ้หน็ถงึความนิยมในการจดัวางเครื่องบูชาของราชสํานักสยามในสมยันัน้ 

ที่ยงัมรีสนิยมแบบจนีผสมผสานอยู่ด้วย แม้จะเป็นช่วงเวลาที่อิทธพิลศิลปะตะวนัตกเข้ามามี

บทบาทเป็นอยา่งมากกต็าม 

 

 
ภาพที ่๒๕๖ แท่นบชูาพระสยามเทวาธริาชจาํลอง ประดษิฐาน ณ พระนครครี ีจ.เพชรบุร ี

                                                           
๓๑๑

เรือ่งเดยีวกนั, ๗. 



๓๕๐ 

 

ภาพจติรกรรมทีเ่ป็นภาพลวดลายประดบัทีพ่บมากอกีประเภทหน่ึง คอื ลาย

ดอกไม้ ที่มลีกัษณะเป็นรูปดอกไม้ผูกลายก้านและใบในกรอบคล้ายตารางเต็มผนังเป็นลาย

เดยีวกนัทัง้หมด ลกัษณะแบบลายจนีผสมฝรัง่ นิยมเรยีกว่า “ลายดอกลอยก้านแย่ง” หรอื “ลาย

แผง”311

๓๑๒
 โดยลายดอกไมท้ีพ่บมากไดแ้ก่ ลายดอกโบตัน๋ ดอกพุดตาน ดอกบวั รปูแบบดงักล่าว

เป็นสิง่ที่สบืเน่ืองจากจติรกรรมในสมยัรชักาลที่ ๓ แต่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปคอื  ลายก้านใบที่

ประกอบกนันัน้มลีกัษณะเป็นลายแบบฝรัง่มากยิง่ขึน้  ซึง่น่าจะเป็นลวดลายทีนิ่ยมในสมยัน้ี และ

สอดคลอ้งกบัลายตกแต่งเครื่องเรอืนและสถาปตัยกรรมร่วมสมยั  ตวัอย่างเช่นลายแผงประดบั

ผนงัพระอุโบสถวดักวศิราราม จ.ลพบุร ี(ภาพที ่๒๕๗)  

 

 
ภาพที ่๒๕๗ ลายแผงประดบัผนงัพระอุโบสถ วดักวศิราราม จ.ลพบุร ี

 

นอกจากน้ี ลายดอกไมบ้างแห่งยงัเขยีนเป็นซุม้สําหรบัประดบักรอบหน้าต่าง

และบานประตู ซึง่ทาํใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบังานประดบักรอบประตูหน้าต่างดว้ยลวดลายปนูป ัน้ที่

เรยีกว่าลายอย่างเทศ โดยการให้สทีี่แลดูเป็นธรรมชาตแิละสมจรงิมากยิง่ขึ้น เช่น ลายพรรณ

พฤกษาประดบัซุม้ประตูพระอุโบสถ วดัเขมาภริตาราม (ภาพที ่๒๕๘) ในขณะทีล่ายดอกไมบ้าง

แห่งไดร้บัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัชื่อวดั เช่น ลายแผงประดบัภายในวหิารวดัปทุมวนาราม

ทีเ่ขยีนเป็นภาพดอกบวัทีม่ลีกัษณะเหมอืนจรงิ โดยยงัคงเคา้โครงของลายก้านต่อดอกและทรง

พุ่มขา้วบณิฑอ์ยา่งลวดลายไทย (ภาพที ่๒๕๙) 

                                                           
๓๑๒

สนัต ิ เลก็สุขุม, งานช่าง คาํช่างโบราณ: ศพัท์ช่างและข้อคิดเก่ียวกบังาน

ช่างศิลป์ไทย (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๕๓), ๒๑๙. 



๓๕๑ 

 

 
ภาพที ่๒๕๘ ลายดอกไมป้ระดบัเป็นซุม้กรอบประตู  พระอุโบสถ วดัเขมาภริตาราม 

 

 
ภาพที ่๒๕๙ ภาพดอกบวัประดบัผนงัเสาในประธาน  พระวหิาร วดัปทุมวนาราม 



๓๕๒ 

 

ภาพลวดลายประดับอีกประการหน่ึงที่พบมากคือภาพลายผ้า ลายภาพ

ผา้ม่านและเครื่องแขวน โดยภาพลายผ้ามกัพบบรเิวณผนังตอนล่างของอาคารหรอืโคนเสาใน

ประธานซึง่แลดคูลา้ยกบัการโอบผนืผา้ไวร้อบเสาในประธาน ตวัอย่างเช่น ทีว่ดัมกุฏกษตัรยิาราม 

(ภาพที่ ๒๖๐) โดยลวดลายที่พบนัน้เชื่อว่าน่าจะได้แรงบนัดาลใจมาจากลายผา้ ทีเ่รยีกว่า ผ้า

พมิพ์ลายอย่าง หมายถงึผ้าลายที่ไทยสัง่ให้พ่อค้าอินเดยีไปจดัทําตามแบบและลายไทยที่ส ัง่ไป 

เช่น ลายก้านแย่ง ลายพุ่มขา้วบณิฑ ์ลายแก้วชงิดวง ลายกรวยเชงิ ซึง่ผ้าประเภทน้ีเป็นที่นิยม

ตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถงึรตันโกสนิทร 3์ 1 2

๓๑๓
  โดยพบว่ามลีวดลายลกัษณะดงักล่าวในงานจติรกรรม

เช่นกนั ซึง่น่าจะเป็นรปูแบบทีส่บืเน่ืองมาจากจติรกรรมในสมยัรชักาลที ่๓ โดยพบว่ามกีารเขยีน

ภาพลายผา้ในลกัษณะเช่นน้ีแลว้ มตีวัอยา่งเช่นภายในพระอุโบสถวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  

ลายผา้ที่พบในงานจติรกรรมยงัมลีกัษณะการแบ่งลวดลายออกเป็นแถวลาย

ตามแนวนอนซึ่งเป็นองคป์ระกอบทีค่ล้ายคลงึกบัการแบ่งส่วนต่างๆ ของผา้พมิพ์ลายอย่าง ซึ่ง

แบ่งออกเป็นท้องผ้า ขอบผ้า และเชงิผ้า โดยแต่ละส่วนมกีารเขยีนลายที่ต่างกนั ทัง้น้ีสทีี่นิยม

เขยีนเป็นพื้น ได้แก่ สแีดงและสโีทนเขม้ เช่น สดีํา สน้ํีาเงนิ และสเีขยีวเขม้ แลว้เขยีนลวดลาย

พรรณพฤกษา ลายก้านแย่ง ลายกรวยเชงิ และลายต่างๆ ด้วยสอ่ีอนซึ่งทําให้เกิดลวดลายที่

คมชดั ซึง่พบว่าการเลอืกใชส้บีนผนืผา้กบัภาพจติรกรรมมคีวามใกลเ้คยีงกนั (ภาพที ่๒๖๑) 

 

 
ภาพที ่๒๖๐ ลายผา้ทีโ่คนเสาในประธาน พระวหิาร วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

                                                           
๓๑๓

ณัฏฐภัทร  จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

(กรงุเทพฯ: สาํนกัโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ ๒๕๔๕), ๑๑๙. 



๓๕๓ 

 

   

ภาพที ่๒๖๑ ผา้พมิพล์ายอยา่งสมยัอยธุยา-รตันโกสนิทร ์

ที่มา: ณัฏฐภทัร  จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ ๒๕๔๕), ๑๖๔, ๑๙๐. 

 

ในส่วนของภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนนัน้ ภาพผา้ม่านมทีัง้ทีอ่ยู่ในลกัษณะ

เป็นริว้ประกอบดา้นบนของภาพจติรกรรมเรื่องต่างๆ  และบางแห่งเขยีนเป็นภาพผ้าม่านแหวก

ออก ๒ ขา้งและมเีชอืกผูกรดัชายผ้าไว้  โดยพื้นที่ส่วนกลางที่เหลอืนัน้เขยีนเป็นภาพเล่าเรื่อง

ต่างๆ  ลวดลายผ้ามทีัง้ที่มลีกัษณะเป็นผ้าลายยกดอก ผ้าเขยีนลายอย่างเทศ รวมทัง้มทีี่เป็น

ผ้าม่านทิ้งชายที่มพีู่ห้อยอย่างตะวนัตก  ส่วนภาพเครื่องแขวนมลีกัษณะที่คล้ายโคมไฟระย้า 

และมทีี่เป็นเครื่องแขวนที่ทําด้วยดอกไมส้ด มชีื่อเรยีกตามรูปแบบต่างๆ ในสมยัปจัจุบนั เช่น  

พู่กลิน่ จระเข้ วมิานพระอินทร์ เป็นต้น  มทีัง้ที่เขยีนประดบัเป็นลวดลายตามเสาในประธาน 

ประดบับานประตูและช่องหน้าต่าง เช่นทีว่ดัมกุฏกษตัรยิาราม วดัโสมนัสวหิาร เป็นต้น (ภาพที ่

๒๖๒) 

 



๓๕๔ 

 

 
ภาพที ่๒๖๒ ภาพผา้มา่นและเครือ่งแขวนประดบับานประตู พระวหิาร  วดัมกุฏกษตัรยิาราม 

 

การเขยีนภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนนัน้ ส่วนหน่ึงอาจได้รบัแรงบนัดาลใจ

สบืเน่ืองจากจติรกรรมในสมยัรชักาลที่ ๓ ทีม่กีารเขยีนภาพเครื่องเรอืนประดบัในอุโบสถ วหิาร

มาก่อนแลว้ แต่ในสมยัรชักาลที ่๔ นัน้เชื่อว่าอาจเป็นการถ่ายทอดความสมจรงิตามแนวคดิแบบ

ตะวนัตกด้วย เน่ืองจากภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนมรีูปแบบที่คล้ายศิลปะตะวนัตกมากขึ้น 

ทัง้น้ีผ้าม่านและเครื่องแขวนในรปูแบบเหล่าน้ีน่าจะเป็นที่นิยมในการประดบัเรอืนของชนชัน้สูง

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในราชสํานัก ดงัจะเหน็ได้จากภาพการประดบัท้องพระโรงพระที่นัง่อนันต

สมาคมในหมู่พระอภเินาว์นิเวศน์ที่มกีารประดบัโคมไฟระยา้สลบักบัเครื่องแขวนที่เพดานท้อง

พระโรง  รวมทัง้มกีารตกแต่งบรเิวณพระทีน่ัง่สําหรบัเสดจ็ออกดว้ยผา้ม่านที่แหวกกลางมเีชอืก

รดัทัง้ ๒ ข้าง และชายผ้าม่านด้านบนมีลกัษณะเป็นพู่ห้อย ทัง้น้ีการประดับพระที่นัง่องค์น้ี

เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ให้มรีูปแบบอย่างตะวนัตกเพื่อเสด็จออกรบัทูตานุทูตจากยุโรป 

(ภาพที ่๒๖๓)  



๓๕๕ 

 

นอกจากจะเป็นความนิยมในการประดบัอาคารในราชสํานักแล้ว เชื่อว่าการ

ประดบัผา้ม่านน่าจะเป็นการแสดงออกถงึความหรูหราและเป็นรสนิยมของชนชัน้สูงในสมยันัน้

ดว้ย โดยสงัเกตไดจ้ากการถ่ายภาพบุคคลสําคญัซึง่เป็นความก้าวหน้าทางวทิยาการสมยัใหม่ใน

ขณะนัน้ พบว่าการจดัฉากเพื่อถ่ายภาพบุคคลโดยส่วนใหญ่นิยมประดบัผ้าม่านไว้เบื้องหลงัใน

ภาพดว้ย (ภาพที ่๒๖๔) ซึง่ทาํใหส้ามารถศกึษาลวดลายผา้ในรปูแบบต่างๆ  ลกัษณะโครงสรา้ง

ของผ้าม่าน และการใช้พู่เชอืกรดัชายผ้าม่าน ซึ่งเป็นลกัษณะผ้าม่านอย่างตะวนัตก ลกัษณะ

ดงักล่าวได้พบในงานจติรกรรมตามพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ ซึ่งมลีกัษณะที่แตกต่างจาก

ลวดลายผ้าม่านแบบจีนซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรชักาลที่ ๓ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะอิทธิพลจาก

ภาพถ่ายทีส่่งผลต่องานจติรกรรมดว้ย 

 

 
ภาพที ่๒๖๓ การประดบัทอ้งพระโรงพระทีน่ัง่อนันตสมาคมดว้ยผา้ม่านและโคมระยา้  

ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพระวติัศาสตรแ์ผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๔. 

 



๓๕๖ 

 

              
 (ก) (ข) 

ภาพที ่๒๖๔ ภาพถ่ายบุคคลชัน้สงูทีม่ผีา้มา่นอยูเ่บือ้งหลงั 

(ก) พระบรมฉายาลกัษณ์รชักาลที ่๔ 

ที่มา : (ก )  สํ านักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ,  ประ ชุมภาพประ วัติศ าส ตร์แผ่นดิ น

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๒๑. 

(ข) ภาพถ่ายของเจา้พระยามหนิทรศกัดธิาํรง 

ที่มา : (ข )  สํ านักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ,  ประชุมภ าพ ประวัติศ าส ตร์แผ่นดิ น

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), ๑๕๕. 

 

สรปุผลการศึกษาวิเคราะหเ์ก่ียวกบัจิตรกรรมในพระราชประสงคร์ชักาลท่ี ๔ 

๑. จากการศึกษาภาพจติรกรรมในพระราชประสงค์รชักาลที่ ๔ พบว่ามรีูปแบบ

และแนวคดิบางประการทีส่บืเน่ืองจากงานจติรกรรมในสมยัรชักาลที ่๓  และมสีิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอยา่งเหน็ไดช้ดัใน ๒ ประเดน็ คอื เน้ือหา และเทคนิคการเขยีนภาพ  

ด้านเน้ือหาของภาพจิตรกรรมพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วยงัคงเป็นเน้ือหาที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทางพุทธศาสนาทีเ่น้นเรือ่งราวในเชงิสมจรงิมากขึน้  ยงัคงมบีางแห่งทีม่เีน้ือหา

ในเชงิอุดมคต ินอกจากเรือ่งพุทธศาสนาแลว้ ยงัพบว่าบางแห่งเขยีนภาพเกี่ยวกบัวรรณคด ีเช่น 

วดัโสมนสัวหิาร วดัปทุมวนาราม ซึง่น่าจะเป็นไปตามพระราชประสงคท์ีเ่ป็นการเฉพาะ  

ด้านเทคนิคการเขยีนภาพมกีารใช้เทคนิคอย่างตะวนัตกที่เน้นความสมจรงิใน

เชงิประจกัษ์มากยิง่ขึน้ทัง้ภาพบุคคลและฉากสถานที่ โดยงานจติรกรรมในรชักาลน้ีมทีัง้ที่เป็น

จติรกรรมไทยประเพณทีีผ่สมผสานกบัแบบตะวนัตก จติรกรรมแบบตะวนัตก และจติรกรรมไทย

ประเพณ ี



๓๕๗ 

 

๒. งานจติรกรรมในพระราชประสงค์ของรชักาลที่ ๔ มคีวามนิยมเขยีนข้อความ

บรรยายเน้ือหาใตภ้าพ หรอืมแีผ่นศลิาจารกึขอ้ความทีอ่ธบิายเน้ือหาของภาพจติรกรรมประกอบ

ไว้ที่ด้านล่างด้วยอกัษรไทย ภาษาไทย  โดยพบทัง้ในกลุ่มภาพจติรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธ

ศาสนาแนวใหม่ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล และเรื่องในเชงิอุดมคต ิ รวมทัง้พบว่ามคีวามนิยม

เขยีนภาพจติรกรรมประกอบโคลงสุภาษติเพื่อเป็นคตสิอนใจ ทัง้น้ีเชื่อว่าภาพทีม่จีารกึประกอบ

เป็นรปูแบบทีส่บืเน่ืองจากงานช่างในรชักาลที ่๓ โดยมจีุดประสงคเ์พื่อถ่ายทอดเน้ือหาเกี่ยวกบั

พุทธศาสนาให้ประชาชนผู้รู้หนังสอืได้เข้าใจรายละเอียดได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น  แต่ประเด็นที่

แตกต่างจากสมยัรชักาลที ่๓ คอื พบความนิยมเขยีนขอ้ความใต้ภาพดว้ยอกัษรขอม ภาษาบาล ี

ซึง่อาจเป็นขอ้ความจากในพระไตรปิฎกหรอืบทพระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่๔ 

๓. จติรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวตัแิละเรื่องอดตีพุทธเจา้ยงัคงเป็นเรื่องทีพ่บได้

ในงานจติรกรรมตามพระราชประสงค์ในรชักาลที่ ๔  แต่พบเป็นส่วนน้อยเมื่อเทยีบกบัเน้ือหา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา  การเขียนภาพพุทธประวัติเลือกใช้เน้ือหาจากคัมภีร์ใน

พระไตรปิฎก พื้นที่ของการนําเสนอภาพพุทธประวตัิได้ถูกลดทอนลงและนําเสนอเฉพาะบาง

เหตุการณ์สําคญั โดยยงัคงปรากฏภาพตอนประสูต ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน สะทอ้น

ถงึการให้ความสําคญักบัพุทธประวตั ิ๔ ตอนน้ีซึ่งสมัพนัธ์กบัการสรา้งศิลปกรรมอื่นๆ ในพระ

ราชประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัเวชนียสถานดว้ย 

๔. จติรกรรมในพระราชประสงคข์องรชักาลที่ ๔ ไดนํ้าเสนอเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

พระธรรม พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมากขึ้นกว่าการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัพุทธประวตั ิ 

ทัง้น้ีน่าจะสอดคล้องกบัการให้ความสําคญัแก่พระรตันตรยัและพุทธบรษิทัที่มสี่วนร่วมในการ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงสอนให้

พุทธศาสนิกชนเคารพบชูาพระรตันตรยั 

๕.  มีงานจิตรกรรมฝาผนังบางแห่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับลังกา  คือ 

จติรกรรมฝาผนังด้านหลงัพระประธานภายในพระอุโบสถวดัมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ีซึ่งเชื่อ

ว่าน่าจะเป็นภาพแผนทีเ่มอืงลงักาทีแ่สดงภาพเจดยีสถานในบรเิวณต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโสฬส

มหาสถานในสมยัอนุราธปุระ  โดยมภีาพการเดนิทางของพระพุทธโฆสาจารยเ์ป็นสิง่ยนืยนัว่า

ดนิแดนในภาพคอืเกาะเมอืงลงักา โดยจติรกรรมแห่งน้ีอาจได้รบัแรงบนัดาลใจจากภาพแผนที่

เมอืงลงักาทีป่รากฏในสมดุภาพไตรภมูฉิบบัต่างๆ 

๖. มภีาพจติรกรรมที่เขยีนขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธศาสนามหายานที่พระ

วิหารวัดปทุมวานาราม ซึ่งน่าจะทรงเลือกเขียนเรื่องน้ีตามพระราชอัธยาศัยส่วนพระองค ์

เน่ืองจากวดัปทุมวนารามเป็นวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ใกลก้บัสระปทุมวนัทีท่รงสรา้งขึน้เพื่อทรงสําราญ

พระราชอริยิาบถ
 
จงึอาจทําให้มกีารสอดแทรกภาพตามคตคิวามเชื่อของพุทธศาสนามหายาน

เขา้ไว้ด้วย  โดยเขยีนให้คล้ายกบัภาพพระพุทธเจา้ทัง้ ๕ พระองค์ตามคตแิบบเถรวาท  แต่มี



๓๕๘ 

 

อกัษรขอมภาษาบาลเีขยีนพระนามกํากับไว้ใต้ภาพ ภาพเรื่องน้ีจงึเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระ

อจัฉรยิภาพดา้นการศาสนาของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราช

ประวตัิของพระองค์ที่ได้ทรงศกึษาปรชัญาของศาสนาอื่นๆ ด้วยพระองค์เองและได้ทรงศกึษา

พุทธศาสนามหายานจากภกิษุญวนมาตัง้แต่เมื่อทรงผนวช  ทัง้ยงัเป็นหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า

ศลิปกรรมในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔ ไม่ไดม้เีพยีงเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนาแบบ

ธรรมยตุกินิกายเท่านัน้ 

๗. ภาพเทวดาหรอืเทพชุมนุมทีเ่กดิขึน้เป็นอย่างมากในงานจติรกรรมตามพระราช

ประสงค์ของรชักาลที่ ๔ นัน้ มรีูปแบบของภาพเทวดาประเภทต่างๆ ที่แต่งกายทรงเครื่องสบื

ทอดมาจากงานจติรกรรมไทยประเพณ ี แต่ถ่ายทอดออกมาในฉากทอ้งฟ้าทีม่กี้อนเมฆซึง่แสดง

ถงึความสมจรงิตามแนวคดิอย่างตะวนัตก  ภาพเทพชุมนุมไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะกบัเหตุการณ์ใน

พุทธประวตัโิดยเฉพาะตอนตรสัรูอ้กีต่อไป และไม่พบว่ามกีารเขยีนภาพเรื่องไตรภูมโิลกสณัฐาน

อยา่งทีนิ่ยมในจติรกรรมไทยประเพณ ีซึง่สอดคลอ้งกบัทีร่ชักาลที ่๔ ทรงแสดงใหเ้หน็ว่าพระองค์

ไม่ทรงเชื่อถอืในเรื่องไตรภูมโิลกสณัฐาน  แต่กระนัน้ในพระอารามที่สรา้งขึน้ใหม่นอกพระนคร

อย่างวดัปทุมวนาราม ก็ยงัคงแสดงให้เหน็ว่าแนวคดิเกี่ยวกบัปรมัปราคตน้ีิยงัไม่ได้หมดไปจาก

งานจติรกรรมในพระราชประสงคข์องรชักาลที ่๔  อย่างสิน้เชงิ เพยีงแต่นําเสนอผ่านการตคีวาม

ทีส่อดคลอ้งกบัความจรงิมากยิง่ขึน้   

๘. จากการศึกษาพบว่า ในรชัสมยัน้ีเริม่มกีารเขยีนภาพเล่าเรื่องเหตุการณ์ทาง

ประวตัิศาสตร์แล้ว รวมทัง้เริม่มกีารเขยีนภาพเหมอืนบุคคลเกิดขึ้นในรชัสมยัน้ี โดยเชื่อว่า

ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในสมยันัน้น่าจะเป็นปจัจยัสําคัญประการหน่ึงที่ทําให้เกิดการเขียนภาพ

จติรกรรม ทีม่รีปูแบบและองคป์ระกอบคลา้ยกนักบัภาพถ่ายในสมยัรชักาลที ่๔  ทัง้น้ีพบมากใน

ส่วนทีเ่ป็นภาพถ่ายสถานทีแ่ละภาพบุคคลสาํคญั 

๙. จากการศกึษาภาพจติรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ในรชักาลที ่๔ พบว่า

นอกจากจติรกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ แล้ว ยงัมคีวามนิยมเขยีนภาพที่เป็นการประดบั

ตกแต่ง โดยภาพลวดลายประดบัหลายประการเป็นสิง่ทีส่บืเน่ืองจากงานจติรกรรมในสมยัรชักาล

ที ่๓ เช่น ภาพเครื่องตัง้และเครื่องประดบัเรอืนแบบจนี  ภาพลายผา้ซึง่น่าจะมทีีม่าจากผา้พมิพ์

ลายอย่างอนัเป็นที่นิยมในสมยัอยุธยาถงึรตันโกสนิทร ์ ในขณะเดยีวกนักไ็ดพ้ฒันารูปแบบและ

แนวคดิในการเขยีนลายประดบัประเภทอื่นๆ ซึง่ก่อใหเ้กดิลายประดบัทีม่เีอกลกัษณ์  เช่น  ลาย

แผงที่มอีทิธพิลแบบตะวนัตก ภาพดอกไม ้ภาพลวดลายผ้าม่านและภาพเครื่องแขวน เป็นต้น 

โดยอาจเป็นผลจากรสนิยมในการตกแต่งอาคารและการถ่ายภาพของชนชัน้สงูในราชสาํนกั 

 



 

๓๕๙ 

บทที่ ๕ 
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เน่ืองในสถาบันพระมหากษัตริย์  

 
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่นี้

หมายถึง ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง และพระราชนิเวศน์ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและปฏิสังขรณ์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

ข้อมูลโดยสรุปจาก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ และ 
ต านานวัตถุสถานต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างและ ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ ๒๖ เรื่องต านานวังเก่า ได้รวบรวมรายชื่อของอาคารและสิ่งก่อสร้างใน
พระบรมมหาราชวังและรายชื่อพระราชนิเวศน์ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสังขรณ์  ทั้งนี้
จากแหล่งข้อมูลดังกล่าวไมไ่ด้ระบุปีในการก่อสร้างทั้งหมดไว้  ดังนั้นการศึกษาในที่นี้จึงมิได้เน้น
การลําดับเวลาในการก่อสร้าง แต่เลือกศึกษาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นกับการสร้างศิลปกรรมในราชสํานักแต่ละแห่ง  โดยสิ่งก่อสร้างในพระบรมมหาราชวัง
และพระราชนิเวศน์ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ มีประวัติความ
เป็นมาและสาระสําคัญโดยสรุป๑ ดังนี้  

ในพระบรมมหาราชวัง  มีสิ่งก่อสร้างที่รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่หลายแห่ง บางแห่งได้แปรเปลี่ยนไปตามหน้าที่การใช้งานในรัชกาลต่อๆ 
มา  ในที่นี้จึงขอกล่าวสรุปเฉพาะบริเวณสําคัญในพระบรมมหาราชวังที่จะได้นําตัวอย่างงาน
ศิลปกรรมมาศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ 

๑. บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งบุษบกมาลาที่
มุขด้านใต้สําหรับเสด็จออกฝ่ายใน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทที่กําแพง
แก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างประตูพระราชวัง
ชั้นในมีลักษณะเป็นพรหมพักตร์ยอดปรางค์ข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๒ แห่ง พระราชทาน
นามว่า ประตูพรหมโสภาและประตูพรหมศรีสวัสดิ์ 
                                                           

๑ข้อมูลโดยสรุปจาก เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 
๒๕๔๘); ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ต านานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (ม.ป.ท., จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) 
ชลิต  ศิริพงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔); สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, ต านานวังเก่า, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓). 



๓๖๐ 

 

๒. บริเวณพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ  โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ภายในพระท่ีนั่ง 
พร้อมกับสร้างกําแพงแก้วและทําซุ้มประตูด้านหน้ากับด้านข้างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 
พระราชทานนามว่าพระทวารเทวาภิบาลและพระทวารเทเวศร์รักษา และให้สร้างพระที่นั่งขวางหน้า
พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ และทํากําแพงแก้วสกัด ๒ ข้าง มีประตูยอดพรหมพักตร์ข้างละประตู 

๓. หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๓๙๗ ประกอบด้วย 
พระที่น่ัง ๑๑ องค์และอาคารต่างๆ ซึ่งได้พระราชทานนามให้คล้องกัน ได้แก่ พระที่นั่งไชยชุมพล 
พระที่น่ังภูวดลทัศนัย พระที่นั่งสุทไธสวรรย์  พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่ง
นงคราญสโมสร พระที่นั่งจันทรทิพโยภาส พระที่นั่งภานุมาศจํารูญ พระที่นั่งมูลมณเฑียร   
หอเสถียรธรรมปริตร  พระที่นั่งราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ หอโภชนลินลาศ พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์  
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับในรัชกาลที่ ๔  แทนหมู่พระมหามณเฑียร
อันเป็นที่ประทับในรัชกาลที่ ๑-๓  อย่างไรก็ตาม หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ส่วนใหญ่ได้ถูกรื้อลงใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก คงเหลือพระที่นั่งบางองค์ที่ยังสามารถ
ศึกษาได้ ได้แก่ พระที่นั่งไชยชุมพล พระที่นั่ งสุทไธสวรรย์  พระที่นั่งมูลมณเฑียร๒ และหอ
เสถียรธรรมปริตร รวมท้ังทรงสร้างป้อมที่กําแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกอีก ๓ ป้อม 

๔. ในเขตพระราชฐานชั้นใน  มีสิ่งก่อสร้างหลายประการที่สร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์รัชกาลที่ ๔ แต่บางแห่งชํารุดและได้ถูกรื้อลงในเวลาต่อมา คงเหลืออาคารที่สําคัญที่
ยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระพุทธรัตนสถาน หอระฆัง เก๋งคู่หน้าพระพุทธรัตนสถาน 
และพระท่ีนั่งมหิศรปราสาท 

พระราชวังในกรุงเทพฯ จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่  
๑. พระราชวังประทุมวัน  เป็นที่ประทับเม่ือครั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้ขุดสระบัวในทุ่ง

บางกะปิริมคลองสามเสนสําหรับเป็นที่เสด็จประพาสเพื่อทรงสําราญพระราชอิริยาบถนอกพระ
นคร โดยมีข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตามเสด็จ และได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดสระ
ปทุมหรือวัดปทุมวนารามขึ้นใกล้กัน โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ธรรมยุติมาจําพรรษา ในปัจจุบัน
ไม่หลงเหลือหลักฐานในส่วนท่ีเป็นพระราชวังปทุมวัน คงเหลือแต่วัดปทุมวนารามเท่าน้ัน 

๒. พระราชวังนันทอุทยาน  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๐ บริเวณสวน
ในคลองมอญ โดยมีพระราชดําริเพื่อเตรียมเป็นท่ีประทับของพระราชโอรสธิดาเม่ือพระองค์เสด็จ
สวรรคตแล้ว เพื่อจะได้ไม่เป็นที่กีดขวางแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อาจจะขึ้น
ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์  แต่ภายหลังเม่ือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
                                                           

๒พระที่นั่งมูลมณเฑียรปัจจุบันอยู่ในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี รัชกาลที่ 
๕ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อจากพระอภิเนาว์นิเวศน์มาสร้างใหม่แล้วเปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นก่ออิฐถือปูน 
ดูใน ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาว์นิเวศน์: พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๑๐๗. 



๓๖๑ 

 

สวรรคตก่อน จึงได้พระราชทานพระราชวังและตําหนักในพระราชวังนันทอุทยานให้แก่สมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจุฬาลงกรณ์  ต่อมาอาคารต่างๆ ของพระราชวังนันทอุทยานได้ถูกรื้อลง พื้นที่ใน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของที่ทําการกองทัพเรือ 

๓. พระราชวังสราญรมย์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๙ ด้วยทรง
พระราชดําริว่าเม่ือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจุฬาลงกรณ์ทรงผนวชแล้ว จะทรงสละราชสมบัติแล้วเสด็จ
ออกไปประทับที่พระราชวังสราญรมย์เพื่อทรงช่วยแนะนําราชการแผ่นดินตลอดพระชนมายุ แต่
รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จสวรรคตก่อน พระราชวังสราญรมย์ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาในรัชกาลที่ 
๕ หลายประการเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ
ต่อมาได้เป็นที่ทําการของกระทรวงการต่างประเทศ 

แม้ว่าพระราชวังประทุมวัน พระราชวังนันทอุทยานจะไม่ปรากฏหลักฐานให้ศึกษา
ในปัจจุบัน  อีกทั้งพระราชวังสราญรมย์ก็ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนทําให้ไม่
สามารถศึกษาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ได้อย่างแน่ชัด แต่จาก
มูลเหตุการสร้างพระราชวังทั้ง ๓ แห่งโดยสังเขปนี้ ย่อมแสดงถึงแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ 
๔ ซึ่ง เป็นแนวคิดอย่างใหม่เกี่ยวกับการสร้างพระราชวังที่ประทับอื่นๆ ในกรุงเทพฯ 
นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวัง โดยจะเห็นว่าการสร้างพระราชวังสระปทุมเป็นไปเพื่อเสด็จ
แปรพระราชฐานทรงสําราญพระราชอิริยาบถ ส่วนพระราชวังนันทอุทยานและพระราชวังสราญ
รมย์เป็นการสร้างเพื่อเตรียมการในภายภาคหน้าเม่ือพระองค์เสด็จสวรรคตหรือทรงพระชรา
ภาพ ซึ่งนับเป็นการเตรียมการสร้างพระราชวังตามแนวคิดของผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและ
ทรงพระราชดําริตามสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็นจริง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดและ
ระเบียบประเพณีในราชสํานักที่ไม่เคยมีการสร้างพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในที่
แห่งอื่นของกรุงเทพฯ นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวัง๓ 

พระราชวังในต่างจังหวัด มีจํานวน ๗ แห่ง ได้แก่  
๑. พระราชวังเมืองสมุทรปราการ  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับการ

ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ มีหมู่อาคารท่ีประกอบด้วยพระท่ีนั่ง ตําหนัก และโรงเรือนหลายหลัง ซึ่ง
ได้พระราชทานชื่อแตกต่างกัน ที่สําคัญได้แก่ พระที่นั่งสมุททาภิมุข พระที่นั่งสุขไสยาสน์ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม พระราชวังสมุทรปราการไม่หลงเหลือหลักฐานปรากฏในปัจจุบัน 

๒. พระราชวังจันทรเกษม  เป็นพระราชวังเดิมของพระมหาอุปราชในสมัยกรุง 
ศรีอยุธยาซึ่งชํารุดทรุดโทรม รัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นให้ดีดังเดิมสําหรับเป็นที่
ประทับเม่ือเสด็จประพาสอยุธยา โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานรัตยาที่มีอยู่เดิม
                                                           

๓หากจะมีการสร้างวังที่อื่นๆ ก็เป็นแต่เพียงวังที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้าที่เสด็จ
ออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวัง ภายหลังเม่ือผ่านพระราชพิธีโสกันต์แล้วเท่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามประเพณีในราชสํานัก 



๓๖๒ 

 

สําหรับเป็นที่ประทับ และสร้างพลับพลาจัตุรมุขเป็นที่ประทับชั่วคราวจนกว่าพระที่นั่งพิมาน 
รัตยาจะแล้วเสร็จ 

มุมวังด้านตะวันตกเฉียงใต้เดิมมีหอสูงที่เหลือแต่ผนัง เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่
ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไปตามแผนผังเดิมจนถึงชั้นบนสุด 
พระราชทานนามอาคารนั้นว่า พระที่น่ังพิสัยศัลลักษณ์  

นอกจากนี้ยังมีตําหนักพระประเทียบ และอาคารแวดล้อมอื่นๆ สําหรับข้าราช
บริพารตามเสด็จ  รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จฯ ไปพระราชวังจันทรเกษมหลายคราว  แต่การก่อสร้าง
พระที่นั่งพิมานรัตยายังไม่สําเร็จตลอดรัชกาล  อย่างไรก็ตาม อาคารต่างๆ ภายในพระราชวัง
จันทรเกษมที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างไว้เกือบทั้งหมดได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก เหลือสมบูรณ์
เฉพาะพระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ และพลับพลาจตุรมุขเท่านั้น  อาคารอื่นได้รับการบูรณะใหม่ใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากได้พระราชทานพระราชวังจันทรเกษมให้เป็นท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่า 

๓. พระราชวังบางปะอิน  โปรดเกล้าฯ สร้างพระตําหนักที่ประทับ ๓ หลังขึ้นในพระ
บริเวณพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่เกาะบางปะอิน สําหรับเป็นท่ีประทับเมื่อเสด็จ
ประพาสอยุธยา และได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายารามที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองซึ่งอยู่ใกล้พระราชวัง โดยถือเป็นการผาติกรรมแก่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 
ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประกาศเป็นเขตวิสุงคามสีมาเมื่อปลายรัชกาล อย่างไรก็ตาม ใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารต่างๆ เพิ่มเติมในพระราชวังบางปะอิน รวมทั้งใน
บริเวณพระตําหนักที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ทั้ง ๓ หลังก็ไดมี้การสร้างตําหนักอื่นๆ ขึ้นทดแทน 

๔. พระราชวังท้ายพิกุล  เม่ือ พ.ศ.๒๔๐๐ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังท้ายพิกุล ซึ่งมีพระตําหนักต่างๆ ในบริเวณพระราชวังเก่าซึ่งเป็นที่รกร้างใกล้กับวัด
พระพุทธบาท จ.สระบุรี  แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้างเหลือเพียงซากฐานอาคารบางหลังเท่านั้น 

๕. พระนารายณ์ราชนิเวศน์  รัชกาลที่  ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ประทับใน
พระราชวังเมืองลพบุรีที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
เป็นอาคารสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๔ ประกอบด้วยพระที่นั่งที่เชื่อมต่อกันหลายองค์ ได้แก่ พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎซึ่งเป็นที่บรรทม และพระที่นั่งองค์อื่นสําหรับทรงงาน อาทิ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย 
พระที่นั่งไชยศาสตรากร พระที่นั่งอักษรศาสตราคม โดยมีอาคารสําหรับข้าราชการที่ตามเสด็จ
อื่นๆ อีก นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระที่นั่งจันทรพิศาลซึ่งเป็นอาคารที่มีอยู่เดิม
แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

มูลเหตุที่ทรงให้สร้างพระราชวังที่ลพบุรีนั้น เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงคํานึงถึง
เหตุภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ที่อาจล่วงล้ําเข้ามาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากแม่น้ํา
เท่าใดนัก จึงควรมีราชธานีแห่งใหม่อีกแห่งที่ห่างไกลทางเรือรบ รัชกาลที่ ๔ จึงทรงรําลึกถึง
พระราชวังที่ลพบุรีที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างเม่ือกรุงเก่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังที่ประทับ และได้ทรงทําผาติกรรมพระราชวังที่ลพบุรี เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์



๓๖๓ 

 

มหาราชได้พระราชทานพระราชวังเป็นเขตวิสุงคามสีมาไว้ในคราวเกิดเหตุจลาจลในปลาย
รัชกาล รัชกาลที่ ๔ จึงทรงซื้อที่นาเท่ากับพื้นที่เขตพระราชวังถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์  และทรง
ปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายาราม วัดเสนาสนาราม วัดกวิศราราม เพื่อเป็นการผาติกรรมทดแทน 

๖. พระนครปฐม  เม่ือทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังข้างด้านตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ สําหรับเป็นที่ประทับเม่ือเสด็จออกไปนมัสการ
พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับการสร้างพระราชวังใกล้กับพระพุทธบาท จ.สระบุรี 
พระราชทานนามว่า พระนครปฐม มีพระที่นั่งเป็นตึก ๒ ชั้นสําหรับเป็นที่ประทับ และมีอาคาร
อื่นๆ อีกหลายหลัง แต่เม่ือมีการสร้างเมืองนครปฐมให้ขยายใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น
มา จึงทําให้ในปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมของพระนครปฐมแล้ว  

๗. พระนครคีรี  รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบนยอดเขามหาสมณ
ซึ่งมียอดเขา ๓ ยอด  ยอดเขาแรกเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสําคัญสําหรับเป็นที่ประทับ ได้แก่   
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์  พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์  พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท 
เป็นต้น มีหอชัชวาลเวียงชัยเป็นหอสูงสําหรับจุดโคมไฟเพื่อเป็นที่สังเกตจากในทะเล และยังมี
อาคารสําคัญอื่นๆ อีกมาก ยอดเขาอีกแห่งหนึ่งสร้างพระเจดีย์และวิหาร เรียกกันว่าวัดพระแก้ว
น้อย ซึ่งเป็นเขตพุทธสถานในพระนครคีรี พ้องกันกับวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง ยอดเขา
กลางโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์ที่มีอยู่เดิม พระราชทานนามว่าพระธาตุจอมเพชร บริเวณ
พระนครคีรีมีการแบ่งเขตพระราชฐานเช่นเดียวกับในพระบรมมหาราชวัง  มีการสร้างประตูและ
ป้อมต่างๆ รอบวังซึ่งได้พระราชทานชื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อแบบอุดมคติ  
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคและอาคารที่อยู่และที่ปฏิบัติงานของเหล่า
ข้าราชการที่ตามเสด็จอีกมาก รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จฯ มาประทับที่พระนครคีรีหลายคราว และ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระนครคีรีเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชอาคันตุกะ
จากต่างประเทศ พระนครคีรีได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงยังคงมีสภาพที่
ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นของรัชกาลที่ ๔  

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะศิลปกรรมในพระราชสํานักที่ยังคงมีหลักฐานเป็น
หลัก โดยศึกษาร่วมกับข้อมูลเอกสารโบราณและภาพถ่ายเก่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คําตอบ
เกี่ยวกับศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยมี
ประเด็นการศึกษาที่สําคัญดังนี้ 

 
๑. หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์กับการปรับเปล่ียนพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง 

จากการศึกษาพบว่าสิ่ งก่อสร้ างสํ าคัญในพระบรมมหาราชวั ง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดตามพระราชประสงค์ คือการ
ก่อสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งเป็นพระราชฐานที่ประทับส่วนพระองค์และเป็นสถานที่



๓๖๔ 

 

สําหรับเสด็จออกทรงงาน  นับเป็นการก่อสร้างที่ประทับแห่งใหม่โดยแยกออกมาจากหมู่พระ
มหามณเฑียรอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เร่ือยมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๓ 

พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในการสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์นั้น สามารถ
สรุปได้เป็น ๒ ประการ กล่าวคือ เพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของพระองค์เอง และสําหรับ
เป็นที่เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะจากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี  พระราชประสงค์
ดังกล่าวปรากฏหลักฐานใน ประกาศเทวดาเฉลิมพระอภิเนาว์นิเวศน์ ความว่า 

 
...พระท่ีนั่งมหามณเฑียรอภิเนาว์นิเวศน์นี้ ทรงสถาปนาประดิษฐานขึ้นทั้งนี้ ใช่จะลุ่มหลวง
มัวเมาด้วยเบญจพิธกามคุมฤดี ไม่เห็นพระไตรลักษณ์แลความชราพยาธิมรณสังเวควัตถุ
นั้นก็หามิได้ ซึ่งทรงสร้างขึ้นท้ังนี้หวังพระราชหฤทัยจะให้เป็นพระเกียรติยศแด่พระบารมี
แผ่นดินปัจจุบันนี้สืบไปภายหน้า ดังหนึ่งพระท่ีนั่งมหามณเฑียรเดิม แลหมู่พระท่ีนั่งดุสิต
มหาปราสาทเป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระท่ีนั่ง
พุทธมหามณเฑียรแลโรงช้างเผือกท้ัง ๔ เป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย  แลพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทเป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...๔ 

 
...อนึ่งในแผ่นดินปัจจุบันนี้  ได้มีทางพระราชไมตรีด้วยพระมหานครใหญ่ๆในแผ่นดิน
ยุโรปแลทวีปอเมริกา ล้วนบันดาซึ่งเป็นประเทศไม่ต้องขึ้นแด่เมืองอื่นใดหลายพระนคร  
มีสิ่งของเครื่องมงคลราชบรรณาการมาถวายเจริญทางพระราชไมตรีล้วนดีๆ หลายอย่าง
ต่างๆ ของจําพวกนี้เมื่อจะทรงพระราชศรัทธาถวายบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวง
เสียก็หาควรไม่ เพราะทูตท่ีมาแต่เมืองเจ้าของเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้นก็เข้ามา
เนืองๆ แล้วถามว่าเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้นยังคงเก็บไว้เป็นท่ีระลึกทางพระราช
ไมตรีสืบไปฤา ครั้นเมื่อจะจัดประดับประดาในพระท่ีนั่งสร้างอย่างสยามตามอย่างช่าง
โบราณก็ดูพานจะขัดพระเนตร เป็นท่ียิ้มเย้ยของแขกเมืองท่ีมาแต่ประเทศยุโรปจะพึงว่าได้ 
...ฉะนั้นจึงโปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์นี้ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้ายคล้ายกับ
ราชนิเวศน์ซึ่งมีในมหานครข้างโยรปิยปถพี เพื่อจะต้องท่วงทีกับสิ่งเครื่องประดับประดา  
ท่ีได้มาแต่โยรปิยมหานครต่างๆ สําหรับรับแขกเมือง แลรฤกถึงทางพระราชไมตรีด้วยพระ
เจ้าแผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี เพราะทอดพระเนตรเห็นของราชบรรณาการพิเศษท่ีกล่าว
มานี้อยู่เนืองๆ...๕ 

                                                           
๔พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, “ประกาศเทวดาเฉลิมพระอภิเนาว์

นิเวศน์ ในรัชกาลที่ ๔” ใน ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), 
๑๓๐-๑๓๑. 

๕เรื่องเดียวกัน. 



๓๖๕ 

 

แม้ว่าในปัจจุบันหลักฐานศิลปกรรมเกี่ยวกับพระอภิเนาว์นิเวศน์จะเหลือเพียงพระที่นั่ง
ประกอบบางองค์และอาคารบางหลัง แต่จากภาพถ่ายเก่าทําให้ทราบได้ว่าหมู่ที่ประทับแห่งนี้มี
อาณาบริเวณกว้างใหญ่ และตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ ๒๖๕) 
ซึ่งทําให้แลดูเสมือนว่าทรงให้ความสําคัญกับด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากขึ้น และ
ในรัชกาลนี้ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมที่กําแพงพระราชวังเพิ่มขึ้นในด้านตะวันออก อีก ๓ 
ป้อม คือป้อมสัญจรใจวิง  ป้อมขยันยิงยุทธ  ป้อมฤทธิรุตม์โรมรัน ซึ่งเป็นการเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยแก่หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ย่ิงขึ้นด้วย  

นอกจากนี้ ใกล้กับหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ยังเป็นเขตของพระพุทธรัตนสถานซ่ึงเป็น
เขตพุทธาวาสอีกแห่งหนึ่งที่ทรงสร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาคารในกลุ่มนี้ก็ มีแผนผังที่
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เช่นเดียวกับการขยายแนวกําแพงแก้วและเพิ่มซุ้มประตูกับสร้าง
พลับพลาเปลื้องเครื่องที่บริเวณทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านตะวันออกเพื่อให้เป็นทาง
เสด็จพระราชดําเนินจากที่ประทับไปยังพุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดรท่ีมีพระราช
ประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ ที่จะให้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกต โดยปรากฏเป็นซุ้มประตูยอดทรง
มงกุฎและหน้าบันพลับพลาเปลื้องเครื่องที่ประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ
อีกด้วย (ภาพที่ ๒๖๖) ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มอาคารในพระบรมมหาราชวังที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้าง
ขึ้นใหม่เหล่านี้ รวมทั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์ในบริเวณนี้ ต่างก็ได้รับการออกแบบโดยเน้นความสําคัญ
ไปยังด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่หมู่พระมหามณเฑียร
และพระที่นั่งองค์สําคัญอื่นๆ ในเขตพระราชฐานชั้นกลางที่ต่างหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยรับกับ
ประตูสําคัญของพระบรมมหาราชวังที่อยู่ทางทิศเหนือ เช่น ประตูวิเศษไชยศรี เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ ๒๖๕ หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ริมกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๑. 



๓๖๖ 

 

 
ภาพที่ ๒๖๖ ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎที่พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ด้านทิศตะวันออกที่ขยายเพิ่มในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
 
พระราชกรณียกิจอีกหลายประการยังแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคัญ

กับการออกแบบและใช้งานสถานที่ทางด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังด้วยเช่นกัน เช่น 
การเสด็จออกรับฎีการ้องทุกข์จากราษฎร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ การโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ป้อมและเชิญธงประจําพระองค์ขณะเสด็จประทับอยู่ใกล้กับพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ การโปรดเกล้าฯ 
ให้มีท้องสนามไชยที่ด้านตะวันออกเช่นเดียวกับสนามหน้าจักรวรรดิในสมัยอยุธยาสําหรับ
ประกอบพระราชพิธีหรือการฝึกหัดทหารต่างๆ เป็นต้น 

อาจเป็นไปได้ว่า การที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์และ
อาคารสําคัญอื่นๆ ในด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นเพราะพระบรมราโชบายใน
การขยายเขตพระนครไปทางตะวันออก เพื่อรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้
ว่าในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษมสําหรับเป็นคลองรอบพระนคร
เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งให้ขนานกับคลองรอบกรุง๖ และมีการเพิ่มเส้นทางสัญจรทางบกในเขตพระนคร
และรอบนอก ที่สําคัญคือการตัดถนนเจริญกรุง บํารุงเมือง และเฟื่องนครทางด้านตะวันออก  
                                                           

๖เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
๒๕๔๘), ๖๗. 



๓๖๗ 

 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องขอของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเพื่อให้มีเส้นทางสําหรับ
ขี่ม้า หรือนั่งรถม้าตากอากาศ๗ โดยเฉพาะให้ขยายถนนบํารุงเมืองเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
พระบรมมหาราชวังกับเสาชิงช้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสําคัญในการประกอบพระราชพิธีเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ที่สําคัญได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังปทุมวัน และวัดปทุม
วนารามทางด้านตะวันออกของพระนคร ซึ่งทําให้มีราษฎรมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากยิ่งขึ้น 

การตัดถนนและการขยายตัวของเมืองไปทางตะวันออกจึงน่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง
ที่ทําให้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางหลักของพระบรมมหาราชวังมาสู่ทิศตะวันออกด้วย  ส่งผลให้
การออกแบบหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ซึ่งเป็นพระราชฐานที่ประทับในพระบรมมหาราชวังของ
รัชกาลที่ ๔ ได้รับการออกแบบให้อยู่บริเวณตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง  

การปรับเปลี่ยนพระราชฐานที่ประทับและสถานที่ประกอบพระราชกรณียกิจของ
รัชกาลที่ ๔ ให้อยู่ทางตะวันออกจึงส่งผลให้แลดูคล้ายกับว่า ในรัชกาลนี้ได้มีการปรับเปลี่ยน
ด้านหน้าของพระบรมมหาราชวัง จากเดิมที่เคยหันหน้าสู่ทิศเหนือกลายมาเป็นด้านทิศ
ตะวันออกแทน ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพระนครและเพื่อให้ถูกต้องตามธรรมเนียมใน
การก่อสร้างพระราชวังหรืออาคารสําคัญที่ถือด้านทิศตะวันออกเป็นหลัก และน่าจะเป็นการ
สะดวกกว่าด้านทิศเหนือซึ่ งถูกจํากั ดด้านพื้นที่ เนื่ องจากใกล้กับพระบวรราชวังของ
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่า รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระ
อภิเนาว์นิเวศน์เพื่อเป็นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของ
พระองค์เอง และเพื่อเป็นที่เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะจากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี  
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่ง
และอาคารสําคัญหลายหลังที่ทรงสร้างขึ้นใหม่  รวมท้ังมีพระที่น่ังใกล้เคียงที่ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใน
บริเวณนี้  การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์แสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่ที่ประทับโดยเน้น
ความสําคัญไปยังด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับพระบรม  
ราโชบายในการขยายเขตพระนครไปทางตะวันออกเช่นกัน 

 
๒. การสร้างพระราชวังในต่างจังหวัด 

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังเพื่อเสด็จแปรพระราชฐาน
ไปประทับแรมในต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๗ แห่ง ดังที่ได้รวบรวมรายชื่อไว้แล้วในเบื้องต้น ซึ่งถือ
เป็นการสร้างพระราชวังที่ประทับนอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังในพระนครเป็นรัชสมัยแรก
                                                           

๗คณะอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี, ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษก เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), 
๒๘๒. 



๓๖๘ 

 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๑-๓ ไม่ปรากฏการสร้างพระราชวังอื่นเพื่อเป็นที่
ประทับแรมนอกจากพระบรมมหาราชวัง  อย่างไรก็ตาม การสร้างพระราชวังที่ประทับนอกจาก
วังหลวงนั้น ได้เคยมีมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังจะพบว่ามีพระราชวังสําหรับเสด็จประพาส
และประทับแรมมากถึง ๙ แห่ง๘  

เหตุผลประการสําคัญในการสร้างพระราชวังในต่างจังหวัด อาจเนื่องมาจากพระ
อุปนิสัยส่วนพระองค์ที่ทรงพึงพอพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังที่ต่างๆ ด้วย
พระองค์เอง  ดังจะเห็นได้จากพระกรณียกิจตั้งแต่เม่ือทรงผนวชที่ทําให้ได้เสด็จธุดงค์ไปยัง
สถานที่สําคัญต่างๆ ในราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในเวลา
ต่อมา เนื่องจากทําให้ทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในแต่ละแห่ง นอกจากนี้ ยัง
พบว่าเคยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จไปยังศรีลังการ่วมกับคณะสมณทูต  รวมทั้งมีพระราช
ประสงค์ที่จะเสด็จไปยังต่างประเทศอื่นๆ  แต่ไม่อาจสําเร็จได้เนื่องจากข้อติดขัดตามราช
ประเพณีที่พระราชวงศ์ไม่อาจเสด็จออกนอกพระนครได้หากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต  ดัง
พระราชหัตถเลขาขณะทรงผนวชที่ทรงมีต่อพระสหายต่างชาติความตอนหนึ่งว่า  

 
“...ข้าพเจ้าขอกล่าวโดยจรงิว่า  ข้าพเจ้าอยากเป็นที่สุด ที่จะเดินทางไปที่ต่างๆ ยิ่งกว่า
อยู่แต่ในที่เดียว  แต่ไปไม่ได้เพราะประเพณีไม่ดีของรัฐบาลโง่เขลาเบาปัญญาของเรา
ตั้งแต่ก่อนและเวลานี้ ห้ามมิให้พระราชวงศ์เช่นข้าพเจ้า ออกนอกพระราชอาณาจักร 
นอกจากออกไปราชการสงคราม...”๙ 

 
แม้เม่ือขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ในข้อนี้ก็ยังคงปรากฏใน

ลายพระหัตถ์ส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง เช่น พระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงกรมหม่ืนมเหศวรศิว
วิลาศ พระราชโอรส ว่า “...จดหมายมายังกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ  การเที่ยวเขา เที่ยว
ถ้ า เที่ยวป่าก็เปนที่เพลิดเพลินไปอย่างหนึ่ง เพราะมีในต านานนิทานว่าพระมหากษัตริย์
เสด็จไปประพาศป่า  ว่าถึงเจ้าแผ่นดินเมืองไทยที่มีธรรมเนียมสืบมา เหตุที่เสด็จก็มีสาม
อย่าง เสด็จไปสงครามอย่างหนึ่ง เสด็จไปวังช้างอย่างหนึ่ง เสด็จไปนมัสการพระ คือ พระ
พุทธบาทและที่อื่นๆอย่างหนึ่ง ครั้งนี้ก็ถ้าจะมานมัสการพระก็ไปพระแท่น แต่ที่แท้ก็

                                                           
๘สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต านานวังเก่า พิมพ์ครั้ง

ที่ ๗ (กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓), ๗๖. 
๙พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๖), ๓๔. 



๓๖๙ 

 

ประสงค์จะดูที่ต่างๆ แลจะหัดซ้อมเดินทางบกไว้ให้ข้าราชการทุกต าแหน่งเข้าใจในการที่
จะใช้ช้างใช้ม้าใช้รถ...”๑๐ 

พระอุปนิสัยในส่วนนี้ จึงน่าจะมีส่วนทําให้ เกิดการสร้างพระราชวังที่ประทับใน
ต่างจังหวัด ซึ่งเหตุผลในการสร้างพระราชวังเหล่านั้นก็เพื่อเป็นสถานที่สําหรับเสด็จแปร
พระราชฐานเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ภูมิประเทศในท้องถิ่นต่างๆ และเพื่อ
ทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถ ดังเช่นท่ีมีพระราชประสงค์ในการสร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรีว่า 
“...จะทรงสร้างพระมหามณเฑียรแลพระที่นั่งขึ้นไว้ให้เปนที่ศุกส าราญ... ถึงเทศกาลน้ า
หลากแล้ว..จะโดยเสด็จพระราชด าเนินขึ้นไปประทับแรมต้องตามพระราชประสงค์เสมอจง
ทุกปี...”๑๑ 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพระราชวังในต่างจังหวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ทั้งสิ้น ๗ แห่ง
นั้น พบว่าเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในเขตพระราชฐานเดิมในสมัยอยุธยาถึง ๔ แห่ง ได้แก่ 
พระราชวังบางปะอิน พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังท้ายพิกุล จ.สระบุรี 
และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี  ซึ่งบางแห่งที่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่แสดงพระราช
ประสงค์ในการก่อสร้างก็แสดงให้เห็นว่าเป็นไปเพื่อการเชิดชูพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ใน
สมัยอยุธยา เช่น การปฏิสังขรณ์และก่อสร้างพระที่นั่งใหม่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่มี
ประกาศว่า  “...ที่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์วังเมืองลพบุรี ทําการปฏิสังขรณ์ขึ้นไว้ เพื่อจะได้ให้
เป็นที่ประทับแรมในกาลอันควร เปนที่สบาย แลจะให้เปนพระเกียรติยศซึ่งได้เชิดชูพระ
เกียรติยศพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน...”๑๒  ดังนั้นเหตุผลอีกประการหนึ่งจึงน่าจะเป็นเพราะ
รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชอนุสรณ์คํานึงถึงคุณค่าและความสําคัญของพระราชวังต่างๆ รวมทั้ง
ระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางด้านรูปแบบศิลปกรรมของพระราชวังในต่างจังหวัดทั้ง 
๔ แห่งนั้นเหลือเพียงพระที่นั่งและอาคารบางแห่งที่ยังคงเป็นรูปแบบศิลปกรรมตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เช่น หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์  และหอพิสัย
ศัลยลักษณ์ในพระราชวังจันทรเกษม ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องภายหลัง 

                                                           
๑๐พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๑๗. 

๑๑เอกสารรัชกาลที่ ๔ (จ.ศ.๑๒๑๘), เล่มที่ ๑๑, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หน้า 
๑๔๗. 

๑๒ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๑๕๔. 



๓๗๐ 

 

นอกจากพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้ง ๔ แห่งนี้ ยังพบว่ารัชกาลที่ ๔ มีพระ
ราชประสงค์ให้สร้างพระที่นั่งสรรเพชรปราสาทซึ่งได้ถูกทําลายลงเม่ือคราวเสียกรุง โดยมีพระ
บรมราชโองการว่า “..อนึ่ง ทรงก่อฤกษ์สถาปนาพระที่นั่งสรรพเพ็ชร์ปราสาท อันเป็นพระที่นั่ง
พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนๆ ซึ่งทําลายไปแล้วให้มีขึ้นไว้ตามเดิม  แล้วจะได้จารึกพระนามพระเจ้า
แผ่นดินซึ่งได้ครอบครองเสวยราชสมบัติ ณ พระมหานครศรีอยุธยาโบราณราชธานีนั้นทุกๆ 
พระองค์ ประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งสรรพเพ็ชร์ปราสาท ให้เป็นที่เคารพแก่อาณาประชาราษฎร  
ด้วยพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนๆ นั้นได้มีพระเดชพระคุณในกาลครั้งหนึ่งๆ.. ”๑๓ ซึ่งแม้การก่อสร้างจะ
ไม่อาจสําเร็จดังพระราชประสงค์ แต่จากพระบรมราชโองการในการก่อสร้างก็สะท้อนถึงแนว
พระราชดําริที่แสดงให้เห็นว่าทรงพระราชอนุสรณ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่แห่ง  
กรุงศรีอยุธยา  

จากหลักฐานดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่าเหตุผลอีกประการหนึ่งในการสร้างพระราชวัง
ในต่างจังหวัดของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะในเขตพระราชฐานเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ก็เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติอดีตบูรพมหากษัตริย์และเป็นการย้อนรําลึกถึงความรุ่งเรืองของอดีตราชธานี 
ซึ่งนับเป็นพระราชกรณียกิจสําคัญที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นรัชกาล
แรก โดยแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักฐานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งโดยคํานึงถึงรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาเป็นสําคัญ 
และเป็นข้อสนับสนุนด้านประวัติศาสตร์ที่มีนักวิชาการระบุว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงเน้นย้ําถึงหน้าที่
และความสําคัญของพระมหากษัตริย์  ทรงพระราชดําริว่าพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์
สมควรได้รับการเทิดพระเกียรติ และทรงตระหนักถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุง
รัตนโกสินทร์ที่สืบต่อความเจริญรุ่งเรืองมาจากกรุงศรีอยุธยา๑๔ 

พระราชวังในต่างจังหวัดอีก ๓ แห่งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในต่างจังหวัดนอกจากนี้ 
ได้แก่ พระราชวังเมืองสมุทรปราการ,  พระนครปฐม จ.นครปฐม และ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 
นั้น เหตุผลที่ทรงสร้างพระราชวังที่เมืองสมุทรปราการและนครปฐมนั้น ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ
พระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อพระสมุทรเจดีย์ และพระปฐมเจดีย์ที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่  
โดยอาจมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับธรรมเนียมในราชสํานักสมัยอยุธยาที่มีการสร้างวังที่ประทับใกล้
                                                           

๑๓ประชุมประกาศรัชกาลที่  ๔  เล่ม  ๒ (กรุ ง เทพฯ : โรงพิมพ์กรุ ง เทพ , 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ท.หม่อมเจ้าชิดชนก  กฤดากร ณ เมรุ
หลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๑), ๓๗๔. 

๑๔ดูใน “สํานึกทางประวัติศาสตร์ของความเป็นพระมหากษัตริย์” ใน อรรถจักร   
สัตยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.
๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๙๑. 



๓๗๑ 

 

กับศาสนสถานที่สําคัญ ดังเช่นการสร้างพระตําหนักต่างๆ เนื่องในการเสด็จฯ ไปทรงนมัสการ
พระพุทธบาท๑๕  

ส่วนพระราชประสงค์ในการสร้างพระนครคีรี น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่รัชกาลที่ ๔ 
ทรงโปรดเสด็จประพาสเพชรบุรีบ่อยครั้ง๑๖ ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมในสมัยนั้นที่มีการต่อเรือ
กลไฟพระที่นั่งขึ้นหลายลํา เช่น เรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช เรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล เป็น
ต้น ซึ่งทําให้สามารถเสด็จไปในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏว่าใน
รัชกาลนี้ได้เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้  ดังนั้นเทคโนโลยี
และการคมนาคมที่เจริญมากขึ้นก็น่าจะเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําให้เกิดการสร้าง
พระราชวังที่ประทับต่างจังหวัดในรัชสมัยนี ้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ น่าจะมีเหตุผลที่สําคัญหลายประการ ได้แก่  พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่
โปรดการเสด็จประพาสไปยังที่ต่างๆ  การปฏิสังขรณ์พระราชวังหลายแห่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศพระบูรพมหา
กษัตริย์ในอดีต  การสร้างพระราชวังที่ประทับให้อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถานสําคัญที่ทรงมีพระ
ราชศรัทธา  และการคมนาคมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

 
๓. รูปแบบและแนวคิดในการก่อสร้างพระที่นั่งที่ประทับ 

จากการศึกษารูปแบบพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ในพระราชวังแห่งต่างๆ ที่
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่ยังคงปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมในปัจจุบัน เช่น  หมู่พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์  พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังจันทรเกษม  และ
พระนครคีรี  รวมทั้งจากการศึกษาภาพถ่ายเก่าของหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ที่สร้างเป็นที่ประทับ
แห่งใหม่ภายในพระบรมมหาราชวัง  พบว่ารูปแบบของอาคารที่ประทับทั้งหมดไม่ใช่อาคารแบบ
ไทยประเพณีอย่างที่นิยมสร้างเป็นหมู่พระมหามณเฑียรที่ประทับของรัชกาลที่ ๑-๓  แต่มี
รูปแบบตามพระราชประสงค์ทีป่รากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกผสมผสานกับศิลปะจีน   

พระที่น่ังเหล่านี้มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาคารที่มีลักษณะเป็นตึก ๒-๓ 
ชั้น ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน ผังอาคารมีลักษณะแบบสมมาตร ประกอบเป็นหมู่พระที่นั่งโดยมี
                                                           

๑๕ร.อ.นพดล  ปาละประเสริฐ, พระราชวัง ๓ แคว้น: ยุทธศาสตร์การสร้างที่
ประทับสมัยอยุธยา ธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๗), ๑๖๒-
๑๖๗.  

๑๖ดูปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ ไปเพชรบุรี ในบทท่ี ๓ เบญจวรรณ  ทัศนลีลพร, 
“การออกแบบพระนครคีรี” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๑๓๒. 



๓๗๒ 

 

อาคารตั้งแต่ ๒ หลังขึ้นไปที่มีทางเชื่อมสู่กัน  โดยเน้นให้อาคารหลักวางตัวในแนวยาว โดยมีมุข
หรืออาคารอีกหลังเชื่อมต่อในส่วนกลาง หรือปลายทั้ง ๒ ข้าง ตัวอย่างสําคัญ เช่น หมู่พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎ และพระที่นั่งพิมานรัตยา  การวางผังอาคารตามแนวยาวเช่นนี้ เรียกว่า รูปด้าน
แบบพระราชวัง ซึ่งเป็นแผนผังที่นิยมในสถาปัตยกรรมแบบพาลาเดียนอย่างตะวันตก๑๗  

เครื่องหลังคาของพระที่นั่งนิยมก่ออิฐฉาบปูนมุงกระเบื้อง มีทั้งแบบที่เป็นกระเบื้อง
แผ่นเรียบอย่างกระเบื้องว่าว และแบบท่ีตกแต่งหลังคาด้วยแนวปูนที่ทําเป็นเส้นกลมเรียงตัวตาม
แนวกว้างของช่วงหลังคา และประดับกระเบื้องคั่นตรงกลางระหว่างแนวปูนปั้นแต่ละเส้น  บ้าง
ยกหน้าจ่ัวและหลังคาให้สูงขึ้นโดยมีชั้นคอสองคั่น  ซึ่งเป็นการเลียนแบบให้แลดูคล้ายกับการทํา
หลังคาและประดับกระเบื้องกาบกล้วยแบบจีน (ภาพที่ ๒๖๗)  ในบางแห่งยังพบลวดลายปูนปั้น
แบบจีนประดับอาคาร มีท้ังที่ทําขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยและตกแต่งอาคารตามความเชื่อแบบจีน 
เช่น ปูนปั้นรูปสิงโตที่ประดับใกล้กับประตูทางเข้าสู่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี  
จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นตําแหน่งของปากท่อที่ระบายน้ําจากแนวหลังคา ขณะเดียวกันรูปสิงโตก็มี
ความหมายถึงการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าสู่ภายในด้วย (ภาพที่ ๒๖๘) 

 

 
ภาพที่ ๒๖๗ งานประดับเครื่องหลังคาเลียนแบบจีนของพระที่นั่งบรมพิมานและพระที่นั่งอนันต

สมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๓๙. 

 

                                                           
๑๗สมชาติ  จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 

๔- พ.ศ.๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), ๓๐. 



๓๗๓ 

 

 
ภาพที่ ๒๖๘ ปูนปั้นรูปสิงโตแบบจีน พระที่น่ังเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

 
หน้าจ่ัวของพระที่นั่งที่ประทับหลายแห่งมีลักษณะเป็นหน้าตัดสามเหลี่ยมทึบโดยมี

ความสูงและความลาดชันน้อยกว่าหน้าจ่ัวเรือนไทย อาจมีชายคาสั้นๆ รองรับที่ใต้หน้าจ่ัว บาง
แห่งมีลักษณะคล้ายหลังคาจ่ัวหน้าตัดเรียบแบบวิหารกรีก (Pediment)๑๘ (ภาพที่ ๒๖๙) ในขณะ
ที่บางแห่งทําเป็นดาดฟ้าที่มีระเบียงกั้นโดยรอบ เช่นบริเวณพระที่นั่งภาณุมาศจํารูญที่ติดต่อกับ
พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งพบว่าได้ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตร
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และทรงคํานวณเวลา๑๙ (ภาพที่ ๒๗๐)  น่าสังเกตว่าในรัชกาลนี้ 
ไม่เคร่งครัดเรื่องการซ้อนชั้นหลังคาตามคติความเชื่อเรื่องปราสาทอย่างอาคารแบบไทย
ประเพณี แม้ว่าจะเป็นส่วนที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้อาจเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบ
อาคารที่เป็นตึกอย่างฝรั่งปนจีน และเน้นประโยชน์การใช้สอยที่จําเป็นและตอบสนองต่อพระราช
กรณียกิจที่ทรงสนพระราชหฤทัย ดังเช่นการทําหลังคาพระที่นั่งแบบดาดฟ้าซึ่งไม่เป็นที่นิยมมา
ก่อนในสถาปัตยกรรมของราชสํานักไทย 

 

                                                           
๑๘เรื่องเดียวกัน, ๔๔. 
๑๙ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี , พระอภิเนาว์นิเวศน์: พระราชนิเวศน์ใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๑๙๕.  



๓๗๔ 

 

    
 (ก) (ข) (ค) 

ภาพที่ ๒๖๙ รูปแบบพระที่น่ังที่มีลักษณะเป็นตึกและใช้หน้าจั่วสามเหลี่ยมทึบ 
(ก) พระที่น่ังพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 
(ข) พระที่น่ังพิมานรัตยา พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 
(ค) พระที่น่ังเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพที่ ๒๗๐ ดาดฟ้าพระท่ีนั่งภาณุมาศจํารูญในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๐. 

 
การประดับตัวอาคารภายนอกพบว่ามีการเลียนแบบศิลปะตะวันตกด้วยการทําเสา

ติดผนัง มีบัวหัวเสาแบบตะวันตก เช่น หัวเสาประดับปูนปั้นรูปใบผักกาด และหัวเสาแบบก้น
หอย ตัวเสาทําเป็นร่องทอดตัวตามแนวยาว เสาเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นงานประดับ เพื่อแบ่งช่วง
หน้าต่างหรือประตู โดยไม่ได้เป็นเสาโครงสร้างที่รองรับน้ําหนักอาคาร เนื่องจากยังใช้ผนังก่ออิฐ
ช่วยรับน้ําหนัก 



๓๗๕ 

 

ช่องหน้าต่างทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก บานหน้าต่างทําด้วยไม้ มีทั้งที่เป็นบาน
เกล็ดและแบบทึบ และมีทั้งที่เป็นบานเปิดซ้าย-ขวา กับบานผลักที่เปิดออกจากด้านล่าง  บาง
แห่งพบการทําช่องประตู เป็นวงโค้งและประดับกรอบวงโค้งด้วยลวดลายปูนปั้น ทําให้แลดูคล้าย
กับว่าช่องประตูนั้นสลับคั่นด้วยเสาที่มีหัวเสาแบบตะวันตก (ภาพที่ ๒๗๑) อาคารรูปแบบนี้สร้าง
ขึ้นเพื่อให้แลดูคล้ายกับอาคารแบบตะวันตกที่เน้นการแสดงโครงสร้างอาคารด้วยแนวเสาต้น
ใหญ่สลับช่องวงโค้งแบบอาร์เขต (Arcade)  

 

 
ภาพที่ ๒๗๑ ช่องประตูวงโค้งและลวดลายปูนปั้นประดับผนังรูปเสาแบบตะวันตก พระที่นั่ง 

ราชธรรมสภา พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 
 
นอกจากนี้ ยังมีการทําคิ้วบัวโดยรอบอาคารเพื่อให้เห็นการแบ่งจํานวนชั้นของ

อาคารอย่างชัดเจน (ภาพที่ ๒๗๒) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอาคารแบบตึกในรัชสมัยนี้โดยมี
ตัวอย่างมาก่อนหน้าแล้ว เช่นที่พระตําหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นอาคารแบบตึก
ฝรั่งรุ่นแรกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๒๒๐ 

 

                                                           
๒๐สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๒๒ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), ๗๒. 



๓๗๖ 

 

 
ภาพที่ ๒๗๒ คิ้วบัวโดยรอบเพื่อแบ่งชั้นของอาคารและการประดับเสาติดผนังเลียนแบบ

ตะวันตก พระที่น่ังพิมานรัตยา พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
รูปแบบบางประการของพระที่นั่งดังที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่พัฒนาการสืบมาจากอาคาร

สมัยรัชกาลที่ ๒-๓ ซึ่งจะพบรูปแบบอาคารที่เป็นตึก ก่ออิฐฉาบปูน และประดับเครื่องหลังคา
ลักษณะที่คล้ายแบบจีนในเขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวัง๒๑  แต่พระที่นั่งที่
ประทับตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นจะปรากฏอิทธิพลตะวันตกที่ผสมผสานมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางผังและการประดับตกแต่งอาคาร  โดยรูปแบบเช่นนี้พบได้ในประเทศ
อาณานิคมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกที่อยู่ใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ ซึ่งอาจเป็นแหล่งบันดาลใจที่
นํามาสู่การสร้างพระราชวังบางแห่งของรัชกาลที่ ๔ เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๔๐๒ รัชกาลที่ ๔ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหม่ืนวิษณุ
นาถนิภาธรเสด็จไปดูการปกครองที่สิงคโปร์และได้นําเอาแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตกบาง
ประการเข้ามาเผยแพร่ในสยามด้วย๒๒ 
                                                           

๒๑ดูใน ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมใน
เขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พุทธศักราช ๒๓๒๕-พุทธศักราช ๒๔๕๓ (กรุงเทพฯ: วัฒนชัยการพิมพ์, ๒๕๒๗). ไม่ปรากฏ
เลขหน้า. 

๒๒สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒, ๗๒-๗๔. 



๓๗๗ 

 

อย่างไรก็ตาม พระที่นั่งที่ประทับในรัชกาลนี้ยังเป็นเพียงรูปแบบที่ผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมไทย จีน และตะวันตก ซึ่งยังมีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมต้นแบบ
จากตะวันตกอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างซึ่งเป็นไปตามรสนิยมของช่างไทยมากกว่า 
เพียงแต่มีการเพิ่มการตกแต่งที่เป็นการเลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของช่างไทย๒๓ จึงทําให้อาคารบางแห่งไม่มีความม่ันคงแข็งแรงนัก ดังเช่นหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศน์ที่แม้จะมีรูปแบบเป็นตึกอย่างตะวันตก แต่เม่ือถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ต้องถูกรื้อลง
เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมอย่างมากจนไม่อาจซ่อมแซมให้ดีดังเดิมได้๒๔  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การใช้องค์ความรู้ในการก่อสร้างแบบช่างไทยท่ีคุ้นชินกับโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้ จึงทําให้ผุพัง
ได้ง่ายโดย แม้ว่าการตกแต่งภายนอกจะหุ้มด้วยปูนปั้นเพื่อให้แลดูคล้ายกับสถาปัตยกรรม
ตะวันตกก็ตาม 

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาศิลปกรรมในราชสํานักที่สร้างตามพระราชประสงค์
ของรัชกาลที่ ๔ ที่ยังคงมีหลักฐานให้ศึกษานั้น ไม่ค่อยปรากฏการประดับตราพระบรมราช
สัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๔ ที่เป็นรูปพระมหามงกุฎเท่าใดนัก  โดยในพระบรมมหาราชวังพบ
หลักฐานเพียงบางแห่งในสถานที่ที่ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ เช่น  บริเวณเหนือช่องสีหบัญชร
ภายในบริเวณมุขกระสันที่เชื่อมต่อระหว่างพระที่นั่งไพศาลทักษิณกับหอพระธาตุมณเฑียร ซึ่งมี
การประดบัลวดลายใบไม้แบบตะวันตกร่วมด้วย (ภาพที ่๒๗๓)  

 

                                                           
๒๓สมชาติ  จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 

๔- พ.ศ.๒๔๘๐, ๓๘-๓๙. 
๒๔ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี , พระอภิเนาว์นิเวศน์: พระราชนิเวศน์ใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๑๙๖. 



๓๗๘ 

 

 
ภาพที่ ๒๗๓ พระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎประดิษฐานเหนือช่องสีหบัญชร 

พระบรมมหาราชวัง 
ที่มา: จุลทรรศน์  พยาฆรานนท์, ผู้ เรียบเรียง, หมู่พระมหามณเฑียร (กรุงเทพฯ: ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักพระราชวัง, ๒๕๕๔), ๘๓. 

 
นอกเหนือจากบริเวณดังกล่าว  พบเพียงการประดับพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระ

มหามงกุฎเฉพาะในอาคารที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในพระราชวัง เช่น  บริเวณหน้าบันชั้นลด
ของพระพุทธรัตนสถาน ซึ่งประดับคู่กันกับหน้าบันหลักที่ทําเป็นรูปครุฑยุดนาคอันเป็นพระบรม
ราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๒ (ภาพที่ ๒๗๔)  บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เช่นที่หน้าบัน
พลับพลาเปลื้องเครื่องด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ ๔  
และท่ีหน้าบันของวิหารพระแก้วน้อยที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี (ภาพที่ ๒๗๕) 

 



๓๗๙ 

 

 
ภาพที ่๒๗๔ พระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎประดิษฐานที่หน้าบันชั้นลด พระพุทธ

รัตนสถาน พระบรมมหาราชวัง 
ที่มา: สายไหม  จบกลศึก, จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชด าริ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๖๒. 

 

 
ภาพที ่๒๗๕ หน้าบันปูนปั้นรูปพระมหามงกุฎจากวิหารพระแก้วน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนครคีร ี
 



๓๘๐ 

 

หลักฐานทางศิลปกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีแนวคิดในการเชิญ
พระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์มาประดิษฐานในสถานท่ีที่ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในราช
สํานักอยู่ด้วย  แม้ว่าจะพบไม่มากนักในพระบรมมหาราชวัง  อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้มีความ
แตกต่างจากศิลปกรรมตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่เป็นงานช่างเนื่องในพุทธศาสนาที่
พบว่ามีการประดับรูปพระมหามงกุฎท่ีหน้าบันอาคารสําคัญอย่างพระอุโบสถและอาคารอื่นๆ อยู่
หลายแห่ง ซึ่งพบได้มากกว่าศิลปกรรมในราชสํานัก 

สําหรับพระที่นั่งในพระราชนิเวศน์อื่นๆ พบว่ามีเพียงพระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี ที่ยังคงปรากฏลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบันเป็นรูปพระมหา
มงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งอยู่ภายในพระวิมานที่แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยพระมหามงกุฎ
ประดิษฐานในช่องกลาง ส่วนช่องด้านซ้ายและขวาประดับด้วยผ้าม่านแหวกและมีพู่ระย้าห้อยลง
มาจากกลางช่อง ด้านข้างของพระวิมานมีฉัตร ๗ ชั้นตั้งขนาบ ๑ คู่ มีลายพรรณพฤกษาอย่างจีน
เช่นดอกโบตั๋นและใบไม้อย่างฝรั่งประดับโดยรอบ และมีลายเมฆอย่างจีน รวมทั้งวิมานบริ วาร
ประดับอยู่ด้วย  (ภาพที่ ๒๗๖)  

 

 
ภาพที่ ๒๗๖ ปูนปั้นประดับหน้าบันพระที่น่ังพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 

 
ลายประดับดังกล่าวชวนให้นึกถึงภาพพระราชอาสน์ที่ประทับสําหรับเสด็จออกใน

ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งมีพระราชอาสน์ที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ประดิษฐานที่
ด้านหน้าสีหบัญชรที่แบ่งออกเป็น ๓ ช่อง ประดับด้วยพระวิสูตรที่แยกเป็น ๒ ข้าง และมีฉัตร ๗ 
ชั้นขนาบข้างพระราชอาสน์ รวมทั้งตกแต่งเพดานด้วยโคมไฟและพู่ระย้าต่างๆ (ภาพที่ ๒๗๗) 
ซึ่งมีรายละเอียดคล้ายกับงานปูนป้ันประดับหน้าบันนี้ 

อย่างไรก็ตาม ลวดลายประดับหน้าบันของพระที่นั่งพิมานมงกุฎดังกล่าวเชื่อว่า
น่าจะทําขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนามพระที่นั่งคือ “พิมานมงกุฎ” จึงทําเป็นรูปพระมหามงกุฎ
ประดิษฐานในพระวิมาน  ซึ่งมีความหมายถึงพระวิมานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง 



๓๘๑ 

 

 
ภาพที่ ๒๗๗ พระราชอาสน์ที่ประทับ ในท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม หมู่พระอภิเนาว์

นิเวศน ์
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๐. 

 
การผูกลวดลายประดับให้เข้ากับนามและหน้าที่การใช้งานของพระที่นั่งยังพบที่หน้า

บันของพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยซึ่งเป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่าราชการ ซึ่งทําหน้าบันปูน
ปั้นประดับเป็นรูปพระแท่นราชบัลลังก์ที่มีพนักพิง มีชั้นเทพนมและครุฑประดับที่ฐาน ตั้งอยู่
เหนือแท่นฐานสิงห์ ภายใต้ฉัตร ๙ ชั้น ซึ่งมีพวงอุบะดอกไม้ห้อยประดับที่ชั้นล่างสุด ที่ด้านข้าง
ทั้งสองของพระแท่นราชบัลลังก์มีฉัตร ๗ ชั้นขนาบ และมีภาพบุคคลซึ่งอาจหมายถึงเหล่า
พราหมณ์และขุนนางที่แต่งกายด้วยผ้านุ่งโจง สวมเสื้อ และมีผ้าคาดเอวหมอบเฝ้าที่สองข้างของ
พระแท่นน้ัน ทั้งนี้มีลายพรรณพฤกษาที่ประกอบด้วยลายดอกไม้และใบไม้ม้วนอย่างฝรั่งประดับ
ล้อมเป็นกรอบสามเหลี่ยมอยู่โดยรอบ (ภาพที่ ๒๗๘) 

ลวดลายปูนปั้นดังกล่าวชวนให้นึกถึงพระแท่นมหาเศวตฉัตรที่ประดิษฐานอยู่ใน 
พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีลักษณะเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ที่มีฐาน
สิงห์รองรับชั้นล่างสุด ถัดขึ้นมาเป็นชั้นครุฑ ชั้นเทพพนม และชั้นที่ประทับที่มีพนักพิง โดยพระ
แท่นมหาเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรหรือฉัตรขาว ๙ ชั้น ซึ่ง
ประดับด้วยอุบะดอกจําปีทองคําที่ชั้นล่างสุดของฉัตร และหากพิจารณาจากด้านหน้าของพระ
แท่นมหาเศวตฉัตรก็จะแลดูเสมือนว่ามีฉัตร ๗ ชั้นขนาบสองข้างของพระแท่นมหาเศวตฉัตรด้วย 
เนื่องจากมีฉัตร ๗ ชั้นที่ประดับเคียงกับพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานที่อยู่เบื้องหลัง
ซึ่งห่างออกไป (ภาพที่ ๒๗๙) 



๓๘๒ 

 

จากรูปแบบลวดลายปูนปั้นที่เน้นภาพพระแท่นราชบัลลังก์เป็นประธาน  ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับพระแท่นมหาเศวตฉัตรซึ่งประดิษฐานภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  
ในพระบรมมหาราชวัง  ประกอบกับนามพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยซึ่งมีความพ้องกันกับพระที่นั่ง 
อมรินทรวินิจฉัยฯ จึงเชื่อว่าการออกแบบลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันนี้ น่าจะสื่อความหมายเพื่อ
อธิบายถึงหน้าที่สําคัญของพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยที่เป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่าราชการ 
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  เช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ซึ่งเป็นท้องพระโรงในหมู่
พระมหามณเฑียรของพระบรมมหาราชวัง  

 

 
ภาพที่ ๒๗๘ หน้าบันพระที่น่ังวิสุทธิวินิจฉัย พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 

 



๓๘๓ 

 

 
ภาพที่ ๒๗๙ พระแท่นมหาเศวตฉัตร พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา: จุลทรรศน์  พยาฆรานนท์, ผู้เรียบเรียง, หมู่พระมหามณเฑียร (กรุงเทพฯ: ฝ่ายประชา 
สัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักพระราชวัง, ๒๕๕๔), ๑๒๐-๑๒๑. 

 
จากการศึกษาพระราชวังที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ พบว่า การก่อสร้างพระที่นั่ง

สําหรับเป็นที่ประทับและทรงงานต่างๆ นั้นน่าจะมีแนวคิดที่สําคัญอย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณี  และแนวคิดอย่างใหม่ที่
ได้รับอิทธิพลจากภายนอก 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมมหาราชวังตามพระราชประเพณี ได้แก่ 
การแบ่งเขตพื้นที่ภายในพระราชวังที่ประทับออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐาน
ชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งพบว่าพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๔ ยังคง
รักษาระเบียบนีอ้ย่างเคร่งครัด โดยบริเวณเขตพระราชฐานช้ันนอกของพระราชวังบางแห่งยังพบ
อาคารซึ่งเป็นที่ทําการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับราชสํานัก  ส่วนเขตพระราชฐานชั้น
กลางยังคงเป็นท่ีตั้งของพระที่น่ังสําหรับเสด็จออกว่าราชการ และเขตพระราชฐานชั้นในเป็นส่วน
ที่ประทับส่วนพระองค์และฝ่ายในที่ตามเสด็จ  โดยพบว่าบางแห่งได้พระราชทานนามพระที่นั่ง
ในพระราชวังอื่นๆ ให้มีความใกล้เคียงกับพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง เช่น  พระที่นั่งพิมาน
มงกุฎ ที่มีนามเทียบได้กับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน  โดยจะเห็นว่ามีความหมายที่ใกล้เคียงกัน
คือเป็นวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์  ซึ่งพระที่นั่งทั้งสองแห่งต่างก็ เป็นพระวิมานที่
บรรทมเช่นเดียวกัน หรือ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย ที่มีนามเทียบได้กับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 
และต่างก็ทําหน้าที่เป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่าราชการเช่นเดียวกัน เป็นต้น 



๓๘๔ 

 

นอกจากนี้  บางแห่งยังพบว่ามีการสร้างเขตพุทธาวาสในพระราชวัง เช่น ที่บริเวณ
วิหารวัดพระแก้วน้อยบนยอดเขาทิศเหนือของพระนครคีรี จ.เพชรบุรี ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวคิด
เดียวกันกับการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งยังมีแนวคิดในการ
สร้างปราสาทในพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดําริที่ว่า พระราชวังใหญ่ที่มีมาแต่
โบราณต่างก็มีปราสาทในพระราชวังทั้งสิ้น ตัวอย่างที่สําคัญ คือพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท 
ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี๒๕  

ส่วนแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกนั้น เห็นได้ชัดจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีอย่างที่เคยสร้างเป็นหมู่พระมหามณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง สะท้อนถึงแนวความคิดอย่างใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องสร้างพระที่นั่งที่ประทับให้
เป็นไปตามปรัมปราคติที่เน้นรูปสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อขับเน้นให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เปรียบดัง
สมมติเทพ หากแต่เน้นประโยชน์และหน้าที่การใช้งานของอาคารเพื่อตอบสนองต่อพระราชกรณีย
กิจต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ที่แตกต่างไปจากในรัชกาลก่อนๆ เช่น ด้านการต่างประเทศ ด้านดารา
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จึงทําให้เกิดความพยายามที่จะสร้างพระท่ีนั่งให้มีรูปแบบอย่าง
ศิลปะตะวันตก และสร้างพระราชวังขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อแสดงให้
ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความมีอารยธรรมหรือความศิวิไลซ์ ความเป็นผู้รอบรู้ในศิลปะวิทยาการไม่
แพ้ชาวตะวันตก และสะท้อนถึงรสนิยมทางศิลปะของรัชกาลที่ ๔ ซึ่งถือเป็นพระเกียรติยศแห่งรัช
สมัย ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากพระราชประสงค์ในการสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ท่ีได้กล่าวถึงแล้ว 

อนึ่ง แม้ว่าในรัชกาลนี้ จะปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกในการสร้างพระที่นั่งที่
ประทับอยู่มาก แต่จะเห็นได้ว่าความนิยมในศิลปะจีนอย่างที่เคยมีมาในรัชกาลก่อนก็ยังไม่ได้
หมดไปโดยสิ้นเชิง แม้ว่าในทางประวัติศาสตร์จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจีนจะสร่าง
ซาลง กระทั่งสิ้นสุดการเจริญพระราชไมตรีระหว่างกันในรัชกาลที่ ๔๒๖ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารสนิยม 
ความเชื่อ ความงามในศิลปะจีน ยังคงเป็นสิ่งที่ทําสืบเนื่องมาในงานศิลปกรรมของราชสํานัก แม้ว่า
ในทางประวัติศาสตร์และการเมืองจะคลี่คลายความสัมพันธ์ลงแล้วก็ตาม 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่า รูปแบบพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ 
ส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบตึกซึ่งเลียนแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและ
                                                           

๒๕เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ต านาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง  (ม.ป.ท., จัดพิมพ์
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต  ศิริพงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง, ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๔), ๕๒. 

๒๖ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับจีนใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ ดูใน ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม, บรรณาธิการ, พระเจ้ากรุง
สยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๔๙-๕๙. 



๓๘๕ 

 

ศิลปะจีน โดยเป็นอาคารที่เน้นประโยชน์การใช้สอยที่ตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจของรัชกาล
ที่ ๔ โดยบางแห่งมีการประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ  ส่วนแนวคิดในการ
สร้างพระที่นั่งที่ประทับนั้นบางส่วนมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมหาราชวังตามพระ
ราชประเพณี ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมาปรับใช้กับการ
สร้างที่ประทับแห่งใหม่ด้วย 

 
๔. การสร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์  

ธรรมเนียมการสร้างพระมหาปราสาทในสมัยรัตนโกสินทร์๒๗ ได้สืบเนื่องต่อมาจาก
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสร้างพระมหาปราสาทหลายองค์ในพระราชวังโบราณและในเขต
พระราชวังอื่นๆ ที่ได้สร้างขึ้นใหม่  โดยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ของทุกรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการสร้างพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท๒๘ ซึ่งนับเป็นรัชกาลสุดท้ายที่ปรากฏ
แนวความคิดนี้ เพราะตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลปัจจุบัน ก็ไม่พบการสร้างพระมหาปราสาทใน
แต่ละรัชกาลอีก  

ธรรมเนียมในราชสํานักเกี่ยวกับการสร้างพระมหาปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ของแต่ละรัชกาลในสมัยรัตนโกสินทร์น้ัน ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่แสดงพระ
ราชประสงค์ของแต่ละรัชกาลในการสร้างพระมหาปราสาทอย่างแน่ชัด เพิ่งเริ่มปรากฏในคํา
กราบบังคมทูลถวายความเห็นของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) ใน
คราวก่อพระฤกษ์พระที่น่ังจักรีมหาปราสาทในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระมหาปราสาท
แต่ละองค์เป็นปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระองค์ ใด โดยได้กล่าวถึง
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงสร้างพระมหาปราสาทไว้ในพระบรมมหาราชวังเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติยศแล้วทุกพระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสร้าง
พระมหามณเฑียรและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แม้
จะมิได้ทรงสร้างพระมหาปราสาทไว้ในรัชกาลของพระองค์ แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสร้างพระที่นั่งมหิศรปราสาทถวายเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระ
                                                           

๒๗ปราสาทมีความหมายถึงเรือนฐานันดรสูงที่เป็นได้ทั้งอาคารที่เป็นเรือนยอดหรือ
เรือนที่มีหลังคาซ้อนชั้น แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังที่มียอด
ปราสาทหรือยอดทรงกรวยที่ตั้งอยู่บนหลังคาชั้นซ้อนทรงจ่ัว เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ดู
รูปแบบดังกล่าวได้ใน สันติ  เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๒๔-๒๖. 

๒๘ม.ร.ว.แสงสูรย์  ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักพระราชวัง, ๒๕๒๑), ๖-๙.  



๓๘๖ 

 

บรมชนกนาถ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  เม่ือถึง
รัชกาลที่ ๕ จึงได้ขอพระราชทานให้สร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นเครื่องเฉลิมพระ
เกียรติยศต่อไป๒๙  

เป็นที่น่าสนใจว่าในรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาปราสาทมากว่า
พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยในพระบรมมหาราชวังมี ๒ องค์ คือ 
พระที่นั่งมหิศรปราสาท และพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท และจะเห็นได้ว่าพระที่นั่งอาภรณ์
พิโมกข์ปราสาทได้เป็นที่รับรู้กันตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาในฐานะที่เป็นพระมหา
ปราสาทประจํารัชกาลที่ ๔ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราช
ประสงค์เช่นนั้นหรือไม่ โดยในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของพระ
ที่น่ังทั้ง ๒ องค์นี้เป็นสําคัญ  

อนึ่ง ยังมีพระมหาปราสาทในรัชกาลที่ ๔ อีกองค์หนึ่งที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี คือ
พระที่นั่งเวชไชยันต์วิเชียรปราสาท ซึ่งมีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ซึ่งจะได้กล่าวถึง
โดยละเอียดในหัวข้อสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในราชสํานักต่อไป  

พระที่นั่งมหิศรปราสาท 
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งมหิศรปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลที่ ๒ (ภาพที่ ๒๘๐)  เมื่อสร้างเสร็จได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรม
ชนกนาถมาประดิษฐานไว้ด้วย๓๐ พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นบนแนวกําแพงกั้นเขตระหว่างสวน 
ศิวาลัยกับเขตพระราชฐานชั้นใน มีแผนผังแบบจัตุรมุข ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน  มีมุขด้านเหนือ
และใต้เป็นมุขยาว หลังคาซ้อนลดหลั่น ๓ ชั้น มุขด้านตะวันตกและตะวันออกเป็นมุขสั้น  หลังคา
ซ้อน ๒ ชั้น  กลางสันหลังคาจัตุรมุขประดับด้วยยอดปราสาททรงกรวยซ้อนชั้นเพิ่มมุม มียอด
แหลม ที่มุมทั้ง ๔ ของทรงกรวยประดับด้วยประติมากรรมครุฑยุดนาค  หลังคาประดับกระเบื้อง
เคลือบสี  กรอบหน้าบันประดับช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง และทํานาคเบือนแทนหางหงส์ มีช่อง
พระบัญชรที่ผนังสกัดใต้หน้าบัน 

 

                                                           
๒๙น.อ.สมภพ  ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๓), ๗๖. 
๓๐ม.ร.ว.แสงสูรย์  ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรม 

มหาราชวัง, ๑๑๗. 



๓๘๗ 

 

 
ภาพที่ ๒๘๐ พระที่น่ังมหิศรปราสาท  
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๑๕๙. 

 
เม่ือพิจารณาถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงต้องการให้สร้างพระมหา

ปราสาทเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ร่วมกับการศึกษาแผนผังและรูปแบบของพระที่นั่งมหิศร
ปราสาท จึงอาจเป็นไปได้ว่า การก่อสร้างพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้รับแนวคิดและรูปแบบ
ในการสร้างมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งเป็นพระ
มหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่  ๑ และ รัชกาลที่  ๓ ตามลําดับ ซึ่ งสร้างไว้ใน
พระบรมมหาราชวังมาก่อนแล้ว โดยจะพบว่าพระที่นั่งมหิศรปราสาทมีแผนผังและรูปแบบบาง
ประการที่สัมพันธ์กับพระที่น่ังทั้ง ๒ องค์นั้น  



๓๘๘ 

 

ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรค์
ปราสาท๓๑ ได้แก่ การออกแบบพระที่นั่งมหิศรปราสาทให้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีความสูง ๑ 
ชั้น โดยมีใต้ชั้นต่ําหรือใต้ถุนพระที่นั่งที่สามารถเข้าไปภายในได้เช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท อีกทั้งยังมีแผนผังที่ย่านกลางของอาคารเป็นแบบ
จตุรมุขเช่นเดียวกัน  ซึ่งน่าสังเกตว่าแผนผังและรูปแบบเช่นนี้น่าจะสามารถรองรับส่วนบนของ
หลังคาที่เป็นเรือนชั้นและเรือนยอดได้เป็นอย่างดีจึงเป็นลักษณะร่วมที่เหมือนกันในการสร้าง
พระมหาปราสาทสมัยรัตนโกสินทร ์

การวางตําแหน่งพระท่ีนั่งมหิศรปราสาทให้อยู่บนแนวกําแพงเขตพระราชฐานฝ่ายใน
ก็มีความสัมพันธ์กับพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทที่ตั้งอยู่บนแนวกําแพงของพระบรมมหาราชวัง 
อีกทั้งยังมีมุขด้านเหนือและใต้ที่ขยายให้ยาวกว่ามุขตะวันออกและตะวันตกเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าด้านหลังของพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีการใช้บันไดประชิดซึ่งเป็นบันไดที่ขนาน
ไปกับตัวอาคารและมีราวบันไดเพียงข้างเดียวสําหรับเป็นบันไดขึ้นสู่พระที่นั่ง โดยมีช่องประตู
เตี้ยๆ ใต้บันไดเพื่อเข้าสู่ใต้ชั้นต่ําของพระที่นั่งเช่นเดียวกันอีกด้วย (ภาพที่ ๒๘๑) ดังนั้นจึงอาจ
เป็นไปได้ว่าแนวทางในการออกแบบพระที่นั่งมหิศรปราสาทอาจมีความเกี่ยวข้องกับพระที่นั่ง 
สุทไธสวรรย์ซ่ึงเป็นตัวอย่างที่มีมาก่อนแล้วในพระบรมมหาราชวัง 

 

 
ภาพที ่๒๘๑ พระที่น่ังสุทไธสวรรย ์
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๒๐๔. 
                                                           

๓๑ดูประวัติการสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  
ใน ม.ร.ว.แสงสูรย์  ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง 
(กรุงเทพฯ: สํานักพระราชวัง, ๒๕๒๑), ๕๒, ๑๓๙; ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรม 
พระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๒๕, ๒๐๒. 



๓๘๙ 

 

ส่วนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ประดับตกแต่งพระที่นั่งมหิศรปราสาทที่
แสดงถึงฐานันดรศักดิ์ทางสถาปัตยกรรมและการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ก็น่าจะมี
ต้นแบบมาจากพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย ซึ่งพบว่ามีรูปแบบร่วมกันหลายประการ เช่น การ
ประดับประติมากรรมรูปครุฑยุดนาคที่มุมทั้ง ๔ ภายใต้ยอดปราสาททรงกรวย การประดับเครื่อง
ลํายองที่กรอบหน้าบันโดยใช้นาคเบือนแทนหางหงส์ (ภาพที่  ๒๘๒) การทําช่องพระบัญชรที่
ผนังสกัดใต้หน้าบันซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๑๓๒ รวมทั้งการทําซุ้มพระทวารและซุ้มพระ
บัญชรให้เป็นซุ้มยอดปราสาทเสมือนเป็นการจําลองวิมานที่ประทับมาประดับไว้เช่นเดียวกัน 
(ภาพที่ ๒๘๓)  

เชื่อว่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทเป็นสําคัญ เนื่องจากเป็นพระมหาปราสาทองค์แรกในพระบรมมหาราชวังซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุดในขณะนั้น รวมทั้งเป็นพระมหาปราสาทที่แสดงถึงพระเกียรติยศแห่ง
รัชกาลที่ ๑  ดังนั้นเม่ือรัชกาลที่ ๔ จะโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาปราสาทเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงน่าจะได้ทรงนําต้นแบบบางประการจากพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทมาสร้างพระท่ีนั่งมหิศรปราสาทด้วย โดยยังคงมีรูปแบบอาคารอย่างไทยประเพณี และมี
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรม
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน อนึ่ง นามของพระที่นั่งมหิศรปราสาทที่รัชกาลที่ ๔ พระราชทานไว้นั้น
ก็มีความหมายที่แสดงถึงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ด้วยเนื่องจากคําว่า มหิศร เป็นคําที่
เลือนมาจากคําว่า มเหศวร ซึ่งหมายถึงพระศิวะ หรือพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่๓๓ 

 

                                                           
๓๒สันติ  เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๔๘), ๓๓. 
๓๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), ๘๘๗. 



๓๙๐ 

 

    
 (ก) (ข) 

ภาพที่ ๒๘๒ ครุฑยุดนาคประดับใต้ยอดปราสาทและนาคเบือนที่ประดับแทนหางหงส์ 
(ก) พระที่น่ังมหิศรปราสาท 
(ข) พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

ที่มา: (ก) ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: 
สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๑๖๐. 

 

 
ภาพที่ ๒๘๓ ซุ้มยอดปราสาท พระบัญชรพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

 



๓๙๑ 

 

สิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างในรัชกาลที่ ๔ คือการประดับพระ
บรมราชสัญลักษณ์ประจําองค์พระมหากษัตริย์และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ามี
สัญลักษณ์สําคัญบริเวณหน้าบันของพระที่นั่งมหิศรปราสาท โดยตอนบนของหน้าบันประดับ
ด้วยรูปครุฑยุดนาคซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย  ตอนล่างเป็นรูปช้างสําคัญ ๓ ช้าง ยืนแท่นในพลับพลาตรีมุขซึ่งมีผู้อธิบายว่าหมายถึง
รูปช้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติไทย๓๔ ส่วนด้านล่างทางซ้ายและขวามีรูปเทวดาเชิญฉัตร 
(ภาพที่ ๒๘๔) 

 
ภาพที่ ๒๘๔ หน้าบันพระที่น่ังมหิศรปราสาท 
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๑๖๐. 

 
สําหรับรูปช้างนั้น ในที่น้ีเชื่อว่า รูปช้างทั้ง ๓ น่าจะหมายถึงช้างเผือกหรือช้างสําคัญ

ที่มีลักษณะถูกต้องตามตําราคชลักษณ์ที่คล้องได้มาในรัชกาลที่ ๒ จํานวน ๓ ช้าง คือ พระยา
เศวตกุญชร  พระยาเศวตไอยรา  พระยาเศวตคชลักษณ์ ซึ่งเป็นช้างพลายเผือกบริสุทธิ์ทั้งสิ้น๓๕  
นับว่ารัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีช้างเผือกมาสู่พระบารมีมากที่สุดในขณะนั้น  ซึ่ง
เชื่อถือกันว่าการมีช้างเผือกในรัชกาลเป็นจํานวนมากย่อมแสดงถึงพระบุญญาธิการของพระองค์
ด้วย  ดังนั้นด้วยพระเกียรติคุณในข้อนี้จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่มีการนําสัญลักษณ์รูปช้าง ๓ ช้างยืน
                                                           

๓๔ม.ร.ว.แสงสูรย์  ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง, ๑๑๖. 

๓๕ณัฏฐภัทร  จันทวิช, ช้างราชพาหนะ (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดก
วัฒนธรรมไทย, ๒๕๔๒), ๖๑-๖๒. 



๓๙๒ 

 

แท่นในพลับพลาตรีมุขมาประดับที่หน้าบันของพระที่นั่งมหิศรปราสาทซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลที่ ๒ เป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้พระบรมราชสัญลักษณ์รูปครุฑยุดนาคอัน
หมายถึงรัชกาลที่ ๒  นอกจากนี้  ยังพบว่ารูปช้างสําคัญ ๓ ช้างยืนแท่นในพลับพลาตรีมุขแบบที่
ปรากฏบนหน้าบันพระที่นั่งมหิศรปราสาทยังเป็นรูปแบบเดียวกับพระราชลัญจกรไตรสารเศวต
ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรที่เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงได้
ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถึง ๓ ช้าง๓๖ (ภาพที่ ๒๘๕) 

 

 
ภาพที่ ๒๘๕ พระราชลัญจกรไตรสารเศวต 
ที่มา : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๔๔. 

 
โดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่าแนวคิดและรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาท 

ซึ่งเป็นปราสาทเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ที่สร้างตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้น มี
ประเด็นที่ สัมพันธ์กั นกับพระมหาปราสาทเฉลิมพระ เกี ยรติที่ ส ร้ า งมาก่ อนแล้ ว ใน
พระบรมมหาราชวังอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ โดยยังคงไว้ซึ่ง
รูปแบบอันเป็นประเพณีนิยมตามคติความเชื่อเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์  แต่ขณะเดียวกัน
ได้มีการใช้รูปสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งการออกแบบ
สัญลักษณ์โดยนําคุณลักษณะสําคัญมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่พบได้มากในงานศิลปกรรมตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 

                                                           
๓๖สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๔๔. 



๓๙๓ 

 

พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ 
ดังได้กล่าวถึงแล้วว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทได้เป็นที่รับรู้กันตั้งแต่ในสมัย

รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาในฐานะที่เป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติหรือเป็นพระมหาปราสาท
ประจํารัชกาลที่ ๔ มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เชื่อว่าอาจเป็นเพราะว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์เป็น
พระมหาปราสาทเพียงองค์เดียวในพระบรมมหาราชวังที่ทรงสร้างขึ้น หากไม่นับพระที่นั่งมหิศร
ปราสาทที่ทรงสร้างถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่ ๒   

แต่จากการศึกษาไม่พบหลักฐานชั้นต้นที่แสดงถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 
ว่าทรงต้องการให้พระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติสําหรับ
พระองค์เองหรือไม่  หากแต่การพระราชทานนามพระที่น่ังองค์นี้ น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระราช
ประสงค์ในการสร้างพระที่นั่งองค์นี้ได้  ทั้งนี้หากพิจารณานามของพระที่นั่งองค์นี้จะพบว่า
หมายถึง การเปลื้องเครื่องทรง โดยคําว่า อาภรณ์ แปลว่า เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับ พิโมกข์ 
แปลว่า การเปลื้องออก๓๗ ดังนั้นนามของพระที่นั่งจึงสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งาน ดังที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทว่า “เป็น
ที่ส าหรับเปลื้องเครื่องข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท”๓๘ ซึ่งพบว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์
ได้ใช้ในการพระราชพิธีสําคัญในรัชกาลที่ ๔ เช่น พระราชพิธีรับพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์๓๙ พระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 
(ภาพที่ ๒๘๖) และพระราชพิธีโสกันต์พระราชโอรส พระราชธิดาองค์อื่นๆ เป็นต้น โดยมีหน้าที่
เป็นเพียงพลับพลาสําหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จ เม่ือมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา  และเปลื้องเครื่องทรงบางประการก่อนที่จะเสด็จฯ ผ่านไปยังพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทเพื่อประกอบการพระราชพิธีต่างๆ เท่านั้น  และไม่พบว่าได้มีการใช้พระที่นั่งองค์นี้
เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแต่อย่างใด  

 

                                                           
๓๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๘๓๗, ๑๔๐๖. 

๓๘พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เ จ้าอยู่หัว ,  เทศนาพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๗๑. 

๓๙เรื่องเดียวกัน, ๖๐. 



๓๙๔ 

 

 
ภาพที่ ๒๘๖ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในงานพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๗. 

 
จากการศึกษาทางด้านรูปแบบศิลปะพบว่า พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ตั้งอยู่บนแนว

กําแพงแก้วด้านทิศตะวันออกของพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท (ภาพที่ ๒๘๗) มีรูปแบบเป็นพระที่
นั่งโถงจตุรมุขในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยมุขด้านเหนือและใต้เป็นมุขยาว มีหลังคาทรงจ่ัวซ้อน ๔ 
ชั้น  มุขด้านตะวันออกและตะวันตกเป็นมุขสั้น มีหลังคาทรงจ่ัวซ้อน ๒ ชั้น  ส่วนยอดประดับ
ด้วยทรงกรวยแหลมอย่างยอดพระมหาปราสาท ที่มุมทั้ง ๔ ที่รับส่วนยอดปราสาทประดับรูป
หงส์รับไขราซึ่งแตกต่างจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ทําเป็นรูปครุฑยุดนาค (ภาพที่  ๒๘๘)  
หลังคาดาดด้วยดีบุก ประดับช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง  โดยใช้นาคเบือนเช่นเดียวกับที่พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทแทนการใช้หางหงส์ หน้าบันพระที่นั่งประดับด้วยรูปเทวดาประทับยืนบนพระ
แท่น พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์ในระดับพระอุระ ขนาบข้างด้วย
เทพนมและลายกระหนกเปลว (ภาพที่ ๒๘๙)  ใต้หน้าบันประดับสาหร่ายรวงผึ้ง  มีเสาย่อมุมและ
คันทวยปิดทองประดับกระจกรองรับเครื่องหลังคา  องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมดังกล่าว
ของพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์จึงเป็นแบบไทยประเพณีทั้งหมด 

 



๓๙๕ 

 

 
ภาพที่ ๒๘๗ พระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท 

 

 
ภาพที ่๒๘๘ หงส์รับไขรา พระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท 

 



๓๙๖ 

 

 
ภาพ ๒๘๙ หน้าบันพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท 

 
จากการศึกษาพบว่า พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์น่าจะได้รับการออกแบบโดยให้มี

ความเหมาะสมสอดคล้องกันกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นอาคารหลักสําหรับ
ประกอบการพระราชพิธีต่างๆ ในบริเวณนั้น โดยจะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทบางประการ เช่น การออกแบบศาลาโถงที่เป็นอาคารบริวารด้านหน้าพระที่นั่ง
อาภรณ์พิโมกข์จํานวน ๒ หลัง ซึ่งคล้ายกับการออกแบบทิมคด ๒ หลังที่ด้านหน้าพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท  แต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏศาลาโถงทั้ง ๒ หลังแล้ว (ภาพที่ ๒๙๐)  นอกจากนี้ยังมี
รายละเอียดปลีกย่อยบางประการ เช่น การทําชุดหลังคาซ้อนชั้ นและยอดทรงปราสาทที่มี
รูปแบบคล้ายกับการย่อส่วนชุดหลังคาของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเม่ือมองจากด้านทิศ
ตะวันออกหรือด้านหน้าของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ การทํานาคเบือนแทนส่วนของหางหงส์
เช่นเดียวกับพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นต้น  

แม้ว่าจะมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่สอดคล้องกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบาง
ประการ แต่ขณะเดียวกันจะพบว่างานประดับตกแต่งบางอย่างของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ก็
ไม่ได้แสดงถึงรูปสัญลักษณ์ที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนัก 
เช่น การประดับหน้าบันพระที่นั่งด้วยรูปเทวดาประทับยืนทรงถือพระขรรค์  ไม่ใช่รูปพระ
นารายณ์ทรงครุฑอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  การประดับรูปหงส์ที่ไขราโดยไม่ใช้รูปครุฑ
ยุดนาคอย่างพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทหรือพระที่น่ังมหิศรปราสาท เป็นต้น 

 



๓๙๗ 

 

 
ภาพที่ ๒๙๐ ศาลาโถง ๒ หลัง ด้านหน้าพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ 
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๓๐. 

 
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีการประดับตกแต่งพระท่ีนั่งอาภรณ์พิโมกข์ด้วย

พระบรมราชสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ ๔ เช่น รูปพระมหามงกุฎ ซึ่งเป็นที่นิยมและพบ
ได้มากในสถาปัตยกรรมตามพระราชประสงค์ และหากเปรียบเทียบกับพระที่นั่งมหิศรปราสาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ที่ปรากฏพระบรมราชสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับรัชกาลที่ ๒ อย่างชัดเจน ก็จะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีการผูกตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 
๔ มาประดับท่ีพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์แต่อย่างใด ทั้งที่เป็นพระที่นั่งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในรัช
สมัยเดียวกัน 

ดังนั้นพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์จึงอาจไม่ได้เป็นพระมหาปราสาทเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติยศประจํารัชกาลที่ ๔ มาตั้งแต่เม่ือแรกสร้าง แต่อาจเป็นที่รับรู้และถือกันในภายหลังว่า
เป็นพระมหาปราสาทประจํารัชกาลที่ ๔  โดยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สถานที่ประทับพักเพื่อรอรับหรือส่งเสด็จฯ โดยพระราชยาน แต่แม้จะเป็นที่ประทับพักเพียง
ชั่วขณะ ก็ยังคงรูปแบบของอาคารที่ มีฐานันดรสูงอย่างยอดปราสาท เนื่องจากมีหน้าที่
ความสําคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อที่ทรงเป็นสมมติเทพ ดังจะ
เห็นได้จากพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงรับสมมติเป็น
พระอิศวรด้วยพระองค์เอง๔๐ โดยได้ทรงส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นสู่พระราชยาน ณ พระที่นั่ง
อาภรณ์พิโมกข์ด้วย 
                                                           

๔๐พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทศนาพระราชประวัติพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๖๒-๖๓. 



๓๙๘ 

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระมหาปราสาท
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์  ที่สําคัญคือพระที่นั่งมหิศรปราสาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมชนกนาถ โดยยังคงรักษารูปแบบของพระ
มหาปราสาทอย่างไทยประเพณีที่มีเครื่องหลังคาซ้อนชั้น และมีส่วนยอดเป็นทรงกรวย แนวคิด
และรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหาปราสาทที่เคยมี
มาแล้วในพระบรมมหาราชวัง อย่างพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  
โดยมีการนําสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาใช้ในการ
ประดับตกแต่งที่หน้าบัน  

ส่วนพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเชื่อว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ให้สร้างเพื่อให้
เป็นพลับพลาสําหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จเม่ือมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา  และเปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ ไปยังพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเชื่อ
ว่าไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระ
เกียติประจําพระองค์ แต่เนื่องจากเป็นพระมหาปราสาทที่สร้างในรัชสมัยนี้เพียงองค์เดียวที่สร้าง
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง หากไม่นับรวมพระที่นั่งมหิศรปราสาท  จึงทําให้ในเวลาต่อมาเป็นที่
เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทประจํารัชกาลที่ ๔ 
โดยรูปแบบของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์มีความสอดคล้องกันบางประการกับพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทซึ่งเป็นพระที่น่ังสําคัญในบริเวณนั้น 

 
๕. สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในราชส านัก 

ผลจากการศึกษาสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 
พบว่ารูปแบบเจดีย์ที่ทรงพระราชนิยมคือเจดีย์ทรงกลมหรือเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนเจดีย์ทรงปรางค์
และรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะอยุธยากระทั่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นไม่ใช่รูปแบบที่
ทรงพระราชนิยม ดังนั้นพระอารามในพระราชประสงค์จึงไม่ปรากฏการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์ใน
ตําแหน่งเจดีย์ประธานของวัดหรือในตําแหน่งอื่น๔๑ 

แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสถาปัตยกรรมในราชสํานักกลับพบว่ามีการใช้ยอดทรงปรางค์
มาประกอบเข้ากับสถาปัตยกรรม ทั้งที่เป็นอาคารในพุทธศาสนาภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระมหาปราสาท รวมทั้งส่วนยอดของประตูบางแห่งในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งอาจเรียกสถาปัตยกรรมเหล่านี้ในภาพรวมว่า สถาปัตยกรรมยอด
ปรางค์ 

                                                           
๔๑ยกเว้นท่ีวัดมหาพฤฒารามที่มีเจดีย์ประธานเป็นทรงปรางค์ ๔ องค์ซึ่งโปรดเกล้าฯ 

ให้ปฏิสังขรณ์ตามรูปแบบเจดีย์ที่มีอยู่เดิม. 



๓๙๙ 

 

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาในพระบรมมหาราชวังที่มียอดเป็นปรางค์
ที่สําคัญ ได้แก่พุทธปรางค์ปราสาท หรือ ปราสาทพระเทพบิดร  (ภาพที่ ๒๙๑) สร้างขึ้นในพ.ศ.
๒๓๙๘ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามแบบ “ปราสาททองในกรุงศรีอยุธยา” เม่ือแรก
สร้างมีนามว่า พระพุทธปรางค์ปราสาท๔๒ ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้านตะวันออก ภายในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมทรงเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ๔๓  
อาคารมีลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุข มียอดเป็นปรางค์ เดิมทีมีพระราชประสงค์จะให้ประดิษฐาน
พระแก้วมรกตเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าพระอุโบสถ แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็เสด็จ
สวรรคตก่อน  ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนสําเร็จและทรงพระราชดําริว่าพระ
พุทธปรางค์ปราสาทมีพื้นที่คับแคบ ไม่เหมาะกับงานพระราชพิธีต่างๆ จึงมิได้อัญเชิญพระแก้ว
มรกตมาประดิษฐานตามพระราชดําริเดิมในรัชกาลที่ ๔ แต่ให้อัญเชิญพระเจดีย์กาไหล่ทองจาก
พระพุทธมณเฑียรมาประดิษฐานแทน๔๔ ภายหลังจึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
รูปพระบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีการประดับตกแต่งปราสาทพระเทพบิดรที่ปรากฏใน
ปัจจุบันเป็นผลงานการก่อสร้างต่อมาโดยพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๕๔๕ เรื่อยมาถึงสมัย
รัชกาลที่ ๖ และ ๗ รวมทั้งการบูรณปฏิสังขรณ์ที่มีอยู่เสมอในรัชกาลปัจจุบัน  

 

                                                           
๔๒สํานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

๒๕๓๑), ๒๗๕. 
๔๓กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบรอบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาค
ที่ ๑ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๑๙๙. 

๔๔ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี และคณะ, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.
๒๓๒๕-๒๕๒๕) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัย “วิวัฒนาการของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ ๒๐๐ ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร”์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๕๓. 

๔๕ดูใน พรวดี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, “องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลาย
ประดับตกแต่งพระอุโบสถ ปราสาทพระเทพบิดรและพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕), ๔๕-๔๘. 



๔๐๐ 

 

 
ภาพที่ ๒๙๑ พุทธปรางค์ปราสาท หรือ ปราสาทพระเทพบิดร 

 
พุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอด 

หลังคามุงกระเบื้องสีซ้อนชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์อย่างอาคารแบบไทยประเพณี 
เครื่องหลังคาทรงจตุรมุขมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระมหาปราสาทที่สําคัญองค์อื่นใน
พระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่แตกต่างกันตรงที่ส่วนยอดมิได้ประดับ
ด้วยเครื่องยอดที่ประกอบด้วยชุดหลังคาซ้อนชั้นและจบด้วยยอดปลายแหลมดังเช่นส่วนยอด
ของพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งสําคัญหลายองค์ในพระบรมมหาราชวัง  แต่ส่วนบนของ
ปราสาทพระเทพบิดรกลับถูกออกแบบเป็นยอดทรงปรางค์ที่ประดับด้วยกลีบขนุนแนบชิดกับ
ส่วนช้ันซ้อน และทํายอดให้มีลักษณะเพรียวสูงเหมือนปรางค์อื่นๆ ที่มีตัวอย่างในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เช่น พระอัษฎามหาเจดีย ์

การนําส่วนยอดของปรางค์มาประกอบเข้ากับอาคารจตุรมุขที่มีหลังคาทรงจ่ัวซ้อน
ชั้นนั้นน่าจะมีที่มาจากรูปแบบและคติการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์ที่มีพัฒนาสืบเนื่องมาก่อนตั้งแต่
ศิลปะอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์  ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา สําหรับประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปเป็นสําคัญ ปรางค์จึงถือเป็นปูชนียสถานที่พุทธศาสนิกชน
เคารพสักการะ  การออกแบบส่วนยอดของอาคารทรงปราสาทแห่งนี้ให้มียอดเป็น “ปรางค์” จึง
น่าจะออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ เม่ือครั้งแรกสร้างที่มีพระ
ราชประสงค์ให้อาคารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่ง
รัตนโกสินทร์ พุทธปรางค์ปราสาทจึงเป็นอาคารทรงปราสาทจตุรมุขเนื่องในพุทธศาสนา มิใช่
ปราสาทอันเป็นที่ประทับหรือเสด็จออกของพระมหากษัตริย์ จึงมิได้ออกแบบให้มีเครื่องยอด
ดังเช่นปราสาทหรือพระท่ีนั่งองค์อื่นๆ ในพระบรมมหาราชวัง 



๔๐๑ 

 

สิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาถึงแหล่งบันดาลใจในการออกแบบอาคารในรูปแบบน้ีซึ่งใน
ช่วงเวลาร่วมสมัยกันมีตัวอย่างเพียงไม่กี่แห่งที่สําคัญ คือ พระพุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม 
(ภาพที ่๒๙๒) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีลักษณะเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์เรียงกัน 
๓ องค์ โดยองค์กลางซึ่งเป็นประธานเป็นที่ประดิษฐานพระอดีตพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าสมณโคดม 
รวม ๔ พระองค์ ด้านซ้ายขององค์ประธานเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย และด้านขวา
ขององค์ประธานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท ๔ รอย พระพุทธปรางค์ยังเป็นที่บรรจุอัฐิของ
ขุนนางสําคัญในตระกูลบุนนาค ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ และสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ๔๖ 

 
ภาพที่ ๒๙๒ พุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม 

 
รูปแบบอาคารของพระพุทธปรางค์ วัดพิชัยญาติการาม ที่เป็นมณฑปจตุรมุขยอด

ปรางค์นั้นเป็นรูปแบบท่ีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับปราสาทพระเทพบิดรอยู่มาก แต่มีส่วนแตกต่าง
กันบางประการ กล่าวคือ ส่วนของยอดปรางค์ของพระพุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม มีปริมาตร
หรือรูปทรงที่อวบอ้วนมากกว่าซึ่งใกล้เคียงกับปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่างจากยอด
ปรางค์ของปราสาทพระเทพบิดรที่สูงเพรียวคล้ายคลึงกับปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ อีกทั้งมุขทั้ง 
๔ ของปราสาทพระเทพบิดรถูกออกแบบให้ยืดขยายออกมากกว่ามุขของพระพุทธปรางค์ วัด
พิชยญาติการาม ทําให้มีพื้นที่ของโครงสร้างหลังคาขยายออกมากขึ้นตามไปด้วยและแสดงถึง
เรือนที่มีหลังคาซ้อนช้ันตามคติการสร้างปราสาทอย่างชัดเจน  
                                                           

๔๖ดูใน ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, งานช่างสมัยพระนั่งเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑), 
๑๖๔. 



๔๐๒ 

 

จากรูปแบบอาคารที่ลักษณะคล้ายคลึงกันและถือเป็นงานที่สร้างขึ้นในระยะเวลาไม่
ต่างกันมากนัก จึงอาจเป็นไปได้ว่าการออกแบบพระพุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพ
บิดรนั้นน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของพระพุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ามีคติการสร้างเนื่องในพุทธศาสนาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปภายในอาคารทรงปราสาทที่
มียอดปรางค์เช่นกัน 

นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่วัดพิชยญาติการามเป็นวัดสําคัญของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาพิชัยญาติ และมีความเกี่ยวข้องกับสายตระกูลบุนนาคที่สําคัญท่านอื่น เช่น สมเด็จเจ้าพระยา
มหาประยุรวงศ์ จึงอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการออกแบบการก่อสร้าง
พุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดรว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธปรางค์ วัด
พิชยญาติการาม เพราะเหตุว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม สถาปนิกผู้ออกแบบพระ
พุทธปรางค์ปราสาท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เคยทรงงานด้านการช่างร่วมกับสมเด็จ
เจ้าพระยาทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชกาลที่ ๔ กระทั่งสมเด็จ
เจ้าพระยาทั้งสองสิ้นพระชนม์ลง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม จึงได้ทรงกํากับดูแล
ด้านการช่างหลวงในรัชกาลที่ ๔ สืบต่อมา อีกทั้งจะสังเกตเห็นได้ว่าอาคารรูปแบบเดียวกันนี้ทั้ง
สองแห่งถูกสร้างขึ้นโดยตั้งใจให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกัน และการเรียกชื่อ
อาคารทั้งสองแห่งที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารยังคล้ายคลึงกันด้วย คือ “พระพุทธปรางค์” ที่วัด
พิชยญาติการาม และ “พุทธปรางค์ปราสาท” ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้เข้าใจว่าน่าจะ
เรียกชื่อตามหน้าที่และรูปแบบลักษณะของอาคารเป็นสําคัญ๔๗ กล่าวโดยสรุปแล้วเชื่อว่าแนวคิด
ในการสร้างสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ก็เพื่อเป็นการประดิษฐานพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุใน
พุทธศาสนา โดยมีพระพุทธปรางค์ปราสาทเป็นตัวอย่างสําคัญอันแสดงถึงพระราชเจตนารมณ์
แรกที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  

การสร้างอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่สําคัญของ
แผ่นดิน ได้เคยมีมาแล้วเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังที่ปรากฏหลักฐานเอกสารว่าพระพุทธสิหิงค์ซึ่ง
เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสําคัญของกรุงศรีอยุธยาได้ประดิษฐานภายใน “พระวิหารยอดปรางค์
ปราสาทในวัดพระศรีสรรเพชร”๔๘ ดังนั้นแนวพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้พระพุทธปรางค์ปราสาทเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
จึงอาจเป็นไปตามแบบอย่างที่เคยมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย ดังพระราชดําริที่ว่าให้สร้างพระ
พุทธปรางค์ปราสาทขึ้นตามแบบปราสาททองในกรุงศรีอยุธยา หากแต่น่าจะเลือกใช้รูปแบบ
                                                           

๔๗พัสวีสิริ  เปรมกุลนันท์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมกับงาน 
ช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๔ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕), ๓๑-๓๖. 

๔๘วินัย  พงศ์ศรีเพียร, พรรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจาก 
หอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, ๒๕๕๑), ๑๐๖. 



๔๐๓ 

 

อาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ที่มีตัวอย่างงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นงานช่างของกลุ่ม
ขุนนางตระกูลบุนนาคซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้านงานช่างกับกรมขุนราชสีหวิกรมผู้ทรงออกแบบ
พระพุทธปรางค์ปราสาท  

อนึ่ง มีกลุ่มสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่สร้างตามพระราช
ประสงค์ คือ กลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลพระกาฬ และศาล
พระเสื้อเมือง๔๙ ซึ่งมีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์จากอาคารในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ โดยเปลี่ยนจากอาคารไม้มุงกระเบื้องมาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่มียอดทรงปรางค์ โดยให้
ทํา “เหมือนอย่างศาลเจ้าพระกาฬในกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาเก่าทั้งสี่ศาล”๕๐  

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาล
ที่ ๔ นั้นได้รับแนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีทั้งที่ใช้ประดิษฐาน
พระพุทธรูปและรูปเคารพอื่นๆ ที่สําคัญของบ้านเมือง 

แนวคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์เพื่อประดิษฐานปูชนียวัตถุใน
ศาสนายังอาจแสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมที่มียอดทรงปรางค์อีก ๓ แห่งในวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เช่นกัน ได้แก่ หอพระคันธารราษฎร์ที่ประดิษฐานพระ
คันธารราษฎร์ซึ่งอัญเชิญไปประกอบพระราชพิธีพืชมงคล (ภาพที่ ๒๙๓) มณฑปยอดปรางค์ที่
ประดิษฐานพระเจดีย์โบราณที่ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือ (ภาพที่ ๒๙๔) และพระโพธิธาตุ
พิมาน๕๑ ที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงปรางค์ปิดทองซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือเมื่อ
ครั้งยังทรงผนวชโดยภายในบรรจุพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา๕๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมที่
มียอดทรงปรางค์เหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเนื่องในศาสนาทั้งสิ้น 
และน่าสังเกตว่ายอดปรางค์ซึ่งประกอบด้วยชั้นซ้อนและกลีบขนุนล้วนมีลักษณะผอมเพรียว
เช่นเดียวกัน ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบทีค่ลี่คลายมาจากปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ อนึ่ง สําหรับมณฑป
ยอดปรางค์มีตัวอย่างที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน คือ มณฑปยอดปรางค์ประจํามุมทั้ง ๔ ที่ฐานไพที
ของเจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร และซุ้มมณฑปยอดปรางค์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งอยู่
ด้านข้างพระอุโบสถวัดเดียวกัน  ซึ่งน่าจะเป็นงานท่ีสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๔ ยังทรงผนวช 
                                                           

๔๙ศาลเหล่านี้ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายคราวจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัย
รัชกาลที่ ๔  

๕๐เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๘๕. 

๕๑ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขส่วนบนจากยอดทรงปรางค์ให้เป็นทรง
มงกุฎดังที่เห็นในปัจจุบัน 

๕๒กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวังในการฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาคที่ ๑, ๕๓. 



๔๐๔ 

 

จากตัวอย่างสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่มีในวัด
พระศรีรัตนศาสดารามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ จึงอาจสรุปได้ว่า รูปแบบ
สถาปัตยกรรมดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานปูชนียวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาและรูปเคารพที่
สําคัญของบ้านเมือง โดยใช้รูปแบบยอดปรางค์ซึ่งมีลักษณะเพรียว ประกอบด้วยเรือนชั้นซ้อนที่
มีกลีบขนุนขนาดเล็กแนบชิดกันเช่นเดียวกับยอดปรางค์ซึ่งเป็นท่ีนิยมใยสมัยรัชกาลที่ ๓  

 

 
ภาพที่ ๒๙๓ หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

 
ภาพที่ ๒๙๔ มณฑปยอดปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



๔๐๕ 

 

สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่เป็นงานช่างในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 
๔ ที่เป็นกรณีศึกษาสําคัญยังมีอีก ๒ แห่งคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และปรางค์แดง 
ซึ่งทั้ง ๒ แห่งตั้งอยู่ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ผลจากการศึกษาพบว่าไม่ได้สร้างขึ้นสําหรับ
ประดิษฐานปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาดังเช่นสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม แต่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต่างไป  

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทเป็นปราสาทประจําพระนครคีรี (ภาพที่  ๒๙๕) 
ปัจจุบันเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ซึ่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในสมัยรัชกาลที่ 
๗  มีลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุข ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน  ประดับลวดลายปูนปั้นที่บริเวณบัวหัว
เสาและกาบพรหมศร รวมทั้งเครื่องลํายองที่กรอบหน้าบันซ่ึงเลียนแบบเครื่องไม้ โดยฝีมือช่างปูน
ปั้นเมืองเพชรบุร ีส่วนยอดเป็นปรางค์ มีทั้งหมด ๕ ยอด  ประดับที่กลางสันหลังคาของมุขทั้ง ๔ 
และยอดประธานซึ่งมีความสูงที่สุด ทุกยอดประดับนภศูล  รูปแบบยอดปรางค์มีลักษณะสูง
เพรียว  กลีบขนุนแนบชิดกับชั้นเชิงบาตร ซึ่งเป็นลักษณะของปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยทรงพระราชดําริว่า พระราชวังใหญ่โตแต่โบราณเช่น
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่เมืองลพบุรีย่อมมีปราสาท จึงทรงสร้างพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาทขึ้นเป็นสังเขปที่พระนครคีรี๕๓ ดังนั้นพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทจึงเป็นปราสาท
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ จึงมิได้มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อประดิษฐานปูชนียวัตถุ
ในพุทธศาสนาเหมือนเช่นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์แห่งอื่นในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

                                                           
๕๓เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ต านาน

วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (ม.ป.ท., จัดพิมพ์
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต  ศิริพงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง , ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๔), ๕๒. 



๔๐๖ 

 

 
ภาพที่ ๒๙๕ พระที่น่ังเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

 
ความน่าสนใจของอาคารหลังนี้อยู่ที่การประดับส่วนยอดปรางค์ที่มี ๕ ยอด  เหตุที่

สามารถก่อสร้างได้นั้น น่าจะเป็นเพราะตัวอาคารเป็นงานก่ออิฐถือปูนซึ่งภายในมีขนาดไม่กว้าง
ใหญ่มากนัก  และภายในอาคารยังมีเพดานวงโค้งและผนังที่เจาะเป็นช่องวงโค้งแคบช่วยรองรับ
น้ําหนักของเครื่องหลังคา ซึ่งลักษณะดังกล่าวแตกต่างจากปราสาทพระเทพบิดร  พระที่นั่ง
เวชยันต์วิเชียรปราสาทจึงเป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มียอดปรางค์ ๕ 
ยอด และสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรง
สถาปนาพระนครคีรีเป็นพระราชฐานที่ประทับนอกราชธานี ตามโบราณราชประเพณีในการ
สร้างพระราชวังที่ย่อมต้องมีการสร้างปราสาท๕๔  

น่าสังเกตว่าพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทเป็นปราสาทที่มีขนาดพื้นที่ภายใน
ค่อนข้างคับแคบ ดังนั้นจึงไม่อาจใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีได้ดังเช่นพระมหาปราสาท
องค์อื่นๆ ในพระบรมมหาราชวังได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างส่วนบนให้เป็นปรางค์ ๕ ยอด 
ซึ่งหากสร้างให้อาคารมีขนาดใหญ่ เครื่องหลังคาย่อมมีน้ําหนักมากตามไปด้วย ดังนั้นพระที่นั่ง
เวชยันต์วิเชียรปราสาทจึงเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อ “พอเป็นสังเขป” ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้๕๕  
                                                           

๕๔กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๓๒), ๑๔. 

๕๕เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ต านาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, ๕๒. 



๔๐๗ 

 

การสร้างปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในพระบรมมหาราชวังสมัย
รัตนโกสินทร์พบว่าไม่เคยมีการสร้างพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ หรือยอดปรางค์ ๕ ยอด 
แต่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ทําให้ทราบว่ามีการสร้างพระมหาปราสาทในสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่มียอดปรางค์มาก่อนแล้วซึ่งมีทั้งที่เป็นปรางค์ยอดเดียวและปรางค์ ๕ ยอด โดย
ตัวอย่างสําคัญของพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ ๕ ยอดของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระที่นั่งวิหาร
สมเด็จซึ่งเป็นที่ประทับสําหรับเสด็จออกว่าราชการ๕๖ อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางศิลปกรรม
ของพระที่น่ังวิหารสมเด็จซึ่งเหลือแต่เพียงซากฐานขนาดใหญ่ก็ไม่อาจระบุถึงรูปแบบอาคารที่แน่
ชัดได้ทั้งหมด คงทราบแต่เพียงว่าเป็นพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ ๕ ยอด ซึ่งมีนักวิชาการ
สันนิษฐานรูปแบบอาคารและเครื่องหลังคาไว้ตามข้อมูลจากหลักฐานเอกสาร๕๗ 

นอกจากนี้ ในงานช่างจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นยัง
พบว่ามีการเขียนภาพพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ บางแห่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอด 
เพื่อเป็นฉากที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชวังตามเรื่องราวที่เป็นวรรณคดีทางพุทธ
ศาสนา เช่นที่วัดประดู่ทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๒๙๖) และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นต้น (ภาพที่ ๒๙๗) ดังนั้นจึงน่าเชื่อว่าพระมหาปราสาท
ที่มียอดปรางค์ ๕ ยอดนั้น ในอดีตน่าจะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในราชสํานักเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชฐานและอาจมีความเป็นไปได้ว่าแรงบันดาลใจ
ในการสร้างพระท่ีนั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทให้มีเครื่องหลังคาซ้อนชั้นที่ประกอบด้วยยอดปรางค์ 
๕ ยอดก็อาจมาจากคุณค่าและความสําคัญของพระมหาปราสาทในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่
รู้จักสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งนี้จะพบว่าแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปกรรมในพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในหลายประการก็มีที่มาจากรูปแบบอาคารในกรุงศรีอยุธยาเป็นสําคัญ
ดังนั้นหน้าที่การใช้งานหรือคติการสร้างพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทจึง เกี่ยวข้องกับ 
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี  แตกต่างจากสถาปัตยกรรม 
ยอดปรางค์อื่นๆ เช่น ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ  และกลุ่มสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรี
รัตนศาสดารามที่ใช้สําหรับประดิษฐานปูชนียวัตถุ  

 

                                                           
๕๖วินัย  พงศ์ศรีเพียร, พรรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจาก 

หอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), ๔๘. 
๕๗ดูใน เสนอ  นิลเดช, พระที่นั่งวิหารสมเด็จ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๔๐๘ 

 

 
ภาพที่ ๒๙๖ จิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอด วัดประดู่ทรงธรรม 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 
ภาพที๒่๙๗ จิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพพระมหาปราสาทยอดปรางค์พรหมพักตร์ ๕ ยอด  

พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ 



๔๐๙ 

 

อาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งคือ พระปรางค์แดง  (ภาพที่ 
๓๓๔) ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีประดิษฐานพระไพรีพินาศจําลอง พระปรางค์แดงมีลักษณะเป็นอาคาร
ทรงปราสาทจตุรมุขยอดปรางค์ก่ออิฐถือปูนทาสีแดงทั้งองค์ มีทางเข้าจากมุขหน้า ส่วนมุขที่
เหลือเป็นช่องหน้าต่าง  หน้าบันซ้อนชั้นของมุขทั้ง ๔ ทิศประดับลวดลายปูนปั้นเลียนแบบเครื่อง
ลํายองของงานเครื่องไม้  รองรับด้วยบัวหัวเสาและเสาติดผนังปูนป้ันท่ีคลี่คลายจากงานเครื่องไม้
เช่นกัน  ส่วนยอดเป็นปรางค์ที่มีปริมาตรค่อนข้างอวบอ้วน แบ่งเป็น ๕ ชั้นซ้อน ลักษณะสอบ
เข้าไปสู่ส่วนยอด  กึ่งกลางของแต่ละชั้นของยอดปรางค์เจาะช่องวิมานที่เลียนแบบซุ้มกรอบโค้ง
ครึ่งวงกลมที่พบในสถาปัตยกรรมตะวันตก 

โครงสร้างอาคารของพระปรางค์แดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาท กล่าวคือ มีการใช้ผนังวงโค้งช่วยรองรับน้ําหนักของเครื่องหลังคาซึ่งเป็นเทคนิคการ
ก่อสร้างที่พบในสถาปัตยกรรมตะวันตก ประกอบกับพื้นที่ภายในอาคารไม่กว้างขวางนัก และมี
การลดทอนรายละเอียดของชั้นซ้อนบนยอดปรางค์ซึ่งแตกต่างจากระเบียบของปรางค์โดยทั่วไป  
จึงทําให้ไม่เกิดปัญหาในการทํายอดปรางค์ที่มีรูปทรงค่อนข้างอวบอ้วน   

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทั้งพระปรางค์แดงและพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทล้วน
ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนและประดับลวดลายปูนปั้น ซึ่งเป็นวัสดุที่แตกต่างจากการสร้างปราสาท
ตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่นิยมนิยมหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องและมีการปิดทอง
ประดับกระจก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะงานก่อสร้างที่พระนครคีรีตั้งอยู่ในท่ีห่างไกลจึงได้เลือกใช้วัสดุ
ที่คงทนและไม่ต้องบํารุงรักษาบ่อยอย่างเช่นเครื่องไม้  แต่กระนั้นก็จะเห็นว่ามีความพยายาม
เลียนแบบองค์ประกอบบางส่วน เช่น หน้าบันให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องไม้ แต่ใช้วัสดุที่
เป็นปูนป้ันแทน 

กล่าวกันว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์แดงขึ้นโดยให้มีรูปแบบ
คล้ายปราสาทเขมร เนื่องจากไม่อาจรื้อปราสาทไผทตาพรหมหรือปราสาทตาพรหมจากเขมรมา
ได้สําเร็จตามพระราชประสงค์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงประเด็นนี้โดยละเอียดในหัวข้อศิลปกรรมที่
สะท้อนถึงการแสดงพระราชอํานาจเหนือประเทศราช: กรณีศึกษาศิลปะเขมร ต่อไปในภายหลัง 

นอกจากนี้ ในเขตพระบรมมหาราชวังยังมีสถาปัตยกรรมยอดปรางค์อื่นๆ ที่ได้สร้าง
ขึ้นหรือได้รับการแก้ไขตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะซุ้มประตูต่างๆ ทั้งในเขต
พระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน  โดยประตูชั้นนอก ได้แก่ ประตูพิมานเทเวศร์ ประตู
วิเศษไชยศรี ประตูมณีนพรัตน์ ประตูสวัสดิโสภา ประตูเทวาพิทักษ์ และประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์  
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็นประตูยอดปรางค์ซึ่งถ่ายอย่างมาจากประตูชั้นกลางของพระราชวัง
กรุงศรีอยุธยา๕๘  แม้ว่าการแก้ไขยอดประตูเหล่านี้ยังไม่อาจสําเร็จได้ทันตามพระราชประสงค์  
                                                           

๕๘ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม ๑ 
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑) ๑๔๒, ๒๑๒. 



๔๑๐ 

 

แต่ก็ แสดงให้ เห็นว่ าทรงให้ความสํ าคัญกับซุ้มประตูชั้ นนอกทางด้ านทิศ เหนือของ
พระบรมมหาราชวัง ได้แก่ ประตูพิมานเทเวศร์ ประตูวิเศษไชยศรี ประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งเป็น
ทางเข้าหลักที่ มุ่งสู่พระมหามณเฑียรและพระที่นั่งองค์สําคัญต่างๆ   ตลอดจนยังทรงให้
ความสําคัญกับประตูทางด้านทิศตะวันออก ได้แก่ ประตูสวัสดิโสภา ประตูเทวาพิทักษ์ และ
ประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์  อันเป็นทางเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหมู่พระอภิเนาว์นิ เวศน์ พระ
ราชมณเฑียรที่ประทับที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลนี้ 

ส่วนประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างประตูยอดปรางค์ซึ่งมีลักษณะเป็นพรหมพักตร์ไว้ด้วย ซึ่งแม้จะ
ผ่านการปฏิสังขรณ์ในหลายรัชกาลที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงรักษารูปพรหมพักตร์ไว้ที่ส่วนยอดปรางค์  
ได้แก่ ประตูเขตพระราชฐานชั้นในข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านตะวันออก พระราชทาน
นามว่าประตูพรหมโสภา ซึ่งตั้งอยู่คู่กันกับประตูด้านตะวันตก พระราชทานนามว่า ประตูพรหม
ศรีสวัสดิ์  และประตูสนามราชกิจ ซึ่งอยู่ติดกับหอพระธาตุมณเฑียรทางด้านตะวันตก (ภาพที่ 
๒๙๘)  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงระบุว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างประตู
โดยประดับรูปพรหมพักตร์ยอดปรางค์เพื่อให้เหมือนอย่างประตูพระราชวังในกรุงเก่า๕๙ จึงอาจ
เป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนให้เห็นว่าการสร้างอาคารยอดปรางค์ต่างๆ ใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นน่าจะมีที่มาจากงานสถาปัตยกรรมเม่ือครั้ง
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งมีหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงประตูพรหมพักตร์ยอดปรางค์ใน
พระราชวังหลวง รวมทั้งมีหลักฐานศิลปกรรมเป็นชิ้นส่วนของประตูพรหมพักตร์ ซึ่ งส่วนยอด
น่าจะเป็นยอดปรางค์เนื่องจากยังมีกลีบขนุนประดับอยู่ โดยพบอยู่ในบริเวณพระราชวังโบราณ 
จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพที่ ๒๙๙)  

 

                                                           
๕๙เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ต านานวัตถุ

สถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, ๑. 



๔๑๑ 

 

   
 (ก) (ข) 

ภาพที่ ๒๙๘ ประตูสนามราชกิจ ในพระบรมมหาราชวัง 
(ก) ประตูสนามราชกิจ 
(ข) ส่วนยอดปรางค์พรหมพักตร์ของประตูสนามราชกิจ 

 

 
ภาพที่ ๒๙๙ ชิ้นส่วนของประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ ศิลปะอยุธยา 

(ภาพถ่ายโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง) 



๔๑๒ 

 

โดยสรุปแล้ว  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์ที่สร้างขึ้นตาม
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้น  แม้ว่าเจดีย์ทรงปรางค์จะไม่ได้เป็นรูปแบบเจดีย์ที่ทรงพระ
ราชนิยมเนื่องจากไม่พบเจดีย์รูปแบบนี้ในพระอารามที่ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์มากนัก แต่
กระนั้นก็ยังพบว่าศิลปกรรมที่สร้างขึ้นภายในราชสํานักยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมที่มียอดเป็น
ทรงปรางค์  โดยรูปแบบของปรางค์ยังคงเป็นอย่างที่นิยมสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓  
กล่าวคือลักษณะยอดปรางค์ประกอบด้วยชั้นซ้อนที่ประดับด้วยกลีบขนุนขนาดเล็กแนบชิดกัน 
ปรางค์มีทรวดทรงที่เพรียวสูง   

จากการตรวจสอบพบว่าสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 
๔ ทําหน้าที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพหรือปูชนียวัตถุที่สําคัญทางศาสนา  และเป็นศูนย์รวม
ความเชื่อความศรัทธาที่สําคัญต่อบ้านเมือง  มีตัวอย่างเช่น สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ โดยเชื่อว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจ
ทางด้านรูปแบบและหน้าที่การใช้งานมากจากสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่เป็นหอพระหรือศาล
เทพเจ้าในสมัยอยุธยา 

ส่วนสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในเขตพระราชฐานคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาท ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวที่เป็นพระมหาปราสาทยอด
ปรางค์ ๕ ยอด เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในรัชกาลที่ ๔ โดยอาจได้แรง
บันดาลใจจากพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอดจากในสมัยอยุธยาเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี
ประตูพระบรมมหาราชวังที่มียอดปรางค์และประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ที่สร้างขึ้นตาม
พระราชดําริ ซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากประตูพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เช่นเดียวกันด้วย หากแต่เลือกใช้ส่วนยอดปรางค์ที่มีระเบียบและสัดส่วนอย่างที่นิยมในสมัย
รัตนโกสินทร์  ส่วนพระปรางค์แดงนั้นน่าจะสร้างขึ้นด้วยพระราชประสงค์อย่างพิเศษซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไปในภายหลัง 

 
๖. แนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดากับศิลปกรรมในราชส านัก 

แม้ว่าจะมีหลักฐานทางเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ไม่ทรงเชื่อถือเรื่อง
ปรัมปราคติอย่างเช่นเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานมาตั้งแต่เมือครั้งทรงผนวช๖๐ ซึ่งน่าจะเป็นผลจาก
แนวคิดในเชิงเหตุผลนิยมตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือในสิ่งที่พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์และ
กําลังเป็นที่ตื่นตัวของชนชั้นนําของสังคมในสมัยนั้น  จึงมีผลทําให้งานศิลปกรรมในพระราช
                                                           

๖๐ดูพระราชหัตถเลขาถึงมิสเตอร์และมิสซิสเอ๊ดดี แห่งนิวยอร์ค ใน พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ 
คุรุสภา, ๒๕๔๘), ๒๑. 



๔๑๓ 

 

ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังตามพระอารามต่างๆ ไม่ปรากฏเรื่อง
ไตรภูมิโลกสัณฐาน แต่กระนั้นก็น่าสนใจว่าจิตรกรรมในพระราชประสงค์ก็ยังคงมีภาพเทวดา
อย่างมากมาย  สะท้อนให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่มิ
อาจพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์และเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่กับเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานอย่างแนบ
แน่น จากการศึกษาพบว่า ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังคง
แสดงออกเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดาเป็นอย่างมากซึ่งน่าจะ
เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวอย่างสําคัญของงานศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่
สะท้อนแนวคิดนีไ้ด้แก่งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งโปรดเกล้าฯ 
ให้มีการประดับประติมากรรมรูปเทวดาในหลายแห่งบริเวณที่สําคัญ คือ หมู่พระมหามณเฑียร
ซึ่งปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งโถง
ชิดด้านหน้าพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระทวารที่สําคัญอีก ๒ แห่ง คือ 
พระทวารเทวาภิบาลซึ่งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย (ภาพที่  ๓๐๐) และพระทวาร
เทเวศร์รักษา (ภาพที่ ๓๐๑)  

 

 
ภาพที่ ๓๐๐ พระทวารเทวาภิบาล 

 



๔๑๔ 

 

 
ภาพที่ ๓๐๑ พระทวารเทเวศรร์ักษา 

 
พระทวารทั้งสองแห่งเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบอย่างจีนมี

แผ่นศิลาจําหลักชื่อประตู  ที่ใต้กรอบหน้าบันด้านหลังของพระทวารเทวาภิบาลบานกลางซึ่งเป็น
ทางเสด็จพระราชดําเนินมีภาพนูนต่ําปิดทองรูปเทวดา ๒ องค์ในท่าเหาะ ทรงสนับเพลา ทรง
มงกุฎมีกรรเจียกจร และเครื่องประดับ เช่น ทับทรวง สังวาล พาหุรัด องค์หนึ่งเงื้อพระขรรค์ อีก
องค์อยู่ในท่าอัญชลี (ภาพที ่๓๐๒)  

 

 
ภาพที่ ๓๐๒ แผ่นศิลาประดับรูปเทวดา ด้านหลังพระทวารเทวาภิบาล 

 



๔๑๕ 

 

ส่วนใต้กรอบหน้าบันด้านหลังของซุ้มพระทวารเทเวศร์รักษามีแผ่นศิลาจําหลักปิดทอง 
ตรงกลางเป็นรูปเทวดาเหาะถือพระขรรค์ ขนาบข้างด้วยยักษ์ ๒ ตน (ภาพที่ ๓๐๓) ประติมากรรม
รูปเทวดาทั้งสองแห่งคงสร้างขึ้นเพื่อให้พ้องกับนามของพระทวารและเป็นการถวายพระพรแด่
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เม่ือเสด็จพระราชดําเนินผ่าน อย่างไรก็ตาม แผ่นศิลาที่
มีภาพเทวดาเหล่านี้ไม่สู้เป็นที่สังเกตนักเนื่องจากอยู่ด้านหลังพระทวารซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นที่
สนใจเฉพาะด้านหน้าพระทวารท่ีมีการประดับลวดลายมังกรและกระบวนลายอย่างจีน 

 

 
ภาพที่ ๓๐๓ แผ่นศิลาประดับรูปเทวดาด้านหลังพระทวารเทเวศร์รักษา 

 
นอกจากนี้ ที่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระที่นั่งโถงที่อยู่ด้านหน้า

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ยังมีงานประดับรูปเทวดาที่ใต้กรอบหน้าบันทั้งด้านในและด้านนอก 
รวมทั้งสิ้น ๔ ภาพซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นภาพเทวดานูนต่ําปิดทองแต่งกาย
แบบไทยประเพณีอยู่ในท่าเหาะท่ามกลางก้อนเมฆแบบจีนแซมด้วยลายช่อดอกโบตั๋น 
รายละเอียดของเทวดาในแต่ละภาพมีการสวมศิราภรณ์และถืออาวุธหรือสิ่งของที่แตกต่างกันไป
พื้นหลังของภาพเทวดาประดับด้วยกระจกสีขาบซึ่งหากศึกษารูปแบบและลักษณะทางประติมาน
วิทยาจะพบว่าภาพทั้ง ๔ นี้น่าจะเป็นภาพท้าวจตุโลกบาลซึ่งเป็นเทวดาที่อยู่ประจําทิศทั้ง ๔ 
รอบเขาพระสุเมรุ  โดยภาพประดับซุ้มประตูทิศตะวันตก ได้แก่ ภาพท้าววิรุฬปักษ์  เทวดา
ประจําทิศตะวันตก สวมมงกุฎยอดนาค ถือศรนาค และมีนาคเป็นบริวาร (ภาพที่ ๓๐๔) กับภาพ
ท้าวเวสสุวรรณ เทวดาประจําทิศเหนือ สวมมงกุฎยอดน้ําเต้า ถือกระบอง มียักษ์เป็นบริวาร 
(ภาพที ่๓๐๕) ส่วนภาพประดับซุ้มประตูทิศตะวันออก ได้แก่ ภาพท้าววิรุฬหก เทวดาประจําทิศใต้ 
สวมมงกุฎยอดหางไก่ ถือทวนหรือหอก มีกุมภัณฑ์เป็นบริวาร (ภาพที่ ๓๐๖) กับภาพท้าวธตรฐ 
สวมมงกุฎยอดเดินหน ถือพระขรรค์ มีคนธรรพ์เป็นบริวาร (ภาพที่ ๓๐๗) ซึ่งจตุโลกบาลเหล่านี้



๔๑๖ 

 

ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ โดยเป็นเทวดาประจําทิศซึ่งสถิตอยู่บนสวรรค์
ชั้นจตุมหาราชิกาในกามภูมิประติมากรรมนูนต่ํารูปท้าวจตุโลกบาลเหล่านี้น่าจะสัมพันธ์กับการ
สร้างยอดของซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระท่ีนั่งโถงที่อยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอม
รินทรวินิจฉัยให้มียอดเป็นทรงมงกุฎและประดับด้วยเศียรเทวดาจํานวน ๔ องค์๖๑ ซึ่งอาจจะ
หมายถึงท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ องค์ก็เป็นได้เนื่องจากสอดคล้องกับภาพประติมากรรมนูนต่ําที่
ประดับภายใต้ซุ้มประตู (ภาพที่ ๓๐๘) 

 

 
ภาพที่ ๓๐๔ ภาพท้าววิรุฬปักษ์ ซุ้มประตูทิศตะวันตก พระที่น่ังโถง ด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย 
 

 
ภาพที่ ๓๐๕ ภาพท้าวเวสสุวรรณ ซุ้มประตูทิศตะวันตก พระที่นั่งโถงด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย 
                                                           

๖๑ข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ระบุว่าโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้าง “ประตูยอดพรหมพักตร์” ซึ่งอาจเป็นคําศัพท์เชิงช่างที่อธิบายรูปแบบของยอดซุ้มประตู
ที่มีรูปพระพักตร์เทวดา ๔ องค์ 



๔๑๗ 

 

 
ภาพที่ ๓๐๖ ภาพท้าววิรุฬหกซุ้มประตูทิศตะวันออก พระที่นั่งโถงด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย 
 

 
ภาพที่ ๓๐๗ ภาพท้าวธตรฐ ซุ้มประตูทิศตะวันออก พระที่นั่งโถงด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่๓๐๘ ซุ้มประตูทิศตะวันออก มียอดทรงมงกุฎประดับเศียรเทวดา ๔ องค์ 

 
ภาพเทวดายังปรากฏในงานจิตรกรรมที่คอสองภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยด้วย 

(ภาพที่ ๓๐๙) โดยเขียนเป็นภาพเทวดาเหาะด้วยอาการต่างๆ เป็นหมู่ท่ามกลางก้อนเมฆสีขาว
ที่บดบังร่างกายท่อนล่างบางส่วนไว้ แม้หลักฐานเอกสารจะมิได้ระบุว่างานจิตรกรรมในส่วนนี้
เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔๖๒ แต่น่าเชื่อได้ว่าเป็นงานในพระราชประสงค์ เนื่องจากมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับภาพเทวดาเหาะท่ามกลางหมู่เมฆที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในพระอารามหลวงฝ่ายธรรม
ยุติที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นทั้งนี้เชื่อว่าภาพเทวดาเหล่านี้เขียนขึ้นในความหมายถึงเทวดาที่อยู่
บนสวรรค์ทั่วไป โดยไม่ได้จําแนกตามภพภูมิ เนื่องจากภาพเทวดามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
ทั้งหมด 

 

                                                           
๖๒เอกสารระบุเพียงว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เขียนลายผนังพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัยเป็นลายดอกไม้ก้านแย่ง อ้างจาก ม.ร.ว.แสงสูรย์  ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและ 
พระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง  พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: สํานักพระราชวัง, 
๒๕๑๙), ๓๓. 



๔๑๙ 

 

 
ภาพที่ ๓๐๙ จิตรกรรมรูปเทวดาเหาะท่ีคอสอง ภายในพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ที่มา: ปรับปรุงจาก สํานักราชเลขาธิการ,  พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 
ไม่เพียงแต่ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิ

โลกสัณฐานและเทวดายังแสดงออกผ่านการตั้งนามพระที่นั่งตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ 
ภายในพระนครคีรีซึ่งเป็นพระราชวังที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับในจังหวัด
เพชรบุรีด้วย เช่น พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทซึ่งเป็นพระมหาปราสาทประจําพระนครคีรีที่
อยู่ใจกลางของเขตพระราชฐานฝ่ายในและเป็นนามเดียวกับวิมานที่ประทับของพระอินทร์  
รวมท้ังการตั้งชื่อป้อมปราการรอบพระนครคีรีทีมี่ความเกี่ยวข้องกับจตุโลกบาลทั้ง ๔ ได้แก่ ป้อม
ธตรฐป้องปก  ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์  ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน  ป้อมเวสสุวรรณรักษา รวมทั้งยังตั้งชื่อ
พระทวารที่ล้อมพระราชมณเฑียรว่า ประตูดําเนินทางสวรรค์  จันทร์แจ่มจํารูญ  สูรย์แจ่มจํารัส 
ซึ่งนามของพระที่น่ังและอาคารดังกล่าวยังคงแสดงออกถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเขาพระสุเมรุซึ่ง
เป็นท่ีตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่สถิตของพระอินทร์ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามความเชื่อ
แบบอุดมคติ โดยมีจตุโลกบาลทั้ง ๔ ซึ่งสถิตในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอยู่แวดล้อม และมีดวง
จันทร์กับดวงอาทิตย์โคจรรอบศูนย์กลางจักรวาล คติความเชื่อดังกล่าวนิยมถ่ายทอดผ่านงาน
จิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ซึ่งไม่เคยปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เลย แต่กลับพบว่าแนวคิดนี้ยังคงมีอยู่ในงานศิลปกรรมใน
ราชสํานัก  



๔๒๐ 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาปัตยกรรมที่พระนครคีรีนั้นไม่ได้มีการประดับภาพเทวดา
อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับในพระบรมมหาราชวัง เป็นแต่เพียงการตั้งชื่ออาคารสถานที่ให้
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานเท่านั้น  อย่างไรก็ตามหลักฐานเหล่านี้ย่อมแสดงให้
เห็นว่าแนวคิดเรื่องนี้ไม่ได้หมดไปจากงานศิลปกรรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ อย่าง
สิ้นเชิง  แม้ว่าพระองค์จะได้ทรงแสดงผ่านพระราชหัตถเลขาและพระราชนิพนธ์ในที่ต่างๆ ว่าไม่
ทรงเชื่อถือในเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานและเรื่องปรัมปราที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์  

เชื่อว่าเหตุผลประการหนึ่งที่รัชกาลที่ ๔ ทรงเลือกประดับศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องจตุโลกบาลและเทวดาอย่างมากมายในบริเวณหมู่พระมหามณเฑียรนั้น อาจเป็นเพราะ
บริเวณนี้เป็นหมู่พระที่นั่งอันเป็นที่ประทับและเสด็จออกว่าราชการ  รวมทั้งประกอบพระราชพิธี
สําคัญของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่ออย่าง
โบราณที่เปรียบพระมหากษัตริย์ดุจดังสมมติเทพ ซึ่งคติความเชื่อสําคัญประการหนึ่งคือการ
เปรียบองค์พระมหากษัตริย์เสมือนดังพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งอยู่บนยอด
เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล ดังจะเห็นได้จากการตั้งชื่อพระที่นั่งองค์สําคัญของหมู่
พระมหามณเฑียรสําหรับเสด็จออกว่าราชการว่า พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน  
ดังนั้นเมื่อรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างอาคารหรือซุ้มประตูเพิ่มเติมในบริเวณนี้ จึงอาจนํา
แนวคิดเกี่ยวกับท้าวจตุโลกบาลและเทวดาอื่นๆ ซึ่งมีสถานะเป็นเทพบริวารที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุ
มหาราชิกาอันเป็นสวรรค์ชั้นรองลงมาจากดาวดึงส์มาสร้างเป็นงานประติมากรรมและจิตรกรรม
ประดับในบริเวณนี้  ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบการสร้างหมู่พระมหามณเฑียร 

การแสดงออกทางศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวังที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องไตร
ภูมิโลกสัณฐานจึงอาจเป็นต้นแบบให้กับการออกแบบและขนานนามพระที่นั่งรวมทั้งอาคาร
สถานที่ต่างๆ ในพระนครคีรีให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวด้วยดังจะพบว่าแนวคิดอื่นๆ เช่น
การแบ่งเขตพระราชฐานรวมทั้งการสร้างวัดพระแก้วน้อยที่พระนครคีรีก็ ล้วนมีต้นแบบจาก
พระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกัน  แต่เนื่องจากพระนครคีรีเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ รูปแบบ
ทางศิลปกรรมจึงเป็นแบบผสมผสานระหว่างศิลปกรรมไทย ตะวันตก และจีน ดังนั้นจึงไม่
จําเป็นต้องแสดงออกด้วยศิลปกรรมรูปจตุโลกบาลหรือภาพเทวดาต่างๆ อย่างไทยประเพณีดังที่
พบในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งศิลปกรรมรูปเทวดาเหล่านั้นมีความกลมกลืนกับหมู่พระมหา
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวังมากกว่าเนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี  จึงเป็น
ความสอดคล้องกันทั้งทางด้านรูปแบบศิลปะและหน้าที่การใช้งาน 

การที่ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่  ๔ นั้นยังคงมีความ
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานอย่างเห็นได้ชัด  อาจเนื่องมาจากการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในราชสํานักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระบรมมหาราชวังยังจําเป็นต้องอ้างอิงกับคติ
ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่เปรียบดังสมมติเทพตามโบราณราช



๔๒๑ 

 

ประเพณี  ดังนั้นจึงไม่อาจละทิ้งศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ ซึ่งแตกต่างจากศิลปกรรม
เนื่องในพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์ที่สามารถนําเสนอเรื่องราวอื่นๆ แทนได้ 

นอกจากศิลปกรรมที่สะท้อนแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานบริเวณหมู่พระมหา
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวังแล้ว ยังมีตัวอย่างการประดับรูปเทวดาในพระบรมมหาราชวังอีก
หลายแห่งที่เป็นงานที่สร้างขึ้นตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔  เช่น ที่หอศาสตราคมหรือหอ
เสถียรธรรมปริตรซ่ึงตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยก็มีการประดับหน้าบันด้วยรูป
เทวดาประทับยืนถือพระขรรค์และตรีศูล (ภาพที่ ๓๑๐) ซ่ึงน่าจะสะท้อนถึงแนวความคิดความเชื่อ
เกี่ยวกับเทวดา โดยรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบวงสรวงและประกาศอัญเชิญ
เทวดาให้คุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งหมายถึงพระองค์เอง และรักษาหอเสถียรธรรมปริตรซ่ึง
เป็นสถานที่ประกอบพิธีเจริญน้ําพระพุทธมนต์สําหรับสรงพระพักตร์และประพรมเขตพระราชฐาน๖๓ 

 

 
ภาพที่ ๓๑๐ หน้าบันหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง 

 
การประดับหน้าบันรูปเทวดาในลักษณะนี้จึงน่าจะสื่อความหมายว่าเทวดาเป็น 

ผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ รวมทั้งสถานที่สําคัญในการประกอบ 
พระราชพิธี เช่นเดียวกันกับการประดับหน้าบันทั้ง ๔ ทิศของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
ซึ่งเป็นรูปเทวดาประทับยืน  พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์ใน
ระดับพระอุระ (ภาพที่  ๓๑๑) ซึ่งน่าจะมีความหมายถึงเทวดาที่อภิบาลรักษาพระมหากษัตริย์

                                                           
๖๓“ประกาศหอเสถียรธรรมปริต” ดูใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์, 

ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), ๑๔๘-๑๕๖. 



๔๒๒ 

 

และพระราชวงศ์เช่นกัน เนื่องจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นอาคารสําคัญสําหรับ
เทียบพระราชยานในการประกอบพระราชพิธีสําคัญ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ เป็นต้น  เป็นที่น่า
สังเกตว่าการประดับหน้าบันด้วยรูปเทวดาเหล่านี้ มักทําเป็นรูปเทวดาประทับยืนเต็มองค์ทรง
อาวุธ ซึ่งต่างจากการประดับหน้าบันด้วยลายก้านขดออกลายเทพนมครึ่งองค์เช่นในอดีตซึ่งสื่อ
ถึงการประดับตกแต่งมากกว่าที่จะหมายถึงองค์เทวดาผู้พิทักษ์รักษาเช่นที่พบในงานศิลปกรรม
ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ 

 

 
ภาพที่ ๓๑๑ หน้าบันพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

 
นอกจากนี้ยังมีการประดับสถาปัตยกรรมอื่นๆ ด้วยภาพเทวดาตามคติความเชื่อใน

ศาสนาพราหมณ์ด้วย เช่น ที่หน้าบันของพระที่นั่งไชยชุมพลที่ตั้งอยู่บนแนวกําแพงด้านทิศ
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง และการประดับบานประตูหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ใน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระที่น่ังไชยชุมพลตั้งอยู่บนแนวกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก เป็น
หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเม่ือคราวที่สร้างหมู่พระอภิเนาว์
นิเวศน ์หน้าบันของพระที่น่ังไชยชุมพลด้านทิศเหนือและใต้ทําเป็นรูปกองทัพทั้ง ๔ เหล่า ได้แก่ 
ทัพช้าง ทัพม้า พลรถ และพลเดินเท้า (ภาพที่ ๓๑๒) ซึ่งน่าจะออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ของพระที่น่ังไชยชุมพลซึ่งเป็นสถานที่ประทับทอดพระเนตรการฝึกทหารและกระบวนแห่
ในการพระราชพิธี โดยเฉพาะพระราชพิธีตรียัมปวาย  

ที่ตอนบนสุดของหน้าบันยังมีภาพเทวดาทรงปลาเป็นพาหนะ พระหัตถ์ซ้ายถือพระ
ขรรค์และพระหัตถ์ขวาถือรวงข้าวปรากฏอยู่ด้วย  จากการตรวจสอบพบว่ารูปเทวดานี้น่าจะ
หมายถึงพระมหาไชยหรือพระไพรสพซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์  ทั้งนี้สามารถ



๔๒๓ 

 

เปรียบเทียบได้กับภาพลายเส้นพระมหาไชยจากสมุดภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ที่เขียน
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  การทํารูปเทวดาที่หน้าบันนี้จึงน่าจะมีความหมายว่าพระที่นั่งไชยชุมพล
มีเทวดารักษาคุ้มครองรักษาองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประธานในพระราชพิธีและยังอํานวยพร
แก่เหล่ากองทัพต่างๆ หรือกระบวนแห่ในพระราชพิธีเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองด้วย 
(ภาพที่ ๓๑๓) 

 

 
ภาพที่ ๓๑๒ หน้าบันพระที่น่ังไชยชุมพล  พระบรมมหาราชวัง 

 

    
 (ก) (ข) 

ภาพที่ ๓๑๓ พระมหาไชย 
(ก) พระมหาไชยประดับหน้าบันพระที่น่ังไชยชุมพลพระบรมมหาราชวัง 
(ข) ภาพลายเส้นพระมหาไชยจากตําราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์สมัย

รัชกาลที่ ๔ 
ที่มา: (ข) หอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๓๕), ๑๕๑. 



๔๒๔ 

 

อีกแห่งหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ หอพระคันธารราษฎร์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานพระคันธารราษฎร์สําหรับพระราชพิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ๖๔ โดยพบว่าที่ด้านบนของบานประตูหน้าต่างของหอพระคันธารราษฎร์
ประดับประติมากรรมนูนต่ํารูปพระพิรุณทรงเครื่องแต่งกายอย่างเทวดาแบบไทยประเพณีโดย
ทรงสนับเพลา และสวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น มงกุฎ กรองศอ พาหุรัด พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ
พระขรรค์ และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งจีบน้ิวพระหัตถ์ แสดงอิริยาบถในท่าเหาะโดยมีพญานาคเป็น
พาหนะ เบื้องหลังพระพิรุณประดับลายกระหนกก้านแย่งเบื้องล่างมีประติมากรรมรูปต้นข้าว
กําลังออกรวงในนาที่มีน้ําขัง (ภาพที ่๓๑๔) มีลักษณะค่อนข้างสมจริงประกอบอยู่ซึ่งรูปแบบของ
พระพิรุณนั้นสามารถเปรียบเทียบได้กับภาพพระพิรุณจากสมุดภาพเทวรูปและเทวดานพ
เคราะห์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เช่นกัน (ภาพที่ ๓๑๕) 

การประดับบานประตูหน้าต่างที่หอพระคันธารราษฎร์ด้วยรูปพระพิรุณจึงน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับความสําคัญของอาคารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปเคารพที่ใช้ใน
การประกอบพระราชพิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคล โดยพระพิรุณเป็นเทวดาที่บันดาล
ให้เกิดฝนจะได้ช่วยคุ้มครองและบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้พืชพรรณธัญญาหารในพระ
ราชอาณาจักรมีความอุดมสมบูรณ์ งานประดับรูปเทวดาหลายแห่งในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเหล่านี้ จึงเป็นศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมี
ความเชื่อถือในเรื่องเทวดาที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ รวมทั้งพิทักษ์
รักษาพระที่นั่งและการพระราชพิธีต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพื่อความผาสุกในพระ
ราชอาณาจักร 

 

                                                           
๖๔เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๒๕๖. 



๔๒๕ 

 

 
ภาพที่ ๓๑๔ บานหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

   
 (ก) (ข) 

ภาพที่ ๓๑๕ พระพิรุณ  
(ก) พระพิรุณประดับบานประตูและหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม 
(ข) ภาพลายเส้นพระพิรุณจากตําราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์สมัย

รัชกาลที่ ๔ 
ที่มา: (ข) หอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๓๕), ๑๓๘. 



๔๒๖ 

 

พระราชศรัทธาในรัชกาลที่ ๔เกี่ยวกับเรื่องเทวดายังสะท้อนผ่านงานประติมากรรม
ที่สําคัญของแผ่นดินด้วย คือ การสถาปนาพระสยามเทวาธิราช (ภาพที่ ๓๑๖) ซึ่งโปรดเกล้าฯ 
ให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ แห่งกรมช่างสิบหมู่ป้ันถวาย ด้วยทรงพระราชดําริว่าสยามเกือบมี
อันตรายหลายครั้งแต่รอดพ้นได้ด้วยเทพยดาคุ้มครอง๖๕ 

รูปแบบของพระสยามเทวาธิราชเป็นประติมากรรมลอยตัว สูง ๘ นิ้ว หล่อด้วย
ทองคําทั้งองค์ ทรงเครื่องต้นอย่างพระจักรพรรดิ ได้แก่ พระมหามงกุฎยอดแหลม มีกรรเจียกจร 
ทรงสังวาล ทับทรวง พาหุรัด ทองพระกร ทรงสนับเพลาประดับชายไหวชายแครง ทรงฉลอง
พระบาทเชิงงอน ประทับยืน พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ในระดับพระโสณี  พระหัตถ์ซ้ายจีบนิ้ว
พระหัตถ์ในระดับพระอุระ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้มีการสมโภชและตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวาย
เครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชเป็นประจํา 

 

 
ภาพที๓่๑๖ พระสยามเทวาธิราช 
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕), ๑๔๕. 
                                                           

๖๕ม.จ.พูนพิศมัย  ดิศกุล, สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (กรุงเทพฯ: วัชรินทร์การพิมพ์, 
พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย  ดิศกุล ณ เมรุหน้าพลับพลา
อิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓), ๑๑๗. 



๔๒๗ 

 

การสถาปนาพระสยามเทวาธิราชแสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาในรัชกาลที่ ๔ ที่
ทรงมีต่อเทวดาที่คุ้มครองรักษาบ้านเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างรูปเคารพขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน  ตลอดจนมีความนิยมในการสร้างรูป
เทวดาในลักษณะเดียวกันนี้ไว้เคารพบูชาอย่างแพร่หลายและคลี่คลายไปสู่การสร้างรูปเคารพ
ของพระภูมิเจ้าที่ด้วยรูปแบบเดียวกันนี้ โดยมีความหมายเพื่อให้เป็นเทวดาที่คุ้มครองรักษา
บ้านเรือน 

นอกจากพระสยามเทวาธิราชจะเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ที่คุ้มครองรักษาสยามประเทศ
แล้ว สันนิษฐานว่ารัชกาลที่ ๔ น่าจะทรงมีความเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีหน้าที่เป็นเทวดาที่
รักษาเศวตฉัตรและราชบัลลังก์ด้วย ดังจะเห็นได้จากประกาศหอเสถียรธรรมปริตรตอนหนึ่งที่มี
พระบรมราชโองการกล่าวถึงพระสยามเทวาธิราชว่า “...พระสยามเทวาธิราชซึ่งเปนอธิบดีใน
สยามรัฐิกเทพยดาทั้งปวงแลเทพเจ้าใหญ่หลวง  ผู้อภิบาลรักษานพปดลมหาเสวตฉัตร์ศิริ
รัตนราไชยสวริยาธิปัติ...”๖๖ ซึ่งหมายความว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้ง
ปวงในสยามและเป็นผู้อภิบาลรักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรรวมทั้งราชสมบัติทั้งปวง  

เม่ือตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวร่วมกับงานศิลปกรรม จึงอาจเป็นไปได้ว่าแนว
พระราชดําริดังกล่าวได้สะท้อนผ่านประติมากรรมรูปเทวดาทําด้วยทองคําขนาดเล็ก ทรงเครื่อง
แต่งกายเช่นเดียวกับพระสยามเทวาธิราชซึ่งประดิษฐานที่กําพูของพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
หลายแห่ง (ภาพที่ ๓๑๗) เช่น ที่เหนือพระแท่นพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายในพระที่นั่ง 
อมรินทรวินิจฉัยรูปเทวดาที่กําพูพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
และรูปเทวดาที่กําพูพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท  เป็นต้น และยังมีประติมากรรมรูปเทวดาในลักษณะเดียวกันนี้ จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร๖๗ โดยประติมากรรมเทวดาที่ประดิษฐานบริเวณกําพูฉัตร
เหล่านี้ มีรูปแบบใกล้เคียงกับพระสยามเทวาธิราชหากแต่อยู่ ในท่าเหาะ แตกต่างจาก
ประติมากรรมพระสยามเทวาธิราชที่ประทับยืน 

 

                                                           
๖๖“ประกาศหอเสถียรธรรมปริต” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์, 

ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), ๑๔๘. 
๖๗เด่นดาว  ศิลปานนท์, “เทวดารักษาฉัตร” สารกรมศิลปากร ๑๓, ๗ (กรกฎาคม 

๒๕๔๓), ๑๘-๑๙. 



๔๒๘ 

 

 
ภาพที่ ๓๑๗ เทวดารักษาเศวตฉัตร พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
ที่มา: ปรับปรุงจาก สํานักราชเลขาธิการ, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕), ๑๓๗. 

 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจสรุปได้ว่าเทวดาที่กําพูฉัตรจะหมายถึงพระสยามเทวาธิราช

ด้วยหรือไม่ เนื่องจากในคําประกาศเชิญเทวดาให้สิงในรูปเทวดาที่กําพูฉัตรมิได้ออกนามถึง 
พระสยามเทวาธิราชอีก แต่เชื่อว่าประติมากรรมรูปเทวดาเหล่านี้น่าจะเป็นงานที่สร้างขึ้นตาม
พระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ ตามตามคติความเชื่อว่ามีเทวดาผู้รักษาพระนพปฎลมหา
เศวตฉัตรซึ่งเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มีความสําคัญ ตลอดจนคุ้มครองรักษาสิริ ราชสมบัติ
รวมท้ังองค์พระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏในคําประกาศและรูปประติมากรรมดังกล่าว๖๘  

นอกจากนี้ ยังพบว่าในการสร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ในคราวที่รัชกาลที่ ๔ ทรง
ผูกดวงชะตาพระนครนั้น ก็ได้มีการสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประดิษฐานไว้ที่เสาหลักเมือง
ด้วย โดยปรากฏหลักฐานในจดหมายพระราชพิธีบรรจุชาตาพระนครความตอนหนึ่งว่า “...โหร
บูชาเทวดาแล้วพญาโหราธิบดีเชิญดวงชาตาพระนครเข้าบรรจุในยอดหลักติดรูปเทวดา...”๖๙

และได้ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทวดาให้มาประดิษฐานบนยอดพระบรมมหานคร

                                                           
๖๘“ประกาศเชิญเทวดาให้สิงในรูปเทวดาที่กัมพูฉัตรแลรูปเทวดาถือหีบพระราช

ลัญจกร” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒, 
๑๕๖-๑๕๘. 

๖๙“จดหมายพระราชพิธีบรรจุชาตาพระนคร” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
สมมตอมรพันธ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม๒, ๑๒๑. 



๔๒๙ 

 

โดรณหรือเสาหลักเมืองเพื่อคุ้มครองพระมหานคร อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตลอดจนสมณ พราหมณ์ และประชาชนให้มีความปลอดภัยและผาสุก๗๐  แม้ว่าไม่พบ
หลักฐานเกี่ยวกับประติมากรรมรูปเทวดาที่ยอดเสาหลักเมืองในปัจจุบัน แต่จากภาพถ่ายเก่าทํา
ให้ทราบว่าประติมากรรมรูปเทวดาที่เคยประดิษฐานบนยอดเสาหลักเมืองเป็นรูปเทวดาแต่งกาย
ทรงเครื่องและอยู่ในท่าเหาะ ซึ่งคล้ายคลึงกับประติมากรรมรูปเทวดาที่รักษาพระนพปฎลมหา
เศวตฉัตร (ภาพที่ ๓๑๘) 

 

 
ภาพที่ ๓๑๘ ประติมากรรมรูปเทวดาที่เสาหลักเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่สมัยรัชกาลที่ ๔ 
ที่มา : คณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงศาลหลักเมือง, จดหมายเหตุการปรับปรุง
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๙ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินการ
ปรับปรุงศาลหลักเมือง, ๒๕๓๑ ), ๒๖. 

 
                                                           

๗๐“ประกาศเทวดาให้ประดิษฐานในเทวรูปบนยอดพระบรมมหานครโดรณที่บรรจุ
พระสุพรรณบัตร จาฤกดวงพระชันษากรุงเทพฯ” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมร
พันธ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒, ๑๑๙-๑๒๐. 



๔๓๐ 

 

แนวพระราชดําริท่ีสะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาที่รักษาเครื่องราชภัณฑ์ต่างๆ 
ยังแสดงออกผ่านประติมากรรมรูปเทวดาสําหรับเชิญพระแสงขรรค์และเทวดาเชิญหีบพระราช
ลัญจกรที่มีนามว่า “พระราชบันฦาธาร” (ภาพที่ ๓๑๙) และ “พระราชมุทธาธร” (ภาพที่ ๓๒๐) 
ซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับเทวดาที่กําพูฉัตรและมีประกาศเชิญ
เทวดาสิงในรูปประติมากรรมทั้งสองด้วย 

 

 
ภาพที่ ๓๑๙ พระราชบันฦาธาร 
ที่มา: ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ, บรรณาธิการ, ดวงใจแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๘๘. 

 

 
ภาพที่ ๓๒๐ พระราชมุทธาธร 
ที่มา: ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ, บรรณาธิการ, ดวงใจแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๘๙. 



๔๓๑ 

 

รูปแบบของเทวดาในพระราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นพระสยามเทวาธิราช เทวดารักษา
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทวดารักษาหลักเมือง พระราชบันฦาธาร และพระราชมุทธาธร  
ต่างก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นประติมากรรมรูปบุคคลสีทอง พระพักตร์รูปไข่สงบนิ่ง
อย่างหน้าหุ่น พระเนตรเรียวเล็ก พระนาสิกปลายแหลม พระโอษฐ์เรียวบาง สวมมงกุฎยอดชัย
หรือยอดแหลมประดับกรรเจียกจร ทรงสนับเพลาที่เป็นลายดอกขนาดเล็ก ประดับชายไหวชายแครง
ขนาดใหญ่ที่ด้านหน้า พระวรกายท่อนบนสวมเครื่องประดับ ได้แก่ กรองศอ ทับทรวง สังวาล 
พาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท สวมธํามรงค์ที่นิ้วพระหัตถ์ และทรงฉลองพระบาท โดยมี
อาวุธที่สําคัญคือพระขรรค์ 

จากตัวอย่างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ดังกล่าวมาทั้งหมดเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่แสดงถึงพระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อเทวดาซึ่งเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่มิอาจพิสูจน์ได้ในเชิง
ประจักษ์  ซึ่งหากพิจารณาหลักฐานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติจะพบว่ายังมีอีก
หลายเหตุการณ์ที่ทรงกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มิอาจพิสูจน์ได้ดังเช่นเรื่องเทวดาอยู่หลายคราว 
เช่น ครั้งท่ีทรงอธิษฐานต่อเทวดาให้ได้พบวงศ์บรรพชาอุปสมบทอันบริสุทธิ์อันเป็นที่มาของคณะ
ธรรมยุติ๗๑ เรื่องที่ทรงปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถม้าพระที่น่ังคว่ําด้วยอํานาจของเทวดา๗๒ เป็นต้น 
รวมทั้งยังมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องเทวดาในการพระราชพิธีต่างๆ อีกหลายสิบฉบับ๗๓ 

ที่สําคัญคือพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ ยังแสดงให้เห็นว่าการที่ทรงได้
ครองราชสมบัตินั้นเป็นสิ่งที่พระสยามเทวาธิราชและเทวดาอื่นๆ มีส่วนช่วยบันดาลให้เป็นไป
เช่นน้ัน ดังพระราชหัตถเลขาที่มีถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสตอนหนึ่งว่า “...แต่ยังขอบใจพระ
สยามเทวาธิราช เทวดาใหญ่รักษาแผ่นดินไทย แลพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระกาฬไชยศรี
บรรดาที่มีชื่อยู่ในค าประกาศน้ าพระพิพัฒน์สัตยานั้น  ดูเหมือนยังเข้าด้วยในหลวงอยู่ 
หาเข้าด้วยใครไม่  ในหลวงถึงมีตระกูลบิดามารดาเป็นผู้สูงศักดิ์มาแต่ก่อนก็สิ้นวาสนา

                                                           
๗๑กรมศิลปากร,เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

มงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, พิมพ์แจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวัติ , 
๒๕๐๐), ๘. 

๗๒พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๒๘๑. 

๗๓ดูใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ , ประกาศการพระราชพิธี 
เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐). ไม่ปรากฏเลขหน้า. 



๔๓๒ 

 

เหมือนจมดินจมทราย  แต่บ่าวไพร่ของตัวก็ไม่ได้หมายว่าจะได้เป็นโตเป็นใหญ่ ก็ชะรอย
เทวดาจะช่วยดลใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปขุดไปคุ้ยเอามาตั้งขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดิน...”๗๔ 

ในพระราชหัตถเลขาฉบับเดียวกันยังมีที่ทรงกล่าวถึงเทวดาที่คุ้มครองพระองค์เอง
และทรงเห็นว่าเทวดาอยู่ฝ่ายเดียวกับพระองค์ในการปกครองภายในราชสํานักรวมทั้งปกครอง
บ้านเมืองอีกเช่น “...ถึงแก่ชราแล้วเทวดายังเข้าด้วย...”,  “...เทวดายังเข้าด้วยในหลวงอยู่ 
ด้วยอานุภาพที่เห็นนั้นแล้ว  เทวดาไม่เข้าด้วยผู้คิดท าลายราชบัญญัติ ยังเป็นลูกเป็น
หลานใกล้ๆ  ในหลวงได้ท าบุญท าคุณเกื้อหนุนมากกว่าผู้อื่น  ถ้าเนรคุณทรยศล้าง
เกียรติยศในหลวงอย่างนี้เทวดาชังมากกว่าท่านที่ในหลวงได้พึ่งบุญท่าน... ”, “...คนที่
ไม่ได้เป็นคุณแก่ในหลวง เป็นแต่ผู้รับบุญรับคุณจากในหลวง มาเนรคุณทรยศอย่างนี้ 
เทวดาคงชังมาก...ถ้าเทวดามี เทวดาคงเข้าด้วยในหลวง  เทวดาจะท าแก่ผู้ผิดเอง... ”๗๕ 
แนวพระราชดําริเหล่านี้จึงน่าจะส่งผลต่องานศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ที่
แสดงออกผ่านประติมากรรมรูปเทวดาซึ่งมิได้เป็นเพียงงานประดับตกแต่ง  หากแต่ยังแฝงถึงคติ
ความเชื่อของรัชกาลที่ ๔ ว่ามีเทวดาเป็นผู้คุ้มครองรักษาองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ตลอดจนสิริราชสมบัติด้วย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าพระองค์จะปฏิเสธและไม่ทรงยอมรับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
โลกสัณฐานซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเทวดาอย่างแนบแน่นมาตั้งแต่เม่ือทรงผนวช แต่หลักฐาน
ทางศิลปกรรมตามพระราชประสงค์ที่ปรากฏก็แสดงให้เห็นว่าทรงมีความเชื่อถือในสิ่งที่ไม่อาจ
พิสูจน์ได้อย่างเรื่องเทวดาอย่างเด่นชัด ซึ่งพระราชดําริในเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดงานศิลปกรรมใน
พระราชประสงค์ซึ่งส่งผลในการปกครองบ้านเมือง ตัวอย่างสําคัญคือการสถาปนาพระสยาม 
เทวาธิราชซึ่งเป็นการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้าง
พระพุทธรูป  จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสยามที่มีผู้นับถืออย่างมากมาจนถึง
ปัจจุบัน และเป็นรูปแบบท่ีมีผู้นิยมสร้างขึ้นเพื่อบูชาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังมีประติมากรรมรูป
เทวดาที่มีหน้าที่รักษาหลักเมือง เศวตฉัตร และเครื่องราชูปโภคที่สําคัญอื่นๆ อีกในราชสํานัก 
ตลอดจนการประดิษฐานรูปเทวดาที่หน้าบันของสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวังที่ใช้
ประกอบพระราชพิธีสําคัญต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และความผาสุกของบ้านเมือง ศิลปกรรม
เหล่านี้จึงเสมือนเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการสมมติเทพหรือเทวดาให้เกิดขึ้นโดยราชสํานัก 
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนอันจะส่งผลต่อการปกครองบ้านเมืองด้วย 
                                                           

๗๔ดูใน “พระราชหัตถเลขาถึงกรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ ปีชวด พ.ศ.๒๔๐๙” ใน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๒๒-๑๒๖. 

๗๕เรื่องเดียวกัน. 



๔๓๓ 

 

ในด้านรูปแบบศิลปกรรม อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบเทวดาในพระราชประสงค์รัชกาลที่ 
๔  ที่มีลักษณะเป็นเทพบุตร มีสองกร พระพักตร์รูปไข่แลดูสงบนิ่งอย่างหุ่ น ทรงมงกุฎยอด
แหลมและเครื่องประดับต่างๆ อย่างกษัตริย์  รวมทั้งทรงอาวุธสําคัญคือพระขรรค์นั้น กลายเป็น
งานศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะในรัชกาลนี้  เพราะก่อนหน้านี้ความนิยมนับถือเทวดาหรือ  
เทพเจ้ามักปรากฏในรูปของเทวดาซึ่งมีรูปแบบและลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพแต่ละ
องค์โดยเฉพาะ เช่น พระนารายณ์มีสี่กร เป็นต้น  แต่มิได้ให้ความสําคัญมากนักกับเทวดาที่แต่ง
กายทรงเครื่อง และถือพระขรรค์ซึ่งมีรูปแบบเสมือนเป็นเทวดาชั้นรอง โดยมากมักปรากฏเป็น
เพียงภาพทวารบาลต่างๆ  จนกระทั่งรัชกาลที่ ๔ ทรงให้ความนับถือในเรื่องเทวดาและมี
พระราชดําริให้สร้างงานในพระราชประสงค์  รูปแบบเทวดาในลักษณะนี้จึงมีความสําคัญเป็นต้น
มา ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของพระสยามเทวาธิราชที่มีลักษณะเดียวกันกับเทวดารักษาหลัก
เมือง  เศวตฉัตร และเครื่องราชูปโภคต่างๆ  รวมทั้งรูปแบบเทวดาที่ประดับหน้าบันพระที่นั่ง
หรืออาคารสําคัญในพระบรมมหาราชวังดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว 

หากพิจารณาอีกมุมหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระสยามเทวาธิราชก็เปรียบประดุจองค์
พระมหากษัตริย์ด้วย เนื่องจากทรงเครื่องแต่งกายที่อาจเทียบได้กับเครื่องราชกกุธภัณฑ์สําคัญ
ของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี และฉลองพระบาทเชิงงอน 
เป็นต้น  รวมไปถึงเครื่องประดับกายอื่นๆ ที่อาจเทียบได้กับเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์  ซึ่ง
หากพิจารณาในประเด็นนี้อาจเป็นไปได้ว่านอกจากรัชกาลที่ ๔ จะทรงมีพระราชศรัทธาต่อ
เทวดาและมุ่งหมายให้ประชาชนสักการบูชาเทวดาแล้ว  ยังอาจมีนัยให้ประชาชนระลึกถึง
ความสําคัญและพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ประเทศชาติและประชาชนเช่นเดียวกับพระสยามเทวาธิราชด้วย  แนวความคิดนี้อาจเป็นจุด
เริ่มแรกของการสร้างพระบรมรูปแทนองค์พระมหากษัตริย์โดยใช้รูปเทวดา  ก่อนจะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การสร้างพระบรมรูปเหมือนจริงตามแบบตะวันตกที่เริ่มสร้างในรัชกาลนี้  และอาจเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทําให้รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับพระสยามเทวาธิราชในเวลาต่อมาด้วย (ภาพที ่๓๒๑) 

 



๔๓๔ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๑ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ลักษณะคล้ายพระสยามเทวาธิราช ประดิษฐาน ณ พระที่

นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
ที่มา: พิเศษ  เจียจันทร์พงษ์, หาพระ หาเจ้า: รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), 
ภาพปก. 

 
ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิโลก

สัณฐานและเทวดาจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า แม้รัชกาลที่ ๔  จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทรง
ปฏิเสธแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน เพราะไม่ทรงเห็นว่ามีอยู่จริง ไม่อาจพิสูจน์ได้ในเชิง
ประจักษ์ แต่ขณะเดียวกันศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ก็ยังคงสะท้อนความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ซึ่งการแสดงออกถึงคติความเชื่อเช่นน้ีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์
และความชอบธรรมในการครองราชสมบัติอันส่งผลเป็นอย่างยิ่ งต่อการปกครองที่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงไม่อาจปฏิเสธแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานที่แสดงออก
ผ่านศิลปกรรมในราชสํานกัได้อย่างชัดเจนเท่ากับศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนา 

จากการศึกษาศิลปกรรมในราชสํานักที่เกี่ยวข้องกับเทวดาจะพบว่าเทวดาตามความ
เชื่อของรัชกาลที่ ๔  เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกื้อหนุนและรักษาคุ้มครองผู้ทําความดี  แต่ไม่ได้



๔๓๕ 

 

แสดงออกถึงการแบ่งระดับภพภูมิของเทวดาตามการบําเพ็ญฌาน อาจกล่าวได้ว่ารัชกาลที่ ๔ 
ทรงแยกเรื่อง “เทวดา” ออกจาก “โลกสัณฐาน” ซึ่งได้รับการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ทาง
วิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตกแล้วว่าสัณฐานของโลกตามความเป็นจริงเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเป็น
อย่างไร  ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโลกสัณฐานในแบบไตรภูมิ  แต่สําหรับเรื่องเทวดานั้นถือ
เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทํานองเดียวกับเรื่องผีสางซึ่ง
ความเชื่อเรื่องเหล่านี้ก็มีอยู่ในสากลไม่เว้นแม้แต่ในซีกโลกตะวันตก รัชกาลที่ ๔ จึงมิได้ทรง
ปฏิเสธเรื่องเทวดาอย่างแข็งขันเหมือนเช่นเรื่องไตรภูมิ ซึ่งส่งผลให้งานช่างในพระราชประสงค์
แสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอย่างมากมาย และยังส่งผลให้เกิดการนับถือเทวดาอย่างพระ
สยามเทวาธิราชซึ่งเป็นเทวดาที่คุ้มครองรักษาสยามประเทศอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน  

 
๗. การออกแบบหอสูงในพระราชวังกับพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์และการ

เทียบเวลา 
จากการศึกษาสถาปัตยกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ พบว่า 

ทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังในต่างจังหวัดนั้น รัชกาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคัญกับ
อาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจทางด้านดาราศาสตร์และ
การเทียบเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสนพระราชหฤทัยโดยในพระราชวังต่างๆ นั้นมักมี
อาคารที่เป็นหอสูงอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยเสมอ เช่น หอชัชวาลเวียงชัย ที่พระนครคีรี  
จ.เพชรบุรี, หอพิสัยศัลลักษณ์ ที่พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น นอกจากนี้ 
ในภาพถ่ายเก่าของพระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังมีอาคารที่เป็นหอสูงและเป็นหอ
นาฬิกาในพระบรมมหาราชวังด้วย ที่สําคัญคือ พระที่น่ังภูวดลทัศนัย และหอนาฬิกาที่อยู่ใกล้กับ
พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท  อย่างไรก็ตาม จากประวัติและระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารที่ เป็น
หอสูงเหล่านี้ เชื่อว่าพระที่นั่งภูวดลทัศนัยน่าจะเป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูงแห่งแรกที่สร้าง
ขึ้นตามพระราชประสงค์ ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมในเวลาต่อมา 

เมื่อครั้งท่ีรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและก่อสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ เม่ือ
พ.ศ.๒๓๙๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม เจ้ากรมช่างสิบหมู่เป็น
ผู้ทรงออกแบบและเป็นนายช่างก่อสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัย๗๖ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๕ ชั้นในผัง
สี่เหลี่ยม ก่ออิฐถือปูน  แต่ละชั้นมีความสูงลดหลั่นกันขึ้นไป เป็นอาคารที่สามารถเข้าไปภายใน
ได้ โดยมีพนักระเบียงและเสาล้อมรอบอาคารแต่ละชั้น ชั้นบนสุดเป็นนาฬิกากล ๔ ด้าน มียอด
แหลม (ภาพที่ ๓๒๒) และในรัชกาลนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง 
                                                           

๗๖ถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ 
พิพัธวัฒนากร, ๒๔๖๘), ๒๐. อ้างถึงใน โชติ  กัลยาณมิตร, ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย 
(กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๒๐), ๔๓. 



๔๓๖ 

 

(ภาพที่ ๓๒๓) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทิมดาบตํารวจกับโรงทอง สูง ๑๐ วา มีนาฬิกา ๔ ด้าน ตัวเรือน
นาฬิกามีซุ้มคล้ายกับพระที่นั่งภูวดลทัศนัย มีชานและลูกกรง หลังคาและพื้นชานปูแผ่นตะกั่ว
และมีบันไดทางขึ้นสําหรับตรวจการณ์เม่ือเกิดเพลิงไหม้ในพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม 
นาฬิกาที่สั่งเข้ามาเพื่อติดตั้งที่หอนาฬิกานี้ไม่อาจใช้การได้ จึงได้รื้อหอนาฬิกาลงในเวลา
ต่อมา๗๗ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๒ พระที่น่ังภูวดลทัศนัย (ในวงกลม) 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๑. 

 

                                                           
๗๗คณะอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี, ประชุมพงศาวดารฉบับ

กาญจนาภิเษก เล่ม ๕, ๒๖๗. 



๔๓๗ 

 

 
ภาพที ่๓๒๓ หอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๘. 

 
การออกแบบอาคารสูงหลายชั้นในลักษณะนี้ไม่ค่อยปรากฏมากนักในงาน

สถาปัตยกรรมไทย แต่ก็มีตัวอย่างอาคารที่เป็นหอสูงซึ่งเคยปรากฏมาก่อนแล้วในสมัยรัชกาลที่ 
๑ ตัวอย่างเช่น หอกลอง ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางทิศตะวันออก 
(ภาพที ่๓๒๔) หอกลองนี้มีลักษณะเป็นหอสูง ๓ ชั้น ยอดเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑป สูง ๑๑ เส้น 
แต่เดิมทําด้วยไม้ทาสีดินแดง แขวนกลองใหญ่ไว้ทั้ง ๓ ชั้น เป็นกลองสัญญาณตีตาม
กําหนดเวลาต่างๆ กัน กลองชั้นต้นมีชื่อว่า “ย่ําพระสุริยศรี”ตีบอกเวลาย่ํารุ่งและย่ําค่ํา  กลองชั้น
กลางมีชื่อว่า “อัคคีพินาศ” ตีเม่ือเกิดเพลิงไหม้  และกลองชั้นยอดมีชื่อว่า “พิฆาตไพรี” ตีเม่ือมี
ข้าศึกมาประชิดพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนยอดหอกลองที่สร้างไว้แต่
เดิมให้เป็นรูปเกี้ยวอย่างศิลปะจีน แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้แก้กลับเป็นยอด
ทรงมณฑปตามแบบรัชกาลที่ ๑ เช่นเดิม ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ทําฝาชั้นบนเป็นฝาขัดแตะฉาบ
ปูน และทําฐานก่ออิฐ๗๘ 
                                                           

๗๘สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๕๕. 



๔๓๘ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๔ หอกลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

 
จากภาพถ่ายเก่าจะเห็นได้ว่าหอกลองครั้งรัชกาลที่ ๑ ที่ผ่านการบูรณะในสมัย

รัชกาลที่ ๔ มีรูปแบบบางประการที่คล้ายคลึงกับพระที่นั่งภูวดลทัศนัยและหอนาฬิกาใน
พระบรมมหาราชวัง กล่าวคือ มีลักษณะเป็นหอสูงในผังสี่เหลี่ยม  แต่ละชั้นมีระเบียงที่มีพนัก
ล้อมรอบสําหรับออกมาสังเกตการณ์จากมุมสูงได้ และมีเสารองรับชั้นหลังคาบริเวณรอบผนังแต่
ละชั้น  รวมทั้งมีการออกแบบส่วนบนให้มีลักษณะเป็นเรือนยอด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระที่นั่ง
ภูวดลทัศนัยมีฐานะเป็นพระท่ีนั่งองค์หนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ส่วนหอนาฬิกาและหอกลอง
เป็นอาคารของหลวงที่สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียงสําหรับใช้ประโยชน์
ในทางราชการ  นอกจากนี้ หอกลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็ยังทําหน้าที่บอกเวลา
เช่นเดียวกับพระท่ีนั่งภูวดลทัศนัยและหอนาฬิกา ต่างกันแต่เพียงอุปกรณ์ที่ใช้บอกเวลาที่เปลี่ยน
จากกลองมาเป็นนาฬิกากล  เนื่องจากการนับเวลาแบบเดิมและการตีกลองบอกเวลาของสยาม
ยังขาดความเที่ยงตรงและล้าหลัง ดังพระราชปรารภว่า “...ฝ่ายพนักงานเมื่อจะบอกบาท
นาฬิกาตามฤกษ์ยามที่โหรให้ในกาลใดๆ  เมื่อฤดูต้องหนุนต้องล่มก็คะเนบอกบาท
ขาดๆ เกินๆ ผิดๆ ไป  คงให้ได้ว่าความแต่ว่าโมงละ ๑๐ บาท  ดูการฟั่นเฟือนเลื่อนเปื้อน



๔๓๙ 

 

เลอะเทอะนัก น่าเป็นที่อัปยศอดสูแก่แขกเมืองคนนอกประเทศที่เขาใช้นาฬิกากล ใส่พก
ติดตัวเที่ยวมาเที่ยวไป  เขาจะได้ยินทุ่มโมงที่ตีสั้นๆ ยาวๆ ผิดไปกว่าทุ่มโมงที่จริงนั้น จะ
เป็นเหตุให้เขาหัวเราะเยาะเย้ยได้ว่าเมืองเราใช้เครื่องมือนับทุ่มโมงเวลาหยาบคายนักไม่
สมควรเลย...”๗๙ 

รัชกาลที่ ๔ ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้นายช่างคนเดียวกันคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรม
ขุนราชสีหวิกรมทรงออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูงในพระราชวังอีก ๒ แห่ง 
สําหรับทอดพระเนตรดวงดาวในเขตพระราชฐานท่ีประทับ ได้แก่ หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี 
จ.เพชรบุรี  และหอพิสัสศัลลักษณ์ ที่พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 

การออกแบบหอชัชวาลเวียงชัย (ภาพที่ ๓๒๕) มีความแตกต่างจากการออกแบบ
หอสูงในพระบรมมหาราชวังอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบอาคารที่เป็นศิลปะ
ตะวันตกเพื่อให้รับกับอาคารอื่นๆ บนพระนครคีรี  โดยรูปแบบและแผนผังสร้างขึ้นเลียนแบบ
อาคารแบบคลาสสคิในผังกลมซึ่งนิยมในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๘๐ กล่าวคือ เป็นอาคารสูง ๒ ชั้นใน
ผังกลม  มีเสากลม ๘ ต้นและผนังวงโค้งแบบอาร์เขต (Arcade) ช่วยรับน้ําหนัก  และมีบันได
เวียนที่กลางอาคารไปสู่ชั้นบนที่มีระเบียงโอบรอบ  ราวบันไดทําด้วยเหล็กเส้นกลม  ด้านบนสุด
เป็นโดมขนาดใหญ่กรุด้วยกระจกใสเรียงซ้อนกันในกรอบเหล็กเส้น  เหนือยอดโดมเป็นซุ้มขนาด
เล็กก่ออิฐฉาบปูนวางคานรูปวงแหวนและมีการค้ํายันยึดกับของผนังห้องกลมด้วยเหล็กเส้นแบน
ในแนวทแยง ๔ ทิศ เป็นท่ีสําหรับแขวนกระโจมไฟซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากชายฝั่ง
ทะเลเพชรบุรี หอชัชวาลเวียงชัยจึงทําหน้าที่เป็นทั้งหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ส่วน
พระองค์ของรัชกาลที่ ๔ และยังเป็นประภาคารหรือจุดหมายตาที่สําคัญแก่นักเดินเรือและ
ชาวประมงที่เดินทางสัญจรผ่านชายฝั่งทะเลเพชรบุรีด้วย  

 

                                                           
๗๙ดูใน “พระราชกําหนดเรื่องนาฬิกา” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เล่ม ๒, 

๓๒๐-๓๒๑. 
๘๐สมชาติ  จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔ 

–พ.ศ.๒๔๘๐, ๕๓. 



๔๔๐ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๕ หอชัชวาลเวียงชัย  พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

 
ส่วนหอพิสัยศัลลักษณ์ (ภาพที่ ๓๒๖) ในพระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 

นั้นตั้งอยู่ริมกําแพงพระราชวังทางตะวันออกเฉียงใต้ แรกสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ต่อมาได้พังทลายลง รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามรูปแบบเดิมในคราว
เดียวกับเม่ือครั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังจันทรเกษมเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๔ เพื่อใช้เป็นที่
ทอดพระเนตรทางดาราศาสตร์และสังเกตการณ์ต่างๆ เม่ือเสด็จประทับแรม ณ พระราชวังจันทร
เกษม๘๑ 

หอพิสัยศัลลักษณ์มีรูปแบบอาคารเป็นหอคอยโครงสร้างก่ออิฐถือปูน สูง ๔ ชั้น ทั้งนี้
พบว่าการก่อผนังอิฐบางช่วงของอาคารไม่ได้ก่อทึบหมดทั้ง ๔ ด้าน  แต่มีการใช้ผนังวงโค้งช่วย
รองรับน้ําหนักภายในอาคาร ที่หน้าจ่ัวตกแต่งแบบวิหารกรีก (Pediment) หลังคาอาคารเป็น
หลังคาแบนล้อมรอบด้วยพนักของหลังคาเจาะเป็นช่องๆ กรุด้วยกระเบื้องปรุดินเผาเคลือบ  มี
คานเครื่องบนประดับด้วยเต้าปูนเล็กๆ ที่เรียกว่า เดนทิลส์ (Dentils) รูปแบบสถาปัตยกรรม
ดังกล่าวเป็นการเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค (Classicism) ของยุโรปซึ่งเป็นที่นิยม

                                                           
๘๑จํารัส  เกียรติก้อง, “พระราชวังจันทรเกษม,” ใน ศิลปากร ๒, ๑ (พฤษภาคม 

๒๕๐๑), ๔๔. 



๔๔๑ 

 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๘๒ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการผสมผสานกับวัสดุการก่อสร้างและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นที่นิยมในรัชกาลที่ ๔ เช่นการกรุกระเบื้องปรุดินเผาเคลือบที่พนัก
ระเบียงชั้นที ่๑ และ ๒ ของตัวอาคาร  การก่ออิฐฉาบปูนและปูกระเบื้องที่ลานด้านหน้าอาคารซึ่ง
มีบันไดทางขึ้นเป็นแบบบันไดประชิด ไม่ประดับหัวเสาบันไดนอกจากนี้ยังพบว่าการตกแต่ง
ภายในหอพิสัยศัลลักษณ์ยังคงใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลัก โดยปูพื้นทั้ง ๔ ชั้นด้วยไม้  มีบันได
ไม้เป็นทางขึ้นลงทุกชั้น  กรุผนังด้วยไม้ บางส่วนของผนังทําเป็นช่องวงโค้งมียอดแหลม บาน
ประตู หน้าต่าง และลับแลทําด้วยไม้โดยมีรูปแบบเดียวกับที่พบในพระราชวังอื่นๆ ซึ่งเป็นที่
ประทับของรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๓๒๗) 

 

 
ภาพที่ ๓๒๖ หอพิสัยศัลลักษณ์  พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

                                                           
๘๒สมชาติ  จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 

๔ –พ.ศ.๒๔๘๐, ๔๕. 



๔๔๒ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๗ ภายในหอพิสัยศัลลักษณ์ พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
แม้ว่าหอชัชวาลเวียงชัยและหอพิสัยศัลลักษณ์จะมิได้ติดตั้งนาฬิกากลเพื่อบอกเวลา

เหมือนเช่นพระที่นั่งภูวดลทัศนัยและหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง แต่จากรูปแบบอาคารที่
เป็นหอสูงจึงทําให้สามารถสังเกตท้องฟ้าได้ในมุมกว้าง จึงเหมาะสําหรับเป็นที่ประทับ
ทอดพระเนตรและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการคํานวณเวลาของรัชกาลที่ 
๔ นั้นจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลการสังเกตและเก็บสถิติทางดาราศาสตร์  และพบว่ามีหลายครั้งที่
ทรง “วัดแดดและวัดดาว” ด้วยพระองค์เองในสถานที่ต่างๆ เพื่อคํานวณเวลาและคํานวณ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น โดยครั้งสําคัญคือการที่ทรงใช้เวลามาตรฐานจาก  
การทรงคํานวณ ณ หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี เพื่อคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่  
ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์๘๓ อาคารที่เป็นหอสูงในพระราชวังจึงมีความสําคัญ เพื่อตอบสนอง
พระราชกรณียกิจเหล่านี้ด้วย 

อาคารที่เป็นหอนาฬิกาและหอสูงในพระราชวังดังที่กล่าวมานี้เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้น
เพื่อสนองพระราชกรณียกิจทางด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลาเป็นสําคัญ โดยในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบการคํานวณเวลามาตรฐานของรัชกาลที่ ๔ พบว่าทรงใช้เส้นแวง

                                                           
๘๓ขาว  เหมือนวงศ์, “ดาราศาสตร์และการเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชและสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๐ (สิงหาคม 
๒๕๓๑): ๓๕-๓๖. 



๔๔๓ 

 

๑๐๐ องศาตะวันออกเป็นเส้นเมอริเดียนหลักของการรักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทย และ
อยู่ในระบบเวลาที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า เวลาปรากฏ (Apparent Time) ซึ่งหากดูในแผนที่จะ
พบว่า พระนครคีรีที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ ยอดเขามไหสวรรย์ จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะ
ตําแหน่งของหอชัชวาลเวียงชัยซึ่งเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของรัชกาลที่ ๔ ที ่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ทรงออกแบบนั้นตั้งอยู่บริเวณที่เส้นเมอริเดียน ๑๐๐ 
องศาพาดผ่านพอดี ส่วนการกําหนดเวลามาตรฐานที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพฯ นั้นก็ใช้
เส้นเมอริเดียน ๑๐๐ องศาด้วยเช่นกันแต่มีค่าต่างไปเล็กน้อยเพียง ๓๐ ลิปดาตะวันออกจากที่
พระนครคีรีเท่านั้น๘๔ 

พระราชกรณียกิจในการคํานวณเวลาตามมาตรฐานดังกล่าว  ย่อมส่งผลต่อการ
ออกแบบหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งภูวดลทัศนัยในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ 
ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งนาฬิกาจักรกลที่มีหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาทั้ง ๔ ทิศเพื่อใช้บอกเวลา
มาตรฐานของประเทศไทย  และเริ่มใช้ใน พ.ศ.๒๔๐๐ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ ด้วยการสถาปนาระบบเวลามาตรฐานของตนเองอันเป็นหัวใจสําคัญในการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่จะดําเนินต่อไปภายหน้า  

ทั้งนี้หากพิจารณาว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัยในหมู่
พระอภิเนาว์นิเวศน์มาตั้งแต่เม่ือเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ไม่นาน ย่อมเป็นหลักฐานทาง
ศิลปกรรมทีแ่สดงให้เห็นว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีหอนาฬิกาเพื่อรักษาเวลามาตรฐานมา
ตั้งแต่ต้นรัชกาล  ทั้งยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการคํานวณเวลาที่ทรงศึกษาค้นคว้ามา
มานานแล้ว ดังที่มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก ที่สําคัญเช่นการประกาศพระราช
กําหนดเรื่องนาฬิกาในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

การออกแบบก่อสร้างหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งภูวดลทัศนัย 
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังก่อให้เกิดภารกิจใหม่แก่เจ้าพนักงานรักษาหอนาฬิกา 
ซึ่งจากเดิมใช้การตีกลองเพื่อบอกเวลา ได้เปลี่ยนมาเป็นการฝึกให้เจ้าพนักงานประจําหอนาฬิกา
หลวงรู้จักสังเกตแสงแรกในตอนเช้าของทุกวัน ดังที่รัชกาลที่ ๔ ทรงเรียกว่า “เวลาย่ํารุ่ง”หรือที่
ทางดาราศาสตร์เรียกว่า “Beginning of the Morning Civil Twilight” แล้วให้ตั้งเวลาของนาฬิกา
ด้วยการหมุนเช่นเดียวกับนาฬิกาในต่างประเทศ๘๕ เพื่อให้บอกเวลาตรงกับเวลาที่ทรงคํานวณ

                                                           
๘๔เรื่องเดียวกัน. 
๘๕“พระราชกําหนดเรื่องนาฬิกา” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เล่ม ๒, ๓๑๙. 



๔๔๔ 

 

เป็นรายวันซึ่งจะพระราชทานมาให้ในแต่ละเดือน๘๖  ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการผู้
ควบคุมดูแลหอนาฬิกา เช่น หมื่นจักรวิจิตรไปศึกษาวิชาแก้นาฬิกาในยุโรปด้วย๘๗ 

การรักษาเวลามาตรฐานเหล่านี้นับเป็นภารกิจใหม่ที่แตกต่างจากการบอกเวลาตาม
จารีตที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณและยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าสยามมีความเจริญก้าวหน้าจน
สามารถสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นใช้ได้เองโดยพบว่าทรงกําหนดให้เวลาท้องถิ่นของพระ
นครคีรีเป็นเวลามาตรฐานในรัชสมัยของพระองค์  ซึ่งได้เริ่มใช้กันมาก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะออก
พระราชบัญญัติเวลามาตรฐานโดยใช้เมืองกรีนนิช ประเทศอังกฤษเป็นจุดกําหนดเวลามาตรฐาน
โลก ใน ค.ศ.๑๘๘๔๘๘ หรือ อีกประมาณ ๒๐ กว่าปีต่อมาหลังจากที่มีการประกาศใช้เวลา
มาตรฐานของสยาม 

กล่ าว โดยสรุปแล้ ว  การออกแบบและก่ อสร้ างหอนาฬิ กาและหอสู ง ใน
พระบรมมหาราชวังและพระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นเป็น
อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลา
มาตรฐานของสยาม รูปแบบอาคารมีความสูงโดดเด่น สามารถใช้เป็นสถานที่สังเกตการณ์ต่างๆ 
ในบริเวณใกล้เคียง ขณะเดียวกันอาคารหอสูงนี้ยังเป็นจุดหมายตา (Land Mark) ที่สําคัญใน
บริเวณนั้นด้วย  รูปแบบอาคารเป็นการเลียนแบบศิลปะตะวันตกแต่ยังคงใช้วัสดุและเทคนิคการ
ก่อสร้างอย่างที่ช่างไทยคุ้นเคย  อาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูงที่สร้างในพระราชวังยังเป็น
ศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๔ รวมทั้งยังแสดงถึงความเจริญก้าวหน้า
และความทันสมัยของสยามในขณะนั้นอีกด้วย 

 
๘. ศิลปกรรมทีส่ะท้อนถึงการแสดงพระราชอ านาจเหนือประเทศราช: กรณีศึกษาศิลปะ

เขมร 
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีบาง

ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมแบบเขมรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยใน
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานแบบเขมร ขณะเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงออก
ของรัชกาลที่ ๔ ในฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนในภูมิภาคนี้ อันเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับ
                                                           

๘๖ดูใน กัลย์  อิศรเสนา  ณ อยุธยา ”เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงคํานวณสุริยุปราคา” ใน วิทยาศาสตร์ ๒๐๐ ปี รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย), ๒๕๒๕. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

๘๗วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก 
(กรงุเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), ๘๒ 

๘๘ไมเคิล  ไรท์, “เวลามาตรฐานโลกทําไมต้องเทียบกับกรีนนิชที่นอกกรุงลอนดอน,” 
ศิลปวัฒนธรรม ๒๓, ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๔), ๙๖. 



๔๔๕ 

 

ชาติมหาอํานาจที่ขยายอิทธิพลและอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศราชที่อยู่ในพระราชอํานาจ  
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเขมรจึงเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งพระราชดําริที่ให้รื้อ
เคลื่อนย้าย จําลอง รวมท้ังสร้างศิลปกรรมที่เลียนแบบศิลปะเขมรไว้ในเขตพระราชฐานท่ีสําคัญ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรื้อและถ่ายแบบปราสาทแบบเขมรปรากฏหลักฐานใน
เอกสารโบราณและพระราชพงศาวดาร ซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อการสร้างศิลปกรรมแบบเขมรตาม
พระราชประสงค์ จากการศึกษาพบว่ามีเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้อง คือ เม่ือรัชกาลที่ ๔ เสด็จ
ประพาสเมืองเพชรบุรีเพื่อทอดพระเนตรการบูรณะพระพุทธรูป ณ ถ้ําเขาหลวง และทอดพระเนตร
การก่อสร้างพระนครคีรี เม่ือ พ.ศ.๒๔๐๒ ทรงเห็นว่าบริเวณยอดเขามหาสวรรค์มีพื้นที่เป็นลาน
กว้างพอที่จะสร้างปราสาทศิลาได้ และพระองค์โปรดปราสาทศิลาแบบที่เมืองพุทไธสมันในเขมร 
เม่ือเสด็จฯ กลับจากเพชรบุรีแล้วจึงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงพระสุพรรณพิศาล เพื่อให้รื้อ
ปราสาทแบบนั้นเพื่อมาสร้างไว้ที่พระนครคีรีโดยปรากฏความในพระบรมราชโองการว่า 

 
...มีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ณ เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ คํ่า ปีมะแม เอกศก 
เสด็จพระราชดําเนินออกไปเมืองเพชรบุรี ทอดพระเนตรบนยอดเขามหาสวรรค ท่ีทําเลก
ว้างขวางพอจะสร้างปราสาทศิลาได้  จะต้องพระราชประสงค์ปราสาทศิลาเมืองพุทไธ
สมันท่ีรูปทรงแลลวดลายสลักงามซักปราสาทหนึ่ง  จะได้สูงต่ําโตเล็กประมาณเท่าใด
พอจะขนเข้ามาได้ ให้ขุนชาญวิชากับพระสุพันนพิสารเลือกวัดชันสูทสูงต่ําใหญ่เล็กเขียน
ตัวอย่างรูปเขียนรูปวัดกําหนดศอกนิ้วกับมีหนังสือบอกเข้าให้ถ่ีถ้วนแน่นอน จะได้วัดดูกับ
พื้นบนบวกให้พอจะตง(ตั้ง?-ผู้วิจัย)ได้ จะได้มีตราออกมาให้รีบขนปราสาทเขาไปให้ถึง
กรุงเทพฯ โดยเร็ว...๘๙ 

 
พระราชประสงค์ในเรื่องนี้ยังปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.
๒๔๐๒ ความว่า “ทรงพระราชดําริว่า ปราสาทศิลาเมืองเขมรมีมากนัก ถ้าปราสาทย่อมๆ รื้อมา
ท าไว้ที่เขามหาสวรรค์ปราสาท ๑ วัดปทุมวัน ปราสาท ๑ ก็จะเป็นเกียรติยศไปภายหน้า  จึง
โปรดฯ ให้พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติวิชาออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธม  พระนครวัด 
เมืองพุทไธสมัน ขุนชาติวิชากลับเข้ามากราบทูลว่า ได้ไปดูหลายแห่งทั่วทุกตําบลแล้ว ที่เมือง
อื่นๆ มีอยู่แต่ปราสาทใหญ่ทั้งนั้น จะรื้อเอาเข้ามาเห็นจะไม่ได้ ปราสาทผไทตาพรหมอยู่ที่
เมืองนครเสียมราฐ มีอยู่ ๒ ปราสาท สูง ๖ วา พอจะรื้อเอามาได้  จึงโปรดให้มีตราออกไป

                                                           
๘๙“สารตราถึงขุนชาญวิชา ฯลฯ เรื่องทําประสาทสิลาบนยอดเขามหาสวรรค์ ,” 

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ (จ.ศ.๑๒๒๑), หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, 
เลขที่ ๗๐, หอสมุดแห่งชาติ. 



๔๔๖ 

 

เกณฑ์คนเมืองพระตะบอง เมืองนครเสียมราบ เมืองพนมศก ให้พระสุพรรณพิศาล ไปรื้อ
ปราสาทไผทตาพรหม แบ่งเป็น ๔ ผลัดๆ ละ ๕๐๐ คน ให้แบ่งเป็นกองชักลากบ้าง กองส่ง
บ้าง”๙๐ 

ในเวลาต่อมา เม่ือ พ.ศ.๒๔๑๐ รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระสามภพพ่าย
เดินทางไปถ่ายแบบเพื่อจําลองปราสาทนครวัดมาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยในพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ รวมทั้งเหตุผลตามพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการ
ให้จําลองปราสาทนครวัดไว้ว่า 

“...แลเม่ือ ณ เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ํา ปีขาล อัฐศก๙๑ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระสามภพพ่ายเดินทางไปถ่ายแบบปราสาทที่พระนครวัด จะจําลองทําขึ้นไว้ในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เพื่อจะให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ ทําด้วยศิลาทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งไรปน  
พระสามภพพ่ายกลับมาถึงกรุงเทพมหานคร ณ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ํา๙๒ กราบทูลว่าได้ถ่ายแบบ
เขียนรูปปราสาทแลพระระเบียงเข้ามา...”๙๓ ในครั้งนั้นพระสามภพพ่ายผู้ไปถ่ายแบบปราสาท
นครวัดได้บรรยายองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากการเดินทางไปสํารวจไว้อย่างละเอียดดัง
ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ แต่พระราชประสงค์ที่จะให้
จําลองปราสาทนครวัดเกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๔ ก่อนหน้าที่จะเสด็จสวรรคตเพียงปีเศษ จึงไม่
อาจสําเร็จสมดังพระราชประสงค์ แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕ เม่ือคราวฉลองพระนครครบ 
๑๐๐ ปี เม่ือ พ.ศ.๒๔๒๕ โดยหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย เป็นผู้ทํารูปพระนครวัดจําลองหล่อด้วย
ปูน (ภาพที ่๓๒๘) 

 

                                                           
๙๐เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๑๔๘. 
๙๑ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๑๐ 
๙๒ตรงกับวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๐ 
๙๓เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๒๓๗. 



๔๔๗ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๘ ปราสาทนครวัดจําลอง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
จากข้อมูลดังกล่าวทําให้นักวิชาการบางท่านเข้าใจว่ารัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์

ให้ไปร้ือปราสาทนครวัดเพื่อเข้ามาสร้างไว้ในพระราชอาณาจักร๙๔  โดยความเข้าใจดังกล่าวอาจ
เกิดจากการตีความจากพระราชพงศาวดารบางส่วนที่กล่าวว่า “..ให้พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติ
วิชาออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธม  พระนครวัด เมืองพุทไธสมัน ขุนชาติวิชากลับเข้า
มากราบทูลว่า ได้ไปดูหลายแห่งทั่วทุกต าบลแล้ว ที่เมืองอื่นๆ มีอยู่แต่ปราสาทใหญ่ทั้งนั้น 
จะรื้อเอาเข้ามาเห็นจะไม่ได้ ...”  โดยอาจเข้าใจว่าปราสาทหลังใหญ่ที่รื้อมาไม่ได้นั้นคือ
ปราสาทนครวัด และนําไปเชื่อมโยงกับการที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้จําลองปราสาทนครวัด
เม่ือ พ.ศ.๒๔๑๐ แล้วให้ตั้งไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยเข้าใจว่าการจําลองปราสาทนคร
วัดนั้นเป็นผลจากการสั่งให้รื้อปราสาทนครวัดแต่ไม่เป็นผลสําเร็จจึงให้จําลองขึ้นแทน  

                                                           
๙๔ดูตัวอย่างข้อคิดเห็นที่เข้าใจว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทนครวัด 

เช่น ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, “เกร็ดประวัติศาสตร์-การรื้อปราสาทขอม สมัยรัชกาลที่  ๔,” ใน 
ศิลปวัฒนธรรม ๓๐, ๖ (เมษายน ๒๕๕๒), ๕๔-๕๕; ไกรฤกษ์  นานา, “สยามที่ไม่ทันได้เห็น 
ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์ “ค้น” พิพิธภัณฑ์ปารีส “พบ” ของกลางเพียบ,” ใน 
ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑๑ (กันยายน ๒๕๔๗), ๑๒๖-๑๓๘. เป็นต้น. 



๔๔๘ 

 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลหลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่พบว่ารัชกาลที่ ๔ 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เจาะจงให้ไปรื้อปราสาทนครวัดแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงการ
ให้ไปสํารวจดูเมืองพระนครธม พระนครวัด เมืองพุทไธสมัน เพื่อแสวงหาปราสาทแบบเขมรตาม
พระราชประสงค์เท่านั้น และแต่เดิมคงต้องพระราชประสงค์ “ปราสาทศิลาเมืองพุทธไธสมัน” 
ตามที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเม่ือคราวเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างพระนครคีรี เม่ือ 
พ.ศ.๒๔๐๒ แต่จากการสํารวจเมืองเขมรและเหตุผลของพระสุพรรณพิศาลพร้อมคณะเกี่ยวกับ
อุปสรรคในการรื้อถอนและขนย้ายก้อนหินที่มีน้ําหนักมากเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ต้องตัดสินใจ
รื้อปราสาทไผทตาพรหมมาแทน  ซึ่งเหตุผลดังกล่าวก็มิได้หมายความจําเพาะเจาะจงว่าปราสาท
ใหญ่ที่ไม่สามารถรื้อมาได้นั้นคือปราสาทนครวัด 

จากรายชื่อเมืองที่มีพระราชประสงค์ให้พระสุพรรณพิศาลไปสํารวจปราสาทแบบ
เขมร มีชื่อเมืองซึ่งเป็นชื่อปราสาทหรือโบราณสถานที่สําคัญในกัมพูชาที่รู้จักและคุ้นเคยกันใน
ปัจจุบัน เช่น พระนครธม พระนครวัด  แต่อีกชื่อหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกัน คือ เมืองพุทไธ
สมัน ซึ่งมีพระราชประสงค์ปราสาทศิลาจากเมืองพุทไธสมันมาสร้างที่เขามหาสวรรค์หรือ
พระนครคีรี ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเมืองพุทไธสมันคือเมืองใด 

จากการตรวจสอบข้อมูลจากจารึกทําเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก  
แผ่นที่ ๖  ซึ่งพบที่วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม อันเป็นจารึกในสมัยรัชกาลที่ ๓พบว่า ได้
กล่าวถึงชื่อเมืองพุทไธสมันว่าอยู่ในประเทศกัมพูชาและเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร๙๕ 
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังใช้ชื่อนี้สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
พุทไธสมัน ในแผนท่ีการเดินทางในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมีภาพตําแหน่งของ “วัดพุทไธสมัน” ที่ตั้ง
อยู่ในบริเวณภาคเหนือของเขตกัมพูชาหรือเขมรอันเป็นประเทศราชในขณะนั้น โดยอยู่ใกล้กับ
ชายแดนไทยบริเวณบุรีรัมย์และสุรินทร์๙๖ (ภาพที ่๓๒๙)  

ดังนั้นทําให้สันนิษฐานได้ว่า ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชนชั้นผู้ปกครองน่าจะรู้จัก
กันโดยทั่วไปว่า “พุทไธสมัน” เป็นช่ือเรียกเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ในเขมรตอนเหนือที่ใกล้กับ
ชายแดนอีสานตอนล่างช่วงจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์  รวมทั้งยังใช้ชื่อนี้เรียกศาสนสถานที่
สําคัญของเมืองนี้ด้วย 

 

                                                           
๙๕นิยะดา  เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ:

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔), ๒๗๕-๒๘๔. 
๙๖NarisaChakrabongse, Henry Ginsburk, SantaneePhasuk and Dawn F. 

Rooney, Siam in Trade and War: Royal Maps of The Nineteenth Century (Bangkok: 
River Book, 2006), 30-31. 



๔๔๙ 

 

 
ภาพที่ ๓๒๙ ภาพจากแผนที่สมัยรัชกาลที่ ๓ แสดงตําแหน่งของวัดพุทไธสมัน(ในวงกลม) ซึ่ง

อยู่ทางเหนือของเขมรใกล้กับสุรินทร์และบุรีรัมย์ 
ที่มา: Narisa  Chakrabongse, Henry Ginsburk, Santanee  Phasuk and Dawn F. Rooney, 
Siam in Trade and War: Royal Maps of The Nineteenth Century (Bangkok: River 
Book, 2006), 30-31. 

 
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเขมรโบราณ๙๗ ให้ความเห็นว่า คําว่า พุทไธสมัน ในเอกสาร

โบราณในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นคําเดียวกันกับคําว่า บันทายฉมาร์ ในภาษาเขมรซึ่งข้อมูล
ทางด้านภาษานี้ยิ่งสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะเม่ือนําแผนที่การเดินทางในสมัยรัชกาลที่ ๓  มา
เปรียบเทียบกับตําแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน (ภาพที่ ๓๓๐)  จะพบว่าตําแหน่งของ “วัดพุทไธสมัน” 
ที่ปรากฏในแผนที่โบราณนั้น ใกล้เคียงกับตําแหน่งของปราสาทบันทายฉมาร์เป็นอย่างมาก ซึ่ง
ทําให้น่าเชื่อว่า วัดพุทไธสมันที่ปรากฏในแผนที่โบราณก็คือปราสาทบันทายฉมาร์ ซึ่งเป็นศาสน
สถานที่สําคัญของเมืองพุทไธสมันหรือเมืองบันทายฉมาร์ด้วย และย่อมเป็นที่รู้จักของผู้คน
โดยเฉพาะชนช้ันปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ 

 

                                                           
๙๗ความเห็นของ ศานติ  ภักดีคํา รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗. 



๔๕๐ 

 

 
ภาพที่ ๓๓๐ ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงตําแหน่งที่ตั้งปราสาทบันทายฉมาร์ในกัมพูชา (ในวงรี) 
ที่มา: ปราสาทบันทายฉมาร์ เข้าถึงเม่ือ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าถึงได้จากhttps://www.google. 
co.th/maps/place/บันทายฉมาร์/@13.4124745,103.864797,758m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5 
!3m4!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!8m2!3d13.4124693!4d103.8669857 

 
ปราสาทบันทายฉมาร์เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ 

และเป็นศาสนสถานเน่ืองในพุทธศาสนามหายานท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของเมืองนี้
ที่น่าจะเป็นเมืองที่เคยมีความสําคัญในอดีต และด้วยเหตุที่เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา
มหายานจึงทําให้ปรากฏชื่อเรียกในแผนท่ีโบราณในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “วัดพุทไธสมัน”  

ดังนั้น จากข้อความในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ ที่มีพระราชประสงค์ 
“ปราสาทศิลาเมืองพุทไธสมัน” มาสร้างไว้ที่เขามหาสวรรค์ ทําให้น่าคิดว่าปราสาทที่ต้องพระราช
ประสงค์และโปรดเกล้าฯ ให้ไปรื้อเพื่อมาสร้างใหม่ที่แท้จริงอาจหมายถึงปราสาทบันทายฉมาร์ 
มิใช่ปราสาทนครวัดตามที่เข้าใจกันแต่เม่ือพบว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่ไม่สามารถรื้อมาได้ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทไผทตาพรหมแทน 

การเริ่มรื้อปราสาทผไทตาพรหมได้ปรากฏเหตุการณ์นี้ในพระราชพงศาวดารว่า “...
ปราสาทผไทตาพรหมอยู่ที่เมืองนครเสียมราฐ มีอยู่ ๒ ปราสาท สูง ๖ วา พอจะรื้อเอามาได้  
จึงโปรดให้มีตราออกไปเกณฑ์คนเมืองพระตะบอง เมืองนครเสียมราบ เมืองพนมศก ให้พระ
สุพรรณพิศาลไปร้ือปราสาทไผทตาพรหม แบ่งเป็น ๔ ผลัดๆ ละ ๕๐๐ คน ให้แบ่งเป็นกองชัก
ลากบ้าง กองส่งบ้าง...” ซึ่งน่าสนใจว่าปราสาทไผทตาพรหมควรหมายถึงปราสาทแห่งใดใน
กัมพูชา 

https://www.google.co.th/maps%20เข้าถึง


๔๕๑ 

 

ในประเด็นนี้นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าปราสาท ๒ หลังดังกล่าวคือ ปราสาทตา
พรหม และปราสาทพระขรรค์ แต่ไม่ได้ให้เหตุผลไว้ว่าเหตุใดจึงคาดว่าเป็นทั้งสองแห่ งนี้๙๘ 
ในขณะท่ีบางท่านเชื่อว่าปราสาท ๒ หลังนั้น อาจหมายถึงปราสาทตาพรหมซึ่งพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ สร้างอุทิศถวายพระราชมารดา และปราสาทตาพรหมเกล ซึ่งเป็นอโรคยศาลาขนาดเล็ก อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทนครวัด๙๙ 

แต่กระนั้นก็อาจเป็นได้ว่าปราสาทไผทตาพรหมทั้ง ๒ หลังที่กล่าวถึงในพระราช
พงศาวดารน้ันอาจหมายถึงปราสาทหลังใดหลังหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาพรหมที่สร้างขึ้นในรัชกาล
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ก็ได้ เนื่องจากชื่อปราสาทมีความพ้องกัน รวมทั้งยังตั้งอยู่ที่เมืองเสียบ
เรียบหรือเสียมราฐตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร  ปราสาทตาพรหมแห่งนี้จึงน่าจะเป็น
ปราสาทที่ถูกรื้อตามพระบรมราชโองการมากกว่าที่จะเป็นปราสาทนครวัดอย่างที่นักวิชาการ
บางท่านเข้าใจกัน (ภาพที่ ๓๓๑) 

 

 
ภาพที่ ๓๓๑ ปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา 

(ภาพถ่ายโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง) 
 

                                                           
๙๘ไกรฤกษ์  นานา, “สยามที่ไม่ทันได้เห็น ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์ 

“ค้น” พิพิธภัณฑ์ปารีส “พบ” ของกลางเพียบ,” ใน ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑๑ (กันยายน 
๒๕๔๗), ๑๒๖-๑๓๘. 

๙๙ศานติ  ภักดีคํา, “รัชกาลที่ ๔ ถ่ายแบบปราสาทนครวัด จําลองไว้ที่วัดพระแก้ว,” 
ใน นครวัด ทัศนะเขมร (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๑๘๔-๑๘๕. 



๔๕๒ 

 

อนึ่งยังพบว่าภายในระเบียงคดของปราสาทตาพรหมมีกองหินซึ่ง มีลวดลายการ
แกะสลักแล้ววางกองอยู่อย่างเป็นระเบียบจํานวนมาก ซึ่งน่าสนใจว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของ
ปราสาทตาพรหมที่ถูกรื้อลงมากองไว้เพื่อรอการขนย้ายในคราวนั้นตามพระบรมราชโองการของ
รัชกาลที่ ๔๑๐๐ (ภาพที ่๓๓๒) 

 

 
ภาพที่ ๓๓๒ กองหินที่อาจถูกรื้อลงและรอการขนย้ายท่ีปราสาทตาพรหมประเทศกัมพูชา 

(ภาพถ่ายโดย กวิฎ  ตั้งจรัสวงศ์) 
 
อย่างไรก็ตาม พระราชดําริในการรื้อปราสาทแบบเขมรในครั้งนั้นไม่เป็นผลสําเร็จ  

เนื่องจากมีเหตุที่ชาวเขมรประมาณ ๓๐๐ คน ออกมาจากป่าและฆาตกรรมพระสุพรรณพิศาล
และพรรคพวกเสียชีวิตและบาดเจ็บไปหลายคน  ทําให้เหล่าเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อมาได้
เข้าชื่อกันเพื่อขอพระราชทานให้งดการรื้อปราสาทต่อ  เนื่องจากปราสาทเหล่านั้นทําจากก้อน
หินท่ีมีน้ําหนักมาก เป็นการเกินกําลังและเกรงว่าหากรื้อลงและไม่อาจนํามาสร้างได้สําเร็จดังเดิม

                                                           
๑๐๐ประเด็นนี้เป็นข้อสังเกตของ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุลที่ ได้ประทานแก่ คุณ

ภภพพล  จันทร์วัฒนกุล ผู้เคยติดตามการเสด็จไปยังประเทศกัมพูชา 



๔๕๓ 

 

จะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศ๑๐๑ ดังนั้นจึงได้ยุติการรื้อปราสาทเขมรเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๓ จึงไม่
ปรากฏปราสาทแบบเขมรท่ีรื้อจากกัมพูชาและมาสร้างขึ้นในบริเวณพระนครคีรีรวมทั้งที่วัดปทุม
วันหรือวัดปทุมวนาราม  หากแต่กระแสพระราชดําริดังกล่าวยังคงเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดง
พระราชประสงค์ที่มีมาแต่เดิม  

แม้จะไม่มีปราสาทแบบเขมรมาสร้างขึ้นบนเยอดเขามหาสวรรค์สมดังพระราช
ประสงค์ แต่ก็น่าสังเกตว่าบนยอดเขามหาสวรรค์นั้นมีสถาปัตยกรรมหลังหนึ่งซึ่งมีรูปแบบที่
น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทแบบเขมร  เรียกกันว่า พระปรางค์แดง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียก
กันในภายหลัง บ้างก็เรียกว่าพระเจดีย์แดง เนื่องจากสถาปัตยกรรมแห่งนี้ทาด้วยสีแดงทั้งหลัง 
จึงอาจเป็นไปได้ว่าเม่ือการรื้อปราสาทเขมรมาสร้างที่เขามหาสวรรค์ไม่เป็นผลสําเร็จ จึงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์แดงขึ้นแทน โดยตั้งอยู่บริเวณยอดเขาทิศตะวันออกซึ่งเป็นยอดเขา
เดียวกันกับที่ตั้งวัดพระแก้วน้อยซ่ึงเป็นเขตพุทธาวาสของพระนครคีรี หากแต่พระปรางค์แดงอยู่
ในบริเวณพื้นที่ลดชั้นต่ําลงมา (ภาพที่ ๓๓๓) 

 

 
ภาพที่ ๓๓๓ พระปรางค์แดงบนยอดเขามไหสวรรย์ ทิศตะวันออกของพระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

 

                                                           
๑๐๑เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๑๕๐. 



๔๕๔ 

 

พระปรางค์แดงมีลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุขยอดทรงปราสาท  ก่ออิฐถือปูนทาสีแดง
ทั้งองค์ มีทางเข้าจากมุขหน้า ส่วนมุขที่เหลือเป็นช่องหน้าต่าง  หน้าบันซ้อนชั้นของมุขทั้ง ๔ ทิศ
ประดับลวดลายปูนปั้นเลียนแบบเครื่องลํายองของงานเครื่องไม้  รองรับด้วยบัวหัวเสาและเสา
ติดผนังปูนปั้นที่คลี่คลายจากงานเครื่องไม้เช่นกัน  (ภาพที่ ๓๓๔) 

องค์ประกอบของพระปรางค์แดงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับปราสาทเขมร ได้แก่ แผนผัง
อาคารที่มีลักษณะเป็นจตุรมุข และมีการทําหน้าบันซ้อนชั้นทั้ง ๔ มุข  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ปราสาทบางหลังที่ยังคงสภาพดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มปราสาทตาพรหมตามที่มีผู้สันนิษฐานไว้ว่าอาจ
เป็นปราสาทที่พระสุพรรณพิศาลพร้อมคณะเดินทางมาสํารวจในเขมรนั้น ก็จะพบว่ามีรูปแบบที่
ใกล้เคียงกัน  หากแต่ที่พระปรางค์แดงได้ถูกดัดแปลงให้เป็นอาคารจตุรมุขที่ทําหน้าบันซ้อนชั้น
เลียนแบบเครื่องลํายองอย่างที่คุ้นเคยในสถาปัตยกรรมไทย  

 

 
ภาพที่ ๓๓๔ พระปรางค์แดง พระนครคีรี จ.เพชรบุรี 

 
องค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทแบบ

เขมร คือ ส่วนยอดที่มีปริมาตรค่อนข้างอวบอ้วน โดยยังคงใช้ระเบียบของเรือนซ้อนชั้นซึ่งมี
ทั้งหมด ๕ ชั้น ลักษณะสอบขึ้นไปสู่ส่วนยอดบนสุด ใช้ระบบการย่อมุมที่มุมประธานทั้ง ๔ ของ
ส่วนยอด กึ่งกลางของชั้นซ้อนแต่ละชั้นทําเป็นช่องวิมานซึ่งมีเสาและกรอบซุ้มวางทับ แตกต่าง
จากยอดปรางค์ในศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ทํากลีบขนุนแนบชิดกับเรือนชั้นซ้อนและไม่นิยมทําช่อง
วิมาน  ส่วนยอดของพระปรางค์แดงจึงเป็นระเบียบที่คล้ายกับการทําส่วนยอดที่เป็นชั้นซ้อนของ
ปราสาทแบบเขมร  ซึ่งเป็นการจําลองส่วนของเรือนธาตุให้มีขนาดเล็กลงและซ้อนชั้นกันตามคติ
ความเชื่อเรื่องปราสาทอันเป็นอาคารฐานันดรสูง แตกต่างกันที่รายละเอียดของการประดับ
ตกแต่งชั้นซ้อนเท่านั้น 



๔๕๕ 

 

ข้อน่าสั ง เกตประการหนึ่ งคือ  ส่วนยอดของพระปรางค์แดงไม่ได้ประดับ
ประติมากรรมอันได้แก่บรรพแถลงหรือกลีบขนุนที่บริเวณชั้นซ้อนตามแบบที่ปราสาทแบบเขมร
นิยมทํา มีแต่เพียงโครงสร้างของการทําเรือนซ้อนชั้นและช่องวิมานเท่านั้น ในประเด็นนี้อาจ
เป็นไปได้ว่าเป็นการสร้างขึ้นตามรูปแบบที่พระสุพรรณพิศาลและคณะที่เดินทางไปสํารวจ
ปราสาทในเขมรได้เขียนรูปตัวอย่างส่งเข้ามาถวายเพื่อทอดพระเนตร ตามที่มีพระบรมราช
โองการเม่ือครั้งสร้างพระนครคีรีเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๒ ซึ่งการที่ยอดปราสาทไม่ได้ประดับด้วยบรรพแถลง 
อาจเป็นรูปแบบที่เขียนขึ้นตามความเป็นจริงจากการสํารวจ เนื่องจากปราสาทเขมรในช่วงเวลา
นั้นตั้งอยู่ท่ามกลางป่ารกชัฏ จึงอาจอยู่ในสภาพชํารุดทําให้บรรพแถลงหักพัง และอาจเหลือเพียง
โครงสร้างที่แสดงการซ้อนชั้นหลังคาและช่องวิมานเท่านั้น และหากปราสาทที่พระสุพรรณพิศาล
ไปสํารวจคือปราสาทตาพรหมตามที่มีผู้สันนิษฐาน ก็จะสังเกตได้ว่า แม้ในปัจจุบันส่วนยอดของ
กลุ่มปราสาทตาพรหมก็หลงเหลือเพียงการจําลองเรือนธาตุซ้อนชั้น ๕ ชั้นโดยปราศจากบรรพ
แถลงประดับเช่นกัน (ภาพที่ ๓๓๕) ซึ่งคงเป็นสภาพที่ชํารุดและหักพังไปตามกาลเวลาโดยอาจ
คงสภาพในลักษณะเช่นนี้มาเนิ่นนานแล้ว เนื่องจากปราสาทแห่งนี้ไม่ได้ผ่านการปฏิสังขรณ์จาก
ชาวฝรั่งเศสในช่วงการล่าอาณานิคม 

 

 
ภาพที่ ๓๓๕ ปราสาทหลังหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาพรหม 

(ภาพถ่ายโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง) 



๔๕๖ 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบของพระปรางค์แดงจะมีความสัมพันธ์กับปราสาทแบบ
เขมรดังที่ได้กล่าวแล้ว  แต่ก็พบว่าเทคนิคการก่อสร้างบางประการนั้นน่าจะได้รับอิทธิพล
ตะวันตกซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ สังเกตได้
จากการใช้ผนังวงโค้งช่วยรองรับน้ําหนักของเครื่องหลังคาซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่พบใน
สถาปัตยกรรมตะวันตก  การทําช่องวิมานที่ชั้นซ้อนของส่วนยอดซึ่งมีซุ้มเป็นวงโค้งอย่าง
ตะวันตก  รวมทั้งการก่อส่วนยอดซึ่งแท้ที่จริงเป็นการก่ออิฐฉาบปูน  ภายในมีลักษณะโปร่ง
สามารถมองทะลุถึงส่วนยอดได้ ในขณะที่ภายนอกเป็นการก่ออิฐและฉาบปูนให้แลดูเสมือนว่าเป็น
การซ้อนชั้นหลังคาเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมรเท่านั้น ซึ่งคงทําให้ส่วนยอดมีน้ําหนักเบา
แม้ว่าจะมีปริมาตรมาก แตกต่างจากการก่อส่วนยอดด้วยหินอย่างปราสาทแบบเขมร (ภาพที ่๓๓๖) 

 

 
ภาพที่ ๓๓๖ ภายในส่วนยอดของพระปรางค์แดง 

 
จากรูปแบบของพระปรางค์แดงที่มีความสัมพันธ์บางประการกับปราสาทแบบเขมร

นี้เอง จึงอาจเป็นไปได้ว่าเม่ือไม่สามารถรื้อและขนย้ายปราสาทจากเขมรมาไว้ที่เขามหาสวรรค์
ได้ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์แดงขึ้นแทน โดยอาจได้
แบบอย่างจากการสํารวจของคณะข้าราชการที่ออกเดินทางไปสํารวจปราสาทเขมรตามพระราช
ประสงค์  

การที่โปรดเกล้าฯ ให้มีการรื้อและสร้างปราสาทแบบเขมรบนพระนครคีรีนั้น อาจ
เป็นไปเพื่อความพยายามในการแสดงออกถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งความเป็นเจ้าอธิราชเหนือ
ประเทศกัมพูชา  ซึ่งยังคงเป็นประเทศราชของสยามในขณะนั้น และกําลังอยู่ในสภาวการณ์ที่เสี่ยง
ต่อการถูกรุกรานจากฝรั่งเศส ซ่ึงในขณะน้ันฝรั่งเศสก็ได้ส่งนักโบราณคดีออกสํารวจโบราณสถาน



๔๕๗ 

 

ของกัมพูชาอย่างเร่งด่วนเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ผ่าน
พระราชหัตถเลขาที่มีไปยังชาติมหาอํานาจต่างๆ ในตะวันตก ว่าพระองค์คือผู้เป็นใหญ่แห่ง
ประเทศราชต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมทั้งกัมพูชาด้วย  นอกจากนี้ การที่ทรงเลือกให้สร้างปราสาท
แบบเขมรไว้ยังพระนครคีรีก็อาจเป็นไปเพื่อแสดงถึงพระราชอํานาจและพระบารมีของพระองค์ 
เนื่องจากพระนครคีรีเป็นท่ีประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานในต่างจังหวัดเช่นเดียวกับการสร้าง
พระราชวังที่ประทับแห่งอื่นๆ ตามความนิยมในราชสํานักยุโรป ขณะเดียวกันยังเป็นเขต
พระราชฐานที่โปรดเกล้าฯ ให้ใช้รับรองพระราชอาคันตุกะต่างชาติที่สําคัญด้วย 

ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสน
พระราชหฤทัยในงานศิลปกรรมแบบเขมร ยังปรากฏเม่ือครั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศน์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการไปยังพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ถึงพระราชประสงค์ที่จะให้สร้างประติมากรรมรูปสิงโตเพื่อ
ประดับไว้ที่พระท่ีนั่งอนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ความว่า 

 
...สั่งนั้นคือว่าสิงโต ท่ีสองข้างวัฒจันท์ (อัฒจันทร์?- ผู้วิจัย) อนันตสมาคม ถานรองก็
ประดับศิลาแล้ว แท่นรองก็เป็นศิลาแล้ว  แต่ตัวสิงโตนั้นเป็นปูนปั้นไม่สู้ดี  ก็จะทําสิงโต
หล่อมาวางโรงหล่อก็ไม่ทําแล้วลงได้  เปลืองวันเปลืองคืนไป  ก็ของท่ีทําไว้แล้วลองทํา
อย่างใหม่ดูเล่น จะเปนอย่างไรให้ลองดูเท่านี้ ไม่ภอท่ีจะมาแทรกสู่รู้ ทําให้ง่ายไปกว่าการ
ท่ีบังคับให้ทํา  บังคับนั้นคือดังนี้ ปูนผิวท่ีจีนถือไว้ ให้ขูดออกเสียให้หมด  เพราะปูนนั้น
ผิวขาวเปนปูน แลทรายน้อยเกลี้ยงนักไปไม่เหมือนศิลา ละลายด้วยน้ําท่า  ไม่มีน้ําอ้อย 
โดนเข้าน้อยก็ลิ  เมื่อมอมไปเอาปูนมาฉาบ ไม่เหนงามอย่างไร จืดนักแล้วเลิกเสียเถิด 
สิงโต ๔ ตัวน้ี อย่าทําอย่างนั้นเลย ให้จ่ายเลขมา ๔ คน ฤา ๖ คน ให้เอาปูนเอาทรายเอา
น้ําอ้อยหรือน้ําอ้อยเขี้ยวนั้นเปนของเน่าของบูดแล้ว เอาน้ําอ้อยหีบน้ําอ้อยสด กับเปลือก
กล้วยน้ํา กับปูนกับทรายตําไปด้วยกัน จนเหนียวเปนปูนปั้น เข้าทรายให้มากแล้วผสม
เขม่าด้วยดินแดงด้วย ให้สีกร้ํากรุ่น หรือถ้าจะไม่เหนียวปนดินเดียวเข้าบ้างเล็กน้อยก็ได้ 
แต่แรงโขลกแรงตํานั้นให้ทําให้มาก ผสมสีให้เหมือนกันทุกครก แล้วเอาปูนปั้นนั้นมาถือ 
เป็นผิวให้หนากว่าเส้นตอกตะแคง คือก่ึงนิ้วหรือย่อมก่ึงนิ้ว กําลังปูนยังไม่แห้ง เอา
น้ําอ้อยสดฉาบให้ชื้น  แล้วเอาทรายเลอียดโรยข้างบนผิว  แล้วเอาปลายเกลียงเหล็กกวด
กดให้ทรายจับปูน เปนคล้ายกับเน้ือศิลาที่เอาแต่เมืองเขมร การท่ีสั่งให้ทํานั้นคือสั่ง
ดังนี้ จะเอาอย่างนี้...”๑๐๒ 

 

                                                           
๑๐๒“พระบรมราชโองการเรื่องทําอัฐปลอม” จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, หนังสือสมุด

ไทยดํา, อักษรไทย, เส้นหรดาล, ไม่ปรากฏ จ.ศ., เลขที่ ๖, หอสมุดแห่งชาติ. 



๔๕๘ 

 

จากพระบรมราชโองการน้ีสะท้อนถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงต้องการ
ให้สร้างประติมากรรมรูปสิงโตเลียนแบบศิลปะเขมร  รวมทั้งยังทรงอธิบายถึงเทคนิควิธีการทําที่
จะทําให้สิงโตที่เป็นปูนปั้นมีลักษณะที่แลดูคล้ายกับว่าทําด้วยหิน ซึ่งเป็นวัสดุที่ศิลปะเขมรนิยม
ใช้สร้างงานประติมากรรม  และน่าสังเกตว่าประติมากรรมรูปสิงโตนี้ เม่ือเสร็จสมบูรณ์แล้วจะ
โปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งไว้ที่อัฒจันทร์ของพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเป็นพระที่นั่งสําคัญในหมู่พระ
อภิเนาว์เวศน์สําหรับเสด็จออกรับราชทูตจากประเทศต่างๆ  ดังนั้นการทําสิงโต ๒ คู่นี้ขึ้นอาจ
เป็นไปเพื่อการอวดโฉมงานศิลปกรรมต่อสายตาชาวต่างชาติที่มาเข้าเฝ้าฯ ด้วย 

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สิงโตแบบเขมรทั้ง ๔ ตัวที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์นั้น
ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดในปัจจุบัน เพราะหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์อันเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งอนันต
สมาคมได้ถูกรื้อลงในสมัยรัชกาลที่ ๕ และไม่มีหลักฐานว่าสิงโตที่ประดับบริเวณอัฒจันทร์นั้น
ได้รับการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ใด 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ศึกษาประติมากรรมรูปสิงโตที่ประดับในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามพบว่า เกือบทั้งหมดเป็นสิงโตศิลาตามรูปแบบศิลปะจีน๑๐๓ และมี
จํานวน ๑๒ ตัวที่มีรูปแบบคล้ายกับศิลปะเขมรแบบนครวัด หล่อด้วยโลหะ ตั้งอยู่ที่บันไดทางขึ้น
ลงรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราราม  หากแต่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามยังมี
สิงโตแบบเขมรอีก ๔ ตัว  ซึ่งแลดูคล้ายทําด้วยหิน  แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าทํา
ด้วยปูนป้ัน  ซึ่งสิงโตทั้ง ๔ ตัวนีไ้ม่ปรากฏที่มาในการก่อสร้างและเคลื่อนย้าย 

สิงโตทั้ง ๔ ตัวนี้ทําด้วยปูนปั้น ซึ่งผ่านการซ่อมแซมด้วยการฉาบปูนทับในบางแห่ง 
และมีร่องรอยปูนแตกร้าวอันเนื่องจากอากาศร้อนเพราะตั้งอยู่กลางแจ้ง รูปแบบศิลปะของสิงโต
ทั้ง ๔ มีลักษณะคล้ายกับสิงโตในศิลปะเขมรแบบนครวัด-บายน กล่าวคือ สิงโตอยู่ในท่านั่งงอขา
หลัง ขาคู่หน้าเหยียดตรง เล็บเท้าเรียงชิดกัน ลําตัวด้านหน้ายืดตรง แผ่นหลังอ่อนโค้ง มีแนว
หางทอดยาวตลอดหลัง ที่คอและหน้าอกเป็นลวดลายปูนปั้นแทนขนแผงคอในกรอบสามเหลี่ยม 
หน้าสิงโตมองตรง แสยะปาก มีแผงคอโอบล้อมที่ด้านหลัง (ภาพที่ ๓๓๗-๓๔๐) 

 

                                                           
๑๐๓กีรติ  เอี่ยมดารา, “สิงห์ศิลาจีนในพระบรมมหาราชวัง” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒), ๓. 



๔๕๙ 

 

 
ภาพที่ ๓๓๗ สิงโตแบบเขมรด้านทิศเหนือ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางทิศตะวันออก 

 

 
ภาพที่ ๓๓๘ สิงโตแบบเขมรด้านทิศใต้ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางทิศตะวันออก 

 



๔๖๐ 

 

 
ภาพที่ ๓๓๙ สิงโตแบบเขมรด้านทิศเหนือหน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ 

 

 
ภาพที่ ๓๔๐ สิงโตแบบเขมรดา้นทิศใต้หน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ 

 



๔๖๑ 

 

นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตว่าตําแหน่งที่ตั้งของสิงโตทั้ง ๒ คู่นี้ก็นับว่ามีความสําคัญ 
เนื่องจากอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตั้งอยู่ที่ด้านหน้าตรงกับ
พระอุโบสถคู่หนึ่ง (ภาพที่ ๓๔๑) และที่ทางเข้าด้านหน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎที่ระเบียงคด
ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกคู่หนึ่ง (ภาพที่ ๓๔๒) ซึ่งระเบียงคดและซุ้มประตูยอดทรง
มงกุฎนี้เป็นส่วนที่ได้รับการขยาย และต่อเติมโดยพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ดังปรากฏพระ
บรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๔ ที่เป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ที่หน้าบันของพลับพลา ซึ่งขนาบ
อยู่ท้ังสองข้างของซุ้มประตูทางเข้าท่ีมียอดเป็นทรงมงกุฎ  

ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการให้ความสําคัญกับการวางผังและการใช้งานอาคารด้านทิศ
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังจะ
เห็นได้จากการสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์แห่งใหม่ทางด้าน
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง  ดังนั้นจึงอาจเป็นได้ว่าเม่ือมีการรื้อหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ลง
แล้ว อาจมีการเคลื่อนย้ายสิงโตทั้ง ๒ คู่นั้นไปตั้งอยู่ในที่แห่งอื่น ซึ่งก็คือบริเวณซุ้มประตู ๒ แห่ง
นี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงรัชกาลที่ ๔ ผู้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น  

 

 
ภาพที่ ๓๔๑ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทิศตะวันออก 

 



๔๖๒ 

 

 
ภาพที่ ๓๔๒ ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามทิศตะวันออก 

 
จากรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสิงโตในศิลปะเขมรแบบนครวัด-บายน  รวมทั้งวัสดุที่เป็น

ปูนปั้นแต่ทําให้แลดูคล้ายหิน  และตําแหน่งที่ตั้งของสิงโตทั้ง ๒ คู่นี้เอง จึงเป็นไปได้ว่าสิงโตทั้ง 
๔ ตัวนี้ อาจเป็นสิงโตปูนปั้นตามที่มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการผสมและฉาบ
ผิวปูนซึ่งทําให้ “...เปนคล้ายกับเน้ือศิลาที่เอามาแต่เมืองเขมร...” แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิงโตทั้ง ๒ คู่นี้ต่อไป 

ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับศิลปกรรมแบบเขมรของรัชกาลที่ ๔ ที่มีมาแต่ต้น
รัชกาลนั้นอาจเป็นผลจากพระราชกรณียกิจหลายประการที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศกัมพูชา
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากสายสัมพันธ์อันดีที่ทรงมีต่อเจ้านายกัมพูชาที่เคยประทับในราช
สํานักมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทําให้รัชกาลที่ ๔ ทรงมีความคุ้นเคยและห่วงใยฉันญาติมิตร 
ดังที่ปรากฏความในพระราชหัตถเลขาหลายฉบับที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์
ความเป็นไปในด้านการเมืองการปกครองภายในราชสํานักกัมพูชา รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์ใน
ฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนเขมรอันเป็นประเทศราช ทําให้ย่อมต้องทรงตระหนักถึงความ
เคลื่อนไหวของชาติมหาอํานาจอย่างฝรั่งเศสที่รุกคืบผ่านมาทางญวนและใกล้เขมรเข้ามาทุก
ขณะ ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อสยามด้วย 



๔๖๓ 

 

ความเคลื่อนไหวสําคัญทางการเมืองระหว่างฝรั่งเศส กัมพูชา และสยาม ได้ผนวก
เรื่องของงานศิลปกรรมเข้าไว้ด้วย เนื่องจากในการรวบรัดถือครองดินแดนเขมรของฝรั่งเศสนั้น 
ภารกิจหนึ่งที่ มีความสําคัญคือการสํารวจปราสาทต่างๆ ในเขมร  รวมทั้งมีการขนย้าย
โบราณวัตถุจากปราสาทต่างๆ จํานวนมากไปไว้ยังฝรั่งเศส แม้ว่าในขณะนั้นเขมรยังคงเป็น
ดินแดนที่ขึ้นอยู่กับสยาม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณ พ.ศ.๒๔๐๒ ที่มีการค้นพบ
ปราสาทนครวัดโดยชาวฝรั่งเศสเป็นต้นมา๑๐๔ และเป็นปีเดียวกันกับการที่รัชกาลที่ ๔ มีพระราช
ประสงค์ให้รื้อปราสาทแบบเขมรมาไว้ที่เพชรบุรีและกรุงเทพฯ  ในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันยังเป็น
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สําคัญอื่นๆ อีกหลายประการอันเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครอง
ระหว่างสยาม เขมร และฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการที่สยามส่งราชทูตไปยังฝรั่งเศสเม่ือ พ.ศ.
๒๔๐๓ การที่ราชสํานักสยามส่งองค์พระนโรดมให้ไปปกครองเขมรใน พ.ศ.๒๔๐๕ จนนําไปสู่
การทําสนธิสัญญาระหว่างพระนโรดมกับฝรั่งเศสเพื่อขอให้เขมรอยู่ในอํานาจฝรั่งเศสเม่ือ พ.ศ.
๒๔๐๖ ซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวานทางการเมืองตามมาอีกมาก กระทั่งในท้ายที่สุดได้มีการปักปัน
เขตแดนเขมรระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเม่ือ พ.ศ.๒๔๑๐ ซึ่งถือเป็นการเสียดินแดนเขมรครั้งแรก
ของสยาม๑๐๕  อันเป็นปีเดียวกันกับที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบปราสาทนครวัด
แล้วจําลองมาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เกิดความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมแบบเขมรใน
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลา
นั้นด้วย ซึ่งการที่มีพระราชประสงค์ให้รื้อปราสาทแบบเขมรมาสร้างไว้ในพระราชอาณาจักร และ
การสร้างประติมากรรมแบบเขมรไว้ในพระที่นั่งองค์สําคัญนั้น อาจเป็นการแสดงออกถึงพระราช
สถานะของรัชกาลที่ ๔ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสยามและเมืองใกล้เคียงอย่างเขมรหรือกัมพูชาให้
เป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติ  แต่เมื่อไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้ดังพระราชประสงค์  จึงทําได้
แต่เพียงการสร้างสถาปัตยกรรมที่คล้ายกับปราสาทแบบเขมรขึ้นแทนดังเช่นการสร้างพระ
ปรางค์แดงที่พระนครคีรี  รวมทั้งเม่ือไม่อาจทัดทานชาติมหาอํานาจในการเข้าครอบครอง
ดินแดนเขมรได้  จึงทําได้แต่เพียงการจําลองปราสาทนครวัดมาไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงความ
ยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมที่เคยอยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของสยามเท่านั้น 

 

                                                           
๑๐๔ไกรฤกษ์  นานา, “สยามที่ไม่ทันได้เห็น ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์ 

“ค้น” พิพิธภัณฑ์ปารีส “พบ” ของกลางเพียบ,” ใน ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑๑ (กันยายน 
๒๕๔๗): ๑๒๖-๑๓๘. 

๑๐๕เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๑๕๐. 



๔๖๔ 

 

๙. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับศิลปกรรมในราชส านักตามพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ 

จากการศึกษาศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ต่างๆ ที่สร้างขึ้น
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ พบว่ามีประเด็นสําคัญต่างๆ ดังนี้ 

๑. รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เพื่อเป็นที่ประทับใน
พระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของพระองค์เอง และเพื่อเป็นที่เสด็จออกรับ
พระราชอาคันตุกะจากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี  หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่งและอาคารสําคัญหลายหลังที่ทรง
สร้างขึ้นใหม่  รวมทั้งมีพระที่นั่งใกล้เคียงที่ได้ทรงปฏิสังขรณ์ในบริเวณนี้  การสร้างหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศน์แสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่ที่ประทับโดยเน้นความสําคัญไปยังด้านตะวันออก
ของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายในการขยายเขตพระนคร
ไปทางตะวันออกเช่นกัน 

๒. การสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔  มีเหตุผลที่สําคัญหลายประการ ได้แก่  พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่โปรดการเสด็จ
ประพาสไปยังที่ต่างๆ การปฏิสังขรณ์พระราชวังหลายแห่งโดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับ
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศพระบูรพมหากษัตริย์ใน
อดีต  การสร้างพระราชวังที่ประทับให้อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถานสําคัญที่ทรงมีพระราชศรัทธา  
และการคมนาคมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

๓. รูปแบบพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบตึกซึ่ง
เลียนแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและศิลปะจีน โดยเป็นอาคารที่เน้น
ประโยชน์การใช้สอยท่ีตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔ โดยบางแห่งมีการประดับ
ตราพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ  ส่วนแนวคิดในการสร้างพระที่นั่งที่ประทับนั้น
บางส่วนมีแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมหาราชวังตามพระ ราชประเพณี ใน
ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมาปรับใช้กับการสร้างที่ประทับ
แห่งใหม ่

๔. ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ที่สําคัญคือพระที่นั่งมหิศรปราสาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย โดยยังคงรักษารูปแบบของพระมหาปราสาทอย่างไทยประเพณี  แนวคิด
และรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหาปราสาทที่ เคยมี
มาแล้วในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  
โดยมีการนําสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาใช้ในการปรับ
ตกแต่งที่หน้าบัน  



๔๖๕ 

 

ส่วนพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเชื่อว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ให้สร้าง
เพื่อให้เป็นพลับพลาสําหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จเม่ือมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา  และเปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ ไปยังพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเชื่อ
ว่าไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระ
เกียติประจําพระองค์ โดยรูปแบบของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์มีความสอดคล้องกันบางประการ
กับพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระท่ีนั่งสําคัญในบริเวณนั้น 

๕. สถาปัตยกรรมภายในราชสํานักที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมที่มียอดเป็นทรงปรางค์อยู่หลายแห่ง  โดยรูปแบบของปรางค์ยังคง
เป็นอย่างที่นิยมสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓  กล่าวคือลักษณะยอดปรางค์ประกอบด้วยชั้น
ซ้อนที่ประดับด้วยกลีบขนุนขนาดเล็กแนบชิดกัน ปรางค์มีทรวดทรงที่เพรียวสูง  ทั้งนี้จากการ
ตรวจสอบพบว่าสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์ทําหน้าที่เป็นอาคารที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุหรือ
รูปเคารพเนื่องในศาสนารวมทั้งคติความเชื่อที่มีความสําคัญแก่บ้านเมือง มีตัวอย่างเช่น
สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ 
โดยน่าจะมีแนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่เป็นหอพระและศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

ส่วนสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในเขตพระราชฐานคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาท ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวที่เป็นพระมหาปราสาทยอด
ปรางค์ ๕ ยอด เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในรัชกาลที่ ๔ โดยอาจได้แรง
บันดาลใจจากพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอดจากในสมัยอยุธยา  นอกจากนี้ยังมีประตู
พระบรมมหาราชวังที่มียอดปรางค์และประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ที่สร้างขึ้นตามพระราชดําริ 
ซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากประตูพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกัน หากแต่
เลือกใช้ส่วนยอดปรางค์ที่มีระเบียบและสัดส่วนอย่างที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์  

๖. ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ปรากฏรูปแบบและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดา  การแสดงออกถึงคติความเชื่อเช่นนี้น่าจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมในการครองราชสมบัติอันส่งผลเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงไม่อาจปฏิเสธแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลก
สัณฐานที่แสดงออกผ่านศิลปกรรมในราชสํานักได้อย่างชัดเจนเท่ากับศิลปกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนา ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดาในพระราชประสงคพ์บว่ามีอยู่มากในเขตพระราชฐาน ซึ่ง
เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่ออภิบาลรักษาองค์พระมหากษัตริย์ เครื่องราชูปโภค รวมทั้งคุ้มครองอาณา
ประชาราษฎร์ให้ปลอดภัย เทวดาที่สําคัญ ได้แก่ พระสยามเทวาธิราช มีรูปแบบเป็นเทวดา
ทรงเครื่องอย่างไทยประเพณี  หลักฐานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดานี้สอดคล้องกับพระ
ราชดํารัสของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงกล่าวถึงเทวดาอยู่หลายครั้ง  และยังส่งผลให้เกิดการนับถือ
เทวดาอย่างพระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นเทวดาที่คุ้มครองรักษาสยามประเทศอย่างแพร่หลายมา
จนถึงปัจจุบัน  



๔๖๖ 

 

๗. การออกแบบและก่อสร้างหอนาฬิกาและหอสูงในพระบรมมหาราชวังและ
พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลามาตรฐานของสยาม  รูปแบบ
อาคารมีความสูงโดดเด่น  สามารถใช้เป็นสถานที่สังเกตการณ์ต่างๆ  ในบริเวณใกล้เคียง 
ขณะเดียวกันยังเป็นจุดหมายตา (Land Mark) ที่สําคัญในบริเวณนั้นด้วย  รูปแบบอาคารเป็น
การเลียนแบบศิลปะตะวันตกแต่ยังคงใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบการช่างไทย   

๘. งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมแบบเขมรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยใน
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานแบบเขมร ขณะเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงออก
ของรัชกาลที่ ๔ ในฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนในภูมิภาคนี้ อันเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับ
ชาติมหาอํานาจที่ขยายอิทธิพลและอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศราชที่อยู่ในพระราชอํานาจ  
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเขมรจึงเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งพระราชดําริที่ให้รื้อ
เคลื่อนย้าย จําลอง รวมท้ังสร้างศิลปกรรมที่เลียนแบบศิลปะเขมรไว้ในเขตพระราชฐานท่ีสําคัญ 

 



 

๔๖๗ 

บทที่ ๖ 
บทสรุป 

 
การศึกษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในครั้งนี้  ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจากที่ มีกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า  บุนนาค) ร่วมกับ 
ต านานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระนิพนธ์ใน
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และตรวจสอบเอกสารโบราณที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษา
ข้อมูลภาคสนามจากสถานที่จริง โดยแบ่งศิลปกรรมในพระราชประสงค์ออกเป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่  ๑.ศิลปกรรมในพระราชประสงค์เนื่องในพุทธศาสนา และ  ๒.ศิลปกรรมในพระ
ราชประสงค์เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๑. ศิลปกรรมในพระราชประสงค์เนื่องในพุทธศาสนา มีประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 

รูปแบบและแนวคิดส าคัญของสถาปัตยกรรมเน่ืองในพุทธศาสนา 
พระอารามโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส าคัญ  ได้แก่ พระวิหาร เจดีย์ และ

พระอุโบสถ โดยพระวิหารและเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญมากที่สุด สังเกตได้จาก
พระวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กลงเม่ือเทียบกับแผนผังของวัดในรัชกาลที่ 
๓  แผนผังของวัดซึ่งประกอบด้วยอาคารเหล่านี้มักเรียงตัวอยู่ในแนวแกนหลักของแผนผัง ซึ่ง
สัมพันธ์กับแผนผังเขตพุทธาวาสในสมัยอยุธยาตอนต้น  แต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแนวแกน
ตะวันออก – ตะวันตก เพราะขึ้นอยู่กับเส้นทางคมนาคมใกล้เคียง  ในเขตพุทธาวาสยังพบว่ามี
การให้ความส าคัญกับต้นโพธิ์ โดยบางแห่งได้โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นโพธิ์ในบริเวณที่เป็น
แนวแกนของแผนผังหลักในเขตพุทธาวาส โดยท าเป็นฐานโพธิ์ หรือ โพธิฆระ ซึ่งนับเป็น
องค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่นิยมมาก่อนในสมัยรัตนโกสินทร์ การให้
ความส าคัญกับต้นโพธิ์เป็นอย่างมากในรัชกาลที่ ๔ คงสืบเนื่องมาจากคติความเชื่อเรื่องสังเวช
นียสถาน ๔ และการนับถือบูชาต้นไม้ใหญ่ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การได้รับต้นโพธิ์จาก
ลังกาเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เม่ือมีการส่งสมณทูตไปลังกาก็มีการน า
ต้นโพธิ์จากลังกามาปลูก จนในปลายรัชกาลจึงได้พันธุ์พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาที่น าเข้ามา
โดยชาวอังกฤษ  

พระวิหารและพระอุโบสถส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นอาคารแบบไทยประเพณี ก่ออิฐถือ
ปูน เครื่องหลังคานิยมเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ประดับเครื่องล ายอง หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิด
ทองประดับกระจก อย่างไรก็ตาม พบว่าอาคารหลังคาคลุมในพระราชประสงค์ที่สร้างขึ้นใน
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ระยะแรกน้ันมีรูปแบบงานประดับที่สืบเนื่องมาจากในรัชกาลที่ ๓ โดยยังคงปรากฏอิทธิพลศิลปะ
จีน ผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ในขณะที่อาคารหลังคาคลุมในวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์หรือ
ทรงสร้างในภายหลังมีรูปแบบอาคารอย่างไทยประเพณีที่ชัดเจนมากกว่า 

รูปแบบนิมิตหรือสีมาของวัดในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ แบ่งออกกว้างๆ ได้ 
๒ ประเภท ได้แก่  ใบเสมาซึ่งประดับลวดลายต่างๆ และตั้งอยู่บนแท่นฐานอย่างที่เรียกว่าสีมา
นั่งแท่นซึ่งนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับสีมาแบบแท่งหรือสีมาทรง
ลูกบาศก์ซึ่งเป็นที่นิยมและพบมากในรัชกาลนี้ แผนผังสีมาที่มีความแตกต่างจากสมัยก่อนอย่าง
เห็นได้ชัด คือ มหาสีมา โดยวัดที่มีการก าหนดมหาสีมาทั้งพระอาราม มีเพียงแห่งเดียวคือวัด
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และมีบางแห่งที่ท ามหาสีมาร่วมกับขัณฑสีมา ซึ่งต้องก าหนด
นิมิตหรือสีมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดสีมันตริกหรือพื้นที่คั่นกลางระหว่างมหาสีมากับขัณฑสีมาซึ่ง
เป็นไปตามพระวินัยบัญญัติ  รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงให้ความส าคัญเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของสีมามา
ตั้งแต่ครั้งทรงผนวช และทรงเชื่อว่าการก าหนดมหาสีมานั้นเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิมครั้ง
พุทธกาล การท ามหาสีมานับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ เนื่องจากไม่พบว่ามีการท ามหาสีมาในวัด
สมัยสุโขทัย อยุธยา หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเช่นนี้เป็นการย้อนกลับไปปฏิบัติตามที่
พระบาลีก าหนด 

มีความนิยมประดับรูปสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายในพระอาราม เช่น การน านามของ
วัดมาประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องและน ามาเป็นส่วนประดับต่างๆ ในสถาปัตยกรรม 
การน ารูปตราพระราชลัญจกรหรือตราประทับที่ส าคัญของแผ่นดินมาประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์
เพื่อประดับอาคาร รูปสัญลักษณ์ส าคัญที่พบมากที่สุด คือ พระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔ 
ที่เป็นรูปพระมหามงกุฎ ซึ่งสอดคล้องกับพระนามของพระองค์เอง และอาจมีรูปสัญลักษณ์อื่นๆ 
ประกอบอยู่ดัวย เช่น รูปเพชร รูปพระแว่นสุริยกานต์ รูปพระขรรค์ เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้
หมายถึงพระราชฉายา “วชิรญาโณ” หรือ “วชิรญาณ” เมื่อทรงผนวช การประดับตราพระบรมราช
สัญลักษณ์เช่นน้ีเชื่อว่าเป็นไปตามแนวคิดแบบสัจนิยมและแรงบันดาลใจจากตะวันตก ดังจะเห็น
ได้ว่าอาคารหรือสิ่งของเครื่องใช้ในราชส านักตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสนิยมประดับ
ตราสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์หรือตราประจ าพระราชวงศ์ 

เจดีย์ในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ 
เจดีย์ทรงระฆังเป็นรูปแบบเจดีย์ที่พบมากที่สุด อาจเรียกว่าเป็นเจดีย์แบบพระราช

นิยม โดยมีหลักฐานเอกสารที่เป็นพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเจดีย์รูปแบบนี้ว่ามีความถูกต้อง
ตามอย่างโบราณ ซึ่งสอดคล้องกันกับหลักฐานทางศิลปกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่
ส าคัญของเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยม คือมักตั้งอยู่บนฐานประทักษิณในผังสี่เหลี่ยมที่มี
บันไดทางขึ้น-ลง องค์เจดีย์อยู่ในผังกลม มักตั้งอยู่บนฐานเขียง ๑-๓ ชั้น จากนั้นจึงเป็นฐานบัว
คว่ าบัวหงาย  ชุดมาลัยเถา ๓ ชั้น เป็นส่วนรองรับองค์ระฆัง และฐานบัวลูกแก้วอกไก่แทน
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ต าแหน่งบัวปากระฆัง จากนั้นจึงเป็นองค์ระฆัง บัลลังก์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉนทรงกรวยที่มีเสาหาร
ที่ก้านฉัตร ปลียอดและเม็ดน้ าค้างตามล าดับ 

ที่มาของเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ มีต้นแบบจากเจดีย์ใน
ศิลปะอยุธยา ในกลุ่มเจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปะ รวมทั้งยังมีเจดีย์บางองค์ที่มีพระบรมราชโองการให้ ถ่าย
แบบจากเจดีย์ในกรุงศรีอยุธยา ทั้งน้ีเชื่อว่าพระราชประสงค์ที่ทรงเลือกใช้เจดีย์ทรงระฆังในศิลปะ
อยุธยานั้นน่าจะสัมพันธ์กับการที่เจดีย์ในกลุ่มนี้เป็นสายวิวัฒนาการจากสถูปแบบลังกาซึ่งเป็น
รูปแบบดั้งเดิมของการสร้างสถูป รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกผ่านงานพุทธศิลป์ว่ ากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นอดีตราชธานี 

มีการใช้เทคนิคการก่อสร้างอย่างใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีโครงสร้างภายในแตกต่างไปจาก
เจดีย์ทรงระฆังทั่วไป  โดยพบว่าเจดีย์ทรงระฆังตามพระราชประสงค์บางแห่ง มีบริ เวณภายใน
องค์ระฆังซ่ึงเป็นโถงที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในองค์ระฆังได้  โดยมีเสาแกนกลางขนาด
ใหญ่ช่วยรองรับน้ าหนักของส่วนยอด  และเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีขนาดใหญ่และมี
ความสูง ก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในฐานประทักษิณได้เช่นกัน  ทั้งนี้พบว่ามีการใช้
เทคนิคการก่อสร้างบางประการท่ีสืบเนื่องจากเจดีย์ทรงระฆังในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ และ
มีเทคนิคการก่อสร้างแบบตะวันตกร่วมด้วย  นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษ
ส าหรับพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างตามวิชาช่างสมัยใหม่ 

การสร้างเจดีย์ในบางแห่งมีความสัมพันธ์กับเจดีย์ในศิลปะลังกา เช่น การก่อสร้าง
พระปฐมเจดีย์ ที่ทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์ในคราวแรกรับพุทธศาสนาเช่นเดียวกับที่ลังกา ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่าการเดินทางไปสักการบูชาเจดียสถานส าคัญต่างๆ ในลังกาของคณะสมณทูตไทย
ฝ่ายธรรมยุติเม่ือครั้งรัชกาลที่ ๓ อาจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการสร้างพระปฐมเจดีย์
องค์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่โตตามพระราชด าริ  แต่ด้วยฝีมือของช่างไทยจึงท าให้พระปฐมเจดีย์มี
รายละเอียดที่คล้ายคลึงกับเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะไทยที่แตกต่างจากลังกาอยู่บางประการ   
เจดีย์ที่มีความสัมพันธ์กับลังกาอีกแห่งคือพระสุทธเสลเจดีย์ หรือพระเสลเจดีย์ ซึ่งมีความพ้อง
กันกับชื่อของสังเวชนียสถานส าคัญหนึ่งใน ๑๖ แห่งของลังกา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโสฬสมหา
สถาน  แนวคิดในการก่อสร้างจึงอาจมีความเชื่อมโยงกับเสลเจดีย์ในลังกา  เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ 
ทรงทราบถึงความส าคัญของพระเสลเจดีย์ในลังกาเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ถมปัดที่
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสถูปลังกา รวมทั้งการสร้างพระสมุทรเจดีย์ให้มี
ฐานช้างล้อมซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะลังกาด้วย 

เจดีย์ส าคัญในรัชกาลนี้ คือ พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ส าคัญที่รัชกาลที่ ๔  ทรง
มุ่งม่ันท่ีจะปฏิสังขรณ์เนื่องจากทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์เม่ือแรกรับพุทธศาสนาในสยาม  ประเด็นนี้จึง
โยงไปสู่แนวพระราชด าริที่เชื่อว่าสยามก็คือสุวรรณภูมิโดยใช้พระปฐมเจดีย์เป็นหลักฐาน การ
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ออกแบบพระปฐมเจดีย์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ แสดงให้เห็นว่า นอกจากพระปฐม
เจดีย์จะมีหน้าที่เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาแล้ว ยังเป็น
สถานที่รวมปูชนียสถานจ าลองที่ส าคัญ ทั้งพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สังเวชนียสถาน และ
สัตตมหาสถานเข้าไว้ด้วยกัน 

การสร้างหรือปฏิสังขรณ์เจดีย์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในต่างจังหวัด 
สันนิษฐานว่าเป็นการท าขึ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่ที่เคยเสด็จพระราชด าเนินไปยังสถานที่นั้น  ไม่
ว่าจะเป็นเม่ือครั้งที่ทรงผนวชหรือเม่ือเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว  โดยมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรง
ระฆังแบบพระราชนิยม พระเจดีย์ที่ทรงปฏิสังขรณ์นั้นท าหน้าที่เป็นทั้งพระธาตุเจดีย์และพระ
ธรรมเจดีย์ไปในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในที่ห่างไกลได้สักการบูชาดังพระ
ราชประสงค์ การสร้างเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชด าเนินนั้น ยังสะท้อนให้เห็นว่า
รัชกาลที่ ๔ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชด าเนินไปยังที่ต่างๆ ในพระ
ราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น 

เจดีย์บางแห่งมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยพบว่ามีการสร้าง
เจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยในบริเวณที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสงคราม  รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบพระ
ราชนิยมยังอาจเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าดินแดนบริเวณนั้นอยู่ในอาณาเขตของพระ
ราชอาณาจักร และเป็นที่หมายเพื่อเป็นจุดสังเกตส าคัญในการเดินเรือทางทะเลด้วย 

เจดีย์ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ยังพบว่ามีรูปแบบอื่น ได้แก่ เจดีย์
เพิ่มมุมที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเจดีย์ทรงระฆังแบบมอญที่วัดทรงธรรม  
จ.สมุทรปราการ โดยสันนิษฐานว่ามีเหตุผลในการก่อสร้างที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเลือกสร้าง
เจดีย์เพิ่มมุมที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคงเป็นไปเพื่อให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับเจดีย์
ทรงเครื่อง ซึ่งเป็นเจดีย์ประจ ารัชกาลที่ ๑-๓ ที่มีมาก่อนหน้า โดยถ่ายแบบจากเจดีย์ศรีสุริโยทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกันมีเจดีย์ที่ทรงปฏิสังขรณ์บางแห่งที่มีรูปแบบเป็นเจดีย์เพิ่มมุม 
เช่นที่วัดชุมพลนิกายาราม ทั้งนี้ เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
ดังนั้นจึงทรงเลือกปฏิสังขรณ์ตามรูปแบบศิลปะอยุธยา  ส่วนเหตุผลที่เลือกสร้างเจดีย์ทรงระฆัง
แบบมอญที่วัดทรงธรรม เนื่องจากเป็นวัดส าคัญของชุมชนชาวมอญในบริ เวณเมือง
สมุทรปราการ  ทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นเจดีย์ในรูปแบบอื่น แต่ยังคงมีลักษณะของเจดีย์ทรงระฆังตาม
แบบพระราชนิยมบางประการ เช่น การใช้มาลัยเถา ๓ ชั้น และส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปด
เหลี่ยม  รูปแบบบันไดของฐานประทักษิณ เป็นต้น 

พระพุทธรูปในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ 
รูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้าง 

เช่น การไม่ท าอุษณีษะ การท าจีวรให้เป็นริ้วอย่างเป็นธรรมชาติ  การแสดงออกถึงความสมจริง
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ประการต่างๆ รวมท้ังการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีมากขึ้นนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่าง
ไปจากพระพุทธรูปแบบจารีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเป็นไป
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔  ดังนั้นหากจะเรียกพระพุทธรูปแบบใหม่ที่ทรงคิดค้นขึ้น
โดยมีรูปแบบเฉพาะเหล่านี้ จึงควรจะเรียกว่า พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔  

พระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณีษะเป็นรูปแบบที่ทรงพระราชนิยมอย่างแท้จริง  การเลือก
สร้างพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณีษะน่าจะเป็นการสร้างที่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยรูปแบบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะสั้นๆ คล้ายกับว่าเป็นการทดลองท าเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  
และท าได้แต่เพียงพระพุทธรูปของหลวงในราชส านักซ่ึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระราชนิยมที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพุทธศิลป์ในช่วงรัชกาลนี้ 

มีพระพุทธรูปบางองค์ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นโดยมีมูลเหตุจากการสอบสวนพุทธ
ลักษณะ โดยเฉพาะเรื่องขนาดพระวรกายของพระพุทธเจ้า คือพระพุทธปริตร  นอกจากนี้ ยัง
พบว่าพระพุทธรูปที่ทรงสร้างนั้นปรากฏมหาบุรุษลักษณะบางประการที่ทรงเลือกสร้างตามพระ
ราชอัธยาศัย รวมทั้งยังมีลักษณะบางประการที่แม้มิใช่มหาบุรุษลักษณะ แต่ก็ทรงเคร่งครัดใน
การสร้างพระพุทธรูป เช่น การท านิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทที่ยาวเสมอกัน เป็นต้น ซึ่งอาจ
เป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์ 

แนวความคิดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ธรรมดาแต่ทรงปัญญาจนสามารถดับ
ทุกข์ได้  ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางประการในการสร้างพระพุทธรูปตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เช่น ขนาดพระวรกายที่ใกล้เคียงกับพระสาวก การครองจีวรที่ให้สีสัน
และรอยยับอย่างเป็นธรรมชาติ  ลักษณะพระพักตร์ที่พยายามให้มีลักษณะบางประการใกล้เคียง
กับมนุษย์ธรรมดา แต่ยังจ าเป็นต้องคงไว้ซึ่งมหาบุรุษลักษณะบางประการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับประติมากรรมรูปพระสาวกที่มีลักษณะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นด้วย 

พระพุทธรูปท่ีรัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างสะท้อนถึงความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง
สะท้อนถึงการตีความเหตุการณ์จากพุทธประวัติตามความสมจริงในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น  
ปรากฏการณ์เช่นนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากแนวคิดและโลกทัศน์ของชนชั้นน าที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓  โดยความเปลี่ยนแปลงนี้ได้สะท้อนผ่านงานพุทธศิลป์ซึ่งสะท้อนถึงการ
ตีความเหตุการณ์พุทธประวัติในแนวคิดแบบสัจนิยมและมนุษย์นิยม โดยพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 
๔ ทรงสร้างตามความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล  น่าจะเป็นปรากฏการณ์ในระยะแรกของงาน
ประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่เริ่มให้ความส าคัญกับความสมจริง ก่อนที่จะเข้าสู่ความสมจริง
ของประติมากรรมประเภทอื่นๆ ที่เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในปลายรัชกาลนี้ 

พระพุทธรูปในพระราชประสงค์ มีบางกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศพระราช
กุศลถวายพระมหากษัตริย์  พระพุทธรูปฉลองพระองค์ และพระพุทธรูปที่ทรงพระราชอุทิศถวาย
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ส าคัญซึ่งยังคงรักษารูปแบบและแนวคิดตามจารีตประเพณีดังที่ปฏิบัติมา
ในรัชกาลที่ ๑-๓ โดยไม่ปรากฏพุทธลักษณะที่เป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ 
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รูปแบบของพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับศิลปะลังกา
โดยตรง แต่เชื่อว่าน่าจะมีแนวคิดในการสร้างที่สัมพันธ์กับลังกาในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการ
สืบสายวงศ์พุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพระพุทธรูปที่จ าลองจากพระพุทธสิหิงค์  ซึ่ง
นับว่ามีการสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์เป็นจ านวนมากและมีความส าคัญในรัชกาลนี้อย่างเห็น
ได้ชัด  ซึ่งอาจเนื่องมาจากพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ ประกอบกับคติความเชื่อเรื่องต านาน
พระพุทธสิหิงค์ซึ่งมีที่มาจากลังกา ก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ถูกต้อง
แห่งสมณวงศ์ที่มีลังกาเป็นต้นวงศ์ที่ส าคัญที่อาจเชื่อมโยงมาสู่สายวงศ์แห่งธรรมยุติกนิกายด้วย 

พระพุทธรูปในพระราชประสงค์บางแห่ง เช่น ในวิหารทิศทั้ง ๔ รอบองค์พระปฐม
เจดีย์  เป็นสิ่งสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องสังเวชนียสถาน ซึ่งน่าจะเป็นการจ าลองสังเวชนียสถานมา
ไว้อย่างครบถ้วนที่นี่เป็นแห่งแรก  พระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนในแต่ละตอนยังมีประเด็นทางด้าน
รูปแบบศิลปะที่แตกต่างไปจากที่นิยมท ากันมาแต่เดิม  และมีความสัมพันธ์กับงานศิลปกรรมที่
วัดบวรนิเวศวิหาร  รูปแบบของพระพุทธรูปน่าจะเป็นไปตามพระราชนิยมของรัชกาลที่ ๔ ที่มี
การแสดงออกถึงความสมจริง นอกจากนี้ เชื่อว่ายังอาจได้แรงบันดาลในจากรูปเคารพในพุทธ
ศาสนามหายานดังเช่นรูปแบบของพระประสูติซึ่งไม่เคยเป็นที่นิยมมาก่อนในศิลปกรรมไทย 

การปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัดอย่างเช่นที่ถ้ าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ไม่พบว่ามีพระพุทธรูปแบบพระราชนิยม แต่
รูปแบบของพระพุทธรูปที่ทรงปฏิสังขรณ์กลับมีลักษณะคล้ายกับงานช่างในท้องถิ่น อาจเป็นไป
ได้ว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นในวงจ ากัดคือภายในราชส านักและ
พระอารามบางแห่งที่ทรงอุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความนิยมจารึกข้อความเพื่อประกาศ
การปฏิสังขรณ์  ตลอดจนค าอธิบายถึงอานิสงส์ในการปฏิสังขรณ์และค าอุทิศพระราชกุศล โดย
ข้อความในจารึกเหล่านี้ได้สะท้อนแนวคิดในเชิงประจักษ์มากกว่าเชิงอุดมคติอย่างที่ผ่านมา 

ในกลุ่มพระพุทธรูปที่ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ที่พบว่ามีจารึกพระปรมาภิไธยและ
การประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  รูปแบบดังกล่าวน่าจะเป็นลักษณะ
ส าคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างเพื่อทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบูรพมหากษัตริย์และของส่วนพระองค์เอง  โดยการจารึกพระปรมาภิไธยเพื่อทรงพระ
ราชอุทิศถวายน่าจะเริ่มมาจากการที่โปรดเกล้าฯ ให้จารึกค าพระราชอุทิศถวายพระราชกุศลแด่
พระมหากษัตริย์ในกลุ่มพระพุทธรูปที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรง
คิดค้นแบบและสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ 

รูปแบบของซุ้มพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔  ที่พบได้มากคือ
การท าซุ้มเรือนแก้วร่วมกับซุ้มไม้โพธิ์เพื่อสื่อถึงการบรรลุพระโพธิญาณของพระพุทธองค์ โดยมี
รูปแบบบางประการที่อาจสืบทอดมาจากการท าซุ้มเรือนแก้วและซุ้มไม้โพธิ์ของศิลปะไทยใน
อดีต  รวมทั้งพบว่ามีความนิยมจารึกคาถาพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือ
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พระพุทธรูปองค์ส าคัญนั้นๆ ไว้ด้วยซึ่งสะท้อนถึงแนวพระราชด าริและพระอัจฉริยภาพของ
รัชกาลที ่๔ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและด้านภาษาได้เป็นอย่างดี 

ผลจากการศึกษาพระพุทธรูปท่ีสร้างและปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาล
ที่ ๔ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดทุกประเด็นนั้นท าให้มองเห็นภาพรวมของพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นตาม
พระราชประสงค์ ซึ่งสามารถจ าแนกตามรูปแบบที่ปรากฏได้เป็น ๓ ประเด็นกว้างๆ ได้แก่  

๑. พระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ 
๒. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมาในรัชกาลที่ ๑-๓ 
๓. พระพุทธรูปท่ีทรงปฏิสังขรณ์โดยยังคงรักษารูปแบบงานช่างในท้องถิ่น 
จิตรกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ 
จิตรกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ มีรูปแบบและแนวคิดบางประการที่

สืบเนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓  และมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดใน ๒ 
ประเด็น คือ เนื้อหา และเทคนิคการเขียนภาพ  

ด้านเน้ือหาของภาพจิตรกรรมพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องทางพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องราวในเชิงสมจริงมากขึ้น  ยังคงมีบางแห่งที่มีเนื้อหาในเชิง
อุดมคติ นอกจากเรื่องพุทธศาสนาแล้ว ยังพบว่าบางแห่งเขียนภาพเกี่ยวกับวรรณคดี ซึ่งน่าจะ
เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่เป็นการเฉพาะ  

ด้านเทคนิคการเขียนภาพมีการใช้เทคนิคอย่างตะวันตกที่เน้นความสมจริงในเชิง
ประจักษ์มากยิ่งขึ้นทั้งภาพบุคคลและฉากสถานที่   โดยงานจิตรกรรมในรัชกาลนี้มีทั้งที่เป็น
จิตรกรรมไทยประเพณีที่ผสมผสานกับแบบตะวันตก  จิตรกรรมแบบตะวันตก  และจิตรกรรม
ไทยประเพณี 

มีความนิยมเขียนข้อความบรรยายเนื้อหาใต้ภาพ หรือมีแผ่นศิลาจารึกข้อความที่
อธิบายเนื้อหาของภาพจิตรกรรมประกอบไว้ที่ด้านล่างด้วยอักษรไทย ภาษาไทย โดยพบทั้งในกลุ่ม
ภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล และเรื่องในเชิงอุดม
คติ รวมทั้งพบว่ามีความนิยมเขียนภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิตเพื่อเป็นคติสอนใจ ทั้งนี้
เชื่อว่าภาพที่มีจารึกประกอบเป็นรูปแบบที่สืบเนื่องจากงานช่างในรัชกาลที่ ๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้ประชาชนผู้รู้หนังสือได้เข้าใจรายละเอียดได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น แต่ประเด็นที่แตกต่างจากสมัยรัชกาลที่ ๓ คือ พบความนิยมเขียนข้อความใต้ภาพด้วย
อักษรขอม ภาษาบาลี ซึ่งอาจเป็นข้อความจากในพระไตรปิฎกหรือบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ 

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและเรื่องอดีตพุทธเจ้ายังคงเป็นเรื่องที่พบได้ใน
งานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔  แต่พบเป็นส่วนน้อยเม่ือเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา  การเขียนภาพพุทธประวัติเลือกใช้เนื้อหาจากคัมภีร์ในพระไตรปิฎก 
พื้นที่ของการน าเสนอภาพพุทธประวัติได้ถูกลดทอนลงและน าเสนอเฉพาะบางเหตุการณ์ส าคัญ 
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โดยยังคงปรากฏภาพตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน สะท้อนถึงการให้
ความส าคัญกับพุทธประวัติ ๔ ตอนน้ีซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างศิลปกรรมอื่นๆ ในพระราชประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถานด้วย 

มีการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระธรรม พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนผ่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังมากขึ้นกว่าการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ทั้งนี้น่าจะสอดคล้อง
กับการให้ความส าคัญแก่พระรัตนตรัยและพุทธบริษัทที่ มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน
เคารพบูชาพระรัตนตรัย 

จิตรกรรมฝาผนังบางแห่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับลังกา  คือ จิตรกรรมฝาผนัง
ด้านหลังพระประธานภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพ
แผนที่เมืองลังกาท่ีแสดงภาพเจดียสถานในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโสฬสมหาสถานในสมัย
อนุราธปุระ  โดยมีภาพการเดินทางของพระพุทธโฆสาจารย์เป็นสิ่งยืนยันว่าดินแดนในภาพคือ
เกาะเมืองลังกา โดยจิตรกรรมแห่งนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจจากภาพแผนที่เมืองลังกาที่ปรากฏ
ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่างๆ 

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ มีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธ
ศาสนามหายานที่พระวิหารวัดปทุมวานาราม ซึ่งน่าจะทรงเลือกเขียนเรื่องนี้ตามพระราช
อัธยาศัยส่วนพระองค์ เนื่องจากวัดปทุมวนารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ใกล้กับสระปทุมวันที่ทรง
สร้างขึ้นเพื่อทรงส าราญพระราชอิริยาบถ จึงอาจท าให้มีการสอดแทรกภาพตามคติความเชื่อของ
พุทธศาสนามหายานเข้าไว้ด้วย  โดยเขียนให้คล้ายกับภาพพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ตามคติ
แบบเถรวาท  แต่มีอักษรขอมภาษาบาลีเขียนพระนามก ากับไว้ใต้ภาพ  ภาพเรื่องนี้จึงเป็นสิ่ง
สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชประวัติของพระองค์ที่ได้ทรงศึกษาปรัชญาของศาสนาอื่นๆ ด้วยพระองค์
เองและได้ทรงศึกษาพุทธศาสนามหายานจากภิกษุญวนมาตั้งแต่เม่ือทรงผนวช  ทั้งยังเป็น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ไม่ได้มีเพียงเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายเท่านั้น 

ในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ปรากฏภาพเทวดาหรือเทพ
ชุมนุมเป็นอย่างมาก รูปแบบของภาพเทวดาสืบทอดมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณี  แต่
ถ่ายทอดออกมาในฉากท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆซึ่งแสดงถึงความสมจริงตามแนวคิดอย่างตะวันตก 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนตรัสรู้  และไม่พบว่ามีการเขียนภาพเรื่องไตร
ภูมิโลกสัณฐาน สอดคล้องกับที่รัชกาลที่ ๔ ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อถือในเรื่องไตร
ภูมิโลกสัณฐาน  แต่กระนั้นในพระอารามที่สร้างขึ้นใหม่นอกพระนครอย่างวัดปทุมวนาราม ก็
ยังคงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับปรัมปราคตินี้ยังไม่ได้หมดไปจากงานจิตรกรรมในพระราช



๔๗๕ 

 

ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔  อย่างสิ้นเชิง เพียงแต่น าเสนอผ่านการตีความที่สอดคล้องกับความจริง
มากยิ่งขึ้น 

ในรัชสมัยนี้เร่ิมมีการเขียนภาพเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้ว รวมทั้งเริ่ม
มีการเขียนภาพเหมือนบุคคลเกิดขึ้น โดยเชื่อว่าภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นน่าจะเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการเขียนภาพจิตรกรรม ที่มีรูปแบบและองค์ประกอบคล้ายกันกับ
ภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔  ทั้งน้ีพบมากในส่วนที่เป็นภาพถ่ายสถานที่และภาพบุคคลส าคัญ 

ภาพลวดลายประดับหลายประการเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ เช่น ภาพเครื่องตั้งและเครื่องประดับเรือนแบบจีน  ภาพลายผ้าซึ่งน่าจะมีที่มาจากผ้าพิมพ์
ลายอย่างซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์  ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนารูปแบบและ
แนวคิดในการเขียนลายประดับประเภทอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดลายประดับที่มีเอกลักษณ์  เช่น  ลาย
แผงที่มีอิทธิพลแบบตะวันตก ภาพดอกไม้ ภาพลวดลายผ้าม่านและภาพเครื่องแขวน เป็นต้น  
โดยอาจเป็นผลจากรสนิยมในการตกแต่งอาคารและการถ่ายภาพของชนช้ันสูงในราชส านัก 

 
๒. ศิลปกรรมในพระราชประสงค์เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 

จากการศึกษาศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ต่างๆ พบว่า 
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เพื่อเป็นที่ประทับในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของพระองค์เอง และเพื่อเป็นที่เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะ
จากยุโรปท่ีเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี  การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์แสดงให้เห็นถึงการขยาย
พื้นที่ที่ประทับโดยเน้นความส าคัญไปยังด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายในการขยายเขตพระนครไปทางตะวันออกเช่นกัน 

การสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 
๔  มีเหตุผลที่ส าคัญ ได้แก่ พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่โปรดการเสด็จประพาสไปยังที่ต่ างๆ  
การปฏิสังขรณ์พระราชวังหลายแห่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศพระบูรพมหากษัตริย์ในอดีต  การสร้างพระราชวังที่
ประทับให้อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถานส าคัญที่ทรงมีพระราชศรัทธา  และการคมนาคมที่มีความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

รูปแบบพระที่น่ังที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบตึกซึ่งเลียนแบบ
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและศิลปะจีน โดยเป็นอาคารที่เน้นประโยชน์
การใช้สอยท่ีตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔  บางแห่งพบว่าประดับตราพระบรม
ราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ  พระที่นั่งที่ประทับบางแห่งมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
พระบรมหาราชวังตามพระราชประเพณี ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพล
จากภายนอกมาปรับใช้  



๔๗๖ 

 

รัชกาลที่  ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ที่ส าคัญคือพระที่นั่งมหิศรปราสาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย โดยยังคงรักษารูปแบบของพระมหาปราสาทอย่างไทยประเพณี  แนวคิด
และรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหาปราสาทที่เคยมี
มาแล้วในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  
โดยมีการน าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาใช้ในการปรับ
ตกแต่งที่หน้าบัน  ส่วนพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เชื่อว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ให้สร้าง
เพื่อให้เป็นพลับพลาส าหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จเม่ือมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา  และเปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ ไปยังพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเชื่อ
ว่าไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระ
เกียติประจ าพระองค์  โดยรูปแบบของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์มีความสอดคล้องกันบางประการ
กับพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระท่ีนั่งส าคัญในบริเวณนั้น 

สถาปัตยกรรมภายในราชส านักที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ 
ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมที่มียอดเป็นทรงปรางค์อยู่หลายแห่ง  โดยรูปแบบของปรางค์ยังคง
เปน็อย่างที่นิยมสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓  จากการตรวจสอบพบว่าสถาปัตยกรรมที่มียอด
ปรางค์ท าหน้าที่เป็นอาคารที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุหรือรูปเคารพเนื่องในศาสนารวมทั้งคติความ
เชื่อที่มีความส าคัญแก่บ้านเมือง ตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ โดยน่าจะมีแนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมยอดปรางค์
ที่เป็นหอพระและศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

ส่วนสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในเขตพระราชฐานคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาท ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวที่เป็นพระมหาปราสาทยอด
ปรางค์ ๕ ยอด เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในรัชกาลที่ ๔ โดยอาจได้แรง
บันดาลใจจากพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอดจากในสมัยอยุธยา  นอกจากนี้ยังมีประตู
พระบรมมหาราชวังที่มียอดปรางค์และประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ที่สร้างขึ้นตามพระราชด าริ 
ซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากประตูพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกัน หากแต่
เลือกใช้ส่วนยอดปรางค์ที่มีระเบียบและสัดส่วนอย่างที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์  

ศิลปกรรมในราชส านักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ปรากฏรูปแบบและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดา  การแสดงออกถึงคติความเชื่อเช่นนี้น่าจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมในการครองราชสมบัติอันส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อ
การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงไม่อาจปฏิเสธแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลก
สัณฐานที่แสดงออกผ่านศิลปกรรมในราชส านักได้อย่างชัดเจนเท่ากับศิลปกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนา ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดาเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่ออภิบาลรักษาองค์พระมหากษัตริย์ 



๔๗๗ 

 

เครื่องราชูปโภค รวมทั้งคุ้มครองอาณาประชาราษฎร์ให้ปลอดภัย เทวดาที่ส าคัญ ได้แก่ พระ
สยามเทวาธิราช มีรูปแบบเป็นเทวดาทรงเครื่องอย่างไทยประเพณี 

ในพระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ต่างจังหวัดพบว่ามีหอนาฬิกาและหอสูงที่
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลามาตรฐานของ
สยาม  รูปแบบอาคารมีความสูงโดดเด่น  สามารถใช้เป็นสถานที่สังเกตการณ์ต่างๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ขณะเดียวกันยังเป็นจุดหมายตา (Land Mark) ที่ส าคัญในบริเวณนั้นด้วย  รูปแบบ
อาคารเป็นการเลียนแบบศิลปะตะวันตกแต่ยังคงใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบการช่างไทย 

ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ บางประการมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปกรรมแบบเขมรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณสถานแบบเขมร ขณะเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงออกของรัชกาลที่ ๔ ใน
ฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนในภูมิภาคนี้ อันเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับชาติมหาอ านาจที่
ขยายอิทธิพลและอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศราชที่อยู่ในพระราชอ านาจ 

 



๔๗๘ 
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ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืน
ทิวากรวงศ์ประวัติ พ.ศ.๒๕๐๐). 

 _________ . โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๕๑. 

 _________ . ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔-พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕. 

 _________ . เร่ืองพระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๘. 
 _________ . สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี. เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒). 

 _________ . สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 
( จัดพิมพ์ เนื่ อ ง ในโอกาสพระราชพิ ธี เฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐). 

 ________ . อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. 
กองทัพเรือ.  ๑๐๐ ปีการเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ . กรุงเทพฯ : 

กองทัพเรือ, ๒๕๔๙. 
กัลย์  อิศรเสนา ณ อยุธยา. “เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค านวณ

สุริยุปราคา.” ใน วิทยาศาสตร์ ๒๐๐ ปี รัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ: สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๕. 

กีรติ  เอี่ยมดารา. “สิงห์ศิลาจีนในพระบรมมหาราชวัง. ” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒. 



๔๗๙ 

 

ไกรฤกษ์  นานา. “สยามที่ไม่ทันได้เห็น ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์ “ค้น” พิพิธภัณฑ์
ปารีส “พบ” ของกลางเพียบ.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑๑ (กันยายน ๒๕๔๗): ๑๒๖-
๑๓๘. 

ขาว  เหมือนวงศ์. “ดาราศาสตร์และการเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๐ (สิงหาคม 
๒๕๓๑): ๒๖-๔๓. 

คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงศาลหลักเมือง. จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๙. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงศาลหลักเมือง, ๒๕๓๑. 

คณะอ านวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. 
๕ เล่ม. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

“ค าประกาศเทวดาครั้งบัญจุพระบรมธาตุเจดีย์ที่ เพชรบุรี .” จดหมายเหตุรัชกาลที่  ๔. 
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ ๑๓๒. หอสมุดแห่งชาติ. 

ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

โคลงสุภาษิตประจ าภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม . พระนคร: รุ่งเรืองธรรม, 
๒๔๙๘. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงสรรสุรพล (เปรม  
ตัณฑประภา) เมรุวัดยานนาวา ๑๗ เมษายน ๒๔๙๘). 

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓. ๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐. (พิมพ์ในมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๕๓๐). 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “ค าสอนให้ผู้ปฏิบัติรู้ในทางที่ชอบ.” ใน ประชุม 
พระราชนิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . 
กรุงเทพฯ: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 

 _________ . “พงศาวดารพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา.” ใน ต านานพระ
แก้วมรกต ต านานพระพุทธชินราช ต านานพระพุทธชินศรี. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๑๒. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน และนางสาว
สวาสดิ์  ชัยสิทธิ์ยุทธภาร ณ วัดโสมนัสวิหาร ๑๕ กันยายน ๒๕๑๒). 

 _________ . “พระรัตนตรัย.” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 
(มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
โอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี). 



๔๘๐ 

 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “พระราชนิพนธ์เรื่องพระปฐมเจดีย์.” ใน เรื่องพระปฐม
เจดีย์. พระนคร: ศิวพร, ๒๕๐๖. (พิมพ์ในงานประชุมเพลิงศพนางวรสาตรพันธุ์ 
เมษายน ๒๕๐๖). 

 _________ . “พระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ปีชวด พ.ศ.๒๔๐๙.” ใน รวมพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 
๒๕๔๘. 

 _________ . ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ 
พ.ศ.๒๔๕๗. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๔. 

 _________ . ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๔๐๘-๒๔๑๑. พระนคร: องค์การค้าของ 
คุรุสภา, ๒๕๐๔. 

 _________ . พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร: องค์การ
ค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๖. 

 _________ . มหามกุฏราชานุสสรณีย์. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. 
 _________ . รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระ

ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: องค์การค้า
ของคุรุสภา, ๒๕๔๘. 

 _________ . สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป. พระนคร: บ ารุงนุกูลกิจ, 
๒๔๖๘. 

จ ารัส  เกียรติก้อง. “พระราชวังจันทรเกษม.” ศิลปากร ๒, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๑): ๔๑-๔๔. 
จีราวรรณ  แสงเพ็ชร. “สุทัสสนนครบนดาวดึงสเทวภิภพ ภาพจิตรกรรมรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร. ” ใน ๕๕ ปีคณะ
โบราณคดีกับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

จุฑารัตน์  จิตโสภา. “วิเคราะห์แนวคิดของรัชกาลที่ ๔ ที่สะท้อนผ่านงานจิตรกรรมเรื่องอิเหนาใน
พระวิหารหลวง วัดโสมนัสวิหาร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ว่าด้วยวัดพระนาม
บัญญัติ วัดราชประดิษฐ.” ใน ราชประดิษฐพิพิธบรรณ. กรุงเทพฯ: วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๓. 



๔๘๑ 

 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงผนวช.” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

 _________ . เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

 _________ . ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ภาคปกิณกะ ๑. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, 
๒๕๕๖. 

 _________ . พระราชกรัณยานุสร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๑. 
 _________ . เสด็จประพาสจันทบุรี. ม.ป.ท., ๒๕๐๘. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจนาง

กิมเฮียะ  อังศุสิงห์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๘). 
จุลทรรศน์  พยาฆรานนท์, ผู้เรียบเรียง. หมู่พระมหามณเฑียร. กรุงเทพฯ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ ส านักพระราชวัง, ๒๕๕๔. 
เจษฎ์  ปรีชานนท์. จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: จุฑารัตน์การพิมพ์, ๒๕๒๘. 
ฉวีงาม  มาเจริญ. “ธงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ศิลปากร ๔๗, ๕ 

(กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗): ๔-๑๑. 
ชาญวิทย์   เกษตรศิริ .  “ เกร็ดประวัติศาสตร์ -การรื้อปราสาทขอม สมัยรัชกาลที่  ๔. ” 

ศิลปวัฒนธรรม ๓๐, ๖ (เมษายน ๒๕๕๒): ๕๔-๕๕. 
ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า

ประเทศไทย, ๒๕๔๘. 
 _________ . พระศรีมหาโพธิ์จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๒. 
ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม, บรรณาธิการ. พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น 

เบาว์ริง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘. 
ชื่นสุข  กาญจนภิญโญวงศ์. “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๕  การเปลี่ยนแปลง

คติการสร้างและรูปแบบศิลปกรรม.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 

เชษฐ์  ติงสัญชลี. เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ: พัฒนาการทางด้านรูปแบบตั้งแต่ศิลปะ 
ศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕. 

 _________ . สังเวชนียสถานและสถานที่ส าคัญทางพุทธประวัติในอินเดีย -เนปาล. 
กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖. 

 _________ . สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและ
เอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕. 



๔๘๒ 

 

โชติ  กัลยาณมิตร. “นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับพิเศษ ๔-๕ (ธันวาคม ๒๕๒๓ –ธันวาคม ๒๕๒๕): ๔๑-๖๖. 

 _________ . “อิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕-
๒๕๒๕.” วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
พิเศษ ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย (๒๕๒๖): ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 _________ . “อิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕-
๒๕๒๕.” วารสารหน้าจั่ว ฉบับพิเศษศิลปสถาปัตยกรรมไทย (๒๕๒๕): ๕๗-๗๖. 

 _________ . ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๒๐. 
ญาณสังวรณ (สุวฑฒโน), สมเด็จพระ. พุทธศาสนวงศ์. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๑. 
ณัฏฐภัทร  จันทวิช. ช้างราชพาหนะ. กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 

๒๕๔๒. 
 _________ . ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ต านานวังเก่า. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: แสงดาว, 

๒๕๕๓. 
 _________ . “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือก่อนเสวยราชย์ 

พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๙๔.” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

 _________ . ความทรงจ า. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๕. 
 _________ . ความทรงจ า. พระนคร: เจริญกิจ, ๒๕๑๘. 
 _________ . ต านานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๘. 
 _________ . ต านานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: ศิวพร, ๒๕๐๓. (พิมพ์พระราชทานใน 

งานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิริน 
ทราวาส). 

 _________ . ต านานพระพุทธรูปส าคัญ. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘. 
 _________ . ต านานพุทธเจดีย์สยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๐๓. 
 _________ . ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๔ (ประชุมพงศาวดาร ภาค ๒๒-๒๕). พระนคร: 

องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗. 
 _________ . ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ต านานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง. ม.ป.ท., ๒๕๔๔. (จัดพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต  ศิริพงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔). 



๔๘๓ 

 

ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป.
กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖. 

 _________ . อธิบายเครื่องบูชา และต านานโต๊ะบูชา. กรุงเทพฯ: พระนคร, ๒๕๐๕. (พิมพ์
เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายสิทธิ์  สิริวรสาร ณ เมรุวัดกุฎกษัตริยาราม ๓ 
ตุลาคม ๒๕๐๕). 

ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา และนริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา. 
สาส์นสมเด็จ. ๘ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔. 

 _________ . สาส์นสมเด็จ. ๑๔ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔. 
 _________ . สาส์นสมเด็จ. ๑๗ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
 _________ . สาส์นสมเด็จ. ๑๙ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
 _________ . สาส์นสมเด็จ. ๒๒ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
 _________ . สาส์นสมเด็จ. ๒๕ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
เด่นดาว  ศิลปานนท์. “เทวดารักษาฉัตร.” สารกรมศิลปากร ๑๓, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๔๓): ๑๘-๑๙. 
ถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ. พระนคร: โสภณพิพัธวัฒนากร, ๒๔๖๘. 
ทิพากรวงศ์ (ข า  บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ 

ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า  บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมค าอธิบายเพิ่มเติม. 
กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, ๒๕๕๓. 

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า  บุนนาค), เจ้าพระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๔. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. เรื่องพระปฐมเจดีย์. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 
๒๔๖๙. 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด มหาชน. ลักษณะไทย ภูมิหลัง. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๕๑. 

“ธรรมคดีเรื่องสวดมนต์” หนังสือสมุดไทยด า. อักษรไทย ภาษาไทย เส้นดินสอ ไม่ปรากฏศักราช 
เลขที่ ๓๖๗, หอสมุดแห่งชาติ. 

ธาวิณี  จุลพรหม. “การศึกษาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

นพดล  ปาละประเสริฐ, ร.อ. พระราชวัง ๓ แคว้น: ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับสมัย
อยุธยา ธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๗. 



๔๘๔ 

 

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. โคลงลิขิตมหามกุฏราชคุณานุสรณ์. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา. บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ. ๓ เล่ม. กรุงเทพฯ: 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑. 

นฤมล  ธีรวัฒน์. “พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ” 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

นฤมล  บุญญานิตย์. “การบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์: กรณีศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุ” 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 

นิธิ  เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์-วรรณกรรมต้น
รัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓. 

นิยะดา  เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔. 

เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว. รายงานวิจัยเรื่องพระราชประสงค์ในการสร้างศิลปกรรมของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๕๕. 

แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในเขตพระราชฐาน
ชั้นในของพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พุทธศักราช ๒๓๒๕-พุทธศักราช ๒๔๕๓. กรุงเทพฯ: วัฒนชัยการพิมพ์, ๒๕๒๗. 

 _________ . พระอภิเนาว์นิเวศน์: พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙. 

 _________ . สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง. ๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ, 
๒๕๓๑. 

แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ. พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕). 
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัย “วิวัฒนาการของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ ๒๐๐ ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ . ”  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

บุณยกร  วชิระเธียรชัย. ““อฏฺฐารส” คติความเชื่อและการสร้างสรรค์งานพุทธปฏิมา” วารสาร
หน้าจั่ว ๘ (กันยายน-สิงหาคม ๒๕๕๕): ๕๖-๕๗. 



๔๘๕ 

 

เบญจวรรณ  ทัศนลีลพร. “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๓. 

“ประกาศที่วิสุงคามสีมาวัดราชประดิษฐกับเครื่องประดับยศ .” หนังสือสมุดไทยด า. อักษรไทย. 
ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๗. เลขที่ ๑๕๒. หอสมุดแห่งชาติ. 

ประกาศวิสุงคามสีมา (พ.ศ.๒๔๐๘). ร.๔ หมู่ประกาศ จ.ศ.๑๒๒๗. เลขที่ ๑๕๓. หอสมุดแห่งชาติ. 
“ประกาศเรื่องความเป็นมาของพระสมุทรเจดีย์และการสถาปนาปฏิสังขรณ์สมัย ร.๔ พ.ศ.

๒๔๐๓.” หนังสือสมุดไทยด า. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๒. 
เลขที่ ๘๒. หอสมุดแห่งชาติ. 

“ประกาศเรื่องประกาศเทวดาพระเสละต่อกับพระเจดีย์เขาพนมขวด.” หนังสือสุมดไทยด า. 
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ ๒๐๕. หอสมุดแห่งชาติ. 

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: คณะ
สงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๑. 

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๑๙๘๔. (พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ท.หม่อมเจ้าชิดชนก  กฤดากร 
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๑). 

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช 
พงศาวดารเมืองพัทลุง. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๖. (พิมพ์แจกใน
งานพระราชทานเพลิงศพพระพิทักษ์สาคร เกษตร์ (หยวก  ลีละบุตร) ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๔๗๖). 

ประภัสสร์  ชูวิเชียร. ๕ มหาเจดีย์สยาม. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๔. 
ประยูร  อุลุชาฎะ. ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๘. 
ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. “เรื่องพระราชประวัติในรัชกาลที่ ๔.” 

ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ: มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. 

ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. “อภินิหารการประจักษ์.” ใน ขอม
และไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทัย และอภินิหารการ
ประจักษ์. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๓๔. 

 _________ . สุคตวิทตฺถิวิธาน วิธีก าหนดคืบพระสุคต. กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร, 
๒๕๐๔. (พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี 
(สุวจเถระ) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๔). 



๔๘๖ 

 

ปาลเลอกัวซ์, ฌอง  แบปติสต์. บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม (Memoire sur le Mission 
de Siam). แปลโดย เพียงฤทัย  วาสบุญมา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๔. 

ผาสุข  อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, ๒๕๔๓. 
พงศาดิศรมหิป, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืน.  ต านานพระสายน์. พระนคร: โสภณ 

พิพรรฒธนาธร, ๒๔๖๙. 
พรวดี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. “องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับตกแต่งพระ

อุโบสถ ปราสาทพระเทพบิดรและพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. ” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐. 
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๓๐. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค. พระนคร: 
การศาสนา. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐). 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี . ม.ป.ท., ๒๕๔๒. (อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สายพิณ  เปี่ยมสง่า ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร 
จังหวัดเพชรบุรี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒). 

พระบาลีวินัยปิฎก มหาวรรค (ปฐมภาค) อุโบสถขันธกะ. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับ
สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: การศาสนา, 
๒๕๓๐. 

พระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๓๐.  

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) และ สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี.  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การ
ยูเนสโก. กรุงเทพฯ: สามลดา, ๒๕๕๗. 

พระราชเวที, บรรณาธิการ. วิหารพระนอนวัดโพธิ์. กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
๒๕๔๙. 

พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ ภาค ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค และอรรถกถา. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญ 
การพิมพ์, ๒๕๒๕.(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชราชูปถัมภ์จัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช พ.ศ.๒๕๓๐). 

พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ ภาค ๓ มหาวิภังค์ ปฐมภาค-ทุติยภาค และอรรถกถา. กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 



๔๘๗ 

 

พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ และอรรถกถา. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๕. 

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อุทาน เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๓. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก ภาค ๓. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พลอยไพลิน  เทพพงษ์. “งานวิเคราะห์ในมุมมองใหม่: แนวคิดงานจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมใน

รัชกาลที่ ๔.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

พัสวีสิริ  เปรมกุลนันท์. “จิตรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เรื่องจริยวัตรสงฆ์.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

 _________ . พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ ๔. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 

พิชญา  สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง: ความรู้ที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์” ใน วารุณี โอสถารมย์, บรรณาธิการ. 
ประวั ติศาสตร์ศิ ลปะที่ ต้ อ งจารึก  รวมบทความทางวิ ชาการด้ าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐. 

 _________ . “ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กับสมณวงศ์ของลังกาผ่านพุทธศิลป์” 
ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘–มีนาคม ๒๕๔๙): ๑๖๐-๒๓๑. 

 _________ . ถอดรหัสพระจอมเกล้า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗. 
พิเศษ  เจียจันทร์พงษ์. “พระปฐมเจดีย์จ าลอง.” ศิลปากร ๔๓, ๕ (กันยายน–ตุลาคม ๒๕๔๓): 

๑๑๙. 
 _________ . หาพระ หาเจ้า: รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕. 
“พระบรมราชโองการเรื่องท าอัฐปลอม.” จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔. ไม่ปรากฏ จ.ศ. หนังสือสมุด

ไทยด า. อักษรไทย. เส้นหรดาล. เลขที่ ๖. หอสมุดแห่งชาติ. 



๔๘๘ 

 

พีระพัฒน์  ส าราญ. “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์. ” 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 

มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค ๑ ฉบับภูมิพโลภิกขุ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๒๕. 

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิ. วัดบวรนิเวศวิหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

มหามกุฏราชานุสรรณีย์ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. 

ยอร์จฮอวส์, เฟลตัส. หมอเฮาส์ในรัชกาลที่ ๔ (Samuel Reynolds House of Siam).  
พระนคร: กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ๒๕๐๔. 

ยุทธนาวรากร  แสงอร่าม. “มงกุฎ พระบรมราชสัญลักษณ์ประจ ารัชกาลที่ ๔.” ศิลปวัฒนธรรม 
๓๒, ๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔), ๑๓-๑๕. 

 _________ . “จิตรกรรมเรื่องปัญจราชาภิเษกภายในพระวิหารวัดโสมนัสราชวรวิหาร. ” 
ศิลปากร ๕๓, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓): ๕๕-๖๓. 

 _________ . “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ “พระจตุปัฏฐาน” ในรัชกาลที่ ๔.” เมืองโบราณ ๓๖, ๓ 
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓): ๑๑๗-๑๒๖. 

ยุพร  แสงทักษิณ. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุ
สภา, ๒๕๓๙. 

“ร่างประกาศเทวดาวันสวดมนต์ในการบรรจุพระบรมธาตุ .” อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. 
จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ ๑๓๐. หอสมุดแห่งชาติ. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖. 

รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง. รายงานการวิจัยเรื่องหลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗. 

 _________ . “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรีลังกาในสมุดภาพไตรภูมิไทยสมัยอยุธยา
ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกยัง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์. ไม่ปรากฏเลขหน้า. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๖. 

 _________ . พระพุทธปฏิมาสยาม. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๓. 



๔๘๙ 

 

รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง. พุทธศิลป์ลังกา. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖. 
รุจาภา  ประวงษ์. “การตีความภาพเล่าเรื่องพระพุทธโฆสาจารย์เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนา

ในลังกาทวีปตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒. 

เรื่อง “ต านานเร่ืองพระเจดีย์.” ไม่ปรากฏศักราช. เลขที่ ๒๒. หอสมุดแห่งชาติ. 
เรื่องประกาศค าประกาศเทวดาครั้งบัญจุพระบรมธาตุในพระเจดีย์ที่เพ็ชรบุรี. จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ 

๑๒๓. หอสมุดแห่งชาติ. 
เร่ืองพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบช าระใหม่ และการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระ

ปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: ยูนิตี้โพรเกรส, ๒๕๒๘. 
เรื่องราวและต านานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร: มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๐๖. 
ไรท์ ,  ไมเคิล . “ เวลามาตรฐานโลกท าไมต้องเทียบกับกรีนนิชที่นอกกรุงลอนดอน. ” 

ศิลปวัฒนธรรม ๒๓, ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๔): ๙๖. 
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. “มาตราพิเศษ.” ใน วินัยมุข. ๑ เล่ม. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
วัดบวรนิเวศวิหาร. ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ: พลัสเพรส, ๒๕๕๖. 
วินัย  พงศ์ศรีเพียร. พรรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับ

ความสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, ๒๕๕๑. 
วิยะดา  ทองมิตร. จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง . กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและ

ค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย, ๒๕๒๒. 
วิไลรัตน์  ยังรอต. “สถูปท่ีมีหัตถีปราการในศรีลังกา.” ศิลปากร ๓๘, ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

๒๕๓๘): ๓๑-๔๘. 
วิไลเลขา  ถาวรธนสาร. ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๔๕. 
วุฒิชัย  มูลศิลป์. “สงครามคราวตีเชียงตุง.” ใน ศึกเชียงตุง. กรุงเทพฯ: ประชาชน, ๒๕๕๒. 
ศักดา  ศิริพันธุ์. “พระจอมเกล้าฯ: พระบรมฉายาลักษณ์ “ดาแกโรไทป์.” ใน พระจอมเกล้า 

“KING MONGKUT” พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗. 
 _________ . กษัตริย์กับกล้อง. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๓๕. 
ศักดิ์ชัย  สายสิงห์. งานช่างสมัยพระนั่งเกล้า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑. 
 _________ . พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย . 

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 



๔๙๐ 

 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห์. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่
ปรับเปล่ียน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖. 

 _________ . ศิลปะพม่า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗. 
ศานติ  ภักดีค า. “รัชกาลที่ ๔ “ทรงประดิษฐ์อักษรไทย” อริยกะ อักษร “อริยกะ” คืออะไร? แล้ว

ท าไมต้อง “อริยกะ”?.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๖): ๓๔-๓๖. 
 _________ . “รัชกาลที่ ๔ ถ่ายแบบปราสาทนครวัด จ าลองไว้ที่วัดพระแก้ว. ” ใน นครวัด 

ทัศนะเขมร. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕. 
ศานติ  ภักดีค า, และคณะ. สมุดภาพพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ

วิหาร, ๒๕๕๑. 
ศิรินทร์  ใจเที่ยง. “อดีตพุทธ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ และ ๔ ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง.”

เมืองโบราณ ๒๗, ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๔): ๗๑-๘๑. 
ศิริพงษ์  บุญราศี. เรือด าน้ าแห่งราชนาวีสยาม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
สน  สีมาตรัง. จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 

๒๕๒๒. 
สมคิด  จิระทัศนกุล. รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗. 
สมชาติ  จึงสิริอารักษ์. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔- พ.ศ.๒๔๘๐. 

กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 
สมเด็จพระวันรัตน. สังคีติยวงศ์. ม.ป.ท., ๒๕๒๑. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์

พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน  ฐิติญาณมหาเถร) 
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑). 

สมบัติ  พลายน้อย. ต านานพระชัยวัฒน์และธัมมานุวัฒน์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๒. 
(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงวงศ์  สุรวงศ์วิวัฒน์  
ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒). 

สมภพ  ภิรมย์, น.อ. ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๓. 

สมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. “จดหมายพระราชพิธีบรรจุชาตาพระนคร” ใน 
ประกาศการพระราชพิธี. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 

 _________ . “ประกาศเชิญเทวดาให้สิงในรูปเทวดาที่กัมพูฉัตรแลรูปเทวดาถือหีบพระราช
ลัญจกร.” ใน ประกาศการพระราชพิธี. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 



๔๙๑ 

 

สมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. “ประกาศเทวดาให้ประดิษฐานในเทวรูปบนยอด
พระบรมมหานครโดรณที่บรรจุพระสุพรรณบัตรจาฤกดวงพระชันษากรุงเทพฯ.” ใน 
ประกาศการพระราชพิธี. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 

 _________ . “ประกาศเทวดาเฉลิมพระอภิเนาว์นิเวศน์ ในรัชกาลที่ ๔.”ใน ประกาศการพระ
ราชพิธี. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 

สมุดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก (พ.ศ.๒๓๙๔). ร.๔ จ.ศ.๑๒๑๓. เลขที่ ๔๕. หอสมุด
แห่งชาติ. 

สันติ  เล็กสุขุม. “เมื่อท้องฟ้ามีเมฆ มีชาวฟ้า.” ใน คุยกับงานช่างไทยโบราณ. กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๕๕. 

 _________ . ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร.์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
 _________ . งานช่าง ค าช่างโบราณ: ศัพท์ช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย. 

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๓. 
 _________ . จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม. 

กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
 _________ . ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ). พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

๒๕๕๒. 
 ________ . ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, ๒๕๕๐. 
สายไหม  จบกลศึก. จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชด าริ . 

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 
“สารตราถึงขุนชาญวิชา ฯลฯ เรื่องท าประสาทสิลาบนยอดเขามหาสวรรค์ ” จดหมายเหตุรัชกาล 

ที่ ๔ จ.ศ.๑๒๒๑. หนังสือสมุดไทยด า. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. เลขที่ ๗๐. 
หอสมุดแห่งชาติ. 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. ปทุมวนานุสรณ์: โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
ปทุมวนาราม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕. 

ส านักราชเลขาธิการ. พระบรมราชจักรีวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ 
(๑๙๘๔), ๒๕๕๒. 

 ________ . พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ, 
๒๕๒๕. 

 ________ . สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ๒๕๓๑. 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

๒๕๓๘. 



๔๙๒ 

 

ส านักหอสมุดแห่งชาติ. ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๓๕. 

สุธา  ลีนะวัต. การศึกษาสัญลักษณ์ในจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมของนิกายธรรมยุติ. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, ๒๕๕๕. 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หม่อมเจ้า. “พระพุทธรูปส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์” ใน วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ๓-๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓-ธันวาคม ๒๕๒๕): ๘๙-๑๐๒. 

 _________ . “พระพุทธรูปส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์” ใน วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
พิเศษกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (๒๕๒๓): ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 _________ . ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, 
๒๕๔๕. 

 _________ . ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง: อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, 
ลาว .พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕. 

 _________ . ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 

สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: ส านักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕. 

สุริยา  รัตนกุล, คุณหญิง . พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร. ๑ เล่ม. นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 

เสนอ  นิลเดช. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๐. 

เสมอชัย  พูลสุวรรณ. สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 

เสาวนิต  วิงวอน, บรรณาธิการ. ต าราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ, 
๒๕๕๐. 

แสงสูรย์  ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง . 
กรุงเทพฯ: ส านักพระราชวัง, ๒๕๒๑. 

 _________ . พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง. พิมพ์ครั้งที่ 
๕. กรุงเทพฯ: ส านักพระราชวัง, ๒๕๑๙. 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 



๔๙๓ 

 

อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช. “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ ๓.”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๗. 

 _________ . ศิลปะเวียดและจาม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗. 
อเนก  นาวิกมูล. ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย. กรุงเทพฯ: สารคดี, ๒๕๔๘. 
อภิญญา  นนท์นาท. “แนวคิดและความส าคัญของต้นพระศรีมหาโพธิ์สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

อภินันท์  โปษยานนท์. จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส านัก. ๑ เล่ม. 
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๖. 

อรรถจักร  สัตยานุรักษ์. การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ – 
พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

อรวรรณ  ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ 
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พลับลิงชิ่ง, ๒๕๕๒. 

อรุณศักดิ์  กิ่งมณี. “เทวะประติมาน” ในงานจิตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษ์อุโบสถ
และวิหารในสมัยรัตนโกสินทร์ ” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐. 

อิสรา  อุปถัมภ์. “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม: การวิเคราะห์จากมุมมอง
ใหม่.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

อุภัยฉลอง ๒๕๔๓. กรุงเทพฯ: ประชาชน, ๒๕๔๓. 
เอกสารเย็บเล่มกรมพระกลาโหม จ.ศ.๑๒๑๘. ร.๔ รล-กห. เล่ม ๑๑. เลขที่ ๘๓. หน้า ๑๒๘-

๑๒๙. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
เอกสารรัชกาลที่ ๔ ธรรมคดี หมู่ปกิณกธรรมต่างๆ เรื่องเขียนห้องวัดชุมพลนิกายาราม เลขที่ 

๑๒ ตู้๑๐๗ มัด ๑๙๒, หอสมุดแห่งชาติ. 
เอกสารรัชกาลที่ ๔. เล่มที่ ๑๑. จ.ศ.๑๒๑๘. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
โอชนา  พูลทองดีวัฒนา. “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องศรีธนญชัยภายในพระวิหารวัด

ปทุมวนารามราชวรวิหาร.” สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓. 

Disanayaka, J.B. MAHINTALE Cradle of Sinhala Buddhist Civilization. Colombo: 
Lake House Investment, 1987. 



๔๙๔ 

 

Narisa, Chakrabongse, and others. Siam in Trade and War: Royal Maps of The 
Nineteenth Century.  Bangkok: River Book, 2006. 

Von Schroede, Ulrich. Buddhist Sculptures of Sri Lanka. Hong Kong: Visual Dharma 
Publications, 1990. 

Wijesinha, Mudaliya L.C., trans. THE MAHÁVANSA. New Delhi: Asian Educational 
Services, 2000. 

 



๔๙๕ 

ประวตัิผูวิจยั 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวพัสวสีิริ  เปรมกุลนันท 
ที่อยู ๙ ซ.เพชรเกษม ๒๐ แยก ๙-๖ แขวงปากคลองภาษีเจริญ  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 
ที่ทํางาน ภาควิชาประวตัิศาสตรศลิปะ คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.๒๕๔๖ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตรศลิปะ  

(เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 พ.ศ.๒๕๕๒ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตรศิลปะ  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 พ.ศ.๒๕๕๓ ศึกษาตอระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวตัิการทํางาน 
 พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ เจาหนาที่จัดหาและอนุรักษโบราณวตัถ ุ 

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ขาราชการพลเรือนในพระองค สํานักราชเลขาธิการ  

ในพระบรมมหาราชวัง 
 พ.ศ.๒๕๕๐ – ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาประวัตศิาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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